
ang-Ku-F eng hadisesinden bir 
Rus - J apon harbi dogamlya· 

]·· cagmt iddia edenler ~oyle sQ_y-
\lyorlar: 

ln- 1 aponlar, bir senedenberi Cinde 
<:e~S~ll!l:r. 1ki i.ic; hafta ic;inde bitirivere· 
\l enm sand1klan meselenin bu kadar 
olarnas1 onlara act bir ders oldu. Ne de 

1 s]a bugi.in hayli h1rpalanm1§ bir vaz.iyet· 
e er t r bl I k ~ .. ln k · nesa annm yan I§ <;I tlgm1 gor· 

beb de ~aneviyetlerini b?~an .. ~ir s~
k le ~ktl eder. Rusya gtbt buyuk btr 

U'fVet]e boy ol<;i.i~mege kalkamaz.Jar. 
~ l{usyaya gelince, o da esasen barb ta
h~]·tan bir millet degildir. Memleket da-
1~ tncle ba~anlacak birc;ok mi.ihim dava
ll ~ Var. Durup dururken kendi istegile 
e ~n harbe giri§sin ~ 

l'll ~i.i~lerdenberi top sesleri bir tiirl ii sus· 
1 a bdmedigi halde, hadiselerin cereyan 
cakzt, . b.u iddianm sahiblerine hak vere· 
e Rtb1dir. Soyle ki: 

y JaPonya, otedenberi miitecaviz. bir si
ll) ase.t takib edegelir. 1lanstz harblerin 
b.u:lcli olan Tokyo hi.ikumeti, 1904 har· 

0)
111 kendi buldugu bahanelerle, tahriksiz 

I ~rak <;1karm1§tl. 1932 Man~uko mese· es1 • 
~ · ij1 gene J aponya biz.zat ortaya a ttl. 
8 b etler Cemiyetinden aynlarak <;ini, 
r, er estc;e, istedigi gibi peri§an etti. Ge
c)11 seneki hadiseyi kimse unutmaml§ttr. 
~a 1 aponyamn arzusile patlak verdi. 

,1 u sefer, bamba~ka bir vaziyet kar· 
• Stnd r K F h.d. . . b ay1z. vang- u- eng a 1sesmm 
b~l'l~ Yolile haJJi ic;in Tokyo hiikumeti 
k \lyi.ik bir gayret sarfediyor. Diin, Mos· 
b?Vadaki ]apon sefiri Litvinof'u gorerek 
f;'tr taktm tekliflerc!.e bulundu. Cang-Ku
t e__ng tepesindeki kuvvetlerini geri <;eke
? egini bildirdi ve bu hududlann kat'i m-
ette t b' · · · h l' b' k · k es th 1\tn mu te tt u om1syon 
i \lrl!]rnasml ileri siirdii. Rus hiikumeti 
Je lek]ifi kabul etmiyerek, miizakerelere 
f;' evarn ic;in her§eyden once Cang-Ku
t' eng tepesindeki J apon kuvvetlerinin ge-
1 ahnmasm1 istiyor. 

n' \! ak' alarm bu cereyan tam harbe rna
~~ olmak ihtimali baktmmdan mi.ihimdir. 
tnltncliye kadar mi.itecaviz bir rol oyna
o]~ ~Ian ] aponya, giri~tigi ve giri~mekte 
tn ~gu davalann yi.ikiinden arllk kork-

"Ra m1 ba~lad1 ~ 
ki ~aamafih bunu bir taktik eseri telak-

e enler de var. 

be~ 1 aponlar <;ok ahlgan faka t o nis
ku d kurnaz adamlard1r. Kafalannda 
Ya.r ~k!an p)amn anla§Jlmamasl ic;in diin
bi]' el kanm bir mi.iddet oyalamak istiyc-

tr er. 
D· 1Yorlar 

ku~ aponyada, asker! ve sivil, iki ti.irlii hu
tna.] et kuvveti bulundugunu da unutma
der IYtz. Ordu, devlet idaresinde birinci 
~enecere rol oymyan, ekseriya ba~mduki 
bir eta lerin arzusile hiikumete ragmen 
Son ~~tm i~lere giri§C~ bir te~ekkiil.?i.ir. 
r oky n - 1 apon harbl ba~lamadan once 
de b ocla, hi.ikumet ve meclis mehafi!in-

ll ser .. k 1· b' r·1 · tete Ruze~te muanz uvvet 1 1r •. .:Jr 

laha~an1 vardt. F akat ordu, bic;bir mii
kencl·at dinlemege liizum gormedcn, 
lli b·1

1 
endine hareket ederek Cin harbi-r e . 

}{ rnnvaki yaptl. 

ktp ~k -1 apon ih tilafmdan bir harb <;I
tnesej t~Yacagm1 dii§iiniirken biitiin !Ju 
lar1 d\kn gozoni.inde bulundurarak on-

1' ~ atle okmege mecburuz. 
I () Yo hi.ik• · d' 1 'k bb" er Ya umeh, 1p amah te§C us-
ala,rnet1Yor. Bu, harb istemedigine bir 

D· sa.ytlabilir. 
bir ~Plornatik le§ebbiislerin, diplomatik 

anevr 1 
Ord h'~ 0 ll}asi da muhtemeldir. 

<~<;a.bi!i u, ukumete ragmen yeni bir harb l r. 
htin-.al! . 

sek bir · . en man ttk yolile tasfiye eder-
"' · tnn liJ dd .. -,1.-: Ia~.. a eye daha ~;ok guvenme-

<-ltn ]' ~ i ge IT, 

\:Ilk k:. a pony a, Cinde hayli yorulmu§tur. 
d · ... vvetli b' kk" S llstle cl"~.. 1r te&e ul olan ovyet or-
re alarnogu&rneyi &imdilik kolayca gozii
Ctile .1 abz. f&te Moskovadaki te§ebbiis-

D '-~e u . 
iyeb ·r· .nu Ispat ediyor. 

1111 IInz 
1 wtanttk k . 
I a~on ihn·tnu&tugu zaman, Sovyet -
. ert Uzak! 1 a In dan harb t;tkmasl ihtimal
!~rin h a§tYor. F akat ne yaz1k ki barb
Itt . ernen he . 

estncle b l Pst manttkstz kararlar ne-
.. l'vtil!etlera$ aml&hr. 

clunya Yi.i-." hdep ~ogru dii~iinebilselerdi, 
flla cl <-Un e k , b z 1. Imsenm urnu kana· 

NADIR NADJ 

Japonlar zaptettikleri 
yerlerdeki kuvvetlerini 

alacaklar • ger1 

Hududun tetkiki i~in 
muhtelit bir komisyon 

teskil olunacak .. 
«- ] apon hi.iku

meti hadisele.ri rna -
halli hacliseler itiba· 
rile, sulh yolile hal
letmek niyetindedir. 
Bundan dolayJ, hii
kumetimin talimat1 
i.izerine, her iki ta -
raftan da muhasa -
mata nihayet veri! -
mesi ic;in diplomatik 
gori.i§meler yolunun 
kabul olunmasm1 tek 
lif ederim.» 

Sovyetler Birligi 
Hariciye Komiseri 
Litvin of demi§tir ki: 

Londra 5 (Hu· 
susl) - Sovyet -
1apon gerginligi ta· 
mamen zail olma -
makla beraber sa -
!aha yiiztutmu§tur. 
Salahiyettar meha -
filden alman haber
lere gore, diin Sov
yetler tarafmdan ya
pJlan mukabil tek
lifler J aponya tara· 
fmdan kabul edile -
cek mahiyettedir. 
Sovyetler, diploma
t i k mi.izakerelere 
ba~lamadan evvel, 
J apon kuvvetlerinin 
Manc;u hududuna <;e 
kilmelerini taleb et· 
mekle beraber, 1886 
muahedesile tesbit 
edilen hududun ye· 

Japonyanm Moskova Bi.iyiik El~isi M. Sigemitzu, Tokyodan 

«- Eger ihaki -
katte ] apon hi.ikU.
metinin sulh niyet
leri varsa, J apon as
ker! makamlarmm 
hareketleri hie; de bu 

niden tetkiki i~in muhtelit bir komisyonun 
te§ekkiiliine muvafa kat etmi§lerdir. 

] apon hiikumeti Sovyetlerin mukabil 
tekliflerine heni.iz cevab vermemi§tir. 

Moskova 5 - T as aj ans1 bildiriyor: 

Rusyaya hareketi ~snasmda 

J aponyamn Moskova btiy\ik elc;isi Sige• 
mitsu, Hariciye Halk Komiseri Ltvi • 
noru ziyaret ~tmi~ ve Hasan· golii mm
takasmdaki c;arpl§malardan bahseyliye ·• 
rek demi~tir ki: 

niyetlere tekabul etmemektedir. T op~u 
aaliyetile Sovyct hududuna yapllan si

lahh te~aviize ve Sovyet hudud karako
luna kar§l gece icra edilen hiicuma, an-

. fArkas& Sa. 7 sfltun 4 teJ 
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Almanya ile yapdan Son 
ticaret" . anla§·malari 

ikt1sad Vekili hukuml~·ri izah ediyor 
·Aimanyaya « AlacaklarJmiZJn 

ihrac edilecek olan 
birikm~mesi i~in 

belli ba,h mad de-ihrac 

kaldJrllm~'tlr» lerimize aid kontenjanlar 
Ankara 5 - lkttsad Vekili ~akir 

Kesebir Anadolu ajansma a§agtdaki be
yanatta bulunmU§tur: 

«- Berlin'de ii<; hafta kadar devam 
eden mi.izakerelerden sonra Alman hii
kumetile 25/ 7/ 1938 tarihinde bir tica
ret anla~masJ, bir klering anla§mast ve 
Avusturyanm Almanya ile birle§mesin -
den sonra has1l olan ticari miibadelat 
vaziyetini ve miistakbel mi.ibadelah tan
zim eden bir protokol imzalanmJ§hr, 

Anlafmamn esaslarr 
Ticaret anla§masmm esaslan bervec; -

hiatidir: 
Almanyadaki mevcud blokajtmtzm e

ritilmesi ve yeni alacaklarm teraki.im et
memesi gayesile ge<;en 30 agustosia 
Berlinde imza edilmi§ olan ticaret anla~
masile Almanyaya ihrac edilecek o!an 
belli ba§b ihrac maddelerimiz i<;in kon - ikhsad Vekili $akir Kesebir 

mu§ olan kontenjanlar kaldmlmt§tlr. 1- ya ithal edilecek olan maddelerimiz ic;in 
~inde bulundugumuz anla§ma devrcsi kontenjanlar tesbit etmek liizumundan 
zarfmda soz.ii ge«en blokajm tamamen farig kllml§tlr. 
erimi§ bulunmas1 ve halen Almanyaya Oni.imiizdeki anla§ma devresi ve ihra· 
kar§t borclu vaziyete girmi§ bul~~mamtz 

1 
cat mevsimi zarfmda tiiccanm1zm AI -

bu borcumuz 23/ 7/1938 tanhmde 6 manyaya mal ithal etmek hususunda per-
milyon 215,500 lira idi . Bizi Almanva- IArkas1 Sa 7 -~iitun s tel 

Bugiin 5 inci sahifemizde 

-r:ork ink1l8b1na bakl$1ar 

Degerli arkadatimiz PEY AMI SAFA bu eserinde tim· 
diye kadar hi~bir muharririn temas etmedigi cephelerile 
Turk ink1labmt tetkik ve tahlil ediyor. 

Bu ne vahset ! ·/ . . . ' 
<;ani, . kar1s~m par~alami§, 

evin avlusuna gommiif ... 

Adana 5 (Husus! muhabirimiz -
den) - -5ehrimizde hamal Hiiseyin a· 
dmda biri, kariSJ ZelihayJ bundan bir 
hafta evvel kiskanc;l!kla Pl<;akla par«a -
ltyarak evlnin avlusuna gommi.i§tiir. Fa
kat, annelerinin kayboldugunu goren ~o· 
cuklar §iiphelencrek zabttayJ haberdar et
mi§lerdir. Cani, yakalanmt§, su~unu ta • 
mamen itiraf etmistir. Avlu kaztlml§, Ze
lihamn par<;alan~J§ cesedi <;tkanlml§tlr. 
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ihracat 

tacirlerinin i~timai 

Y enid en be' tip f1nd1k 
daha tesbit edildi 

Giresun 5 - E
konomi Bakanhgt 
i9 Ticaret Umum 
miidiiri.i Miimtaz 
Rekin bz~kanhgm
da Karadeniz fm -
d1k ihrncat<;Ilan -
mn burada yap -
makta olduklan 
toplantllar bitmi£1· 
tir. Bu toplanh -
larda alman karar-
lann ba§mda i<; ve Miimtaz Rek 
kabuklu fmdrklanm1z u; m yeni ve 
daha mutecanis tipler ihdasJ hususu 
gelmektedir. 

Tatbik edilen nizamnameye gore, 
mevcud olan tiplerin, tecaniisii bakt -
mmdan yabancr piyasalardaki ahc1lan
m1zt tamamen tatmin etmekte olmasma 
binaen bunlara ilavcten yeniden be~ 
tip daha tesbit edilmi~tir. 

[ArTcast Sa. 7 siltun s tel 

K~rao J a11r A~~ oyan 
iFtYI!rk 

Yaz~n: M. TURHAN TAN 

Yak1nda: 

Cumhuriyet'te 

Cern Sultan 

Umumi lUeclis salonunda diinkii toplanhdan bir inhba 

DUn sab~h, saat 10,30 da Umumi Mec- Vali Muhiddin tJstiindag, toplantrmn 
lis sal~nunda, miihim bir toplantt yapil- maksadr hakkmda, izahat vermi~ tir. t.i's· 
mi~hr. Vali Muhiddin t.i'stiindagm riya- tiindag bu izahatmda cbilhassa, ilk. tall
set ettigi bu toplanhya blitun kaza .kay- sil ~ag1m id~ak etmi§ gocuklarm, mek
makamlan, nahiye mlidlirleri, kaza em- teb • saatlerinden haricde kalacak za • 
niyet amirleri, Halk Part'isi kaza ve na- manlarmr, s1hhi §artlar altmda gec;ire· 
hiye ba§kanlan ~tirak et!Dekte ediler. . [Arkast sa. 7 si.itun 6 da] 
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· ispanya dahili harbi 
V alansiya diin yeniden 

-bombard1man edildi 
Dokuz tayyarenin a ttrg~ yangJn bombalari e ,ehir 

I yer yer tutu,tu · ~lerce ev yan1yor 

ispanyada son bombardunanlann· harab ettigi ~ehirlerden biri 

Londra 5 (Hususi) -On be§ Fr;n
kist tayyaresi saat dokuzda Valansi
ya §ehrini yeniden bombardtman ~tmi~· 
lerdir. T ayyareler yangm bomba~J at -
tiklanndan, §ehirde yer yer yangm ~~'k
ml§, yi.izlerce ev yanmaktad1r. 

Ebro mrntakasrnda 
Salamanka 5 - T eblig: 
Ebro m1ntakasmda dii§manm Meskin

za 'da yaphg1 taarruzlan geri piiski.irte -
rek ilerledik. Taz.e daghk mmtakasmda 

f Arka3J Sa. 3 siitun 6 daJ 
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Maverayi Erdiin Emiri 
Abdullah'la bir miilakat 
« Filistin bir Arab toprag1d1r. Bunu ingilizler de 

tasdik ettiler. Arablar memleketin taksimini 
etmiyeceklerdir » hi~bir zaman kabul 

Diin Kudiis Mii!tisile giizel bir 
miil<ikatmr ne§retmi~ oldugumuz 
dei?erli Fransrz gazetecisi M. Bue
ri'nin buRiin de Ammanda Emir 
Abdullahla 1/afJml$ ollll"tu bir J(o
rii$mCI.Ii dercedi1.1oruz. 

Kudi.isten Seriaya giden yo), bilardo 
masas1 gibi diimdiiz, makadamh, giizel 
bir yo!. Y oku§lardan, ba§dondiiriicii bir 
siir' a tie iniyoruz. Oni.imiiz.de, ~epe<;evre 
~tplak ve sarp tepeler goriiniiyor. Bazan 
vah~i. iptidai bir manzaraya biiri.inen bu 
~ol mmtakasmda bir tek agac yok. 

.Seriada manz ra degi§iyor. Deniz sat
hmdan 400 metre a§ag1da bina edilmi~ 
olan bu kiic;Uk hrin etraft tamamen a
gaclarla c;evrili. kar~JmJZda, birka<; kilo
metre otede, Lut goli.i uzamyor. Miithi§, 

[Arkast sa. 7 siltun. 1 del Emir Abdullah 
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MiLL! SPOR BAHISLER/: 

Tiirklerd~ ok~uluk 
ok~uluk sporu 

-1 
- M. Turhan Tan iistadtmtza-

ve 

Yazan: ALl RlZA SEYFI 

Son zamanlarda gerek Amerikada, ge- de maddi ve sporC\iluk degerleri vard1r. 
rek ingilterede tanmm1~ sporlarm ic;ine Bu ta§lann hangi ayak ta§mdan ve hangi 
ok atmanm da girmi~ olmas1 Ttirklerin ri.izgar estigi SJT3.da ve hangi oklarla atil
okc;ulukla olan ilgi~! hakkmda bir§eyler d1ih malwmdur, onun ~in ok sporewan· 
yazmak istegini bana varmi§ti. Hele, !s- m1z ve okc;ulugumuz iler)edigi vakit bu 
tanbul §ehrinin ~ok a emu ki: Yiizde malum §artlar ve n:enzil!er lpOrculanmt
doksammJzm giizelligini bilmedigi· bir za bugiinkii rekorlann Turk babalanmt
muhte§em «ok meydanm da oimast ve zm rekorlarile tam hava ~artlan altmda 
bu meydanm vaziyeti tizerinde vakit vakit mukayesesi ftrsatml verereklir. Bu son 
miinaka§alar da yap1lm1~ bulunmas1 bu derece miihim, hatta beynelmilel ok spor
yolda uzun uzadtya yaZllar yaztlmasm; eulugunu bile bizim Okrr.eydanma c;eke
birc;ok y11lardanberi ieab ettirmi§tir. eek kadar muhim bir §eyc.\r. Bugiin Ok-

Okmeydam, kahraman dedelerimizin !Peydammn muhafazas1 bu bak1mdan da 
bize kanh, §anh ve ktiltiirlii hahralarla vakit kaybetmeden dii§iiniileeek bir i~tir. 
siislti olarak bJraktJgl en degerli tarihi ve Okmeydamm yirmt otUl yll oneeye ka
ulusal amtlardan, bir daha ele gec;miye- dar siislemi§ olan ve ki.ic;iik bir saray §ek
cek «stadyom» lardan biridir. Y almz 1s- Iinde bulunan okc;uluk tekkesi (yani ku
tanbuuln degil, btitiin Turkiyenin ogi.ine- li.ibi.i) bak1mstzhktan ytkthp inek ahm 
bileeegi, !stanbulu her y1l ziyaret e- yap1lmasayd1 ve okc;ulugumuza aid e§ya 
den binleree seyyaha da ogtine ogiine ve aletlerile bugi.in elde kalsaydJ ne ha§
gostereeegi tarih ve kultiir sahifemizdir. metli ve unique bir eser olaeaktt. Halbu· 
Benim geneligimde geni~. zi.imriid gibi, ki: Bu muhte~em yadigar ylklldigl ma
her taraf1 yigit ve temiz zevkli Turk ba· da orada bulunan oklar:n, yaylarm ve 
balanmiZin attiklan oklann menzil ta§la· ihtimal bir kiitiiphanenin nereye gitmi§ 
rile siislenmi§ ve Avrupanm herhangi bir oldugunu son giinlerde ae1 ae1 ara~tuan
merkez ~brine si.is verecek ~ekilde bulu- Ian da gormek i.izlinttisiine ugrad1m ... ] 
nan bu meydan bir giin oldu, iradesizli- Eski vakitlerde binicilikte ve okc;uluk
gin, cahilligin, yurdumuzu ve tarihimizi ta Tiirklerle mukayese edilmesi akla ge
bilmemezligin suihsdine ugradt. Bu akla, lebilecek bir millet vard1: Arablar. Hal· 
hay<tle gelmez ve hi<; liizumsuz, gerc;ekten buki Arablar Tiirklerle tarih alanmda 
feci bir «suikascb> ic!i I Balkan harbinden uzun uzun boy olc;i.i§mii§ler, en sonra bi
sonra kaybettigimiz memleketlerden TUr- nicilikte de, ok~ulukta da Ti.irklerin ken
kiyeye gOc;en ailelerden iic; dort tanesine dilerinden c;ok yiiksek oldugunu kendi a
bu deger bic;ilmez milli stadyomun ort'a· g1zlarile soyleyip yazml§lardtr: Birc;oklan 
smda, tarihi ok menzil " ta~lanm1z arasm· ic;inden §U tanhi vak'aYl anlatay1m: 
da ev yerleri ve bahc;elik topraklar veri!- Abbasi halifelerinden Me'mun ve Mu· 
mekte oldugunu duyduk, iyi hatuladtgt- tasam devirlerinde ya§al11l§ olan Arab e· 
ma gore alakadar yerlere ba§ da vuruldu, dibi <<Cahiz» in «Risaleti fi fazaili.il et
hatta rahmetli !htifa!ci Ziya Bey bile i§e rak» [Ti.irklerin faziletlerinin kitab1] a
kan§ti. <;aresi bulunamad1, hie; mi.ibala - dile yazm1~ oldugu eserde bi.iyiik Arab 
gaSIZ tabirile «milli felaket» vaki oldu! kumandanlarmdan Humeyd'in §U sozii
Bugiin Okmeydanma giderseniz, sanki ni.i de yaz1yor: 
ucsuz bucaks1z Tiirkiyede yer yokmu§ gi· «Ti.irkiin hi.icumu saglam, azmi y1l -
hi buraya yerle§tirilen iic; dort g()c;men e- maz olduktan ba§ka attn! da oyle ah§hr· 
vinin, harab ve sefil manzarasile bir mt§ttr ki: Hticumda at, binicisi tarafmdan 
vakitler ecnebilerin kriket veya polo bir kere geri trevrilmek istense bile hay
oynamaga geldikleri zamanlar hay - van bir kere dortnala kalktt m1 biitiin 
ranhkla gezindiklen bu milli stadyomu- h1Zile dii~man tizerine gider. TiirkUn atJ
muzun, ne hale geldigini yiirekleriniz par- m boyle ah~ttrmas1 hiieum masmda bini
c;alanarak goriirsiinuz,. ,pe~· iyi hatJrhyo· ·cinin 'altlma oliim korkmu gelip d\Z:gini 
rum ki: ~en c;oeukken Okmeyqamn~a ihtiyarstz c;ekse bile geri donememes1 ve 
tahribat yapmak degiJ, orada,g, , ~h~J!lZ ya ta'feri kazanmak ya o!mek. durumunun 
i~in bir kiirek toprak almak bile yasaltl. hadis olmas1 ic;indir. Turk bOyle dii§un
Zablta ve semtliler i~e kan§1rd1; bu asu· diigii ic;in mutlaka muvaffak olur~ 
lardanberi civar ahalisi arasmda adeta. «TUrk en kanh sava§larda da kac;mak 
n:ukaddesata teca vi.iz §eklinde kuvveth alc;akhgmt biisbiiti.in aklmdan c;tkarmt§ 
b1r an'ane olmu§tu. bii- bulunur, «Ya zafer, ya oltim!» der ve 

Bugi.i~ Avru~a.da ya§Jya~ .. bunun ic;in elinden gelen her §eyi yapar. 
yiik mtlletler 1~mde • tabu Turk· TUrk kargl, npzrak kullanmakta en usta 
ler kadar degilse de • o~c;uluk~a arab athsmdan tistundiir: Bu i§te Ti.irk· 
ogi.inen hi~ ummadtglniZ b1r m~J- JerJe boy ol~i.i§ebilecek hi~bir ordu yak
Jet vard1r: !ngilizlerl Evet o~c;ul)l~lanl.e tur; KaldJ ki: Arablann at mtmda iken 
diinya ordulanm yildtrml~ T urklerm h1r ok atmalan hie; yoktur, Arablar bunu ya
vakit gemieilikle d~nizlere sahib ol~~lan pamadJklan halde Ti.irkler at sutmda i
gibi, bugiin gemicihkle tanmml§ !ngJhzler ken okla yabani canavarlan ve ku§lan 
de bir. vakitler ~~rupanm en tantnml§, avlarlar, onlann oklan yaydan c;1kmea 
kuvveth ok.c;ulan JdJler ve me~hur. <~~ar~ havaya f1rlatJlan hedefleri. istenilen ad~
:rrens» len zamanmda FransayJ ~stlla e mJ, saklanml§ av hayvanlanm, yere d1· 
<lerle:k.en.!.aptlklan me§hur Kresi .. muha: kilmi~ ni§anlan ve uc;an yutic1 ku~la~, a
rebesmt y1g1d ve perva~1~ Franstz §ovalye hnm tisti.inde iken ve atJ:u dolud1zgm a
lerine kar§t ancak !tJgtltz ok~ulan kazan· v k n saga ~ola dortnala ko§turur
ml§tl. !ngilizler bu §ohretlerini ve mezi- §kagJ yu ar 'Arabl~r hedeflerine gozlerini 

I · · ·· k k t 'h• tl 1 k en vuru ' yet enm en yu se an 1 am. an ° ara. d b" k atmeJya kadar Turk hi-
her ki.ic;iik vesile ile anarlar. Ilk okul h- ur. ~rup ~r ~ r Cerek bir derenin ic;ine 
tablarma kadar korlar, lakin ne yazlk ki: ndle~sl ~n ok a ag.er~·k diiz verden attm dik 

, •11 • b' · k" "b" d'" t ogru mer en, ... 
Bu an ane sayar mt etm IZlm I gJ l or bir u uruma atlatlrken, yani bi.itiin sarp 
buc;uk ambk okc;uluk sporu rekorlanm, c; 11. 1 d Tu"rki.i.n at sii~mesi ok .11 . . h I h b' ve enge 1 yer er e · • 
menz1 enm, eyecan anm mu te§em •r A b d'" rde at stirmesinden 

. . . d kl f I 1 w atmas1 ra m uz ye 
§ektlde smesm e sa am!~ ve aa V?f tgl d h . . d h h rlidtr » .. k d ·· .. a a tyJ ve a a ay1 · 
bundan yanm asJr oneeye a ar surmu§ b I" A b k d - H d 

d k E w 1 Teeri.i e 1 ra uman am umey bir «ok mey am» yo tur... ger o say- I' • I 
d1 kim bilir nas1l korur\.udt ve bugiin 0 bu ogmeJerine. ~~ c;ok kuvvet I Ve mana l 

meydanda ne heyeeanh yeni ok~uluk sozii ~~ ~~le~~§~~: .. d 'k" d k d 
I 1 d «T urkun 1b onun e, 1 'I e ar asm a, 

spor an yapl Jr 1. .. .. .. d 
[Bugi.in Okmeydanindaki rekor «men- dort gozu var trl» .. l 

zil» ta§lanndan ne kadannm saglam kal- hte gene Ti.irk ck~uluk sporcus~ boy e 

d w "nlerde tetk1'\. etmedim lakin bir §ehadetname alm1§ babanm ogludur. 
1gtn1 son gu ~ • . AI' R S fi 

bunlarm manevi degerle•inden ba§ka bJr l tza ey 

" Sus • diin ilk Bandtrma seferine !;lkmak ii.zere nhtlmdan ayrduken .•• 
Sus vapuru, ilk seferini diin sabah e;,t1anm §ehrimize getirmi~tir. 

saat 8,15 te Bandrrmaya yapml§tlr. Sus, Band1rmaya yapmaga ba§1adJW. 
Tarife mucibince Sus, saat 12,30 da seferlerle izmir - istanbul hathm 13 

Band1rmaya muvasa1at etmi~ ve oradan saat 45 dakikaya indirmi§ bu1unmak -
ak§am saat 17,30 da hareket ederek 22,15 tad1r. Diinki.i Bandtrma seferinde 300 
~e is~anbula donmii§ ve izmirin ilk yol- yolcu bu1unmu§tur. 

