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VATANDA~ 
Ancak onun giUgeainde ya~aya .. 

bilece§'in bayrai101 aev ve ogu 
yalniz TDrk Bayrajt1 lmalat 
evlnden al, ~UnkQ : 

AYYILDIZI KENDINDEN 
DOKUNMU~ 

ve merinos yUntinden yap1lm1 t1r. Renrl, 
metaneti, kanunt Ci&aft ga anti. 

1st. Divanyolu1 Tiirbe k&r! 1s1 No. 13S 
Tilrk b•yralt• lmallt evl Zekerly• 

Poladc•n. lei. 23026 

Japonlar Kantonla Hankeuyu Fransaya tecaviizler 

Yeni Tiirkiye Tiirkliigiiniin 
milli zihniyeti behemehal bu 
karde§lerimiz arasrnda dahi 
inki§af imkanlarr bulmalrdrr. 

V akm ve uzak Tiirk tarihile bii
tiin millet~e biraz fazla, yani 
lay1k oldugu derecede ehemmi

yetle meigul olmaga heniiz ba1hyamad1k 
denebilir. 1mparatorluk devrinin Tiirklii
gii bile ilim ve tetkik nazarmda heniiz ba
kir bir mevzu rnyilmak caizdir. 1mparator
luk devrinin Tiirkliigii dedigimiz zaman 
hilafetile beraber saltanah amlarca o
muzlannda ta§Iml§ olan, yani otokrat bir 
rejimin hizmetine etek ku§anmI§ bulunan 
ecdad1m1z1 kasdediyoruz. Devletin dini 
bir mahiyeti haiz olmaSI o devrin umumi 
hayatma kendi damgasim da basm11 ol· 
makla beraber Tiirkliigiin kiil altmda 
yanmakta daim ate1e benziyen milli ma
hiyeti f1tri bir d.ihilik halinde i~in i~in 
ya1amaktan h.ili kalmam111Ir. Milli ori
jinleri itibarile Tiirk olan gayrimiislimlere 
gelince tarihin bu ~ok bedihi hakikatine 
ancak 1stikl.il Sava§1m1zm zaferle bitme
sinden sonra Atatiirk ink1l.iblarmm iinii
miizii aydmlatmas1 sayesinde ak1l erdire
bildilr.. Rumelinde ve Anadoluda mah1e
re benzer ~ab1malar ve ~arpitmalann tas
fiyelerinden sonradir ki biitiin bu cid~l 
ve k1tallenn, nihayet bunca vatandan so
kiiliip at1lmalarm hep karde§ler arasmda 
bogu§malar oldugunu iigrendik. Rom.a~
yada ve Bulgaristandaki gaga~uz hms.~1-
yan Tiirklerini ise daha diin b1r, bugun 
iki yeni ke1fettik I .. 

Avrupadan akm akm 1arka saldmlan 
Ehlisalib ordulanna kar§I Sel~uk Tiirkle· 
rinin mukabele etmeleri yetmedi. Tiirkler 
Osman ogullannm idaresinde y~n! .bir 
devlet kurarak §arki Romay• 1stihlafa 
kalk1111klan zaman Ehlisalib gene yaka· 
m1za yap11t1. Avrupamn din muharebele· 
rini devam ettirmekteki taassubu hi~ §iip· 
hesiz mukabil parti olan Tiirkler iizerinde 
ayni cinsten tesirler icra etmekten hali 
kalmad1. Onun salibine bu hilalle cevab 
Verdi. ~u farkla ki Ehlisalib ordulan bii· 
tiin Avrupa hiristiyanhgmdan bir koalis· 
yon yapllg1 halde Tiirkler onlara kar11 
biitiin islamhktan kuvvet tophyan bir 
ehlihil.il <;1karmag1 dii1iinmediler. Avru· 
panm Ehlisalibine yalmz Tiirkiye ve yal· 
niz kendi kuvvetlerile mukabele etti. Kav· 
galann Avrupah giirii§ ve anlay11mdaki 
dini mahiyetine kar11 Tiirk tarafmm gii
rii1 ve anlay11mda kuvvetli bir devlet si· 
yaseti mahiyeti a1ik.ird1r. Zahiri 1ekille· 
rin bu tezadmda Tiirkiin Avrupaya te· 
fevvuk eden siyasi ienisini farketmemek 
miimkiin olmaz. Ne ~are ki sultanlann 
L_yfi ugrunda ba1lan kolayca u<;uran kc· 
sif bir cehalet bu jeninin devamh eserler 
vermesine m.ini olmu1 ve giderek devleti 
biitiin biitiin mahvetmek tehlikelerini bile 
giistermiitir. Hasta Adam, i1te Avrupanm 
c;oktan iiliime mahkum ettigi bu adamd1. 
Loid Corc'la Klemanso bu itikadm son 
kuvvetli ta11y1c1lanyd1. Harikaya benzi
yen bir irkili•le tarih bu akide sahiblerini 
tekzib etti. Meger Ha•ta Adam parava· 
nasmm arka•mda bir Tiirk milleti sakh 
imi~. 

Harbisinde alh okla ayaklanan yeni 
Tiirkiye kuvvetli bazularile gerip ~ektigi 
Yaym resmettigi dairede kendisi i<;in bil
hassa 1uurlu bir milliyet~ilik devrini ya
ratmakla temayiiz etmi1 bulunmaktadir. 
Atatiirkiin bize a<;llg1 nurlu iahrah iize· 
rinde yiiriirken diiniin hatalanm hayretle 
giiriiyor ve yarma .;ok geni§ bir zihniyetle 
yiiriiyoruz. Cumhuriyet Tiirkiyesinde 
hergiin kendi benligimizi biraz daha faz. 
la anlad1kc;a bin nhmetlerle tasfiye olu-

halk 

Cephede bulunan askerler i~in kiliselerde dua eden Japon kadmlan 

Londra, 6 (Hususi) - Japon tayyare· etm~tir. Hastane mii<liirii binba§l Salek 
Jeri bu sabah saat 8,30 da ve 10,20 de ile biri;ok hastalar yaralannll§, 2 hasta 
Kanton §ehrini iki defa daha bombard1· da olmii§tiir. 
man ederek yiizlerce bomba atmi§lardir. Bombalar ~ehirde de biiyiik tahribat 

Bombalardan bir k1sm1 Pol Dumer a- yapmJ§br. 6!iiler aras1nda biri;ok kadm 
dmdaki Frans1z hastanesine isabet ede- ve i;ocuk da vard1r. 
Tek haslanenin iki paviyonunu tahrib !Arkan Sa. 7 lilt1111 1 dcl .......................................................................................................................... 

<;ekoslovak Ba§vekili 
Hodza'n1n miihim nutku 
« <;ekoslovak milleti 'imdiye kadar sab1r gosterdi. 
Bundan sonra da cesur oldugunu isbat edecektir» 

Prag 6 (Hususi) - Ba1vekil M. , 
Hodza muhtariyet taraftan Slovaklann 
diinkii niimayi$1erini protesto etmek iize· 
re bugiin tertib olunan mukabil mitingde 
bir nutuk irad etmi1tir. 

Ba1vekil M. Hodza yiiz elli bin ki~i
nin i~tirak ettigi bu mitingdeki nutkunda 
ezciimle derni1tir ki: 

«- <;:ekoslovak milleti iimdiye kadar 
biiyiik bir sabir gosterdi. Bundan sonra 
da cesur olduRunu ispat edecektir. Son 
hadiseler miinasebetile hayatiyetini biitiin 
diinyaya gosteren Cekoslovakya, milli 

vazifelerini serefli surette ifa edecektir. 
Diin bu kiirsiide soz siiyliyenlerin Slo -
vaklar namma idarei kel.ima haklan yok-
tur.» 

Halk Ba1vekilin bu sozlerine: 
«- Kahrolsun hainler» diye muka • 

bele etmi1tir. 
CArkas1 Sa. 3 siltun l <iel 

t, 

<;:ek Ba~vekili M, Hodza 
11111111111111111111

1111111111111111111111111
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Atina Oniversitelileri 
Dost ve miittefik devlet talebeleri, diin Cumhuriyet 

abidesine merasimle ~elenk koydular 

na oluna nihayet Tiirkliik Tiirkiyesinde 
karar k1lan yeni ve muhakkak surette is· 
tikbali halinden daha mes'ud olmaga ' 

YUIVUS NADI <:ienc Universitcliler namma abideye ~elenk konulurken ... 
CArkasi Sa. 7 aiJtun 3 tel (Y az1.i 7 nci aahilemizde) 

Diin lspangol laggareleri 
geniden F ranszz ~ehirleri 
iizerinde u~~lar gapizlar 

Suvariler Per~embe 
gunu geliyor 

istanbul halkm1 binici-
lerimizi kar,ilamaga 

da vet ediyoruz 
Bu seneki Avrupa miisabakala· 

rmda, ~imdiye kadar hicbir spor 
~ubemize nasib olm1yan parlak za· 
ferler kazanan kahraman siivarile· 
rimiz, per§Cmbe giinii iigleden son· 
ra, Kiistence yolile ~ehrimize gele· 
ceklerdir. 

Cumhuriyet, birkac giin evvel, 
siivarilerimize parlak istikbal mera• 
simi yap1lmasm1 istemi~ti. Bu mera· 
sim programmm bugiin hazirlana· 
cagm1 haber ald1k. Biz, resmi prog· 
ramm nekadar parlak olursa ol • 
sun, halk1mmn candan tezahiirleri 
olmad1k<;a siiniik kalacai!i fikrinde· 
yiz. Onun icin, biitiin !stanbul hal· 
km1, siivarilerimizi kar11lamaga da· 
vet ediyoruz. Galata nht1m1, siiva· 
rilerimizi selamlaga ko1an halk1 ala· 
cak geni1likte bir yer dei!ildir. Onun 
icin, 1stanbul halk1mn siivarilerimi· 
zin takib edecei{i giizergahta yer yer 
toplamp kahramanlanm1z1 allu1la· 
malanm teklif cdiyoruz. Cumhuri· 
yet, siivarilerimizin Galata nhhmma 
muvasalat saatini, takib edecekleri 
giizergah1 ve bu yollardan hangi sa· 
atlerde ge<;ip Harbiyedeki Siivari 
Binicilik okuluna gideceklerini, ay• 
rica yazacakhr. 

Loid Corc'un 
bir nutku 

Daladiye hfikOmeti ~iddetli 
askeri tedbirler allyor 

Alikante'de batrrilan bir lngiliz gemi
sinde miirettebattan ilc kisi oldii 

HiikUm.et~j ispanyamn Vahuniya'da •On irtlnl&rde •ilih altina agitchgi 
Andaluz koylUleri kayid siras.i bekliyor 

Paris 6 (Hususi) - Dokuz Frankist derhal faaliyete ge<;erek ii~er iii;er u~ • 
tayyaresi bu sabah Pirene mmtakasmda makta olan F rankist tayarelerini ka~ir • 
F ranSiz topraklan iizerinde u~u1lar yap· m11lard1r. T ayyareler bomba atmadan 
m11lard1r. Sahilde bulunan bir F arns1z Barselon istik~metinde kaybolmu1lard1r. 
mhhsile karadaki tayyare dafi toplan !Arkasi Sa. 7 slltun 5 tel ................................................................................................. ········ ................ . 

~eh_rimizde yeni bina 
in§aat1 durdurulm1yacak 

Eski Ba,vekil hiikumete ~ehircilik miitehass1s1 M. Prust'un istedigi 'ey, 
fiddetle hiicum ediyor iri ilecek infaabn iJehir planina uydurulmas1d1r 

Londra 6 (Hu • g ' 
susi) - M. Loid 
Core bugiin Stat • 
ford' da irad ettigi 
bir nutukla milli 
hiikumet aleyhine 
siddetli hiicumlar • 
da bulunmu1 ve ez· 
ciimle demistir ki: 

«- Ingiltere hii
kumeti diktatiirlerle 
anla~mak suretile 
Milletler Cemiyeti Loid Cor~ 
paktm1 ayaklar altma ald1 ve diinya sul
hunu felce ugratt1. Avrupada diktatiir • 
!ere miizaheret etmek suretile 1ngiliz ka· 
bintsi demokrasiyi ve hiirriyeti tehlikeye 
dii1ii rmii1tiir. » ............................................................ 

IO bin atlet Atinada 
Atina 6 - Atletizm haftaSI miinase· 

betile Yunanistanm her tarafmdan Ati· 
naya gelmi1 olan on bin atlet, Krahn hu· 
zurunda bir ge~id resmi yaphktan sonra 
Zappion sarayma gitmisler ve Ba1vekil 
Metaksas'1 alk11lam11lard1r. 

Ba1vekil Metak'sas siiyledigi bir nu • 
tukta, atletlerin bu parlak toplan1Js1ndan 
ve ayni zamanda atletlerin, milli idealle· 
ri miidrik bulunduklanm ispat eden his· 
siyatmdan dolay1 memnuniyetini izhar et· 
misitr. (a. a.) 

PERSEMBE GONO 

Hitler Viyanas1ndan 
roportajlar 

Arkada,1m1z NADIR NADl'nin 

ilk yaz111 

Vali ve Belediye Reisinin 
verdigi izahat 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ostiindag 1ehir pl.iru ve yeni iniaat me· 
seleleri etrafmda diin kendisile giiriiien 
bir rnuharririmizin suallerine 1u cevablan 
venniitir: 

«- !stanbulun imar plamn1 tekrar 

terciime ettiriyoruz. T erciime, ikmal edi· 
lir edilmez, Vekaletin ta,dikma arzede• 
cegiz. ~hircilik miiteha'51Smm iniaata 
nihayet verilmesi i.;in Belediyeye miiraca• 
at ettigine dair olan haberler yanhi an• 
la11lm1§1Ir. Miitehamsm maksad1, iniaa• 
tm plana uydurulrnas1d1r. Bu suretle ye• 
ni bina iniaall, plam bozmam11 olacak • 
hr. 

!Arkasi Sa. 7 siltun 5 tel 
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lngiliz hiikiimdarlar1n1n 
Fransa seyahati 

Biitiin Paris emsalsiz tezahiirata haz1rlan1yor. 
Yirmi sekiz haziran bayram addolunacak 

ingiliz Kral ve Krali~esinin trenden inecekleri Polonya onnan1 istasyonunda 
yapdan son temizlik ve ~amirat ameliyesinden bir intiba 

(Y cuu1 7 nci sahilemizde) 
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No. 6 YAZAN : M. TUR HAN TAN 

Talihli Hans'1n hikayesi 
Hududdan hududa paralar1n degi~mesi keyfiyeti 
Almanyada s1k tekrar edilen bir hikayeye benziyor 

Onunla nas1l bir bak1mdan alakalan· 
d1gm11 arkada,Iara soylcmiyordum. Za • 
ten baylann da bu giizel kadma ilgi gOs
t.rdikleri yoktu. <;unkii biitiin yo! boyun
ca it muhavere ve miizakeresi yap1yorlar. 
Ba1lanm dosyalanndan kald1rm1yorlar • 
di. Nuri Demiragm fstanbulda kurdugu 
tayyare fabrikas1, Divrikide yaphg1 mek· 
teb ve yapmak istedigi lise, bizimle bera· 
her seyahat ediyorlard1 ve onunla arka • 
da1lan fabrika}'I tekcmmll ettirmek, mek· 
tebleri bir kat daha olgunla1hrmak 1~m 
Almanyadan, fngiltereden, Fransadan a· 
lmacak malzeme ve o iilkderde yiiriitiile· 
eek etiidler iizerinde yorulmadan fikir it· 
letiyorlard1. 

Boyle ciddi i1lerle candan meigul o • 
Ian baylara, bir F rans1z kadmmm aburcu· 
bur §Cyler olr.umu!na sinirJendigimi soy • 
lerscm §iiphe yok giileceklerdi. Onun i~in 
dii1iincemi gizli tutuyordum. Madam 
Resto ile tiimullii bir miinaka1aya girii
mek i\;in kafarru sakin sakin hamhyor • 
dum. Bu iilek siikuneti, kafilenin Nuri 
Demirag hesabma masraf naz1rhgm1 yap
mak zahmetini iizerine alm1i olan miihen· 
dis Ziyamn yemek sonunda, gosterdigi ti
tizlilr. bozdu. Bu sefer dinar olarak yap1lan 
1anjm param1za talunil ettigi yersiz 
fedakarlrktan hakh olarak sinirlenen se • 
vimli miihendis her s1rur boyunda yiizde 
alb veya sekiz nisbetinde tahakkuk ede· 
eek eksilmenin neticesini hesabhyor ve 
tath tath homurdamyordu. 

Makine miihendisi Hami, onun bu 
soylenmelerinden ilham alarak bize §U 
giizel fikray1 anlath: Vaktile Alman zen· 
ginlerinden biri otuz kirk y1l kendine hiz· 
met etmii clan U§ag1m tekaiide sevketmek 
uter ve herifi yamna ~agtrarak biiyiicek 
bir torba alt1n verir: 

- Haydi, der, bunu al. Kiiyiine git. 
Bir yuva lr.ur, iki ii~ de tarla tedarik et. 
Omriioiin son y1llanm rahat ge\;ir! 

Adi Hans olan u1ak torbayi omuzlar, 
efcndi•ile vedala11p 1ehiroen «Ikar. Ha • 
va steak, yo! da uwnmu1. lki ii~ saat son· 
ra alhn yiik agn gelmeg~ ba1lar, adamca· 
g1z ter diikmekten ve yiiriimekten buna· 
hr, kendini yiikten ve yorgunluktan kur· 
taracak bir ilahl tesadiif aramaga ko • 
yulur. hte biiyle bir demde ha1anla1m1§ 
bu ah usland1rmaga ~ah~an bir adamla 
kar11la1ir ve sorar: 

- Hayvandan memnun degil mm • 
niz? 

Herif menfi cevab ver:nce u1ak sevi • 
nir, s1rtmdaki altm yiikle ha1an ah mii· 
badele ebnek teklifinde bulunur. Boyle 
bir alitveri1e herkes nza giistereceginden 
bir torba altm bir lahzada ha1an bir at 
olur. F akat Hans, uzun uzun didinmele· 
rine ragmen ala binemez. gene yaya yii • 
riimek ve iistelik hayvam yedekte yiiriit· 
mek zorunda kahr. 0, altm bir kamburu 
canh ve ha1an bir kuyrukla miibadele et· 
tiginden dola}'I kendi kendini tekdir edip 
dururken iiniine bir adam ve bir inek ~1-
kar. Mahmur baktjlarile masum bir hen· 
lik, dolgun memelerile de olgun bir scr· 
vet hisscttiren inck Hansm hotuna gider 
ve kisa bir muhavere sonunda at, inege 
tahavviil eder. Ll.kin ele ge~irdigi siit ha· 
zinesindcn bir bardak sag1p yorgunlugu· 
nu gidermegi dii§iinen Hans, beceriksizli· 
~i yiiziinden hayvam sinirlendirir, giigsii· 
niin tam ortasma bir tekme yer ve bu mii· 
badeleden hay1r giiremiyecegi kanaatine 
ererek inekten kurtulmak yolunu aramaga 
ba1lar. Biraz sonra rastlad1g1 bir kiiylii, 
civelek bir ke~i ile ir.egi degi1tirmege mu· 
vafakat ettiginden Hansm yiizii az1c1k gii· 
ler. F akat kec;i, ~ok ge~meden edebsizle
nir, yeni sahibini boynuzlamaga kalk111r. 
Bunun iizerine Hans, yo! iizcrinde giizii· 
ne ili~en bir degirmene girer, kec;iyi ta1la, 
koca bir degirmen ta1ile degi1tirir ve o a· 
g1r yiikii omuzlay1p kiiyiir.e ula§trl 

Miihendis Hami. siizunii bitirdikten 
sonra k1"a ile 1anj mevzuu arasmdaki 
miinasebeti de izah etti: 

- Almanlann 4'Talihli Hans hika • 
yesi» diye stk s1k n1iinasebet dii1iiriip an· 
lathklan bu f1kradaki alt1n yiik, her yol· 
cunun cebindeki p.rad1r. Altmrn masile 
at, inek, ke~i oluiu da her sm1r degi1ikli
ginde yap1lan ~anjlara b.nzer. Sonunda 
Hans'tn yiiklendig1 ag1r hamule ise para· 
Ian derece derece niyen yolcularda ka· 
Ian naho1 inttba1 temsil eder. 

\.iilii1tiik ve hiicrelerimize ge~tik. 
Madam Resto, bizden once vagon re.to· 
randan aynlm11h. Ben onunla yapmag1 
tasarlad1g1m miinah1amo ana hatlannt 
zihnimde bir Ir.ere daha tamif ettikten son
ra ;~ • ; -.... uzand1m, kulagmu lr.oridora 
vcrdim, yirmi diH saattenberi muattar 
p1tirhsma a1ina ke .. ldigim ipek yiiriiyii • 
1iin sesini belr.lemege koyuldum. Bu bek· 

leyi1, hie; 1iiphe yok ki, 1air N edimin: 
«Bir p1hrt1 duysa gu1um agz1ma camm 
gelir • Samnm gamhanemi te1rife canamm 
gelir>> beytinde tasvir olunan sevdavi in • 
tizarlardan deg1ldi. Benim gibi ununu e· 
lemi1, elegini asm!$ olan Ondokuzuncu 
as1rdan kalma adamlar canh ve cans1z gii· 
zellikleri bir seviyede tutmak melekesini 
kazamyorlar. Bizim gibiler i~in Kleopat· 

ra ile mehtab ayni •eylerdir. fkisi de an • 
cak dii1iindiiriir, asla c;1ld1rtmaz !. .. 0 se· 
beble sakin sakin bekliyordum. Giizel 
yolcu, nedense goriinmedi. Benim de 
camm s1k1ld1 ve i;;lffie onu unutup kitab 
okumalr. meyli geldi F akat clime ald1g1m 

«Cihan tarihinin umumi hatlan» ndan 
heniiz ii~ bc1 sahifc okumadan giizlerim 
kapand1. Miiverrihligi kahinlige c;eviren, 

tarihi hakikatlere bol mikyasta tahsi hii· 
kiimler kan1hran Velsin •iizlcri mi agtr 
bash, yasttg1mm altma konulmu1 kmk bir 
gramofon plag1 gibi harharah bir inadla 

boyuna homurd1yan tekerlekler mi st.klet 
verdi, bilmiyorum. Lakin tahammiil olun· 
maz bir gev1ekligin i~inde isterniye iste • 
miye uyuyordum. 

Bu uyku, giigsiimde kalan tarih kitabt· 
nm tazyikilc olacak, ~ar~abuk tarihi bir 
riiya oldu: Tuna k1y1larmda ve o biiyiik 
suyu c;elik giilgelerle beneklemit ordular 
arasmda ya11yordum. Evreoosoglu Ali 
Beyin emirberi gibi bir durumdaylffi. Ba· 
11mda biirk, belimde pala siperden _sipe
re, hendekten hendege ko1uyorum. Onii· 
miizde, Sava ile T unan10 iipii1melerini, 
kucakla1malanm seyir i~in, yahud o ezeli 

ve ebedi gerdegi lr.orumak ic;in yap1lm11a 
benziyen heybetli bir kale var. Dokuz kat 
yalc;m kaya. Yiiz on alt1 kule bu tabaka 
tabaka kayalara ejderi bir mehabet veri· 
yor. Ali Bey, topraktan bir kemer i1liye· 

rek bu ejderi k1sk1vrak yakalamak ve s1 • 
Ju,, bunaltmak azminde. Biz, kemeri iiren 
k~llanz. F ak"i.t;u. I.alenin bir yamn1 bize 
kap1yor ve b1zim kcmer, sanld1g1 bele 
dar gelen bir ku1ak ci~immde kahyor. Ne 

yapsak, ne kadar didinsek kaleyi kucak· 
hyamryoruz. Gerc;i yiiz kadar ka}'lk yap
m111z, onlan yanm kemerin a~1gm1 ka •. 
patmakta kullanmaga sava11yoruz. Ll.kin 

Sava, h1r~m dalgalorile kay1klanmm bo
yuna htrpahyor. Rahib Zovvan, i?te bu 
yard1mdan ald1g1 kuvvetle ba11m1za 
ateiten yagmur dckiiyor, alevden ha· 
va iiriiyor. 

Nihayet c;ekiliyoruz, fakat on be1 y1l 
sonra gene geliyoruz, ne ben, ne silah ar· 
kada1larun hie; ihtiyarlamam111z. Yalmz 
Evrenosoglu Ali Bey yan11mzda yok. 

Nitekim ejderi kalede d~ rahib Zovvan 
giiriinmiiyor. Biz F atih Sultan Mehme
din Karaca Pa1amn iiaretile yiiriiyoruz. 
Bu' sefer, T una}'I da yenmek azminde • 
yiz. Elimizden gelirse Savay1 1060 ki • 
lometre geriye, Alplardaki ilk kaynakla· 

nna atacag1z ve T unay1 ondan aymp ze· 
bun edecegiz. Bu iilkii ile Vidinde bir in· 
cc donanma yapm111z, Belgrad iiniine ka· 
dar getirmi1iz. Karada d;.i cvve)ki geli1i • 
mize nisbetle ~ok kuvvetliyiz. De; yiiz to· 
pumuz var. Bunlarm yedisi havan. De • 

mek ki oklanmtz gibi giillelerimizi de du· 
varlardan a11rabilccegiz. F akat T uoa, 
bilinmez nas1l bir endi1cye kap1larak, bize 
kar11 gene titiz davrand!, ince filom~~u 
hlrpalad1, incitti. Onu memnun etmek 1~10 
be1 yiiz kurban verdik, fayda giirmedik. 
Biiyiik su bizi tammakta ve bizim i~in 
bir zafer yolu olmakta tereddiid giisteri· 
yordu. Bunun iizenne F atih Sultan Meh· 
med k1zd1, biitiin fi!oyu yaktird1 ( 1), ka· 

radan hiicum cmri verdi. Her asker, ha· 
van toplanndan ftrJ,yarak giillelcrle ya· 
ni ediyordu, u~ar gibi duvarlara ahh • 
yordu. K1hc;lar air.a diinmii1tii, yerde de· 
gil, havada i1liyordu. Ordu yiiriimiiyor, 
ak1yordu ve bu ak11, Sava ile T unay1 bir· 
birinden ayiracak ve bizim kucag1m1za 
atacak kadar on:an imrr.ndiriyordu, Ir.iv· 
rnndmyordu. Daha ilk hamlede Varo1u 
a1m11ttk, ~hirde yol ac;an kopriiye ula1· 
m11ttk. Biraz sonra yiiz on alt1 kulede 
yiiz on alt1 ay dogacaktt. 

-A rka.st yarm· -------
(1) K1ymetll ed!blmlz dostum I.small 

Habib, cTunadan Bally&> admr ta~1yan 
~aheser!nde Belgradm Tilrltler tara!mdan 
yapllan !kine! muhasara..101 • !akat b!r!n· 
cl g!b! giist..rerek - anlatrrken ou pek bellg 
tasv!r! yap1yor: cBurada !kl yiizliik !!lo • 
muz dfi4manm ona denk donanma.s1na 
yenlld!. istanbulda atm1 denlze siiren de· 
llkanll Fat!h!n burada h!ddetun duda~1 
9athyor. Ne yapal.lln? .. Y!l!t Tii.rk kaypak 
suya he11liz a.lr..p.ma~tir. Diimen !l.antal, 
9ev!rm!yor. Yelken oynak, ele s1~1yor. 
K1D1lld1yan au Ue esen yel aras1nda 1Ja$irl
yoruz. Karanm kurdu, gem!de boyuna don
dil.> 

CUMilURlYET 

( __ ~..;,_e_h_i_r_v_a_M_e_m_le_k __ e_t _H_a_b_e_r_le_r_I _) 
Kabotaj esaslar1na Ovey k1z1n1 j Balkan 

ayk1r1 hareket oldiiren adam kongresi 

Baz1 motorler, yak1n 
sahiller aras1nda gizlice 

yolcu tas1yorlarm1•! 
Son gi.inlerde, baz1 motiirlerin kabotaj 

mmtakas1 ve yakm sahiller vapur mmta· 
kalan dahilinde yolcu nakliyatma baila
d1klan ve bilhassa ak1am ve sabahlan 
yolcunun ~ol.. oldugu zamanlarda toplu 
bir halde yolcu ta11d1klan anla11lm11t1r. 
Bir yandan kabotaj eoaslanna aykm, di
ger taraftan motorlerin tahlisiye vesaiti 
bulunmamas1 itibarile halkm emniyeti ha· 
k1mmdan tehlikeli olan bu vaziyet iizeri· 
ne Liman idaresi ve zabrta mi.i1terek ted· 
birler alm11lard1r. 

Alman tedbirler neticesinde bir kac; 
motor bu 1ekilde yolcu ta11rken yakalan· 
m11ttr. Diin de «Ho1giir» isimli motiiriin 
Haydarpa1adan bir takim tren yolculan
m e1yalarile birlikte alarak hareket ettigi 
ogrenilmi1. Liman reisligine haber veril • 
mi1, motor limana gelince tutulmuitur. 

Motor sahibi hakkmda Liman idaresin· 
cc bir zab1• tutulmu&tur. 

ADLIYEDE 

Kap1 oniinde s1zan sarhot 
Aksarayda hamall1k eden ihsan is -

minde biri, zilzurna sarhO§ olarak ge
ce yarlSI evine donmii§, fakat karis1 Mii
nire, onu biiyle kiirkiitiik bir halde kar
§Ismda goriince: 

c- Ben bu saatten sonra, sana kap1· 
yi a~amam! Git, istedigin yerde yat!. 
dem~tir. 

Miiddeiumumi, su~lu Beynelmilel kongrede 
hakk1ndaki iddianameyi mevzuubahs olacak umu-

diin okudu mi meseleler gorii,iildii 
Kad1kiiyiinde, iiYcy km Reyham iii • 

diirmekten su~lu Cevad•n duruimasma 
diin Ag1rcezada devam tdildi. Diinkii 
celsede, Miiddciumumi Sa'dun, cinayet 
hadi,.sini izah eden iddiaoamesini oku • 
du. fddia makammm iddiasma gore, ha.
di,. ioyle olmu~tur: 

Cevad, bundan 3 • 4 sene evvel, ka • 
ns1 Sabiha ile tam11p evlenmi1lerdir. Sa
bihanm eski kocasmdao ~ocuklan var • 
d1r. Bunlann en biiyiigii Reyhandn. Ce· 
vad, ic;kiye olan fazla diiikiinliigii sebe
bile vazifesine muntazaman devam ede • 
memii. maas da alamam1~br. Aile, Sa • 
bihanm ilk kocasmm arkada1lan olan 
artistlerin yard1mile ge~inmi1tir. Cevad, 
kam1 Sabihadan ikidebir raki paras1 is· 
temi1, bu yiizden aralannda kavga eksik 
olmam11tir. Paras1~l1ktan ev kiras1 verile
medigi i~in s1k s1k yer degiitirmek mec· 
buriyeti has1l olmu1tur. 

Y eni eve taimacaklan bir sirada, su~
lu sarho1 bir halde eve gelmi1, ayni evde 
oturan Sudiye, rak1 ald1rm11, onu da i~ · 
tikten sonra, yeni ev i~in kefil olmasm1 
kendisine teklif etmi1tir. Sudi: «Bunu 
yarm dii1iiniiriiZ» diyerek odasma ~ekil
mii, Cevad da arkasmdan Sudinin oda· 
sma girmiitir. 

Biraz sonra Reyhanla annesinin bu 
meclise dahil olmalan, iii k1z11hrm1i, SU\;· 
lu, asabiyetle Reyham tehdid ederken 
elindeki b1~ag1 birka~ kere iivey klZlna 
saplam11ttr. K1z da kan ziyamdan hasta· 
nede olmii1tiir. Miiddciumumi, su~lunun 
hareketinde oldiirmek kasdi giirmemi1tir. 

