
8 CUMHURIYET 30 Temmuz 1938 

M. Rene Guenon Mistrin me,hur 
medresesinde bulundu 

Azhar 't giire~ miisabakalar1 

Bugiinlerde, beklenmiyen bir haber, 
Pariste miihim akislerle c;alkandt: 

- Sekiz senedenberi izi bulunamtyan 
hiiyi.ik Franstz filozofu Rene Guenon 
bulunmu~ ve ... MJSJrda Azhar medre
sesinde talebe imis I 

Pariste, herkes, bu filozofun garib 
ve merakh macerasma hayret ediyor. 

*** 
Rene Guenon, Cihan Harbinden son-

ra, Fransada ilmile en ~ok dikkate ~ar
pan, ~ok ge~meden <<Kolej do Frans» da 
bir kiirsli i§gal edeceeinde §liphe goriilmi
yen bir alimdi. 

0, Hindistanla Hind filozoflan hak • 
ktnda yazdtgJ on cildlik bir eserle, asyai 
fikriyatm tekamlilii hakkmdaki orijinal 
t.ezlerile, garb medeniyetini tenkid eden 
!;Ok eiiretkarane bir kitabile §Ohret zirve
eine dogru hrmandtgt bir zamanda, bir • 
denbire, ortadan kayboldu. 

Rene Guenon, 1930 senesinde, kimseye 
veda etmeden, tabiine adresini vermeden 
ve bir §ey soylemeden F ransadan !;tktp 
gitti. Sneler, hirer hirer ge~erken, artJk u· 
D\ltulmu§tu. 

Arkada§larmdan bir ktsmt, onun Hin
Ciistana, Rabindranat T agor' a misafir git
tigini, orada Hind §air-filozofunun teren· 
niim ettigi §ark hikmetlerini dinliyerek va· 
ltit ge~irdigini tasavvur ediyordu. Oyle 
ya, onun hocasJ Silven Levi de her sene 
biraz degi§erek bir goml~kle, yalmayak 
gezecek kadar Diyojenlik gostermemi§ 
miydi? 

Arkada§lari beklediler. Aylar, sonra 
seneler ge~ti. Rene Guenon'dan bir haber 
gelmedi. Tam arkada§larmca da unutula
cagt bir zamanda Mtsnda bluunduguna 
dair baberler SJZmaga ba§ladt. Onun, Ka
hire' de yerle~tigi, Azhar medresesine de
vam ederek !slam dini ve felsefesini og
renmekte oldugu soyleniyordu. 

*** 
Bir Franstz gazetesinin Kahire muha

biri, anya anya, Rene GUf!non'u nastl 
bulabildigini ~oylece anlatJyor: 

«Yaz ak§amt ... Kahire'de ~ol melte
mi esiyor. Muski'nin dar sokaklanndaki 
l§Ik bakiyyeleri yava§ yava§ eriyor. 
Mekke'den avdet etmi~ olan Elhac 
Elayati, ciddiyetine hale! getirmeden, 
giizide mii§terilerini memnun etmek i~in 
koyun ~evirmesi yaptyordu. Lokantada 
beyaz entarili hizmet~iler, sessiz masa
lar arasmda gidip gelirken, Kahire rad
yosu, Kur' an ayetlerinin zemzemesin -
den oriilmii§ bir ahenkle bu sa~in mu • 
hiti sanyordu. 

Camiikebirden cemaat dagt!Jyordu. 
Dar uzun entarilerinden, ba§lanna sanh 
beyaz sanklardan Azhar talebesi olduk
lan anla~Jian gruplar, lokantanm kap1s1 
oniinden ge~iyorlardt. 

Bu talebe gruplan arasmdan birisi ay
nldt; lokantaya girdi. (Elhac Elayati), 
onu goriir gormez bir an i~in me§galesini 
h1rakt1. Elini gogsline day1yarak ba~m1 
~gsiine igdi ve salavat getirmege ba§ladt. 
Talebe, !slam usulile mukabele ettikten 
sonra, masamtza yakm ve Kral F arugun 
resmi altmda bulunan bir masaya ge<;erek 
oturdu. 

Neden sonra, bu sankh ve entarili ta!e
benin Rene Gm!non oldugunu gordiim. 

Rene Guenon, Avrupa medeniyetin
den uzakta yalmz arabca konu~uyor ve 
1slamiyetin vecdi ve zuhdii i~inde ya~tyor, 
0, Mmrda, arbk Rene Guenon degildir; 
«$eyh Muhammed Elfransevi» dir. 

Bu FranSJZ aliminden evvel de, birc;ok 
Frans1zlar, i~lerinde, medeniyetteki teka-

Biiyiik a~k rom ani: 1 
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M. Rene Guenon 
miilumiiziin gururunu ta§tdiktan sonra, 
dii§iincelerile ba§ ba§a kalmak ic;in inziva· 
ya ~ekilmi§lerdi; fa kat Rene Guenon'un 
tuttugu mistik yol c;ok daha esrarengizdir. 
<;;iinkii o, Hind felsefesinden 1slamiyete 
donmii§tu. 

Luar sulari kenarinda dogan, Sorbon
da yeti§en, Paris kaldmmlarmda biiyli • 
yen bu Latin, §Ohrete eri§mi§ bu profe
sor, nastl oluyor da, Miisliiman medrese· 
sin de bir talebe oluyor? 

0, bugiin, sangt altmdaki ba§t ttra§h, 
iizerinde s1h entari, <;;inden, Sudan' dan 
gelen diger Miisliiman talebeler gibi, Al!
har'm slitunlan dibinde ~omelerek Kur'an 
tefsirlerini dinliyor. Buna ne mana verme-
1.) 
I. 

Birkac;: hafta evvel, «Universite do 
Frans» m biiyiik ustadt Jan Zey, be§ mi
nareli Azhar camiini gezmi§, oradaki tale
be arasmdan ge~mi§ti. Rene Guenon, bu 
frans1z seyyahlannm oniinde mevcudiye
tini if§a etmedi. Onun gozlerini bile kal· 
dtrmamakta JSTar edi§i, onlara bakmayJ§l, 
di.inyasmm artlk Luar lc.Jytlarmda Sen 
kenarlannda olmad•gma kanaat getirme
sinden midir? 

Y ammdaki masada oturan Mi.isliiman 
talebenin Rene Guenon oldugunu ogren
dim; fa kat o kadar ... Benimle tam§mak 
istemedi. 0, artJk, bir Arab §eyhi ve !s
lam filozofudur. 

Muski lokantasinin, koyun <;evirmesi 
yaparken radyodan ta§an Kur' an ayetle
rini biiyiik bir vecidle dinliyen Elhac El
agati'ye «ahi • kardes» diye hitab ediyor. 

Kent Diikii Yugoslavyada 
Belgrad 29- Diik ve Dii!les do Kent 

5 agustos tarihine kadar Slovanya'd'l 
kill.n ·Bredo - Kranj §atosunda Prens 
Pol'la Prenses Olga'mn misafiri ola -
cakttr. 5 agustostan 20 agustosa kadat' 
Tiha admd'aki Yugoslav yatile Adriya
tik sahillerinde Yugoslav sularmda bir 
cevelan yapacaklar, mliteak1ben birka~ 
giin Zavtat ve Du.brovnik'te kalacak • 
lardtr. Dii·k ve Di.i§eS, miiteakiben tek -
rar Prens ve Prensesin misafiri olarak 
~atoya doneceklerdir. 

Denizden ~Ikar1lan servet 
Amsterdam 29 - Bundan yi.iz sene -

den fazla bir zaman evvel batmJ§ olan 
Liitin gemisinin hazinesini ~1karmaga 
Holandanm Ter§eling adas1 actklarmda 
ugra~makta olan Holandah Karima • 
ta:tarak gemisi, gemiden ilk bir altm 
<;ubuk ~1karnu!lttr. Bu cu:bugun uzunlu
gu 20 santimetre, geni§ligi de 61/2 san -
timetredir. 

A$1k ~lUI <d!Yr 
Nakleden: HAMDI V AROCLU 

1 
lstanbulda doktor Sefikten izmitte 

ca ,iftli~i sahibi Cevada 

- Aman $efik, yiiregim agnma gel
di. Oyle hoyratra otomobil kullamyorsun Ulu- Y 
ki! 

«Tam zamamnda ~ag1rdm. 1stanbul
dan uzalda~mak icab ed1yor. Kimseye 
goriinmemek i~in trenle gelmiyorum. Y a
rm otomobille yola c;Iktyoruz. Selamlar.» 

Sefik 
*** 

Ak§amm alaca karanhgmt keskin bir 
klakson sesi doldurdu. Demiryolunu a~an 
biiyiik bir otomobil, biiti.in siiratile tarla
lar arasmdaki yo! a at1ldt; yiiz metre iler· 
ledikten sonra i~ gJcJklayJcJ bir fren giiriil
tiisile birdenbire durdu. Doktor ~efik, 
eli direksiyonda, geriye dogru yan done
rek: 

- Buyurun bakahm, dedi, bir siirii 
inek daha I Az kalsm siiriiniin ortasma 
dahyordum. 

Otomobilin ic;inden, Raika Hamme
'!:ndin in titrek sesi i§itildi: 

- Ne yapayJm annecigim, kabahat 
ben de mi? Y anm saattenberi ad 1m ba
§mda bir hayvan sliriisiine rastgeliyoruz. 
<;;1ldtrmak i~ten degil. $u hale bakml Bu 
darac1k yolun neresinden ge~eyim? 

Klaksonun dtigmesine, asabi parmak
larla birka<; defa iistiiste bast!. T ozlu yo
lun sagmda ve solunda doymaz gozleri
ne kestirdikleri c1hz ye~illikleri yolmakla 
me§gul inekler, tenbel tenbel ha~lanm 
~evirip baktJ!ar. Bir ikis~ klaksonun ctr
lak sesine, bo~·Jk bir bogiirme ile muka· 
bele etti, fakat hi~biri yerinden kJmllda
maga liizum gonnedi. 

Sonbahar ak§aml, goz alabildigine u
zamp giden sessiz brian, esmer golge· 
Jere biiriiyordu. Doktor ~efik, i~inde 
ofke ile can sJkmtJsmm birbirine kan~hgl 
gozlerini etrafta dola~tud1, ihomurtuyu 

ibrahimle Tekirdagb, 
kar,IIa,acak 

Gi.ir~ merakhlan yarm Taksim stad
yomunda kendilerini ~ok alakadar ede· 
cek iki miisabaka seyredeceklerdir. Bu 
mlisabakalar Tekirdagh Hliseyinle Ba
baeskili itbrahim ve Bandmnah Kara 
Ali ile A vustralyah Core Modrm arala
r.r.nda cereyan edecektir. 

Tii-rkiye Ba~pehlivam unvamm mu -
hafaza etmekte olan Hii.seynin ba~dltl 
pehlivanlarmm en iyilerinden ibrahlm
le kar~1l3.§mas1 ilk nazarda gayrimiisa
vi iki ku'Vvetin ~arpl§mast halinde gibi 
goriinmekte ise de vaziyet hi~ de oyle 
degildir. Ancak 95 kilo gelen ibrahimin 
g~en hafta herkesin takdirini kam • 
nan bir gi.ire~ g1kararak Tekirdaghyt a
deta ademi muvaffakiyete ugratmast 
biitiin dikkatlerin iizerinde toplanma • 
sma sebelb olmtl§tur. Yannki giire§te 
Hii.seynin §Ohretini tehlikeye dii§iirmi· 
yecek bir netice almaga ~ah§acag1 ve 
kendini adamalalh stkacagt §liphesiz -
dir. Fakat buna mukabil ibrahim de bir 
hafta evvel Ti.irkiyenin en iinlii pehli -
vanma az gok kafa tutabilmenin verdi
gi gayretle ringe ~tkacak ve herakatm
da daha serbest davranarak Hiiseynin 
daha zorlu bir rakibi kesilecektir. !ki 
pehlivamn bundan evvelki mi.isabaka
larmda ba~g6steren miinazaalarm bu 
hafta tekerriir etmemesini temenni ede
riz. 0 gi.ire~te seyirci olanlar 1-brahimin 
huysuzla~tJgtm g&erek kendisinin hak
Slz oldugu kanaatini edinmh;lerdi. Fa
kat ibrahimin dedigine gore, bu i~te 
hakstz olan Tekirdaglt Hiiseyindir. <;iin
ki.i , timid etmedigi bir mukavemet kar
~ISlnda kalan Tii·rkiye Ba§pehlivam ke
mane c;ekmek gibi usulsliz hareketleri, 
hakemin bile goremiyecegi bir ustahk
lt, kenclisine tatbik etmi!l ve hadiseye 
sebeb olmu~tur. Bunun dogru olup ol
madJgmi bilmiyoruz. Yalmz bu glire§i 
idare edecek orta hakemi biraz dikkatli 
davramr ve icab ettigi takdirde pehli -
vanlara yanh~ ve memnu hareketlerin· 
den dolayt ihtarda bulunursa mesele 
kalmaz kanaatindeyiz. 

Yannki giir~Ierin en miihimmi Ban
du,mah Kara Ali ile Avustralyah Core 
Modrm aarsmda cereyan edecek olam
dtr. Bu iki pehlivan da bundan evvel 
kar~Ila~mt§lar ve Kara Alinin ezici iis
tiinliigi.ine ragmen tu~ olmad1jp i<;in be
rabere kalm1slardt. Bilegi kmld1ktan 
sonra bir miiddet koyi.ine <;ekilerek or
talarda goriinmez olan Kara Ali tarihe 
kan§mt~ zannedilen §Ohretini bile~inin 
kudretile tekrar kazanm~ bir hale gel
mi~tir. Kara Alinin yannki giire§inden 
sonra verecegi bir karan biitiin merak· 
hlar sabtrsiZhkla beklemektedir. Bu 
karar, kendisinin hafta1ardanberi ~eh
rimizde bir rakib bekliyen Amerikalt 
Cek ~eri ile tutU§up tutU§miyacagi hu
susundadtr. 

MalUm oldugu iizere, Belediyenin is
tanbul festivalleri i~in davet ettigi f;)eri, 
Tekirdaglmm idmanstz oldugunu baha· 
ne ederek giire$mekten imtina etmesi, 
Mlilayimin de bu i§e yanaJ?m.amast yu
zlinden bekleyip durmaktadtr. 

Tekirdaglt Hiiseynin f;)eri ile giire~ -
mek i<;in maddi ve teknik birgok ~art· 
lardan ba§ka bir de ii<; haftaltk id:nanl1 
hale gelmek miihleti istemesine muka
bil Band1rmalt Kara Ali herkesin hak
kmda besledigi sempatiyi biisbiitiin ar
tlracak yigitc;e bi.r cevab vermi§ ve A· 
vustralyah ile gi.ire§il'ken idman ve 
kuvvetimi deneyecegim, ondan sonra 
karanm1 verebilir.im diyerek bin de -
reden su getirmek suretile ka~amaklt 

yollara sapmami§tlr. 
lki gi.ire§ i<;in anlattlgtmtz vaziyetler 

dfu;lini.i.lecek olursa yarmki miisabaka • 
larm ne derecede biiyiik bir alaka ile 

anduan bir sesle: 
- Eger, dedi, hmitteki Uluca c;iftli

gi de boyle ku~ uc;maz, kervan ge~ez 
hir yerde ise pek keyifli giinler ge~irece
giz demektir. -5u Cevadm zevksizligine 
de hayramm dogrusu I Hele sizin beni 
buralara siiriikleyi§inize hi~ diyecek yokl 

Raika Hammefendi, arkas1 kendisine 
doniik oturan oglunun bu soziinii, bo§a 
giden c;ok manah bir hakl§la kar§Jladl; 
sonra, kelimelerini onun dimagmm i~ine 
iyice yerle§tirmek ister gibi ag1r ag1r te
laffuz ederek cevab verdi: 

- Pekala biliyorsun ki 1stanbulda 
kalamazdtm. Muvakkat bir zaman i~in 
olsun uzakla§mak lazJmd1 .•• 

Doktor ;iefik, h1zla ge~iye dondti, can 
s1kmhsile mukabe!e etti: 

- Kabul! Fa kat dag ha§larma st~n
mak mecburiyeti de yoktu ya! 

- <.;iftlik ~ok giizelmi§. Etrafta av 
<;okmu~. Ava (;tkar, vakit ge~irirsin ... 

-An sevmem ... Hele avctlan hi~ ... 
Boyle eglencelerden nefret ettigimi bi -
lirsiniz. 

Raika Hanimefendi i(;ini ~ekti: 
- Bugiin her§ey sana fena goriiniiyor 

oglum, dedi. Sinirlerin gene bozuk. !n
§allah yanna kadar yah§tr .•. Hele ~iftli
ge varahm da ..•. 

Mektebler 

Heybeliada Deniz Lisesi: 

Heybeliada Deniz lisesinde orta kt
Slm yoktur. Y almz ii~ lise smdt vardJr. 
Birinci smtfa orta mektebi, ikinci Smtfa 
liselerin birinci smtfm1 bitirmi§ olanlar alt· 
mr. 

Girme §artlan: 
1 - Birinci smtf ic;in 15-18, ikinci st· 

mf i~in 16-19, ya§mda olmak. (Deniz 
lisesinin lic;lincli s1mfma talebe almmaz.) 

2 - Mekteb ilk muayene komisyo
nunca, umumi kavrayl§, Zfka, bedeni ka· 
biliyet, ve viicud dtizgiinlilgli baktmmdan 
yaptlacak ilk muayenede elveri§li goriil
mek. 

3 - Askeri mekteblere (liselere) ta
lebe kabulii §artlannl haiz olmak laztmdJr. 

(Deniz lisesine girmek isteginde bulu
nan talebenin miktan muayyen kadrodan 
fazla ise aralarmda riyaziye ve fizikten 
bir miisabaka imtiham yapthr. Miisavi 
derecede not alml§ olanlar arasmda stra
sile §ehid ~ocuklan, deniz, kara, ve hava 
zabit ~ocuklan ve sahil memleketler <;o· 
cuklan tercih olunur. 

4 - Kendi kendisini yeti§tirmi§ veya 
hususi' bir muallimden ders gormii§ olan· 
lar deniz lisesine almmazlar. 

Deniz lisesine girmek istiyen talebenin 
askeri orta mekteblerle liselerine girecek 
talebeden istenen vesikalar aramr. 
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Millet dersanelerinde 
imtihan olanlar 

Millet dersanelerinde imtihan olarak 
vesika almak istiyenler, her hafta <;ar
~amba giinii saat 13 te istanbul Maarif 
mi.idi.irliiglinde i§ Bi.ilrosuna mi.iracaat 
etmekte ve kaytdlanm yaptrrd1ktan 
sonra imtihan olmak iizere istanbul 
44 iincii ilkmektebine gitmektedirler. 

A. dersanesinden vesika almak isti· 
yenlere, ilkmekteb ikinci stmf ktraat 
kitabmdan bir parc;a okutulmaktad1r . 
Ayni zamanda hesabdan da yiizler sayt
smm ~evresi dahilinde, cemi, tarh ame
liyelerile hayattan almma birka~ me . 
sele yaphrtlmaktad1r. 

'tl<; dersin vasatisi iic;ten a§agt dii$ -
medigi takdirde imtihana giren mu -
vaffak olur. 

B. dersanesinden vesika almak isti -
yenlere ilkmekteb iic; veya dordlineii SJ

ru:f ktraat kitablarmdan birer parc;a o
kutulmakta, saghk ve yurd bilgisine da
air sualler sorulmaktadtr . 

kar§Ilanacaklanm kestirmek kolay 
olur. 

Siileymaniye kuliibiiniin 
kongresi 

Siileymaniye terbiyei bedeniye yur -
dundan: 

Senelik kongre 6 agustos cumartesi 
saat 15 te Vez;necilerdeki yurd binasm
da toplanacagmdan arkada§larm i§ti • 
rakleri rica olunur. 

Ok miisabakalarl 
Okspor kurwnu genel sekreterligin -

den: 
Kurumumuzca tertLb edilen ok atl§ -

larmm 7 ncisine 30/7/938 cumartesi sa
at 15 te Okmeydanmda devam edilece
ginden saym halkl.miza ve iiye -
lerimize arz1 keyfiyet olunur. 

T ekirdagmda se~me ma~lari 
Tekirdag (Hususi) - Trakya muhte

litine oyuncu sec;mek iizere Edirne mm
takast futbol ajam Nazmi Tekirdagma 
gelmi§tir. Edirne ve Tekirdag futbol a
janlanmn e1birligile burada ii~ spor ku
Jii.bii arasmda tertib ettigi ma~lar ne
ticesinde Yllmaz, Halksporu 1 • 0, Te
kirdagspor da Ytlm,azt 2 • 1 magli1b et
mi~tir. 

Trakya muhtelitine Tekirdagh spor · 
culardan Hasan Sanba~, Hasan, Naznn, 
Nuri ve Mustafa se~ilmi§lerdir. 

ile SABAH, OGLE ve AK$AM 
Her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi flr~alaYJDIZ. 

Devlet Demiryollart i~Ietme 
Umum Miidiirliigiinden : 

1/8/938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikini ba§lanaca· 
gmdan evvelce hareket saatleri degi§tirilm~ olan ve Haydarpa~adan saat 
14/40 da tahrik edilen 1032 No.h katarla Pendikten saat 6/15 te tahrik edilen 
1017 numarah katar 1/8/938 tarihinden itibaren lagvedilmi!l ve bu katar
larm yerine eskisi gibi Haydarpa~adan 14/15 te hareket eden 32 No.h ve 
Pendikten 6/35 te hareket eden 17 No.h katarlar ikame edilmi§tir. 

38 No.h katar da Hayc!.arpa§adan saat 17/10 yerine 16/55 te hareket 
ederek Pendige sa at 17/50 de varacakt1r. 

• Yeni ceb tarifesi bastlnlamiyacagmdan saym, yolcularm ellel'inde bulunv.n 
ceb defterlerini bu tadilat dahilinde tashih etmeleri rica olunur. ( 4919) 

S1nai Miiesseselerin 
TUTACAKLARI 

lptidai maddelerine mahsus ahm ve sarf defteri 50 
Muamele defteri 50 , 
Ayhk beyannamesi ( 12 adedi ) 25 n 

Muamele verglsi kanunu ve tamam1 

Satu; yeri : iNK1LAB KiT ABE Vi 
Istanbul, Ankara caddesi No. 155 

Gi.imiisane 
' 

Vila yeti 

Daimi Enciimeninden: 
1 - Giimii~anede yeniden yaptmlmakta olan Memleket Hastanesinitt 

ii<;iincli klSlm in§aatt 29/7/938 tarihinden itibaren yirmi gun mlidetle ve 
kapuh z- rf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - im~aatm muhammen bedeli 17518 lira 86 kuru§tur. 
3 - Slirlilen pey haddi lay1k gi:irlildligii takc.irde ihalesi 18/8/938 per· 

§embe gi.inli saat 11 de Vilayet Daimi Enclimeninde yaptlacakhr. 
4 - $artnamesi Vilayet Enciimeni kalemindedir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenler muhammen bedelin % yedi 

buc;;uk tutan olan 1313 lira 91 kuru~luk banka mektubu veya hususi muha· 
scbe veznesi hesabma bankaya yatlnlm1~ depozito ak<;esi makbuzu ile bir• 
likte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri ilan olunur. ( 4927) 

30 Temmuz Cumartesi ak!lam1 ve 31 1 emmuz Pazar • 

Bayan A Y T EN idaresindeki 

CADDE BOSTAN PLAJ GAZiNOSUNDA 
Me§hur §llntoz IBY HORVATH ile me~hur dansoz MARGiT'in 

i~tirakile F evkalade Gala Geceleri 
6 Agustos Cumartesi ak~am1 

tiyatro baleti i§hrakile muhtelif 
danslar. 

me§hur san'atkAr HAZIM ile 
operet sahneleri, monolog ve 

Aksu Vapuru Dispe~ Heyetinden: 
9/2/938 civar1nda 

.. 
tarihinde Sinob 

Aksu vapurunun biiyiik 
kazaya 

he· ugr1yan 

sablartnl 
avarya 

tanzime memur olan heyetimiz 
vazifesini ikmal derek biiyiik avarya DiS
PE<;iNi Denizbanka tevdi etmi,tir. · Hasar 

yiik ve navlun ktymeti • • • garames1n1n gem1, 
mukarrerelerine yiizde 
ettigi i,te alakadar 

18,88 olarak isabet 
olanlara ilan olunur. 