CUMHURtYET 

hir· ve M mleket Ha ) 
Beykoz 

Kundura 
ve deri 

fabrikas1 
Kundura fiatlarini biraz 

daha ucuzlatmaga 
~absiyor 

Halk•n 'ikiyetl ri l 
-- I 

1500 
) KaldtrtmsiZ ana cadde ; 
I eden 

lira ihtilas 
tahsil dar 

Lord Runciman Prag' 
I'R\ i.inya sulhu bin;ok 
16:::&' tehdid ediliyor. Uzak~ar~1 

BeyazJdda Kemalpa§a mahalle- - sevkuleey§ eihetinde"' mii:JI 
si, Genetiirk caddesi sakinlerinden Diin maznunun vekilleri bir iki tepe yi.iziinden ikinci bir J apvn 

doktor Salih Maner imzasile aldt- miidafaada buJundular, Rus harbi c;1kmak i.izeredir. Japon-
glmlz mektubda deniliyor ki: «Evi- harbine harieden hic;bir devletin tavas'· 
min oni.inden gec;en eadde 20 metre ceJse karara· kaldt d h 1 · · k. I d w 'b' J ve mii a a esme 1m an o ma 1g1 gi 1 
geni~liginde olup semtin hakiki bir ponya ile Sovyet Rusya arasma da r. 

h · ana caddesi halindedir. Bu boyle Beyoglu Belediye tahsildan iken 1500 k 
Celal Bayar htikumetinin ayatJ ucuz- rieden hirbir tavassut yapllamtyaca t. 'I olmakla beraber caddeye adi Ar - lira ihtilas ve 3 liray1 da zimmetine ge- ... 

latma yolunda, vermi§ oldugu direkt;. er Japon siyasi mehafili, bu yoldaki ht 
D navud kaldmm1 bile di:i~enmemi~tir. c;irmekten maznun Nadinin duru§masJ-

i.izerine Sumer Banka bagh Beykoz e- hangi bir telif ve tavassut yoturrda, ecn 
d Y oldaki toz bir kan~tan a~agt de- na, diin de Ag1rceza mahkemesinde de-

ri ve Kundura fabrikalan, esash baz1 te • bi devletlerin yapaeag~ 1 te•ebbiisiin ne1 

gildir ve ~miiruru uburun, arabalann vam edilmi&tir. ' 
birler almaktadu. Mallanm, rasyonalize fazlahgma bakarak soyliiyorum- bu Diinkii eelsede N adinin iki vekili mii- ce ~iz kalaeagma ~iiphe buakmamt~tlT· 
etmek yani modellerinin miktanm indir- tabakanm kalmhgl daima artaeak· dafaalanm yapml~llr. Vekiller, N adinin, Fa kat (:ekoslovakya meselesinde, sll 
mek suretile biiytik Amerikan kundura tJr. T oz okadar ~<oktur ki eaddeve i.icretle c;ah&ligl suada ay!tk kazanemm hu kurtarmak i<;in hariein tavassut ve' 
fabrikalanmn kendi muhitlerinde, hayatJ naztr evlerin kirae1lan kuntratlanm 250 liray1 buldugunu, bilahare maa~a lif te§ebbtisiinde bulunmasma alak~ 
ueuzlathgmJ gozoniinde tutan Beykoz feshederek kac;makta, bina sahibldi ge~<irilinee bu miktarm net 36 liraya dti~- darlar mtisaade etmi~lerdir. Bu vazife 
fabrikast mi.idiriyeti, kundura modelleri- de ba§ka yerlerde kira ile oturmafi• tiigi.ini.i, bunun 30 lirastm ev kiras1 ola- uzerine alan Lord Runciman kalaba1 

nin miktanm indirmek ic;in eti.idlere ba§- tercih eylemektedirler. Bu hal ne rak harc1yan N adinin geriye kalan 6 lira maiyetile Cekoslovakyamn merkezi p;. 
lamJ~tlr. ,Simdiki halde, fabrikada on ka- zamana kadar si.ireeekl'ir? Kaldmm ile ge.;inemedigini, bizzarure elinde mev- ga gelip biiyii.k bir otelde karargah: 
dar ayakkab1 modeli iizerinde ~ah§llmak- yaplltncJya kadar, hk olmazsa, yaz cud paradan, bilahare yerine koymak kurdu. Simdiden Cek devlet adamlari 1 

tadJr. Vak!a, serbest c;ab§an kundura a- giinleri buras1 sulanamaz mt? BUtiin iizere, bir miktar aldtgml, binaenaleyh Siidet Alman partisi liderlerile teiJ13 
telyelerinde, model miktan 40-50 arasm· bir mahalle halkmm dilegi olan bu mi.iekkillerinin ihtilastan degil, zimmet - ba$larnl§tlr. 
da tahavviil etmekte ise de, Beykoz fab- sahrlanmla Be!ediy~deki alakadar ten muhakeme edilmesi ieab ettigini id- Daha sonra Macarlar ve Slovaklar~ 
rikas1; saglamhgl her suretle garanti e- !arm nazan dikkatlerini c;ekmenizi dia etmi~Ierdir. Muhakeme, karar ic;in temasta bulunaeaktJT. Bun! arm siyasi t 
dilmi§ olan halk kunduralan tiplerini I.>;r rica ederim.» talik edilmi~tir. ~kkiilleri de neler istiyeeeklerini §imd 
miktar azaltmakla, maliyet fiahm bir kat 1 d 

ADLIYEDE den risale ve muhtJra §eklinde ham a 
daha indirmi§ olaeak ve bu suretle evsa• T rakyada hafriyat lar. Bunlarm istedikleri, kendilerinin b 
fma hie; hale! getirmeden, ayni mah da- Sulu zeytinyagJ satan adam rer ekalliyet degil: devleti te§kil ed1 

ha ueuza satmak imkamm bulacakhr. tevkif olundu hirer hakim unsur olarak ta,.nmmaland~ 
Modellerin miktanm azaltmak sure tile Bir heyet bugiinlerde Kii~kpazarda bir~ok ah~1 ve bak _ F erd ve hem&eri olarak de gil, hirer 1111 

gerek kesim ve gerek kahblardan mUhim y· h k d' kallara, su kan~ttn1m•~ zeyt1·nyag·1 sa • 1. l k r kl l . · h k hi1 
d.l · 1 1 IZeye are et e tyor .. -. 1yet o ara ""e er e musavt a sa · miktarda tasarruf temin e I eceg1 an afl- _ tan Necib o~lu 1smailin muhakemesi • 1\ 

5 olmalanm taleb edeeeklerdir. Sudet r. 
maktad1r. TUrk T arih Kurumu tarafmdan bu ne diin asliye dordiincii cezada bak1l - d a 

man partisinin de esas ilegi budur. v 
Halkm Beykoz fabrikasi mamulatina sene de Trakyada hafriyata devam edil- ffil§ttr. naenaleyh <;eklerin ekalliyet saymak i 

kar•1 ragwbeti, gitgide artmaktad!r. 1927 mesine karar verilmi• ve bu seneki ara~- Mahkeme salon una sue; delili o1arak 
• • e t' - t k 1 . d 1 tedikleri unsurlar, kendilerinin musa' senesinde, esash ~ekilde faaliyete ge~eu tJrmalarm merkezi olarak Vize §ehri in- z Y myagl ene e en e getiri mi§ti ve 

"' haz1r1anan raporda b 1 k ha!k sahibi, hakim hirer milliyet clara f b "k · · d k 35 b" "ft tihab edilmi§tir. unarm enar -
a rklkab, 

0
. senle 

1~tmm. •t~·r anOcnau tak"lbmeJ~n Arkeologw Arif Mi.ifid Manse lin reis- lan, Mihran isminde birisi tarafmdan tamnmalan hususunda ittifak etmi§ ol~ 
aya a 1 1ma e 1,. I · yirmi§er kuru§a lehimlendigi yaz1lmak- yorlar. 
Senelerde l'se, 1·malat gitgide artmt•hr. ligi altmdaki hafriyat heyeti bugiinlerde ta idi. 

1
. 

~ y· h k d k · Fa kat ingiliz lordunun Prag' a ge 1~ 1937 senesindeki kundura imalah 130 Jzeye are et e ece hr. !smail, davactlann iddias1m kabul et-
H f · "k" k d d d k Cekoslovakyanm dahili ve harici miil\8 

bl·n rJ"fte varmJ• bulunmaktadJr. 1938 se· a nyat I I ay a ar evam e eee - mediginden polisler §ahid olarak din - da 
"' "' t" 1 · t• C! h'dl M sebatmm fenala$hgt bir zamana tesa 

nesinin sekiz ayhk salt§ miktarma naza- IT. enmllj lr. .,a I er, ihramn, hileli etmi~tir. Si.idet Almanlarma mensub bJ 
ran' bu seneki kundura imalatJ 180 bin MOTEFERR/K zeytinyagl teneke1erini kendisinin 1e - IB 

himledigini itiraf ettigini s5ylemi§ler- ZI maruf adamlarm Cek askerlerinin 
c;ifti tecaviiz edecektir. Harf inkilablmn Ylldoniimii dir. arruzlanna ugramalan ve Alman part! 

~ehir halkmm a.Yakkat:Ji ihtiyacinin Duru§ma neticesinde celse, karar ve- sinin istedigi izahlara <;ek hiikumetin: 
hemen yiizde altmJ§t, Beykoz fabrikasJ 9 ~~!t~~:~11:b~~ ~~~~~~ d;'1~c:~~:~ rilmek iizere ba§ka bir giine talik olun- verdigi cevabm gayrikafi olmas1 Alrnar. 
mamulatile temin edilmektedir. Ha1kevi merkez salonunda kutlanacak- mu§, su<;lu tevkif edilmi§tir. larda yeni bir infial uyand!rmt§ltr. 

Beykoz fabrikas1, en iyi ham maclde t1r. Bir kavganm su~Iusu Tam bu mada iki (::ek tayyares~n! 
ihrae eden men~e·lerden ithal ettigi derile- Torene fstiklal mal'§ile ba§lanacak, mahkum oldu hava gline&Ii ve bulutsuz ve sissiz old~ 
ri, debagat san' atinin en ilerlemi§ usulle- bundan sonra muharrir (!skender Fah- Ci·balide !nhisar Tiitiin fabrikasmda gu hal de 20 kilometre derinliginde A· 
rine tevfikan haz1rlamaktadu. reddin Sertelli) tarafmdan bir konfe • ~alt§an Peturkeli 316 do~umlu Ali Ulu- manyamn ic;erilerine girip muhim tes~'' 

F L-'k d . 1 .J:I • 1 - 1,"1, rans verilecektir. Konferanst Halkevi ta~. Halil ismindcki arkada~mt yanma a- tm bariz bir surette pilotlan tarafmd~l 
"' ka.kW'Jb Ia ad Jm.Ba. c:~ml klY.Cl~kyj;\ Jll?,kk'-ut~' prkestrasl.l},m bir kdnseri takib I ede - larak, evvelki gece 23 te, Alemdarda 

aya a 1 ar 1r. n ara 1 , u s aya a cektir. Jr . h. 4 11 . d t k nd fotograflan almm1~ olmas1 Almanya '' 
\~in de 9if imalathane a~!lml§Sa da, bu lkt- d V k'l" bekl • 1 u e~mll ~ a ~~~ e ~ s e ~ - 'rafinHanJ)ir tahrik eseri olarak kar~thtt' 

"b I~ b" ' . . f b 'k . IS& e 1 1 en1yor bogazmda bir kuliibede oturan amca -
tecru ~ met Jr nehee. v.erm~l§, a n a: iktlsad Vekili l1akir Kesebirin bugiin- zadesi Ya§arm evine sarho§ bir halde ml~hr. 
mn munhaman halk l<;m sagdlamh • daya Ierde §ehrimize ge1mesi beklenmekte • giderek kendisini gormek istemi§tir. Berlinde, Ceklerin, Lord Runciman'~ 
mkh ve ueuz mal ~1karmas1 a a. ~uva- dir. Kaptya ~tkan Ya§arm annesi Sultan, tetkik ve tavassutu.nu suya dii§iirecek bl 
fik goriilerek li.iks ktmdura atolyesmm fa- Sergi yarin kapaniyor Ya§arm evde bu1unmadl~m soy1emi§- kan§1khk ~1karmak ic;in Almanyay1 !g. 
aliyetine nihayet verilmi§tir. s.e de Ali, inanmaml§, bagmp ~ag1r - zab ederek harekete getirmek istedikle( 

Beykoz fabrikasmm debagat kJs· Yerli MaHar sergisi, diin de kesif bir maya ba~1aml~tlr. Bu vaziyet kar§Ismda h k d'l . . AI h d f' ~ 
ha1k kiit1esi tarafmdan gezilmi§tir. Ser- y ~. .. ~ w b k 1 ne ii me I m1~hr. man ava e t to 

mmda, i~lenen derilerin, ciddi ve kuv • gi, pazar giinii a~am1 kapanacaktlr. Bu a§ar: ?or~~mfege ~00 ku~l' ~ rr;,lli ve c;ulan I 00 metre a§ag1ya inmi§ olmai~rl 
vetli laboratuar tetkikleri neticesinde dai- va.ziyet do1aylsile bu a~a.m ve yarm anl~edst~11 mb~ 1~kata te eret tmm a§Jna na ragmen, Cek askeri tayyarelerine at:. 

· · 1 ld w .. "I k d' K va 1 est e tr 1 e all a ml§ 1r. 0 ma 1y1 not ar a 1g1 goru me te tr. un- ak§am serginin azami surette kalabahk p 1. 1 k' h 11' t' · '1 armamJ~!ardJr. Almanlann kanaatine S . .. .. d . . . k"l o 1s er, va a rna a me ye r~m1~ er ... I 
dura 1m~la~mm y~z e ~etm1~1m te§ 1 e- o1acaW. iimid edilmektedir. ve kavgact1an aYJrarak yarahy1 Cer _ re, bugunkii Prag hiikumeti olmasa bi 1 ~ 
den denlerm hanc.den 1th~ltne . za~uret Hava tehlikelerine kar§i ko· rahpa§a hastanesine ka1dtrmt§lardrr. Ceklerin arasmda bir miifrit ziimre, ik 
has1l olmas1 ve bu tthal §ektl ve tmkanla- runma talimatnamesi Yarast hafi£ olan Ali, diin, Adliyeye ge- kom~u devletin arasmt ac;mak ic;in hertiir 
nmn bir~ok amillerin tesiri altmda bulun- tirilerek ikinci sulh ceza mahkemesin- Iii tahrikatta bulunmaktan geri durrnu' Hava teh1ike1erine kar§l koruma ku-
masJ, halkm ihtiyaema uy~un bir satl§ fi- mandanhgi te§kili hakkmdaki kanuna de muhakemesi yapi1mr§hr. Muhakeme yor. 
att temin etmegi di.i§i.inen fabrikayt, itbal bagh talimatname Vilayete gonderil - neticesinde Ali, saT'h0§1uktan ve Su1ta- Su kadar var ki §imdilik bu tahrikW 
edeeegi ham maddede, en yiiksek ve liiks mi§tir. Bu talimatnameye gore, hava na bir tokat atmak~an sut:;1u .olara~ ~eza bir netiee vermedigwinden Lord Runci, 

· · d b 1 d kanununun 572 nc1 maddest muc1bmce evsaf arayamamak vaz1yetJn e u un u~· tehlikelerine kar§l icab eden tertibah b' .. h .. k ahk man, vazifesine gergin bir hava i~jno· · · 1 d'k 1 k .. ·1· t1 d ··t kk'l tr gun apse ve yuz uru§ m erne 
maktadu. Tetk1~ler nehee en 1 ten. so~- a ma uzere Vt aye er e mu e§e 1 masraft odemege mahkum edilmi§tir. olsa da, devam edecektir. Bugiin, CekO' 
ra, Beykoz fabnkas1, kunduralan, ~Jmdt- komisyon1ar yeniden ve eskisine nis - -· • •- lovakya meselesinin Avrupa su!hur. 
kl.nden bt'r m1"ktar daha ueuza sat1laeak.t1r. betle daha geni§ 01arak te§kil edilecek- Matbaa lllrileri Birliginin b · · " "d L d ma 

lerdir. Bu tebligat do1ayJsile sah giinli ~T ozmamast t<;m, son umJ or un 
F abrika yi.iksek kalitede deri c;tkar - Vilayette miihim bir top1anh yapt1arak biiyiik gardenpartisi kul ve muvaf1k bir karara gelmesine 1 

maktadtr. Maruken einsi deriler, bilhassa talimatnameye tevfikan faaliyete ge~i· Matbaa l§c;ileri Birliginin tertib ettigi bunun da iki taraf<;a kabuli.ine bagh bU ~ 
begenilmekte ve birc;ok §ehir ve kasaba!ar 1ecektir. biiylik gardenparti, bu a~am saat 21 Iunuyor. ·I• 

i~in sipari§ler almmaktadtr. Nevyorka gonderilecek den itibaren Sarayburnu Park kazino- Bayle bir nazik zamanda, Fransl! 1r 
F b 'k h · h t "I 1 sunda alafranga k1smmda verilecektir. :i~ ' l a n a, er nev1 seya a ewast e e- tarihi eserler Almanya arasmdaki mi.inasebetlerin g-

dl.venl•'k der•'ler de yapmaktadlr. Toplanh, senenin en giize1 ve eg1en - k I lh ..,, 
N k k •1 1 k den gi.ine iyile•me te o masJ, su un "' evyor sergisi ve a et er arast o - eeli bir gecesinin ya§anmasma vesile o- • 

SEHIR ISLER/ misyonunun, Nevyork sergisinde te§hir lacakhr. hafazas1 i<;in iyi bir alamet te~kil ediyo! 
edHmek iizere miizelerden sec;tigi eser- l -b •fhok I - d AI many a ile F ransa arasmdaki tical~ 

:t 
tj 

Kad1koyiin suyunu ~ogalt· 
mak i~in •• 

Kadtkoy civarmm suyunu faz1ala§ • 
ttrmak maksadile Kuzguncukta bir 
tcrfi merkezi yapt1maga ba§lanml§tLr. 
in~aat bir aya kadar bitmi§ o1acakt1r. 
Bu suretle bu civarm giinde yedi bin 
metre mikarb derecesinde o1an suyu on 
bin mekte mikaba ~rkacaktlr. 

Goztepe ve Erenkoy taraflarmdaki 
yiiksek mmtakalarm tazyik vaziyetini 
kuvvetlendirmek i<;in de yeniden b~, 
alh kilometre tu1iinde ana boru1ar do
§enmektedir. 

DENIZ ISLER! 

lkinci mehtab tenezziihii 
~irketi Hayriyenin ikinci mehtab te

nezziihU onlimiizdeki sall gecesi yapi1a
caktlr. Bu tenezziihe ~irketi Hayriye
nin dart vapuru i§tirak edecektir. 71 ve 
72 de saz bulunacak, 65 ve 66 da sazh 
vapur1an takib edecektir. 71 Sanyerde, 
74 de Beykoz onlerinde demirliyece1t ve 
gece saat 24 te avdet edileeektir. 

HALKEVLERINDE 

lkmal kursu 
Eminonii Halkevinden: 
Fen bilgisi, hesab, ceblr, hendese, blyo

loj! dersleri ic;in 8 agustos pazartesi giinii 
saat 10 da ac;Ilacak kursa islmlerlnl ~im:.J.I
ye kadar kaydettlrmeml~ olanlarm o saat.e 
kadar devam edilecek kaytd l.§lerl lc;ln a
cele etmelerl, 

ler, Mlizeler Umum miidiirliigiine tes - nekli ~ora a rl a arm a mukavelesinin miiddeti bitmek i.izere1" 
lim edilmi§tir. Sanayi Umum mudlir muavini Talha, Bu iki biiyi.ik memleket arasmdaki tic 

h 
1 
<l 

Mii.ze1er Umum miidiirliigii de se<;ilen ve teknik miifetti§ Tahsin, diin ~ehri - A d d h' b 
dd'd · k1' b f b · ret, vrup}lnm iktJsa iyatm a mii 101 bu eser1er i.izerinde ayrrca tetkikat ya- mizdeki miitea J 1pe t c;ora a n-
1 d. amildir. pacakttr. kalanm Jtezmi!? er tr. 1 

C ) Bunun devam1 :Avusturyanm AII11° 
Stvasta Sicaklar ve kaphca hayab ba~ladl yaya iltihakt iizerine tehlikede kalrn';: 

--------------------·------:----- Almany-.., eski Avusturya hiikumetiP 

Havalar, bir miiddettenberi sJCak git
mekte o1dugundan halk, hava tebdili ve 
banyo ic;in §ehre 30 kilometre mesafede 
ve tren giizergahmda bu1unan Steak 
Qermik1e gene SIVasa 15 kilometre me
safedeki Soguk c;ermige" akm etmege 
ba§1amlljhr. 

Srcak kapbcaya haftamn cumartesi, 
pazar ve pazartesi giin1eri tenezzliih 
tren1eri tahrik edilmekte ve soguk kap
ltcaya da her giin otdbiis ve arabalar i§-

lemektedir. Bilhassa pazar giinleri yiiz-
1erce halk, tren ve arabalarla bu maha1-
lere giderek tatil giiniinii ge~irmekte -
dir. Gerek soguk ve gerekse siCak kap
hca1ardaki <;ad1r saylSl giinden giine 
<;ogalmaktad1r. Bura1arda halkm ihti -
yacm1 tem.in ic;in muhte1if diikkan1ar 
da mevcuddur. 

Gonderdi·gim resim, srcak Qermigi 
<;ad1rh ordugah vaziyetinde gostermek
tedir. 

taahhi.idlerini ve bahusus bunlarm ~<ok . 
gtr olan ~artlanm tammaktan istil1~ 1 

ediyor; ayni zamanda, daha zjya.J' 
F ranSJZ bankalan elinde bulunan u~~
mi Harbden sonraki Avusturya istikr~1 
lanmn tediye ~artlanm ifadan imtina e C 
yordu. Y eni anla~ma ile eski tieari fl1

1 iic;: 
kavele uzattlm1~ ve ayni zamanda fr~ 1• .;·· 

sa, gerek Almanyamn gerek Avustilo:· d 
mn borclanna aid faizlere clair mii1'1 

miisaadekarhklarda bulunmu~ ve kl)'fllj 
di.i~mii~ olan lkag1d F rans1z parasile ~e t' 
ye yapllmasma raZJ olmu~tur. Bu sur~~. 
iki memleket arasmdaki hava hayli I)' 

le&mi~tir. r 
Muharrem Feyzi T~ 

Cumhuriyey 
NUshasJ 5 kuru:stur. 