Miidafaa yap1lmak ve karar verilmek 
iizere, duruima baika giine b1rak1lm11 • 

Atinada toplanan Kii,iik Antant ve 
Balkan Postalan umumi eksperler kon· 
gresinde hiikumetimizi te:nsil eden, Posta 
lileri Miidiiri.i fbrahim Berenle fstan • 
bu! Posta Ba1miidi.irii Ari, diin Atina • 
dan iehrimize diinmii1lordir. Atinada 
toplanan eksperler konferansmda, Boe • 
nos Ayres'te toplanmasma karar verilen 
umumi beynelmild pasta kongresinde 
mevzuu bahsolacak meseleler giirii§iilmii§· 
tiir. 

Oniimiizdeki senenin ilk aylannda top
lanacak olan Boenos Ayres kongresinde, 
beynelmilel posta ittihad1m alakadar bii
ti.in meseleler, ortaya at1lacakhr. 

Atinadaki eksperler konferans1, bu u· 
mumi kongreye haz1rl1k mahiyetindedir. 
Konferans, Atinada eski Kral saraymm 
biiyiik salonunda t"planm11, Tiirk, <;ek, 
Rumen, Yugoslav, Yunan murahhaslan 
bu miizakerelere iitirak etmi~lerdir. Yu
nan posta i1letme miidiiru Spikas'm riya· 
set ettigi konferans, 24 may1sta a~1lm11 
ve 2 hazirana kadar devam etmiitir. 

939 umumi posta kongresinin, Boenos 
Ayres'te toplanmasma, 934 senesindc 
toplanan Kahire kongresinde karar ve • 
rilmi1ti, 

Kongre, her be1 'enedo bir toplanmak
tad1r. Son haz1rhklar giizden ge~irilmek 
iizere oniimiizdeki aylar nrfmda Yugos· 
lavyada ikinci ve son bir eksperler ic;ti-
111a1 akdedilmesi muhtemcldir. 

DENIZ ISLERJ 

Duman ~1kartm1yan alet 
hakk1ndaki rapor 

thsan, her nekadar i9eri kabul edil • 
mesi i9in yalvarip yakarmI§Sa da, ka· 
nsma meram anlatamam1§, klzarak tek
rar meyhane meyhane dola§IP bir hayli 
rak1 i~tikten sonra, evinin kap1s1 _oniin
de s1zml§tt.r. Maha lie bek,ileri, Ihsam 
yakala}'lp, zab1taya teslim etmi§lerdir. 

Hamal ihsan, diin birinci sul.h cezada ~~-'·-------------- !Jk defa $irketi Hayriyenin 68 numa
rah vapuruna konulan ve muvaf1k ne
tice alman duman ~1kartm1yan ve ko· 
miirden yiizde on tasarrufu temin eden 
alet hakkmda bir rapor haz1rlanarak 
lktisad Vekaletine gonderi!m~tir. 

yaprlan duru§ma sonunda iki lira para 
cezasma mahkil.m olmu§tur. 

Badana yiiziinden i§lenen 
cinayetin muhakemesi 

Tevkifhanede, bir kogu§un badana • 
lanmas1 meselesinden aralarmda '1kan 
kavga iizerine, mangal ayagile, ~lak 
Feyzi il;minde bir mahkfunu oldiirmek
ten su9lu Yusufla bu cinayete yard1m 
etmekteo su~lu Maksudun muhakeme
lerine diin agircezada devam edilmi.§, 
miiddei umumi, Yusufun su,.unu sabit 
gorerek, cezaland1rilmas1m, Maksudun 
da beraetini istem~tir. 

<;ukura dii§tii, boguldu 
Fatihte Zincirlikuyuda oturan bir ~o

cuk diin su dolu derin bir 9ukura dii· 
~er~k olmii§tiir. <;ocugun cesedi, Adliy_e 
tabibi Ha§im tarafmdan muayene ed1-
lerek gomiilmesine izin verilmi§tir. 

Bir haracc1 yakaland1 
Osman admda birinin Alemdar cad • 

desinde dola§1rken, 280 lira paras1 zarf· 
91.hk usulile dolandrnlmi§br. Su~lu ~- • 
larak yakalanan Ligor ve Vehbrnm dun 
birinci sulh ceza mahkemesindie sorgu
lan yap1lm1§!Ir. Hakim, bunlardan .Li
gorun su9unu sabit giirerek tevk1fme, 
Vehbinin de serbest biralnlmasma ka· 
rar vermi§tir. 

Tevkif edilen odaci 
Bir miiessesede odac1hk eden Yruiar 

isminde biri, ayni odada yatip kalkt1k: 
lar1, arkada$I Mehmedin 14 ya§mdak1 
oglu Mehmedin yatagma girmi§, ~abas1 
uykuda bulundugu bir Sirada c;ocuga te
caviizde bulunmu§tur. Ya§ar, diin birin
ci sulh ceza mahkemesi kararile tevkif 
edilmi&tir. 

Bir ~ocuk afyonla oldii 
Fatihte, Hiiseyin isminde birini~ iki 

bu9uk ayhk 9ocugu Gilner, .':':"'~l_k1 a~
§am fazlaca yaramazlik etttg1 19m b~
yiikannesi tarafmdan biraz afyon ver1-
lerek uyutulmu§. fakat 9ocuk afyonu 
aldiktan sonra, bir daha uyanamaml§· 
ttr. Oliimii &iipheli goriilen kii9iik Gii· 
nerin cesedi, diin Adliyeye getirilmi§ 
ve Adliye taJ,ibi Salih Ha&im tarafm • 
dan muayene edilmi§!ir. Oliiniin hakiki 
sebebi anla§ilmak iizere cesed morga 
kaldm!mI§!tr. 

/NH/SARI.ARDA 

Miiskirat ve tuz miidiirii 
Avrupadan dondii 

Bir miiddettenberi Avrupada bulunan 
ve muhtelif memleketlerde !nhisar ma· 
mulatmm satI$ile istihsal tekniginin in· 
ki$ah etrafmda tetkik ve temaslarda 
bulunan 1nhisarlar Mliskirat ve Tuz 
k1sm1 miidiirii Cavid, §ehrimize don • 
mii§tiir. Miidiir, diin umum miidiirii zi· 
yaret ederek seyahati ve tetkikleri et
rafmda izahat verm~tir. 

KO LTOR ISLERI 

T ekaiid edilecek muallimler 
Bu sene tekaiide sevk olunacak ilk 

ve orta mekteb muallimleri i9in bir lis
te haz1rlanm1§hr. Muallimlerin husus! 
vaziyetleri tetkik olunmaktad1r. Kim • 
lerin tekaiide sevk edilecekleri, ancak 
agustos ayi i•inde belli olacaktir. 

SEHIR ISLER/ 

N afia V ekaletinin bir tebligi 
Nafia Vekaleti Hususi muhasebelerle 

Belediyelerin 938-939 biit9esini haz1r -
larken gonderecekleri mektub ve tel -
graf iicretleri i~in de ayr1ca tahsisat 
l<aymalan liizumunu aJakadarlara bi! -
d irrrri<; t ir. 

Konserva uar binas1na aid 
proje Vekalette 

$ahzadeba§mda yeni yaptmlacak o
lan kanservatuvar binasma aid proje, 
tasdik olunmak iizere Nafia Vekaleti-
ne gonderilmiJitir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

70 Amerikah arkeolog 
§ehrimize geliyor 

Talebe ve profesiirlerden miirekkeb 
olmak iizere Amerikah arkeologlardan 
miite§ekkil yebrn~ ki§ilik bir kafile, 
memleketimizin hafriyat mmtakalarm • 
da tetkikat yapmak iizere yakmda §ch· 
rimize gelecektir. 

halyan kolonisinin <;1narc1k 
tenezziihii 

!stanbuldaki !talyan kolonisi Yalova 
civarmdaki <;marc1k nahiyesine bir te· 
nezziih tertib etmi§tir. !talyan kliibii ta
rafmdan kiralanan hususi bir vapur, ii· 
niimiizdeki pazar giinii !stanbuldaki !
talyanlan <;marc1ga gotiirecektir. 

Jandarma ~avu§unun katili 
yakaland1 

Geyve, 6 (Hususi) - Adapazan jan· 
darma 9avU!junu vuran hapisane firari
si katil Hasan, yap1lan s1ki takibat ne
ticesinde bugiin Geyve mmtakasmda 

yakalanmt§hr. 

Koprii altinda otomatik 
kap1lar 

Akay idaresi Kopriiniin Adalar iske
lesinde bir miiddettenberi yeni bir e· 
kil® faptu;maJda .-Oldugu.. iekalilie, ~k 
faydah bir tertibat viicude getirmi§tir. 
Bu yeni tertibat ile, Kiipriiye yana§aD 
vapurlardan ~1kacak yolcularla e§ya ay
n ayr1 yollardan ~Ikacak ve vapura bi· 
necek yolcular ba§ka bir yoldan gire
cektir. 

Akay idaresi ,bunu temin i~in Koprii 
altm1 otomatik kaprlarla biilmelere a-

MOTEFERRIK 

S1hhiye V ekili gitti 
Evvelki giin §ehrimize gelmi§ olan 

S1hhiye Veki!i doktor HulUsi Alata§, 
diin Haydarpa§aya ge<;erek Numune 
hastanesini gezm~. ogleden sonra da 
S1hhiye miidiirliigiinde bir miiddet me~
gul olmu§tur. 

Vekil, ak§amki trenle Ankaraya don· 
mii~tiir. 

Pamuk ipligi azahyor mu? 
Son giinlerde §ehrimizde pamuk ip • 

liklerinin baz1 numaralan iizerinde dar. 
hk goriilmege ba§lanmi§br. En ziyade 
on ve lnsmen de on iki numarah iplikler 
azalmI§hr. 

Profesor Taut'1n mimari 
serg1s1 

Ge~en giin a91ld1g1m haber verdii(imiz 
Akademi Mimari §Ubesi §efi profesor 
Taut'm mimari sergisi, 20 haziran 1938 
tarihine kadar a~1k kalacak!tr. 

·········· ........... ············· ........ ···················· ........................................................... . 
inebolu 

!nebolu (Hususi) - Kazam1z orta o· 
kulu talebe!eri arasmda 35 k~ilik bir 
izci tak1m1 viicude getirilm~tir. !zciler, 
muntazam bir surett.e faaliyet sahasma 
ablm1§ ve Kiire, Abana, Evrenye, !J~i 
mmtakalarmda bir gezinti yaparak av
det etm~lerdir. Talebeler arasmda spo
ra Jay1k oldugu ehemmiyet verilmekte-

dir. Jandarma komutam R1za Igd1r ve 
izci oymag1 Kerimin ba§kanhgmda bu
lunan bu te§ekkiil, gittik9e 9ah§malar1-
na h1z vererek muvaffakiyetler elde e
decektir. Gonderdigim resim gene izci
leri bir merasime haz1rhk halinde gos· 
teriyor. 

7 Haziran 1938 

·siyasi icmal 
iran ve M1s1r 

JN.. vrupada siyasi vaziyet, muhtelif 
~ anla§malara ve miihim temas ve 

miizakerelere ragmen, gittik9e 
fenala1iyor. Arama giiriinen salah ema· 
releri de devamh neticeler vermemi1tir. 
Avrupanm bu haline nazaran, yakm ve 
orta iarkta tarihte, misli 9ok az goriinen 
ve ancak Ha~h seferleri gibi yabanc1 teh· 
likeler kar11smda toplanabilen §arkh mil· 
letler •rasmda vifak ve ittihadm kuvvet • 
lenmekte olduguna 1ahid oluyoruz. 

Filvaki burada da biisbiitiin kan11khk 
yok degildir. Bir tiirlii huzur ve istikrara 
mazhar olamay1p sulh vc miisalemeti teh• 
did eden ahvale sahne olan Hatayla Fi • 
listin yakm 1arkm giibegindedir. Lakin 
kanh hadiselerc sebeb olan bu kan11khk• 
lar ashnda §arkh milletler arasmda degil; 
bunlarla Avrupah devletler arasmdaki 
eski miistemlekecilik zihniyetinin deva· 
mmdan ne1et eden z1ddiyet ve ihtilaflar· 
dan 91kmaktad1r. 

lranm merkezi T ahranm Saadabad 
saraymda imzalanan misakla iarkm biri 
Tiirk, biri Arab ve ikisi Aryani olan diirt 
1uilleti, aralanndaki her tiirlii meseleleri 
hallederek biribirlerile samimi dost ol • 
mu1lar ve birbirinin arkasm1 korumag1 ta· 
ahhiid etmi§ler, harice kar11 mii1terek bir 
cephe alarak blok te1kil etmi1lerdir. 

Bu misakm akdinden evvel lranla Ef· 
ganistan Tiirkiyeyi hakem intihab ederek 
arala:mdaki hudud ihtilafm1 halletmiiler• 
di. Gene lranla lrak arasmdaki ;iattulara· 
bm sulan iizcrinde hukuku hiikiimrani 
meselesindeo dogan, Bagdad ve Basra 
Osmanh idaresinde iken bir asir devam e· 
derek siiriincemed ka!mt§ olan eski ve 
miihim bir ihtilaft esasmdan ve tamamilc 
bertaraf etmi1lerdir. 

,Sark milletleri arasmda eskiden mez • 
heh kavgalan bunlarm birletmelerine ma· 
ni olmakta ve Avrupa kar11S1nda 1ark ale
minin zafm' ba1hca a mil olmakta idi. 
Halbuki son senelerde Necifte ;iii mez· 
hebinin ba1mda bulunanlar, 1ark milletle• 
rinin gerek kendi aralarmda gerek ya • 
banc1 devletlerle olan meselelerinde itti· 
had ve vifak1n muhafazas1 ve harice kar• 
§• haklan,.,n miidafaas1 ugrundaki miica· 
delelerin her zaman pi,tan olmu1lard1r. 

Tiirkiyeden sonra lranda yap1lan bii• 
yiik teceddiid ve 1slahatm kiikle1mesi 
mczhebin vifak ve ittihada mani olmasma 
hi~ yer ve imka~ birakrnam11tir. itekim, 
vaktile. ~ehmed AJ; Paia Iara· 
fmdan temeli at1lan 1slahat ve garb mede• 
niyeti, mezheble siyasetin hududlarmt 
iyice ayirm11tt. 

Bu suretle iar¥ milletleri arasmda ma• 
nevi cihetten haz1rlanan zeminin bugiin 
9ok miihim siyasi semerelerinin yeti1tigi• 
ne 1ahid o'uyoruz. M1smn gene ve faal 
hiikiimdan Kral F aruk alt1 ay evvel muh• 
teiem bir surette evlendikten sonra 1imdi 
de hem1iresi Prenses F evziye lran Veli• 
ahdile ni1anlanm11hr. 

Bu as1rda oiianlanma ve evlenme, 
hiikiimdar hanedanlannm azalan arasm· 
da olsa bile her1eyden evvel bir giiniil 
i1idir. lranh ;iahiniahzade ile Mmrh 
Prensesin ni1anlanmalannm da bOyle ol· 
dugunda biitiin Avrupa matbuall miitte· 
fiktir. F akat bu giiniil birligi ayni zaman· 
da yakm 1arkm en miihim iki biiyiik dev• 
letini siyasi cihetten de birbirine yaklai • 
ttrm11 oluyor. 

M1sir, askeri ve miilki idaresine tekrar 
i•tirak etti!li Sudanla beraber, mesahas1 
3,605.300 kilometre murabba1 ve niifusu 
23,000.000 olan miistakil bir islam dev• 
letidir. Gavrimiislim niifus ecnebilerle be• 
raber ancak bir milyondur. iran dahi me· 
sahas1 1,647,000 kilometre murabba1 ve 
niifu>.U on milyondan fazla olan miistakil 
bir mii•liiman im>Jaratorlugudur. Her iki 
memlekett• d.hi intibah ve terakki kiik • 
le1mi,tir. p;lha'5a mali vaziyetleri ~ok 
sagla1.1d1r. fra~ Basvekili nikah ve diigiin 
haz1rltg1 icin Kahireye hareket etmi1tir. 
!ran ve M1s1r haned•nlan arasmda art1k 
mezheb diisiincelerinin mani olamad1gl 
Sihriyet, 1ark mill•tleri arasmdaki birligi 
geni•l•terek Saadabad paktm1 tamamh· 
yacaktir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

P. T. TELEFONDA 

Kendini tan1tma kartlar1 
Nafia Vekaleti Posta ve Telgraf u· 

mum mlidiirliigli ckendini tamtma• 
kartlari namile matbu kartlar tabettir· 
mistir. Havale. paket, mektub ve saire 
gibi miivaridat1 almak iizere postalarn 
miiracaat edenler, bu karh hamil ol • 
duklan takdirde sene sonuna kadar bun· 
lardan istifade edebileceklerdir. 

Cumhuriyet 
Nilshas1 5 kurustur. 

Abone ~eraiti : I Ti~r~iye Barie 
~ ltJD itiD 

Senelik 14011 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
o~ ayhk 400 • sou • 
Bir •yhk 150 • ~oktur 
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7 Haziran 1938 CUl\fHURtYET 

SON HABERLER 
Ten kid 

Cekoslovak Ba§vekili 
Hodza'n1n miihim nutku 
« <;ekoslovak milleti ~imdiye kadar sab1r gosterdi. 
Bundan sonra da cesur oldugunu isbat edecektir» 

[Ba~taraf1 I tncl &aht/edeJ 

M. Hodza nutkuna devamla demi1tir 
ki: 

«- Slovaklar namma bizden ba1ka 
.Oz soylemege kimsenin hakk1 voktur. zi
ra Slovaklann ekseriyeti burada loplan-
m11 bulunma~tadu. .. 

Diinkii ve yarmki dii1manlanm1z mus
lesna olmak iizere herkesle te1riki mesai-

' ye hazmz, fakat biitiin diinyaya memle
ketimizin efendisi oldui(umuzu ilan etmek 
isteriz. Bu itibarla kimsenin dahili i1le
rimize miidahalesine miisaade etmiyece
giz. Bize kar11 gele~lere me1ru 1erait ~.a
iresinde miicadelem1ze devam edecep;1z. 
Bu hususta hiikumetle hemfikir misiniz ?» 

Mitinp;de bulunan 120 bin ki1i hep bir 
a~1zdan «evet» diye cevab verdi~inden, 
Baivekil sozlerine devamla: 

«- Oyleyse biz "de milletin rey ve ar
zusuna sad1k kalmay1 vadediyoruz» de -
mi1tir. 

Ba1vekilden sonra soz alan dii(er ha
tibler de Cekoslovakya milli birligi le -
hinde hararetli nutuklar irad etmislerdir. 

Amerikadaki Slovaklann miime<Sili de 
herseyden evvel Cekoslovak istiklalinin 
muhafaza ve miidafaa edilmesini istemii 
ve siddetle alk11lanm11hr. 

Sosyal • demokrat parti1inin 
60 lnCI y1/1 

Prag 6 - <;:ekoslovak sosyal - de -
rnokrat partisinin kurulu1unun 60 nc1 y1l
doniimii miinasebetile diin 150,000 ki1i
lik muazzam bir alay hiikumet merkezinin 
sokaklarmdan ge~iitir. Biitiin 1ehir bay
ram giinlerin' mahsus bir manzara arzet
mi1tir. Havanm her zaman hiikumet mer
kezindeki halk1 1ehir haricine sevkeden 
bir giizellikte olmasma ragmen, halk so
kaklan doldurmu1tur. Hudud civannda
ki mmtakalara mahsus te1kilatin kirmm 
renkte i1aretleri hararetle sat1lmakta idi. 
Sokollar, omuzlarmda tiifek ve ellerin -
de: « Y aiasm ordu .. Hazir duruyoruz. 
Teslim olm1yacag1z .. » ibaresi yaz1li lev • ---w· _,,_,,_,....,...,, , I 

Alman - italyan 

birliginin manas1 

Alman matbuat miidiirii-
niin siyasi bir esere yaz
d1g1 miihim mukaddeme 

Berlin 6 - Alman hiikumeti matbuat 
§efi M. Otto Diyetri~. Fiihrer'in seyaha • 
linden bahis bulunan bir eser yazd1g1 mu
kaddemede Alman - 1talyan dostlugunu, 
«kit' am1za damgasm1 vuracak olan kah -
ramanane b;r hareket» diye tavsif et • 
rnektedir. 

Mukaddemenin muharriri, §U 
devam ediyor: 

suretle 

«Her iki memleket, yeni siyasi niza· 
mm miimessilleri olmak s1fatile garb me
deniyetine bir hizmet ifa etmek mecburi
yetindedirler. Garb demokrasileri, bu 
hizmeti ifadan aciz bulunuyorlar. <;:iinkii 
bunun ne manas1m anlam11lardir, ne de 
liizumunu idrak etmiilerdir. Garb demok· 
rasileri, daima liberalizmin olmez fikir -
lerinden bahsediyorlar da milletlerin bu 
yiizden olmekte olduklanm bilmiyorlar .. 
C· ', d,mokrasileri, «ideolojilerin miica
delesi» nden bahsederken otoriter millet
ler, batmak iizere bulunan Jiberalizm a -
lemine tevariis ediyorlar. Fiihrer'in ital -
yay . olan seyahati, bu yolda onde git -
mekte olan iki milletin bu dostane birligi
nin dahili ve harici kuvveti hakkmda garb 
demokrasilerinde birg\ina tereddiid ve 
\ehme mahal b1rakmamak gerektir.» 

Peru ile Ekuator 
aras1nda gerginlik 

Londra 6 (Hususi) - Peru ile Ek
vator arasmda zuhur eden hudud hadise
si miinasebetile vaziyet clan gerginligini 
rnuhafaza etmektedir. 

Orman fen heyeti reialigi 
Ankara 6 (Telefonla) - Ziraat Ve

kaletinde baz1 miihim tayin ve nakiller 
yap1lmaktad1r. Bu arada Orman Umum 
Miidiirii F ahri, Orman Fen heyeti reis
ligine tayin edilmi1tir. 

Dahiliye V ekili geliyor 
Ankara 6 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
ne! Sekreteri Siikrii Kaya, bu aksam 
ekspresc baii;lanan hususi vaa:onla 1stan
bula hareket etti. 

halarla ge~miiler ve 1iddetle alk11lanm1i
lardir. 

Adliye Naz1rinin nutku 
Prag 6 - <;:ek sosyal - demokrat par

tisinin 60 nc1 y1ldoniimii dolayISile yap1 -
Ian niimayi1ler esnasmda bir nutuk soy -
liyen Adliye Nazm Y. Derer demiitir 
ki: 

«Biz Slovaklar, daima Slovak kardei
lerinin mukadderatile alakadar olan <;:ek 
sosyal - demokratlannm bayramma iiti • 
rak etmek iizere Praga geldik. Arkam1z
da yaln1z sosyal demokrat Slovaklar de
gil, biitiin hiisniiniyet sahibi Slovaklar da 
vardn.» 

Bratislavada tes'id edilen Monsenyor 
Hlinka' Din idaresindeki muhtariyet ta -
raftan Slovak Populist partisinin bayra -
mma telmih eden Derer, sozlerine §oyle 
devam etmi1tir: 

«C::eklerle Slovaklar ebediyen birlei -
mi1lerdir ve kimseyc kendilerini aynmak 
hakkm1 vermemektedirler.» 

Cumhuriyetin teessiisiindenberi Slovak-
• ~a viicude getirilen terakkilerden bah

seden Derer, «C::ek vecizesini tekrar ede -
rek nutkunu bitirmi§tir. 

«Sadakate mukabil sadakat, hayata 
mukabil havat, oliime mukabil oliim .. » 

Y enj bir hiidise 
Londra 6 (Hususi) - Bratislava ci

vannda Siidet Almanlarile <;:ekoslovaklar 
arasmda yeni bir hadise zuhur etmi1tir. 
<;:ekoslovak menabiine gore, hadise esna -
smda bir kadm yarlanm11tir. Alman me
nabii de on bir kiiinin yaraland1g1m id -
dia etmektedirler. 

Bu hususta alman miitemmim mal -
mata gore, <;:ek gencleri, Hitler taraf -
tarlan oldugunu belli etmek iizere beyaz 
<;orab giyen bir Siidet Almanm1 ka~n -
mak istemiilerdir. Bu miinasebetle kan -
11khklar zuhur ettiginden, iandarma mii -
dahale etmek mecburiyetinde kalm11 ve 
3 kisiyi tevki f etmi1tir. 

• Tiirkku,unda 

bir milli 
yen1 

rokor 

iki gene, planorle 
havada 12 saat 

dakika kalddar 
22 

Ankara 6 - Tiirkkuiunun, yiiksek 
yelken u~uiunda ~ahimakta olan iigret -
men namzedlerinden Cerna! Ayta~. ya -
nmda antrenman i~in ald1g1 arkada11 Ra
sim Tiyanianla birlikte haziranm birinci 
giinii havada 12 saat 22 dakika kalarak 
iki ki1ilik planorlere mahsus yeni bir mil
Ji rekor k1nn11hr. Bu mill! rekorumuzla 
Tiirkiyede «uzun miiddet havada kalma» 
bak1mmdan diinya ikincisi olmaktadu. 
Enternasyonal rekor I 3 saat 59 dakika 
olarak Alman havac1lanndadir. Bu su -
retie bu rekorda Almanya birinci ve 
Tiirkiye ikinci olmaktadir. (a.a.) 

Millet Meclisinin 
diinkii i~tima1 

Ankara 6 - Meclis, bugiin Refet 
Camtezin baikanhgmda toplanarak as -
keri ve miilki tekaiid kanununa baz1 hii -
kiimler eklenmesine aid kanunun birinci 
maddesinin tefsirine aid f1kra ile maa§ 
kaoununa miizeyyel kanun JayihaSI hak
kmda biit<;e enciimeni mazbatalarile 
Yiiksek Ziraat Enstitiisii kanununa, P. 
T. Telefon idaresi te1kilat ve vazifeleri
ne aid kanunlara ek kanun layihalan mii
zakere ve lcabul edilmi1tir. 

Askeri memurlar hakkmdaki kanuna 
bir madde eklenmesine aid kanunla ordu 
zabitan heyetine mahsus terfi kanunu • 
nun muhtelif maddelerinde deii;isiklikler 
yapilmaSI hakkmdaki kanun layihalan ve 
Yugoslavya hiikumet_ind~n ahnan taz • 
minatm Kmlay cemiyetme verilmesine 
miitedair kanun, birinci miizakereleri ya
pilan kanunlar arasmdadu. 

Meclis, car1amba 111iinii toplanacak • 
hr. (a.a.) 

Orta mekteb muallimligi 
imtihanlar1 

Ankara 6 (T elefonla) - Ortamek
teb tiirkce, tarih, cografya: ~a.biiye, riya
ziye ve lisan muallimliklen 1cm oniimiiz
deki 15 haziranla 1 eylulde iki imtihan 
ac1lacakhr. 15 hazirandaki imtihan Cazi 
Enstitiisiinde a<;ilacak, bir eylfildeki im
tihan da 1stanbul Oniversitesinde yap1la
cakt1r. 1stanbuldaki imtihana en az iki 
sene muallimlik etmis olanlar 1drebilecek· 
tir. 

Hatay davam1z 

kars1s1nda Fransa 

Le Temps gazetesinin 
ne,rettigi ba~makale 
Paris 6 - Anadolu Ajansmm hususi 

muhabiri bildiriyor: 
Le Temps gazetesi, baiyammda diyor 

ki: 
«Hataydaki hadiselerden miitevellid 

galeyan, Turk matbuatmda, Sancakta 
miiesses rejime ve mandasm1 sad1kane tat
bik eden F ransanm niifuzuna kar11 olduk
<;a 1iddetli bir miicadeleye bahane oldu. 
Bu miinakaialar, miiessif hadiselere ha
kikatte haiz olduklan siyasi ehemmiyeti 
verdirdi. Bonne iki defa Davazla isti1a • 
rede bulundu. Tiirk hududu iizerinde ve 
Tiirk unsuru ehemmiyetli olan halk ara
smda ihdas edilen tahrikattan dolay1 
Tiirkleri pek i1gal eden vaziyetin siiratle 
berrakla1acag1 ve dostane bir zihniyetle 
halledilecegi 1iiphesizdir.» 

Le Temps, bundan sonra Hatay me
selesinin tarih~esini yaparak bugiinkii 
miiikiilahn kabul edilen rejimden degil, 
anam arasmdaki rekabetten ve ihtirasat • 
tan ileri geldigini ve Ankara ve Paris a
rasmdaki diplomatik miizakerelerin mii
said hava i~inde cereyan et\Jlekte bulun
dugunu yaz1vor ve diyor ki: 

« Bundan istidlal edilebilir ki, Hatay 
meselesinin iki memleket arasmdaki iyi 
miinasebat iizerinde sayam esef hie bir 
tesiri olm1yacakhr. Cenevre anlasmas1 ve 
Turk - FranSiz garanti itilafnamesi, iki 
devletin maddi ve manevi menfaatlerinin 
vikaye edilebilmeleri icin kafi derece ge
ni1tir. Elverir ki, Sancak ahalisi hiisnii 
niyetine ve siyasi olgunluguna deli! ver
sin.» 

Gero da deiiftirildi 
Ankara 6 (T elefonla) - Buraya ge

l en haberlere gore, delege Garo' dan son
ra, onun yamnda askeri kumandanhk va
zifesi giirmii§ olan yiizba11 Gero da de -
gi1tirilmi1tir. Yeni askeri kumandan ve 
sivil vali delege Kole, Kiird ve <;:erkez -
le rd en bir j andarma alay1 toplamaga ba1-
lam11hr. 

Radyo Ajanarnrn bir haberi 
Paris 6 (Hususi) - Radyo Ajan

s1 Hatay meselesinin miislihane bir se -
kilde halledilmek iizere bulundugunu 
kaydederek diyor ki: 

«- FranSiz hiikumeti Hataym Fran· 
sa ile Tiirkiye arasmda bir hath muvasala 
te1kil edeceii;ine kani bulundugu icin 
Tiirkiye ile miizakerelerde bulunurken 
bu noktai nazara sad1k kalmaktadir.» 

istiklal harbi 

malulleri ••• 

Verilecek nakdi miikaf at 
miktar1 tesbit edildi 
Ankara 6 (T elefonla) 1stiklal 

Harbi malullerine verilecek para miika -
fat1 Milli Miidafaaca tesbit edilmii ve 
bir kanun layihasile Meclisin tasdikma 
arzedilmi1tir. Layihaya bagh cetvelde 5 
subay ve 25 ere mecmuu 5400 lira mii -
kafat dag1hlmaktad1r. <;:anakkale jandar
ma inz1bat subay1 Hadi oglu Ali R1za 
I 600, Bergama as~erlik iubesi miilhaki 
Vehbi oglu Aziz, sekizinci kolordu on 
ikinr · tiimen 23 iincii alay 3 iincii tabur 
kumandam piyadc binba11hgmdan miite
kaid Ahrr.ed, lstanbul Kumandanhg1 
Ba1baytarl1gmdan miitekaid yarbay Meh 
med lzzetle 7 nci kolordu birinci iube 
m:ilhak1 piyade binba11l1gmdan miitekaid 
Emin Oktay da ii~er yiiz lira alacaklar
du. 

Pamuklu mensucat 
sanayiine verilen yeni 

muafiyet 
Ankara 6 - Bize verilen mallimata 

gore, metre murabbamm agirhg1 I 00 
gramdan az olan boyasn mensucatla her 
ne agirhkta olursa olsun kasarh, topu bo
yah, ipligi boyah, ve hayvan1 veya neba
ti elyaf ile kan11k olan pamuklu mensu
cal sanayiimizde fazla istihsal olmad1g1 
yap• I n tetkikler neticesinde anla11ld1 -
gmdan !ktISad Vekaleti, bu gibi mamulah 
imal etmek 1artile fazla istihsal nizam -
namesinin tesbit ettigi 6 ayhk miiddet 
zarfmda miiracaatte bulunanlann 1055 
say1h teiviki sanayi kanununun bahiettigi 
miisaade ve muafiyetlerden istifade et -
melerine karar vermiitir. (a.a.) 

