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Sancak nedir? 
Hatay nedir? 

~ ntakyanm cenubunda ahalisinin 
~ hemen hemen tamamen denile-

cek kadar biiyiik ~oklugu Tiirk 
olan Bayir, Bucak ve Hazne nahiyeleri 
filen ve hakikaten Hatay bolgesinin i~in
de bulundugu halde her nas1lsa Hatay 
llleselesinin d11mda kalm11tJr. Biitiin ;y; 
niyetlerimize ragmen son giinlerde kar11 
tarafm belirttigi gizli dii1iincelerden dola
YI yaman surette sarpa saran Hatay i1i
nin zorluklan yanmda bu ii~ nahiyenin 
Vaziyeti biitiin biitiin hazin, hatta feci bir 
1ekil alm11tir. Ne oldu, bu ii~ Tiirk nahi
Yesi T unamn me1hur Adakalesi gibi unu
tuldu muydu? Hayir, unutulmad1. Sulh 
hatm i~in taraf1m1zdan gosterilmi§ olan 
bir uysalbk yalmz bu ii\: Turk nahiyesi 
hesabma degil, biitiin Hatay meselesinde 
fena tesirler icra etmi1 oldu. 0 kadar ki 
netice olarak bu yiizden azkalsm Tiirk -
F ranS1z miinasebetleri biiyiik tehlike '!\:U· 
rumunun kenanna kadar siiriiklendi. Oy
le ki bugiin bile iistiiste alman teminat 
tedbirlenne ragmen vaziyetin tehlike ihti
tnallerini biitiin biitiin bertaraf etmi1 ol
dugunu iddiaya maalesef imkan yoktur. 
Bu hakikaten izah olnmaga degeri olan 
bir vaziyettir. · 

Bugiin adma Hatay dedigimiz, Fran· 
s1zlarmsa otedenberi Sancak diyegeldik
leri bolge oldumolas1ya Bay1r, Bucak 
ve Hazne nahiyelerini de ihtiva eden ls
kenderun, Antakya ve havalisi koiesidir. 
1921 de bu satirlan yazanm da murah· 
has olarak bulunduii;u Londra konferan
smda Tiirk meselesinin hepsi halloluna
tn1yacag1 anla11lmas1 iizerine Fransizlarm 
teklifile bir F ransiz - Tiirk sulhu olsun 
Yapilsm diye giri1ilen miizakerelerde ce
nub hududumuza aid miinaka1alar i~inde 
Bayirla Bucak tarafm11zdan en ~ok telaf
fuz olunan iki isim olmu1tur. Frans1zlar 
tarafmdan hudud 1oyle teklif olunuyor
du: 
«- Payas kasabas<mn derhal ~enu

bundan bail<yarak M eydamekbez tSlas
yonunda §imendifere miintehi ola~ . hat 
oradan Kilis kazasmda c;obanbeylt istas
yonunda tekrar §imendifere miiltiki. olmak 
iiiere bu iki nokta arasmda miislak1m ola
rak ~ekilecek ve ondan sonra iltih .. » 
. Bu hududun Tiirklerce kabul oluna· 
tn1yacak olmasmm miihim sebebi olarak 
taraf1m1zdan onun arkasmda lskenderun, 
Belen, Amik ovas1, Reyhaniye ve An· 
takya gibi tamamen Tiirk bir par~a kal
makta olmas1 zikrolunuyor ve bu T~rk 
bolgenin Bay1r, Bucak nahiyeleri iizenn· 
de bilhassa 1STar k1lm1iordu. Londradan 
sonra Pariste dahi fosat dii1tiik~e Bayir, 
Bucak kelimeleri miitemadiyen tekrar 0 • 

lunup durmu1tur. Miinaka1anm psikolo· 
iik telakkilerine gore o zaman F rans1zlar 
cografl vaziyet olarak !skenderun korfe· 
zine ehemmiyet veriyorlar, Tiirkler ise 
kan1 kani sayd1klan bir k1s1m topraklara 
ytirekten bagbbklanm gosteriyorlard1. 
F ranS1zlar i~in ne oldugunu bilmeyiz, fa. 
kat Tiirklere gore dava hala bugiin dahi 
bu ieklile mevzudur. 

Sancak nereden ~1kt1? Hatay nedir? 
Biz 1skenderun ve havalisinde bir San· 

cak filan b1rakmam11ken F rans1Zlar 1921 
de Londra ve Paristen sonra dC'Vam eden 
Ankara miizakerelerinde kar11m1za orta
Ya bir Sancakla ~1ktilar. Filhakika Os
tnanh idaresi zamanmda Antakya ve ls
kenderun dogrudan dogruya Haleb vila
Yeti merkezine bagh kazalarken bizden 
sonra F rans1zlar bu yerde miilki taksimat 
itl•arile ve irki tetkiklere miistenid bir 
''ncak -mutasamf11k- icad etmi1lerdir. 
C manh idaresi zamanmda miilki te1kilat 
' ·'1 esasata gore yap1lm1yordu. Boylelik-
. o idarece halklan tamamen Ti.irk clan 

.yir, Bucak ve Hazne nahiyelerinin 
' , kiyeye ta bi tutulmasmda hi~ bir be is 
iilmomi~ti. F rans1zlar geldiklerinde 

':m11lar ki halklan tamamen Tiirk olan 
vir, Bucak nahiyelerinin biiyiik ekse
·•le arabca konuian Lazl;.iye sancag1-
tfibi tutulmas1 dogru degildir. Alm1~
bu nahiyeleri ve baglam1~lar onlan 
'akva kazasma. Sonra biitiin bu Tiirk 
·aliden yeni bir Sancak te1kil etmi1ler: 
•nderun sancag1. Kendileri Ankarada 
· mle konu1urken bizim bilahare adma 
•ay dedigimiz bolge boyle bir idari 

··,imi haizdi, ve F rans1zlarm o zamanki 
~cagmda Bay1r, Bucak ve Hazne na

. 'eleri de dahildi. FranS1zlarm yeni tet-
1· ·',lere miistenid olan bu miilki taksim 
· e tasnifi kendi askeri heyetleri tarafm

YUIVUS NADI 
[Arkasi Sa. 7 siltun ll tel 

ve merinos yiinp.nden yap1lpl.1ijtir. Rengi 
metaneti, kanunt evaaf1 garanti4 ' 
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Gene denizcilerimiz Akdenizde 

Hamidiye mekteb gemisi 
diin liman1m1zdan ayr1l.d1 
Gemi, Hanya'dan sonra iskenderiye ve Hayfaya 

gidecek, iskenderunu da ziyaret edecektir 

I 

l 
1 l 

Hamidiyc mekteb gem1s1 

!"1amidi~:.mekteb gemimiz, ge~en haf-1 ba1lamak iizere diin akiam limanimizdan 
ta 1kmal ethgi Karadeniz turnesinden son- aynlm11t1r. 
ra, mukarrer olan Akdeniz turnesine [Arkas1 Sa. 5 siitm1 4 tel .......................................................................................................................... 

ispanyada kara ve hava muharebeleri 
F rankistler her tarafta 
§iddetli taarruza ge~ti 

ihtilalci tayyareleri, gene bir ingiliz gemisini 
batirddar, cephelerde muharebeler devam ediyor .. 

Bir hava taarruzu esnasmda bornbalarla tahrib edileill kasabalardan biri 

Lon~ra 4 .. (Hususi) - Frankist tay - sine isabet etmi1tir. !ngiliz gemisi yanarak 
yarelen bugun Akdeniz sahilindeki Ali - batm11tir. Gemide bulunan bir !ngiliz 
kante 1.ehrini 1iddetle bombard1man et- miihendisi iilmii1tiir. Tayfalar denize at
mi1lerdM. ~ombalardan biri limanda bu- lamak suretile hayatlanm kurtarm11lardir. 
lunan an admdaki 1ngiliz petrol gemi- !Arkasi Sa. a siltun l del 
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Diin Akademide bir 
min1ari sergisi a~1ld1 

Prof esor M. T aul'un otuz senede serbest • m1mar 
olarak viicude getirdigi eserler, te~hir ediliyor 

1\1, Taut'un baz1rladii:i Siileymaniyc camii ve tl'n'iversite mahallesi maketlerl 

Giizel San'atlar Akademisi mimarhk rasimde bir ~ok profesor, san"atkar ve ta· 
§Ubesi ief1 profesiir M. Taut, 1908 den le~e ham bulunm111. Biirhan Toprak, bu 
1938 e kadar serbest mimar olarak vii • m1mari sergisinin deger ve ehemmiyetini 
cude getirdigi eserlerden miirekkeb sergi, tebariiz ettirerek M. Taut'un eserlerini 
diin saat 16 da Akademi direktorii Biir· anlatm11tir. 
han :r opragm bir nutkile a~1lm1§hr. Me- JArkasi Sa. 5 sutun 3 tel. 

Beynelmilel ath 

miisabakalar 

Polonya birinci, Alman
ya ikinci oldu, biz de 
ii~iinciiliigii kazand1k 
Var1ova 4 - Beynelmilel binicilik 

miisabakalarmda Polonya birinciligi, Al• 
manya ikinciligi, Tiirkiye U~iinciiliigii ve 
Bel\:ika diirdiinciiliigii alm11tir. 

Polonyah legmen Sukuli~ ferdi mii
kafah kazanm1~tir. 

Saim Polatkan diin dordiincii oldu 
Variova 4 - Yabanc1 ordu Subayla

rma mahsus «Hariciye N azm miikafati» 
miisabakasmda Alman Brinkman birinci, 
F ran51z Sovalyer ikinci, Bel~ikah Conze 
ii~iincii, Tiirk Polatkan dordiincii, ve Po
lonyah Noyak be~inci gelmi~tir. Harici
ye Nazm Bek miikafatlan bizzat ver -
mi•tir. (a.a.) ............................................................. 

Diinya sulhu 
ve Amerika 

M. Hull, radyoda miihim 
bir nutuk soyledi 

Nevyork 4-A
merika Birle1ik dev
letleri Hariciye Na
zm Hull, Tenesi -
de diin akiam radyo 
ile ne~redilen bir nu
tuk soylemii ve diin
yada siikunu yeni -
den tesis iiine mane
vi surette yard1m et
menin Amerika Bir
le1ik devletlerinin va
zifesi olduil;unu tas • Amerika Hariciye 
rih etmi1tir. Naz1r1 M. Hull 

Hul'tin bu hususta program1 a~ag1da
ki dort kmm iizerinde tekasiif etmekte • 
dir: 

I - Amerika, enternasyonal ekono • 
mik miinasebetlerin yap1c1 ve saglam bir 
esas iizerine kurulmasm1 biitiin milletlere 
teklif ebnege hamdtr. 

2 - Amerika, silahlarm miiessir bir 
surette azalt1lmas1 i1inde te1riki mesai et
megi arzu eylemektedir. 

. 3 - Amerika kollektif bir ania1ma 
1le harbi insanileiticmege amadedir. 

(Arkasi Sa. 5 siltun 6 da] ............................................................ 
Hatay meselemiz 

i~in muslihane bir an
la~maya rapti iimidleri 
gittik~e kuvvetleniyor 
Londra 4 (Hususi) - Fransa Hariciye 

Nazm M. Bone ile Paristeki Tiirk el • 
~isi Suad Davaz arasmda cereyan eden 
son mulakattan sonra, Hatay meselesi
nin muslihane bir anla§maya raptedile
cegi iirnid edilmektedir. 

Hatayda vaziyet gerginligini muha -
faza etmekle beraber, orfi idarenin ila
nmdan sonra her hangi yeni bir kar1 • 
§lkhk haberi ahnmami§hr. 

Ermeni vatandaflarin Istanbul 
Radyosuna vaki miiracaatleri 
Ermeni vatanda§lanm1z, lstanbul 

Radyo rniidiirliigii nezdinde miihirn ve 
§ayani di.kkat bir rniiracaatte bulun -
mu§lardir. Hatay Ermeni!erinin muh • 
telif §e.killerle miiternadiyen igfal edil
mekte olduklanm gi:izi:inunde tutan Er
meni vatanda§lanm1z Istanbul radyo • 
sunda Hataydaki Ermenilere hitaben 
konferanslar verilmesini teklif etmi§ -
lerdir. 

Bu konferanslarm Hatayla Balkanlar 
ve diger memleketlerdeki Ennenileri 
tenvir edecegi muhakkak addolunuyor. 

istanbul Radyo miidiirliigiiniin bu 
makul ve faydah teklifi ehemmiyetle 
nazan itibara alacag1 iimid edilmekte -
dir. 

Hitler Viyanas1ndan 
roportajlar 

Arkada$un1z NAD!R NADi
nin An0lustan sonra eski Avusturya
mn merkezinde haz1rlad1ih tetkik 
scr1s1. 

<;in - Japon miinasebat1 kesiliyor mu! 

~in maslahatgiizar1 diin 
T okyodan hareket etti 
Japon tayyarelerinin hiicumuna 

Kanton ~ehrinde diin 750 kiiti 
ugr1yan 
old ii 

l 

; 

Uzak~arkta harb sahasmda mal<lneli tiifenk nakleden Japan askerleri 

Tokyo 4 (Hususi) - Buradaki <;in det etmiyecegi ve bugiinden itibaren <;in 
maslahatgiizan M . .Y uyang katiblerile sefo.retinin kapah kalacag1 anla§Jlmakta• 
birlikte · memleketine miiteveccihan yola d1r. 
~1km11tir. Maslahatgiizarm bir daha av- [Arkan Sa. 5 siltun 1 del ........................................................................................................................... 

Meksikadaki isyan 
.hareketi tekrar ba§lad1 

Asi General iyile~tiginden hiikumet kuvvetlerine 
taarruz etti, hiikumet~iler 4 olli b1rakarak ka~blar 

Meksika Cumhurreisi Cardenas bir merasim esnasmda 

Nevyork 4 - Meksikadan buraya ge
len haberlere gore, asi general Cedillo, 
tamamile iyileimi~ old11gundan tekrar fa
aliyete gei;mi! ve isyan hareketi yeni bai
tan canlanm11l!r. 
Hiikumet kuvvetlerine yap1lan 

bas kin 
Londra, 4 (Hususi) - Meksika is· 

yam devam etmektedir. Asi general Ce-

dillo bugiin hiiktimet kuvvetlerine bask10 
yapm••· hiikumet kuvvetlerinden 4 kiii 
olmii1tiir. Hiikumet~iler ricat etmiilerdir. 

Bir tren dinamitle at1ld1 
Meksiko 4 - Asiler bu sabah Sanlui• 

ile Tempiko aras1nda bir treni dinamitle 
atJm~lard1r. Bir iilii ve iki yarah var • 
d1r. 

CArkasi Sa. 6 siitun 3 tel 
nm111111111m1111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111m111111111111111111t 

Milli kiime maclar1n1n son haftas1 -» 

Galatasarayla Giine§ 
bugiin kar§1la§1yorlar 

Bugiinkii miisabakay1 hangi tak1m kazan1rsa 
kazans1n, puvan vaziyeti degi~miyecek 

Galatasaray • Giin~ talwnlar1 bir arada 

(Ya:n11 6 nci •ahilemizae) 
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Sofyada bir cevelan 

CUMHURtYET 

~ehir ve Memlek_e_t_H_a_b_e_rl_e_r_i _) 
Harab halde bulu -

nan tarihi bir eser 

Adliye 
• 1nsasma 

' 

Saray1n1n 

dogru .•• 

• • 
1~1n izmir fuar1 

yap1lan haz1rl1k 

5 Haziran 1938 

Siyasi icmal 
Fransada yeni bir buhran 
re ransada yeni bir kabine buhrau- mnm eli kulagmda olduguna 

delalet eden alametler belirmi§· 
tir. 

Tiirk Sofyaya kar,1 kurulmak istenen Nevyork, 
Amerika ile Bulgaristan arasmdaki f ark1 
habrlatmaktan ba,ka bir ~eye yaram1yor 

Piri Mehmed Pa,a camii Y eni bina, biitiin ihtiyac
siir' atle tamir olunacak lar1 kar~d1yabilecek ~ekil-

Gec;enlerde Silivride baz1 tefti§ler ya- de meydana getirilecek 
pan miize heyeti, oradaki Pirlmehmed
pa§a camiini ve muhitini c;ok harab ve pe
ri§an bir halde bulmujlur. Mimar Sina
nm eseri olan bu cami ve etrafmdaki ha
tireler, bir taktm bostanc1lara kiraya ve
rilmi§, astrhk k1ymetli mezar la§lan sokii
lerek yo! kenarlannda, sod olarak kulla

Adliye binas1 iniasma bailanbilmek 
iizere; hapisanenin y1k1lmasma karar ve
rildigini diinkii niisham1zda yazm11hk. 

Fransadan bir mimar 
prof esor celbedildi 

izmir (Hususl) - F uarm dekorasyon 
ve mimarl iilerindo ,ahitmlmak iizere 
davet edilen mimar profe3or Gotye, Pa -
risten iehrimize gelmii ve fuar sahasmda 
c;ahimaga ba§lam111tr. Belediye Reisile, 
ii mevzuu iizennde uzun bir konuima 
yapm11. malumat ulmi§hr. Profesi:ir fuar 
kapanmc1ya kadar §ehrimizde kalacaktir. 

Kabinenin maruz kald1g1 miiikiilat, 
alm11 oldugu cezri tedbirlerden degil, fa· 
kat sosyalist ve komiinist partilerinin ic;in· 
de Daladye hiikumeti aleyhine peyda 
olan kuvvetli cereyanlardan ileri geliyor. 

Daladye kabinesi miinhas1ran radikal 
sosyalistlerle bunlara yakm bir iki kii,iik 
partiye dayamyor. Halbuki hiikiimetin 
ad1 halk ceph~si ve sollar ittihad1 kabine• 
sidir. Bunun i,in gerek sosyalist, gerek 
komiinist partileri bu kabineyi meb'usan 
meclisinde tutmakta ve Jehinde rey ver• 

11k bak1§ gene §ehrin lehine bir inllba 
uyand1rm1yordu. Mimarhk aleminde 
Kristof Kolomb rolii oynamak istiyen 
Petkof'un Tiirk Sofyaya kar11 kurmaga 
yeltendigi N evyork, Amerika ile Bulga
ristan arasmdaki muazzam farkt hallrlat
maktan baika bir §eye yaram1yor. Sehir 
kurmak, §<'hirler ke1fetmekten muhakkak 
ki giic;. Bunu Petkof'un yeni Sofya so
kaklannda topal topal siiriinen planlan
nt seyrederken daha iyi anlad1m. Bana 
oyle geliyor ki Petkof, bir Kristof Ko
lomb olmak istemeyip de Bulgar kalsay
d1 bir fen serc;esi durumuna belki diiimez· 
di, bir giivercin hacmi olsun kazamrd1. 
Yeni bir payitahtm kurucusu olmasma 
ragmen hic;bir ans!klopedide yer alama
mas1 hep bu megalomani yiiziindendir. 
Bulgaristamn ortasmda Nevyork kurmak 
istemesindendir. 

F akat itiraf edelim: Kudretli bir yap1-
c1 olam1yan Petkof insafsiz bir y1k1c1 ola
bilmiitir. Eski Sofyadan tahacciir etmii 
be§ on damla gozya§t g1bi ortada kalan 
harabeler onun yik1c1hk kudretini tevsik 
edip durmaktadir. Biiyiikle~ek him i
c;inde boyuna kiic;iikle§en me§hur mimar, 
Tiirkliikten eser b1rakmamak ic;in topra
gm altm1 iistiine getirecek kadar c;ahimt§. 
«Seraser resas1 nllgfut» ile ortiilii kubbe
lerile eski iehri nefis bir san'at semasma 
kavuituran o say1s1z mabedlerden, o ma 
sira mermer yiizlii, somaki kollu, granit ke
merli medreselerden, o altm sesi aksettiren 
tiiccar hanlarmdan arttk eser yok. Ak ve 
kara halvetlerile, biiyiilii kurnasile, ars
lan ag1zlanndan ald1g1 suyu katre katre 
iifa halinde bagnna s1gmanlara sunan 
biiyiik havuzile uzun ambr Sihhat kayna
g1 olarak tamnan Biiyiik lhca dahi harab. 
Petkof, iite bu medeniyet abidelerini y1-
karak otede birkac; parkeli yol, bir park. 
dart bei biiyiik ev kurmui. Onun, serc;e 
beyninden dogmu1 bir iaheser olmak iize
re yadigar birakttg1 saray bile ote taraf
taki harabelerden muhayyelcye siiziilen 
ha ~meti maglub edemiyor. 

;\ehri otomobille dolaiirken boyle dU
iiiniiyorduk. Evvelce iehrin en giizel e
serlerinden biri olan ~elebi camiinin iim
di ta1s1z ve kitabesiz bir mezar yetimligi 
hissettiren Dardagan har•besi i:iniinden 
ge,tigimiz s1rada N uri Demirag biraz 
dalg1nlaitt ve sonra anlatlt: 

mek ki ii zevki ile okuma zevkinin telifi 
miimkiin imi1 ve zengin bir adam, kafas1-
01 da zenginleitirmegi pekala beccrebili
yormu§. Bu diiiiincemi zarif dosiuma da 
soyledim, §U cevab1 verdi: 

mlm1§ltr. 
Cami hatlresinde, Pirimehmedpajaya 

aid mezar ta§mdan baika, hic;bir ta§ bira
ktlmamt§llr. Bu taim sokiiliip bir yere 
kaldmlmamas1 da, gayet ag1r olmasmdan 

- Ben okumay1 c;ok severim. 1iten 
yorgun dii,iip de kitab okuyamad1g1m 
giinleri heder sayanm. 0 derecede ki bir 
i1ten ettigim zarar nekadar biiyiik olursa 
olsun miitaleas1z gr,en bir gecenin elemi
ni bana vermez, veremez. Para kazanmak 
hrrsile okumak kiilfetine katlananlar ic;in 
bu soziin bir ibret teikil etmesini isterim. 
F akat, eminim ki ,ogumuz kitab sevgi
sini paraya kavu1mak kaygusile ei yap
makta 1Srar etmekten kolayhkla geri kala
m1yacag1z. ~iinkii' bu durumdan kurtul
mak i,in evvela paralanmak gerek I ... 
Param1z olunca kitaba bakar m1y1z L. 
Bu, iimdiden bir hiikme baglanamaz. 
Daha dogrusu muhal bir hayal oldugu i
c;in bu mevzu iizerinde durulmak dogru 
olmaz. 

Anud bir ihmale mahkum edilen eski 
1ehrin her yam bize bir tarih ftkrast, act 
veya lath bir hahra ilham edebilirdi, mu
havere zeminimiz de derece derece geni1-
lerdi. Lakin treni ka,1rmak endi1esi istas
yona h1zla donmegi icab ettirdiginden 
cevelammtz kisa siirdii. Acele edi1imiz 
dogru bir hareket imi1 de. ~iinkii biz oto
mobilden inerken tren de yiiriimek iizere 
bulunuyordu. Ko1a koia kompartimam
m1za girdik. F akat hen, odenmiyen bir 
borcu hattrlamaktan nefsimi ahkoyama • 
dim. Bei yiiz elli yt! once Sofyanm kap1-
sm1 merd bir zcka oyuntle Tiirklere a,an 
Uzunca Sevindigin hayalini ara1 • 
1trd1m ve bu hayali - ince Balaban beyli
gile yanyana dola11r gorerek • hiirmetle 
selamlad1m. 

Bir vicdan borcunu odemenin yiiregi
me verdigi in1irahla goziimii ic;eriye, va
gonun koiidoruna ~evirdii!im z~man Ma
dam Resto'nun, yeni bir tuvaletle biraz 
daha giizelle1erek, yaruma geldigini gor
diim. Elinde gene bir kitab vard1 ve bu da 
asr! avarelerin tapmd1klan 1ncillerdendi, 
Dovilin Marks'tan telhis cttigi <<Serma
ye» adh eserdi. Simdi i,imde §U ka
dma ,atmak hevesi uyamru1t1. Mensub ol
dugu milletten yeti1mii bu k,adar 1air, edib 
ve muharrir varken onlann zihne, kalbe 
ve ruha vadettilderi bedii zevkleri miihim· 
semiyerek bi:iyle miifsid yaz1larla oyalan
masmdan enikonu sinirlenmi1tim. Neden 
ve ni,in denilmesin L. Kadm agzmda ih
tilal narast biilbiil dudag:nda mtlan bO
giirtiisiinii andmr ve kadm dimagmda da
la!et giil yapragma konmui akrebe ben
zer. T arihi hadiseler tabiate aykm clan 
bu i1lerin olabilecegini gosterse bile kad1-
m nazik ve melek me§rehli gormek isti -
yenlerin akideleri sars1lamaz. ~iinkii -va
tamn hiirriyeti, milletin ierefi meselesi 
miistesna - §U veya bu dava ugrunda bed
baht maceralara siiriiklenen kadm, fani 
vc sefil hazlara kurban olunan diiiler ka
dar mazlumdur. 

F akat dilegimi dilime gec;iremeden 
giizel F ranSJz soze ba1lad1: 

- Sofyada, dedi, ka, kadm gordii-
nilz? 
-~ok! 
- Ka,1m giizel buldunuz? .. 
Cevab vermedim, hi:icreme koJlum, 

Enderunlu F aZilm «Defteri Aik» 1m ya
kalay1p geldim. tath bir beht i,inde gii
liimsiyen kadmm •oluna gec;tim, kiic;iik 
kitabm ihtiyar yapraklanm h1zla c;evir • 
dim ve 1u beyitleri bulup okudum: 

Ev yiizii mihrt ~ebt ehlt vebal 
c;e~mi, miikuse kllisayi dal4l 
Ta'net nizeye gelmez Bulgar 
Nekadar eylese d$1k ilgar! 
Geise de anda letafet yoktur 
Husni endam fie kamet yokt1lr 
Al7na agu~a zeni Bulgari 
Pek soguktur duru~u. her kari! .. 

. . _;:... -
Sarho~luk yiiziinden kavga 

ileri geldigi anla§tlmaktadir. 
Onuncu hicrl asrm en miihim iahsiyet

lerinden biri olait Pirlmehmedpa§a namt
na, Mimar Sinan turafmdan viicude ge
tirilen bu bedii eserin tamiri liizumu, Mii
zeler idaresince, alakadarlara bildiril • 
mistir. 

MVTEFERRIK 

Maliye V ekili tehrimizde 
Maliye Vekili Fuad Agralt, diin sa

bahki Ankara ekspresile §ehrimize gel
mi§tir. 

Osmanh Bankasi umumi 
heyeti 

Borsa ve Osmanh Bankasi komiseri 
ihsan Rifat gelecek hafta §ehrimi.ze ge
lecek ve bu aym 28 inde Londrada top
lanacak olan Osmanh Bankasi heyeti 
umumiyesinde hiikumetimizi temsil et
mek iizere Londraya gidecektir. 

Ayasofyan1n mozaikleri 
Ayasofya mozaiklerini meydana r;1-

karmak ir;in hayli zamandanberi r;ah§
makta olan Amerika!t Whittamore mev
sim miinasebetile faaliyetine yeniden 
b3.§lam11ttr. 

Amerikah miitehass1s, bu sefer, mih
rabm yar1m kubbesi altma tesadiif eden 
mozaikleri temizlemek iizere faaliyete 
ge~mi§ bulunmaktadlr. 

Bu ameliye, birincite§rin sonlarma 
kadar devam edecektir. 

Orman yangin1 
Kemerburgazda bir orman yangmma 

sebebiyet veren iiG ki§i yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmi§lerdir. Bu a -
damlarm zuhuruna sebebiyet verdik -
leri yangm saatlerce devam etmi§ ve 
60 hektar!tk bir arazi dahilindeki or -
man tamamen yanml§ttr. 

lkinci fezleke de Devlet 
~iiras1na verildi 

Miilkiye Miiietti§lerinin istanbulda 
yaphklan tahkikata aid ikinci fezleke 
de Devlet §lilrasma verilmi§tir. Bu tah
kikat evrakma nazaran 20 kadar me -
mur bu iiten mes'ul tutulmaktad1rlar. 
§lilranm Miilkiye dairesi bugiinlerde 
karanm verecek ve evraki heyeti umu
miyeye sevkedecektir. 

Yeni sene rekolteleri 
Ticaret Odas1, muhtelif maddelerin 

ticaretile me§gul olan erbab1 ticaretl ve 
sanayi erbabtm ~yn ayn davet ederek 
yeni rekolte senesi ba1mdan evvel mii
talealarm1 alacak ve liizumlu goriilen 
tedbirler varsa bunlar1 Vekalete bildi -
recektir. 

ADLIYEDE 

Azg1n ihtiyar 
Evvelkl alqam Fatihte Zeyrek yoku

iunda t;:inili hamamm yanmdaki diik -
kanda ekmekr;ilik yapan 74 ya§lannda 
Abdulkerim, ger; vakit ekmek almak ii
zere diikkamna gelen 9 ya1mdaki Ay -
tene tecavuz etmek istemi§tir. 

K1zcag1z, dukkana girince azgm ihti
yar diikkanm kap1s1m kapatarak iizerine 
hilcum etmi§tir. ihtiyar, sur; ilstiinde 
yakalanm1§, dun asliye dorduncu ceza 
mahkemesine verilmi§tir. 
Hakim huzurunda h1rs1zhk 
Eminonilnde Havuzlu handa i:ilii Ya

kohinin terekesi hi\kim huzurunda mu
zayede ile sat1ltrken, Dikran isminde 
biri, kalabaltkta el r;abuklugu yaparak 
bir miktar flo§ ipegini r;almak istemi§, 
fakat hil.kim tarafmdan gorulerek yaka
latt1r1lm1§t1r. 

Diin, birinci sulh cezada yap1lan mu
hakemede hi\kim ve katib §ahid olarak 
dinlenmi§, neticede Dikranm sur;u sir
kate te§ebbiis goriilerek 20 giin hapse 
mahkfun edilmi~tir. 

GVMRVKLERDE 

Maatlar eski 1ekle gore 
verildi 

Oniversite profesi:irlerinden ve miite -
hass1slardan miirekkeb on kiiilik bir he -
yet,, tarihi ktymetine gazetemizde iiaret 
ettigimiz Mehterhane ktsm1 iizerinde e -
tiidlerini ikmal etmiilerdir. Binanm y1k1l
mas1 iii, Valide ham y1ktc1S1 Rasim Esgi
ne ihale edilmiitir. Y1k1lma ameliyesine 
15 hazirana dogru bailanacaktu. Miite -
ahhid, burasm1, k1sa bir zamanda y1kttra
rak, molozlarm1 kald1racak ve sahay1 te
mizlenmii olarak teslim edecektir. Mimar 
Cerni!, bu iite miiteahhide mimarl nokta
dan yard1mda bulunacaktu. 

F uann elektrik !Prtibati, siislii, renkli 
ve eglenceli ziya iileri i,in davet edilmii 
bulunan Holandah Her Zil de mesaisini 
bitirmi1tir. MiitehasSJs, bu hususta biiyiik 
bir plan ve rapor hamlamaktadir. 

F uar komitesi, bu sene, ziya i§lerine 
,ok ehemmiyet vem.ek istemektedir. An
cak Elektrik Sirketi, mevcud elektirk 
kuvvetinin, miitehass1s tarafmdan istenen 
kuvveti verildigi takdirde, $ehrin baz1 yer
lerini tatmin edemiyecegi miitaleasmda 
bulunmakta ve eger muvakkat bir zaman 
ic;in kenar mahallelerde veya havagaz1 
miisaid olan sahalarda rlektrik cereya -
mnm kesilmesine muvafakat edilirse, fuar 
sahast ic;in istenen ziyay1 verebilecegini 
bildirmektedir. Belediye. mevzuu tetkik 
etmektedir. Maamafih, §irketin elektrik 
santralmm geniiletilmesi mevzuu iizerin -
de Naf1a Vekaletince yap1lan tetkik so
na ererse, bunlara hacet kalm1yacak ve 
fuara dogrudan dogruya, kafi miktarda 
cereyan verilebileccktir. 

mektedirler. Sosyalistlerin lideri Blum ile 
partinin ekseriyeti radikal sosyalistlerin 
elindeki kabineyi tutmaga liizum gor
mektedirler. ~iinkii bu kabineyi devirip 
kendileri ii baima geldikleri zatnan c;ok 
yai1yam1yacaklann1 ve ayan meclisinde
ki ekseriyet tarafmdan tekrar diiiiiriile· 
ceklerini pek iyi biliyorlar. Ayan mecli
sinin kuvvet ve salahiyetini degiitirecek 
b1r teiebbiis ve harekette bulunmak ise 
inktlab mahiyetinde olacagmdan ve bii
tiin F ransrz milletini ikiye aymp c;arp11· 
tiracagmdan Mosyi:i Blum ve arkadaila
n sonu belli olm1yan boyle bir maceraya 
at1lmaga cesaret edememektedirler. 

Adliye saraymm in§asma eylul aym • 
dan evvel ba1lanmas1 muhtemeldir. Y eni 
Adliye saray1, Istanbul adliye mekaniz -
masmm daha kolay ve rahat ~aliabilme
sini temin i,in, miimkiin olan biitiin vasi
talarla te~hiz edilecektir. 

SEHIR ISLERI 

Fiat tarifeleri 
Belediye, sayfiye yerlerindeki kazino 

ve mesire mahallerinin s1k1 bir kontrola 
tabi tutularak halktan fazla para alm
masma meydan verilmemesini bildir -
mi§lir. Bu gibi yerler, fiat tarifeleri a
sacaklar, bunlardan birer nilsha da her 
masaya koyacaklardtr. 

Y eni tramvav seyriisefer 
tarifesi 

Yaz mevsimi dolay1sile muhtelif hat
!ar iizerinde i§liyen tramvay arabalan
nm ziyadele§tirilmesine karar verilmi§ 
ve bunun i•in yeni bir seyrusefer tari
fesi tanzim olunmu&tur. Aliikadar ma -
kamlarca tetkik edilmekte olan bu ta
rife vakmda mevkii tatbika konacakllr. 

Kimsesiz cocuklar kamo1 
Belediyenin idaresinde bulunan Ga -

latadaki Kimsesiz t;:ocuklan Koruma 
Yurdundaki ~ocuklar tarafmdan bu se
ne Heybeliadada bir kamp kurulma -
sma karar verilmistir. Bu kamp tern -
muz iyinde kurulacakt1r. 

ECNEBI MEHAFIT~DE 

lngiliz elcrisi mezunen 
Londraya gitti 

ingiliz buyilk elr;isi Sir Persi Loren 
diin ak§amki ekgpresle mezunen Lon -
draya gitmi,.tir. El,i, tngilterede iki ay 
kald1ktan sonra, orada bulunan Ledi 
Loren'le birlikte agustosta memleketi • 
mize donecektir. 

Gelecek Yunanh 
kumpanyalar 

Yunanistandaki baz1 artist kumpan -
yalan memleketimize gelmek arzusun
dadtr. Bunlar 1ehrimize geldikleri tak
dirde odemek mecburiyetinde olduk -
!an vergiler hakkmda sefaretimiz vas1-
tasile malfunat istemi§lerdir. 

DENIZ ISLERI 

Bugiin gelecek seyyahlar 

Miize 
Ziraat Vekaleti tarafmdan fuarda bii

tlin Tiirkiye mahsulatm1n teihiri esaslan
m ihtiva etmek iizere hazirlanan biiyiik 
miizenin iniaalt hararctle devam ctmek -
tedir. Ziraat Bankasi da 2500 lira ile 
iniaata yard1ma karar vermiitir. Goriinii
§C nazaran, miize c;ok zengin ve ,ok bii
yiik olacak ve burasm1 ziyaret eden gerek 
niimuneler, gerekse grafikler ihsal ma
lumat ve biiltenlerle Tiirkiyedeki ziral 
vaziyet etrafmda tam malumat edinebi
lecektir. 