Abone ~eraiti I { Tiir~iye na.rtc: 
Y 1 i.;tn f<'tJJ 

Senelik 1400 Kr. 2700 f(t• 
Alh ayhk 750 • 1450 -
0~ ayhk 400 • soo -
Bu ayhk· 150 • Yoktn' 

~;i v 
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Cekoslovakyada ekalliyet meselesi 0 k!;;!~;;.~:!M~: ~~: 
S •• d t b' I d •• tubda §U aabrlar var: 

Parisin en giizel yeri 
Yazan: FAZIL AHMED AYKAC 

U e me US ar, un «Sergi tanzimi §iiphesiz ki bir san'at· 
tir ve bir san'at olmast hasebile bunu 

Bugun Ponteyon' da gezerken zih
nirnde guya bir zelzele oldu. Viktor Hu· 
go ile Emil Zola'mn sandukalanm yet 
altmda ayni odactk i~ine hapsettiklerini 
bilrniyordum. Meger bu iki sana't bok· 
si:irii ayni ~eref hoceresinde ba~ba~a kal
mt~. Nitekim vaktile de giittiiklen idealler 
yurnruk yurnruga gclrni§ti. Ne hazin ve 
dii§iindunicu ~ey! 

b• ht d•l herkes yapamaz. Almanyada bulund'l. Ir mu Ira ver I er gum son iki ay zartmda mesick a:;k!flo-
laytsile miihim bir iki sergi gezdim. Bu 
sergi{erdeki te:;hir san'at ve kabilyetir .e 
hayran oldum. Bu muvaffakiyetin mii -
him s1rnm bulmak benim i~in kolay oldu. 
9iinkii gezdigim sergilerdeki her pavyon 
scrgi tanzim san'atkiirlan ve heycti ta· 
rafmdan tanzim edilmi§ oldugu a:;ikiird1. 
Biiyiik paviyonlar giirdiim ki, milyonl w 
ca markl1k miiesseselere aid oldugu hal· 
de bir ki par~a e§ya ile o kadar san'at
kiiralle tanzim edilmi§ti ki, miiessesenin 
imalcit kudretini ve alman endiistrisinir1 
azametini tamamile tebariiz ettiriyordu. 
Yani bizdeki gibi paviyon bir diikk5.n 
manzaras1 arzelmiyordu. T arih kurumu 
sergisile Onuncu Y erli M allar sergisi a
rasmda bir mukayese yaparsak her i:;i 
ehline tevdi clmekte ne biiyiik isabet ol
dugu tezahiir eder. Milli bayram giin· 
lerindc §ehirleri ve binalart siislemek de 
ayni mevzua dahil edilmelidir. Zevklc
rin tefaviitii dolaytsile hcrkes kendi evi
nin cephesini kendi arzusuna gore siisli
yecek olursa mcydana ~rkacak karz~1k 
ahenksiz manzara hi~bir zaman giizel 0 -

lamaz. Bunu nazan itibara alan Alm.m

Sl 

e I 
ka 
jfe 

Bir FransiZ gazetesi: «Lord Runciman'In 
uzia,ma viicude getirmek i~in elinden geleni 
yapacag1na memnun olmak laz1md1r» diyor 

[{ Pr~g 5 - Sudet meb'uslan, Lord silleri arasinda diin ak§am yap1lmt§ olan 
unctman' a bir muhhra tevdi ettikten rnuzakerelere curnartesi giinu devarn edi· 

jonr~ geceleyin Ahsyon oteline di:inrnu§- lecektir.» 
Rrd1r: Siidet rneb'uslar, §U halde Lord Fransrz gazetelerinin tefsirleri 

Unctrnan'm refakatindeki zevatla be§ Paris 5 - Lord Riincirnan"m Prag-
saatten fazla gorii§fllii§lerdir. Siidet meb- daki mernuriyeti hakkmda tefsirlerde bu· 
~slan tanzim etrni~ olduklan rnuhttranm lunan Jur gazetesi ~oyle yazrnaktadJr: 
tngilizce tercernesinden ba§ka Lordun « flk temaslardan bir netice ~1karrnak 
t~kfakatindeki zevata ingili1ce rnuht~lif ve- rniimkiin olmarnakla beraber Lord Run-
51 alar tevdi etmi§lerdir. Bu vesikalar a- cirnan'm (:ekoslovakyada iyi kar§!landt
rastnda hiikumetin kendilerine tevdi et • g1 kat'iyyetle soylenebilir. Alrnanya bii
~i§ oldugu nasyonalistler projelerin met- tUn deh~etile attlrnaga muheyya bir vazi
ntni ihtiva eden risaleler:n bir teTcemesi yette beklemekte olrnasma ragmen iki ta· 
~e bu projelerin hukuki bir tenkidi var - rafm rnusavi ~artlar altmda birbirlerile 

lr. gi:irii~rnesi icab etrr:ektedir. Lord Rtinci-
Lord Runciman'rn temaslarz man'm vazifesinin derin rr.anas1 budur.» 

b ~.rag ?. (Hususi) - Lord Ru~c.irnan Pi:iti Jurnal ~i:iyle yaz:yor: 
!II h Ugun Sudet Almanlan delegelenm ka· «- Vaziyet tarnarni!e Alrnanyanm 
hi1 l u~ etmi~tir. DelegeleT ekalliyetler mese- Orta Avrupada bir kuvvet darbesi yap-
A 

1 
~51 hakkmda uzun rnuhtua tevdi etmi~- rnasmdan korkuldugu s1ralarda oldugu 

B1 1 er~1r. Lord Runcirnan'la Sudet delege• gibidir. Bunun i\indir ki Praga bir rnii· 
en d b' d h ~a hid gi:inderrnekle lngilterenin an' anevi 
1 arasm a yann IT temas a a yap1- ~ d k 

•81 acakttr. siyasetinden inhiraf ettigini zanne ece 
lngiliz Lordu, Siidet delegelerinden kadar aptalhk gosterrnernekle beraber 

:_onra, <;ekoslovakya sosyal demokrat ftr· Rimciman'm bir uzla§flla viicude getir-
~<asl · · b' M y • kA f rnek irin elinden geleni yapacagmdan I. re1s1 me us . ac; 1 ve mez ur IT- 3' 

~<antn katibi urnurnisi M. T ao'yu kabul dolay1 memnun olmak laztrnd!r.» 
etllli§tir. Bir Siidet meb'usile bir 

Ne,redilen bir teblii Cek ara•rnda ...• 
1 A ~~ag 5 -Lord Riinciman'm urnumi Prag 5 - Bu s~bah Mazarik istas· 
~<attb1, §U tebligi ne§retrni~tir: yonunda Siidet meb'uslardan Ayholc; ile 
I «Lord Runciman'la refikas1, bugun og bir Cek arasmda bir hadise vukua gelmi§· 
e Yemegini M. Bent'§ ve refikasile birlik- tir. Bu iki §ahts, tokat tokata gelrni§ler -

te Yemi§lerdir. Lord Riincirnan'm mesai dir. Zabttaya miiracaat mecburiyeti ha· 
arkada§larile Sudet Almanlann mumes- stl olmu§tur. 

""""""'"'""""""'""'"""""IIIIIIIIIII\II\IJIJIJIIIIIIIU!itillltiltllltillllltJIIIIJII\IIIIIIIIIIIIIIIIUIItUnnuum""'"""""""" 

lngiliz- Franstz 

dostluk tezahiirat1 

Trianonun kiilliyen 

iptali isteniyor 

• J\1. Bone'nin ve ingiltere 
liarbiye NaZirlDID sozleri 

Eski Macar muharibleri 
bir program ne,rettiler 

~ Paris 5 - Eski muharibler milli kon-
• l ~d~rasyonu, dun ak~am P aristeki eski 

r dll&tliz muharibleri bir §arab ziyafetine 
avet etmi§tir. Bu ziyafet, tak"1zaferde 

: t~aPtlan bir merasimden sonra verilrni~
tr. 

ll\''Bone, Franstz ve ingiliz rnuharibleri 
I }' lllttessiJlerine hitaben bir nutuk soy}j -

b ~rek Fransa ile lngiltere arasmdaki ra
s ~~~lann hi~bir zarnan bugunku kadar 

0j~ ":_Ill, bugunkii kadar kuvvetli olrnarnt§ 
ik· Ug~na i~aret etmi~tir. Bone, bilhassa 

• ~ 1 ll'nlleti yekdigerine baghyan dostlu -
!~~ tir tek gayesi, c;ok ktyrnetli bir ga -
til~ ulundugunu ve bu gayenin sulhun 

afazast oldugunu si:iylerni~tir. 
p . F och hastanesi 

daj arts 5 - ~irndiye kadar askeri ma
lan Yf,Y1 harnil olanlara tahsis edilmi~ o

sad .~ hastanesi bundan sonra Fran
har~t ~met eden biitun eski ingiliz mu-

B erme de ac;tk bulundurulacakttr. 
~ekk~ karar i.izerine gonderdigi bir te • 
le §U~; mektubunda Hore Belisha ezciirn· 

«B art Yazmt§hr: 
Yan:~- u lcarar kanaatirne gore mazide 
tiren a:k har~etmi~. olanlan ~a!~a birl.e~
hUku d 1 bagm bu semboludur. lng1hz 
lngi)~ arlannm Paris ziyareti F rans1z • 
<le te :z.~esaniidiinii unutulrnaz bir ~ekil-

Yl etmi~tir.» (a. a.) 

General Kayyo 
), Antakyada 
"'tttak 5 tllanda Ya - 5ark k1taah yiiksek ku-

llesj y nt General Kayyo, bir tefti§ tur-
~ir hPr;ak ii:zere burara gelmi~tir. 

a ta zarfmda yakalanan 
Ank• ka~ak e§ya 

Sii~ttr::kra 5 - Ge~en bir hafta ic;inde 
~" Yii:z muhafaza te§'kilatt, 76 kac;akc;t, 
''it:z d kon Yedi kilo gumruk ka~ag1, iki 
dnks-.: 'k~ kilo inhisar kac;agt, iki hin 
<~ltltt 1 ~ •• 

1 1 defter sigara kngidi, alb silah, 
<:loku:z u~ mermi, elli sekiz alt!n lira, on 
,)'iirk l?ti~iil! mecidiye, iki yiiz yirrni iki 
~· trast! k ):ll'li~tir. e on ac;akc;t hayvam ele ge-

\.ttta • 
'\'\.to- n

1
tatanin yddoniimii i~in 

~oa ay b I' .... mat uab hararet 1 
4&e • 

nelgr d§rtyatta bulunuyor 
tak. a 5- y 
t . sas hu"k' ugoslav matbuatl, Me-
lt'} urn t· 1 en e e 1 tarafmdan viicude ge-

et..... serlere b' . ·••ektect· m;ok makaleler tahs1s 
>lien · tr. Gazet 1 . . . · 
k'e e l~inde Yu ~ er, murnatleyhm 1k1 
t- f~h1 i~in h namstanm kalkmmas1 ve 
eh gayretle ~ saha<;J.a sarfettigi seme • 

r en bahsetmektedirler. 

Budape§te 5 - Eski Macar Muha· 
ribleTi Milli federasyonu programmt 
ne§fetrni§tir. F ederasyon her §eyden eve! 
Tria non muahedesinin iptalini ve gene· 
ligin askeri ve sivil kabiliyetlerini yiik • 
sek rnilli gayeye tahsis edebilecek bir §e· 
kilde yeti~tirilrnesini istemektedir. 

Diger cihetten federasyon ziraat ~aha
smda tslahat yaptlrnasmt da isternekt~. 
fakat bu i§in hali hamda radikal bit w 
kilde halledilrnesi irnkam olmad1gmt da 
ilave eylernektedir. Eski muharibler ni
hayet bazt fabrikalarm ve bilhassa de • 
rnir iizerine i§liyen fabrikalann rnil\ile~
tirilrnesini de isterneketdirler. ( a.a.) 

Takas Ofisi te,kili 
dii~iiniiliiyor 

Ankara 5 (Telefonla) - Ogrendigi
rne gore, karnbiyo, nakid ve takas i,lcri· 
ni bir merkezde tophyacak yeni bir te~
kilatm kurulrnast tasavvur edilrnektedir. 
Bu husu~ta Maliye ve lkttsad Vekalet
leTi tarafmdan ayn ayn tetkikler yaptl -
dtgl anla~thyor. 

Viicude getirilecek yeni te§kilatm Ta
kas Ofisi isrnini ta§lrnast rnuhtemeldir. 
N a kid i~leri urn urn rnudurliigiinii de ihti
va edecek olan bu te§kilatm lkttsad Ve -
kaletinin rnurakabesi altma konulmas1 
du~Uniilmektedir. j 

Adliyede tayinler 
Ankara 5 (Telefonla) - Mersin 

Hukuk hakirni Kernal istanbul Kadas
tro hakirnligine, Konya Miiddeiurnurni
si Sabri Diyarbekir Ceza hakimligine, 
Besni hakirni Ahmed Konya Miidd<!iu
rnurni muavinligine, Eski§ehiT SoTgu ha
kirni Mehrned Ali Ankara Miiddeiumu
rniligine, Kastarnonu Sorgu hakirni Hik
rnet Eski§ehir Sorgu hakirnligine tayin 
edildiler. 

Adliyedeki geni~ rnikyasta terfi, ta • 
yin ve nakillere aid ruznarne de bu gun
~·; Resrni Gazetede ne§redildi. 

Dahiliyede bir terfi 
Ankara 5 (Telefonla) - Edre,nid 

Kayrnakarnt Orner Bedreddin iic;iincii Sl· 
mf Mulkiye Mufetti§ligine tayin edildi. 

T oprak mahsulleri ofisi i~in 
bina bulundu 

Ankara 5 (Telefonla) - Toprak 
Mahsulleri ofisi rnerkezi olrnak iizcre 
Ankarada Denizbank binas1 yanmda bir 
bin a tutuldu. T efTi§ah yapthyor. 

lar, "Tag d cr Deutschen Kunst" i~i1 
M iinih §ehrini cidden giiriilmege degcr 
bir §ekilde tezyin etmi§lerdi. 

<<11 er hald e bir sergi tanzimini, bir §C· 

hir siislcmesini miitehassts bir heyetc 
levdi etmek liizumunu tebariiz ettirmck 
kiiltiir baktmrndan kazamlmt§ bir merh3 -

le olacagt kanaatindeyim ve esasen bu 
fazla bir masraft da istilza:m etmez.» 

Bu sabrlarm i~indeki hakikat bize 
de vaktile pek ~ok miirekkeb ziyan 
ettirmitti. Kibrit kutularmm etiketin
den sergi barakalarma ve bayram tak
larma kadar bir milletin giizellik anla
YI§lnl gozoniine koyan §eylerin ~ir • 
kinligine kar§l yaztlartmtzda pek ~ok 
defa tiksindik, durduk. Tiirk bayra
gmm ay y1ldiz1m rastgele her yere 
konduran o beylik ve yavan karakol 
zevldle boyah tahta siitunlann, kos
koca yuvarlaklann ve yanm dairelerin 
kotii kombinezonlarmdan ibaret mah
mudpqa kiibiginin ~iftle§mesinden 
dogan aalat dekoraayonunu garme • 
mek i~in, sergilerimize adtm atmak
tan ve bayramlarda aokaga ~tkmak • 
tan iirpermege b&§lachk. Fa kat bu 
~irkinlikten ka~mak i~in evinizin 
merdiven altma saklanaamz, karakol 
estetigi veya Mahmudp&§a kiibigi ya 
bir kibrit kutuau, yahud sigara pake· 
ti iistiinde, gene gelir, sizi bulur. 

Re&im, heykel, sergi, galeri, pul, 
kagui ve madeni para, hatta her tiir· 
Iii reami etiket itleri i~in nihai bir 
tercih otoritesine sahib ve san' atkar 
miitehasSISlardan miirekkeb daimi bir 
jiirinin Giizel San'atler Akademisin
de tetkilini evvelce birka~ defa tel • 
kine ~ah§ttk. 

Ermenivari aoyliyelim: Tmmiyor· 
lar, azizim, bnmtyorlar. 

San'atkar ne demek, dostum? He
niiz bu memlekette aan'atkar, §U ma· 
sum ve afif inaanlardtr: Boyact us· 
tast, marangoz, badanact, oymact v. 

•• 
Memleketin biitiin eatetik manza-

rasmt onlann zevkine teslim ediyo • 
ruz. Ressama ve mimara gelince, bu 
iki zavalh da, kendisine verilen i~le
re baktltraa bir tabela boyactsile b1r 
vapt kalfasmdan ba§ka bir§ey degil
dir. Tam tersine. 

PEYAMI SAFA 

Bulgaristana 375 
milyonluk kredi 

Sofya 5 - Bulgar telgraf ajans1, Ma
liye Naznmm Fransa bankerlerinden 
miirekkeb bir grupla Bulgaristana 375 
milyon frank kredi ac;an bir mukavele
narne imzalam1~ oldugunu haber ver -
mektedir. Bu para, on iki taksitte ode
necektir. Faizi yiizde be~ buc;uktur. Bu 
para miinhastran Fransadan yap1lacak 
mubayaata tahsis edilecektir. 

/"" KISA HABERLER J \.. _______ ./ 
* ROMA 5 - Biiyiik manevralar, bu se

ne Tivoli lie Avezzan arasmdakl mmtaka· 
da yaptlacaktir. 

* BELGRAD 5 - P. T. T. Nezareti ya
kmda Uskiibde blr radyo lstasyonu in§a 
edileceginl blldlrmektedlr. * ANKARA 5 - Mezunen istanbulda 
bulunan Ankara Ernnlyet mlidiirii Sadri, 
§ehrlmlze donmiilltiir. 

* ANKARA 5 - Dahili~ Vek~letl kay
makamlar arasmda yen! tayln ve naklller 
yapan bir llste hazJrlam•~tJr. * Oiresun 5 - Hamidiye mekteb geml
miz diin saat 17,30 da. llmammJZa gelmi~ -
tlr. 

* ROMA 5 - Fransamn Roma masla
hatgiizan M. Blonde!, bu ak§am ek.~presle 
Parlsten Romaya memuriyetl ba§ma don
mii§tiir. 

Gencligirnde kafarnm harnurunu yo -
guran eller arasmda saydJgJrn bu iki kud
ret penc;esi, yoklugun durgunlugu ve 
suskunlugu ortasmda bana ne kadar ezik 
ve bitkin gi:irundu anlatarnarn. Onlar ki 
nekadar y1l, nekadar ~ok hayk1nm~lard• 
ve nekadar heyecanlt gi:inul i~ine ki:ipuklu 
§elaleler akltml§lardt. ~imdi hi~likte na -
s1l uslu, iradesiz ve dilsiz kalmt§lar .. 

Ya§IJD, kendi kendine si:iyleniyordu. 
«N e yapahm, diinyada herkes i~in son 
dururn bu l>> dernek istiyordurn ve sanki 
bu afyonla teessuriimii uyu§turacakttm. 
Halbuki hie; i:iyle olrnadJ.. 

Romantikler cihangiri Viktor Hu
go'ya naturalistler ~ah1 olrnak davasmda· 
ki Zola'nm sonsuz hucumlan hatmrndan 
~1krnarni§ttr. Sarp, muthi~ ·bir granit ka· 
yasma durrnadan tos vuran Okyanus dal
galan halinde hucurnlar ... 

Evet oyle idi. Ben de bunlan nakle· 
den sahifeleri bir zaman sabahlara kade.r 
okurdurn. 

Olumiin, hatta biraz politikanm, bu -
giin yanyana getirrhgi ~u iki zorlu dava· 
cl acaba bu dakikada birbirinden haber· 
d~r m1? N e karanhk sorgu I V e zihnirniz
de buna kar§t fosfCir!anan cevablar ne 
l§tks!Z, ne t§tkstz! . . 

Bilrniyorum; hep, ( ebedtyet) d1ye 
manasl ol~ulemez bir kelirneye biirunerek 
yap1]rnt~ bu rnuazzarn abidenin acaba ne 
kadar ornrii var? Milyonla esire ehrarnlar 
kurdurmu§ nice Fir' avun murnyast goru
yoruz. ~irndi kar~tm:zda hepsi salta du
ruyor. Ancak ~u tki adarnm baka bodu
rurnundaki kap1 yolda§hgt bana c;ok do· 
kundu. Ayni ideale ba§ka ba§ka yamac;
lardan tlrrnanml§ iki rnahluk ... Lakin o
liirn onlan §irndi nas!l yuksek bir yaylamn 
ceyyid ruzgan gibi serinletmi§ ve ebediyet 
ic;inde karde§ etmi§; ona bakmtz. Belli ki 
ger~ek musavat Yi'lmz. ademde var. He
pirniz. orada nekadar bir ve nekadar hie; 
oluyoruz. Yokluk bizi bir kere soydu rnu, 
arttk varhkta iken mtlmtz c;1plak mJyd1, 
yoksa hil'atle mi ortiiliiydii belli degill 

Onun i~in ne mutlu onlara ki son uy· 
kuya yatarken, insanlann irfamm uyamk 
tutabilecek bir soz veya ses btrakabiliyor· 
larl. 

*** 
Y aygarah medeniyet... Bugunku §~

rnatah garb insanhgmm admt koyrnak t
~in boyle biT yaftaya luzurn vard1r. Bu
nun azgmhg1 as!l biiyiik ~ehirlerde duyu· 
luyor. Y almz azgmhgt degil, stktcthgt, 
usandmcthgt da I . 

Demir sesi, ~elik sesi, otornobtl. kam· 
yon, §irnendifer, klakson ve sair~ .. ~ ~~11 
anlataylrn; bazt §ehirler ad eta btr gurul· 
tii mah~eri l 

Avrupanm en ozenilerek yaptlmt§ 
hayli rnerkezine sinir b~z~cu pat~rttlar 
ttpkt bir veba gibi, kolera g1b1 saldJrml§tlr. 
Hem saldtrtnl~tlr, hem de oralara . b~zt 
defa agza ahnarniyo.cak vas1flar getl~.~~§
tir ... En biiyiik cteiler, c;ok kere en gurul
tulu yerlerde .. Bunlann onunden ge~en 
her karnyon dakikada bir insana yer sar· 
smhs1 deh§eti veTiyot. Vaktile ~eza h~ -
kuku tarihinde "lkudumdu; msanhgm 
can yakrnaktaki dehasm1 gosterir saylSlz 
i§kence usulu varm•~· B'Jgunku motor ve 
benzin rnedeniyetinin rnerak1 da ~u: Ma
sumlara kulagmdan azab verrnek. .. .. 

Kafe dolapeden bak1yorurn. Butun 
alemin c;Jldudigl bu yerde ne var'> Dar
hk ve kalabahk i~inde bir kiirne iistiistune 
denilebilecek halde oturuyor. Hergun, 
her saat duyulan, gi:irulen ~eylerden i§te 
ba§hcalan: Kar§tdnki binalar, bunlann 
ustundeki elektrikli reklamlar, sonra had
siz hesabm otornobil, karr.yon. · · Haytr 
bukadar degil, gelen gec;enlerin acele se· 
girtrnelerini, ~ignemne korkusu ic;inde si
nirli sinirJi Z!playt§Jartnl da soylernek la-
z1m .... 

Bugiin bu, yann bu, obiirgiin... Ge
ne bu! 

Kulagtrna di:irt to:raftan bagnt!lar, ge
lir gibi oluyor: Ama insafmsm! Gorii -
lecek ba~ka §eY yok m u? Elbette var ki 
bu kadar halk buraya ko§tllU§. Zaten ma
rifetir: buyugu biT ~eyden tad alabilrnek
te degil mi '? Ha Sand:ic.burnunda ak • 
§amcthk etrni~siniz, ha Kafe dolapede ge· 
vezelik ..... 

Y aztk ki, ben Lunlarm hic;birisini be· 
cerernedirn I 

*** 
Parise hergun yiiz binlerce adam ge • 

lip gidiyor. Biitun kusurlanmn yanmda 
ger~ekten bir harikalar muzesi denilebi -
lecek bu §ehrin gwlecek yerlerim herkes 
bilir. Y ahud bilrnez. <;unkii pek ~oktur. 
F akat bir haftada milyonlan bulup a~ an 

ziyaret~ilerden gahba yanrn duziinesinin 
bile gitrnedigi bir nokta soyliyeyim: 
Paris rasadhanesi... Sinernalarda, ro • 
manlarda, resimlerde F rans1z hiikumet 
merkezinin bin ti.irlti rnanzarasm1 gorur • 
siinuz. Fa kat rasadhaneye hi~ rastladmJZ 
IDI? Galiba haytr r 

T uhaft1r ki bu!iin kainat uzerine i1 -
min ~evirdigi bir tarassud evi olmasma 
ragmen Paris rasadbanesi kirnsenin dik
katine ~arpmaz, dikkatine de ragbetine 
de!. Orad a aSITlardanberi fennin gozu 
namutenahiligi, kontrol etmege ~a
bahyor. F eza d~digirniz ebediyet u
~ururnuna bakmak i\in en guzel gi:izluk • 
lerden biri oradad1r. Rasadbanenin tarihi 
·hatmrnda yanh~ kalmam•~~a- Dorduncii 
Hanri zarnamna kadar c;:ktyor .. Geni§li
ye geni~liye bugiinku ha!ine gelen roues
sese, vaktile butun tabiat ilimlerinin hep
sine bucak olmu§, mutevazt bir ko§e idi. 
,Sirndi rasadhanenin bahc;esindeki msfiin
nehar diirbunii paviyonile gi:ik fotografi· 
!eri almaga mahsus tesisat, sonra yer al
tmda otuz metre kadar derinlikte bulu
nan kronornetre dairesi pek guzeldir. Bi
nanm yorucu rnerdivenlerini U§enrneden 
~tkahrn. Biiyuk diirbunun bulundugu mu
teharrik kubbeye vannz. Ve kar§Irn!Zda 
bir dev gi:iriiriiz. Bu dev, oradakt en iri 
cusseli rasad aletinin govdesidir. <;unku 
diirbuniin riyaziyect dilile yalmz (budii 
ihtirakt) sekiz bu~uk metreden az degil· 
dir. 

Parisi son ziyaretimin en keyifli saat· 
lerini burada gec;irdm .. Arkada§tm, Tiirk 
grarneri muellifi Mo&yo Denis idi. 

Evet, bu anlattlamaz bir zevk ve sar
ho~luktur. Gece butiin bir ~ehir, barlarm· 
da, tiyatrolannda, dansinglerinde fi!an 
giizel bacaklara, ince endamlara iptila 
piiskiirurken di:irt be§ gok a~!kmm son • 
suzlukla hasbihale girmcsi .... 

Kehke§ane bakarsamz; rnilyarlarca 
kilometre rnesafe fethedersiniz. Zuhalin 
halkalarmda sallamT, ]iipiterin etrafmda 
ko§an peyklerle gorii§ursiinuz. Fa kat? 
Evet, fakat var. <;iinku bu bimlez zeka 
bayrammdan sonra kafalanmtzl ba§ka 
bir humar sarar. 

