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3 iinciide: Beynelmilel portreler 
Robert de Saint Jean 

4 iincude: Hikaye : Evden tal!xntrken 
Hamdi Varoglu 

5 incide : Belgrad mektubu 
Mehmed Silleymanpasir; 

7 incide : istanbul ormanlar1 
N ecib DagCl 

ekteblerimizde terbiye 
usulu sur'atle 1slaha 

muhtac gorunuyor 
llizim pedagoji iistadlarznzn 
bayrla bayrla propaganda e
derek memleketin ba§rna be
la krldtklarr maddi cezasrz 
talim ve terbiye usulii serler
de r;ir;ek yeti§tirmege benzi-

yen bir usuldiir. 

D Imi yalmz kitablarda gordiiklerinden 

D ibaret bilen .baz1 ~edagoji .. iistadlan
miz bir vabt terb1ye usulunde ~ok 

ileri gitmi~ baz1 garb pedagoji ~iitehas-
51slanmn fikirlerine bay1larak b1zde de 
mekteblerde talebeye kar~1 maddi ceza 
usuliiniin kaldmlmasi lehine kuvvetli bir 
hareket yapml§lardl. Galiba bu zatlann 
bu propagandalan miiessir ola.rak bizde 
de mekteb ve talebe hayatJ mz1batmm 
manevi otoriteye birakilmasl muvaf1k ve 
kafi gelecegi neticesinde ka~ar k1h~~~· 
hin safhalanm yakmdan ta~J~ e~e~Jgl
miz i<;in ne yaplld1gm• pek IYI bilmiyo
ruz. F akat ikide bu hocalarma el kaldu
maktan bile ileri gittigini gordiigiimiiz 
baz1 talebe azgmbklan hadiselerinin, her 
tekerriir ve tevalisinde mekteblerimizde 
disipline, daha dogrusu .disiplinsizlige cla
ir i§ittigimiz sozlerden bJzd~. t?.planan ka
na at §Udur ki baZI pedagOJl ustadlanmJ
zm bazl A vrupa usullerine bay1larak 
yapml§ olduklan propaganda miiessir ol
mu§, mekteblerimizden madd~ ceza us~l~ 
kaldmlarak galiba onun yenne de kafJ 
kuvvetle manevi otorite konulamarnl§ ve 
bundan da mekteblerimizin disiplini iki
de bir tiiylerimizi iirpertecek §ekiller gos
terecek ve<;hile bozulmu§tur. 

Gerc;i garbda talebeyi manevi otorite 
ile ahenkli bir disiplinde tutmak istiyen 
usuller vard1r. F akat bu usulleri garb1n 
her memleketi aynen kabul ve tatbik edi
yor degildir. Onlar hie; ~Uphesiz c;.ok gil
zel usullerdir. Fa kat c;ocuklarm a1le ha
yatlanndan mekteblerin yiiriitme ve o~
retme elemanlanna kadar bir ma muhJt 
ve ~ah1slarda miistesna vasiflar ve §artl.ar 
ister Bu usulde mektebin idare ve tahm 
hey~tleri bu belli vazifeleri haricin~e o
larak talebe hayati!e, onu muayyen bu he
defe dogru gotiirmek i<;in, pek fazla emek 
sarfetmegi gaze alml§. ol.a~aklar ve bunu 
k tl . biiyiik bir bilgl 1le ve a§kla ya-

anaa 1 k' 'd . 
pacaklardir. Bu bir usuldiir 1 1 ar~~m 
ve tedris heyetinin talebeden her bmle 
ayn ayn ve daima me§gul olmasmJ zaruri 
ki!ar. Bu usulde hatalar hep giiler yiizle 
soylenilen sozler ve yapl~an har~ketlerle, 
c;ocu ~ un maneviyeti iizermde temler hu
sule ~etirilerek, tashih edil!r .. Y e anla§Ihr 
ki bu usuliin tatbik olunabildigi ve oluna
bilecegi yerlerde ilk terbiye kendilerine 
dii§en aileler de hareketlerini ona tevfik 
edecek surette usulden haberdardular. 
Hele usul bilhassa ilkmekteblerden itiba
ren 0 dedigimiz §ekillerde tatbi~ olunmak 
lazJmd!r. F akat goriiyorsunuz k1 usul c;ok 
giizel olmakla beraber yerine ~e~irilmesi, 
bilhassa onu tatbik edecekler J<;m, c;ok 
ag1rd1r. Onu iyi veya hie; tatbik e~eme
menin neticeleri de elbette o msbette 
me~'um olacaktlr. 

Me§'um 0 lacakt1r. Ciinkii bu takdirde 
mesele mekteblerden, yerine hie; bir§ey 
koymaksiZln, maddi ceza usuliinii kald!r
rn1§ olmak §ekline miincer olur. Gerek 
hareket tarzmda, gerek okuma i§inde iyi 
gitmiyen bir c;ocuk i<;in maddi baskmm 
her ~eklini ka!dJriDI§SlnlZ, ~un~~. y:rine 
hie; bir§ey koymaml§SJmz. ly1 yurumJyen
ler, bu hareketlerinden dolay1 asia mes'ul 
ve muateb olmadiklanm ve herhangi mii
essir manevi bir tazyik kar§ISmda dahi 
kalmad1klanm goriince bu ba§Jbo§lugun 
iyiyi fenay1 idrak etmiyen gene ba§larda 
fena bir hiirriyete temayiiliinden nekadar 
korkulsa yeridir. Hele ceza gormiyen fe
na misallerin kendilerinde fenahga hi<; 
istidad olmiyanlan bile yava§ yava§ hirer 
iki§er c;ileden c;Ikarabilecegini tiiylerimiz 
i.irpererek diisiinmeliyiz. Galiba olan da 
hudur, ve galiba i~te birkac; yillardanbe
ri goze c;arpan baz1 misallerinden anladi
glmiza gore bu fena taklidin meyvalan 
olarak ve c;iiriiyerek ikide bir oniimiize 
du§mektedir. Y almz taklid bir usulden 
dogan bu neticelerden dolay1 kimseye 
k1zmaga hakkirnlZ yoktur. Fen a taklid 
edilmi§ c;ok iyi bir usule ozendigimizden 
dolayJ olsa olsa kendi kendimize k1zmah 
"e biran once bu oyuncak hareketten ta
kibi kabil en ciddi yol ne ise ona donme
liyiz. 

YVNV.S NADt 
.CArka.n sa. 3 siltun 4 te1 

'----

Her eve lazim olan ~ok 

OndorduncO Jll sayl: 4921 Telgrat ve mekiub adresl~~~~U:~t.s~b~~~~~tusu: tst.anbuL No 240 Pazarfesf 24 lkincikanun 1938 faydah bir eserdir. 
Teleton: Ba!)muharrtr ve evt: 22368 Tahrtr heyett: 24298 tdare ve matbaa bsml 24299 • 24290 

~ Hatay davastntn halli yolunda 

Yalova radyosunun bir tebliOi Hari~iye v ekilimiz, diin 
"T iirk milleti, yar1n1n daha geCe Cenevreye gitti 

I • • I • k kt Tevf1"k Ru··stu·· Aras, hareketm• den evvel muhtelif can I gun er1ne avu~aca Ir,, meseieie~ iizerinde muharririmizte goru~tu 

Biiyiik Onder istirahat 

tekamiilii i~in . 

giinlerinde 

direktifler 
Evvelki giindenberi Yalovay1 te~

rif buyurmu~ olan Cumhur Reisi
miz Atatiirk, diin Otel Termalde is
tirahat ve s1hhate miiteallik me~
galelerinden ve ogle yemeginden 
sonra, Millet ~iftliginde bir gezin
ti yapm1~lar ve ak§am iizeri otele 
avdetle geceyi ak~am yemegine a
hkoyduklan misafirl.erile beraber 
ge~irmi§lerdir. Cumhur Reisimiz 
gayet sihhatli ve pek ne§'elidirler 
ve Yalovada ba§lad1klan istirahat 
giinlerinden pek ziyade memnun· 
durlar. Ayni zamanda kendileri, 
tekemmiil halinde bulunan Yalova 
i~in, icab edenlere k1ymetli direk
tiflerini vermektedirler. 

Y alova radyosunun tebligi 
Diin gece saat 22 de Yalova rad

yosu atideki tebligi ne§retmi§tir: 

«Vatanda,lar, Turk milleti 
kazandrgr butun zenginlikler 
ve bezentiyi, butun guzellik
ler gibi, bu gece dinledigi zen
gin Turk musikisini de Ulu 
i:Jnderin comerd asaletine 
borcludur. 

0, millete fen ve fallr ol
mayr, hayatrn kulfet ve mih
netlerini guler yuzle karfua
mayr telkin edegelmektedir. 

Onun telkinleri bir filadrr, 
nasrl ki onun tedbirleri de bir 
devadrr. 

Turk milleti, bu ,ilalr ted
birlerle yarmm daha gurbuz, 
daha canlr, daha hayatiyetli 
gunlerine kavu,acakttr. Bu 

Macar Hariciye Naz1n 
de Kanya' n1n izahah 

«Macaristan miihim bir sulh unsuru olarak 
telakki ettigi italya - Almanya yakmla!)· 

mas1n1 daima arzu . eylemi~tir» 
Budape§te 23 -

Ayan ve Meb'usan 
Hariciye enciimen • 
lerinin mii~terek bir 
toplantlsmda soz soy· 
liyen Hariciye Na
zm M. de Kanya 
ezciimle demi§tir ki: 

«- Budape§te 
ii~ler konferans1, 1 -
talyanm, Akdeniz - ~· 

r.~de me§gul bulunma-

. .............., terilen sempati teza
hiirlerinin, Macar 
harici siyasetinde 
yeni bir istikamete 

1 i§aret eyledigi dog-
ru degildir. Maca • 

Sl dolay1sile orta 
Avrupa meseleleri -
lc ugra~acak vazi -
yette olmadJgmJ ve 
bu sebebden Roma 
protokollanm imza 
eden devletler ara - M. de Kany~ 

r!stan, miihim bir 
sulh unsuru olarak 
telakki ettigi !tal • 
ya - Almanya yak
la~masmJ daima ar
zu eylemi§tir. Ko
miinist aleyhtan va
ziyet ise, bundan 
evvelki toplantlda 
iic; Hariciye N azm 
tarafmdan alman 
vaziyetin teyidinden 
ba§ka bir§ey degil-

smda teessiis eden irtibatm mahsiis suret
te gev§emi§ bulundugu hakkmdaki §ayi
alan tamamile tekzib etmi§tir. 

«Avusturya ve Macaristan tarafm -
dan Berlin - Roma mihverine kar§l gos· 

dir. 
«Hi~ kimse bizden anti komintern 

pakta iltihak1 ve yahud Milletler Cemi
yetinden <;IkmayJ taleb etmemi~tir. Mil • 

[Arkast Sa. 7 siltun 3 te) 
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lspanya dahili harbinde 
korkunc born bardtman 

Salamanka bombardimani pek feci oldu, 'ehre 
20 bomba dii~tii, 225 olii, 400 yarah var 

Franco tayyarelerinin bir taarruzuna kar~t korunmaga ~ah§an milisler 

Cebeliittank 23 - Evvelki gun saat ha fazla hasan ve zayiah ~di olmu§tur. 
I 1,30 da miiteaddid cumhuriyet tayya- Salamanka' da bombard1mana ~ahid o
re filolan tarafmdan yap1lan Salamanka larak bugiin Cebeliittank'a gelen sozii-
bombardimam, evvelki samld1gmdan da- [Arkasl Sa. 3 sU.tun 1 del 

giizel Yalovanin 

veriyorlar 
inanla onun aliyetine, sthha
tine, saadetine dua etmek 
Turk milletinin her lerdi i~in 
bir vatan borcu ve bir millet 
iladesidir.» 

Soylemege hacet yoktur ki Ya
lova radyosunun bu ilk tebligi, o
nu i§itmek saadetine eren, biitiin 
vatanda§larimJzca biiyiik §evk ve 
siirurla kar§Ilanm~tlr. 

Ba§bakan ve 
Dahiliye V ekili 

Cumhur Reisimizle Yalovada 
bulunan Ba§bakan Celal Bayar ve 
Dahiliye Vekili $iikrii Kaya, diin 
mahsus surette oraya gelen bir kl
srm zatlarla memuriyetlerine aid 
mesai iizerinde me~gul olmu§lar -
d1r. 

Polonya ayan 
meclisinde bir 
hadise oldu 

Var§ova 23 - .Ayan azasmdan Klesc
zynski, Ba§Vekile §iddetle hiicum ede -
rek muhtelif nezaretlerin faaliyetini 
tanzim edemedi~ini, bu nezaretlerden 
her birinin kendilerine gore siyasi bir 
hath hareket takib ettigini ve hiikfune
tin sabit bir siyaseti olmad•gml soyle -
mi§tir. 

Bu sozlere cevab veren Ba~vekll, mU
li birlik taraftarlarmm iktidar meV'k.U
ne g~ecek kadar kuvvetlenmel&ini 
bekledigini ve esasen s1hht vaziyeti hii
kfunet yiikiinii ta§Imaga miisaid olma -
d1~ ic;in iktidar mevkiini milli birli~ 
terketmege memnuniyetle hazu bulun
dugunu beyan etmi§tir. 

Siyasi mahfiller, Ba§vekilin hiikt1 -
mette yakmda vuku bulacagm1 bildir • 
digi bu degi§ikliklerin parlamento 1938-
1939 biit<;esini tetkik ve tasdik etmeden 
yani 1 nisandan evvel yapilamiyacagmi 
zannetmektedirler. 

Polonya efkan umumiyesi ayan mec
lisinin biit~e enciimenler-indeki bu ha
diseden «;ok miiteessirdir. 
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Tiirk dostlugu 

«Fransa i~in kiymeti 
haiz bir keyfiyettir» 

Paris (Hususl} - Yakmda Cenev • 
rede toplanacak olan Milletler Cemiyeti 
Kor.seyi, Hatay davasmda Turk hiiku
metinin ileri siirdiigii ihtirazi ka)'ldlan 
tetkik ederek bir karar verecektir. Gii -
nun meselesi haline gelmi§ olan Sancak 
i~i etrafmda F ransrz gazeteleri geni§ ne§· 
riyatta bulunuyorlar. 

Ezciimle Oeuvre gazetesinde T abouis 
~unlan yaz1yor: 

[Arkast sa. 3 siltun 6 da] 

PEK YAK/NDA 

YEN/ BIR 

TETKIK SERISI: 

Cumhuriyet 
M1s1rda 

Giizel yaz1larm1 her zaman se
verek okudugunuz arkadafimlz 
KANDEMIR, Majeste Kral Fa
ruk'un pek muhte~em diigiiniinde 
CUMHURiYET'i temsil etmek ve 
dost MlSlrm siyasi vaziyetile ya
kmdan me,gul olabilmek i~in ii~ 
giindiir Mtstrda bulunmaktadtr. 

Arkada,Irnizm yaztlarm1 bek
leyiniz. 

Aym 26 smda toplanacak olan Milletler Cemiyeti konseyinde hiikumetimizl 
temsil edecek olan Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rii~tii Aras 

Hariciye Vekili Tevfik Rii§tii Aras,J ba giinii Milletler Cemiyeti konseyinin 
diin gece saat 1 0 da, Semplon ekspres Cenevrede akdedecegi yiiziincii toplan· 
trenile Cenevreye hareket etmi§tir. tlSlnda hiikfunetimizi temsil edecektir. 

Hariciye Vekili, aym 26 nc1 <;ar§am- [ArkasJ Sa. 3 siitun 3 del 
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Singapur- ~anevralan 
gelecek hafta ba§byor 

Bu manevralara 27 
ve on bin 

harb gemisi, 100 tayyare 
ki~i i,tirak . edecek 

Londra 23 - Gelecek hafta Singa -
pur'da yapllacak olan manevralara 27 
harb gemisi, 100 tayyare ve 10,000 ki§i 
i§tirak edecektir. Bu manevralardan 
maksad, biiyiik tngiliz deniz iissiinde is
tihkamlarm mukavemetini anlamaktJr. 

Bu gazete Singapur istih~amlarmm 
tngiltereye oldugu kadar Amerikaya da 
laz1m oldugunu kaydettikten sonra J a-

ponya ile Amerika ve !ngiltere arasmda 
bir harb tehlikesi mevcud olup olmad14 
~ sualini sormaktadJI. Bununla bera• 
her bu gazete Japonyanm yeni bir siUUi 
yan§ma ba§lamasma ·ihtimal verme • 
mekte, ~iinkii Japonyamn !ngiltere ile 
anlli§ma~ tercih edecegini muhakkak 
addetmektedir. (a.a.) 
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istanbul . 2 .. - Ankara 1· . . . . 

Diinkii ikinCi ma~I da 
Istanbul tak1m1 kazand1 
Canla ba~la 

kalesini ~ok 
~ah~an 
miiskiil • 

istanbullular, 
vaziyetlere 

Ankara · 
soktular 

... 

Ankara ve istanbul muhtelitleri bir arada 

Ankara 23 - Sehrimizde bulu
nan Istanbul muhteliti ikinci kar~Ila§masi
m bugiin havanm tahammiilsiiz sogugu
na ragmen stad1 dolduran 9 bine yakm 

bir merakh oniinde gene Ankara muhte
Iiti ile yaptl. 

Bugiinkii mac; diinkiiniin revan~1 ma
[ArkasJ Sa. 6 sutun 2 de] 
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Yazan: <;evirenler: 
- 41- I I MAUREEN FLEMING M THAT CEMAL • S. Z YA 

Elisabeth'in a~k maceralar1 varsa Fron~ois • 
Joseph'in de vard1, hem de tiimen tiimen ! 

Fran<;ois- Joseph'in lehine olarak ~unu 
da soyliyelim ki lmparator kendisinin ri
ayet etmedigi bir kaideye kammm tabi 
olmas1m da hie; istememi§tir. Kendisi sJr· 
c;a evde oturdugu ic;in kansmm camdan 
ko§kiine ta~ atmaga kalkm1yordu. Elisa
beth'in a~k maceralan varsa kocasmm da 
vard1, hem de tiimen tiimen. V e 1m para
tor orta ya~a gelince kadmlar iizerindeki 
muvaffakiyetleri daha c;ok artb, hatta 
genclik c;agmdan bile c;ok. 

lmparatora kadar varabilmek ic;in ka
dmlar birbirini itip kak1yorlard1. Onunla 
gec;irilecek bir a§k maceraSI oyle bir ~e
refti ki, saray mahfillerinde bile onunla 
~ahm sablabilirdi. Hatta erkekler bile 
lmparatorun giyini§ini, yi.iri.iyii§iinii, du • 
ru~unu, bty1gm1, c;atal sakalmt taklid edi
yorlardl: Maymunlar gibi. 

Fran~ois • joseph'in yufka yiirekliligi 
yalmz saraym kibar kadmlanna kar~t de
gildi; zan bu kadarclkla kalmlyor. 
bar hdmlarile de gizliden gizliye di.i§lip 
kalk1yordu; gozdelerini bazan da saray 
tiyatrosunun, artistleri arasmdan se!riyor
du, yahud operanm, 

Bu halinden dola}'l, lmparatoru biraz 
tenkid ediyorlardt; fakat ~ok degil, bi
raz I Ciinkii «Kraldan kottili.ik sadu ol • 
maZ» dt. Hem de halk 1unu gayet tabii 
buluyordu: lmparator kendi hariminde 
mahrum oldugu §eyi ba§ka yerlerde an
yacakb. 

*** l1te boylece Fran!iois • Joseph kendi 
aleminde ya§lyordu: Elisabeth de kendi 
havasmda. Ancak Elisabeth hep lmpa· 
ratorun hafiyelerinin goz hapsi altmday
dl. F akat bt'l gozciiler, onun istedigini 
yapmasma mani olamlyorlar, imparatori
~e bu kadanna izin vermiyordu. 

Ve lmparatoric;e bir ferdi eksik olnn
yan bir maiyet halkile seyahat ediyordu. 
Hizmett<ilerinden, gozde olan kopekle
rinden ba&ka iki inegini de gittigi yerlere 
beraber gotiiriiyordu. lneklerin ad1 da 
vard1: «Putsi» ve <<Daisy»... Bunlar 
Fransamn gayet astl bir inek ukmdandl
lar. Elisabeth bunlan Aix - les - bains 
taraflarmda bir yerden alrnl§h. Siitlerinin 
§ifah, hassah olduguna kanidi; ve §Una 
da kanidi ki bu hususiyet ba§ka si.itlerde 
yoktu. 

Onun ic;in, Elisabeth senelerdir nereye 
gittiyse Putsi de Daisy de beraberin
deydi. V e mademki bu inekler lmparalo
ric;enin maiyeti erkamndand1lar, bunlarm 
da kendilerine mah~us hizmet~ileri vard1 
ve bu hizmetc;iler ineklerin tiiylerini ylka
YlP f1r~ahyarak tertemiz tutuyorlar ve 
kendilerini de giinde iki defa sag1yorlar
d1. Maliye murak!bl Kaula, lmparatori
r;enin masraflan i!rin tuttugu muhasebe 
defterine 1unlan yaz1yordu: 

«Aix - les - bains' de i§tira olunan bir 
,ift inegin, Hariciye N ezareti ve «cebi 
hiimayun» hesabma olarak lmparatori
~evle beraber seyahat harcnahlan ol -
mak iizere: 1473 frank 53 santim, yahud 
107 florin 57 kuron.» 

Giin oluyordu, Elisabeth sade siitle 
kamm1 doyuruyordu. <;ok defa da yi.izii
nii, omuzlanm slit hulasasile y1k1yordu. 
ldman yapmakta nekadar mutaasstbsa 
agu yemekler yememekte de oyleydi. 
Sonra tannmn gi.ini.i de tartllacak, neka
dar geldigini bir tarafa yazacakt1. 

Ve Elisabeth o gene klz halini oyle 
kiilfetsizce, kolayca muhafaza ediyor 
degildi. lschlde'ki ko§kte en i.ist katta bir 
tane cimnastik yeri yapbrrnl§tl, bir tane 
de bah!iede, 

Seyahatlerinde de biiti.in idman taktm
lanm beraber gotiirecekh: Tuapez, ip 
merdiven, demir ~ubuk, adale aletleri, 
mec;ler, has1h beden terbiyesine yarar ne 
varsa her~eyi ... Ve her sabah, bak1yorlar
d1, bir gene kadm siyah atlastan k1sa pan
talonile, beyaz ipekten jersesile idman 
sahasma geliyor, maiyetindeki daimi cim
nastik hoeasmdan orada ders ahyordu. 
Ve bu dersler tercihan serke~ bir atm i.is· 
tiinde bir mi.iddet dortnala giderek ba~h
yordu. 

Fakat bunca gayret heder olmaml§h:· 
Elisabeth genclige mahsus olan yiiz ve 
endam giizelligini oli.inciye kadar muha
faza etti. 

*** 
Sophie oleli daha bir yil olmad1 ki 

lmparatorun bi.iyiik k1z1 Gisele, yirmi bir 
ya~mdayken, Alman Prensi Bavyerah 
Leopold'la evlendi. Habsbourg'larla 
Wittelsbach'lar arasmda evlenmeler de • 
vam edip gidiyordu. Elisabeth o mada 
Avrupamn en gi.izel kadm1 diye §ohret 
kazanrnt$h; kmnm izdivacile ugra~acak 
hali yoktu: ve bu izdivaca ne yardnn elli. 
ne de engel oldu. Y almz mademki bu, 
bir a~k izdivac1yd1; i~in bu taran Elisa· 
beth'in ho$una gitti. Ve gene madep~ki 
prens oldukc;a mi.ihim adamd1, F ranc;ois-

Joseph de izdivaca muvafakat etti. 
Sonra Rodolphe ki §imdi on yedi ya· 

~mdayd1, bir veliahdin saylSlz mes' uliyct
lerine hamlanacak yolda, s1k1 bir zapt 
ve rabt altmda yeti§tirilmi§ti. 

Elisabeth'in en sevdigi c;ocugu Vale
rie'ye gelince, ~imdi yedisinde olan bu klz 
da annesinin buldugu hiir fikirli miirebbi
lerden okuyordu. 

lmparatoric;e ise Hofbourg saraymm 
goz boyay1c1 halinden, gosteri~inden §im
di her zamankinden fazla bunahyordu. 
Bir yeni yat ald1; admt Maximilien'in 
hahrasma hiirmeten Miramar kodu; ve 
bu gemiye bim:rek ba§Jnl ald1, gitti. 6nce 
Bavyerada «Giiller adasl» na ugrad1; 
Kral Louis'nin s1hhi vaziyetine \WOk cam 
s1k1ldJ. Zavalhnm deliligi art1k gizlenir 
gibi de gil di. 

Ondan sonra Mi.inihteki ailesine gitti. 
Orada Elisabeth'le di.ik Max, her vakit 
yapbklan gibi, ~ehrin en bi.iyiik birahane· 
sine gittiler. Ve gene her vakil yaptiklan 
gibi, koeaman bardaklarda giizel kokulu, 
esmer renkli biralar ic;tiler. F akat her iki
si de, mutad harici, durgundular. 

Diik Max'm o bol sozliiliigii, o gi.iler
yi.izli.iliigii muvakkaten tavsamt§tl. Hep 
Louis'yi konu§uyorlardl, Bavyera Krah 
Louis'yi. 

Diik Max 
- Za•;alh Louis, diyordu, bir bak1 -

yorsun parlak bir zeka; bir de bak1yor -
sun bir dakika sonra z1r deli. 

- Ac;ma baba; onu gordiigi.im giin -
denberi halim bitik... 0 benim sahici a~
bmdl; o benim san' at, §iir, heykel. musi
ki a§bmd1... Birbirimizi, biz, nekadar iyi 
anlard1k. 

Diik Max i~ini c;ekti; kJZJnm yi.iziine 
ok§ar gibi yava§c;a vurdu. 

- Biliyor musun baba, ben, kendimi 
hangi yerlerde mes'ud buluyorum? Ha -
yatm tabii taraflanm, medeniyetin yaktp 
y1kmad1g1 yerlerde! Mesela bizim sara
ym bir balosunda bulundugum vakit 
Cendereye konmU§Um, okseye tutulmu
~um, felce ugraml§lrn gibi oluyorum da 
halbuki sonra mesela Kahireye gittigim 
zaman o c;ar§J pazar pahrhst, o merkeb -
ler, hamallar ~iiriilti.isii arasmda gencle§
tim, hiirriyetime kavu§tum gibi bir hal 
geliyor bana ... Hani bpk1 bir ormanday
ml~lm gibi bir hal. 

Sanmm ki saray nazannda gene afo
rozluyum. Fa kat ne c;are? ArtJk bir yer
l~rde durup dinlenmek kanm degil be
mm. 

On albnci fas1l 
Pasbrma yaz1 

lrlandada av mevsimi, 
Elisabeth'in serserilik sevdast gene 

tuttu. 
lrlandamn Meath kontlugunda Sum

merhill mevkii. 
Elisabeth, miitenekkiren lrlandada. 

Ve Kontes Hohenembs igreti adile Lord 
Langford'un sayfiyesini kiralad1. K12 
karde§i Mathilde, ki Kont do Trani'nin 
kar1s1yd1, o da Elisabeth 'le beraber. Ve 
onun da bu seyahatta miistear ad1 var: 
Frolayn Nelly Schmidt. 

Sonra bir alay maiyet halk1: Elisa • 
beth'i giydirip ku§atan iki kadm; bir he
kim; berberi kadm (Fanr.y isminde); 
bir oda hizmett<is1; bir si.irii U§ak; iriya
n iki Danimarka kopegi; Putsi ve 
Daisy ismindeki bir c;ift inek; Mizzie a
dmda cins bir malttz kec;isi; bir de Is -
ve~li bir masajc1 kadm. (imparatori~enin 
annesi §oyle diyordu «Bu pehlivan yapth 
kadmm kendisine el si.irmesine kJZJm na 
s1l tahammiil ediyor, anhyam1yorum.») 

Malhz kec;isi Mizzie sag1hrken ~ok de· 
fa, Elisabeth ba§mda duruyordu; ve b
nidi ki bu ker;inin siitii hastal1klara bire 
birdi. Sonra hayvamn kec;ilere mahsus 
fen a kokusu da kalmam1~t1: Ciinki.i inek
lere bakan hizmet<;t kadm bu kec;iyi de 
her glin fm;ahyor, pudrahyordu. 

Sonra ekserisi lrlandada alman 52 at: 
Bunlar da fmparatorif<enin maiyet halb . 
nm listesini tamamhyordu. 