Sergi sarayz 
Fuar sahasmda kurulacak ve Baiveki

limiz tarafmdan liizumu ehemmiyetle i§a· 
rel edilmii bulunan serg1 saraymm plan
lanmn ba:ulanma.~ bitmck iUer.edir. Bu 
sene yiiz bin lira!tk in~aat yap1lacak ve 
saraytl\ tamamlanmas1 gelecek seneye 
birak1lacakt1r. 

15 bin liraya ke§fi yap1lan atii poligo
nu in1aah da yakmda ba1hyacakhr, 

$ehir garaj1 
Kiiltiir Park snhasmda biiyiik iehir 

garajmm temelleri giin gec;tik~e yiiksel -
mektedir. Belediye otobiislerinin varida -
b. buraya kar11hk tutulmuitur. 250 bin 
lirahk bir masraf yaptlacdkhr. 

Garaj1n alt k1sm1 otobiislere, iist k1sm1 
taksi otomobillerine tahsis olunacak ve 
bu ikinciler, hususi tertibatla iist kata ah
nacakllr. 

~ocuk hastanesi 
Sehrin muhtac oldugu bu giizel eserin 

temel iniaah da h1zla devam ediyor. 60 
bin lira sarfile bu sene temelleri ve birinci 
kall tamamlanacak, gelecek sene in1aata 
devam ic;in aynca tahsisat konacaktir. 

INHISARLARDA 

T erfi ve ikramiye listesi 

F akat partinin ic;indeki miifrit bir ekal
liyet; sosyalistlerin en miihim partiyi tei· 
'kil ettikleri halde hiikumet baima ge~e
memelerini bir tiirlii hazmedemiyorlar. 
Bunlara gore sosyalistler ya ii baimda 
olmahdrrlar, yahud muhalefet mevkiinde 
olup a,1ktan a,1ga miicadele etmelidirler. 
Simdiki vaziyetin devam1 bu partiyi taraf· 
tarlanmn nazarmda diiitirecektir. 

Bu kuvvetli cereyan Blum'iin tabiye· 
sine iiddetle muhaliftir. Bundan ba1ka 
miinhal meb'usluk dairelerinde son ya· 
p1lan intihablarda nisab1 ekseriyeti temin 
etmemekle beraber en ,ok rey alan nam· 
zedler sosyalist partisi mensublan olduk· 
Ian halde nisbi ekseriyet aramlan ikinci 
intihablarda hep radikal sosyalistlerin ka· 
zanm11 olmalan sosyalistler arasmda de
rin memnuniyetsizlik uyand1rm111tr. 

Sosyalist partisinin Daladye hiikume· 
tine kar11 kat'i vaziyeti diin Royan'da 
baihyan ve haziranm dokuzuna kadar 
devam edecek olan parti kongresinin ve• 
recegi neticelere baghd1r. Bu neticelere 
inti'<.a~en l'rllllS!z rneb'usan meclisi t~krar 
topland1g1 halde miihim miinaka1alar yap· 
ma1m11tr, Hari~i meselelere aid miinaka
ialar bile hariciye enciimeninde cereyan 
eylemiitir. Bu miinakaialarda komiinist
ler Barselon hiikumetine silah gonderil
mesini ve ademi miidahale sistemine ni· 
hayet verilmesini maria istemiilerdir. 
F akat Daladye hiikumeti bu yoldaki ta
lebleri iiddetle reddetmiitir. 

F ransadaki kabinenin mevkiini muha
faza edip etmiyecegi mezkur kongrenin 
verecegi kararlara bagh hulunuyor. Ma
ahaza bu aym sonur-·cla Fransay1 resmen 
ziyaret edecek olan lngiliz Krahnm se· 
yahatine kadar buhran patlak vermiye· 
cektir. 

Mrr'1crrTem Fevzi TOGAY 

lki katil yakaland1 

Hellas ismindeki Yunan gemisile Yu
nanistanm miihim tuccar ve §ahsiyet -
lerinden 150 seyyahm bugiin limamm1-
za gelmeleri muhtemeldir. Atinadaki 
Turk • Yunan Ticaret Ofisi tarafmdan 
tertib edilen bu seyahat, ehemmiyeti 
haizdir. Seyyahlar §ehrimizde iir; giin 
kald1ktan sonra Bursa, c;:anakkale ve 
izmire de gideceklerdir. 

inhisarlar idaresinin yeni terfi ve ik
ramiye listesi Ankaradan gelmi§tir. 
Terfiler ve ikramiye miktarlart heniiz 
memurlara teblig edilmemiitir. Tebli -
gatm yarm yap1lmas1 muhtemeldir. 

izmir (Hususi) - H1rs1zltk ve katil
den suc;lu ve firarl Kadir oglu Dilaver 
:ve Abdurrahman Hilmi nammda 2 ki§i, 
zab1tanm uzun ve devamh takibinden 
sonra, biri Bergamada, digeri Manisa -
nm Yeni Harmandalt koyunde yaka • 
lanm1§lard1r. 

Bunlarm, Bergamada Kmk r;ayi ke -
narmda cesedi bulunan, fakat hiiviyeti 
tesbit edilemiyen mer;hul bir §ahsm 
katilleri olduklan da anla&1lm1§, ve is
ticvab ndicesinde bu esrarengiz hii.dise 
de aydmlanm1~hr . . .......................................................................................................................... 

( Duman ~1karm1yan aletle son tecriibe )"'\ 
'·~~~~~~~~~--~~~-

' 

---;ai;;;:;;:;;;;;;,;=;-;- • - - ·-----
Diinkii tecriibede duman ~t.karan vapurla ( 66 ) ~1kanruyan 

( 68 ) arasmda canh bir mukayese 

Maktul, Akhisar!t Hac1 Mustafad1r. 
Kendisini parasma tamaan oldiirdiik -
ten sonra hiiviyetini gizlemek ic;in ce -
bindeki biitiin evrak1 a!mt&, ba'!ml da 
kesip bir tarafa gommiislerdir. 

lzmirde bir bakkabn oglunu 
tehdid ettiler 

izmir (Hususi) - Karata§ta inonu 
caddesinde bakkal Semoel oglu lsak, 
bir mektubla ve para istenmek suretlle 
tehdid edilmi§tir. Mektubu, bu civarda 
Bahribaba park1 ic;inde su satan 13 ya
imda Receb nammdaki bir r;ocuk getir
mi§tir. Bunda: 

- Yirmi lira paraya ihtiyac1m var, 
gander. aksi takdirde kendini olmu" bi!! 

Denilmektedir. isak, hadiseyi derhal 
zab1tyaa haber vermiitir. t;:ocuk di -
yor ki: 

·- Birisi geldi, su ic;ti ve bu mektu
bu da bakkale goturmekligimi soyledi. 
Fakat o adamm kim oldugunu bilmi • 
yorurn, gOriirsem tan1r1m.• 

- Tiirkler devrinde paia saray1 bura
daym1§. Malfun ya, gene o devirde Ru
meli valileri Sofyada otururlard1. Melek 
Ahmed Pa1anm valiligi s1rasmda olacak, 
garib bir hadise oldu vc biitiin Sofya 
giinlerce o hadisenin hikayesile c;alkand1. 
Ger,ekten garib olan vak1a, Dabagoglu 
ad1m tai1yan birinin <;elebi camii kubbe
sindeki leyleklerin yuvasma iki karga 
yumurtaSJ koymasmdan doguyor. Ana 
leylek kendi yumurtalannm deii;iitirildigi
ni bilmedigi i~in vakti, zamam gelip de 
kanadlan altmda iki kara karga yavru
su peyda oldugunu gi:iriince adeta c;1ld1-
nyor. ac1 ac1 otmege baihyor. Biraz son
ra yuvaya donen baba ise bu hadiseden 
bambaska bir heyecan ahyor, siirekli lak
lakalarile yakm ve uzak yuvalardaki 
leylekleri yanma ~agmp lisamhal ile va
ziyetin incelenmcsini istiyor. Cami kub
besine toplanan binlerce leylegin uzun bir 
laklaka sonunda verdikleri karar, o iki 
kara karga yavrusunun didim didim didik
lenerek yuvadan ablmasi, fahiielik yap
t1gma kanaat getirilcn ana leylegin lin,e· 
diimesi, bedbaht babaya yeni ve namuslu 
bir ei verilmesi ieklinde cecelli ediyor. Bu 
karar hemen inf1 z olundugundan man -
zaray1 seyreden halk miiteessir oluyor, ii~ 
masum kuiun hay3t,na ma! olan ugursuz 
iakay1 kimin yapllg1 araitmhyor ve Da
bagoglunun edebsi1ligi meydana ~1k1yor. 
F akat herife bir ce7a terttb ettirilmek i,in 
vali nezdinde yap1lan teiebbiisler heniiz 
neticelenmeden ilahi ada let yiiz gosteri
yor ve leylek yumurtasm1 karga yumurta
sile tlegiitirerek kanh harliselere sebeb o
lan Dabagoglu habisi baskma ugruyor. 
Y ani herif, gi:iniil verdigi bir kad1nla soh
bet ederken a11ftenin koces1 iistlerine ge· 
liyor, her ikisini ,1nl~1plak yakalay1p ka
rakola gotiiriiyor. Ortada leylek meselesi 
de bir ti:ihmet te•kil ettiginden Y eni,eriler 
celallamyor ve Dabagoglu sevgilisile be
raber par,alamyor! 

Hikayenin ib~etli oluiundan ziyade 
N uri Demiragm Evliya ~elebiyi bu ka
dar s1hhatle haf1zasma ge~irebilmii olma
s1 dikkatimi uyandirm1§h. Daima proje ve 
hesab diisiinen bir ii adam1 kafasmda ta
rihe, seyahatnamelere ve f1kralara bu ka
dar genii yer ayrilabilecegini, ne yalan 
soyliyeyim, asla tahmin etmiyordum. De-

Evvelki gece saat bir raddelerinde 
Ni1anta1mda Me1rutiyet mahallesinde 
Madalyon sokagmda 34 numaralt evde 
oturan Mustafa Tezcanla Kurtulu§ta 
Hortum soka!!mda 135 numaralt evde 
oturan 2465 p!aka numarah otomobi!in 
sahibi Hiiseyin, sarho§luk yiiziinden, 
Pangalh Hamam taksi duragmda kav
ga etmi§ler, yakalanmi§lardrr. ····-Hava verme balonunu 

ti§irirken ••• 

Muvazene vergisi kanununda yap1Jan 
tadilata ragmen gilmriik memurlanrun 
maa§ bordrolan ay ba§mdan evvel ya -
p1lm1i oldugundan maa§lan eski §ekilde 
verilmi§tir. Bu suretle maa§lardan ke
silmi§ olan yilzde ikiler bilahare kendi
lerine tediye edilecektir. 

B~~=kil . Ce!iil Bayari~ verdigi di - Jeri, S1hhat miidiirliigu miimessili ile 
rektif uzerme, memlekehmizde ilk de- gazeteciler bulunmu§lard1r 
fa olarak $irketi Hayriye tarafmdan 68 T "b 1 6B . k 

Zab1ta tahkikata baslam1stir. 

Cumhuriyet 

Diin, Beyoglunda !stiklal caddesin -
de Jak David eczanesi sahibinln oglu 
!sak, oksijen hava tazyik makinesile 
hastalara mahsus hava verme balonu -
nu ji§irmek istemi§, bu mada parhyan 
oksijenle sag eli yanrru§ltr. 

MALIYEDE 

Ocr ayhklar veriliyor 
tl'r; ayhklarm tevziine diin ba§laml

mt§ttr. Defterdarhk dairesinde eski Po
lis mudiriyetinin bulundugu binada ye
ni bir tevzi mahalli viicude getirilmi§lir. 

ecru e ere numaran1n azan1 
numara!i vapura konulan duman ya -
kan ve r;1karmiyan cihazm tecriibeleri fayrap edilerek ba§lanm1§, miltemadl 
diin ogle ilzeri yapilmi§hr. Tecrilbede, komiir ahlmasma ragmen, bacada du
Deniz Ticaret miidiir muavini Refik ol- man goriilmemi§tir. 
mak iizere Deniz ticareti ve Denizbank Aletin biitiin Tiirk bayragmt ta§tyan 
fen heyeti reisl~"i, i;lirketi Hayriye U - diger vapurlara da te§mili hakkmda bir 
mum miidi.irii, l§letme ve Fen mildiir - karar verilmesi bekleniyor. 

Nilshas1 5 kuru$tur. 

Abone ~eraiti : { T~r~ive ~a.ric 
u;1n t(:JD 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
t\ ayhk 400 » 800 • 
Bir •yhk 150 • Yoktur 



5 Haziran 1938 CUMHUR1YET 

Hldiseler aras1nda 

SON HABER LER Onlar ve memleket 

ispanyada kara ve hava muharebeleri V ~~~!~:.e~:p~~~e:%~ •. ~~~ 
h§11z hatirhyacak 1sabeth btr 

F k 
• I h f haf1za pek azchr. Art1k bu habrlama 

zahmetini tarihe bualayoruz. On alt1 ran 1st er er tar a ta senedenberi onlarm soy ad1 gibi mii§· 

~1·ddetl1· taarruza ge"tl• ~:~e~f~~:i:~~:~. ~~;~~:ind~~z:~:!~~ 
~ ~ §&hSI far1kalar ne olursa olsun, heps1-

nin tarih kaf§mndaki mii§terek hiivi· 
yetlerini tesbite kifi geliyordu. Nite· 
kim bugiin de, ~ogunun omrii vefa 
etmedigi i~in, saytlar1 doksana indigi 
halde, gene onlara Yiizellilikler diyo· 
ruz. 

ihtilalci tayyareleri, gene bir ingiliz gemisini 
batirdilar, cephelerde muharebeler devam ediyor 

[B~taraf• 1 !net sahl/edeJ 
Kontrol heyetinden bir aza yarali 

Londra 4 (Hususi) - Frankist lay -
yareleri tarafmdan bugiin Alikante'de 
batinlan 1ngiliz gemisinde beynclmilel 
kontrol heyetinin bir azasi bulunuyor • 
du. Aza yaralanmi1hr. Tayyareler ayn· 
ca Barselonu ve T aragosay1 da bombar· 
diman etmiilerdir. 

Bombardiman mintakalarinda 
ziyaretler 

Londra 4 {Hususi) - lspanya hiiku· 
meti, hirer nota ile Barselondaki fngiliz 
ve Franstz sefaretleri hava ve askeri ala· 
1elerini, Frankistler tarafmdan bombardi· 
man edilen mmtakalnn ziyarete davet El· 

mi1tir. 
Kara muharebeleri 

1ama dogru F rankistler Orta! mtlanm e· 
le ge~irerek orada yerle1mi1lerdir. 
Siyaai vaziyet 

Perpignan 4 - lspanya cumhuriyeti 
Devlet Bakam !rojo, Parise gitmek iizere 
buradan ge~erken kendisine sorulan sual· 
lere verdigi cevabda lng1lizlerin tavassut 
te1ebbiislerinin insani dii1iincelerden 
dogmakta oldugunu ve maamafih bunun 
tahakkuku pek muhtemel olmad1gim ve 
ge~en her saatin cumhur:yet~iler Iehinde 
tecelli ettigini soylemi1tir. 

Nazir, harbin daha ~ok uzun siirmesi 
muhtemel oldugu sualine cevab vermemi1 
ve maamafih ordunun maneviyahndan ve 
gene subaylann idaresi altmda yaptigi 
miihim terakkilerden memnuniyet goster
mi1tir. 

Valensiya 4 - Asiler sabah erkenden iroio cephede arhk siyasi ihtilaflar kal· 
Albokazer iizerine 1iddetli bir taarruzda madigim, General Franko'nun an.cak bii
hulunmu1lardir. Muharebe biitiin 1idde· tiin cephelerin birden yikilmasile muzaffer 
tile devam ediyor. Biiyiik bir mukave • olabilec~gini. halbuki boyle bir 1eyin hi~ 
met gosteren cumhuriyet~iler asilerin mii· zannedilmedigini soy]emi1tir. 
kerrer hiicumlanm piiskiirtmii1lerdir. Goniilliiler ifinin tetkiki 

Bizim i~in Yiizellilikler ka~ kiti· 
den miirekkeb olursa olsun tek bir 
hiiviyettir. Bu hiiviyet Sevr' de oldii 
ve Lozanda gomiildii. ~imdi vatana 
donecek olanlar bir ka~ nefes borusu, 
birka~ hazm cihaz1, birka~ mide ve 
birka~ ayaktir. Memleket davasmda 
ne soyliyeceklerini merak etmiyoruz. 
Ne biz onlardan itiraf istiyen neca· 
betsiz sorgularla kendilerini cevab 
vermek zahmetine sokmahy1z, ne de 
onlar bizi, kendilerini dinlemek soon· 
tm i~inde btrakmahdirlar. 

Ne soyliyecekler? Besbelli degil 
mi? Elim bir iftiraktan sonra ana va· 
tana kavu§mak saadeti, bir harabe 
halinde b1raktiklan topraklan mamu· 
re halinde gormek sevinci, affedil· 
mek §iikram ..• 

Haytr ! Onlardan itiraf mektubu 
ve te§ekkiir telgraf1 istemiyelim. Bu
nu ya pan arkada,Jar ay1b etmi§lerdir. 
Memlekete kar§l da, onlara kar§t da ! 

PEYAMISAFA 
$ark cephesinde Londra 4 - Lord Plimans Fransa ve 

Barselon 4 - Diin 1ark cephesinde a· ftalya _biiyiik el~ilerini kabul ederek !span· -
siler 3 noktayi tazyik etmiilerdir. Bu taz- yadaki goniilliilerin almmaSI meselesini 
yikler. Valbona iizerinde Puebla de Val· tetkik etmi1 ve yakmda toplanacak olan 
verde'nin cenubu prkisinde. ayni kasaba· tali komitenin miizakereleri hakkmda go· 
nm 1imali 1arkisinde ve Culla mmtaka - riismii1tiir. 
smda ve Albocacer'in ccnubu garbisin • Tavasaut teklifine verilen cevab 
de yapilmi1hr. Giiniin en $iddetli mu· Paris 4 - Figaro gazetesinin Londra 
harebeleri Albocacer'in cenubu garbi • muhabirinin zannettigine gore lngiltere 
sinde Sierra d'Elbueg ile Sierra Carbo a· hiikumetinin fspanyada tavas,'utta bulun· 
rasinda yapilm11hr. On saatten fazla mak teklifine Roma, Berlin Burgos ve 
siiren liddetli ~arp1$malar esnasmda mev· Barselon kat'1 bir «hayir» Ia' cevab ver • 
ziler bir ka~ kere elden ele ge~mi~tir. Ak· mislerdir. 

<;ekoslovakyaya 

yard1m ediliyor 
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Amerikada issizlere Fransa 
' 

biit~esinde 

miktar1 yap1lacak yard1m a~1g1n 

A.yan meclisi 3,323,000,000 50 milyon frankbk fark, 
dolarhk tahsisat veriyor 30 milyon franka indi 

Vaiington 4 _ Ayan Medisi, i$sizle
re yardim etmek ve endiistriye hiz vermek 
i~in 3 milyar 723 milyon dolar sarfma 
mezuniyet veren kanun layihas~m 10 reye 
kar$1 60 rcyle tasdik etmi1tir. Ayan Mee· 
lisi tarafmdan tasdik edilcn layiha, Par

lamentonun layihasmda tesbit edilen mik· 
tardan 600 milyon dolar fazladir. Bu s_e· 
beble, iki meclisin mii1terek enciimeni A· 
yan Meclisince kabul edilen layihayi tel· 
kike memur edilecektir. 

Ucuz evler 
Va1ington 4 - Reisicumhur Ruzvelt, 

Amerikanm bin;ok 1ehirlerinde eski bina· 
Jann yikilarak yerlerinc ucuz yeni evler 
yapilmasi i~in 5 7 milyon dolar tahsisine 
mezuniyet vermistir. 

Naf1a Vekili bugiin 
Derinceye geliyor 

Ankara 4 (Telefonla} - Nafia Vekili 
Ali <;etinkaya bir kisim hatlar iizerin
de tefti§lerde bulunmak iizere bu ak • 
§amki hususi trenle Derinceye hareket 
etti. 

1stanbul Elektrik §irketini teselliime 
memur heyet de yann !stanbuldan De
rinceye gidecek, bu te!akiden istifade e
derek Nafla Veki!ine teselliim etrafmda 
malllmat verecektir. 

1ki planorcii gencimiz yeni 
bir rokor yaphlar 

Ankara 4 (Telefonla) - 1nonii kam • 
pmda iki gencimiz planiirle yeni bir rii
kor yapmi§lardir. Ayni zamanda diinya 
ikinciligini almi§lardir. 

bgretmen namzedi Cemalle arkada§i 
Rasim iki ki§ilik bir planorle havada 
12 saat 22 dakika kalmi§lardir. Diinya 
birinciligi 13 saat 59 dakika ile Alman 
pliinorciilerinden birindedir. 

Amerika sefiri Ankaraya 
dondii 

Ankara 4 (Telefonla) - Bir senedir 
mezunen memleketinde bulunan Ame
rika biiyiik el~isi Mak Morey bu sabah 
Ankaraya geldi. 

Bulgar parlamentosunun ka
bul ettigi kanunlar 

Sofya 4 - Parlnmento, bazi meb'us
larin nutuklanm ve Adliye Nazm Ka
juharov'un bevanatmi din led "k!en son
ra, 19 mayis 1934 den 31 mayis 1938 ta
rihine kadar hiikumet tarafindan ~ika
rilan kararnamelerle nizamnamelerin 
tasvibi hakkmdaki projesini kabul et
mi§tir. 

Paris 4 - Radyoda bir nutuk soyliyen 
i~ttsad Nazm Raymond Patenotre, hii
k~met tarafmdan ahnan, yerinde ted
birler sayesinde. 1937 senesinin ilk dort 
aymda ticaret muvazenesinde has1l c
lan 50 milyon frank a,igm 1938 senesi
nin ayni aylarmda 30 milyona indigini 
kaydetm~ ve demi~tir ki: 

•.- <;ektigimiz sikmtilan izalesi, mil· 
letm geliri iizerinden miihim bir mik • 
tarmi almakla de"il, bu miktarm nis • 
b 1· . 5 

e mi ayni derecede arhracak surette 
varidati ~ogaltmakla kabildir. Hiikil • 
met, bu sebeble istihsalat ve istihliikah 
bir hidematt amme pliinile ~ogaltmaga 
karar v~rmi§tir. Hiikumet, ayni zaman
da gayrimenkul emval iizerindeki faa
liyeti arhracak bir tak1m tedbirler al • 
majll derpi§ eylemektedir. Bu tedbirleri 
tamamlamak i'in parada istikrar hu • 
sule geltn:si l~zund1r. <;iinkii ancak bu 
sayede faiz m1ktarimn indirilmesine ve 
kredinin geni~letilmesine bir esas ha -
zirlanm~si ic;i~ yegime ~are clan ser • 
maye~:rm hanc~ gitmesine ve gidenle
rin donmesi~e >~kan verilmi§ olur. 
Bunlar_ temin edild1kc;e hi~bir muasir 
medeniyet mevcudiyet gosteremez.• 

Viyanada tevkif edilen 
Yahudiler 

Viyana 1 - Havas Aiansmm mu 
habiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahfiller, bu hafta zar • 
fmda Viyanada 250 Yahudi tevkif edil
mii oldugunu soylemekte ve bunun bilhas
sa doviz kanununa muhalif harekette ve· 
ya rejim aleyhinde siyasi faaliyette bulu· 
nan Yahudiler hakkinda yapilan nonnal 
adli takibattan ibaret oldugunu ilave ey· 
lemektedirler. 

General Metaksasla Rii§tii 
Aras ara111nda 

Ankara 4 (Telefonla} - Tiirkiye Bii
yiik Millet Meclisinin Turk • Elen mun
zam muahedesinin tasdik1 miinasebetile 
Hariciye Vekilimiz dok~or Tevfik Rii§· 
tii Arasla Elen Ba§vek11t ve Hariciye 
Nazm General Metaksas arasinda teb
rik ve te§ekkiir telgraflan teati olun • 
mustur. 

Yunan matbuatinrn nepriyah 
Atina 4 (Hususi) - Munzam Tiirk . 

Yunan muahedcsinin tasdiki miinase • 
betile Tiirkiye Hariciye Vekili Dr. Rii§· 
tu Aras ve Yunan Ba§vekili Metaksas 
arasmdan teati edilen telgraflan mev • 
zuu bahseden Yunan gazeteleri tek • 
rar Turk • Yunan dostlugu iizerinde du
·uyorlar. 

Fransa Avusturyadan 
aJd1g. ma1Jar1 CekJer

alacaklar den 
Prag 4 (Hususi) - <;ekoslovakyaya 

mali yard1mda bulunmak hususunda 
tngiltere ile Fransa arasmda bir anla!j· 
ma oltnu§tur. Fransa, §imdiye kadar A
vusturyadan aldi/li mallan bundan son
ra <;eklerden alacakhr. Bu hususta tet
kiklerde bulunmak iizere bir Frans1z 
heyeti geldi. 

Prag 4 (Hususi) - Ba§vekil Hodza 
pazartesi giinii Henlayn'la tekrar go -
rii§ecektir. <;ek hiikumeti ekalliyet i§· 
Jeri hakkmda tetkikatta bulunmak ii· 
zere te§kil edilen komisyona 500 bin 
kuron tahsis etmi§tir. 

Slovaklar muhtariyet istiyorlar 
Prag 4 - Monsenyor Hlinka tarafm

dan idare edilen Slovak Populist partisi 
bir layiha ile Slovakyanm muhtariyeti
ni ve bilhassa bir Slovak te§ril diyetinin 
ihdasim istemege karar vermi§tir. Bu 
kanun Jayihas1 pck k1sa bir zamanda 
parlamentoya tevdi edilecektir. 

Bir Alman talebeai yaralandi 
Prag 4 - Bu sabah ne§redilen bir 

tebligde Biirno'da bir Altnan talebenin 
geceleyin sokakta yaraland1g1 ve bir 
hastaneye kaldmld1g1 bildirilmektedir. 

M. Hodza'nin yapacagi goriifmeler 
Prag 4 - <;ekoslovak ajansmm bir 

tebligine gore, Balvekil Hodza, onii -
miizdeki hafta i~inde ekal!iyetler Jider· 
lerile biitiin siyasl partilerin ricalini 
kabul ederek ekalliyetler meselesi hak
kmda gorii§ecektir. 

Ekalliyetler stattisii ancak bu gorU§· 
melerden sonra kat'i mahiyetini alacak
ttr. 

Muhtariyet~i Slovak partiai 
kongresi 

Bratisliiva 4 - Hlinka'nm muhtari • 
yet~i Slovak partisi kongresi bugiin a . 
~ilmt§!lr. 

<;ekoslovakyadaki diger muhtariyet
c;i partilerden yani Polonya, Macar' 
Henlayn partilcrinden gelen telgraflar 
kongrede §iddetli alki§lar arasmda o -
kunmustur. 

r KISA "'A8ERLER '"'\ \.... ________ .) 
* Belgrad 4 - Yugoslavya'da b!r ay kal· 

mi§ olan Sofya Korporatlf ttyatrosunun 
san'atk0.rlar1. dlin ak§am Belgratl'dan ay
r1lm1~lard1r. * Ku!to (Ekvatorl 4 - As'<eri kab!ne Is· 
Ufa etmi~ ve Rels!cumhur General Enr!
kues ordu har!clndek! zevattan blr kablne 
te~k!l!ne tevessiil etmlstir. 
* Kingston 4 - Pol!sle grevc!ler ara -

smda b!r ~arpi§ma olmu§ ve grevc!ierden 
!k!s! olm~. Ucii de yaralanm1~tir. 
* Royan 4 - Frans1z sosyallst partlsi· 

nln 35 Incl kongres! bu sabah burada ac•I· 

mL5tir. * c;:ankm 4 - Sabaha kar~i ha!!f !kl zel· 
zele olmu§tur. 
* Bursa 4 - Bugtin saat 10,5 da !klsi 

hattr, b!rt §iddetu zelzele oldu. Hasar yok· 
tur. * Qankm 4 - Naf!a dalre btnasmm te
meu diln tOrenle at1ld1. 
* Kahlre 4 - Evvellsl gtin Maga~a go

liinde vukubulan bir vapur kazas1nda elll 
kl~!den fazla lnsan bo~ulm~tur, 

~ocuk ve terbiye 

lzmirde «Kiiltiir» lisesinin iic talebesi 
tasdikname alabilmek icin bi~akla, taban· 
ca ile miidiiriin iistiine yiiriimii1ler. Arllk 
yeter. Bunun bir caresine bakmal1. Care· 
si nedir? 

Bir mekteb a~mak, bir hapisane kapat· 
mak demektir, derler. Ya bizzat mekteb 
hapisaneye eleman yeli$tirirse, buna ne 
demeli? Bir mekteb a~mak yambasmda 
bir de hapisane a~mak demektir mi diye· 
ceiiiz? Y oksa: 

- Hayir hayir l Bunlann hepsi miiba
laga. Mevcudu yiizbini ge~en biiyiik bir 
mektebli kiitlesi ic;inden . birka~ deienere, 
birka~ psikopat ~ikmaSI biiyiik bir ano -
mali le$kil etmez. 

Deyip iii oluruna mi baghyacagiz? hi 
oluruna baglamak, yani biitiin bu facia
lara karsi seyirci vaziyetinde kalmak ! Bu 
da nasil olur? Eger bu bir terbiye mese • 
Iesi ise, terbiye de be$ikte ba1lamak la • 
zimsa once terbiyeli c;ocuklar yetistirecek 
terbiyeli aileler yetistirmekten ise ba$la • 
mak lazim. Uzun mesele. 0 aileler yeti
sinciye kadar kollanmm bai\layip dura· 
cak miy1z ve o zamana kadar bu boyle 
devam edip gidecek mi? 

Benim bu meselede dii;iincem sudur: 
Ne tiirlii aile ic;inden gelirse gelsin, mek
teb disiplini sosyal tabakalar arasmdaki 
farklan ve piiriizleri diizeltecek mahiyet· 
tedir. Verilen terbiyenin ;ahsa gore az~ok 
degi5ik olmasma imkiin bulunamasa bile 
ayni metodlarla terbiye edilen c;ocuklar 
irsi, biinyevi istidadlanna ve yctistikleri 
muhite gore muhtelif tesirler altmda ka· 
hr, muhtelif bir terbiyc ile yeti1irler. Co
cuk vardir ki ufak bir su~ iistii yiiziine 
baksamz kizanr, bozanr, oniine bakar. 
Boylesine o miilayim baki; bile Hfidi:. 
Soz soylemek fazla; azarlamak, ceza ver· 
mek bir kabahat, doii;mek cinayettir. 

Bamma ise miilayim baki; kafi gel • 
mez. Sert~e bakmak lazimdir. Baz1S1nm 
izzeti nefsini istismar etmek, yumu;ak 
yiizle ogiid vermek icab eder. klerinde 
nasilsa bir kere dayak arsm olmu; oyleleri 
de vardir ki ihtar, tescil cezalarmi aldik
~a giiler, omlizunu silker yiiriir. Kar;ISm· 
da giiliinc mevkie dii1tiiii;iiniizii anlarSI • 
mz. Bu arsizlar c;ok kcre hmiz da olur
lar. 

1derinde hakikaten oyle marazi tip)er, 
deienerc psikopatlar olabilir ki tekerriir 
eden ta;kmhklarilc zararh birer mahluk 
olduklanm gostermi;lerdir. Bunlar da iic;c 
aynhr. Bir kismmm bu hallerine sebeb 
fiziyoloiik bir anzadir. Tedavi ister. Te
davisi miimkiinse doktor ilaci ile islah o· 
lunabilir. Bir kismi da ooyle olmakla be
raber aynca psikoterapi ister. 0 da ruh 
doktorunun tedavisi demektir. Sayilan ve 
sevilen bir otorite, kuvvetli bir seciye, di
namik bir irade ve maria yapilan telkin 
bu tedavinin ruhunu te;kil eder. 

Gene olmazsa ne yapmah? Gene ol
mazsa yapilacak ;ey ~ocugu mekteb mu· 
hitinden uzakla;hrmakhr. Bu da ya kay
dmi silmekle, yahud onu Edirnede bir 
niimunesi a~ilan IS!ah evine gondermekle 
olur. Kaydmi silmege hicbirimiz yana;a· 
miyoruz. Bu, bize yemi1 vcrecek bir aga· 
ci fidan halinde ik_en kesmek kabilinden 
mes'uliyetli bir i$ goriiniiyor. Halbuki 

boyle kanh hadiseler c1karmasi melhuz, 
deienere tipleri vaktile te1his edip, islahi 
kabil olmadig1 takdirde, mektebden ~ikar· 
makla sosya) biinye ne kaybeder? Onun 
yerini dolduracak hire kar;i on var. 0 
halde ferde degi) sosyeteye bakahm. Mek
teb sosyetesini kazanmak ii;in bir veya 
birkac ferdi feda etmekten cekinmiyelim. 
«Peki bunlar ne olacak ?» denirsc cevabi 
$Udur: Bunlar da mekteb ~agmda olduk-

Avusturya komi- I 
• ser1 is ti fa etti 

M. Keppler miihim bir 
vazif eye ta vin edilecek 

Berlin 4 - Alman istihbarat biirosu 
bildiriyor: 

Nazir Keppler. Alman hiikumetinin 
Avusturya komiserl:gi makammdan isti· 
fa etmi1tir. 

Avusturyanm ilbki ve kalkmmasi i • 
cin ittihaz edilen tedbirle,in tatbikine ba1· 
land1gi i~in Keppler daha miihim bir va· 
zifeye tayin edilecektir. 

An$lus' dan evvel Keppler Avustur • 
ya • Alman miinasebetlerinin tanziminde 

miihim bir rol oynamiih. M umaileyh, 

.$u1nig kabinesine Dahiliye Nazin Slfa • 
tile girmesini miiteakib Seys - lnkuart ile 

miizakereye giri1mi1ti. Avusturyanm ii -
hakmdan sonra Keppler' e, Avusturya e· 
yalet hiikumeti 1efliginin ~er~evesini a1an 
vazifeler verilmi1ti. 

Kepplere tevdi edilecek olan «miih:m 
vazife)en; in neden ibaret oldugu malum 
degildir. 

yeter 
Yazan: ALI KA.Ml AKYOZ 

Ian haide mektebde okuyamamakta olan 
yiizbinlerin ve milyonlarm arasma kah • 
lacak. 0 zamana kadar ilk mektebde ve 
daha sonra okudui!u da caba. 

Soyle bir hesab yapahm: 18 milyon 
niifusumuzun en az sekizde birini 6 se
nelik orta tahsil ~agmda farzetsek, (bu 
hesaba gore vasati omiir 48 sene oluyor) 
birinci ve ikinci devre lise talebesinin iki 
milyon iki yiiz yirmi be$ bine baliP: ol • 
maSI icab eder. Halbuki yiiz elli bine var
maz ki o cagdakilerin yiizde altlSl demek· 
tir. Mektebden ~ikanlan ne mi yapacak? 
Kendi caiimdaki yiizde 94 ne yapiyorsa 
o da onu yapacak. Bu suretle kcmiyetten 
belki binde bir kaybederiz, fakat keyfi
yetten yiizde doksan kazanmi$ oluruz. 
Bir kere Kiiltiir Bakanhi!mm biiyiik bir 
isabetle yaphgi talimatnamenin $iddetle 
tatbik olundugunu goren talebeye bu, bir 
gozdagi olur. Okumaga, kiiltiir adami ol
maga niyet ve istidadi olanlar canla ba$la 
~ah;irlar. Ceza almaktan ~ekinirler. Ciin· 
kii kuru laftan ibaret !(ibi goriinen o tes~il 
ve tekdirlerin ucu talimatnamede yazih 
oldugu gibi once muvakkat tarda ve iki 
muvakkat tardi miitcakib mektebden bii
tiin biitiin c;ikanlmaga varmca i$ ba$ka· 
la$ir. Kuru laftan ibaret gibi goriinen o 
cezalar bir mana ve bir ehemmiyet ahr. 
Simdi cezalanmmn boyle bir mana ve 
ehemmiyeti yoktur. Y ani ceza yoktur. 
Ciinkii talimatname tatbik olunamamak
tadir. MeP:erki ooyle biiyiik hadiseler ol· 
sun. 