( 4940 )' 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Satinalma Komisyonundan : 

Yi.iksek Miihendis mektebi 938 mali senesi mahrukat ihtiyac1 olan (300~ 
ton kok komiirii pazarhga konmu~tur. Beher tonun muhammen bedeli 
c 17,35 • lira olup ilk teminatt da c 391 • lirad1r. Pazarhg1 2/8/938 tarihinB 
rashyan sah gi.inli saat 10 da Giimii$suyunda Yiiksek Miihendis mektebi bi• 
nast i<;indeki Komisyonda yaptlacakttr. Pazarltga gireceklerin belli giinde 
ve §artnamesini goreceklerin de hergiin mekteb idaresine miiracaatleri ilatl 
olunur. ( 4926) 

Sustu. Oglunun kendisini dinlemedigi- rada, siiriiniin bulundugu yo! kenarmdaki 
ni goriiyordu. Doktor $efik, yolun orta- sed iistiinde, gecenin lo§luguna gomiilmii§. 
smt dag gibi kaphyan vurdum duymaz. bir korkuluk gibi hareketsiz ve sessiz o
siiruye fena fena bak1yor, asabi parmak- turuyordu. ;lefik. bu sefer sesini daha zi
lanm direksiyon iizerinde oynatJyor, ic;in yade yiikseltti: 

- Sagma kor de degil ya 1 l§aretle' 
rimi elbet gi:iriiyor. Hi!; boyle sersem DJ3b' 

luka rastgelmemi§tim. Sanki kar§t&tll~~ 
karagoz oynuyormu§ gibi ahk ahk yiit.~ 
me bak1yor. Kadm olmasa §eytan §Utl 

ic;in ofke buhranlm ge~iriyordu. - Sag1r m1sm? cevab versene! 
Klakson, ak§amm esmer sessizligi or - Kadm gene aldm~ etmedi. Doktor $e-

tasmda, keskin ve uzun iki ~tghk daha figin sabn tiikenmi§ti. Otomobilin kaptst· 
atti. !nekler, durgun havayt yanp uzak· m htzla a~tJ. yere atlach, kadma bir kere 
lara dagtlan bu 1srarh sesten usanml§ gibi, daha hayk1rdJ: 
ba§lanm, magrur ve aheste, bir kere daha - ~u hayvanlanni huradan aiacak 
~evirip bakhlar. Siiriiniin i~inden, bu m1sm, alm1yacak mtsm t Y ol iistiinde sa
miiz'ic sese dogru bir iki tekdir boglirtii- bah!Jyacak degi)iz, anladm rm? 
su daha yiikseldi; boynuzlar, gene otlara Kadm, bu defa, ba§ml hafif~e otomo-
dogru, ayni lakaydi ile egildi. bile dogru ~evirdi; fa kat ne hir cevab ver-

Doktor ,Sefik, kabil olsa, siiriiniin i~ine di, ne de yerinden krrmldad1. Doktor $e
dalacak kadar btiytik bir asabiyet ge~iri- fik, bu derece sogukkanhhk kar§Jsmda 
yordu. Ofke kmlcJmian sac;an gozlerile ofkenin hi~ir §eye yaram1yacagmt anla
etraft bir kere daha ara§hrdt: mJ§ gibi omuzlanm silkti, otomohilin i~in-

- Bakm I diye haykJrdt. $u kar§Jda de, i~in sonunu siikunetle bekliyen anne
bir kadm oturuyor. Bu inekler mutlaka sine donerek: 
onundurl.. Bu kadar patlrtJya hi~ ald1- - Bu kadm galiba aptal, dedi. Cor
TI~ ediyor mu bak! Mubarek sanki hey- diiniiz mii ba§1m1za geleni? Hayvan di
ke!! linden zerre kadar anlamam. Bu si.iriiyii 

Sonra iki elini birle§tirdi, boru gibi ag- nas1l defedecegiz? 
zma gotiirdli ve seslendi: Raika Hamm, bir fikir vermi~ olmak 

- Hey! Buraya baksana kadm l Sa- ic;in: 
baha kadar senin keyfini mi bekliyecegiz? - Sakm, dedi, kadmcag1z sagtr ol • 
~u siiriinli yoldan c;ek de ge~elim! , masm. Belki sesini i§itmemi§tir. Biraz. ya· 

Kadm, bu emre hi!; kulak asmach. 0- kma git bakahm. 

tepele diyor billahi! · 
Doktor ;lefik, kollarini kal~alarma d~ 

yad1; ne yapa<:agmt dii§iiniir gibi b11 

miiddet durdu, sonra, uzun hacakla1'1111 

h1zla a~arak kadma dogru ytiriidii. 'fJ' 
nma gelince omzunu diirttii: , 

- Baksana kuzum, dedi, sen difsl~ 
misin? Sagu mtsm? Y oksa a pta! mJsJll 

0 esnada yiizii ote tarafa doniik ol'0 

kadm, ba~m1 ag1r agu ~efige dogru ~e' 
virdi; alaca karanl1gm ortasmda, ahet1~' 
li bir kadm sesi yiikseldi: , , i 

- Bu sayd1gmtz teylerin hi!rblf!l 
bende yok ama, siz bana soylesenize b•: 
kay1m, deli misiniz, yoksa terbiyesiz tft1 
siniz? 

Doktor ,Sefik hie; bekiemedigi ~ rfJ( 

kabele kar§lsmda birdenbire §a§trrtll~~ 
Eli gayriihtiyari ba~ma gitti, kaske~ 
~1kard1. Lo§ havaya ah§ffiaga ba§h1~ 
gozlerini kadmm yiiziine dikti. Bu rii' 
ziin, §imdi iyiden iyiye sec;tigi ba tlarlll; 
hayretle kan§tk bir merakla uz:un u:t 
baktt. 

[Arkas: var! 



lata}r i§"nd diin kat'i 
ir anla§mf:tya vanld1 

Avam Kamaras1nda 
~iddetli munaka~a 

tanihi.rbiye hei~\tleri aras1nda 
Devlet esrar1n1 if,a eden 

da bir meb'us divan1harbe 

bir anla~ma .:z:,·,hakkuk etti, imza 
asir.ti bugiin ·~eya yar1~ yapdacak 

.zle :Arkast Sa. 3 siltun 1 de] donmii~tur. 
bii miiztkereleri de anlafma Hatay «bizimkileri» bekliyor 
rdi il( neticelendi Antakya 30 (Hususi) - Hatayda 
k tjO ~ Anadolu Ajansimn hususi Turk askerine kavu§ulmak iizere olan 

e bibilciriyor: gunlerin heyecam ya§anmaktadir. Butun 
~arta~Ic;iniz Suad Davazla Hariciye memleket hamhk i~indedir. Sokaklar, 
kend Fone arasmda Hatay meselesi evler, diikkanlar, hemen her yer bayrak • 
nde bJapilan miizakereler her nok - lar, Atatiirkiin resimleri ve bustlerile sus
etlerinr anla§ma ile kat'i surette ne- lenmekte; duvarlara hahlar, defne dalla -
a vir .r. Y ann ogleyin Suld Davaz n konulmaktadiT. 
ar§Inatbuata heyanatta bulunacak· Umumi yerlerde, sokaklarda, kahve • 

'irid Jerde, hele me§hur «Kopruba§i» nda 
ycu,r-:rnsrnrn verdigi malrimat halk, kadmh erkekli miitemadi bir hum
kl~;n,_ Havas ajans1 bildiriyor: rna ve hararet i~indedir. Orduyu bekle • 
pa ~~: .~a.kk'Jjikj ~iirk _ F ransiz mu- mek ve kar§Ilamak saadeti daha §imdiden 
ereltll bilkue nel!celenmi&tir. Ha • ilk sevincini goniillere doldurmu§tur. 
daki Turk F rans1z kuvvetlerinin Ancak, halkta, sabiTs1zhk ba§larni?tir. 
vcudunun t ti hususunda Antakya- Herkeste yeni bir haber almak, mes'ud 
erlamharbi1er arasmda yapilmakta hadisenin vukuu yakla§makta oldugunu 

n konu~malaa mevcud son mii~ku- ogrenmek i§tiyaki var. Gazeteler hararet-
da bertaratdilmi~ addolunabilir. le okunuyor, miitalealar yiiriitiiluyor. Her 

Yarm Fran•l-Iariciye Namile Tur- agizdan ~1kan sua! §U: 
e Biiyuk Bsi arasmda anla&manm «- Bizimkiler ne vakit geliyor?» 
Il olduRuntllii~ahede ic;in yapilma&l Hatayda k1yafet ink1labi da suratle ile-

lhtemel miilatta bunlann matbuata rilemektedir. Dune kadar ~ar§af i~inde 
t.ay meselein halledilmi$ oldugunu dola§maga mecbur olan Turk kadmlan 

•hR- etmeleriariddir. hemen bir hamlede pe<;elerini atmi§lardlr. 
asil olan 1a~manm Suriye hukume- Heniiz pe<;esini ~1karmaga cesaret ede -

ce de tasviBc;in mi.izakerelere derhal miyenler arasmda ise pe~eli, fakat yazhk 
lanacakhr. entarilerle sokaga ~ikanlar pek ~ok. ,Sap-

Hataya g/cek askerlerimizin ka giymiyen erkek de kalmarni§ gibidir. 
rniktar, Halebde komitecilerin laaliyeti 

A~kara 3d'felefonla) - Burada, Antakya 30 (Hususi) - Haleb, Ha-
rdiplomatik~ayj olan bir habere gi:i- taya kar§l bir suikasd merkezi haline gel-
F ran~1zlar~i.i~terek emniyeti tesis mektedir. Suriyenin her tarafmdan gele • 

n vazlfe alk iizere Hataya gidecek rek Halebde toplanan ve geceli gundiizlu 
rk askeri 'asmm miktarmm 2500 Usbecilerin reisi Hamid ibrahimin evinde 
bden ~ii teb olmasmi teklif etmi§ ic;timalar yapan bu serguze§b;iler, Hata
. u kit an ta&Iyacaklan silahlan ci- ym kurtulu§u aleyhinde kotu niyetler bes-
mden d • k · I ·1 · I k d' I H I bd b I H e •I no ta1 nazar ar 1 en erne te IT er. a e e u unan ve a • 

rmii&tiir. taydan Halebe giden Turkleri hapsede -
Akyni mehldeki haberlere gore mu$~ rek dayak atmaktadular. Bu fesadCJ!ann 

re · k emmydesis edecek askeri kit' a - ba§larmda Emin Muyesser, Abdulka -
r urnand,un bir Fransiz olmasi ta• dir, Germani Emin Haydar, Usbeci sek
Imizda •· k t' n 1 ~e ilde kabul edilme • reteri ~efik Siileyman, Humus avukatla-

15 Ir. rmdan Abdiilkerim vardir. 
A Genet Hudzinger dondii Komiteciler Hatay meselesini bahane 

) ntaky~) (Hususi muhabirimiz • ederek fikirlerini beyannameler dag1tarak 
•n Jil( . 
k .-:- Orniserle temasta bulun - yaymaga ~ah§iyorlar. Suriyenin mahalli 

a uzere . ..,. t · · 1 G 1 h k · b b 1 k d . ' J • u a gitffii$ o an enera ii umeh, iitiin un ara goz yumma ta -
u zmger:n talirnati alarak buraya d1r. - Zeki 

Mma;; ··c;:i;:;i"""""""'M:"''"""O;tii~dagm 
alack · d r pes1n e ... 

' 
'ski i~razlar1n faizle

ri le indiriliyor 
Londra - -M'll tl C . . . t'k l . 1 e er erniyehmn 1 raz ar Illite · l'k I 51• sene 1 a tmc1 rapo-
"'';,a ne§rl:ir. 

t B~ ~ape~en sene sarfedilmi§ alan 
e.samm !a netayic · · ... l'f d'll mm gecren sene 
· 1 e 1 1 ~n Danzig ve Macaristan 
krazlar:>ldayetteki muk I • f -. d . ld ave evi a 
11 ai.m e tadil eden nizamname-
~er'~y1vkiine vazedilmi§tir. 
"-Ornlte1dan b k y . . a§ a, unamstamn 
may1sh k t'' ~ a iyyen tediyatta bu -

• e.nami& ~unu kaydetmektedir. Ko-
J " memn va- · · · · 
~akl . . • -~J ~ ..... tarsm etmek 
. ,§Irndikumetm sarfetm' ld ~ llresan> • k I§ o ugu 
Jh : ~ t. ta, yalmz komitenin de 

mmi v• bu h"k• b h · ·• u umet u vaziyeti 
.a. Zly~lah etmek arzusunda ise 

'!CI bore meselesini d . • . aimi surette 
Zim etzrnaksadile ha· 'll . lb . m1 erm mu -

atm1 a.trnm etrneg~ e t d • .. 1 b gayre e ece-
~u tale<' a ulunmaktadir. (a. a.) 

~ap1n Japonyaya 
... .. 

Vll muracaati 
. ndra) (Hususi) - Romadan 

b1qdigi gore, Papa Cindeki a~1k 
§e!rin :nbard1mamna nihayet veril
~·e ten: i~in J apon hiikiuneti nez _ 
h~·llle§eslerde bulunmu§tur. ]apon 

uktinibu miiracaate miisaid cevab 
ver< .. . 

so~ my or. 
Scyetler haksrz mt? ..,... 

• 0 j .... o - Domei ajansmdan: 
:n ° Hariciye N azm, J apon sui anna 

ill!~ c{ugundan kaptam 1500 yen ce
IY.a .rnakfim edilmi ~ olan bir Sovyet ge-
51010 ... d d'I . .. . S tl . usa ere e 1 mes1 uzenne ov-

elrdln ,!t>ml§ olduklan protestonun hak-
o Ugt b .. S u eyan etm1§t1r. 
kt"Y~l., ]aponyanm ittihaz etrni§ ol.. t~ a. nn 1905 tarihli Ortsmut mu-

esi ah' uh l'f ld v 'dd' . .forlard mma m a 1 Oi ugunu 1 1a 
1. 

muhakemesi 

Duru,ma, 14 temmuz 
giiniine tehir edildi 

Ankara 30 (T elefonla) - Asri me
zarhk ittihaz edilen arsalann istimlak i~· 
lerindeki usulsiizliikten dolayi Istanbul 
Valisi Muhiddin Ostiindagla Belediye 
erkamndan baZJ!an hakkmda Devlet Su
rasmca liizumu muhakeme karan veri! -
mi~ ve muhakemenin T emyiz Dorduncu 
Ceza dairesinde bugun yapilmast takar· 
rur etmi~. alakadarlara davetnameler 
gonderilmisti. Bu sabah saat 9,30 da a
c;llan celsede alakadarlardan yalmz biri 
bulunmu~tur. Vali Muhiddin Ostiindag, 
Atina seyahatine c;Ikrni~ oldugu cihetle 
tebligat yapilamadigi anla&Ilmi~br. Mu
hakeme, istanbul Valisine tebligat icras1 
ic;;in 14 temmuza tehir edildi. 

400,000 liraya satdan 
bir at 

Paris 30- Londradan Figaro'ya bil
dirildigine gore pa?:ar gunii buyiik Paris 
mukafattm kazamm~ ve §imdiye kadar 
asia yenilmemi§ alan Mearko admdaki 
!talyan ah 60,000 !ngiliz Erasma Marten 
Benson admda bir ingiliz tarafmdan sa
tm almmi§hr. (a.a.) 

Osmanh borclarma aid mii· 
zakereler son safhada 

Paris 30 - Anadolu Ajansmm hu -
susi muhabiri bildiriyor: 

Osmanh borclarmm odenmesi tarzma 
dair cereyan etmekte olan muzakereler 
son safhasma girmi§tir . 

Suriyeli tahrikat~i Hindis· 
tanda yakaland1 

Simla 30 - Royter ajans1 muhabirin
den: 

Yeziristan kabilelerinin yard1mile Af· 
gan Hanedamm devirmek tasavvurunda 
bulundugu iddia edilen Suriyeli esraren~ 
giz tahrikatc,:I $amipir, teslim olmu§tur 
~endisinin Suriye:yJ'risevkedilecegi tah-

mm olunmaktad·~ 

veriliyor 
Londra 30 - Ekseriyet liderlerinden 

M. Margesson, dun ak§arn kabineye 
«resml esrar kanunu» ahkamma tevfikan 
M. ,Sandys'in mes'uliyeti ve bu kanuna 

nazaran parlamento azalannrn vaziyeti 
meselesini tetkik edecek olan hususi komi
te azasmm isimlerini bildirmi§tir. Bu isim
ler, ne§redilmemi§tir. Fa kat, imtiyazlar 
daimi komitesinden tamamile ayn olan 
bu komitenin M. Sandys'in diyamharb 
huzuruna ctikmasi meselesini kokunden 
halletmege memur olacagi ve hiikumet 
ekseriyetinin sekiz miimessilile muhalifle
rin alt1 miimessilinden terekkiib edecegi 
zannedilmektedir. Her ne kadar asker! 
muhakeme usullerinin ilga edilmi§ oldugu 
Avam Kamarasmda beyan edilmi§se de 
askeri tahkikat divanmm bugiin hususi bir 
toplantt yapacag1 haber almrni§hr. 

Mecliste miinaka,alar ve Harbiye 
N azrrrnrn beyanatr 

Londra 30- M. Diinkan Sandy, 
diin Avam Kamarasmda ihtiyat ordusu 
miilazimi s1fatile ve iiniformasmi giymi§ 
oldugu halde evvelki gece te§kil edilrni§ 
olan askeri tahkikat divam huzuruna ~ik
maga davet edilmi§ oldugunu haber vere
rek hakiki bir protesto ve hayret futmasi 
koparml§hr. 

Mumaileyh, Avam Kamarasi imtiyaz
lar komitesinin derhal keyfiyetten haber
dar edilmesini istemi§tir. 

Ba§vekil, bu miiracaati kabul etmi§ ve 
miiteak1ben ordu meclisinden imtiyazlar 
komitesi bir karar verinciye kadar tahki
kat komisyonunun takibati tatil etmesinin 
rica edilecegini beyan etmi§tir. 

M. Cemberlayn, miizakerelere muda
hale ettgi s~rada tahkikat komisyonunun 
Dunkan Sandy aleyhindeki ithami de -
gil, belki gizli haberleri i§aa etmi§ olan 
zab1ta aleyhindeki ithamlan tetkik icrin 
viicude getirilrni§ olduguna i§aret etmi§ti. 

Amele firkasl mensublarrnm yeniden 
yaptiklan protestoya cevab veren M. 
Hor-Beli§a, ordu medisi divammn top -
lantiSinda hazir bulunmami§ olmakla be
raber mezkur divamn bir tahkikat divant 
te§kili icrin ittihaz etrni§ oldugu karardan 
miitevellid mes'uliyeti kabul etmekte ol
dugunu beyan etmi§tir. 

M. Hor - Beli§a, ilaveten demi§tir l.i: 
«- T ahkikat divammn bu meclisin 

imtiyazlanna tecaviiz etmi§ oldugu mev
zuubahis degildir. Divanrn gayesi, bir za
bitin kendisine yap1lan itimad1 suiistimal 
edip etmedgini ve §ayed boyle br kabahat 

vukua gelmi§se, boyle bir tahkikatm ne gi
bi ahval ve §erait dahilinde ammenin 
menfaatine tevafuk edecegini tayin et -
mektedir. 

if§aattan ordu meclisinin ne suretle ha
berdar olrnu§ oldugu suretinde sorulan 
suallere cevab veren M. Hor Beli§a, bu 
babdaki haberin M. Sandy tarafmdan 
kendisine gonderilmi§ ve kendisi tarafm -
dan Harbiye N azmna irs a! edilmi§ olan 
mektub vas1tasile elde edilmi§ oldugunu 
soylemi§tir. 

Ordu meclisi, tahkikat icrasma otoma
tik olarak karar vermi§tir. 

Liberallerden M. Mander, askeri tah
kikat komisyonunun t'e§kili amnda M. 
Sandi'nin bu komisyon hU!:uruna ~lkma
SI ihtimalini Ordu meclisi azasile Harbi
ye N azmnm dii§uniip du§unmemi§ olduk
larmi sonnu§tur. 
· Nazir, §U suretle cevab verrni§tir: 

«- Bu ihtimali Ordu meclisci azasi~ 
mn dii§unup du§unmemi§ olduklan hak
kmda bir §'CY soyliyemem. M. Sandi'nin 
ihtiyat ordusunun bir zabiti olmasmdan 
dolayi, meclise hesab vermek mecburiye
tinde bulundugunu du~unmii§ olmalan 
miimkundiir ve §ayed ba§b. bir zabit, M. 
Sandi'yi i§te zimethal g_osteren §ahadet
lerde bulunmu§Sa komisyon huzuruna ~tk
masl kendi menfaati icabahndand1r . 

M. Cemberlayn'm bu meselenin der
hal imtiyazlar komitesine tevdi edilmesi
ne dair olan takriri eller kaldmlmak su
retile kabul edilmi§tir. 

Komite, bugiin toplanacakttr: 

lmtiyazlar komitesinin toplantrar 
Londra 30 - 1mtiyazlar komitesi, bu 

sabah yeni bir celse akdetmi§tir. Bu cel
seye M. Cemberlayn riyaset ediyordu. 

Askeri tahkikat mahkemesi, Parla -
mento tahkikat komisyonu raporunu ve· 
rinciye kadar faaliyetini tehir etmi§tir. 

(a.a.) 