Elisabeth'in goldesi olan atlar frlan -
damn nefis av hayvanlanyd1; bunlar.n 
isimleri: Boy, Jupiter, Domino, Saint -
Patrick, Docteur, Beauclerc, Lorraine, 
Oth~llo ve Prince Noir. 

lrlandanm bu seferki av mevsiminde 
te§rifatc;1h~1 William Middelton admda 
bir zabit yap1yordu; sar;mm rengi sebe · 
binden lakab1 <<Doru» ydu. Ve adaledcn 
ibaret bir fskoc;yalJydJ; vak1a herkesc;:e 
kabul olunan manada giizel degildi; an· 
cak kendini kadmlara begcndirmenin m
rma vak1f diye me~hurdu: Hem de lrlan 
damn, fsko<;yanm herhangi bir erkegin · 
den daha iyi vak1f Sonra ciir' eti, cesareti 
var diye erkelder de kadmlar kadar ona 
mevki veriyorlard1. 

(Arka$1 var)' 

CUMHURlYET 

C ~ehir ve 
istanbulun ~ehresi 

imar 
den 

planinin tatbikin· 
sonra giizelle~ecek 

lstanbulun mi.istakbel planma gore, 
§ehir, bir gun gelip §oyle bir manzara a
lacak~u: 

y enicamiin onundeki binalar tamami
le y1blacak, en klymetli mimari eserleri
mizden biri olan bu nefis abide, bi.iti.in 
ha~mt>tile meydani' f<Jkacaktn. Eminonii, 
T aksim meydam ?ibi, geni~ bir meydan 
olacak, bu meydanm solunda, biri sa
hili takib ederek Sarayburnuna, digeri 
Y enicami hi.inkar mahfili merdivenlerinin 
kenarmdan ba§lay1p Sarayburnu park1 
ic;inde Cinili ko~k istikametine ve bir ii -
c;i.inci.isi.i de, Si.ileymaniye camiini mihver 
tutarak, Divanyolunda nihayet bulan i.ic; 
bi.iyi.ik cadde ac;Jb.cakhr. 

Y enikapr miihim bir mevki oluyor 
Bu caddelerden soldakine sapanlar, 

gi.imriik antrepolan i.izerinden yiikselecek 
olan yolu takib etmek suretile, Gi.ilhane 
park1 kenarmdan gec;ecek ve Y enikap1 -
daki limana kadar gidebileceklerdir. 

Prost, Y enikapmm «demiryoluna bag· 
h ve geni§letilmesi miimkiin bir liman ya
pllmasma mi.isaid bir yer>> oldugunu soyle 
mi§tir. Burada deniz doldurulacak, es -
pland, istasyon binalan, menderek ve di
ger baz1 tesisat yapilacakhr. Anadolu ya
kasma i§liyecek olan feribot da buradan 
kalkacaktJr. 

Y enikap1 espland1 i.izermde durup, ic; 
k1sma bak1lacak olursa ilk goze c;arpa • 
cak olan Atatiirk bulvan olacakbr. Bu 
bulvar, F atihteki Belediye park1 oni.in -
den biraz saga k1vnlarak Unkapam • A
tatiirk kopri.isiine kadar uzayacakbr. 

Eminonii ve civarz 
Eminoni.i meydanmdan Cinili ko~ke 

giderken, saga k1vnhp Sultanahmed ea -
miini mihver alarak, Divanyoluna c;1kan 
bir ba~ka caddeyi takib edenler, Sultan
abmedde klsa bir mi.iddet durduklan 
takdirde, manzara §Udur: 

lleride, eski ipodrom dibindelti San' at
Jar mektebi ve diger binalar y1kllacak, 
Sultanahmed meydam uzayarak Marma· 
ra tamamile meydana c;1kacakbr. Camiin 
kar~1smda tribiinler bulunacak, biiti.in 
gec;id resimleri burada yapllacakbr. 

Sahile dogru inen arazi iizerirrde, 12.()• 
150 metro yiiksekiiginde biiyiik bir Cum-
huriyet abidesi k•Jrulaeakhr. . ,. •n 

Eminonii meydanmdan dogruca Car· 
~1kap1ya f<lkllacak. Beyaztddan Laleli ve 
Aksaray meydanlarma, oradan aynlan 
bir yolla da Fatih ve Atati.irk bulvanna 
gidilecektir. Beyaztdda bir Oniversite 
mahallesi kurulacflktir. Biitiin spor saha
lan, Gureba hastanesi ve Y enibahc;e ta • 
raflannda toplanacakhr. 

Surun ilerisinde, biiyi.ik at y.an§lan i!rin 
sahalar hazulanacakt1r. 

Karfl tara/ 
Kar~1 tarafa g~lince: Burada da bir 

yandan Karakoypalasa, bir yandan, Tii· 
nele kadar Halice dogru temadi eden bir 
meydan kurulacakt1r. Buras!, iki biiyi.ik 
ana caddenin ba~t olacakbr. Sagdakine 
sapanlar, Yi.iksekkaldmmm alt tarafm -
dan ve T ophane eivanndaki mi.inhat ara
ziden bir viadiikii a§arak, T aksime c;tka
bileceklerdir. Soldakine sapanlar, §imdi
ki Kalafat yeri hiza5mda kurulacak bir 

meydandan ve bahriye havuzlanmn ar
kasmdan gec;erek jZene bir viadiikii a§mak 
suretile, fngiliz sefarethanesi oniinden 
Kalyoncukulluguna varacak ve oradan, · 
gene dogruca Taksime c;1kabileceklerdir. 

T aksim meydant 
T aksim meydan~. yeni p:anda biisbii -

tun ba§ka ,ekil alacakhr. Meydanm et -
rafmda, bi.iti.in ev, baraka, kahve ve diik· 
kanlar y1k1lacak, ,imdiki stadyom orta · 
dan kaldmlacakhr. Stadyomun bulundu
gu eski siivari k1~las1 ve Taksim bah!iesi, 
meydan 1alini alacakhr. 

Taksimle Harbiye arasmdaki sahada 
bir park ~ehri kur11lacak, daha a§ag1da 
da, geni~ bir park ve nihayet sahilde, 
spor sahalan viic.,de getirileeektir. 

Halic, ba~tanba~a temizlenecek, Ka
Slmpa~a deresinin etrafJ tamamile agac -
lanacaktJr. 

SEHIR 1$LERI 

Mezbaha i§~ileri de hafta 
tatili yapacaklar 

Mezbaha i§c;-ilerinin de hafta tatilinden 
istifade etmeleri ve et ihtiyacmm bir 
giin evvelden temin ve tedariki liizumu 
aiakadarlara bildiri!mi§tir. -·-Fidan tevzii devam ediyor 

istanbul Vilayeti Ziraat miidiriyeti 
fidan tevziine devam etmektedir. Mey
vah fidanlardan ufak bir iicretle tevzi 
edileceklerin saytst (40,000) oldu~ hal
de bunun ii~ misll kadar miiracaat var
dtr. 

Bunlardan ba§ka Beykoz fidanhkla • 
nnda yeti§en ~am fidanlart da ~k rag
bet gormektedlr. 

Memleket Haberleri ) 
Adliye saray1n1n 

enkaz1 ne olacak? 

Maliye, miiteahhidler 
aleyhine bir dava a~b 
Y anan Adliye saray1 enkazmm kaldl

nlmamasl dolay1sile bu enkaz1 kaldJrma
Yl taahhiid etmi~ olan Hikmet ve arka
da~l aleyhine Maliye Vekaleti muhake
mat miidiriyeti tarafmdan dava ikame e· 
dilmi§tir. Bu zevat, enkazm ic;inden i§le· 
rine yanyanlan aldtktan ve satbktan 
sonra miitebaki kalan molozlarm kaldml· 
mas1 it<in t<Ok paraya liizum oldui:(unu 
gori.ince 6 bin lirabk teminat akcesinden 
vazget<erek ytkmtJYJ yiiziisti.i blrakml~
lardir. 

Milli Emlak Mi.idiriyeti molozlarm 
ka<; lira ile kaldmlmas1 kabil olabilecei:(i 
iizerinde bir ke$if yaphrm1~hr. Bunlarm 
ancak 20 bin lira ile nakledilebilecegi an· 
la$llml$hr. 

Bunun i.izerine teminat akcesi olan 6 
bin liraya vaz~yed edildii:(i gibi bu hu
sustaki kanun mucibince mi.itebaki 14 
bin liramn tahsili idn mi.iteahhidler aley· 
hinde dava ikame olunmu$tur. Bu para 
tahsil edildigi takdirde eski Adliye sara
ymm enkazm1 te~kil eden ve gittikt<e ker
Pkten bir dag y1ii;m1 halini alan molozla
rm nakli kabil olacakhr. 

Zorlu sarhos! , 

Diinkii durusmadan son· 
' 

ra hapse mahkum oldu 
Be$inci $Ube sandalcllanndan Ekrem, 

diin gece fazla sarho$ bir halde EminO
ni.inden gecerken seyyar sabct Ahmede 
tesadi.if etmi$tir. 

Ekremle Ahmedin bir elbise mesele
sinden 6 aydanberi aralan ac1kbr. Ek
rem, Ahmedin kendisinden bir kat elbise 
Galdtgmt iddia ederek polise miiracaat et
mi$. fakat yapJian tahkikatta Ahmedin 
sucu olmad1ih anla~1lmt~br. 

istihsalab 

izmit fabrikas1, ~imdi si
pari~ler iizerine ~ab~1yor 

lzmit kag1d fabrikas1, senede 13-14 
bin ton komiir vasati 15 bin metro mikab 
odun, 2500 ton eski kag1d, 300 ton rec;i
ne, bir o kadar ~ap, 1500 ton kaolin sar
fetmek suretile, sePede, 11 bin ton kag1d 
ve karton istihsal t:tmektedir. Biiti.in tesi· 
sata 3 milyon lira sarfedilmi~tir. Selli.iloz 
fabrikas1 it<in de bir o kadar masraf edil· 
mi~tir. 14 agustos 934 senesinde, temeli 
ahlan fabrika; 6 te~rinisani 936 da faali
yete ger;mi§tir. F abrikamn selliiloz ihti -
yac1 senede 5-6 bin tondur. Biitiin ihtiva· 
c1 kar§llamak i.izere fabrikamn bir misli 
tevsi edilmesine zaruret has1l olmu~tur. 
T evsi edilecek kiSlm da ikmal edildikten 
sonra, memleketin kag1da olan ihtiyac1 
tamamile temin edilmi$ olacakt1r. Diger 
taraftan bir selliiloz fabrikasl in~aatma 
ba§lanml§hr. 939 senesinin ilk aylannda 
fabrika. faaliyete gec;ebilecek bir vaziyet
te bulunacakhr. 

Kag1d fabrikasmda (511) amele f<a· 
h§maktad1r, F abrika oni.imiizdeki agus
tostan itibaren lzmit ~ehrinin elektrik ihti
yacml kar~1hyacakhr. 

Piyasadan alman sipari§leri, gi.inii gii
niine yeti~tirmektedir. 

Simdilik, yalmz sipari§ i.izerine imalat 
yap1lmaktad1r. Kag1d yapmaga yanyan 
odunun, memleket ormanlarmdan temini 
ic;in, yakmda faaliyete get<ilecektir. 

Bu madde, bugi.ine kadar, Romanya 
ve Rusyadan celbedilmektedir. 

Selli.iloz fabrikas1 yaptld1ktan ve H
gld fabrikasma ilave edilecek k1s1m ik -
mal edildikten sonra, sigara kagtdt ima • 
latma da ba§lanacaktir. 

F abrika i§c;ileri, gec;en iic; senelik tee· 
rube devresinde, biiyi.ik muvaffakiyetler 
gostermi§lerdir. F abrika mi.idi.irii Meh
med Alinin tesis ettigi kuvvetli disiplin sa
yesinde almmakta olan rand1mantn git -
gide artacaih muhakkak savilabilir. 

MOTEFERRIK 

Diin gece birdenbire Ahmedle kar~1- Gaz kurslarma devam 
la&an Ekrem, bu meseleyi hatirlaml$ ve edenler 
sokagm ortasmda Ahmede ki.ifiir etmege tstanbulda ac;1lan zehirli gazler kurs-
ba~laml$br. Bu vaziyet kar&lsmda Ah- Iarma devam edenlerin sayrs1 18,000 i 
med, Ekremi po}ise $ikayet etmek me<;- bul!IlU!itur. Bazt mmtakalarda kurslann 
buriyetinde kalm1~t1r. be~incis.i ac;llm1~hr. 

~· Ekrem ~le~da~ .~arakoluna getirildi-; 1, •• Bir .. miihendis grupu geldi 
g1 zaman 1$1 busbutun azrtrnl$br. . . • . 

Di.in Sultanahmed ii<;iinci.i sulh eezada Memleketumzde husus1 surette tetk1-

b k• h k · ld katta bulunmak i.izere ii~ ki§ilik bir mii· 
u va anm mu a emes1 yap! 1. h d" d" k" k 1 A 

D Ah d k• .. 1 1 en IS grupu, un u e spres e vrupa· 
avac1 me va aYJ ~oy e an ath: d hr' · 1 · 1 d' G tngt' 

d 
. · an §e JIDIZe ge mt§ er 1r. rup, • 

~-. - ~en yol a p;lderke~ E~reme te· liz miihendisi Limson, Bel~ikah miihen· 
saduf ethm. Bana sen elb1sem1 c;aldm.. dis Spet ve Almanyah mi.ihendis i.Jlrih· 
Seni ya~tmlyaeagun, oldi.irecegim dedi ten mii.rekkebdir. Miihendislerin Anka-
ve bir siiri.i kiifiir etti.» raya da gitmelerl muhtemeldir. 

Sudu ~krem de $~nl~n soyle?i:. • Basm Birligi projesi 
<t- Dun ak$am b1r ~~~e rak1 lf<ml$hm. 

K d. l'k d ~·ld' Ah d Bastn Birligi te§kili hakkmdaki ka· en ~me rna 1 eg1 1m. me e ras· 1· · Ad 
ld·~· · h 1 F k k d' · nun projesi Biiyiik Millet Mec IS! • 

ge k~~fii~~~ at.lr lyorumd. ahda'tdd enb llsme llye Enciimenine verilmi§ti. Bilahare 
ne u r ettnn, ne e te 1 e u un- bu kanunun ehemmiyetine binaen tet • 
dum.>~ . kiki i~in ayrt bir komisyon te§kil edil-

Muteaktben $ah1d olarak Alemdar mi§tir. Duydugumuza gore, kanun Ad· 
karakolu mi.irettebatmdan 4 polis memu- liye Enciimeninde miizakere edildigi st
ru dinlenildi. Polisler hadiseyi anlatblar. rada miihim tadilat yapllmi§tlr. Bu ara
Neticede Ekrem, Ahmedi tahkir ve teh- da miirettib, matbaact, ve saire gibi Sl· 

did etmek, karakolda da sarhoduk sa- mflar birlik ~er~evesinden ~lkanlrnt§, 
ikasile bagmp t<ag1rmak suretile si.ikutu yalmz yazx ve basm i§lerile alakah o
ihlal ettiginden 5 giin hapse ve 6 lira pa- lanlarm birlige ahnmalan kabul edil -
ra cezasma mahkum edildi. mi§tir. 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Mezunlar1 Cemiyeti 

Yenl kurulan cemiyetin idare heyeti azast 

Yi.iksek Deniz Ticaret mektebi me -~ Cemiyete ba~ar1lar diler, gosterilen iyi 
zunlarmm aralannda bir cemiyet kurduk- duygulara te§ekkiir ederim. 
lanm ve cemiyetin gec;en pazar giinii ilk Dahiliye Vekili ve Cum-
toplanbsmt yaptJgm1, yazm1~bk. huriyet Halk Partisi Ge-

Mezunlar cemiyetinin kurulmast mi.i- nel Sekreteri 
nasebetile, c;ekilen tazim telgraflanna §U $iikrii Kaya 
cevablar gelmi~tir: T elgraflmza te~ekki.ir eder, cemiyete 

Ba§kan Bay Cemil Artk&an muvaffakiyetler dilerim. 
Yiiksek Deniz Ticaret mektebi me • lkttsad V ekili 

zunlar eemiyetinin ilk ic;timat mi.inasebeti- $akir Kesebir 
le gosterilen temiz duygulara Atati.irki.in Pek isabetli bir mefkurenin semeresi 
te§ekkiirlerini bildiririm. olarak ayni mekteb mezunlanm bir c;atl 

Umumi katib namma altmda toplamak gayesile tesisine muvaf-
• Siireyya fak olunan cemiyete ba~ar1lar dilerim. 

Kongrenin haklomdaki giizel duygula- Yi.iksek Deniz Ticaret mekte-
nna te~ekkiir eder ba~anlar dilerim. bi mezunlan namma 

BaJVekil Celal Bayar Sadi Onur , 

24 lkincikanun 1938 

· ,~ ... 

·siyasi' icmaf 
Milletler Cemiyeti ve 

kii~iik devletler 

M illetler Cemiyeti meclisinin 
yiiziinci.i i(;timal, F ransada se• 
kiz gi.in si.iren kabine buhra <! 

nmdan dolay1 dokuz giin geciktirilmi§ti. 
Fransada sab1k Ba§vekil Chautemps'm 
sosyalistleri ve komi.inistleri i§tirak ettir
meksizin kendi partisi radikal sosyalist
lerle mutedil iki kuc;iik partiden te§kil et
tigi merkez ve sag partilerden miihim bir 
ktsmmm muzaheretini temin eyledigi ka· 
bine, hem sag1, hem de solu kolhyan, 
hem ameleyi hem de patronlan ok~ryan 
programile Umumi Harbdeki Clemen
ceau (Klemanso) kabinesi miistesna ola• 
rak §imdiye kadar gori.ilmemi§ bir ekseri
yetle itimad karan ald1gmdan Mil!etler 
Cemiyeti meclisinin 26 kanunusanide 
toplanmas;na bir mani kalmaml~br. 

Bununla beraber bu ic;timam Milletler 
Cemiyetinin yi.iziinci.i toplam§IDID ji.ibilesi 
§eklinde kendi davasJ ic;in bir zafer degil; 
yeni bir hezimet olacag1 anla§lhyor. Fil
vaki yeni F rans1z kabinesi programmda 
Milletler Cemiyetinin temeli olan mii§• 
terek emniyet sistemi, yani azasmdan her 
birinin emniyeti Cemiyetin kararile diger 
azalan tarafmdan hep birlikte miidafaa 
ve muhafaza edilmesi davasma Frama• 
nm sadakati alelusul teyid edilmi~ ve bu 
miiesseseye kar§l itimadm berdevam ol
dugu bildirilmi§tir. 

F akat Milletler Cemiyetini koruyan 
ikinci bi.iyiik devlet, 1ngiltere, zahirde 
bile bu mi.iesseseye kuvvetli taraftarhk 
gostermemektedir. fngiliz parlamentosu • 
nun veni ic;tima devresini a!ran Krahn 
nutkunda Milletler Cemiyetinin ad1 bile 
gec;memi§ti. lngiltere Hariciye Nazm 
Eden'in gazetesi, Yorkshire Post son 
makalesinde, Habe§istamn bir ltalyan im
paratorlugu oldugunu tasdik i(;in bir<;ok 
milletlerin gosterd,kleri temayiile kar§t 
Milletler CemiyetJ esaslannm muhafaza
SI kaygusile sava§ yapmaktan bir fayda 
melhuz olmad1gm1 ve bundan kat'i ola • 
rak vazge(;mek zamam geldigini yazrn1§· 
hr. 

Bu gazeteye gore, Danimarka, 1svec;. 
Norvec;, Finlandiya, Lehistan, Roman • 
ya, Belc;ika ve Holanda, iflas eden zecr1 
tedbirler karanmn tasfiye edilmesini res· 
men Milletler Cemiyetine teklif edecek 4 

lerdir. B1,1 yazmm miirekkebi kuruma .. 
dan evvel Belc;ika; Londra sefiri vasrta· 
sile ~ Ha~~~is~a,ry,1p ftalyaya aidiyetini tam• 
mag1 tasm1m eylemi§ oldugunu lngiltere 
BaFekiline resmen bildirmistir. 

Bu vaziyeti Avrupamn .diger kiit<iik 
devletleri dahi tammaga ham bulunu• 
yorlar. BaltJk hi.ikumetlerinden Letton• 
yanm Romaya gelen ve fevkalade hara• 
retle kar~1lanan Hariciye N azm Munters, 
nutuklarmda ltalya Kralmdan ayni za
manda Habe~istan lmparatoru olarak 
bahsetmi§tir. 

Kiic;iik devletlerden olup Milletler 
Cemiyeti merkezini sinesinde tutan ls • 
vit<renin miittehid hiikU.metler meclisi 
Milletler Cemiyeti misakmm bu memle· 
ketin mutlak bitarafhgile kabili telif ol ~ 
m1yan hiikiim ve taahhi.idlerini tammlya
cagma dair hariciye bi.irosu tarafmdan 
haz1rlanan raporu tasvib etmi§tir. 

Milletler Cemiyeti meclisi, yiizi.incii 
ic;tima1m, eski kararlanmn feshine, mii~
terek emniyet ve miidafaa esasmm ilgas1• 
na, fngiltere dahil oldugu halde, bir ~tok 
taraftan gayri miiessir bir mi.iessese say1l
d1gma §ahid olmak iizere, akdedecektir. 
Almanya, ftalya ve }aponyanm, ba~ta: 
Milletler Cemiyeti oldugu halde, biitiin 
di.inyaya meydan okuyacak bir surette 
bir ittifak ve cephe kurmu~ olmalan, aka· 
binde ltalyamn kat'i olarak bu miiessese• 
den aynlmas1 ve bu iki hadise kar~1smda 
Milletler Cemiyeline kar§l olan bag ve 
taahhiidlerinden dolayt bitaraf kalama -
mak ve Uf< biiyiik devletin husumetini 
celbetmek endi§esile kiic;i.ik devletlerin 
kendi ba§larma hareket etmeleri Millet • 
ler Cemiyetini c;oktan zay1flatm1§br. B•J• 
nun ic;in meclis, en nazik bir toplant1smi 
yapmak iizere bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOGA}' 

Emniyet miidiirliigii binasi 
istanbul Emniyet mi.idiriyetinin tab .. 

liye ettigi eski Hariciye N ezareti bina .. 
sma Defterdarhk Milli Emlak miidiir • 
liigii ile istanbul Vilayeti Orman mii • 
durltigii yerle~mi~tir. -···· Kurumlar tutu,mu§ 

Evvelki gece sabaha kar~t Fatihte 
Haydarbey caddesinde tiiccardan Riis• 
tern Nazminin evinin ikinci katmda sa
ba bacasmdaki kurumlar tutu§rnU§S& 
da derhal sondiiriilmii~tiir. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 lmmstur. 

Abone $Braiti { Tilrki:ve 
I !;in 

Senelik 
Alh ayhk 
o~ ayhk 
Bi!' ayltk 

HOO Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Baric 
tc;in 

2700 Kr. 
1450 • 

8110 • 
Yoktur 
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24 tkincikAnun 1938 

SON HABER LER 

lspanya dahili harhinde 
korkunc homhardiman 

Salamanka bombardimani pek feci oldu, 'ehre 
20 bomba dii~tii, 225 olii, 400 yarah var 

[Ba~taratt 1 !net sahttede 1 

ne inamhr kimselerin ifadelerine gore, a
lii miktan 225, yarablann miktan 400 
diir. 20 bomba ~ehir dahiline, 15 bomba 
da surlar haricine dii~mii~tiir. Bombalar
dan ikisi, General Fran co nezdinde bulu
nan yabanc1 devlet miimessillerinin otur
makta oldugu Biiyi.ik otel civarmda pat
lamishr. 
Milliyetperverlerin muvalfakiyet

siz.ligi kar,tstnda 
Paris 23 - Oeuvre ve Populaire ga

zeteleri Franko ktt' alannm T eruel oniin

co'cu fspanyaya gitmektedirler. {a.a.) 
Hitler'le Mussolini'nin karart 
Londra 23 - Sunday Referree gaze· 

tesi diyor ki: 
«Amele partisi meb'uslarmdan Ellen 

Wilkinson'un soyledigine gore Hitler'le 
Mussolini mart aymda fspanyada biiyiik 
bir taarruza gec;mek hususunda mutab1k 
kalmi§lardir. Bu faaliyetler ]aponlarm 
fngilizleri tela§a dii§iirmek maksadile 
Hongkong' a yapacaklan taarruza tesa -
diif ettirilecektir. 

Franco ordusunun fOk 
de hezimete ugramalar1 iizerine Berlin ve 

I · · 1 ,iddetli taarruz.u Roma hiikumet ermm spanya i~ini bitir-
mek iizere Franko'ya c;ok miktarda silah Saragossa 23 - General Franco or -

k d'kl · · dusunun T eruele kar§l ba•lad1g~ 1 yeni ta-gondermege arar ver 1 erm1, c;iinkii • 
«Franko'nun muvaffakiyetsizligi Musso- arruz c;ok kuvvetlidir. 
lini'nin inhitatma sebebiyet vereceil;ini ve Kar§l tarafl A.lfambra nehrinin sol ki
bu inhitatm Hitleri de siiriikliyecegini» yislna yekilmege mecbur eden harekatm 
yazmaktadJrlar. ilk iic; giinii esnasmda §imalde elde edi -

Oeuvre, su malumah ilave ediyor: len ileri hareketi, baz1 noktalarda 7 kilo -
«Bunun iyin 1 sonkanundan itibaren metreyi bulmaktad1r. Cuma giiniinden -

· 1 1 t 'k'l H b beri, Franco kuvvetleri, tazyiklerini gev-'A vusturya ve ta ya an 1 e am ur~~: ve 
Miinih'ten ~imdiye kadar goriilmemis §etmi§lerdir. Yalmz ileri hatlanm bir hi • 

d b b t k · zaya getirmekte ve elde edilen mevzi -miktar a om a, an • tayyare ve mit-
ralyoz sevkedilmektedir.>> leri, yeni hareketlere siis vazifesini gor -

T aarruza ugrtyan gemtntn: meleri ic;in tahkim eylemektedir. Alfam-
kaptant anlatryor bra vadisinde her tarafta Fran co kuvvet-

Barselon 23 - 20 ikincikanunda leri miifrezeleri dola§maktadlr. Bunlar 
T arragone limanmda ii~ asi bombard! - miinferit cumhuriyetc;i gruplarma rastla -
man ve bir asi hiicum tayyaresi tarafm • makta iseler de bu gruplar umumiyet ii • 
dan bombardJman edilmi§ olan Thorpe- zere muharebeyi kabul eylememektedir. 
nes'in kaptam Havas muhabirine demi§- Cumhuriyetc;iler buna mukabil Alfambra 
tir ki: nehrinin sol k1y1smdaki vadiye hakim 

«- Bombard1man neticesinde 4 ki§i Cerracorda tepelerini tahkim etmektedir. 

olmii~. 7 ki§i yaralanml§ ve 4 tayfa da ltalya silah gondermege 
kaybolmu§tur. Thorpenes'in bulundugu devam ediyormuf 
mahal, limandan ve askeri hedeflerden Paris 23 - lspanya harbinden bahse-
c;ok uzakta idi. Bu sebebden dolay1 ge • den Populaire diyor ki 1 

minin hassaten hedef ittihaz olundugunu «Bir c;ok yerlerden gelen haberlere 
kuvvetle zannediyorum. Geminin iki ta- gore, ltalya, asilere silah ve insan gon • 
ra£1 da !ngiliz renklerine boyanml§h ve dermekte devam eylemektedir. Palma 
ingiliz bayrag1 da ~ok vaz1h bir surette dt' Majorque ismindeki ltalyan tayyare • 
geminin k1~mda dalgalamyordu. Geminin lerinin Valansiya, Barselon vesair §ehir • 
on metro yamna dii§en 500 kiloluk bir leri §iddetli bir surette bombardlffiana de
mermi, gemide 8 metro geni§liginde ve vamlan da bunu gostermektedir. Musso • 
15 metro uzunlugunda bir rahne a~ml§ lini, fspanya i§im <«;abuk bitirmek» iste • 
ve kazan borulanm patlatml§hr. mektedtr. Her zaman oldugu gibi, dahili 

Amerika tahkikattn neticesini ve harici gii!iliiklerini bir ileri hareketle 
bekliyor ortmek tasavvurundad1r. Teruel, lspan-

3 P 1 'd k. A yada fa§izm miidahalesinde yeni bir saf· V a$ington 2 - a rna a 1 me· 
rikan konsolosu, N antucketcief t>etrol ge· ha ac;maktadir. 

h b '1 · f d $ayani dikkat bir makale misinin Franco ar gem1 en tara m an 
yakalanarak Palma'ya getirilmis oldugu- Londra 23 - hc;i meb'uslardan Ellen 
nu Hariciye Nezaretine ~~:onderdigi bir Wilkinson, Sunday Refere gazetesinde 
tel~~:rafla teyid etmistir. Bu vapur bir ne§rettigi bir makalede, Hitler ve Musso
Sovyet limamndan Barselon'a petrol go- lini'nin martta lspanyada Y.eni biiyiik 
tiiriiyordu. Hiikumet tesebbiislerde bu - bir taarruz yapmak iizere mutab1k kal • 
lunmak i!;in basladigl tahkikatm netice- d1klanm bildirmekte ve iki diktatoriin bu 
sini beklemektedir. taarruzlarmm Japonlann lngiltereyi en • 

Franstz. topragtnt ge~enler di§ede b1rakmak emelile Hongkong civa-
Bayonne 23 - Cumhuriyet!;i !span- nnda yapacaklan bir taarruz ile ayni za

yadan 300 kisi Hendaye'ye gelerek mana tesadiif edecegi iimidinde bulundu
Franslz topragmt ge<;mislerdir. Fran- ~unu ilave eylemektedir. 
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Rumen Y ahudileri 

bir karar • • 
1~10 

Tabiiyete ahnacaklar 
hakk1nda formiiller 

tesbit edildi 

Yunanistanin siiku

nunu ihlal edenler 

Baz1 siyaset adamlar1, 
hiikumet merkezini terke 

da vet edildiler 

CUMHURIYET 3 

Ankara 

fakiiltesi 

Hukuk 

binas1 

Plan projeleri itmam 
ve kabul olundu 

Fakilltenin yeni binas1, sekiz yiiz , 
yedi yiiz ve alb yiiz talebeyi alabilecek 
bilviikliikte ii9 ders salonu ile 90k bii
yiik bir konferans salonunu ihtiva et
mektedir. 