T erbiye sistemimizde ceza olm1yacaksa 
talimatnamede ceza fashna ne liizum var? 
Olacaksa ni~in talebeye miiessir olacak 
;ekilde tatbik olunrnuyor? Meselenin ru
hu buradadir. 

Mektebden cikanlacak talebeyi kangren 
olmu; bir uzva benzetmek adettir. Kan· 
gren olan bir uzvu bedenden ayirmanm 
zaruri olacagmi gostermesi itibarilc bu 
te;bih yerindedir. F akat ba1ka cihetler • 
den te1bihte isabet yoktur. Bir kere kan· 
gren olup kesilen uzuv olmii;tiir. Ba$ka 
hicbir i;e yaramaz. Halbuki mektebden 
cikanlan haylazlardan pratik hayatta 
muvaffak olanlar, daha miireffeh vc mes· 
ud ya$iyanlar c;ok goriilmii;tiir. Demek 
bunlarm o densizlikleri, o haytahklan 
kiiltiirel bir istidad ile yarahlmadiklan 
halde zorla tahsil hayatma sevk olunma· 
lanndan ileri gcliyormu~. Cocuk mustaid 
oldugu muhlt ve ;eraiti bulunca hemen 
inkisaf ediyor. Bazilanmn da akhm ba5i
na dev$irmesi i~in &iddetli bir sadmeye 
ihtiyac vardir. 0 sadme ile sarsilmad1k~a 
dogru yolu bulamaz: Bir sene smifta kal
mamn bazi pek iyi neticeler verdigi gibi. 

Kangren le$bihinin sakat olan bir ta· 
rafi da 1udur ki mektebin sosyal biinyesi 
bu operasyondan hii;bir $CY kaybetmez. 
Bilakis kazamr. Ciinkii giden ~iiriik uz· 
yun yerine taptaze bir yenisi gelecektir. 
Ihtiyac o kadar ~ok ki ! 

«Bunlan ~ikarahm da halkm ba1ma 
bela mi olsunlar ?» diyecekler bulunaca
gmi tahmin etmiyorum. Ciinkii bunu soy
lemek o belayi halktan ayn olmiyan mek
tebin ba$ina musallat ctmek demektir. 
Siiphesiz bunlan terbiyc ve islah etmek 
herkesten once mekteblere dii;er, fakat 
makalemin ba;inda yazdigim gibi soziim, 
ba$ka surctle terbiye ve 1slahi kabil olmi· 
yanlara aiddir. Garibdir ki mektebe gi • 
rerken ~ocuklardan tiirlii tiirlii sihhat ra
porlan istiyoruz; goziindc kulaii;mda u
fak bir anzaSI olanlan kabul etmiyoruz 
da sonra bir dejenereyi veya psibpah 
bir ciiriim veya cinayet i1lemedik~e mek
tebden ~ikaramiyoruz. hin can damari 
buradadir. 

Ali Kami Akyiiz 

Frans1z - italyan 

miinasebetleri 

Kont 
• yen1 

Ciano' nun 
tefsirlere 

nutku 
yol a~h 

Roma 4 - Kont Ciano'nun Milan'da 
soylediiii nutuk hakkmda tefsirlerde bu
lunan gazeteler, F ransiz - ltalyan miina· 
sebetlerine telmih ederek ge~en ay zar -
fmda ba~lanan miizakerelerin «birc;ok an

la$amamazl1klarla yanh$ kanaatlerin Pa· 
ris hiikumetinin Rom ile anlasmasma m&
ni oldu~unu kaydetmektedirler. 

Avvenire gazetesi: 

«F ransa Pirene hududunu kapamah
dir» diyor. 

T ribuna $Oyle yaziyor: 
«ftalya ile F ransarun barikadm iki ta· 

rafmda bulunmalan, bu memleketlerin 

birle1melerine mani oluyor. F ransa hiiku· 
meti, bu mesafeyi katetmek i~in lazimge· 

!en $Cyleri yapmadik~a miizakerelere tek· 
rar baslanmasmi iimid etmek muhaldir.» 

Bu gazete, Roma'ya bir FranSiz sefiri 

tayin edilmesi meselesinin tali bir chemmi· 
yeti old~gunu ilave etmektedir. 
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Asi 

inkar 

talebeler 

ediyorlar 

izmirdeki tehdid hadi-
sesinin kahramanlar1 

tevkif olundu 

Mekteb miidiiriinii tchdid eden ii~ 
talcbe sorgu hakimi huzurunda 

!zmir (Hususi) - Kiiltiir lisesi tale
besinden Sabahaddin, Ahmed ve Zeki 
nammdaki ii~ gencin on birinci smifa ter· 
fi ettikleri hakkinda tasdikname vennesi 
i~in tabancah, bic;akh olarak yaptiklan 
tehdid, sorgu hakimligince de tetkik edil· 
mi1, her ii~iiniin tevkifine karar verilmi§ • 
tir. Bunu miiteakib asliye ceza mahkeme· 
sine sevkleri de kararlaitinlmi§hr. 09 
miitecaviz talebe, Bucaya civar baglarda 
yakalanmi1lardir. 

Bunlardan Zeki sorgu hakiminin sual
lerine §U cevablan vermi5tir: 

- Tecaviiz veya tehdid yoktur. Biz 
miidiiriin odasma, bu seneki vaziyetimizi 
sormaga girdik. 

- Yann, smif1 ge~ip ge,mediginizi 
anlarsmiz, lisle aS1lacakllr. 

Dedi. Ben taksitimi vermemiitim, onu 
da sordu .. Hi~ birimiz silahh degildik. 
Buradan ~iktiktan sonra, arkada$1anm 
mektebdeki bi~ak ve tabancalanm, ben 
de eniitemin evindeki tabancasmi aldik, 
gezmege 9iktrk. Park kahvehanesine gi • 
decektik. Dstiimiizii ararlar, diye taban· 
calanmm arkada1imiz Kenana birakllk. 
Arkadaiim Ahmedin tabancasi, daima 
yatakhanede bulunurdu ve gezmege c;i • 
karken ahrdi. 

Sabahaddin ayni ieyleri soylemis ve: 
- 0 gece lzmirde hara gidecektik, bu 

sebeble tabancalan Kenana birakhk. 
Demiitir. 
Ahmed de diyor ki: 
- Ben memleketim olan Tefennide 

de tabanca la!Irdim. Orada ~iftligimiz 
var. T abii burada da ta<iyorum. Gecele· 
ri mektebe bazan ge~ ge)iyordum, bu se
beble tabancayi yammda bulunduruyor • 
dum. 

Alvatorle Peru aras1nda bir 
ihtilaf ~1kti 

Londra 4 (Hususi} - AlvatOrle Peru 
arasmda bir hudud hadisesi ~1km1§!lr. 
4 Alvatiir askeri hududu g~mi§, geri 
donmelcri hakkmda verikn emri din
lemediklerinden tevkif edilmi§lerdir. 
Bunlardan biri oltnii§tiir. Alvatorde bu 
hadise biiyiik bir galeyan husule getir
mi§tir. Alvator kabinesi istifa etmi§tir. 

M. Edenin bir beyannamesi 
Londra 4 (Hususi} - Eski Hariciye 

Nazm M. Eden miintchiblerine hitaben 
ne§rettigi beyannamede diinya sulhu • 
nun tehlikede oldugunu soylemekte, 
buna sebeb olarak da biiyiik devletlerin 
taahhiidlerini yerine getirm<-mekte ol· 
dugunu ileri siirmekt 

Doktor Freud'un pi. 'lportu 
musadere edildi 

Londra 4 (Hususi} - Meihur Yahu ., 
alimi doktor Freud, Viyanadan Londra
ya gitmek istemi~. fakat pasaportu mu• 
sadere edildiginden hareket edeme • 
m~tir. 

Tunusta yeni radyo istasyonu 
T unus 4 - 1n1a edilmekte olan yeni 

«T unus P. T. T. verici istasyonu, agus· 
!osun ilk haftasi i~inde ne1riyata baihya
caktir. Bu istasyonun kudreti bir 'ene 
i~inde 30 dan 100 kilovata cikanlacaktir. 

Yugoslavya futbol 
§ampiyonas1 

Belgrad 4 - Yugoslavya futbol lam· 
piyonasmm son ma~i pazar giinii yapila
cak ve ma~ neticesinde Yugoslavya jam· 
piyonu belli olacakllr. Umumi tasnife 
gore 1ampiyonluga namzed olan ii<; kuliib 
vardir. Bunlar: «Bel grad spor kuliibii», 
Zagreb «Ordjanski» ekipi ve gene Zag
reb ~<Hac;ek» ekipidir. 

Umumi tasnifte birinci ve ikinci gelen 
ekipler, orta Avrupa kupasi ma~lanna i§· 
tirak edeceklerdir. 

PEK YAKINDA: 

Hitler Viyanas1ndan 
roportajlar 

Yazan: NADIR NADI;( 
~- - =--· - ~ -~' 
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"l Bir ispanyol 
~ hlklyesl 

Diirbiin ve eldiven 

Clement, onu, operarun maskeli ba - \ hyorum; kanm olmaga elbette !8.y1ksm. 
losunda, ai!e kizlarmm salonlar ara - Seninle beraber giirilrunek istedigime 
smda dola§abildikleri saatte tamm1§t1. kani olman ic;in, bu ak§am, operaya gi

*** 
Eglence sonu, sac;lan darmadag1mk ol- decegiz. 
mu§, bag1r1p c;ag1ranlar, s1zanlar ve 
burunlarmda ta§1yorlarm1§ gibi almla 0 ak§am Clement kansma itiraf etti: 

$imdiye kadar ona fena muamele et -
ml§ti. 0 ak§am, kar1S1nm bilti.in diger 
kadmlardan nekadar iistiin oldugunu 
anlad1. incarnacion, operay1 bir elektrik 
avizesi gibi aydmlahyordu. 

rmda §apkalarile muvazene temin e -
denier henilz gorillmeml§tir. 

!ncarmacion'un dokunulmam~ bir 
gene loz oldugunu ve memelerini be -
lirten p!errot elbisesinin bilyilk dilg -
meleri altmda taze ve bak!r bir gogils 
t8§1d1gm1 anlaymca CJement'in kalbi 

nekadar h1zla c;arpmaga ba§ladt! 
O gecenin I§1g1 ona o kadar par!ak 

gorilndil ki, biltiln olan biteni haf1zaSI
na n~etti. Ruhunda, o gecenin objek
ti! tarafmdan zaptedilmi§ biltiln maske
leri ve biltiln insanlarile manyeziumlu 
bir foto~af varmI§ gibi biltiln teferru
ab habrhyordu. Localardan birinde lg
renc ag1zh ve milstekreh gillil§lil. go -
begi parmakltktan ta§an kaba bir a
dam. tiyatronun ilah1 imi§ gibi oturu -
yordu. 

Clement, bak1§lannm salya51m bil -
tiin kad1nlar ilzerine akitan bu adama 
bakmaktan kendini alam1yordu. Onun 
bulundugu locanm onilnden bir daha 
gec;memege gayret etti. Zira heri!te 
Clcment'in yamndaki kadm1 benimser 
gibl bir ha! vard1 ve agZim, fncarna -
cion'u yemege haZirlamyormll§ gibl a
c;1yordu. 

O gece, Clement, herkes tarafmdan 
kabul edilen, tamamen miiflis, fakat 
kilstah olan ve fazla olarak hainler gi
bi Carrasco adm1, agabeyisi Baron 
Marcial'in asalet unvammn soluk bir 
aksi gibi ta§1yan bu adamdan nefret et
mel!e ba~lad1. 

Locasmdan incarnacion'un giizelligi
ni - maskesi §effafmI§ gibi - seziyora 
benziyordu. Belki Carrasco kendisinden 
evvel !ncarnacion'un gizli giizelliginin 
farkma varm1§h. Afi! bir gene, ellerl 
k'lrkudan buz gibi, ertesi giln ic;in ken
disine bir randevu verdlgi zaman, Cle
ment, manas1z bir gene ktzla kaq1la§a
cag1 endi§esilc bir tereddild ge.;irdi. 

Bunun li;in dejtil midir ki, ertesi giln 
Castellona'daki ki.ic;ilk otele dogru gi -
derken, gene kizm zengin olduguna e
mindi, fakat manas1z bir kadm olmasm
dan korkuyordu. 

Bilakis, gayet latif bir kadmla ka~1-
lash. Oyle latif bir kadtn ki, bir an, ya
nild1gma, yanh§ kap1 c;ald1gma, yahut 
kar§tsmdakintn diln geceki maskenin 
hem iresi olduguna zahib oldu. 

Bu bahc;eye girdigi ilk gilnkil §8~km
h2mdan dolayi nekadar bahtiyard1! Bu 
a•k, maskeli blr baloda ba§ltyan her §ey 
j?!bi, ~airane ve lhtiraslt bir &§k oldu. 
Clement ona: 

- Sen benlm lc;ln dalma blr maske -
sin. diyordu. 

tncarnacion lse, cdemek ben! tam 
dm" der gibi: 

- Evet, diye cevab veriyordu. 
- Evet, d!ye tekrar ediyordu. Fakat, 

durmaksmn S1rrm1 fa§ eden blr maske. 
Bugiin benden saklad1gin yeni bir gil -
zelli~inl yarm bana maskesiz olarak 
gostereceksln. Fakat obilr giin tekrar
dan kendlnl sakl1yacaksm. 

Ve bu do~ydu. Clement. dilglinUn 
arifesinde, ertesi gilnden end!§e etme
ge ba~lad1. A§kmm ortasmda bile ve
karmt ve §lhsiyetini kiskanchkla mu
hafaza eden bu kadm, kendisine fena 
bir oyun oymyabilirdi. 

Ancak kar1s1 olduktan sonra, Clt!ment 
kendinl emnlyette hlssedeblldl. 

Clement o kadar heyecanhyd1 ki su
suyordu. Kansile iivilnilyor ve, kart!a
rma tahakkilm ettiklerini, onlara kur 
yapmaga ihtiyaclan olmad1g1m goster
mek lc;in onlarla konu§m1yan kocalarm 
soguk ve zarif tavrmt taktrnyordu. 

incarnacion'un bevaz ve milstesna 
mevcudiycti bak1§lar1~ ve I§1g1n kar§I -
smda mermer bir heykeli andmyordu 
ve memeleri, piiriizsilz i;ehresinin i~1k
lanyd1. Clement kar1sma baka baka, 
gilzelliginin silt beyaz l§tgm1 aksettiri
yorm~ gibi solgunla§iyordu. Ona ish
rab i;ektirdiginden, samimiyete susaml§ 
gecelerde onu tahkir ettiginden, gittik
c;e daha fazla nedamet i;ekiyordu. 

Kans1m, yalmz kendimizin sakltya -
bilecegimiz bir s1rn ok§ar gibi hatirh -
yordu; onu, kavga gecelerinde, uzla -
§llmaz ve milnzevl, her vakitkinden da
ha gilzel, daha ince, ve yataga atlarken, 
kavga izzeti nefsinin dokunamad1g1 
sa ten bacaklarm1 ac;ar b!r vaziyette go
zilnde canlandmyordu. Ah! Fakat o 
kaybolmu§ geceler bu huzur ve silkO.n 
gecelerini ate§e veriyordu ve gelecek 
geceleri de alevlendirecekti. 

Fakat ne§'esi arasmda, vah§i, amans1z 
bir s1kmt1 duyuyordu; tiyatroya gireli
denberi bu s1kmhdan kurtulmak ic;in 
hie; orah gorilnmemek istiyordu. 

Localardan birinde, milzayedede sa -
hn ald1l!I hissini veren o ihtiyar ~eh -
resile, c;apak!t, ~ilpheli, kirli cam baki§lt 
gozlerile Carrasco oturuyordu. 0 hain, 
kilstah ve herkesin tamd1gi Carrasco. 
Clement'la kanSI localanna girdikleri 
andan dilrbilnilnil -on defa bilyilten bir 
di.irbiln- onlara i;evrilmi§ti ve slk s1k 
lncarnacion'a baloyordu. 

Maskell balo sahnesi tekrarlamyor 
gibiydi ve Carrasco, Clement'e o gece
den daha milstekreh gorilnilyordu. Cle
ment. bu herifi art1k gormemek ic;in, 
piyesi, locamn arka tarafmdan seyret
mege c;oktan raz1yd1. Fakat Carrasco 
tekrar kans1na bakmal!a ba§hyordu ve 
bunu fark etmi§ olan 1ncarnacion, diir
bilnilnil gozlerine bir maske gibi ge iri-
yor, uzak ve milphem noktalara baki -
yor, fakat Carrasco ile dilrbilnle baki§
m1ya mani olarn1yordu ve bu bak1§ma 
blr opil§meden farks1zd1r. 

Clement, biiyle 1srarla bakan b!r er
kekle bu bir saniyelik temas1n, blr ka
dm li;in, dayamlmaz bir §ey oldugunu 
dil§ilnilyordu. 

Clement, Carrasco'nun cilr'etkar!tg1 -
na daha fazla tahammill edemiyerek, 
perde arasmda gidip onu gormege ka -
rar verdi; onu bulmak ilzere a,ag1 lndi. 
Orada, dostlan arasmda bulunan Car
rasco, hie; sCize kart§m1yordu ve halinde 
bir<;ok defalar nezfi dimagl gec;irmi§ 
bir adamm yorgunlugu ve otomatik 
jestleri vard1. Carrasco, cemlyetin arh-
1!;1 gibi bir §eydi, iyi giyinmesi yilziln -
den salonlara girip c;1kmaga muvaffak 
olmu§, siililk gibi bir adam. 

CU?tfHURlYET 

SERBEST FIKIRLER: 

Turizm bak1mmdan 
istanbulun mevkii 

Sair Nabinin: 
N ekadar ale mi devretse stpehr 
Bulamaz istanbula benzer blr fehr 

Beytini milli hislerinin galeyantna ham
ledenler olabilir. F akat yiizlerce Avrupa 
edibinin !•taobul hakk1nda iclerinden do
gan giizel yaz1larma ne denebilir? Siip
hesiz ki N abinin hakk1 vardtr. !stanbul, 
Oskiidarile, Halicile, Bogazile, Marmara 
deoizile diinyada bir mi•lioe daha tesadiif 
olunam1yan cazib ,ehirlerden biridir. Da
hast var; bundan yiiz sene evvel me1hur 
F ranstz sosyologlarmdan F urye, Millel
ler Cemiyetine benzer bir te1ekkiil tasav
vur eylemi1 ve adm1 da «Omniarchat 
Harmonien» koymu1tu. Bu diinya te1ek
kiiliine en miinasih merkez olarak da ls
tanbulu intihab eylemi,ti. Bu fikir yarm 
tekrar canlanabilir. Bununla beraber 1, -
tanbulun tarihi zenginlii!i, tabii giizelliii:i 
bugiinkii Tiirkleri tatmin eyliyemez. Eli
mizde bir cevher olan !stanbuldan daha 
mii•pet faidcler beklerler. Bu sebebden 
dolay1 her ihtiyac1mm yakmdan tetkik ey
liyen Cumhuriyet Hiikumeti, Atatiirkiin 
yiiksek iradelerile giizcl !.taobulun kal -
kmmasmt iistiine alm11ttr. Nice hayallerin 
hakikat oldugunu gormedik mi? Nic;in 
yarm lstanbulun bir turi•t 1ehri olacaii;m1 
kabul etmiyclim? Nic;in sistematik c;alw 
mam1z •aye•inde Balkanlardan, merkezi 
Avrupadan, Mmrdan, Asyadan binlerce 
turi•tin yaz1 gec;irmek i.izere e1siz !.tan -
bu! ile civanna ko1acaklanna inanm1ya
hm? Y almz her i1in bir hareket nokta'1 
vardir. Simdiden baz1 faaliyette bulun -
malt}'lz. Zanmma gore 1stanbul dort yaz 
mmtakasma aynlmahd1r: 

I • Yukan Boi!azic;i, 2 • Ka1am11 vc 
F encroahc;c, 3 - Adalar, 4 - Florya ve 
Y e1ilkoy. Bu mmtakalarda hirer tc1cb
bii• sendikalan (Syndical d'!nitiativc) 
tc1kil ebncliyiz. Bu te"bbiis scndikalan 
oradaki bclcdiyelcrlc birliktc mensub bu
lunduklan mmtakalann "rcflenmc•i ic;in 
hcc ne laz1m geliyorsa onlarla ugra1mal1-
d1r. Ezciimlc mmtakalan ic;indcki otcller 
ve sayfiyclerin fiatlan evvela tc•bit ile i
lan olunmahd1r. Mmtakalara ikamete gc
leo yerli vc yabanct halkm '1k1lmamala
nm temin ic;in tenis, golf, ve sair spor sa
halan haz1rlamalt vc mevzii "nlikler, eg
lenccler tcrtib cylemelidir. !.tanbulun 
yazhk mmtakalarmt canlandiracak un -
•urlar ancak te1ebbU. sendikalax1d1r. Bu 
sendikalar turizm sanayiinin alfabcsidir. 
Nizamnarne!i itibarile garbm teiebbiis 
scndikalarmdan farkt olmtyan Adalan 
Ciizelle1tirme cemiyeti, c;ok k1ymetli vali
miz vc belcdiye remmtz Muhiddin 

Ostiindai!m tc1vik ve himmctile bu hu•us
ta epeyce harekctlerde bulunmu1tur. Fa
kat goniil arzu eder ki cemiyct, iizcrine 
ald1g1 i1i hakkile ba1arabilmek ic;in daha 
ciddi c;ah1mak liizumunu hi .. et•in. 

Ziya Emiroilu 

Te§ekkilr 
Sabik Yalova Maarif memuru, Istan

bul 54 ilncil ilkmekteb muallimlerinden 
Ziya Ertenln ilfulil ebedisile ugrad1gi
m1z sonsuz acllara i§tirak ederek cenaze 
merasiminde bulunmak, telgraf ve 
mektubla ac1lanmm payla§mak littuf
kAr!tgmda bulunan zevata ayr1 ayn te
§ekkilre 1sltrab1m1z mani oldugundan 
muhterem gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz. 

Ziya Erten ailesi 

Rosalind Russel Avrupaya geldi 
Amerikan filmlerinde daima kibar kad1n 

artist Lon-roliine ~1kmakta miitehass1s olan 
drada bir kordela viicude getirecektir 

Paristen yaz1ltyor: 
Londrada ~evirecegi filim ic;in Holi

vud' u terkebni1 olan Rosalind Ru•sell 
ge~en cumartesi ve pazar tatilini ge~irmek 
iizcre buraya geldi. Amerikanm Vater
bury ka•aha•mda adliye memurlarmdan 
bir baba ile bir moda gazetesinin direkte>
rii bir anantn klZI olan bu gene kadm 
muhakkak ki Amerika sinema aleminin 
c;ok sevilmi§ artistlerinden biridir. Mekteb
de iken edebiyat ve ilahiyata merak etmi1 
olan Rosalind tahsilini bitirir bitirmez 
sahne hayatma attlm11, sonra da filim ar
ti•tligine ba1lamt§, 1iindiye kadar ~evir -
digi ona yakm kordelanm hemen hepsin
de kibar aileden gene k1z roliinii oynam1i
ltr. 11tc «lki bayrak altmda .. », i1te «Ma
dam Craige'in sabit fikri .. >>, i§te «Karan
hklann kuvvetil», i1te «Hayat, •an'at ve 
sevgi I». 

!ndigi otelde kendisini ziyaret ic;in dai
rcsinin kaptstm c;aldigtm vakit sonradan is
minin Hazel oldugunu ogrendii!im 1irin 
bir hizmetc;i kad.n beni kar11lad1. Ancak 
birka~ dakika intizar heyecam ~ektiin. 
Artist, uzun boyu, ;irin tebcssiimile sac;t
na baglamt§ oldugu mavi kordela}'l diizcl
terek ic;eri girdi. Y1ldm evvela kendi i1i
mc aid suallcrlc iz'a~ etmektensc onun 
me1hur el yaz1s1 ve nadi; tab1' kitab top
lama merakm1 bildigim ic;in siizii oradan 
diindiiriip dola11trarak mevzuuma gir· 
mek istedim. 

- N .,,1, dedim, Paristc arzu ettiginiz 
eserleri bulabildiniz mi? 

Evvela, 1a1alad1. Sonra birden intikal 
ederek: 

- Ha, diye cevab verdi, §U benim ki
tab koleksiyonculugumdan bahsetmek is -
tiyorsunuz. Evet, c;ok orijinal tab1'lar cle 
gec;irdim. Bunlar arasmda Balzac'm, 
Victor Hiigo'nun c;ok kiymetli eserleri 
var. Ne yaparsmtz, herkesin bir merakt 
var .. Beniin ki de bu ... On dart ya1mdan
beri bu huydan vazgec;emiyorum. Eksc
risinin niishalan pek nadir olarak ba1ka 
yerde bulunan kitablardan elimde i.ic; dort 
bin tane kadar var .. 

Sevimli artisti keyiflcndirmi1tim. Biraz 
da baika bir bahsi kurcalamayt muvaftk 
giirdiim. Bu, karileriini, daha dogru•u ka
dm karilerimi daha fazla alakadar edece
gini bildigim ic;in .. 

- Kuzum, dedim, bu misline nadir te
sadiif edilen tenasiibiiniizii n3't! muhafa· 
za cdiyorsunuz? 

Rosalind Russell 

- Ben mi?.. Hususi hic;bir idman ve 
ekzersis yapmtyorum .. Yalmz zevkim ic;in 
hemen hemen hergiin ata binerim ve stk 
stk polo oynanm. 

- Avrupada nekadar kalacagmm 
tahmin ediyorsunuz? 

- Londrada viicude getirecegim kor
dela nekadar miiddet devam cdcne o ka
dar. F akat hemen her cuma giinil ak1am1 
Pari•e gelmegi istiyorum. Y apttgtm kun -
trat mucibince Londrada cumartesi ve pa
zar giinleri stiidyoda me1gul olm1yacag110. 

- Y eni c;evireceginiz filmin mevzuu -
nu biliyor musunuz? 

Tam hen bu suali sordugum strada da
irenin kapts1 c;almd1. Bir siirii ziyaretc;i 
ic;eri girdiler. Bunlar arasmda me1hur res· 
mi 1ahsiyetlerle, son defa ugrad1i!t uzun 
bir hastaliktan yeni kalkm11 eski bir sine
ma y1ldtz1 da vardt. Arttk, Rosalind'le 
•crbest~e c;ene c;almam1za imkan kalma • 
mt§lt. Mademki, her cumartesi, pazar 
Pari•e gelecekti, onu diger bir hafta dah .. 

miisaid bir giiniinde cle gec;irmek Jami. -
dt. N ezaketen gelen ziyaret~lere ha! ve 
hattr sormasma vakit btrakttktan sonra 
mii•aade istedim. kimden de bir dahl> oy
lc uzunuzad1ya mukaddcmc yapmamaga, 

maksadtm neyse dogrudan dogruy• o sa
haya girmege and ic;tim. <;iinkii iptidadan 
!aft uzatm1yarak a'11 hence miihlm olan 

noktalan konu1mu1 olsayd1m, kendi bah
•imize aid daha fazla maliimat alm11 bu
lunacakttm. 

(-~~~B_i_r_i_k_i~s_a_t_1_r_la~~·-·~.J 
* Alice Brady uzuo bir zamandanbe

ri oynamaktan vazgec;tigi bcdbaht kadm 
rollerini tekrar temsil etmege karar ver • 
mi1tir. «Eski ~ikago» da Helen Hayes, 
teklif edilen vazifeyi, ilcreti az buldugu 
ic;in kabul etmedigioden mezkur rol Alice 
Brady'ye verilmi1tir. Fakat Helen Ha -
ye• iicretin azhgma bakmaksmn Holi -
vud' da yaptlacak «Kralic;e Viktorya:i> 
filminde bat rolii temsil etmegi kabul ey
lemi1tir. 

*** 
Evlendiklerinln Ilk senesi b!r mUca

dele senesi oldu. Clement'm zlhnl bu 
kadtnm istignasma takilm1§h, vehmet
tigi bir istigna. incarnacion'u, bu iki 
gilnde bir kar§ISma i;1kan maskeden s1-
ytrmak lstedi ve bunun ii;in onu tiirlU 
1$kenceye koydu. 1ncarnacion ise hie; 
del!i§miyordu; zira degi§emezdl. Kalb! 
ancak lki giinde bir a§kla i;arp1yordu. 

Clement, nefretle ve ne yapttgm1 he
sablamaksmn, Carrasco'nun arkada§ -
larmm tenha bir kil§cde bulunmalarm
dan istifade ederek, 1ncarnacion'un, a
sablyetle cebine soktugu eldiven tekinl 

yilzilne f1rlatti. ( _ _ _ Y_e_n_i_E_s_e_r_l_e_r __ ) 
Bunun ne demek oldugunu herkes an

iad1, kartvizitler teat! cdildi ve §ahid· 
!er se.;!ldl. Clement, ~ahidlerine: 

* A vusturyalt mc,hur muharrir Ar
thur Schnitzler'in oglu Henri Schnitz
ler de Almanlann i~gali iizerine memle
ketini terketmi1 olanlar ara'1ndadtr. Ya
kmda Amerikaya giderek hayahm ora
da kazanmak niyetindedir. Henri esa•en 
tiyatro reii•oriidiir.. Hatta almancaya 
terciime edilmi1 olan klasik F ranstz pi -
ye•lerinden «Meraki» yi idare ctmi;ti. 
Simdi filim idarc etmegi iiRrenmektedir. 
Birkac aya kadar yeni diinya •eyahatine 
c;1kmas1 muhtemeldir. * Deanna Durbin'in c;evirecegi yeni 
filmin ismi takarriir etmi1tir. Kordelaya 

«Nankiir ba1» nam1 verilecektir. 

Herbert Marshalt, Virginia Bruce, 
Mary A•tor «Dii1man arazi•i» isminde 
bir filim c;evireceklerdir. Virginia bu kor
delada Herbert'in ikioci kanst roliinii oy
myacak, Mary birinci kanst olacak, iize

rine gelen ikinci kadmla c;ocugu da ya -

nmda oldugu halde ses c;tkarmadan otu
racak, giil gibi ge.;inecektir. 

- tncarnaclon, bir a§k lzdivac1 olan 
izdivac1m1zm biiyle kenarmda duraca
i!ma, hayahma glrmegi istlyorum. ZI -
ra , blr maskeye il§1k oldugumu daima 
hattrlamalmn. 1zdivac1m1z her hangi 
bir lzdivac degildlr. 

- Oyle ise ni~in maskeden vazge.;i -
yorsun? Maske hilviyetiml aZJetk mu -
bafaza etmcmi nic;in lstemiyorsun? 

Ve aralarmdaki ihtila fgilnden gilne 
arttyordu. <;ilnkil, rilzgardan nem ka· 
pan Clement, kar1smm garib as1lzade
li~inl anlam1yordu. Onun, duamn bile 
sUkitttan ay1rdedilmedij!i o bilyilk, ses
siz odalarda bilyildilj!ilnil anlam1yordu . 
tncarnacion hic;bir $eye uyam1yordu 
Havahn di§mda ya§tyor, hl~bir §eyi ta
mm1yordu; bir giln evvel her ~eye IA
kavdile bakarkcn. ertesi giln, bir giln 
evvel giirdilklerini, birdenbire hattrh
yarak, kocasm1 yeni ke~fetmi~ gibi olu
vordu ve Clement ilk gilnde olduftu gt. 
bl, gec;m!§ zamamn bahc;esine giriyor
du. 

tzdivacmm ilk senei devriyesini tes
id etmek li;ln, Clement k!nlerini unuttu 
ve sarn imi tncarnacion 'u goz ya§lan 
ic;lnde buldu. Gene kadm: 

- Kanmla beraberim, dcdi. Piyesi 
sonuna kadar seyretmek istiyorum, ka
nm1n bir §ey sezmemesi Iaz1m. 

Ve l!Ave etti: 
- Sabahm saat dordilnde, kararla§ 

ltracailtmz yere gitmek ilzere kulilbde 
olacag1m. 

*** Clement, ku!Ubde acele bir 1§1 oldu-
~unu ilcri si.irdi.i ve 1ncarnacion'un so -
yunmasma yardtm etti. 

incarnacion'un yorgamn altma go -
millmesini seyretti ve onun her jestini 
mukaddes bir yadigar gibi haf1zasma 
nak etti. Sonra, dilrbiinle oynad1, tilb
lerini asabivetle uzahyor, objektifini 
muayenl! edivordu. Kendi kendine dil -
§ilnilyordu: .Bu durbiln li;in ve bu zarif 
eldiven ii;in, en tehlikeli §&rtlar ic;inde 
dUello edece~im !> 

Masanm ilzerine b1rakhg1 dilrbiin, 
Clement'a gizli bir maksadla. adeta 
ka§larmt ~atarak bak1yordu. Kesilmi§ 
bir el gibi temiz ve serbest duran be · 
yaz !!ldiveni de dilrbiin gibi riyakar bul
makta gecikmedi. 

*** 
Ormanlarda avc1lan ani olarak bas -

bran ,afak, onlan bu toprak parc;as1 il
zerinde bashrd1; dilellonun direktorleri 
araziyi iili;i.iyorlard1. 

Carrasco'nun her vakitkinden daha 
sefil, daha miistekreh bir c;ehresi vard1. 

Yavrutiirk 
Uc y1ld1r Ilk okuJ cocuklart !c!n cumartes! 

giinler! ~tkarllmakta olan (Ya vrutUrk) co
cuk 1azetes!n!n 110 uncu say1S1 c1kt1. O~ret
menler ellle !dare edllen bu sevlmll gazete
de ~ocuklari eitJendlrecek ve okuma zevk!nl 
arltracak b!r~ok faydah yaz1Iar, re.s!mler, 
kar!katiirler varchr. Dort renkll. res!mll blr 
kapakla 20 .sayfa olarak ~1km14t1r. Flat! 3 
kuru~tur. Biitiin Turk ~ocuklarma tavs!ye 
eder!z. 

* Franstz arti•ti George Rigaud, 
Holivud' da kendisi ic;in hamlanan <<Si
ma! riizgan"> ismindeki senaryoyu beii:en· 
memi1 ve bu filimde oynamast laz1m ge
len rol Henry Fonda'ya verilmi1tir. 

George «Hava rekoru» isminde dii!er bir 
kordela cevirecektir, Bu kordeladaki par-

$ehzadeba§1 OJ B 
TURAN TfYATROSU toneri ympe radna olacakhr. 

* Pari•tc «Ceceyarm ui;aih» i•min
de bir kordela vilcudc getirilmektedir. Bu 
eserde ba1rolleri Colette Darfeuille, An
dre Luguet, Jules Berry oynamaktadtr -
Jar. 

Halk san'atkan Na§id 
ve arkada§lan 

Yen! varyete 
numaralan 

Bugiln giindiiz saat 15 te (<;apkm ktz) 
komedi 3 perde, gece saat 20,30 da 
(Sevda politika>1) komedi 3 perde 

Dans, solo, dilet, varyete 

!er olacagm1 farkettiler. Clement, boy
luboyunca yere uzanm1§, elini gogsilne 
gotiirecegine, bir kolu ilzerinde dog • 
ruldu ve serbest kalan elile, davetine 
hemen ko§an §ahidlerini ~ag1rd1: 

- Ba§tmdan ge~eni kanma anlatm .. 
Bu herife dilrbilnle bakttgi ic;in, ona siiy
leyin, ve ona soyleyin ki, eldiveninin 
kaybolan tekini bu herifin suratma fir
latltm .. DUrbiln ve eldiven ic;in ... Dilr
biln ve eldiven ic;in. 