------~ 80 Munrb talebe geliyor 
Aym dordiinde ehrimize 80 Mtstrh 

talebe gelecektir. Talebeler, burada i 1 ~ 

gun kaldtkta,. A~om:a Ankaraya gide 
ceklerdir. ,,uk ha~ • .;ll 

I 

-
« Zeytindag1 » 

Yazan: PEYAMI SAFA 
Tiirk~ede okunacak bir kitab bulam1· ond.an, Anadoludan utantr gibi, hepsi 

yan garb hayram munevverlerimizden bi~ lstanbula dogru, perdelerini kapamt§, 
ri, F alih R 1fkmm «Zeytindagi» m gor- mu§ambalanm indirmi§, zambalartnt 
memi§ olacak ki, on be§ giin kadar evvel sondilrmil§, gizli ve qabuk ger;iyor. 
gonderdigi bir mektubda bana §Unlan ya- Anadolu Ahmedini soruyor. Ahmed, 

o daha diln bir kur§un istifinden daha 
Ziyordu: ucuzla§an Ahmed, §imdi onun pahast-

«Ben Theodor Storm'u, Thomas m kanadtm ktsmt§, ttrnaklartnt biiz • 
Mann't, Andre Maurois'y1, Andre Gi- mil§, bize dimdik bakan ana kartaltn 
de'i b1rakip Mahmud Y esariyi, Esad gozlerinde olqilyoruz. 
Mahmud Karakurdu, Burhan Cahidi na- Ahmedi ne iqin harcadtgtmtzt bir 
s1l okuyabilirim? Efendim? .. Bana yaz1k soyliyebilsek, onunla ne kazandtgtmtzt 
degil mi ?» bu anaya anlatabilsek, onu ovilndilre • 

Sayd1g1 Tiirk muharrirlerinden hi~biri, cek bir haber verebilsek... Fakat biz 
o yabanc1 muharrirlerin ayarmda olmasa Ahmedi kumarda kaybettik! 
bile, Dorduncii Vak1f hanmm oniindeki Y almz bu parc;a, eserin diger klSimh.
bozuk yayakaldmmmda yuriiyemedigi nnda, musamahasiz bir tenkid goziiniin 
ic;in, Pariste, ,Sanzelize'de oturmay1 ter- yakahyabilecegi kusurlan silmege tekbil
cih eden bir vatanda§la bu mektubu ya- §Ina kafidir. Fa kat bu kitabm yalmz rnii
zan miinevver arasmda ne fark vard1r? ellifine degil, varsa, muanzlarma ve ac1 
Biitiin Turkler boyle dii§iinseler Parisin · yuzlu hakikate de bir hizmet yapmi§ ol
nufusu 21 milyona c;tkar ve Turkiye hom~ mak ic;in, eserin kifayetsiz kalmi§ tara fla
bo§ kahr. Eger Vakif hamnm kaldmmla- rmdan da biraz bahsedelim. 
rm1 tamir etmek umidi varsa, bu, garb Birkacr par~asi aynlmak §artile, bu ki
hayram miinevverlerimizin tamamile aksi- tabm bize en ehemmiyetli ve en nafile te
ne du§iinmekle mumkun olacakttr. ferruatl ayni kibirli ve sogukkanh tonla 

Gene turk~ede ele almacak bir kitab anlatan, golgesiz ve i~ine aldigl ~ol ka
bulamiyan dostlanmdan biri, ge~en giin dar duz, yeknesak bir kuaat kitabi iislfi
bana Zeytindagtni okuduktan sonra ka- bu vard1r. Biiyuk Harbin ba§lamasmdan, 
naatini degi§tirmege hamlandigJni soyle- gidi§inin ~e§id c;e§id safhalarma kadar bir 
di. Mektubu yazan okuyucumuza da ce- ~ok ehemmiyetli tarih vak' alan ve pey
vab olarak yalmz F alih Rifki imzasm1 ta- gamberin mezan gibi manas1 §eklinden 
§lyan eserlerin bir listes_ini gondermek ye~ ibaret olm1yan buyiik tarih manzaralan 
ti§ir. bu kitabda, Kalyoncukullugunda bir ma-

Zeytindagl, Biiyuk Harbin dort sene- nav arbedesi ve bir bakkal diikkam kadar 
sini Cerna! Pa§amn emrinde, Dorduncu ehemmiyetlerinden tecrid edilerek anlah
Ordu karargahmda ge~iren muharririn !Iyor. H 1zla ge<;en bir trenin penceresinde 
kisa inhbalandn. Sonu inknaza varan bir bir kag1d par~asi ustiine almml§ notlar gi
hezimetin krokisinden ba§ka bir§ey olm1- bi acele intibalar ve s1k s1k «biitun clava 
,Yan bu eserde geni§ bir tarih~i veya ic;ti- budur.» tarzmda, askeri bir tonla verilmi§ 
maiyat~l gorii§u aranamaz. F alih R1fk1 keskin hiikumler arasmda baz1 tezadlar 
Atay, baki§lanm Cerna! Pa§a imparator- da goze ~arp1yor: Eserin 45 inci sahife
lugunun Suriyedeki mes'uliyetsiz ve kanh sinde «Halebden Adene kadar suren o 
saltanatina ~evirdigi zaman, gozlerine koca memlekette» bir Arab meselesi yok
vuran en keskin boyalann ve en sert ~izgi- tur; 49 uncu ve 52 nci sahifelerde ise 
lerin delaletile, mevzuunun ucsuz ve dib- Aliye divamharbinin en buyiiklerini ol
siz kart§ikhgmda kaybolmaktan kendini diirdiigu bir Arab milliyet~iligi vardtr. 0 
kurtarrni§hr. Bir mesele halletmek iddia- kadar vardu ki «hunlar zindandan ipe 
smda olm1yan bu kitab, yakm tarihin bir kadar, Arab mar§I okuyarak, cesur ve dik 
iki sene i<;inde kendiliginden hallediver- ba§h gitmi§lerdir.» 42 nci sahifede «Turk 
digi meseleleri bize kibrit aydmhgmda milletinin kendi ba§ina devlet yapamlya
gorunen hazin ve korkunc hirer inkiTaz cagma» inanan Osmanh emperyalizmi, 
manzarasi, komiginde bile deh§et sakh birka~ sahife sonra (5.51) bize ittihad ,-t 

hirer fikra ve menk1be halinde veriyor. T erakkinin bunyesinde «Arnavud, Er
Bunlann ic;inde, <<Allahaismarladik» gi- meni, Rum ve Arab biitiin ekalliyetlerin 
bi, bi.itun mekteb kitablannda, butun ceb milliyet~i ve istiklalci unsurlanmn can 
defterlerinde, biitun hafiZalarda bulun- dii~mam» halinde gosteriliyor. 
mamasma hayret edilecek kadar giizel, Biitiin bu tezadlann ve kifayetsizlikle
bin defa okunacak kadar guzel par~alar rin mazeretini de muharririn Buyiik Harb 
var. T ek kelimesine kiyamadigim hal de ba§larken heniiz yirmi ya§lm ge~memi~ 
yans1m feda etmege mecbur olarak o ya- olmasmda bulabiliriz: 
zmm son parc;asmi buraya ahyorum: « Yirminci asrm on dorduncii senesin-

Zeytindagtmn ~amlart arasmdan, gil· de henuz yirmi ya§Ifil tamamhyordum. 
ne§i hi~ sonmiyecek, hi~ ak§am golgesi Bir yaprak kadar hafiftim: t~imin hirbir 
gormiyecek gibi bakan Lut qukuru, "' 
~imdi biitiln imparatorlugu iqine ~eken kayg1 ile burkuldugunu hissetmiyorum.» 
bir mezar gibi, geni§leyip derinle§iyor. Yirmi ya§ma kadar devam etrni§ bir 

E§yamt ve kagtdlanmt bavuluma yer- masumiyetin bu itirafmdan sonra, onu ta
le§tiriyorum. Arttk ,Samdan ayrtltyo • kib eden birka~ senenin hahralarmdan, 
ruz. Cemal Pa§a, !stanbulda istifa ede· daha fazla olgunluk beklemege hakk1m1z 
cektir. yoktur. 

Tren giderken iki taraftmtzda Suriye 
ve Lilb11ant sanki safra gibi bo§alttyo-
ruz. Yaztn kendimizi Anadolu koyleri· 
nin arastnda Kudilssilz, ,Samstz, Lilb • 
nanstz, Beyrutsuz ve Halebsiz, oz can 
ve oz ocak kaygtstna bogulmtL§, oyle 
peri§an bulacagtz. 

Kumand.antm harab Anadolu toprak· 
lannt gordilk~e: 

- Ke§ke vazifem buralard.a olsaydt, 
diyor. 

Ke§ke vazifesi orala'rd.a olsaydt ... 
Ke~;ke o alttn sagnagt ve enerji ftrttna
st, bu durgun, bo§ ve terkedilmi§ vatan 

PEYAMI SAFA 

Cekoslovakya ekalliyet 
davas1n1 halle ~all~1yor 
Ba,vekil Polonya ve Ma -
caristan siyasi miimessil

lerile de miizakerede 
par~ast ilstilnden ge~seydi... Prag 30 - c;ete-

- Eger kaltrsam, diyor; biltiln eme· ka teblig ediyor: 
lim Anadoluda ~alt§makttr. BaFekil, diin mil 

Eger kaltrsa, eger btraktrlarsa ... Ana· liyetler meselele _ 
dolu hepimize htnq, §ilphe ve emniyet~ rile i§tigal edecek • 
sizlikle baktyor. Yilz binlerce t;ocugu - olan parlamento 
nu memesinden sokerek altp gotilrdil • heyetinin ihzari 
giimilz bu anaya, §imdi kendimizi ve mesaisine devam 
pi§manltgtmtzt getiriyoruz. lstasyonda etmi§tir. 
bir kadtn durm'U§, gelen geqene: B~ek.il, birkat; 

- Benim Ahmedi gii.rdilniiz mil? di- giin evvel davet et-
yor. mi~ oldugu Polon -

Hangi Ahmedi? Yilz bin Ahmedin ya ve Macaristan c;ekoslovakya BQ.§-
hangisini? siyasi mehafilinin vekili M. Hodza 

Ytrttk basmastntn alttndan kolunu t;t· miimessillerile gorii!imii§tiir. Muma -
kararak, trenin gidecegi yolun, Istanbul ileyh, Alman sosyalist • demokrat ftr-
yolunun aksini gosteriyor: kasmm miimessillerile de gorii§mii~tiir. 

- Bu tarafa gitmi§ti, diyor. Bu gorii§'Ine, bugiin de tekrar edilecek-
0 tarafa? Adene mi, Medineye mi, t' If. 

Kanala mt, Sartkamt§a mt, Bagdada mt? Ekalliyetlerin siyasi fukalan miimes-
Ahmedini buz mu, kum mu, su mu, sillerile yapilan bu miizakerelerin c;er· 

iskorpit yarast mt, tifils biti mi yedi? c;evesi dahilinde olmak i.i.zere Ba~vekil, 
Eger hepsinden kurtulmtt§sa, Ahmedini mumaliflerin parlamentodaki gruplan • 
gorsen, onu d.a benim kadar yabanct nm miimessillerini de kabul edecek -
bulacakstn; gozilniln t§tgt sonmil§, ~tL • ( ) .. tir. a.a. 

.. 

HE ~~~·--------=-5 ~ 
.__.Q~ESiNDEN 

Fransanu·:.• ---•• 
niyeti?rmektir? 

IL-JI atay meselesi, bozuk ve kadar bi
(r-D havalann barometresi g1· u~ bulu-

de birde degi§erek biz gai~iSI go
Jeri de §a§lrtlyor. Bu dava ~Ikl! ~1kah, ,_ 
ka~ defa, halloldu, bitti dedik; sonra da, 
ka~ defa, i§in tekrar sarpa sardigmi yaz· 
d1k. Muhterem okuyucular, arttk haber
lerimize de, mutalealanrniza da, tahmin
lerimize de inanmasalar hakhd1rlar. F · -·· 
kat, vaziyette hi<;bir yenilik ve degi§i~l su
olmadJgi halde karilerine mutlaka ytma· 
havadis vermek gayretke§ligile giiriiltul i 
haberler uyduran ve hi~ bir§ey bilmedik· 
Jeri ic;in, iistelik uydurduklan da manam 
ve manhksiz §eyler olan bazt arkada§la 
miistesna, gazetecilerin bu meselede ka· 
bahatleri yoktur. Kabahat, sozunde dur· 
m1yan ve mutemadiyen fmldak gibi do
nen Fransadad1r. 

Fran~a. Hatay davasmda «ne yardan 
ne serden vazgec;emiyen>> adam vaziye· 
tindedir. Bir<;ok dostlannm ve kom§ulan· 
nm birer birer kendisinden yuz ~evirdigini 
goren Fran sa, 1914 teki siyaset hatasm1 
bir daha tekrarlamak ve Tiirkiyeyi ken· 
dinden kac;umak istemiyor. Hem, bugii~-
ku kuvvetli Atatiirk Tiirkiyesinin aciz 
Osmanh lmparatorluguna hi~ benzeme
digini de pekala biliyor; fakat, Hatay
dan da bir tiirlu vazge<;emiyor. Cunkii, 
mustemlekeci ruhu doymak bilmez; bir 
deniz aygm gibi si:imuriicii ve bir siiliik gi
bi emicidir. Sonra, bir kiSirn F ransizlann 
ac,:Ikc,:a Soy}emekten Ve yazmaktan ~ekin• 
medikleri gibi, Fransamn Adana ve ha
valisinde gozii vard1r. Hatay, Turk 
topraklanna dogru yapilacak askeri bir 
hareket i~in, iyi bir sevkulcen yolu ve 
guzel bir taarruz ussudur. Burada, mus
takil bir Turk idaresinin teessiisii, Fran· 
samn i§ine gelmez. Fra!lsanm bu fena ni
yetlerinin en buyiik delilini, gene bize 
F ransiz gazeteleri veriycr. Hatayda ce· 
reyan eden askeri miizake1 elerin en halle· 
dilmez noktasmm oradaki "{'\ "'~-. 'I;' ... 

s1z askeri kuvvetleri arasmVanlar:n v 

meselesi oldugunu, Frans1z Jtljr. NitL , 
okuyoruz. Fransa, Hatayda bir mikta; 
Turk askeri bulunmasma raztdir amma 
bir §artla, diyorlar; Hataya giren he; 
Turk k1t' asma mukabil, bugun orada 
mevcud Frans1z kuvveti, t u Tiirk asf.e~
leri nisbetinde artmlmahd1r. Fransiz ga: 
zeteleri, bizim, Hataydaki Tiirk ve Fran
stz kit' alan arasmda say1ca musavat iste
digimizi yazarak buna klZiyorlar. Ciinkii 
Fran sa, §imdi Hatayda bulunan kendi 
kuvvetlerini, bu mmtakanm miidafaa, mu· 
hafaza ve himayesinin esas1 addediyor .. 
ffiU§. 

Bu iddianm tahtmda miistetir mana 
nedir, biliyor musunuz ~ F ransa. Hatay& 
hakim olmak istiyor. Fransiz kuvvetlerile 
ayni miktarda Turk askeri Hataya girdi
gi takdirde. Hataydaki Frans1z hakimi· 
yeti, Franstzlann fikrince, hemen hemen 
yok hiikmune girecektir. 

Biz, bu iddiaya ~yle cevab verebili
riz: Turk askerleri Hataya girince, ora· 
daki FranSJZ askerlerini ayni nisbette ar• • 
l!rmamab, bilakis eksiltmelidir. HatayJO 
mudafaa, muhafaza ve himayesi maksa· 
dile F ransamn orada bulunmas1m luzum· 
lu gordiigu miktar askere, ayni maksadt , 
guden Turk k1t'alan da iltihak edince, 
Fransiz askerlerini a nisbette azaltmak Ia· ,, 
z1m gelmez mi? Mesela, Fr 1 ... atayr'11 
mudafaa ic;in, bugun. ~;1; alh alay bu· 
lundurmaga ~~ui'n goriiyorsa, ii~ Tiirk 1 
alaymm Hataya girmesi uzerine Fran-. 
~ alay1n1 geri almahdtr; ~unkii Hatayr 
korumak ic;in ihtiyac gordugu alb alayul 
ii<;unii Tiirkler temin etmi§ olacakbr. Za
ten, F ransa, 19 may1s 193 7 tarihli 
Fransiz itilafnamesile Hatayda 
ve asayi§in muhafazasile HatayJD muda• 
faasma Tiirkiyenin de i~tirakini kabul et· 
mi§tir: . Beraberce yapacagimtz bu iller- B · 
de, h1ztm yardlrnirniz F ransayt zahmetten ,Sirri 
ve masraftan yanyanya kurtaracak de • ; 
mektir. Hatayda Turk ve Franstz askef4 
Jeri kuvvet ve nufuz yan~1 yapacak degil
lerdir; i§ birligi yapacaklardu. Binaena
leyh F ransamn husnuniyeti varsa, bu kii
c;iik hesabm dogrulugunu hemen kabul et
mesi lazim gelir. Franstzlann, Hataya Bi·l 
recek Turk askeri nisbetinde kendi kuv • 
vetlerini artirmakta mar etmeleri, bu nU!I-II!P. 
nuniyetin mevcud olmadtgml ispata - ... ~, .... lll:fl 
crok kuvvetli bir delildir. 

kur yanagt kemigine batmt§, omzu goq· ----------
mil§, ona a.a soracaksm: ltalya harbiye miistetari Ba,vekil, yarm ,ehrim· 

- Ahmedimi gordiln mil? 
Haytr ... Hit; birimiz Ahmedini gar • Berline gidiyor hareket ediyor 

medik. Fakat Ahmedin her §eyi gordil; Berlin 30 (Hususi) -Alman erkam • (B~~\~·~ 1 tncs 1411.ftellfJ .~i· 
Allahtn Muhammede bile a.nlatamadtgt harbiye reisinin daveti iizerine, italya dan ~iyarba.k_tr isti ">\· 'inde hareket eWO A.T 
cehennemi gordil. Har'biye N ezar~ti miistC§an General Maanf Vek1lt, ev'-r ce de yazm11 cl 

,Simdi Anadoluya bat•dan, dogudan, Albetro Par;ani, temmuzun ii--iindl a.en~·.n..t.: topllisinde bir tetkik 
sagdan, soldan biltiln rilzgarlar bozgun "" ~ \! ,~ 
hayktn~arak esiyor. Anadolu; demir • Berlini ziyarfede~kti.r. Bi.r • Galatsaray.hl.ar cemiyel.'!ildll\~ urul~ar 

• han ve ~e~me ba~lartna manyada kalc14 t 1 n italYaRr . Her aytn Hk cumaSI toplanan, h'im ==;;;! 
n.u anyO'r Berlindeki yr. t' _. - gezt- rar vermi§ olan cemiyetimiz, i. Ia r 
r •tamy~!a.r nepsi . G T;;' hve l_Ye ve duhuliye yok- Park otehn tapla'ltl yen larak i 
, , • 'A • enc urn unyet neslinin degerli etmi§til' B"t · G 1 t 

t1a. . .nahsullerile viicude gelen bu Sl • u ur :t a asara 
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umiinden iki gun son-
rmalar geldi, Hasam ahp 

~vvela bu i~ koyde herkes ~a~
bir miiddet sonra hadiseyi ol -

tbi kabul etmekten de geri dur -
r. Zaten koylii bir~ey olur mu ol

maz nu diye, uzun uzun du~i.inerelc ken· 
dini yormay1 pek sevmez. Nihayet atet 
olmtyan yerden duman c;tkmaz der, ke
aip atar. Bu $efer de oyle oldu. Hep bir 
aittzdan: «Haaan kaynanasmm paralan· 

konmak itin kadtnCIKIZl boguvermi$ 
erse .. » dediler, delikanhya katil dam
nt yaptettrdilar. ihtiyann oJdi.igii ge· 

cettin sabaht Hanmn, kamm1 komiu 
koydeki bir diigi.ine yollama&t ve kadm 
cocuklan gotiirmek istemedigi halde co
cuklarm orada egleneeeklerini soyliye .. 
rek onlan beraberine almas1 i~in mar et· 
me11i 'uplwlere bi.isbi.iti.in kuvvet vermi,ti. 

Biraz da Hil$&nin kan mdan bahset -
mek lazun. Zehra ger~ekten kocasma 
ba~h bir kadmdJr, 0 kadar gtizel deail. 
fakat §Uh, ne~· eli giirbuz bir§ey. Biraz. 
~hli olan siyah ~ozlerine hatta amcasl
nm kiici.ik oglu da dahil olduRU halde az 
kimse yanmaml$. Hala da tutkunlan yok 
deiil. Mesela biti~ik kom~usu nalband 
Ali. kadmcai;tzJ tenha buldukc;a 1<;1mn 
yang•mm doker durur. Fa kat Zehranm 
ald1rd1~1 ok. Sonra bereket versin kar§1 
kom ulan Haci lsmaile. 0 gene kadmm 
pe~ine dii~mek istiyenlere giizelce payla
rml verip enlemeyi adeta ken<line itiyad 
edinmi11tir. Hasana daima babaca nasi
hatlerde bulunur, kansma dikkat edip 
elin itinden, kopeginden sakmmasmi say
ler. Bu adamt bi.itiln koylii cok sever, 
hUrmet eder. Hasanla da i\Ias1 iyidir. 

Hasan koyden iki jandarmamn ara • 
smda aitti~i gliniin ak~am1 herkes kahve
de: «Tu soy:;uz!. 1htiyar kad1na nastl 
k1yd1 !>> dtye, d-medigini buakmadt da 
nlmz o bir ey soylemedi. «N e yapsm 
bir kazad1r, elinden c;tkmt~ itte h> diye 
ic;ini c;eJr;-s~ sustu. 