Konferans salonunun kars1hkh iki 
yanlarmda hirer anfiteatr bulunmak • 
tad1r. 

Leyli talebe yatakhanelerini, profe -
sorler meclisi i9tima salonunu, dekan, 
idare daireleri ve biirolarile birc;ok ko
ridor ve mii~temilat1 bulunan bu bina, 
umumi heyeti itibarile Ankaramn en 
muan:Clm ve kelimenin biitiin ~iimu • 
lile de son derecede modern, miiteka -
mil ve bedii bir binas1 olacakbr. Tak -
riben yiiz elli leyli ve bir o kadar da 
yanm leyli [*] talebesi bulunan Anka
ra Hukuk Fakliltesinde bu sene talebe 
yekunu bin be~ yiizii gec;mektedir. 

Talebenin 130 dan ziyade bir kismtm 
klz talebe te~kil etmektedir. 

Yakmda, miiteahhide ihale edilmek 
lizere bulunan Hukuk Fakiiltesinin in
~aah tamamland1ktan sonra leyli talebe 
miktan 400 le 500 arasmda olacakhr. 

Ayni zamanda, Ankara Hukuk Fakiil
tesinin, tedrisat ve programlarmm te -
kamiilii ic;in somestr imtihanlan usul
leri kabul edilmektedir. Bundan sonra 
yaz ve k1~ somestrleri olmak iizere se
nede iki imtihan olacakhr. 

Yeni talebe tahlif edilecek, talebe, 
miiterakki milletlerin lisanlarmdan bi
rini bilmege mecbur tutulacakhr. Bu 
lisanlan bilmiyenler, Dil Fakiiltesine de 
devam etmek zaruretinde kalacakbr. 
Fakiiltenin senede bir giin bayram1 o
lacak ve miiteakiben dekan intiha bt 
yap1lacakhr. Fakiilteyi ikmal edenler -
den hukuk doktoru olmak istiyenler, 
kendilerinin se9ecegi bir mevzu iizer·in
deki tezini almanca, frans1zca, ingiliz
ce ve italyanca dillerinden birile yaz1h 
ve sozlii olarak miidafaa ve tahJ.il ede -
ceklerdir. 

$ehircilik miitehasslSl Yansenin yap
bgl Ankara imar planma gore, Cebeci 
yamaclanmn cenubdan §imale inen ha
fif meyilli sathi iizerine yapllacak bu 
modern ve tam konforlu Hukuk Fakiil
tesi harici: goriinii~ itibarile Miilkiye o
kulunun ayni ve miitenaz1r1 buluna • 
cakhr. 

(•) Fa.kir ve gelirl az talebedlr. Yalmz 
o~Ie ve aqa.m yemeklerlnl Fa.k\ilteden yer
ler ve harlcde yatarlar. 

Hatay 
halli 

davas1n1n 
yolunda 

LBa§taratt 1 fnd sahf/edel 

Konseyin bu seferki toplanhsmda Hatay 
intihabatma dair Milletler Cemiyeti tah
kik komisyonu tarafmdan hamlanan ra • 
por, miizakere edilecegi cihetle, Rii§tii 
Aras, bilhassa bu mevzu etrafmda kon -
sey azalanm tenvir edecek ve evvelce 
tahriren yaphg1m1z itirazlan, §ifahen de 
tekrar edecektir. 

Hariciye V ekili Rii§tii Aras, Sirkeci 
garmda, eski MlSir H1divi Abbas Hilmi 
Pa~a. Trabzon meb'usu Hasan Saka, 
Belc;ika se firi, Emniyet M iidiirii Salih 
K1hc ve diger bir c;ok zevat tarafmdan 
te§yi edilmi§tir. 

BEYNELMILEL PORTRELER: 

Sir Robert V ansittart 
Ydlardanberi ingiliz Ba,vekillerine 

NaztrlarJna ders veren devlet 
ve Hariciye 

adam I 

mii§avirligi» dir ve bu makam1 ilk i§gal 
eden de, lngiltere Hariciye Nezaretinin, 
eski erkamharbiye reisi ve uzla§tiTma 
i§lerinin iistad1 Sir Robert Vansittart'hr. 

T ekmil 193 7 senesi zarfmda, Sir Ro
bert'in masas1, korkulacak derecede !iok 
dosyalarla dolmu§tU. Zira, Imparatorlu
gun, gitgide artan silahlanma i§i, Harici
ye Nezareti daimi miiste§annm vazifesi

ni hergiin biraz daha artmyordu. Simdi, 
mf idari mahiyetteki vazifelerden kurtul
mu§ bulunan diplomasi mii§aviri, biiyiik 
davalan rahat rahat tetkik edebilecek, 
gene fakat fazla i§ten bunalml§ olan M. 
Eden'i icabmda istihlaf edebilecek ve bil
hassa, Ba§vekile, memleketin harici siya
setini kontrol hususunda yard1mda bulu -
nabilecektir. Binaenaleyh, baz1 kimseler 
gibi, Vansittart'm sadece fahri bir vazife 

aldigml zannetmek yanh§hr. Onun ~u 
giinlerde Monte - Carlo'ya gitmi§ olmas1 
da, hie; §Uphesiz, rulet oynamak i~in de
gil, kanunusanide, Thames (T am1z) 
nehrinin yagmurlu kiyilanna Cote d' A
zurii tercih eden !ngiliz zimamdarlarmm 
c;okluk orada bulunmasmdad1r. Biiyiik 
Britanyanm 2 numarah hariciye nazm a
lan Sir Robert Vansittart'm, orada, ote

denberi hassaten alakadar oldugu lngiliz
!talyan meselesini konu§tugu ise muhak
kak gibidir. Hatta, bu miinasebetle, 
Monte • Carlo'nun, netice itibarile, Lon
dra - Roma yolu iizerinde bir merhale 
te§kil ettigi bile soylenmi§tir. 

1sminin sonuna ilave edilen G. C. U. 
G. - K. C. B. - C. B. - C. U. G. - M. 
V. 0.) remizlerinin adedi Sir Robert 
Gilbert Vansittart'm nekadar miihim bir 
~ahsiyet oldugunu gostermege kafidir. 
Oniimiizdeki haziranda elli sekiz ya§ma 
girecek olan bu yiiksek devlet memuru, 

35 senedenberi devlet hizmetindedir. 
F akat, samimi' dostlarmm krsac:a «Van» 
diye c;agirdJklan Sir Robert, alelade bir 
devlet memurundan daha ba§ka bir ~ah-

siyettir. Me§hur Eton kolejinde tahsil et· 
mi§tir, iyi ten is oynar, zevki ic;in §airlik 

ve dram miiellifligi yapml§tlr, iki ha§ve • 
kile ve saylSiz hariciye nazmna yo! gos -
termi§, hatta ders vermi§tir, bir ~ok i§leri 
idare etmi§ ve Hariciye Nezaretinin 
2 nci biiro §efi s1fatile, perde arkasmda, 
nice esrara vukuf peyda etmi§tir. Bir kac; 

yiiz bin lngiliz lirahk bir biitc;e ile idare 
ettigi bu son vaz1fesinde, derler ki, baz1 
ajanlann adm1 bir o, bir !ngiliz Krah, bir 
de Ba§vekil bilirmi~. Bundan dolayidir 

ki, bir giin, bu esrarengiz ajanlardan hi
rile gorii§mekte alan Hariciye N ezareti 
daimi miiste§an Vansittart'm odasma ani 
olarak girmek istiyen nazm, intizar oda -
sma kilidlemek mecburiyeti has1l olmu§ -
tur. 

Yazan: Robert de Saint Jean 

Sir Robert Vansittart 

smda but undu. F aka t, onun as1l yiiksel -
mege ba§lamasl, 1920 senesinde Lord 
Curzon (Kiirzon) un zamanmdad1r. 
Lord Curzon' dan sonra iktidar mevkiine 
gelen M. Baldwin, Sir Robert Vansit -
tart'm hizmetinden as1l istifade eden 

Ba§vekildir. Ve muhafazakar bir ba§Ve
kilin ba§mii§avirligini yapml§ olmak key

fiyeti. onu, 1929 senesinde, adeta «diplo
matik kiiltiir profesorii» s1fatile, bir i§c;i 

hiikumeti reisi olan Ramsay Mac Do
nald heyeti ic;inde bulunmaktan ahkoy -
maml§hr. 

l§inin §ekli degi§tikc;e bu degi§ikligi bir 
istirahat telakki eden bu §ayam hayret a
dam, o tarihler arasmda, buincisi franSIZ
ca olarak yazd1p Pariste oynanan bir c;ok 

piyesler yazmi§, tarihi bir roman ne§ret -
mi§ ve bir ~ok ~iir kitab1 bashrmt§hr. 

Son seneler zarfmda, Stresa'ya rag -
men, Mussolini ve Hitler' e yaphg1 ziya -
retlere ragmen, Habe§ ve lspanya harb

lerine, Nyon konferansma ragmen, Sir 
Robert, yeni bir piyes daha yazacak va
kit bulmu§tur. 

Sir Robert, mesleki hayatmda bir tek 
nazik vaziyetle kar§Jia~J§tlr ki, o da. 
Hoare - Laval plamd1r. Sir Robert, bu 
me§hur vesikay1 son defa tetkikten gec;ir-

mek iizere Haric1ye N azmnm refakatin
de Parise gittigi Strada, Avam Kamaras1 

dibden gelen bir dalga ile kabarmJ§, 
plam bir saman ~opii gibi siiriikleyip gO
tiirmii§ ve biraz sonra, Sir Samuel Ho -

are'u, nezaretten uzakla§hrml§h. Azkald1 
bu fntma bizzat Sir Robert'i de siipiiriip 
gotiirecekti. 

Britanya fmparatorunun yeni diploma· 
si mii§aviri, diin akamete ugrad1g1 bir i§te 
yann muvaffak ohcak m1? 0 tarihten -
beri, ftalya bir bloka girmi§ ve bir lngi
liz - italyan anla§masmm, eski formiil 

dairesinde akdedilrnesi ihtimali uzak kal
ffil§hr. F akat, Sir Robert azimkardu ve 
diger taraftan, Avrupa vaztyeti hakkm
da, sarih umumi fikirleri vard1r ki, onun, 
kendi memleketinde bir neVI garibe telak
ki edilmesine seb~b olmu§tur. 

HEM NALJNA 
MIHJNA 

Y anb, propaganda 
('B) ir lngiliz miistemlekesi olan A~ 
{.g) dende, «Arab Memleketlerin' 

Miidafaa Komisyonu» diye bir 
komisyon varml§. Bu komisyon Arablara 
hitaben §iiyle bir nidada bulunmu§: 

cYemen, ba~tanba§<l Tiirklerin Arab 
memleketleri iizerinde giitmekte olduk
lan haris ve desiseli hareketlerinden 
miiteellimdir. Diin, Tiirkler ayni toprak
lar iizerinde Irak karde~imizle ugra -
§Irken Iraktaki baZJ miitebariz §ahsi
yetlerin himmeti sayesinde bu felaket 
bertaraf edllmi§tir. Bugiin ise Arablarm 
birle~mesini ve memleketlerini bir ara
ya tophyarak haklanm tahakkuk ettir
mege 9ah§bklan~1 goren Tlirkler, bii ~ 
tiin kuvvetlerini Iskenderunu Suriye .. 
den koparmaga hasretmi~lerdir. Fakat, 
Suriye, Frans1zlann elinde iken Turk -
Ier, boyle bir talebde bulunmaga cesa
ret edememi§lerdi. Vaktaki Ara blar is
tiklallerine kavu~tular, Tlirkler derhal 
Cezire ve !skenderun ic;in loyamet ko
parmaga ba~Iadilar. 

Hepimiz biliriz ki, Tlirklerin 1sken .. 
derun tasallutu yalmz Suriyeyi degil, 
Filistini, Irak1 , Ceziretiilarabi ve hatta 
M1sm da tehdid etmektedir. Onun i~in 
blitlin Arab memleketlerinin ileri ge
lenleri Suriyeyi elem ic;inde bJrakmiya
rak onula elele verip ciiziilerini kurtar• 
mak c;arelerini arastmnahd1rlar. c;unkii 
islam Arab alemi Suriyenin ilim ve ah· 
lakma pek <;ok §ey medyundur. Onun 
Arab milleti co./trafi: hududlarm1 muha
faza etmek ve Suriyeyi de ayni hudud 
c;er9evesinin di§mda b1rakmamak vazi ... 
fesile miikelleftir. Tiirkler cebir ve §id .. 
det istimal ederek bize hakim olmak ve
ya ba$kalarmm bize tahakkiimiinii el<'e 
etmek istiyorlarsa da onlara hahrlata
hm ki, Arab milleti kendi iizerine ko
nulacak olan bu tozu (bpln Alses Lo .. 
ren'in oldugu ~ibi) bir giin silkip at ., 
maga muktedirdir. 

Bunun i~in Yemen, Hicaz, M1s1r ve 
Irak Krallanmn dikkat nazarlarm1 cel
bederiz. Arab gencleri , memleketi silah 
kuvvetile miidafaaya haztr oldugu _gibi 
icabmda Suriye:ve girebilmek ic;in, Ye -
men Krahmn yiiksek miisaadesini di .. 
lerler.• 

Adenden yiikselen bu garib mavala 
giilmek mi, ac1mak m1 lazlffi geldigini ta
yin edemiyorum. Bir Tiirk memleketi ol
dugu ic;in miistakil bir idareye tabi tutul
masmJ temin ettigimiz Hatay ugrundaki 
c;ah~malanmlll begenmiyen Adendeki 
<<Arab Memleketleri Miidafaa Komite
si» bar bar bagmyor: Tiirkler, yalmz !s
kenderun ve Antakyay1 degil; Filistini, 
lraki, Ceziretiil' arab1 ve hatta MlSln teh~ 
did edeceklerl Silaha sanlahm.» N as1l 
olmu~ da Bingaziyi, T rablusgarb1, T unu
su, Cezayiri, Fransa ve lspanyanm tak
sim ettikleri Fast unutmu§lar! 

Adendeki komite bu propaganda be
yannamesini ne§retmekle biiyiik bir hata. 
etmi§tir. Tiirk idaresinden ~1k1p da ba§ka. 
devletlerin idaresine gec;en Filistin gibi. 
Suriye, hatta Adenin yamba§mdaki Y e
men gibi Arab memleketleri, komitenin 
bu nidasm1 okuyunca silaha sanhp Suri .. 
yenin yard1mma ko§acak yerde «Tiirkler 
geliyor !» diye bayram edeceklerdir. 
Ciinkii, Tiirk idaresinin k1ymetini, as1l 
§imdi anlami§Iardir. 

Harbden evvel heniiz Mr. Vansittart 
dive <;agmlan Sir Robert, SJTasile, Paris
te, T ahranda ve Kahirede bulunmu§tu. 
Parise geldigi zaman frans1zca konu§an, 
T ahrandan aynluken F ansiyi ogrenmi§ 
olan Sir Robert, Umumi Harbde Stock
holm'de, ve 1919 da da sulh konferan • 

Herhalde, kuvvetle tahmin edilebilir -
ki, badema iki hariciye namile c;ah§acak 
olan M. Chambedain'm harici siyaseti, 

Tiirk dostlugu 
(Bal taraft 1 fnci sahtfede) 

Mekteblerimizde 

icabmda, Vansittart'm gosterecegi istika
mette yiiriiyebilw~ktir. 

usulii siiratle Biikres 23 - Bugiin ne~redilen bir 
kararname ile 1 I I 2/ 1938 tarihinden i
tibaren Rumen tabiiyetine kabul edilen
ler hakkmda yapllan muamelelerde icra 
edilecek tashihat tesbit edilmistir. Karar
nameye gore tabiiyete kabul edilen Y a
hudilerin Romanyada dol:(duklarJ ve Ru
men ordusunda askeri hizmetlerini ifa et
tiklerini isbat etmeleri lazlmdir. Bunlan 
isbat edemedikleri takdirde isimleri Ru
men nahiyelerinin tabiiyet defterlerinden 
silinecektir. 

Atina 23 - lsyana te~vik eden be
yannameler dagitmak suretile memleke
tin siikun ve asayi~ini ihlale te$ebbiis ey
liyen baz1 eski siyaset adamlan, payitahtt 
terke davet edilmi~tir. ( a.a.) 

Uluda.gda filim ~evrilecek 
Bursa (Hususi:) - Kurban bayrammJ 

da Uludagda bir filim c;evrilecektir. Bu 
filim ic;in Ankarada ve burada hazJrhk
lar yapllmaktad1r. Filmi C. H. Partisi 
umumi merkezi aldiracakbr. Senaryoyu 
burada bir hevet hazirlamaktad1r. 

Bir arkada§Imlz, T evfik Rii§tii Aras
la hiireketinden evvel muhtelif mevzulara 
temas eden bir konu§ma yapml§hr. Hari
ciye Vekilimiz Hatay meselesi hakkmda, 
diinkii bsa beyanatma ilave edecek bir
~ey olmad1gml soylemi§ ve Cenevreden 
dondiikten sonra uzunuzad1ya konu§mak 
vadinde bulunmu§tur. 

1slaha 
terbiye 

muhtac goriiniiyor 
[Ba$makaleden devam] 

Bizim pedagoji iistadlannm bayda ba· 
y1la propaganda ederek memleketin ba§l
na bela k1ldiklan maddi cezas1z talim ve 
terbiye usulii biz1m memlekete nisbetle, 
hatta her memleket ic;in, serlerde c;ic;ek 
yeti§tirmege benziyen bir usuldiir. Mah
dud ve iyice mazbut bir saha, alabildigi
ne bol hare ve malzeme, gayet mukte
dir bahc;1van. Bu yerde degme bahc;eler
den iyi nadir ve nadide c;Ic;ekler yeti§ebi
lecegme §iiphe yoktur. Fa kat c;ic;ek yeti§
tirmekte as1! olan serler degildir, belki 
memleketin her tarafmda alabildigine gc· 
ni§ ve herhalde sayisiz denilecek kadar 
liOk bahc;elerdir. Ser usuliinii bu a~1k 
bahc;elerin hepsine tatbik etmek kabil mi
dir? 0 kadar miisaid yeri ve o kadar 
mahir bahc;1vam hereden bulacaksm1z? 

Y apmak isteseler hepsi bun a muvaffak 
olurlar m1 olmazlar m1? oras1 da ba~ka
du. 

Hoca Slnif1 gec;irecek numara vermcdi 
diye ona di§ bilemek ve baz1 yerlerde ona 
taarruz etmege kadar ileri gitmek mek
tebciligimizde biitiin memleketin deh~<'tle 
dikkatini c;ekmek icab eden c;ok fena bir 
alamet oldu. Mekteblerde yiiksek bir ter
biye usulii tatbik edecegiz diye maddi 
ceza usuliinii kald1rmak neticesi olarak 
nerede ise ceza kanunumuza (hocasma 
silah c;eken talebe idam olunur) diyen bir 
madde koymaga mecbur olacagiz. Mu
balaga etmiyerek hakikati soyliiyoruz. 
T alebe tarafmdan hocaya kar§l silah 
c;ekme hadiselen tekerriir ettikc;e biitiin 
memleketin kalbinden f1rhyan dii§iince 
budur. F ena taklid edilmi§ iyi bir usul 
memleketimizde ic;timai bir hastahk do
gurmak uzere bulunuyor demek olur. 

«Bu defa Cenevre toplantiSindan ha~ 
kiki bir Frans1z - Tiirk yakmla§mas1 do
gacagJ ve imza edilmi§ bulunan anla§ • 
malann muhtevi bulunduklan hiikiimle~ 
rin Cenevrede T evfik Rii§tii Arasla Del· 
bos arasmda tesbit ed1lecegi iimidleri 
mevcuddur. Delbos'nun Ankara ziyareti 
esnasmda biitiin bunlar 'kat'i §Ckillerini 
iktisab edebileceklerdir. F ransa ve ln -
giltere ic;in Ankaranm dostluguna maz • 
bar olmak, her zamandan ziyade bugiin 
kJYmeti haiz olan bir keyfiyettir. 

Bu dostluk, ge~irdigimiz mii~kiil anlar 
dolayisile daha ziyade ktymet peyda et
mektedir. Bu anlarda !ngiltere ve Fran
sanm biitiin eski dost ve miittefiklerinin, 
bo§dondiiriicii bir siiratle Roma - Ber -
hn - Tokyo mihveri tarafma gec;tiklerine 
§ahid olmaktay1z. Bunun ic;in Ankara ile 
i§ birliginde bulunmak daha ziyade k1r 
met peyda etmektedir.» 

Hiikumetin alacagr tedbirler 
Berlin 23 - M. Goga, bolsevizmin 

Romanyanm atisi i<;in daha biiyiik bir teh
like teskil ettil:(i muhakkak oldugundan 
hiikumetinin ona gore icab eden tedbir
leri alacagml soylemi~tir. Basvekil Ma
car ekalliyetine kars1 tahdid edici tedbir
ler almak niyetinde olmadJgml kavdetmi$ 
ve Alman ekallivetinden sitayi$kar bir 
lisanla bahsetmistir. 

Van Zeeland'm raporu 
Brtiksel 23 - Van Zeeland beynelmi

lel ikbsadiyat hakkmda yaphg1 anketin 
raporunu sal! glinii Fransa ve ingilte
re sefirlerine tevdi edecektir. 

Bu raporun diin ~ahsi: mahiyette ola
rak Chautemps'a gonderildigi tasrih e
diltnektedir. Zannolunduguna gore, ra
Porun metni peqembe giinii ak§ami sa
at 18.30 da ayni zamanda Pariste, Lon· 
drada, Va~ingtonda ve Briikselde ne~ -
tedilecektir, 

Oniversiteliler Uluda.gda 
Bursa (Hususi) - istanbul Universi

tesinden 32 ki§ilik bir grup profesor 
Rayhnenbag'm idaresi altmda §ehri -
mize gelmi~ler ve Uludaga kayak yap· 
m1ya Clkml§lardlr. On giin orada kala · 
caklard1r. 

Bir zelzele 
Vakf1kebir 23 (Hususi muhabirimiz

den) - Bu aksam saat 5,50 de bir yer 
sarsmhs1 olmu§ ve ii<; saniye devam et
mi§tir. 

ltalyan ve Alman propagan
dasile miicadele i~in 

Va~ington 23 - Salahiyettar mahfil
lerde soylendigine gore, . Roosevelt ce
nubl Amerikada 1talyan ve Alman pro
pagandasile miicadele etmek iizere dev
let tarafmdan bir radyo istasyonu tesis 
edilmesi hakkmdaki projeyi tasvib et • 
mi§tir, 

Arkada§1m1z, bunun iizerine, ak§am 
gazetelerinden birirode c;1kan haberin sih
hatini ogrenmek 1stemi§ ve Bulgaristan 
Tiirklerinin ana v~tana hicretleri mesele
sinin kat'i bir safhaya girip girmedigini 
~ormu§tur. 

Hariciye Vekilimiz, giilerek: 

«- Bunu ilk defa sizden i§itiyorum. 
Adm1 soylediginiz gazeteyi de heniiz 
gormedim, boyle bir§ey varsa, iskan i~le
rine bakan S1hhat Vekaletinin malumatl 
almak icab eder.» demi§tir. 

- Cenevrede c;ok kalacak mismiz? 
Sualine de, «En c;ok bir hafta ... » cevabi
m vermi§tir. 

- !talyl Hariciye Nazm Kont Cia
no'nun Ankara seyahati hakkmda yem 
bir haber var mid1r? 

- Gerek Kont Ciano ve gerek 
FranSIZ Hariciye Nazm M. Delbos, 
Ankarayt ziyaret vadinde bulunmu§lar -
d1r. Fa kat bu ziyaretin tarihleri heniiz 
tesbit edilmi§ degildir, 

Miktarlan heniiz Ihtiyacimizm yansi
na yetmez halde olan mekteblerin adedi 
c;oktur, ve her y1l c;ogahyor. T alebe mik
tan mevcud mekteblerden ta§acak ve<;
hile fazladu. Hocalar k1rk be§er dakika
lik derslerine yeti§mek ic;in akla karay1 
zor sec;iyorlar. Bu vaziyette mektebcili
gin talim taraf1 bile zor yeti§ilir bir i§ iken 
ayni talim heyetinden talebe iizerinde 
manevi otorite tesis edecek terbiye kismJ· 
na da itina etmegi nas1l bekliyebiliriz? 

0 halde bu yanh§ yoldan hemen don· 
meliyiz. Mekteblenmizden manevi otori
te kalksm demek istemiyoruz. Onu mad
di cezalarla da teyid etmege ihtiyac var
d!r ve bu ihtiyac mutlakhr. T alebe olan 
c;ocuklanmllln hayn ic;in ve memleke
timizin yiiksek -ve en yiiksek- menfaatleri 
l!iln. 

YUNUS NADJ 

-···---M. Stoyadinovi~ seyahatten 
dondii 

Belgrad 23 - M. Stoyadinoviy, 10 
giin siiren Almanya seyahatinden bu ak
~am saat 20,30 da avdet etmis, istasyon
da biitiin hiikumet azalan ve Almanya 
maslahatgiizan tarafmdan kar$Ilanmi§ 
ve biiyiik bir balk kiitlesi tarafmdan al
b~lanmr$hT. 

Vilnoda 12 casus yakalandt 
Var~ova 23 - Vilno makamah aslen 

Litvanyah etlan on iki Polonya tebaasm1 
tevkif etmi§tir. Bunlar bir ecnebi devlet 
hesabma casusluk yapmak ve vatana 
hiyanet etmekle maznun bulunuyorlar. 



r Ku~uk E d k ] Kabrc10glu hanmda 

~hi=kA=y=e ===V==e=n=t~~!!!!~h'd~n ~Jkan yangm 
0 evden ta§mma giiniinii imkam yak 

unutamiyacagtm. S1k s1k ev degi§tirenler 
bu aynhk ve veda aclS!m hissetmezler. 
Oturduklan muhite baglanacak zaman 
bulamami§lardtr. Halbuki ben, orada on 
st'nedenberi oturuyordum. Buradan ay • 
r.brken, hayahmdan bir parc;as1 ortadan 
kayboluyor, ebediyetin derinliklerine yu
Yarlamp gidiyor gibiydi. $u duvarlarda, 
solmu§ ctictekler gibi, nice hahralar as1l -
mi§, kalmt§tl. Burada, nice genclik hul· 
yalan, salonun §U rengi u<,;IDU§ yald!Z -
larile beraber, azar azar sonmii§, kay -
bolmu~tu. 

T emmuzun en steak giinlerinden hi • 
rjydi. Fazla alarak biraz hasta ve teessii· 
re c;abuk kapilmak istidadmdaydtm. Bu 
evden ta§mma, bana, bir nevi oliim. bir 
nevi gomiilme tecriibesi gibi geldi. 

E§ya toplamrken, hrsattan istifade, 
y1llardanberi ctekmelerde y1g1hp kalan 
evraklllU tasnif etmege karar verdim. 
Bunlann ic;inde, bilhassa mektublar, dal
ga dalga gelen bir deniz gibi birikmi~ti. 