Fazla bir §CY siiyliyemedi. 

r NA TT A'n•n YAZ SEYAHATi 
16 Temmuzdan 20 Agustosa kadar 

I - 10 giln lilks vapurla Akdenizde 
izmir, Fire, Korfu, Saranta, Valona, Drac;, Kotor, 

Dalma9ya, Dilbrovnik, 1spilit, Venedik, Trieste 

II - 22 giln tren ve otoka rla Avrupada 
Miinih, Kolonya, Berlin, Prag, Viyana, Pe§te, Bilkre§ 

(Ren nehrinde bir gi.inlilk vapur gezintisi) 
III - 3 gun K ara d eniz plajlar1nda 

Kostence, V arna, Burgaz 
h mirden gelecekler limanlarindan va pura bineb ilirler . 

35 GUN 6~:i~~a~1;1~~~
1 290 lira 

Trenler bmnc1 
Miiracaat: NATT A Acentalig1 Galatasaray, Tel. 44914 

SUMER sinemas1 bugUnden it1baren 

Vaz fiatlar1na ba,1ad1 

5 Haziran 1938 

RAD YO 
(Bu ak.amki program) 

ANKARA: 
12,30 kar~lk plak ne§I"lyat1 - 12,50 pllk: 

tiirk mu.sH<lsi ve hall< §arkllar1 - 13,15 da
h!li ve har!ci haberler - 18,30 ~ocuklara ma· 
sal (Masai dedel - 18,50 kar111k pllk ne§rl
yat1 - 19,15 tiirk mu.slkLs! ve haik ~rkllan 
(Makbule Qakar ve arkada1lar1) - 20 saat 
ayari ve arabca ne¥iyaJ; - 20,15 tilrk mu
sik!si ve balk §arkllari (Sallhe.dd!n ve ar
kadll!jlar1) 21 edebi konu.sma (Beh~et Ke
mal) - 21,15 stiidyo salon orke.str11111 - 22 
aJans haberler! - 22,15 yarmki program ve 
istiklU mar11. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla tilrk mu.sikl.sl - 12,50 hava

d!s - 13,05 pllkla tilrk mu.siklsl - 13,30 muh
tellt p!Ak ne1r!yat1 - 18,30 p!Akla dans mu
slk!sl - 18,45 Ktzlllly ha!tas1, kon!erans: 
doktor Siireyye. Ka.drt (Ktzllay ve sosyal 
yardun) - 19 plii.kla dans mu.s!klsl • 19.15 
konterans: Pro!. Salih Murad (radyo ders
ler!) - 20 Nlhal ve arkadalj!an tarahndan 
tiirk mu.slk.!s! ve halk 1arkllar1 • 2.0,45 ha. 
va raporu - 20,48 Omer Riza tarafmdan a. 
rabca soylev - 21 klils!k tilrk mu.sikl.si: Nu
rl Hal!l ve arkadai;lart tarafmdan - Sant 
ayan - 21,45 orke.stra - 22,15 ajans haber
lerl - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
par.,alan - 22,5-0 son haberler ve ertesl gii
nUn program1. 

Y abanc1 merkezlerden 
milntehab par~alar 

Operalar • 

21,-5 Kolonya: Vlndsorun 1en kadmlan 
CN!cola!'nln). 

21,20 Beromiinster: Titus (Mozart'm). 
21,35 Toulouse: Verther (Ma.ssenet'nln), 

Suite Proven~a.le (MJlhaud'nun). 
22,05 Roma: Cezaylrde Italyanlar (Ros

S!'nln), 
23,15 Varlj()va: Kral ve ~oban (Kolberg.. 

!n). 
2,05 Frankfurt: Genoveva (Eck.lebe'ln), 

Biiyiik kon•erler 

19,15 Konigsberg: Verdi ve l'ucclnl'n!Jll 
eserlerl. 

21,05 Berlln: Biiyillt konser, 
21,25 sottera: Bach ve Mozart'.ia 'eser

Jerl 
22,20 BerQlllllnster; Schubert'ln ~rklla• 

rt. 
22,35 sottens: Beethoven'ln be~lnc! sen

fon!.sl. 
1,15 Frankfurt: Opera balelerlnden par• 

~alar, 

Ocla; musikileri 

18,05 British National: Haydn ve Beet
hoven 1in eserlerl. 

13,35 Kopenhe.g: Beethoven (p!yano trl
osu, Es: durl. 

Operetler 

19,05 Strassburg: Le Tlers-porteur (Ter
ra.sse'n!n) 

20,40 Budape,te: Blr t!yatrodan nakll. 
21.os Konigsberg: Qlngene Baron CJ, 

s trauss'unl. 
21,05 V!yana: Dllenc! tale be (Mlllocker

ln), 

$ark i k onserleri 

21,05 Saarbriicken: Rud. Va.sske (llJ<4am 
konserlerlnde). 

NOBET~i ECZANELER 
Bu gece oemlm!zln muhtel!! aemtlerln· 

dekl nobet~! eczaneler 1unlardir: 
.Istanbul c!hetl: 
Emlnonilnde (Befir Kemall, Alemdarda 

(81rr1 Ras!m), Kumkap1da CCemll, Kii~il.k· 
pazarda (Hiisey!n Huliis!), §ehzadebatmda 
(Hamdl), Fenerde {ErnJlyad!), Kare.gilm· 
riikte (Fuad), §ehremlnlnde (Nlz1m), Alt
sarayda (Sar!m), Samatyada (R1dvan), Ba
kirkoyiinde cistepan), Ey\ibde (Ari! Be~er) 
eczaneler1. 

Beyog!u clhet!: 
§~II Halilski!.rgaz! caddeslnde (Hall<), 

Taks!mde (N!zamedd!n), Tarlab~mda (N!
had), ist!k.ll! caddes!nde (Kanzuk), Dal
rede (Giinef), Galata Top~ular caddes!nde 
(Spor!d!s), Kasunp"'lada (Miieyyed), Has
koyde (Nes!m A.oleo), Bet!kta~ta CSilleyman 
Receb), Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek e<:za· 
neler!. 

Kad1koy eskl !skelede csad1k), YeldeAlr
men!nde (U9ler), Uskildarde. (ittlhad), Bii• 
yiikadada (Hall<), Heybel! adada (Tanaf), 
Beykoz, Pa,abah~. Anadoluh!sar1 eczane
Ierl. 

A~1k tet ekktir 
Uzun zamandanberi §eker hasta!t~ 

c;eken anncmi, bilyi.ik bir hazakatle te
davisi altma alarak, en yeni usullerl 
tatbik etmek sayesinde, umulm1yacak 
kadar k1sa bir zamanda ayaga kald1r • 
maga muvaffak olan tanmml§ dahil!ye 
miltehass1slanrrnzdan Ayaspa§a cadde • 
sinde, Ulusal apart1manda oturan Gu
reba hastanesi dahill hastal1klar milte • 
hassm doc;ent (Nebil Bilhan) a, bu sii
tunlarda ac;1k te~ekkilr ederken ken • 
dimde derin bir zevk duyuyorum. 
Cumhuriyet gazetesi muharrirlerinden 

Sallihaddin Gungor 

HALK 
OPERETI 

10 hazirandan 
itibaren 

yaz temsillerl 
ba§hyor. ----------.... 

NOVOTNi 
Bah~e, lok a nta ve birabane

sinde sevimli ok uyucu 

KATO LESZAY 
ve epora t enoru - Beni anlamad1gm ve kendine 15. -

r1k bul'!1ad1gm belli! dedi. 
- Ne milnasebct! Sen! gayet lyl an -

Kar§1 kar~1ya gelince ve tetige basm
ca, patltyan tabancalann h1zh §im§egin
de, vurulan, yere dil§meden evvel, iitekl 
katil oldugunu hissetmeden evvel, ne-

Kamn kalbine hilcum ettigini ve ken
disini bogmak ilzere oldugunu hisset -
rni§ti ve bu ihk kan ihsas1 ic;indc ken -
dini b1rakarak oldil. 

<;eviren: 
CAHID SITKI TA RANCI 

Fiatlar : 20 • 25 • 30 BAKEANS ve mugnnni YUNKA 
--··---- 2 bilyiik filim blrden ----••-_. ._ _________ .. 



5 Haziran 1938 CUl\fHURlYET 5 

I DAZAQDAN DAZAQAI PENcERESiNDEN 
Nur, zulmeti yeniyor ! 

c=~~-=----B~u_y~il_k ___ d~a~v-a~la_r~~~~~)_1_·k_t_1s_a_d_i_l_ia_r_e_k_et_l_er_ 
Bela imredi ve Ma car siyaseti 0~:.rhii:::~~~:a1::::a~ icin Merhametten korkuya - Kiiltiir bu mudur? 

Yazan: MORIS PERNO 
ald1g1 yeni kararlardan gene bu siitunda 
bahsetmi1tik. Bugiin ayni mevzua avdet 

itiraflara dair - Dogru haber - Turizm i,Ieri 

Yeni Macar hiikumet !cisinin iktidarf olarak, bugiiniin umumi icabatma uymak· 
mevkiini ele almas1, kiic;iik bir devletin tad1r. Y eni BaFekilin programm1 anla -
hududlanm a1acak derecede chemmiyetli mak ic;in, Macar milliyetperverleri reisi 
1erait ic;inde vukubulmu§tur. Avusturya- binba11 Salassi'nin programm1 hallrlamak 
nm Almanyaya ilhakmd&nberi, onunla lilz1md1r. Bu program1 da, Macaristana, 
hemhudud olan Macaristanm, bu vaziye- eski hududlarmm iadcsile berabcr devlcti 
te daha nekadar zaman dayanabilecegi- yeni esaslar iizerinden tanzim; plebisit; 
ni kestiremiyenler, bugiin ic;in istiklaline Macar milletinc serbest muahedclerle 
Ve hakimiyetine sahib bu devlctin, son bagh millctlere muhtariyet verilmesi; top
kozunu oynad1g1 kanaati.~~edirle~: Y ~ b~ ragm, toprag1 ekcnlcre terki; Y ahudile
'On kozu da Bela 1mred1 nm tecrubeh eh- rin tard1 ve nihayet, Almanya ilc S1k1 bir 
le oynuyor. ittihad ve hiikumetc Hitler sisteminin tat-

Yeni Ba1vekil, mcsleginde siiratli ve biki ieklinde hulasa edebiliriz. 
parlak bir yiibeli1Ic yiiriiyenlcrdcndir. Boyle prensiplere istinad eden bir pro
Bugun kirk ya1larmda bulunan bu gene pagandanm, Macaristanda nekadar bii -
hiikumet rcisi, katolik ve burjuva bir ai- yiik bir muvaffakiyet kazanm11 olma;1 
Ienin ~ocugudur. flk tahsilini Budape1te- laZlm gelecegi aiikardir. Bu propagan -
deki papaz mektebinde gormii1. oradan day1, M. lmredi, kendi hariminde vc 
sonra hukuk ve ikt1sad tahsilini ikmale fir- kcndi silahlarile ma/dub ctmck azmin -
sat bu\madan, pathyan Harbi Umumiye dedir. Yeni kabinenin programmdaki a
iitirak elmi§tir. raziye miiteallik mutalebatta mar key -

Bela fmredi iyi bir talcbe idi. fyi bir fiyetinin, zirai 15Jahat projesinin, ve niha
asker ve iyi bir zabit olmasm1 da bildi. yet, Yahudilerin faaliyetini, gerek ser -
Harbden ve terhisinden sonra sivil haya- best meslekler, gerek ticari ve smai le -
ta avdet cdince, Maliye Nezarctinden 5ebbiisat sahalarmda bir tak1m hudud 
ba1hyan mesleki hayatmda, onu mil\i larla tahdid eden kanunun sebebi bu -
banka direktorleri araSJnda, onu miitea- dur. 
k1b, Gombo1'iin Ba1vekaleti zamanmda Sai(c1 miifritlere kar11, bunlardan ba1-
Maliye Nazm olarak goriiyoruz. Gorn- ka diiier bir tak1m tedbirlerlc de miicade
bo§'iin vefatmdan sonra, siyaseti birakip \eye haZlrlanan M. Bela lmredi. hiikiim
milli bankanm riyasetine gec;en Bela lm- darhk prensipi haklunda hcniiz bir1ey 
redi, arada baika merhaleden dola§ma- soylcmemistir. Bu meseleyi, selefleri ii:ibi 
dan, bugiin Ba§vekalete gelmi1 bulunu- de, o da, giiniin meselelMi haricinde tc -

yor. lakki etmektedir. F akat, gene onlar gibi, 
Macaristanm, bugiinkii nazik durum· Macar tahtmm bugiinkii bo1lugunu mu

da, mukadderatm1 eline alan M. Bela vakkat bir hi.disc telakki eden yeni Ba1-
lmredi'nin, memleketi na1il bir siyaset <;•- vekil, Saint Etienne tacinm, Macarista -
gmnda yiiriitmek istedigini anlamak ic;in, na, mesruti kralhk esasmdan baika bir 
onun Maliye Namhg1 zamamndaki pren- esasa dayanan herhangi siyasi sistemin 
siplerini vc Macaristan siyascti hakkmda- sokulmasm1 mencden bir sembol vc dev
ki gorii•lerini, muhtasar olarak gozden I 'd · b k d b I kk' ' et I arest a l!mn an ir vas1ta le a l 
gec; irmek icab eder. etmektedir. 

Maliyc N azm fmredi, Macaristanin Tam itimadlarma mazhar oldugu iki 
hiikumdarhk prensiplerine vc biitiin ka\vinist Basvckile halef olan M. imredi 
an'anelerine kar11 oldugu gibi, mevcud mczhcbine ku"'.'etle baj!h bir katolik ol-

edecei(iz. Merhametten korkuya 
Hayah ucuzlatmak icin alman ce1idli E skiden rnual • 

tedbirlerin rnuhtelif tezahiirleri arasmda limier sm1fta b1rak • 
cski Alman ticaret anla1masile Almanya- maga mecbur ol • 
ya verilmis olan miisaadattan istifade c- duklan c;ocuklara 
derek bugiin en ziyade mazhan miisaade kar11 merhamct du
devlet muamelesi goren rncrnlcketlerdcn, yarlard1; bugiiniin 
dokuz ayhk bir devre icinde, tenzila\h ogretmenleri, «c;ak -
giimriik resmilc gclebilen mallan da zik- hrmaga» mecbur ol
retmck hatah olmaz. Bunlarm basmda duklan talebc kar • 
yiinlii kuma1lar gelmektedir. Eldeki ra- §lsmda merhamet 

-

kamlara gore bu miisaid vaziyetten isti- degil, korku hissediyorlar. Numara vcr
fade edilcrek bir sene cvvelinin 447,000 miyen hocalann cvlerine talebc tarafm
lirahk yiinlii kuma1 ithalinc mukabil 2 dan bomba kondugu, iizerlerinc silah SJ
milyon 600,000 lirahk ithalat yap1lm11; k1ld1g1, hatta ders orta•mda gogiislcrine 
hem de fevkaladc tenzilath tarife ile... b1c;ak sapland1g1 bir kiiltl\r devrinde, mu-

Burada, kuma1larm memleket dahilin- allimler ic;in, sm1f gec;irmemck bir kahra
dc ucuz salllmas1 icin iki scbeb tebariiz manhkt1rl Hele imtihana giren talebe, 
cdiyor: Birincisi bunlarm az giimriik res· 1rik1y1m, giic;lii kuvvetli, gozlerinde ofke 
mi veril"ek memlekete sokulmu1 olmas1, ve tehdid §im§ekleri c;akan az1h bir mah
ikincisi de ihtiyacdan ve normal den cok luksa ... Hele arada bir e!ini arka cebine 
fazla ithal edilmis bulunmaSJ. F akat 1u goliiriiyor vc bak11larile muallime koieba
iki kuvvelli sebeb de hicbir tesir yapmad1, 1m1 i1ard ediyorsa I .. 
yapamad1. Bu muazzam stoklar, devletin Bir ogretmen bana itiraf etti: 
giimriik resminden yaphgl biiyiik fedakar- - Korkuyorum, dedi, c;akhrmaktan 
hklarla beraber biitiin hayah ucuzlatma degil, az numara vermekten bile korku
prensip ve arzulanna ragmen bir sihirba- yorum. 
zm elindeymi1 gibi eriyip kayboldu. Bu sozleri duyunca anlad1m ki bugii-

Simdi gene, eski las, eski hamam, kai- nii" imtihanlari talebelcrden ziyade mu
desi caridir. Avrupan1n yiinlii kuma51 cs- allimlcri tcrlctiyor. c;unkii bu zavalhlar 
kisi gibi yiiksek fiatlarla sahhyor vc ge- s1mfta kalmaktan rlaha biiyiik bir tehli
ne piyasaya damla damla c1kanhyor. Bu ke atlatmaga ugra51yorlarl 
mahareti yapanlar kimlerdir? 0 giimriik- Kiiltiir bu mudur? 
ten gcccn milyonlrca lirahk kumaslar nc Y ok, yok, biraz 
oldu? Normal ithalatm alh misli olan bu daha ciddi konu1a -
kuma1lan kim ald1 ve hangi piyasarda 11m, talebe rezalet -
sarfolundu? Biitiin bunlar hirer sir ha - lcri, talebc cinayet
linde kalmaktad1r. Jeri, talcbe iekavet-

Su ortada apac1k duran vaziyet bir ih- Jeri, arhk hi~ tcvil 
tikar hareketi degilse bunun ba1ka bir is- gotiirmiyecek ka -
mi var m1d1r? dar ac;1k bir seri 

F. G. te1kil ediyor. Herkesin dilinde 1u sozler 
---------............. ----- var: Boyle idare olmaz, boyle disiplin ol-

Dun
•• d d b1r' maz, boyle terbiye olmaz. 

Aka emi e Mes'ullerden ba1ka «olur!» diyene 

mimari sergisi a~dd1 
tesrii sistemine de bag"h kalmasm1 istiyen- k · 'b 'I 0 " .. R · h" ·• • ma 1t1 an e, cuncu e1c m ne5rett11;1 [Ba~tara/1 1 incl sahlfeaeJ 
lerdendi. Otarsi'nin tamamen aleyhindc 1rkc1hk akidclerine 1iddetle muanzd1r. Miiteakiben kiirsiiye gelen M. Taut 

pek tesadiif etmedim. Zaten olur mu, ol
maz m1 demege kalmadan, pat I Adana
dan bir telgraf: Talebenin biri ders orta
smda kadm ogretmenin gogsune b1~ak 
saplam11; yahud da, ~at I lzmirden bir 
telgraf: o~ c;ocuk mekteb mudiiriiniin iis
tune tabancalarla, b1~aklarla yurumii1lcr .. 
Bu mektebin ad1 da «Kiiltur Lisesi:.> 

oldugu i~in, Macaristamn ekonomik me- Alman makamatmm, Macaristandaki di- almanca bir nutuk soylemiitir. Profeso • 
kanizmas1m degi§tirmek taraftan degildi. ni kongrc aleyhinde tertib ettiklcri boy - riin muavini mimar ,;>inasi Luga! tarafm
Memlckctin zirai siyascte muhtac oldu- kotaj, biitiin Macarlar gibi yeni Ba$VC- dan tiirkc;eye ~evrilen bu nutkile profe
gu, •anayiin sun'i surette inki1afmm mu- kil iizerinde de kuvvetli bir menfi tesir sor atuz senelik ~aliimlanm izah etmi§ ve 
vaf1k olmad1g1 kanaatindeydi. yapmaktan hali kalmam11hr. ezciimle demi•tir ki: 

t ' =!· Ba•vekil Bela mredi, ayni prensiple· Yeni Macar Ba1vekili M. Bela 1mre- ,,_ Serg1'de 4 devre bulursunuz: B 1· · I b I · d"" k I .. ' I ' u 1senm ta e e enne ver 1g1 ii lu-
re sahibdir. Parlamentoya ve Macar mi· di'nin, dahili ve harici siyaset icin cizdil\1 1908 ila J 8 zamam, bunu miitcak1b harb riin ilk niimunesini begenmedik. Bizim 
letine hitab eden 14 may1sb tarihli pro- yo!, biitiin esaslan iizerindc derin surette sonunu takib eden devre, daha sonra be- bildigimiz kiiltiir bu degildir. F akat, kor· 
grammda, onun esk1 muhari vat~~sever- dii1iiniilmege degcr. nim Japonyadaki senelerimden bir kac; kanm ki aramJZda. «Budur!» diyecek· 
ligile beraber, hiikiimdarhk prensipme ve Avusturyanm ilhakmm ferdasmda ve mimari ve 1ehircilige aid escrler. Bu son ler de vardir. Talcbclcr de galiba onlar
teirii usule merbut muhafazakar. baghh- Cekoslovakyay1 tehdid eden tehlike he - 3,5 sene benim ic;in adeta mimari vakans dan cesaret ahyorlar ! 
g1, ikhsadi sistemlerdc 1iddet ~er~ne k:v- niiz yanm bir 1Ckilde bertaraf edilmi1ken, oldu, orada as1l serbest etiidlerle ya1a - Jtirallara dair 
rakhg1 tercih eden ekonomist 1htiyatkar- Macaristanm, istiklaline kar11 biiyiik bir dim ve J apon an' anelerini tetkikte dcrin -
hg1 goriiliiyor. k1Skanchkla davrand1gm1, liberal an'ane- Jere gitmek neticesinde, devlet miiessesc -

«Ha gcldi, ha geliyor, ha bavulunu ka
pad1, ha merdivenlcri indi, ha Irene bin
di, tel111rafla hahnm sorduk, bize ihti1as-
• 

Gene denizcilerimiz 

Akdenizde 

larm1 bi\dirdi, bugiin daha derin nefes ah
yormu1. gogsii daha fazla kabanyormu1, 
nabz1 dakikada 120 ahyormus I. .. » 

Ball gazetelerimizde yiizelliliklerin af
fedilmesi buna yakm bir coskunlukla kar-
11land1. Reiimin istikran hesabma mem· 
nuniyeti ve mahkumlara merhameti anh
yoruz; fakat, heniiz kanun Meclisten c1k
madan ve affedilenlcr anavatana kavus· 
madan. haftalarca, belki de aylarca evvcl 
bu tela1m. bu Rayretin, bu co1kunluil;un 
sebebi nedir? Bu arkadailar, af kanunu· 
na yiizelliliklerden fazla seviniyorlar ve 
sanki bir suclan varm11 da, affedilmege 
onlar kadar ihtiyaclan varm15 hissini ve
riyorlar. ftiraflara kar11 gosterdikleri fazla 
hassasiyet biraz manah goriiniiyor! 

Doiru haber 
Bir gazete ne1re- II 

deceiii romam ilan 
ederken yazd1ii1 : 
«Bu eseri okuyanla
rm heyecan duyma -
masma imkan yok -
tur» ciimlesi, dizgi 
yanh11 olarak «he -
yecan duymaga im
kan yoktur» 1eklin -
de c1km11. 

Merhamctsiz bir arkada11m1z, bu ilam 
goruncc soy\e dedi: 

- Bu gazete c1kti c1kah, y1llarda.nberi 
verdigi ilk dogru haber budurl 

T urizm ifleri 
Bir muharrir arkada11m1z da turizm ii

lerile mc1gul bir dairenin umum miidiirii 

olmu5. Acaba faaliyet gosterir mi, tem1 
olur mu. turistler artar m1;. diyc konu~u~ 
luyordu. 

i~imizdcn gene bir insafsiz dedi ki: 

- Bence onun gostereceiii faaliyet, 
turizm i1lerini tetkik icin s1k s1k Avrupa· 

ya gitmektir. Boylcce bizdc turistlcrin 
artacag1 1iiphelidir, fakat yabanc1 mem -
leketlerin bir turist kazanacag1 muhak -
kakl 

SERVER BEDI 

\ Meclis Enciimenlerinde 

gorii,iilen layihalar 

Macar Ba1vekaletinde vukua gel~~ ~u sini korumaga azmettiRini, nasyonal - sos· Ieri bcnden, memleketin eski tckniklerini 
degi1iklik, hakikattc bir nobet ~egi1hr- yalist savletine ve panjermanizm niifuzu- modern kullam1a intibak ettirmemi taleb 
meden ibarettir. Daranyi siyaset1, esas na sed cekmek icin, biitiin kuvvetlerini, ettiler. (Lak, Bambus, agac, dokuma v. 
itibarile M. fmrcdi'nin eseri olan bei sc- on Ian eneriik bir mukavemete sevkcde - s. gibi). 1924 ila 32 senclerinde Berlin -
nelik plam, zirai 1slahah, Yahudiler h~k- eek kabiliyette bir 1ahsiyetin etrafma lop- de sairleri meyanmda on bindcn fazla i
kmdaki kanunu ve miifritlere kar11 mu • ladii(mi goruyoruz. · kametgah inia elmeme, -ki cvvelcmirdc 
cadelcsile, aynen devam etmektedir. U - M. lmredi'nin seciycsi ve program1, biiyiik «Siedlung- mahallclerindcn ibaret 
mumi hatlan itibarile, Daranyi'nin sage• par~i mensubu dej!il, vatansevcr bir Bai- olan bu iniaat dostum Martin Wagner'in 
siyasetinin devammdan ibaret olan lmre- vekil kars1Smda bulundugumuzu goste - te§ebbiisii ve teikilatmdan dogmu1tu ve 
di siyaseti, tatbikat saha•mda, pek tabii nyor. bu iite 1ehirci ve mimar olarak da kJSmen 

[Ba#arafi 1 tnci •ahlfedeJ Ankara 4 ( Telefonla ) - Encii -
mcnc tevdi edilen arzuhallerdcn ruzna -
meye almm11 olanlar hakk1nda Yekalct
lerden ve Enciimenlerden gelen cevab
la1 tetkik edildikten sonra bu arzuhaller 
karara baglanm11br. berabcr ~ah§ml§hk vc o senelerde i1lerim· 

rin • Japon miinasebab kesiliyor mu ? de filhakika buyuk eb'ad mevzuu bahsol-
~ maSJna mukabil, Japon halkmm mahrem 

CBa,taraf1 1 Incl 1ahlfedel 

t;in hiikumetinin beklenen 
beyanat1 

Paris 4 - c;in hukumetinin, Tokyo
daki c;in sefaretinin kapahlacagma ve 
]aponya ile diplomatik miinasebctlerin 
kcsilecegine da1r gelecek cuma giinii pck 
miihim bcyanatta bulunacag1 hakkmda 
Hankeu'da bir fngiliz membamdan veri· 
!en haberlcr matbuah 1iddctle alakadar 
etmektedir. 

Kanton yeniden bombalandi 
Londra 4 (Hususi) - Japon tayya

releri bugiin Kanton'u iki defa bombar
d1man etmislerdir. fJk hiicuma 40, ikinci
sine de 30 tayyare i1tirak etmiitir. Bom
bard1man neticesinde 750 ki1i olmii1. 
1300 ki1i yaralanm11hr. 

Tokyo'daki fngiliz eldsi Kanton'un 
bombard1man1 miinasebetile J apon Hari
ciye N ezaretine bu gun bir prote•to nota
s1 vermi1tir. 

J aponlarin ileri hareketi 
Londra 4 (Hususi) - Japon ordu -

lannm ileri hareketi devam etmi1tir. Ja • 
pon kuvvetleri c;inir ycni merkezi olan 
Hanko'yu tehdid etmekttdirlcr. Yaban
c1lar, §ehirden uzakla1maga davct edil-

F eci bir biliinfo 
Kanton 4 - Bir (.m membamdan 

bildirildigine gore, iimdiye kadar yap1lan 
hava bombard1manlan neticesinde 750 
ki1i olmii1 ve 1350 ki)i yaralanm111Ir. 

Afik ~ehirlerin bombardimam 
Londra 4 - Muhalefet gazeteleri si

vil ahalin:n bombard1man edilmesi hak -
kinda tahkikatta bulunm>k uzere bitaraf 
bir komisyon tc1kili projesini iyi bir §C • 

J kildc kar11lamaktad1rlar. goz kiiltiirii beni k1smen kiic;iik 1eyler!e, 
Niyus Kronikl gazetcsi bu hususta ~oy- mobleler ve tezyini san'atlarla i§tigalc 

le yaZ1yor: sevketti.:.> 
« Hiikumct enteresan bir teklifte bu _ Profesor. bundan sonra ~ok sevimli ve 

lunmuitur. Bu teklif mucibince vak'alar cncrjik buldugu Turk gencligine san'ah 
tahkik cdildiktcn sonra miitecaviz diinya sevdirmege ~ah1tigm1 soyliyerek nutkunu 
efkin umumiycsi kar11smda takbih edilc- bitirmi1tir. 
ccktir. Masum sivil ahalinin katli, diii- Miiteak1ben mera;imin yap1ld1g1 salon-

\ kl t k I fl dan r1kilarak sergi_ve inilmi•,tir. Burada man l ar1 ar irma ve ihti a arm hallin1 y 

tehir etmekten ba§ka bir iie yaramiyacak· Yuksek T edrisat llmum Miidiirii Ce
vad mimariden bah•cden k1sa bir soylcv· 

t~ S I 
rin femberi ve Japonlar den sonra kordclay1 kesmi§tir. ergi, a a-

ka ve dikkatle gezilmi§, daha sonra da -
Hankov 4 - Kumandanlan General vetlilere bir ~ay ziyafeti verilmi1tir. 

Doihaanm dahil olmak iizcre Lanfen'dc 
mahsur bulunan J apon kuvvetleri kendi- Turing Kuliibiin konferann 
lcrini ihata eden Cin ccmberini yarmak Tilrklye Turing ve Otomobll Klilbiinden: 

Topkap1 saiaymda kon!erans. 
icin iimidsiz taarruzlarda bulunuyorlar Tiirkly• Turing kuliibiiniin Ilk kon!erans1 

H ''d e L1'nol' 'd .. d 'I bu aym 11 lnde Topkap1 Saray1 miizesl mii-ope1 en v ft •ng en gon en en 
dilril Tahsln tarat1ndan so.at 15 te ve -

J apon takviye kuvvetleri volda yakalana- rllecektir. 
rak imha edilmislerdir. Oiismanm muha- Kon!eronsa titlrak !ctn blletlerlnl alan-

k Jar Saraym meth"l kapismda bulu~acak -
sara hattm1 yanp Cl ma., ihtimali arhk 1ard1r. 
hemen hemen hie; kalmam11tir. Yiyecek- i~tlrak blletlerl kuliib merkezlle (Istlklal 
lerini tayyarelcr temin ediyorlar. caddesl 81) Natta'dan tedarlk olunur. -·-Japon tayyarelerinin lngilterede komiinistlerle 

bombard1mani 
miicadele Hankov 4 - Lien-Yuen Ttanga ihrac 

I · H Londra 4 (Hususi) - ingiliz Dahiliye edilen dii<man kuvvet en aiiov'u miida-
' . Nezareti komiinist faaliyetini daha ya-

faa eden c;in kuvvetlen tarafmdan hell- kmdan takib ctmek iizere hususi bir 
mete ugrat1lm11t1r. Japon tayyareleri Hai- heyet kurmu§tur. 
iov' un a1ag1 mevzilerini bombard1man 1>~==-=....,~-~-,_....,.,,,.,,,,.,....,,~,,,..,,.,.,,,.,=~ 
etmi1lerdir. PEK y AKIN DA: \ 

Demiryoluna dogru ... 

Hankov 4 - Su1ov' da hiicum etmek ·'' 

iizere cenub istikametih'nde ilerklek".1lekte
1
doe- "!(. 

Ian c;in kuvvetleri mii im tera 1 er e 
etm11hr. Her taraftan hiicuma ugnyan 

Hitler Viyanas1ndan 

roportajlar 

Ya,..an: NADIR NADJ ve bitkm bir hale gelen J apon kuvvetlen \\ 
demiryoluna dogru ~ekilmektedir. :..... .... .r:--~-.-"--""""'---.;;;,;;--"'~.._.,.........,..~...,.....,.....:i 

Hazirlanan programa gore, Hamidiyc, 
dogruca Giride gidecek, sah gunii ogle 
iizcri Hanyaya vararak orada ii~ giin kal
d1ktan sonra cuma giinii aynlacakhr. A
ym 11 inde mekteb gemimiz lskenderiye
yi ziyaret edccektir. Burada ii~ giin kala
cak olan Hamidiye, bundan sonra Hay

fa limanm1 ziyarct edecek vc oradan K1b
m adasma ge~erek F amagosta limanma 
ugnyacaktir. Bu limanlarda kalma miid
deti iki1er giindur. 

Hamidiyemizin en 1ayam dikkat ziya
reti miistakil ve karde1 Hataym fskende
run limamna yapacag1 ziyarct olacakhr. 
Bu suretle Tiirk denizcileri ve filomuza 
mensub bir gemi ilk defa Hataya gitmi1 
olacakl!r. 

Hamidiye donii§te Mersin, Antalya 
ve F ethiyc limanlanm1zla Rodos, izmir, 
c;anakkaleyi ziyaret ederek limamm12a 
doneeel..tir. 

Kazar . ..•• :.: '--1·1"·.l-l.: Z395 sa -
y1h kanunun ball maddelerinin O ~;,ti -
rilmesine dair kanun \ayihasm1 miizakt. 
edilmi1tir. 

Hava sald1rmalarma kar11 pasif koru
ma hakkmda kanun layihas1 miizakere ve 
intac olunmu1tur. 

Askeri ve miilki tckaud kanununun 25 
inci maddesinc istinaden tekaiid maa1la
n birinci dcrcce iizerinden tadil cdilcn 
mutekaidlerden malul olanlann aynca bu 
bu kanunun 30 uncu maddesindcn istifa

de edip etmiyeceklerinin tefsiri hakkmda 
Ba1vekalet tezkeresi miiiakerc ve intac 
olunmu1tur. 

I - Miize ve ra•athane te1kilat kanu
nunun onuncu maddesin1n deg'i•tirilmesi -·----- ' Tiirk Oil Kurumunun merkez hakkmdaki kanun projcsi, 

2 - Oyun alctlerinden bclediyclerce 
ve koy idarelerince ahnacak resim hak -
kmdaki kanun projcsi miizakere edil 
mi1tir. 

biirosu ta11nch 
Ankara 4 - Tiirk Oil kurumu gene! 

sekreterliginden: 

Turk Oil Kurumunun merkez biirosv 
ii~ ~ahima kollar1 Y eniiehirde KaZ1mpa1a 
caddesinde 5 numarah Giiney aparhma

nma nakledilmiitir. Kuruma yap1lacak 
miiracaatlcrin bu adrese yap1lmas1 rica o

lunur. Telefon numaralan dcgi§memi§tir. 

Y akalanan ka~ak~1lar 
Ankara 4 - Gcc;en bir hafta i~inde 

giimriik muhafaza tc1kilah, 55 kacak~1. 
1533 kilo giimriik ka~ag1, 70 kilo inhi
sar kac;g1, 310 gram uyu1turcu madde, 
16 altJn lira, 7 silah ilc 17 ka~ak~1 hay
vam elc gec;irmi1tir. 

Beynelmilel it biirosu reisligi 
Cencvre 4 - Enternasyonal i~ biirosu 

idare meclisi, istifa eden Biitler'in ye • 
rinc reis olarak M. Vinant'i iki miisten· 
kife kars1 28 reyle intlhab etmistir. 

Kumandanlar aras1nda 
tebeddiilat 

Sofya 4 - Ordu gene] kurmaymdan 
a!bay Penev, istifa eden General Dos
pev•ki'nin yerine yedinci firka kuman
danhgma ve askeri cogrofya enstiUisti 
direktiiril ilbay Ganev, tekaiide sevke -
dilen General Nikolov'un yerine mec -
buri hizmet servisi ~eili~ine tayin olun
mu~tur. 

lzmirde ~ok ~ocuklu aileler 
1zmir, 4 (Hususi) - S1hhat ve l~ti

mai M uavenet Vekaletincc 93 7 mali 
y1h ic;inde vilayetimizde c;ok ~ocuklu 65 
ailcye elli§er liradan 3250 lira dag11ll -
m1§t1r. 938 mali y1lmda da teniata de
vam cdilmek iizere ~ok ~ocuklu aileler 
m aya ahnm15hr. Para, S:hhat ve f~timai 
Muavenet miidiirlugiince dail1tilmaktad1r. 

t?:!!!!!_ azclemizc M1sir mektublan yo\
~ hyan degcrli muhabirimiz Kahi-

rc ve Tahran saraylannm s1hri
yct yolile akrabala11p mes'ud bir yakmhk 
tesis etmeleri hadisesini -son yaz1smda
anlatirken ~ok miihim bir noktaya, 1arkm 
ic;timai biiyiik yarasma temas ediyor. 
Siinnilik ve !;liilik adm1 ta11yan bu yara on 
ii~ asirdanbcri milyonlarca hayat kcmir
mi§ ve §ark1 garba maglub eden amiller 
silsilesinin adeta imamcsi, bag1, can hal
kas1 olmu§lur. Bu scbcble muhabirimizin 
o mevzua temas etmesini isabetli bir hare· 
ket olarak telakki ettim. 