.P .. ~~~"'--e~nm ertesi gunii Zehra dii • 
</~ · ~ l"t'. • ve anasmm oldi.igi.inii du

Cla drkin bir ~iiphe altmda 
tiri.ildtigi.ini.i ~ori.ince ne ya· 

a=.,._-""~'rdt. Q nee eli, patavatSIZ, 
giirillti.icli kadtn birdenbire slit dokmii~ 
kedilere dondi.i. «Hasan yapmaz bu i~i» 
dtyor da baska birteY demiyor. Haaanm 
batma gelen felalcetten memnun olanlar 
d, ~ok degil. Ba,ta nalb#lnd Ali. Goz 
koydugu kadmm boyle kimsesiz, tek ba~ 
~~~ kalmaat kimbilir ona ne i.imidlcr ver
mekte. Celelim kovliilere. Onlar e(;yle 
dii.Uniiyorlar: Mademki Hasan o gi.in 
kansan1 coc:uklarla 1!\riU ederek dii~i.ine 
yoJlarmth. Demek ki malcsadt evde ko -
cakan ile yalm~ kahp bu i-i becermek, 
yani onu oldiirmekti. Zaten nalband Ali 
geee onlarm damlarmdan bir taktm ~ii -
r"ltuler. iniltiye benzer &e&ler duymu.tu. 
Sonra kocakan ihtiyard1, doban ya,:n
dayda amma daha oleceae benzemiyordu. 
Gece o:lipdiri yahp da sabah yata~mda 
olii . dunmast epey manidar degil miy
di? 1-Iem kadm zengin ve hasi:~ oldugu
na gore paralanm almak i~in damadmm 
onu boiallayiverdigi apa~1k meydanday4 

dJ, Bereket versin ki adliye koyli.iler ka
dar i•i 4;abuk kestirip atmtyordu. Bir ih
bar vaki olmu~. imzas1z bir mektubla Ha
sanm kaynanasmt oldiirdugii adliyeye 
ildirilmi~ti. Bunun uzerine kadmm ant 

.. liimii de tiipheli goriilerek damadt tev· 
kif edilmi~ti. Fa kat heniiz Hasanm katil 

ive, mimlenmesi man~s1zda. T ahkika tm 
ehcesini beklcmek lazJmd1. 

Hasam ha;=~isaneyt: kr>vdular. Evvela 
elikanhnm mazisi ara&ttniC..h. Onun kav· 
ayt, giirlilttiyii sevmiyen, keno: halinde 
tr insan oldugu, ~imdiye kadar k:mseye 
r fenahk etmedigi anla~Ildt, Sorguj'a 
ekildi~i giin duydugu hayretten hala 
Llrtulamami$ olan ve sorulan suallere ne 
evab verecegini ~a~trarak durmadan ke· 
ehyen Hasllna miistantik bile ac1d1. 0-
un berrllk c:;ocuk bakt~h gozlerine yiizun· 
en bir teessiir buru~mast gelip gec:;erek 
akh ve merak etmemesini, bu ihbann 
erhalde bir dihmanhktan ileri geldiRini, 
akikatin pek yakmda meydana r;tltaca
tnl s8yledi. «Haftaya kalmaz kaye do
ersin» dedi. Hakiki kanaati de buydu. 
akat olii mezardan c;tkanhp da hi.iku -
et doktoru tarafmdan muayene edildigj 

aman i~ biraz c:;atallasti. Kadmm sol ea
imda hafif bir rnorluk vard1. Aln:na 
"ru da bae1 biraz sayra!mteh. Bu bclki 
elce bir dueme neticesinde olmu tu. 

ununla beraber ba,ma yedigi tiddetii 
d•rbe ile bu hale geldi~i de diisiiniile

lirdi. Koyliilerin $ehadeti de gcnein 
ucrim olmadtgt kanaatini aarsacak bir 
ildeydi. Hepsi «o oldiirdii» diyorlar· 

. Hem de hic:;birinin Hasana bir diit ~ 
anhih olmadaRt halde .. Peki boyle soy· 

elerine sebeb? Ciin li onlann kanaa!i 
buydu ve arhk hi~ ey bu sabit fikri 
f lanndan silemez asan kaynana-

oldiirmU tii.. Del" i? tr 
lar·' 

Peride Celli 
ka~bndaki ~iiri.ik, sonra nalband Alinin 
duydugu iniltiler .. 

Zehra kocasmm vaz.iyetinin birdenbi
re mii~kUlle~tigini duyar duymaz. derhal 
aghya sazhya ~ehre ko~tu. Anasmm ~a
kagmdaki ~i.iriigi.in, ba~mdaki s1yngm bir 
hafta evvel minderinden yardtmstz kalk
maga yeltendigi bir Sirada dii~me netice
sinde oldugunu agltyarak yeminlerle te
mi.n etti. Bu ~ehadeti adliye miisaid kar
~IiadJ. F akat haricdekiler kadmm koca
sm1 ~ok sevdigini ve onu kurtarmak i~;in 
boyle bir yalan uydurdugunu soyliiyor
lardt. 

Zehra kocasmm lehinde ehadette bu
lunup da mahkemeden tJktiib esnada, o 
gun kap1da kom~usu Hac1 lsmaile tesa
di.if etti. Hac1 gene kadma yakla,tt. Mii~
fik bir tav1rla kulagma egildi ve ona bir 
daha boyle mahkemelere gelmemesini, 
sonra kendisini de sue ortag1 diye yaka
laYJP hapse koymaga kalkabileeeklerini, 
yaz1k giinah olacagm1 soyledi. Kocasm
dan havadisler verdi. Hasan: «Koyde 
c;ocuklarm ba~mda otursun. Beni gorme
ge filan gelmesin. Y ak1nda her~ev hallo
laeak donece~im» demi&ti. Gene kadm 
boynunu biiktii, ic;ini c;ekti ve Hac1dan ay
nldt. E~egine binerek koytin yolunu tut
tu. 

Hasana gelince, hapisanenin parmak· 
hklan arasmda sessiz., sakin oturuyordu. 
Arkada~lan hepsi kor.kunc bak1eh, fena 
yiizlii kimselerdi. ilk ~i.inler c;irkin <;irkin 
gulerek: «N ast! oldiirdun rnOTUKU be I» 
dive, ona yaklaemi,!ar, etrafmda halka 
olmutlardt. Fakat o ka~lanm (fatml~, heJr 
sini ofkeli ofkeli suzmi.i~ ve tek kelime hi· 
le soylemiyerek bir ko~ye cekilmi~Li. 
F azla dii iinceli, dalgmd1. Zaman zaman 
icini ~ekivor, sonra parmakhklara gidip 
kocaman nasuh ellerile demirleri kumak 
ister gibi s1karak dJianya bak1yordu. 0-
na bu fenahKl kim yapm1~h? Mektubu 
adliyeye kim yollam1~b? Kendi kendine 
hep bunu soruyordu. 

Hapisanede onu arayan kimse yoktu. 
Ne kama geliyor, ne de koyden bir kim
se uihilYIP hat!nm soruyordu. Y almz ka
nsanm ~hadette bulunduau giinden be~ 
alb aiin aonra Hac1 lamail onu gormege 
ge)di. lki hemGeri kucakla~t!lar. Hact de
likanhva merak etmemesini, yakmda kur
tulacagmt soyledi. Zaten Ha!anm da 
son giinlerde eski durgun hali kalmamlt
h. Cunkii ikinei aor~llY ~ekili~inde aley:· 
hindeki delillerin kuvvetli olmadtFtini ve 
kendisini yaktnda sahvereceklerini avu ~ 
katlardan bir hay1r sahibi ona miijdele
mi~ti. Memnundu. Kom~usuna kansmt, 
c;ocuklanm sordu. Ne~'eli ne~'eli konu~
tu. Fa kat Hact !smailin sikmtth bir tavn 
varda. Bir~ey soylemek istiyor, yerinde 
k1vramp duruyordu. Nihayet bir arahk 
delikanhyt bir ko~ye c:;ekti. Kulagma bo
~uk bir sesle bir~eyler hsildad!. Hasamn 
rengi sapsan olmu~. gozleri donmi.i~ti.i. 
Sonra aralarmda ~iddetli bir miinaka~a 
ger;ti. Birbirlerinden aynlularken Hact o· 
nun omzunu ok~1yarak: «Bu i,i temizle 
ogul. Ne yaparsan yap, temizle>> diye, 
mmldand1 ve c;Iktt gitti. 

Hasan kogu,a avdetinde gene bir ko
$eye c;ekildi. Birdenbire c;ok de~i~mi,ti. 
Arttk o sakin, kendi halinde magmum a
dam de$tildi. Yiizii tekallus etmit. bak1~
lan korkunc bir hal almi~tt. Hele Haci 
1smailin anlath~I ~yleri hattrladtk~a ~tl
gm bir ofke ile sarsihyor, boyun damar· 
Ian ~i$iyordu. Demek kendisinin yoklu • 
gundan iatifade etmi~lerdi.. Hem de ne 
alc;akc,:a bir ~ekilde! Zehra nastl raz1 ol
mu~tu? Fa kat Hacmm dediV;i 5ieibi karm
nm bu i~te hie; suc;u, giinah1 yoktu ki.. 
N alb and Ali zavallmm tarlada yalmz 
olmasmdan istifade etmemi$ miydi? Ah 
akak bunu nas1l yapml$h? Art!k emindi. 
Kendisini ihbar eden de oydu. Kansma 
p;oz kovmu~tu. Bu yiizden i~te herti.irlii 
fenah~a , a~ vurmu,tu. 

0 gece J, "c; uyumadt. Hep parmaklik
lara ba,tm dc\yiyarak ve c;ok yo! yiirii -
miie bir insan gibi soluyarak dii$i.indi.i dur
du. Y akmda mahpesten kurtulacaktt. 
Buna emindi. Ba,ma bir kaza ~~;elmi~ti. 
Koylii boyle ~yleri c:;abuk unutur. Neka
dar kuvvetle itham ederse, o kadar kolay 
da affederdi. Her~ey unutulacakh. F aht 
obiirii, o namus lekeai.. Hac1 hakhvdt. 
Bu isi ancak kan temizlerdi. 

Sabah kogU$ arkada~lan onun yiiziine 
hayretle bakttlar. Bu vi.izii garib bir mo
rarti biirumii~tii. Gazier ir;eri do~ru kac;
ffil~ ve aim ihtiyar bir adamm aim gibi 
buru~mu$tU. N esi oldugunu sormak ic;in 
yanma yakla&anlara korkunc bak1~lar fJr
lattt ve biitiin aiin ne bir~y yedi, ne de 
bir tek kelime konU$tU. 

Ertesi sabah hapisanede biitiin mah -
kumlan heyecan ic;inde h1rakan bir ha · 
ber r;alkandt. Hasan ka~rn!$h. Hem de 
parmakhklan k1rarak.. Hapisane derhal 
sakt bir muhafaza altma almdt. Etrafa 
iandarmalar ko~turuldu ve og)eye do~ru 
Hasan dlerinde kelep<;e ilf! avdet etti. 

kat arttk o hakiki bir katildi. Ellerine 
linin kam bul h. Bu sefer 

2 - Bu dogumlulardan bedel verme ~art
lanm haiz olanlarm nakdi bedelleri 5/7/ 938 
ak§amtna ftcadar kabul olunacakttr. 

3 - l}ubede toplanma ve sevk gtinii 8/7/ 
938 sabah saat 8 dir. 

4 - Tayin olunan toplanma gUnunde 
miikelleflerln §Ubede bulunmalan, toplanma 
giiniinde gelmiyenler 2850 aayili kanunla ce
za goreceklerinden alakadarlarm buna mey
dan vermemeleri teblig ve ilan olunur, 

:,. :(. :(. 

A.skerlik ~ubeslnde mevcud defterlerde 
kayd1 bulunamtyan Yd. muhabere astegme
ni Mehmed Kema.l o~lu Ahmed Re~adm 
(43524) §ubeye mtiracaat etmesi. 

*** 
Beyoglu Yerli Askerlik ~ubesinden: 
Henuz seV'kedllmemi' alan a§a~Lda do -

gumlan yaztll erat 6/7/ 938 c;ar,amba gtinii 
sevkedileceklerinden o giin saat 8,30 da 
~ubede haz1r bulunmalan ve bu erattan 
bakiyye ve cezall vaziyette olmay1p da be
de! vermek istiyenlerin bedellerinin 5/7/ 
938 sah gunti a~amma kadar kabul olu
naca~l na.n olunur. 

1 - 316 - 329 dahll bakaya gayr11sllm 
san'atkar. 

2 - 330 - 333 dahil gayrilslam san'atkar. 

( Y ni Eserler ) 

Genclik 
Genclik gazetesinin 4 iincii niishas1 

bugiin «;Jkmi§br. Tavsiye ederiz. 

Zehirli gazlerden korunma 
Zehirli gazler ve balonlardan korun

ma mecmuas1 ismile yeni bir mecmua 
91kmaga ba§lamt~tlr. Tavsiye ederiz. 

Evlenme 
San'atkar $adinin oglu Gazanferle 

merhum tiiccar Hasamn k1z1 Fikretin 
evlenme torenleri diin gece ailenin bii· 
yil~ii Giimri.ik ve !nhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhanm Beylerbeyindeki ko -
kiinde yapllml§hr. iki tarafa da saadet
ter dileriz. 

latanhul Avc1lar ve Abet· 
Iar Birliginden: 

Av tezkerelerini degi~tirecek olan ar
kadajlarm Birlik merkezine ugnyarak 
hiiviyct varakalarmda yeni sene tasdi -
kmt yapbrmalanm rica ederiz. 

T e§vikiyede Mev lid 
Merhume annemin ruhu i9in i:ini.i • 

rniizdeld pazar g!inii ikide Mevlid ve 
hatm~ §erif okunacagmdan arzu buyu
ranlarm t~riflerini dilerim. 

ihsan I~tl 

Bir gece aabaha kar~I onu uyandud!
lar. Evvela ~ocuk bak1~h ela gozlerini 
ktrPishrarak etrafmdakilere hayretle bak~ 
t1. F akat vaziyeri cabuk kavrad1. Derhal 
ayaga ftrladt, hie tela~ ve korku ROster~ 
miyerek beyaz oli.im gomleiini siikunetle 
giydi. 

Sehrin en biiyiik meydanma sehpa ku
rulmu,tu. Etraf olduk<;a kalabaiiktt. A
laca karanhkta insanlar birbirlerini iterek 
ileriye dogru ba~lanm uzahyorlardi. 
Deh~etle ac;tlmt~ gozler bir an bile mah
kumun iizerinden aynlmtyordu. 

imam telkini yaph. Miiddeiumumi it· 
hamnameyi bir kere daha okudu ve ona 
son arzusunu sordu. Delikanh cebindeki 
elli kuru~un, giimu~ saatinin selamlarile 
beraber kansma goturiilmesini soyledi. 
Sonra metin adtmlarla sehpaya c;tkh. 
Cingeneyi iterek ipi kendi elile bogaz.ma 
gec;irdi, aya~hnm altmdaki iskemleye bir 
tekme savurdu. Karanhkta bir an bir ~ift 
baki$ parlad1. Sonra ba$ sert bir hareket
le one dii~tii, vi.icud beyaz bir mum gibi 
birdenbire uzayarak ipin ucunda salland1. 
Halkm arasanda derhal bir kaynaema ol
du. Cingene mi.iba~ire: «Car1klarmi ben 
ahyorum» dedi. Kammm elile ordii~ii 
topugu ve koncu lmmtzt dc;ekli beyaz. 
yiin <;orablarm1 elc:;abuklugile bir ba~lcast 
c;ekip siyudt ve kalabahk yava~ vava~ 
dagJ)maga ba~lada. 

*** 
Aradan iki ay gibi k1sa bir miiddet 

Bir 3aka yUzUnden yUkselen kadm 
Vaktile· ~ekteb arkadaslarJnin litifelerine inana· 

' 
rak yddJZ olmak hevesine dii~en Claire 

Trevor nihayet gayesine eri~ti 
~~--,.-'·"··-~=-·~···~· 

Claire Trevor, James Dunne ile birlikte ~evirdigi bir filimde 

Holivud' dan yazthyor: Broadvay' da «Karanhkta I&bk c;alan-
1933 tenberi burada ya~ayan bir ar - lar .. » piyesindeki muvaffakiyeti onu ni

tiat var .. Birc;ok meslekta~lan gibi ismi - hayet Holivud' a siiriiklemi~ ve be~ sene
nin etrafanda fazla giiriiltii yapttran bir denberi sab1r ve tevekkiille c;ah~an artist 
kadm deRil.. Miitevazi, biiyiik ihtiraslan nihayet enerjisinin miikafatma gormii~ • 
olm1yan bir ~ahsiyet.. Kendisine ne rol tiir. 
verilir_s~ kab~~ ~diy~r .. Ot~kiler gibi «~lie Claire bugiin ikinci bir «Humphrey 
~n falan rolu tstenm I» dtye ayak d1re- Bogart» yaratmak iizeredir. Me~hur kor· 
miyor .. Kaderine raz.t .. Bir kotede otu • kunc filimler miimessili E. G. Robinson· 
rup miitemadiyen okuyor, hergiin biraz la birlikte «Sihirbaz doktorl» u <;eviri • 
daha malumatm1 tevsi ediyor.. yor. Anatol Litvak'm idare edece~i bu 

~ir gun bur~ya _bir F ransi.~ .. reJJ_s?ru kordela ba~tan a~agt renkli olaeakttr. Fa· 
Relwor.. Evvela, bu tak1m ku~uk fah~- kat acaba Claire san' a tile oldugu kadar 
ler yaptyor .. Sonra Margaret Sullavan la r;ehresile de renkli filme tetabuk edebile· 
«Kadm asia unutmaz! » kordelasm1 c;e· eek mi? 
viriyor.. Derken bahsettigimiz kadma, B 1 f'l" . 1 b' d ·· · Cl · T , d.. . u sua e 1 1m yapJ Ip ttme en mu$· 
yam aue revor a tesa uf edtyor.. pet b'r b k ·· h · k b"l d Cl · h k"k . . . .. I ceva verme ~up estz a 1 e-

aJre, a 1 aten 1smmm musemmas1 sa- ~'ld' 

k k " 1'" 0 I b' gi Jr. 
n~m ve a111 ren ~oz u,. nun a 1r escr (""'--=~~~~-------
vUcude getirmek istiyor.. «Humphrey Bir iki satlrla ) 
Bo~art» bir ~aheser oluyor. -

Claire Trevor, Long lslan.d adasmm * Milton yakmda yeni bir filim ~e ~ 
ftkara mahalfelerinil} birinCle clogmu~ ve virecektir. Bu kordelanm ad1 «Prens T u
mektebdeyken kat'iyyen nazar1 dikkati gene» dir. Milton bu eserde bir taksi ~o
c;ekmiye alelade bir talebe olmu~. fakat forii oluyor, eski bir Rus prensesi Fran • 
bir Noel ~ecesi Colgate kolejinde verilen 512 tabiiyetine girebilmek i~in derhal bir 
miisamerede talebe)er arumda yaptlan F rans1zla evlenmek mecburiyetindedir. 
giizellik mU5abakasmda tesadiifen kralic;e Bu piyango Milton' a <;tktyor, lakin o 
secilmi$tir. yiizden de ba§ma gelmedik aksilikler kal-

0 malarda bugiinkii kadar yiizii ve m1yor. Ges:enlerde <<Prena T ugene» in 
viicudii diizai.in olm1yan Claire ile ertesi §U ve bu faaliyetini gormege gelmi§ olan 
giin biitiin arkada,lan alay etmeie bat~ Franstz gazetecilerinden biri komige me§· 
lazm~lar: bur lngiliz §airinin isminin ne miinasebet-

- Burada lcrali4;e olmak kafi degil, le kendisine Jakab tak1ldtgmx sormu1 ve 
Holivud' a Rit de filim ytld1z1 oil §U cevab1 almi§hr: 

Diye eglenmi,lerdir. -- Babam yan, atlanna ~ok merak • 
Claire safiyetle bu sozlere inanm1,, o hydt. Milton admda bir cokeyimiz vardt. 

andan itibaren artistlik k:in ieab eden fa- Onu ~ok severdim, 0 vakitler heniiz 12 
aliyete giri$mi~tir. Tam iki sene geeeleri ya§lannda idim. Astl ismitn olan Michaud 
kitablardan ba~tnt kaldtrmamt~, gundiiz- yerine Cokeyin i mini aldtm. George 
leri aynanm oniinden aynlmami~t!r. Milton oldum. 

Nihayet ilk rol olarak bir mi.isamere- * Claudette Colbert Amerikaya do -
de «Antigone» dan bir par~ a okumagi ner donmez «Koealara li.izum var mt ~>> 
deruhde etmi$tir. Ne dersiniz, o miisa - isminde bir kordela ~evirmege ba,hya .. 
merede Broadvay tiyatrolanndan birinin cakttr. 
miidi.iru de yokmu imi~ .. Claire'in in~ad * Janette Mac Donald'la Nelson 
tamm r;ok begenmi~ ve hemen onu mii- Eddy'nin birlikte yapacaklan filim renk· 
essesesi icin an~aie etmi*tir. li olacakhr. 

Yarmki cumartesi gUniinden itibaren biitiin yaz mevsimi 

SUMER SiNEMASINDA 
Her cumartesi ve pazar giinleri 

saat 13 ve 14'30 da Halk matineleri 
Fiatlar 20 ve 25 kuru~. 

Her sah gUnU saat 13 te ~ocuk matlnesl 
Fiat 10 kuru~. 

gec;tikten sonra Zehra Hae1 lamaille ev-

lendi. Bu izdivact koyiin biiyukteri c;ok Alemdar 51·nemaslnda 
muvafik gormii$ler: <<Senin gibi ipe ast-
Ian herifin kansmt ba~ka kimse almaz, I Temmuzdan itibaren her bafta CUMARTESi ve PAZAR 
Haci melek gibi adam. Haz1r <;ocuklarma 
merhamet ediyor, seni istiyor. Sakm ol- gUnleri 13 de ve 14,30 da Halk Matineleri· •• 
maz deme. Cocuklanna baba, sana buy-
ruk olur» dive onunla evlenmesi icin hep- Koltuk 20 K. Duhullye 15 K. Her SALI gUnU saat 13 de 
si de ISTar etmi~lerdi. 

lnsantan bazan nekadar yanh~ tam- ~OCUK ve ~IRAK MATiNESi : 
yoruz. hte misal: Koyliilerin ahlak tim- D 
sali~arak~milihlanHaa!smail .• Md- ~~~~~~~~~~~=u:h:u:l~iy=e~l=O~k:u:r:U~f~~~~~~~~~~ 
unca bir plan dii~iinerek delikanhyx leke- ~ 

SAKARYA sinemastnda 
Bu haftadan ltlbaren her hafta c:umartesl ve pazar gUnleri 

seat 1 ve 2,30 da 

HALK MATiNESi 

(Bu ak,am 
ANKARA: 
12,30 kar~lk plak 

Turk mu.sik.i.sl ve hallr 
hili ve harict haberlf 
mw.ikisi - 19,15 Turk 
k1lan (Makbule C)akar I'"' 
~aat ayan ve arabca •;r.!'t4 r 

usik!si ve halk §arkuat (P."" 
ia~lanl - 21 Ulusal Ekmo, 

\:'-~ kon~ma: - 21,15 suudy 
- 22 ajan.s hnber:ei - ~ 
un ve Isti!klal mar~1 

.,iANBUL: ~ 
12,30 pl§.kla Turk mus1ksi - 1• 

dis - 13,05 plakla Turk musx:isi - 1, 
tell! plak n~riyat1 - 14 so - 18,3 
rans: Kabotaj bayn1m: 12nci Y' 
Istanbul Deniz Ticaret miidU"ii :r. 
det tarafmdan - 19 plakla ians 
19,15 konferans: All Kami .Jtl 
terbiyesil - 19,55 borsa habel' . r 
ayan: Grinvi~ rasadhanesi/1 

Mtizeyyen ve arka.d~larl tart 
m\l.$ilkisi ve halk ~arlulan - 21.~ d 
poru - 20,48 Omer R1za Dogr 
ara.bca .s()ylev - 21 Muzatfer hi eri 
da~lan tarafmdan Ttirk musik 