Onlan ba§tanba§a okumak, bir k1smmt 
imha etmek, bir k1smmt da aymp kaldu
mak lazund1. Ah I Y eniha§tan okunan 
bu mektublar; dirilen bir mazinin, soluk 
renkler ictinde goriinii§ii! Sarannt§ mek
tub kagidi, goziime bir eski ctama§tr gibi 
goriiniiyor. Rengi ka901§ miirekkeb bi
le, yokluga avdet etmek ister gibidir. 
Olii bir c;ocugun kundak bezi, dul bir 
kadmm, evlendigi giindenberi sandtkta 
sakh duran c;eyizinden ba§ka bir§ey ol -
m:yan o eski mektublarl 

Onlan tekrar okuyarclum . .-.. Okuduk
cta. 0 zamanlar beni heyecan. ofke veya 
sevinde dolduran nice hadiseler, ~imdi 
goziime, sanki hic;bir zaman mevcud ol· 
mami§lar gibi uzak ve silik goriiniiyor • 
<l.u. Hele a§k mektublan, hepsinden rna· 
nas1zdi. 0 zaman, sevgiyi bir saadet zan· 
nedivenni§im. Sahifeler, teessiir, keder, 
sitem, endi§e dolu ... Mesela, §U satlr si
lik goriiniiyor; galiba gozya§t damlaml§. 
Acaba, hakikaten boyle bir a§k mt ge· 

c;irmi§tim? Acaba biitiin a§klar boyle mi
dir? Ayni kutunun ic;inde, garib bir ta
k:m ufaktefek e§ya buluyorum. Bir kor

dela parc;as1, bir yiiziik, bir kununu§ 
giil... Sonra, gene mektublar, mektub • 
lar ••• Miitemadiyen okumak, ve sanki 
bu mektublar sayesinde mazimi yeniden 
kurmak istiyorum... Kag1d parc;asmdan 
b:r mazil 

<;ekmelerden birinde, aileme aid tek· 
n1il hatiralan, ve tekmil c;ocuklugumu 
buldum. Resimler de vardt, yedi ya§tn" 
cd, sanra on be§ ya§mda c;ekilmi§ re • 
simlerim.. Bunlar, bamba§ka c;ehreler, 
c;ocuk c;ehreleri ve tabiatile ba§ka ruhlar, 
c;ocuk ruhlan. 

Sonra, daha ba§ka resimler buldum. 
Babamm ve annemin resimlerinil Bir 
kere daha olmii§ler gibi, matemim taze
lendi. Hayattaki hallerile goziimiin o • 
niine geldiler. Kendimi de, onlann or • 
tasmda, ctocuk k1yafetile goriir gibi ol • 
dum. Biitiin bu mazi, §imdi, §irin bir ka· 
saba kenanndaki mezarhkta, bir mezar 
ta~1 iizerine mahkuk aile isminden ibaret 
kalml§tl. Resimlerin yamnda, birctok da 
evrak vard1. Biiti.in bir si.ilalenin zevkle· 
rini, saadetlerini, ac1lanm, gozya§lanm 
ifade eden bu bir y1gm kag1d!, blitlin bir 
hayan dalduran §U bir avuc; kaibd parya.-
6101, gliniin birinde oglum da kan~hra • 
cak, bizzat benim hayatlml da, bu kag1d 

y'gmma ilave edilmi§ ii~ bef yaprak ha· 
Iinde gorecekti. <;ekmelerden ~1kanp a· 
yird1g1m ve bir bavulu yerle§tirdigim ka
gidlann o bavulu ancak doldurabildigini 
goriince, hayatm nasd bir hic;ten ibaret 
oldugunu bir kere daha anladtm ••• Ve 
bavul, bir c;ocuk cesedi kadar hafifti. 

birkac; ki~i ile birlikte balkona <;1kt1. Hep· 
sinin gozli ya§hyd1. Ellerindeki c;elenkle
ri, serinlikte muhafaza edilmeleri ictin ol· 
sa gerek, balkana birakttlar. Demek ki 
eYlerinde bir olii vard1. 0 zaman, zihnim 
altiist oldu. Kar§Iki evde bir olii vardt 
ve biz, a geceyi, o alii ile bir mahallede, 
kar~1 kar§Iya gec;irecektik. Evden ta§m· 
mam c;ok aksi bir zamana tesadiif etmi§· 
ti. Y a cenazeyi, tam bizim e~yanm ta§I· 
nacag1 dakikada kaldmrlarsa? Seneler 
senesi ictinde ya§adtgun ve hayatundan 
biiyiik bir par,.asmt ic;inde brrakhgim rna· 
halleden, boyle kasvetli bir his altmda 
aynlmak ~ok fena olacaktJ. 0 geceyi uy
kusuz gec;irdim. Ba§ucumda yanan kan
dil, bana, kar§l evdeki oliiniin ba§mda 
yakllm1~ gibi geliyor, cil1z fitilin ucunda 
yanan alev, tavanda, iri bir heyulayt o
radan oraya Sl!¥rahyardu. 

Sabahleyin uyand1g1m zaman, kar§lki 
evde cenaze hamhg1 ha§ladtgml gor • 
diim. 1c;im biraz ferahlar gibi oldu. Olii 
ile ben, ayni zamanda ta§mm1yacakhk. 
Benim e§yamm nakli esasen ertesi gi.in 
it;in kararla§tlrtlml§tl. 

*** 
Ogleye dogru, cenaze arabasmm, kar-

§:ki evin kaplSl oniinde durdugunU gor " 
diim. Adamlar, c;arc;abuk i§lerini gordi.i
ler ve be§ on dakika ic;inde, ev, oteki ev· 
lerden farkstz aldu. Cenaze memurlan, 
t1pk1 e§ya yiikliyen hamallar gibi, lakayd 
ve el c;abuklugile i§lerini bitirmi§lerdi. 
Evet, oliim de bir nevi ta§mma idi .... 

T a§mma da, yan yanya oliim I Ertesi 
giin, uykudan kalkt!gun zaman, bunu 
kuvvetle hissediyordum. 0 gece de uy
kusuz kalmt§hm . .?afak sokerken, haki ~ 
katten tefrik edilemiyen riiyalarla dolu 
yan uyku halinde c;1rpmuken, ayak ses
leri i§itmi§, bu seslerle, bir giin evvelki 
manzaradan dimagtmda kalan hayali ka
n§tlrarak, cenaze ta§1y1ctlarla yiik ha ~ 
mallanm ayudedememi§tim. Hamallar, 
kar§Iki evden cenazeyi kald1nnaga gidi
yorlar, olii ta~lytCI!ar, e§yamt toplaytp 
gotiirmek i~in bizim eve giriyorlard1. 

Stctnyarak uyand1m. Kalbim ~arptyor
du. Yiiziimii ve ruhumu dolduran ka • 
busu, sabahtn serinligile silip dag1tmak 

ic;in, pencereyi ac;tun. A~ag1ya bakhg1m 
zaman, yiik arabalanmn hakikaten ka. • 
pmm oniinde durdugunu gordiim. Bir 
dakika sonra cla, hamallar ic;eri gircliler. 
Bu giic;Iii kuvvetli insanlar, koltuklan, is· 
kemleleri, tablolan, yatak denklerini, ki· 
tablan, biblolan, biitiin habralarunt, bii· 
tiin hayatun1, hirer birer yakalaytp bir 
hamlede merdivenlerden a§ag1 siiriikleyip 
gotiirdiiler. 

Kat§Iki evden cenazeyi al1p, birka~ 
dakika it;inde arabaya yi.ikliyerek gotii -
ren adamlan dii§iindiim. Onlar, oli.iyii 
nas1l gotiirdiilerse, bunlar da benim ha· 
yatJml te§kil etmi§ alan §eyleri oylece go
tiiriiyorlardl. Demek benim hayahm bun· 
dan ibaretti I Demek ki o bu kadarctk 

bir yer tutuyordu I Y a §U e~a. benim e§· 
yam miyd1? Ortiilere sanlmt~. denk ha· 
line getirilmi§, tozlamp topraklanm1~ bu 
e§ya, giindliziin c;iy t§lgt altmda nekadar 
da c;irkin goriini.iyordu. 

Evet, bu da bir cenaze merasimt idi. 
Hayatunm bir parc;asmm tedfin merasi
mi I Kapmm oni.inde ylglh duran §U e§• 
ya, cenazeye gelen gozii ya§h akraba gi
bi duruyordu. 

Biraz sonra, i§ bitti. Aparbman bo • 
§almi§h. Bu bo§ odalan tamyamad1m. 
Orada, benden hic;bir eser kalmami§h. 
Kar§Iki ev, cenaze cttktiktan sonra, ondan 
nas1l bir eser muhafaza etmediyse, benim 
evimde de, benim hayatlmdan bir iz kal· 
mamt§h. 

V e, e§yami yiiklenen araba yola c;tk· 
t1ktan, sokagm ko§esini doniip kaybol -
duktan sonra, onun arkasmdan, o evde 

ya§adlglm on senelik hay.Itm oliisiinii gO
tiiren bir cenaze arabasmi takib eder gibi 

Tahkik heyeti, diin de 
tahkikatla me'gul oldu 
Kahrcwglu ham yangmmm tahkikah

na devam edilmektedir. 
Diin sabah tahktkah idare eden Mi.id

deiumumi muavini Re§ad Saka, Emniyet 
amiri Ali Ktral, Belediye miihendisi Hii
seyin Azerman ve zab1t katibi Hilmi Ce
beci ile yangm mahalline giderek yeniden 
tahkikat ve ke§ifte bulunmu§tur. 

Y angm hanm iist katmdaki ltalyan 
tebaasmdan Munt;eri'ye aid c;uval ima -
lathanesinden cttkn:I§ttr. Ate~. ilk defa 
mezkur imalathanedeki saba borusunun 
~Ikhgl pencerenin yan tarafile, buranm 
altma isabet eden do§eme iizerinde go -
riilmii§tiir. 

Diinkii ke~ifte yangmm bir kasd eseri 
mi, yoksa soba borusundan veya saba 
borusunun on tarafma isabet eden kalo • 
rifer bacalarmdan m1 husule geldigi tet· 
kik edilmi§tir. Ge~ vakte kadar devam e· 
den tahkikatta bir neticeye vanlamami§ • 
hr. 

!fadeleri alman kimseler umumiyetle 
yangmtn ba§JangtCinl gormedik!erini soy
!emi§Jerdir. 

Y angma ilk ko§anlar alevleri k1smen 
ah§ah duvarda ve lusmen de di:i~eme iize· 
rinde gormi.i§lerdir. Zan altma alman 
kimse yoktur. 

Ayni katta bulunan Osmanh Bankas1 
emtia deposuna bir§ey olmaim§tlr. Y almz 
ic;erideki e§ya tamamen lslanmt§hr. Katir
C10glu ham, heyeti umumiyesile yiiz yir· 
mi bin liraya sigortahdu. Sigorta vaziyeti 
de tahkikatta gozoniinde tutuluyor. 

Gemlik sorgu hakimile Bele
diye reisi aratnndaki dava 
Bursa (Hususi muhablrimizden) -

Gemlik sorgu Mkimi Tevfigin, Gemlik 
Belediye reisi E§ref aleyhine ac;t1g1 ha
karet davasma A~1rcezada devam edll· 
mi.§tir. Bu celsede §ahid olarak P~amn 
Nureddin, Pa§anm Kemal ve Ali Par
lak isminde lie; ki§i dinlenmi.§tir. ~ahid • 
lerin uc;ii de badiseyi a§a~ yukan blrbi· 
r·ine benzer §ekilde anlatm1§lard1r. ~a
hidler, sorgu hakiminin angaje ettirdi
gi yerlere oturanlan jandarma mari • 
fetile kaldtrmak istedigini, fakat Gem
lik Miiddeiumumisi Ekremin jandar -
maya hitaben (sen karu~ma! Bu senin 
vazifen de~1l!~ diye mlldaha e etmesl 
iizerine sinemadaki halkm (ya§asm 
Cumhuriyet Miiddeiumumisi, ya§aSm 
Cumhuriyet) diye ba~rdtklarmt soyle
mi.§lerdir. ~ahidlerden Pa§anm Kemal, 
bu vak'adan sonra sinemamn holiinde 
Miiddeiumumt Ekremin polis komiseri· 
ne hitaben (ciirmii me~hud yapahm) 
dedigini, buna kar§I sorgu Mkimi Tev
figin de (ben M'kimim. YapamazSimzl) 
cevabtm verdigini ilave etmi§tir. 

Reisin bir suali iizerine §ahid, sorgu 
Mkiminin Mi.iddeiumumi Ekrem ve Be
lediye reisi E§refle aralarmm c;oktan • 
beri ac;1k oldugunu bildirmi§tir. 

Sorgu bakimi Tevfik de, meselenin 
haddi zatmda basit blr sinema hMisesl 
oldugunu, fakat Belediye reisi Umbala
n yaktrrmak suretile halk1 kendl aleyh
lerine heyecana verdiglnl, bu sebeble 
hakarete u~aml§ bulundugunu, §ahid
lerden iklsinin hadisey·i tamamen tah
rif etmekte, birinin de kan§brmakta ol
dugunu anlatmi§, diger §ahidlerin din
lenmesini istemi§tir. 

Belediye reisi E§refin ac;h~ mukabil 
bir dava arzuhali okunmu§, bunda: Sor
gu hakiminin kendisl ic;-ln otede beride 
(Belediye reisine medeniyet o~ettim) 
diye hakarette bulundugu zikredilerek 
takibat -icraSl ve (2) bin lira tazmina • 
ta hiikmolunmasl yaztlmaktadrr. Sorgu 
hakimi buna kar§I: 

c- Ben bOyle hakarette bulunmad1m. 
Yapb~m hareketleri biliyorum. Hare -
ketlerim tamamen normaldir• demi§tir. Ben bu haZlThklan yaparken, bir a • 

rahk, goziim kar§Iki evin balkonunda ag· 
l1yan bir ktzcagiza tesadiif etti. Onu, da· 
h.t evvelden de or ada gorlirdiim. F akat 
a zaman miitebessim, ne§eli, mes'ud go • 
riiniiyordu. Gozya§larmm sebebini, ak • 
§ama dogru anlad1m. Ayni evde oturan 
'\'e ailesinden olduklannt tahmin ettigim 

baktJm. 

Heyet miizakereyi milteakib hukuku 
umumiye §ahidi olarak Orman miihen
disi Kemal, jandarma Hiiseyin, banka 
miidiirii Kerim, §Ube reisi Sabri, eksper 
Osman, polis komiseri Necati, Parti ka-

Ceviren: tibi Mehmed, muhasebe katibi Necib, 
HAMDI VAROCLU sinemact Necati, Necatinin e§i Suzan, 

Fahri, asker Ali, Belediye c;avu§U Mus • 
1P~---••••••••••••••••••••••••• tafa, ~ahin oglu L1ltfi, hukuk hakimi 

Bu s A K A R y A SI·nemasJnda Vefik Sami, polis Kamil, ahc;t Hiiseyin, 
akt;am kundurac1 Osmamn celblerine ve mu • 

Hararetli ve canh blr mevzuda olan hakemenin 9 §Ubata talikma karar ver

ASUS MART Ri~AR 
Buynk a§k ve casusluk Frans.z filrni ba~byor. 

Ba~ rollerde : 
EDWiGE FEUillERE - ERiC von STROHEiM ve JEANE GALLAND 

Elyevm hayatta bulunan ve Frans1z casuslarmm en miithi~ ve 
esrarengizi "NlARTHE RiCHARD" m harikulade maceralar• 

Ia dolu hayabnm sinemava ahnmt!J muhte~em tarih~e•i 
a-...................................... 1. 

Bu ak~am SA K A R Y A sinemas1 ..._ 

1937 PARiS SERGiSiNiN I 
w•• Biitun harika ve giizelliklerini gOtermek zevkini duyacaksm1z. 

mi§tir. --Kapiyi a~maddar diye .. 
Kumkap1da oturan Ali R1za, diin sar

ho§ bir halde eve donmii~tiir. Kendisine 
kap1 ac;1lmami~tlr. 

Bundan mugber olan R1za, ellerile o
damn camlanm kmnak isterken sag bi· 
leginden ag1r surette yaralanm1~, fazla 
kan kaybettiginden Cerrahpa§a basta· 
nesine kaldmlmt~hr. 

Bir ~uval pata tes ~almi§ 
Galatada Mand1ra sokagmda oturan 

Hasan, diin s1rtmda bir c;uval patatesle 
yolda giderken §iiphe iizerine yakalan
mt~br. 

Yap1lan tahkikatta Hasamn bir c;uval 
natatesi Karaba~ta Mehmedin sebzeci 
diikkamndan ~ald1g1 anla§tlml§br. 

« Karman » yeniden film a cekiliyor 
ispanyol dansozii Argentina almanca ve ispanyolca 

kopyalarm her ikisinde de ba, rolii oynuyor 
Berlin (Hususi) - Me~hur «Kar-l 

men» in yeniden filme almdtgml i~itince 
dogru kordelanm i~; sahnelerinin ~evril
mekte oldugu Froelich stiidyosuna git
tim. Kap1dan girer girmez kar~1ma Se
vil ~ehrinin garb cihetini gosteren bir de
kor c;tkh. Catpat almanca konu~an bir 
zat en uc noktay1 gostererek: 

- KI&la burada olacak! 
Diyordu. Bu zat, !spanyol reJisoru 

Florian Rey imi~. Her tarafta bir lspan
ya havas1 esiyor .. Musiki, dekor, kas· 
ten yet, kavun, portakal.. Fa kat filmin is
mi «Karmen» degil «Endiiliis geceleri» 
dir. Bu mevzu operadan degil, dogrudan 
dagruya Prosper Merime'nin hikayesin· 
den ahmyor. Ba~rolii me~hur 1spanyol 
~ark1c1S1, dansozi.i ve aktrisi imperio Ar
gentina oynamaktadir. Almanca versi
onda da bu vazifeyi kabul etmi~ ve Al
man artisti Lucie Hoflich ile birlikte ro
liine aid icab eden tetkikah yapmt~br. 1s
panyolcasmi idare ve her iki versionun u
mumi esaslanm tesbit edecek olan reji
sor Florian Rey de, Argentina'nm ko
cas1d1r. Almanca versionu rejisor Her
bert Maisch idare etmektedir. 

hte ilk sahne ahmyor. Akti:irler, ak
trisler kt~lanm i:iniinde. Rejisor Herbert 
Maisch de iskemlesinde. Almanca ver
sionun aktorlerinden Edwin Jiingersen'in 
baz1 hareketleri tesbit ediliyor. 

Rejisor: 
- ]iingersen bir sigara kmeniz la

ztml 
Diyor. Aktor sigara}'l agzma s1k1~hnp 

yak1yor, ortahih kesif bir duman kaph· 
yor. 

*** 
Froelich stiidyosunda sade ispanyolca 

olarak bir de «Sevil berberi» filmi yap1l-

( Bi r iki 
* Halivud sti.idyolannda birc;ok ga· 

rib ve tuhaf san'atlarla ugra~anlar var· 
dtr. Mesela oriimcek yuvas1 imalini de
ruhde etmis alan mlitehaSS!s.. Bunun ad1 
Donald Harrison'dur. Bir vantilator ve 
bir barclak mayi kauc;;ukla en bi.iyiik kapl· 
Ian be~ on dakika kinde oriimcek agile 
artebilir. Kii~iik hayvanlar amili Char
les Mac Cormick ise gene kau~uktan si
nekler, anlar ve sair b5cekler viicude 
getirerek goriinmez ipliklerle istenilen ye
re asar. Gemi ve bina maketleri yapanlar 
ise istenilen binanm kiiciik bir ni.imunesini 
birkac; saat ic;inde hemen kuruverir. Bun· 
lann her biri hie de fena para kazanmaz
lar. Ayda onar bin dolardan asaih iicret 
almazlar, 

Bi.iyiik artistlerin yerine kendilerini 
tehlikeye atanlar kin ise ayrtca bir tari· 
fe vard1r. Mesela kazaya ugnyacak bir 
otomobilin i~inde bulunmak bizim para
IDlzla 350 lirad1r, T ayyareden sukut 
bunun iki mislidir, yani 750 lira .. Deh· 
~etli ihtiyath bulunulmasma ve kat'i ted· 
birler ittihaz edilmesine ragmen oliimi.i 
intac; eden tehlikeli vaziyetler bile has1l 
olabilir. 0 zaman faaliyet durur sanma· 
ym, yerlerine yenileri konularak ayni 
sahne tekrar ~;evrilir. * Carole Lombard yeni filmini Co -
lumbia §irketi hesabma c;evirecektir. 
Edward. G. Robinson'u da ayni ~irket 
angaje etmi§tir. Jack Holt da onun hesa· 
bma bu sene dort filim yapacakllr. * Dinamitin ka§ifi ve «N abel» mii • 
Hfatmm miiessisi Alfred Nobel'in haya· 
hm hikaye etmek i.izere yap1lmakta olan 
filmin idaresi rejisor Robert Riskin'e ha
vale etmi§tir, * Fransada «Prensin geceleri» is ~ 
mindeki filmi c;evirerek muvaffakiyet ka
zanmi§ alan Marina Schubert «fmpara
torun ziyafeti» nammda yeni bir filim 
yapacaktJr. * M. G. M. ~irketi me§hur muharrir· 
lerden Kennath Roberte'in «.?imali gar· 
bl gectidi» ismindeki romanmm filme c;e
kilmesi hakkm1 satm almt§hr. * Eloria Stuart, Lyle Talbot ve 
Cichael Whalen, Fox kumpanyas1 hesa
bma <<Gazete muhbirleri>> isminde bir fi
lim yapmaktadtrlar. 

imperio Argentina 

maktadtr. ispanyamn Berlindeki sefiri 
Marquese de Madaze de bu faaliyetle 
alakadar olmaktadtr. Ba~rolleri ispanyol 
aktorlerinden F ernand Granda, Raquel 
Rodrigo, Tina Casco, Roberto Rey oy
namaktadtrlar. Bunlar 1spanyanm cok 
sevilmi$ ve takdir olunmu~ artistlerinden
dir. Birkac noktada operanm esas mu
sikisi muhafaza edilmekle beraber filmin 
musikisi yeniden Walter Sieber tarafm
dan tanzim olunmu~tur. Bu filimler sade 
lspanyada deiW tabii, cenubi Amerika· 
nm ispanyolca konu~an muhtelif mem
leketlerinde de gosterilecektir. Bir taraf· 
tan dahill harble ugra~an lspanyallarm 
ayni zamanda bu gibi san' at hareketleri
le de me&gul olmalan dogrusu takdire ~a
yandir. 

s a t 1rl a ) 
* Fox kumpanyast tarafmdan sahne 

vazu Gregory Ratof'un idaresi altmda 
«Devin yumrugu» nammda bir filim vli
cude getirilmektedir. Bu kordelada bas
rolleri Barbara Stanwyck ile George 
Sanders oymyacaklardtr. * Cary Grant'la Jean Arthur yeni 
hir filim ~evireceklerdir. Grace Moore'un 
yapacagt yeni filmin heniiz ismi konma
ml§hr. * F rans1z reiisorii Jaques F eyder al
manca ve frans1zca iki versionda almak 
iizere Mi.inih'te «Seyyar cambazhane» 
isminde bir filim c;evirmis ve bu kordela
da rejisori.in kans1 Francoise Rasay vah
~i hayvanlar miirebbiyesi roliinii oynamt§· 
h. Fransoise'in rol icab1 kafeslerinin icine 
girdigi vah~i hayvanlardan bir kaplan, 
filmin o sahneleri bittikten birkac; gi.in 
sonra as!l miirebbileri Petersen'in kan
SIOI tsmp pencelemi~tir. Kadm hastane
ye nakledilmi~ ve tedavi altma ahnml~
hr. * «Bir halo hat1ras1» filminin sahne 
vazn F ranSIZ rej isori.i Julien Duvivier A
merikahlar tarafmdan angaje edilerek 
Holivud' a gotiiriilmii§tii. F rans1z artisti 
F ernand Cravey de orada Carole Lom
bard ile birlikte <<Rezaletin sebebi» ismin
de bir filim c;evirmekte idi. Bu kordela
nm yaptlmast bittigi ic;in F ernand bir 
miiddet dinlenmek ic;in Parise gelecek ve 
tekrar Holivud' a avdetinde Julien Du
vivier' nin idaresi altmda bir filim ~evire· 
cektir. Julien Duvivier §imdilik Norma 
Shearer ile John Barrymore'un ba~rolleri 
oynadtklan «Marie Antoinette» korde -
las1m idare eden rejisor Van Dyke' e yar· 
dJm etmektedir. 

* «Evlenme zamam degill» filminin 
ba§rollerini Richard Arlen, Mary Astor 
ve Lionel Stander oymyacaklardtr. Ese
rin mevzuu Paul Gallico'nun Amerikan 
mecmualarmdan hirinde t;Ikan hikayesin· 
den almmi~hr. * Amerikada yeni parlamaga ba§h • 
yan kiictiik artist Tommy Kelly c;evirmek· 
te oldugu «Tom Sawyer'in maceralam> 
kordelasmt bitirmek iizeredir. Sonra «Bir 
cli.izine adamm marifetleri» admdaki kor
delada vazife alacaktJr. 

,_ ATE$ B 0 C E GiN DEN sonra .... 
if;te s ize bUyUk bir film daha 

BiR KADIN TAL 
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Frans•zca s~lii A~K ve 

J 0 AN 

CRAWFORD • 

IHTiRAS filmi 

W l liAM 

POWELL 
<;ar~amba ak~am1 M E L E K sinemas1nda 

I 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk muslklsl - 12,50 hava

dls - 13,05 plakla TUrk musildsi - 13,30 
muhtell! plak ne¥1ya.tl - 14,00 SON - 18,30 
~;ocuklara ma.sal : Bayan Nine tarafmdan-
19,00 Ba.yan inc!: /ilan keman ve piyano re
fakatile - 19,30 memleket ~arkllan: Malat
yall Fahrl Kayahan tarafmdan - 19,55 
lx>rsa haberleri - 20,00 Rifat ve arkada§lan 
tarafmdan Turk musUdsl ve halk §arktla
rl - 20,30 hava raporu - 20,33 Orner R1za 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Belma ve 
arkada~lan tarafmdan TUrk musikisi ve 
balk ~?arktlari, (saat iiyan) - 21,15 radyo 
fonlk temsil sttildyo orkestra.s1 refakatile 
(Manon) - 22,15 ajans haberlerl • 22,30 
plakla sololar, opera ve operet parf;8.lan -
22,50 son haberler ve ertesi gUniin progra
m! - 23,00 SON. 

ViYANA: 
17,10 kar1~1k yaym • 18,35 PiYANO 

KONSERi: Schubert'in eserleri - 19,05 ka
n~tk yaym - 20,40 SENFONjK KONSER: 
Brahms ve Mozart'm eserlerl - 21,45 gU
lUnc hkralar - 22 ,20 halk §arktlan - 22,50 
ECLENCELi MUsiK± - 23,15 haberler ve 
salre • 23,40 EOLENCELI KONSER, lsti
rahatlerde haberler. 
BUDAP~TE: 
18,35 MACAR I;IARKILARI VE QiNGE· 

NE MUSIKiSi - 19,40 kukla - 20 ECLEN
CELI KONSER • 21,10 konu~ma - 21,35 esk1 
Macar musiklsi - 22,50 haberler - 23,15 
DANS MUSiKisi - 24,05 haberler, gramo
fon , son haberler. 

BUKREiil: 
18,05 gramofon, havadls - 19,20 KON -

SER - 19,55 konferans - 20,10 KORO KON
SERi - 20,50 PiYANO MUSOOSI - 21 ,20 
konferans • 21,35 ORKESTRA KONSERi-
22,35 haberler • 22,50 HAFiF MUSiKi • 
23,50 haberler. 

LONDRA: 
17,40 KONSER - 18,35 varyete, ~ocukla

rm zamam, Org konserl - 20,35 ElOLEN -
CELi KONSER - :?.1 ,05 haberler, gramofon-
22,05 MASSENET'NiN cMANON• OPERASI-
24,05 haberler - 24,30 DANS MUsiKisi -
1,35 gramofon, haberler, 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 Org musiklsl, §arkllar, konll§ma ve 

krraat - 20,35 KONSER - 21 ,05 haberler -
22,05 AKORDEON KONSERI, !;!ARKILAR • 
22,3~ radyo fantezisi - 23,05 ODA MUSi -
KISI VE §AN - 24,05 ra.dyo fantezisl, ha • 
berler, piyes. 

NOBET~ECZANELER 
Bu gece ~hrlmizin muhtellf semtlerin

de~l niibe1;(;1 eczaneler §unlardrr: 
Istanbul clhetl: 
EminiinUnde (Sallh Necatl). Alemdarda 

(Esad), KumkapLda (Cemll), Kll~;llkpazar
da (Yorg1), :;lehzadeba$tnda. <Ha.mdi), Fe
nerde (Emily ad!), KaragUmrU'kte <Fuadl, 
§ehremin!nde (Hamd!), Aksarayda (Sa
r':ffil, Samatyada (Rid van), Baklrkoyde 
(Istanbul), Eyubde (Hikmet Atlamaz) ec
zanelerl. 