Muhabirimizin dcdigi gibi biri Sunni, 
biri !;iii alan iki saraym bu mczheb ayn· 
hgm1 medeni muktezalar kar11smda hii· 
kiimsiiz gormele~ ger~ckten nurlu bir 
hamlcdir vc arhk 1arkta da nurun zulmeti 
tamamile ycndigine en parlak bir alamct• 
tir. c;unkii din ile diinya i1leri aynlmad1k
c;a ve hele din i1leri diinya i1lerine hakim 
kald1kc;a hayatm uhrcvile1mcmesine irn
kan yoktur. Saadet, refah ve tcsaniid gii• 
ne1inin isliim diyanndan g~iip gitmesi de 
hep bundan ileri geliyordu. Mmr ve !ran 
saraylan, birindcn digerine kar11hkh yo!• 
lanan ni1an halkalan i~inde tarihin bu 
ugursuz cereyamm ortadan kaldmm1 ve 
o batan giine1in tekrar dogacag1n1 miii· 
delcmi§ oluyor ki medeniyd ve insaniyd 
namma iftihar olunacak bir hi.disedir. 

Bu miinasebetle tarihi bir faciay1 ha· 
tJrlamamak climden ge\medi: Seiki bir 
avuc topragm temelliikii i~in ac;1lrm1 gO. 
riiniip de hakikatte Siinniligi $iilige iistiin 
veya !;liiligi obiiriine faik k1lmak gibi ham, 
manas1z ve cahilane bir endi1eden dogan 
fran - Osmanh harbleri Onsekizinci aSJr 
ortalanna dogru yenidcn alevlenmi1ti, 
Nadir !;>ah da c;obanhktan sultanhga 
yiikselmck ic;in ayni endi1eden istifadc et
mck istedi, Osmanlilar aleyhine yaman 
bir hiicum silsilcsi haz1rlad1. Bu hiicumla
nn ilk verdigi kanh rneyva 1733 y1h 
temmuzunda iki taraftan yiiz bin ki1inm 
olmesi oldu, fakat Sinnilik vc $iilik dava
s1 bu bol kanla bir kat daha kuvvetlcndi
ginden ayni y1hn eylul ay1 ic;indc meihur 
Haruniyye harbi yap1ld1, yiiz bin franh 
ve Osmanh da o sava1 yerinde can verdi. 
Ne garib bir dalalcttir ki 1stanbul ve Ts
fahan saraylan bu dokiilen kanlardan bir 
yiiz k1zarhs1 duymuyorlard1, gene Siinni
lik vc !;liilik bayragm1 dalgalandmyorlar
d1. (I 734) tc Nadir ,Sah elli bin olii vc
rerek ve Osmanhlardan da yctmi1 seksen 
bin ki1i oldiirerek yem bir galebe kazan
d1gmdan iki taraf biraz dinlenmek ihti
yac1 duydu. <.;iinkii clde hemcn sarfoluna
cak ve mezbahaya suriilecek Siinni ve $ii 
asker kalmam11h. 

Nadir !;>ah i§te bu fas1\a suasmda -o 
devrc gore- yiiksek bir uyamkhk eseri 
gosterdi, Siinnilikle $iiligin telifini ve iki 
mezheb arasmdaki manaSJz ihtilaflann 
kaldmlmasm1 fstanbula teklif etti. Bu, 
fran ve Osmanh dcvletlerini ayni zaman
da tehdid eden <.;arhk Rusyasma kar11 
kardeKc kar11 koymak imkamm da temin 
cdccek bir dii1iincc idi. F akat Sunni Os
manh saray1, 1imaldcn gelecck ag1r hii
cumlar oniinde h1rpalanmay1, erimey1, se
fil ve zelil olmayi kabul ctti, !;liiliklc mii· 
cadcleden vazgcc;medi. 

0 inadm ak1bctini K1rimin, Kafkasya
nm, Azerbaycanm ziyamda gormck 
miimkiindiir. Ve hugun nurun zulmeti 

digini gorenlerin insaniyet namma sc
vinme. ·i de daha ziyadc tarihin bu aci 
dcrslerinde.1 ileri geliyor. 

M. TURHAN TAN 

Diinya sulhu ve Amerika 
[Ba1tarafl 1 lnel salltfedBJ 

4 - Amerika biitiin sahalarda cnter
nasyonal i1 birligi zihniyetinin yeniden 
dogmasm1 istemcktedir. 

Hui, aynca, Amcrikamn kafi bir mii· 
dafaa elde etmek i~in c;ah1mas1 laZJm g~l: 
digi liizumunu da kaydetmi1 vc sozlenn1 
1oyle bitirmi1tir: . 

«- Ounya politik vaziyetine gehnce, 
diinyanm bir c;ok mmtakalannda haiin 
kvvet yenidcn en csash politika vs1tasi 
haline gelmi§tir. Halbuki silahla halledil
mege kalk1lan ihtilaflarm tabii .oniine 
gec;ilmez en dogru hirer mccbunyetler 
teikil ettigi kat'iyyen hakikete mutab1k 
degildir.» 

Yugoslavyada beynelmilel 
havac1hk mitingi 

Belgrd 4 - Gelecck pazar giinii, 1.,.. 
tib cdilecek olan bcynelmilel biiyiik ha
vac1hk mitingine iitirak ctmek uzere ge
lcn ftalyan hava zabitleri diin Harbiye 
vc Bahriye N azm General Mari~. Bii
yiik Erkamharbiyc reisi General Nedi~ 
vc Yugoslav askeri hava kuvvctleri ku -
mandam General Simovic; tarafmdan ka
bul edilmi§lerdir. 

Bu ziyaretlerden sonra 1talyan tayya
recileri Oplenatz' a giderek Kral - 1oval
ye Aleksandr'm mezan oniinde egilmis
l'"rrli .. 
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Milli kiime n1aclar1n1n son haf tas1 ... 

Galatasarayla Giine§ 
bugiin kar§1la§1yorlar 

Bugiinkii miisabakayt hangi 
kazans1n, puvan vaziyeti 

tak1m kazan1rsa 
degi~miyecek 

Mev,imin son milli kiime madan bu
giin T aksim stadyomunda yap1lacakt1T. 
Be1ikta1la Alhlar muhtelitini, Giine1le de 
Galatasaray1 kar51la1ttracak olan bu mac
lar puvan vc kat'i tasnif vaziydlerinc hic
bir tcsir yapmamakla bcrabcr lay1k oldu
gu alaka ilc kar11lanacaklan muhakkak
hr. 

Bugiinkii madar galibiyet ve maglubi
yctlcrlc bitse, hatta tak1mlardan biri sa
haya c1km1yarak bir tck puvan alamasa 
dahi Giine1 birinci. Be1ikta1 ikinci, Gala
tasaray iiciinciidiir. 

Bugiinkii iki mactan Giinc~le Galata
saray1 kar11la1t1Tacak olanmm bilhassa a
laka ve ehemmiycti iizcrinde toplad1g1 
siiphcsizdir. Bu mac ba1ka bir noktadan 
da ehemmiyetlidir. Malum oldugu iizerc 
Giine1, simdiye kadar yaphg1 on iic ma· 
cm on ikisinde galib gelmi1 ve yalmz son 
defa berabere kalm11 velhaSil hie ycnilme· 
mi1 bir te5ekkiil halinde ve miistesna bir 
vaziycttcdir. Galatasaray bu senenin ilk 
ve son mai(iubiyet ac1S1m Giine5c tathra
bilecek midir suali bu miihim noktanm c
sa'1m teskil cder. Bu sualc cvet vcya ha
y1r ve hatta belki diyc cevab vermcnin 
imkam yoktur. <;:iinkii: 

1 - Cline; takimt a1ai(i yukan bir a
ya yakm bir zamandanberi ciddi bir mac 
yapm1yarak miisabaka kabiliyetini azcok 
kaybetmi1tir. Bu itibarla mevsim ba1mda 
veya ortasmda b1Takt1~1 intibalar iizcrine 
muhakeme yiiriitmek sakat olur. 

2 - Duydugumuz.a gore Giine1 tak1-
m1 oyunculan, bir miiddettenberi b1Takm11 
olduklan S1k1 ve muntazam idmanlanna 
ancak bu hafta icinde tekrar ba1lam11lar
d1r. !dman vaziyetinin sekteye ugrad1ktan 
sonra dcvam1 bugiinkii macta iki 1ekilde 
tezahiir edccektir. Giine1liler ya formlan
m bulamadan nefes ve top kontrolii hu
su•lannda aksayacaklar veyahud biitiin 
bir mevsimlik yorgunlugun bir k1smm1 gi
dermi1 ve bir mac1 rahat bir ekilde cika-

rabilecek bir ncfcs stokile fevkalade i1ti
hal1 bir oyun c1karacaklard1r. 

3 - Bir may1s tanhmdanberi hicbir 
hafta istirahat etmeden iist iiste alh mac 
yapm11 olan Galatasaray takim1 bir k1S
m1 yorulmaga, bir k1Sm1 ise heniiz formu
nu bulmaga ba1hyan oyunculardan terek
kiib etmistir. 

4 - Bugiin muvaffakiyet ibresinin az
cok iki taraftan birine temayiil etmesi ge
nii mikyasta Galatasaray tak1mmm te -
sekkiil tarzma ba&hd1r. 

Yukanya malad1g1m1z sebebler bu ma
cm teknik noktalanna tesir edebilir. Fa
kat bu miisabaliada en biiyiik rolii asabm 
oymyacagma kani olanlardamz. Bugiin 
hangi taraf daha ziyade sogukkanhhgm1 
muhafaaz cder ve dikkatini giizel ve mii
fid bir futbol oynamaga hasredebilirse 
macm neticsini cevirebilir. 

Be1ikta1 - Alhlar muhteliti ma<;mm da 
alakah taraflan yok dcgildir. 1ki takmnn 
bundan evvclki ma<;ta Bc1ikta1 zay1f bir 
kadro ilc ondan daha zay1f bir Alh!ar 
muhtelitini 3-1 ycnmege muvaffak olmui
tu. F akat bugiinkii Al Illar muhtcliti bir
birlerine az<;ok ali1m11 oyunculardan tc
rekkiib etmektedir. Bu tak1m Ankarada 
hi<;bir tak1m1 nalamad1g1 dercceleri ka -
zanmaga muvaffak olmu1tur. Beiiktaih -
!arm bunu nazan dikkate alarak velev ya
lanc1ktan olsun bir maglubiyete ugra -
mamak i<;in kuvvetli bir tak1m <;1karacak
lanm zanncdiyoruz. 

Pera • ~itli ma~i 
Bu sabah saat dokuzda T aksim stad -

yomunda federe olm1yan kuliibler arasm
da tertib edilen kupa miisabakalannm en 
miihim tasfiye ma<;lanndan biri yap1la -
cakhr. Pera ile ~iili takimlanm kar11la1-
hracak olan bu ma<; muhakkakhr ki ls -
tanbulun futool merak!tst k:admh erkeldi 

biitiin Rum ve Ermcnilerini T aksim stad
yomuna tophyacakhr. 

.......................................................................................................................... 

( K1z1lay Fatih ~ubesi, abideye ~elenk koydu ) 

tL' 

Kmlay Fatih §Ubesinin diin §ehirde gezdirdigi canh 1a£kat tablolarmdan biri 

Kmlay haftas1 miinasebetile diin K1- gitmi1ler vc ~elengi merasimle abideye 
z1lay F atih 1ubesi tarafmdan T aksim abi- koymu1lard1r. F atih Kmlay ba1kam, 
desine merasimle <;elenk konulmu1tur. Riiitii O~kokiin nutkundan sonra, Ma~

Merasime i1tirak edecek kalabahk, ka - Beiiktai yolile 1stanbula doniilmii§, 
Tiirbe - Ankara caddesi - Koprii - Ban- Edirnekap1 vc T opkap1ya da gidilmii
kalar - 1stiklal caddesi yolile T ak.ime tir. 

Tefrika : No. 31 
- Hepsi dolu ... Bunu da nas1l bo -

1alttig1mm anlatsam, 1a1arsm1z !.. 
Perihan, otelcinin oniindc sozii uzat

mak istemedi. Utatsa da bir iic yaramt· 
yacagmt anlad1. F eridunla yalmz kahr 
kalmaz: 

- ;>imdi ne yapacag1z L 
Diye onun yii1iine bakh. 
Kocast, hi~ durmadan piposunu <;eki1-

tiriyordu; di~lerinin arasmdan: 
- 1sterseniz, dtdi, siz burada bekle

yiniz; ben gidcyim, oteki otclleri dola1a· 
y1m. Belki iki oda buluruz. 

- Ben baika otclde kalamam. Her 
zaman buraya gehiege aliihm. 

- Oyleyse 1stanbula diinelim, der -
dim amma vapcr yok... Emrederseniz 
telefon edelim, bir motor gelsin, bizi al
s1n •• 

- Motoriin buraya gelmesi kimbilir 

Nakleden: Kemal Ra~1b 
ka<; saat surer. Donmek de bir ik1 saat ... 
Geceyanlan dcniz ortasmda <;alkamp 
duracak m1y1z? .. 

F eridun sustu. Piposunun tiitiiniinii 
tazelemege ba1lad1. 

Gene kadm durdu, durdu, sonra bir
denbirc: 

- Benim akhma bir §CY geldi, diye 
ba11m kaldITdt. 

- Emrediniz. 
- Ben Peykerlr. beraber yatanm. 
- <;:ok iyi olur. Ben de gider baika 

otelde bir oda bulurum. 
- Ba1ka otelc nedcn gideceksiniz? 

Burada bir oda daha buldular ya ... 
F eridun, kansmm yiiziine bakt1; gii • 

liimsedi: 
- Peyker i~in bulduklan oda m1? .... 

T ciekkiir cderim. Ba1ka bir otele gide -
yim. daha iyi .. -. 

CUlllHURiYET 5 Haziran 1938 

Amerikan1n 13 
devlete miiracaati 

Bir milyar 900 
dolarhk harb 

mil yon 
borcu 

taksiti isteniyor 
Va1ington 4 - Amerika hiikumeti 

bugiin mutad olarak 13 Avrupa devle -
tine harb borclanm 15 haziranda gelecek 
taksitinin tediyesi icin miiracaatta bu· 
lunmu5tur. 

Mezkur tarihte vadesi ge]ecck olan 
borclartn yekunu bir milyar 900 milyon 
dolar tutmaktad1r. 

Estonya daha 1imdiden borcunu ve -
recek vaziyette olmad1gm1 Amerikaya 
bildirmi1tir. 

_.:__~~._,----~~~ 

Meksikadaki isyan 
hareketi tekrar ba, Iad1 

[Ba#araf1 l tnct sahtfedel 

Petrol ifi nazik bir safhaya 
giriyor 

Va1ington 4 - Meksika hiikumeti Al
bania' da Mobile limanmda bulunan ve 
Aguila ismindeki 1ngiliz 1irketine aid o· 
!an bir petrol vapurunun teslimi i~in mer· 
kezi Meksiko' da bulunan bu kumpanya 
aleyhine bir dava a,s;m11hr. 

Meksika, kumpanya satin almm11 ol -
dugu icin ona aid biitiin mallarm Mck
sika hiikumetine teslim edilmesi laz1mgel
dii(ini iddia etmektedir. 

Reisicumhur Kardcnas, satm alma mu
kavclenamesini imza cttigi zaman, pet1ol 
vapuru Mobile limamnda bulunmakta idi. 

Meksika'nm talebi kar11Smda Amerika
nm ne suretle harcket cdecegi hakkmda 
sorulan suale cevaben Summer Velles sa
tm alma i~lerine dair Kordel Hui. tara
fmdan evvelce yap1lan beyanat1 hahrlat
m11ttr. 

Siyasi mahfiller, bu dava ile, hukuku 
diinvel kaidelerinin miihim bir noktasma 
temas edilmi1 oldugunu beyan etmekte • 
dirler. Amerikan federal mahkemeleri, 
Meksika'mn talebinde hakh olduguna ka
rar verdikleri takdirde bir masebak ihdas 
edilmis olacak ve Mcksika bundan sonra 
satm alman kumpanyalarm ecnebi mcm
leketlerindcki mallanm tamamilc istemek 
hakkm1 kazanacakhr, Bu hal, Amerika
nm petrol menfaatlerinin yeni giicliiklerle 
kar;1lanmaS1n1 intac edecektir. Cunkii bu 
takdirde sahn alman kumpanyalann A
merikan bankalanndaki mcvduatilc sair 
matlublan Meksika liuklimeti hesabma 
haczedilecektir. 

Petrol ofisi kuruluyor 
Meksiko 4 - Meb'usan meclisi, pet

rol sah1m1 temin etmek ve ecncbi kum
panyalardan istimlak edilen petrol kuyu
lanm idare etmek iizere hirer ofis te1kili 
hakkmdaki kanun layihastnt kabul et -
mi1tir. 

Tiirkiye aerbeat giire§ 
miiaabakalar1 ba§lad1 

Ankara 4 - 1938 sencsi Tiirkiye 
serbest giire1 birincilikleri bugiin 19 ma
Y" stadyomunda binlerce seyirci oniinde 
ba1lad1. 

Ba1vekil, Dahiliye, Adliye ve Giim· 
riik ve lnhisarlar Vekilleri, mcb'uslar ve 
daha bir<;ok zevat giire1lcri takib edenler 
arasmda idiler. 

Giireilerdcn evvel 11 grupun 1ampi • 
yonlan bir ge~id rcsmi yaphlar. F ederas
yon reisi, lstiklal mar1mdan sonra bir 
nutuk soyledi, giire1lerc ba1land1. 

Bugiin giireilerin iki turu ikmal edil
di. 

Ncticeler yarm sabah saat sekizden i
tibaren ba1hyacak miisabakalar sonunda 
almacakhr. 

- Ayn ayn otellerde kalmam1z na -
st! olur ?... 

- Bcnim nerede kald1g1m1 kim bile
cek ?.. .. 

- Buraya beraber geldigimizi gor -
diiler ... 

- Ne de olsa, baika bir otele gitmek, 
bu otelde kahp da <;ab arasmda, hizmct· 
<;ilcrle yanyana yatmaktan daha uygun 
dii~er, sanmml .. Onun i<;in miisaade bu
yurunuz da .... 

F eridun ayaga kalkm11ti. Pcrihan eli
ni ona dogru uzatti: 

- Hele durunuz, bakahm... Elbet 
bir <;aresini bulacag1z. Hem, §U oda ne
rede imi§, gidip bir kcre gorelim. 

0 da ayaga kalkti. 
Otelin l!)iidiiriinii buldular. 
Adamcag1z one diiitii. Kendi elile O· 

dayi gosterdi. Sahidcn, otelin en giizel, 
en genii odalanndan biriydi . • 

Gene kadm: 
- Sabaha kadar <;amlarda dola1acak 

degiliz ya, ister istemez burada kalaca -
g1z ... 

Dedi. F eridun $cvket, onu dinlemi -
yormu1 gibi arkasm1 donmii§, pencereden 
baktyordu. Sonra, Perihanm ~antalanm 
kan11Ird1g1m duydu. Onu yalmz bITak-

Insan merak1n1n viicude Polonyal1 ekalliyet 

getirdigi garib eserJer ve Almanya 
. Biitiin Leh gazeteleri 
Insanda biiyiik bir sab1r ve saglam bir sinir istiyen protesto mahiyetinde ge· 
bu eserler tahmin edilemiyecek kadar ~e,itlidir ni' ne,riyata ba,Iad1 

Madam Lilya'nm marifetli parmaktan 

Yeryiiziinde, nice insalar vard1r ki, Holivud'lu bir garai sahibinin, miiesse• 
giindelik hayatm yeknesakhgma nihayet sesi oniinc, otomobil lastiklerinden yap1l
vermek i<;in, usanmak bilmez bir gayrete, m11 yiiz metre yiiksekliginde bir kule dik
sonu gelmez bir himmete ihtiyac gosteren mesi, Avusturya ~iftcilerinden birinin, bir 
i1lerlc ugra11rlar. Pirinc tanesi iizerine su· kart postal iistiinc, 32000 kelime tutan 
re yazmak, <;uvald1z goziinden igne ge - ahdi atik ile ahdi cedidi, faSil ba1lan ktr
<;irmek gibi, biiyiik bir sabra ve saglam si- mm miirekkeble ve gayet muntazam ol
nirlere .. hib kimselerin harci olan bu ii - mak 1artile iic ayda yazmaSI, bu kabil 
ler, tahmin edilmiyecek kadar <;e1idlidir. meraklardandtr. 

Mesela, Paris komiserlerinden biri, a- Bunlann yamma manyaklan da saya-
lelade biiyiikliikte bir kibrit kutusuna, bii- biliriz. Piyankoda kazand1g1 paray1 ta
tiin teferruah tamam bir radyo cihazt yer- mamile kaybcttikten sonra beyin humma· 
le1tirmi1tir. l<;inde bir fotograf makinesi smdan olen cicekci kadm bunlardan biri
gizli yiiziik, ufacik bir sapm <;evrilmesile dir. Bu kadm, birkac defa iist iiste piyan
iiliyen, pudra kutusuna oturtulmu§ mini- ko bileti ahp kazanmt;. kazancmt, oldui\u 

gibi tekrar piyanko biletine yahrm11h. En mini gramofon bu nevidendir. 
son ke1idede biletlerinden hi~birisine ikra

Maamafih, bu gibi merakh 1eylerle 
meigul olabilecek kadar bol vaktc sahib miye isabet etmeyince, bic;arc kadm bu 

felaket kar51Smda nevrasteniye, onu mii
olan insanlann ortaya <;1kard1klan escrle-

teaktb da bcyin hummasma tutuldu. Der
rin hepsi mf boyle oyuncak kabilinden hal cagnlan doktor, kadmm odasma gir-
degildir. Amerikah bir miihendisin yaph· digi zaman garib bir manzara ile karii _ 
g1 camdan motor, gerek yap1h1mdaki la1m1;h. Duvarlar, ba1tan ba1a, piyanko 
miikemmeliyet, gerck i1leyin1indeki ku - biletlerile, rcnk renk ve bicimleri 0 bilet· 
sursuzluk ve hassasiyet itibarile cidden leri andiran tiirlii tiirlii el ilanlarile kap
bir §aheserdir. Parisli bir banka mcmuru· lanmtjh. Odanm her tarafmda, kutular 
nun 548 gram ag1rl1gmdaki lokomotifi de, dolusu tramvay ve iimendifer bileti var
malzemesinin sigara ve kibrit kutulann - d 

I. 

dan ibaret bulunmast miistesna, hakiki bir Daima ayni muhitte yaiamaktan, ayni 
lokomotiften, en ince tderruatma vann - insanlan, ayni manzarayi gormektcn u
ctya kadar farkstzdtr. Orif isminde bir sandiii;t icin, iimriiniin sonuna kadar bir 
makinistin Pasifik modeli iizerinden yap- vapur kamaraSI kiralay1p hayatmt. va -
tig1 lokomotif daha 1ayan1 dikkattir. Bu purdan cikmadan hep •evyahatte gccircn 
lokomotif, madeni oldugu, gibi, ayrica !ngiliz zabiti manyaklardan madud dc
hava taz.yikilc i§liyen bir freni de vard1r. iii! midir? 

Biiyiik e1yanm kii<;iigiinii aynen vii - Holandah bir bankerin, iic defa iflas 
cude gctirmcge merakh insanlar arasmda, ettikten sonra, dordiincii defa tekrar zen· 
eserleri §ayam dikkat sayilabilecek olan- gin oldui(u zaman verdil(i ve derhal tat
lardan biri Oksfordlu Allen ismindeki bik ettii(i karar da bu adamt manyaklar 
koleksiyoncudur. Bu zat, 35 sene emek meyanma sokmu1tur. 
vererek 1777 tane minimini kukla ile, bir Holandah banker, son servetini kaza
cihan tarihi viicudc getirmi1tir. Kalifor - nmca, <;ok sevdigi Parise gelip yerlcimii 
niyah kemanci ustast Perorn'un minyatiir ve evvelki felaketlerinden agz1 yand1g1 
kcmanlan, Japon iairi Homma'mn iiirle- icin, hie olmazsa on sene rahat ya1amak 
rini ihtiva eden, sekiz santimetre murab _ maksadile, Parisin biiyiik lokantalarm -
batnda, diinyanm en kii<;Uk kitabi da, ma- dan birine, gelccek on sene zarfmda yi
rifetli insan ellerinin <;1kard1g1 dikkate de- yecegi yemeklerin parasmt pe;in olarak 

vermi1tir. Berberinin, terzisinin, tiyatroger eserlerdendir. 
sunun, kitabc1smm, hatta, dag1tacag1 he-

N evyorklu Madam Lilyan'tn, her biri diyeleri dii1iincrek kuyumcusunun ve ci
bir ba1ka i1 gormege ah11k hczarfen par- cekcisinin de on senelik paralanm, pe1inen 
maklanm da bunlar arastnda sayabiliriz. bir tahtada odemi;tir. 

Biri tam oyuncak nev'inden, digeri Onsekizinci asrm meftunu olmakla 
yan teknik yan oyuncak sayilabilecek o- meihur bir 1ngiliz mimar1, merakilikte, 
Ian bu iki <;c1id merakl1 e1ya amillerinden yukanda saydiklanmmn hcpsini geride 
ba1ka, ii<;iincii bir Simf insan daha vardir b1rakm111Ir. Bilhassa yapl1rd1g1 ve i<;inde 
ki viicude getirdiklcri eserlere isim ver - oturdugu evin On.ekizinci am mimarisi
mek pek zordur. nc gore inia edilmi1 ve o devre aid mobil-

Mesela 8000 tane kibrit ~opiinii bir §i- yanm ayni ilc do1enmi1 o!mas1m bir dere· 
1enin agzmda muvazeneli olarak durdu - ceye kadar tabii gormek kabildir. F akat, 
ran adamm y1lmaz sabnna, biitiin tatil Yirminciamda ya§1yan bu mimar, evinin 
giinlerini, biitiin bo1 zamanlanm, posta ii;inde, her itibarla bir Onsekizinci am 
pullanndan miirekkeb bir kostiim yapma- hayah siirmektedir. Evde modern hl~bir 
ga hasreden merakhmn yorgunluguna ad §CY yoktur. Kiitiibhanede 1780 den ev
konulabilir mi? ,.el yaz1lm11 escrlerden baika kitab bulun-

mak i<;in odadan ~ikh. Perihan da arka
smdakileri degiitir<li; iistiinii ba1m1 dii • 
zeltti. Peykere: 

- Sen, haydi art1k kendi odana git, 
de di; yemegini de orada yersin ... 

F eridun, ko.ridorda dola11yordu. Pey
kcrin odadan <;1kt1g1m goriince, kammm 
da giyinmi1 oldugunu anlad1. l<;eriye gir
di. Sonra hep beraber yemege indiler. 

Perihan, biitiin ~iin yorgunluktan, <;ar· 
pmtidan <;ok orselenmi1ti. ikisi de scssiz, 
isteksiz birka<; lokma yiyip kalkttlar. Son
ra salona dogru yiiriidiiler. Biraz da ora
d& oturdular. Hoi<;a bir pazar ge<;irme
gr gelen biiyiik bir kalabahk giiliip egle
niyordu. Mmka da vard'. Herkes dans 
ediyordu. Biraz onlara bakhlar. Buna 
da yar1m saatten ziyade dayanamadtlar. 

En rnnunda gene kadm ayaga kalkt1: 
- Hi<; duracak halim yok, diyordu. 

Neden boyle oldum bilmem, o kadar uy· 
kum var ki ... 

Odalannm oniinc gelir gelmez F eri • 
dun: 

- Bana son emrinizi soylemediniz, o
nu bekliyorum. 

Dedi. Perihan kailanm kaldirdt: 
- N c yapay1m, ister istemez burada 

kalacaksmtz. lki yatak var, birinde de 

siz yatarsm1z. 
Odanm oniinde bir balkon vard1: 

Gene kadm soyunurken, F eridun or a ya 
<;tkh. Sonra kansmm yathgmt anlad1; 
kendisi de piposunu sondiirdii; i~eriye 
girdi. Yava§ yava§ o da soyunmaga ba§
lad1. 

Perihan, bir crkegin soyundugunu, ilk 
defa giiriiyordu. Y organ1 ba1ma ~ekmi1 . 
arahktan ona baktyordu. 

F eridun elini yiiziinii y1kad1. Diileri
ni fir~alad1. Cece tuvaletini yaph. Y aki
§tkh oldugu kadar temiz bir adamd1 da .. 

F akat Pcrihan ,onu boy le pijama ilc, 
ayaklan ~1plak goriince, bir iirkeklik duy
du. Dune kadar tammad1g1 bir erkekle 
bu gece bir odada kalmak, onu boyle 
gomleksiz, ~orabs1z gormek, gene kmn 
tiiylerini iirpertti. 

F cridun i;antasmdan bir kitab <;1kardi. 
Ko1edcki sedirc uzand1. Perihan, ba1m1 
yorganm arasmdan ~tkardi: 

- Kitab m1 okuyacaksm1z, diye ses • 
lendi. 

- RahatS!z olmazsamz ... 
- Ben aydmhkta uyuyamam .. 
- 0 halde af buyurunuz ... 
F eridun, kitab1 btrakh. T avanda ya -

nan biiyiik elektrik lambasm1 sondiirdii. 

Vartova 4 - Havas ajansmdan -
Aylardan beri ilk dcfad1r ki yan rcsmi 
vc hiikumct gazcteleri Alman hiikume • 
tince Polonyah ekalliyetlere kar$t ya • 
p1lan muameleyi protcsto etmeyc ba;la
m11lard1r. 

Gazeta Polska ve hiikumct gazcteleri 
olan Kurier Poranyi, Kurier <;:ervonni, 
Polonyadaki Alman ekalliyetlerinin gu
ya Almanyadaki Polonyahlar dcreccsin
de iyi muamele gormediklcri hususunda 
Alman makamaltnm bir tak1m temayiil· 
lerini $iddctlc protesto edcrck diyorlar ki: 

« 5 te1rinisani 1937 anla1mas1 Polon• 
yahlann Almanyadaki vaziyetini iyile;• 
tirmemi1tir. Bu vaziyet daha ziyade fe· 
nala1m15hr. Eger biz ses c1karm1yorsak'. 
memnun oldugumuzdan degil, fakat iyi 
niyet gostcrmek istcdigimizdcndir.» (a.a.) 

Avuaturyaya d a tetmil edilen 
anla§ma 

Berlin 4 - Bugiin Berlinde imzala• 
nan bir anla1ma ilc Alman - Yugoslav
ya ticaret anla1mas1 ahkam1 ileridc tayin 
cdilecek bir tarihten itibaren Avusturya• 
ya da te1mil olunmaktadIT. 

Digcr taraftan, Almanya ile Avustur
yamn birlc;mesi yiiziinden gcrek Yugos• 
lavya, gerek Almanya icin ortaya c1kan 
bir taktm mcselelerin hallini ihtiva eden 
bir protokol da imza cdilmi1tir. Bu pro
tokol 'mucibince 1 haziran 1938 tarihin· 
den itibarcn Avusturya ile Yugosla vya 
arastnda cskiden mevcud tcdiye tarzi 
Alman - Yugoslavya tcdiye tam muci
bince ita olunacakt1r. 

H aydudlar1n ka~1rd1g1 bir 
~ocugun ceaedi aran1yor 
Prinston 4 - «Filorida» Kii<;iik Ske< 

ji'yi hayatta bulmak iimidi kalmam11ttr, 
Goniilliiler ara§ltrmalara devam etmck· 
ten vazge~mi1lerse de dcniz tayyareleri 
cesedi bulmak iimidile dola1makta devam 
etmcktedirler. 

maz. Suyu, ancak bah<;edcki tulumbada 
bulmak kabildir. Elektrik yoktur; evi 
mum 111klan ayd1.,\atir vc tSinmak tc;tn 
§iiminede odun yanar. 

Hepsinden garibi, bu manyak mima • 
rm, cvinc girer girmez mhna Onsekizin• 
ci asra aid bir kostiim ge<;irip, o devirderi 
kalma bir gozliikle, 1800 den evvelki nii· 
muneleri okumas1dir. 

Manyak'lardan l:ahsederken, gecelerl 
odasmda yatmay1p aga~ iistiinde uyu • 
mak merakma miiptela oldugu i<;in, mah· 
keme kararile kansmdan aynlmaga mcc• 
bur kalan Amerikah Nevman'1 unutma • 
mak laz1md1r. Bu o.dam, haydud korku• 
sundan tutuldugu bu merakt, kansma da: 
a§1lamaga <;ah1m11sa da rnuvaffak olama· 
mt§hr. 

1nsan sesi i1itmek istemcdigi i<;in <;e • 
likten bir evde oturan, gizli bir mcrdiven• 
den iiliycn, yemegini odasma asansorle 
<;1kartan milyoner de ~ok 1ayam dikkat 
merakilerdcndir. 

Ancak, bu bi<;are hasta, bu merakl 
yiiziinden <;ok feci bir §Ckilde olmii1tiir. 
Odasma 91kanlan yemeklere ii<; giin ii~ 
gece ma ile el siiriilmedigini goren ve 
yanma girmckten kcrktuklan i<;in zab1ta· 
ya haber vermege roecbur olan hizmetkar• 
lar, polis memurla:ile birlikte milyonerin 
odasma girdikleri zaman, zaval11y1, el • 
leri ayaklan bagh, agz1 hkah, kapag1 kt• 
nlan kasasmm yanmda iilii olarak bu! • 
mu1lard1r. 

Gene kadm, bu karanhktan biisbiitiin 
korktu. Y abanc1 bir erkekle, bir odada. 
hem de karanhkta yatmak ona biisbiitun 
korkunc goriindii. Ba1ucundaki diigmeye 
bash. Eelektrigi yeni baitan yakti: 

- Cece lamba51 gibi bir1ey yok mu 
acaba?.. dcdi. 

Bakmd1lar, bulamad1lar. 0 zaman 
F cridun, bir iskemlcye 91ktt. T avandaki 
lambada ii<; ampu] vard1. Bunlann ikiSini 
gev1ctti; boylece siindiirdii. O~iinciiniin 
iistiine de bir kag1d ge<;irdi. Simdi odan1n 
i~i alaca karanhkb. 

Perihan, yatagma yerle§ti: 
- Boyle daha iyi, dedi. Size yorgun • 

luk oldu amma .. Allah rahathk versin !.. 
- Size de ... 
F cridun ~evket, yatmadan once yarir11 

saat, bir saat kadar kitab okumaga ah; -
m11h. Bunun i<;in mi nedir, bu gcce ad<ta 
uykusu ka<;h. Y atag1n i<;inde S!k Sik ,,. 
&ma soluna donmekten de ~ekiniyorJ1; 
giiriil tii olacak da gene kadm uyana<"k 
diye korkuyordu. 