§arkllan - 21,45 orkeatra - 22,1 
berleri - 22,30 pl~kla sololar, o~ 
ret parc;alan - 22,50 son haberle 
giiniin program1 - 23 son. 

Y abanc1 merkezl 
miintehab par~ 

Operalar 
21,05 Bukre~: Der Frehtitz < ·· 
22,35 Strassburg: Qobaktzt (LSI 
1,05 Frankfurt: Ntirberg f 

(Vagner'inl birin perde, 
fonla. 

Buyiik konserler 
19,30 Liiksenburg: 

sen!onisi. 
21,03 V1yana : Reger veeidJer 

leri. 1 

21,15 Miinlh: Vagner vL1szt'il(i. 
Ieri. :r 

21,20 Londra: Halndl'!nlerier

1
~ 1 

21,50 Sottens: Pichaud'J. ese 
.22,05 Stuttgart: Veber HaY 

serleri. · 
22,35 Milano I: Senfoni)onse~~ 
22,40 British National: en '~! 

Jeri. h 
24,05 Kolonya: Beethovfl3 il! · 

:toni: Eroica). 'TI 

Oda musikileri Ill 

19,25 Paria <Poste Padl): 
eserleri. 

21,20 :,imall irlanda.: 
Haydn'1n e.!lerler1. 

Operetler 
re 

22,05 Roma I: Romp1collPle 
Askeri bandolar n 

21,05 Berlin: Mar~lar. .a 
23 Budape~te: MuhteliJtvar 
23,40 Konigsberg: Muhtel:>arf'. 

$arkr konaerleri 
21,15 Mtinih: G. Rtinger :lptl-1 

H. Nissen (bar1tonl. ~ 
1,05 Frankfurt: Marg. ·en 

ve Mak.s Lorenz «Nti.b 
ktCJ.'ib nm b1r1ncl .Petln 
mofonlal. •r 

NOBET~i ECZA~ 
Bu gece ~ehr!mizin muhtelr ntG 

ki .nobetc;i eczaneler §unlard~.;; 1 
Istanbul ciheti: 
Emlnon i.i.nde (Mehmed Kazu1.4 

da (Arif Ne~et) , Kii~iikpazarcta 
mil), Kumkap1cta. (Haydarl, §~t"J'a 
(Asaf), Karagiimrtikte (Ari1) ,(I) 
(Z. Nuril, Fenerde (Vitali), Sam'_, 
ofilos), Baknikoyde (Merkez>, ~lh 
(Naztml , Eyiibde (Arif Be~er) ~· 
~eyoglu ciheti: :n 
I.stiklal caddes1nde (Galatasa1• 

de (Matkovis;l, :,i§llde Halaska1if 
sinde (Astm), Tak.s!m CUmhuri~~ 
de (Kiirks;iyan>, Kalyoncukullu P 
pulus), Firuzagada (Ertugrul) ,J i 
s;umusada (Yeniyol), Fmdlkll 1J.l ~ 
deslnde <Mustafa Nam, Ka:nm~ 
eyyed), Haskoyde <Nesim Aseo 
<Vidin), Ortakoy, Arnavudkoy, !( 
nelerl. 

Kad1koy Moda caddeslnde (:r) 
yolda <NamJkl, Btiyiikadada (t 
Heybelide (Halkl, Usktidarda 
Beykoz, Pa$abahqe, ~is~ 

OLOM 
Tiiccardan Bay 
All R1za ~elik 

Miiptela oldugu hastahktfl 
mtyarak vefat etm i~tir. Cetl 
giinkU muna gUnii saat 12 di\ 
ki ko~kiinden kaldmlarak n 1 

dik camiinde kllmdtktan so 
beri mahsusuna defnedilece 
li rahm et eyliye. 

Yar1n aktam 

FiliPiOiS - RiCi 
Biiyiik Yunan Operet 

tarahndan 
HADJI APOSTOLO 

ACIKLI KALB 
16 Gene k1zdan milrek 

BALE HEYE 
Maestro RICIARDI idar 

20 ki~ilik orke 
Her cumartesi ve pazar 

lemek icin ev-Vela kaynanastm i:ildi.irdii • 
giin\i adliyeye ihbar eden, onun bu i$ten 
alnmm ak1 ile stynlaeaam1 sezin<:e bu se
fer de nalband Alinin tarlada kansma 
tecavi.iz etti~i yalamm uydurarak onu ha
pisten kacmaga, intikam alma~a te,vik 
eden ve nihayet emeline muvaffak olarak 
delikanh}'l ortadan kaldmp goz koydugu 
kadma malik alan Hact lsmail, Zehramn 
veni koeas1 .. 

Peride Celal 

Flatlar 1~ ve 25 lfuru' 
Her pazartes1 giinO. saat 1 de 

TALEBE • ~IRAK ve ~OCUK matlnesl I Konsumasyon fiatlarl 59 
Duhuliye 10 Kutu'l •••• .. ••••11- ..__ kuru~a tenzil eddmt" 

MATiNEL 

----------------------------·---------- ~------------------------~ 

atte Gidi§ 22 lira • Gid11 f -H, 32 lira. Otobiis her NATTA 
_.,.~•~ stbah saat 8,15 de Naa.ta acentasmda v. 

Galatasaray 
44913/4 -



Temmuz 193f 

M lYI '\!: lYI lQ) u 1r ~ lYllnl -
~Deniz bayram1 

Yazan: SAFAEDDIN KARANAK~l 

• I temmn Deniz bayramtdJr. 1 ve basiretkar bir surette miidafaa etmesi 
iitiin yurd:la vatanda§lar ayni kar§Jsmda devletler bol keseden Osmanh 

.. ,J.;' 1 J sevi~cle bu bayrami kutluhya- Padi§ahlarmm kendilerine bagt§ladtklan 
orrK-. Demz bayrammm mana ve bli- bu haktan vazge<;mege mecbur oldular. 

ii an!Jyabilmek i<;in deniz iize· Lozan sulh muahedenamesine miilhak 
bir tc kik yapmag1 faydah ve ticaret mukavelenamesinin 9, I 0 ve 12 nci 

biitiin tarih boyunca medeni -
u-"·-'·'- olmu~tur. lnsan, zenginligini 

deniz kenarlarmda temin et
san' atkarlar sahillerde yeti§ -

Obje~tif bir tetkik yapacak o
te mllletlerin denizi benimse -
erile Yan§ ettiklerini goriiriiz. 

ve F enikeliler biitiin kuvvetle
topraklanm suhyan denizler ii

. bir heg~monya tesisine ve ba§ka 
rm kend1 denizlerile bu denizlere 

alan a-;"tk denizlerden ge<;meleri
koymaga <;ah m1§lardu. 

Krah M,·na s· h"k" d s, 1sam u urn an 
kendilerini denizlerin sahibi 

par~cl ~m ilan etmi§ler: Atinahlarla 
1 ar :nemleket ve miistemlekelerir.. 
'demzler iizerinde bir varhk ve 

h"tz <"iiik tern' d b' Fre u 1-6 In e e tlmek ic;in uzun yll-
Ntiroerg ( 1arla ( eski lranhlar) <;arpl~ml§lar
birin~rde, 

•1gada da bu · . .. .. 
d 

vaztyeh goruyoruz .. 
1 am a V enedik Ad · t'k d -. d b' , nya 1 e 

Bee\ven'!nrm e .. n hak iddia etmekte ve bu 
endlSine Pa 0 .. .. AI k veeidler · f d pa <;uncu e ·-

}a IU an bah§edildigini one siir • 
vLiszt'l'tl. 

'irllerlerJ.:ikliler gibi Pizahlar, Cenevizler 
'J. ese~1• topraklanm <;evreliyen denizle -

Ha) . olduklartn, iddia etmekte idiler. 

~nJ~onilOilSe:r;: ve Onaltmct amlarda Porte
~~astnt suhyan denizlerin 

ne atdtYet' · .. .. k b ur . tnt one surere ya an-
;rm seyrii seferlerine mani olma
t§la~. _lspanyollar biitiin Pasifik 

.;~hlbt olduklanm iddia etmi§
urnuna yerle§en Holandah

eth yo) gemilerinin yolunu kesmi§-

I Ba 

maddeleri, Viyana kaptlanna dayandtk
lan zaman Osmanhlann ellerinden ka<;IT

dJk!an bir hakk1, Tiirk denizleri iizerin
deki Tiirk hakimiyetini, Tiirk bayragma, 
Tiirk vatanda§ma temin ve iade etti. 

Sulhu miiteaktb biiyiik ecnebi kumpan
yalarma, i§lerini tasfiye etmek iizere bir 
miihlet verildi. 1926 y1lmda biten bu 
mlihletten sonra Tiirk, kendi kara sulan
mn mutlak hakimi oldu . 

Yabanc1 deletlerin Tiirk kara sulann
da gemi i§letmeleri, timan ve deniz i§lerile 
me~gul olmalan bizim i<;in c;ok zararh 
olmu§tur. Ecnebi kumpanyaian, Tlirk 
kara sularmda, Tiirk limanlan arasmda 
vapur i§letiyor, Tlirk mahm Tiirke ta§lT 
ve vatanda§l, yurdda§a kavu§tururken 
Turk parasr kazamyordu. 

Diger taraftan bu yabanct kumpanya -
lar i§ledikleri limanlarda acentabklar 
kurmu§lardt. Ekserisi ecnebi alan bu acen
talar bulunduklan limanlarda ecnebi dev
letlere bah§edilen bazt imtiyazlardan is
tifade etmekteydiler. Bu imtiyazlar, 

kendilerine yapt1klan i§lerde, esasen zay1f 
alan Tiirk sermayesini ezmege fmat ve
riyordu. Ecnebi bayragile Tiirk kara su
lannda i§liyen gemiler bir <;ok kay1d ve 
kontrollardan kurtulmakta idiler. Y ahudi, 

Rum, Ermeni ve hatta Tiirk gemi sahib
Jeri birer ecnebi bayrak altmda i~ yap -
makta idiler. Lozan sulhu, Tiirk sulann
daki bu anonnal ve miistakil bir devlet 
ic;in biiyiik bir §in alan duruma nihayet 

venni§tir. Bugiin iki Tiirk limam arasmda 
vapur i§letmek hakk1 yalmz ve yalmz 
Tiirk vatanda§ma, Tiirk bayragma has -
redilmi§tir. 

Arbk F ethiye ile Mersin, T rabzonla 
Sinob arasmda i§liyen yabanc1 gemilere, 
kara sulanm1zda avlanan yabanctlara, li
manlanmizda biiyiik kazanc temin eden 
ecnebilere tesadiif etmiyoruz. 

Kabotaj hakkmtn Tiirk vatanda§ma, 
Tiirk bayragma intikal etmesi Tiirk de
nizciligini gogsiimiizii kabartacak, yiizii
miizii giildlirecek bir §ekilde artlrmJ§br. 

Milli ticaret filomuz Cumhuriyet dev
rine 34,902 safi ton ve 88 parc;a gemi ile 
girmi§tir. Lozan sulhunun akdolundugu 
y1l bu rakam 5 7,830 a ~Ikmt§, 1926 da 
76,507 yi, 1932 de 101,924 ii, 1936 se· 
nesinde ise 116,245 safi tonu bulmu§tur. 

1936 senesindeki gayrisafi tonajtm\Z 
197,780 tondur. Bu miktara Denizyol

lart ic;in Almanyaya Ismarlanan ve gel -
mege ba§hyan gemilerle Deniz, Eti ve 1§ 
Bankalart tarahndan kurulan §ile~ilik 
§irketi i<;in. mubayaa edilen gemilerin to· 
najt ilave edilecek olunursa gayrisafi to -
najtmizm 300,000 e vardtgr goriiliir. 

Rakamlarm bu kat'i ifadesi kar§tsmda 
diyebilirim, ki deniz bayram1 1 temmuz 
degil; Lozan muahedesinin imzaland1g1 
giine tesadiif eden 24 temmuz, blitiin mil
let gibi denizcilerin de bayramtdtr. 

SAFAEDDIN KARANAKCI 

ADLIYEDE 

Vekil istiyen katil su~lusu 
Polis memurlanndan Hasan Basriyi 

bir gece Dizdariyedeki evine girerek, 
ani bir baskmla kendisini i:ildlirmekten 
suc;:lu Naz1m ve kendisine gi:izcliHik e
den Salimle, hadiseyi i:irtbas etmege cra
h~maktan suc;:lu Salimin metresi Mli -
kerremin duru~malarma dun Agirceza
da devam edilmi~. Salim ve Miikerre -
min avukatl miidafaasm1 yapmi§hr. 

Naz1m, bundan sonra mahkemeye bir 
istida vererek vekil tutmaga kudreti 
olmad1gmdan miidafaasrm haz1rlamak 
iizere dosyadaki tahkikat evrakmm bi • 
rer suretlerinin kendisine verilmesini 
istemi~tir. 

Mahkeme, dosyanm Ag1rceza kale -
minde tetkiki kabil olabilecegi ic;:in, ev
rak suretlerinin verilmesine liizum ol
madrgma karar vermil? ve muhakeme
yi, miidafaa yap1lmak iizere ba~ka bir 
giine b1rakmr~tir. 

Sa rho§ Hayri C:Hiim halinde! 
Yenipostane caddesinde, sarho~ Hayrl 

adile tamnan bir arzuhalcile, arkada~1 
arzuhalci Halil arasmda, bir rakl paras1 
yiizunden kavga c;:rkm~, sarhO§ Hayri 
ark:}da~I Halili yaralamt~, fakat :a:ali • 
u);.lvurdugu brc;:ak darbeleri altmda 
k1'll ,0~~i J-,._~ ag1r bir yara alarak has
ta. , - " '''~ .Adliye tabibi ta
ra~nam- le kadar. B1r ·~·; rt,~wri (ili.im 
halzle1 ·,~; Dur bakayJm . .:? ;§ 1 

d • 'I>< .. "" 4 'gereJ 
1~ gl . '4.~ '<:!~ ~ beleri .ay1lacagh. 
agm · (). 

-~ -~·lerle sli~. 
',l.lar tenvir e

_derinin camekan. 

CUMHUR:IYET 5 

ikttsadi ltareketler Deniz Gedikli Erba§ PENcERESiNDEN 
Y eni ticaret anla~malari 

Birc;ok memlekellerle, yeniden ticaret 
anla§malan miizakerelerine ba§lamak ii
zere bulunuyoruz; Hariciye V ekaleti U
mum! katibi Numar. Menemencioglunun 
riyaseti altmdaki heyetimiz, diin ak§am 
Berline vas!l olmu~ bulunayordu. Bugiin, 
iki tarafm mi.itehassJs h~yetleri arasmda 
temaslar ba§laml§ olacakhr. Almanya ile 
bir anla§ffiaya vanld1ktan sonra, heyette 
miitehass1s aza olarak bLiunan Tiirkofis 
Ba§kam Biirhan Sanus ve Cumhuriyet 
Merkez Bankasmdan Cabir Selik, Buda· 
pe§te'ye ugnyacaklar, Macaristanla ara
mrzda, halen mer'iyette bulunan bir ti
caret anla§mas\ vard1r. Fakat Macarlann 
Cumhuriyet Merkt>z Bankam1zda birik
mi~ bir milyon klisur lirahk blokajlart 
bulunmaktad1r. Budape§te' deki miizake • 
reler bunun eritilmesine ve kleringin i§le
mesie dair olacakttr. 

Biirhan Sanus Macaristandan sonra, 
beraberlerinde gene Cabir Selik bulun -
dugu halde Yunanistana gec;ecek, Bal -
kan antanbna da:hil memleketler arasm • 
da yeni esaslar dahilinde ticaret anla§ -
malan yap1lmas1 ve bu memleketler ara
smdaki ticaretin azam! derecede inki§afi
na c;ah*tlmast, evvelce verilmi§ alan bir 
karar iktizasmdandrr. Buna uyularak Ro· 
manya ve Yugoslavya ile aram1zda yeni 
esaslar dahilinde anla§malar yapllmr§tl. 
Simdi, biraz gee; olsa da, dost Y unanis -
tanla da, ayni yo)a girilmi§ oluyor. 

Bu srralarda Polonya ile Ankarada 
ycni bir ti-caret anla§maSl akdi ic;in mii
zakereler ba§laml§ bulunmaktadlT. Hari
ci ticaretimizde gerl'k ahct, gerekse satrct 
olmak baktmlanndan miihim bir mevkii 
bulunan italya ile de agustos ortalanl\
da yeni bir ticaret ve klering anla§mast 
akdi ic;in mlizakerelere ba§lanmasl mu -

karrerdir. 
Cumhuriyetc;i !spanya ile Ankarada 

yeni yaprlan ticaret anla~masmdan sonra, 
oniimiizdeki ay ba~mda Frankistlerin mii
messili ile de, Ankarada miizakerelere 

ba§lanacak. 
Goriiliiyor ki, oniimiizdeki ihrac mev

simine iyi bir §ekilde hamlamhyor. Bu 
ihrac mevsiminin bir evvelkinden daha iyi 
gec;mesi temenni obnur. 

F. G. 
-

Kartsint b1~akla 

oldiiren sucu 

Su~lu, diin mahkemeye 
bir mektub ibraz etti 
Beyaztdda F atih sulh · mahkemesi o· 

nlinde, kan~ Siikriyeyi b1~akhyarak ol • 
diirmekten su~lu Halilin muhakemesine 
Aguceza mahkemesinde devam edilmi~
tir. 

Diinkii celsede, mahalle bek~isi Sa -
ban, ~ahid olarak dinlenmi~tir. Saban, 
ifadesinde, Siikriyenin ~ofor Lutfi ile 
miinasebeti olup olmadJgl hakkmdaki su
ale cevab vererek demi~tir ki: 

«- Bir gun, mahallede dola~tyor • 
dum. Sofor Lutfinin, otomobili sucu Ha
lilin evi oniinde durdugunu gordiim. Suk
riye, o mada penceredeydi. Sofor Lutfi 
ile Siikriye, pencereden i~aretle~ip selam· 
la$hlar.» 

Sabanm dinlenmesi bittikten sonra, 
sudu Halil, mahkemeye bir mektub ih· 
raz etti. Halilin iddiastna gore bu mek· 
tub, sofor Lutfi tarafmdan kansr Siikri
yeye hitaben yazJlml&h. Halil, bu mek· 
tubu, kansmm yastlgt altmda buldugunu 
soyliiyordu. 

Mahkemede okunan mektubda ~u sa· 
llrlar vard1: 

«Sana karst asktm c;.ok kuvvetlidir. 
Bizi, bundan sonra, hi~;bir kuvvet ay1ra· 
maz. Fa kat kocan, i~in · farkma vanm~. 
Cok korkuyorum. T edbirli bulunmak Ia· 
21m. Ben Hahctoglunda bir ev se~tim. 
Diinya, bir araya gelse, bizi orada kimse 
bulamaz. Haberin olsun: B ak1rkoydeki 
kanmdan aynld1m. Metresimi de terket· 
tim. inan ki, benim senden ba~kasmda 
goziim yoktur.» 

Reis, bu mektubun Lutfi tarafmdan 
yaztld1gma, kat'i surette nastl hiikmetti
gini sordu. Halil de, ispatt kolay oldugu, 
istiktap yapthrsa, i§in meydana c;tkacagl 
cevabmr verdi. 

Mahkeme, gelmiyen sah1dlerin celbi, 
ve Halilin oldiirdilgii karlSI aleyhine ev· 
velce ac;mts oldugu davaya aid dosyanm 
getirilmesi i~in duru&mayJ ba~ka giine bi
raktr. 

lki ~ocuk arasmda tiddetli 
bir kavga 

Ayasofyada Sogukcre~me yoku§unda 
28 numaralt evde oturan 12 ya§mda 
Adnan Ah1rkaprda deniz kenarmda y1; 
kanmakta iken 13 va§mdaki Kadri ile 
·wgaya tutu!?arak k disini di:ivmii§ -

Kadrinin agzmdan urnundan kan 
;;yini goren Adnan kac;:mi§tlr. Ya -

<:li <;ocuk hastanesine kaldml -

Okulunda diinkii toren 
Mektebi bitirerek donanmaya sevkedilen 42 

mezun samimi merasimle ugurland1 
~,.i~~-

.,._ ; • ~" $ 

KasJmpa~adaki Deniz Gedikli Erba§ mi~lerdir. Okulu bitiren talebe, ge<;id res· 
Hamlama Orta okulunda diin, tahsilini mine tiifekli ve siingii takm1~ olarak i~t!· 
bitirip de donanmaya gidecek alan me - rak etmislerdir. 
zunlann ugurlanma merasimi yapllmt§- T alebe, beden terbiyesi ogretmenleri 
ttr. birinci s1mf gedikli subay Zekinin idaresi 

Merasimde Merkez Kumandam Ge- altmda mlZika ile jimnastik hareketleri 
neral 1hsan ilgaz, Kuleli lisesi miidiirii yapm1~ ve cidden muvaffak olarak sid -
kurmay albay T evfik T opc;u, 16 net a- detle alkt§lanmt~lardrr. 

lay komutam, Deniz komutam yarbay Bundan sonra, mektebin altmdaki bii
Mahmud Boran ve di&er bir~ok asker ve yiik avluda once davetlilere, sonra tale
sivil, kadm ve erkek davetliler haZIT bu· beye giizel bir ~a,y ziyafeti verilmi&tir. 
lunmu~tur. Bu esnada okul talebesinin te~kil ettigi 

Merasime m121ka ile beraber soylenen orkestra glizel havalar c;almt~ttr. 
istiklal mar~ile bMlanmi&, mekteb miidii· Caydan sonra, mektebin bu sene ii~iin· 
rii deniz yarbay1 Hilmi Gokboray tara - cii ve ikinci smrfa terfi eden talebesi, o
fmdan bir nutuk soyleruni~tir. Mekteb kulu bitiren arkada~lanm merasimlc 
miidiirii nutkunda denizciligin biiyiik u~urlaml&lardtr. 

,-~--.-----JI-., ... ,_,,;._..-,.....,......_...,.. 

Talebenin yapbg1 beden hareketleri seyrediliyor 

ehemmiyetinden ve denizdeki vazifelerin Bu seneki mezunlar 42 ki~idir. Bun • 
giidiiklerinden bahsettikten sonra demi~- lardan birinci ve ikinci olarak mektebi 
tir ki: bitirenler, gedikli degil; zabit olmak iize-

«- Bu ytl da orta tahsilini muvaffa- re Heybeli lisesine gireceklerdir. Oc;lin
kiyetle bitiren evladlanmrzr donanmaya ciiden itibaren be& talebe de, deniz S1mf1 
ugurluyoruz. Kar~tmzda hiirrnetle duran hesabma Kmkkaledeki San' at lisesiile 
tertemiz yiizlerinde ne$'e ve 51hhat sac;an devam edeceklerdir. Digerleri gedikli er

bu gender her bak1mdan iltifat ve sevgi- bas olmak iizere donanmaya gonderile • 
nize lay1k evladlanmzdtr. Kendilerinde ceklerdir. F akat donanmaya gitmeden 
aradtgmJZ meziyetlerin hepsile miicehhez evvel, mezunlann da diger talebe ile be
bulunan bu evladlan sizlere takdim et- raber bir ay miiddetle kampa c;Ikmalan 
mekle miiftehirim.» mukarrer oldugundan bugiinden itibaren 

Mekteb miidiiriiniin soylevini miitea -
ktb birincilikle mezun olan lbrahim Tii
fek~iogluna bir kol saati, ikincilikle me
zun alan Osman Dumere iki altm kalem 

hediye edilmi~tir. Bundan sonra Okul 
mar&t soy)enmi~ ve ge~id resmi yaptlmJ&

trr. kJerinde birinci s1mfm 12 - 13 ya~la
nndaki ~ocuklan da bulunan gene deniz

ciler, c;elik bir yay gibi ftrlryan sert adJm
larla eski Bahriye N ezareti binasmm di
varlanm i.Qietmi~ler ve c;ok takdir edil -

Pendikte, Yunustaki kampa ~Ikacaklar
dtr. 

Deniz Gedikli Zabit mektebine bu se· 
ne daha fazla talebe almacakttr. Hami -
diye kruvazorii Mersinden itibaren Ana
dolu krydan halkmdan olup da mektebe 