Beyoglu c:ihetJ.: 
§;i§l.i Osmanbeyde (~ark MerkezJ, Ta.k -

sim Istikliil c!Uidesinde !Kemal Rebiill 
Beyoglu Tiinel oivarmda (Ma.tkovig), YUk~ 
sekkaldmmda (Vinikopulo), Galata Top • 
Qular caddeslnde (YlQ-epulo.s), Kastmpa~a
da (Vasif), Hallclo~Iunda. (Bar bud), Be -
§ikta§ta (Silleyman Receb), Ortakoy, Ar • 
navudkiiy, Bebek eczanelerl. 

Kadlkiiy · iskele caddeslnde (Sadtk) Yel· 
deglrmenlnde (U~;ler), Uskiildarda <fttl • 
had), Biiyiikadada (Halk), Heybellde (Ta
n a~?), Beykoz, Pa§aba.h~;e, A.Hisar eczane
lerl. 

T ekirdagmda millet 
mektebleri 

Tekirdag (Hususi) - Tekirdagmda 
okuma ve yazma bilenlerin say1sm1 arttlr· 
mak· gayesile Halkevinde millet mektebi 
kurslan ac;Ilmi§tlr. A ve B dershanelerin
den terekki.ib eden bu kurslara §imdilik 
140 ki~i kaydolunmu§tur. Hafta ictinde 
ceza evinde de bir kurs ac;1lacak ve 
i.immi mahkumlara ders verilecektir. 

Gagnlar, Konteranslar, kongreler) 
Beyoglu Halkevinden: 
Yarm akl?am saat 18,30 da Evlmlzin Te

peba$mdak1 merkez blna.sllllda Semlh Mlim
taz taratmdan (Adabt mua§eret seri - 3) 
adlt bir konferans verilecektir. 

·~· EmlnonU Halkevinden: 
Dil, ~arlh ve Edebiyat §ubem!zln tertib 

ettigi (Istanbul hakkmda kon!eranslar) se
rlsinden (TUrk fethlnden sorua istanbul) 
mevzulu olan dordUncUsu Universite tarih 
dOftenti Miikrimin Halil tarafmdan yarm 
a:ko\iam saat 20,30 da Evlmlz!n Cagaloglun
dakl merkez salonunda verllecektlr. 

F rans1zcayt 
En miisaid §eraitle c;ok ktsa bir za

manda i:igrenmek ic;in M. Ataker, 
Havuzba§t 6, <;engelkoy adresine ya
zmlz. 

0 skiidar Hale sinemas1 
Tiirkc;e sozlii (Maceralar Krah) 

Bufalo Bil 

~EHZADEBA!;)I 
TURAN T1YATROSU 
San'atkar Na~id ve 
arkada!?lan, okuyucu 
kiic;lik Semiha ve Mi-

§el varyetesi 
Halk gecesi: Localar 100, her yer 20 
paradi 10, (Rahmetli) vodvil 3 perde 

ERTUCRUL SADi TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Kadtkoy • Siireyya) 

Yann gece: (Baklrkoy) 
<;ar~amba: (Uskiidar) 

sinemalarmda 
(Hammlar terzihanesi) 

V odvil 3 perde 



-- ------ -

24 tkincikinun 1938 

BELGRAD MEKTUBLARI: 

Yugoslavyada Patrik 
intihab1 ntes' elesi 

S1rb ortodoks patrikligine hiikumetle 
rnii~terek namzedi Dr. Daji~, bir Turk 

kilisenin 
dostudur 

Belgrad: 20 ikincikanun 
, Konkurdatoya miiteallik kanun pro -

jesi ge<;en sene temmuzunun sonlarmda 
umumi bir heyecan i<;inde Millet mecli
sinde kabul ve tasvib edildigi bir anda 
Uzun ve ag1r hastahktan sonra Y ugos -
lavyanm S1rb ortodoks patrigi (Boru • 
abe) olmii§tli. 

Yugoslavya carniasmda kendisine fa
ikiyet ve hakimiyet temin etmek emelin
de bulunan S1rb ortodoks kilisesi alh mil
yonluk katolik anasmna din! muhtariyet 
veren konkurdato kanunu layihasma kar 
'I isyan ederek biitiin SJTbhk alemini ga
leyana getirmi§tir. 

Ortodoks kilisesi kanun layihas1 mec
hste kabul edildigi vakit buna rey veren 
meb' uslarla Heyeti Y ek1lenin ortodoks 
azalanm afaroz etmi§tir. 

Yaziyetin nezaketini kavnyan Ba§ve
lcil doktor Stoyadinovi~ konkurdatonun 
Millet meclisinde kabuliinden sonra mec· 
lis ekseriyet grupunda iradettigi nutukta 
miisaid bir haleti ruhiyenin hululline in -
tizaren hiikumetin konkurdatoyu Ayan 
meclisinin tasvibine arzetmegi gayrimu -
ayyen miiddetle tehir etmekte oldugunu 
soy lemi§ ve ge<;en sene ilkte§rininin do • 
kuzunda Avala ajans1 vas1tasile hiikume· 
t;n konkurdatoya kanun §ekil ve mahi
yetini vermekten kat'iyyen feragat et • 
mekte bulundugunu ilan etmi§tir. 

Dahiliye Vekili ve katolik rahibi Dr. 
Kovo§ek Millet meclisi maliye enciime
ninde ge<;en sene ilkkanununun sonlarm
da Dahiliye Vekaleti biit~esinin miiza • 
keresi esnasmda iradettigi nutukta Ba§ • 
vekilin Avala'ya vuku bulan tebligini 
teyiden hiikfunetin esas unsurun mezheb 

rliesayi riihbanile devlet arasmda <;alJ§ma 
birligine mani olmamak i<;:in konkurda
toyu meclislerden c;ekmekte oldugunu ve 
katoliklerin dini te§kilatlannm bilahare 
ve diger bir tarzda halledilecegini soyle-

J miiniin altmc1 ay1 miinasebetile miitevef
fanm Belgraddaki mezarmda ayin yap
mak ve hiikumetin teklifile yeni patrigin 
intihabma miiteallik yeni bir nizamname
yi serian kaleme alarak ilkbahara kadar 
ycni patrik se<;imi i§lerim gorii~mek iize
re (Sensinod) ve (Metropolidler) encii
menlerinin toplant1lan bu aym yirmi iki
sinde Belgradda akdediliyor. ;;imdiki ic;
timalarda konkurdato sebebinden (afa -
roz) edilen Vekillerle saylavlarm dini 
hukuk ve salahiyetleri iade edilip patrik 
intihab1 imkam tesis edilecektir. 

Patrigi intihab eden heyete biitiin 
metropolidlerle Belgrad ve Karlof -
<;a metropolid vekilleri, Kral saray1 
rahibi, Bel grad llahiyat F akiiltesi rekto
rile diger orta ortodoks ilahiyat mekteb

leri miidiirleri, Devlet ;;uras1, Muhasebat 
d1vam, 1stinaf ve T emyiz mahkemeleri 
reislerile rahibler ve ke§i§ler te§kilat re
isleri, asker! ba§rahib, Sinod meclisinden 
se<;ilmi§ altt cismanl aza ile Heyeti Ye
kilenin ortodoks iiyeleri dahildir. Patrik 
bir fazla ekseriyetle se<;:ilir. 

S1rb kilisesi lstanbul Patrikhane -
sinden evvela 1346 da istiklal alml§ hila
hare devletin sukutu iizerine gene Fe • 
nere tabi kalml§, 1557 de Sokullu Meh
med Pa§a tarafmdan istiklali iade edil
mi~ ve 1716 da tekrar istanbul Patrik • 
hanesine tabi olmu§tur. 

1920 de ii<;:iincii defa olarak istiklalini 
kazanan S1rb kilisesinin miistakil reisi ru
hanisi ve Yugoslavyamn S1rb patrigi 
(Ditri) 1922 de se<;:ilmi§ ve mumaileyhin 
vefat1 iizerine 1930 da son patrik miite • 
veffa Barnabe se<;ilmi§tir. 

Yugoslavyamn yeni S1rb ortodoks 
patrikligine hiikumetle kilisenin mii§terek 
namzedi konkurdato meselesinde galeyan 
ve heyecanm feci neticeler vermesine 
§ahsl (autorite) sile kar§J duran ve ilmile 
siyasl dirayeti ve fevkalade kibarhgile 
tamnmJ§ olan Karadag metropolidi Dr. 

1 b k A d' ·· Gavrilo Doji<;'tir. 
Bu suret e u urunu vusta1 m muca- v . • • 

delesine nihayet verilmi§, ortodoks Sirb Karadlalgm siyasJ vbe. as~len. hayatmdb 
kilisesi aylarca siiren miicadeleden galib- biiyi.ik ro er oynam1~ 1r a1 esme ~~ns~ 
ve muzaffer <;JkmJ~hr. olan miistak?~l. pa~1k dokt.or Dop.<; ~lk 

H kA • k d k' k v ve orta tahs1hm dogum yennde bJtJrdJk-
ii umetm yu an a 1 ararma rag - (H lk.) d '!Ah' d k 1 

k k']' .1 h"kA d ten sonra a 1 e 1 a 1yat o tor u· 
men ortodo s I !sesl e u umet arasm a- v rtu k ''dd t 1 t b ld . k gu azamp uzun mu e s an u a 
ki gerginlik bakl kalml§, anca ge~en se- S b k 1 .. d .. l"v·· d R .... S b d . If o u u mu ur ugun e ve urn pa. 
ne ilkte~rininde HJ~aft kve

1 
Jr a emd 1 rikhanesinde hizmet etmi§ giizel tiirk~e. 

..... k · t · muhahf u a an arasm a k k .. -er eZJye ~~ rumca ve Frans1zca o ur ve yazar ve o-
clrvletin yeniba§tan te§kilatmm yap1lma· 

, (f d nu§ur. 
s1. yeni kanunu esasinin vaz 1 ve e e· 1908 senesinde lkinci Abdiilhamidin 
rato) idare usuliiniin ve taksimatm Y.a - beratile (Prezrin) metropolidligine ta -
Plimas! hususunda akid ve imza edilen I . I d k D .. 0 1 

k yin edi m1~ o an o tor OJI<; sman 1 
anla•ma tehlikesile bu a. n.la§mamn uvve- c::: h"l' lA C l d ' d d S bl k devri ricalinden .yey u IS am ema e -
den fiile <;JkmasJ tak mn e Jr 1 ve din ve Sahib Mollalarla Hariciye N azm 
ortodokslugun ugnyacagl zarar kar§ISIO- Rifat Pa§anm pek yakm dostlarmdand1. 
da ortodoks kilisesi tuttugu yoldan vaz- Tiirklere ve Tiirkliige sevgi ve iyi ha-
ge<;mege mecbur oJmU§ ve hiikumete kar- t;raJarJa bagh oJan miistakbeJ Sirb patri-
~l yakmhk gostermege ba~lamJ§tlr. k 
" ·v· gvi doktor Dojir diplomat ve umandan 

Ortada yeni patngm se~imi meselesi " 
de bulunuyor. Ortodoks kilisesi te§kilatJ eski Frans1z (kardinal) leri tipinde yiik-

. 'k · sek meziyet sahibi bir §ahsiyettir. 
dahiliye nizamnamesmce patn mtihab1-

h M I .. v··k !A Yugoslavyanm dahill durumunu ay • na memur eyette ec JSJ u e anm or-
d k I d b I kt d H Ib larca sars1p ecnebi matbuatma mevzu to o s aza an a u unma a 1r. a u· 

k. d k 1 f edJ'lmJ· ld k teskil eden kilise ihtilafl bu suretle sona 1 orto o s aza ar a aroz ~ o u -
I d · 'h b k mJyacaklarl erm-ek iizere bulunuyor. Yugoslavya arm an mh a ata an§a n • 

CUMHURlYET 

] PENcERESiNDE 
~========================================================= Vec~eler 

HADiSELERiN RESiMLERi 
• • · ......... •:v • 

Viyana - Karnaval ~enlikleri Orta 
Avrupanm hemen her tarafmda biiyiik 
bir hararetle devam ediyor. Bu arada 
bazan yekdigerile - kwafet itibarile -
hi~ te miinasebeti olmwan ve bunun
la beraber Slki f1kl gorii~en <;iftlere te
sadiif olunmaktad.Ir. 

Tokyo - Japon k1zlan da Avrupah 
ve Amerikah k1zlar gibi umumiyetle 
spordan ve bilhassa lm; sporlarmdan 
geri kalmamakta, mukaddes ayni za
manda milli elbiseleri olan Kimono -
larm&m bir tiirlii vaz ge<;ememktedir
ler. 

Itt. 

Berlin - Almanyada bulunan Ba~vekili M. ~e-
refine Berlin operasmda biiyiik bir siivare tertib olunmu~tur. Yukanki re -
simde M. Stoyadinovi<;'in sagmda zevcesi ve von Neurath, solunda da Alman 
Propaganda Nazm M. Goebbels goriiniiyor. 

J 

Londra - Atlas Okyanusunda tehlikeli bir vaziyette kalan Amiral ge
misi c\Var Bahadur" un imdadma giderek onu kurtaran cWelwerine" muavin 
kruvazorii efrad1 tehlikeli bir i~e giri~mislerdir. Geminin miihimmat depo
sunda yeni doldurulmu~ :~arapnelleri - giile oynaya - kendi gemilerine nak
lediyorlar. 

1 - Diyorlar ki ya~amak hayvanlann 
da ba~ard1klan bir i~tir ve boy Ie dii~ii· 
nenlere gore insanlara yakJ~an, olmez fi
kirler dogurmak, y1pranmaz eserler ya
ratmakhr. hi amma her~eyin k1ymeti 
nedretindedir diyenler de gene bu miite
fekkirler degil midir? KISlrlar olmasa ve
lud olanlarm, tek doguranlar ekseriyeti 
te~kil etmeseler ikizlerin, ii~iizlerin, be~iz· 
lerin degeri mi olurdu? 

2 - Miinakasada manhga dayanmak 
dogrudur. Lakin mantJgm da dayanacak 
yeri olmahd1r: Mesela yumruk, mesela 
silah I 

3 - Kalb ilahi bir tahthr, ona r.;amur 
yakJ~az diyorlar. !nsan oziiniin r.;amur 
oldugunu iddia edenler bu soze ne derler, 
bilmem? 

4 - Hayat denizinde tehlikesiz do· 
lasmamn biricik yolu sudur: F1rhnada 
yelkenleri top)ayJp giizel havada a<;· 
makl 

5 - Giizel bir kitab yaZil'l.amn bir a• 
partJman kurmaktan daha iyi olduguna 
inananlar siiriinmenin ur.;maktan tath ge· 
lecegini sananlard1r. 

6 - !nsan hergiin yeni bir§ey ogrene• 
rek tekamiil eder. F akat ogrendiklerin .. 
den istifade imkan1m elde edecegi gun 
oliir. 

7 - Tarih bir mektebdir: Diizensiz~ 
Tarih~i miirebbidir: Kekel Bundan otii· 
rii o mektebe gidenler ve o miirebbiyi 
dinliyenler pek azd1r. 

8 - Huy camn altmdad1r, s<>zii yan· 
h~hr. Eger oyle olsayd1 ikbal giinlerin· 
de kainata metelik vermiyenlerin idbar 
demlerinde bir meteliklik iltifata <;anak 
ar.;mamalan laz1m gelirdi. 

9 - Vakit kazanan her~eyi kazamr. 
1 0 - lnsanlar Achille'in m1Zrag1 gi· 

bi olduklan gi.in diinyadan tasa kalkar. 
[Not: Mitolojik ~ahsiyetlerden olan 

Achille 'in m1zrag1 hem yaralardJ, hem 
a<;hgJ varay1 iyi ederdi! 1 

11 - Bir soyle, iki i~it soziinii ~imdi 
degi~tirmek ve bir yaz, on oku ~ekline 
koymak laz1m. Ciinkii yazJcllanmlZin 
r.;ogu ha bre yazmaktan okum1ya zaman 
ve yazd1klanm da okutm1ya imkan bu
lamJyorlar I 

12 - Harb, biiyiik bir fenaltktJr. 
Fa kat milletleri muhakeme ve hmlan 
hapsedecek bir mahkeme mevcud olma• 
d1lbndan bu fenahk devam edip gide· 
cektir. 

13 - Siyasette ve askta yemine itibar 
edilmez. 

14 - Politikada hakikate en yakm 
goriinen sey, ekseriya hakikatten pek 
uzak r.;1kar! 

15 - lnsan vaktinde siikut etmegi 
bilmelidir. Boyuna yiyenler gibi boyuna 
soy}iyenJer de mutlaka rahatSJZ oJurJar. 

16 - HJTSa, tamaa nasihat kar et
mez. 

17 - «Kiifram nimeb> kalp bir ak~e
dir. Lakin revacdadtr. 

18 - Gaflet oliimdlir, intibah ve te· 
fekkiir havathr. 

19 - Oliim belki bir dinleni~tir. Fa· 
kat ya~amak mutlaka harekettir. 

20 - lnsanlarm boyundurugundan 
kurtulamadJklan ve kurtularmyacaklan 
miisterek bir hiikiimdarlan vard1r: Men· 
faatl 

21 - Miinaka$ada sert soz belki 
korkutur. Lakin ikna ve ilzam etmez. 

M. TURHAN TAN 
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.J 1 · I t'l f dini miinazaalan boylece bertaraf edil -oan mese enm an a~ma sure J e ve a a - Y abanci memleketlerden 
rozun refedilip intihabatm icras1 ciheti dikten sonra millet ve devlet hayatmda 
dii§iiniilmii§tiir. pek miihim bir ami! alan kilisenin muza- gonderilecek tohumlar 

Hiikumeti hama (Sinod) ve (Met- hc.ret ve te§riki mesaisi temin edilmi§ o - Badema memleketimize getirtilecek 
ropolidler) meclisine bu babda tahriri ve luyor ki devlet i§lerinin tabii bir surette Paris - Suikasd hadisesi tahkikah nebat ve agac tohumlarmm Ankarada ,. 
resmi bir teklifte bulundu. Konkurdato- cereyan etmesi bahmmdan bu cihetig devam etmekte ve zaman zaman heye- Paris - Ve i~te M. Leon Blum'iin evrakmt havi kutular. Sabik Ba~vekil ki tohumlan !slab .tstasyonunca niimu· 

· 1 b'lh d'kk 1 · b d te k·n r 1 kt d bir tiirlLi M. Chautemps'in Ba~vekalette esash ola.rak yerle~ecegine inanama-nun Ayan meclisinden gen a mmast hii - I assa nazan I ate a mmas! Jca can uyan Iran v 1 e yaPI rna a Jr. neleri tetkik edilmedikre memlekete 
d' d Yukanda ii<; dort giin evvel tevkif edi- rn1~ ve kim bilir belki de tekrar kendisinin gelecegini iimid ederek evrakm1 " 

kGmetin teklifini takviye e Jyor. e er. len bir gruptan Rene Cortet komiser _ Ba~vekaletten ald1rtmak istememi~tir.' Rakibinin Mecliste kazand,J,1i;'J son ve sokulmamalan alakadarlara bildiril • 
Miiteveffa patrik (Boruabe) nin olii- Mehmed Siileymanpasi~ likte isticvaptan <;Ikarken goriiliiyor. kuvvetli ekseriyet iizerine M. Blum bizzarure dosyahinm geri alml~tlr. mi§tir. ------------------ --~~~·~~~~~~~~~~==~~~~-~~~~~~~~~~~~~ Denizde mi ~ Bir beyaz terasada m1 ~ kum ilindeki tozlu nebatlardan othyan - Ge<;en sene, eylulden te§rinisaniye AnsiZin serc;e ku§lanmn clVJltdan onu 

:r:azan. _ 19 _ Terctime eden: 
Gabriele d'Annunzio Cemil Fikret 

lki <;ocuk gibiydiler, kaybolmu§ iki ~o-J na ondan bahset, diyordu, yaranm i~in· 
~uk gibi titre§iyorlardJ; bununl_a beraber cie b1<;agm1 oynat. lsabella'dan nefret 
l<;lerinde birikmiJ bir tecriibey1 k1mllda· mi etmemi istiyorsun? On dan nefret edi
lan vah§i bir hayat canlamyordu. lkisi yorum. Sana da nefretinde yard1m mi 
cle be§ert fenahkla dolmu§a benziyorlar- edeyim ?» 

?1. Delikanlmm ag1r ve ez.~c! sozle~i ye: Aldo k1z karde§inin sa~lanna kadar 
;sl~ doluydu ve ~o.r~vusu cur. ete, hiddetJ egildi ve daha al~ak bir sesle devam etti: 
ktJdara, JstJrabJ 1~1hge. benzly~rdu. - Zannediyor musun ki, sen in, o ge· 

- Onun kendme a1d oldugunu zan- ce, yalmz olarak, tayyare meydanma 
llettigin giinler olmad1 m1? gittiginden haberim yok? 

Yana egilmi~. diigiimlenmi§ti. Vana irkildi ve ba§mJ kald1rmadJ. 
- Sen de bir riiya ba§lamam1~ m1yd1? - Biriey soylemiyorsun. Ah.. Senin 
Vana kendisini Labyrinthe'in bulun- intikamm1 alabilseydim. 

dugu salonun kapJsmda <;ivilenmi§ vazi· Aldo sag1r bir hiddet ic;indeydi. <<Ni-
l'ette gori.iyordu. <;in bu iki arkada§tan kader otekini dii· 

- Bir a§k sozi.i i~ittin miydi? §iirmii§tii? Nic;in berikini oldiirmemi§ti ?» 
. Vana ~ehvetli kan lekesini kencli iize- K1z karde~ini itti, kalktJ, odada dola~ -

tJnde hissediyordu. rnaga ba~ladJ. Pencereye yakla§b ve dJ-
- Omid ediyordun degil mi? Omid §an sarkarak serinligi, laciverd golgeyi, 

tdiyordun. manolyamn kokusunu i~ti. 
Vana konu§madan <<daha soyle. Ba- Y az gecesinde a§Jklar neredeydiler? 

Onnanda klZII c;am ignelerinden bir ya· dcvelere bak. Ah.. Paolo bu gece Kas- kadar. Bir<;ok dostlar ve karde§imle be- hayrete dii§iirdii. Pencereye yakla§tl. C1· 
tagm iistiinde mi? bah tarafma kadar ~1kma!.sm. Orad a raber bir grup halinde idik. Seninle ora- vtlt!lar o kadar canbyd1 ki odanm i<;in· 

Musikile §arho§ oluyorlard1. Omidsiz 
il:tiraslanm, sesli ba§ donmesile tehyi<; 
cdiyorlard1. Oglcden sonralan, ak~am • 
!an, geceleri aletleri konu§turarak, dart 
elle piyano konseri vererek ge<;irdiler. 

Vana onun yamnda §ark1 soylemek 
i<;iP bir heykel gibi hi~ bm1ldamadan a· 
yakta duruyordu. Aldo doymak bilmi • 
yor: 

- $unu bir daha tekrar edelim, diye 
yalvanyordu. ' 

Vana bazan: 

~e§menin tam kar~Jsmdaki kahvede fliit ya gitmegi ve tepede iki bah<;e arasmda deymi§ hissini veriyordu. Sesin nereden 
c;alan Amar var. Bana Amar'1 bulma!J beyaz bir evde oturmay1 nekadar ister- geldigini anlamak i~in kulak verdi ve pen
ve getirmelisin. Bu ak§am senin i<;:in dans dim. cereye biraz daha yakla§tl. ,Simdi ser<;e· 
e!mek istiyorum. Bir an sustu; kirpikleri yiiziinii golge· · 1 k bo 'k' mn <;I p a ynunu, 1 1ye aynlml§ sac;· 

Paolo ne plaja, ne ormanlara, ne liyor gibiydi. Kalbi giizel bir korku ile larmt goriiyordu. 
dag~ lara bak1yordu. ram ve toz kokusu- titriyordu; zira sevgilisi on a daha yakm· 

'>-' b Hahya dogru egildi. Al<;ak sesle ml· 
nu duymuyordu. N e katosmJ revirebili - dan akacakml§ gibi ba§mJ oynatml§h. .., r:ldand1: 
yor, ne gi:izlerini ayuabiliyordu. Y almz 
hafif muslin ic;indeki hemen hemen c;tp· - A.. Kiic;iik bir serc;e. 
lak viicudiin etrafmdaki havay1 teneffiis Ah .. Elbisesinin buru§ukluklanna sak- Ku§u yerden almak i<;in bir <;ocuk gibi ' 
edebiliyordu. land1gmdan daha iyi kirpiklerinin golge- tereddiid etti. Sonra eline ald1 ve birle§· 

_ Kahveyi kolayca bulursun. Kapl • sinde gizlenen bu mahluk nekadar mdan tirdigi iki avcunun bo§lugunda tuttu. lhk 
smda kafes ic;inde bir biilbiil \ ar. Hatta ve goriinii§ten miirekkebdi? tiiylerin titredigini hissediyordu. Bu ka· 
belki de Amar bu kafesin altmdaki kii· Paolo odada duvann yanma oturmu§ dar kii~iik bir kalbde, bu kadar biiyiik 

krndi kendini ke§fe <;:a!.§JYOrdu. Y almz- b1r titreyi§. 
d1. - N ereden gel din~ Y uvadan m1 

- Hay1r, diye cevab veriyordu, ar • c;iik SJrada oturuyordur. Onu tamyacak

tok yapamam. 
Boylece dikkatli gozlerile her yerde 

kendi talihlerinin bir JZtm ke§fediyorlar
dJ. 

~1klar Pisa plajmda miinzevi bir vil
ladaydtlar. 

- N eredeyiz? diyordu Isabella, EI 
Bahaca'da m1? Biitiin bu maviler, bu 
ye§iller, bu beyazlar Sahel midir? ;;u 

sm. 

Isabella sesi ve hatJrasile bir musiki 
yarat1yordu. 

- Arablar onun 1~m: <<Dudaklan 
o kadar tatbdn ki bir aslandan siit eme
bilir» diyorlar. Git, git, onu ara. Senin 
ic;in dans edecegim. 

Paolo ba§ml lsabella'nm dizlerine 
koydu ve giiliimsedi. 

- Sen ne zaman Cezayirde idin? 
Kiminle beraberdin? 

Isabella kumlarm iistiinde giydigi san· dii§tiin ~ 
dallarile yava§<;a odaya girdi. Ve yava§- 0 zaman pencereden egildi ve oluga 

c;a: br.kh. Fa kat or ada yuva yoktu. Fa kat 
- Paolo! dedi. anslZin bir <;1ghk kopard1. Parmagile 
0 ne cevab verdi, ne de kJmlldad!. kanad arasmda canh bulmu§tu. Belki 

Isabella onu gormemi§ti. b d k ser<;e onu taki e er en pencerenin per-
- Paolo, diye tekrar etti. desine tak1lmJ§ ve halmm iistiine dii§mii§• 
Dinledi, birka~ saniye bekledi, ba§IDI tii. 

erdi. Ve ~a •km saskm mmldand1: _ Bu senin ilk avm m1? 
, ... . , 

(Arkas~ var) 



Sild · ma~lar1na 
·'· 
diin basland1 

' 
Beykozla Be~ikta~ galib, 

Vefa berabere kald1 
;>ild turnuvasma diin de T aksim ve 

~eref stadlannda ba§landJ. 

T opkap1 Eyiibe hiikmen galib 
T aksim stadyomunda ilk kar~1la~ma 

T opkap1 ile Eyiib tak1mlan arasmda ya
ptlacaktl. Fakat Eyiibliiler sahaya ~tk -
madJk!anndan T opkap1 hi.ikmen galib 
say1ld1. 

Beykoz: 3 • Karagiimriik: 1 
fkinci ma~J Beykoz • Kragiimriik ta· 

k1mlan oynadtlar. Beykoz, Behachr ve 
Mehmedden mahrum bir kadro ile sa • 
haya ~Ikml§tl. 

1Ik devre miitevazin bir cereyan takib 
etti. Maamafih Karagiimriikliilerin, rna· 
~a sert bir §ekil veren enerjik oyununa 
mukabil Beykozlular daha iyi ve dii:t • 
giin bir oyun ~Ikanyorlardt. 

Devrenin on birinci dakikasmda Bey
kozlu ~ehab stkt bir §iitle tak~mmm ilk 
goliinii yaptJ. 24 iincii dakikada Kara -
giimriikli.iler sagi~leri vas1tasile giizel bir 
gol ~tkardi!ar. V aziyet 1 • 1 olmu§tU. 

F akat bugiin giizel bit oyun oyntyan 
Beykozlu ~ehab, devrenin sonlarma dog
ru §ahsi bir gayretle kale online kadar 
getirdigi topu giizel bir pasla saga ge -
~irdi. v e onii bo§ bir vaziyette olan saga
C<Ik serbest bir vuru§la Beykozun ikinci 
goliinii yaptl ve biraz sonra devre 2 • 1 
bitti. 

tkinci devre ~ok sert bir ~ekilde cere
yan etti. Hakemin icab ettigi kadar oyun 
iizerinde miiessir olamamast zaman za -
man tekme ve yumruk hadiselerine mey
clan veriyordu. Yirminci dakikada gene 
~ehab, giizel bir §iitle Beykozun ii~iincii 
goliinii de yapti. Oyunun bundan sonraki 
klsm1 daimi bir karga§ahk i~inde ge~ti 
ve 3 - 1 vaziyetin degi§mesine imkan ver
medi ve mac; Beykozlulann galibiyetile 
neticelendi. 