Acaba astronomlarm kainat seyiTle • 
rinden anhyabildiklerini sand1klan §ey -
ler dogru mu ~ Ege; i:iyleyse eyvah I Z"
ra gene yand1k demektir.. Malum ya, 
insanhk vaktile gokte son bir rahmet ku· 
cagt arard1 ve yeryiiziindeki garnh 
ve siireksiz varhktan sonra gi:iklerde son
suz bir saadet yurd~na yiikselebilecegini 
urnardt, halbuki ... 

Evet, bugiin toprak iizerinde saylSlz 
§arta bagh bulunan hayat, uzaktan selarn· 
ladtgtmtz diger karde§ alemlerde de bi -
zirnkinden pek halli olacak gibi goriin
rniiyor ! .. 

Eskiden semaya c;1hcagtz, derdik. 
~irndi ise gi:iruyoruz ki ne yapsak sema • 
dan d1~ar1ya c;tkrnam:z kabil degil ... 
Biitun cihan duvarstz bir hapisane ic;in
de gibi. 

M. Mussolini'nin yazdtgl 
zannolunan bir makale 

Rorna 5 - Information Diploma· 
!ique' de c;1kan bir not, fa§ist hiikurnetinin 
Italy an trkt rneselesile Y ahudi rneselesin
de resrnl du$Un(Cesini bildirrnektedir. 

Bizzat M. Mussolini'nin iislubu sezi
len bu not, nk rnudafaast rneselesinin fa
$izrn tarafmdan daha 1919 da vazedil
mi~ bulundugunu hattrlatrnaktadu. hal
yan musternlekelerinin inki§afmdan s.mra 
rnesele, daha ziyade miistacel bir mahi
yet alrnt~ttr ve hukurnet, trk safllgmm 
rnuhafazasma butun dikkatini sarfede • 
cektir. Not, bilahare, hukurnetin Yahu
diler hakkmda hath hareketini daha ev
vel bi!dirdigini ve ay1rdetrnek aleyhte 
hareket demek olrnad1gmdan, bu husus
ta herhangi bir eza plam rnevcud 
bulunrnad1gmt hat!rlatmakto~dir. Y ahudi
lerin nisbeti ftalyada binde bir oldugun· 
dan, ayni ~isbetin devlet hayatmm heye· 
ti urnumiyesinde de gi:izetilmesi dogru • 
dur. Not, herhalde Y ahudilerin uk~thk· 
tan §ikayet~i o!amiyacaklanm, zira dai
ma ve her yerde Y ahudilerin ayni nk~t· 
hgm arnan vermez ve bir bak1rndan §a
yam takdir murevvicleri bulunduklanm 
kaydeylemektedir. Bu sebeblerden 
dolayt, nk~thgm !t.1!yada tatbiki zarna
m gelrni§tir ve biitun rejim organlan, 
bu tatbika nezaret edecektir. Not, niha· 
yet, ftalyada Y ahudiler ic;in hususi hir 
niifus say1m1 yaptlacagmt da bildirrnek
tedir. (a.a.) 

lngilterede hava manevralari 
Londra 5 - Havamn muhalefetinden 

dolayt, biiyiik hava manevralarma, bu
giin, di:irt saat teahhurla ogleden sonra 
ba~Janmt§hr. 900 tayyarenin i§tirak et • 
tigi bu manevralar, pazara kadar siire
cektir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bayrak merasimi 
istanbul Vall ve Belediye 
Reist Muhid.din Ustilndaga 

(R\ iin Bursadan ~yle bir telgraf 
1.6:::&1 a! d1rn : 

«Bursada ~imdi ba.r;rak indir· 
me merasimi oldu. Gi:izlerim qa~ardt. is
tanbul ne kozmopolit .IJermi~h> 

lstanbuUu: M. Sertyilrek 

Anla§thyor ki bir hern~erirniz, Bursa
da, hergun, sabah ve ak§arn yaptlrnast 
mutad olan bayrak merasiminden buyuk 
bir heyecan duyrnu~. admm Sertyurek 
olrnasma ragmen, gozleri ya§arrm§; he
men telgrafhaneye ko~arak co§an hisle
rini yukanki telgrafla bana bildirrni~. 
Bayrak, sancak, lstiklal mar~1 gibi mint 
mukaddesata kar~t beslernek ve gostec
rnekle rnukellef oldugurnuz sevgi ve hiiz
rneti, her fmatta halka hahrlatrnag~o 
kendirne milli bir vazife edindigirn ic;!n. 
Bursadaki bayrak rnerasirninde beni du
§Undiigunden dolay1, bu yurdda~a te~ek
kiir ederirn. 

Gec;enlerde, gene ba§ka bir rnuhterern 
ve hassas okuyocu bana bir rnektub gi)n~ 
dererek Bursada hergiin yap1lan bayrak 
rnerasirninin fstanbulda da yaptlmast 
hakkmda bir yaz1 yazrnarn1 isterni~ti. 
Ben, o guzel rnektubu, aynen, «Oku-
yucu diyor ki» siitunurnuzda ne~rettim. 
Nihayet, yukandaki telgraf uzerine, ben 
de bu rnevzua gelmegi Iiizurnlu buldum. 

Bursada, sabah ak~arn, Turk bayragi 
rnerasimle c;ekilip indiriliyor ve halk d'l. 
meydanda toplanarak bu guzel torene i•
tirak ediyor. Bursada bu rnerasirni g~
renler de, pek hakh olarak nic;in istan
bulda da aylli ~y yaptlrntyor, diye uzu
luyorlar. 

Bana kaliTSa, ned-en Bursada yap1lan 
bayrak merasirni, butiin Turk §ehir, h~ 
saba, haita koylerinde yaptlrn1yor diye 
soranrn; bir fstanbullu olarak da bunun 
yaptlrnayt~mdan istanbul narn ve hesa• 
bma ayn bir teessur ve huzun duyanrn. 

E vet, Bursa valisinin c;ok guzel ve 
takdire laytk bir te§ebbus ve hirnrneti~e 
Bursada yap1lan bayrak c;ekip indirme 
ti:ireni, rnernleketin her tarafmda yap1l • 
rnahd1r. Bu, rnilli ve vatanl terbiye ba
ktmmdan elzerndir. Ankara, istanbul, iz. 
mir gibi buyuk §ehirlerde bile, istiklal 
mar~1 ~ahmrken hala §apkastm ~1karrna· 
y1, esas vaziyeti ahp dimdik durrnagl 
bilmiyenler - rniinevverler arasmda da~ 
hi - turnen tiirnendir. Bursadaki gibi me· 
rasirn, i§te milli bayraga ve rnilli rnar~a 
selam ve hurrneti ogretecek rnahdud va• 
sttalardan biridir. 

Istanbul Yalisi ve Belediye Reisi Mu
hiddin Ostiindagdan, ayni bayrak rnera
sirnini, lstanbulun bir degil, birkac; ye
rinde yaptmnasmt rica ederim. Istanbul 
tarafmda Beyaz1d rneydam, BeyoiHunda 
Curnhuriyet rneydam en miinasib yerler
dir. Oskudarda, Kadtki:iyde ve sair ycr· 
Jerde bayrak torenine uygun rneydanb.ri 
bulup sec;rnek kendilerine aid bir i§tir. 

Heyecanh bir lstanbullunun teessiirun
den kozmopolit dedigi istanbulun, milli~ 
yetperver oldugunu gi:istermek, herkesten 
ziyade V ali ve Belediye Reisirnize du~en 
bir vazifedir. 

ispanya dahili harbi 
CBaqtara!t 1 tnct sah.t/ede 1 

ve Guadalaviar'da anzah arazide sak];. 
nan dii§manm hafif kuvvetlerini tardet· 
tik. 

Hiikumet~ilerin bir tebligi 
Barselona 5 - Bir tebligde ezcumle 

§i:iyle denilrnektedir: 
«Ebro rnmtakasmda §iddetli bir mu

harebe cereyan etrnektedir. Bu mmtaka~ 
da Frankistlerin butun rnukabil taanuz
lan tardedilrni§tir ve Fayon'un §imal!n~ 
deki tepeler zaptedilrni§tir. ~ark cepite• 
sinde Guadalaviar mmtakasmda ileri ha· 
reketirniz devarn etrneltedir.» 

Oniversal daglaranda 
Barselona 5 - Hukurnet~ilerin AI~ 

barracan mmtakasmda T eruel'in garbin~ 
deki ileri hareketleri diin tarn bir muvaf
fakiyetle devarn etrni§tir. Curnhuriyetc;i • 
ler, Oniversal daglannm satht mailindcn 
yeniden ilerlemi§ler ve bilhassa Villar 
di:i Kobo kasabasmt zaptetrni§lerdir. f
Ieri hareketlerine devarn eden Curnhuri
yetc;iler, Nogeurre'yi tehdid etrnekt~dir
ler. Bu tehdidi ciddi telakki eden dii§ • 
man bir~ok kttaahm T eruel'in cenubun • 
daki cepheden kald1rmt§hr. Bu k1tac.t 0-
niversal daglarmm eteklerinde rnevzi al· 
rnaktad1rlar. 

T ahran biiyiik el~imiz 
Ankara 5 (Telefonla) - ~ehrirniz

de bulunan T ahran buyuk ekisi Enis. 
Hariciye Vekili doktor Rii~tu Arast zi
yaret etti. bir miiddet nezdinde kald • 
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Bu aksamki pro~ram 

Mecliste mi.inaka§a edilen mevzu, e-j ya gec;ti. Mehmed Gani Bey yatak oclast· 
bed! renk ve zevk meselesiydi. D:Jklo! na sigara almaga gitti. Raife sofray1 t~
Hamid F evzi: luyordu. E v sahibinin gaybubeti hayli u-

Resim ~ekme zaman1 .. 
Gi.iniin muhtelif saatlerinde kar~J sa

hillerin l§lkla imtizactm tetkik ediniz: 
Tahta bacakl1 aktor ANKARA: 

13,30 kan~lk plak ne§riyatl - 13,50 
Tilrk musikisi ve halk ~ark1lan - 14,15 8' 

jans haberleri - 18,30 p!Ak ne§riyatl - 19Jl 
Turk mu.sik!si ve halk §arkilan (MakbU' 
le) • 20 saat ayan ve arabca ne~r!yat ' 
20,15 Tiirk mus!kisi ve halk ~ark1lar1 tli· 
Rtza> - 21 plak ne~riyat1 - 21,15 sti.l.dyo sa· 
Ion orkestras1 - 22 ajans haberler! ve ha'1'8 

raporu - 22,15 yarmki program ve son, 

- Meslekl hayahmda, dedi, c;ok acib zun stirmi.i§tii. Nihayet elinde bir c;e§id 
ve garib hadiselere tesadiif ettim, b:iti.in paketile geldi. Bi.iyiik kutunun ic;inden 
bunlardan. istihsal. ettigim netice ~udur: giicliikle sec;tigim bir ycniceyi tam yak· 
Her insan zevk ve huzuzat1m ken.dme mak iizere idim ki kapmm e§iginde biz
gore muhtelif vasttalarla, bazan ak!a ha- metc;i, sararm1~ yiizli, ya§h gozile, bacak 
yale gelmiyecek §tylerle tatmine ka!b~t - Ian titriyerek gorli11dii. Boguk bir sesle: 
yor. Kimisi idealini goklerde, cennet Sah - Hammefendi, dedi, sizin fin'=am-

Sabah!eyin giine& evinizin arkasmdaki 
mtlardan dogdugu i~in kar~mtLda ki sa
hiller gi.ine~e kar~1 gelir ve oralan buti.in 
detaylarile birlikte c;ok parlak goriirsii -
niiz. 

Gtinlin orta saatlerinde manzaralar sa-

Dianna 
filminde 

Herbert Marshall, ~irin ve 'eytan 
Durbin ile ~evirdigi « Ne ,eker ,ey ! » 

Dianna'n1n babas1 roliinii oynad1 isTANBUL: 

c;elerinde any or.,. Kimisi onu ele ge.r;ir- mz kmlmt§! .. 
mek ic;in c;opliiklerde e§iniyor ... Neyse, - Benim o mavi porselen fincan mt?. 
uzun uzun felsefe yapmaga liizum yak , - Evet, hammefendi!.. 
size bu meseleye temas edecek cidder. hi· Bu sefer benim oradaki mevcudiyetim 
haf, bizzat §ahidi oldugum enteresan oir dahi Miir§ide Hammm kopiirmesine ma-
vak' aYl anlatmak istiyorum. ni olamadt: 

Doktor, «Buna sabtr ve tahammiilii· - Evet hammefendi ... Evet han tme-
ntiz var m1 ?» der gibi istifhamkar ~..izii- fendi ... Ba~ka lakJTdl bildigin yok .. . Zi
miize baktJ. Bir ktsmtmlz nezaketi eltlen yankar ktz! 
buakmamak ic;in, diger bir grup da ha- - Hammefendi, vallahi , billahi ben 
kikaten merak ve tecessiis saikasile hep knmadtm. Fincam c;evirip kahveyi oo -
bir ag1zdan ~altmak ic;in tabagmdan kaldtray1m der-

- Anlat doktor ... Dinliyoruz! ken ikiye bOiiindii. 
Ctirnle.sini savurduk. Hamid Fevzi - Haydi, gene masal okumaga kalk-

gozliigiinii di.izeltti. Dudaklanm sivri di- rna ... A1t1k tahammiiltim kalmadt, bun· 
lile biraz nemlendirerek devam etti: dan sonra ne brarsan ayhgmdan t::.zmii' 

- Hikayemin kahramanlan mi.iteva· edeceksin I 
zi ve ya§l' insanlar ... Mtitekaid Mehrr.ed Raife her zaman hafif ve sessiz aglar
Gani Beyle kans1 Miir§ide Hamm ... Er· ken bu sefer gozya§lanna biitiin bi.iti.:n 
kek elli be§ altm1~, hamm da elli ya~la - yo! vermi§, gogsiinden ht~kmklar kuvvet
rmda krdar ... Birkac; ay ic;erisinde Ga- le ta§maga ba§laml~h. K1zm haline aci
ni Beyin astmmJ, Miir~ide Hammm roma- dtm. SOze kan§mak ihtiyacm1 duydum: 
tizmalanm tedavi ettigim, J..ic; lShl'ab duy- - Hammefendi, dedim, eger Raife
mtyacaklan derecede hafiflettigim i~in nin i§lerinden, c;ab§masmdan memnunsa· 
bana medyunu §iik.ren vaziyetteler ... He- mz me*hur atalarsoziinii unutmay1mz! 
men her hafta yemege c;agmrlar ... F &.- - Y ani giili.ini.i seven dikenine katla 111 

kat ekseri zamanlar tabii atlatJyorum... nn, demek istiyorsunuz ... imkam yok!. 
Daima ayni bastahk §ikayetl~ri. eski za· Mehmed Gani Bey de bana taraftar 
man maceralan ... Mtir~ide Hamm koca- goriindii: 
smm bazt kabaca ~akalanndan btkmJ~, u- - Y avrum, dedi, pekala temiz ve i~-
sanmt§ bir halde... ki.izar bir ktz ... Kazaen bir iki ufak te 

- Kuzum doktor, diyor, Ganiyi ma· fek §ey ktrml§ diye kovmak gi.inah dog

nen ve maddeten c;ok iyj tamdHm ... 0- rusu I 
nun bir tabm mi.inasebetsizlikleril'le ~are Raife tepsinin iizerinde kahvelerle i~c
yok mu acaba ... Mesela durup dun:rken riye girdigi i~in sozli bur ada ke.;mege 

strhma b1r yumruk indirir... Kulagiml, mecbur olduk. 

*** 
Ertesi giin Mlir§ide l-kn1m telefun et· 

ti: 

bahki kadar parlak de gil: bilakis donuk Holivud' dan ya1.1hyor: 
bir ahenk ahr. Agaclann, ko~klerin te&· Bir insan tam on lie; ay bir hastane 
kil ettigi renkler umumi bir golgeye bii- karyolasmda ktmtldamadan yatmaya 
ri.inmi.i~tur; zira, ~imdi tepeden gel en gii- mecbur olursa hi<; :;i.iphe;iz mazisine ve 
ne~. e~ya ve menazmn yan k151mlanm istikbaline aid birc;ok §eyler dli§iinmege 
tenvir etmemektedir. · vakit bulur, Herbet Marshall, Umumi 

Ogleden sonra ise ayni manzaranm Harbde Frans1z cephesinde yaralanmasl 
iistiine ge.:;en giine~ vaziyeti btisbiitiin de- neticesi boyle bir V37iyete dti§mii§ ve boy· 
gi~tirmis.tir; ~imdi bi.itiin manzara siyah le bir ruhi halet ic;ine dalm!§tl. Doktorlar, 
bir golge halinde scmaya mi.irtesem dii§· bacag1 kesilmezse hayatmm kurtulamtya· 

.. · cagma karar verdiler ve bu feci karan 
mmtur. 

Su halde kar~l sahillerin bir manzara- teessiifle tatbik ettiler. 
Herbert Marshall, Londrada dogmu~ 

sm1 tesbit etmek ic;in fotograf makinemi· 1 d ve herkes gibi muayyen bir tahsi evresi 
zi ne zaman ac;ahm? b d gec;irmi§tir. <;ocukken ileride intlsa e e-

Sabahleyin giine~e kar&J iyice aydm · cegi meslek hakkmda muayyen bir fikri 
lanmJ~ olan sahillerin o panlt1s1 denizin yoktu. y almz kat'i bir karan vard1: 0 
durgun sathmda da parlak akisler yap- da aktor olmamak.. <;i.inkii babasl bir 
mJ&tlr, lcpedeki beyaz bulut kiimeletile aktordii ve onun ya§ad1g1 hayati §artlann 
beraber hakikaten c;ok ahenkli ve c;ok ~i- pek iyi olmadtgm1 kendi gozlerile gorii
rin bir kompozisyon vi.icude gelir. yordu. Arzusu, fazla c;ah§ffiadan rahat 

Ogle saatlerinde koyda dola&an yel • ya~1yabilmekti. lyi ama, paray1 nereden 
kenler kademe kademe birinci plam zen- bulmah? Mektebden c;1kmca bir miiesse· 

ginle~tirdikleri ic;in, resimde, manzaran~n senin muhasebesinde memuriyet ald1. 
heyeti umumiyesinin uzak k1stmlanndaki Sonra istifa etti. T ekrar bir memuriyet, 
hafif donuklugu telafi eden bir canhl!k tekrar <;ekilme .. Bakh ki bu i§ boyle git
hasll olur. miyecek, babas1 oru yanma ald1, fakat 

Ogleden sonra kar§lnJZa gec;en gline~. zannetmeyin, clktor olarak.. Haytr .. 
bulut kiimelerinin arkasmdan denize Mensub oldugu kuwpanyanm hesab ve 
renk renk yelpazeler c;izer. Bulundugu- idare i§lerini gormek iizere .. iki sene bu 
nuz sahilde nhttm1n kenannda bahk av- vazifeyi biiyiik bir gayretle ifa etti. 
lamakla me~gul ihtiyann uzun degnegile Nihayet bir gi.in Herbert anslZln sah-
yapttgt siluet ise tablonun birinci plamm nede goriindii. 
tam bir tenasiible doldurmu§tur; c;ekece- hte Herbert F r<Jns1z cephesinde yattl· 
giniz resim Rene giizeldir. gt hastanede mazisini bir sinema §eridi gi-

Bunun ic;indir ki, fotograf makinesini bi bOyle gozliniin oniinden ge11irmekle 
tevcih edecek gi.izel bir kompozisyon me~guldi.i. istikbal de muhayyelesini gl
bulmakta hakim olan ~ey giine~ vaziyeti c1khyordu. !Ieride me~hur bir aktor ola
olmaktan evvel amatorlin gorii~ kabiliye- rak meydana <;tkabilirdi ve ctok para ka-
tidir. zamrd1. Neye saklamab, Herbert'in faz-

sac;1m1 c:;eker ... Sanki be~ ya§mda bir c;:o· 
cuk... Gencligimde bu halleri pek yok
tu ... Simdi gittikc;e acayible~iyor ... 

Giilerek ev sahibine dondi.im: - Aman doktorcugum, romatizmala- N. G. Ia para kazanmak ic;in biiyi.ik bir hm1 
nm gene ayakland1. .. Rica ederim, bize ___ vard1. 0 htrs ~uphesiz boyle muhasebe 

- Gani Bey, dedim, Hammefendi 
her halde miibalaga ediyorlar, degil mi) 

Beyaz sa<;h, buru§uk yiizlii ada:n ba
§lfliD c;:tplak ktsm1m tam bet'lim gi!t:~~luimin 
hizas1na indirecek dereeede kafasm1 i~e

rek cevab verdi: 
- Hamm bazan boyle sac;malar, ku

suruna bakmaytn! 

*** 
Bir ak§am sofrada, dikkat ettim, yeni 

bir hizmetc;i gelmi§. Mi.ir§ide Ham:r,: 
- Fatmay1, dedi, savmaga mecbur ol

dum ... Pek pis bir kadmdt. Bu da fazla 
gene aroma, ne yapaytm ... Adam bul
mak kolay degil. .. Annesi ~ok iyi bit in
sana benziyor ... Bana bizzat kendisi 6e· 
tirip teslim etti. El evine ilk defa hizmet· 
r;ilige giriyormu§... Bakahm, hale yo!a 
gelecek zannederim ..• 

Bu mi.ikaleme hepimizin ba§ml, tabak· 
lanmJZl degi§tirmege gelen gene k1zm ii· 
zerine c;evirmi§ti. Bic;are anide k1zard1 ve 
heyecanla utaniachgm mli§terek tesiri al· 
tmda §a§trdl ffil, ne oldu, benim onumden 
aldigt tabag1 birdenbire elinden kac;ad1. 
Mtithi§ bir ses ... Ve kii<;iik kiic;iik par<;'l" 

lar ... 
Gene ktz her~eyi unutmu§, aglamaga 

ba§lamJ§, prostelasmm eteklerile gozya§· 
lanm silmege koyulmu§hl. MU~ide Ha
nJm siikUnetini muhafaz.aya ~ah,arak: 

- Aglamaga lii:zoum yok, Raife, dedi. 
yalmz bir daha dikkat et I 

Raife yuvarlactk, san sac;h, k1rmrzi } a· 
nakh, §ip§irin bir §eydi. Ben de biraz te· 
selli ettim. Mehmed Gani Bey goLluini 
ac;m1~ yiyecek gibi hizme~iye bakl'yor. 
hi«<bir §tY soylemiyordu. Kendi k.endime 
§oyle dii§iindiim: <<Kadmdaki iyi c~aret 
dogrusu... ihtiyarhgma ragme11. bu ka
dar hari> bir kocas1 varken boyle bir klZI 
yanma almak! .. » Fa kat neme lazun, her
kesin evinin inztbat memuru bett d.!g;]im 

ya! .. 
Y almz itiraf edeyim ki, ziyaretlerim 

taakub ettikc;e tabminimde aldandtglmi 
anlad1m. Mehmed Gani Beyin Raifeye 
kar~1 yeni hic;bir zafma §ahid olmad m. 
Buna ragmen Miir§ide Hammm §ika • 
yetleri gittikc;e arhyordu: 

- lyi ktz, ho§ ktz aroma, diyordu, eli 
~ok sakar ... Tuttugunu sag lam btral;mJ
yor... Diin salondaki cantm <;in vazo
sunu ktrmaz m1? Ondan sonra da bir ag· 
lama, bir aglama... Bakm susturabilir· 
seniz susturun! .. Degil mi, Gani I 

Mehmed Gani Bey, yi.iziinde pek az 
tesadi.if ettigim memnuniyet dolu bir ifa· 

de ile: 

kadar bir zahmet ediniz! • • memurlugile filan latmin edilemiyecekti. 

Muayenehanedeki i§imi bitirdim, Saat Muamele vergtSl Halbuki gazetelerde sinema artistlerinin 
yediye dogru Gani Beylere ugradJm. Ka· A.merikada milyonlarca dolar ticret al-
PIYJ ar;an Raifeyi korkak ve endi~~li oul- ' • • f diklanm gazetelerde ok,Jdukc;a asker ol-
dugum i~in gene bir ~ey brml§ olduguna n e madan evvel ba§laml§ bulundugu mesle-
hi.ikmettim. Y emek odasmda Mi~ide '), A !- .: : 1 goe y!!tliden intis11b etmege karar verir gi-
Hamm,n ses! avaz avaz yiikseliyord-u: "I ~ikayetlerin heniiz arkas1 bi oluyordu. 

- Hayd1 bakahm cevab ver bana... .... • d" lki sene sahnede ehemmiyetsiz roller 
Ne diye bu i§leri yap1yorsun ... Sur; iiu· abnm1s degii lr oynad1ktan sonra yava§ yava§ §ohret bul-

~nde yakalad.1g1~. ic;in inkar da edemez- Maliye Vekili Fuad Agrah, Yalova- maya ba§lami§, hatta Amerikaya gide~ 
sm.·. Sen deh m1sm kuzum! dan §ehrimize gelmi~ ve dtin lstanbul bir tiyatro heyetinin arasma bile dahii 

Raifenin yiiziine «gene ne oluyor ?~, olmu•hl. F akat ah ~u harb .. Ah §U ba-
'b' ' 'fh k b k Defterdarhgma gelerek baz1 i§ler etra- ' gl 1 IS II am ar a tJm. Gene klz agzlm ca vgl olmamasd. Ay aks!z aktor olur mu 

k I I fmda izahat almt~ tetkikat yapmt§lir. 1 
u agtm'l yak a§tlrarak titrek bir sesle: hir! .. Demek r;ok para kazanmak hu ya• 

B M uamelc vergisi ifi " k - ana degil, dedi, beyefendiye soy- Ian suya di.i§iiyordu. Herbert kendi en.-
1 · , Baz1 kiic;iik sanayi erbabma mevzu emyor ... dine: 

S d · h k 1 muamele vergisi muafiyetinin kaldml ~ onra a §U 1za ah verme iizumunu - Hay1r, bilakis sun'i ayakh bir ak· 
h. · mas1 iizerine vaki alan ~ikayetleri dinle-!SSetn: tor, egv er tabii bir udam gibi yiiriimege 

F k mek liz ere Maliye V ekaleti V aridat U-
- a at zannetmeyin ki Gani Bey muvaffak olursa daha biiyi.ik bir aktor 

ban a sata§tl... Hay1r... Mesele biisbti- mum Miidiiri.i ism ail Hakkt, bugtinl An- olur I dedi ve ycniden s:thneye atildJ. 

tu"n ba§kal .. , karadan §ehrimize gelecektir. smail H b' k'b d l d b' ar 1 ta 1 e en sene er e sonsuz u 
Yemek odasma dogru yi.iriidiim. Miir· 

§ide Hamm biifenin ontinde ayakta duru· 
yor, Gani Bey yere c;omelmi§ oturuyor

du. 