Benzin fiatlar1nda yeni 
tenzilat 

Ankara 6 (T~lefonla) - Benzin fi
atlannm yeniden indirilmesi hususunda 
lkhsad Vekaletinde tetkikler yap1lmak -
tad1r. Haziran sonlanna dogru litrede bir 
kuru1 kadar yeniden tenzilat yap1lacag1 
umuluyor. 

«Yakub ve otekiler» 
«Celaleddin Ezine» imzasm1, ilk de

fa, « Y akub ve Otekiler» adh bir kita -
bm iistiinde goriiyoruz. Elimize ilk ese
rini ald1P;1m1z her yeni muharrire tahmi -
nimizin bictiii;i yas, ekseriyetle, yirmi ile 
otuz arasmdad1r. F akat Celaleddin Ezi
ne' nin bu kadar gene olmad1gm1, Alman
yada ve F ransada uzun etiid ve mii1ahe· 
de y11lan 111e<;irerek, amator kalemlere 
mahsus emekleme <;agm1 a1hktan sonra 
yaz1ya ba1lad1gm1 yakmdan biliyoruz. 
Yirmi veya otuz yasmdan a1ag1 muhar
rirlerin. ilk yaz1larmdaki hayat anlav11-
lanm, hiikiimlerini ve bunlarm d11 biin
yesini viicude getiren iislublanm bir YIRID 
muhteva ve ibare tereddiidleri arasmda 
•ektiren tetkik, tecriibe ve mii&ahede k1t
hgma raslamamak iimidile «Yakub ve 
Otekiler» adl1 kitab1 a<;1yoruz. 

Bu eser, Strindberg'in riiya oyunlan 
tarzmda bir piyestir. Maksad1 111ercek ha
yattan bir parcav1 bize yaiatmak de~il. 
herbiri muharririn fikirlerile yiiklii sem
bolik hirer kukladan baska bir1ey olm1 -
yan 1ah1slar ara mdaki muhayyel ve 
sun'i miinasebetten ve miikalemelerden 
bizi miiellifin oz dii1iincesine ve heyecan
lanna intikal ettirmektir. Hatta Celaled
din Ezine' nin maksad1 bu degilse bile, 
eserin kahramam olan Y akubda ve Ote
kilerde, hirer insandan ziyade miicerred 
hirer fikir ve ihtiras hulasaSI aramakta 
hata yoktur. Ufaktefek vak'alarm, deko
run ve mizansenin bize vermei(e cah1hii;1 
ger<;eklik intibama ragmen, bu eserde, 
kendimizi riiyalara mahsus renkli ve p;ol-
111eli, hacimleri l(ayrisabit 1ekillere bii -
riinmii1. miicerred bir mana aleminde bu· 
luyoruz. Denebilir ki sahne, bir ruhun 
icidir ve piyesin tablolan 1uurun iistiin -
den ve altmdan cekilip o:hnm11 hirer ko-
1edir. 

Bunun icin prologdan itibaren bir Cin
li filozof, bir kadm, bir Mathias ve 
bir Y akub degil, fikirler ve ihtiraslar ko
nuiuyor. ilk tabloda Yakub, dibini te1-
his edilmemi1 bir hastahi(m kemirdigi v• 
dogmatik bir cember icinde sik11manm <;i
lesini ceken, mahpus bir benliktir. Kiiltiir 
tarihinin birbirine benziyen fikirlerinden 
hicbiri onu zmdanmdan azad edememi1-
tir: <<lficbiri dinamik bir istekle, qet1i ve 
ba1ka bir qo/dan l(ilmeui; olmu1u ve l(d
mi1i q1k1p, olmam111 ve l(elmemi1i qarat
maq1 dii1iinmedi.» Birinci tablonun Cinli 
filozofu da Y akuba Konfii~yiis'iin y1l -
lanm11 o!;iidlerile bir afyon <;ubui(undan 
fazla birsey veremiyor. Y almz Mathias 
adh 1ah1sta biraz daha s1k1 ve genii, fa. 
kat p;ene de belirsiz bir insan anlay111 
var: «Kahraman bir biitiin olabilen in
sandir. Kusursuz ve puruzsuz qeniliiii 
qaralmak, sade kafa o/l(unluiiile deiiil, 
fakat cok ruhla az maddenin arasmdaki 
nisbeti lam aqar edebilmekle kabildir. 
Kiiinal varliiimm sim, kulun aria da_qa
d1ii1 merdivendedir. Onun basamaklaru11 
cikan insan, Allaha qaklaitikca uiiiit Ve 
kahraman olur ! Onun be1eriqele lulaca
iii 111ibn miidevver dairesi, basamaklari 
c1kt1kca l(eni1ler. Ne mutlu en cok basa
mak cikabilenef» F akat Mathias'm aria 
dogru tuttu!;u bu me1'ale de Yakubu cek
mekte oldui(u i<; buhramndan kurtarama
m11, ikinci tabloda zilzurna sarho1 ol -
maktan al1koyamam11hr. 

Burada, geceyans1, 1ehir parkmm o
niindeki malardan ikisi kar11Smday1z. 
Sol taraftaki kanapede bir k1zla bir gene, 
birbirlerine sanlm11, f1S1ldasirlar. Y akub 
sahneye sarho1 girer ve sag taraftaki SI

raya oturur. Derken sag tarafta «melon 
sapkah adam» peyda olur. Y akub bu a
dam1 tammaz, f akat bu adam Y akubu 
bir 1uurun kendi kendini tamy111 kadar 
tamr. S1rna11k, sevimli ve korkuncdur. 
!kinci tablonun sonlarma doi\ru anlanz ki 
bu adam Y akubun ikinci benlii(idir ve o
nun icini kemiren lblis gibi goriindiigii 
halde Y akuba en <;etin, fakat en dogru 
yolu l(osterendir. Ona arad1i(1 yolun Sir
nm bulmay1 oi(retir: 

Melon 1apkal1 ad am - ( auaiia kal • 
kar, bir ai!aci i1aretle) Bakimz 1u aiiaca 
bak1mz! Soldaki, en incesi... Ciiriiqor 
musut1uz, riizl(iirda na51/ sallamqor? 
( .Riiz11iir 1iddetlenir, firtmaqa cevmr. 
Aiiac k1r1l1r ve qere dii1er.) lite kml • 
di! .. (Tekrar qerine olurur. Bir miiddct 
ikisi de susarlar. Firtma devam eder.) 
KuVvetli varlik i1te bu aiiac 11ibidir. Dim
dik durur, fakat eiiilmez. Dizciikeceiiini 
hissettiiii 11iin, kmlir. Eiiilmek kuvvctin 
eksildii!ine aliimeltir. 

Melon ~apkah adam, biraz daha sonra 
Yakuba ikinci 1arti soyler: «lkinci ~art, 
sade kendinize inanmak ve kendi kendi
nize kiifi 11elebilmektir. Ciinklt o zaman 
eski, ciiriimii.$ iman1n1zdan, sevRinizd.e?, 
iimidinizden, du1111unuzdan smrilabtlir, 
onlari bir qi/an k1lu~1 11ibi silkip atabilir
siniz. Bunu uaPabildiiiiniz andan itibaren 

Yazan: PEYAMI SAFA 

bir benlik ve tek insansmtz. Tam kuvvetli 
varl1ii1n SirrI ondadir.» 

Coethe'nin Mefisto'sunu and1ran, fa
kat ieytani hiiviyetine rai(men Y akubun 
icindeki ikinci ve aSII benlikten ba1ka bir-
5ey olm1yan bu melon 1apkah adam, hp· 
k1 Faust' da oldugu Ribi, 1ikanm kendine 
bir mukavele ile baii;lar. 

Y akub onun cizdiii;i yolda gidebile -
eek midir? Birinci perdeden itibaren bii
tiin eser, Y akubun bir fevkalbe1er olmak 
icin yaphg1 hamleyi tam tersine i;eviren 
vak' alarla doludur: Muvaffakiyetsizlikle 
biten bir evlenme teiebbiisiinden sonra, 
zengin Y akub, vanm yoi(unu satarak fa
kir bir fstanbul mahallesinde bir sokak 
kadmile ya1ar. Onu prolop;dakinden da
ha 1iddetli bir suur dram1 icinde goriiriiz. 
fkinci benliilinin (melon 1apkal1 adamm) 
tavsiye ettii(i kudret iradesinden mahrum 
kald1kca. arllk bir istinad noktas1 olmak 
haysiyetini kaybeden ferdiyetinin hazin 
iflaSim kendi kendine kar11 da ortme~ 
iGin bir sosyalist karikatiirii olmaii;a ba1-
lar: Fiyaka Nuri adh bir kiilhanbeyine 
en me1ru servetlerin bile fakirlerden ca· 
lmm11, haks1z hirer miilkivet oldui(u fik
rini a11lar ve o zamana kadar hicbir ko
tiiliik yapm1yan masum serseriyi h1rs1zh
i(a k11k1rtir. Fiyaka Nuri yakalanm1shr. 
Onun arkada1lan - ki miicerred halkhr -
Y akubu affetmezler ve lincetmek isterler. 
0 zaman melon 1apkah adam tekrar zu
hur eder ve mukaveleye riayet etmediii;i 
icin, Y akubu, ceza olarak bir insan 1uu
runu rezil edebilecek en korkunc yere 
gonderir: T1marhaneye I 

Miiellifin kuvvetle ya1ad1g1 bir ic dra
m1n1 aksettircn bu cscr, zamanun1z1n en 
biiyiik meselesini ortaya koymaktadir. 
Y akubun miicadele halinde bulunan iki 
benliginden bir lanesi, - melon 1apkah a
dam -. Nietzsche'nin, oteki de Marx'm 
fikirlerini bir nefsin kendi kendile ihtilaf 
ieklinde devam ettiriyor. 1sterseniz bu ih
tilaf1 bir ruhun iGine nakledilmis lspanya 
ihtilali de farzedebilirsiniz. Nietzsche'nin 
biitiin payandalarm1 ferdin iradesine da
yayan kudret fikirlerile Marx'm ferdiyet 
dii1man1 miistakbel cemiyet hulyaSI, bu 
eserde, sai( ve sol ideoloiilerin orta mah 
olmus ifade kliielerine tenezziil etmeden 
<;arp111yor. F aka! eserin biitiin manasmda 
Nietzche'nin imkanSiz, Marx'm giiliinc 
ve abes taraflar1n1 belirtcrek ikisini de 
a•mava doi(ru hamle eden canli ve ince 
bir sos~! hiciv vardu. Marx'ist diisiince· 
yi hmarhaneye ve Nietzsche'en dii1iince
yi de, prensiplerinin tam aksine, kendi 
kenclini tahribe sevkeden bu hiciv, ikiye 
boliinmii1 bir diinya ortasmda tek bir a
damm ic dram1m giisterdiii;i kadar, ikiye 
boliinmiis bir 1uur i<;inde bugiinkii diin -
yanm en biiyiik ihtilafm1 da aksettiriyor. 

Metafizik ve sosyal 1ekillerile bu le
reddiidiin krizini bizzat gecirmi1 oldugu
na hiikmettiii;imiz muharririn, fikirlerini 
bize mii1ehhas imajlar ve vak' alar ha -
linde verebilmek icin tasarlad1g1 mevzu
un, miistakil bir parca halinde giizel ola
bilecek liizumsuz taraflan da yok dei(il
dir. Biitiin eserde Beatrice Lir'in mace -
ralan Yakubun tecriibesine ehemmiyetli 
bir mii1ahede katm1yan nafile bir hikaye 
hissini verivor. Bu k1s1mlar feda edilebil
mi1 olsayd1, piyesin hacminde, Y akubun 
ge<;irdii(i krize vc istihalelere aid tablo -
Ian daha fazla inki1af ettirmege miisaid 
yerler kahrd1, samyorum. 

kinde s1k11h$i:1 1ahsiyel ikiligile Piran
dello'nun kahramanlanm andiran Yaku
bun ic deii;isikliklerini karanhkta birakan 
1eylerden biri de, piyeste onu konustur -
mak icin hirer bahaneden fazla rolleri 
olmad1$i:1 halde, bazan, ondan cok fazla 
soy liven Sun-F u'larm, Omer'lerin ve 
Mathias'larm gevezeligidir. Baz1 yerler
de pck liizumlu goriinen bu cemiyet, baz1 
yerlerde de, eserin Siklet merkezini te1kil 
eden y akubun naz1m roliinii zafa ugra
t1yor gibidir. 

Bircok safhalannda miicerred f.i~ir ke
safetile yiiklii olan « Y akub ve Oteki -
ler» in lisam, tiirkGenin bir fikir dili ola
rak 1imdiye kadar pek az i1lenmi1 kabi
Jiyetlerini de ortaya <;1kanvor. Eserin, bii
tiin tereddiidlerden silkinmi1, tok, selis ve 
kendinden emin bir iislubu da vardir. 

Bize sahnemizin lammad11(1 yepyeni 
bir piyes ~ekli ve edebiyahmmn fazla 
a1ina olmad1g1 bir ifade nev'i i<;inde, za
mamm1zm en biiyiik iki da vasmm akame
tini ve abeslii(ini telkin eden Celaleddin 
Ezine'yi hararetle tebrik edelim. Onunla 
miislesna bir k1ymet daha kazanan Tiirk 
edebiyat1, uzun zamandir Gektigi yeni eser 
hasretini doyurabilmek i<;in, «Yakub ve 
Otekiler» den sonrasm1 da biiyiik bir 
merak ve istiyakla bekliyecektir, sanmm. 

PEYAMI SAFA 

iZMiR ENTERNASYONAL FUARI 
En ucuz ahsveri~. bol eglence ve bir~ok yeniliklcrin dogdugu yerdir. 
Mutlaka i~tirak ve ziyaret ediniz. Milyonlarca mii§teri, mallarmm 

bekliyor. 
20 agustos • 20 eyh11 1938 

HEM NALINA 
MIHINA 

Muzaff er suvariler i~in 
Istanbul Komutam Kor
general Halis 81y1ktaya 

(6 u sene i§tirak ettikleri Nis, Ro
lg} ma ve Var§O\'a miisabakalann-

da bize biiyiik zaferler hediye e
den kahraman siivarilerimiz geliyorlar. 
9 haziran periembe giinii ogleden sonra, 
Galata nhhm1na <;1kacaklar. 

Cumhuriyet, 1935 lenberi, her yil, 
Avrupa donii1iinde, siivarilerimiz i~in bii
yiik bir istikbal toreni yap1lmasma onayak 
olmag1 kendine bir vazife bilmiitir. Bu 
sene de, muzaffer siivarilerimizin muhte-
1em merasimle kar§Ilanmalanm teklif el
tik. Onlar, bu y1l, her zamankinden daha 
ptrlak bir tarzda kar1ilanmaga Jay1ktir
lar. <;:iinkii, her 1ehirde, Tiirk ordusuna 
ve Turk sporuna §anh, hirer birincilikle 
bir ~ok ikincilikler, ii<;iinciiliikler ila ka
zand11d1lar. Nis'de, Roma'da, Variova• 
da girip derece almad1klan tek miisabaka 
yoktur. Bu netice, siivarilerimizin neka
dar iyi ~ah1t1klarm1, ne derece muvaffak 
olduklarm1 giisterir. 

Diinyanm en kudretli atlan ve en tec
riibeli binicilerile yaphklan ~etin ~arp1§· 
mala•da hi<;bir birincilik almam11 olsalar· 
d1, gene ~ok muvaffak olmu! say1hrlard1. 
<;:iinkii ii~ §ehirdeki miisabakalarm hep
sinde daima en on safta ve daima birinci
ler arasmda idiler. Birka~ miisabakada 
birinci olup da, digerlerinde tasnife dahil 
olamamaktansa hi~ birinci gelmemek, fa
kat her miisabakada, en iyiler arasmda 
bulunmak miirlccahhr. <;:iinkii ancak, 
boyle bir vaziyettir ki ekipin miikemmel 
oldugunu, iyi .;ah§hgm1 gosterir. Halbuki 
aslan siivarilerimiz, hem ~ok k1ymetli ii~ 
birincilik ald1lar, hem de her miisabaka
da, birinciler yani en iyi netice alanlar a
rasmda bulundular. Kazand1klan birinci
liklerin, rakiblerinin o miisabakalarda fe
na parkurlar yapmalan iizerine talih ve 
tesadiifiin yard1mile kazamlm11 olmad1g1-
m gosterdiler. Biitiin bu zaferler ve mu • 
vaffakiyetler silsilesi onlann k1hclarmm 
hakk1 idi. K1Saca, Tiirk siivarileri bu y1l 
miikemmelden de fazla, ekmel olduklan
m biitiin diinyaya ispat ettiler. Onlarla 
iftihar ederiz. F akat iftihar etmek kafi 
degildir. Biz de onlara bu ekmeliyete la
y1k fevkalade bir kar11lama yapmahyiz. 
Cumhuriyet, ilk yazd1g1 yaz1da Belediye
nin, Vilayetin, istanbul Komutanhg1nm, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, Halkevle
rinin, Tiirk Spor Kurumu 1stanbul mmla
kasmm, Basm Kurumunun hirer murah
hasmdan miirekkeb bir istikbal komisyo
nu tertib cdilmesini vc merasim program1-
m bu komisyonun harnlamas1m teklif et
miiti. Boyle bir1ey yap1lmad1. Siivariler 
obiirgiin geliyorlar. Arhk komisyon ya
pacak ve miizakere edecek vakit kalmad1. 

1stanbul Komutam Korgeneral Omer 
Halis B1y1ktaym muzaffer siivarilerimizi 
biiyiik askeri torenle kar11hyacagm1 bili • 
yorum. Kendisinden bir ricam var. Her 
sene siivarilerimiz Avrupadan geliyor, 
Sir:. ·ci istasyonunda biiyiik bir kalabalik 
tarafmdan kar11lamyor, sonra olomobille
re binip Siivari Binicilik okuluna gidiyor
lard1. Onlan ancak, istasyona biriken 
halk goriiyor, alk11hvordu. Bu defa, de
nizden gelecekler. Galata nhhmmda ise 
biiyiik bir halk kiitlesinin loplanmasma 
miisaid yer yoktur. 1stanbul halkmm on
Ian doya doya gormesi ve alk11hyabilme
si i~in, 1iiyle bir teklifte ve ricada bulunu-
yorum: 

Siivari ekipimiz, onlerinde ve arkala • 
nnda Siivari Binicilik okulunun iki bolii
gii oldugu halde, ala binmii olarak Gala· 
tadan tramvay yolunu takiben, Harbiye• 
ye Siivari Binicilik okuluna gitsinler. 
Biivlece, bu uzun mesafede, yollara dizi
len · .alk, onlan gormek, selamlamak, al
k11lamak imkamm bulur. 

Muhterem 1stanbul Komutamndan, 
programm bu iekilde tesbitini rica etmek
le I jn 1stanbul halkmm dileklerine 
terciiman ol •u;uma asla 1iiphe etmiyo• 
rum. 

izmitin bir koyiinde 

iki cesed bulundu 
Bunlardan biri erkek, 

digeri de kad1ndir 
1=it 6 (Telefonla) - Bugiin vila • 

yetimize bagh Mimetiye. ko!.ii~~?. Do : 
ieme mevkiinde tabanca 11~. oldu~u.len bi
n erkek, biri kadm olmak uzere 1k1 cesed 
bulunmu1tur. Ara1hrma!ar neticesinde 
bunlarm Mimetiye koyiinden Nuriye ile 
Celal isminde iki gene oldugu, bir goniil 
macerasma kurban gittiklcri anlai1lm11 -
hr. 

T ahkikat derinleitiriliyor. 



4 CUJ\mURlYET 

II ~~k~uk T aksimdeki saatin al t1nda .. lb aye 

Sckiz b~uga tic; var .. Daha vakit gel- feye gittik. <;chresinin en kiic;iik hatlan 
medi. Benim grbi bu hususta tecriibe sa- bile zihnime adcta nak'°ldu. Haydi, di
hibi bir adama tciaia dii1mek yak111r m1 yelim ki farzlffiuhal hen onu farkedcme
hic; ? .. Biitiin kularm, kadmlarm rande- dim. 0 beni tamrnaz m1? Herhalde .. Yii
vuya gee; gclmeleri adet degil midir? Bu, ziim, c;ok s1k tcsadiif olunan bayag1 er • 
sade ic;timai bir adet olar<>k m1 yerle1mi1 kek suratlanndan deiiil.. Zaten oyle ol
acaba, yoba tabiatin ezcli bir kanunu maoaydt, ktz, o kadar erkegin ic;inden be
mu? Erkekler daima i1lerini saglama bag- ni mi sec;erdi? 
lamak isterler. Zamanmdan evvcl rnuay- F akat, yavrum, •en adarnaktlh gecik
yen yerde bulunurlar. Oyle ya, ne olur tin .. Dokuza yirmi var .. On dakikahlr. bir 
ne olmaz, kadm ktsrnt bu .. Akima e•er teahhur senin gibi ciddi bir k1za yak111r 
erkence dii•liverir, beni gorcmez, bir a1a· mt?.. Maamafih, eninde, sonunda gel 
gt, bir yuk~n dola1ttktan sonra gider.. de, ben bir bu kada1 daha beklcmege ra· 
Hem boy le ilk buluimalarda erkegin be- ztytm .. Y alruz gelrnezsen, i1te o zaman 
nim gibi hareket etmesi 1arttu. i1 fena .• Ne yapanm? Adam dii1iindii-

Bakalun, trarnvaym biri goziiktii.. giim 1eye bak .. Cevada ugranrn.. Ya, 
Allah vere de bundan c;1ktverse .. Ben de onu almrn, 1oyle bir dola1mz, yahud da 
uzun boylu hclecan c;ekmesem.. Amma kar~thkh bir kac; parti tavla atanz .. <;ok
da aceleciyim.. Hie; .Ozleiilmi1 olan za • tanberi oynamadmt da, miibarek adeta 
mandan ilr.i dakika evvel gelir mi? Hem goziimde tiitiiyor .. 
de birinci randevuya I.. A .. A .. ,5u kar11ki gene k1za bak .. 0 

Of .. Hava da oldukc;a !leak .. ;iapkamt da, benim gibi bir c;eyrektir burada. Faz
tiiyle elimde tutsam daha iyi .• (:iinkii ha- la km!.. Dolgunca bir 1ey amrna, hie; de 
na 1apka pek yaktimaz .. Hem de boy le fena degil.. Y alntz zavalh iistba1 ftkara· 
bait ac;ik sporcu bir gene tipi alm11 olu • st .. Amma, ne yapsm? T cmiz pak bir 
rum.. Ceketimin diigmesini de c;ozmem elbise. Bic;imi ve diki1i biraz kotii. F akat 
)azm .. Bab1ali efendisi gibi, ;iehzadeba- satiyet ve sadcligi, zevhizligini ve yolr. • 

11 beyi gibi goziilr.rnemeli.. suzlugunu ortiiyor .. Oraya lr.adar gitsem .. 
Oh .. Saal, tam elifi elifine sekiz buc;u- «Kiic;iik hamm.. Goriiyorum ki, desem, 

gun iizerinde .. Bak, Rum kilisesinin c;an· siz de benim gibi inkisan hayale ugrad1-
lan da c;ahyor .. Bir sigara yaksam biraz ntz. Beklediginiz grlmedi. Siz de, hen de 
hclecanun gec;ecek .. F akat onu boyle kar: ayni mevkideyiz .. Gelin berabe~ g~zip eg
itlamak hiinnetsizlik olmu mt? Ha_:d1 lenelim de 1u vefas1zlardan b1r mhkam 
nezaketi bir tarafa birakaytm, ya agz1- alallffi I» -
mm kokusunu ne yapmah? Vazgec; siga-1 Hie; oyle !CY olur mu? K1zcag1z ya 
radan filan .. Neredeyse 1imdi goriiniir .. akrabasmdan birini bekliyor da beni ters
Gclmerncti imkam yok ..• (:iinkii gec;en leyiverirse .. 0 .. ho!.. Dokuza c;eyrek 
hafta, tamihgumz diigiin gecesi bana. var .. Rezalet I. Bir c;_e:rek ... ~cc; lr.alm~r 
kartt ne kadar seviJtlli ve nazik ~avran: m1? .. Arttk .nezalr.et hlan duiunmem dog
mtjh. Tevekkeli, zaman olur kt hayah rusu .. Bir s1gara yakanm .. Yukandan ~e 
eihan deger, demerni§ler .• 0 akiam go· a1ag1dan hirer tramvay ~aha bek_ler, g1· 
ziimiin oniine geldikc;e yeniden 11:a1yolu • derim .. Cant isterse gelsm .. S~n~~ lsta.~
yorum .. Ne giizel eglenmiitik dogrusu .. bulda baika k1z yoktu .. ~~ n~ ~·t~gna ku
Sonra boyle iirin bir k1zcagm tan~arna i;iik hantm .. Sen onu pekala b1ltr1m ... (:ok 
vesile oima51 dolayJSile o .?iigiinii ~tr kat naz aitl:. usandmr .. Fakat ktz, ~a. bir. la
daha takdis ediyorum.. Omiirlcrinm so- md1ga rastgelip de onu savrnak ic;!n ~1raz 
nuna kadar mes'ud olsun o <;iftler .. Am- konu~ak, i;enc c;almak mecbunyehnd: 
ma, ayni zamanda biz de mct'ud olahm I. kaldtysa .. Haydi, bir tramvay d~ha bekh
Ne de zarif giyinmijti k1zcag1z o a1qam .. yeyim .. Seiki de geze gezc gehyordur ... 
ya ayrilirken kendisini kucaklamama Cumartesi giinleri Beyog!unun kalaba~1-
miisaade etmcsi, beni sevineimden adeta gtnt yanp gec;mek degme erkeklere nasib 
c;ildtrtmiih. Ay, vallahi, tahayyiilile bi- olmuyor, kald1 ki bi:iyle ~1tkmldim lr.1zla· 

I~ fena oluyorum.. ra !.. 
Al bir tramvay daha .. Aroma da ka • Eh cantm, bu kadan da fazla .. $imdi 

Jabahk .. Tabii .. <;iinkii kondiiktorlerin, beni fena fena soyleteceksin .. Mademki 
vatmanlann «posta> dedikleri ye1il cin •. gelmiyecektin, soz vermenin man.as! var 
sinden.. lkinci rnev~i. Herhalde ?una mt? Beni boyle azaba wkmaktan zevk 
binrnez .• Ben de sanlo ne taraftan gete~e- mi aliyorsun ! Amma, ya bir mazereti 
gini biliyonnuium gibi, hei; a1aiiidan ~og· i;tkhysa .. Gene lmd1r bu, annesi~ babas1: 
ru siiziiliip i;1kan arabalan kontrol ed1~0- biiyiik annesi. biiyiik babast .. Daym, am
rum .. Maamafih, bunda hakhytm .. Z1 • cas1 .. Ne bileyim, hepsinin birden Allah 
ra, lstanbulda oturuyor .. 1stanbulda otu- miistahakm1 versin, birinden birisi aklma 
ruyor amma, ,5i1liye, Ni1anta1ma teyze • esip de boyle zamanstz sokaga gidi1inden 

11
ni, amcasm1 ztyarete gitmez mi? .. Mu- 1iiphelendi, «Haydi, otur oturdugun yer

hakkak gi~r. boyle bir bulu1manm air.- de!» des!ise .. 

1amt eve bu <;e1id. hakh bir ma:teret soy- Dokuza be1 var .. Anla11ld1 bu iiten 
liyebilmek ii;inl.. Oyle ise kar11ya da d1k· hayir yok .. Tam zamamdtr, bari bir sine
kat edeyim. maya gireyim .. ,5imdi hem ucuzlathlar .. 

O., 0 ... Sekiz bu<;ugu dort ge~iyor... Hem de iki filim birden gosteriyorlar. 
1ster misin, gelmii olsun da hen farkma Amma, hie; 1iiphesiz bir tanesini ka<;tr • 
varm1yay1m ... lite buna yananrn dogru • d1k, kafir kmn yiiziinden .. Ne yapahm, 
au .• Hayir .• Hay1r .. Kor degilim ya, her otekini goriiriiz bari !. 
taraf1 fellelr. fellek gozden ge<;iriyorum.. Hah .. Bir tramvay daha .. Arhk bun
Maamafih bu kalabahkta kendime o ka· dan da c;tlr.rnazsa vallah billah durmay1p 
dar itimad gostermenin rnanas1 yok .. Dur gidecegim .. A .. Ben 1ahtm1 bu kadar se· 
bakay1m, tipini bir daha hahrhyay1m.. verim .. Y ahud .. Dur, bir sigara daha ya
Kara ka1h. kara gozlii .. Bugday tenli.. kaytm da o bitinciyc kadar bekliyeyim .. 
Siyah sac;h .. Narin endamh .. $u kad1nla- Nas11 olsa sincmada sigara i<;emiyece • 
rm davetlerde, diigi.inlerde, balolarda gim.. ' 
dekolte elbiseler ve ac;1k baila kendilerini 6f.. Ayaklarima da kara su indi .. Da
te1hir etmeleri, sonra da sokakta kokoroz· ha fazla sinirlenmenin liizumu yok .. Hay
lu bir 1apkanm, eci1biicii1 bir tayyoriin di biraz yiiriiyeyim de .. Bari baeaklan
altma gizlenmeleri insam o kadar 1a1irh- mm uyu~uklugu gei;sin .. 
yor ki .. Bazan gayet genii bir tebctsiirnle Tam dokuz !.. Haspanm yiiziinden fil
ba1 eiien bir bayam ahk ahk 1elamlay1p min ba1m1 da ka<;1rrn1yay1m .. lik tam1t1-
l!C<;iyor, neden sonra kendimi topluyor, o tu kendisini kucaklamakhgtma miisaade 
miiltefit Havva kmnt nerede tan1d1g1mt eden ktzdan ne beklenirdi. Zaten kabahat 
aneak bir lr.ac; yiiz metre uzaklaimea ha· ~nde, boylelerinin soziinr inantp da boi 
tirhyabiliyorum.. Sakm bu da onlara yere meydanm ortasmda yanm saat di
donmesin? Ne miinasehet.. Onu laaletta· kildigim i~in ... Nab kafa!. 
yin bir kadmla lr.1yas etmenin imkam rn1 <;:evlren: 
var .. Ka~ kerc dans ettil.:. Kac; kere bii· Ahmed Hidayet 

Konya Ereglisinde sevindirilen yavrular 

Bibliyografya 
Fransada miistakil resim 

Memleketimizde san'ata dair tenkidi 
ve tahlili eser pek azdtr; hele resirn 
hakkmda elimizde hi9 kitab yok gibi -
dir. Bunun ic;in, Giizel San'atlar Aka
demisi direktorii Burhan Topragm cGil
zel San'atlar Akadernisi ne§riyatmdan> 
olarak, Ahmed Muhib ve Cahid S1dkt 
gibi iki gene ve ktyrnetli §aire terciime 
ettirdigi cFransada Miistakil Resirn> a<l
ll kitab, bu yolda at1lan ilk rnuvaffaki
yetli adrm olmas1 hasebile, bizi sevin • 
dirdi. Degil yalmz resrnin, giizel san'at
lerin her §Ubesinin §U son yanrn astr 
zarfmda ne akla gelmez istihaleler ge-
9irdigini, ne §a§1rt1c1 garabetlere dil§til
giinii. san'atla alakas1 olrn1yanlar bile 
kulaktan kapma duyrnu§ olacaklardtr. 
Bu sisli karga§a!tk l9erisinde hakild 
san'at ktymeti olan eserleri ve cins san· 
atkarlan bulup 91karrnak, itiraf edilsin 
ki, olduk9a giic bir rne!le!edir. t§te bu 
kitabm miiellifleri Adolphe Basler ve 
Charles Kunstler -ikisi de bugilnkii 
Fransamn en tanmmt§ iki resirn rnii • 
nekkididir- bu ay1klama ve se9me a • 
meliyesini yapmi§lar ve giizeli ~irkin • 
den, sahihi sahteden, ebediyi ge9iciden 
ay1rrnaga rnuvaffak olrnu§larohr. Bu iti
barla, cFransada Miistakil Resirn> bize 
modern san'atin -resmin- yar1m asn 
g~en tarihinl vermekte ve onun haki
ki ~ehresinl aydmlatrnaktadtr. Resirnde 
Ernpresyonizma, Sembolizrna, Natilra • 
lizrna. Siirrealizrna, Kiibizrna mekteble
ri nedlr, rume yeni olarak ne getirrni§
lerdir, bu mekteblerin hakiki iistadlan 
kimlerdir? Biitiin bu suallerin cevabmt 
bu kitabda bulacaksm1z. Heniiz birinci 
cildi inti§ar eden bu kitab hakkmda 
miltercimleri con siizde> diyorlar ki: 

cMilellifler bu eserlerinde, Fransa
da -ki bugiin resrnin vatam say1hyor
adedleri on binleri g~en ressarnlar i9in
den pirincin ta§tm ay1klar gibi ancak 
yiiz, yiiz elli kadar en degerli san'atkan 
se~ip, onlarm hakild rnissionlarm1 san
at k1ymeti tarafgirliginden ba§ka taraf
girlig.e dii§rneden belirtrni§lerdir. De • 
nebilir ki cFransada Miistakil Resim> 
modern san'atin talihini 9izrnekte ve en 
doj!ru rnanzarastm vermege ,ah§mak -
tad1r. Ufak ,apta olrnasma ragmen e~
rafhdir. Biltiin san'at cereyanlanm i~i
ne ald1g1 gibi ayrica talimi rnahiyeti de 
haizdir. Bu nokta modern san'ati tetkik 
edeceklere faydah olacaktir. Eserde 
san'at, tarihi ve sosyal seyrile, san'atkAr 
da, rnizacmdan teknlgine, diinya goril
§iinden en kii~iik endi§elerine kadar bii
tiin zaviyelerile tetkik ve tahlil edil • 
mi~tir.;' , 

Miltercirnler, kitab1, aslma sad1k kal
m<!j'ta ~ali~arak, bil~k b!r titizlik ve iti
na ile terciimeye rnuvaffak olrnu~lardtr. 