A1ag1dan mmka sesleri geliyor; arad • 
bir o smtuk~a. uzaktan uzaga araba!ari" 
giiriiltiisii, gclip ge<;enlerin bagn;m"J. 
kimisinin de hep bir ag1zdan soylecrd 
tiirkiiler duyuluyordu. CArkasi var J 
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S Hazlran 1938 

ALMANY A MEKTUBLARI 

Berli11de beynelmilel 
eli§leri sergisi .a~1ld1 

32 memleketin i,tirak ettigi bu sergide her milletin 
hususiyetini ta~1yan 

nadide eserler 
ve zevkini gosteren 
te,hir ediliyor 

Sergi salonlanndan 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -[ c-:·..,.,.-., ·-.,,..~ 
«Beynelmilel eli1leri» sergisi Hava Na· 
zm feld Marcial Goring ve sergiye bilfiil 
i1tirak eden 32 millet murahhaslarmm 
huzurile ve mutantan bir surette a~1lm11 • 
hr. 

«Eli1leri sergisi» fikri 1933 senesinde 
dogmu1 ve o sene zarfmda da te1ekkiil et· 
mi1tir. G~en bu be1 sene i~inde bu te • 
1ekkiiliin sistemi kat'iyyen degi1memi1 ve 
fakat eli1i san' ahm kolayla1ttrmak ~are • 
leri, 1ube adedlerinde artm11ttr. Plan ve 
yahud yalmz fidan halinde clan ieyler 
kat'l 1ekillerini alm11hr. Bilha.sa milletin 
hayatmda ilk safhay1 i1gal eden icraat 
ileriye giitiiriilmii1tiir. 

Daimi sergi binasmda mevcud 
muazzam paviyon, bu seferki eli1leri ser • 
gisini barmd1rmaga kafi gelmedigi ic;in, 
alelacele daha be1 paviyon in1a cdilmi1 • 
tir. Te1hir edilen e1yanm tenevvii, ve 
zevki selimi ok11yacak bir tarzda tertib 
edilmesi itibarile, eli1leri sergisi, daha ilk 
giiniinden itibaren hatm say1hr bir rag· 
bete mazhar olmu1tur. Tehaciim, izdi • 
ham o kadar aim idi, bilet almak i<;in st· 
ra beklemek bazan insana yanm saatten 
fazlaya maloluyordu. 

«Eli§leri sergi» sinin en ehemmiyetli 
hareketi kiiltiirel sahasmda goriiliiyor. 
Maksad, asnm1zm simasma, hususiyetini 
bah1eden eli~ san' atkarlanmn !ollanni 
diizeltmek ve baikalarma da tak1b ede • 
cekleri yollan giistermktir. Siikunetle ta· 
kib edilmi1 clan bu hareket takdire !~yan 
meyvalar ve neticeler vermi1tir. Yem k;: 
1iflerde bulunmak kabiliyetinde olan eh11 

san.' atkarile bu sahadaki bir kii1if, ancak 
yiiksek bir §Ohreti haiz olup iktisaden 
saglam clan bir san' at evinin sinesinde in: 
kiiaf edebilir. Onun ierefini mevkii, me~al 
ve inki1af kabiliyetleri de san'at evme 
yeni nesiller celb ve cezbeder. 

Sergiyi hakkile giirmek ve onun hak • 
kmda tam bir fikir edinmek i~in bir ~ok 
giinler frda etmek laz1md1r. <;iinkii sergi 
o kadar zengindir. F ranmlann ipek ku • 
ma1lar dokuyan tezgahlanm, k1ymettar 
dantclalanm goziiniiz oniinde meydana 
~1karmakla ugraian Britanya kadmlann1, 
Macarlann yerli san' atlanm te1kil eden 
iilemeli bluz ve elbiselerini ve zarif kun
duralanm, Polonyahlarm kakma i1lerini, 
J aponlann kiono ve ham i1lerini, Yu • 
nanhlarm hah tezgahlan faaliyetini, Bui· 
garlarm hal1 tezgahlarile eli1lerini, Ru • 
menlerin kiirk~iiliige dair clan hiinerleri
ni, Danimarkal1lann giimii1 i1lerini, Ho· 
landamn dericilige ve miicellidlige aid e· 
serlerini, orvec;lilerin eski san' atm1, Yu
goslavyanm faaliyette olan hali tezgah • 
larile kuyumculuk san' ahm, <;ekoslovak· 
yamn, be1 dakika zarfmda ve giiziiniiziin 
oniinde, ekmek ve saire imal eden son sis-

Sergide tc~h.ir cdilen eli&lcrinden 
hll' niirnunc 

tern fmnlanm ve en nihayet Almanyamn 
~r saha?a o~~n sa~'at zenginligini giir. 
duk~e, biz T urklerm bu gibi propagan • 
da yerlerinden fersahlarca uzak kalma -
m1za hayret etmekle beraber yiiregim SIZ· 

hyor. lkhsadi hayat miitemadi hir teU -
miildcdir. Bu tekamiil hi~bir zaman, son 
senclerde oldugu gibi o kadar siiratli ve 
o kadar karmakan11k olmam11tir. Bu 
kit' adan kit' aya, memleketten memlekete• 
istihsal ve ticaret sahalarmda vuku buia~ 
cidaller i~in genii bir harb meydamdir. 
Beynelmilel biiyiik panay1rlar, bu saha • 
!arm ald1klan geni1lik vas1tasile, onlarm 
~mai ve ticari binlerce ziyaret~ileri ve 
mub~yaacilan vas1tasile, bu tekamiilii 
t~~dir etmek i~in senede bir veya iki defa 
bmcik ameli ~areyi istihsal cttirirler, Bu 
saha_lar miistakbe! ikhsadm yeni yollanm 
tenY1r eden fenerler gibidir. 

Beynelmilel panayirlar bir memleke • 
tin diger memlekete kar11 'muhas1m vc ra· 
kib miiessescleri degil, fakat bilakis elzem 
clan t~rtibah elinden gcldigi kadar viicu· 
de getiren ve beynelmilel iktisadi miina • 
sebetle~. yiiksek mevkie ~1karan ve 1slah 
etmek 510 ~· Pi1tar gibi duran mii1terek 
teiekkullerdir. Beynelmilel panay1rlarm 
bu kavray11 rolii, gitgide, biiyiik Avrupa 
panayirI:nnm emirleri, ve panayirlarm 
bulundugu memleketlerin hiikumetleri 
tarafmdan. taksim edilmi1tir. Bu panayir· 
Jann heps1. beynelmilel ticaret aleminde 
maalesef pek ~ok olan 1iddetli manialan 
hafifletmek, clveri1li nakliyat tarifeleri 
vas1tasile, panayirlarda te1hir edilecek o· 
Ian e1yanm sevkini kolayla1tirmak maksa· 
dile, pratik 1ahsi te1ebbiisler mhzamm1 
elde etmek i7i~ tayin edilmiitir. Hulasa, 
ikt1sadi gergmhk zamamnda beynelmilel 
panay1rlar, sulhperver kaleler ve yeni 
yollan aydmlatan deniz fenerleri gibidir. 

z. 
........ ......... ................. ' ··················································· ....... ······· .... ········· ........ . 