- Ne oldu gene hammefendi, deri.'ll, 
romatizmalanmz ne taraftan hucum etti? 

- Sarma doktor, diye cevab v;:rdi, 
her taraftan hiicum ettiler aroma, ber. 
§imdi onlan unuttum, bu koca bebe3in 
kepazeligile me§guliim ... Beyefendi, has
ta oldugum ic;in yataktan kalkacag1m: hie; 
tahmin etmemi~. kiic;i.ik bir ~ekide his· 
tal yemi§ tabagml krrmaga ugra§Hhn, 
ciirmii me§hud halinde yakalamlyaytm 
m1? 

Gani Bey, yi.izi.i ktpktrmlZl, oldu~u 
yerde hie; ktptrdamtyor, susuyor, agzmt 
a<;lp tek kelime soylemiyordu. 

Hamm kocasma donerek devam etti: 

- Hem de bu i~i nic;in yapt1gm1 soy
lemiyor musun ... Tabii kabahat gene za· 
valh klZln tistiine yiiklenecekti. Onu kog
durmak ic;in yapttgmt da zannetmiyo -
rum ... <;tinkii ben kap1 d1§aM etmek ;ste· 
dik<;e sen mani oluyorsun ! .. 

*** 
Bu smm ar~abtanm ancak Gani Reyle 

ba~ ba§a kald1g1m zaman ke§fedebi!dim. 
Anlad1m ki, adam miitereddinin, deJene
renin, sadistin biri ... Bi.iti.in qyay1 gizli
ce kmyor, hic;bir sun'u taksiri olmad1g1 
halde bi.ittin kabahatler mtma yiiklctiler. 
masum ktz.l aglar gormekten hususi bir 
zevk duyuyormu§ l 

Nakleden 

Ahmed Hicla:vet 

Kadtkoy Ktztlaytntn balosu 

Hakk1 pazartesi gununden itibaren mu- T h b kl gayret ve cehd gosterdi. a ta aca a 
afiyetin kaldmlmasmdan §tkayet eden tabil yiiriimegi ogrenmi§ti. Kimse onun 
esnafm ~ikayetlerini dinlemege ba~bya • hafifc;e topalladigmm farkma bile var • 

caknr. m1yorlard1. Herbert sahnede kendisine 
M aktu vergi meselesi 

- •oyle bir metodu esas ittihaz etmi§ti. La-
BazJ gazeteler, klic;tik sanayi erbab1 • ' kayd ve i~mizazstz bir yuzle oymyacak, 

nm maktuiyete raptedilecegini yeni bir fakat diger uzuvlanm daha fazla ktmtl
karar ~eklinde yazmaktadirlar. Evvelce datacakh. hte bu ~ayede vazifesini vii
de yazdJgimlz gibi, maktuiyete raptedil- zuh ve sadelikle ifa eden bir aktor oldu. 
me i~i esasen kanunda mevcuddur. Bu. ilk zamanlar ana biraz da merhamet ve 
yeni bir karar degildir. Kanun bu kabil §efkat hissile kap1lanm actan tiyatto sahib
esnafJ ya pe&inen maktuiyete rapt veya leri bir zaman geldi ki onun sahnelerini 
defter tutma usulune tabi k!lmaktadlr. terkedip gitmesindcn korkmaya ba§ladt
Halbuki as1l gi.iri.iltii, evvelki gibi mua • lar ve direktorler onu payla§mak ic;in bii
mele vergisinden kurtulmak ic;indir ve ~i- yi.ik mticadelelere gtri§mek mecburiyetin-
kayet edenler de eskisi gibi vergiden is- de kaldilar. , 
tisna edilmelerini istemektedirler. 1925 ten itibaren Amerikada emsalsiz 
Agrzlrk~r esnaltmn miiracaati bir muvaffakiyet kazanan Herbert, on -
Dun istanbul agtzhkc;t esnafmdan bir dan sonra Broadvay sahne!erinden maa

grup matbaam1za gelerek istisnaiyetin da hic;bir yerde oynamamaya karar ver· 
kaldmlmasmdan ~ikayet etmi§lerdir. Bun mi§ti. Heyhat, bu soziinii tutamad1. Ho
lar ayn ayn diikkanlarda c;ah§makta ve Jivud, diger miihim sahne §ahsiyetleri gibi 
t;lrak kullanmamakta olduklanm, hem onu da kendi sinesme c;ekti ve buyi.ik 
i~i. hem de dtikkan idare edici vaziyct- san' atkar her iki pi yes arasmda bir filim 
le bulunduklanm soylemektedirler. cevirmege ba~ladl. 

Marangozlartn miiracaatleri - Onu ilk olarak sinema payitahtma 
Marangozlar cemiyeti, dun Maliye ve sevkedenler Marlene Dietrich ile rejisQ.-

1khsad Vekaletlerine mliracaatle agac rii Von Sternberg olmu§tur. «San§m Ve· 
sanayiini te~kil eden marangoz, basion, niis» ve «<;1plak melek» te Marlene'ye 
modelcilik, ft~lcthk, mobilyac1hk, kiirek- partonerlik eden Herbert Marshall, A
cilik, ku~ kafescilik, agac sandalya, agac merikanm en me§hur kadm artistlerile 
karyolacthk ve saire gibi agac sanayiile kordela yapmaktan geri kalmadt. S1ra 
me*gul alan esnafa muamele vergisinin ile Kay Francis, Norma Shearer, Clau
konulmasmm heniiz inki~af halinde bu- dette Colbert, Greta Garbo, Margaret 
lunan bu sanayii gerileme ve motorlerin Sullavan, Silvia Sidney, Merle Oberon, 
sokiilmesi sure tile iptidai bir §ekle ircaa Jean Arthur ve K!!.ther:ne. Hepburn ile 
sevkedecegini, esasen bu mevzu etrafmda kordelalar viicude getirdi. 

- Evet, dedi, c;ok agladt! .. 
0 mada Raife, elinde., iizerinde du- Bu ak~am Kadtkoyiinde, Belvii bah-

d 
c;esinde, KlZllay cemiyeti Kadtkoy ~u • 

ctah~an esnafm iptidal mevad iizerindrn F akat beyaz perdedeki bu birlikte go
yiizde kuk nisbetinde muamele verRisi ri.ini.i~ler bir tesaduf neticesi degildi. 0-
vermekte olduklanm bildirmi§ ve esnafm nun herhangi bir filmini seyreden biiyi.ik 
muamele vergisinden istisnalanm ve bu bir kadm artist yeni filmini mutlaka o· 
istisna i~inin kabuliine kadar ge~ecek nunla c;evirmek istiyordu. Herbet, mtite
miiddet zarfmda da defter tutmak i~;in vall bir insan oldugu ic;in daima ilk plan· 
katib ve saire tedarikine vakit ve halleri da gori.inmek i<;in tsrar etmiyor, ikinci dt:
mtisaid olm1yan marangoz.larm maktu recede bir rol bbul ediyordu. Ciinkii za
vergiye raptlanm istemi§tir. valh ne yapsm, gi.izel bir delikanh de-

manlar tiiten rorba kasesile it,;eri gir i. b . t f d b' b 1 ·1 kt' " t!Sl ara m an 1r a o ven ece tr. 
Y emek yedigimiz rn.i.iddetc;e bir daha o 
mevzua temas etmedik. Hep ba§ka §Cf· 

ler konu§tuk. Mi.ir§ide Hamm yemegin 
sonunda hizmeh;iye kahveleri salon:~. ge· 
tirmesini soyledi ve benimle bjrlikte ora-

Balonun mtikemmeliyeti her itibarla te
min edilmi§ oldugundan, gtizide da vet
lilerin huzurile gec;ecek alan bu gece -
nin ~ok parlak olacag1 ve ragbet gore • 
cegi ~tiphesizdir, 

Herbert Marshall 

iildi. Y almz sakin ve tabii bir insanch. 

12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava· 
dis - 13,05 plakla Tiirk musikisi - 13,11 
konser: Novotn!den naklen M. Kemal !d~' 
res!nde orkestra - 14 son - 18,30 hafif mii' 
zik: Tepeba~l Bele~!ye bahr;esinden nal!' 
len - 19,15 konferans: Prof. Salih Murad 
(Fen musahabeleri) - 19,55 borsa habet' 
Jeri - 20 saat ayan: Grenvir; rasadhanes!n' 
den naklen, Nihal As1m ve arkada§lan ta' 
rafmdan Turk mus1kis1 ve halk §ark1!ar1 • 
20,40 hava raporu • 20,43 Orner Rtza Do~' 
rul tarafmdan arabca si:iylev - 21 saat ay~· 
n, orkestra - 21 ,30 Necmedd!n R1za ve ar• 
ka.da~lan ta.ra.fmdan Tiirk mu.s!kls! "' 
balk ~?arkilan - 22,10 pl§.kla muhtellf par· 
r;alar - 22,50 son haberler ve ertesi giiniiJI 
programt - 23 saat ayar1, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Kii~iik ve hafil konserler 
18,35 Budape~te : Q!ngene orkestrasi. 
19,05 Ostrava: Kitar lie konser. 
22,10 Bratislava: Kar~1k mu.s!ki (grs• 

mofonla). 
22,15 Var~ova: Orkestra konseri. 
22,50 Bukre~: Gece mus!kisl. 
23 Budape§te: Hafif musiki kon.seri· 

Oda musikileri 

19,25 Prag: Dart ki~U!k heyetln konse• 
ri. 

20,25 Briin: Di:irt ki~!l!k bir heyetl~ 
konserl. 

Nelesli sazlar orkestralar& 

Hususl hayatmda da oyledir ya .. Pi
posunu mtithi~ bir sukunet ic;inde ic;er .. 
Kopegini ahp yava~ yava~ gezintiye «;1-
kar. T ahta bacagma ragmen sporun her 
~ubesile alakadard1r. Hic;eir gece eglenti 
yerinde gori.inmez. Kadmlar onu c;ok se
verler, fakat ne fayda!. Herbert sene • 
I d b · · · 1 · d Ed U,05 Biikre1i: Askeri banda. er en en smema arhst enn en na 
B 'l I'd' B $arkr konserle~ i est e ev 1 1r. uradaki sinema muhiti 
bu c;iftin yuvalanna en mes'ud ve ebedi
yen devam edecek bir aile c;a,tlSI diye 
bakarlar. Herbert, Edna Best'le evlen· 
digi vakit bakir degildi. 1Ik kammdan 
aynlm1~ti ve ruhan c;ok mustaribdi. Ed· 
na'yt uzun zaman tetkik ettikten sonra 
bu i~e karar verdi. Bugiin verdigi karar
dan dolay1 pi~man degildir. 

Herbert her mevzuda filim c;evirmege 
hazud1r. Y almz harb ve darb Ia pek ba
~~ ho~ degildir, <;i.inki.i harb ona· kesik ba
cai.bm hat1rlatacak bir hadisedir. 

F acialarda muvaffak oldugu kadar 
komedilerde de biiyiik bir iht1sas1 alan 

19,35 Paris (Mondial): Kabare §arktlarlo 
20,25 Ostrava: §arktlar. 
20,35 Budape11te: Piyano ile ~ark1lar. 

dans orkestralan 
19,45 Budape11te: Cazband taklffil. 
21 ,20 Biikre~: Dans orkestras1. 

Bugiin 
Saat 18 de Fatihte itfaiye bandosu. 
Gece: Beykoz Abraharnpa§a koru· 

sunda klr balosu, dans musabakaSl 
ve muhtelif eglenceler. 

Herbett Marshall'in en son filmi, sade •• ~ ~;:;;;;;;::;;;;:=:;:::::;:::;;;;;;;=;;;;;;:;;;;;;;;~ 
Holivud' da de gil, bi.itlin diinyada en <;ok ""' ~ 
sevilen kiic;Uk artistlerden Dianna Dur- NOOETc;i ECZANELEN 
bin'le c;evirdigi <<N e §eker §ey I» dir. 
Herbert orada bir jonpromiye de&il, bir 
babadtr. Sirin Dianna'mn babasil * Holivud'da Da§mliinii Gary Coo
per'in oymyacag1 «Son hudud» isminde 
bir filim c;evrilecektir. Bu kordelamn re
jisorliigiinii Hery Hatkavay deruhde ede
cektir. Bu sahne v.uii «Hind zabitleri» 
ismindeki filmi c;evi:mi~ olan zattu. K.or
delanm mevzuu vaktile oradaki harbleri 
tasvir etmek i.izere Filipin adalarmda ge· 
c;ecektir. * <;oktanberi beyaz perdede gori.in
miyen Benita Hum, yeniden filim c;evir
mege ba§lamt§tlr. «Kibar kadm ve kov
boy» filminde Gary Cooper'le Mearle 
Oberon'a refakat edecektir. 

···························································· 
Filim artistlerinin 

giizel pozlar1 

Alman aktrislerinden Charl.,tte 
Schellhorn evinin bir ko~esinde 

Bu gece §eh!rimizln muhtelif semtlerlll' 
de~l ni:ibe~i eczaneler ~unlardtr: 

Istanbul c!het!: 
Eminoniinde (Minasyanl, Alemdarda (/o' 

11 Rlzal, Kiir;iikpazarda (Necatl Ahmedl• 
Kumkap1da (Belk!s), §ehzadeba~mda. ct 
Hakkil, Karagiimriikte <Suad), Aksarard' 
(E. Pertev), Fenerde (Vita11l, Samatysc\J 
(Teofilosl, Baktrki:iyde (Merkezl, §ehrerJII' 
ninde (Hamdil, Eyiibde (H!kmet Atlarna~1 

eczanelerl. 
Beyoglu cihetl: 
i.stikl§.l caddesinde (DellrulUda), Asrnall' 

mesr;idde (Kinyoli), §i§li Hald.skargazi cs.d' 
des!nde (Narg!lec!yan), Taks!mde (L!moll' 
clyan), Karaki:iyde (Hiiseyin Hi.isnii) J(•' 
stmpa1}ada (VasJf): HaliCIOglunda (~ar ' 
bud), Ortaki:iy, Arnavudki:iy, Bebek eczant' 
ler!. 

Kad1kl!y Mod ada (NeJad Sezer), Altiyol' 
da (Namlkl, Biiyiikadada (~lna.sl RJZ~1 

Heybelide CHalk), Uskiidarda <imra~ot1 

Be§lkta~ta (Vidlnl, Beykoz, Pa~abah~e, /1 
Hisar eczaneleri. 

Bursaya ecnebi seyyah1 
geliyor 

Bursa (Hususi) - 10 agustosta Vile' 
torya isrnindeki ltiks bir seyyah vapt.I!~ 
Mudanyaya 400 den fazla Arnerikan 1~ 
italyan seyyah1 getirecektir. Bu seyya~ 
lan 20 otobus Mudanyadan §ehriJ!li~ 
nakledecek ve burada gortilecek yerie' 
gezdikten sonra a~ama tekrar vapt.I! 
Janna doneceklerdir. $irketi Hayri:Ye 
nin bir vapuru o giin Mudanya iskele5' 

ne gelerek seyyahlan vapurdan iskel' 
ye <;Jkaracakbr. 

K1r balosu 
Ortakoy F1karaperver cerniyetindef 

Cemiyetimiz, Koyfuniiztin 23 ve 39 tt~ 
cu ilk okullarmdaki yoksul yavrt.IlS; 
rnenfaatine, 6 agustos 1938 curnartt· 
ak§arn1 saat 19 dan sabaha kadar dev9 

etmek iizere, Bebek bah\esinde bir IV 
balosu tertib etmi§tir. ·~ 

Bu balonun ge~en seneler oldugll ~' 
bu sene de ne§'eli gec;mesi i~in bii1Q 

tertibat almmt~hr. _.. .. ,., 
Te~ekkiir 9 

Turk Hava Kurumu istanbul ~ube • 
~ultan~medde Cankurtaran mahaJIB11 

smde M1mar Mehmedaga caddesind~ 
numaralt evde rnukim Trabzon inhi 
lar Ba~miidiirltigu barut depo rnudii!4 
ltiglinden ernekli Bay Aziz UrgaflCl~ 
500 lira teberruda bulundugundan, 9 

nen te§ekklir etmektedir. _A 

ERTUGRU'L sJ\O 
TEK Tiyarrost.l 

iki gun sonra 
· 1e ternsiJlerll 

ba~byor. 
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: 6 Agustos 1938 CUMHURlYET 5 

Bursa mektubu S a g II k N o t I a r I 
Bursan1n yapdacak -==:-==:~:-:-:=-====::-=:=========::=====-

KO$& 

PENCERESiNDEN 
-1-

Ba~larken 
fslam ~arkla h1ristitan garb arasmda I dii~iinmemi~ veya ne dii~iindiiklerini belli 

~ektigimiz tercih s1kmtiSJ T anzimattan etmemi$ olmalanna bir mana vermek is
~vt] ba~lar. Culhane hath da, Jontiirk terken kimbilir nekadar ve nasll §a§JP 
ln J]abJ da, bize aid her~eyi ikiye bole- kalacaklardJr. Y apllanlann c;oklugu ve 
~k.k, alaturka ve alafranga iki Tiirk ve harikuladeligi kar~Ismda yazilanlarm azv Tiirkiye doguran bu tereddiidii ko- hgmi ve aleladeligini mazur gosterebil:-
unden sokiip atamad1. Osmanh lmpa - cek bir ink1lab hmnm ba~ donmesi bu 

:r.:orlugunun inhitat devrinde bu ikilik, kadar uzun siirmeli miydi? Bugi.ine ka
T~rk dii~iincesinin en bi.iyi.ik meselesi ve dar Turk ink1labma dair yaZJia~ kitab-

urk ruhunun en biiyiik i§kencesi olmu~- !ann hepsi, din. ki.ilti.ir ve medemyet ba
tu: Biitiin Isla hat hamleleri ve on a ket hislerini fazla kurcalamadan gec;en birer 
k~ran bii~.n irtica hareketleri, biitiin fi- hukuki ve siyasi tarih notudurl.ar: !I~
d • ve pohtika miicadeleleri bu aynhktan mekteblerde okutulan yurd bJlgilennm 

yeni imar plan1 
Bir~ok 
meydana 

tarihi eserler 
~Ikardacak 

Okumak ve inanmak 
fF=\\ iin giine~. yerinde goriiniiyor· 
1.6:/1 du amma muhakkak ki i(i-

mizde dola§Iyordu. Ciinkii ha· 
va degil, ate§ teneffiis ediyorduk. T erle
miyor, klVllcim doki.iyorduk. Bu durum
da i~ten aman bulanlar deniz k1yilanna 
ko§uyorlard!. Ben de onlardan biri ol
dum, i§imi bitirir bitirmez Suadiyeye can 
atbm. Deniz, kendine s1gmanlann terini 
kurutmaga ham bir mendil gibi serin se
rin uzanmi~h. tath tath kimildiyordu. 

oguyordu. Y almz kiilti.iriimiizii ve yal- biraz daha mufassahl'ldan ba~ka bir~ey 
n~b.- ll\esela ~u musiki bahsinde oldugu olm1yan bu eserlerde ink1labm ancak h~
~1. 1 - giizel san' atlanmiZI de gil, ko~e kuki ve siyasi blinyesi tesbit ve tasvtr 

~lnderile .~ vr~~a kanapes~ veya ~int~n- ~dilmi~ ol~akla kald1. F el~efeci, ic;ti~a-

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Son zamanlarda Istanbul turizm hinter
landma dahil bulunan Bursamn, filha
kika muhtelif baktmlardan yerli ve ya
bancl her ~e§id turisti kendine ~ekebi
Iecek cazib eserleri, abideleri ve husu
siyetleri vard1r. Mesela: Avrupah tu
rist buraya 2200 sene evvelki tarihi 
Pruzyay1 ve onun kalelerini, daha son
ra Apolyondu, iznigi, Olimpi (Uludag,.) 
gormege, yani bu suretle tarih sahife
Ierini kitabdan degil yiiziinden okuma
ga geliyor. Onu alakadar eden bir de 
mimari tarihimiz vard1r. Ye§il cami ve 
tiirbesile diger baz1 tiirbeler bu ikinci 
plana dahil eserlerdir. 

Kiraz, c;;ilek, birbiri ardmca s1ralamr 
yaz yemi~leri. Sonra hepsi kaybolur. 

kum ve ta§lanm hrrr. eritJyor, hem kum 
ve ta§ olmasmm iiniir>ii ahyor. F rans1zlar 

K~labahk ayn yer bulmay1 imkanm· 
la~tJrdigmdan bir masay1 tammadigim 
k1ranta bir zatla payla~mak zorunda 
kald1m. Me~hul ortag1m bu zaruri §irke
te sessizce muvafakat etti, yiiziime bile 
bakmadan raklSlm ic;;mege koyuldu. De· 
nize mtm1 c;evirmi§ti. s1k s1k kadeh bo§al
hyordu ve dalgm dalgm kitab okuyordu. 
Biraz serinledikten sonra gozii.miin uci!e 
onun elindeki )9taba bakhm, manzum bir 
eser oldugunu gordiim. Y a dudagmda 
dolu bir kadeh, ya agzmda hatuhca bir 
lokma olarak gozlerine ic;irmekte veya 
yedirmekte oldugu manzume ise ~u La~
hgi ta~Iyordu: Nehyi alayi§i cami i§ret. 
Onun okudugu yazx ~u ba§hga gore i§ret 
aleyhinde bir§ey demekti ve boyle bir 
yazmm rak1 ic;ile i~ile, meze yenile yeni
le okunmasi ger~ekten tuhaf bir i§ti. T a• 
biatile meraka dii§tiim, yan gozle masa 
ortag1mm okuma i§ine de ortak oldum. 
Manzume ~oyle ba§hyordu: 

. frenkgomlegl arasmdakJ aynhga b1le 1yatc;I, ruhiyat<;I ve daha b1lmem nec1 o
j1kaYet ederek evlerimizin e~yasm1 ve k1- !up da kendilerine topyekun fikir adami 
.
1 

!anmizi da birbirine dii§iiren bu ikilik, dedigimiz giizidelerin bu alakaSIZhklan. 

~:~ ve h1ristiy~n. medeniyetleri arasm- en biiyiik mese~~~~z!, ~imdiye ~ad~r ~.a
fJn ki farkm. her 1k! taraf s~~talan ~ara : z~!anla.n~ .sade!I~I tc;mde halledilmi~ g~r-

.. dan da ~Iddetle mubalaga ediimesi duklen 1<;m m1dir, yoksa, kavranami) a
Yuziinden, bir tiirlii ortadan kaldmlama- cak ve dibine dahnamiyacak kadar geni§ 
l:n!~h. ve derin bir mevzuun uc;urumu oniindeki 
k" Atatiirk, bir kJhc vuru§ile, onu ko • ba~ donmeleri hala sonuna gelmedigi ic;in 
~nden bic;ti; fakat, hiila da, iki med1!- midir ~ 

TiiYet arasmda asularca siiren bu ihtila£1 On be§ &enedenberi, otuz iki di§ini ki
onun bir hamlede nasi! bitirdigini izaha lidliyerek yutkunan ve susan Tiirk miite

~~:~b?iis edenimiz olmad1. !slam . §a~k~ fekkirlerinin. ?niine. tarihin YJ~.digi mesc
lr 15hYan gar?! a ban§~Ira:.ak tesulenm I:Ier,. daha ~<;m~.e~~ mla:I deg1l, di§mda~ 
s:~a, Efgamstana, Hmd1stana, lraka, k1 bag!. an b1le c;;ozulmem1~ sua. s!ra d~n~
. fly eye ve MISlra kadar yayan Turk ler halmde duruyor; bun! arm ISimlen bJ

l~ki!'.bmi~ .. diinya ~~.rihi~~e ilk defa g?rii- le T~r~ inkilabi ic;in ne~redilmemi~ b.~r 
n bu Ort)mal tecrubesmm muvaffak1yet tek CI!d1 dolduracak kadar c;oktur. Co

ktnn1 medeniyetlerin ve kiiltiirlerin mu- ziin kendi kendisini g()rememesi mazereti 
ayesesinde arayan bir tek eser <;1kmad1. bir ayna parc;as1 kar~ISlnda iflas edcr. 