Vefa: 0 • Kasimpa§a: 0 
~eref stadmde. ilk kar§tla§tlla Vefa -

.{asimpa§a tak1mlan arasmda yap1ldJ. 
Her iki taklffi §U kadrolarla sahaya ~rk -
mt§lardi: 

Vefa: Muvahhid - Saim, Siileyman -
Murad, Lutfi, Mustafa - Necib, Hiise
yin, Latif, Mehmed, Adnan. 

Kaslmpa§a: Sabahaddin • Hiiseyin, 
Cemal - Selim, Bilal, Sabri • lhsan, 
Murtaza, Suad, Ri.i§tii, Said 

Hakem: Biirhan Atak 
Oyun V efamn bir akmile ba§ladi. 

F &kat Kasimpa§a muavin hathnda kesi
len bu akmdan sonra oyun miitevazin bir 
ceteyan takib etti. Vefanm bozuk bir o
yununa Kaslmpa§ahlar enerji ile muka
bele ediyorlard1. flk devre miitekabil a· 
kmlarla golsiiz bitti. 

lkinci devrede Kas~mpa~al1lar ayni 
enerjik mulcabeleyi idame ettirmek sure· 
tile V efahlara go) fmatl vermediler ve 
oyunu miitevazin bir cereyan dahilinde 
yiiriitrnege muvaffak oldular. Devre so • 
na erdigi zaman netice degi§memi§ti. Bu
nun iizerine hakem oyunu yanm saat 
tern did etti. Fa kat bu mi.iddet zarfmda 
iki tak1m da gol ~1karmaga muvaffak o
lamadilar ve rna~ beraberlikle neticelen
di. 

Betiktat: 9 • Doganspor: 1 
lkinci ma~1 Be§ikta~ - Doganspor ta • 

kimlan yapblar. 

B~ikta~: Melih - Nuri, Faruk - Ri· 
fat, F eyzi, F uad • Hayati, R1dvan, 

Hakki, ;>eref, E~ref 
Doganspor: Mehmed - Siireyya, Sko

Il • Muhsin, Ahmed, Ahmed - Ceial, 

Abdullah, lbrahim, Nihad, Necmi. 

Hakem: Adnan Akm 
Be§ikta§hlar oyuna ba§lar ba§lamaz, 

,?cref vas1tasile ilk gollerini yaptJlar. On 

dakika sonra da R1dvan ikinci golii c;1 -

kard1. Dogansporlular kuvvetli kas1mlan 

kar§Ismda fazla go! yememek i~in ~ok ~a

li~tyorlardl. Fa kat ilk dakikadan itibaren 

tamamen hakimiyeti alan Be§ikta§blar 

k:sa fas1lalarla iki go! daha yaparak dev

rt-yi 4 - 0 bitirdiler. 

lkinci devreye de ayni agu bask1 ile 

ba§hyan siyah - beyazhlar derhal Do • 

ganspor kalesini s1k1 bir ~ember altma al

diiar. Altmct ve on birinci dakikalarda 

$uefle E§ref hirer gal daha yaptliar. Bu 

s1~ada Dogansporlular da Si.ireyyanm a· 

yagile bir gal ~Jkard1lar. 

F akat Be~ikta§m ezici hakimiyeti de

vam ediyordu. Siyah - beyazhlar ~eref, 

F eyzi ve Hakb vasJtasile i.istiiste ii~ go! 

daha yaparak mac;1 9 - 1 gibi biiyiik bir 

•~rkla kazand1lar. 

CUMHURIYET 

istanbul 2- Ankara 1 

D.iinkii ikinci ma~I da 
Istanbul tak1m1 kazand1 
Canla bafila 

kalesini ~ok 

~ah,an 

miiskiil • 

istanbullular, Ankara . 
vaziyetlere soktular 

Beyoglu Halkevin
de boks ma~lar1 

Diin on dor gene 
boksor karfidafib 

Diin ak~am Beyogl~ Halkevinde mii
teaddid boks mi.isabakalan yapildi. 

Ilk amator miisabakasr 
llk mac;1 amator mi.isabakas1 olarak 

Manoel ile Bedros yaphlar. Birinci ra
vundda Manoel faik dogi.i~tii. Hatta bir 
scferinde hasrmm nakdavn yaph. lkinci 
ravundda Bedros daha ziyade hiicumda 
kalarak vaziyetini telafi etti. Oc;iincii ra
vundda iki boksor birbirlerine faikiyet 
gosteremediler. Son ravundda Manoel 
tekrar hasmm1 hirpaladi. Bu ravundda 
Bedros, ayaih kay1p dii~en Manoel'in ii
zerine hindi ve yerde yatan hasmm1 na
kavud etmege c;ah§makla boksun eli£ -
basma bile vakif olmad1gm1 gosterdi. Ne
ticede Manoel say1 hesabile galib ilan 
edildi. 

Muhlefem • Zeki 
lkinci mac; Muhte~emle Zeki arasmda 

cereyan etti. Birinci ravundu iki boksor 
birbirlerini denemekle, fazla enerji sar
fetmeden beraberlikle gec;irdiler. lkinci 
ravundun ba~langicJ Muhte~emin, fakat 
sonu Zekinin lehine bir cereyan takib et-

Ankaradakl muhtelitler ma~dan bjjf enstantane ti. Oc;iincii ravundda Zeki bir kontraya 
[Ba§taratz 1 tnd !ahttedeJ bir ganimet sayan Ankarahlar biiyi.ik bir dii~erek burnu Icanamaga ba~lad1, Bu 

hiyetinde oldugundan her iki tak1m da enerji ile istanbul kalesine s1k s1k hi.icuma ravundda hiicum ba~lang1c;lan ekseriyetle 
en kuvvetli kadrolarile sahaya c;1km1~ bu- ba§ladilar. F akat bugiin 22 oyuncunun Zeki tarafmdan olmakla beraber Muh-
lunuyorlardl. en muvaffak olam istanbul kalecisi Ci - te~em biitiin te~ebbiislerden kendini giizel 

Istanbul muhteliti ~oyle dizilmi~ti: had, harikalar yarahyor ve her ne pozis - ~ekillerle koruyarak mukabelelerinde 
Cihad • Re~ad, F aruk • M. Re~ad, yorlda elursa olsun ~ekilen §iitleri ya kor- muvaffak oldu. Son ravundda Zeki has· 

Esad, E~fak • Fikret, Murad, Biilend, nere gonderiyor ve yahud kcndisine has mm1 zorhyarak vaziyetini telafi etti ve 
Muhte~em, Necdet. bir sogukkanhhk ve meharetle yakah • bu mac; berabere ilan edildi. 

Buna mukabil Ankara muhteliti de yordu. Muvallak • Stelyo 
tak1mmda yaphg1 mi.ihim tadilatla ~oyle- Ankaranm nefes aldimnyan hiicum - Oc;iincii dogii~ Stelyo ile Muvaffak a-
ce malanm1~ bulunuyordu. Ianndan zorlukla kurtulabilen Istanbul rasmda oldu. Birinci ravund bir vuru,-

F uad - Y a~ar, Nihad - Cavid, Hasan, akmc1lan yeniden hiicumlanm tazeleme- madan ziyade Muvaffagm ring iizerinde 
Orhan • Fahri, Celal, Rtza, Ya~ar, ls- ge ba§ladtlar. Stelyo'yu miitemadiyen kovalamalarile 
kender. 37 nci dakika: Biilend geriden almt~ gec;ti. Son ravundun ba~langicmda Stel-

Hakem Gender Birli&inden eski Fe- oldugu derin bir pas1 kovahyarak ve kar- yo iistiiste iki defa daha ringin tahtalan· 
nerli lhsamn idaresinde ba~hyan oyun §ISIDa ~1kan muavin ve miidafileri de at- m boylaymca orta hakemi mac;t durdur
derhal !stanbul lehine bir cereDn ald1 latttktan sonra Ankara kalesine kadar so- du ve Muvaffag1 galib ilan etti. 
ve Fikretin soldan Ankara kalesine ka- kuldu ve bu s1rada ~ektigi s1k1 bir §iit Ibrahim • Muzaller 
dar si.iriikliyerek birdenbire Murada ge- golposta ~arparak geri geldi. Fakat bu Dordiinci.i mac; lbrahimle Muzaffer a-
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Turgudlu top~u alay1na sancak verme merasimi 

Mugla (Hususi) - Aym 19 uncu giinii 
Turgudludaki topc;u alayma Orgeneral 
izzeddin <;ah~lar tarafmdan merasimle 
sancak verildigini bildirmi~tim. 

Sancak verilmesinden sonra muzaf -
fer ordunun pek parlak olan ge\;id res-

mi, halkm CO§kun tezahiiratma veslle 
te~kil etm~tir. Gonderdi~im resimler, 
toP\;U alayma verilen sancakla g~id 
resminde bulunan alay kumandam ve 
maiyetini bir arada gostermekte • 
dir. 

Grip, Bat ve Dh; Agrllara, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

. hhar bir tebessiime; beyaz di~lerle 
CazJ~ ve s~ b' ag'lv za sahib olroak ic;in en 

suslenmt~ tr • . t 1 
seri ve emm bu vas:J:a:_:.~"-----~ 

KOLYNOS Ia 
di~lerinizi temizlemege ba§lamaktrr. 
Ba!lkalarmda hayranhkla ve k1ska -
narak gormekte oldugunuz miicelll 
ve beyaz di!llere; K 0 L Y N 0 S 
istimali ile siz de malik olaca;tmw 
goreceksiniz. K 0 L Y N 0 S agzlJll• 
zm sthhatini, di!llerinizi ve di§ etle
rinizi hiisnii muhafaza edecektlr. 

K 0 L Y N 0 S kullanarak az zaman i<;inc!e goniil cezbedici inci gibl 
di~lere malik olacagmtza emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak, Amerikan KOLYNOS di~ macunu sayesinde kablldir. 

K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmi!l oldugu cihetle kuru fm;a iizerine 1 
santimetre koymak kafidir. Kullam!ll <;ok latif ve ekonomiktir. Fiatl 42 ~ 

tohumlar1 c;irdigi topu daha ikinci dakikada Mura- mada yeti§en Ha§im giizel bir vuru~la rasmda cereyan etti. Birinci ravundda iki 
dm c;ektigi s1k1 bir eiitle Ankara aglan- topu ikinci ve son defa Ankara aglanna boksor birbirlerinin zay1f taraflarmt ara$-
na takilml$ goriiyoruz. Ankara muhteliti takmt§ oldu. ttrdllar ve hemen hemen hi~ vuru$madt· Okaliptiis, Ligustrum, Akasya, Gladic;ya maklora, Top man, 
bu hie beklemedigi bir zamanda yedigi 9 ki§i olmalarma ve 3 forvetle ~ali§ • lar. Dogii~. berabere bitti. Atkestanesi gibi agac tohumlarm1 

Agac 
goli.in tesirile olacak birdenbire hareke- maya mecbur olduklan halde lstanbulun Co,kun • Asian 4 iincii Vatuf han' 4 'uncii kat 18 numarada 
te gec;erek Istanbul kalesini zorlamaya yaphgl bu ikinci say1 Ankarahlan hay • Be~inci dogii~ Co~kunla Asian arasm- Bab~e mimart M. Baysalda bulabilirsiniz 
ba~lad1. Esad, ceza c;izgisi iizerinde dur- rete du§iirdii ve bunun tesiriledir ki, elde da cereyan etti. Ba~lama gonkile beraber •••••••••••••••••••••••••••••
durmak istedigi bir Ankara hi.icwn~nu etmi~ olduklan gal avantajm1 kaybet- boksi:irler birbirlerine saldird1lar. Birinci ~ank1r1 Belediyesinden : 
hatah kestigi ic;in hakem penalh cezast memek i~in canla ba§la ~ah~an lstanbul ravund beraberlikle bitti. Son ravund 
verdi. !skender bu giizel fmattan istifa- oyunculan Ankara kalesini oyunun so • Aslamn son cehdini sarfetmesile nisbeten 
de ederek giizel bir ko~e vuru~u ile tak1- nuna kadar ~ok mii§kiil vaziyetlere sok - berabere bir vaziyette ge~ti. Neticede 
mma beraberlik SaYJSIDI kazandud1. Bu tular. F akat, her iki tarafm da azami gay- Co§kun saYJ hesabile galib geldi. 
malarda Istanbul muhteliti hiicum hat- retine ragmen netice iizerinde bir degi~ik- Panayot • Franko 
tmda Murad c;Jkm1~, yerine Ha~im gir- lik olmad1gmdan mac; Istanbul muhte • AltmcJ rna~ Panayotla Franko ara • 
mi~ti. Devre daha ziyade Ankaranm bas- litinin 2-1 galibiyetile neticelendi. smda oldu. Ma~ ~ok s!!kt bir §ekilde ba§· 
kiSl altmda, fakat golsiiz gec;tiginden 1-1 Istanbul muhteliti bu ak§amki ekspres- lad!. Birinci ravund gibi ikincisi de be • 
berabere neticelendi. le hareket etmi~tir. rabere bir §ekilde gec;ti. 

lkinci devrede esmekte olan riizgan da b F 
Galatasaraylllarln Y almz ir arahk ranko bir ku 

lehine alan lstanbullular Ankara kalesini baya maruz kalmt§ gibi kenara ~e -
tazyika ba~ladJ!ar ve bir arahk nisbi bir ziyafeti kilerek kmand1 fakat orta hakemi ve 
hakimiyet tesisine bile muvaffak oldular. h k 1 · b' d'kl · · 

1 Galata•aray •por kulu"bu''nu"n Ankara yan a em en IT§ey gorme I enm Ankaralilar, stanbulun kaleleri ic;in ~ok ~ ~ 1 d D d d Id B 
•ubesJ.nl·n ar1lma•1 mu" nasebetile Galata • soy e iler. ogii§e evam e i i. e§inci tehlikeli alan bu ziyaretlerine ancak ara- • " ~ dd F k d h d 
•aray yu"ksek murakabe heyet1.n1'n yaptlgv1 ravun a ran o a a yorgun U§ti.i ve da bir goriilen ferdi hiicwnlarla mukabe- " 1 d b' 1c b 
•on t'rtJ'mada bulunan Galatasaray An - son ara ogru gene IT u aya maruz le ediyorlard1. F akat Ankara miidafaa- ~ " k ld 'h · · L b 1 d 
kara •ubes1' murahhaslan •erefine diin ge· a 18101 1 sas 1~10 !II:!Vranmaga a§ a I. smm ve bilhassa Y a~arm yerinde ve sert • ' F k h k b f d · k 

1 ce Glatasarayhlar tarafmdan Parkotel- a at a em u se er tuzaga ii§mJyere 
miidahaleleri stanbul muhacimlerine bir d b' . f t 

1
•1 • t'r nakdavund olmut gibi saymaga ba§lad1 

ti.irlii gol imkanlan vermiyordu. Bugiin, e u ZIY~. e .. ve I IDI§ I • ve dolaylsile ravund aleyhine bitti. Al • 
diine nazaran daha enerjik bir oyun c;1ka- Barutgucu sahasmda yap1lan tmcl ve son ravund da tamamile Pana· 
ran Ankarahlar yeniden !stanbul kale- ma~lar yotun lehinde cereyan etti ve neticede 
sine dogru sokulmaya ba~lad1lar. Kar- 1 kendisi sayt hesabile galib ilan edildi. 
$Ihklt hiicumlarla, fa kat neticesiz gec;en Dun Barutgiici.i sahasmdaki rna~ ar - Yorgo • Kr'ry -Lo 

31 · · d k'k d h · d h da Kad1koy Halkevi A tak1m1 3-1 Ba- UR 

mac;m mel a I asm a Ic e o~a rutgu"cu"nu" yenmi•tir. Kadikoy Halkevi Nihayet son ve miihim rna~ Yorgo ile 
gitmiyen bir hadise oldu. • 

B k 3 2 ·1 B t .. · B t k Kiryako arasmda cereyan etti. Birinci Fikret, ayagma ge~irdigi topla sagdan ta 1m1 - 1 e aru gucu a lffiJOa 
vl"b I t B k k" R 1 ravundun ba•lang1cmda Kiryako asabi, 

Ankara kalesine girmek iizere iken iki mag u o mu§ ur. a IT oy urn armm Yorgo sogv ukkanh goriiniiyorlardJ. Bu ra-
Ankaralmm kendisine favullii yaptJgi A tahm1 3-2 Barutgiicii gene taktmml 

· · vund Y orgo bir iki muvaffakiyetli hi.i -§arjdan sinirlenerek ayak sallad1. Bunu yenml~hr. d 
h Barutgiici.i bisiklet kolu Edirnekap1ya cum yapmakla beraber miisavi bir §ekil e 

goren akem Fikreti oyundan ~1kararak bitti. ikinci ravund rok mi.itehavvil bir 
!stanbul aleyhine firikik cezast verdi. kadar olan 16 kilometroluk mesafeyi a· , 
H k'k · d b nzas1z gidip gelmi~tir. §ekilde cereyan etti. Evvela Kiryako ye· 

a I a ten yenn e olmJyan u cezayJ digv i bir sagv kro§e ile ylkiidi. Fa kat ~abuk 
protesto eden E§ref de ayni zamanda ve Kongreye davet 

topland1. 
ayni cezaya c;arpilarak oyundan ~lkanl- KasJmp~a Spar Blrllgl Ba.ll"kanliiPndan: Oru"ncu" ravundda boksorler biraz ya-
d Birllglmlzln yll]Jk kongresl 30/ 1/ 1938 ta- , 

I. rlhine ra.sthyan pazar giinii tam saat 10 va§ladilar. Sonlara dogru Y orgoda yor• 
fstanbul muhteliti bu suretle 9 ki•i ile d ·· Bl II'"' k !dll ' da yapilacagm an ° gun r 5 e ay gunluk alaimi goziikiir gibi oldu. Fa kat 

oyuna devama mecbur kald1. Bu f1rsab ~iitiln tiyelerln Blrllk evinde bulunmalan. dordiinci.i ravundun ba§langJcmda tek • 
lllllll lllllllllllllll 11111 I II II I 1111111 II I Ill I I I 111111 I I II Ill Ill Ill 1111111111 I IIIII I 111111111 II I 11111111 II Ill 1111111 IIIII 

Diinkii Vefa • Kas1mpa!ia ma.;mdan bir enstantane 

rar hiicum vaziyetini ele ald1. Hasmmm 
saldm§lanm ekseriyetle igilerek ve aslia
rak savu§turan Kiryako bu ravundun so· 
nunda ba§lang1cdaki kaybm1 telafi etti. 
Bc~inci ravundda Y argo sol direktlerle 
giri§tigi hiicumlan sag kro§elerle itmam e· 
derek faikiyeti temin etti. Altmc1 ravund
da da Y orgu miitemadiyen hiicum ede
rek ilk vuru§lan yaph. Kiryako ancak 
kurakorlardan aynhrken hasmma vura -
bilmek mevkiine dii§tii. Y edmci dakika
da Y argo biisbiitiin faikiyeti ele ald1. Bu 
arada Kiryakonun sol gozii, yedigi dar-

\ belerle yava~ yav'l§ kapanmaga yiiz tu -
•arken burnu da kamyordu. 

Son dakikada Kiryako nakdavn ola
rak sekize kadar yerde kald1. Neticede 
Y argo hakh olarak say1 hesabile galib 
ilan edildi. 

1 - 1/4/1938 tarihinde ihalesi mukarrer olan ~ehir elektrik tesisatma 
talib zuhur etmediginden evvelki ~erait dahilinde c20• ~n temdid edil • 
mi~tir 

2 - !hale 3/2/1938 per~embe giinil saat on be~te Canktn Belediye En • 
ciimeninde yaptlacakttr. 

3 - Bu i~e flid proje, ke!lif. ~artname vesaire Ankara ve Istanbul Bele-
di:ve Fen Miidiirliiklerindedir. (377)" 

GOZELLiGiN SIRRI 

1938 • • senes1n1n ke,fiyatl 

A vrupa ve Amerikada 500 bin lngiliz lirast sarfile muaz
zam VOG namile giizellik enstitiisii yaptlm•t ve hu miiessesede 
!fahtan 18 profesoriin ke,fiyatt olan gene hayvanahn cevheri 
aslileri !r•kanlarak VOG KREMLERI ve pudralan formiiliine 

girmittir. 138 milyon balk VOG KREM ve PUDRASINI kul· 
lanmaktadtr. Bu eevherin VOG KREM ve PUDRASINA gir· 
mesi cildin gene ve giizel kalmastna 100 de 100 tesir b1rak· 

mtthr. 

Memleketimizin her tehrinin maruf magazalarmda sattlan 
VOG geee yagh ve giindiiz yagstz kremini, VOG KREMlNIN 
kurutulmasmdan yap1lm1f VOG PUDRASINI mutlak yarmdan 
itibaren aray1ntz, teeriibe ediniz. Sizi hayretlere diitiireeektir. 
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istanbul ormanlarlnda 

Vaziyetin hakiki bilan~osu ----------------
Yazan: A. Necib Dager 

Kastamonu orman Miidiirii 

-1-

Biiyiikdere bendlerinin etrafuu ~evreliyen zengin ye~illik 

CUMHURtYET 

· Atatiirk kopriisii Dost memleketlerde tetkikler 

Belediye ile miiteahhid 
aras1nda baz1 ihti

laflar ~1kb 

Rumen Oniversiteleri [*) 

Biitiin Avrupa memleketlerinde oldu
gu gibi, Romanyada da iiniversite • biz
de oldugu gibi - en ziyade devlet bi.iro
lanna memur yeti~tiren bir miiessese de
gildir. Oniversite bir «mekteb» dir. Ken· 
dine mahsus nesli, taraftarlan, rejim ve 
metodu, orf ve adeti olan ic;timai bir 
mekteb .• 

Romanyada Oniversite, kelimenin bii
tiin manasile bir «kiih> ifade eden sos
yal ve akademik bir kurumdur. 

Yazan: Salaeddin Karanak~i 

Bu yurdlardan ba~ka T1b Talebe cemi
yetinin; Fen F akiiltesi T alebe cemiye -
tmin ve diger talebe cemiyetlerinin yurd 
ve lokantalan vard1r. 

Kadm ve erkek Rumen talebesi cemi
yctc;idir. Oniversite merkezlerinde birc;ok 
talebe cemiyetleri vard1r. T alebe cemi -
yetleri hila kaydii~art miifrit sagc1 ve ko-

<;inle sulh iimidi 

arttk kalmad1 

Y apdacak i~, barb 
ilan etmekmi!f -

Tokyo 23 - Diin ogleden sonra bazi 
meb'uslar, Mare§al ~an - Kay • ~ek hii
kumetine kar§I }aponyamn ileride ittihaz 
etmek niyetinde bulundugu hath hareket 
hakkmda hiikfunete baz1 sualler tevcih et
mi§lerdir. 

Ezciimle Minseito partisi §eflerinden 
Kavaski, }aponyanm artik bundan boyle 
milli \=in hiikumetile alakadar olmamak 
hakkmdaki karanm bildiren 16 kanunu• 
sani hiikumet beyannamesini mevzuu bah· 
sederek demi§tir ki: 

istanbul ormanlart, daha ziyade Bo - olmak iizere ormanc1hkta yeni ve ha -
~aza dogru uzanan biri Avrupah, digeri y1rh maksadlarla ileriye dogru ablan 
Asyah iki yanm adamn Karadenize ba- bu ilk ad1mm diger ormanlanm1z i~in 
kan yiiziindedir. <;ok giir ve s1k alma - de ornek olmas1 c;ok arzu edilir. 

Atatiirk kopriisii in§aati etrafmdaki 
hamhklar giindengiine ilerlemektedir. 
Kopriiniin Almanyada yapiimakta olan 
otuz dubasmdan on yedi tanesi, demir 
aksam1 ve biitiin malzemesile beraber 
§ehrimize gelmi§ bulunmaktad1r. Koprii 
yirmi dort dub a iizerine oturtulacakl!r. 
Alt1 tanesi de su ve ihtiyat dubaland1r. 
Y almz bir klSim malzemeye kan§tml -
mas1 icab eden demir miktannm nisbeti 
hc:kkmda Belediye ile miiteahhid ara • 
smda yeniden ufak tefek baz1 ihtilaflar 
91kmi§IIr. Bu ihtilaflarm halli maksa -
dile Kopriiler Miidiirii Galib Ankaraya 
giderek N af1a Vekaletile temaslar yap· 
maga ba§lami§IIr. 1htilaflar Belediyenin 
noktai nazanna gore halledilmek iizere • 
dir. Galib birkac; giine kadar §ehrimize 
gelecek ve koprii in§aatmm biran evvel 
bitirilmesi ic;in esash hamhklar yap1la -
caktir. 

Macar Hariciye Naz1ri 
de Kanya'n1n izahab 

Kadm ve erkek, her gencin hayatm
da, iiniversiteye yaz1h~ bir doniim nok
tasidir. Oniversiteye yaz1lan Rumen ki
ZI, ic;timai hayata girebilir. Oniversite ta
lebesi olmakla lise hayatmm skolastik 
~artlanndan kurtulur; ta§unaga mecbur 
oldugu, yaz ve ki$ viicudunun biiti.in hat
lanm; sac;mm renklerini orten pelerini 
arkasmdan; genis kasketini ba§mdan ata
rak rob, tuvalet, sapka giyer. 

Oniversiteye yaz1lan Rumen genci; 
cemiyet arasmda serbestc;e kki ve sigara 
kullanabilir. Ciinkii artik student olmu§· 
tur. Zira Romanyada Oniversite talebe
ligi, ic;timai bir smlft1r. Liderleri; teskila
tJ; kendisine mahsus bayram1 olan hare
ketc;i ve iddiah bir sm1f .• 

yu milliyetperverdir. Romanya talebe 
muhitinde komiinizm; frengi ve kanser 
kadar korkunc telakki edilmektedir. T a
lebe cemiyetleri, fakiilte; mesleki; iddiah 
ve mmtakavi olmak iizere dart tiirliidiir. 
Cniversite merkezlerindeki fakiilte tale
be cemiyetleri; 0 niversite tale be merkez
lerini; talebe merkezleri de h1ristiyan Ru
men talebe birligini te§kil ederler. Mes • 
leki talebe cemiyetleri; biiyiik bir ahm 
veya filozofun mektebini kendilerine urn· 
de yapan talebe cemiyetleridir. iddiah 
talebe cemiyetleri; mevcud sag siyasi 
partilerini tutan ve onlar tarafmdan tutu
Ian talebe cemiyetleridir. Mmtaka talebe 
cemiyetleri, ta~rah Oniversite talebesinin 
iiniversite merkezlerinde kurduklart ce • 
miyetlerdir. Biitiin bu cemiyetlerden bar
ka; Rumen futbol §ampiyonasma nam -
zed olacak kadar kuvvetli talebe spor 
kuliibleri; TUrk, Leh, Amerikan, F rans1z 
ve saire dostlart cemiyetleri namile bey • 
nelmilel akademik talebe te~ekkiilleri var
dir. Bu suretle kurulan talebe cemiyet -
lerinin adedi yiize yakmd1r. Bunlardan 
36 SI Biikre§te, 45 i Ba§'tadir. 

Hiikumetten bu husustaki fikrini sarih 
surette bildirmesini taleb ederim. Zira bu 
vesika, eger iic;iindi devletler tavassut e• 
derlerse, hiikumetin ~an - Kay • ~ek'le 
yeniden temasa ve miizakereye gec;mek 
ihtimali oldugunu telmih eder mahiyette· 
dir. 

Ba§vekil Prens Konoye buna verdigl 
cevabda ~unlan soylemi§tir: 

] aponya, \=ini yabancJ memleketlere 
ve yabanci sermayeye kapamak niyetin
de degildir. Fa kat diger taraftan J apon 

hiikumeti bundan sonra arllk kat'iyyen 
milli Cin hiikumetile hic;bir sulh miizake .. 
resine girmiyecektir. J apon hiikumeti. 
~an • Kay • ~ek idaresine kar§I, bundan 
sonra liizumu takdirinde ancak harb ilan 
edebilir. 

smdan vaktile Ye§il deniz tabir edilen Devair ve miiessesah resmiyede ka
bu ormanlarm eski azamet ve k1yme - milen maden komiirii yakllmasm1 temin 
tini gosteren pek kuvvetli deliller mev- edecegini haber aldigirmz yeni bir ka
cud ve bunu her tarafta gormek ve tet- nuna gore, bu endi§e kendiliginden bir 
kik etmek kabildir. Kapah s1rt yollan giin izale edilecek demektir. Fakat ev -
!stiklal Mikadelesinde istanbul - Ana- velinden dii§iinmekle zaten c;ok hirpa
dolu muvasala ve irtibatmm temininde lanmi§ alan bu ormanlara nihayet act -
c;ok i§e yar1yan bu ormanlann eski ha- ml§ oluruz ki bu da bizlere dii§en vazi
lini bize anlatan tektiik canh §ahidleri felerdendir. 