girmek istiyen yah c;ocuklannt hamilen 
gelmektedir. 

Diin okulda, merasimde ve talebede 
gordi.igiimiiz intizam ve ciddiyetten dola
Yt okul miidi.iriinii ve biitlin arkada§lannl 
tebrik ederiz. 

Davetlilerden bir grnp mekteb komutanile bir arada 

Hayab iimidsiz gene [ 
Tophanede seyyar simitc;:ilik eden 17 

ya§larmda K1r~ehirli Yusuf isminde bi
ri, Aksarayda, Atatlirk caddesinde bir 
evde ba§mdan agrr yarah olarak bu -
lunmu§tur. Yusufun yanmda kanh bir 
sopa ile iki bo§ rakt ~i§esi bulunm~tur. 
Yusufun, arkada§laundan Vahid ismin
de birile o gece gee; vakte kadar rak1 
ic;tikleri anla~Jlmi§tlr. Vahid §iddetle a
ranmaktadir. Tabibi Adli Enver Karan, 
diin Yusufu, kaldmld1gl Cerrahpa§a 
hastanesinde muayene etmi§tir. Yusu -
fun yaralan c;ok ag1rdir. Hayatmdan ti
mid kesilmi§tir. 

Eminonii Halkevinde bir 
sergi a~1hyor 

Emini:inii Halkevinden: 

Yiiksek ikttsad ve Ticaret mektebi 
ne§riyat dersinin afi~ sergisi 2 temmuz 
938 cumartesi giinii saat 10 da Evimi -

zin Cagaloglu merkezinde ve alt kat 
salonunda ac;:rlacakhr. Sergi 15 temmu
za kadar devam edecek ve her giin saat 
10 dan 12 ye ve 14 ten 18 e kadar gezi

lebilecektir. Davetiye ve duhuliye yok
tur. Gene Cumhuriyet ne~linin de~erli 
mahsullerile viicude gelen ibu sugiyi 
biitiin yurdda§lara tavsiyf. ederiz. 

A vrupa ne demektir? 
~ vrupay1 her Avrupah kadar bi
~ len, okumu~ ve okutmu§ bulu· 

nan Sadri Etemin bir yaztst go
ziime ili§ti. Sevimli meslekda§ bin,ok ke
lime ve fikir oyunlarmdan, bir<;ok da he
yecanh tahlillerden sonra soruy•.n: A v
rupa ne demektir? 

;lu suada Avrupa notlan ba§IJgi altm
da k1sa bir gezintinin hahralanm ne§ret· 
mekte bulundugum ~~~in meslekda~umn su
aline alaka gostermekten kendimi alama
d~m. Hatta: «01 ntl ban a giran go run· 
dii - Bir sureti imtihan goriindii>> demck· 
ten de geri kalamadJm ve §U cevab1 ka
raladlm: 

Avrupa tabirini blitlin dunya dillerine 
veren §air Homer' dir. ilyada haliki bu ta
birle Peloponez mmtakasmi ve Ege sa • 
hillerini kasdediyordu. Sonralan -!V1ilad
dan bC§ am once· A§il, Avrupa ile A~ya 
arasmdaki farkt ~bugiiniin cografi telak
kilerine az <;ok uygun olarak- '3Usterdi. 
F akat §UrasJ muhakkak ki Avrupc., yani 
Europe kelimesi Asyadan Avrupaya gel(• 
mi§tir. <;iinkii Asuriular dogan giine§ ma
nasmi ifade etmek iizere asu ve batan gii· 
ne§ demek ic;in de ereb kelimelerini kulla
.mrlardJ. F enikelilerin delaletile Yunanh· 
lar Asuyu ve Erebi ogrendikleri gibi bu 
kelimelerden §ark manasmt miifid olarai 
Asyayt, garb mefhumunu ta§unak iizere 
de Avrupayr <;Ikard1lar • 

Fakat garb Ti.irkleri, Avntpa}'l «Tat 
iii» manasma kullanml§lardn. Tat, Di
vam Lugati.ittlirk'te ~yle izah olunuyei-t-" 
Tiirk<;e bilmiyen. «T atstz Tiirk. olmaz. 
yags1z borek olmaz meselinden de Tiir• 
kiin gayri olanlara, esir nazarile baluldt-
gr anla§Jhyor. Bu, Arablann kendilerin• 
den ba§kalanna acem demelerine ben • 
zer.» 

Galiba maksad1mi ac;1kc;a ifade edeme
dim. Demek istedigim §Udur: Avrupa, 
asurcadan gelmi§ olmak iizere garb de • 
mektir. Oguz Tiirkleriyse bu kelimeyi dil 
ve din bak1mmdan Tiirk olmryanlar-.n v: 

du manasma tasarruf etmi§lerdir. Nitl. , 
eski Tiirkler, kendilerinden olmtyanlara 
Tat ve onlann yurdlanna Tat fli derlerdi. 
Arablar da, Arabdan b§akalarma Acem 
admt verirlerdi. 

Avrupay1, bir zamanlar §arktan garbe, 
bir zamanlar da ccnubdan §imale dogru 
zapteden Tiirkler, ellerine g~irdikleri ii!
keleri Avrupa hududu dJ§ma ahp Tiirk lii 
sayJyorlardJ, heniiz fethedemedikleri i.tl
keleri de gene Avrupa, yani Tat iii olarak 
kabul ediyorlardr. 

Dedelerimizin Avrupaya ve Anupall
ya ~izdikleri hududun bir e§ini de Efrenc 
kelimesi lizerinde gorebiliriz. Latincedeki 
Frank, arabcaya efrenc olarak ge<;tiktrn 
sonra tiirkc;eye de frenk §eklinde intibl 
etti ve Tiirkler, kendilerinden ba•La bi.i: 
ti.in Avrupahlan Frenk, memleketle~) de 
F rengistan tamdt. 

f§te bizim Avrupa kelimesinden anla
dtglmiZ mana bu pek eski tasarruftan do
guyor. Y oksa eski lstanbulun ve T rakya- ' 
nm Avrupa toprakhn iizerinde bulundu .. 25 
gunu hepimiz biliyoruz: Bh: zamanlar~ 
Viyana yakmlanna kadar uzayan yerl ' 
rin Tiirklerce Avrupa sayi!madtgim biJ
digimiz gibil .. 

M. TURHAN TAN 

( Kay1b ~ocuk 
Kazh~e§Illede, ~ 

Demirhane <:adde-
sinde 71 numara -
da oturan berber 
Halid Tekelinin og-
lu ve Pertevniyal 
lisesi 6 nc1 s1mf ta
lebesinden Lutfi, 
pazartesi giini.i sa • 
at 8 de, mektebden 
karnesini almak ii-
zere evden trikmi§, 
bir daha donmemi§tir. Vak'1YI poi 
haber veren ailesi, ~ugu P,i:iri.i~ tan 
yanlarm kendilerine insaniy<'t na:'ll 
na malfunat vcrmelerini rica etmcll 
tedir. 

Zavalh k1z 
Bursa (Hususi) - Giirsu nahiye, 

bagh Golciik koyiinde feci bir kaza < d 
ffiU§tur. On be§ ya~lannda Mehmed ld 
Zehla, meyva toplamak i~in <;1kt1gt agar: 

dan dii~erek yaralanmt§ ve tedavi il(in 
araba ile §ehrimize gonderildigi mada yo 
da araba ic;inde olrnii§tiir. Zavalh 
annesi, teyzesi ve biiyiik babast da 
ile Bursaya geliri~rken bu oliimle 
la§ml lar ve miiteesSJr bir !-talde kovJt••-
donmii§lerdir. t;>>,..J, .... 

Galatasarayhlar cemiyF 
temmuz toplanbla: 

Galatsarayhlar CE'Miyetinden: e 
Her BYJ.t::' rlk 6~lmaSI tcplanan • h. ,m 

rar ver.n~ olan c miy timiz, • aa 1 

Park ot<'lm topln 1ti yeri olarak i 
etmi§tir. Bi.itiir Gnluta<;ara 
maaaile yemE , v 

' 
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Atletizm miisabakalar1 

CUMHURiYET 

T utulan esrarkes ve 
' 

eroinciler 

Yiizellilikleri 

aHettik mi? 
lngiltere F rankoya 
kararini vermek ii 

Ka~ak~1hk biirosu, bu 
Misirii ve Yunanh atletlerle Tiirk atletleri aras1nda· yoldaki miicadeleyi 

[Ba$makaleden devaml 
Dahili haricl hic;bir tehlikeden pervas1 ol
miyan rejimin <;Ikard1g1 kanuna gore bun
lar arhk memlekete donebilirler, burada 
oturabilirler, i§te o kadar. Ciirme ge
linoe o silinmesi imkanstz bir boya ile 
tarihin sayfalarma sahiblerinin surat
lanna nalqolunmu§tur. Bu ciirmti ta
rih, canh bir ibret vesikast halinde, 
mtistakbel nesillerin gozleri oniinde 
te§hir ede ede ebediyete dogru siiriik
leyip gottirecek ve millet onun act ve 
menfur hatuasmt zaman zaman ttiy
leri iirpererek anacakhr. Y almz mii· 
cerred bir mefhum olarak ciiriim ha
linde degil, §ahts §ahts adlart sanlart 
belli miicrimlerile beraber. ~ok ya§a
mak hakkt haftzalan kuvvetli olan 
milletlerindir. 

Mussolini, on bin askerini geri ~ekn. 

bilinde Londradan bir istikrazla 
muhariblik hakkln1n tanJnmasinl i&'" 

ki miisabakalar F ener stad1nda yapdacak ~ok ~iddetlendirdi 

ce 

T. S. K. Atletizrn Federasyonundan: 
Turk, Mim ve Yunan atletlerinin i§ti· 

rakile F enerbahc;e stadmda yap1lacak mii
sabakalann program1 a§agtda yazthdtr. 

Cumartesi saat 16,30 dan itibaren: 
II 0 mania, I 00 metre, 5000 metre, 

400 metre, 800 metre. 

1 00 metre uc;uncu kategori, 400 metre 
uc;iincu kategori. 

kC.J Guile atma, uzun atlarna, smkla atla-
f;OCUI. rna, cirid atrna, 4X400 metre. 
cur'· Pazar saat 16,30 dan itiaren: 

rd 200 metre u<;iincu kategori, 200 metre, 
m 1500 metre, 400 mania, 1 0,000 metre, 

4 X 1 00 metre. Balkan bayrak yan§t. 
Yuksek atlama, ii<; ad1m, disk atrna, ikin
ci defa obrak cirid atrna. 
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Hakemleri davet 
2 ve 3 ternrnuz cumartesi ve pazar 

giinleri F enerbahc;e stadmda yaptlacak 
beynelmilel musabakalara a§agida isimle
ri gec;en arkada§larm hakem olarak vazi
fe gorrneleri rica olunur. 

Ali Unvan, Musa Kazim, Hagopyan, 
Kangelides, Ahmed, ~li Rtza, Cemil, 
Belor, David, Ali Besrm, 1hsan, D. L. 
Adil Giray, Luder, Firuzan, Ba§aran, 
Semih, Sipahi, 6. Besim, Hilmi, Co§kun. 

Miisabakaya i1tirak edecek atletler 
2 ve 3 ternrnuz cumartesi ve pazar 

gunleri F enerbahc;e stadmda yap1lacak 

miisabakalara i§tirak edecek atletler a§a· 
g1da yaz1hdtr. 

1 00 M. lrfan, Haluk, Kazirn. 
200 M. Goren, irfan, Muzaffer. 
400 M. Goren, Mehmed, Ibrahim, 

Halid. 

800 M. Receb, Galib, Ahmed, Ke • 
mal, Mehrned. 

L-.--"""l".::oo M. Receb, Galib, Artan, Ke -

5000 M. Artan, Huseyin, Behzad, 
guri Hakkt, Manisa. 

ked I 0,000 M. Artan, Hiiseyin, Sulhi. 
~iv1 I I 0. M. :nania. Va&fi, Y avru, F aik, 
a~l Hrisafopulo, Sudi, Madencidis. 

d, 
koy 400 M. mania, Faik, Madencidis. 

4X 100 (T. I.) Haluk, lrfan, Kaz1m, 
~l a 
mek Semih. (T. II) Seyvan, Muzaffer, Naz-
dii i rni, Cihad. 
kan 4X400 (T.I) Ibrahim, Receb, Zare, 
yolJ Goren. (T. II) Halid, Mehrned, Faruk, 
c kL Faik. 

Balkan bayrag1: Receb, Goren, irfan. 

1 00 M. 3 uncii kategori: Cihad, N ev
zad, Sermed, Merih, Bi.ilend, Neriman. 

400 M. 3 iincu kategori: Kaz1m, Mu
zaffer, Merih, F ethi, Marya, Vladimir, 

200 M. 3 uncu kategori: N eriman, 
Biilend, Siikker, Said, Merih, Sermed, 

Gulle atma: Veysi, Arat, ;lerif, <;u -
buk, Y alc;m, Sav, 1rfan. 

Disk: Veysi, Yusuf, Arat, Sav, Y av
ru, Corciyadis. 

Cirid: ;lerif, Melih, Val sis, Osman. 

Yiiksek atlarna: Pulat, J erfi, Siirey -
ya. 

Uzun atlama: Sureyya, Seyvan, iste
pan, Lutfi, Cerna!, Saris, Nevzad. 

De; adtrn atlama: Pulat, Sureyya, 
F ethi, D~tek, Halid. 

Smkla atlama: Hay dar, Muhiddin, 
Halid, Sudi, Vasfi, Munir. 

Yiizme te§vik miisabakalari 
T. S. K. istanbul bolgesi Su sporlan 

Ajanhgmdan: 

1 - 2!7 /1938 cumartesi gunu yapt
lacak olan dorduncu yuzme te§Vik mu -
sabakast Moda havuzunda yapilacaktu. 

2 - Yiizme hakemlerinin o giin saat 
15 te yarl§ yerinde ham bulunmalan 
rica olunur. 

3 - 3/7/1938 pazar gjinu Beykoz
da yaptlacak olan ikinci kurek te§vik 
roiisabakasi tehir olunmu~tur. 

Y anh§ bir haber 
Dunkii sabah gazetelerinden biri, Be

~ikta§h Hakk1ya -sahada Gune§li Melihi 

kovalad1~ ic;in- haysiyet divam tarafm -
dan- rniiebbed boykot cezas1 verildigini 
yazml§hr. 

Bu haber dogru degildir. Esasen bol

ge haysiyet divam bOyle bir cezay1 ver
mek salahiyetine de malik bulunrnamak
tadtr. Bu cezay1 ancak yiiksek haysiyet 
divam verebilir. 

Kelle Ibrahim monitor oldu 
Eski futbolculardan Beykozlu Kelle 

ibrahim, 40 lira ayhkla futbol rnonitor

liigune tayin edilmi§tir. 

Oksporun faaliyeti 
Okspor kururnu tarafmdan tertib edi

len ok ah§lanmn dordiincusii pazar gunu 

gene OkrneyJw.mnda yaptlacaktn. 

Emniyet Ka<;ak<;thk burosu mernurlan 
beyaz zehir sahctlarile bunlan kullanan
larla giri~ti~i mucadeleye h1z vermi$tir. 
iki gun i<;inde birkac; tane sab1kah eroinci 
ile esrarke~ daha yakalanmt~, Adiiyeye 
teslim edilrni~tir. 

Esrarke~ler 
Evvelki gece saat 20 de, Karagiim -

rukte Sultan mahallesinde kale haricinde 
bir delik onunde kalayct Osman, Motor 
T ahsin, Oksiiz Receb, eskici Husnu ve 
Cevdet ismindeki esrarke$ler toplani!rak 
kabakla esrar c;ekmege ba~lami~Iar, fakat 
ciirmu rne~hud halinde yakalanmt~lar • 
dtr. 

Eroinciler 
Galatada Osman isminde sabtkah ero

incilerden birinin, 25 gun evvel, T aksim
de Y eni~ehirde T abura~a sokaF;mda ev
velce dukkan alan 510 numarah odaya 
ta&mdtib haber almarak takibata ba~lan
ml~hr. T arassud ~iddetlendirilmi&, nih a· 
yet evvelki gun saat 17 de eroinderden 
Konyah Mustafanm odaya girdigi go ~ 
riilmustiir. Ev bastlmt& ve ic;eride bulu
nan Osmanm rnetresi Saadet, gozculi.ik 
yapan Padric;'le Mustafa karakola ge ~ 
tirilrni~tir. As1! satiCI Osman da gece sa
at 23 te esrarke~lerden $Ofor Mustafa 
eve gelip kap1y1 c;aldigl vakit yakalan -
rn1~tlr. 

Japonya miithi~ 
i~inde 

felaket 

[Ba§taraft 1 tnct sahttede] 

Bu felaket, son 60 sene zarfmda kay
dedilmi§ olan felaketlerin en buyugudtir. 

Dun gece Tokyo' da ktsa siiren bir zel
zele hissedilmi~tir. Zelzele, felaketzedele
rin korku ve deh§etlerini bir kat daha ar-
hrmi§hr. 

Tokyo 30 - Y agmur!ar yiizunden 
arazinin kayrnas1 neticesinde dun gece 
Tokyo'nun rnerkezinde 18 ev ytktlmi§hr. 
50 ki§i enkaz altmda kalmt§tlr. Bunlar
dan 30 u c;tkanlmt~tlr, ic;lerinden dokuzu 
olmii§tiir. 

Avusturyada siyasi mev
kuflar 3786 y1 buldu 

[Ba§taratz 1 inC! sahitedeJ 

ile izdivacmdan hic;bir suretle rnalumali 
olmadtgmi beyan etmi~tir. 

Habsburg'lann emlaki musadere 
ediliyor 

Vatana h1yanet curmu, fenahg1 sozle 
anlatilamiyacak kadar §eni ve menfur bir 
ciiriimdiir. Eger XVI nc1 Lui'nin tac ve 
tahtm1 kurtarmak ic;in yabanct milletler
den istiane ettigi tahakkuk etmemi§ olsay
dt ne F ranSIZ ihtilali o malum alan deh§et 
derecelerine terakki eder, ne de, belki, 
Kral ve Kralic;enin kafalan kesilirdi. Va
tan aleyhinde yabandarla el ve i§birligi 
etmek, i§te milletlerin affedemiyecekleri 
en ag1r cinayet. Sonuncu Osmanh Padi
§aht yabanc1 bir devletin mhbsile ka<;ma
mi§ olsayd1 ugnyacagt aktbet Onaltmc1 
Lui'ninkinden ba§ka olamazd1 ... 

Hakikatte Yiizelliliklerin vatan harici 
btraktlmak cezalan garib bir ceza idi. Bir 
vatan halkmm cezalan vatan dahilinde 
tertib olunur. Buyuk Harblerin sonunda 
akdolunan muahedenin af maddesi yazt
hrken Yuzelliliklere o zaman bundan 
ba§kasma <;are bulunamtyan bir ceza ver

mek mecburiyetinde kalmt§tlk. Onlarm 
ic;inde cesareti olanlar olsa haklarmda bir 
istiklal mahkemesi te§kilile abbetlerinin 
orada tayin olunmasm1 isterlerdi ve hala 
da tam bir haysiyet iadesi ic;in bundan ba§
ka c;are yoktur. Kan§tk fikirli ve kan§tk 
fiilli adamlar memlekette hukuki vaziyet 
itibarile de bu kadar karga§ahga meydan 
vermi§ oldular. 

£Ba$taratl 1 tnct sahitedeJ 
sebetile Times gazctesi, mumaileyhin ve
recegi raporun ve F rankistler tarafmdan 
ita edilmi§ olan izahatm ittihaz edilecek 
karara esas te§kil edecegini yazmaktad1r. 

M. Hodgson'un tekrar vazifesi ba§In::l 
gonderilip gondenlmiyecegi pek yakmda 
tayin edilecektir. Bitaraf bir liman ihdast 
irnkam da tetkik olunacakhr. 

Paris 30 - Ovr gazetesinde Bn. 
T abui, ~oyle yaz1yor: 

«Kant Ciano, b,Jmbardimnlan rnenet
mek istedigi takdirde daha yukan <;tkma
smi ve Berlin hiikumeti nezdinde miida
halede bulunmasm! Lord Port' e ima et
mi§tir. 

Almanyay1 itham etrnek ic;in i§in ic;in
den s1ynlmak istiyen ltalyunm bu hare
keti, Ingilterenin tt'veccuhiinii muhafaza 
etmege matuf alelade bir manevra rntdir ~ 
Filvaki italya, dun ak§am Londrada da
ha fazla fedakatltklarda bulunmJyacagml 
tekrar ettirmi§ olmakla beraber, Ingilte
renin kendisine ikrazatta bulunacagma, 
F ranko'nun rnuhariblik s:fatlm tamyaca
gma, itilafnameyi tatbik edecegine, ilh ... 
dair kat'i teminat vermesi ~artile 1 0,000 
gonullusunu geri ~ekmege amade bulun
maktadtr.» 

Bombardtman edilen vapurlar 
Roma 30 - Ciyornale Ditalya'mn 

ispanyadaki husu3i rnuhabiri, italyan 
«lejyoner» tayyarecilerin 20 kadar bom
ba atrni§ olduklanm ve bu bornbalann 
miihimmat ve tayyareler ic;in yedek alet
ler c;1karmakta olan ecnebi gemilere isa
bet etrni§ bulundugunu bildirmektedir. 

Bu tayyareler, Alikante limanmda da 
bir vapuru bombard.rnan etmi§lerdir. Va
purda infilak vukua gelmi§tir. Gazete, ge
rnilerin tabiiyetinden bahsetmernektedir. 

F ranstz sosyalistlerinin bir 
lefebbiisii 

Paris 30 - Sosyalist partisi daimi i
dare encumeni, Ba~ekil M. Daladiye 
nezdine, kendisile ispanya hududunun 
kapatilmast rneselesini gorii§mek uzere M. 
Blum tarafmdan idare edilecek bir komis
yon gonderilmesine karar vermi§tir. 

Frankistlerin yeni aldrklarr yerler 
Burgos 30- Frankistler, Tanzara'yt 

ge<;mi§ler, Re§i'yi ihata etrni§ler ve Arte
na'ya hakim vaziyete gelmi§lerdir. 

Salamanka 30 - Bt:
rargahm bir tebliginde bil 
nilmektedir: 

Kastellon cephesinde R1besn 
takasmda Araya yaylasmda 

jares' e kadar in en arazinin i 
ettik. 

V alansiya gene 
edildi 

Valansiya 30 - Dun a~ 
ya civarmm bombardtmam d 
ki§i olmii§tur. Valansiya'mn 
cenubunda kain Elprelo mevk 

balar dii§mU§tur. Bu mevkid 
nebi konsoloslan ikamet elm 
lefat yoktur. 

T elelat ve zarar ve 
Barselona 30 - Saat 9,3rr 

yare Barselon'un ~;mal rna 
bardtman etmi§lerdir. 30 kad 

ttlrni§hr. Zarar ve ziyan rr.iill 
40 kadar olii, 50 den fazl 

lundugu tahrnin edilmektedir. 

lspanyamn bir tal 
Barselona 30 - ispanY' 

ingiltere Hariciye Nezaretin 
ziran tarihli notasmda te§kili 
mi§ olan tahkikat komisyonl! 
Blanes bombard1mam hakktn 
yapmak iizere ispanyaya gel 
etmi§tir. 

Cumhuriyet~ilerin al 
mevziler 

Barselona 30- Ne§redJ 
ligde Cumhuriyet~ilerin bil' 

ele gec;irmi§ olduklan bildiri 
Ribezalt mmtakasmda Ta 

bast mevkiinde §iddetli bir .Ill 

reyan etrnektedir. 

Ademi miidahale 
vardrgr prensip 

Londar 30-
lerin geri almmas1 plamnm 
rniyesi uzerinde bugiin tali 
hale kornitesi bir prensip anla! 
kuk ettirmi§tir. 

Komitenin umumi i<;>timai 
vuku bulacak ve ingiliz 
komitede tescil edilen 27 
bine arzolunacakbr. 

Afyon komitesindeki delegelerimiz 