Bundan yuz sekiz sene evvel, Kapta- Tiirk milletinin kendi kendisini gormesi
~tderya Halil Pa~a. Rusyadan donii~iin- ne delalet edecek bir izah aynasma su-

e, «Avrupayi derhal taklid etmezsek hib olm1yan Tiirk miitefekkirlerinin milli 
A.sYaya avdete mecbur olacagJZ.» de- meselelere s1fm tiiketmi~ bir tecessiisle 
~~~ti. Bu «derhal» yiiz sene siirdii. Bi.iw arkalarmi donerlerken, bize kendimizden 

~un t~ri~i~i~de, AVTupanm ortasma k~- sonra alak.a. ~ermesi laz1m gelen diin,r.a 
~r &Ithg1m1z halde, onu daima kend1- problemlen l<;mde ne arad1klanm soram

lnizden ayn bir~y gibi gordiik. Bugiin liriz. Heniiz biitiin cihamn felsefi akide
~~ne bir ayag1miZI Avrupadan <;ekme • leri ve siyasi ideolojilerinin iistiinde, or
lflt§ oldugumuz halde o gorii§iimiiz de- taya bir «Tiirk meselesi» koyamad1k. 
"arn e.diyor: Bize gore Avrupa hala ba§· Fikir adami, san'atkar v~ edebiyat~l. ba
~a bir diinya ve Avrupah hala ba§ka bir §ma aid muammalann hallini, milli ve 
~nsandir. <;iinkii Avrupa derken biz, hi<; hayati prensiplerin di§mda, miicerred ve 

e haksiZ olmiyarak, bir ktt' a degil, bir iiniversel izah sistemlerinde any or; res-
filedeniyet anbyoruz. sam, Coksu deresinin dibindeki yosunlu, 

Bir medeniyet ki, Renan'm rne§hur tortulu ve alaca suyuo rengile paleti ara
tabirile, Yunan mucizesinden dogmu~ - smdaki tereddiidiin izalesini Henri Ma
tur Ve Creko • Latin kiiltiirile biiyiimii§· tisse' den soruyor; edebiyat<;l yalmz bu 
tUr; bir medeniyet ki ronesans1 idrak et- topragm ve bu iklimin verdigi tugyanla
~iHir ve bir medeniyet ki hxristiyandtr. rm manasmx ve ifade tarz.m Valery'ye 
.~kat biz ki bu mucizeyi hie; ya§amamJ~ dam§lyor; fikir adami hala Tiirk mu

~?rU.niiyoruz ve Arab - Acem· kiiltiirii ammasma yalmz Kant'dan, Hegel' den, 
~tnd~ pi~mi§iz; biz ki ronesansm farkm- Marx' dan veya Meyerson' dan cevab 
1\.a bile olmami§IZ ve biz ki miisliimamz, bekliyor. En giizel ve en ulvi davamiZ 
~nuni zamanmda oldugu gibi sade bir olan inkilabimiz ic;;in de boyle. Y almz 

l:ografya Avrupa!ISI degil, bi.itiin kiiltiirii Almanyada veya Fransada Kemaiizme 
~ cemiyet miiesseselerile bir medeniyct clair yazilan eserlerin bizdekilerden daha 

VPupahs1 da olabilir miyiz? <;ok olmas1, yerli di.i§iincenin k1thgJ ve 
1 kA.tatiirk buna «evet!» dedi ve mem~ yok~ullugu aleyhine ne utandmc1 bir nis
b~· et, on be~ senedenberi, bi.itiin ruhu ve bett1r! 
Ut~n ta§1 topragile bu eveti ya§adl, bu Ben bu yaztlanmda iistiine el dokan~ 

evetJ ikrar etti ve bu eveti ger<;ekle§tir - mam1§ mevzulan ortaya sermekten ve 
~e~ hummasi ic;indedir. F akat biz bu di- bunlann dii~iince prensiplerini c;izmekten 
r~ t.tci, SI~ratJc1 ve ko§turucu eve tin bilgi- ibaret bir hedefe dogru yollanacagim; 
~01 

.ve idrakini tamamlamak ic;in iki me- belki de bu meseleleri halletmek ic;in ya
b enlYet rnanzumesi arasmdaki miinase • kahyabildigim ipuc;lanm daha miitehass1s 
Dt. Ustiinde c;ok durmaga mecburuz: ell ere teslim etmekle kalacagim. 
1 aginik ve bozuk birer mefhum olduk- Benden yana ba~lamak. 

Avrupahy1, bizdeki imar ve sanayi • 
le§me hareketleri yalmz eskisile yenisi
ni mukayese cihetinden afaki olarak a
lakalandmyor. Bu itibarla onlan gor
mek ve gezmek i~in harc1yacagi zama
m bir kay1b say1yor. Terciimanlar, ken
dilerini bu yeni san'at ve imar memba
lanna gotiirmege kalkhklan giin: cBiz 
bunlarm mebzul oldugu diyardan geli
yoruz. Bizi yeni bir yolunuz, biiyiik bir 
fabrikamz, giizel bir binamz enterese 
etmez .. • cevabm1 ahyorlar. Hulasa, Av
rupah turist memleketimize kendi gii.
zelliginin c;erc;evesinden bakmaga geli
yor. Avrupahy1 bu ~erc;eve di§ma ~Ikar
mak beJhude ve neticesiz bir kiilfet o
lur. 

Yerli turiste gelince: Onu burada 
haftalarca me§gul edecek bin bir mevzu 
vardu. Eski Osmanh tarihinin canll a_. 
bideleri, ticaret kervansaraylan, kaph
calar, yollar, fabrikalar, sular, mesire -
Ier, mahsuller ve saire ve saire ... 
~u halde, Bursanm Profesor Prost ta

rafmdan yap1lacak yeni plamnda aca
ba hangi tip turistin zevkine gore 1\are
ket edilecektir? l§te, Bursa plam ic;in 
giiniin en ziyade tetkik ve tahlile deger 
kism1 budur. 9imdi bu maksadla Bele
diyede biiyi.ik bir komisyon toplanmak
tadlr. Valimizin riyaset edecegi bu ko
misyonda planm hangi esaslar iizerinde 
tanzim edilecegi tesbit olunacakt1r. Bu 
planda ;yerli turistin k1ymet verecegi 
eserlerle Avrupah turisti alakadar eden 
eserlerin mezcedilerek meydana ~1ka -
nlmas1 mevzuubahstir. Yani planm bil
hassa tarih bak1mmdan turizmi alaka • 
land1ran noktalar iizerinde karar k1l -
mas1 esas tutulacaga benziyor. Plamn 
bu ~ekline gore: Yerli ve Avrupah tu
risti mii§tereken ce7lbe.decek yeni yeni 
pek t;Ok eser ve abide meydana <;Ika
cak demektir. Burada akhm1za gelen 
birkac; misal zikredelim: 

Ye~il camii gibi diinyanm en nefis 
bir mimari p1rlantasm1 yaratan Ivaz 

Pa§amn mezan Pmarba§l denilen uzak 
ve metruk bir ko~ededir. ~imdiye ka -
dar bu §aheser san'at abid~sinin mima
rm; soranlara ve onun mezanm gormek 
istiyenlere kar~1 daima ka~amakh ce -
vablar verilmi§ ve bu mezar gosterilme
mi§tir. ~imdi onu meydana c;1karmak 
veya abidesinin yanmda kendisine la
ylk oldugu yeri vermek hem bir ka
dir~inashk olacak, hem de merakla so
rulan ve aranan bu zatm mezan turist 
ic;in cazib bir mevzu te§kil edecektir. 

Bir nim ne§e say bu eihantn bahartm 
Bir sagari ke#deye tut ldlezannt 

Y emi§ler renkleri, kokulan, tadlarile 
duygulanmiZI §enlendirir; vi.icudiimiizii 
be.s.ler. Bir de 1la~ .gibi tesirleri vard1r. 
Kiraz ~i§manlara yarar. Kayisi karacige
rin yerini tutar, diror. Doktor Vipel, 
kans1zlarda. On!ii F rans1z ~airi Buvalo 
keskin bir g1rtlak iltihabma tutulmu§; za
manm hekimleri kayiSI ~prubile iyi etmi~
ler · de elinden kurtulmu§lar. Buvalo de 
Moliyer gibi azd1 bir hekim dii~mamydx. 

bu bak1mdan Kahfcrniya' dan gelenlerle 
kendi elmalanm kar§Jla§tlnyorlar, kendi
lerininkilerini begeniyorlar. Bizimkiler, 
Amasya, F erik, Ciimii~ane elmalan, ben
zeri var m1 cihanda hic;! ... 

Oziim. Ozi.imle tedavi usuli.i hayt; es
ki. Plin'in, Parurels'in kitablarmda bu -
na dair yaz1lar var. ~imdi ise giiniin me
selesi. Salkim salk1m ye; bardak bardak 
§Itasm1 ic;. ~Irayt hozulmadan saklamak 
usulii bulundugu ic;in ki§In da i~ebilirsi
niz. Avrupada iiziim istasyonlan kurul
mu§, halk, oralara gidiyorlar ve doya do
ya iiziim yiyorlar. 

Y emi~i kar.a olur, frenk iiziimiiniin bir 
tiirli.isii var, ge~en amn sonlarmda doktor 
Husar bunu romatizma!Jlara seve seve 
tavsiye etmi~ti. Aga" <;ilegi birc;ok hassa
larmdan ba~ka romatizmaya da iyi geli
yor. 

Y emi§ kiiriiniin inkar olunamiyacak 
bir<;ok hassalan var. Bir kere hastay1 ye
meden ic;;meden busbiitiin mahrum etmi • 
yerek yalmz y1yecrklerim tahdid etmek 
oldugu ic;in kolay latbik olunur. Bir ~i~
mana, bir romatizmahya, bir tansiyonlu
ya, damarlan sertle~mege ba§lami~ bir 
kimseye bir giin bir§ey yemiyeceksiniz, o
ruc; tutacaksm1z, derseniz dediginizi yap
maz. Ama bir giinii yalmz yemi§le gec;i
receksiniz derseniz, ses ~1karmaz Boyun 
eger. Herkesle beraber so fray a oturur; 
her tabaga el siirmez; ~~~ var ki seyirci 
gibi de durmaz, yemi§lerle avunur, biraz 
da beslenir. 

Y emi~ler ins am besler. Bunu beynini· 
ze yerle§tiriniz. <;ok b.eslemez, fakat her~ 

halde besler. ~ekeri ile besler, ic;indeki 
canh maddelerle besler. Bu canh madde
lere vitamin diyoruz. Bu vitaminler bizim 
ic;in g1dai bir servet oldu. Y emi~lerde §e~ 
ker onemli bir miktarda bulunuyor. Hele 
baz1 iiziim §Iralarmda yiizde yinni be§i 
buluyor. 

Cidai maddeleri ~oyle bir yana koyun, 
yemi§lerin bir de s:-liiloz dedigimiz po • 
sas1 var. Bu posalan hazmedip viicudii -
miize sindire sindire yiyorsak bunlar bar
saklanmmn i~ini silip siipiiriiyor, barsak
lanmJZI i§letiyor. Bedemmizdeki sulann 
ve orgiilerin ek§iligini indirmekte olmasi
le yemi§ler biiyiik bir deger kazamrlar. 
Hesab etmi§ler, bir kilogram c;ilek, uzvi
yette 9 gram bikarbonad dii sudun yapa· 
cag1 kaleviligi yop1yor. Bir kilogram iizii~ 
ic;in bu say1 6 grama dii§iiyor. Bu da b1r 

§ey ... 

*** 
T abiat, yemi~leri ma ile oniimi.ize se

riyor; mevsim, mev$im; biri.~in mevsimi 
gec;er bir hatna gih1 kahr. Otek. bir ii 
mid gibi gelecek. Bu yaz1da, biz de o 
may1 giidiiyoruz. 

Uziimiin tiirlii tiiriii hassalan var. 
fdrar verir, tabiati kolayla§tmr, asid 
iirikin nisbetini azalt1r. Asid iirik, bedeni 
sefaletlerin suc;lusu say1hr. Ozi.im, safra· 
nm aki§Ini kolayla§t.nr ve hepsmin iis -
tiinde g1dai degeri var. Kimlere iyi gele• 
cegini an!arsJmz. Peklik c;,ekenler, artri
tikler, karacigerine kan oturanlar; bar -
saklan bozuk olanlar, karacigerleri kum 
yapanlar, iiziimden iy1lik goriirler. Ozi.im 
kiirii yapmak i<;in hergiin sabah, ogle. ak
§am be§er yiiz gram iiziim yemeli. 

Celelim portaka] a; Hesperid bahc;ele
rinin altm elmasma. Avrupa, portakah 
Onaltmc1 amda tamd1. Bizim eski kitab
larda turuncdan, agac;; kavunundan bah
sediliyor; portakah rasth.mad1m. Avru· 
pahlar tadm1 tatt:klan giindenberi bassa· 
lanm ovmege ba§laddar. Nelere deva 
olmaz, giizelim pfJrtakal. Mesane ta§ml 
eritir. Hatta yiyenlere, hit< solm1yan ebedi 
bir genclik verir, diyenler var. Portakal, 
viicudumi.izi.in pas1m temizler. Bu yas bir 
r;ok hastahkiara sebrb olur. 

Portakalda vitamin c;ok bulunuyor. 
Kaynami~ siitle besJenen c;ocuklara bil -
hassa tavsiye olunur. KaynamJ~. takim 
edilmi§ slit alii say1hr. Bu siite biraz por
takal suyu kahhrsa dirilmi~ olur. Limon 
suyu da boyle siitlere can verir. Limonun 
iskorpit illetine iyi geldigini eski zaman
larda bilirlerdi. Y almz neden iyi geldi • 
gini bilmezlerdi. 

Sonralan limon rcmatizmamn ilac1 ol
du. (:ok ileriye gitt.!er, hastalara giinde 
otuz limon yetlirdiler. ~imdi romatizma
hlara bardak bardak limonata ic;;iriliyor. 

*** 
(:ilekle elmay; bir yana koyarsamz, 6-

teki yemi~ler a§agi yukan birbirinin ye ~ 
rini tutarlar. (:ilek!e, elmada, otekilerde 
bulunmiyan §eyler var. <;ilekte salisilat 
do sud, elmada malatlar ... 

Olma dilbestei cdmt gii.ltam 
Kt eder ademi riisvayt enam 
Halk ~inde sebebi netret olur 
Katt bi hiirmetii bi iz;zet olur 
Elha;zer olma sakm bade-perest 
Kt ede renci humar ademt mest 
Eyleme iimmu habisle safa 
Ki tevvelliid ede envat beld 
~ayt olur el tcinde mekri 
Sana sarho~ diyeler ya bekri 

Dikkat ettim, masa ortag1m son beyit
ler iizerinde bilhassa duruyordu ve her 
m1sra1 be§ an kere okuyordu. Ben de ~im
di onun gozlerile elleri arasmda kurdugu 
muvazeneyi gozden g~iriyordum. Eller 
kadehi sarsmadan dudaklara yiikseliyor 
ve gozler §a§Irmadan kelimeleri siiziiyor
du. 

Ne yalan si>yliyeyim, i~ret aleyhinde 
yazilm1~ bir yaZIYJ i~ret sofrasmda me7e 
yapmak ho~uma gitmi§ti. Uzun uzun bu 
saheneye baktim ve okumanm inanm 1k 
olmad1gma bir kere daha inand1m. 

M. TURHAN TAN 

T uz fiatlart 

yeniden ucuzladt 

Sofra tuzunun kilosu 
aytn 15 inden itibaren 

11 kuru~a satdacak 
inhisarlar idaresi, hiikumetin hayati u

cuzlatmak husuSJJndaki direktiflerine u
yarak, biitiin mamulatm1 ucuzlatmaga c;a
h§maktadir. Bu ciimleden olarak ahi•en 
sofra tuzu fiatlan da yeniden indirilmi~
tir. 

Daima kuru, daima ince olan inhimr
lar sofra tuzunun kilosu 15 agustos 938 
den itibaren !stanbulda inhisarlar amha
rmdan perakende olarak bir kuru§ tenzi
latile 11 kuru~a tPrhrilc Pdilebilecekti;-. ~:k h~l~e, dii§iince tarihimiz ic;inde, bir- Ata:urk mu~iz~~~ni ~av~a.mak te~ebbii-

r k rtnlh zaruretlerin delaletile sadele§C· siiniin Icab ettJrdigl b1r gm~ vard1r: ln
v e hirer kutub sarahatile beliren «Sark» ki!abdan evvelki fikir cereyanlanmn ga
h e. "~arb» tabirlerini e§elemege, islam- lerisine bir goz atmak. Me§rutiyetten 

trlstJ" • · "1 .. 1 · k' d I I ~ t k l • . !'"' dakj Jan an anelen ve ku tur en arasm- sonra 1 o ~~n ugu, a~ m lgi, .zen.gi.n 1g1 
tn • ayniJklan ve beraberlikleri tayin et- ve co~kunlugile bu, c;ok canh bu f1k1r ve 
cl'~~.e, iki alem arasmda s1k1~an oz Turk iddia panaymdu. Onu gezmeden, hic;bir 
b ~~un~esinin garb kultiiri:inii benimsiye· ayag1 yere basm1yan ve muallakta ~ah
]1 tnes1 ic;in ta§1d1g1 biiyiik tari'hi istidad- lanan bir masal kiiheylamna bakar gibi 
ar1 se · T k · k lAb h 'k .. .. d J:n'd, Grnege ba§lamak zamam gelmemis iir m 1 a mm an as1 onun e ap1~1P 1

Yr';l ' kalmaktan ba~ka ne yapilabilir? 
bu .. annki nesiller Turk ink1labmm en Oradan ba§hyacagim. 

Eski Bitinyahlarm sudarma turizm 
cephesinden bir k1ymet ve ehemmiyet 
verdirilmek ic;in onlarm da meydana 
<;1kanlmas1 ve planda yer almas1 ayni 
zamanda bu surlarm muhafazas1 icab 
ediyor. . 

Karagoz, yalmz bizim ic;in degil, aym 
zamanda yabancllar ic;in de cazib bir 
mevzudur. Karagoz ister y~aml§ bir 
§ahsiyet, isterse bir efsane olsun; halk 
nazarmda ba§hba§ma bir k1ymet olan 
Karagoze, onu dillendiren ~eyh Kii§te
risile birlikte, temsili de olsa, bir yer 
verilmek gok yerinde ve Bursa ic;in 
faydah bir hareket olacaktlr. Zira, Bur
saya gelen herkes, hala Karagoziin me
zanm arayip sormaktad1r. 

Yiizlerce y1l once bugiinkii. sade Turk 
diline yakm bir iislubla mevlud yazml§ 
olan Siileyman <;e!ebi, Nigbolu kahra
mam Dogan Bey g~bi kiiltiir ve tarih 
cephesinden tanmml§ §ahsiyetler de 
yerli turisti ilgilendiren klymetlerdir. 

<;ilek, kokusuna bayild!gimJZ c;ilegi 
sevmiyenler de var. <;ilek yedikten son
ra gorseniz onlan hakh bulursunuz. <;i
lek yedikten sonra, ba§hcasl kurde§en ol~ 
mak iizere derileri tiirlii tiirlii dokiintii
lerle nak1~lamr. Bu hadise sansibilizasyon 
dedigimiz keyfiyetten ileri geliyor. Ar -
tritik olanlara c;ilek kiirii yarar. Romatiz· 
mahlara da tavsiye olunur. Tabiatc;i, Li
nen'in nikrisi c;ilek yemekle gec;;mi~. der
ler. Artritizmin her ~e§id goriinii§lerinde 

y emi~ kiirii bir olc;ii, sihhi bir inzibat 
say1hr. Uzviyetimizi bu inzibata baglar· 
sak fayda gortiriiz. Hergiin hayatJmiza 
katJlan sun'iliklere; beslenmek hususun· 
daki cins ve mikta:ca uygunsuzluklara 
kar§l almmi§ ak1lhca bir tedbir yerine 
gec;er. <;ok mahrumiyete katlanmakslZln 
yemeklerimizi tahdide; taze ve diri cev
herleri vi.icudiimiiz" sokmaga vesile olur. 
Hiimorlerde ek§iligi eksiltir. Y a§aYI§ tar
Zimizm c;ok kere kiTdtgi s1hhi miivazeneyi 
diizeltir ... 

Eski hekimler derlerdi: T abiat llasta
hklarla beraber ilaclanm da yaym1~ yer
yiiziine. Onlar kad~r optimist olmamakla 
beraber §unu da goriiyoruz. Fttrat, ot -
lara, c;ic;eklere, yerni§lere §ifai hassalar 
vermi§, onlardan istifade etmezsek ne ya
zik ... 

Bir gene pencereden dii~tii 
Sirkecide Nobethane caddesinde bii

yi.ik Eski§ehir otelinde babasi~~ birlik .. 
te oturan 15 ya§mda Bursah Orner, ev
velki gece 24,30 da oturdugu otelin ii.
c;iincii kat pencerelerinden birinden so
kaga dii~mii~. sol kolu ve sol bacag1 ki
nldigmdan Cerrahpa§a hastanesine kal
dinlmi~hr. 

Bir ~ocugun §iipheli Oliimii 
Be§ikta§ta Kiic;iikhamam arkas1 ~air

veysi sokagmm 41 numarah evinde o
turan Fatma Kadriyenin 1.5 ya~mdaki 
r;ocugu Ay§eye, evvelki giin Be§ikta§ 
dispanserliginde enjeksiyon yap1lm1§, 
bir miiddet sonra da c;ocuk olmii~tiir. 
Belediye doktoru, oliimii manidar bul " 
dugundan cesedin Morga kaldmlmas1-
na liizum gostermi~tir. 

ad~ Ilk llleselesi iis;iinde, bugiinkii fikir • Devamr yarln • 
ll'llannm on be~ senedenberi hic;bir §ey PEY AMl SAF A 

Krali~e Marinin mezar1n1 ziyaret . 

b -~ K . ~1atnbur s - ral Karol refakatinde Veliahd Prens Mi§el, Prens Nikola ve 
d'I g Ar§id"k" A I en l<:r 1. u u ntuan oldugu halde Kral Ferdinan'm yanmda defne-a l~e M ., . 

ar1 nm mezanm ziyarete giderken. 

Eskiden mi.ihim bir ticaret kervansa
rayi olarak kullJlmlan ve ic;ine o zaman 
250 deve s1gan m~hur Pirinc ham da 
bugiinkii. halinden daha ba~ka bir §ekle 
sokularak planda meydana <;Ikanlacak 
degerli bir eserdir. 

Has1h, daha bunlara benzer yeni plan
da meydana ~1kanlmas1 laz1m ve Bur
saya gelecekleri giinlerce oyahyacak 
'Pek «;ok eser, k1ymet ve §ahsiyet bulun
dugu i~in bunlarm, alakadarlarca bu~ 
giinlerde tesbitine c;ah§Ilmaga ba§lan
ml§ken, Bursa tarihile ve Bursa ile a
lakah her miinevverin bu gi.izel ve Bur
samn miistakbel eserine yard1m etmesi 
i~timai bir vazifesi olmak gerektir. 

MUSA ATA$ 

Bir amelenin oliimii 
Kasimpa§ada oturan ismail isminde 

birisi, diin, Eyii.b c'ivarmdaki Tugla 
harmanlarmda ~ah§Lrken bidenbire 
hastalanmt§, Beyoglu hastanesine kal
dmhrken yolda olm~tiir. Tabibi Adli 
cesedi muayene etmi§ ve Morga kald!· 
nlmasma liizum gostermi§tir. 

c;;ilek yiyenler pek c;ok. 
<;ilek kiirii yapmak ic;in hergiin sabah, 

ogle, ak§am yemeklerden once ii~er yiiz 
gram ~ilek yemeli. 

<;ilekten sonra, elma, nikrisle bobrek Dr. Rust;uhlu f.fahhr 

(_. _K_Iip_p_e_r __ ta_y_y_a_r_e_sin_d_en __ u_·m_id. __ k_e_si_li_yo_r __ ) 

Manil (Filipin) 5 - 20 temmuzda de
ni.ze d~m~ olan Havai - Klipper tay
yaresinin bulunm,as1 lilfiidleri tamamile 
kesilmi§tir. Tayyareyi bulmak i~in ya
pllmakta olan ara§hrmalar biralolmi§· 
hr. 

CUMHURiYET - Yukanki resim, 

di.i11yanm en buyiik yolcu tayyarelerin
den biri olan Havai - Klipper'i Manila 
ile Kaliforniya arasmda ilk seferini 
yaphg1 zaman ahnml§hr. 

Tayyare kayboldugu s1rada i~inde 
yalmz dokuz ki§iden miirekkeb miiret· 
tebah bulunuyordu. 

Y edi kumarhaz tutuldu 
Beyoglunda Suterazisi sokagmda bu

lunan Manifaturacllar cemiyetinde ku
mar oynand1g1 haber ahnm1~, evvelki 
gece, bir ciirmii me§hud yapilmt~br. 
Ciirmii rne§hud neticesinde zeytinyag 
tiiccan Aleksandros, tiitiincii Meruz, 
bel'ber isak, .radyocu Alberle Semih, 
Mualla ve Miiri.ivvet ismindeki yedi ku
marbaz yakalanml§, 90 lira para musa
dere edilmi§tir. 

Fundahk yang1m 
Kad1koye bagh Kiic;iikbakkal koynn

de evvelki giin saat 14 te yang1n ~lka· 
rak 12 doniim fundahk yand1ktan son
ra itfaiye tarafmdan sondiiriilmii~tiir. 
Yap1lan tahkikatta, yangmm. ayni koy
den 13 ya~mda Hasan isminde bir c;o -
cugun yaktig1 ate§ten zuhur ettigi an -
la~alml§tlr. 
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P!A -~~K~ 
Festival §Bnlikleri munasebetile ... 
Profesyonel 
miisabakalari 

serbest giire' 
yar1n ba,IIyor 

----------------•• 
U~ hafta siirecek oJan bu miisabakaJar Slraslnda 
ba~pehlivanlar ecnebi ~ampiyonlarla kar,da,acak 

Amerikah Cek~eri 

Festival heyeti £por komitesi tarafm
dan tertib edilen biiyiik profesyonel ser
best giire~ mtisabakalannm birincisi, ya
nn sa at 4 te r aksim stadyomunda ba§
}Iyacakt!r. 

' o~ hafta siirecek clan bu miisabaka· 
lar masmda ba§pehlivanlanmiz ecnebi 
Jampiyonlarla kar~Ila§acaklan gibi sekiz 
ba§pehlivan namzedi arasmda da turnu