LBagtarata 1 tnct sahttede] 
lctler Cemiyeti, bizi her§eyden evvel Ma
car ekalliyetleri bakimmdan alakadar 
eylemektedir. Milletler Cemiyetinin faa
liyeti hakkmdaki hiikmiimiizii, cemiyetin 
bu ekalliyetler meselesindeki miistakbel 
hath hareketine bakarak verecegiz. 

Romanyada Oniversite zihniyeti ce
miyet<;i, teskilatc;1 ve realisttir. Herhangi 
bir iiniversite ljehrine gidiniz. Kimseye 
birsey sormadan, cemiyet<;i, teskilatc;I ve 
realist bir hava ile kar~llasJTSmlz. Bu ha
va, gozle gori.iliir; el ile tutulur gibi mad
di ve §e' nidir. 

bile vardrr. Y arrnki vaziyet 
Harbler dolayisile, bilhassa 93 muha- tstanbul, Tiirkiyenin, ayni zamanda 

rebesini takib eden fel§.ket seneler·in - bir san'at diyand1r. Bu itibarla ha§eb 
de, yerlerinden goc; eden bir siirii Tiirk sanayiinin de teessiis ettigi bir muhit 
koyliileri, bu ormanlar arasma sokul - demektir. Belki bugiin ic;in bu unvam 
rnU§, ekmeklerini pkarmak ic;in yega- tamamile almaga hak kazanmaml§ ola
ne gec;im vas1taS1 olarak kara sapan ye- bilir. Fakat yann muhakkak bu ola -
r ine baltayr tammi§lar ve o zamandan- cakt1r. Halbuki daha §imdiden baZI mii
beri miitemadiyen gece giindiiz, yaz, esseselerin ihtiyaclanm zorlukla te -
kl§ dememi§ler, bir lokma ekmek ·ic;in min ettiklerini soylemek laz1rnd1r. Kur
yalmz odun kesmi§ler ve ta§Iml§lar. Son §Un kalemi yapan bir ve iki tane de 
r<t diger harbler yeti§mi§:Balkan, Cihan 1rontrplak fabrikamiz vard1r. Belki fab
Harbleri. rikatOrler fa!'kmda degil, lakin biz bu 

Her harb, ormanlarm mevcudiyeti ii- fabrikalara mal taahhiid edenlerin mad
zerinde tahribkar bir felakettir. Bilhas- dei iptidaiye temininde daha §imdiden 
sa Umumt Harbi miiteakib miitareke zora dii§tiiklerini gi:iriiyor ve i§itiyoruz. 
y1llan istanbul ormanlarmm feJaket se- Halbuki oduna dogranmamt§ olsaydl, 
neleridir. Bu tahribah onliyebilmek i- bu ihtiyaclara cevab vermek ic;in is -
\;in daha c;ok senelere muhtac oldugu- tanbul ormanlarmm yalmz bir par'>as1 
muzu bilvesile kaydetmek lazimdlr. bile fazla gelirdi. 

l;)eraiti tabiiye itibarHe pek elveri§li !stanbul ormanlan vils'at itibarile de 
alan bu havalideki ormanlar, insan elile oldukc;a ehemmiyetli bir yekun te§kil 
yap1lan tahribata o derece kar~1 koy - eder. 
mu;;lar ve koymaktad1rlar ki, hayret ve 144,869 hektan devlet 
takdir etmemek kabil degildir. Miica • 17,779 • husus1 
dele kudreti 90k yiiksek olan bu or- 56,481 • miinazaah ce~as ile• 
manlarm her tiirlii felaketlere ragmen, 3,860 • Evkaf 
bir kan~ topragt bo~ b1rakmadan miite- 2,500 ,. Milli Emlak 
madiyen yeryiiziinii ye~ertmek istiyen 47,529 "' Evkafla miinazaah. 
bir gayreti vard1r. 233,018 

T ahribatrn ~e~idleri olma:k iizere ceman 233,018 hektar ge • 
Diine kadar devam eden yangm, ke9i, ni~ligindedir. Kaza itibarile taksimah 

balta tahribahna ra~en o gene ye§il- da §6yledir: 
dir. $iiphesiz bu son ye~illik ba~ka bir 12,151 Sanyer 

Beykoz 
Kartal 

ye~illiktir. Bizim asll istedigimiz ye • 3~ :~~~ 
~illik degildir. Fakat tabiat arhk bu 
hududsuz tahribat kar§Ismda eski ihti- 24,259 

mam ve kudretini istimal edecek saha 6,280 

Yalova 
itskiidar 
<;atalca 
Silivri 
$ile 

bulamad1g1 igin boyle makbul olm1yan 95,937 

bir ye§illik peyda olmu§tur. Bunlar1 6,176 
gi:izle gi:irmen igin Beykozdan Bozhane- 51,660 
ye dogru bir kere uzanmak kifayet eder. 233,018 

Yeti§tirme kudreti yiiksek olan bu <;atalca ve l;)ile, vilayetin en zengin 
ormanlarm e§<;art mevcude itibarile de 1rman maktaland1r. Marmaraya sahil 
makbul olan cinsleri ·ihtiva eyledigini 'cazalanmtzda yani §irnal deniz riizgar
gi:iriiriiz. Mevcud agaclann hem en he- · anmn ok§amad1g1 yerlerde ormanlann 
men yiizde ellisi me§e cinsini te§kil e- 'Zald1grm gi:iriiyoruz. Silivri - Kartal -
der. l;)ile ve <;atalcada oldugu gibi baz1 "fiskiidar gibi.. !stanbulun umumt vils'ati 
mmtakalarda bu nisbet yandan daha '482 kilometro murabba1 olduguna gi:i
yukanya <;Ikmakla beraber Beykoz, Sa- -e, ormanhk saha nisbeti %42 ye balig 
nyer mmtakalarmda yandan a§agr ve '"llur ki pek ~ok vilayetlerimizden yiik
bazan ekalliyete dii~tiigu igin alelvasat ~ektir ve hatta merkezi Anadoludaki 
yiizde elli kabul ettik. Maahaza diger '1irc;ok vilayetlerimize nazaran yalmz 
yiizde ellisi meyamnda da makbul ve lm sebeble !stanbulumuz bahtivardir. 
mergub alan agaclar vardtr. Mesela lh- Halbuki pek c;ok istanbullular !stan -
lamur, c;mar, kaym, kestane gibi ve ya- bulda orman oldugunu bile bilmezler. 
bani fmd1k, akc;aagac, kavak, di~budak (Sonu yarm) 
gibi agaclar da vardtr. Fakat bunlar u
mum meyamnda muayyen bir nisbet 
te§kil edemiyecek kadar azd1r. 

H azin cevab 
Bu ~adar giizel agaclan senelerden • 

beri miitemadiyen n.e i~te kullandiglml
za gelince; bu sualin sorulu~u kadar ce
Vabl da hayli hazindir. Kerestelik mah
dud bir klSim ormanlar istisna edilirse, 
1-"eri kalan sahalarm hemen hemen yiiz
de yiize yakm bir nisbet dahilinde ve 
Yalmz odun ic;in dogrand1gm1 .ftiraf et
:tnek Iaz1mdir. 

1stanbul gibi Tiirkiin medeniyet iil -
kelerine en yak1n ve en miinevver bir 
§ehrinde ormancihgJmizm senelerden -
beri .ugra~tigr hazin akibet i~te bundan 
ibarettir. Sanayii ha§ebiyede en makbul 
olan agac cinslerini pek miikemmel bir 
kuclret ve miikeml"'eliyetle sinesinde 
Yeti~tirmege kabiliyetli bulunan !stan
but ormanlan, bundan sonra zannetmem 
ki artik ayni diiskiin ve iptidat mak -
sadlar ugrunda dogramp gitmekte de -
"am ed ilsin. 

Nitekim senelerdenberi bu maksadla 
idare olunan Belgrad ormanlanm nil -
h-tune olarak ele alabiliriz. Mektebin ay
ni zamanda tatbikat ormam olan Bel -
"~ad ormanlan senelerce evvel mem -
1eketin ve muhitin ihtiyaclanm g1:iz1:i -
~i.inde bulundurmak suretile ~ok mii
.-~mmel bir idare ve isletmiye tabi tu -
•Ulmu~tur. Ba5ta RPkti:ir Mazhar Diker 

• • 
lngilterede den1z 

tayyareciligi 

Harb limanlarJ civar1nda 
meydanlar kurulacak 
Londra 23 - Sunday Times gazete· 

sine gore, lngiliz deniz tayyareciligi ya· 
k:nda kendisine tam bir istiklal temin 
eden bir nizamname ile idare edilecek • 
tir. 

Esasen nakliye tayyarelerinde c;ah~an 
a~keri tayyarecilerin yerlerine tedricen 
bahriye zabitleri konmu~tur. 

Amiralhk makam1 yakmda ba~hca 
harb limanlan civarmda miinhaman de
niz tayyareleri ic;in hava meydanlan ih
das etmek ic;in lazim gelen arazi parc;a -
lanm satm alacakhr. 

Kuduz kopek ahkonulur mu? 
$ehrimizdeki konsoloslardan birinin 

kopegi bir ~cugu ISlrmt§, fakat kope
gini c;ok seven konsolos, hayvanm ku -
duz tedavihanesinde mii§ahede altma a
lmmasma muvafakat etmemi§tir. Ala
kadar memurlar kendisine tekrar mii -
racaatte bulunmu~lardrr. 

Cin el~isi emir aldr «General Franco hiikumetinin huku
kan tanmmasi, gec;en eylulde karar ve -
rilen filen tanmmanm mantiki bir netice
sidir ve biitiin Macarlar F ranco'ya 
kaq1 hissettikleri sempatiye terciiman ol
maktadir. 

«!talyanm ve Avusturyamn silahlan -
ma meselesinde Macaristamn hukuk mii
savatlru tanunalan, ii9 devlet arasmdaki 
hakiki tesaniidi.i gosteren miihim bir key
fiyettir. 

Oniversite ~ehirlerile diger ~ehirler a
rasmda c;ok bariz, c;ok ac;1k bir fark var· 
d1r. T alebe yurdlan, kiitiibhanelerle kon
ferans salonlannm fazlahgi, gazete, 
mecmua ve nihayet genclik hareketleri ii
niversite §ehirlerinin mii§terek vastflan -
d1r. 

Rumen talebesi okur. Yaz, ki§ ne va
kit giderseniz gidiniz talebe kiitiibhane -
Jeri hmcahmc; doludur. T alebe; kiitiib • 
hanelerde ders kitablarile beraber umumi 
kiiltiirii artlracak eserler de okur. Y almz 
Biikre§te 14 resmi talebe kiitiibhanesi 
va rdir. Kral Birinci Ferdinand kiitiibha
nesi bizi hayrete ve iiziintiiye dii§iirecek 
kadar muazzam ve miikemmeldir. 1c;ic;e 
dart biiyiik salonu ihtiva eden - zavalh 
Oniversite kiiti.ibhanemiz • bu kiitiibha
nede bin ki§ilik oturacak r olmasma 
ragmen bo§ yer bulmak ic;in srra bekliyen 
talebeye tesadiif edersiniz. 

Tokyo 23 - }aponyamn <;in bi:iyi.il( 
elc;:isi Kavagova 28 ikincikanunda T ok .. 
yoya donmek emrini almi§IIr. 
Merkezi Cinde yaprlacak te,kiliit 

Tokyo 23 - Kaizo ismindeki siyasi 
mecmuamn ~ubat niishas1 General Mat • 
sui ile 12-12-37 tarihinde yaptig1 bir ma.
kalat ne§retmektedir. 

Sanghay ve merkezl <;inde yap1lacak 
te§kilat hakkmda tasavvurlanm bildiren 
General demi§tir ki: 

«Macar harici siyaseti, devamh ve 
miistekard1r. Macar menafiine kar§l an -
lama zihniyeti gosterenler, Macaristanm 
dostluguna itimad edebilirler.» 

Her iiniversite binasmda Oficiul Uni
versitar denilen bir te§ekkiil vard1r. Bu 
tesekkiil Oniversite kanununun tatbikma 
miitedair nizamname ile kurulmustur. Bu 
miiesseselerin faaliyet ve gayeleri: 

A - T alebeye maddi ve manevi yar
dJm. 

«- Prensip itibarile ecnebi imtiyaz 
mmtakalannm bitarafhgmi kabul etmi .., 
yorum. Cinin bu mmtakalardaki hakimi
yetini bizzat ben tesis etmek istiyorum. 
~imdiye kadar hiikumetimden hic;bir emir 
istemedim. Burada yap1lan biitiin i§ler 
benim mes'uliyetim altmda cereyan et .., 

Enciimen, M. de Kanya'mn beyana
tlm tasvib etmi§tir. Sab1k Ba§vekil Kont 
Bethlen, Budape§te konferansi neticele
rinden dolayr M. de Kanya'y1 tebrik et· 
mi§ ve hie; kimsenin Macaristamn Millet
ler Cemiyetinden c;:Ikmasmt ve anti ko • 
mintern pakta iltihak eylemesini taleb et· 
medigi hakkmda Hariciye Nazmmn yap
hgi tavzihten memnuniyetle kayd1 malu
mat eylemi§tir. 

Haricde Alman te¥kilatr reisi 
Pe,te'de 

Budape§te 23- Basvekil Daranyi'nin 
Berlin seyahati esnasmda davet edilen 
Alman nasyonal • sosyalist partisinin ec· 
nebi memleketlerde te§kilat $efi ve Al
manya Hariciye Miiste§an Ernest Bohle, 
saat 12,30 da buraya gelmistir. 

Burada 4 gun kalacak olan Bohle, 
Horthy, Daranyi, de Kanya ile Maarif 
Nazm Homan ve Dahiliye Nazm Szell 
tarafmdan kabul edilecek ve ~erefine ve
rilecek olan ogle ve ak§am yemeklerile 
tertib edilecek kabul resimleri esnasmda 
birc;ok niifuzlu siyasi zevatla gorii§mek 
fusatm1 bulacakhr. 

• M. Bohle'in vazifesi 
Budape~te ,23 - Bohle'in Budape§te 

seyahati Berlinle Budap§te arasmdaki ba
ZI ihtilaflart ve bilhassa Macaristanda 
yap1lan nasyonal • sosyalist propaganda-
51 dolayisile c;1kan anla§mamazhgi izale 
edecektir. 

B - Rumen Oniversitelerile ecnebi ii
niversiteler arasmda kiiltiirel miinasebet
ler tesisi olmak i.izere ikiye ayrJlabilir. 

T alebeye yap1lan maddi ve manevi 
yardunlann basmda Camin denilen ta
Jebe yurdlar1, Cantina ad1 verilen Iokan
talar gelir. Bu miiesseseler ya Maarif 
Nezareti veya vilayetler ve yahud da hu
susi miiessese ve ~ah1slar tarafmdan ida
re olunurlar. 

Maarif Nezareti tarafmdan idare o
lunan talebe yurdlannda talebe; yemek 
ve yatak masraflarma karsi bizim para
mizla ayda ancak 11 lira ( 1300) ley ve
rir. Tale be bu para ile, yatak ihtiyacmi; 
sabah kahvaltiSlm ve iic;er kab yemekten 
ibaret ogle ve aksam yemeklerini temin 
eder. Y almz o!He ve aksam yeme&i yi
ye~ talebe ayda 800 ley {6 buc;uk lira) 
venr. 

Burada yatan ve yemek yiyen her ta
lebe ic;in Maarif Nezareti ayda 1000 • 
1200 ve yalmz yemek yir,en talebe ic;in 
de 600 ley verir. Halen Oniversite mer
kezlerinde, Maarif Nezareti tarafmdan 
idare olunan 1 0 talebe yurdu vard1r. Her 
fakiiltenin, fakir ve giizide talebe arasm· 
da yaptiih teklifler iizerin~ bu yurdlara 
paras1z veya tenzilath iicretle talebe ka· 
bul olunur. Bir sene smifta kalan talebe 
seneba~mda yurda yazilmak ve kabul o
lunmak haklanm kaybetmi~tir. 

Macar Ba§vekilinin Berlin seyahati H u·· · 1 b er mversite merkezinde ta e enin 
esnasmda Goering kendisine hiikumetin muayene ve tedavisi ic;in tesekkiiller var-
bu propagandayl te§vik etmek niyetinde d u·. 0 1 Ir. niversite fisi tarafmdan bir vesi-
0 madigim soylemesi iizerine Daranyi va- ka ile talebe parasJz muayene ve tedavi 
ziyeti goriip anlamas1 i!;in Hohle'i Maca- edilir. Bu vesika ve bakan doktorun vi
ristana dave! etmi§tir. zesile T1b F akiiltesine bagh kimyahane-

Alman propagandasi siyasi Macar ler; umumi laboratuar ve eczaneler tale
mahfillerini filhakika endi§eye dii§iirmek- benin ilaclanm; tahlillerini parasiz ya. 
tedir. Macaristandaki Alman ekalliyeti, parlar. 

Alman hiikumetinin adamlan tarafmdan 1935 • 1936 senesi zarfmda yalmz 
simdiye kadar ~iddetle tahrik edilmekte Biikres Oniversite ofisi tarafmdan 123 
idi. I b 

N ta e eye paras1z ameliyat yaptmlmi~IIr. 
asyonal sosyalizm ve Macar dii~ • Oniversite ofisleri; fakir ve c;:ah~kan 

manhgl hakkmdaki dii~iincelerinde te~ • talebe ic;:in memuriyetler; hususi dersler; 
vik goren bu ekalliyet azasma vasi mik· lisan bilenler ic;in parah terciimeler bu -
yasta propaganda malzemesi dagitl!rmi~- lur; nakdi yard1mlar yapar. Talebenin 

!Jr. ruhi ihtiyaclanm nazan itibara alarak 
Siyasi Macar mahfilleri Bohle tarafm- paras1z tiyatro; opera; konser ve konfe

dan yap1lan ziyaretin bu propagandaya rans biletleri daibtir. Hiikumetin yi.iksek 
hie; olmazsa simdilik nihayet verecegini ii- tahsil talebesine kar§I gosterdigi bu miis
mid etmektedirler. ( a.a) pet ve faydah muzaheret yanmda hususi ---·-·-----T ekirdagmda muzir hayvan- §a his ve mi.iesseseler, vilayetler de geri 

durmamaktad1rlar. Her vilayetin, um -
larla miicadele ba§lad1 versite merkezlerinde hirer talebe yurdu 

Tekirdag (Hususi) - Vilayet dahi- ve lokantas1 vard1r. Bu miiesseseler vila • 
Iinde muzir hayvanlarla sava~ ba~lami~- yetler bii :;esinden verilen para ve tale -
l!r. 18 ya~mdan 50 ya~ma kadar alan ~bed en alman ci.iz '1 bir iicretle idare olu -
her erkek 15 ~ubat 1938 tarihine kadar nur. 
hirer karga oldiirmekle miikellef tutu!- Y almz Biikre§te ta§rah talebenin te -
mu~. bu karar biitiin kay !ere, nahiyelere §ebbiisile ac;:1hp vilayetler biitc;esinden 
ve kazalara bildirilmi~tir. Yakmda biiti.in yard1m goren 21 talebe yurdu vard1r. 
vilayette domuzlan oldiirmek ic;in ayni Hususi §ah1slar tarafmdan ticaret mak • 
p;iinlerde tic; biiyiik ve ~iimullii siirek avi sadile idare edilen birc;ok talebe yurdlan 
yapiiacaktir. Planh bir ~ekilde yap1lacak da vardu. Bu yurdlar; diger yurdlardan 
olan bu siirek avlannda bin kadar do- daha pahahd1r. Halen Biikre§te on alti 
muz oldiiriilecegi tahmin edilmektedir. hususi talebe yurd ve lokantas1 vardu. 

Biitiin romanyada talebe ic;in veya ta· 
lebe tarafmdan yiize yakm haftahk ve 
ayhk meslek mecmuas1 ne§redilmektedir. 

Okuyan Rumen talebesi, dinlemek ve 
gormek suretile de umuml kiiltiiriinii ta
mamlamaga ~ah§IT. Muhtelif ic;timai ve 
iJmi te§ekkiiller tarafmdan tertib ediien 
konferanslarda; salonlar tik!.m tJkhm do· 
ludur. Y almz Biikre§ Oniversitesine de -
vam eden talebeye mahsu~ olmak i.izere 
ii~ bi.iyi.ik umumi konferans salonu var • 
dtr. 

T alebe, cemiyetleri tarafmdan gerek 
Romanya ve gerekse ecnebi memleketler 
i9in yap1lan birc;ok seyahatlere i§tirak 
eder. Romanyayi bilmiyen talebe olma· 
d!gi gibi; Bulgaristam, Tiirkiyeyi, Fran· 
say1, Polonyayr, Yunanistam gormiyen 
talebe de pek azd1r. 

Okuyan, ogrenen ve c;aii§an Rumen 
talebesi keyifcidir. Tiirkc;e «keyif» ad1 
veri len kiZh ve erkekli eglenceler, sa at • 
lerce hatta sabahlara kadar devam eder. 
T alebe, eglencesi esnasmda bira ve ya· 
hud soda kan§l!rarak §arab ic;er. Hep bir 
ag1zdan latince Y avdiyamus ve rumence 
milli h1ristiyan talebenin Y ahudiler aley
hindeki Etudenti Ere§tini mar§Inl okur, 
memleket ve a§k §arkilanm terenni.im 
eder. 

(1) Blrinci ve 1kinc1 makaleler 10/12/937 
ve 29/ 12/ 937 tarihll niishamizda !tlkrnl§tir. 

Bursadaki gizli 
Y ahudi dersaneleri 

Bursa (Hususi muhabirimizden) 
Resmi miisaade almadan evlerinde ted
risat yaptJklan anla~1lan birka~¥ Yahu
dinin sug iistiinde yakaland1klarm1 bil
dirmi~tim. Bu mesele etrafmda elde et
tigim miitemmim malumah bildiriyo • 
rum: 

it c; Maarif miifetti§i, polisimizle bir
likte ii<; muhtelif binada ara§tlrma yap
mi~hr. Bunlardan Miifetti~ Fevzinin 
girdigi Mi§on oglu Salamon Palaginin 
evinde 20 c;ocuk iig karyola altmdan, 6 
c;ocuk koridordaki dolabdan, 3 c;ocuk 
misafir odasmdan. ders c;ah~makla me~
gul 6 cocuk da diger bir odadan ki, ce
man 35 rocuk mevdana Clkmi!;itlr. Bun
lardan 29 u 3 le 6 ya~ arasmdaki 
c;ocuklardir. Ders c;ah§an 6 cocuk ayni 
zamanda ilkmekteblerimizde kay1dh 
talebelerdir. Bu evin sahibi Hahamha
ne miistahdeminindendir. 

Miifetti§ Halimin ara§tlrdJgl ev, Vuda 
oglu Yakonun evidir. Burada bir kadm 
muallimlik yapmaktad1r. Evde (7) 90-
cuk bulunmu~tur. Di~er Mlifetti!i !hsan 
Kazandwglunun arashrdigl Rabeka Na
onun evinde bir sev bulunmaml§tlr. 

mektedir. ~imdiye kadar biiyiik hatalar 
yapligimi zannetmiyorum. Azimle hare· 
ket ettigimiz takdirde ecnebiler otoritemi· 
zi tammak mecburiyetinde kalacaklardJr. 

Onlan bir emrivaki kar§Ismda bulun .. 
dunnak meyli $anghay'da <;inliler ara .. 
smda dogmaga ba§lami§II. Ben de bu te
mayiile yard1m etmek tasavvurunda iken 
menhus Panay hadisesi ~1kb ve projemin 
tatbikma mani oldu. Bununla beraber ya
kmda te§ekkiil edecek alan gruplarm bu 

siyaseti kolayla§hracaklanm iimid edi -
yorum. Her nekadar bo§ yere ecnebileri 
giicendirmemek lazunsa da bunlardan 

korkmak ic;in hic;bir sebeb yoktur. }apon
yaya bir hak olarak aid olan §eyleri yiik
sek sesle istemek lazimdir. Ben de bu §e
kilde hareket ettigimi zannediyorum. Bu 
ciimleden olarak imtiyaz mmtakalarmda 
yapilan gec;id resmini tertib ettim. Y ami~ 
miyorsam bu niimayi~ takdire §ayan bir 
tesir husule getirdi. Arama kuvvetimizi 
gostenneliyiz.» 

Cinlilerin ani taarruzu 
$anghay 23 - Tientsin - F ukeu de .. 

miryolu cephesindeki siikun, bugiin Cin 
k1t' alarmm ani bir taarruzu ile ihlal edil· 
mi~tir. Cinliler bu taarruz neticesinde, 

Y enc;ov'un 20 kilometro cenubunda ka
in Liangsiatien'i geri almislardir. 

Cin kit' alan, garb den ve cenubdan 
Tsining iizerine de taarruza ge!;llli~ler -
dir. 

Sovyet Ba~konsoloslugu yandz 
Hankeu 23 - Nankin'in tahliyesin

den sonra Sovyet Biiyiik Elc;iliginin yer
le~tigi Sovyet ba~konsoloslugu binas1, 
diin aksam $iddetli bir yangm neticesin· 
de mahvolmu~tur. Y angmm kasdl oldu· 
gu kuvvetle tahmin edilmektedir. (a.a.) 

K1z talebe Uludagda 
Bursa (Hususi) - Bu hafta K1z Ens

titlisiinden bir talebe grupu muallim .. 
lerile birlikte Bursa Dagc1hk kuliibii -
niin k1lavuz ve muallimlerinin nezareti 
altmda Uludaga <;1kh. Ta!ebe grupu ~e
hirden aynhrken Bursa Valisi tarafm
dan tefti§ edildi. Diger arkada§lari ve 
muallimleri tarafmdan ugurlanan gene 
mektebli ktzlanmlz ilk defa ki§In mu~ 
daga <;1ktJklan ic;in biiyiik bir ne§'e i9in
de idiler. -···-Bursada Acar kuliibiiniin 

balosu 

Kepenek gazetesi 
S1vasta Kepenek adh bir gazete <;Ika

nlacakhr. $imdilik haftada bir defa in
ti§ar edecek olan bu gazete, S1vas ve ci
varmm hakiki ihtiyaclanm tcsbit ede
cek ve bu yolda gah§acakhr. cKepe -
nek• e muvaffakiyetler dileriz. 

Bursa (Hususi) - Acar idman kulii
bii, Belediye salonunda Valimiz l;)efik 
Soyerin himayesinde maskeli bir halo 
verecektir. Acar !dman kuliibiiniin bu 
maskeli balosu Bursada biiyiik bir ala
ka ile beklenmektedir. <;iinkii Bursada 
ikinci defa olarak bir maskeli halo ve
rilmektedir. 



500,000 lira 

Andon Ni~nyan, firari 
emlakinden bunu 

toplam1' 
Bundan bir mi.iddet evvel Andon Ni

§anyan isminde zengin bir komisyoncu
nun firarilere aid ve hiikumete intikali 
laz1m gelen emlaki gizli surette idare et
tigi anla~Ilmi~. bu emlake Defterdarhk 
Milli Emlak Miidiirlii~iince el konula
rak Adliye vas)tasile tesbiti delaile ba~
lanmi&tl. Heniiz tesbiti delail muamelesi 
bitirilmemi~ olmakla beraber Milli Em
lak !daresince yap1lan tahkikata gore, 
bu adamm uzun miiddet i&letip kiralanm 
kendisinin toplad1ib emlakin adedi 200 
kadardtr. Bilahare bu emlakten bir ktsmt 
muhacirlere tefviz edilrni~tir. Ni~an An
donyan'm mal sahiblerinin firanndan iti
baren bu emlakten toplad1~1 kira bedeli 
500,000 liraya yakmd1r. Bu para lama
mile hiikumete aiddir. T ahkikatm ba~
lamas! iizerine memleketimizden aynlan 
bu adam hakkmda laz1m gelen muamele 
yap1lacak ve kendisine aid emlak ve em
val varsa vaz1yed edilecektir. 

Seylab ianesinden kalan 
32 bin lira 

GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 tl 6 7 8 9 10 11 

SoLdan sa~a: 
1 - Kocaya varan (miirekkeb kellme). 

2 - Aile yuvast ne§'ell (miirekkeb kelime), 
srra. 3 - Bir erkek Ism!, miithJ.!i. 4 - Yedi
~lmlz ~ylerden, nota, herkesin tiniinde, 5-
KaYibdan haber vermek kuvvetl. 6 - Vast
ta, ~ahLS' 7 • Allah, blr cins ktimiir, fazla. 
8 - Uzak, pl~ml§ hamurlardan. 9 - Bir ~e
~id ayakkabt, bir cins agac. 10 - Sahib, ar
zu ve iraden!n haric!nde olarak. 11 - Slkl· 
lan, b!r tane. 