Giizel San'atler Akadernisi direkto • 
riinil biiyle faydah bir te~ebbiise gir~
ti~i ve Ahmed Muhible Cahid S1dk1yt 
da bize gilzel bir tercilme sunduklan 
i'in tebrik cderken ikinci cildin de bir 
an evvel inti§arm1 diler, papyeku§e ii
zerine bas1lm1§ olan ve son derece gii
zel kli§eleri ihtiva eden bu nefis kitab1 
biitiln resim arnatorlerine, resirn hoca
lanna, sana'tseverlere ve biitiin mii • 
nevverlere hararet ve ehernrniyetle tav
siye ederiz. 

VI LAYETTE 

Bayraga 1ayg1 i~in ... 
Dahiliye VekAleti, vi!Ayetlere gon • 

derdiAi bir tamimde, bayraj!lrn1za gos
terilecek hiirrnet hakkmda evvelce gon· 
derilrni~ ola'n tebli~i hatirlatm1§, baz1 
yerlerde bayra~m tabutlarm ilzerine sa
rtld1gm1 mevzuubahs ederek milli sem· 
boliin tabut bed olarak kullamlrnasma 
kat'lyen rniisaade edilmemesini isterni§· 
tir. 

Ecnebi miitehauia celbi iti 
Miitehassts getirtecek Belediyelerirni

zin evvela Dahiliye Vekaletine rniiraca
at etmeleri lilzumu alakadarlara bildi
rilmi~tir. 

Vilayet ve kaaabalarda 
haz1rlanacak odalar 

Dahiliye VekAleti, her §eh!r ve kasa
bada konforlu otellerle han odalarmda 
konforu haiz en az iki odamn ihzar1 
lilzurnunu valiliklere b!ldirmt,tir. Ve
kalet, bilhassa sahll §ehirler!le demir
yollar1 giizergAhlarmdakl kasabalarda 
buna ehemrniyet verilmesini istemek • 
tedir. 

HALKEVLER'"'J)f 
Konferana 

iiakildar Halkevtnden: 

-
8'51938 i;ar1amba. gilntl au.t !11 de Hay· 

d&rJ>afl. Ntlmune haatane.sl doktorla.rmdan 
MU!lde Kb1m Ktlley taraf1ndan (Verem 
ve korunma ~arelerl) bai;hll altmda hal· 
k1m1z1 yakmdan a.l~kadar eden anemll blr 
konferana vorllecakllr. Salon herlr:e.s. Mtk· 
t1r. 

Mea'ud bir evlenme 
Sofya El~ili~i Matbuat ata1esi Nus • 

ret Ekincinin km Gungor Ekincinin 
to~u te~en Raz! Bilge ile nlk!hlm 
diin Fatih Belecliyesl Nlk!h mernurlu· 
~unda !era edilm~t!r. Yen! evlllere H· 

Konya Ere~lisi ( Hususl) - Yeni idare heyetinin degerli faaliyet!le adetler dileriz._._ 
c;:ocuk Esirgcme Kurumu bu sene merkez okullarmda bulunan 66 fakir ta - Konireye davet 
Jebeyi tepeden t1rnaj!a kadar giydirdi. Gelecek sene lc;tn daha fazla yar&m 
yap1lmas1 i~ln ~imdiden tedbirler ahnruktad1r, Okullar K1riehir felaket. ~hrem!nl Htmaye B!rll~I ba1kanhltm • 

dan: 
zedclcrine ynrd1m olmak iizere elli liradan fazla para toplam1~ ve Kmlay Hlmaye Blrllglmlztn kongreat 8/8/!DSB 
vas1tasile felaketzedelere giinderrnl§tir, Giinderdigim resim sevindlrilen Y•V· earaamba 1unu aut 17 Ii• yap1lac1kt1r. 
rulan gosterrnektec!.ir. I tryelerlmlzln haz1r bulunmalar1, 

Norvec'in milli kahramanr 
gene y1ldtz Sonja Henie 

Giizel 
nam1na 

artist Oslo'nun 
dikilen heykeli 

en biiyiik 
gogsiinde 

meydaninda 
Saint - Olaf 

sallanaraktan seyretmistir 
Holivud' dan yazthyor: 
Dol(rusu ona tabiatin bir harikas1 den

se iaytkhr. Dort Y•$mda dansa, yedi ya-
1mda patinaja ba1lam11. yinni ya1mda 
yt!dtz olmu1tur. Hi~ 1iiphesiz onu sinema 
artistlil(ine siiriikliyen kuvvet, patinajda
ki $0hrcti, buz ilzerinde kayma hususun
da ma ile kazandtg1 $ampiyonluklan .. 
F akat ne dersiniz, kiic;iikkcn patinaj Son
ja' ya son derece camm '1kan bir me1gu
liyet 11:ibi p:cliyormu$. Seiki en giic; fi -
giirlerde bile istidad1 dolay1Sile gayct ko
lay muvaffak oluyQ!'du da ondan I.. 

Dokuz ya1mda Norvec;te kendi ya,m
dakiler arasmda ilk ~mpiyonluk madal -
yas1m kazanan k1z, on bir ya1mda biiyiik 
kii<;iik biitiin rakiblerini p:olgede b1rak • 
mt1 ve on dort ya1mda ise diinya 1am
piyonu ilan edilmi1tir. I 932 ve I 936 0-
limpiyadlarmda cihan 1ampiyonlugunu 
muhafaza etmi1 olan Sonja'mn bugiin 
spor alemindeki kadar sinema aleminde 
de genii ve sonsuz bir $0hreti vardir. 

Babas1 Oslo' da bir komiir ticaretha • 
nesi sahibi idi. Annesi ise c;ok titiz ve sert 
bir kadmdt. Kmm gayet S1k1 bir terbiye 
altmda biiyiittii. Maamafih artist annesi
nin o sertliginden bugiin fevkalade mem
nuniyet beyan etmektedir. Ciinkii, o ka
dar tazyika maruz kalmasaydJ01, diyor, 
ihtimal derslerirni ihmal ederdim. 

Evet, Sonia spora oldul(u kadar ders
lerine de chemmiyet vermi1tir. 0 sayede
dir ki almancay1 c;ok giizel, fran51zcayt 
1oyle bOyle, ingilizeeyi de Alman ,ive
sile pekila konu1makta idi. F akat Ho • 
livud'daki son iki senelik ikameti ingiliz
cesine tamamen tath bir Amerikah 1ive1i 
bal(11lam11hr. 

Sonia Amerikan filim $irketile be$ se
nelik bir konturat akdetmi1tir. Bu muka
vele rnucibinee senede yalmz ilr.i filim c;e
virecclc, bizim param1zla topyekun 1 mil
yon '1tl0 bin lira µara alacakttr. Y ani se

nede (21!)) bin lira .. 
Maan\afih. Sonia bu mukavelesi de 

olmasayd1, ha1ka bir i1 de bulama -
1ayd1, gene zengin sayihrd1. Zira, Oslo
daki evindeki binlerce altm, giimii1 ku • 
palar ve dil(er k1ymettar madalyalar, e1· 
yalar vardir. Bunlarm bir k1sm1, diinya
nm muhtelif memleketlerinde yaphg1 mii
sabakalarda kazand1g1 muvaffakiyctler 
neticesi kendisine miikafat olarak veril
mi1tir. Bir k1Sm1 da peresti1karlarmm ona 
gondermi1 olduklan hediyelerdir. 

Amerikah reklam sefleri onu kac; defa 
sevi1tirdiler ve ni1anlatttlar. Bu mes'ud
lar buan T yronc Pover, Cesar Romero 

• 

Sonja Renie 

gibi partonerleri oldu. Bazan da hie; ta • 
111mad1ih zengin ~hsiyetlerle birlikte is
mi gec;ti. Fakat Sonia'nm kendi itirafma 
bak1lma onun gonliinde heniiz hi~bir de
likanh hayali yerle1memi1tir. 

Su anda, Greta Garbo fsvec; ic;in ne 
ise, Sonia Henie de Norve<; i<;in o ~kil
de telakki edilmektedir. Oslo'nun en bii

yiik bir mcydanmda onun namma kosko
caman bir heykel dikilmi1tir. Ayni za • 
manda memleketinin vatanda1hk listesin
de en ba1ta yaz1hd1r. Norvec;in be1inci 
rne1hur kadtm ve tarihi simast addolun • 
maktadtr. 

Gerek buz iizerinde, i:erekse beyaz 
perdede her muvaffakiyeti miiteak1b 
Norvec; Kralmdan kendisine ~i<;ek gel • 

mektedir. Di!ier taraftan vatana biiyiik 
hizmetler etmi~ olanlara mahsus Saint 
Olaf ni1amntn en biiyiik riitbesini haiz 
bulunmaktad1r. Norve~te bu ni~ana sahib 
Y•Rane kadm Sonia Henie' dir. 

Hele Holivud' dan ilk defa memlekc
tine mezunen i:eldigi gun Norve<;te milli 

bir bayram telakki edilmi1tir. lngilterede
ki Plyrnoth tayyare karargahmdan ken
disini alan bir deniz u<;ag1 gene y1ldm 
Oslo limanma kondurdugu dakikada bii
tiin 1ehir halkt nhhmda kendisini GiGekler 
ve konfetilerle bekliyorlard1. 

Heniiz yirmi bes ya1ma yeni basm11 
olan i:ene k1za kar11 gosterilen bu takdir 
ve tebeil 1iiphesiz ki yerindedir. Sonja bii
tiin bu niimayi1lerden nekadar rnaiirur ve 
miiftehir olsa hakk1dtr. Ciinkii bu co1kun 
tezahiirata liyakat kcsbetmek 1imdiye 
kadar kac; faniye nasib olmu1tur. 

(-~~~B~ir~i_k_i~s_a_t_1_r_l_a~~~) 
* Frans1z artisti Jean Gabin'in de 

diger birc;ok arkada;lan gibi Holivud'a 
gitmek iizere olduguna dair baz1 rivayet
ler ~1km1~t1. Bu 1ayiamn ash olup olma • 
d1gt hakkmda halr.iki rnalumat alrnak isti
yen gazeteciler bizzat artiste miiracaat 
etmi1ler, o da 1u eevab1 vermi1tir: 

- Boyle bir seyahat heniiz mevzuu
bahs degildir. <;iinkii halihamdaki dii· 
1iincelerim strf faz!a para kazanmak ga
yesine miiteveecih degildir. Vakta Ame
rikahlar bana ~ok miisaid tekliflerde bu
lunuyorlarsa hen hem burada ah1hgtm 
muhiti terketmekten, hem de F rans1z si
nemac1hgm1 biisbiitun yetim birakmaktan 
korkuyorum. F akat bununla size kat'iy
yen Holivud' a gitmiyeecgim, demek iste
miyorum. Seiki giderim, !akin zamam 
var .. Buradan har.ket ctmedcn evvel c;e· 
virecegim filmin scnaryosu, sahne vazu 
ve partonerim olaeak arkadailanm taay
yiin ederse ona diyecegim yok. Aksi tak· 
dirde karanhga kur~un s1kamam, me~hu· 
le adtm atamam, Amerikahlar beni ma
zur gorsiinler. * Amerikada f,koc;ya tarihinin baz1 
kmmlar1nt tasvir eden bir filirn viicude ge
tirilccektir. Ba1rolleri Gary Cooper ile 
Merle Oberon oymyacaklard1r. * lnililiz edibi Charles Dickens'tn 
«Christmas Carol» ismindeki cseri filme 
ahnacaktir. Bu kordelada ba§rolii Lionel 
Barrymore oymyacakhr. 

* Gary Cooper iic; yeni filim bird:n 
c;evirmeiie hazirlanmaktad1r. Bunlardan 
birincisi «Granstark» hr ki Merle Obe • 
ron'Ia birlikte oyniyacakttr. lkincisi «Kov 
boy ve kibar kadm», iic;iinciisii de «At -
lantik iizerinde uc;u1» tur. * «Yedi ciice ile nur topu» nun b1.i
yiik bir ral(bet kazand11(1n1 goren Val t 
Di•ney Skandinn ediblerinden Ander • 
sen'in en giizel c;ocuk hikayelerinden bi
rini ayni ,ekilde beyaz perdeye intikal 
ettirecektir. * Alexandre Dumas'm me1hur «Oc; 
silah1or» bilmem kac;mc1 defa olarak fil. 
me c;ekilecektir. F akat bu sefer eser bizim 
merhum Ke! Hasanm giiliinclii dramlan 
1eklinde beyaz perdcye abcttirileccltir. 
Ciinkii silah1orlan komik Ritz biraderler 
temsil edeceklerdir. * Franm facia artisti Jean Cabin 
«Cehcnnem treni» isminde yeni bir fi • 
lim c;evirecektir. * Sinema paYitahtmda yeni bir jon· 
promiye parlamai!a ba1lam11hr. Ad1 
Richard Greene'dir ve aslen lngilizoir, 
Bu artist ilk def a kendini Loretta Young· 
la ~evirdigi «Dort erkek ve bir dua» fil. 
minde ROstermi1tir. * Deanna Durbin dordUncti filmini 
~evirmege hamlanmaktadtr. Bu korde • 
lay1 Danielle Darieux'nun «Paris gelin· 
cii:ti>> kordelasm1 idare etmii olan aahno 
vhn Henry Koster idare edecektir. -Gazetemizin 5 ve 6 haziran tarihll nUahalar1n1n 

dUrdUncU sahlfelerinde netredilen 

NATT A'n•n yaz seyahati 
ilan1 hakk1nda liizumlu bir tashih : 

35 GUN ~apurlar biri_n~i, ~teller birin: 290 LiRA 
c1, trenler 1kmc1 •at1rindak1 

(trenler I kine I) kelimeleri Reh vi tertib olarak ( trenler birinci) ~eklinde 
dizilmi§ ise de hakikstte TRENLER IKINCI olaca.~1 tavzih ve tashihi 

keyfiyet olunur. 

7 Haziran 193& 

RAD VO 
(Bu ak(lamki program) 

ANKARA: 
12,30 kar~1k pllk neFiyatt - 12,50 p!ii.lc: 

Ttlrk mu.illtlsi ve halk §8.?k.Jlari • 13,15 da· 
hill ve barlcl baberler - 18,30 pllkla dan5 
mu.sJ;kJ.si - 19,15 Ttlrk muslklst ve halk ~ar· 
k1lar1 (Hlkmet Riza ve arka<la~lar1) - 20 
saat ayari ve a.rabca ne~rlyat - 20,15 TilrlC 
rnuslklsl ve halk §arktlar1 (Leman ve ar• 
kadai;lart) - 21 kon!eran.s: Dr. Nusret Ka• 
ra.su - 21,15 stiidyo salon orkestra.s1 - 22 
aJa!1$ haberlerl - 22,15 yannkl program ve 
i.sUklll mll.I'§1. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Ttlrk musikisl - 12,50 hava· 

dis - 13,05 plllkla Tiirlk muslklsl • 13,30 
muhtell! plAk ne§rlyatt • 14 &on - 18,30 
pllkla dan.s muslklsl • 19,55 borsa haberle• 
rl - 20 Vedia Riza ve arkada§la.r1 tarafm• 
dan Ttlrk muslklsl ve balk §8.rktlar1 - 20,45 
hava raporu - 20,48 Omer Riza tarafmdan 
arabca sliylev - 21 Tall.sin Karak~ ve ar• 
kadai;Iar1 tarafmdan Tiirk muslklsl ve halll: 
§ark1lar1, saat ayar1 • 21,45 orkestra - 22,15 
aJan.s haberlerl - 22,30 pJA,kla &ololar, ope• 
ra ve operet par9alart - 22,50 son haberleJ 
ve ertesl gilnlin programt - 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par!ralar 

Operalar 
20,35 Budapefte: Cos! fan tutte (Mo • 

zart'm). 
21,30 Londra: illlhlartn grupu (Vag -

ner'lnl iklncl perde. 
21,35 Paris (P. T. T.l: Dejt!rmene hii• 

cum {Bruneau'nun). 
22,05 Konigsberg: Opera blnasmdakl 

temsUtn nakll. 
22,05 MllAno: Cezay!rde italyanlar moll 

slnl'nlnl. 
Biiyiik konserler 

20,15 Kolonya; Lortzlng - Veber'ln eser• 
Jeri. 

21,05 Breslav: Halk muslklltl. 
21,05 Briiksel: Beethoven'tn eserler!. 
21,15 Doy~landunder: Alman balk '"""' 

ktlart. 
21,35 Strassburg: Mozart'm operalarm• 

dan par!;&lar. 
22,05 Berlin: Mozart'm eserlerl. 
22,05 Stuttgart: Haydn ve l}open'liJ 

eserleri. 
22,05 Saarbrtioken: Grleg'ln e.serlerl. 

1,05 Frankfurt: Sol!.stler!n konserl. 
Oda musikileri 

20,35 Miinlh: Muhtell! par9alar. 
21,35 Belgrad: Muhtell! par~alar. 
22,45 British National: Mozart'm sere • 

nadlari. 
23,20 Paris CRadlol: Bcbumann TI! 

Brahms'm eserlerl. 
23,35 Doy9Iandunder: Beethoven'ln e • 

serlerl. 
$arlr1 konserleri 

21,35 Londra: Laurlk Melchior, Ado~ 
Vogel, Frieda Leider clllhlar!ll 
grupu> opera.smda. .. . 

NOBET~IECZANELER 
Bu gece ~ehrlm!zln muhtellf semtlertn.. 

dekl ntibe~I eczaneler funlard1r: 
Istanbul clhetl: 
Emln6nUnde (Mtna.syan), Alemdarda (A• 

JI R1za), Kwnkap1da (Haydar), Kii9iikpa., 
zarda CNecatl Ahmed), §ehzadebagmdll. 
(A.saf), Fenerde <Vitali), Karagtimrtlkte 
(Arif), §ehremtntnde (Nilztml, Aksaraydli 
(Z. Nurl), Samatya.da (TeofUosl, Bakirktiy• 
de CMerkezl, Eyilbde CArif Be§er) eczane• 
lerl. , 

BeyoJtlu clhetl: 
Pangalt1da (NargUeclyan), Talc.slm 13 • 

tlk!U caddeslnde (Llmonclyanl, iat!.klll 
cadde.slnde (Dellasudal, KarakOyde (Htl .. 
sey!n Hiisntll, Ka.sunpa.,ada CMtleyyed), 
Ha.skliyde CNeslm Aseo), Be§lk\aft& (VI • 
dtnl, Ortakoy, Arnavudkiiy, Bebek ecza • 
nelf!lr1. 

Kad1k0y Mada caddes!nde (Neja<!) Al ~ 
tiyolda (Namlk), iisktldarda <imr~horJ', 
Bilyiikadada C!?ina.sl Rizal, Heybelldel 
(Halk), Beykoz, P14&bah~e. A. Hlaar ecza.• 
nelerl. 

Tenezziih 
Muallimlare Yardrm cerniyetl, onib

milzdeki pazar giinil l9in bir tenezziill 
tertib etmi§tir. 0 giln i;lirketl Hayriye
nin 71 nurnarall vapuru Kiipriiden, 74 
numarahs1 da Kadikoyiinden tenezzil • 
he i§tirak edeceklerl ahp Adalar oniin• 
den ge.;ecek, <;:marc1j!'a u~rayip ikl s.,. 
at kaldtktan sonra Yalovaya gid~ktlr• 
Avdette mehtabdan istifade edilmek i• 
~in Boltaza gidilecek ve donil§te tenez• 
zilh~iiler Kopriiye ve Kad1koyiine b1ra• 
ktlacakttr. 

Vapurlarda milkemmel caz vardir, 
gidi§te ve geli§te ho~a vaklt ge<;iril • 
mesini ternin edecek §ekllde ej!'lenee 
program1 haz1rlanmt§ltr. trfan ordumu:· 
zun fedakar unsurlan olan muallimle
re -ac1 giinlerinde- yardrm etrnek rnak· 
sadile tesis olunan hay1rh bir cemfye
tin bu te,ebbiisiinden aznrn! surette ka• 
zanc elde etmesi i~in ~ocuk velileri ta• 
rafmdan tenezzilhe vasi mikyasta rait• 
bet g&tPrilecegini ilmid etmek isteriZ· 
Biletler !stanbulda Cagaloglu orta okul 
d!rektorii Tahir Atamanm, ilk tedrisat 
l3a1enspektorli i;;evkl ve Kad1koy sekl· 
•incl rnekteb ba,oj!retrnenl ve cerniyet 
A<baskam Zahide Tan nezdindl'!dir. 

$ehzadeba~1 
TURAN TlYATROStJ 
l!alk san'atkAn Na~id 

ve arkada§lar1 
Yen! varvete 

numaralar1 
(SONRADAN G6RME) kornt"di 3 percle 

Dans. solo, diiet, varyete 
Localar 100, her yer 20, paradl 10 

HALK 
OPERETI 

10 haz!randan 
itibaren 

yaz temsilleri 
ba§hyor. 
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Giizel ~aml1ca canl1 b1r 
• mevs1me haz1rlan1yor 

Daha •imdiden tramvaylar1n ta,1ya ta,1ya 
bitiremedigi bir kalabahk bu nefis manzarah 

tepeye ~1kmaya ha,Iam1,br 
tl'skiidar iskelesine vapurun biri ge

lip biri gidiyor. tskele iiniindeki mey -
danJtkta, tramvaylarm biri bo§alma -
dan iiteki doluyor. Hi~ de can s1km1 • 
Yan yarim saatlik bir seyahatten son· 
!a <;:amhcaday1m. 

Herkes gibi, §imdi ben de, yedi tepe 
Uzerine a~1lm15, ye§il bir balkondan is
tanbulun haritasm1 seyrediyorum. 

Bu harita, uzaktan acemi elle <;izil 
lni§ kabataslak bir paftay1 andmyor: 
~•hrin iki yakas1. bir araya gelmi§ gibi
dir. Denizin nerede bittigi. karanm ne
!ede ba§lad1g1 belli degil! tlskiidarla 
Saravburnu dudak dudaga vermi§ler. 
l\ya;ofyanm avaklan dibinde tlskiida • 
!tn iskele camii... 

Biitiin tabiat unsurlarmm -deniz, dag, 
Orman, <;i~ek, kus,- YC§il bir alemin i
~inde ha51r ne§ir oldugu bir yer bura
s1: <;:amhca!.. 

O <;:amhca ki , cEdebiyatt Cedide• den 
bir evvelki devirde, cArz1n semaya en 
Yakm noktas1• idi. 

Billbilller, en milstesna konserlerini 
burada verirlerdi. Kalemlerini, boyaya 
bahran sairler ilhamlanm damla dam· 
la bu k;ynakt~n toplar, serazad gonill
ler, a<;1hp sa<;1lmak i<;in buraya ca~ .. a
larlardi. En biiyiik §airlerimizin, ol~m 
do~1Hnde: •Gamhca ... <;:amhca .. » d1ye 
sa •1klamakta hakk1 vardi. <;:iinkil cO•, 
bir devrin ifadcsivdi. Devrini ikmal e
den biltiln faniler . gibi, <;:amlica da, bii
tun dekorlarile birlikte ~iikilp tarihe 
ltari~mt§h. 

Fakat size, bu ~iiken <;:amhcanm e • 
leklerinde, §imdi, yeni bir <;:amhcanm 
filizleri f1§k1rmakta oldugunu miijdeh
Yebilirim. Diln, ben de o yesil dagtn 
ltuytulugunda kendimi gizledim. 

Epcyce zaman var ki, <;:amheay1 gar· 
lnemistim. Bu metruk cenneti, biiyle 
Yilzlerce Adem ve yilzlerce HavYa ile 
dolmu§ bulacag1m1 akhmdan ge~irmi • 
Yordum. 

Tramvaylarm tas,1ya ta§1ya bitireme
di~i bu ard1 aras1 kesilmez kalabahgm 
heosi <;:amheaya gittigine adeta inana· 
ca 1m gelm vordu. 

K1S1klidan tepeve do,gru tirmand1k<;a 
ha,·retim arth. Aqaclarm dallarmda ne 
ltadar blilbUJ varsa, giilgclerinde de o 
ltadar in•an vard1. 

Cinlerin cirid oynad1g1 Gaml!ca ne
!e~e. bu c1v1lc1v1l mesire Yeri ner!'de? 

Yol boyunca sira s1ra ko<kler. bahce· 
ler ortastnda sivrilmii minimini vil1Et • 
lar ... 

Vaktile sinek avliyan gazinolar §im
di hincahmc! 

Dort bir taraftan akarcasma mii~teri 
€eliyor. Bir bo§ masa bulup, her ney
ge verle<ebildim. 

Hicbir dolaba girmeden buz kesilen 
<;'.aml1ca suyunu, iiniime silrdiiler. Bu 
lezzette sulan, her giln i9ip dururuz. 
F'akat suvun da tazesi ve bavatt oldu -
runu kabul etmeliviz. <;:aml;ca suyu • 
b,1.., en ty1'it, ;..,, r 11 o::u c; ivpti . kendi mern· 

bamda, tabii vas1talarla kendiliginden 
sogumas1 ve taze taze i~ilebilmesidir. 

insan bu suyu tadarken; adeta su de
gil; hava il'iyorum samyor. Bana kal • 
sa, <;:aml1cada, suyun ad1 hava ve hava· 
nm ad1 su olmah idi. <;ilnkil suyu, ha· 
vast kadar hafif ve havas1 suyu gibi 
lezzetli ... Koklad1~1mz havada, serin bir 
suyun hararet sondiirilciililgii ve ii' -
tiginiz suda, giizel bir havamn ferah ve
riciligi var. 

Gazinonun icerlek bir yerinde, eski 
bir 9e§me gordilm: <;:amhca suyu, i~te 
bu cesmenin kilnkii i9inden ~ml §ml 
ve biltiin sular gibi nazh nazh akiyor. 

<;e§menin tarihi, ilzerindeki kitabede 
yaz11t: 

cBendesi Rasih dedi, tecdidine t11rihi 
tlim. 

Eyledi icra bu aym Zemzemi Mah _ 
mud Han• 

1251 
()teki cephede bir ba~ka kitabe var: 
c N aliden tarihini sordum, dedi: 
Ce~mei dbt hayatt canfeza ...• 
Tecdid siiziinden anla~i11yor ki, <;es

me daha evvelki devirlere aiddir ve 1-
kinci Mahmud. bu cab1 hayat. i sadece 
temizletip yollanm tamir ettirnti§tir. 

................................................ 
Gamhcada igde agac1 da nekadar <;ok

mu§ ... Hemen ad1m ba§mda bir igde 
agaci. .. igde dallarmm iclere bavgmhk 
veren itn i9inde yan sarho§ gibi yil -
riivorum. 

Fakat c1hr. yalmz igdelerden gelmi
;-or. Mesela §U ge<;tigim yol, bir kekik 
tarlas1 orta'1nda, goz alabildigine kadar 
uzamyor. $u kar.iki sirtta boy atan 
c&dir• Jerden nefls re<;ine kokuian ta
§iyor. 

<;:amhcaila eiilenmege gelenler i<;in -
de iki s1mf halk l!Oriivorum· Biri baba
~·ani tak1m... Kilimlerini, has1rlarm1, 
tencerelerini beraber ahp i?elmi<ler: Se
maverler kaymyor, CIZlr cmr kiilbasti
lar pi§ivor, bir yandan da gramofonl'lr 
durmadan l'•hyor. Diinen plaklardan i
ki tanesi var ki, muhite pck uygun dil
§iiyor: 

Gel gideli"'., 9a'."11caya. btt gece ... 
Kumro gtb1 sev1§elim gizlice ... 

. iii;. 9~~i;~~~;~·. ii~· . ~iii ii~;;;: ..... 
Ask bahqesinin bii.lbii!uyiiz, 
Dillerde gezer, sii11leniriz, 
Gamstz 11n~ar1z. eglcniriz! 

6teki sm•f halk ise, daha az portatif 
gelmisler. Gazmoda Yiyip i9ivor. tabak, 
bardak gibi eksiklcrini burada tamam
hyorlar. 

Agaclar aras1nda dolas1rken minimini 
bir k1z giirdiim. Bi~ .~~ek s1pas1m yu -
larmdan tutmus. goturiiyor, s1panm a
rada bir inade1hg1 tutarsa: 

- Zengin ... Zengin ... diye sesleniyor
du. 

Esege zengin ad1 vermek pek giiliinc 
ve biraz da kaba bir ziigiird tesellisi i
di. <;:ocuga sordum: 

{:amhcada a~ik ha\'ada dans eden ~iftle~ 

CUMHURiYET 

Gilzel (:amhcaya akin ... 

···························································· 
Yumurta ihracat1 

Nizamnamenin 12 nci 
maddesine aid rapor 

Vekalete gonderildi 
Yumurta ihrac nizamnamesinin 12 nci 

maddesinin sureti tatbik1 hakkmda ihra -
cat tacirlcrinin ileri siirdiiklcri miitalealar, 
!ktisad Yekaletine bildirilmi§tir. Bu ara
da ihracat maddelcri ha§ kontrollugu, 
yumurta ihracat~1lan birliginden bu hu -
susta bir rapor da istemi1tir. Bu rapor ha· 
znlanm11 ve bir nushas1 lktisad V ckalc -
tine, diger nushas1 da Turkofis ba1kan -
l1gma gondcrilmiitir. 

Evvelce yazd1g1m1z gibi kontroldaki 
mu§kulat dolay1sile ticaret borsasmda da 
toplanh yap1lm1§ ve bir rapor hamlan -
m11tir. Bu rapora kontrol heyetinde bu -
lunan tuccar mumessili aza da iitirak et
mi§tir. 

On ikinc: maddede «kontrolda bir san
d1k yumurtamn yuzde bc1i» kay1dh bu • 
lunduguna gore sand1gm hcycti umumi
yesinin s1klet vc toleransmm nazan dikka
tc almmas1 laz1m geldigi kanaati mevcud
dur. Gelen malumata gore, Turkofislc 
!~ Ticaret umum mudiirliigu arasmda ce· 
reyan eden muhaberatta Turkofis bai
kanl1g1 da ayni mutaleada bulunmu5 vc 
bunun uzerine Turkofis !stanbul iubesin
dcn maddenin tef,irine yanyacak baz1 
mrllllmat i~tenmi"tir. 