~( gece y • h• d 1 futbol ) Viyana 30 - Havas Ajans1 muhabi • 
rUltu \..._ ____ e_n_I,_e __ Ir_e __ y_a_p_I_a_n _______ m_a_~_l ___ . rinden: 

Turk vatanmm §imdi bize <;ok uzak 
gorunen dunku tarihinde adt Hurriyet ve 
itilaf alan ihtiras kumkumas1 bir fuka te
§ekkul etmi§ti. Hic;bir zaman hukumet 
kabiliyeti olm1yan bu f1rka ancak Buyuk 

Harbin mutarekesinde du§manlarla bera
ber ve du§manlara dayanarak iktidar 
mevkiine geldi. Efradmm ba§ltca marifeti 
ise aii§manlarla beraber vatan ve millet 
aleyhinde <;ah§mak oldu. Milletin istiklal 
ve istikbali ic;in ugra§anlara dil uzathlar 
ve silah c;ektiler: Hep du§manlarla birlik
te. ;limdt haklannda kanun c;tkan kimse
ler i§te bu giiruhtan ardakalmi§ kimseler
dir. Du§unuyoruz, du§unuyoruz da ne 
yuzle memlekete donebileceklerini bir 
tiirlii haYSalamiz alm1yor. Sonr ... Almanyanm Avusturyadaki komiseri 

d yd M. Burkel, Habsburglara aid butun em- hte kanunla musaade olunuyor: Suk
liim puklurn gelebilirler ve siit dokmii§ 
kedi korkakhgile ko§elerinde oturabilirler. 
Suratlar~nda §'eytan mel'aneti gibi va· 
tan htyanetinin miistekreh lekesi ve 
kafalanmn iistiinde ise Demoklea kt· 
hct gibi halktn hak olan gazabt 8.$Ih 

oldugu halde. 

Gect lakin yakmda musadere edilet:egini, yal-
o)ii mz ecnebi tabiiyetinde bulunan Habs -
di ~ · burglara aid olan em lakin mustesna tu • 

inegol (IIususi) - inegol idman Yurdu Yeii§ehre giderek oradaki Gene
~ Birligi spor kuliibile bir Iutbol ma~1 yapm1~ ve ~ok giizel bir oyundan 

g-.. .nra Ycnise!tir Gencler Birligi inegol idman Yurdunl! 4 • 0 maglub olmu§· 
msan o 

fenahk Yeni~chir Genc;er Birligi eskiden daha kuvvetli olup inegolliilere kar§t 
"ldi~i ok iyi o~nlan vardl' Gonderdigim resim, iki kom§U me!llleket sporcu gene· 

Yeni~ehir sahasmda gostennektedir. 

kadt f efrika: No. 53 
t o--------------j - Demek, soylediklerirn size 8Cl gel· 

gmda, oyle rni? .. Peki arnrna boyle bir yer

~ hie;. durmadan Ca§kalarma bakan, sizi 

ce c; dinlemiyen, ne soyle;eniz kar§thkstz 

c:l·· uakan bir erkekle oturup yemek yemek 
enim ic;in pek tath bir §ey rnidir, samyor-r . 
o~z? .. 

'·ildcvdi.- Daha §imdi geldik, §irndi oturduk. 
. Hem d er var, diye §oyle bir goz gezdirdim, 
nhib. olm kadar ... Dediginiz gibi sizi unutup 

lenne 5' I b k d k" b"l 
b · d ska anna akacak ·a ar va 1t 1 e 

uy u ve, 

Nakleden: Kemal Rag1b 
- Vallahi artlk ben de sikiimaga ba§~ 

l:yorum. Bunun i<;in mi sizinle evlendim, 

bunun i<;in rni bu kadar masrafa girdim?. 

F eridun sapsan oldu: 

- Gene rni? .. Rica ederim, ikide bir
de ~u para laktrd!Slm ortaya atmasamz 

c;ok iyi olacak!.. Miisaadenizle ben de 

bundan stkJ!Jyorum. BtktJrn artlk pa§a 

babamzm kiiflii altmlarmdan ... ;loyle bir 
par<;a etrafmtza bakmtz ... Herkes, nas1l 

giili.ip §akala§Iyor, ne§' e ic;inde yiyip ic;i· 
yor, pek c;:ogu da bizim kadar zengin de~ 

gil; birirn kadar gormu§ gec;irmi§, okumu§ 
yazrni§ insanlar degil ... Onlar bile ya§a· 

manm yolunu biliyorlar. Biz burada para, 
para diye birbirimizi yiyoruz!.. 

Sararmak mast Perihana geldi: 

- Ma§allah, dedi, bu kadar nazik ol-

tulacagm1 beyan etmi~tir. 

Malum oldugu ve<;hile saltanat mi.id -
deisi Ar§iduk Otto'yu Almanya, Alman 
vatanda§t addetmektedir. 

Avusturya Umumi Valisinin 
beyanatr 

Kasel 30 - Havas Ajans1 muhabiri 
bildiriyor: 

Burada yaptlan biiyuk bir toplantJda 
M. Says lnkart, §Unlan soylemi~tir: 

«- Avusturyanm ikhsadi tekamiiliin
den memnun olmtyan baz1 kimseler var -
d1r. Bunlar, ecnebi memleketlere yalan -
lar neeyreden Y ahudilerdir. Eger Y ahudi
ler Avusturyanm vaziyetinden rnernnun 
degillerse bizi rahat bnakrnaga rnecbur -
durlar. Bu memlekette nifak olmamtstlr.» 

Filhakika affolunan bi.r ceza §eklidir. 
Curme gelince onu affetrnek imkam yok
tur. 0 ciiriim kendilerini ebediyete 
le§yi edecektir. 

Fill neticelerden bir digeri olarak bu 
kanun hiikumete iki vazife tahmil ediyor: 
Geleceklerin harekat ve sekenabna 
kar§t daima takayyiid ve halk1n bir 
giin lugyan edebilecek mukaddes 
hiddetine kar§t da onlart muhafaza •• 
hte hiitun hiikurnleri ve butun neticelerile 
son <;tkan kanun budur. 

YUNUSNADl 

Cenevreden donen delegelerimiz Sirkeci gannda .. , 

1940 ta yap1lacak Milletler Cemiyeti beynelmilel afyon •w····-· 
ztrhk olmak iizere, Cenevrede yapilan beynelmilel afyon Ist:t~:n 
i~tirak eden murahhaslanrruzdap Uyu§turucu Maddeler 
Hamza Osman Erkan ve ikusad Vekaleti ihracah J:e~~lJlatl.an<lllr:n! 
Servet Berkin diin ~ehrimize donmii~lerdir. 

Cenevre toplanblannda, Tiirkiyenin otedenbcri ileri 
nokt.ai nazarlar c;ok giizel miidafaa edilerek umumi bir tasvible 
m1~tu. Kabul edilen kararlardan, bilhassa en §ayam dikkat olanl 
senesine kadar konvansiyona dahil olrruyan memleketlerden bu t!ll',__..., __ ~ 
ra afyon mahsuliinjin satin ahnmamas1 da vardlr. 

dugunuzu bilmiyordurn. Bu halinizi hie; Kalabahktan ka~arsmtz. iskeleba§Ina ine- nuz... Onun i9n evli olup olmadJgmizl gibi guler yiizlii gcriinmek, 
gorrnemi§tim. Y ava§ yav3~ ~1k1yor 1 •• Me- lim, bir pastactda uturaltrn. derirn: Hi~bi- bile herkesten sakhyorsunuz! .• lerini belli etrneme:C · 
gerse... risinden ho§lanmazs;mz. Benirn yamrnda F eridun arttk hie; sesini c;Ikarrnadi. Hep kadan da F eridnnun 

_ Gene de gormezdiniz, eger zorla iken bir dalgmhk, bir surat... Sonra bir iki oyle dalgm, hep oyle du§unceliydi. Za- hatta biraz da ~irkin 
beni c;ileden <;!karmaga kalkrnasaydmtz!.. kere sizi yalmz gordum; uzaktan bakttrn. ten ne diyebilirdi';) .. Gene kadmm soyle- Boyle bOyle, i§te su 

_ Bir c;ileden c;tkacak varsa 0 da be~ Herkesin yanmda pekala konu§up gulu§U· d!kleri busbutiin yalan degildi ki... Ian birbirine ISindi~acak, 
nirn!.. Kendi yapttklannlZI ortbas edip yorsunuz. Birc;ok da tamdtgmtz var. Her De; dort ayd1r uzamp giden bu hay at, yerde giinden giine nralanm 
§imdi de beni mi suc;lu c;1karacakstmz?.. birile ayn ayn selamla§tyorsunuz, §aka Ia- arttk onu da s1kmaga ba§hyordu. llkon- sa, ilk gecesi, baloda birbirtJ!li roman: 
Kavgamtz neden ba§ladJ? .. Durup ru~ §Iyorsunuz. Beraber sokaga ~1kacak olsak, ce Perihan gibi bir kiZla evlenmek kendisi dtikleri zarnan daha c;ok ya~l k d 
rurken ben size para labrdtsl ac;hm m1 ';) .. ba~Imz oniiniizde .•• Gordiiklerinizi gorrne- ic;in <;Ilgm bir macer a kadar eglenceli go- mu§lardt; ikisi de birbirioe ~te 0d a ar. 
Y ammzda bir kadm varken ba~kalarma mezlige gelirsiniz. Birisini sorsarn, dudak runmu§tii. !steselerdi, bu eglenceli oyun kanh gorunmii§tur. ~~~r:k~Uuk, 
bakmak, yammzda kini adam yerine koy~ biikersiniz. Otekini gosteririm, tamm1yo- on! an birbirine yakla§tuabilir; gunden gu- Sonra bir arahk, velev ba§~ ttrnuya -
mamak demektir; bunu soyledim. Zaten rum dersiniz. N edir anhyarnadtrn L Bii- ne, i<;in ic;in oriilen bir sevgi ile c;oktan bir- teri§ olsun diye, sevi§en ins an Kad · 
bu, bugun ilk defa olrnuyor ki ... Kac;tlr tiiri. tersliginiz bana rn1? .. Daha dogrusu birlerine :baglanabilirlerdi. Birlikte gec;en liip ~akala§mak Feridunun d'tarakn .,,, ...... ~ 
bunun ic;in giirultu ediyoruz. Y almz bu- pek iyi anhyorurn ya ... !kimiz beraber ~ gunlerden beklenilen, ancak bu olabilir- der gibi oldu. Bunu o da is~ 1lad1: 

nun ic;in de degil ... Gunden gune bana ken ba§kalarile konu§acak olsamz, i~le- di. Belki, Feridun da buna guvenmi§ti. mak, yakla§mak ic;in bir ba§)l_ Neier 
scguk duruyorsunuz. Bu sa bah biraz <;I kip rind en birka~ tanesini elbet bana da ta- Fa kat daha ilk gunu, evlenme memuru ~ Fa kat herkesin yamnda se'morum ku. 
dolasahm, dedirn. Gelrnediniz. ikide bir- mtacakstmz. Kimdir bu kadm, diye so- nun oc1asmdan <;tkar ~Ikmaz, Perihand~ oynamak, sonra ote!e donun( F erhad geri 
de yaZilacak yaz1lanm var, diyorsunuz. ran olursa, yeni aldtgtrn besleme diyecek ba§hyan ta~kmhk onu pek i.irkiittu. a- odalara kapanmak, yalmz kit: 
Odamza c;ekiliyorsunuz. Bu, ne bitmez degilsiniz ya. · · ha sonra da gun den gune artan bir ; r1- man da gene kadmm bir k& _ Anlar• 
tukenmez yaztdu, anlamadtm. Haydi Feridun aCJ aci guldu: hk, bir yabancthk ileridP • I d- somurtrnas1, Feridun bir iki a em. Dii§iiT]] 
buraya geldik, arama rnektub filan ya- - Siz besleme olur musunuz, ayhkla lerini bile {>rtP: n- dogru gelecek olsa hem en ur~ Gid1p ye. 4 

ztyorsunuz, diyelirn. 1stanbulda iken dP. tutulan kole, astl ben I.. hanm, .;, u, kalkmast, kac;acak bir yer aralldt. Kadm 
ba§ka tiirli.i degildi ki ... Or ada da ben~ • Perihan biisbutUn sinirlendi: bir, ... -.IK matlnesl I · mast, en sonunda kocasmm d9 rpmadan o. 
den bucak bucak ka<;tyordunuz. A dada - N e 0, ne de oteki... Evlendigirn ... UI'U~ nadmt ktrml§ti. Hele, ikide -vnu c;agtrmak 
otururken hep bunun giiriiltiisunii etmez kadm diye tamtmaga da bir tiiriii dilir·-------· -------Iaktrd!Sl?.. i§te bu, ona hepsi'tmna vurmag, 

miydik? .. Sandalla gezrnege gidelim, de- varrn1yor. Sanki benden utantyors:.TTA .talli,,.oriiniiyordu. £'',- <;abuk ol 
rim: Gelmezsiniz. Denize girelim, derirn: benimle evlendiginize pi§rnan ol~,.. _ \ "' 
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IIDI Da. 

gelen son 
- Sureti m.ahsusada 

resim er doldurma 
arkada.umz Foto Namiktan :..\ Diin 80 hekim, Kocata, taydan 

Antakyanm 

Kadm s1~rad1 ve tllerini ~upb: 
- Ben anladmt. diye bagrd1, tiyatro 

din mi? 
Kadm bu muammanin anahtarini arar 

membatnda tetkik yapb 
Belediye h1fZ1Ssthha miitehassiSI Zeki· 

nin delaletile Culhane profesorleri ve bu 
sene stajlanm ikmal eden seksen kadar 
hekim, diin bir vapurla Biiyiikdereye git· 
mi~ler ve Kocata§ suyu membama konu • 
lan su doldurma tesisatmJ, gazoz fabri • 
kasmi, suyun c;1k1§ ve §i§elere dolu§ tar • 
zile gazoza tebdilini tetkik etmi§lerdir. 

Belediye hJfZ!Ssihha miitehass1s1, biitiin 
profesorler ve doktorlar oniinde izahat 
vermi§, fennl §ekilde su istihsalini ve §i • 
§elere doldurma i§inin ilk defa Denizbank 
Denizyollan kooperatifinin Kocata§ fab
rikasmda ba§anldlglnl soylemi§tir. Bura· 
da makinenin tezgahma dizilen §i§eler 
70 derecenin fevkinde kayn1yan suda on 
dakika kadar buakilmakta, bu yiiksek 
hararette hic;bir mikrob kalmamaktad1r. 
Bu suretie temizlenmi§ olan §i§eler el deg• 
meden makine tarafmdan sevkedilmek' 

j 

ve doldurulmaktadu. ~ f, 'f' 
Biitiin tesisat gezildikten sonra su~ t1. 

eski sahibi N ecmeddin Kocata§ tara· ... 1· 

dan da bir ikindi ziyafeti verilmi§tir. 

Londra sefaretimizde 
bir resmi kabul 

Londra sefirimiz Fetihi Okyar ve ~ 
fikalan tarafmdan sefarethanemizde 
bir resmi kabul yap1lrn1§hr. ingiliZ 
Ba§vekilile kabine erkanmm bulunduk· 
Ian :bu resmi kabulden Taymis gazete
si biiyi.ik bir sitayi§le bahsetmektedi'l'. 
Gazete, sefirimizin refikasile kiZl Ner" 
min Okyann zarafet ve nezaketlerinl 
bi.iyiik bir takdirle tebariiz ettirmekte-

dir. 

Avusturya borclartna dair 
miizakereler 

Londra 30- Avusturya bordari 
kmda ingilizlerle Almanlar arasmda 
p1lmakta olan miizakerelere diin de 
vam edilmi§tir. Alman delegas,onU 
si M. Viyel ile M. Laytros, l • 

zaretinde telaki etmi§lerr•: .. 
Miizakerelerde bar 

dilmi§ oldugu, ya\n· ..f. 
h .. . 1 • 'Q" enuz netlce enmeg I>~ t'J 

dugu soylenmektedir.~· ~-'1~:1-
Bugiin ba~ka. toplantllar ~rt 

vanderbilt oldii 
Lon<lra 30 - $imendifer KUrn"(:tan·vt~ 

smm Administratorii olan F.V. 
bilt'in 82 ya~mda oldugu halde vefat -·-··-·· 
mi§ oldugu bildirilmektedir. 

Ankara Bor. 30/6/938 
KAPANI$1 

Ac;~ liapantt 
1 lngiliz liras1 . 6.23 6.23 

100 Dolar 125.7625 126.-
' 100 FranslZ frangi 3.5025 3.5025 

100 Liret 6.615 6.615 
100 lsvic;re franp 28.815 28.8Z 
100 Rolanda 69.5975 69.515 

florini 
100 Bayh~ark 
100 Felc;ika frangt 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

5063'15 
21.32 

1.14 
1.53'15 
4.365 

kronu 
100 p*ta 6.92%5 
100 Zloti z.tOII 
100 Peugo 2UZ 
100 Ley U375 
100 Dinar Z.81 

1 .IJ.OO Yen 38.37 
100 tsv~ kronu 3%.1225 
100 Ruble Z3.'1Z5 1" 

ESHAM ve TAHVlLA-, 1aa 
Tiirk bor. I va. 19.05 
Tiirk bor. I pe. 19.05 
ikra. Ergani 95.-

seni bulacagmt. 
- Bak sana bir 'ey s3yliyeyim: 

dan sonra bana sokakta bel' aiz» 

kuracaksm. 
- HayiTI 

gibi etrafma baklyordu. Ai!;z1 a~1k kalml§" 
b. F erhadm yiiziine bakarak: 

- Geleyim ama, dedi, inanmorum 

yunlarile siisliiyordu. Melegin viieudiinii 
gord<i.ikten sonra ma.salmm kahraman1n1 
bulm~ gibi ic;inde bir irade ~im§egi ~k
ID!§tl. Kendi kendine «nic;in olamazmi§ }» 

diye sordu. Bu kad1n, saglam ayakkah1 
olmadiStDl itiraf ettigi andan itibaren ak· 
si kanaat uyand.Irm:lga ha§lami§b: Sag • 
lam, fakat sefaletin ~irkefinde kirlenmi§ 
bir ayakkabJYa benziyordu; ii~ be§ fu~a, 
bir boya, bir cila bu ayakkab1y1 tanmmaz 
bir hale getirebilirdi. Onun itiraflarile be
raber, cibilliyetsiz bir mahluk olmad1gm1 
g(isteren derin bir merhameti de vard1. 
F erhad i~inden soylendi: «lsterse olma
sm. Ben rahibe aram1yorum. Biraz zeka 
yeti§ir. Hassasiyeti, merhameti, tiyatroya 
merak etmi~ olmasi, mahalle klll §ivesini 
diizeltmek §artile (c;iinkii hep anlamorum 
ku, inanmorum ku diyor) cerbezeli ko • 
nu§U§U onun sokakla ulfetini giz}emesine 
yarar. Our bakahm. Becerip beceremi • 

ceksin. Anladm m1} • l •ct& .. ~. &1, 

- Anladm b~efendi. 'L · 
derseniz o olacak Zawe.Je,tJ~ ........ 
buyurursamz o ola~agmclarl n8 a 

gidecegim, benimle beraber gelecek mi
sin? 

- Nereye gidecegiz tontonum ... 
- Onu sonmyacaksm. 
- Her ay bana yiiz lira m1 verecek-

sin? 
- Yiiz lira. 
-Her ay m1? 
-Her ay. 
- Sahi mi soyliiyorsun? A... lnan

mam vallahi ... Ne zamana kadar vere -
ceksin bu paray1?.. 

- ;;imdi tem.muzday1z. T e§rinievve-

- N edir oyley"e? 
Kollanm uzatarak yalvanyordu: ku. 

- Gelecek misin? - Nedir? Ayaklarm1 ()peyim, soyle, 
sayle, ayaklanm yalayll1l ..• 

F erhad ayaga hlkt1: 

- Peki ... Geleyim de bir goreyim 
l:iakaYJW ... Mektebin oniinde mi bekliye· 

- Haydi I Geliyor musun? T e§rini
evvele kadar buraya ugram1yacakstn, sa· 
na bu gece dayak atan adam1 da gormi
yeceksin, nereye gittii!;ini hi~ kimse bil -
miyecek. 

ceksin? 
- Evetl Bu gece tokad1 yedigin yer· 

Kadm, i.imid ve §iiphe dcilu gozlerile 
F erhada bakarak yiikseldi~e incelen se
sile soruyordu: 

- Nereye gidecegiz, tontonum, kor-
kuyorum ... Fena bir yere mi? 

- Hayu I Ben haydud degilim, seni 
kesmem. Emniyet et, ban a ... Y ann sana 
bir ayhgmi pe§in de veririm. Haydi I Ge
liyor musun? 

Melek ars1z bir ka:hkaha ve hir ~1ghk 
kopard1: 

- A!.. Beni nereye gotiireceksin, a-
yolL 

- Bagirma l Geleceksen seni Galata• 
saray mektebinin oniinde beklerim. Bu· 
radan beraber ~Ikmiyalliil. Kararmt ver-

del 
Garsonu c;ag1rmak i~in tahaga vurur • 

ken ilave etti: 
- <;ok beklemem ha ... Onu da haber 

vereyiml 
Hesabt gordi.ikten sonra locadan ~1kt1. 

Garsonlar, kemanct ve lzak onu merdi· 
ven ba§ma kadar agirlami§lardl. 

F erhad arabasm1 Galatasarayda dur· 
durdu ve bekledi. Bu gece zrhninde bii
yiik bir vuzuhla c;izilen proje yeni degildi. 
A§agl yukan bii aydanberi bOyle bir ka
dm anyordu. Fakat tasarlad1g1 1ey, kii
c;iik falsolarla altiist olabileeek ince bir 
i§ oldui!;u i~in ne zamand1r projesinden 
vaz g~mi§ti. T embel anlarmda muhay • 
yilesini eglendiren bir fantezi gibi onu 
zihninde besliyor, tathik edeceginden ii
midi az oldui!;u ~m. masal renkleri ye o-

fih, binaenaleyh, binaen .•• ali""'""'"~~u 

yecegi iki giinde an!a§thr. Olmazsa sava· 
nm.» 

Biraz sonra kadm ko§arak geldi ve ne-
fes nefese otomobile binerek F erhacbn ya
runa oturdu: 

- K~tun. dedi, Yusuf arkamdan ha· 
gird!, uvab vermeden yiiriidiim. 

- Yusufkim) 
- §eytanm sahihi. Anlami§tir 'domuz 

- Bu §akalan da bttakac:a 
-A ... Ben o kadar slku:l 

mem ayol... <;at der ~tlanm. 
F erhad arabayt a8trlatb: 
- istersen durdurayllD. ' 

leyi bozalliil. 
- Peki, peki ... Decliiin 

Dediginiz gibi olsun. Me:ral 
nereye gideeegiz diye ..• 

T aksime gelmi1lerdi. 
Ayaspa~aya cJoiru siirdii. 
ikiye geliyordu. Garajm 
a8trlatt1 ve i~eri soktu. 

Birkac; dakika ,;iriidiil•l 

yiik bir apartm~.amn 
sorle ~Iktllar. Melek 
§tyler soruyordu: 

- Sen bur:ad,lll 
de mi burada 
cagwm} 
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Biiyiikderede kapah duran 
asfalt yol 

Bir kariden a!digimiz mektubda §tiyle 
deniliyor: e • •I I I I I 1•1 

II I I 1•1 1•1•1 I I 
'I I I I I I 1•1 I I 

1\ 8 I I I 1•1 I I I 
D • I 1•1 I T I T 

10 1•1 I 1•1 I I I 

u;....J•I I I I I 1•1 I• 
Soldan saga: 

cBUyiikdereye glden asfalt yo! bu koye 
vard1kta lklye aynl!r. Yolun bir kJSmi es
ki tayyare hangarmm arkasmdan ge<;er, 