yalar yapilacakttr. 

Ba§pehlivan namze9i olarak Miila • 
yim, Halil, Molla Mehmed, Babaeskili 
1brahim, Hayati, S:ndirgih ~erif, Ro
manyah Ahmed, Pehlivankoylii Musta
fa pehlivanlar se!filmi§lerdir. 

Bunlar arasmdaki miisabakalarin hirer 
saat devamt takarriir etmi§tir. Bundan 
ha§ka bir saat neticesinde pehlivanlar ye· 

ni§emedikleri takdirde, giire§in temdidi 
veya ba§ka bir hafta tekran cihetine gi
dilmeden say1 hesabile galibiyet ve mag
lubiyet usulii kabul edilmi~tir. 

En miihim miisabaka 
Bu haftanm en miihim miisabakasi es

ki ba§pehlivanumz Band:rmah Kara A
li ile Amerikah Cek ~eri arasmda yeni
§iqciye kadar devam edecek olan son 
giire§tir. 

Uzun miiddettir ~hrimizde bir rakib 
'bekliyen ~ri, nihayet, Kara Alinin or
taya att!an defiyi merdce ve §artsiz ola
rak kabul etmesile, ringe ~tikabilecek • 
tir. 
' Diinya §ampiyonluguna kadar yiikse

len Cek Seri, sert, daha dogrusu ha§in 
giire§mesi yiiziinden son ramanlarda Av
rupada tutu§acak pehlivan bulamaz ol
mu§tu. Kendisile giire§miyen pehliV'an • 
lar bile §Ohretinin tesiri altmda kahyor -

lard!. Bu suretle Hindli Faddal Mu
hammedin kii!<iik brde§i, V andervelt gi· 
bi pehlivanlar Lvndrada kendisinden 
kac;mi§lar, F rans1z Oeglan'la Avrupa 
§ampiyonu Bulgar Oankolof da ,Seri'ye 
kar§I Pariste ringe r.Jkmaml§lardJ. Kara 
Alinin yann giire§ccegi pehlivan, boyle 
bir nam1 da. berab.rinde istanbula getir
mi§ bulunmaktad~r. 

Ge!fen haftaki miisabakasindan sonra 
Kara Alinin Cek $eri ile giire§megi ka
bul ettigini haber alan Dankolof da, 
suf bir seyirci stfatile bu miisabakada bu· 
lunmak i~in Bulgaristandan §ehrimize 
gelmektedir. Biitlin bu haller halkm eski 
ba§pehlivan Kara Aliye gosterdigi sev
giyi biisbiitiin artm.cak mahiyettedir. 

Ba§pehlivan namzedleri arasmda ter· 
tib olunan 500 lira ikramiyeli olan turnu
vamn ilk kar§Jla§malan Miilayim ile Ba
baeskili ibrahim ve Molla Mehmedle 
Manisalt Halil aralannrla cereyan ede-

cektir. 

KaraAli 

Karagiimriikle Pera 
kar§da§lyor 

Y arin Karag\imriik s&hasmda, Kara
giimriik F1karaperver cemiyeti menfaati
ne bir futbol ma!fl yapJ!acaktir. Saat 
dortte ba§ltyacak clan bu miisabaka Pe
ra ile Karaglimriik birinci tak1mlan ara
smdadtr. 

Orta Avrupa kupasi ma~lari 
fki haftadan_beri devam etmekte alan 

orta Avrupa kupa ma~lan turnuvasmm 
domifinal kar§Jla§malan neticelenmi§tir. 

F eren~varo§'la Y uventus ve Slavya 
ile Genova tak1mlan arasmda ltalyada 
cereyan eden birinci madar <;ok az say1 
farklarile .!talyanlarm lehlerine bitmi§ti. 
Fakat biri Pe§te digeri de Prag'da yapi· 
lan ikinci hafta miisabakalannda vaziyet 
ber' akis olmu~ F erem;varo~ 2 - 0, Slavya 
da 4 • 0 galib gelmek suretile hastmlanm 
tasfiyeye ugratmJ§lardJr. Son iki final 
ma~I Macarlarm F erenc;varo~ ve Cekle
rin Slavya tak1mlan arasmda oynana • 
cakbr. -------
Hamid Eseni~in annesi diin 

defnedildi 
Eti Bank idare meclisi reisi ve Ana

dolu aj ansi idare medisi azas1 Hamid 
Eseni§in annesi, evvelki giin vefat et -
m~tir. Merhumenin cenazesi, dun Tak
simdeki evinden kaldmlml§, namaz1 
Beyaztd camiinde k1lmdtktan sonra E
dirnekapt §Elhidligine defnedilmi§tir. 
Cenaze n:erasiminde Denizbank, Eti 
Bank ve I§ Bankasile mall ve ikhsad1 
muesseseler direktor ve erkam bulun
mu§lardir. 

Hamid Eseni§ ve ailesine taziyetleri
mizi bildiririz. 

~···-0~ Yahudinin hirsizhgi 
Nesim, Muiz ve diger Nesim ismin -

deki c;ocuklar, Balatta Andonun diikka
nma gitmi§ler, bunlardan Muiz, duk • 
kanclyl lafa tutmU§, otekiler de flfSat
tan istifade edcrek kutu ile karamela 
c;ahp ka<;arken yakalanm1§lard1r. Sue; -
lular, Adliyeye getirilerek fariki mli -
meyyiz olup olmad1klanm tesbit ic;in 
Adliye tababetince muayene edilmi§ -
lerdir. 

'Biiyiik atk rom~n1: S- l 
A~lk BlUidlUIIF 

Nakleden: HAMDI VAROciLU 

Zeyneb, doktor Sefigin bu suali iize-~ iyi ki akhma geldi. Otomobilin !<a;esine 
rine kahkahasmi tutamad1. <;ok tuhaf de bakmak laz1m. 
bir~ey i~itmi~ gibi bir miiddet giildiikten - Evet, annem sabahleyin soyliiyor-
sonra cevab verdi: du. lzmit yolunda otomob!liniz bozu! -

- Bir defa, 0 saate gece karanhg1 mu§. Gebzede motor tamircisi bulun.1r. 
denmez, daha ak~am yeni olmu§tu. Son- isterseniz size yolu gostereyim; beraber. 
ra da, dag ba~mda degildim. Sizin bane. oraya kadar gidelim. 
tesadiif etti~iniz yer neresi biliyor musu- - Sizi yormak istemem. Y olu tarif 
nud SuracJkta, bizim evin arkasmdaki edin, ben kend1m giderim. 

yolun biraz otesi. Gebzeye kadar git - - Haytr, hay1r, hi!< de yorulmam. 

mi$tim, donii~te biraz yorgunluk almak Zaten o kadar uzak bir yer degil. 
it;in orac1~a oturmu~. dinleniyordum. Evin oniine gelmi§lerdi. Zeyneb ay· 

- Oemek ki farkmda olmadan ko _ va sepetini bJTakmak ve Gebzeye kadar 
yiin civanna kadar gelmi§iZ. gideceklerini haber vermek i!fin ko§a ko-

6 I E- b d §a ic;eri girdi. A vdetinde, gog-iisliig-iinii rt-
- y e ya. ger en ora a olma • ""' 

sayd1m, inek siiriisii !fekildikten sonra, siz karmJ§, onun yerine ince bir spor fanilas1 

o yolu takib edecek, dogru kaye gelecek- giymi§ti. Doktor ;>efik, biraz evvelki ha
§an mekteb !fOCugunun, bir an i!finde, 

tiniz. 

- Ke§ki oyle olsayd1. Belki otomo

bil boyle yan yollarda kalmazd1. Bakm, 

en lakayd gozleri uzerine c;ekebilecek bir 
istihale ile, akilh uslu bir gene k1z olu
veri§ini hayretle kar§Iladi: 
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r;;:;:BdlklarlmiZ Ye 
~mediklerimiz 

{:ivi ~iviyi soker 
Doktorlugun son 

yeniliklerinden bi
ri de, hasta uzvu, 
eti yenen hayvan
lardan birinin ayni 
uzvunu hastaya ye 
dirmek suretile te
davi usuliidih'. Ka
ra cigeriniz mi bo-
zuk? Bol kara dger t 
yeyin. Goziiniiz mil 
zay1f? Pi§mi§ kel - .....-;:;~'y5'i.. 
lenin goziinden §a§ -=.;; -

maym. 
Bu yeni usuliin, romatizmahlara pa

<;a tiridi, abdallara beyin salatas1, ta -
bans1zlara yiirek yedirmeye kadar va
np varmadJgm1 lbilmiyorum. Belki gii
nlin birin.de o da olur. 9imdilik, Ameri
kadan gelen bir haber, her halde ayni 
prensipten mrii.lhem olan bir italyan 
doktoru ile Amerikah muavininin, elek
trikle olenleri elektrikle dirilttiklerini 
bildiriyor. 

Mucid, hpk1 elektrikli idam sandal • 
yesi gibi bir sandalye yapml§. Elektrik 
<;arpmak suretile olenleri bu sandal -
yeye oturtuyor, ka§la goz arasmda ha -
yata avdet ettiriyormU§. Tecriibeler 
muvaffakiyetle neticelenmi§, birc;ok 
hayvanlar uzerinde tecriibeler yap1l -
m~, netice miisbet <;lknu§. 

italyan doktoru, elektrigin lier sene 
verdkdigi lbinlerce kurbam kurtarmak 
endi§esile, icad ettigi bu aletten dolayi 
cidden §ayani tebrik. Ji'akat bence, ne 
olduysa, gene Amerikadaki idam mah
kO.mlarma oldu. Elektrigin, tam mana
sHe oldlirmedigi iddias1, zaten fikirleri 
kafi derecede kamnakari§lk edip duru
yor. ister misinill Sing - Sing hapisane
sine bir de bu yeni sandalyeden koy -
sunlar ve idam mahkfunlanm - oldligii
ne iyice inanmak ic;in - i:ildiiriip i:ildlirlip 
diriltsinler, diriltip diriltip oldi.irsiin -
ler! 

Astrltk fnniler 
c Yiiz sene ya§a -

mak. insanlarda, 
malum olm1yan bir 
tarihtenberi ideal 
halinde. Neden yiiz 
bir, yahut doksan 
dokuz de gil de yiiz? 
Belli degil. Galiba, 
§U fani diinyanm 
mihnetini yiiz se -
neden fazla <;ek -
rrnege kimsenin cesareti yok da ondan. 

Her h alde §Urasl muhakkak ki, cyiiz
li.ik:o ler blitlin diinyada merak uyandl
ran efsanevi birer mahluk. Nerede a
sirhk bir ihtiyar i§itilse, hemen etrafm1 
ahyorlar. Sual malfun: 

- Yliz sene ya§amamzm s1rn nedk? 
As1rllk fani de, Azraile madik oyna

mi§ bir ac;1kgoz gururu ile kabaran kol
tuklar ve peynir di§lerinin arasmdan 
mintarafillah co~an bir talakat: 

- Omriimde agz1ma igki koymad1m. 
Yahut: 
- Bol yogurt yedim, bol ayran i<,; -

tim, alkol nedir bilmem. 
Ve yahut da: 
- Benim kadar ya§amak istiyorsamz 

her sabah bir di~ sarmsak yutun! nev
inden bir cevher. 

Fakat, bir Alman doktorunun son 
gilnlerde i§itilen tavsiyesini §imdiye ka
dar hiQbir as1rhk si:iylememi§ti. Dok -
tor soyle diyor: 

c Yemekte imsak, bed en liareketi, te
miz hava, istediginiz kadar tlitlin ic;e
bilirsiniz.» Belki bundan sonraki yuz -
liikler, modaya uymak ic;in bu tavsiye
ye de baslarlar. 

Liibnan, bizden 30 bin ton 
bugday alacak 

Ankara 5 (Telefonla) - Suriyede 
bugday fiatlan yiikselmi& oldugundan 
Liibnan hiikumeti, memleketimizden 30 
bin ton bugday alacakttr. 

- Zeyneb Hamm, dedi, siz hc:t lo
yafet degi§tirdik!fe, §ahsiyetiniz de bera· 
ber degi§iyor. Olin ak§amdan §U da~(ika
ya kadar tam dart defa degi§tiniz. 

Yiiriidiiler; bahc;e kap1smdan ~tlkip yt· 
lankavi yoldan ilerlemege ba§lad1lar. U
facJk bah!feleri !title !fevrili iki ma koy e· 
vinin ortasmdan gec,;en bu !fUkur, t?zlu 
yo!, biraz sonra, filokseramn yan yanya 
kemirdigi iizlim baglannm arasma dalt
yor, git gide seyrekle§en son evleri de 
gec;tikten sonra, yiikselmege ba§hyord u. 

Zeyneb, evden !flkttktan sonra, bir 
miiddet ayaklanm, ;>efigin ol!fiilii, g.:ni§ 
adtmlanna uydurmaga !fah§rni§, fakat 
!fok ge!fmeden, kaymyan gene kammn i
radesine siiriiklenerek, c;ukurlardan atla
maga, ta§tan ta§a sekmege ba§larni§tl. 
Doktor $efik, yabancJsl oldugu bu igri 
biigrii yollarda yaramaz rehberinin cev
val ad1mlanndan geride kalmamaga .;ah· 
§Irken, bir yandan da lakud1 mevzuu a
ra§tlnyor, onu konu§turmaga yelteniyor
du. 

- Koyiiniizii daha goremedim amma, 
dedi, pek sessiz bir yer. Burada canrmz 
sJkllmaz m1? 

Zeyneb, c;ok sevdigi bir kimse aley
hinde bir soz soylenmi§ gibi irkildi: 

Mekteblere 
• gtrme 

Giizel San'atlar Akademisi 

I - Akademi: Mimarl, resim, h~y
kel, tezyini san' a tier ve tiirk tezyini san· 
atler §Ubelerinden miirekkebdir. 

A) Mimari §Ubesi: Tahsil miiddeti he§ 
yi!dir. Lise olgunluk imtihamm vermi§ 
bulunanlardan desene istidad1 goriilenler 
bu §Ubeye kabul olunur. Bu §Ubeye tale
be olarak girebilenler arasmda imtihan
la burslu talebe se~tilir. Burslu talebelere 
tatilde de devam etrnek iizere maktuan 
«25» lira ayhk verilir. Burs imtiham tiirk
c;e kompzisyonla (5lise miifredatma go
re) riyaziye, umuml tarih ve yabanc1 dil
den yap1hr. Bu imtihanlara aid tarihler 
25 lylulde mekteb dahilinde ilan edilir. 

B) Resim ve heykel §Ubeleri: Tahsil 
miiddeti muayyen degildir. !stidada bag
hdJr. Bu §Ubeye devam edenler 30 ya§t· 
na kadar talebelik hukukundan istifad~ 
edebilirler. Resim ve heykel wbelerine 
girebilmek i!fin en az orta mekteb mezu
nu olmak laztmdir. Bu §Ubelere girmek 
istiyenler de bir istidad yoklamast ge!firir
ler. 

C) Tezyini san'atlar §ubesi: Tahsil 
miiddeti dart senedir. Umumi tezyinat a
fi§ ve grafik, !finicilik, dahili tezyinat, mo
bilya k1simlanm havidir. Bu §Ubeye orta 
mekteb mezunlarile biitiin mmtaka san' at 
mektebleri mezunlan ahmr. Orta mekteb 
mezunlan desen ve tiirk~teden imtihana 
tabi tutulurlar. 

D) Tiirk tezyini san' atler §ubesi: T ah
sil miiddeti muayyen degildir. San' at is
tidadi gosterenler ahmr. T ezhib, tazyini 
arab' yazl51, tiirk cildciligi, turk cild ka· 
hblan imali, ebru ve ahar, tiirk minyatii· 
rii, tiirk tezyinah ve ~ini nakt§lan, k1y • 
metli ta§lar iizerine hak, altm varak ima
li, hah nakl§lan, sedef kakmacihgi kiSlm
lanm havidir. Bu §Ubeye girmek i!fin ya~ 
haddi vazedilmemi§tir. Taliblerin istidacl 
sahibi bulunmalan ve tiirk!fe kompozisyo· 
na muktedir olmalan laz1mdu. Bu §ube· 
ye girmek istiyenler direktorliige istida 
vermek mecburiyetinde degildirler. 

og e ve ak~am 
her yemekten sonra muntazam an d i~lerinizi f~r.;alay1n1Z 

Kiitahya Vilayetinden: 
Kiitahya merkezinde yeniden yapllacak be~ dersaneli okul binas1 in· 

§aah kapa.h zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur: 
1 - ~§bu .in~aatm. ?edeli ke§fi 35760 lira 61 kuru§ olup bu paranm ya-

nsi 938 butc;;esmden, d1ger yarlSl da 939 blitc;esind.en verilecektir, , 
2 - Muvakkat teminat akc;esi 2682 lirad1r. : 
3 - !hale 2 eylul 938. cuma giinii saat 11 de Kutahyada Daimi Encumen 

huzu:runda yapllacakhr. 
4 - Bu in~aata aid eVTak ~unlard1r: 
A- Proje 
B - Ke~ifname 
C - Hususi §artname 
G - Fenni §artname 
E - Baymd1rhk genel §artnamesi 
F - Eksiltme ~artnamesi 
D - Mukavele projesi. 
5 - i~bu evrak1 a~zu edenler 180 kuru§ muka'Qilinde Ki.itahya Naf1a 

' idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi i~in ~u eVTakm teklif zarfmm 

ic;;erisinde bulunmas1 sarttlr. 
A - Naf1a Vekaleti miiteahhidlik vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1. 
C - ~n a~ag1 25000 lirahk bina in § ~atl yaptlgma dair bonservis. 
7 - Isteklilerin mezkur giin saat 10 da teklif mektublanm makouz 

mukabilinde Daim1 Enciimen Riyasetine vermeleri §arthr. Bu saatten sonra 
mektub kabul olunmaz. ( 5148) 

r- Cumhuriyetin -.\ Gaib aran1yor 
i.zmir Ve haVG• .Miikerr~m Sabri Sami: Balkan Har· 

bmdenben kaybolan babam Sabri Sa• 

lisi bayileri mi, biiylik babam.Muc;o <;ec;o ve akra • 

izmirde 

Aydmda 

Nazillide 
Manisada : 
6demil!lte 
Sokede 
Deni:r.lide 
Salihlide 
Menemende: 
Ala~ehirde : 
Turgudluda : 

Ba§ bayi Esad ve 
ihsan, Kii<;lik Sa
lebcioglu han. 
Osman ve 

Silleyman 
Siileyman 
Mehmed Tekcan 
ibrahim Filiz 
Mustafa 
Mehmed Erten 
Cevad 
Mustafa 
Nuri 
Hiisnii 

bamdan Hayreddm Toskay1 anyorurn. 
Bilen varsa a§a~daki adrese bildinne
sini rica ederirn. 

Adres: Myqem Sabri Come 
Bruga Pishes No. 112 

Tirane 
(Albania)' 

Bu bir fenni h<tkikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, piiriizsiiz ve 

gergin tutar. 

2 - Kay1d ve kabule I eylulde ba§· 
lamr. Kabul yoklamasi mimari §Ubesi ic;in 
26, tezyinat §Ubesi i!fin 27 eylul giinleri 
saat 9 da ba§lar. Resim, heykel ve tiirk Tirede Mustafa 

Buru§ukluklari giderir, tabii 

giizelligi muhafaza eder. tezyinat §Ubelerine aid yoklamalar 29 ey- .. •••••••••••••• 
lulde yap1hr. -----------------------------_. 

3 - Taliblerin akademi direktorli.igi.i- Nig" de 
ne hitaben bir istida ile muracaatleri ve 
bu istidada girecekleri §ubeyi tasrih et
meleri laz1mdu. lstidaya baglanmasi 1· 

Naf1a M ii diirlii" iinden : 

cab eden vesikalar §unlardtr: 
a) Niifus ve htiviyet ciizdam. 
b) Sthhat ve a§l raporu. 
c) Resmi tahsil vesikasi. 
d) Hiisniihal kagidi (mekteblerinden 

bu sene mezun olanlardan istenmez). 
e) 6 tane kartonsuz vesikahk fotagraf. 
4 - Ecnebi olanlar yukandaki vesi

kalan rcensub olduklan konsolosluklar-
dan tevsik ettirmi§ bulunmahdJrlar. 

5 - Akademi neharidir. Devam mec· 
buridir. Y almz tiirk tezyinatl talebesine 
devamda kolayhklar gosterilebilir. 
···························································· T ekirdagmda avcthk 

Tekirdag (Hususi) - Bu hafta Te -
kirdag Avc1lar kuliibli Halkevinde top
l:anarak yeni idare heyeti sec;imi yap -
m1§hr. 

Tekirdagmda mevcud blitlin avc1lar 
14 agustos pazar giinli Kumbag mesire
sine giderek orada bir avc1lar bayra -
m1 yapacaklard1r. 

Diger taraftan vilayet av komisyonu 
da toplanarak Tekirdagmm her yamn· 
da av mevsiminin agustos 938 den ba§· 
hyarak 15 §Ubat 939 tarihinde nihayet 
bulmasma ve mmtakada siillin, geyik 
ve karaca neslinin azhg1 gozoniine ge -
tirilerek bunlarm i.iremesi gayesile av
lanmamasma karar vermi§tir. 

- Oyle demeyin Sefik Bey, dedi. 
Ki:iyiimiiz sessizdir amma, hie; de can sJ
kicl bir yer degildir. Biz on senedir bura· 
da oturuyoruz . .. 

- Nas1l? On sene mi? 

- Evet, babam tekaiid olduktan son-
ra buraya geldik. Ben o zaman sekiz )''1 

§mdayim. Gordiigiiniiz bu ev, bize de -
demden lalmi§. Ooktorlar bahama bmamn 
havasm1 tavsiye etmi§ler. Baham oldiik· 
ten sonra da, annem Eskihisardan ayd· 
mak istemedi, kaldtk, Buraya o kadar a
h§tJm ki, sessizligine, kii~tiikliigiine ra~
men hie; stkJlmJyorum. 

Doktor ;>efik, mevsimlerden ba§ka degj
§iklik gori.ilmiyen, denizden ve k1rlardan 
ba§ka eglencesi olm1yan bu koyde can 51· 
kmtiSl hissetmedigini soyliyen Zeyneb, 

hayret ve merakla dinliyordu. Yirminci 
amda, bp ya§ta bir gene kiZln, on sene
denberi ic;ine kapamp kald1gJ koy muhi • 
tinden ~ikayet etmemesini, hatta o y~tm\· 
yor gibi, memnuniyet gostermesini akh 
alm1yordu. 

- inanmJyacagJm geliyor, ZeyT\eb 
Hamm, dedi. Sizin gibi ince, zeki bir ha
mm klz, nas1l oluyor da, gencliginin en 
canh senelerini, Eskihisar gibi ufac1k bir 
koyiin kupkuru muhitinde ge!firmege ht-

29/7/938 giiniinden ba§hyarak 18/8/938 c;an~amba gUnli sa at 11 de Nigd.e 
Vilayeti Daimi Enci.imeninde a~ag1daki §erait dairesinde Naf1a ic;in 50 mah· 
ruti amele c;adm ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - 3 metre irtifamda 4 metre kutrunda kap1 ile~ 21 dilimli ve 65 san· 
tim etekli rrahruti c;ad1r maa direk. 

2 - Nigde istasyon teslimi beherinin muhammen bedeli 56 liradll'. 
3 - Teminat % 7,5 kuru§tur. 
4 - Teslim mliddeti 30 glindiir. 
5 - Niimune ve §artnamesini hergiin Naf1a Dairesinden gi:irebilirler. 
6 - Mukavele ve ilan iicretlerile bilumum masraf miiteahhic:W aiddir. 

c 5169. 

Kocaeli Vilayetinden: 
28/7/938 tarihinde ac;;1k arthrma suretile sat1lacag1 ilan edilen Vila yet 

Naf1asma aid dokuzar ton iki praga on bir ton Fiat marka silindir maki• 
nelerile uc; ton s1kletinde ta~ kmc1 makineye talib gikmad1gmdan agus• 
tosun on be~inci pazartcsi giinli saat on be§te pazarhk suretile satllma• 
sma karar verilmi~tir. Bu makinelerin kilosuna sekiz kuru§ fiat takdit' 
edilmi~tir. isteklilerin o gun zikredilen saate kadar 384 lirahk teminatla 
Vilayet makamma §artname ve makineleri gi:irmek istiyenlerin Vilayet 
Naf1a Mlidlirliigiine rnuracaatleri. ( 5143) 

------·---------------------------------------------~ 
istanbul Limant Sahil Sthhiye Merkezi 

Sabnalma Komisyonundan : 
1 -- Merkezimize aid Anadolukavagmda Tahaffuzhanede c 13 ,. ka• 

Iem e§ya ile « 2357 " aded Marsilya kiremidi pazarhk suretile sati.lacaktlr• 
Tahmin bedeli 291 lira 20 kuru§tur. 

2 - Pazarhk 9 agustos 1938 sah glinli saat 11 de Galatada Karamus
tafapa§a sokagmda mezkur Merkez Satmalma Komisyonunda yapllacaktll'• 

3 -- Bu i§e aiel. teminatl kat'iye miktan 43 lira 80 kuru§tur. 
istekliler ~~rtnameyi merkezimiz Levaz1mmdan paras1z olarak ala• 

bilirler. ( 5180) 
'- ~ 

lanabilir? 
Gene klZln c,;a.Iak ad1mlan ag1rla§1r gi

bi oldu; gozlerinde dalgm bir ifade do -

la§h, dudaklanmn kenarmda hafif bir 
k1vnntJ ilc cevab verdi: 

- Hak!ISlmz, efik Bey. Bu suali, a
rama ben de kendi kendime sordugum 
olur. Fakat nedense, cevabm1 bulamam. 

Bazan .. , 

Sustu. Sefik, ciimlenin arkasim bekledi; 

siikutun devam ettigini goriince tekra ·la

d!: 

- Evet, bazan) 
- Soylersem alay edeceksiniz .. , 
- N e mlinasebet I 