- Bu ejek sahiden zengin mi? 
Boynunu biiktii: 
- Bilmem! 
- Ya neden Zcngin diye bagmyor-

sun? .. 
Bu sefer ald1g1m cevab da, gene bir 

ba§ sallamasmdan ibaret kaldi. Fakat, 
minimini e§egin ye§il bir ot hazincsi 
i9inde otlad1gm1 goriince, ben kcndili
gimden bil.kmilmil verdim: i:)nil'1deki ot, 
bir e5ek i9in hakiki bir servet say1la -
bilirdi! 

Tabiat burada, yalmz otu degil, her 
jeyi bol bol adeta israf edercesine or
\aya di:ikmil§til. Gi~ek mi istedin? Kok· 
la, koklaya bildigin kadar ... Bill bill mil 
dinliyeccksin? Dinle, dinliye bildigin 
kadar ... Su mu i9eceksin, i9 i9ebildigin 
kadar .. . 

Solda bir tiimsek gi:izilme ili5\i, ve bir 
mezar ta5ma bakarak irkildim. Ab
dillhak Hamidin annesi Fatma Milnte
ha burada yahyordu! 

Biiyilk jairi daha ziyade belki bu 
cHilvelbaki. nin ta5tan siikutu buraya 
baglamJ.§h, diye diljilnilyorum. 

................................................ 
Donilste bir arkada5, iiniime ~1kh: 
- Galiba Camhcadan geliyorsun; ka

labahk nas1l? 
- i;lashm, dedim, Camltca adeta bir 

mucize ile yeniden dirilmi§ ... 
Gilldii: 
- Mucizenin ne oldugunu da ben sa

na haber vereyim: i;lirketi Hayriye ile 
Halk tramvaymm mil5tereken ~1kar -
d1klan yirmi be§ kuru§luk kombine bi
letler!... 

SALA.HADDIN GONGlJR 

BEYNELMILEL PORTRELER 1(0~E 

Sign1und Freud PENCERESiNDEN 
Budala 

Dun, gazetelcrdc ~1kan birka~ sat1rhk 
bir tclgraf haberi, profci;or Sigmund 
Freud'un kam1 vc k1zilc birliktc Viyana· 
dan Parise gittigini bildiriyor. Biiyuk ali
min, dchasm1 butun dunyaya ne1rettigi 
mihraktan ebcdiyen aynld1gm1 gostcrcn 
bu habcr ~oktanbcri bekleniyordu. 

F rcu,d' a peygambcr demck ~ok dogru 
olur. Hayatm1 ve mcslcgini tctkik elc
ginden g..;irirsck ona vcrecek ba1ka isim 
bulamay1z. Freud bir mezheb kurmu1tur; 
baika mczheblcrin tesirinc bagh kalan 
muridlcri, herkcstcn cvvel kendinin inan -
d1g1 yola getirmek i~in bir peygamber fc
ragatile didinmiitir; ilmi 1iiri kadar kuv -
vetlidir; ruhun, eri1ilcmcmi1 derinliklcrini 
araitmr, riiyalarm manalanm okur, tah
teiiuurun gunahlanm tefsir edcr. 

Freud, miinzir dcgil mul'§iddir; cinsiye· 
ti, alcyhindc ate§ puskurmek i~in degil, 
onu ruhun karanhklanna iten gizleyici 
kuvveti ezmck, ahlaki tclakkilcrin sakat 
taraflanndan dogan hastahklarla miica -
dclc etmek i~in ele alm11tir. 

Her peygambcr gibi, sahtc ilahlara 
kar11 mucadele a~an Freud, gene onlar gi
bi, mezhebini ilk kurdugu zaman, kendi 
mcmlckctinde inkar cdilmiiti; bugun de 
koguluyor. 

Bir rivayctc gore, Sigmund Freud, 
mustesna bir adam olmaga namzed olarak 
dunyaya gclmi1tir. Bunu, o dogdugu gun, 
anasma, ihtiyar bir koylu kadm tepiir ct· 
mt§. 

Freud'un gencligi mucadelc i~indc ge~
ti. Ailesinin, mali vaziyct itibarilc du1iik 
ve aslmm Y ahudi olmas1, Alman muhiti 
i~inde buyuycn delikanlmm maneviyab 
iizcrinde act bir tesir yap1yordu. 

T ahlili ruhi mczhcbinin bugiinku pey
gambcri, kendisine bir meslek aramak ~a
gma vard1g1 zaman, hukukla tabii ilimlcr 
arasmda uzun muddet bocalam11h. An -
cak bakalorya imtihanmdan biraz evvcl 
doktorluga karar vcrcbildi. Diplomasm1 
ald1g1 zaman yirmi bei ya1mdayd1. 

Frcud'un, ruh hastahklarilc meigul ol
maga ba1lamas1, Paristc, o zamanm en 
mcihur asabiye miitehasS1S1 doktor Char
cot'nun yanmda ~ah1hg1 tarihtedir. 1885 
sonbaharmdan 1886 yazma kadar Pa -
riste kalan Freud, Viyanaya avdet ettigi 
zmar, istcri vak'alarmm mahiyctini iuuru 
didiklcmck surctilc anlamak kabil oldu -
gu kanaatini edinmii bulunuyordu. 

T1b cemiyctinde, isteriyc dair verdigi 
bir rapor. biiyiik bir pahrd1ya sebeb oldu. 
Viyana hb mchafili, Mesmer' dcnbcri ru· 
hi hastahklar bahsine tcmas eden hcricy
den fena haldc kuikulamr olmu1tu. 
F rcud'un nazariycsi, istcrinin bir nevi 
1cytan iii olduguna inanan orta~aga av -
det gibi telakki edildi. !pnotimza isc, ge· 
nc ayni tib mchafilinin kanaatine gore, 
kar11Smdakini oun'i vas1talarla scrscmlct • 
mekten ibarct bir iiti. Hele, Paristc, er -
keklerde bile isteri vak'alan bulundugu -
nu siiylcmcsi; F rcud'un, insafsiz bir inhi
zama u~ramasma sebcbiyct vcrdi. 

Ye F rcud, o giindcn sonra, Viyana 
Universitcsine ayak basmadi. Senelercc 
zaman sonra, Onivcrsitenin ona fcvka ... 
lade profesor paycsini tevcih elmcsi de, 
niifuzlu bir hastas1nm delaleti sayesinde 
olmu1tur. Y etiiminci y1ldonumu munasc • 
betile, fakultenin bir kclimclik tebriktc bi
le bulunmc .1as1, Freud'la Onivcrsite ara
smdaki soguklugun dereccsini gostcrmegc 
Hfidir. 

Buyiik alim, cimiyet esas1 uzcrine kur
dugu as1l biiyuk nazariyesini ortaya athg1 
zaman, 11b aleminde buyiik kiyamct kop
muitu. F akat, aleyhindcki ccrcyanlara 
hi~ kula k asmadan, dogruluguna iman ct
tigi yolda ilerliyen Freud'un iohreti, ya
va1 yavai arhyordu. Hislerin korletilmc· 
sine imkan olmad1g1n1, buna tc1ebbus et
menin, o hisleri, 1uurdan tahte~;uura et· 
mekten baika bir netice vermcdigini, fa. 
kat tahte11uura itilen bu duygularm, ruh
ta birikip asabi hastahklar tevlid ettigini 
soyli,·en Freud, ortaya bir ycnilik atmak 
saye<inde etrafa yayd1g1 adm1 gitgidc bu
tun diinyaya iiittiriyordu. Y eninin cazi
besinc, alimin cidalci tabiati; nazariycsi
ne, butun bir meslek mensublan kutlesin
den gordugi' 1iddetli muhalefetc ragmen 
bir peygamber fcragati ve imanilc sanh11 
ve bilhassa, nazariycsi cinsiyet gibi ~ok 
cazib bir mcvzu uzerindc kuruiu, onun 
etrafmda talebeden, hayranlardan, ve o
kuyuculardan miirekkeb hcyccanh bir 
kutle toplamaga ba1lam11t1. 

Frcud'un, kendi ruhunun derinliklc • 
rinde yapt1g1 ara§hrmalann neticesm1 
ilan ve kendisini, kusursuz insanlarla do
lu bir cemiyct i~indc tek gilnahHr olarak 
tc1hir ctmcsi, ruh hastahklan mczhebinin 
bu y1lmaz fcdaisi etrafma toplanan inan 
sahiblcrini say1s1z nisbette ~ogaltm11h. 

Bugiin F rcud, kurdugu nazariyc ctra
fmda ~arp11an koskoca bir kutlcyc uzak
tan bakaca:C, o kutlenin vc kcndi mczhc -
binin fevkinde kalacak derecedc yiikscl
mii. ruhi tahlilin timsali olmuitur. 

Sigmund Freud, hususi hayatmda, 
tahte§§uurun csrar dolu muhitilc temas ct· 
mii, ruhlarm en dcrin koiclerim kan1tmp 

Profesor Sigmund Freud 

gavammm okumu1 bir kimseden hi~ iimid 
edilmiyecek kadar basittir. Hayatt bir sa· 
at gibi muntazam kurulmu1tur. 

Freud, seksen sencdcnbcri ayni iehir -
de, kirk scneyi muteca1·iz zir zamandan
bcri ayni cvdc oturur. Hastalann1, kirk 
senedenberi ayni odada muayene etmi1. 
ayni koltukta oturup kitab okumu1, ya -
Zilanm ayni masada yazm11hr. Altt ~o • 
cuk baba.1dir; mcsleginden vc ilimden 
ba1ka iahsi hi~bir ihtiyac1, hi~bir ihtiras1 
yoktur. Hayahnm reviii, munhaman me
saisinin hi~ degiimiycn ve durm1yan, rc
vi1ine uydurulmuitur. 

Freud'un seksen iki ya1m1 dolduran 
sencler, gelen giinun, giden giinc ayncn 
benziycn hesabh, ol~ulu ~·r~cvcsi i~inde 
gc~mi1tir. Haftada bir gun, Universitedt 
konferans; cumartesi giinleri, ogleden 
sonra bir iskambil partisi; bunun haricin
dc, sabahtan akiama, daha dogrusu gece 
yansma kadar, tahlilc, hasta muayencsi
ne, mulaleaya, fennc vc ilmc tahsis cdilen 
dopdolu saatler. 

C ok kulland1P:1m1z bir kclime. 
F akat bu kclimcnin medlulii 
iizerinde isabctle durulmu1 ol

dugunu hie; ummuvorum. Cunkii ayag1 

karpuz kabui(una iliserck du<cn bir ada
ma budala dediP:imiz gibi dalgm dalgm 
yururkcn bizi omuzlayip kaldmmlara se
rcn mec;hul pehlivana da o s1fah verivo

ruz. Hayatta herhangi f1rsat1 kac;1ranla -
nn, elindeki lokmay1 veya avi baskasma 
kaphranlarm ad1 gene budalad1r. Hangi· 
sini sayayim, bilmcm ki?.. Hocalar, ders· 

le beccribizlik gosteren c;ocuklara; usta· 
lar, isini iyi kavnyam1yan c;iraklara; 
amirlcr, verdiklcri emri bir c;1rp1da kav· 
nyam1yan memurlara; soforlcr, sagm1 so

lunu sasirarak kazaya kcskul ac;an yolcu· 
Iara; kadmlar, goziin bclagatine goz yu
man crkeklerc ve adeta herkcs hcrkcse 
budala diyor. 

Bu kelimenin lugat bakimmdan da yii
zii ve ozu kan11k. Bede! ve bedilden is· 
tikak ettirilcrek cbdal ve biidcla suretinde 
cemilendiriliyor. Turk selika" bu iki cemi 
sigas1n1 hem aptal ve budala bic;imine 

sokmus, hem de - a'za, evlad, tahrirat gi
bi - miifred olarak kullanm15hr. Hayir, o 
selika, bu kadarla da kalmam11, kclimeye 
busbutun ba•ka bir mana katm15t1r. Cun· 
ku lugatte bedil mubadcle suretile vcrilip 

alman s•Y demektir. Butiin bcnliklerile 
Allaha baP:lamp dunyanm susuna, busu
na metelik vermiycn adamlara da bcdil 
vc aptal dcniliyor. Bunun scbebi varl1ga, 
yokluP:a k1ymet vermemek haletinde ah· 

makhi(a, delilige benzer bir dimaP:i degi· 
siklik sezilmcsidir. F akat Turk selikas1 
nc lugat, nc ist1lah tamm1yarak budalayi 
budala olarak kabul etmis vc kclimeyi o 
mana ilc lehc;esine gec;irmistir. 

F akat budalal1k hakikattc ncdir? Ap
tal tekkede, hac1 Mekkcdc bulunur me
sclini de darbeden biz Tiirklcr oldugu • 
muza gore o kclimcnin 1shlahi mana'1nI 

da kaVTamam15 deP:iliz. Bununla ber.i>er 
Bu makinc gibi ~ahimanm yamsira budalahib [ayikilc tesbit ctmisc bcnzcmi

mukemmel bir "hhat, harikuladc munta- yoruz. Ostune vcmck dokcn c;ocuk bu • 
zam bir uyku, daima gergin, kuvvetli si- dala, ziyafete gee; gelip ac; kalan misafir 
nirler; saglam vc muvazcncli bir mane- budala, vapura biletsiz binip iki kat ucret 
vi 1ahsiyet; cinsiyet tezahiirlerinin ruhlar· iidiyen dalgm budala, yeni ald11(1 1ap • 
da t<vlid ettigi muvazenesizliklcri ve igti- kayi bir kiitusile kazinoda miibadcle eden 
,.,Ian, ruhi tahlilin §a~maz olc;ultrine bii- adam budala, sokaklarda kilosu on bese 
yuk bir hassasiyetlc vurmakta yekta ve sahlan c;ilei(i Ki:iprubasmda kirka alan 
kendisi, normal gidistcn zcrre kadar ay- midc duskiinu budala, tcrkos suyunu 
nlm1yan harikuladc bir adam: fitc Sig • T asdelen nivetinc bardak bardak ic;cn 1i1-

::1.~.~~ .. ~'.~.~~: ........ ...... ........................... ko budala, l,panyada siikiinetin vakmda 

C ) teessus edecei(inc inanan kahve diploma h 
Yurd sever aile budala vc hulasa $U budula, bu budala 

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

idris $erife 

Pendikte Arabac1 sokagmda oturan 
bah~1van idris 100 liray1, e§i i;Jerife de 
yanlarma sahib oldugu bir ev, bir bah
~e. bir bakkal dilkkam ve 10 par~a tar
Jay1 Hava kurumuna terk ve teberril 
etmijlerdir. Bu yurdsever ~ift, teberril
lerine aid tapulan kurumun istanbul 
§Ubesine giindermi§lerdir. 

Zenginlerimize iirnek olacak kadar 
yurda bagl1hklanm giisteren bu aileyi 
candan tebrik ederiz. __ ..... _ 

Bir mahalleyi tehdid eden 
yang1n 

Fatihte Akdeniz caddesinde 59 numa
rah evin biti§igindeki kuliibede oturan 
pabU\<;U Hasan oglu Salih, diin saat 
14.30 da yemek pi§irmek istemi§. man· 
gal yakarkcn sicnyan k1v1lc1mlarla pen
cere perdesini tutu§turmu§tur. 

Bil!iln mahalleyi tehdid eden van~m. 
yeti~en itfaiye t~rafmdan kuliibe ta • 
mamen yand1ktan sonra bastmlml§tlr. -···---Bostan kuyuauna diifen 

zavalh kii(:iik talehe 
Diin de 9 yajlannda bir ~ocuk, kuyu

ya diljerek bogulmu§tur. 
Ba§larmda miidireleri madam Aliz ol

dugu halde Balmumcuda k1r gezintisi
ne 91kan Ortakoy Yahudi yetim mektebi 
talebelerinden 9 yajmda Leonida, bir a
rahk arkadajlarmdan aynlm1~ ve tek ba
§tna dola§maga ba§lam1jhr.Zavalh ~ocuk 
Balmumcu vah mektebi civarmdaki a
~·k bostan kuyusu etrafmda dola§irken 
ayag1 kayarak dil~mil§, bogulmu§tur. 
Leonidanm cesedi kuyudan ~1kanlm1§
tir. ----···· 

Motoaiklet ~arp1nca ... 
Beyaz1dda Ok~ular kahvesinde yahp 

kalkan 45 ya§larmda Hasan, diin, Hay
darpa§a rthbm caddesinden ge.;erken 
Kiryakonun idaresindeki 322 plaka nu
marah motosikletin sadmesine maruz 
kahn1§, ba§mdan yaralanm1shr. Su~lu 

Kiryako yakalamru§hr, 

isc bud ala olm1yan kimdir} Hele buda • 
laliilm muayyen vc mu;ahhas vasfi nc o
labilir} 

Ben bu isin icinden c;1kamad1g1m icin 
zckasma, bulus kuvvetine inand1P:1m bir 
dosta, budalamn • verinde olmak 1ar -

tile • kimc denilcccgini sordum. Hie 
du1unmcdcn 5u cevab1 verdi: 

- Kcndini fasulye gibi nimettcn sa • 
vanlara, c;izmcdcn yukan c;1kmayi yiikse
li1 sananlara, hos ambarda arpa riiyas1 
gorenlere, cl hirkasilc 11khk tashyanlara, 
dev aynasmda endam seyredip buyukluk 
kuruntulivanlara .... 

Sozunu kcstim vc sualimi geri ald1m. 
Cunku zeki tamd1ibm dost, bc;eriyetin 
diirttc uc;iinii budala gostermcgc ycltcn
mck suretile budalala;1yordu. 

M. TURHAN TAN 

K1r§ehir felaketzedelerine 
teberr uda bulunan bir ecnebi 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin tls· 
tilndagdan §U mektubu ald1k: 

cSultanahmedde il9 senedir yaptl • 
makta olan hafriyab himayesi altma 
alm1§ bulunan isk~yah kag1d fabrika

tiirii Mister cDavid Russell. den ald1 -
g1m bir mektubda memleketimizdeki 
son zelzeleden 9ok miiteessir oldukla -
nm yazmakta ve feliiketzedelere ufak 
bir yard1m olmak ilzere reisi bulundu
gu cWalker Trust. namma benim ve· 
s1tamla elli ingiliz lirahk bir 9ek gon
dermektedir. 

Para, tahsis masrafma sarfedilmek ii· 
zere Kmlaya giinderilmi§tir. Memleke
timizin ugrad1g1 biiyilk ac1ya i§tirak et
mek dostlu~unu gi:isteren bu zat ile 
mensub oldugu tejekkille saym gazetc· 
nizle a~1k te§ekkilril zevkli bir vazife 
bilirim. • 

V ali ve Beled iye reiai 
Muhiddin Oatiindai 

-- --· ----------
Avrupa Seyehati 
15 temmuzdan 23 agustosa kadar 40 

giinlilk Yunanistan, italya, Viyana, Al
manya, Prag, Pe§te, Bilkrej, Kiistence 
etild seyahati, yemek, otel, tren, pasa • 

port her 1ey dahil 225 lirad1r. Fazla ta. 
Jib oldugundan 20 haziranda kayid ka

panacaktir. Miiracaat: Beyoglu Pera
palas kaq1smda (iTA) acentas1. Tel. 
43542. 
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~$}11PO A~~~ 
Milli kiime ma~lar1na 

bir bak1§ A 

umum1 
Ge~en sene oldugu gibi bu yd da tasnifin ba~1nda 
gene istanbul kuliibleri gelmektedir; izmirin O~ok 
tak1nu da, Ankara takunlar1n1 geride b1rakb 

Evvclki giin Taksim stadyomunda 
yap1lan miisabakalarla iki ya1m1 ikmal 
etmi1 bulunan milli kiimenin bu iki scne
lik faaliyctilc ahnan derccelerini muka
yescli bir $Ckildc gozden ge<;irmegi fay -
dah ve alalr.ah buluyoruz. 

Madann organizasyon 1ekli noktasm· 
dan ve tcknik hususahndan olan, s1cak -
lar adamakilh bastJrmadan on dort ma -
<;m bitirilerek istirabate ge<;ilmesi iyi dii-
1iini.ilmii1 ve tatbik edilmi1 mi.ihim bir 
nokta olarak zikredilebilir. F akat buna 
mukabil dcplasman madanmn yerli ha
kemler tarafmdan idare cttirilmcsi 1ekli 

hcmen hcmen biitiin talumlarda biiyiik 
mcmnuniyetsizlitle kari1lanm11tir. Bu 
noksan, hatta hata, iki 1chir tak1mlan a
rasmdaki madann idarcsini ii<;iincii 1eh
rin hakcmlcrinc tcvdi ctmcklc, chcmmi -
yetsiz bir mali fcdaHrhkla, bertaraf edi
lcbilirdi. 

Milli kiimcnin iki scnclik kat'i tasnif 
cctvcllerindeki ncticcler gerek 1chirler vc 
gcrckse kuliiblcr arasmda biiyiik tahav • 
viillcr gostcrmcktcdir. 

SchirlcraraSJ alman ncticclcr itibarilc 
Istanbul talumlan, bu ocnc de kat'i tao
nifte bai taraf1 iigal ctmckle iistiinliikle
rini muhafaza ctmi1lcrdir. Manas1z mar
ia birkac; ma<;a i1tirak etmiycn vc nihayet 
T. S. K. tarafmdan kiimedcn ihrac edi
lcn F cncrba~c miisabakalara devam et
seydi bu takim da muhakkak ki kat'i tas
nifin ilk di:irt mevkiinden birini i1ga) cder
di. 

Ankara ile fzmir taklnllanna gclincc, 
bunlar bu sene oldukc;a biiyiik farklar 
gostcrmi1lerdir. Ge<;en oenc Ankara mm
takasmdan milli ki.imcye giren Ankara
giicii ile Gender Birli~i tak1mlan 26 iar 
puvanla ve be1incilikle altmc1hg1 kazan -
mak suretilc lzmirc sonunculuklan b1rak
m11lard1. Bu defa isc lzmirin Ocok tak1-
m1, gec;en scneki diimencilik vaziyetin -
den, cidden takdire 1ayan bir hamle ile 
dordi.inciilii~e folam11, Ankaramn Mu • 
haf1zgiici.i ve Harbiyc tak1mlarm1 geride 
b1rakm11t1r. fzmirin Alsancag1 ise hem • 
$Crisinin terakkisine uyamam11 ve en ge
ride kalm11tir. 

Kuliibleraras1 alman ncticelcr itibarile 
ise iki scnenin kat'i tasnif cetvclleri ara
sinda hic;bir benzerlik yoktur. 

Gec;en scnenin milli kiime ,ampiyona
smda birincilik, son mac;lara kadar bclli 
degildi. Nihayet Fenerbahc;e on dort 
mac;ta 36 puvan alarak ve iki puvan fark
la Galatasaray tarafmdan takib edilmek 
suretilc 1ampiyon <;1kmt$h. 

Bu scne ise Giine$, dairni ve disiplinli 
bir c;ah$manm miikafatim, on di:irt ma.,ta 
bir tek puvan kaybederek, 41 puvanla 
vc hie; yenilmeden, ge<;en scnenin dordiin
ciiliii!iinden bu senenin $ampiyonluguna 
yiikselmi$tir. Giinc1 taktmt bu mevkii, 
nazari vc ameli futbol bilgilerine en uy -
gun daha doi(rusu en yakm bir oyun tat
bik etmekle elde etmi$1ir. Bundan dolay1 
diinkii tebriklerimizi tekrarlanz. 

Gec;en senenin ikincilerile iic;iinciileri 
bu defa yer deiii1tirmi1 vaziyettedirler. 
Galatasaray gec;en sene 34 puvanla ikinci 
iken bu scne 34 puvanla Be$ikta1 ikinci 
olmu$1Ur. Galatasaray ise 30 pu~anla 
ii<;iinciili.ii(e dii1mii$tiir. Cetvellerdekt ah
Ian ve yenen go) say1lara1 Galatasarayla 
Besiktas tak1mlannm bu ver dei!i1tirme-

Tefrika: No. 33 
- Hi~! .. Hi~ kimse yok!.. 
Gene kadm, bunu oyle inandmc1 bir 

sesle si:iyledi ki F eridun bile durdu. Son
ra gene kendini tutamadi: 

- Peki, dedi, bugi.in evlemne dairc
sinde birdenbire h1r~mla11vermeniz, ba1-
ka bir erkegi dii1iindiigiiniiz i~in degil 
miydi?.. 

- Hangi erkegi?. Ne soyliiyorsunuz, 
Allahaikma?.. N eden sanki ba1ka bir er
kegi diiiiinecekmiiim de onun i~in iiziile
cekmiiim ?. 

- Ne bileyim ? .. Bir baikaSlm sevi· 
yorsamz, bugiin bana varmca artak on -
dan biisbiitiin uzakla1m11 oluyorsunuz 
da, ona iiziilmiii olabilirsiniz !.. 

Yazan: ERCVMEND 1$1L 

lerini veciz bir ~kildc gostermckte ve en 
miiessir roliin muhacirnler tarafmdan oy
nand1iim1 tebariiz ettirmektedir. Y enen 
11;01lere bak1lacak olursa iki tak1mm mii
dafaa hatlan bu iki sene zarfmda ne faz
la kuvvetle1mis, ne de haddinden fazla 
zay1flam11lardir. Muhacimlerde isc Ga
latasaray ge<;en sene 39 atarak en fa1.l'a 
go! yapan tak1mken bu sene bu say1 22 
ye dii1mii$liir. Buna mukabil Beiikta, 
22 den 34 e ~1km1$hr. 

Dordiinciilii~ii kazanan Oi;ok dere -
cesini hie; 1iiphe yok ki muhacim hattma 
medyundur. Bu 1zmir tak1m1, muhacim
leri kadar iyi ve teknik oymyan bir mi.i
dafaava malik oldugu giin daha iyi bir 
dereceye namzeddir. 

Bu sene Ankarahlarm tasnifte 1stan • 
bu! tak1mlar1m takib edememeleri, bu 
mmtaka namma milli kiimeye dahil clan 
iki tak1mm yenilii!indcn ileri gelmistir, 
kanaatindeyiz. Bir zamanlar Tiirkiye fut
bol sampiyonluiiunu kazanacak kadar 
biiyiik bir varhk gosteren Muhaf1zgiicii 
uzun zamandanberi resmi liklere ehem -
miyet vermez bir haldeydi. Harbiye 1d
man Giicii ise c;oktand1r lik mac;lartna bi
le i1tirak etmiyordu. KJSa bir haml1k 
devresinden sonra mmtakalannm birinci 
ve ikincili~ini kazanan bu iki te1ekkiiliin 
i:iniimiizdeki senelerde daha iyi dereceler 
alacaklarmt zannediyoruz. Ciinkii fut • 
bolda idman, muvaffakiyet mlanmn ba-
1mda gelir. Muhaf1zgi.icile Harbiyenin 
birer askeri te1ekkiil olmalan, diiier ku
liiblerin en ziyade mii1kii!ata ugradiklan 
idman meselesini otomatik bir 1ekilde hal
letmektedir. 

fzmirin Alsancak tak1m1 sonuncu kal
m111Jr. Gec;en sene fzmirde spor kuliibleri 
dag1tahp yeniden kurulurlarken hi.,bir 
esasm goz oniinde bulundurulmamas1 bu 
neticcyi dogurmusa benzemektedir. 

Milli l<iime ma.;lanmn miinaoib diger 
mmtakalara da te1milile .,er<;evenin ge -
ni1letilmesi 1imdilik dii1iiniilemez. Ciinkii 
bu is maalesef dar bir biitc;e ile yani en 
biiyiik mani ile kar11lanmaktad1r. y almz 
F enerbah<;enin yerine ikame edilen Al -
tilar muhtelitini omek alarak, iic; mmtaka
mn milli kiimeye dahil olam1yan kuliib • 
lerinden birer muhtelit te kil etmek, bun
lan da resmen kiimcye ithal etmek, iize· 
rinde dorulmaiia deger bir fikirdir. Bu 
saycde ii<; mmtakada milli kiimeye goste
rilen alil.kamn artacag1 $iiphesizdir. Bun
dan ba1ka milli kiimeye dahil olamiyan 
tak1mlar da muattal kalmaktan bir dere
ceye kadar kurtulmu1 olurlar. 

ERCVMEND 1$1L 
Gediz apor · Utak Turan 

macr1 
Gediz (Hususi) - flc;emize ~a~m • 

Ian U1ak T uran fdman Yurdu ile spor 
kuliibiimiizi.in yaptag1 ma., 3 • 3 bcrabcr
liklc ncticelenmistir. 

Emirdagda giydirilen yoksul 
yavrular 

Emirdag (Hususi) - Kazam1zdaki Co
cuk Esirgeme kurumu §Ubesinin miis
bet mesaisi, 90k hay1rli neticeler ver • 
mi§tir. Kurum, ~all§malanm h1zland1r· 
mt§, §irndiye kadar her sene 70 er ~o
cuk giydirdigi halde bu sene bu say1y1 
94 e iblag etm~tir. 

Nakleden: Kemal Rag1b 
F eridun scsini ~1karmad1; yiiziine kar-

jl: 
- Evct aroma, ya o scni almak is

temiyorsa? .. 
Demek istemedi. Y almz, gene kadmm 

ba1m1 b1rakm11, hemen orac1ktaki sandal
yeye oturmuitu: 

- Demek ki bir ba1kas1m sevmiyor -
dunuz, 1imdi de bi:iyle ic;inizi c;eke ~eke 
aglarken onu dii~iin~;;,.,,,dunuz, oyle 

mi? .. 
Diye sordu. 

- Hi~ ... Hie; kimseyi ... 
Perihan, elini uzath. Kocasmm elin • 

deki mcndili c;ekti, yanaklanm kurulama
ga ba1lad1, Yiiziindeki ~ahkhk da gev1e
mi1. arllk yava1 yava1 giiliimsiiyordu: 

- Dcmek, bir ba1kasm1 scviyordurr 

Garib 

Pariste kendisine diplo
mat siisii veren bir 

adam yakaland1 
Pariste garib bir 

dolandmc1hk vak • 
as1 olmu1; kendisine 
diplomat siisii vere -
rek Sanzelize bar -
lannda, diplomatik 
pasaport vizesi al -
mak ic;in kolaylik 
gostermeiii teklif e- -~~:::;::...--... 
den bir adam zab1ta Leon Bogat 
tarafmdan yakalanm1&hr. 

Leon Bogat ismini ta&1d1ii1 tesbit e
dilen sahte diplomat sorguya c;e
kildikten sonra evinde yap1lan bir 
ara&hrmada, sahte kartvizitler ve sah
te pasaportlar bulunmuitur. T ahkikat ne
ticesinde Bogat'mn, bir Rus &eriki ciirmii 
bulunduP;u anla11lm11, Rus tevkif edildi
gi zaman, iizerinde, bir milyon pec;eta 
k1ymetinde ispanyol devlet eshamma aid 
bir liste bulunmuitur. Bu eshamm 
600,000 frank mukabilinde Anvers'li bir 
tacire satild1ii1 tahakkuk etmi1tir. 

Maamafih, tahkikatm en 1ayam dik
kat taraft, Leon Bogat'm Milletler Ce
miyetinde, kendisini N eca1inin miimessili 
olarak tamtmaiia muvaffak olu&udur. 
Dolandmc1, c;ald1ii1 bir otomobile bine • 
rek, mayism I 4 iincii giinii Cenevreye 
gitmi1 ve orada, ecnebi devletlerden bir
c;ogunun miimessillerile temasa ge~mege 
ve bunlan dolandumaga muvaffak ol • 
muitur. 

Karamiirselde kalk1nma 

KaramiirseJ (Hususi) - Kazam1z koy
lerindeki kalkmma faaliyeti giinden 
giine ilerliyor. Bu meyanda kazamn 
Merdigoz koyiinde bir koy binas1, o -
niinde bir koy park:t viicude getirilmi§ 
ve parkm i~erisine bir Atatiirk biistii 
diktirilmi§tir. Amt evvelki hafta biiyiik 
torenle a<;i.lm1~hr. 