Yukar1dan a§agiya: 
1 - Giiniin blr kLSmmm ortas1 (miirek

keb kel!me). 2 - Bir tasd!k edati, giizel 
san'at, i~tigimiz §eylerden. 3 - Bir deniz 
til~iisiiniin tersl, luzarm~ et. 4 - Alamet, 
b!r bOcegin evl. 5 • Bir soru edatmm cem'i, 
agrrllk til~iilerinden. 6 - Bir say1, viicude 
yar1yan b!r madde, bir mabud. 7 • Q1rak, 
viicudiimiizdeki mayi. 8 -HakllYI haks1z1 
RYITma kuvvetl, temiz. 9 - :i:nsanm ayagma 
hayatta nad!ren gelen §eY, ~ama~tr ylka
ma levazrmatmdan. 10 - :,?Uphe, kadm ki
yafetlerlnin ha.k!m1. 11 - Bir ilAc, kokulu 
bir ot. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 ' 5 6 7 8 8 10 11 

t(f.!ll}:lNri I z IE I D TO I ~ I ETNI 
2,AILIEIMIE IGIOILIE INI•j 
a VliiDIAI•IE IMI•Isl tIN 
4~BIE L EIRI•ITIEIKIE , 
5 TIOINI t KI.IKIEIKI•IK 
6 EIKI•IviAISIAIKi•ILIAI 
7 GIO VIEILIEIRI•IsiEID 
8 IlK I •l•loiAIGI t I•IA 
9 DI.IR AIHI t IBIEILIEIR 
0 EIDIAITI•IRIOICIAITI., 
~J.Nlf:JJ IAioJ•IKIElHI t IF ,I 

Adana (Hususi) - Evvelkl sene sey
[ab felaket.ine maruz kalarak evleri yi
ikilan fakir halka yard1m olmak uzere 
bay1rperver yurdda§larm verdikleri ia
neden bir k1sm1 felaketzedelere dagttil
tru§ ve geriye 32,000 lira kadar artmi§h. 
!KlZllay, Belediye ve Husus1 Muhasebe 
ltarafmdan ayr1ca tahsisat konularak 
'I'arsus §Osesi uzerlnde ve tpodroma ya
km bir sahada asri bir mahalle tesis e
kiilecektir. Evler, sade olmakla beraber 
s1hht §artlan haiz olacak ve her evin 5-
tliinde kendine gore meyva agae1 ve 
sebze yeti§tirecek, inek besliyebilecek 
~eni§likte arsas1 bulunacakhr. Ataturk 
mahallesi adx verilecek olan bu hem 
modern, hem ihtiyaca uygun mahalle -
nin arazisi istimlak edilmi§tir. ~ehir -
den epeyce uzakta ]Qirulacak olan bu r 
mahalle ic;in ayr1ca bir de mekteb hi- Doktor aramyor • 

Adana v~ izmirdeki in~aatlmiz
da c;ah~ak uzere iki doktora ihti
yac vard1r. Galata, Karakoypalas, 
dorduncu kat 15/18 numarada Aral 
ln§aat Limited ~irketine miiraca
atleri. 

nasi i~a edilecektir. 

I 

Haleb • Sancak · tskenderunda 
Jan R. Kiirdi 

Cumhuriyet Gazeteslnln 
tevzf yerld}r. 

Pudra renkle
rinde inkllab 

yapt1. 

Bu yeni ve 
sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecrilbe ediniz. 

On kadmda dokuzu, 
tenlerine uymtyan bir 

renkte pudra kullamr· 

Arbk; sizi ya~mxzdan fazla ibtiyar
la~DL$ gosteren ve yiiziiniize •Pla • 
kalar .. balinde yap1~an adi pudralar1 

I 
bualumz ve bir giizellik miitehas- J 

stsmm dediklerini okuyunuz. 

~----------------~------~ 
lar ve yiizlerl sun'i 

«makyaj gonniit» bir 
fekil aldxklari gibi yaflarm
dan fazla ihtiyarlamtf go • 
riiniirler. Y eni icad edilen 
fayam hayret «Chromo· 
scope» makinesi, pudra 
renklerinde bir ink1lab yap· 
hgt gibi sihirli bir goz, mev· 
cudiyetinden bile fuphe e
deceginiz nisbette pudra 
renkleri arasmdaki ahengi 
ifta etmittir ki bu, Toka
lon miiessesesi kimyagerle
rine bir!rok tabil renkleri e· 
sash bir tarzda mezcetmek 
imkamm venni~tir. Artrk 

yiiziiniize plaklar halin . 

de yap1~an adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugiin
den T okalon pudrasmm sih
ramiz renklerini tecriibe edi
niz. Yiiziiniiziin bir tarafma 
bir renk ve diger tarafxna 
da ba~ka renk bir pudra sii· 
runuz ve cildiuize 
daha uygun geldigini 

niiz. Bu yeni pudrayr 

hangisi 
gorii· 
kulla· 

narak cazib, sahhar ve ade
ta tabil bir guzellik temin 

ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife kar~1hk olarak Is -
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. C. 7) rumuzile 12 
kuru~luk pul gonderdigini2de size hususi modelde bit 
kutu pudra ile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak pa· 
'<et pudra gonderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kulland1gxmz pudranm rengini de bildirmegi unut 

- maym1z. __ ,. 
----------, .. ----------

Niimune istiyenJerin ~oklugu kar§ISin-
da gonderme i§inin birka~ gun geri kal· 
mas1mn mazur goriilmesini muhterem 
mii~terilerimizden rica ederiz. 

'CUMHUR1YET 2-i lkincikanun 1938 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Karagom.lekliler thtilali 
Etriisk V azosu 

100 Kr 
20 II 

50 II 

40 II 

30 II 

TENZiLATLI 
A YLIK SEY AHAT KARTLARI llic;in Oliimii 

Efendi tie U§ak 
Vikontun Oliimii 
!kli.mlet 
tlk A§k 
Kii<;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 

100 II 

100 II 

10Q II 

125 II 

150 II 

iJskiidar - Kad1koy ve havalisi halk tramvaylar1 
Tiirk Anonim ~irketinden: 

Lenin Mezhebi 75 
Tramvay ,ehekelerimizin iki ve daha yukar1 mintakalarJ ara• 

gidip gelmek mecburiyetinde 
ve maddi menfaat temin etmek 

kartlar1 ihdas olunmu,tur. 

Felsefe her 
I'arih Felsefesi 
Anarsizm 

35 II 

125 II 

60 • 

Hususi ve Miinferid 
Dans dersleri 

s1nda oturan ve 
bulunan yolculara bir 

aybk tenzilath 

giin i,Ierine 
kolayhk 

seyahat 

Beyoglu Karlman kar§Ismda Nur 
Ziya sokak No. 3. Muracaat saatleri, her 
giin (12- 14), (17- 21). 

Profesor Panosyan 

Birinci Mevki 2 M1ntakaya 338 : 3 
ikinci Mevki 2 M1ntakaya 260 : 3 

5 M1ntakaya 442 
5 M1ntakaya 338 

SA<; BAKIMI olan bu kartlar her ay1n I - 4 iincii 
Kad1koy ve Uskiidar isk eleleri 

Giizelligin en birinci ~artxd1r, 
kezile 
da sablacak ve 
aksamina kadar 

her ay1n 
mute her 

he,inden 
olaca~hr. 

giinleri ~irket idare Mer
civarindaki Plantonluklar

diger ay1n dordiincii giinii 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sac; dokiilmesini tedavi 

eden tesiri mucerreb bir ilacdrr. 

l-lafJ7 Cemal 
Lokma11 Hekim 

Dahiliye miltehassm 
Pazardan ba$ka ~nlerde oltleden 

&onra saat {21h tan 6 va) kadar fstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sah, cumartesl ~nlerl sabat 
c9 'h · 12, saatleri hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

Kansrzhftt giderir, zay1flar• 1;u;manlabr, h;tahaya a~ar, vUcUdU 
sari mlkroblara kar•• koyar. Her eczanede arayrnrz. 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Aydm Vilayetinde Gazipa~a mektebi kar

~Ismdaki plani'.a gosterilen mevkide Cezaevi in~as1: 
2 - Ke~if bedeli 82330 lira 77 kutu!itur. 
3 - 937 mali yllx i<;inde ba~lanacak olan bu i§in 20,000 lirahk mikta

rmm 937 mali y1h icinde bitirilmesi ~arttlr. 
4 - A$agida yazi11 ~artname ve evrak Aydm Nafxa Mudiirlugiinde pa-

rasiz goriilebiiir. 
A- Eksiltme ~artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
C- Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
D- Vekalet yap1 i~leri in~aat ~artnamesi 
E- Fenni ~artname. 
5 - Eksiltme 15/2/938 tarihinde sah guQ.u saat 15 te Aydm Naf1a Dai

resinde yapxlacaktlr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklinin 7273 lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan ba$ka a~ag1da yazxh vesikalan haiz bulunmasx laz1mdir : 
A - N af1a Vekaletinden alman 937 y1lma aid muteahhidlik vesikas1. 
B - 937 yllma aid Ticaret Oc.as1 vesikas1. 
7 - Teklif mektublar1 yukanda uciincu maddede yaz1h saatten bir sa

at evveline kadar Naf1a Miidurliigiinde toplanan Komisyona getirilerek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha
yet u~iincu maddede yaz1h saate kadar gelmi~ olmasx ve d1~ zarfm miihur 
mumile iyice yap1~tmlm1~ bulunmas1 laz1md1r. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 403) 

Miihendis 
ESKiSEHiR 

~ 

aran1yor 

ELEKTRiK 
Tiirk Anonim ~irketi Direktorliigiinden : 

Sirketimizin miinhal bulunan elektrik ve makine miihendisligine 
talib olanlarm diploma vesair evrakx miisbitelerinin sureti musadda -
kas1 ve bir aded fotograflanna ili~ik teklif mektublarile Direktiirlii
i!iimiize muracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

Umum MiidiiriUgiinden 

A~ag1da muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yaz1b iki kalem 
tezgah ve makine 5/4/938 sah giinu saat 15.30 da ayn ayn s1ra ile ve ka
pah zarf usulile Ankarada idare binasmc.a satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi 
vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler parasxz olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpa -
~ada T•'selli.im ve Sevk Sefliginden dag1hlmaktadir. (298) 

1 S M i Muhammen bedeli Muvakkat teminab 
Lira Lira 

Bir aded plan freze tezgahx 18.000 1.350 
• • saG bukme makinesi 27.000 2.025 -ldaremizin Haydarpa~?a limanma bir sene zarfmda gelecek olan ve deniz 

merakibinC.en supalana ve supalandan vinc;le veya arka ile vagonlara tahmil 
edilmesi icab eden tahminen 64693 ton maden komurii ile 7197 ton kok komii
riinun tahmil ve tahliye i~i 31/1/1938 tarihine musadif pazartesi gunu saat 
11 de Haydarpa§a Gar binas1 dahilinde Birinci i~letme Komisyonu tarafmdan 
kapah zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok komuriini.in 
tahmil ve tahliyesi ic;in 15443 lira 59 kuru§ muhammen bedel konmu§tur. 

1158 lira 27 kuru~ muv.qkkat teminatla kanunun tayin ettigi ve Resmi Ga
zetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa • 
rah nushasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve 
tekliflerini ayni giin ve saat 10 a kadar Komisyon Reisligine vermek la -
z1mdir. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ad.a Liman Ba§mufetti§ligi tarafmdan 
paras1z olarak verilir. (274) -Goriilen liizuma binaen 7/2/1938 pazartesi gunu saat 15,30 da yapilacagi 
ilan edilen KiiGiik yol ve bulan eksiltmesi 23/2/1938 c;ar~amba giinii saat 

· 15,30 a tehir edilmi§tir. (433) 

inhisarlar Umum Miidiirlii2-iinden: 

1 - Sartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarhkla satm almacaktxr. 
2 - Eksiltme 4/11/1938 tarihine rasthyan cuma giinii saat 14 te Kaba

ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktxr. 
3 - Sartnameler paras1z olarak hergtin siizu gecen Subeden almabilir. 
4 -. ist.ek.lilerin pazlH'hk iGin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 guvenme 

paralanle h1rhkte yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(394) 

1 - !daremlzln Pa~alimanmdaki Tiitun Bak1mevinde §artnamesi mu
cibince yaptxracajh tamirat illi aGlk eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke&if bedeli 9939 lira 19 kuru$ ve muvakkat teminatx 745.43 li
radir, 

3 - Eksiltme 4/II/938 tarihine rashyan cuma gunu saat 15 te Kaba
ta$ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla • 
caktxr. 

4 - Sartnameler 25 kurus bedel mukabilinde lnhisarlar Umum Mii -
durliigu !nsaat Subesinden almabilir. 

5 - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ln
hisarlar !n~aat Subesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan 1-a
zrmdlr. 

6 - !stekliler!n kanun.::n kena.ilerinden ~:iJ.a"A vesaik ile 5 inci mad
dede yaz1h vesika ve yiizde yedi buGuk giivenme paralarile birlikte eksilt
me ic;;in tayin edilen giin ve saatte yukanda ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. «B.. (366) -1 - Sartnamesi mucibince sepetli ve uc; ki§ilik az miistamel bir aded 
motosiklet pazarhkla satm almacaktxr. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminah 37.50 lirad1r. 
3 - Pazarhk 1/11/938 tarihine rashyan sah gunii saat 14 te Kabata§ta 

Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
4 - ;;;artnameler parasiZ olarak her giin sozii geGen ~ubeden almabilir. 
5 - Isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. - cB.. (303) 

Cibali fabrikasmda mevcud c713. aded bo~ kola <;uvallan 28/1/938 cuma 
giinune rashyan saat 10 da pazarhkla sahlacakhr. 

isteklilerin mall hergiin Cibali fabrikasmda gorebilecekleri ve pazarhk 
iGin % 15 teminat paralarile birlikte muayyen gtin ve saatte Kabata!lta Le
vazim ve Mubayaat Subesi Miidiirliigundeki Satx~ Komisyonuna gelmeleri 
m.n olunur. (304) 

En muannit oksiiriiklerle Bron~it, Astm, ve Bogmaca oksiirii.~niin 
kat'i ilac1d1r. Gogiisler:i zayrl olanlara vikaye edici tesiri ~ayaru 

dikkattir. Biitiin eczanelerde bulunur. 
ILt KANZUK ECZANESt 

Beyoglu, Istanbul 
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24 ikincikanun 1938 CUMHURlYET 

Bak1rkOy Bez ve Pamuklu Mensucat 
F abrikas1. T. A. 8irketinden : 

Say1n halktmizin ragbetini memnuniyetle gordiigii
miiz Fabrikamizin 85 santim enindeki kaput 

bezimizin sah~ fiatin1 indirdigimizi 
sa yin mii§terilerimize bildiririz. 

Markast 36 Motrolik topu 25 Topluk Balyas1 
----------------------- ------------------------Kartal 183 Liradtr. 

Sat1~ §artlarimtz • • 

Fabrikada teslim, pe§indir. Birer balyaya 
sat1~ yapdmaz. 

paras1 
sat1hr. Ali vre kadar 

istekli kaput tUccarlar1n1n Baklr
kOylinde ~irketimize mUracaatleri 

Or. Suphl $enses 
idraryollan hastallklan mutehaSSISI 
Mevoiilu Y 1ld1z sio~man kar$111 

L~klergo Apt. 1\'uavene 4 ten soora 
cumartesl faklrlere parastz 

lei. 439:44 

hututunuzu mulzafaza, 
- ediniz 

l;ltmonllkho mDco4olo odl· 
nlz ve bunun en lyl 9•rtal 
olon SHOIIT UIUA yo IIJI
nlz. Oelmf m•••hrt•n teal· 
rllo yo~ll tob•koyo gldorlr. 
Huouol olhtlkl blr trtko· 
don ropolmot olon IHOIIT 
LINIA odl blr kOiol glbl 
J•kan.r. 

Flyoll , 10 llrodon ltlboNII. 
Satoe ,.,, ralnoa I 

.J. ROUSSEL 
"'•"• 166 IJd. Houoomono 

...:=...--. isTANBUL, lloroil• 
TGn•l meyde1111 12 No. II. 

Malaun•uz• zlya,..t edlnll: ••r• 
12 No.I• torllomlzl lotoylnlr. 

Terklbinde 

AL TIN KREMi 
bulunan 

ve 48 saat havaland1r1lm•• 

VENtJS PUDRASI Alman ve 
!ngiliz kimyagerleri tarafmdan 
en son ke§fedilen yeni bir §ahe
serdir. Bu yeni Venus pudrasile 
pudralanan bir cild diinyamn en 
taravetli giizelligin.i ifade eder. 
Hicr bir pudra VENU'S pudras1 ka
dar cildi mat tutup cazibeli gos
t'eremez. San§m, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vard1r. 
!smine dikkat ve taklidlerinden 
sakmm1z. 

Dahlllye rnlitehass•s• 

Dr. Hliseyin Usman 
Lalell Luti.if apart1mam 4-7 ye kadar 

Telefon: 22459 

JOSEPH BONNiCi 
Pedlklir 

Istiklil caddesi 140 No. 
Siireyyapa,a aparhman1 No. 4 

Telefon: 44436 
(fran all Tiyatrosu pa•a jrnda) ii·--------Sahtb ve BQ4munarnn: funw fVad1 

Umuml nemuatl tclare eaen ran lrterr 

Maaarlt: Hikmet Munil 
• < 

cumAUN11e& matbaczn 

Oksiiriik, nefes darhiJ, soguk 
al gmhg1 ve gogiis nezlelerin· 
den sizi kurtaracak en iyi ilac 
budur. 

Her eczaneden 1srarla isteyi· . 
DIZ. 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 

I 

I 

1 - 22.?9 .~ay.~h kanu~u~ tatbikine dair olan talimatnameye gore ilk 
okullann dorduncu ve b::~mc1 s1mflan i~in iki cildden miite§ekkil bir Geo
metri kitab1 yazilmas1 munakasaya konulmu~tur. 

2 - Miisabaka. miidd~ti 17 ~~bat 1938 d.en ba~lamak ve 16 haziran 1938 
persembe aksam1 b1tmek uzere dort aydJ.r. 

3 - Miisabakaya i~tirake karar verenler 16 mart 1938 crar~amba giinil ak
sama kadar bir dilek~e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu miisa
bakaya girecekler defterlerine adlanm yazd1rarak bir numara alacaklardrr. 

4 - Miisbakada birinciligi kazanan kitab serisi iicr y1l siire ile okullarda 
okutulacak ve miiellifine her yll ic;:in biner lira telif haklu verilecektir. !kin
ci 1;1kan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere birincinin mii
ellifine verilenin bir yilhg1, ~criincii, dordiincii ve be~inci ~1kanlara da bir de
faya mahsus olmak iizere dorder yiiz lira miikafat verilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini iiGer niisha olmak iizere makine 
ile ve kag1dlarm yalmz hirer yiiziine yaz1lm1~ olarak Kiiltiir Bakanhg1 Ya
ym Direktorliigiine makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri la • 
zimdir. Kitaba konulacak resim, ~ekil, grafikler vesairenin as1llarmm yalmz 
bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu~ bulunmas1 kafidir. Miisabaka
ya basilmu~ bir kitabla girenler de kitabm ii~; niishasm1 verecek veya gon -
dereceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte, eserleri kabul 
edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakk1 mukabilinde ve her tiirlii 
tasarruf hakkmdan vaz geGerek Kiiltiir Bakanhgma ii~ y1lhk bir devre icrin 
terkettiklerini ve kitabm o devre iGindeki her basi11~mm son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri diger bir zat ta
rafmdan yapilacagmi gosterir noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi veril
mesi laz1mdtr. 

7 - Kitablarda bulunmas1 laz1m gelen pedagojik ve teknik vas1flart gos· 
teren sartname ile noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin formiilii 
Kiiltiir Bakanhg1 Yaym Direktorliigiinden almabilir. Mektubla istiyenlerin 
bir kurusluk bir pasta pulunu c!.a birlikte gondermeleri lazimdir. 

cl30» 

PAT I 
Kan Gtbanlart, el ve ayak parmaklarmm ka~mhlar, dolama, meme 

iltihabt ve ~atlaklan, flegmonlar, yamklar, bra~ yaralan, 
er~enlikler, koltukalb ~1banlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~-

,. ' 

25 ince 
20 Kal1n 15 KURU$TUR. 

ile ovala!finiz 
ajr11ar1ntz 

se~er 

Kapa.h Zarf Usulile Eksiltme ilam 
Giimiisane Naf1a Direktorlii2iinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Gilmii~ane Vilayetl Halkevi in§aattchr. 

!§in ke§if bedeli 55263 lira 78 kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak §Unlardrr r 
A- Eksiltme ~artnamesl 
B- Mukavele projesi. 
C- Nafta i§leri yapllar §eraiti umumiyesi. 
D - N afta i~leri fennt §artnarnesi. 
E- Hususi ~artname. 
F- Ke§if cetveli tahlili fiat cetveli. 
G- Proje. 

!stiyenler bunlar1 Giimii§ane Nafta Miidiirlii~nd.e miitalea edebilir~ 
ler, ve ii~ lira mukabilinde zarf ahr. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktlr. 
4 - Eksiltme 25 ikincikanun 1938 sah giinii saat Hi te Giimii§ane Belediye 

dairesinde yapilacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istenilen 4200 lira muvakkat teminat ver
rr.esi bundan ba§ka Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika gostermesi 
lt!Zimdir. 
6 - Teklif mektublan yukanda ikinci maddPde yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Giimii§ane Belediye salonunda Eksiltme Komisyonu Reisligine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha
yet dordiincii maddede yazth saate kadar gelmi~ olmas1 ve di§ zarft miihiir 
mumile iyice kapatilmas1 lazimdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. 

7 - !steklilerin Nafta Vekaletinden almrnt§ miiteahhidlik vesikasmt haiz 
olmas1 ~arttrr. (216) 

GRiP 
NEVRALJi 

BA$ ve Di$ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 
ve biitiin dindirir 

E KALMi A 
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Diinya mevaddt gidaiyesi arasmda en biiyiik miikafatla zafer 
ni~arum, diplom donor ve altm madalyayt kazanan ve bu suretle 

birinciligi bihakkm tasdik olunan 

•• •• 

HASAN OZLU UNLARI 
Vitamin, Kalori, G1da, S1hhat 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patates, Mtstr, Tiirlii, Bezelye, Badem, ~vdal" 

Ozii Unlartni ~ocuklartniza Y ediriniz. 
Allahrn yarattiJn saf hububattan ahnan vitamin! ve kalorisl, kuvvei 
g1daiyesi r;ok olan Hasan 6zlii Unlarma doktorunuz ~ehadet eder ki 
haya1rn ve tabiatin en mugaddi ve en rniikemmel gtdastd.Ir. Hasan 6zlii 
Unlan r;ocuklarrn1za tarn afiyet temin eder. Ne~viinemalarma yardun 
eder. Onlan r;abuk biiyiitiir. Ne~'eli, tombul, hastahks1z yapar. Hasan 
Ozlii Unlarile r;ok leziz muhallebi ve r;orba ve yemek yapthr. Mutlaka 
H AS AN markasma dikkat. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden : 
istanbul Paket postanesi ile Miidiirlii ambarrnda bulunan 49 kalem hur

da e&ya ctefrik g6zleri, kmk kaptlar, rnasa, rnasa iistleri, yaz1 masalar1, 
dart gozlii dolaph yazthaneler, dolablar, kasiyerler, koltuklar, sandalyalar, 
bisikletler, karyolalar, camekanh kaptlar, tahta bankolar, miistamel d1~ ve 
ir; lastiklerle 394 kilo 3 m/m izoleli r;elik sahra kablosu:o nun sah&l pazarh
ga konulmu~tur. Pa~arhk 28/1/938 cuma giinii saat 15 te Biiyiikpostane bi
nast birinci katta istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde rniite$ekkil Ahm Satun 
Komisyonunda yaptlacakhr. Muhammen bedeli 234 lira 44 kuru~, muvakkat 
teminat 17 lira 58 kuru~tur. !steklilerin ~artnamesini g6rmek ve muvak .. 
kat teminatlanm vahrmak ir;in mezkur Miidiirliik ldarl Kalemine, esyalan 
gormek iizere de Paket Muavinligi amban ile Miid.iirluk ambarma ve pa -
zarhk giin ve saatinde de Komisyona miiracaatleri. 

Gene, giizel kalmak istersttniz 
SON KE~FEDiLEN MUESSiR 

Bir maddei asliyenin 

F ormiiliindeki giizellik, ge nclik verici cevher cildleri ~ok 
healer ve hakiki giizelle~tirir. Tiib ve vazo kremleri piyasada 
hem ucuz ve tekemmiil etmi~tir. Say1n Bayanlann seve seve 
kulland1gt NECtP BEY KREMI dir. 

Biitiin eczane ve tlriyat magazalarmda aatthr. Deposu : 
Eminonii Necip Bey 47 numa rah magazaatd1r. 

Defterdarhgtndan : 

Cins ve mevkii 
Muhammen 

senelik kiras1 Kira 

Be&ikta~ta Cihanniima rnahallesinin Cirallan caddesinde 
t~ Bankasma aid Kutu fabrikasile Be~ikta~ Jimnastik ku
liibiiniin i~_galindeki saha arasmda kereste vesair mal -
zeme ardiyesi ittihazma elveri~li 84 numarah yanrni$ Ct· 
ragan saray1 binasile 6niindeki nhtlm ve arkasmdaki 

Lira Miiddeti 

bah(;'eyi rnuhtevi 15,000 metre murabba1 saba: 860 3 Ytl 
Bahkpazarmda Ah1r;elebi mahallesinin Liileci sokagmda 
Bahkhane binas1 yanmdaki 19 No.h soguk hava deposu 
eenilen be~ kath kargir bina : 1200 5 .. 
Galatada eski Sultanbeyaztd yeni Hactmimi mahallesinin 
eski Zarifi yeni Kale sokagmda eski 2, 4 yeni 24 No.h ev. 120 2 :ro 

Cerrahpa~ada Hubvar mahallesinin Bozacwdalan soka -
gmda eski 19 yeni 5 numarah ev : 48 2 :ro 

Bogazir;inde Baltalimanmda Dutlukbostan denilen 2,35 
hektar sebze bahc,;esi: 100 3 " 

Yukanda cins ve mevkileri yazth emlak hizalarmdaki miiddet ve ki -
ralar iizerinden actk arttlrma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. !stekli
lerin ve 1Jeraiti ile tediye ~artlanm 6grenmek istiyenlerin 31/1/938 pa~ar
tesi _giinii saat on dortte Milli Emlak Miidurliigiinde toplanan Komisyona 
gelmeleri. eM.,. (282) 

ADEMi iKTiDAR 
GEV~EKLiG iNE KAR~I ev BEL 

0 OBi 
Tabletleri. Her eczanede araytnlz. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

· 24 fklnctklnun 1938 

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

Sat1l1k 2 ev 
K1Z1lay istanbul Miimessilliginden: 
Balatta Kesmekayada Hamamimuhiddin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numarah k1smen kargir iki ev elveri$li fiatla sahhktlr. Almak isti
yenlerin Sirkecide KlZllay hanmm ikinci katrnda 8 No.ya miiracaatleri. 

Manisa ~ehri Elektrik Tesisat 
Birligi Reisliginden : 

1 - Manisa &ehrinde yeniden yap1lmakta olan elektrik santral binas1 de
mir r;atlSl Naf1a Miidiirliigiinden rnusaddak proje, plan ve ke~ifna ~ 
meleri mucibince c4436• lira ke~if bedelile ac,;rk eksiltmiye konulmu~tur. 

2 Bu i~e aid ~artname ve evrak $Unlardtr : 
A - Eksiltme sartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni ~artname, 
B - Mukavele projesi, 
C - Pl'an ve projeler. 
istekliler bu evrak1 (22) kuru~ bedel mukabilinde cManisa Sehri 
Elektrik Tesisat Birligi Reisliginden• ahrlar, 
Eksiltme 16/2/938 tarihine rasbyan r;ar$amba _giinii saat 15 te Ma -
nisa Belediye Dairesindeki hususi mahallinde toplanacak olan Birlik 
Enciimenince yaptlacakhr. 
Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin c333~ lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan ba$ka a&agtdaki vesikalan haiz olup getirmesi la
ztmdtr: 
A - 938 y1lma aid Ticaret O&s1 vesikas1. 
B - Bu demir r;ah i$ini bizzat yapabilir ehliyette veya _ bir ehline 
yaptlrabilir oldugunu g6sterir vesika. (404) 

Sa~lartntzi dokiilmekten koruyunuz 

, 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Jarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen ltiderir ve biiyiime kabili· 
vetini artuarak sa~lara yenideo 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullarusa 

kolay blr sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 