Biiyiik hir tayyare gemisinin ilk tecriiheleri 
~~~-=-~~~....:....::~--==--~~~~~~~~-~ 

• 

-
Londra - Yeni .ni a ec!llen Ark Royal ac'mdaki tayyare gem1s1 ilk tee. 

rlibclcrinc ba§lami§br. Modern askeri teknigin blitiin ~eraitini cami bulu
nan bu yeni tayyare gemisi 3 milyon 200 bin ingiliz lirasma malolmu§tur. 

CUMHURtYET 

Kastamonuda yeni "l H A D is EL ER i N RE s i M LE R i Jh 
bir bina yap1liyor U~===========================~" 
Gol koyiindeki mera

sim ~ok canli oldu 
Kastamonu 4 - Diin Kastamonunun 

Giil kiiyiindeki kiiy egitmenlcri yeti1tirme 
kursu bah~esinde yeni bir binanm temel· 
atma tiireni yap1lm1~hr. Torende, Yali. 
Kiiltiir Direktiirii ve biiyiik bir kalabahk 
ham bulunuyordu. 1lk temel ta11 Yali 
tarafmdan konulmu1tur. Kiiltiir Bakan
hgmm bu yeni eseri Kastamonuda biiyiik 
sevinc; uyand1rd1. Arkada1lan namma 
siiz siiyliyen egitmtn namzedi dedi ki: 

«- Kiiyliiyii uyand•racak ~ahimala· 
rm temeli ahhrken i<;imiz kabanyor. Bu 
biiyiik i1te biitiin giiciimiizle ~h1acag1z, 
c;ah1maga and i~iyoruz.» 

Yali. bun a 1oylece kar11hk verdi: 
«- Burada bir c;ok 1eyler iigrenecek· 

siniz. F akat bun Ian kiiye sokmak, koyde 
ya1atmak, koyde yerle1tirmek i1ine inan 
laz1m. Turk c;ocugu verdigi siizle tarihi 
de 1a11rtm11hr. ;iimdi inand1m ki, bu iman· 
h egitmenler kiiyde isted1gimiz biiyiik 111· 
gm c;1raS1m ellerinde tutacak kadar kuv
vetlidir.» 

Bundan sonra tgitmen namzedlerinin 
yeni yaptiklan yerler gezildi. Milli oyun
lar oynand1. giire1 yap1ld1. Davetliler bii· 
yiik bir ic; ferahhgile 1ehre diindiiler. 

Sancak 

Hatay 

nedir? 

nedir? 
[BaJmakaleden devaml 

dan yap1lm11 bir harta iizerinde de boy· 
leee le.bit edilmi1ti. Onlar Sancak derken 
kelimeden kendileri de, biz de Bayn ve 
Bucak nahiyelerini de ihtiva eden bolgeyi 
anhyorduk. 

Hal boyle iken Ankara miizakereleri· 
nin sonlanna dogru, tabii bizim hi~ habe
rimiz olmaksmn, F rans1zlar bir clc;abuk· 
lugu yaparak nahiyeleri Sancaktan ay1r· 
m11lar ve onlan eskisi gibi gene Llzkiye
ye baglamitlar. Anlatilari F ranklen 
Buyyon Hatay biilgesindeki irki ve milli 
Tiirk haklanm tammadan itin i~inden ~1-
k1lam1yacag1n1 anlad1ktan sonra F rans1z· 
lar Sancak i~in bize (hususi bir rejim) ta
mmadan once Bay1r, Bucak ve Hazne 
nahiyelerini Sancaktan ay1rm1tlard1r. Ta
rihleri tetkik olununca bu el~abuklugu 
biitiin an'anesile giiriiliir. Biz hadisenin 
i~yiiziinde biiyle oyunlar oynanl!\1§ ·6'ldu
gunu ancak on alu yil sonra FranSiz tek
lifi!e Milletler Cemiyetine gittikten sonra 
giirdiik. 0 zamana kadarsa ii ~ok sarp 
safhalar g~irmi1ti. Hele itin prensipi 
hallolunsun da nahiyeleri sonra dii1iinii· 
riiz dedik. Biiylclikle F rans1zlann gayri
samimi qir ekabukluklanna ilaveten biz 
de mum bir yar1m tedbire muvafakat ct· 
mi1 bulunuyorduk. El~abuklugu onlara 
marifet g(istermekle muvaffakiyct kaza· 
mhr malihulyasm1 vermi1, yanm tedbir de 
1iiphesiz vaziyetin 1iipheli bir mahiyet 
i~inde kalmasma yard1m etmi1tir. Oyle ki 
Hatay meselesi §U v~ya bu suretle hallo· 
lunurken halklanmn hemen hemen hepsi 
denilecek kadar biiyiik ~oklugu Tiirk 
clan Bayir, Bucak ve Hazne nahiycleri 
ayni meselenin hallolunmam1§ bir parc;aS1 
halinde muallakta smhp kalacak gibi 
giiriiniiyor. 

Frans1zlann Ankara miizakerclerinde· 
ki Sancagmda Bay1r, Bucak ve Hazne 
nahiyeleri dahildi. Bizim Hatay tabiri· 
miz 1skenderun, Antakya ve havalisinin 
biitiin Tiirk biilgesini camidir. Giimrlik· 
ten ma! kac;mr gibi Ankara muahedesinin 
imzasmdan birkac; giin, belki birka~ saat 
evvel nahiyelerin miilkl taksimat itibarile 
Sancaktan aynlmalan onlari Hatay Tiirk 
biilgesi haricine ~1karamaz elbet. Hi~bir 
yanm tedbirle malul olmaksmn ciddi ve 
samimi it giiriilmek istenilirse hakikatin 
bundan ibaret oldugunu ve olacagm1 !es· 
lim etmek biricik c;aredir. Y oksa mesele 
bir taraftan hallolunmu§ say1hrken digcr 
taraftan hallolunmam11 kahr. Bundansa 
elbette iki tarafin miinasebetleri miiteessir 
olmaktan kurtulamaz • 

Aram1zda piiriiz btralimiyan ha! tekil
lerine varmak istiyor muyuz} 0 halde 
iki taraf~a da ciddl, samiml olmakhg1m1z, 
yanm tedbirlere ula yer vermemekligi· 
miz laz1mdir. Bu liizumu F ransan1n oldu· 
gu kadar Tiirkiyenin de giizii iin\ine ko-
yuyoruz. 

YUNUS NADI 

Amerikada bir ca1u1luk 
dava11 

Nevyork 4 - Biiyiik federal jiiri he· 
yeti casusluk meselesi dolayisile tahidlik 
edecek clan Alman gemilerinin iki kap • 
tam ic;in kefalet olarak 2600 dolar iste • 
mektedir. ;lahidler Kemnitz vapurunn 
kaptam Heinrih Lorenz'le Hindenburg 
vapurunun kaptam Franz Frisky'dir. 

Bir ~ok harb gemilerinin in§a edilmek • 
te oldugu Batlmaine tezgahlanmn ressa· 
m1 Kristian Danielson i~in de on bin do· 
larlik kefalet istemektedir. Danielson'un 
Almanyada bir~ok emlaki vardir. 

\ I 

Viyana - Haziranm birinden itiba
ren seyriisefer yeni bir ~ekilde mo -
tiirlii jandarma k1taat1 tarafmdan id11re 
edilmege ba~lanm1§br. Resmimiz kl
taat efradmdan, birini vazife esnasm
da gosteriyor. 

Paris - Yunan Prensesi Ojeni Leh 
Prensi Doninik l'l.odzivil ile evlenmi~
tir. ~esmimiz gene evlileri nikahdan 
sonra kiliseden ~1karken giisteriyor. 

Paris - Edebiyat Mlintesibini Cemiyeti, kurulu§unun yiiziincii senei dev
riyesini biiyiik merasimle tes'id etmi§tir. Merasimde Cumhurreisi M. Leb· 
run ile biri;ok vekiller ve rical haz1r bulunmu§tur. Yukandaki resimde soz 

siiyliyen cemiyet reisi tanmm1~ muharrir Jean Vignaud'dur. 

1 

Paris - 1878 senesinde yani bundan 70 sei:te evvel Pariste ilk bisiklet 
yari§1 yap1lm1~ti. Yukanki resimde bu vesile ile tertib olunan bir merasimde 
o zamanm bisiklet ~ampiyonlarm1 o zamanki bisikletlerile bir arada giirii· 

Berlin - M. Hitler'in gec;enlerde Dessan §ehrini ziyaretinde §U tuhaf 
Londra - Kral Jori St. James sara- manzara giiriilmii§tiir: Alman Ba§vekil!nin otomobile binecegi s1rada (bi· 

ymdaki resmi kabule gidiyor. linmez ni~in ? ) yiiksek sesle ag!tyan bir ~ocuk nazan dikkatini celbetmi§ 
__ ....,..,......' ve Polis Miidlirii Hinmler kiic;iik km Hitler'in yanma getirmi§tir. Yukariki 

Berlin - Almanya turuna i§tirak 
eden tayyarele~ merakh p!ekteb ~o -
cuklarmm dikkatli muayenelerinden 
kurtulamam1~br. 

Paris - irving Moon, bir Amerikah 
evanjelist vaizleri esnasmda miiriidle
rine daha fazla niifuz edebilmek i¢n 
garib bir usule ba§Vurmu§tur. Bu zat, 
elbisesinin altmdan bir tak1m teller ge
c;irerek parmaklannm ucuna kadar ge
tirmekte ve arkasmdan verilen kuvvet
li bir cereyanla yukar1da giirdiiglinliz 
- hakikaten rniiessir • manzarayi irae 
etmektedir. 

fotograf Alman Ba~vekilini aghyan ~ocugu teselliye ugr~1rke;,, almm1§ltr. 

Berlin - Frankistler menfaatine Avrupantn her tarafmda miiteaddid 
konserler vermi§ olan me§hur piyanist Miguel Vleta vefat etm~tir. 

Ncvyork - Morga Park askeri mekteb talebesinin Amerikanm biiyiik 
radyo merkezlerinden birini ziyareti miinasebetile, radyo §irketinin dan. 
siizleri ziyaretciler ~erefine askeri danslar oynam1§lard1r. Mamafih yukan. 
daki resimde k1zlarm dansma dayanamay1p miistakbcl zabitlerin de i§tiralr 
ettikleri anla§1hyor. 
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1 I I I _I I I I ITI 
I 2/_J I I 1•1 I I I 

8 I I I I •I I 
' I l•I I • I 
~1 •I •I I I l•I I 
6_J I I 1•1•1 1•1 
7 ci I I I I •I I 

•I I I I I I• 8 

I I I •I l~J- I I I I I l•I I II 11 
11 l•I i.111•1 I I I 
~=---"---''--""--'---'-~--------' 
Soldan saga: 
1 - Muharrlr (!k! keUmel. 2 - Ayaklar 

arasmdakl mesafe, bir c!ns c;ic;ek satan. 
3 - Hal ve mevkl, Avrupada b!r nehlr. 
4 - Atllyan, c;!v!, kuzunun feryadi. 5 - Bir 
lane, !nsanm seHl.metl onu tutmaktad1r. 
6 - Japonyada b!r lJOhir, nota. 7 - Yag. 
mur ba~llg1, bir renk. 8 - Blr c;agirma ke· 
Jlmesinln ters!, b~kanllk. 9 - Bir oyunda 
kaybe:len, c;mgirak. 10 - Bir cins yag, As· 
yada b!r nehlr. 11 - Herkese bild!rtien ~ey. 

Yukandan a.iajpya.: 
1 - Bir ~·~id arab gazell soyllyen (ikl 

l<el!me). 2 - Aynl 1.sml t~1yanJar, meyda· 
na ge!Ine. 3 - Hiddet ederek, k!vam. 4 -
Duadan sonra sOyienir, bir clns para. 5 -
§ans1 ac;1k. 6 - K.alburdan gec;irmekllk, 
ba§ma bir •b> getirlr.senlz alaturka blr 
ma.kam olur. 7 - Fazla durmu§, gllne§ln 
dogduku yer. 8 - Bir emir, Afrikada blr 
memleket, nota. 9 - Alim, 1.smln tersl, bas· 
tiran. l· - Tecrtibeslz b!r devletln merke· 
zi. 11 - Biiyilk annellk, Kabede isiamlyet· 
ten evvel bulunan blr put. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ ~ekll 

t 2 3 4 6 ~ 7 8 9 !O 11 

1j'<;TE VltlK AIDIAIMfil F 
2llMALIAT•NAME 1 

s MIAIKI• Ml• o 1 lz EIN 
4 EJYIAIL E T • B EID I 
~NI• RIU Rl•IT AR AK 
6 EiKI• p t IRIEILIE RI• 
, Y AIK • Y I K • T • K 
8 A ZIAIMIEITI• M •IK A 
9 TA v A •!AIR AF AIT I 

i~ AR A NIAN •Is A L-L.l.
11 

11 NIA rjJ ILJ~IFIAILllUR!I 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler thtilAll 
Etrilsk V azosu 
Ui~in Oiiimil 

Efendi he U§ak 
Vikontun Oliimil 
tklirnler 
Olil!er Evi 
Felsefe 
Kil~ilk HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesl 
Anar§izm 
Farmasonluk 

100 Kr. 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 > 

35 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

100 • 

Dr. M. Osman Saka 
000.US VE DABiLt HASTAUJQ.AR 

MUTEHASSISI 

Her gun ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

tstanbul Belediyesi kar~1smda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

Dakt ilo aran1yor 
Tilrk~e, almaaca iyi bilen tercft· 

meye mftktedir bir bJlyan aramyor. 
Taliblerin Yenipostane kar§1s10da 

Mimarvedad caddesi No 26 ya 
milrncaatleri 

Mensucat k1smmda matehass1s 

Bir Macar Muhendisi 
Tiirkiyede bir mensucat fabrika

smm tesisi i•in takriben (10,000 
Tilrk liral!k) bir sermayedar an
yor. Tekliflerin cTEXTiLES• ru· 
muzile istanbul 176 No. h posta 
kutusu adresine yap1lmas1. 

r '1 
Ankara Borsas1 4/6/938 

KAPANI~I 

A~1h~ Kapam~ 
1 ingiliz liras1 6,23 6.26 

100 Dolar 125.94 126.5475 
100 Frans1z frangi 3.495 3.5125 

1

100 Liret 6.63125 6.6625 
100 isvi~re frangi 28.68 28.8175 
100 Rolanda 69.50 69.835 

florini 
100 Rayhi~mark 
100 Felcika frang1 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 C:ekoslovak 

kronu 

50.58875 
21.31375 
1.14 
1.5375 
4.3625 

50.8325 
21.41625 
1.145 
1.545 
4.3825 

100 Pe~eta 7.5975 7.635 
100 Zloti 23.79625 23.82 
100 Pengo 24.92 25.04 
100 Ley 0.935 0.94 
100 Dinar 2.86 2.875 
100 Yen 36.2925 36.4675 
100 1svc~ kronu 32.1225 32.275 
100 Ruble 23.7775 23.8925 

ES HAM ve TAHViLAT 
1933 :ikra. Ergani 95.- 95.-

L .)) 

iZMiR 
Ve miilhakati !~in Cumhuriyet ga

zetesinin tevzi yeri ve ba§bayiligi 
miinhas1ran izmirde Kii~iik Sahleb
cioglu hamnda Esad - !bsan maga • 
zas1d1r. Diger bi!Omum gazete ve 
mecmualar da bulunur. 

ALETUAR 
Hovagimyan 
437 Beyoglu 

Paristeki KLAVE· 
R! miiessesesinln 

hakiki skandal 
genler ve !ilks kor
seler gelmi§tir. 
Miitehass1s kor • 
setyer tarafmdan 
Lasteks ve kuma§· 
tan korseler ya • 
p11!r. 

Fatih sulh 3 tincii hukuk hakimligin
den: 

1 - Mahkememizce terekesine vazi • 
yed olunan ve borcundan dolay1 sabl • 
masma karar verilen olii komiircii Os
mana aid Aksarayda Horhor caddesin· 
de eski 68, 70 ve yeni 94, 9-0 say1h kar
gir komiircil diikkanmm tamammm 
muhammen .laymeti 760 lirad1r. 

2 - Gene olii Osmana aid Aksarayda 
Muradpa§a mahallesi Topkap1 caddesi 
eski ve yeni 10 sayih ve 880 ada ve 4 
parse! say1h bir bab dilkkamn yans1 -
nm muhammen lnymeti 390 lirad1r. 

Mezkt1r yeni 94, 96 numarall diikka • 
nm tamam1 ile 10 say1h yar1m diikkan 
hakkmda gayrimiiseccel hak !ddiasmda 
bulunanlar tarihi il&ndan itibaren sat1§ 
giiniine kadar milracaat ederek haklan
m tesbit ettirmedikleri takdirde pay • 
la§madan haric birak1lacaklard1r. 20 se
nelik evkaf taviz bedel! ve riisumu tel
laliye ve taviz bedeli ve tapu harclan 
mil§teriye aid olup sair resimler mah -
kemece verilecektir. Talib olanlarm 
yiizde 10 pey a!«;elerile beraber ihale 
gilnii o!an 8/7 /938 tarihine tesadiif eden 
cuma giinii saat 10 da Fatih sulh 3 iincil 
hukuk mahkemesine milracaatleri Iii • 
zumu biitiin aJakadarana teblig maka -
mma kaim olmak iizere ilan olunur. 

Gayet modern bi~imde, 
Gr! ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantezi fanila pantdonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlann 
Zengin §lk >e§idleri 
Reklam fiatma Beyoglunda 

BAKER Magazalar1nda 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK Af11SI 

Belsoj:tuk!uj:tu ve !hti!Atlanna kar~1 
pek tesirU ve taze ~dir. Dlvanyolu 
:lu!tanmahmud tilrbesl No. 113 

Yal1 Kavak Muhtarl1g1ndan: 
Bod.rum 1Ii;esine bagh Yah Kavak koyiinde yap1)aGak Koy konag1 2032 

lira 23 kuru§ ke§if bedelli eksiltmiye 15/6/938 giiniine musadif ~aqamba 
giinii ogleden sonra Koy !htiyar Heyeti tarafmdan yap1lacaktir. Eksiltmiye 
girebilmek !'in yiizde yedi bui;uk teminat aki;esi olarak 152 lira 42 kuru~
luk banka makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. !steklilerin bu 
gibi i~i yaptlklarma ve yapacaklarma dair Naf1a Miidilrliigiinden a!mmll} 
eh!iyet gostermeleri lh1md1r. 

Ke&if veya projeler Bodrum Koy Bilrosundan veya aid oldugu koyden 
temin ec'.ilir. • 1584 • ( 3211 ) 

Birecik Belediye Riyasetinden : 
Beled.iyemizin ( 100) lira iicretli eczactl1g1 miinhaldir. Mesleki ve Be· 

lediye memur ve mi.istahdemleri nizamnamesindeki §eraiti haiz olanlann 
miiracaatleri ilan olunur. 

Mumcular Muhtarhg1ndan : 
Bodrum kazasma bagh Mumcular koyiinde y.ap1lacak 2032 lira 23 kuru§ 

bedeli ke§ifli Koy konag1 in&aati eksiltmiye <;lkanlm1&hr. 
EksHtrne 15/6/938 giinlemecine rashyan <;ar~amba giinii saat 13 te 

Mumcular Koyii odasmda ihtiyar Heyeti tarafmdan yap1lacaktir. 
Eksiltmiye girebilmek iGin % 7,5 teminat akGesi olan 152 lira 41 ku· 

ru§luk banka mektubu veya makbuzu ibraz edilecektir. 
!stek!elerin bu gibi i&leri yaptiklarma dair Nafla Direktorliigiinden 

almm1~ ehliyetname !(ostermeleri Jaz1md1r. 
Kesif evrak1 ve projeler Bodrum kazas1 Koy Biirosundan veya koyii-

miiz muhtarlt~ma miiraroatle Piiriilebilir. • 1586. ( 3214 l 

C:UMHURlYET 

~ARPINTI BA YGINLIK 
NEVROL CEMAL 

BASURA «;ARE 
HEDENSA 

ADEMi iKTiDAR 

FORTESTiN 

5 Haziran 1938 

KUM SANCILARI 
DiUROL 

den 20 damla ile ge~er. Bu emsalsiz si
nir iHlcm1 kullanm1yan, sevmiyen yok
tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

dir. Ameliyatsiz memeleri kurutur. Ka
m, Agr1yi keser, Tiirkiyede Almanya

da ve biltiln diinyada me§burdur. 

ile gec;er. Bel gevsekliginin birinci 
illlc1dir. Vakitsiz ihtiyarbyanlara 
genclik ve dinclik .. erir. 

ile kesilir. Ta~lan diisiirtiir. tdrar 
yollarm1 temizler, asit iiriki, maf· 
sallardakl birikintileri eritir. 

Agr1 Valiliginden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Agn Vilayet merkezinde yap1lacak be§ 

dersaneli ilk okul binasi. 
2 - Bu i§in ke§if bedeli 44512 kirk dort bin be§ yiiz on iki lira 28 ku-

ru§lur. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlard1r : 
A - Bayll}dirhk i§leri gene! §artnamesi, 
B - Fenni §artname, 
C - Hususi §artname, 
D - Hu!asai ke0if, 
E - Mukavelename projesi. 
istekliler bu §artname ve evrak1 Vilayet Encilmen kaleminde gore. 

bilirler, 
4 - Eksiltme 1/7 /938 de cuma giinii saat 15 te Agrida Hiikumet binas1 

i~inde Vilayet Enciimeni odasmda yaptlacak. 
5 - Eksiltme kapah zarf usulile yap!lacaktir. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ic;in 3338 iic; bin tic; yiiz otuz sekiz lira 42 

kuru~ muvakkat teminat vermesi, buncl.an ba§ka a§ag1daki evraklari ibraz 
etmesi Iaz1md.J.r. 

A - Naf1a Vekaletinden ahnm1§ 938 senesi i~in muteber yirmi bin 11-
rahk milteahhid ehliyet varakas1. 

B - 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
7 - isbu in&aatm yirmi bin lirahk k1sm1 938 y1h bilt~esinden ve 

24512 lira 28 kuru~luk k1sm1 da 939 y1h biit~esinden verilecek, tahsilata iki 
seneye sarl mukavele ile yaptlrtlacaktir. Bu in§aat 938 y1lr eylulii sonunda 
bitecektir. 

8 - Teklif mektublan yukanda dordiincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Enciimen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir, 
posta i!e verilen mektu.blarm nihayet diirdiincii madd.ede yaz1h saate kadar 
gelmis olmas1 ve d1& zarfm miihiir mumile iyice kapablmll} olmas1 Iaz1m· 
d1r. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3302) 

c;ARPINTI 
BAYGINLIK 

BA$ D tiNMESi 

SINIR AGRILARI 

ASABI tiKSuRUKLER 

NERViN 
UYKUSUZLUK 

SINIRDEN ILERi GELEN 
BUT UN 

RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER. 

Milsgebi Muhtarl1g1ndan : 
Bodrum !I,esine bagh Miisgebi koyiinde yap1lacak Kiiy konag1 2032 

lira 23 kuru§ ke§if bedelli eksiltmiye 15/6/938 tarihine musadif ~ar§amba 
giinii ogleden sonra Koy 1htiyar Heyeti tarafmdan yap1lacaktir. Eksilt -
miye girebilmek i~in yiizde yedi bu,uk teminat ak~esi olarak 152 lira 42 
kuru;Iuk banka makbuzu veya mektubu ibraz edeceklerdir. isteklilerin 
bu gibi i§i yapl!klarma ve yapacak!arma dair Nafia Miidiirliigilnden alm
ro1; ehliyet gostermeleri Iaz1mdir. 

Ke§if ve projeler Bodrum Koy :Eliirosundan veya aid old.ugu koyden 
temin edilir. • 1586 • ( 3213 ) 

~ARK KROMLARI 

ATOLYE ~EFi 

T. A. ~·DEN: 

ARANIYOR 
$irketimizin Ergani maden clvarmda Gulemanda bulunan merke

zinde 9ah§mak iizere bir atolye sefine ihtiyac vard1r. Vazifesi basit bir 
tamirhane, demirhane ve marangozhaneyi idare etmek, buralard.a yap1-
lan par\;alarm malzeme ve i§~ilik hesablanm tutmaksa da, icab1 halin· 
de nazik pari;alarm torna, freze vesaire gibi i•lerini bizzat yapacakhr. 

Taliblerin Sanayi mektebi mezunu olmas1 ~arthr. 

Maden i§lerinde ve demiryolu atiilyelerinde bu gibi ustaba§tl1klar
da bulunmu§ olanlar tercih olunur. 

Ev, tenvir, teshin &irkete aid olmak tizere iktidarma gore 130 liraya 
kadar iicret verilecektir. 

Taliblerin muhtasar terciimeihalleri, bonservis suretleri ve bir fo . 
tograflarile beraber ($ark Kromlan T. A. $. Maden) adresine miira -

caatleri Jaz1mdir. 

istanbul Vak1flar Direktorliigil ilanlar1 I 
K1ymeti 
L. K. 
810 26 

623 94 

623 94 

403 42 

Pey paras1 
L. K. 
60 77 

46 80 

46 80 

30 26 

Mercan Dayehatun mahallesi Biiylikyeni han 2 nci 
katta eski ve yeni 31 numar.ah kargir odanm ta· 
mam1. 
Mercan Dayehatun mahallesi Biiyilkyeni ban 2 nci 
katta eski ve yeni 38 numarah kargir odanm ta-
mam1. 
Mercan Dayehatun mahallesi Biiyiikyeni ban 2 nci 
katta 37 numarah kargir odanm tamam1. 
Mercan Dayehatun mahallesi Biiyiikyeni han 2 nci 
katta 20 numarah kargir odanm tamam1. 

. Yukanda yaz1h emlak 15 giln milddetle a<;1k arttlrm1ya ~1kartlm1§hr. 
Ihalesi 20/6/938 pazartesi giinil saat 10 da icra edileceginden isteklilerin 
<;:emberlita§ta Vak1flar Ba§miidiirliigii Mah!Uiat kalemine miiracaatleri. 

( 3332) 

Biiyiikdere BEYAZ PARKTA BUG ON 
Radyo ve film okuyucularmdan Bayan SAFIYE Tokaym i ~itra · 

kile SAZ ve CAZ 
Kehve 18, blra fil,esi 60, rak1 f1hfe 7 5 kurufilur. 

DI KKAT: l l l lazirnndan 1tibaren her gun SAZ ve haftada dort g!\n 

CAZ dahi bulunacaktir. ••••••••••• 

ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

Nasll 

MESH UR 

c ildim, hemen yan olmii§ gibi idi, yii
zil buru§Ukluklarla dolu, cildi sol· 

mu§ ve ihtiyarlam1§tl, fakat karakterim 
daima gencdi, dans, eglentiyi severdim .. 

Fakat kimse beni dansa davet et. 
miyordu. Bunun erkekleri gencligi an· 
yorlar. Nihayet bir cild miitehassm ile 
isti§are ettim. Cilc!Jmin gene ve taze 
tutan k1ymetli bir cevher olan Bi~cel'e 
ihtiyac1 oldugunu siiyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, gene 
hayvanlarm cild hiiceyrelerinden istih
sale muvaffak olmu§tur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayatt 
unsur!ar mevcuddur. Biocel 

, 
OLD UM ..• 

'Artik 

b • d. , enim ir ..• 

§imdi; cildinizin beslenmesi ve 
gencle§mesi i9in ihtiyac1 olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine kan§tml • 
ID!§tlr. Bu kremi her ak§am 
yatmazdan evvel kullanmm ve 

Bayan Anzara Rals 'i n ~ 
yukarikl hakiki fotografl· 

lerlne bak1n1z ve s;ayet baslt 
o lan tedavl !1artlar1n1 ' tatblk 
eden blr kad1n1n ed i necegl 

gayet muvaffakiyetli semereler 
elde ettim. Diger taraftan her 
sabah da beyaz renkli Tokalon 
kremini kulland1m, bu da siyah 
benlerimi eritti, Rlilk mesame

cazlp gi.izelllgl nazar1 !ti· 

lerimi ~:kla•~irdi ve esmer ve sert cildimi beyazlat1p yumu§ath. 
M U H I M: Cild unsuru olan me§hur Tokalon kremleri her yerde sa.. 

tihr. Muvaffakiyetli semereleri garantil!dir, Aksi takdirde para iade edilir. 

Eminonii Eczanesi 
Ballkpazan caddeslnde Maksudlye ham altma nakletmi~tir. 

Birinci taze ilA~lar, ehven fiyat 

P1narl1 Belen Koyii Muhtarl1g1ndan : 
Bodru:m kaza,sma baglt Pmarh Belen koyiinde yap1lacak 2032 lira 23 

kuru§ bed.eli kesifli Kiiy konag1 eksiltmiye ~1kanlm1~hr. 
Eksiltme 15/6/938 giinlemecine ras!tyan ~ar~amba giinii iigleden sonra 

Pmarh Belen koyii ihtiyar Heyeti tarafmdan yap1lacaktlr. 
Eksi!tmiye girebilmek i'in teminat ak9esi olarak yiizde yedi bu~uk

tan 152 lira kirk iki kuru;luk banka mektubu veya makl!> uzunu lbraz ede
ceklerdir. isteklilerin bu gibl i~leri yapttltlar1na ve yapacaklarma dair 
Nafla Miidiirliigiinden almm1; ehliyetname gostermeleri lazrmd1r. 

Ke~if evrak1 ve projeler Bodrum Koy Biirosundan veya aid oldugu 
kiiyden temin edilir. • 1588 • ( 3215 ) 

I inhi:rlar Umum Miidiirliigunden: J 
I - Ahirkap1 Bakimevinde mevcud 5788 kilo kasmb ipi pazarltltla sa

t1lacakhr. 
II - Pazarhk 6/VI/1938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te Ka

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Sall§ Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

·nI - Sat!lacak mallar mahallinde hergiln goriilebilir , 
IV - !stek!ilerin pazarhk i,in tayin edilen gun ve saatte yiizde on be§ 

teminat paralarile birlikte yukanda ad! ge~en Komisyona miira -
caatleri ilan olunur. ( 3005 ) -I - !a.aremizin Mugla Miistakil Miidiirliigiine bag!t Fethiyedeki barut 

deposunda ;artname ve projesi mucibince yap!I.nlacak t amiratla quvar, is • 
kele ve bekc;i evinin in§aatl pazarhk usulile eksiltmeye konmu§tur. 

II - Kesif bedeli •2674• lira c66. kuru§ ve muvakkat teminall c200• 
lira •60. kuru&tur. 

III - Eksiltme 15/6/938 tarihine rasthyan i;ar0amba giinii saat 15 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat !;)ubesindeki Alim Komisyonunda yaptla· 
caktir. 

IV - $artname ve projeler <14• kuru§ bedel mukabillnde !nhisarlar 
Levaz1m ve Mubavaat $ubesile Mugla Miistakil Mildiirliigiinden ve Fethiye 
memurlugundan almabilir. 

V - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur, (3113) -I - $artname ve projesi mucibince Karsta yaptmlacak !dare binas1 
insaati kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli • 32642 • lira • 56 • kuru§, muvakkat teminah 
• 2448.20 • lirad1r. 

III - Eksiltme 16/6/938 tarihine rashyan per&embe giinii saat 15 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla· 
cakhr. 

IV - $artname ve projeler • 1.64 • lira bedel mukabilinde !nhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesile Ankara, Erzurum Ba0miidiirlilklerinden ve 
Kars Miistaki! Miidiirlilgiinden almabilir. 

V - Eksiltmiye istirak etmek istiyenlerin fenn! evrak ve vesaikini !n· 
hisarlar !n~aat &ubesine ibraz ederek ayr1ca vesika almalan Jaz1mdir. 

VI - Miihilrlii teklif mektubunu, kanuni vesaikle ln'}'lat &ubemizden 
almacak ehliyet vesaikinl, % 7,5 giivenme ]Jaras1 veya mektubunu ihtiya 
edecek clan kapah zarflarm eksiltme giinii en gei; saat 14 e kadar yukar1C.a 
ad1 gei;en Ahm Komisyonu Ba.kanhgma makbuz mukabillnde verihni§ ol· 
mas1 ve posta ile gonderilecek mektublarm da bu saatte Komisyonda bulun·. 
durulmas1 Jaz1mdir. P ostada olacak gecikm.eler kabul edihnez. ( 3155 ) 



S llazlran 1938 

Kor kazma hortllyabilir mi ? 
Sinan1n 

dan1 

• eser1 
Saray1 

olan Atmey
y1k1lamaz 

Bu emsalsiz bina, bugiin, Hapisane, Tapu dairesi, 
Maliye evrak hazinesi ve Dikimhane 

unban arasmda paylafilrmfbr 
Saltanat devrin· 

de, bu menhus ilet 
de hayli saltanat 
siirmiittii. fakat biz • 
!er, Cumhuriyetin 
kiil!Ur 111g1 albnda 
onu, kendisini yara• 
tan kara eehaletle 
birlikte cehennemin 
esfeli safilinine gom· 
miittiik • .$imdi bu • 
nun tekrar, hortla • 
mas1na imkan var 
mtdtr dersiniz n. 

Ne yalan siiy • 
liyeyim, fU umumi 
hapisanenin bulun • 
dugu yerdeki Turk 
sara)'lm ketfettikten 

aynlm11 olup iki bii· 
yiik, iki de kiic;iik 
avlu iizerinde baz1 
yerleri iki"'r ve ba-
21 yerleri iic;er kat· 
hd1r. Binanm tek 
kath daireleri go • 
riilmiiyor. 

Zemin kah bir 
tak1m genit odalan 
ve ekseriya kalm a· 
yaklara miistenid 
kemerler ve tonoz • 
!aria ortiilii genit ve 
uzun salonlan, mer· 
diven yerlerini, mut
fak dairelerini ve 
saireyi muhtevi o • 
lup, iist katmda 

Cstte: Atmeydalu saraYJ. kapalanndan birinde Si.nan bB§hii. 
altta: Bevalun l~riden giiriinil§il 

aonra, bunun ytktmlacagmdan bah- avlulara bakmakta olan iizeri kubbeli 
sedildik~ kafamda bOyle bir sual do- revaklara siralanm11 altm11 sekiz lane o
!uyo~ ve kendi kendime ceva~m1. venne- dada~ b_a1ka iki biiyiik ve iic; kiic;iik 58• 

ge ugraflp duruyorum. lite f1D1di de bu lonu 1hhva etmektedir. Salonun birisi 
suali ve cevabm1 karilerimin huzurunda (26.80) tul ve (18.60) metre arzmda 
tetkik ve tahlil~ liizum _gordiim; evvela o~up Atmeydanma bakan ac;ik kemerli 
mevzuu k1saca 1zah edeyllD: . b1r de balkonu muhtevidir ki timdi buras• 

Dort yiiz yil evvel dedelerim1z At • askeri ambar olarak kullamhnaktadir. 
meydamn~ ~azi~ b!r saray yapm11lar, bu Diger biiyiik salon (32.00) metre tu
aaray, wihia. biabir wlmauna aabne ol- liinde olup elynm bapiaqede l>ir mah • 
duktan sonra nihayet aaive ~ CWO.: kGm koiillfU olarak kullamlmaktadu. Bu
huriyet devrine intikal mazhanyehne Ir.a- giin bu muazzam saray dort miiessesenin 
VUflllUftur. .. i~gali ~lhndadir: Hapisane, T apu daire-

ltin tuhaf1 bu saray, 1stanbulun go~- s1 ,Ma1lye Evrak hazinesi ve Asken §U· 
i!inde ve herkesin gozii oniinde ol~ugu beler ve dikimhane amban bu saray1 ki
halde, onun k1ymetli bir saray oldugunu s1m kmm paylapmilardir. 
kimse bilmiyormu1. hatta mimar profe.: Yukar1daki salon olc;iilerine avdet e
so~ Prost dahi bu saraym 1ahsiyet ~e _hu· d~rek, memleketimizdeki yerli ve eenebi 
viyetini takdir edemiyerek buradaki hina- m11Darlara ve biitiin tarihc;ilerimize arzet
la~ kimil.en >'.1~lmas1 laz1mgeldiiii. ~ana· °!ek . isterim ki: Kli.sik Tiirk binalannda 
ab ile proielenm yapllllJ, maketlennt ~a- yirmi alh metre boy ve on sekiz metre 
z1rlatm11br; ondan sonrad1r ki bu proie- arzmda _ha§ka tek bir salon daha ohna • 
nin tatbikatma haznhk ic;in buralann yi- dtii1 gibi Yiiz otuz aekiz metrelik eephe 
ktlmasma muvafakat edilmittir. .. ta11yan hatka bir binam1z yoktur. Top-

Mimar Prost mazurdur, c;iinkii Turk k~pl saraymdaki binalar bunun yantnda 
tarihini bilmez ve 1unu da itirafa meeb~· hirer oyuneak koleksiyonu halinde ka· 
rum ki eski eserler iizerinde ~ah§an b1r briar. 
mimar olduium halde bizzat ic;ine girip Atmeydam sara)'I hakkmda timdilik 
ciddi tetkikat yapmadan buralarda eiddi bu kadar maliunat, zannederim kifidir. 
binalar bulunduiiuna hen de kani degil· Saray~n. ~emmiyetini ana hatla;la goste
dim; c;iinkii d11andan bunlar berbad ve rebild1~11D1 samyorum. Muhterem kanle
tahammiil cdilmez 1ekillere sokulmu§tur. rime mhayet 1unu da arzedeyim ki bu 

F akat ic;ini d111m tetkik ettikten sonra muazzam saray mimar Koca Sinanm 
anladtm ki burada viraneler arasmda on Tezkeretiil' ebniyesinde zikrettiii Atmey
albnCI astrdan kalma bir Turk saray1 dam sa:aymdan ha1ka bir iey deiildir. 
uymnaktadtr, ve bu saray me1hur fbra· Eve! mimar Kaea Sinamn eseri olan At
him pa1a 1aray1dtr, iistiindeki pal as pa- meydant saray1 i1te burasidtr. hayir di
reler kaldmhna alt1ndaki asilzade u- yecekler olursa, onlara, Atme~dam sara
yamp kalkacakbr. Yani bu saraym onii- ymm nerede ve ne oldugunu da soranm. 
ne ve etrafma on sekizinei as1rdanberi ,$imdi as1l endi1emize donelim: Aeaba 
Yamalar halinde yap11tmlan k1ymetsiz kor kazma horthyabilir mi) 
~inalann, tahta perdeliiine nihayet veri- Ge~enlerde bir muhterem dostum bana 
line Sultanahmed camii ile miikemmel ihtar ediyordu: 
?ir armoni te1kil edeeek olan batka bir «- Bu it hiikumet itidir; hiikumet is-
1htitam ve ba1ka bir giizellik meydana ter ve liizum goriirse daha biiyiiklerini 
~1kacakbr. Ve bu giizellik 400 y1) ev - de y1kar. Sen ne tela1 ediyonun)» 
velki Turk san' atkirlan tarafmdan vii - Eve!, hiikumet isterse y1kar bu hiik· 
cude getirilmi1tir. me ezelden eve! diyenlerdenim: F akat u-

Eiier tarih ilimlerimiz buras1 Ibrahim nutm1yahm ki hiikumet k1ymetli mimari 
P&ta saray1 deiildir dcrlerse mar etmiye- abidelerimizi kat'iyyen y1kt1rmak istemez. 
hilirm; fakat buramn on albna astrdan onlarm en samimi ve candan hamisidir; 
Ir.alma bir saray olduiiu noktas1nda mustr- aneak o binanm kiymetini hiikumet naza
nm. Buradaki binalar baz1 miidekkikle- nnda tebariiz ettirmek laz1md1r. 
rin dediiii gibi mimar Mehmed Aianm Boyle yanh1 diitiinen ba1ka vatandai
binalan da dejildir. Mehmed Aga on Jar varsa, onlara h~ber vereyim ki, dort 
yedinei as1rda Sultanahmed eamiini ya- y1) evvel Oskiidar 1skelesi ba~1ndaki eski 
parken bu sarah yiiz )'llhk omre sahibdi. bir eserin y1ktml~a;1m teryie ettigi i~in 
Cami kubbesinin baglanh11111 ve minare- Cumhuriyet idaresmm azlettigi kayma • 
lerin yiikseli1ini siikilnetle seyrediyordu. kam1 1ahsen tamnm, k1ymetli ve miinev
.$u halde bu saraym kime aid ve ne sara- ver bir arkada, oldugu halde, hiikilmet 0 • 

Y• olduiunu da tarih~ilerimizin soyleme- nu, feda etmekte tereddiid etmemi1tir. 
leri ve tesbit etmeleri laz1md1r. Gene dort y1I evvel Bursa ovas1nd~ki 

Mevzu ulqild1ktan sonra bu saray birbu~uk milyon lirahk bir kanal itinde, 
hair.kinda muhtuar malilmat vereyim: miiteahhidin boydan boya ovay1 :Vara ya-

lbrahim paf& saray1, bugiinkii Sultan- ra ge)ip dayand1g1 fkinci Muradm yap
ahmed camiine cephe eepheye naz1r olup 11rd1i1 mihrabh koprii y1k1hrken yeti1ilip 
park kenannda ve T apu dairesinin ar- hiikiimete, kopriiniin k1ymetli oldugu ba
kumda yijz otuz sekiz metrelik miista- ber verilince, biitiin zorluguna ragm•n. 
.l:im bir eephe iistiinde, yetmit be1 metre koprii kurt•nlm11ttr. Bugiin oldugu gi\,i 
~erinlik iizerinde serilip yatm11 muazzam ya•amaktad1r. 
iir binadtr. Ba1hca dort miihim kmna 0~ y1J evvel Edirnede, muhakkak rn-

Tiirk • lngiliz mali 
etrafmda 

Bir Fransiz gazetesinin 
nefrettigi miitalealar 
Pariste c;1kan Le Journal gazetesi, 

Tiirk - lngiliz anla1masma dair olarak 
lngiliz Ba1vekili M. <;emberlayn tara • 
fmdan Avam Kamaras1nda verilen iza
hattan bahsederek ezciimle diyor ki: 

« Tiirkiyeye a~1lan bir bu~uk milyar 
frankhk krediden ba1ka, harb gemileri 
in1aallna tahsis edilmek iizere 900 milyon 
frankhk hususi kredi a~ilmas1 suretile ya
p1lan anla1mamn esaslan, Yavuzun ge • 
~en sene Maltaya yapllg1 ziyaret esnasm· 
da takarriir etmitti. lngiliz hiikiimetini 
memnun btrakan bu ziyaret semeresini 
vermi1tir. Tiirkiye, donanmasm1 arbn -

yor ve Biiyiik Britanya sipari1ler ahyor. 
Britanya Amirall1g1 tarafmdan tanzim 

edilen yeni Tiirk bahriye programmda 

ba1hea, torpidolar, torpil gemileri ve de
nizalll gemileri vardir. Bunlar, 1ngiliz 
harb gemileri in1aatma sekte vermeden 
fngilterede kolayca yap1labilecektir. Bu 
suretle, Biiyiik Britanya, miitteri olarak 
kaybettigi Tiirk hiikiunetini tekrar ka -
zanm11 bulunyor ve. berhalde onu muha -
faza etmesini de bileeektir.» 

Somada ~m bayrami 
Soma (Hususl) - Uzun miicadele -

Jerden sonra Soma <;amh~nm Krrkaga
ca gec;mesi biitiin Somahlan miiteesslr 
etmi§ ve <;am bayram1 olarak amlan ktr 
eglencelerl tavsar glbi olm~tu. 

Nihayet son defa bayramm Kadmkoy 
<;arnhgmda yap11masma karar verilmi1, 
kiiylil ile elele veren Soma Belediyesl 
her tiirlii hazirhklar1 bitirdikten sonra 
bayram yap1lm1§tlr. Kahveciler bay -
ramdan bir giin evvel radyolarile, !ilks 
18.m balarlle <;amhga gelmek suretile 
bayram geceden ba§larntJ, halktn blr 
<;ogu geceyl c;amlar alt.J.nda gec;irmitler
dir. Ertesl giln pehlivan giire1lerl, at 
k0JUlar1, clrld, degnek, muhtelif zeybek 
ve mahalll oyunlan zevkle seyredilmi§, 
Somanm biitiin <;algic1lar1 <;amda IJ al
rm§lard1r. Esnaf <;ok kArh blr glln ge • 
<;irmif, halk pek giizel eflenml§tir. 

••• •• 
Devlet Demiryollarinin te

nezzilh tr 
Devl&lll.uryollan tarafzrd'n ....a, 

edilecelr ,a tenezzllh trenlerf haB!ft. 
da hllZI malilmat verml§tik. Demlryol • 
lar1 Umurn miidiirlilkfi bize g6nderdigi 
bir mektubda bu hususta §U miltemmim 
izahatt vermektedir: 

Devlet Demiryollan ellndek! vamfa
lara, mahalll vaziyet ve ihtiyaclara gii

re her yaz mevslminde bazi mmtakalar
da tenezzilh trenleri tertib etmektedir. 
Bu sene de tenezziih trenleri yapilan 
rruntakalar 1unlard11: 

1 - Haydarpa§a - Sapanca • Adapa-
zan. 

2 - !zrnlt - Sapanca - Adapazan. 
3 - Ankara • <;:anion. 
4 - Bahkesir - (Mevzii). 
5 - Samsun • Kirazhk. 
6 - Stvas • <;:ermik. 
7 - Afyon - Gec;ikhamam. 
8 - f2lltlir (mevzii). 
Bunlardan ba§ka yerler l<;in, bahusus 

Ankara - Haydarpa§a ve emsali glbi e
sasen kafi derecede trenleri olan uzun 
mesafeler i<;ln ayr1ca tenezzilh trenleri 
mevzuubahs degildir. 

rette y1ktmlmas1na karar verilmit olan 
Y1ldmm kopriisiiniin, orta Avrupaya a
kmlar yapan Turk ordulanna ve aii1rhk
lanna yo) vermit olan 1erefli kiiprii ol
dugu isbat edilinee, hiikiimetin hauasi • 
yeti ve Ali <;etinkayanm yiiksek himme
tile, bu koprii y1kilnuyarak tamir edil • 
mittir. 

Cumhuriyet hiikiunetinin mimari abi -
delere kar1~ ne dereceye kadar alakah 
olduiiunu hali. )ay1kile arilamam11 vatan
datlar vana, bunlar liitfen, ilk mekteble
rimizin ve kaza belediyelerinin dosyala
nnda bile meveud olan Cumhuriyet hii
kumeti Ba1vekilinin imzuun ta11yan ta
mimleri ve emirleri bulup okusunlar, gO
reeeklerdir ki Cumhuriyet hiikiimeti bi
likayd ve 1art, k1ymetli abidelerin mu -
hafazas1m emretmektedir. 

.$u halde, Cumhuriyet hiikiimetinin, 
Sinamn on altme1 amda yapbg1 me,hur 
Atmeydam saraymm kor kazmaya kur
ban olmasm1 kat'iyyen istemiyeeeiii mu
hakkakttr. Ancak, dediiiim gibi, bu sara

y1n k1ymetini hiikiimet nazannda teba • 
riiz ettirmek 1arthr. Bunu yapaeak kim
•e kalmadise, bu iii ben iizerime ahyo -

rum. Davanm biitiin avak1b1n1 ve biitun 
mea'uliyetini kabul ederelr., burada kJa,iJ• 
devirden kalma muazzam bir saray hu -
lunduiunu haber veriyorum ve muhterem 
Cumhuriyet okurlarma tekrar ediyorum • 
kor kazma art1k horthvam1vacakttr. 

Mlmar 
SEDA.D <;ETINT A$ 

Muhtelif memleketlerde 
kadm, erkek miinasebatI 
* Amerikahlardan bir delikanh, gene 

bir klll !!"Zmege gitmege davet ettiiii za
man ona bir demet ~i~ek gonderir. Gene 
k1z da o ~i~eklerden bir veya birka~ tane
sini elbisesinin miinasib bir yerine takar. * Amerikah erkekler, bir yemeiii mii
teakib sofrada bulunan kadm veya ka -
dmlar masay1 terketmek hareketi goster
diler mi, hemen ayaga kalkarlar. * Alman erkekleri, kadmlan dansa 
davet ettikleri zaman ayaklanm asker gi
bi bimirine vurarak egilirler ve kadma 
gaib s1gasile hitab ederler. * Almanlarda da bizdeki gibi gene 
k1zlan, ya1h kadmlann ellerini hiirmetle 
opmeleri aclettir. * fngilterede erkekler asansorde tam
mad1klan bir kadm dahi olsa, ~ne ona 
kar11 hiirmet p;ostermek iizere 1apkalanm 
ba1larmdan ~1kanrlar. * lngiliz erkekleri sokakta mutlaka bir 
kadmm eaddenin ortasma miiteveceib ta
rafmda yiiriirler. Otomobil ve saire ~arp
masmdan onlan korumak ~nl .. * lngiliz erkekleri, yemekten sonra 
kadmlardan sofra)'I terk etmelerini rica 
ederler. kecekleri sigaramn onlan rahat-
11z etmemesi ve konup.eaklan mevzudan 
kendilerinin uk1lmamu1 ~-* ltalyanlar kan koca da olsalar bir
birlerini sokakta veya umumi yerlerde ra
hat~a opemezler. Onlar ancak tren istas
yonlannda, yahud vapur nht11Dlannda 
serbest~e bir veda busesi taati edebilirler. * Bir fspanyol delikanhs1 yoJda her 
hangi tammad1it bir kadma rastgelip de 
giizellii!ine hayran oldugu takdirde 1ap
kasm1 tikanp ona: &ni bu kadar giizel 
olarak diinyaya getiren annenden Allah 
raz1 olsun I» diyebilir. ............................................................ 

Yeni 

Pari1te moda mqheri say1lan at k0tu· 
Ian yerlerinden birinde goriilen son moda 
f8pkalardan. Biri hamdan tabla tcklin
dedir. Digeri maron ince fiitrdendir. Be
yaz grogrenle siislenmi1tir. ............................................................ 

Ev kadw 
* Ktymetli dantellerin y1kanirken ze

delenmemesini temin ic;in onlan 1i"'ye sa
np abunlu 1hk suya bahrmak ve 

gene 1i1enin iizerinde kald1klan halde te
miz 1hk sudan gec;irmek laz11Ddtr. * Sogan soyarken gozlerin ya1ar -
mamas1, onlan ancak suyun ic;inde soy • 
mak ve kesmekle kabil olur. * Siipiirge ve fu~a k11lannm yatk1n -
hg1m gidermek ic;in onlan su bugusuna 
tutmahd1r. * Evinizde parke do1eli kmmlar var
sa bunlan siipiirge sapm1n ueuna taka
eagm1z eski bir bere ile ogunuz. Parke
lerin hayret edileeek dereeede parlad1kla• 
rm1 goriirsiiniiz. Kirlenen eski bereyi gii
zelce y1kay1p saklay1mz. Pek c;ok defa
lar kullanabilirsiniz. * B1Gaklarm yiiziinii keskinle~tirmek 
itin onlan tabaklann ters taraftna dik -
katle bir a:;ag1 bir yukan birkaG kere siir
mek kafidir. * Eide enginann birakh~l lekeleri li
monla ovarak izale edebilirsiniz. 

• 

Son Paris modelleri 

.. 
' 
i 

Umeden fevkali.de bir aktam elbise
si. Siislerinin 1ekli ayr1ca teabit edilmit
tir. 

Yiinliiden giizel bir elbise. Yalta, ke