Gonderdigim resim torene ~tirak e -
den civar koy kom§ularmdan bir kis • 
m1m ve amh gostermektedir. 

lneboluda ihrac faliyeti 
!nebolu (Hususi) - !neboludan ec • 

nebi iilkelere yap1lan yumurta ihracatt 
mayis ayi zarfmda bin sand1ga balig 
olmu§tur. Almanya ve Yunanistana 
sevk edilmekte clan bu ihracatm hazi
randa bir miktar daha artacaj!1 iimid 
edilmektedir. Son bir ayda !skelemiz -
den Hamburg i~in 85 ton oeviz kiitiigii 
iharc olunmuitur. 

~···-
Ba§indan yaraland1 

Diin, saat 10,50 de, Sirkecide Alem • 
dar caddesinde, vatman Mahmudun i
daresindeki 2623 numarah amele tram
vayma 1721 p!B.ka numarah bisikletli 
Karabet oglu Ohanes isminde birisi ta
k1lm1§hr. 

Bir arahk miivazenesini kaybeden 0-
hanes arabaya c;arparak ba§mdan ya -
ralanmt§, hastaneye kaldtrtlml§!tr. 

- Peki amma, aghyordunuz !.. 0, 
neden? .. 

- Aghyordum; yalan degil... 
bir baikasm1 diiiiindiigiim i~in 
Ne bileyim, evlendigime pi1man 
da onun ic;in olacak... 

Fakat 
degil.. 
oldum 

- Oyle ise, gene iyi anlam1iim de • 
mektir. Y almz bu nun ic;inse, hie; iiziilme
yiniz; hele benden yana hi~ korkunuz 
olmasm !.. 

- Sizden korktugum ic;in degil.. Fa
kat ne de olsa bir yere bagland1m, say1 • 
hr. Diine kadar istedigim gibi ya11yor • 
dum. Serbesttim. Bunu elden kac;1rd1m ! .. 
Hoi, serbestligimi, rahahm1 gene de hie; 
kimse ic;in bozmak istemem. Siz degil ya, 
kari1ma kim c;1ksa beni kendi bildigimden 
1a11rtmaz; kendi bildigim gibi ya~amak • 
tan ay1ramaz .. F akat ilk giiniinden bir 
tats1zhk1Jr bailadl. 11te bu gece, bu otel
dc kalmam1z ... Bir odada yatmam1z .• 

- Buraya gelmcgi siz istediniz I .. 
- Ben istedim aroma ooyle olacagm1 

bilir miydim?.. Zaten mademki evlen -
dik; otcldeki rahatsizhk olmasa bile her
giin bir baika tatsizhk c;1kacak demektir .. 
Bunu iimdi anhyorum. Dedim ya, bag -
'•n<ltm, rah~tam1, serbcstligimi kac;ud1m, 

Perihan, 1imdi de giilmege ba1lad1: 
- Ben mi ba1kasim seviyor muium ?. 

r:- .. , . ~eydim, ona var1rd1m. da onun i~in aghyorum, sandmiz ha?.. 1 • ' " 

miihim 

Dr. Moris For'un dikkate 
~ayan yeni mii,ahedeleri 

Giinei 111klarmm yeryiiziinde ve insan
larm harekil.h iizerinde yap!Jg1 tesirlcri 
tetkik eden ve hey' et ilminin yeni bir iu
besi telakki edilebilecek olan kozmobiyo
loji ilmi, Nis 1ehrinde oturan doktor 
Moris For tarafmdan, c;ok 1ayam dikkat 
tetkikat neticesinde kat'i ve miisbet ilim -
!er masma girmi1tir. 

Bu ilmin esasi, giinei iizerindeki leke
lerin ve bu lekelerin insanlarm hayab a
rasmdaki miinasebetlerin tetkikidir. 

Doktor Moris For'un miiiahedelerine 
nazaran, giineiteki Iekelerin say1s1 ve ce
sameti, 1926 danberi fevkalade artm111Jr. 
0 tarihtenberi yeryiiziinde vukua gelen 
gayritabii vak'alann ve felaketlerin de 
~ogalm11 olmaSJ bu lekelerin viicudiinden 
baika sebebe atfedilemiyor. 

Cinayetlerin en'vam1 tetkik eden mii • 
tehasmlar, harici ve mec;hul bir sebebin 
miidahalesi olmad1k~a vukuuna imkil.n 
tasavvur edilemiyecek derecede manaSJz 
cinayetleri, mesela sarhoiluk gibi harici 
bir sebeble ika edilen katil vak' alan ka
dar biribirine tamamen mii1abih bularak, 
uzviyetin d11mda bir amil aram11lar ve bu 
amilin giinei lekeleri oldugunda karar 
k1lm11lard1r. 

Cinayetler hakkmdaki bu miitalea, ka
zalar ve felil.ketler hakkmda da varid gi:i
riiliiyor. Mesela bir tren kazasim, ekseri
ya, baika baika yerlerde diger tren kaza
lan, bir yangm1, gene boyle diger yangm
lar takib ediyor. 15 kil.nunusani ile 26 
kanunusani arasmda, giinei iizerinde 
miithii lekeler gi:iriilmiii ve bu tarihler a -
rasmda, 26 kil.nunusanide F ransada bii
yiik bir infilil.k, onu miiteak1b 27 kil.nunu
sanide 1skoc;yada diger miithii bir infi -
Iak, 28 kil.nunusanide de italyada bir ii· 
~iincii infilak kaydedilmi1tir. 

AR Derglslnln lklncl seneslnln 
5 Incl say1s1 nefls blr tekilde 

bir~ok resimlerle ~1kmt§hr. Bu say1da: S. K. Yetkin: Uc; gorii§ makalesile 
san'atla idrak arasmda ince bir tahlili. S. R. Eyiiboglu : Oz resme doj!ru, 
eski ve yeni resim arasmda bir mukayese. M. R. Kosemihal : Okuyucu
lara biiyiik bir miizikc;i ve bestekar tamt1yor : Finlandiyah Sibelius. E. 
Ekrem Talu'nun : Tanburl Cerni! hakkmda bir ihtisas1. Resim ve heykel 
miizesi eserleri hakkmda Nurullah Berkin : kuvvetli bir tahlil ve tasnifl. 
Table taciri, sinema tarihi, halk 1ark1lar1, Yukule-le, ~alyapin hakkmda 
Z. Biiridoglu, K. Ero!, B. Rahmi, M. Aksel, Boratav, Ziya 1hsanm makale 
ve terciimeleri. 

Bulancak Beledi yesinden: 
Kaza merkezinin halihaz1r haritas1 abnacak 
1 - 15/6/938 tarihine rasthyan >ar§amba giinii saat 3 de Bulancak 

Belediyesinoo ihalesi yap1lmak iizere tahminen 50 hektar mesldln, 55 hek· 
tar i(llyrimeskftndan ibaret olan Bulancak kaza merkezinin 1.1000, 1.500, 
1.2000 mikyasmda hnlihnz1r haritasmm ahnmas1 a1<1k eksiltmeye konul • 
mu~tur. 

2 - Meskftn klSmmm beher hektan 24, gayrimeskun k1smmm hekta
rt 10 liradir. 

3 - Muhammen bedeli 1750 Ura, muvakkat teminati 132 lira 25 ku
ru§tur. 

4 - Buna aid §artname ve diger evrak Bulancak Belediyesinde gorii
lebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin bu l§I yapabileceklerine dair 
N afia Vekaletinden almm1~ ehliyetname ve dij!er dclege ve 3 iincii mad
dede yaz1h muvakkat teminatile birlikte Bulancak Belediyesine miiraca • 
atleri ilan olunur. (3267) 

benizsizlik kin. yeg1ne deva kanl ih>:• ~den SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahipetibba taraltndan tertipedilmi:!ttir· ' 

Y ozgad iskan Miidiirliigiinden: 
Yizgad Vilayeti merkezine kerestesi iskandan verilmek suretile on ~ift 

otuz ii~ tek ki cem'an elli ii> kfu-gir goc;men evleri in&aat1 kapali zarf usu· 
lile on be§ giin miiddetle •§ag1daki §art!ar dairesinde eksiltmiye konul
mu§tur. 

I - Bu evlerin ke§if bedeli kereste ile kap1 pencere i§c;iligin'den ma· 
ada bilumum malzeme ve i&~iligi miiteahhide aid olmak iizere tek evlerin 
adedi 565 lira 82 kuru& ve ~ift evlerin adedi 964 lira 52 kuru§ olmak iizere 
28317 lira 26 kuru§tur. 

2 - Talib olanlarm yiizde yedi buc;uk temlnat, tekllf mektublan bu 
gibi in§aatlan yapttklarma dair sertifika ve Ticaret Odas1 veslkalartnI usu
lii dairesinde kapah zarflarla ihale giinii olan 11/6/938 cum.artesl gUnil 
saat onda !skan MiidiirlUgunde te&ekkiil edecek Komlsyona tevdi etmelerl 
ve bunlara aid proje ve §artnameleri gormek lstiyenlerin de hergiln Yoz· 
gad iskan Miidiirlii,!iiine miiracaatlerl !!An ~lunur. ( 3224 )' 

Daha yakm tarihlerde, 13 ve 17 ma - ••••••••n••••••••••••••••••••• 
y1sta, F.ransamn di:irt yerinde, arka ar • 
kaya biiyiik yangmlar olmuitur. 

Halihazirda, giinei iualan ve lekelcri 
iizerinde tetkikat yaptmlmasma mahsus 
bir merkez,, hergiin bu lekelerin ge~11m1 
ve vaziyctlerini tetkik ve kaydetmekte -
dir. Haziran zarftnda, Nis iehrinde bii
yiik bir kozmobiyoloji kongrcsi toplana • 
cak vc &limier, me~hur F ranm: profesorii 
Arsonval'in riyaseti altmda, bu yeni a
ra1hrmalar iizerinde tetkikat yapacaklar
dar. 

Bitliste umran faaliyeti 
Bitlis (Hususi) - Bitlis • Diyarbaklr 

yolu, seyriiseferi i§kal edecek derece
de bozuktur. Dogunun anahtan olan 
Bitlis i•in Deliklita§ g">ldi miihim bir 
tehlike arzeder. Van, Mu§ ve havalisin· 
de seyahate ~1kan bir yolcu yaz ve kl§ 
Deliklita§ g.,.idini dii§iinmege mecbur· 
dur. 

Bitlis, vilayet olduktan sonra kalk:tn
ma hareketine uymu§, c;ehresi degi§ • 
m~tir. Her giin biraz daha ilerliyen ka
daba, her taraftan daglarla c;evrilmi§ • 
tir. Soguk ve bol sularile me§hur kap
hcalan, dogunun §if• kaynakland1r. ----lzmirde koylii bayrami 

izmir (Hususi} - Koylii bayrami, 
hararetle kutluland1. Koylerden gelen ke
sif ki:iylii kafileleri, sabahleyin ki:iyciiliik 
enstitiisiine gittiler. K1r ziyafetini mi.ilea -
k1b egitmenler kursu ziyaret edildi. --T ayyare ile 26 bin kilometre 

Va11ova 6 - Polonya Lot tayyareci • 
Ii k§irketi direkti:irii binba§t Kagovski, 
Kaliforniya - Cenubi Amerika - Polon
ya u~u1unu yani 26 bin kilometreyi ya
parak Var§ova'ya donmii§tiir. 

- Ona bakarsamz ben de... Ben 
de bagland1m !.. 

- Ne de olsa siz gene erkeksiniz !.. 
- fyi dediniz ya, serbest yaiamamn 

degeri, erkekler i~in daha bi.iyiik ... Ka • 
dmlar, zaten yarat1ld1klan giindcnberi 
kadmhklanmn esiridirl. Kadmhgm ince
ligi, c;ekingenligi, agirba1hhg1, sonra da 
bir tak1m iffet telakkileri onlan zaten bag
lam11t1r; zaten oyle dilcdikleri gibi yajl -
yamazlar ki ... 

- Olabilir. Amma, sizin ic;in bu iite, 
nc de olsa bir ... bir kari1hk var. 

- Kari1l1k mi? .. Ne gibi? .. Gene iu .. 
Para i~lerini soylemek istiyorsunuz degil 
mi?.. Kar11hk dediginiz o mu? .. 

Perihan hi~ sesini c;1karmad1. F eridun 
biraz durdu; sonra: 

- Kari1hksa, dedi, sizin ic;in de var. 
- Ne gibi? .. 
- Oyle ya, siz de evli bir kadm diye 

ortaya c;1km11 oldunuz. Sonra, paradan 
yana benim de kazanch olmama gelince, 
bunu ilk giiniinden ba11ma kakmasamz 
c;ok iyi olacak... Zaten sizi en c;ok 1a1ir • 
tan, yanhi yola siiriikliyen hep bu .. Pa
raya kar11 herkesin boyun igecegini sam
yorsunuz. Dii§iiniirseniz, bilmem amma, 
zengin bir kadmla evlenen, yalmz ben 

Tabla degil, hakikat: cunku 

RADYOLiN 

F akat bunun i~in 
ihmali caiz olm1yan 

bir ~art vard1r : 
Sabah, og-Ie ve ak§am her yemekten 

sonra dijlerinizi muntazaman fll'c;alayi· 
mz. Radyolin c;abuk kopiirdiigii, tath bir 
koku ve ho§ bir lezzet verdigi ic;in onun
la d~leri fir~alamak ayr-1ca bir zevktir. 

degilim, sanmm. Hele biraz okur yazar 
bir gene ... Hi~ kimsenin i:iniinde yiiz ka
ras1 yok. .• Kor degil, topal degil.. Oste -
lik bir de, sevgi aramadan, kim olursa ol
sun, herhangi bir kadmla evlenmege kat· 
lanacak olduktan sonra ... 

- Sizin bcnimle evlemnege katlan
d1gm1z gibi, degil mi?. 

- Hayir, ben pek de oyle korkori.ine 
sizinle evlenmedim ki ... Hahrlarsmiz ya, 
balo gecesi, o allar giymi1 km b1rakhm, 
ka~1p gidiyordum. Demek ki begenmedi
gim bir kadmla, begenmiyecegim bir k1z-
1~. yalmz zengin diye, parasi var diye ev
lenmek niyetinde degilmiiim I. 

- Beni begendiniz, onun ic;in ald1-
mz, i:iy)e mi? .. 

- Oyle dgil mi?. Avukatm1z gcldi, 
evlenecgim kazm o nar ~i~cgi olmad1gm1 
si:iyledi. Sizi gosterdi. Onun iistiine gcriye 
dondiim I 

- Ne biiyiik 1eref, benim ic;inl .. 
- Y alniz sizin ic;in degil... Bu ierefi 

siz de bana'verdiniz!. 
- Ben mi? .. 
- Oyle ya ... 
- Ben d< sizi begendirn, dcmek isti • 

yorsunuz dcgil mi?. 
- Haniya bir giin, ii~ be1 kiii birden 

kullan1yor 
Radyolin macunu kullanmak suretile 

ebedi taravet ve sthhati temin edilmit 
agizlar Tiirkiyede on binleri bulur. 
•Radyolin; terkibindeki harikulade Jias• 

sas1 ile once d~leri temizler, parlattr, 
sonra anikroblan toptan imha eder, dahll 
sonra da onlara goz kam8.§tll'let. .bir ca• 
zibe verir, I 

Dai ma 
Radyolin 

goriiciiye ~1kar gibi malanm111z ya, o giin 
onla :n arasmdan ..• 

- Ben de sizi begenmi1im oyle mi>.. 

- Begendiniz, demiyelim amma s~ • 

tiniz, ay1rdm1z ya, her neyse i1te ... 
- 1stcrseniz gi:iriir gormcz vuruldum, 

diyiniz... Y ahud da sizi gi:iriince bi.itiin 
diinyay1 unuttum; hi~ kimseyi goziim gor· 
mez oldu I!, 

- Hayn, bunu boyle dii1iinecek ka· 
dar ~ocuk degilim. Hatta 1imdiye kadar 
hi~bir erkegin gi:iziiniizde yer tutmad1gm1 
soylediginiz halde bile ... 

- 1nanm1yor musunuz?.. Gene de 
soyliiyorum. 

- Demek ki 1oyle arkasmdan iiziintii 
~ektiginiz hi~ kimse yok? .. Haniya baz1 
hayaller oh:r ki insan onlan gozi:iniinc ge• 

tirdikc;e yiiregi ~arpar; onlardan uzak ya• 
1ad1gm1 dii1iindiik~e i~i sizlar ... 

- Hie;, hi~irisi yok... Olsa nedcn 
sizden sakhyay1m, korkacak degilim ya!. 

F eridun giildii. Ellerini uguiturdu. Se
vinci andiran bir soluk ald1: 

- Oyle ise, ala!.. 

- Ala olan da ne?.. 
CArkasi varl 



7 Haziran 1938 CUMHURiYET 
?: 

Londra - Istanbul yolu 
Cem' an 494 7 kilometre 

kis1mlan iyi, hangi 

Avrupay1 ba1tanba1a katedecek bir 
ana yolun, yani Tranokontinental'in ta -
hakkuk etmekte oldugundan Londradan 
1.tanbula otomobille gitmek tasavvuru 
meydana gelmekte bulundugundan ba
hisle N eue Freie Presse 1u makaleyi yaz· 
m11tir: 

~imdi ad1m ad•m 1ark memleketlerine 
de yay1lmakta olan motorleitirme i1inin 
biiyiimesi, A vrupamn garbmdan 1arkma 
kadar bu kit' ay1 ba1tanba1a kateden mu
azzam bir ana yo! yap1lmasma liizum 

tu tan bu yolun hangi 
bozuktur? 

burg, Hcruannstadt, Kroustadt, Biikreo 
vc Silistre 1thirlcrinden gc<;erek Karade· 
nizde Kostcnce limanma miintehi olacak· 
hr. 

Diger kolu Zegedin iizerinden Yu -
goslavyaya girecek ve Nensatz, Belgrad 
ve Nii 1ehirlerinden ge~erek Bulgarista· 
na dahil olacakhr. Bulgaristanda Sofya 
ve Filibeden ge~erek Edirne civarmda 
Tiirkiye arazisine girecektir. Avrupadaki 
Tiirkiye arazisini katederek 1stanbula 
miintehi olacakhr. 

gostcrmektedir. Avrupa yolunun Macaristandan ge<;e· 
Ancak boyle bir yolun ge~ecegi muh- eek k1sm1 831 kilometre tutacakttr. Bu • 

telif memlekctlerin esu biinyelerinin ba1· nun Yugoslavya istikametindeki par~as1 
ka baµa olmu1, bu tc1ebbiisiin viicudc takdirc §ayan bir gayrctle 1imdiden yap1l
gelmesine hatm sayilacak mii1kiilat ika m11hr. Bunun biiyiik bir k1sm1 betondur. 
etmektedir. Mutad olan beynelmile\ yol i1aretlerini 

Ahiren heyeti umumiycsi Berlinde ihtiva eden ve dort lisan iizere yalllan 
toplanan seyahat i1lcri beynelmilel itti- siitunlar 1imdiden dikilmi1tir. 
fak1 (resmi ismi Alliance 1ntcrnational~ Yolun Romanyaya giden kolu da bey
de Touri•me'dir). 1930 sencsindenben nelmilel 1eraite uygun bir haldedir. Ro -
bu muazzam planm tahakkuk ettirilmesi manyadaki k1sm1 dahi fena degildir. Mii
iiile meiguldiir. Bu plan birden degil; kememl 1oseler vardir. F akat meva1i sii • 
kisirn k1S1m viicude gelecekti. riilerinin aerbest~e otomobil yollanndan 

Almanyadaki mf otomobillerc mah • g~mektc olma51 otomobillerin seyrii se • 
sus yollarm (yani Antobahn 'lar) yap1l· ferlerini ziyadesile yava1latmaktad1r. 
makta olma5l bu plan1n mcydana gclme- Yalniz Biikre1 civannda s1g1rlar i~in 
sinde miihim bir saik olmu1tur. ayn bir sed yap1lm11 oldugundan otomo -

Almanyadaki otomobil yollan ~eke· biller serbest vc seri olarak gidebiliyorlar. 
sinin Viyana civarmdaki hududa kadar Lakin Romanya payitahtmm iarkmda 
temdidi ikmal edildigi takdirde, Avrupa Olteni~a'daki Tuna ge~idine kadar olan 
yolunun ii~tc biri diger aksamma ornek yolun modern tc~hizah pek fenadtr. Fa
olacak bir 1ekilde meydana gelmi§ ola • kat yakmda bura51 da 1slah edilecektir. 
cakhr. T ranskontinenta\ ana yolunun diger 

Transkontinental adt verilen bu Avru· kolu olup Pe1teden 1stanbulll kadar uza· 
pa yolunun meb' dei Londrad1r. Buradan nan lmmmm Yugoslavyada Belgrada ka· 
bailayip Dover' de Mani aahilinde rniin· dar olan par~as1 pek iyidir. Bu kmm, 
tehi oluyor. Sonradan Dover'in kar11Sm· 1imdiden beynelmilel i1aretlerle te~hiz e• 
daki Kale' den tekrar devam ctmektedir. dilmi1tir. 

$imdiden bu iki liman arumda (Lon· Lakin Belgraddan sonra, yo) pek ~a • 
dra - lstanbul) nam1m ta11yan otomo • buk fenala11yor. Bulgaristanda dahi bu 
bil!ere mahsus modern bir vapur hatti ana yo!, dereler ve boz ktrlar i~inde ek
tesis edilmi1tir. seriya kaybolup gidiyor. Y agmur zama • 

Otomobil yolu Kale' d~n Bel>ika ara· nmda yo! g~ilmez bir ha! ahyor. Yalniz 
zisine girmekte, Osland, Briiksel ve Li· Sofya civarmda yollar asri bir 1ekilde 
yej' den ge~erek Ahen civarmda Alman· yap1lm11hr. 
ya hududuna varmaktad1r. Y olun ~~! • Tiirkiyede dahi vaziyet boyledir. Yol, 
~ikadan ge~mekte olan kt>mmda dahi §lffi• ekseriya cski ve inhidama mail kopriiler 
diden yo! amcliyan pek ~ok ilerlemi1tir. iizerindcn g~mekte ve ball yerlerde bir 
Burada dahi Alm"anyan1n otomobil yo!- Im yolu halini alrnaktad1r. 

Ian ornek tutulmu1tur.--- Ultin burada dahi yolun 11li.bma ~·-
Alman arazisinde erddesi h1rhyor. lstanbuldan itibaren Bulgaris • 

bnparatorluktan 
dokiiliip kalan 

Tiirkler 
CB~makalec!en devaml 

namzcd hayatimmn bahar giilleri gibi 
a~1lan iniirahlan i,inde imparatorluktan 
yab ellerde dokiiliip kalm11 1rk karde1· 
lerimizi iiziilerek dii1iiniiyoruz. Y eni 
Tiirkiye Tiirkliigiiniin milli zihniyeti be
hemehal bu kardeilerimiz arasmda dahi 
inki1af imkanlan bulmahd1r. Uzakta kal· 
smlar, yakma gelsinler ayni parlak istik
balin feyizleri bu karde1lerimizi de ku
caklamahd1r. 0 feyizlerin getirecegi ku· 
caklamalara intizaren ana vatandan ciida 
Tiirkleri biz hiir ve miistakil Tiirkiye 
Tiirkleri daima bire' agabey sahabctile 
kucaklamaga mecburuz. Onlarm hayat· 
larile alakadar olmamakhg1m1Za imkan 
yoktur artik. A,1k soyliyelim ki tamamile 
kiiltiirel olan bu diiiiincede siyasi hi~bir 
kasid ve garazm zerresi mevcud degildir. 

Misal olarak K1bns Tiirklerinden 
bahsedebiliriz: Gayel iyi insanlar, hiir 
bir idare alttnda miimkiin oldugu kadar 
iyi bir hayat ge~irmek i~in ~ah11p gidiyor
lar. Mesela K1bns Ttirklerine gosterece· 
gimiz alakadan giiniin birinde bu aday1 
Tiirk idaresine ge~irmegi istihdaf etmek 
gibi bir dii1iince bulunam1yacagm1 izaha 
hacet yoktur. Bize o halde K1bm Tiirk
lerile neden alakadar oluyorsunuz deni· 
Jemez. Cevab1 ~ok basittir: <;iinkii onlar 
kanlan kanlanm1Zdan olan Tiirklerdir, 
baika ne sebeb anyorsunuz? 

K1bns Tiirklerile alakam1zm bundan 
ibaret olan mahiyetinin hangi 1ekillere ta· 
alluk edebilecegine gelince biz sadece 
K1bm Tiirklerinin miiterakki diinya ha
yahna ad1m uydurmakta agabeyleri olan 
Cumhuriyet Tiirkiyesi Tiirklerine irntisal 
etmelerini isteriz. 1mparatorluktan aynlan 
ycrlerdeki biitiin Tiirkler gibi K1bm 
Tiirkleri dahi 1imdiye kadar mahiyeti 
daha ziyade dini olan ccmaat teikilah 
dairesinde idare olunuyorlar. BunC!an do
lay1 kendilerini asla ay1blam1yoruz. fnkt· 
labc1 Cumhuriyet Tiirkiyesi dahi mukad
des bir kcyfiyet olan dini diinya i1lerinden 
ay1rah daha on be§ y1! oldu olmad1 gibi 
birieydir. 0 zamana kadar biz dahi 
milliyeti biraz, hatta bir~ok dinle kan1h· 
r1yorduk. ;iimdi ise vicdan hiirriyeti umu
mi kaidesi i~inde dinlere de hiirmctkar ol
makla beraber milliyet~iligin miistakil bir 
ouur olmast lallm geldigine inamyoruz. 
Mufti efendi camilerile ve cemaatlerile 
me1gu\ oladursun, miinevver Tiirk gene· 
ligi her yerde milli varhgm yiikselmesini 
modern ve 1uurlu bilgilere istinad ettire
cektir. Misal diye ald1g1m1z K1bns Tiirk· 
lerinde ileri anlay11h bOyle bir kiiltiir ha· 
yat ve hareketini gormck ve onlann i,ti
mat hayatlanmn her safhasmda bu yep· 
yeni kii\tiirle yiikseldiklerini ogrenerek 
memnun ve miinterih olmak isteriz. 

Miithi~ bir ka~ak~1 
Bir diplomat senelerdir 

eroin ka~1r1yormu~ 
Son giinlerde, !svi<;rede, Ziirlh 1ch • 

rinde, yaman bir eroin ka<;ak<;1S1 yaka • 
lanm1$hr. 

Fernandez Bakula isminde, P&ru'lu 
bir diplomat olan bu ka<;ak<;1, diinyamn 
en biiyiik ka<;ak<;1 iebekesinin faal bir uz
vudur. 

Bu adamm ismi, uyu1turucu madde 
ka<;ak<;tl1ii;ile miicadele servisince, daha 
1932 senesindenberi malum bulunuyor· 
du. Bakula, diinyanm en biiyiik eroin 
fabrikas1 olan Ncxman biraderler hesa • 
bma, Nevyork' a yapbg1 all! seyahattc 
bir bu<;uk tonu miitecaviz eroin ka<;irm11· 
It. Bakula, bu kacak<;1hii;1, haric ezmem· 
Ieket imtiyazma sahib bir diplomat ol • 
maSI sayesinde kolayca ve hi<; korkusuz 
yap1yordu. 

Bakula'mn tevkifi, onun ve $Crikleri
nin elindcn <;1k1ti\i tahmin cdilen iki ha· 
bascle aid tahkikatm da yeniden ba1la· 
masma imkan verdikten ba1ka. ka<;ak<;1 
1ebekesine mensub bir tak1m diplomatla· 
rm daha isimlerini meydana koyacak -
hr. 

Bugiinlerde ba1hyacak olan bu iie aid 
muhakcmenin <;ok merakh vc <;ok chem· 
miyctli safhalan arzcdecegi soyleniyor. 

ingiliz Hiikiimdarlarm1n 
Fransa seyahati 

Paris 6 - Hiikumet, 1ngiltcre Kral 
ve Krali~esinin F ransaya muvasalatlan 
giinii olan 28 haziranm bayram giinii ad
dedilmcsinc karar vcrmi1tir. Biitiin mck -
teb ~ocuklarile hiikfunet memurlan o giin 
mezun olacaklar ve Kr.al ve Krali~enin 
mevkibinin g~ecegi yolda toplanacak o· 
Ian halka iltihak edebileceklerdir. Kral 
ve Krali~e, Duvr' dan Bulonya'ya gel • 
mek suretil~ Mani denizini a1ttktan son· 
ra 28 haziranda ogleden sonra Paristc 
Bulonya ormam istasyonuna vasil ola • 
caklar ve istuyonda Reisicumhur M. 
Lebron ile refika" tarafmdan istikbal e· 
dileceklerdir. Bundan sonra Kral ve Kra· 
li~e, kabul salonuna gidecckler ve rniite· 
ak1ben alay Haric1ye Nuaretine miite· 
veccihen hareket edccektir. Alay1n kate· 
decegi mesafc, tamam1 tamamma 4 kilo
metre 400 metrcdir ve §U yolu takib ede
cektir: Fo1 caddesi, Tak1zafer, $anzeli -
ze, Konkord meydan1. 

Polis kuvvetleri haric olmak iizere 
8,000 asker, nizam ve asayi§i temin ede • 

tecaviizler Fransaya 
-~·---... ~--~ 

Diin ispanyol tayyareleri yeniden Fransiz 
•ehirleri iizerinde u~u~lar yaptdar 
[Bfl4taraft 1 Incl sahlfedeJ 

Hadise F ransada biiyiik bir ga\eyan u· 
yand1rm1jhr. Ba1vckil M. Daladye, biz
zat tahkikatta bulunmak iizere ogleyin 
tayyare ile vak' a mahalline hareket et· 
miitir., 

F ran1rz hava liuvvetleri 
miidahale edeceli 

Paris 6 - Pirene civarmda F ranstz 
topraklannm milliyeti me~hul 9 tayyare 
tarafmdan bombard1mam hadisesi iizeri· 
ne Baivekil ve Milli Miidafaa N azm 
Daladye bundan boylc ispanyol hududu· 
nun F ransa hava kuvveti tarafmdan mii· 
dafaasim emretmi1tir. Bundan boyle Pi
rene mmtakasmda Franstz topraklannt 
tehdid edecek biitiin tayyareleri milliyeti 
her ne olursa olsun, Fransiz hava kuvvet· 
leri takib i;in kat'i emirler alm1,tir. 
Gazetelerin hararctli nefriyati 

Paris 6 - Diin, Ariyej' de kain Or • 
geks kasabasmm me~hul bir taktm tayya· 
relcr tarafmdan bombardirnan edilmesi 
gazctelerde derin bir heyecan tevlid ct -
mi1tir. 

Figaro, yaz1yor: 
«lster km! lspanyadan, ister F ranksit 

fspanyadan gelmii olsunlar, ecnebi tayya· 
relerinin havalar1m1zda cevelanlar yap • 
malan kabul edilir, miisamaha olunabilir 
bir1ey degildir. Hiikumet, bu vaziyeti bir 
yoluna sokmahdtr.» 

Popiilcr gazetesi, diyor ki: 
«Vakil kaybetmeksizin bu tccaviizlere 

bir nihayet vermek icab cder.:t 

Evvellri hadise na11l oldu? 
Tuluz 6 - Diin sabah Frans1i top • 

raklan iizerinden ~an me~hul tayyarcler 
sabahleyin saat 6 da Aks-les-Thermes 
civannda Orgeks ismindeki kii~iik kasa· 
banm iizerinde goriinmii1lerdir. Adedle
ri dokuz olan bu tayyareler, ii> grup ha· 
linde u~makta idiler. Tayyareler, civar 
daglarm yamndan ge~erek kaybolmu1 • 
Jar, fakat saat 8 de tekrar goriinerek on 
tane kadar bomba atm11lard1r. Vali ile 
Ariej jandarma kumandam tahkikat 
yapmaktad1rlar. Bir bomba ile ortasmda 
(U) harfi bulunan bir pervane bulun • 
mu1tur. ~ahidler, tayarelerin ii~ii motor • 
Iii ve kur,uni renkte oldugunu soylemek· 
te ve hi.;bir i1aret ta11mad1klarm1 ilave 

eylemektedirler. Me~hul tayyarcler, te -
reddiid etmeden nehrin mecraSlm takib 
cttikten sonra gcldikleri yoldan donmii1 • 
lerdir. 