digeri de Kefeli kiiyii denilen blrka<; evin 
arasmdan s1ynlarak sahll yoluna kavu~ur. 

±~te tayyare hangarlarmm arkasmdan 
gec;en yo! senenin on iki ay1 degilse bile 
hie; olmazsa dokuz ay1 kapal!d!r. Sebebi? 
Orada bulunan tahta kopriiniin temelslz
Iigi. 

1 - Bir QC~ld banyo yapan Cikl kellme). 
r; 2 - Koill§u memleketlerden birine seyahat 
11 

eden Uk1 kellmel, blr clns yer iirttisi.i; dur
gun. 4 - Bir edatm tersi, av, alfabede blr 

Halbuki bu tahta koprii lkl iic; sene enel 
tamamen tamir edilerek yeni bir hale ko
nulmu§tu. ~imdi ortasmda b!r dii~eme tah
tasi kmlmJ~tir. Bunun ic;in o giizel asfalt 
aylardanberidir kor bir halde durmU>kta -
dtr. 

harfin okun~u. 5 - Ters okununca cgalib 
gelir~ manasm1 ul!r. 6 - Bir edat, k'il.lm 

" kuma~. 7 - Ylkan, Bulgar parasmm fran
SIZCaBl. 8 - B1kan, mtistahkem yer. 9 -
Nota, bir emir, bir cins kopek. 10 - Bal 
amcles1, bir hayvan, Iskambilde bir kag1d. 
11 - B1r c!ns ot. 

Altt sened!r bu yoldan gec;enler belkl bu
nu alt1 ay devamlt olarak a91k giirmem!~
lerdir.~ 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Ayaktakl vaziyetini muhafaza eden 

T Uki kelime). 2 - Bir yeml~. di.ilger!n alet-
lerlnden. 3 - Hayvanlarm ayakkabJSI, §ifa 
vasttas1, bir s1fat edatmm ters!. 4 - Yo

···ut~un a:ksi, biiyiik anne. 5 - Gramer ba-
150C,lerlnden, yan~an. 6 - Bir emir, kateden, 
4X 10\. ~ev1rlnce b!r hayvan olur. 7 - Agir. 

8 - .;"Pv!rme, su kab1. 9 - Hal edati, d1lile 

Zayi - istanbul Elektrik §irketinden 
ald1gtm 57 B. No. Pensimi Kadtkoy Mo
da ve Kad1koy - Fcncryolu arasmda 
27/6/938 de kaybettim. Bu mi.ihiir Pen
simi bulan zatm adrcsime getirdigin • 
de nakden miikafatlandmlacagmi bil • 
diririm. 

dokunma. 10 - Hayvan yavrusu, musallat 
olan. 11 - Kurnazca hile. 
Evvelki bulmacan10 halJedilmi~ ~ekli 

Nafta Vekaleti Elektrik l~leri idaresi 
Kad1koy §Ubesinde 9343 Montor 

Seyfeddin 
t 2 !I 4 5 II 7 I! 11 10 11 
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istanbul asliye birinci ticaret mah • 
kemesinden: 

s ziiiKI t IRI•IBIAISI tIT 
Biirhaniyede komisyoncu Mustafa ta 

LIAIMI•IBIIIGIAIRIE 
rafmdan Kemal vapuruna 27/5/938 ta 

4 A rihinde tahmil edilen 68 teneke zeyti 
e G tlRI•IoiAIR\IILIA\N yagma aid 27/5/938 tarih ve 1656 nu 
e A ~IAIMIAIMIA\KI•ILI• marall koll§imentonun z1yamdan ba 

n 

, D •I•IEivl•lziAIRIA\R hisle iptaline karar verilmesi taleb edil 

~ 0 $IOIYIEINI•INIUIRI.I diginden mezkfu koni§mentonun kimi 

9 $ Alzl•lr\EIRI•IHI•fiil 

n 

e yedinde ise 45 giin i<;inde mahkemey 

1~ E KIEINI•IYIAIHIUIDii 1~ tevdi etmesi ve aksi takdirde iptal edi 

11 ~IAINIAIKI•IYIE\MIEIK lecegi hususu ticaret kanununun 638 in 
ci maddesi mucibince ilan olunur (8637) 

i"1armara Ossiibahri ve Kocaeli Miistahkem 

Mevki Komutanbgmdan: 
4Jt?:mit De:-::iz Komutanh~1 ir;in 126 ila 165 lira iicretle bir yiiksek mi -

Halid.ahnacakhr. Talib olanlarm evrak1 miisbitelerile birlikte 15 temmuz 

800
·mune kadar Komutanhgtmtza miiracaatleri. (3975) 

mal. Mt T. T. Miidiirliigiinden: 
P 500 '•tos 937 iptida!mda mevcud olmakla beraber, kullamlacagt - mez-

;hayetine kadar idareye verilen - beyannamede yazilmaml~ olan 
lV.agustos 937 den sonra almtp ~ene kullamlmtyarak miihiirlenme

Hal.lc:~<'\'ll tarafmdan baistida taleb edilen radyolar miihiirlenip ruhsatna • 
"(\~ .leri 1stirdad edilecek ve miiteak1b mali seneye aid. iicretler tahsil olun-
-~yacakhr. Ancak, haziran gayesinden, yani o senenin iicreti kanunen ta
takkuk ettikten sonra miihiirlenen radyolarm o seneye aid iicretleri tah
Ju olunacaktlr. 
__ Kcyfiyct, saym halkJmizm maltlmu olmak iizere ilan olunur. (4014) 

Gayrimenkul Sat1s ilan1 
' 

.tanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden: 
Bay Kemalin 7403 hcsab numarasile Sandig1m1zdan istikraz eyledigi 

(4500) liraya kar~l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu odeme
diginden hakkmd.a yap!lan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 
maddesinin matufu 40 nc1 maddesine gore sahlmast icab eden Biiyiikada
da Mesrutiyet mahallesinin Muradiye sok.agmda eski 13. 13 Mii. yeni 13 
:tap1, 139 ada, 13 parsel numarah sarmc; ve kuyusu olan maabah<;e nim
karpir cv·., tamam1 bir buc;uk ay miiddetle ac;tk arttirm1ya konmu§tur. Sa
tx§ Tapu ~ • ..'il kaydma gore yap1lmaktadtr. Artt1rm1ya girmek istiyen 700 
lira pey ak<;esi verccektir. Milli bankalanm1zdan bir.inin teminat mektu -
a a a kabul olunur. Birikmi~ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Va
n.: i;caresi ve taviz beeeli ve tellaliye riisumu borcluya aiddir. Arttrrma 
ortriamesi 1/7/938 tarihinden itibaren tctkik ctmck istiyenlere Sand1k Im
chk ~leri servisinde ac;1k bulundurulacakbr. Tapu sicil kaydi vesair Iii -
danlu izahat da §artnamede ve takib dosyasmda vard1r. Artbrm1ya gir -
b , olanlar, bunlan tetkik ederek satJhga t;Jkarllan gayrimenkul hakkmda 

j,"'Yi ogrenmi~ ad ··e itibar olunur. Birinci arthrma 2/9/938 tarihine mu
m:l\;;..-,-.a giinii Cagalci~lunda kain Sandigimizda saat 14 ten 16 ya kadar 

tlr. Muvakkat i:,ale yap1labilmesi ic;in teklif edilecek bed.elin ter
nmasl icab eden gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alacagtm ta-
g~mis olmasx !larthr. Aksi takdirde son arttlranm taahhiidii baki 
-§artile 20/9/938 tarihine musadif sah giinii ayni mahalde ve ayni 
n a;:tt\I'masl yapilacakhr. Bu ar.thrmada gayrimenku1 en c;ok art-

anm ustiinde b1rak!lacakbr. Haklan Tapu sicillerile sabit olm1yan ala
arlar ve irtifak hakk1 sahibl~inin bu haklanm ve hususile faiz ve ma
'fe dair iddialarm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin i<;inde evrakt miis

•Ierile beraber dairemize bildirmeleri i'az1mdtr. Bu suretle haklanm 
d.irmemi§ olanlarla haklan Tapu sicillerile sabit olm1yanlar sat1~ bede
in payla§masJndan haric kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenle-

37 /116 dosya numarasile Sandig1m1z hukuk i§lcri servisine miiracaat 
leri liizumu ilan olunur. 

DiKKAT 

------~-

NEVROZiN 
Ba§, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, k1r1khk ve biitiin 
agrdarinizi derhal keser. lcabmda giinde 3 kate almabilir. ____ .. __ _ 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
1 - Me~te~ lise ve ~U.k~ek olmak iizere alh y1lhktir. Yahll ~e para • 

s1zdir. Gayest tuccar gem1lerme kaptan ve makinist yeti~tirmektir. Mek • 
tebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mekteb tarafmdan temin edilir. 

2 - Mektebin yalmz lise birinci stmfma talebe ahmr. Bunlarm orta 
mektebi bitirmi§ ve ya§lan on be::;ten kii<;iik ve on dokuzdan biiyiik olma
malan ~arttir. 

3 - Yaztlma i§i i~in pazartesi, c;aqamba, cuma giinleri mek~ebe mii
racaat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mekteb miidiriyetine kar~1 yazacaklart istidanamele
rine: 

A - Hiiviyet ciizdanlanm. 
B - A~1 kag1~.lanm. 
C - Mekteb diploma as1l- veya tasdikli suretlerini ve yahud tas-

dikname \erini. 
D - Polisr;e musaddak iyi hal kagtdlanl)t, 
E - Velilerinin izahh adres ve tatbik imzalarm1 
F - 6X9 eb'admda 6 aded kartonsuz fotograflarm1 raptetmeleri 

lazund1r. 
5 - Yaz1lma i~i 22 agustos 1938 pazartesi giiniine kadardrr. !stekliler 

muayenei sthhiye ic;in o gun saat sekizde bizzat mektebde bulunmali -
dtrlar. 

6 - Fazla t~fsilat almak istiyenlere ayn<'J.l matbu bilgiden gi:ind.eri • 
lir. Muhaberatta posta pulu irsali laz1md1r. (3987) 

Sirketi Hayriyeden • • 
Yaz mevsiminde Cumartesi giinleri umumi tatil saatinden 

H oparJor tertibab, Elektrik tenviratile haz1rlanan 
sour a 

« 71 ~~ ve •• 7A >~ 
Numarah Vapurlarla Liiks Aile T enezziihleri 

Oniimiizdeki 2 T emmuz cumartesiden ba§byor. 
KoprUden 71 No.lu vapur 14,45 ve 7 4 No.lu 14,30 da kalkacakbr 

71 No.lu vapurda 74No.lu vapurda 
11 san'atkardan miirekkep Me~hur kemanl Bay SADI ve me~ 

miikemmel hur Udl Hay CEVDET KOZAN 

SALON CA Z ile §Ohretli okuyueu Bay ve Bayan-Ve lardan murekkep 8 kl,ilik 

ORKESTRASl ALA 1 URKA 
mevcuttur. Dans i~in vnpurda yflr 

ayrilmJ~br. 
BUfe Beyoglu aile muhitinde c;ok. 

ragbet kazanm1~ me~hur 
GLORYA PASTANESI I 

taralmdan deruhte edilmi~tir. 

Bilet iicretleri herkes 

Saz Heyeti 
vard1r. Biife, me§hur Lokanta

CJ PANDELI tarahndan 
deruhte edilmi,tir. 

i~in 100 kuru§tur. 
Mevki tark1 yoktur. Paso ve kartlar muteber degildir. 

Yalotz «71 • No. lu vapura mahsus olarak aynca .konsomasyon mukabili 
25 kuru~ bilet ucretile birlikte ahmr. 

Vapurlar Bogazm muhtelit ve mahdud iskelelerine u~rayacak. Altmkumda 
tevekkutdan ve Bogazm karadeniz a~t•klarmda cevelln yaptlktan sonra av• 
det edecektir. Fazla talsilAt cep taritelerinde mevcudur. 

Mersin abide musabakas1 
Mersin Belediyesinden: 

1 - Mersin Atatiirk abidesi ic;in milli bir miisabaka a<;tlmt§br. 
2 - Abide ve kaidesi ic;in aynlan tahsisat miktan 50000 liracl.lr. 
3 - Miisabakaya salahiyeti haiz Turk heykeltra§lar i~tirak edebile -

oektir. 
4 - Miisabaka miiddeti 1/11/1938 tarihinde sona erecektir. San'atkar

larm maketlerini rouayyen tarihte Akademiye riimuzlu olarak tevdi ey • 
lcmeleri laztmd1r. 

5 - Abide meydanma aid plan, fotograf ve abidenin hususiyetine aid 
malOmat t<:in Giizel San'atlar Akademisine miiracaat olunmahd1r. 

6 - Miisabak&ya i~tirak edeceklere, Akademid.en alacaklan vesika ile 
100 lira maket masrafi verilecektir. Mahallinde tetkikat yapmak istiyen
lere aynca maktuan 100 lira masraf tediye olunacaktlr. 

7 - Miisabakada birincilik i<;in 500, ikincilik i<;in 300, ii<;iinciiliik i~in 
200 lira milkafat konulmu~tur. 

8 - Maketler 1/20 nisbetinde hazulanacaktlr. 
9 - Abidenin ktymetine aid ilk ke§if ve kat'i teselliim ji.iri tarafmdan 

yap1hr. (3983) 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Kiiltiir Bakanhg1 ic;in kapah zad usulile 50 aded c!i.irt gozlii <;elik 

dosya dolab1 mubayaa edilecektir. Bu i~in muhammen bedeli 6100 liradtr. 
2 - Ni.imune ve !iartnameler Bakanhkta mevcuddur. Gormek istiyen

ler hergiin Bakanhk Levaz1m Direkti:irliigiine miiracaat edebilirler. 
3 - ihale 13/7/938 c;ar~amba giinii sa at 10 da Bakanhk levaz1mmda 

toplanacak Komisyonda icra edilecektir. Talibler teklif mektublarmt mu -
vakkat trminat makbuz veya banka mektublanm diger vesaikle birlikte 

t ~andlgt; Sandtktan alman gayrimenkulii ipotek gi:istermek is- ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine tevdi et-
hwin edilen kJYmetin yansma kadar ikraz yaparak usuliine go- mi~ bulunacc.klardtr. o:2076~ (3996) 

(f;z~'i to ARE. HE~~~ TINDEN: 
Vergi 

Sokag1 No.st Cinsi Hissesi ktymeti Sahibi 
Lira 

Kale sokag1 27 Ah§ab ev 84/144 150 Ali <;avu§ klZl Zi~an 

~ • 19 Arsa 7/8 20 Mehmed oglu Cemal 

• • 21· K~rgir diikkan 7/8 00 • ,. • 

• 22 (Vergi kaydi diikkan) 300 " 
(Tapu kaydi ah1r ) 7/8 
(elyevm diikkan ) 

Gayrimenkuliin hududu 

Sag1 ismail vereseleri, solu Hafize evi, arkas1 
baytr. cephesi yol. 
Sag1 sahibi sened diikkan, solu ve arkas1 Bey
lik meydam. i:inii yol. 
Sai'!l Molla idris, solu ve sag1 sahibi sened bah
c;esi, i:inu yol. 
Sag1 imam ~ahin, solu Molla idris, arkas1 Hii
seyin Cavu~. i:inii yol. 

• ,. 2 Ah!iab bahc;eli ev 7/16 175 ,. • ,. Sag1 kale, arkas1 Em in fmm, cephesi yol. 
• Hem_ J).lkanda cins, nev'i, hucJ.Id ve miktan gosterilen Ali c;avu!i k1 z1 Zi~?an ve Mehmed oglu Cemale aid gayrimel'lkuller. Tiirkiye Cumhuriyeti 
anb~1 0 1tanbul ~ubcsine 125 numarah tanmsal senedle asalcten ve kefalcten olan 950 lira borclanm kar§tlama~ iizere tahsili emval kanununun 

elerineer val'"'lucibince 21 giin miiddetle ac;1k arttJrma sureti1e sabh~a <;1kanlm1§t1r. 
b du kadar ·"a muamelesi 22/7/938 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat on dortte Beykoz idare heyetince yap1lacaktir. 

ul Y dealafln "ye i~tirak ic;in taliblerin 2490 sayllt kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde gosterilen ~aLtlar dairesinde muvakkat teminat olarak yet-
arm lsandt{ima yatirmalari lazJmc'Jr. 

harc1 ve sair bilttmum masraflar mii$teriye aiddir. 
fazla izahat \ilmak istiyenlerin hergi.in T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinin zirai ikrazat servisine miiracaat etmeled 

HANGiRE 
SiZi MES'UD EDER 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BIR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizii
niize korkunc; bir makiyaj man
zarasml verir ve sizi oldugu -
nuzdan daha fazla ya§h goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
'<aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda 
bir renk ve diger tarafmda ba§
ka renk pudra tecriibe etmek
tir. Bu tecriibeyi hemen bugiin, 
size parasxz olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To • 
kalon pudrasile 'yaptmz. Bu ye
ni cCild renkleri. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vas1tasile kan§tml
ml§tlr. Sihramiz bir gi:iz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
puda sayesinde artik makiyajh 
bir yiiz goriinmiyecektir. Toka
lon pudrast, imtiyazh bir usul 
dairesinde cKrema kopiigii» ile 

PARASIZ ==111 

Bu sihramiz yeni 
«Cild renkleri» 

tecriibe edilebilir. 

kart§tmlml§trr. Bu sayede pud• 
ramn saatlerce sabit kalmasm1 
temin ettigi gibi pudramn cil• 
din yagh tabii ifrazabm mas • 
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasma ve sertle§mesine ve 
binnetice buf'U§ukluklann zu -
huruna da mani olur. Her vakit 
krema kopiigile kan§tmlml!J 
me§hur Tokalon pudrasmt kul· 
lammz ve birka'< gun zarfmda 
teninizde yapaca~ cazib tekem• 
miilii goriiniiz, daima kutulann 
iizerindeki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun rente 
intihabmda tereddiid ettiginiz• 
de lutfen tstanbulda 622 No. pas
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrast 5) rumuzile vaki o!a .. 
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
alb ufak paket pudra gondere
cegiz. 

Heybeliada Deniz Lisesi Miidiirliigi.inden : 
1 - Deniz haritac1 subay1 yeti~tirilmek i~in Deniz Lisesinin 

rinci smtfma a~agtdaki ~artlan haiz okur almacaktlr. 
2 - 17 : 20 ya~lan arasmda olmak, lisenin on birinci sm1fma 

ge10mi~ veya liseyi bitirmi~ bulunma.k. 
3 - isteklilerin istanbulda sxhhi muayeneleri yaptlacak 

baka smavmdan gec;irilecektir. 
4 - Kayxdlar 21/6/938 d.en 20 temmuza kadarchr. Dilek10e, 

dam, okul tasdiknamesi, a~1 kag1d1, kendisinin ve ailesinin 
dair vesika ve 9 aded vesika fotograf1 getirmeleri. 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigii 

Kirabk emlak 
Mahallesi Sokagt No. Cinsi 

Ni§anta§ Mura- Camiarkas1 64 Ev 
diye 
Kas1mpa§a Camii- Kay1kiskelesi 55 Ah1r 
kebir 
Kas1mpa§a Gazi- • 23 Diikkan 
hasanpa§a 

,. Han ve 
mii~temilatx 

Arnavudki:iy Tramvay caddesi Tevfikiye cami me§rutahanesi. 

,. Mekteb 6-34-36 

Yukanda yaz1h vaklf mallar 31/5/939 sonuna kad.ar kiraya 
iizere bir ay miiddetle ·pazarhga b1raktlmt~tlr. isteklilerin hergiin 
lu Vak1flar Mildilrlilgii Akarat ~ubcsine gelmeleri. 

istanbul Belediyesi ilanlan 
Hepsine 300 lira bedel tahmin edilen Eminonii ~eyh 

mahallesinin Arpactlar sokag1 caddesinde eski 1/66, 2/66 yeni 36 ve 
numarah kargir Bekta~ hanmm ytkilmasl, enkazm1q kaldm.lmast ve 
mn tesviyesi i~i pazarhga konulmu~tur. ~artnamesi Levaztm 
de gi:iriilebilir. 1stekliler 22 lira 50 kuru§luk ilk teminat makbuz veya 
tubile beraber 4/7/938 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Ency.mend.e 
mahdtrlar. o:B.,. -14/7/933 gunune kadar muhtelif gazetelerle ilan ec!ilen ahm ve sa 
tJmlara aid kapah zarf a~tk eksiltme ve pazarhk ihaleleri bundan sonra 
at on birde yap1lacaktir. Kapah zarf usulile yaptlacak eksiltmeler i<;in 
at ona kadar zarf kabul edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar kabul 
maz. Keyiiyet ilgili olanlarm dikkat nazarma konulur. o:B.• ( -Ke~if bedcli 21 bin lira olan Silahtaraga - Kemerburgaz yolunun 
h tamiri kapah zarfla cksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 15/7/938 
giinii saat 11 de Daimi Enciimende yaptlacaktlr. Ke§if evrakile §artnam 
105 kuru~ mukabilinde Nafla Miidiirliigiinden almabilir. iste>\tlda 
numarah kanunda yazth vesikadan ba~ka yirrni bin lirahl511fa otele 
yapbgma ve Nafta Vekaletinin 938 yth ehliyet vesik~'~ k yalmz 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mr-'- apanmad, b' 
zarflanm yukanda yazth giinde saat 10 a kadar • la gene ka mm. 1.r. 
lidirler. Bu saatten SCfnra ver:lecek zarflar kab 'U.la51, F eridun btr 1k1 

~ :s • 'I gelecek olsa hemen 

K. ~.;; .... ~- b' )my •'ft t;;) J1 !J ~ 1as1 kac;.acak 1r yer 
~ath': .... ~!~,§ . en 'sonunda koeasmm 
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