mer, ve gamirurleri danteleden viicude 
setirilmi1tir. .......................................................................................................................... 

Nas1l ~ama§1r y1kamal1? 
Bir ~oklarumzm evinde tatbik 
usuller i~ elbiselerimizin ve ev 

olunan eski 
takunlanmlZID 

vaktinden evvel eskimeaine sebebiyet vermektedir 
Bizde c;ama91r yikamak veya )'lkatmak bir mahlill haline f'elirmeli, o mahliilleri 

deninee akla ekseriya 1u gelir. Ak1am- kendi einslerine aid sulal'n beher on lit· 
dan bir ktsmm1 1slatmak, ertesi giin onlan resine bir c;.orba ka11ii kan11trmahdir . 
sabunlu ve sodah suda y1kamak. beyaz- <;ama1irlan 1sla\maga b,rakmadan ve 
Ian kaynatmak ve c;ivitlemek, temiz 1u- 11cak suya sokmadan evvel iizerlerindeki 
dan ge~ kurumaiia birak.mak akla ge- le~leri ~armak icab eder. Ciinkii ha • 
lir. Halbulii ~-·.,. yik•mak b11 kadar :wa bu lekelerin mahliiller veya ec:zalarla 
baait degildir. Enoel& ~• ic;in ne gi'bi deii.J, alelide soiiuk su ile bile 9kma11 
vas1talar liZ1111dtr. Onlan tedarik etmek kabil iken 11cak suya ginnee yerlqir ka
ieab eder. Bunlar bir tekne, veya )egen, lirlar. 
onun alttna konacak ayakhk, bir sabun- lslatmalar esnasmda beyazlarla renk• 
lama tahtas1, bir tahta maf&, ip, mandal liler, hatta az kirliler, fazla kirliler mutla· 
ve saire. ka ayn kablarda 11lablmahdtr. lslatma • 

Sonra bir takun ecza ve maddeler: dan ~1kanldtii1 zaman . ~ama1ulan iyiee 
Kabilse, muhtelif lekeleri 9kannak ic;in 11kmak li.zund1r. <;iinkii kirlerinden kts
hazu mahliiller. Sabun: faz.la kirliler yu- m1azam1 iizerlerinde kahr. Beyazlan 
mutak ve 1iyah, az kirliler ic;in beyaz, kaynatmaga koymazdan evvel iic; su. ke
ipekli ve saire i~in de toz veya rendelen· za renklileri de iic; au )'lkamak liz1D1dtr. 
mi1 sabun kullanmak gerektir.. Kaynatma kazanmm dibine eski ve 

Soda, ~ivid. kt)'llletsiz c;ama11rlan serip digerlerini !>" 
Camatrr yikamaga ba1lamadan evvel nun iizerine dizmek li.z11Dd1r. Harareti 

kullanaeaiimz suyun cinsini tayin etmek yava1 yava1 ziyadelqtirmeli ve ataiii yu
lanm gelir. <;iinkii muhtelif tekilde faz.la kan kaynatma miiddetini bir saate hasret• 
maddeleri ihtiva eden sular sabunun la- melidir. Kaynatmaga ufak 1abun paf?• 
y1kile kopiirmesine, c;amapnn iyi y1kan· Ian ve soda da konur. 
mas1na mini olur. Onun ic;in suyun cin1i- Beyazlar, kaynatmadan ~ikttktan son
ne gore ic;ine muayyen maddeler katarak ra bir veya iki su daha )'lkamr, 10Dra 9-
onlan sabunun ziyan olmamas1na ve c;a· vidlenmege konur. <;ividlenme ic;in her 
111a11r )'lkamaga salih bir hale getirmek yirmi bq litre auya bir ba1 c;ivid ki.fi P' 
miimkiindiir. lir. 

Mesela kalkerli sulara carbonate de Sibia meseleai de miihimdir. MiimkiiD 
soude ve borate de soude, kiikiirdlii 1u· olduiiu kadar c;amaprlann 1usuz kalma• 
Iara sulfate de soude, bicarbonate de R l&zimdtr. Kurutmaga gelince, c;ama • 
soude, demirli sulara sulfate de magnesie prlan fazla bekletmeden 1ermek muva
ve bicarbonate de soude, kilisli 1ulara &Ir.hr. 
chlorure de sodium ve sulfate de magnesie Otiilemeden evvel de yirttklarmi .0 • 
alkalen olan sulara chloridrate d'ammo- kiiklerini dikmek gerektir. fpekli ve inc:e 
niaque katmahd1r. Birinciyi 60 ve 40, i- ~amaprlar ic;in hususi bir 11kama usul ve 
kinciyi 40, 80, ilc;iineiiyii 30 ve 70, dor- tam vardtr ki bunu da bit giin ma11 ael· 
diinciiyii S ve SO gram olarak kabtbnp diiii vakit yazanz. .......................................................................................................................... 

Giizel bir ~ilek bolii 

,$imdi tam mevsimidir. Yanm kilogram ~ilek alm1z. Dzerine biraz 1eker ve bir 
1i1e Tekirdag1 1arab1 ilave ediniz. lki ii~ saat iiyle dursun. Sonra iistiine gayet fazla 
sogutulmu~ 2 ti§e 1arabla miimkiinse bira z da f8mpanya ili.ve edip biraz da limon 
s1k1n1z. <;ilek boliiniiz hazirdtr. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. 
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Uskiidar icra Memurlugundan : 
Taksimde Abdiilhakhamid C. Kundura apartunanmda 4 numarada Hal<ln 

Marmaraya borclu Kad1koy Feneryolu <;iftehavuzlar S. 3, 5 numarad.a 
Abdurrahman Merzuk'un ( ikametgah1 meGhuldiir ) Kad1k6yiinde Ziihtii
pa§a M. eski Hacrmehmedefendi yeni <;iftehavuzlar sokagmda eski 6 mii
kerrer yeni 3, 5 kap1 numarah bir taraf1 Dildibag1 ve bir taraf1 hini ifrazm
da bayii evvelisi Emirin uhdesinde kalan mahal ve bir taraf1 Muammerin 
maa k6§k bahc;esi ve tarafi rabii <;iftehavuzlar tarikile c;evrili iki doniim bir 
evlek 260 zira tahvilen 2216,29 metre murabba1 miktarmda muhtesati mlilk 
zemini Selimi evvel vakfmdan tasarruf kanununun ne§rinden evvel muhtez 
ve tamam1 6500 alt! bin bei; yiiz lira luymeti muhammeneli bahc;eli kii§klin 
dart hisse itibarile borcluya aid bir hissesinin a<;1k arttirma ile sahlmasma 
karar verilmii;tir. 

Vaziyeti haziras1: 
3 ve 5 numaray1 ta§1yan kap1d.an girildikte bahqe ic;erisinde 8 ho samak 

mermer merdivenle zemini karesimen doi;eli ufak methalde camekanla tah
did edilmi§ zemini mu§amba do§eli tavam yagh boya ve karton piyerli 
duvarlan yagh boya tirma ve camh camekanh biillinmii§ bir ho! mezkilr 
holden biilme tarilfa ge~ilir <;ifte kap1s1 ve orta sofaya gec;ilen bir kap1s1 

. mevcuddur. Bolme tarafta ayrica bir kap1 ve bir oda mevcuddur. Orta so-
fada sag tarafmda bir yemek odas1 ve yemek odasmd.an ge~ilme ufak bir 
antre iizerine bir ha!& ve bir kli<;iik od;L Sofanm cepheye tesadiif eden k1s
mmda binanm arka tarafmdan aG1lan bir k;Lp1 mahalli zemini ve be§ kade
me merdivenleri mermerdir. Bu merd.iven mahallinden beton be§ kademe 
merdivenle bodrum katma inilir, bod.rumda zemini mu§amba do§eli bir ko
ridor iizerine bir yer odas1 ve buna muttas1! zemini toprak ve komiirliik 
mahalli, orta sofanm cephe soluna tesadiif eden bir kiiGiik oda ve onun itti
salinde alaturka bir ha!& bu katm oda ve sofaJan mu§amba kaphdir. Ah§ab 
aksam1 dograma pencereler yagh boyad1r. Orta sofanm sol tarafmdan bah
c;eye 91k1lan ve be§ kadem merdivenle inilen zemini karosimen doi;eli cam
!t kap1 mevcud olup bir de merdiven alb mevcuddur. Ayni mahalden iist 
kata Glk1bn ah§ab merdivenle mezkur koridor ~erine kap1lar1 bulunan iin 
ve arka ccphede hirer oda mezkllr ufak koridor iizerine a91lan salon §ek -
linde kullamlan mahalde ii<; oda mevcud olup bu salonun arka bahc;e ta
rafmdan methal iizerinde ufak bir balkonu vard!r etraf1 tahta korkuluklu
dur. Bu katm dograma aksam1 k1smen yagh boyadir. Avni merdivenden c;a
ti arasma c;!lu11r, c;ati odas1 mevcuddur. U?eri alafranga kiremitle mestur et
rafmda tahta korkuluk olup c;ati kattan maada pencereleri pancurlu ve 
haricen yagh boyadir. Bina bodrum kat1 kargir olup iist katlan ah§abdir. 
Bah<;ede in§a edilmi§ bir kat iizerine bir koridor, bir oda ve bir harici ha!a 
mevcud olup bu od.anm pencereleri demir parmakhkh dahili ve harici ah
§ab Jusm1 kiimilen yagh boyadir. trzeri Marsilya kiremidi ve kii<;iik kule 
§eklindeki methal iizeri <;inko ile mesturdur. 

Mezkllr gayrimenkuliin bahqesinin arka k1smmda kargir bir kattan 
ibaret bir ara!,ahk ve 4 hayvam istiab edecek §ekilde bulunmu§ zemini 
toprak tavanlan ah§ab <;erc;eveleri kismen harab ve cams1z bir arabahk 
ve ahir mahallile ahmn iistiine tesadiif eden lusma zemini <;imento §aph 
ve ah§ab merdivenli bir sofa iizerine iki oda mevcud olup biri biiyiik yiik
lii ve dolabhdir. Bunun methalinde zemini karosimen dii§eli ufak bir gu
sulhane mevcudd.ur bu odalar zemini tahta do§eli tavanlara ah§ab dahili 
bi:'lmelerile bagdadi s1vadir. Merdiven altmda bir haliis1 mevcuddur. Mez
kur mahallin ittisalinde zemini c;imento doi;eli ve ah§ab tavanh duvarlari 
kargir beton bir davlunbaz1 bulunan ve dokme bir kuzinoyu havi geni§ 
bir mutfak bunun bir tarafmda tahta set mevcud olup altlan dolab §ek
linde kul!amlmaktadir. tarafeynind.e ah§ab raflan mevcuddur. Mutfagm 
ittisalinde zemini Jurmm Gini do§eli beton davlunbaz1 ve kazan ocakh bir 
9ama~1rhk mevcud olup iizeri tahta i;er<;eveli alti beton kanalh bir c;ama§ir 
y1kama mahalli bunun biti§iginde bir komiirliik vard1r bu c;ama§irhkla ko· 
miir!iiglin oniinde bir bu<;uk metre arzmda tmtuvar cinsi dii§enmi§ iizeri 
Gall ile mestur bir koridoru mevcuddur. i§bu mii§temilat ilzerine Marsilya 
kiremidile mestw olup yalmz elektrik tesisatm1 muhtevidir. Arka bah<;e
de mliteadcl,id meyveli meyvesiz agaclar vardir. Ve binadan ahir ve mut
fak kismma giden yo! ilzerinde ko§ebendlerle yapilm1§ asma c;arda.~ mev
cud olup binanm tarafeyninde ve arkasn}da mliteaddid maZl agaclan ve 
ko§ke muttas1l bir kuyu ve sokillmii§ tulumba mahalli on taraflJldan ke
za meyveli meyvesiz muhtelif agaclar ( maz1 ve Garn agaclari bir koskot, 
bir havuz ve camekanla i;evrilmi§ kameriye vard1r. 

Bah<;e duvarla mahdud, yol k1sm1 iizeri demir parmakhkhdtr. Binada 
elektrik tesisati mevcuddur. Heyeti mecmuas1 demir parmakhkhdir. 

l - I§bu gayrimenkuliin arthrma §artnamesi 1 temmuz 938 tarihin
d.en itibaren 37/7100 numara ile Uskildar icra dairesinde muayyen numara
smda herkesin gorebilmesi" i<;in a<;1khr. ilanqa yaz1h olanlardan fazla ma
h'.unat almak istiyenler i§bu §artnameye ve 33/7100 dosya numarasile me· 
muriyetimize milracaat etmelidirler. 

2 - Gayrimenkul 7 eylul 938 Gar§amba glinii saat 14 te fiskildarcl.a 
ihsaniyede ~erifbeyGe§mesi sokagmda 16 numarah Adliye binasmda trs
kildar icra M. odasmda iiG defa bagmld1ktan sonra en <;ok artt1rana ihale 
edilir. Ancak arthrma bedeli muhammen k1ymetin yilzde yetmi§ be§ini 
bulmaz veya sail§ istiyenin alacagma rlic;ham ola11 diger alacakhlar bulu
nub da bedel bunlarm bu gayrimenkul ile temin edilen alacaklarmm 
mecmuundan fazlaya 91kmazsa en <;ok arttiranm taahhiidil baki kalmak 
iizere arthrma 15 giin daha temdid edilerek 22 eylul 938 per§embe giinii 
saat 14 te trskiidar icra M. odasmda yaptlacak arttirmada bedeli sail§ isti
yenin alacagma riiGham olan diger alacakhlarm bu gayrimenkulle temin 
edilmij; alacaklan mecmuundan fazlaya c;1kmak §artile en c;ok arttirana 
ihalesi icra k1lmacakhr. 

3 - Artttrma bee.ell pe§indir. Arttirm1ya i§tirak i<;in yukar1da yaz1lt 
luymetin yiizde yedi buGuk nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
miihlet i<;inde paray1 vermezse ihale karan fesholm)ara~ kendisinden ev
vel en yiiksek teklifte bulunan kimse arzetmi§ oldugu bedelle almaga ra21 
olursa ona, raz1 olmazsa veya bulum!lazsa he'!1en 15 glin miiddetle artt1r
m1ya <;1karil1p en <;ok arthrana ihale edilir. Iki ihale arasmdaki fark ve 
ge<;en gilnler iGin ylizd.e be§ hesab olunacak faiz ve diger zararlar ayrica 
hiikme hacet kalmaks12m memuriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. 

5 - ipotek sahibi alacaklilarla diger alakadarlarm ve irtifak hakk1 sa
hiblerinin gayrimenkul iizerindeki haklarm1 hususile faiz ve masrafa dahil 
olan iddialanm i§bu ilan tarihinden itibaren 20 giin i~inde evrak1 miisbite
lerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder, aksi halde tapu sicil
lile sabit olmad1kGa sah§ bedelinin payla§masmdan haric kahrlar. 

6 - Ahc1 arthrma bedeli haricinde olarak karar pullar1, tapu ferag 
harc1, 20 senelik vakif taviz becl.elini vermege mecburdur. Gayrimenkuliin 
nefsinder> dogan miiterakim vergi, tanzifat tenviriye ve tel!aliye resmi ve 
vak1f icaresi borcluya aiddir. Giisterilen giinde arthrm1ya i§tirak edenler 
arttirma ~artnamesini okumu~ ve liizumlu malumati alm1~ ve bunlan ta
mamen kabul etmis ad ve itibar olunur. Yukanda giisterilen gayri menkul 
i~b,1 i!an ve giisterilen arthrma §artnamesi dairesinde sahlacag1 ilan olunur. 

Yukanda adresi yaz1h borclu Abdurrahman Merzukun ikametgah1 mec;hul 
bulundugundan 90 gi.io miidcl.etle ilanen tebligat icrasma karar verilmi§ ol
dugundan gayrimen kul ilan varakasmm borcluya tebligi makamma kaim ol
mak iizere ilan olunur . .; ( 8205 ) 

{.;ilD tobumu 
Londrada me§hur Rsynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakikl Raygras <;im toh1rmu Tiirkivede valmz milessesem namma 
gelmi§tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~im tohumunu 
bahGe sahiblerinin, Belediye ve milesseselerin tecrilbe-.iine amade bulun · 
duruyorum. 

4 iincii Vok1f han, 4 iincii kat 18 No. da Bah~e Miman Mev!Od Baysal Tel: 23426 

M. M. V ekaletinden : 
Milli Mlidafaa Vekaleti in~aat §Ubesine kalOrifer ve s1hhi tesisat i§ -

lerinde miltehass1s olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel 
aynlmamak §artile iicretli ve diplomah bir makine miihendisi almacaktir. 
Taliblerin a§ag1da yaz1h vesaikle Ankarada Vekalet in§aat ~ubesine biz
zat veya tahriren ve istida ile taleb edecegi iicret miktarmt de. bildirmek 
iizere miira~aatleri. 
A - Kendisinin ve evli ise ai!esinin niifus tezkeresi asil veya tasdikli sureti. 
B - Askerlik vesikas1. 
C - Zab1ta ve Adliyed.en ahnm1~ hiisnilhal vesikas1. 
D - Tam te§ekkiillli heyeti s1hhiye raporu. 
E - l)imdiye kadar c;ah§hg1 yerlerden alm1§ oldugu vesaik. • 4 • ( 3320) 

CUMHURIYET 

BAH~ESi 
Denizle opii§en bahc;e, tabiatin ozene bezene yaratt1g1 bahc;e, gam ve 

kasavet gideren bahc;e. 
Ge!iniz, bu giizel bah<;enin doyulmaz giizellikleri arasmda ne§'enizi 

tazeleyiniz. Her giin saat 16 dan geceyar1sma kadar memleketimizin en 
yiiksek san'atkarlar1 tarafmdan artistik caz ve dans. 

<;ok temiz ve liiks fiatlar mutedildir. 

SATI~ iLANI 
istanbul Dordiincii icra Memurlugundan : 

l)aban tarafmdan Vakif Paralar idaresinden 25350 ikraz numarasi!e bore 
alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmi§ olup borcun 
odenmemesinden dolay1 satilmasma karar verilen ve tamamma ehlivukuf 
tarafmdan 2200 lira k1ymet takdir edilmi§ olan Siileymaniyede Hocag1ya
seddin mahallesinin kayden Yogurt<;u ve mahallen Yogurt~uoglu sokagm
da eski 3 mlikerrer yeni 13 nilmerotaj 13, 13/1 kap1 565 ada ve 36 parse! 
numarah bir taraf1 35, bir tarafi 37 ve 15, arkas1 16 parse! numarah mahaller, 
onii Yogurtc;uoglu sokagile c;evrili bah,eli bir ah§ab hanenin evsaf1 ve me
sahas1 a§ag1da yaz1hdir : 

Mozaik merdivenle G1k1lan kap1dan binanm birinci katma girilclJkte 
karesimen bir pabu,Iuk, tekrar mo/aik merdivenle ,ik1ld1kta bir antre, 
yiiklii dolabh bir ~da, camekan kap1h bir sofa lizerinde aynca yiiklii do
Jabh bir oda, musluklu bir hala. 

Zemin kat : Karesimen bir ta§hk iizerinde bir dolab zemini c;imento gu
sulhane, yemek odas1, zemini k1rm1z1 <;ini bir mutfak, gomiilii bir kiip, bir 
komilr!Uk, mutfaktan sokaga c;1kan demir kap1. 

ikinci kat: Yiikil bulunan bir sofa iizerinde iki oda, bir haladan ibaret
tir. Bu katm merdiveninde eski mu§amba do§elicl.ir. 

Bahqe : iGinde muhtelif meyva agaclarile tulumbah bir kuyu vardir ve 
etrafJ duvarla Gevrilidir. 

Umumi evsaf1 : Bina ah§ab olup ikinci katta cephede bir §ahni§, bahc;e 
iizerinde ah§ab bir balkon vard1r. Zemin ve birinci kat pencereleri demir 
parmak!tkl1dir. Binada elektrik tesisati mevcuddur. 

Sahas1: Umum sahas1 kadastro plan1 mucibince 144 metre murabba1 
olup bunlardan 53 metre murabba1 bina geri kaJgm bah~edir. 

Yukanda hud.ud, evsaf ve mesahas1 yaz1h gayrimenkuliln tamam1 ac;1k 
arthnmY.a konmu§ olup 14/7 /938 tarihine rashyan per§embe gilnli saat 14 
ten 16 ya kadar Adliye binasmdaki dairemizde ac;1k arttirma ile satJla -
caktir. Arthrma bedeli muhammen k1ymetin yiizde yetmi§ be§ini buldugu 
takdirde gayrimenkul en c;ok arttiramn iizerine ihale edilecek, aksi tak
dirde en son arttiramn taahhiidli baki kalmak iizere arttirma on be§ glin 
mliddetle temdid ed.ilerek 29/7 /938 tarihine rashyan cuma gilnii saat 14 ten 
16 ya kadar gene dairemizde ikinci aq1k arthrmas1 yap1lacak ve bu ikinci 
arttirmada t(ayrimenkul en c;ok arttllanm iizerine ihale edilecektir. 

Sah§ pe§indir. Taliblerin arthrm1ya girmezden evvel muhammen k1y
metin yilzde yedi bu,ugu nisbetinde pey ak<;esi vermeleri veya mill! bir 
bankanm teminat mektubunu ibraz etmeleri l'az1md1r. 

Birikmi§ vergilerle Belediyeye aid tem.tiriye, tanzifiye ve tellaliye re
simleri ve vak1f icaresi sah§ bedelinden tenzil ed.ilir. 20 senelik taviz be
deli mii§teriye aiddir. 

20Q4 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 mad\iesinin 4 iincii f1k
ras111ca, bu gayrimenkul lizerinde ipotekli alacakhlarla diger aliikadaranm 
ve irtifak hakki sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan idd;a!arllU, bu ilanm ne§ri tarihinden itibaren 20 giln i<;inde evrak1 
milsbiteleriJe bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklar1 tapu sicillile sabit 
olmad1k<;a sat!§ bed.elinin pay la~masmdan haric kalacaklan ve daha fazla 
malfunao almak istiyenlerin 14/6/938 tarihinden itibaren herkesin giire
bilmesi ii;in ai;1k bulundurulacak olan arttirma ~rtnamesile 937 /2280 nu -
marah dosyasma miiracaatleri ilan olunur. ( 3312 ) 

DENiZBANK i~LETMESi 
MUDURLUGUNDEN: 

iST..4.NBU L - J ..ALOVA 

AKAY 

vapw:u aeferleri Aras1nda Ar.aha 
11 haziran 938 tarihinden agustos 938 ninayetine kadar yalmz cumartesi 

ve pazartesi giinleri : 

tr skiidarda 
Kabata§tan 
Yalova 

Yalovadan 
Kabata§tan 
fiskiidara 

Cumartesi gilnleri 
S. D. 

K. 12 00 
• 12 30 
v. 15 30 

K. 16 00 
• 19 30 

v. 20 00 

Pazartesi giinleri 
S. D. 
6 30 
7 00 

10 00 

11 00 
14 30 
15 00 

Bu seferlerde Bilyiikadaya nakledilecek araba ve hayvan 
giin vapur gidi§ ve geli§te Biiyiikadaya da ugnyacaktir. 

bulunursa o 
( 3235) 

FLIT 

Mugla - Turgud 

in~aat 

Zlnt J.~ 

Say!SIZ 
1ineHIPri 

FLIT 
iLE 

DlDURUNUZ 

, 
• 

Umuml d1po!11 J «ruptn, 
l1l•nb111, 611at1, Voyvoda Han ' 

Nahiyesi Yatib Okul 
Komisyonu Ba~kanlig1ndan : 

1 - isteklisi Glkmam1§ olan nahiyemizin . 16075 lira 21 kuru§ ke§if be
delli yatil1 okul in$aah yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat paras1 1205 lira 64 kuru§tur. 
3 - Eksiltme 17 /6/938 cuma gilnii saat 16 da Leyne koylinde !n§aat 

Komisyonund.a yap1!acaktir. 
4 - Eksiltmiye i§lirak edebilmek i'in Nafta Vekiiletinden almmI§ mii

teahhidllk ve Vilayet Nafta Miidiirliiglinden ahnml'i eh!iyet vesikas1 giis
teri!mesi ve teklif mektublarmm eksiltme saatinden bir saat evvel Ko -
misyonda verilmi~ olmas1 liizrmdir. 

5 - Proje, fenni §artname ve ke~if evraklanm gormek ve daha fazla 
bilg' edinmek istivenler herJ!iln Komisvona miiracaat edebilirler. ( 3231 )' 

,-Devlet Demiryollan 1$1etme Umum Miidiirliigiinden I 
Ml.lhammen bedeii 7400 lira olan 1400 aded muhtelif eb'ad.da Tiirk 

bayraiii 16/6/1938 oer$embe giinil saat 15 te Haydarpa§ada gar binas1 i9in
deki Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah zarf usulile satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 555 liraltk 
muvakkat teminat ve Resmi Gazetenin l/7 /1937 T. ve 3645 numarah niis
hasmda inti§ar eden talimatname dairesinde almm1~ ehliyet vesikalarm1 
muhtevi teklif zarflarm1 eksiltme giinii saat on dorde kadar Komis;yon 
Reisligine vermeleri 11iz1mdir. 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa§ad.a gar binas1 i<;indeki Komisyon 
tarafmdan paras1z olarak dag1ti!maktad1r. ( 3234) -Haydarpa§a elektrik i§leri ~efligind.e c;all§mak iizere haric! ve dahili te-
sisatlarda, fabrikalarda ~ah~m1§ ve olduki;a nazarl b!tgfti- birinci sm1f elek
trik~i ustasma ihtiya<; vard1r. Bu evsaf! haiz istekjilerin Haydarpa§a !§let. 
me Miidilrliigiine mtiracaatleri. (3264) -Haydarpa§a Liman arazisindeki muhammen bedeli 1500 kuru§ olan 
blok halindeki 15 ton ham mermer ta§mm 11/6/1938 tarihind.e a91k art. 
tirma suretile satI§l yapilacakt1r. Taliblerin yiizde on be§ nisbetinde te
minat ak~elerile birlikte mezkur giin saat on be§te i§letme Mildilrlilgu
ne miiracaatleri. ( 3304 ) 

istanbul Belediyesi Merkez Hal Miidiirliigiinden: 
Halde 48 No.da icray1 ticaret eden Mehmed Demiralp buradaki mua

melesine nihayet vermi~ oldugundan idaremizdeki teminatJ iade edilerek 
ili§igi kesileceginden mezkilr yaz1haneden alacakh bulunan milstahsil var
sa evrak1 milsbitelerile birlikte nihayet 5 temmuz 938 tarihine kadar ida
remize miiracaatleri liizumu ilan olunur. ( 3330 ) 

,,__ Sat1l1k 
Kargir Ev 

.Ktziltoprak ile Feneryolu an· 
smda tramvay caddesi ilzerinde 
147 numarah yeni kargir ev sah
hktir. 12 odas1, 2 banyosu, bir bu
~uk donilm bah~esi vardir. Bir 
katt ayr1 kiraya verilebilir. Pazar 

i~lUJIMllB>AtllA 

I ve ~ar~amba gilnleri i~indekilere 
miiracaat olunur. 

Kirahk 
Beyoglunun merkezinde, evvelce 

otel olarak kullamlm1§ biiyilk bir 
bina kira!tkhr. cOteJ. rumuzile 
istanbul 176 posta kutusu adresine 

yaz1lmas1. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z bi<;ki ve diki§ iig· 

renmek istiyenler 19m 
Diki§ Yurdu direktiirii 

Be§ikta§ 
l)iikrii 

Canal tarafmdan yaz1lan kadm 
terziligine aid kitablarm birinci 
cildi iki, ikinci ve il<;iincii cildleri 
iki§er buc;uk lira olarak yalmz 
Yurdda sahhr. Ta§ra sipari§leri 
bedeli pe§in geldiginde derhal gon
derilir. Pasta paras1 almmaz. 
Adres: Be§ikta§ Akaretler Dibek 

sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu ...................... 
Sahhk arsa 

Cagaloglu Ari!ipa§a sokagmda ko§e· 
ba~1 150 metre murabbamda bir arsa 
sa!Jhkfar. Sultanahmed Kabasakal 
Milmtazbey aparbmam 1 numaraya 
mliracaat. 

S A "flLI K 

Miifrez A rsalar 
Kalam1~, deniz kly1smda. Miira

caat: K1ziltoprak, Rii§tiye sokak 

47 No. da Mii;o delaletile -

CAN KUQTAQ.I~ 
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Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklarm mikroblarlDJ 

kokiinden temizlemek i~in ( H E L M 0 B L 0 ) kullarun1z. 

HELMOBLO 
Bobreklerin ~ah~mak kudretini arttmr, kadrn, erkek idrar zorluklanm eski • 
Vb yen! belsoguklugunu, mesane iltihab1, he! agnsm1, sik sik idrar bozmak, 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bo! idrar temin eder. Sihhat Veka

letimizin l'esmi ruhsahm haiz bulunan HELl\IOBLO her eczanedc bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO, idrarm1z1 temizliyerek mavile~tirir. 

Parker Vaeumatic 
olm•van bir Kalem 

Cams1z Eve benzer 
Parker Vacumatic kalemleri, ka· 
lemcilik ilemini kapah hazneli 
kalemlerin, karanhjtindan ayd1n· 
hjta ~1karm1~ modem bir san'at 
escridir. 

Yeni modeller, ~ekillerinin incel
tilmif olmasma rajtmen, % 102 
lazla miirekkeb ahr, ~ellal deposu 
alelide cam gibi tamamen ~effaf 
olmay1p i~indeki miirekkeb goziik· 
tiijtil halde kalemin zaril renklerini 
dejti~tirmiyecek sekilde y1lankavi 
renkli halkalarla siislenmi~tir. 

doldurma makanizmas1, hi~bir ka
lemde bulunm1yan §Ckilde pratik, 
sajtlam ve emniyetli bir tarzda 
yap1lm1~hr. Bu makanizma, mii

rekkebden tamamen aynlm1§ olup 
hari~ten ve dahilden hi~bir !oz 
veya saire ile katiyyen temas1 
bulunmad1jt1 cihetle, y1llarca cah§· 
bjt1 halde bir gilna ariza gos· 
termeksizin vazilesini bihakk1n 
ba§anr. 

Parkerin hususi patenti olan 
Parker V acumatic kalemlerinin 

Kendiniz 1~1n ve d.ost1ar1nrza 
muhakkak bu kalemlerden temin< 
~al1~1mz. 

• Quink Parler Moder• mQr1llll1fll, llalll'nl 
ru•rllll'I t1n1l1l1r, llaltml · 

nlzl '"'"'' waztrett• 
1aklar. ~VACUMATICD 

u ............... .. 

OC:Srt boyda olan bu kalemler 
Standard 10. - T. L. Majoro 1 5.- T. L. 
Selender 12.50 T. L. Maxima 20.- T. t. 

Umuml aoente 

tt•AROCLU MAiiDl, llTAllHAMI ll$MAI I. Nl•ITITS tRIE:N _ 
Y111J Post11\1"• Cl.ddHI NI 16 11.h~• ltapu, lrp1c1l1r caddul 13 1 1~ 

MEVVA. TUZU 
En ho§ ve taze meyvalann usarelerinden istihsal 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur 

llmsalsiz blr fen harlkas1 oldu· 

!\"undan tamameo taklid edilebil· 

mes! miimkiin dei!i!dir Haz1mstz· 

hih. mide vanmalano1. eksilikle· 

rini ve muannid ink1bazlan ~ide· 

rir. Aii12 kokusuou iza!e eder. U· 

mumi hovattn intizams1zhklann1 

en emin surette 1slah ve insana 

havat ve canhhk bahseder. 

INGtLIZ KANZUK llCZANESI 

BEYOCLU • tSTANBUL 

Emniyet 
18 haziran 933 tarihine kadar 

Emlak mukabilinde bore ahp heniiz borcunu veremiyenlerc gos. 
terilen kolayhklardan istifade etmek miiddeti sona ermektedir. 

Birikmi~ borclanm az faiz ve uzun vade ile odemek imkiinmd.an mah
rum kaimamak ve bu suretle teminatlarmm sahlmasma meydan ,·erme
mek iGin en ge~ 15 haziran 938 tarihine kadar Sandii(a miiracaatleri, aksi 
takdirde gayrimenkullerinin 3202 numarah Ziraat Bankas~. kanunu muc1bin
ce Sand1ga verilen hakka dayanarak aynca icraya muracaat etmeksizin 
Sand1fi1m1zca sahhh G•kanlacaih ilan olunur . ( 3258 ) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
lkinci ~side 11 HAZiRAN 938 dedir. 

Biiviik ikramive 45.000 lirad1r 
Bundan baska · 15 000. 12.000. 10.000 lirahk ikramive!erle 

(10.000 ve 20.000) !irahk iki aded miikiifat vardir. 

Simdiye kadar binlerce kisiy! zengin eden bu piyangoya 1stirak 
Nm~k suretile siz de talihinizi denevinlz. 

n'!1 
we h•ll• •ltu1 tep••I 

lrhl)'UM ... 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
1 _ Orta okullarda tiirk~e, tarih • cografya, riyaziye, tabiiye, frans1z

ca almanca ve tngilizce ogretmenl olmak lstly,enler i~in yalmz Ogretmen 
Okulu mezunlarma mahsus 15 hazlran 1938 tarihinde Gazi Egitim Enstitil· 
siinde a~ilacak smavdan maada bu Yll da bir smav .Yap1lacaktir. 

2 -Smavlar 1 ey!Ul per§embe giinii !stanbul Universitesinde ba~hya-
cakltr. 

3 - Smava girmek !stlyenlerin: 
A - Tiirk olmalan, 
B - 20 den B$ag1 ve 45 ten yukari ya§ta olmamalan, 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklan, cinayet ve ciinha nev'inden mah

kii.miyetler! olmad1g1 hakkmda mahalll vilayet veya kaza idare heyetind.en 
bir mazbata !braz etmeleri ·halen i$yar veya ogretmen olanlar bu kay1d • 
dan miistesna olup mensub olduklari daire funirinden alacaklan vesika kA.· 
fidir.• • 

D - Her tilrlil hastahktan ve ogretmenlik etmege mani vilcud an • 
zalarmdan salim olduklarlDJ isbat eden heyetl sihhlyeden tasdikll hekim 
raµoru ibraz etmelerl, 

E - En az lise ve 4, 5, 6 srnrlh ogretmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadill okullarda tahsil g1irmii$ olmalan, 

Ogretmen okullarmdan mezun olanlarm en az lki ders yi11 ogretmenlik 
etmi$ bulunmalan gerekt\r. 

4 - Gerek sozlii ve gerek yaz11I smav sorulart tlniversite ve Yiiksek 
Ogretmen Okulu talebesinin takib ettigl d.ers miifredatmdan se~ilecektir. 
B1,mdan ba$ka smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacakltr. 

5 - Namzedler smavda kazand1klan takdirde 1702 numarah kanunun 
birincl maddesinde gosterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta ogretim 
okulu yar o,ilretmenlii:iine atanacaklard1r. 

6 - Yukartdaki $Brtlar1 haiz olan namzedler bir istida ile Bakanhga 
ba$vuracaklardir. Bu d.ilek~eye $U belgelerin baglanmast laz1md1r. 

A - Niifus ciizdanmm as1I veya tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknameler!n asil ve ya

hud tasdikli suretleri, 
C - Hiisniihal mazbatas1, 
D - Mahalli Kiiltiir tdaresinden niimunesine tevfikan tasdikli saghk 

raporu 1 

E - Mahall! Kiiltiir !daresinin tasdikli ve fotografh fi~, 
F - 6 aded 4 X6,5 eb'admda kartonsuz fotograf, 
Bu vesikalarm 15 hazirandan 1 ajtustos 1938 ak$amma kad.ar Bakanhga 

g1inderilmi$ olmas1 laztmdir. Bu tarihten sonra Bakanhga gelm1$ o!an ve
ya evrak1 miisbitesi noksan bulunan dilek~eler hRkkmda muamele yap1l-
m1vacaktir. •l52J. (2963) 

r . 
Hal1I Sezer karyolalar1 

En ~·k ve en saglam karyolalardn·. Somyeleri dunyanm en 
rahat somyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlarmdaki 
me§heri z yaret ediniz. 

S11kt'ci, Salk1mso'!ut, Demirkao1 caddesi No. 7 Tel. 211132 

Ak~aalan Muhtarl1g1ndan : · 
Boc:'.rum il<;esine bagh Ak~aalan koyiinde yapilacak Koy konag1 2032 

lira 23 kuru~ ke§if bedelli eksiltmiye 15/6/938 tarihine musadif ~ar~amba 
giinii Cigleden sonra Koy thtiyar Heyeti tarafmdan yap1J.acak eksiltmeye 
girebilmek iGin yiizde yedi bu~uk tcminat ak<;esi olarak 152 lira 42 kuru§
iuk banks makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. 1steklilerin bu gibi 
i$i yaphklarma ve yapacaklanna dair Nafrn Miidiirliigiinden almm1$ ehll
yet gostermeleri 18.z1md1r. 

Ke$if ve projeler Bodrum Koy Biirosundan veya aid oldugu koyden te-
min edilir. c 1585 • ( 3212 ) 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden : 
Etil s1mfma dahil ohn1yan alkol metalik, probilik vesaire gibi alkolle

rin siparisinden evvel lnhisarlar idaresind.en mezuniyet istihsal edilmcsi Iii.-
el · • · lfudar .. ilan olunur. ( 3329) 

11 

iri 

SATI~ 
• A 

I LANI 
istanbul Dordiincii icra Memurlugundan : 

Halide tarafmdan Vakrl Paralar idaresinden 23449 ikraz numarasile 
bore alman paraya mukabil siiliisan hissesi birinci derecede ipotek gosteril
mi§ olup borcun odenmemesinden dolayt sahlmasma karar verilen ve tama
mma yeminli ii<; ehli vukuf tarafmdan 7850 lira k1ymet takdir edilmi§ olan 
Galatada Arabcamii mahallesinin Ki.irk,iikap1S1 sokag1 ile Yemeniciler cad
desinde eski 2, 4, 51 yeni 2, 4, 53 numarah bir taraf1 Immen !rant Celil Aga 
diikkam ve k1smen Eginli Ali Aganm diikkil.m ve bir taraft Yemeniciler 
caddesi ve bir taraf1 ktsmen bak1rc1 Ha"ralambo diikkam ve ktsmen Para§
kevi ve Yorgi vesaire fabrikas1 ve taraf1 rabii Kiirk,iilerkap1s1 sokagile 
,evrili Kiirk<;iikap1s1 sokagmda eski ve yeni 2, 4 numarah elyevm iki di.ik· 
kam olan han ile Yemeniciler caddr.sinde eski 51 yeni 53 numarah elyevm 
odalan mii,,temil bir bab diikkamn evsaf ve mesahas1 a'iial!tda yaz11Idll'. 

Zemin kat: Zemini ta§ do§eli, tavam yaghboya bir kahve diikkllmdll'. 
4 numarah diikkan: Zemini <;imento olup lstor kepenkli ve arkasmda 

i.ist kata <;1ktlan merdiven ile altmda bir yazihane vard!I', 
2 numnrah kii<;iik diikkil.n: Zemini <;imento ve kepenkleri istordur. 
tlst kat : Methali kahvenin i<;indedir. Zemin katmda bir aral!k, blr, 

komiirliik, bir tulumba vardll', 
Birinci kat: Biri mozaik digeri tahta d1i§eli iki koridor ilzerind.e yedi 

oda, bir haJa, bir musluktan ibarettir. 
ikinci kat : Birinci katm aym olup yalntz 8 tane odas1 vardir. 
Taras : Etraf1 duvar korkuluklu ve zemini ~imentodur. 
Mesahasl : Umum sahas1 132 metre mur11bba1 olup tamamma bina ln~a 

edilmi$lir. 
Yukartda hudud, evsaf ve mesahast yaz1h gayrimenkuliin siiliisan h!s

sesi a<;ik arthrm1y~ konmu§ olup 14/7 /938 tarihine rashyan per§embe gi.inii 
saat 14 ten 16 ya kadar Adliye binasmdaki dairemizde a~1k artt!I'ma Ile sa· 
tilacakbr. Arthrma bedeli hisseye isabet eden muhammen ktymetin yiiz
de yetmi'ii be§ini buldugu takd.irde gayrimenkul en <;ok artt!I'anm i.izerine 
ihale edilecek, aksi takdirde en son arttiranm taahhiidi.i baki kalmak i.izere 
arthrma on be$ giin mi.iddetle temdid edilecek 29/7 /938 tarihine rashyan 
cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemizde ikinci a,lk arthrmas1 
yapilacak ve bu ikinci artt1rmada da arthrma bedeli hisseye isabet eden 
muhammen ktymetin yiizde yetmi~ be§ini bulmazsa bore 2280 numarah 
kanun hiikiimlerine gore be§ miisavi taksitte odenmek i.izere tecil edile
cektir. 

Salt~ pe§indir. Taliblerin artltrm1ya girmezden evvel hisseye !sabet 
eden muhammen k1ymetin yiizde yedi bu<;ugu nisbetinde pey ak,esl ver • 
meleri veya milli bir bankanm teminat mektubunu ibraz etmelerl Illnmdll'. 

Binkmi§ vergilerle Belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye re. 
simleri ve vaktf icaresi salt~ bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli 
mil§teriye aiddir. 

2004 numarah icra ve ifJas kanununun 126 nc1 madd.esinin 4 iincii ftk • 
rasmca, bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla diger alllkadaranm 
ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarm1, bu ilanm ne~ri tarihinden itibaren 20 giin i•inde evrak1 
miisbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicillile sabit 
olmad1k<;a sat~ bedelipin payla$masmdan haric kalacaklari ve daha fazla 
mah1mat almak istiyenlerin 14/ 6/938 tarihinden itibaren herkesin gorebil
mesi i<;in a<;1k bulundurulacak olan arttirma ~artnamesile 934/1461 numa • 
rah dosyasma miiracaatleri ilim olunur. ( 3314) 

Koy defterleri 
Koy biitGe hcsab defteri, Kiiy biit,esi, Koy bii!Ge ve hesab 

defteri ktlavuzu, 100 yaprakh ita emri, Hesab1 kat'i cetveli, 1& 
vesikas1 50 yaprakh, Hesab hulasa cetve!i, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetvcli 50 yaprakh, i$ bordrosu 50 yaprakl1. 

En giizel ~ekilleriode Cumhuriyet malbaasmda haz1rlanmt$· 
hr. lhtiyac1 olan kiiylerio miiracaat!cri. 
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Bahar kadar taravetli; cunku I 
I 

kullan1yor 

RADYOLiN 
Di~leri ~ilrilmekten korur ve 

gilne~ gibi par labr. 

RADYOLiN 
Di~ etlerinde bulunan mikroplan 

tamamen izale eder. 

RAD YOLiN 
Biitiln agza s1hhat, letafet ve 

cazibe verir. 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

Dai ma Radyolin 
Komiir Havzas1 Saghk Komisyonu Ba~kanhgma 

Z0n>(Uldakta l&<;i hastanesi kadrosunda 90 lira ayhk iicretli bir ba~
hem$ire ile 70 lira ayhk iicretli bir hem$ire miinhaldir. Talib bulunanla
rm tayinleri Vekalete teklif edilrnek iizre, vesikalanm Zonguldakta Sag
l1k Komisyonu Baskanhii;ma gondermeleri ilan olunur. (3288) 

Her aksam 
' 

IIarbiyede BEL vu bahcesi alaturka k1sm1 
Biiyiik gala ile a~1l1yor 
Bayan HAMiYET 

Memleketin ~ok sevilen sanatkarlann1n 
Telefon 42344 

Elektrik Motorii 

Kilis Belediye Reisliginden : 
1 - Kiliste Belediyeye aid elektrik santralma konacak ikinci motoriin 

mubayaas1 ve montaj1 kapah zarf usulile eksiltmiye r;1kanlm1&llr. 
2 - Mubayaa, montaj ve teferriiatmm bedeli yirmi sekiz bin ii~ yiiz 

otuz alt1 liradir. 
3 - Muvakkat teminat iki bin yilz yirmi al!l lirad1r. 
4 - Motor ve teferriiatma aid plan, ke$if ve $artnameler be~ lira mu

kabilinde Belediyece istiyenlerin · adreslerine gonderilir. 
5 - Eksiltme ve ihale 20 haziran 1938 pazartesi giinii saat 16 da Be

lediye binasmda Belediye Enciimeni huzurunda yaptlacakllr . 
• 3188. ( 1596) 

r'-----------------------------. Y ALOY A KAPLICALARI 
ACILDI 

Mevsim Ba$lad1 

Asirlardanberi miicerrep ve me~hur Radyo Aktiviteli, miisekkin tper
termal sular, 

Romatizma, nikris, siyatik, nevralji, sanc1h haz1m yollan rahats1zhk
lan fr;in miiessir tedavi, 

150 yatakh, her tiirlii konforlu, Otel Termal ve en yeni termal 
tesisatI, 

Yiizrne havuzu, tenis, Macar orkestras1, s1hhi ve miikemmel yeme.k
ler ( Karpir; Lokantas1) pek yak1nda maruf san'atkanm1z MUNIR 
NUREDDIN'in konserleri . Me~hur artistlerimiz Hazim ve Na~id tems1llen, 
gala miisamereleri vesaire ... 

Mevsim eylul sonuna kadar devam eder. 

Fazla tafsilat ve fiatlar i~in Denizbank Istanbul 
fubesinde Y alova miidiirliigiine ve Denizyollari Ka
rakoy acentahg1nda Y alova gifeaine miiracaat e
dilmesi. 

I 

CUMHURIYET 

sizi TAKDIR NAZARLARiLE 

SEYREDiYORLAR • • • 

... ve hakhd1rlar. <;:unki ; 4ayan1 hayret ve iren~ 
bir teniniz ve herkesin ho4una iriden bir 

ILKBAHAR TAZE.LICINIZ vardor. 
Bu sehhar yiiziiniiz ; biraz da pudranoza, hi~bir 
makiyaj halini gostermeden yuziiniize tabii bir 
giizellik veren gayet ince COTY pudramza med
yun dejtil misiniz? Sonderece yap14kan oldujtu 
i~in en yorucu bir ma~ veya bir spor hareketin
den sonra bile yiiziiniizde aabit kahr ve nazik 
yumu4akl1jt101 vikaye eder. 
Yeni renkleri gayet cazip ve tabiidirler. 

COTY PUDRASI 

Geno kad1nlar1n ve geno k1zlar1n pudras1d1r . " 

COTY 
ME~HUR FRANSIZ MARKASI 

• peyn1r mayas1 --.. 
Sablan biitiin diger mayalan n fevkindedir. Sandik ve fi~1 ile sahhr. 
tstiyenlere paras1z niimune ~onderilir. Kuvvet derecesi hire 10.000 dir . 
Fabrika fiatma sahhr. Sah$ yerleri : 
tSTANBUL : i;iakir ve Abdurrahim Siiter karde§ler. Bahkpazar • Siin

Ji?erciler, 83. 
ANKARA : • Bursa P azan • Anafartalar cad. 94. 

BERLiN d;I 
Y egane Tiirk Oteli 

HOTEL TEMPO 
K urfiirstendamm'1n 

en modern oteli 
Adres : Ku rfiirstendamm 59/60. 

Telefon : 32 39 11 
Sahibi : Turk vatanda~1 

Cemil Mum 
ODA KiRALARI: 

13 Oda tek yatakh 2.40 Mark 

4 • • • 3.40 • 
2 • • • 3.90 • 

11 • • • 4.40 • 
11 • ~ift • 5.90 • 
6 • • • 6.90 • 
1 • • • 8.- • 

Odalarm hepsinde akar s1cak ve 
soguk su ve telefon vardlI'. Baz1-

larmda hususl banyo vardir. 

Kahvalb : 1.10 Mark 
Tiirk vatanda§lara lisan h usu

sunda azami kolayhk. Misafirler • 
den daha once gelen mektub ve
saire memnuniyetle muhafaza 
edilir. Misafirlere register mark 
almc1ya kadar para bore verilir. 
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Yeni adresi: Cagaloglu Nuruosma 
niye caddesi 5 - Saat : 2 6'1. 

Telefon: 20893 

5 Haziran 1938 

....................................... ! .. 

Kendinize ac1m1yor musunuz ? 
Bir tek ka§e 

NEVROZiN 
Alacak yerde bu 

1st1raba katlan~ 
mak ne demek ? 
ea, agr1s1 
Di' agr1s1 
K1r1khk 
Nezle, adale 
Agrtlar1 

Biitiin bunlar en 
seri ve en kat'i 

,ekilde 

Ka§elerile ge~er. icabmda gilnde 3 ka$e ahnabilir. 
ismine dik kat. Taklitler inden sak1mz. 

Ve Nevrozin yerine ba$ka marka verirlerse $iddetle reddedini1 

Adliye Bakanl1g1ndan: 
Corlu Noterligi a~tlm10tir. 1mtihans1z ve imtihanla noter olabilmek 

~artlarm1 haiz taliblerin bir ay i~inde Vekalete miiracaatleri Han olunur. 

• 1642 • ( 3247 ) r ........... _____________________ I .. 
Her ak,am 

TAKSiM BELEDiYE BAHCESiNOE 
Bagda d Raks Kralic;esi 

NAZHATUL BAGDADi 
~o.br IZI 

Bedriye Ahmed 
Memleketin en yiiksek sanatkarlanndan 

miite§ekkil bir saz heyeli 
.. ________ Teleion : 43703 

• 

Salttb ~. Bo.tmultaTNTt: Y unu:' /l(adi 

Umuml ne1rt11att tdare eden Yaz1 l1lert 

Jtildilrfl: Hikmet Munil Vigen 

Cumhurt11et matbaan 
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