Bir lngiliz gemiai daha Iopa 
tutuldu 

Valansiya 6 - Sabahlcyin F rankist· 
lerin be$ tayyaresi, Alikant'1 bombard1 • 
man ctmi~tir. Limanda bulunan bir lngi
liz ticaret gemisine bomba isabet etmi• ve 
gemi atc1 alm1$br. Cerni miirettebattndan 
ii<; ki1i olmii1tiir. Sehrin merkczinde bu • 
lunan binalar harab olmujtur. Ahali, der• 
ha! S1g1naklara iltica etmi1tir. Dokuzu 
kadm ve biri <;ocuk olmak iizere 17 olii 
ve 21 yarah kaldmlm11ttr. 

Madrid de topa tutuluyor 
Madrid 6 - Asiler, sabahm ilk sa

atlerinden itibaren $Chri bombard1man 
etmektedirlcr. Obiisler iehrin merkez ma· 
hallelerine dii1mcktedir. 

Valansiya'ntn bombardtmant 
Londra 6 (Hususi) - Frankist tay

yareleri bugiin Valansiya'y1 tekrar bom
bard1man etmi1lerdir. Bombard1man ne· 
ticesinde 22 cv harab olmu1, 7 niifuslu 
bir ailc evinin cnkaZJ altinda kalarak ol· 
mii1tiir. 

Diger bombardrmanlar 
Valansiya 6 - Franko tayyareleri 

diin ak1am Sagonte 1ehrini iki defa 1id
detle bombard1man etmi1lerse de kimseye 
bir1cy olmam11t1r. 

F ranlcistlcr ayni zamanda Valansiya· 
mn civann1 da bombardunan cderek iki 
evi tahrib ctmi1Ierse de evdckilcr vaktile 
ka<;maga muvaffak olmudard1r. 

Franlls Hariciye Nazrrrnin 
temaalart 

Paris 6 (Hususi) - Hariciye Nami 
M. Bone bugiin F ransamn Londra cl • 
<;iai M. Korben'le Berlin ckisi M. Pon• 
se'yi kabul edcrek, beynelmilel siyasi va• 
ziyet hakkmda miidavelei efU.rda bulun• 
mu1tur. 
Alman ve ltalyan gasetelerinin 

-,riyat1 
Londra 6 (Hususi) - Alman ve 1-

talyan gazete)cri F ranstz topraklan iize• 
rine w;udar yapan m~ul layyarelerin 
fspanyol hiikiimetine mensub tayyareler 
oldugunu vc kasden F rankist iiaretleri ta-
11d1klarm1 yazmaktadnlar. 

~ehrimizde yeni bina in-' Ulus nahiye merkezinde 
cektir. ,aab durdurulm1yacak 

Hariciye Nezaretinin bulunmakta ol· [Baftaraf1 1 tncl sahl/ec!•l 
Atatiirk biistii a~ild1 

mevcud otomobil yollarmt takib cd.erek tan hududuna dogru yo\ muntazam bir 
Ahen'den sonra auasilc Kolonya, Lun • surette yap1hyor. (Biten asfalt lm1m ts
burg. Frankfurt am Mayn, Wiir~burg, tanbuldan Liilcburgaza kadar ve 155 
Niirnberg, Regensburg, Pusav, Linz 1e· kilometrcdir - Cumhuriyet). ~imdiden 
hirlerinden ge>erck Viyanaya ve buradan ktrk kilometrelik bir k1am1 tamam olmu1· 
Macaristan hududundaki Hainburg'~ tur. Ceman 4947 kilometre tutacak olan 
varmaktadtr. Biitiin yolun Almanyadaki Londra - 1stanbul ana caddesinin tamam
uzunlugu 1200 kilometre tutmaktadir. lanma51 bittabi daha birka~ seneye muh-

. b t tacd1r. Avrupa yolunun Almanyaya . 1~.a .~ 
eden k11mmm her taraf1nda 1imd1 buyu Son senelerdeki faaliyet ileride de de
faaliyet vardir. Kolonya ile Frankfurt vam cdecek olursa, biitiin Avrupay1 bai· 
am Mayn arasmdaki biiyiik par<;all ge • tanba1a kateden ve otomobillerin seri yii· 
lecek sene tamamilc a<;1lacakbr. riiyii1lerine miisaid olan otomobil yolunun 

Almanya hududundan itibarcn A~ • tahakkuku zamant yakmla1m11 olacakhr. 
rupa yolu Baab yani Y antkkale iizenn • Seyahat i1Ieri beynelmilel ittifak1nm 
den Pe1teye varacak ve burada ~atalla • Londradaki toplanmas1 T ranskontinen -
1arak iki kola aynlacakhr. ta! !ol~nun 1imdiye kadar olan iniaatmm 

Bir kolu Romanya arazisini ba1tan vaziyehle me1gul olmu1 vc atiye aid mii· 
ba1a katedecck ve Grosavardin, Klauscn· him kararlar vermi1tir. 

Japonlar Kanton'la Hankeu'yu gene bombaladdar 

Ve bunu yalniz K1br1s Tiirklerinde de· 
gi\, 1mparatorluktan ayn\an ycrlerin han· 
gisinde ve nerelerinde Tiirkler varsa hep
sinde ayni yeni hayatm uyamp yiiriime· 
ge ba1Iad1g1m biran once gormek en sami· 
mi eme!lerimizin ilklerindendir. Agabey 
vaziyetindeki Cumhuriyet Tiirkiycsi 
Tiirklerinin mes'ud vaziyctleri kendileri
ne, fmparatorluktan dokiiliip kalan diger 
Tiirk karde1lerimizin ha! ve 1anlarile, ta· 
lihlerile alikadar olmak vazifesini yuk· 
lettigini dahi ilave edelim. Y eni Tiirk 
hayatmm 11an 1uurlu, miiterakki vc miite· 
sanid bir milliyet,ilik olacakhr. 

dugu Orsey saray1, Kral ve Krali~nin i· - fstimlak i~in verilen paranm >oklugu 
kametlerine tahsis edilmi11u. Y edinci Ed· meselesine gelince, istimlak i1leri kanun
var ile be1inci Jori da F ransay1 ziyaretle· Ia tayin edilmiitir. Y cni bir kanun ~tk· 
ri esnasmda bu sarayda ik&met etmi1ler • maymca bu iekli de8iitirmemize imkan 
di. Bina, dahilen ve haricen tamamilc yoktur. T abii herke•in malm1 elinden a • 
yenilenmi1tir. 1n1aS1 tarihi olan 1845 ten· Jacak degiliz. lstanbula yeni bir 1ekil 
beri bu kadar tezyin ve tecdid edilme • \'erecck plant tatbik edcbilmck i1;in mii • 
mi~tir. (a.a.) him bir paraya ihtiya~ vard1r. Maamafih 

Atina iiniversitelileri 
$ehrimin gcldiklerini yazd1guruz 

Atina ilnlversitesi talebesinden 40 ki
§ilik talebe grupu., diln Atatil.rk a
bldesine ~elenk koymu§lard1r. Dost 
ve milttefik memleketin giizide genc
leri, bu mcrasimden sonra ~ok dilz· 
glin b!r tilrk'e ile !stiklll mar§1m1 -
z1 siiykmi§ler ve etrafta toplanan 
halk tarafmdan hararetle allo~lan -
m1~lard1r. 

istiml&k itleri hak1<mda hiikiimete yeni 
ball tekliflerimiz vard1r. Kabul cdilirse 
bizim i1<in daha istifadeli olacaktir. Seh
rin iman i1<in BaFckil Ce!al Bayann va· 
dettikleri 4 · 5 milyon lirayi yakmda ala· 
cag1z. Bu para ile yapacag1m1z i1lerin a· 
na hatlann1 ~izdik.~ 

latimlali ve yol infao:ti beraber 
yi.iri.iyecek 

~ehircilik miitehasm1 profesor Prost, 
yeni yap1lacak bei yiiz bin liralik yo! in • 
taatma batlanmadan evvel bu yollar gii
zergahmdaki istimlak muamelesinin intac 
olunmast muvaftk olacagt fikrinde bu • 
lunmu1tu. Alakadar makamlarca yap1lan 
tetkik neticesindc csasen burilardaki is -
timlak i~inin fula masrafa ihtiyac go1 -
termedigi anla11lm11hr. Binaenaleyh bir 
taraftan yollar yap1hrken bir taraftan da 
istimlak muamelesi yap1lacak, her iki i1 
birden bitirilecektir. f!k yap1lacak yollar 
M1S1r1<ar1151; Sultanhamam1 sahalan, Fin· 
canc1laryoki.i1u ve Y crebatanla Nuruos -
maniye arasmdaki yollard1r. Bunlann 

Ulus 6 - Biiyiik kongre kararile ka
za yap1lmasi kabul edilen Safranbolunun 
Ulus nahiye merkezindc halkm yard1mile 
~i~ 'k bah~esi ortasma ~ok giizel bir kai • 
de iizerine yap1lm11 olan Yiice Atamtzm 
biistiiniin bu11iin kaza erkam ve biitiin 
koyliiler huzurile a1<1lma toreni yap1lm11, 
biitiin halk Yiicc Atal!l1Za bagl1hklar1n1 
ve tazimlerini bu vesile ile izhar ve tekrar 
etmi,]erdir. 

N ahiye merkezi son giinlerde koylii e
meijile 15 kilometre mesafedeki ioseye, 
biitiin vesaitin seyrii seferine miisaid bir 
yo! ile baglanm1'hr. (a.a.) 

El arabalar1 talimatname•i 
hemen tatbik edilmi

yecek mi? 
El arabalan hakltlndakl talimatna • 

menin mevkii tatbike konmas1 iizerine 
l!:snaf cemlyetleri nam1na Belroiyeye 
yen! bir mliracaat yapilrnI§hr. Bunda: 

[Ba~tarafi 1 Incl sahlfec!el 
Halli araainda panilrl 

Londra, 6 (Hususl) - Kanton bom -
bard1man1 hakltlnda alman milteinmim 
inalumata gore, ikinci bombard1man 40 
dakika slirm~tlir. Bombardunan net!• 
cesinde olenlerin miktan 1500 den !az
ladtr. Aynca binlerce yarah vard1r. 
Halk pan!k hallnde yabanc1lar mahal· 
lesine iltica etmektedir. 

Japon tayyareler! ~imend!fer Islas -
yonlanm, kopllilcri, r 1ml mtiessesele· 
ri tahrib etmi§lerdir. Sun Yat San linl
versiteslM de 8 bomba !sabet etml§tlr. 

lngilterenin prote1to1u 
Londra 6 (Hu1ust) - Kantondaki !n
gtlii konsolosu, Kantonun tekrar born • 
bard1mam milnasebetile Japon maka
rnat1m telefonla protesto etm~tir. 

Japonlar be'Yam itizar etm~lerdir. 
Hartlieu Ja bombcrrcl1rnc1rt edildi 

neral Ugaki burada yapt1g1 beyanatta 
ecnebi devletleri <;ine yardim etmeme
fe kat'i olarak davet etmi~ ve demi1t!r 
kl: 
.- Japonya <;ine kar11 girdigi mlica

delede sonuna kadar gitmege azmet -
m~tir. B!naenaleyh <;ine yard1mm tek 
bir neticesi ola bilir ki, o da vniyetin 
vahimligini biisbiltiin arhrmaktir .. 

i:Jvr gaseteaine gore ... 
Paris 6 - SaA cenahm orgam olan 

5vr, d!yor kl: 
cA~ik §ehirlerin bombard1man edil -

mesinin ve kadmlarla ~ocuklarm hep 
b!rlikte itlif oh~nmas1nm askeri karar
lar iiierinde btr gUna tesiri olmad1g1 
daha §!mdtden Avrupa ve Asyada sabit 
olmu~ bir keyfiyettir. Harb, teknik ve 
sevkulcey~I faikiyetle kazanthr, tedhl§ 
ile kaian1lm_•z_ .• _,...._ __ 

Londra 6 (Rusu I) - •o Japon t•Y· 
yaresi dlin <;in in yeni merkezi olan Han· 
keu'yu bombard1man etml,lerd!r. Born• 
bardiman neticesinde 1000 ki~i olmii§. 1 • 

Londra 6 - cAma"&amated Ineienei-

lngilterede 40 aaatlik 
hafta teklifi 

12no kl~! de yaralanm1~br. $ehr!n 10- ·m k . 
kak]ari cesedlerle doludur. ring• birl!it!nin nn .omitesi kabul et-

Hankeq'da ihtiyot tedblrlerl tij!! blr karar su~t!le tora kom!tesinden 
Hankeu 6 - Muhasamatm ba1lamas1 kiri< saatl!k ha!tanm tatbllu i~!n pat -

tehlil<esine kar~1 bir ihtiyat tedb!ri ol· ronlar!a temas etmesinl lsteml~tir. Ka
rnak liz re tni:iliiler. Amerikahlar ve mite, patronlartn cev.~b verme~i i<;in al
di~er bazi ecnebiler <;inlilerle meskun t1 ayhk azam! bir muhlet tesbit etmek-
olm1yan mmtakada bir !aha til~ kamp1 t dir. 
\esis etm~lerdir. <;inliler .• ~ayTl .muha· ( KISA t1ABERLER '"\ 
·iblere <ehri tahlive ctmel(t tavs1ye et- .._ __ _;:..:._.:.:~--------./ 
nektedi,rler. Bunlarm miktan bir mil- * ANKARA 6 _ oBrUlen liizum Uzer!ne 
;ondan fazla olarak tahmin edilmek · Rlie vllAyetl Emnlyet mUdiirii Beh~et, Ve-
:ed ir. kllet emrtne almd1. 

Cine yprdrm edilmemesi * ANK.\R./\ 6 _ i;:dtrne Naf1a mUdUril 
telilil olunuyor dordiincii sm1f b._,muhendls Kemal ii~tin-

Tokyo 6 - Yeni Hariciye N azm Ge· cii sm1fa terfl ettlr!ldl. 

YUNUS NADI 

1 ... "l<·&·Ci·in···;·e···n;·c;·e1&···1 
: ...................................... , ........... : 

Alman sincma artlstlerinden Hilde 
Krahl'in giydigi fantez! liimeden §lk bir 
ak§am elbiscsl. 

Profesor Freud Londrada 
Londra, 6 (H ususl) - Tanmmi§ alim 

profesiir Freud Londrada ikamet etmek 
iizere bueiln maaaile buraya gelmi§tir. 
82 y~mda bulunan profesiir Londra is· 
tasyonunda tezahilratla kar11lanm1~hr. 

1ngiliz Eski Muharibler ce· 
miyetinin kongre•ine Alman-

lar da ittirak ed.iyor 
Londra, 6 (Hususi) - Umumi Harb

den sonra ilk diefa olarak Alman Eski 
Muharibler cemiyeti !n.giliz Eski Mu -
haribler cemiyetinln senellk kongresl
ne i.§tirak etmi~tir. Alman Eski Muha· 
r!bler heyetl, !ngilterede merasimle ls
tikbal edilml.ftir. 

Rusyadan ayrilan Amerika 
sefiri komiserlerle goriittii 
Moskova 6 - Sovyetler Birl!~!nden 

ayr1lmakta olan Amerikanm Moskova 
Biiyiik El~isi Davist komi•erler heyeti 
relsl Molotof tarafmdan kabul edi!mi§· 
tlr. 

Stalin'in de hazir bulundul!u bu mii· 
Jakat Ud saat sil.rmii~til.r. 

Romanyan1n biiyiik bayram1 
Biikre1 6 (HusuJi) - Bugiin Majes· 

te Kral Karol'un tahta eiiliisunun sekizin· 
ci y1ldo11ii111iidiir. Kral, yanmda V eliahd 
oldugu ha\de, tayyare meydanma git • 
mi1. orada dini bir ayin yapilmt§hr. Mii
teak1ben Kral huzurunda bir resmi ge1<id 
icra edilmi1, hava meydanmda verilen 
ogle ycmtgindc bulunmu§tUr. Ziyafetin 
sonunda Maieste Kral. bir nutuk soyle • 
mi1tir. 

yakmda ihaleleri vao1lacakhr. 

Bau emafm yen!den masrafa girerelt, 
kabul olunan tipe gore b!r araba yap • 
hrmal!a mall kudretler!nin miisaid bu
lunmad11!1 bildirllml!j, tallmatnamenln 
blr milddet daha tatblk olunmamaSt, 
milnasib blr milhlet verildikten sonra 
rnukarrer tipe ~ore araba yapbrmalc 
hususunda me<lburiy t konulmHl is • 
tenmi tir. YaJlllacak tetkikat neticesin· 
dt buna dair bir karar verilecektir. 

"\ 
Ankara Borsas1 6/6/938 

ltalyan - Rumen dostlugunun K A P A N I ~ 1 
A~1h§ Kapal\l.l! 

bir tezahiirii 1 f1ttili• liHu ft.25 8.26 
Biikre$ 6 Rador ajanst bildiriyor: 100 Dolar 126.3375 128.5375 
!talya Hava Milste¥llfl General Valle. 100 F'anstz frul:l S.5075 3.5125 

nin §erefine verdigi ziyafette Romanya 100 Liret e.8475 6.6575 
Hava Naun TeodoN>sko Romanyanm 100 tsvi~re fr&Dlfl 28.7675 28.815 
ttalyaya kar31 beslediii da!ml ve 5aml· 100 Rolanda 
mi muhabbeti ehemmiyetle kaydetmi§ florini 
ve her iki memleketin mli~terek emelle- 100 Rayhismark 

' 100 Felcika franjl1 
rini ve aralarmdaki s1k1 rab1talan te· 100 Drahml 
barliz ettirmi~tir. 100 Leva 

89.13 
50.75 
21.3825 

1.1425 
}.5425 

69.8425 
50.8325 
Zl.4175 
1.1450 
1.5450 

General Valle verdigi cevabda, Ro- lOQ Cekoslovak 
manyaya yaptg1 bu ziyareti1' vak\ile is· kronu 4.3775 4.3825 
tiklalleri ve bugiin de mil§terek gayeleri 100 Po~eta 7.6225 7.6350 
olan medeniyet i~in yaphklari milcade- 100 Zloti 23.7825 23.82 
!eden, dostluk miinasebetlcrinden ve 100 Pengo '5.- 25.0t 
irk blrlll!lnden dol!an sempatlnin blr i- 100 Ley 0.9375 0.94 
fadesi oldugunu kaydetmi§tir. JOO Dinar 2.87 2.8750 

Berlinin ... ijzellettirihneai too YeP 36,41 36.467& 
• 100 tsve~ kron11 32.225 32.275 

Berlin 6 - tniaat umumi milfett~i 100 Ruble 23.855 23.8925 
M. Spir, Berlin'in giizelle~tirilmesine ve I ESH AM ve TA H v j LAT 
asrlleitirllmesme m!ltcal!ik nafia 1.fle • 11133 T. B. I vad li 19,_ lD.-
rinln ikincl 1afhaya girml.f olmasmm · E , 1933 Jkra. rirani 95.- 95.-
14 haziranda merasimle te~'!d edilme • .) 
sine karar verml.ftl.r. 



8 CUMHUR1YET 

GONON BULMACASI 
t 2 I 4 5 A T 8 t 10 11 

I~ 
Her ok,am TAKSiM 

1 _J 
2H I · 1 8 • • • • I 

BELEDiYE BAHCESiNDE 
' I • l\lemleketimizin en yilksek san'atkArlarmdan milt•§ekkil 

I • • 
• I 

BiR SAZ HEYETi 
6 

;:] • MOessisenin bOylik ledakArhklarla angaje ettigi 

B:~!~~.::k· Nazahatiil Bagdadi • • 
1 

1 

9, , 

l· 

1 

• I 
• • 

I • • .tJ 
ve sahra y1ld1z1 Bediye Ahmed f 

; Bagdad reviisii devam ediyor. 
Soldan sa)ta: -~ 1 T elefon : 43776 
1 - Evden dUjariya glden (lk! kellme). 

2 - Batma gelenlerl resmen anlatan (!kl 
kellme). 3 - Ebeveynden blrlnln yaris1, 
ba.ftan ~•kan. 4 - B~y! yiik.sek blr yere 
takamamak, blr ernrln tersl. 5 - Halk 
eden. 8 - Elbl.senln blr kisnu, d~ilncell. 
7 - Demlr Ip, kuvvet sahlblerl. 8 - Kuplle 
me,hur blr yer, ayaltmt ii.stiine koyan. 9 -

Sa.kin, blr soru edatt. 10 - Arkada~. Yu -
goslav paras1, blr soru edat1. 11 - Nlkilh
ta.n evvelkl meraslm, rutubet, 

ADEMi iKTiDAR 
~®V$>®1kDu@Dlfile !k©ltr$>D 

Yukaridan ai;a)t1ya; 
1 - Bul~an (!kl kellme). 2 - Can! SI -

kllan1n feryad1, blr bez, me§iullyetln tersl. 
R BiN 

3 - Varyetell eltlence yerlerl. 4 - Nezret
mek, ses. 5 - A!fabede blr harfln okunu~u. 
blr hayvan, ·kurnaz. 6 - Hayvan vurma, 
Avrupada blr burun. 7 - Allabede blr har
f!n okunU§u, oz yurd. 8 - Yak111 deltll. yer
de gezen bulut, nota. 9 - Dela, ~ama. 
10 - Yai;ll, Rus Bo]4evlkllltlnln babas1. 11 -
Ek.serlya ayakta olur, blr clns kll1c. 
Evvelld bulmacanm halledilmi1 ,ekll 

Tabletlerl her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 
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AK~EHtRDE 
Kanaat Pazan 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, lortasiye, gazete 

ve mecmualann tevzl verldir. 

!stanbul Asliye mahkemesi altmc1 hu
kuk dairesinden: 

Vasfiye tarafmdan Sultanahmed Ak. 
b1y1k hamam sokak No. 20 de iken ha
len ikametgah1 m~hul bulunan Ali og
lu Mehmed aleyhine a,11an bo§anma 
davasmda tahkikatm talik edildigi 26/ 
5/ 938 tarihinde yap1lan ilanen teblige 
ragrnen mtiddeaaleyh rnahkemede ha
zir bulunmad1gmdan haklnnda g1yab 
karar1 verilerek giyaben rnahkemeye 
devarn olunmu§ ve §ahid Hatice ile Na
ciye dinlenm~ ve mahkeme rntiddeaa
leyhe on be§ gtin mliddetle ilanen giyab 
karan tebligi i'in 21/6/938 pel"§embe 
saat 16 ya talik edilrn~ ve giyab karan
nm bir niishas1 mahkeme divanhanesi
ne talik olunmu§tur • 

Miiddeaaleyhin be§ giin i'inde itiraz 
etrnesi llizumu, teblig yerine ge,mek ti
zere ilan olunur. 

Operator • RIZA UNVER 
Doilum ve k•d•n h••t•llkl•r• 

mDteh•••••• 
Caj!aloj!lu, N uruolllllaniye caddes1 

No. 22, Mavl yapi 
Tele~on 22683 

DOLAPLAJ OTELi 
KiRAYA VERiLiYOR 

Adalar Malmiidiirliigiinden : 

Sernti Mahallesi 

Btiylikada Yah 

Sokag1 

Altmordu 

Cinsi 

Dolaplaj 
Oteli 

Oda No. 

2 ila 10 
11 • 16 
17 • 21 

Her odanm mu· 
harnrnen ican 

L. K. 
30 00 
40 00 
35 00 
10 00 
15 00 

22, 26, 27, 31 
23, 25, 28, 30 

24, 29 
Yukar1da yaz1h odalar mevsimlik kiraya verilecektir. 

6/938 pazartesi giinii saat 14 te Adalar Malmiidiirliigiind.e 
nuna mtiracaatleri. 

35 00 
!steklilerin 20/ 
Sall§ Komisyo-

••O•t l'IOTnl) ......-

COLUMBiA 'n1n 
YENi BiR 

MUVAFFAKiYETi 

( 3334) 

~ -
1?imdiye kadar hi~bir artistin nail olamad1g1 kutsal bir §erefe eri§en 

sesinin giirlligli ve gtizelligi, kendisine mahsus okl\YU§ tavn ile mazhar 
oldugu bu yiice iltifatm fi'lt delili olarak Ankaradaki konserleri ve An
kara radyosundaki seanslarile halka kend.ini tamt171§ ve sevdirmi§ olan 

MELEK TOKGOZ 
Memleketin tanmml§ bestekan SADEDD1N KAYNAGIN 

sureti hususiyede besteledigi 
17 455 GORDtiM SENi BiR GUN YENi A\;l\11~ GtiLE DONDtiN 

GECE:\rtz KAPKARA SAKI SUN ELiN NUR OLSUN 
ile BESTEKAR TANBUR1 FA1ZE VE NEFISE'nin 

17 456 BADEYi VUSLAT i<;iL iN KASEYi FAGFURDAN 
SEVERiM HER GtiZELi SENDEN ESERDiR DiYEREK 

§arlnlarm1 muhtevi plaklar sah§a ''kanlm~hr. _ . 
Bu §ark1lara bestekar TANBURI SELAHADDIN ve 

NUBAR TEKYAY refakat etmi~lerdir. 

Eski Osmanh imparatorlugunun 

Taksime Ugramu~ Diiyunu Umumiye Meclisi 
Paris, 31 l\Iayis 1938 

OSMANLI BOR<;LARINA AiD iLAN 
Turkiye ile akdolunan 22 nisan 1933 tarihli mukavelenamenin ha.mil

ler tarafmdan kabultinli tesbit etmek tizere, 20 haziran 1933 tarihinde te
diyeye vazedilmi§ olah kur'ada 91kmam1§ ikramiyeli Rumeli Demiryollar1 
tahvilah dahil olmak tizere, eski Osmanh tahvilah ve mtitedahil mlimes
sil senedah kuponlanmn be§ senelik mtiruru zamana tabi olduklan ve 
bunlarm 21 haziran 1938 tarihind.en itibaren tediye olunam1yacaklan ala
kadarlara bildirilir. 

Hamillerin, i§bu tarihten evvel muhtelif piyasalardaki tediye ser -
visile mtikellef mliesseselere rnliracaatle mezkur kuponlarm ibrazlan rica 
olunur. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
30/6/938 per~embe gtinu saat 15 te !stanbulda Naf1a Miidiirliigiinde 

( 47000) lira ke§if bedelli Validebag1 Prevantoryom Talebe ve 6j!retrnen 
Sanatoryomu 3 lincu lnsun in§aat ve tesisat i§!eri kapah zarf usulile ek
siltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme baymdIThk i~leri gene!, hususi ve fenni §artname
lerl, proje, ke§if huJasasile buna miiteferri diger evrak ( 235) kuru§ rnuka· 
bilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 3525) liraC.r. 
!steklilcrin teklif mektublan ve en az ( 35,000) lirahk bu i§e benzer 

i~ yaphgma dair Naf1a Vekaletinden alm1~ oldugu 938 y1lma aid miite • 
ahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalanm havi kapah zarf!arm1 30/6/1938 per
§embe glinii saat on dorde kadar Naf1a Mlidtirltigtine vermeleri. ( 3303) 

Nakliye ve Motor Iii 

Birlikler Okulu K. 
Nk. ve Mato Birlikler Okulu tamir atOlyesi i'in akiimtilator §arj dai

resinin aklimtilator tamiri ve §arj i§lerile atolyenin oksijen kaynak,1hg1 
otornobil lastikleri tamir ve kaynakc;1hg1 yapabilecek. 

330 kuru§ yevmiye ile 3 usta almacaktir. lsteklile'rin denemesi yap1!
mak tizere dilekc;esine bagh olarak a§ag1da yaz1h vesikalarile 20 haziran 
938 tarihine kadar Orhaniyedeki okula mtiracaat etmeleri Iaz1md1r. 
A - Tiirkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Tilrk olmak ve ya§l 

kirk1 gec;mi§ bulunmamak. 
B - Husnti haline dair mmtakas1 polisinin vesikasm1 haiz olmak. 
D - Evvelce c;ah~tiklan yerlerc'Rn bonservisleri ve tahsil derecesini gos

terir d.iplomalan bulunmak. 
E - Askerlik hizmetini bitirmi~ olduguna dair Askerlik §ubesinin vesi

kaslnl hamil bulunl'nak. 
F - Kanunlan ve okul talimat ve nizarnlarma riayet edecegine ve be~ 

y1! ic;in kendi arzusu ile iidevini b1rakm1yacagma dair noterlikten 
musaddak bir taahhlid sene.di vermek. • 9 • ( 3346) 

Istanbul Verem MUcadelesl Cemiyetlnden : 
Cemiyetirniz menfaatine olarak her ytl tertib edilen 

D • • t" • Hazira1nn 18 inci l kt enlZ gez1n lSl Cumartesl gUnU ya pl aca IT 
0 glin saat 14 te Kiipruden kalkacak olan 1?irketi Hayriyenin 71 nu

marah vapuru ile Adalara ve Bogazic;ine gidilerek saat yirmi iki bu,ukta 
Kiiprtiye diintilecektir. 

Vapurda Saz : Caz ve mutedil fiatla bir de blife bulunacakhr. 
Gezintiye i~tirak edecekler yalmz giizel musiki parc;alan d.inlemek ve 

dans etmekle kalm1vacaklar, monologlar, zarif ve ntikteli f1kralarla da 
eglendirileceklerdir. Biletlcr bir liradir. Sirkecid.e KIZllay hanmm ikinci 
katmda 8 No.da, Ankara caddesinde Tiirkiye ve Karakoyde Karakoy 
eczanelerinde satilmaktadir. 

Devlet Demiryollan i letme lJmum Miidiirlii • ·· en 

Devlet Demiryollan yol, cer, ticaret ve hastlat, hareket, muhasebe, 
r.ialzeme servisleri i~in Ankarada ve i§letrnelerde ~ah§mak iizere rniisabaka 
ile memur almacakhr. 

Almacak memurlar ytiksek, lise, orta mekteb mezunu olabilir. 
Yiiksek mekteb mezunlarma 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 130 lira 

83 • 
67 • 

Lise > > 74 • • > • 

Orta • > 61 • • • > 

iicret verilecektir. 
Ankarada istihdam ed.ileceklere aynca 15 lira mesken tahsisati verile -

cektir. . 
Taliblerin 35 ya§lm ge~memi§ olmalan ve memurin talimatnamesindeki 

memurluk evsafm1 haiz olmalan ~arthr. Her tahsil derecesine gore ayn 
ayn imtihan ac;tlacakhr. Sorulacak sualler, umumi ma!Urnat riyaziye ve 
muhasebeden ibaret olup aynca ihtiyari her hangi bir lisandan da yaz1 yaz. 
dmlacakhr. !mtihanlar Ankara, Haydarpa§a ve !zmir, Adana l§letme Mii
dlirltiklerinde yap1lacakhr. 

!mtihan 20 haziran 938 pazartesi gtinii saat 13 te ba§hyacakhr. 
Talib olanlarm ellerindeki vesaikle l§letmelere mtiracaat etrneleri ve 

Talepnamelerinde hangi servise intihab ettiklerini ilave etmeleri, imtihan
dan evvel !dare doktoruna muayene olmalan llizumu ilan olunur . 

•1717> ( 3339) 

1- inhisarlar Um um Miidiirliigiinden: 

Miktar1 Cinsi Ta§1yacaj!1 Muhammen Muvakkat Eksiltme 
ytik bedeli teminah saati 

1 Aded Kamyon 6 ton 3860.- 289.50 12.-
1 • • 3 • 2900,- 217.50 12.30 

I - 9artnameleri mucibince satm almak istedigimiz 6 tonluk 1 aded 
ve 3 tonluk 1 aded kamyon ayn ayn a91k eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bed.ellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste -
rilmi~tir. 

III - Eksiltme 22/VI/938 tarihine rashyan c;ar§amba glinii hizalarmda 
gosterilen saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm 
Komisyonunda yaptlacaktir. 

IV - Sartnameler paras1z olarak herglin sozti gec;en §Ubeden ahnabilir. 
V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve ylizde 

yedi bu,uk guvenme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen gun ve 
saatlerde yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 3343) 

I Emlak ve Eytam Bankasi ilanlar1 I 
KiRALIK 

YER t 

Galata Kurk~tikap1 ma
hallesi Kalafat cadde
sinde 92, 94 No.h 

Nev'i 

De po 

DEPO 
Eski senelik 

Kiras1 
T.L. 

3600,-

Depozitosu 
T.L. 

540,-

Yukan~a adresi yaztl1 ve halen Gevrekyan Ohannesin kereste ticaret
hanesi olarak istimal etmekte oldugu depo bankam1zca bir sene miiddet 
le ve a~1k arthrma suretile kiraya verilecektir. 

ihalesi 10/6/938 cuma glinli saat ondad1r. Taliblerin depozito akc;esi 
ve niifus teskerelerile birlikte ilan edilen giin ve asatte Bankarn1za miira
ca •tleri. • 736 • ( 3350) 

PEHLiVAN 

K"' ·adeniz Eregli c. 
GURE~LERi 
H. P. 

iI~eyonkurul Ba~kanhg1ndan : 
J9:lR 

gi.ire~i ' 
vanlann 

s• rn'•i haziramnm 12 nci pazar giinli Parti menfaatine pehlivan 
'acaktir. ikramiyeler a§ag1dad1r. i§tirak etmek istiyen pehli • 

g;dip gelme vcsair masraflan kendilerine aiddir. 
Ba§a 30, ba§&lb.na 20, ortaya 10, kii~tik ortaya 5 lira. 

7 Haziran 1938 

Emniyet Sand1g1ndan : 
18 haziran 933 tarihine kadar 

Em!ak mukabilinde bore ahp henliz borcunu veremiyenlere g5s -
terilen kolayhklardan istifade etmek muddeti sona ermektedir . 

Birikmi~ borclarm1 az faiz ve uzun vade ile odemek imkamndan mah
rum kalmamak ve bu suretle teminatlarmm sahlrnasma meydan verme
mek i~in en gee; 15 haziran 938 tarihine kadar Sanchga rniiracaatleri, aksi 
takdirde gayrirnenkullerinin 3202 numarah Ziraat Bankasi kanunu mucibin
ce Sand1ga verilen hakka dayanarak aynca icraya rniiracaat etmeksizin 
Sand1g1m1zca satthga ~1kanlacag1 ilan olunur. ( 3258 ~ 

1939 Nevyork Sergisi 

Dekorasyon Miisabakas1: 
1 - 1939 Nevyork Diinya sergisinde in~a edilmi§ olan Tlirkiye paviyonu 

dahili dekorasyonu ic;in bir miisabaka a~Ilm"ltir. 
2 - Mlisabakaya girecek resimler ikbsad Vekaletinin tayin edecel!i bir 

jliri heyetince tetkik edilecektir. 
3 - Miisabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/938 tarihine kadar An

karada ikttsad. Vekiiletinde Nevyork Dlinya Sergisi Tilrkiye Komi
serligine makbuz mukabilinde tevdi edilmi~ olmas1 ~artttr. 

4 - l\Iiisabakay1 kazanan san'atkara 1000 lira miik.ifat verilecektir. 
5 - Mlisabakaya girip de kazanm1yan san'atkarlara aid eserlerden isti -

fade edilen lns1mlar i9in verilccek bedel jliri heyetince aynca takdir 
edilecektir. 

6 - Mlisabakaya gonderilecek resimlerin evsaf1, mevzuu vesaire hak -
kmdaki sartname, Turk paviyonu planile maktalan ve !,u hususta 
Iazun gelen izahat Ankarada iktisad Vekaleti dahilinde Sergi Ko
miserliginden ahnabilir. • 1720 • ( 3341) 

SA~ BOYALARI JUVANT1N 

KUMRAL 
SiYAH 

Saclara 11:ayet tabil surette lste

nilen reniii verir. Tu ve yikan

makla kat'iyyen cikmaz. 

Biltiin dilnya sere:iluinde sihhl evsafi haiz 

sac boyalan aras1nda blrinci gelmistir. Sac· 

Ian ve cildi kat'iyyen tahris etmeden iste • 

nilen renkte boyayan vel!Bne sihht sac bo • 

valanchr. 

iNGh..tz KANZUK ECZANESI 

BEYO<'rLU • 1STANBUL 

Y ozgad iskan Miidiirliigiinden: 
Akdag Madeni kazasmm Karayakut koyiincl.e kerestesi iskandan veril

mek suretile sekiz c;ift, be~ tek ah~ab go,men evleri in§aat1 aleni rniina
kasa usulile on be§ giin miiddetle a§ag1daki §artlar dairesinde eksiltmiye 
konulmu§tur. 

1 - Bu evlerin ke§if bedeli kereste ile kap1 pencere i§~iliginden ma
ada bih'.1mum malzeme ve isc;ilik mtiteahhide aid olmak lizere tek evlerin 
adedi 340 lira, ~ift evlerin beheri 566 lira 88 kuru§ olmak lizere 6235 lira 
4 kurustur. 

2 - Talib olanlarm ytizde yedi bu~uk teminatlarile bu gibi in~aat
lar1 yapbklarma dair sertifika, Ticret Odas1 vesikalarm1 hami!en ihale gii
nli olan 11/6/938 cumartesi giinii saat onda !skan Mtid.iirliigiinde tesekkiil 
edccek Komisyona miiracaat etmeleri ve proje ve ~artname gibi evrala 
gormek istiyenlerin de herglin iskan Miidtirltigiine mtiracaatleri ilan olu
nur. ( 3225 ) 

Halis yerli 

SU LY EN 
Avrupa mamulAtindan yUksek ve 

Fiab pek ucuzdur. 
Toptan ve perakende sab§ yeri : 

SOiyen Fabrikas1 
Istanbul : $i§li, Hammoglu sokak 20 • 24 

Fiat1 14 Lirad1r. 

ANKARA GARI KAZiNO 
VE LOKANT ASI 

a,1lm1~tir. Ankara halk1 dinlenecek, ferahhyacak ve iyi vakit gec;irecek 
geni~ salonlu, ye~il bahc;eli ve tarash yeni bir lokanta daha kazand1. 

Asrl konfor ve tesisat .. .. .. Her nevi ic;kiler ...... 
Alakart ve tabldot ...... En mutena yemekler 

Saym halk1m1zm emirlerine amadedir. • 1721 • ( 3340 ) 

Mali ye V ekaletinden: 
Ankara, !zmir ve Bursa vilayetlerinde ist~hdam edilmek tizere imti

hanla yed.i hesab mtitehassis1 almacaktir. !mtihan 1 vc 2 temmuz 1938 
tarihlerinde !stanbul ve Ankarada yap1lacakhr. 

imtiham kazananlar muvaffakiyet derecelerine gore 150 ve 200 lira 
licretle tayin olunacaktir. 

1 - imtihana gireceklerin memurin kanununun be~inci maddesinde 
yaztl1 ~artlar1 haiz olduktan maada devlet ve mliessesah muhasebclerin· 
de, bankalarda v~ mlimasili mtihim ~irket ve mali mtiessesat muhasebe
lerinde Jaakal $ef veya &ef muavini derecesinde en az be~ yII muvaffaki
yetle ~ah~m1~ ve ytiksek tahsilini ikmal etmi& olrnalan Iaz1md1r. 

Ah!ak ve seciyeleri hakkmda yapliacak tahkikat neticesine gore t a!ib· 
lerin imtihana kabul edilip edilmiyecegi kat'i olarak Vekalet~e tayin ediJir. 

2 - Imtihan program1 : 
A - Kazanc, muamele ve istihliik vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 

tahsiline mliteallik kanunl hliklimler. 
B - Ticaret kanunu hlikiimleri. 
C - Ticari usulli cl.efteri. 
D - Hesab. 
!mtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar evrak1 miis

bitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekaleti Varidat 
Umum Miidurliigline ve istanbulda Defterdarhga mtiracaat etmeleri. 

• 1390 • ( 3342 ) 
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I Haziran 1938 CUl\fHUR1YET 

KODAK 11 BRAUNi,, Boyte 
enstantaneler -------, 

• o kadar kolay ki 

KODAK 
VERiKROM 

filmini de kullan1n1z. 
Kodak sahc1lanndan 
aray1n1z veya ~u adre• 

se miiracaat ediniz: 

11 BRAUNi 11 127 T.L. 4,25 POPULAR 118RAUNl11 620 T.L. 6,25 "BRAUNi 11 JUNiOR 620 T.L. 8,25 

KUDAK (Ecipt) A.~· 
Istanbul 

Tekirdag Cumhuriyet Miiddeiumumiliginden: 
Tekirdal( Ceza Evine liizumu olan. yevmiye asgarl (150), azam! (200) 

ekmek miinakasaya konulmu$tur. Tahblerin $&rtnamesini gormek iizere 
resmi tatil giinlerinden maada hergiin saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a 
kac'.ar Tekirdag Cumhuriyet Miiddeiumumil!gine miiracaatleri ve talible
rin '1· 7,5 nisbetinde teminat ak,esi veya banka mektubu ile birlikte ihale 
gunil olan 18 hazlran 1938 per•embe gilnil 1aat 13 te Milddeiumumilik ma· 
kamtnda mUte•tkktl Komt1vona mOracaatleri i!An olunur. (3286) 

SATILIK HARMAN MAKiNESi ve TRAKTOR 
Hali faaliyette bir aded ( Ha$payh) yumu$ak saman yapar ve taneyi 

kat'iyyen kirmaz Macar Ziraat Fabrikalan mamulatmdan az kullamlm~ 
iiG ayak eb'admda harman makinesile bu makineyi cer etmek ve ~ah$br
mak icin bir aded son model regliitor tertibath fortson traktorii sabhktir. 

ILGIN da tiiccardan Cevdet YalvaG mahtl.umlarma miiracaat. 

Killtilr Bakanbg1ndan: 
1 - Orta okullarda tiirkGe, tarih - coj!ra~a, riyaziye, tabiiye, fransiz

ca. almanca ve ingiltzce ogretmenl olmak lstiy~~ler IGin yalntz ()gretmen 
Okulu mezunlarma mahsus 15 haziran 1938 tanhmde Gazl Egitim Enstltii
siinde ac1iacak smavdan maada bu ytl da bir smav yaptlacaktir. 

2 -Smavlar 1 eyl1'.11 per§embe giinii 1stanbul tiniversitesinde ba~hya-
caktir. 

3 - Smava girmek lstiyenlerin: 
A - Tiirk olmalan, 
B - 20 den a$aj!1 ve 45 ten yukan ya§ta olmamalan, 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklari, cinayet ve ciinha nev'inden mah· 

kumiyetleri olmad11!i hakkmda mahaill villyet veya kaza !dare heyetind.en 
bir mazbata ibraz etmeleri chalen l~yar veya ogretmen olanlar bu ka}'ld -
dan miistesna olup mensub olduklan daire amirinden alacaklar1 vesika ka
fidir.• 

D - Her tiirlii hastahktan ve oitretmenlik etmege man! viicud an • 
zalarmdan salim oldukl~rllll isbat eden heyetl sihhiyeden tasdikli hekim 
raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise ve 4, 5, 6 sm1f11 oj!retmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili okullarda tahsil gormii$ olmalari, 

()gretmen okullarmdan mezun olanlarin en az iki ders Yth ogretmenlik 
etmis bulunmalan gerektir. . . 

4 - Gerek sozlii ve gerek yaz1h smav sorulan timvers1te ve Yiiksek 
Ogretmen Okulu talebesinin takib ettigi d.ers miifredatmdan SeGilecektiJ. 
Bundan baska smava gire,,.,klere pedagojik sorular da sorulacaktir. 

5 - Namzedler smavda kazand1klari takdirde 1702 numarah kanurtun 
birincl maddesinde giisterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta oJtretlm 
okulu yar ogretmenligine atanacaklardir. 

6 - Yukaridaki $artlan halz olan namzedler bir istida ile Bakanhj!a 
ba$vuracaklard1r. Bu d.ilekceye $U belgelerin baj!lanmast 1iiz1mdtr. 

A - Niifus ciizdamnm astl veya tasdikll suretl, 
B - Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin astl ve ya. 

hud tasdikli suretleri, 
C - Hiisniihal mazbatast, 
D _ Mahalli Kiiltiir idaresindcn niimunesine tevfikan tasdikli sagllk 

raporu, 
E - Mahalll Kiiltiir 1daresinin tasdikl! ve fotograf11 fis, 
F - 6 aded 4 X6,5 eb'admda kar:onsuz foto)!raf, _ 
Bu vesikalartn 15 hazirandan 1 agustos 1938 ak$amma kac!.ar Bakanhga 

gonderilmis olmas1 IAz1md1r. Bu taribte:i sonra Bakanltga gelmis olan ve
va evrak1 miisbitesl noksan bulunan dilek~eler hakkmda muamele yap1\. 
m1vacakhr •1521> (2963) 

. . 

r•S•at.1\•an• b::?!e~~!~arm ~e~~fn~!~ Sa~!ea~~1) ile sahhr., 

!stiyenlere paras1z niimune gonder~J'.r. Kuvvet derecesi b1re 10.000 d1r 
Fabrika fiatma salthr. Sah~ yerler1 · 

I 
ISTANBUL: $akir ve Abdurrahim Siiter karde§ler. Bahkpazar - Siin-

gercilcr, 83. 
ANKARA : , Bur50 Pazan. Anafartalar cad. 94. 

inhisarlar istanbul Ba~mildiirlilgiinden 
1 - 938 yth haziranmdan 939 y1h mayts aymtn sonuna kadar Sirkeci ve 

Kas1mp•$• tuz ambarlarina getirilecek olan tahminen (3000) ton tuzun mev
cud sartname dairesinde i;temilerden ambara ve ambardan sifT'PNiilPre nakli 

i$i miinakasaya konulmustur. 
2 - Muvakkat teminat paras1 112 lira 50 kuru$tur. 
3 - thalesi 10/6/938 giinii saat 14 te Kaba!a$ta kAin 1nh isar!ar Ba~mii

diirliil!;iindcki Ahm ve Sahm Komisyonunda yaptlacaktir. 
4 - tsteklilerin sartnameyi gormek iizere hergiin ve pazarhk i~in d.e 

tavin PnilPn 1tiin ve saafte mezkur Komisvona miiracaat etmeleri. (3091) 

r K . " Lokanta ve az1nocular1n 

' 

Matbuat 

Nazari Oikkatine ! 
/abrikam1z1n BA~KURT marka
h yerli marnulahm1z1 giirmeden <;AT AL 
t<A~Ii< ve BI<;AK tak1m 1arm1z1 alma· 

y1mz. 
Bii iin mallarimtz bem kalite itibarile Av· 

rupamnk1nden daha yiiksek ve hem de hat· 
~a yiizde OTUZ daha ucuzdur. , 

loptan satr$ yeri : 1ahtakale caddes1 No. 51 -Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Matbuat Umum Miidiirliij!ii ne§retmekte oldugu • Aym tarihi • 

adh mecmualarm 18 niishasm1 aGtk eksiltmiye koymu$tur. 
2 - Bu mecmualann her biri bin yiizer tane bas1lacakttr. 
3 - Her mecmuanm tahmini bedeli 660 Jira ve muvakkat teminat 

892 lirad1r. 
4 - $artname, Ankarada Matbuat Umum Miidiirliigiinde paras1z ola

rak ver1lir. 
5 - Ac1k eksiltmP 18/6/938 giinii saat 10,30 da Ankarada Dahiliye 

Vekaleti binasmdaki Matbuat Umum Miidiirliigiinde yap1!acakttr. 
c 1711> ( 3335) 

12 Haziranda a~1byor. 

M. M. Vekaletinden : 
Milli Miidafaa Vekaleti 1n§aat §Ubesine kalorifer ve s1hhl tesisat is. 

lerinde miitehass1s olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel 
aynlrr.amak $&rtile iicretli ve diplomah bir makine miihendisi almacakttr. 
Taliblerin a§ag1da yaz1h vesaikle Ankarada Vekalet !nsaat subesine biz
zat veya tahriren ve istida ile taleb edecegi iicret miktarmt da bildirmek 
iizere miiracaatleri. 
A - Kendtsinin ve evli ise ailesinin niifus tezkeresi astl veya tasdikli suret!. 
B - Askerlik vesikast. 
C - Zab1ta ve Adliyed.en almmt§ hiisniihal vesikas1. 
D - Tam te§ekkiillii heveti s1hhiye raporu. 
E - $imdiye kadar Gahst1~1 yerlerden alm1s oldugu vesaik. • 4 • ( 3320 ) 

~ARK KROMLARI 

ATOLYE SEFi , 

T. A. ~-DEN: 

ARANIYOR 
$irkctimizin Ergani maden civarmda Gulemanda bulunan merke

zinde cah$mak iizere bir atolye $Cfine ihtiyac vardtr, Vazlfe1i baslt blr 
tamirhane, demirhane ve marangozhaneyi idare etmek, buralar& yapt
lan par<;alarm malzeme ve is<;ilik hesablarm1 tutmakaa da, lcab1 halln
de nazik par<;alarm torna, freze vesaire gibi l§lerlnl blzzat yapacaktir. 

Tali)llerin Sanayi mektebi mezunu olmas1 ,arttm 

Maden i§lerinde ve demiryolu ati:ilyelerinde bu gibi ustaba$1hklar
da bulunmu§ olanlar tercih olunur. 

Ev, tenvir, teshin sirkete aid olmak iizere iktidarma gore 130 liraya 
kadar iicrct verilecektir. 

Taliblerin muhtasar terciimeihalleri, bonservis suretleri ve bir fo. 

tograflarite beraber ($ark Krernlan T. A. $. Maden ) adrf!Sine miirr -

caatleri !Az1mdll'. 

Satihk Motosiklet 
T. W. N. marka be§ beygir ~ok az kul· 

lamlm1§ yeni bir motosiklet sat11tkbr. 
Gormek lstiyenlerin gazetemiz idaresin
de N. e miiracaatleri. 

r 

I 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler thtUAli 100 Kr 
Etriisk V azosu 20 • 
lli~in Oliimii 50 • 
Efendl tle U§ak 40 • 
Vlkontun Oiiimil 30 • 
tkllmler 100 • 
6liiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii~iik HikAyele1 100 • 
Mevud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebl 75 • 
rarih Felsefes1 125 • 
Anar§lzm 60 • 
Farmasonluk 100 • 

Profesor K. Komiircan'1n 
Amell ve tatbikl kamblyo 
Yen! musahabe usuiil 

Kr 35 
122,50 
105 
87,50 

Ticarl malumat ve bankac1hk 
iktisad llml 
iht!sas muha.sebeleri <~lrket, sa
nayl, ziraat, banka). 175 

70 
20 
56 

Tlcar! ve mall hesab 1 Incl tas1m 
Zihnl hesab kaidelerl 
Lognritma cetvellerl (yen! ra.kam) 
Yen! hesab1 ticarl <mufassal eser) 
Mall ceblr (istlkraz ve slgorta 
hesablanl 

200 

100 

I 

Ba§ltca sa\I~ yerl: ikba! Kltabevl 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z bi~kl ve diki§ og 

renmek istiyenler i~in Be§ikta~ 

Diki§ Yurdu direktorii $iikrii 
Canal tarafmdan yaztlan kadm 
terzilij!ine aid kitablarm birinci 
cildi iki, ikincl ve iiGiincii cildleri 
iki§er bu~uk lira olarak yalmz 
Yurdda sattltr. Ta§ra sipari$lerl 
bedeli pe~in geldiginde derhal gon· 
derilir. Posta paras1 ahnmaz. 
Adres: Be§ikta§ Akaretler Dibek 

sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu 

Doktor i 
H. Ferit Cansever 

Birinci Sm1f Dahiliye Miitehassm 
Pazardan ba§ka hergiln ha.sta kabul 

eder. bi'leye kadar f1kara meccanen 
Mua;ienehane: Beyaz1d meydant 

Na '"Y• mUdUrli!Ril yamnda 

••--- ·1 elefon. W385 

• 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden : 
Etil sm1fma dahil olm1yan alkol metalik, probilik vesaire gibi alkolle· 

rin sipari§inden evvel !nhisarlar idaresind.en mezuniyet istihsal edilmesi Iii· 
z1m geldigi aJakadarlarm malfunumu olmak iizere ilan olunur. ( 3329) 

KURTULU~ 
Doktorlar, Bankactlar, KAtibler, Mektebliler velhas1l biitiin 
miirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegAne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahl tasdik olundugu gibl 
Almanyanm bu lcadt miirekkebli 
kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halkl 

A~tk biraktl
d.tlit halde her ne 

sekllde durursa dur· 
sun miirekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sal(lam 
ve en kullan~h miirekkeb!i 

kalemdir. 

hakikaten bu eziyet
ten kurtarm1st1r. 
TIKU ucu asm
maz, bol mii
rekkeb altr 
kuvvetli 
bastlirss 
3-4 kop
ya Gtka
rtlabilir. 

Siyahtan maada ye$11, mavl ve lnrmm 
renkleri de aynl fiatta sattlmaktad!r. Her 

yerde araY111tZ. Flatt 3 !irad!r. 
Deposu : Havuzlu han No. 1, 1stanbul 

Tasraya posta ile e;iinderilir. 

Erzurum V aliliginden : 
Erzurumda yeniden yap1lacak olan Do~m evinin 12,000 llraltk in§aati 

kapah zarf us11ll11 ekslltmiye konulmu,tur. 
1 - Ek1iltme 13 hazlran 938 pazartesi gilnil saat 14 ta Erzurum Hii

ktimet Konag1 l<;inde Vi!Ayet Dalml Encilmen odasmda yapllacaktir. 
2 - Muvakkat teminat 900 liradtr. 
3 - 1stekliler evrak1 fenniyesini Vilayet Daim! Enciimeninde ve Er

zurum, Ankara, 1stanbul Nafl8 Miidiirliiklerinde okuyabilirler. 
4 - $imdiye kadar bu gibi isler yaphl!ina dalr N af1a Veka!etinden 

ahnm1~ ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odas1 vesika la rm; ibraz etmeleri mec
burid.ir. 

5 - 1stekliler teklif mektublartm ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Vilayet Dairn! Enciimen Riyasetine gondermeleri mec· 
buridir. Posta ile gonderilecek mektublarm ikincl maddede yaz1h saate 
kadar gelm1$ olmas1 ve dis zarflarm mumla lylce kapatilm1§ ve mUhiirlen
mi§ olmas1 §arttlr. Postada vuku bulacak' gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

TURKiYE 
CUMHU RJYETj 

.B 

( 3011 ) 
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iHi oi::u:A DAI-IA RZ ISLEVEREI-{ 
i:ivni RRnrnrni:in1 VEREn VEGRnE 
ELEHTP.iHLi SOGUH HAVA DOLAPLARI 

.-AVCILARA MUJDE :-. 
BARUT FiA TLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek iizere 
kara av barutu sat., fiatlar1nda atag1da yaz1h tenzilat yapll· 
m1,t1r. 

Kara av barutlar1 inhisar lar bayileri taraf1ndan memleke· 
tin her taraf1nda a,ag1daki fiatlarda satllacaktlr. 

Birinci nevi av barutu 

.. " " 
ikinci ,, " .. " " 

•• us 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
deyi hayatiye dolay1sile cildi 
bes!er, taravetini arttmr. 
Yeni bir ten yaratir. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi· 
nin bir hls1m1d1r. 

Venus 
Ru ju 

Son moda ve gayet cazib 
renl: lerile kullananlan hay -
rete dii~iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. $1k ve 
kibar familyalarm kullan -
d1klan yegane rujdur. 

Venus 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale e
der. Sa~lan parlak tutar. DC>: 
kulmesine mani olur ve lo.
VlTC!k yapar. Sa, merakhJarl 
ve genclerin hayat arkada§I· 
d1r. 

.. 
" ,, 

500 gramhk kutu i~inde 
250 

" " 
500 .. " 250 .. " 100 

Venu 
Pudras1 

Terkibi altm kremli 

.. 
" 
" 

24 saat havalandmlm1§ 
fevkalade ince ve hafif Ve
nus pudrasile tuvalet goren 
bir cild diinyamn en tara
vetli giizellif(ini ifade eder. 

Ve 
Limon «;i~egi 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tamnml§ kimseleri 
bile hayran b1rakmaktadrr. 

Eski fiat Yeni fiat 

115 110 kuru§ 

60 55 .. 
95 90 

" 50 45 " 22.50 18 

Ve 
All1Q1 

Her cildin rengine gore 

,e§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cilde fevkalil.
de tabii bir renk verir; t eni 
bozmaz; giizelle~tirir. 

Venus 
KiRPiK 

Surmesi 
Asia yay1lmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb -
Jere ok gibi saplamr. 

V ··s 
~am 

KOLONYASI 
Cigerleri zayif ve stn irleri 

bozuk olanlarm kalbine fe • 
rahhk verir. Ve giinliinii a
,ar. Ada ,amlanrun latif ve 
s1hhi kokulan VENUS ,am 
kolonyasmda m evcuddur. 

Ba~agr1s1ni1 ? 
~~ 

h 

Eglenh lllem1ndln sonra gelen 
ba~ agr1s1, m1de bozuklu~u 
•· Toxin '' ler1n vilcuduouzda 
~olald1g1na 1~arett1r Bu tehli. 
keli "Tox10° 0 lero ENO "'MEYV A 

ITUZU .. 1~erek def edmrz. 
ENO leztz ve kuvvet vericidir 
ENO kan1n1z1 tem1zler, vOcud
dak1 zehirleri atar, ba~ aj!r1S1 
ve kab1z1n Onilne gec;.er ENO size 
s1hhat1n1z1 ve kuvvelln1z1 iade 
ede r . 

PUDRALAR 
Modas1nda 

Biiyuk bir tebeddiil 
Mubaldgah cMakiyaj• kalmadi 

CiLDE S"U'R"U'LECEK GAYET iNCE 
BiR PUDRA, TABH BtR GUZELLtK 
VER!R. 

Parisin §lk ve kibar kadmlar1, yeni bir 
moda meydana atm1§lard1r. Onlar, bii
tiin giin zarfmda hi' parlakl1k izi ver
meksizin §eftali 'i~egi bir ten temin e
den yeni bir pudra ke§fetmi§lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usu! ile en 
ince bir pudray1 ipekli e!ekten ii~ defa 
ge,irilmi§ ve hakikaten krem kopiigii ile 
kan§tmlm1§ pudrad1r. -Frans1z kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§brmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul· 
Tokalon miiessesesi tarafmdan imtiyaz1 
ahnmi§hr. Tokalon pudras1, parlak bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMat. bir ten temin ede
cektir. cFini Mah Tokalon pudrasm1 
kulland1gm1zda ne riizgar, ne yagmur, 
ne de ter, cildinizin giizelligini bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi artiran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalon pudrasm1 isteyiniz ve kul
lammz. 

• 

Her t•Y• lur.1yoru:r:, hic;bir i•Y biz.i 
memnun etmiyor, fokor 1n fenos1 
bOtUn elrof1mt:r:dok1ler bu c;ok kOIU 

lobiohmlldon doloy1 bi:r:den ui.aklo11yorlo.r~ 

lite b urodo 

VALIDOL im dod1m1zo yetii irl 

Onu b1r kere tecriibe ediniz; ondan sonro 
dOnyayi bir kat doho gUzel gOrecek,iniz 

VALID 0 L: domlo, tablet v• 
hap holinde her ectonede bulunur • ., 

Beyoglunda 
BAKER l\1AC.AZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ~APKALARI 
dairesi a~tlm1~t1r. 

PARiSiN 

En giizel modelleri. 

Dr. lhsan Sami 

Oksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darllj!I, bolt· 
maca ve klzanuk oksiiriiklerl li;in 
oek tesir ll ilAcdrr. Her eczanede 
ve ecza deoolannda bulunur 

Sahib w B~muharrln: Yunaa Nadi 
Umuml ne1rtyat1 !dare eden Ya21 l11en 

lf1ldilril: Hikmet Munil Vigen 

CUmhurt~ei matbaan 

7 Haziran 1938 

Tab ii limon, portakal ve turun<; «;i<;eklerinden 
yapdm1~ 90 ve 75 derece 

Kolonya ve losyonlar1nda tenzilat 
Hastalara hayat ve tifa verir. Sinir, ~arpmh, baygmhk ve biitiin 

asabi hallerde bir hayat arkadat1d1r. Derecesi yiiksek olmas1 dola· 
y1aile masaj i~ in yeganedir. Insana ruh ve hayat veren bedii bir ko
kuya maliktir. 

A~1k kolonya ve losyonlar litresi 200 kuru~ 
1/4 hrt1lh Hasan 110, - 1/2 210, • 1 litre 450, • 1/4 diiz tite Nearin 

50, - 1/3 90, - 1/2 110, - 1 litre 210 kuruta. HASAN DEPOSU ve tu· 
belerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye magazalarmda. 

Ankara Belediye Reisliginden : 
Cankaya motor dairesi i'in kapah zarfla eksiltmiye konulan Dizel mo

torii ile Pompa i'in istekli '1kmad1g1 cihetle 1 temmuz 938 cuma giiniine 
kadar bir ay i~inde pazarhkla almacag1ndan isteklilerin her cuma ve sah 
giinleri saat on but;ukta Belediye Enciimenine miiracaatleri. ( 3261 ) r i ______ ..._ __ ............. ....._iililiiiii...._ __ ..... ,. 

Ii; ve di§ basur memelerinde, basur 
memelerinin her tiirtli iltihablarmda 
cerahatlenmi§ !istil ll erde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

REKTA 
daima muvaftakiyetle 

SiF A YI TEMiN EDER 

Arazoz, motopomp ve kamyon mubayaa ilan1 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa Belediyesi tarafmden bir itfaiye arazozii, bir motopomp ve 

temizlik itleri i~in de bir kamyon aatm ahnacakhr. 
Sahc1lar, verebilecekleri makinalarm fenni ve hususi ve mali tart

larmt ve kataloklar1m haziran aonuna kadar Bursa Belediye reiali-
gine gondermeer i ilan olunur. (3241) 

Mikroskop Gosteriyor ki : 
S1tma parazitleri sivrisineklerin ignesile kana kan§iyor. Ve miithi§ bir 

afet olan s1tmay1 viicudumuza a§1hyor. 

Hayat makinesini anzasiz bir ~ekilde i~leten ve bizi saghkla ya§atan 
kudret; kamm1zm terkibinde bulunan lo.rm1z1 yuvar!ac1klard1r. 

Viicudumuza as1lanan bu mel'un parazitler ise miitemadiyen bu lo.rm1z1 
yuvarlac1klan yiyerek 'ogaltyor, nesiller yap1yor ve her nesil uzviyetimiz· 
de s1tma niibeti cledigimiz titreme, iirperme ve yanma hallerini arttmyor. 

Vatanda~ !.. Saghg1n1 Bu Af et ten Koru. 
Kinin, arsinik, ~elik ve bir~ok act nebatat hu!asalar ile hususi bir ~ckil· 

de ihzar edilen vc S1hhat Vekaletinin resmi ruhsahm haiz bulunan BiOGENiN 
drajeleri s1tma parazitlerin in en amans1z bir dii§mamd1r. S1tmad~n korun· 
mak ve kurtulmak i'in birinci deva B 1 0 G E N t N dir. 

BiOG NiN 
kam temizleyip ~Qgaltir, k1rmm kiirecikleri arthnr, aqale ve sinirleri kuv • 
vetlendirir, i~tihay1 a,ar, dermans1zhg1 giderir. S1tma parazitlerini iildiiri.ir, 
tali olarak belgevsekligi ve ademi iktidarda biiyiik faideler temin eder. Sit• 
manm biitiin ~ekillerincle §ifa temin eden bu yiiksek tesirli ilac her eczanede 
bulunur. l!'iah 90 kuru§tur. 