- Giilmiyeceginizi vadederseniz soy-

lerim. 

- Nic,;in giileyim Zeyneb Han 1m? 
Bir gene kiZm hislerine giilecek kadar ka
ba bir adam m1 gi)riiniiyorum? 

- Estagfurullah, oyle demek istemc
di~. Acemiligime giilersinill belki ... 

- Emin olun giilmem .. , Haydi sizi 
d!?liyorum ... Bazan? 

Zeyneb bir saniye daha sustu. Sonra 
birdenbire karar vermi§ gibi devam etti: 

- Bazan, evimizin arka pencerele -
rinden birinde oturur daglan seyrederim. 

Gebzeden gec,;en trenlerin dumam or~· 
dan goriiniir. Bu dumanlar, daglara doi' 
ru uzakla§hk~.ta. kendi kendime dii~iiniitt 
hulyalar kuranm. 0 daglann arkasmd4• 

bilmedigim, gormedigim, belki de hi~ F.lt 
remiyecrgim memleketler var, derim. Bil• 
hassa i't!tanbul var. Burada, ben §U kor' 
§Iki mor daglardan, mevsimine gore ye' 
§erip sararan §U bah~elerden ve §U dt~l' 
gab denizden ba§ka hic;bir §ey gorn1" j 

den, ya§aytp dururken, dumanlannl s3: 

vura savura ko§an o lokomotifin gittis' 
' yerde, kitablann, gazetelerin ballandir,. 

rak anlattJklan zevkli bir hayat var. Befl• 
'<1 hyat1 hayalimde bile canlanduamat ' 

ken, onun ic;inde ya§Jyan insanlar, kad!ll' 

lar, erkekler, benim gibi gene k1zlar vii~' 
Ne olur ben cie §imdi §U lokomotifin pe!I' 

ne tak1h vagonlarm birinde olsam; 1;it 

ka!f saat sonra kendimi !satnbulda bul ' 

sam ... · 
Fakat hulyam c;ok siirmez. Ekserh''' 

annemin bah~eden beni !fagtran sesilt• 

daldJgJm riiyadan uyamnm. Aradan bei • 
dakika ge!fmeden, biitiin bunlan unutU 

rum ... 
(Arkast varl 
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Maverayi Erdiin Emiri Almanya~leyapdan 
Ahdullah'la bir miilikat son tJcaret 

anlasmalart 
' 

Rus .., Japon ihtilif1 
sulhan hallediliyor 

==== ::z::zz:: 

lstantulun 

ii~ derdi 

7 

« Filistin bir Arab toprag1d1r. Bunu ingilizler de 
tasdik ettiler. Arablar memleketin taksimini 

hi~bir zaman kabul etmiyeceklerdir » 

bo vue . £Ba!$tar~t~.: !net sahttede J _ [ N as1l bir ted~i~ dii§iindiigiime g_e~il\c.~, 
g .u. b1r s1cak var, gur.e§ kaynar kur bir tek tedbir b1!Jyorum. Bu tedbm du-

§t.tn ~1b1. fnsan barmd1rm1yan bu ugursuz §Unen ben degilim, fakat tamamen las -
terlerden ka~tlp, az i:itedeki hududa dog- vib ediyorum. Filistini on sene miiddetle 
k~ ;.~~.~rnuz~ deva~. e~i~oruz. Allenbi ingiliz mandas1 altmda buakmah VI! ~~ 
ku~ Usu Sen~. n:~nnm lkl k~ylsi a~asma miiddet zarfmda yahudi muhacerehm 

ulmu~. F1l1slln1 Maveray1 Erdunden mahdud bir m1ntahya kasretmeli ve 
a:Jnyor. Filistin sahilinde alelusul res - memleketin idaresi i§lerinde nisbi tem~il 
~~ muameleleri bitirdikten sonra koprii- hakkma sahib olmahd1rlar. Bu miiddct 
Yu. gec;iyoruz, ve Emirin, bizi merasimle gec;tikten sonra bu rejimin ya§lyabu\p 
se!.arnh.yan. memurlan tarafmdan · r.;ok ya§Iyam1yacag1, yat?ud bsmen veya ta· 
~ul~ef1t b1r surette kar~Jlamyoruz. On mamen degi§tirilmesi icab edip etmedigi 
I a~1~a tevakkuf esnasmda sadece isim- kararla§t!nhr. Tekrar ediyorum, bu fi
enrnl~i b~ldiriyor, tekrar hareket ediyo- kir, maruf bir Arab siyasisinin fikridir ki 

( Bastaratz 1 tnct sahttedel 
rni mii§kiilatma maruz kalmtyacaklanm 
zan ve tahmin etmekteyirn. Boyle bir 
vaziyet kar§Jsmda kalabilecek olan tiic -
canm!Zin vekalete miiracaat etmeleri la
zlm gelir. 

Y eni bir hiiMim 
Alrnanya ile akdetmi§ oldugumuz ti· 

caret anla§mas1 §imdiye kadar akdetmi~ 
oldugumuz anla§rnalarm hic;birinde mev
vud olm1yan yeni bir hiikiim ihtiva et -
mektedir. 1ki hiikumetten her biri, birer 
komite te§kil edeceklerdir. Dogrudan 
dogruya ve daimi temas halinde buluna
cak olan bu hiikumet komiteleri iki mem
leket arasmdaki anla§malann tatbikatt· 
na ve miibadelatm nor~al bir seyir ta • 
kib etmesine nezaret edeceklerdir. 

1 Ba:staratz 1 tncz sahttede I 

cak hiicum yolile sulhperver hareket de
nebilir. Hadise, yalmz bu hareketler nc
ticesinde ~lkm1~tJr. Bu hareketler olma
saydl, hadise de olmlyacakll. Eger J a -
ponlar, Sovyet arazisine kar~1 yapt1klan 
hi.icumlara ve ac;llklan ate~lere nihayet 
verirlerse ve J apon k1t' alanmn hal en Sov
yet arazisi dahilinde kalm1~ olmas1 muh
temel k1smm1 geri <tekerlerse. Sovyet ktt.· 
alannm rnuhasamata devamlan ic;in hi<;.· 
bir sebeb kalmlyacaktJr. Ve Sovyet hii
kumeti de, o zarnan, J apon hUkumetinin 
yapacagJ teklifleri diplomatik yolla tel 
kike ham bulunacaktJr. Fakat daha cv
vel, Klun<;ung anla~mas1 ve bu anlil~ • 
maya melfuf harita ile miiesses Sovyet 
hududunun ihlal olunmaz mahiyelinin le
min edilmesi lazJmdir.» 

tad1r. Fa kat o zaman mevzuu bahsolan, 
yeni bir hudud <tizmek degil. fakat mev
cud anla~malara ve haritalara dayana
rak hududu tahdid etmekti. Eger ] apon 
hiikurneti, Klun~ung anla~mas1m tamdi
gml bize sarih surette beyan ederse, bu 
anla~malarda gosterilen hududu da, fa
kat yalmz tahdid i<tin, muhtelit komisyon
lann programma ithale hazmz. Fa kat 
Klun<;ung anla~masmm ba~ka bir anias
rna ile de~i~tirilmesi kat'iyyen mevzuu 
bahsolamaz. 

(Ba$tart%1l 1 tnct rahtted•J 

bilmelerh noktas1 iizerinde durarak, 
Cumhuriyetten evvelki devirlerde, '"~ 
cuklanmt2:il'l. ya~ayt§ tarzmdan bahset .. 
mi.~ ve bu meyanda ezciimle ciem~ • 
tir ki: 

c- Son 10 - 12 sene zarnnda, 160 ka~ 
dar modern mekteb in§a edilm~tir. 
l;)imdiki halde, 5 - 6 crocuk bahcremi:z: 
varci1r. Fakat bu kadan kafi degil~~r. 

Gelecek senenin Belediye biit.,esine, 
ehemmiyetli bir meblag koyarak, yeni 
crocuk bah«;eleri viicude getirmek isti • 
voruz. ~imdi, sizden istedigim her ka • 
zamn t~kilatm1, crocuk kesafeti itiba .. 
rile tetkik ederek, ~ocuk bah«;elerinin 
nerelerde ve hanr{i mtntakalarda yaptl
mast laztm geldigini bildirmenizdir. 
Bunun intihab1 hususunda, manevl ve 
ahlaki biiti.in mes'uliyet size aiddir. Biz, 
yalmz crocuk bahcrelerile iktifa edecek 
degiliz. Bunlann yamba~mda crocuk kii
tiibhaneleri de viicude getirecegiz. Bu 
kiitUbhanderi, medreselerde yapmak 
daha muvaflk olacag1 kanaatindeyim. 

~:l. ;l1md1, Ammana dogru, aheste, de- ismini ifsa edemem. Fakat fikri ba~lan 
Varni b' "k I' b I Y I - · · ~ .. .. I IT yu se 1~ a§ 1yor. o urnuz~n ba§a tasvib ed1yorum. ;lunu da 1lave ede· 

Baz1 mii~kiilata ve §ikayetlere rnevdan 
veren men§e §ahadetnameleri tatbika.ll da 
basi tl e§ ti:ilmi§tir. 

J apon bi.iyiik elc;isi, §U cevab1 verm!~ -
tir: 

Muhasamatm tatili meselesine gelince. 
eger 9 temmuzdan, yani Bezimiyannaya 
ve bilahare Zaazernaya tepelerinin J a -
pon kuvvetleri tarafmdan i~gali te~bbi.i
siinden evvel a~ag1 yukan mevcud sta -
tiiko yeniden tesis olunur. Eger Manc;u 
tarafJ Klun<tung anla~ma~mda gosterilen 
hududun otesinde kain Sovyet arazi~ine 
kar&l hi.icumlan ve ate~i keser ve eger 
J apon kuvvetlerinin hal a bu arazide bu
lunmasJ muhtemel k1s1mlan geri <tekilir~e. 
muhasamat Sovyet tarafJ cihetinden de 
kesilecektir. Zira, Manr.;u arazisine ihti
yacJmlz olmad1gmdan, bu muhasamatm 
sebebi ka!m1yacakhr. 

l.lstunde, bazan pek muhte§em, emsals1z yim ki, Maverayierdiin'de bir tek yahu· 
lnanzaralarla kar~da~1yoruz. di yoktur ve asia da olmJyacaktlr. Btl 

A · I . t v• k t 1 k b l k ~man, ctvar tepe erm e egme a memleketin idaresini ben bu §art a a u 
b ~~ bma edilmi§, 30,000 niifuslu, tuba£ ettim. 

lr kiic;iik ~hir. Emir, bundan on he§ se-

Iki memleket merkez bankalan cJ.ra -
smda 1935 senesinde akdedilmi§ olan 
klering anla§masl ve miiteakib senele1 de 
yap1lan tadilleri yerine bu defa iki hii
kumet arasmda bir tediye anla§masJ ak
dedilmi§tir. 

Binaenaleyh, bahceleri de medrese • 
lere yakm yerlerden secrmek mi.inaslo 
olacakhr. 

ikinci meseleye gelince: Bu da, hal .. 
km dcniz banyolanna, masrafs1z ve pa~ 
rastz girebilmeleriair. lle evvel buray1 hiikumet merkezi yap

lllaR-a_ karar verc:ligi zaman, §ehrin niifusu, 
ekseriyeti Cerkez olmak iizere 200 ki~i
clen ibaretti. Y ani, Amman, Gdinya, ya
hud Kazablanka gibi, yerden bitme bir 
~ehirdir. Emirin, Elmakar dedikleri ka
§anesi, yan saray, yan ko~k bir binad1r 
Ve ~ehirden i.i<; kilometre otede kaindir. 
l<.endisi bizi orada kabul etti. CUmle ka
~1.51nda iki asker nobet bekliyor. l<teride, 
1 ~" 1Yan be~ silah~or daha var. Bunlar 
.E:tnirin muhaf1zlan. Bizi ald1klan salem 
b~de do§eli, li.iksten ari bir yer. Akaju 
Cr masa iizerinde ingiltere Krall Be~inci 

Fransa ile olan rniinasebalmiZ 
hakkmda bir iki kelime soylemesini ek
s·elansmJZdan rica edebilir miyim? 

- Ben hic;bir zaman Fransaya kar§l 
dii§manhk beslemedim. Hakk1mda, a· 
sJISlZ, kasde makrun birc;ok sozler soy • 
lendi. Halbuki benim, lngiltere ile Fran
saya kar§l c;ok hiirmetim vard1r. Ben, i
yiligi unutanlardan, yahud, mazide ken
disine el uzatan ve daima hiisniiniyet 
besliyen devletlere kar§l isyan edenler -
den degilim. Lakin tasvib edemiyec~gim 
bir §ey varsa o da, arablarm geri kalm11 
ve ilanihaye kale olarak kullamlmast i<:ab 
eden insanlar telakki edilmesidir. Ar.lb
lar magrur ve kahraman insanlard1r. E-

Avusturya ile vaziyetimiz 
Almanya ile ihracat ve ithalatlrnJzdl 

olan I 00-70 nisbeti aynen muhafaza e· 
dilmi§tir. Bu iki anla§madan ba§ka A • 
vusturya ile olan ticaret miibadelel('ri -
mizi ve ticari tediyelerimizi tanzim eden 
bir protokol imza edilmi§tir. Bu prot-:>ko~ 
lun ihtiva ettgi hiikUrnlere gore. 15 agus
tos 1938 tarhinden itibaren Avusturya 
ile olan emtia miibadelatlrn1z ve tediye 
muamelatJmlz yukanda izah ettigirn ti
caret ve tediye anla~malan c;erc;evderi 
dahilinde cereyan edecektir. 

«Hudud meselesi iizerinde ~u veya bu 
tarafm mes'uliyeti iizerinde miinaka~ay1 
yenilemek niyetinde dcgilim. Zira bu 
bahiste iki taraf arasmda rnii~terek bir 
noktai nazar mevcuc:l deF;ildir. Enternas
yonal anla~malann mer'iyetini kabul edi
yorum. Fa kat Cinden aynld1ktan sonra 
Manc;ukonun kendi esaslar1 mevcuddur. 
J a pony a. Klunc;ung anla~masma merbut 
haritay1 ilk defa olarak gi:irmektedir. Bu 
sebebden dolay! aadiseyi boyle bir hari
ta esas1 iizerinden halletmek makul de
gildir. Bllllunla beraber, 1 apon hiiku
meti, bir anla§ma ve bu har·ita hakkmda, 
mahallinde miispet gorii§melere ba~la -
maga haz1rd1r. Daha evvel, ]aponya ile 

Zaazernaya tepesinin gece i~galinden 
sonra, burada tecaviiz hareket!eri 1<;m 
hi<tbir hamhk yap1lmam1~ oldugunu ve 
hatta hi<tbir istihkam in~a edilmemi$ bu-

Sizden, her mmtakada, en az iki yer 
gostermenizi istiyorum. Buralarda r;o • 
cuklarm paras1z YJkanmalanru temin e
decek plajlar yapilacaktJr. 

Yalmz, viicude getirilecek deniz ban
yolarmda, s!hht, idart, fenni §artlan 
gozoniinde bulundurmak lazimdir. Bun
dan baska mahalleler arasmda, ~ocuk .. 
larm ytizmelerine mahsus havuzlar 
yaohrmak istiyorum. 

lundugunu bizzat )aponlar da gormii~ • 
lerdir. Sovyct tarafmm sulhperver niv:t
lerini bu keyfiyet, en iyi olarak gostet'-

Fakat 'bu husustaki tetkiklerimi he • 
niiz bitirmedim.. 

orc'la Kralic;e Mari'nin ithafh birer 
;otografJ var. Emir de orada, kollanm 
1 eri uzatm1~, mUtebessim, ayakta duru • 
Yor. K1sa boylu, llknaz. enerjik yiiz)ii, 
Zeki bak1~h bir adam. Fikirlerini tahrif 
ettnernek ve beyanal!m aynen ne§retmek 
~artile, soracag1m suallerin hepsine cevab 
~e~ek lutfunda bulunuyor. 

saretten kurtulmu§lardtr ve zaruri olan 
tekamiil derecesine yiiksclmek ic;in ufak 
bir yard1ma muhtacdular. Bu yard1m:, 
baz1 §eraitle kabul ediyoruz, bu memle
ketin bir himaye altma ahnmasma, hele 
bir mi.istemleke yap1lrnasma asia miisama
ha edemem. Kabiliyetsizligimiz hakkm
daki eracifi tekzib etmek laz1msa, bin
lerce yillk medtniyetimize bakmak kafi
dir. Mazide, §imali Afrikay1, ispanya

Yl ve F ransanm bir k1smm1 biz fethetme
dik mi;l Boyle bir milletin kafi derecede 
olgun olmad1g1 ve kendisini idare ctntegi 
bilmedigi na~nl iddia olunur? 

Avusturya ile I 5 agustos 1938 tarihin
den evvel hil§lanmJ§ olan hususi takas 
rnuameleleri, ba~lanm1~ olduklan zaman
daki hi.ikiimlere gore ve 3 I agustos 1939 
tarihine kadar tasfiye edilebileceklerdir. 

Sovyetler Birligi arasmdaki hududun tes
biti ir.;in gorii~meler yap1lm1$ ve muhtel;t 
komisyonlar te~kili hakkmda bir anla~ -
maya vanlml~tJ. Eger yalmz haritalar 
esas tutulmu§ olsayd1, muhtelit komis -
yonlann mevzuu bahsedilmemesi iaz!11l 
gelirdi. Buna intizaren, pratik bak1rndan, 
muhasamatm nihayete erdirilmesinden ve 
I temmuzdan evvelki stati.ikonun iade 
edilmesinden bahsetrnek lazJmdlr.» 

rnektedir. Fa kat Sovyet milletleri, miina
ka~a gi:itiirmez bir tarzda kendilerine aid 
telakki ettikler' ufak bir parr.;a arazi iize
rinde bile yabanc1 k1t'alerm bulunmasma 
tahammul edemiyecekler ve bunu kur -
tarrnak ic;in hi<tbir fedakarbktan ~ekin -
miyeceklerdir. Bu sebebledir ki Sovyet 
arazisine kar~l hiicumlar ve ate$ devam 
ettigi ve bu arazide hatta bir tek 1 apon 
askeri kald1g1 miiddetr.;e Sovyet hiik•i ~ 
meti hareket serbestisini muhafaza edc • 
cektir . .Biiyiik el<ti herhalde anlarn1~hr ve 
muhasarnatm tatili i<tin ne laz1m geldigini 
sarahatle hiikumetine bildirecektir. Bu -
nun i.izerine, J apon hiikurneti, mahalli 
makamlara emirler vermek ic;in Klun -
c;u-ng anla$masJmn ve haritalann kopya 
ve yahud fotograflanm alabilecektir.» 

t.Teiincii mesele sudur: llalk kiitlele • 
rirli i<;ine alabilecek genil!likte meydan
lar secrilmesi lazimd1r. Siiratle agaclan· 
dmlacak olan bu meydanlarda halkm 
parastz olarak istirahatleri temin eciile
cektir.,. 

Vali Muhiddin Ustiindagm teklifi ii4 
zerine, idare lmirlerile Halk Partisi 
miimessilleri, hemen faaliyete ge~ile .. 
bilmesi i«;in aralarmda komisyonlar seer~ 
meie karar vermi§lerdir. Bu karardan 
sonra icrtimaa nihayet verilmi~tir. 

~r Abdullahrn sozleri 

- Arab hareketinin tarihc;esini c;iz ~ 
~:k ve vas1l oldugunuz neticeyc ula§mak 
:~In iktiham etmek mecburiyetinde kaldl
f11'llz giidUklerden bir nebze bahsetmek 
Utfunda bulunur musunuz? 

- Ben, Arab hareketinin miirettible
rinden biriyim. Biiyiik Harbde, ihtilali, 
:n tniisaid zamanda ve liizumlu gordii • 
~Um anda, ingilterenin miizaheretile vii
tude getirdim. 

1 . .Simdj bir parantez ar.;Ip size·~unU SOY• 
IYeceRim: Bilahare suriye kongresi ta

tafmdan yap1lan hatalar, yalmz o kon
&reyj alakadar eder. Ben mavaka1 asia 
.ar2:.~ etrni§ degilirn. Nihal hareketin elim 
nt eticelerine yalmz onun tahammiil gos
C!r- . I~ d ... es1 az1m u. 

11'!.:- Filistinin taksimi projesi hakkmdaki 
~taleamz nedir) Teknik kornisyonun 

~t.t~bet bir neticeye varacagun hakikaten 
F'~J~d. ediyor musunuz? Diger bir tabirle, 

1 lstJn I · · k •• b' h I · b ~I mese esmm at 1 1r a c;aresme 
5,~g anmas1 ic;in bir tedbir dii§iiniiyor mu· 

... nuz) 

da. -b Beni dinlerseniz teknik komisyon
ta n. ahsetmiyelim. ~imdilik bu husus
~r.51~~ _hi~bir §ey soy)ememe imkan yok
ta~ d lhstme gelince, oras1, s1rf arab top
dj~1 1r: Bunu bizzat lngilizler de tas
lek _ ettJ!er. Binaenaleyh, ayni mevzuu 
ll\e 

1 y etrnek beyhudedir. Arablar bu 
etrn~ eketin taksimini hic;bir zaman kabul 
hud:Yeceklerdir. Filistinde 450,000 ya
lllek1 1vard1r. Bunun say!Slm tahdid et -
ll'les I h 1llld1r. Bu c;apra§lk ve c;ok nazik 

e e , h 
Cier a! halledilmege muhtacc:ln. 

~illi 
~38 
-n· rica~-. 1nle beni, dedi, yalmz senden bir 

bu 1·:t1• v~r: 0 kadar acele etmiyelim. Sen 
1 'n 1 ·d ~t b . <;en en tert.bini ban a b1rak. Hel-
llln 1ee~~ de bir dii~iindiigiim var. Kad1· 
t:'Iaks:d1: ~rkegi Yt>ndi. N ene laz1m senin. 
ttlll cl;· 1

§1 becerm.,J, deg1] mi? He~ Ke
bula. tn .gece soguk alm1,, bu giin Istan-

ntniYor. 
c k- Ha I 0 k" .. . N . e ) •· ol.u l§te! e zaman me-

. -1' b'' 
lsabet a 11 • gelect>k haftaya kald1. Ama 
d • Yavru s· h b' 1 nlenir~· m._ 1r afta 11;mde sen 1raz 

- B_ln,dkdtgl!ll klyafPcini diizeltirsin. 
Lt IT e . l 

. cta"d Yen1 :>J~ak ahnrn. Eski bu. 
1k' J ar ceb· d b' 1 Uc- ln. ~'n 1r b1c. a k r1karc:II ve I unu h y 

lltarak Mef~~~dety_~rmak!an arasmda 

Bir siikut oldu, Emirin yiizti k1rmizi -
la§h ve biraz one dogru igilerek devam 
etti: 

- ,Simdi sual sormak SJ(asl bana gel
di. Fransamn Suriye ile Maveray1erdiin 
arasmda bir kayna§ma, bir ittihad ya -
pllmasma mani olacagml zannedar misi
niz? Bu meselenin afakl olarak ve ta· 
mamen bitarafane tetkik edilmesi laztm
dJr. Bu iki memleket arasmda bir yakm
hk husule gelmesini kolayla§hrmak Fran
sanm vazifesidir ve bu, Fransaya ekono
mik ve askeri olmak iizere iki noktadan 
faydah olur. Birbirini itmam eden bir iki 
arab memle!keti, §arkm bu k1smmda ken· 
dilerine dii§en rolii oynamak ic;in birbi
rine bagh olmaga muhtacdnlar. 

Emir Abdullah sustli. Y oruldugu a§i· 
kard1 .. Kendisine veda ederken ziyare -
timden dolay1 lutfen te§ekkiir ve hakk1m· 
daki dostluk hislerini teyid etti. El s1 -
ki§hk, selamla§hk ve Emirin otomobilile 
hareket ettim. Kurli.ise gcce vas1l oldum. 

El Salt'm muattar tepelerinden in-:r • 
ken, giiniin birin~e Suriye ve Maverayi
erdiin Krah olmaib tahayyiil eden bu 
harikulade adamm sozlerini dii§iiniiyor
dum. 

Yazan: SERVER BEDI 

zum yok. 
Haydar h1crag1 kmmdan c;Ikarml§, u

cunu Melegin gogsiine yr.kla§tuarak sap
lar gibi yap1yor ve kahkahalarla giilii ~ 
yordu. 

Melek tekrar etti: 
- Sok cebine onu. Y oksa kalkar gi-

d J:m. 
1- aydar itaat etti. 
Melek telkinlerine devam ediyordu: 
- Gelecek hab, bugiin, sabahleyin 

Mer'iyet tari.hleri 
Akdedilen biitiin bu anla§malar I 5 a· 

gustos 1938 tarihind~ mer'iyete girecek
ler ve 31 agustos 1939 tarihine kadar 
mer'iyette kalacaklard1r. lki hiikumet bu 
anla§malarm yenic:len bir senelik bir rni.id
det ir;in temdid edip etmemek hususun -
daki kararlanm birbirlerine rnay1s 1939 
da bildireceklerdir. 

Hariciye Halk Komiseri Litvinof ce
vabmda demi~tir ki: 

«- Devletler arasmdaki hududlar, 
siibjektif noktai nazarla yahud hiikumet
lerin ve asker! mahfillerin arzularl.le ve
yahud da geyriresmi esaslarla degil, fa
kat yalmz enternasyonal anla~malarla ve 
haritalarla tesbit olunur. J apon tara fl. 
bu i~te, kendisinin ba~ka bir hududa ma
lik olmak arzusundan ba~ka bir deli! ileri 
siirmemi§tir. Sovyetler Birligile Man~u • 
ko ve Kore arasmdaki hudud, an.:.tk 
Cin hiikumetile akdedilmi~ anla~malarm 
ve bu anla§malara melfuf haritalarm tes
bit ettigi hudud olabilir. Manc;uryanm 
1 aponya tarafmdan i~gali, J aponyaya 
hudud degi~tirilmesini taleb etmek hak
klm vermez. Herhalde, Sovyet hiikume-

Y eni anla§ma devresinde de Almanya 
ile olan ticari miinasebetlerimizi nor!T'al 
ve her iki tarafl memnun edecek §ekilde 
cereyan ve inkisaf edece~i §iiphesiz:dir.» --... ····-ihracat 

tacirlerinin i~tima1 
r Bal}taraft 1 fncf sahftedel 

Diger taraftan Karadenizin muhtelif 
ffiiritaka mahsulleri arasmda kalitece e
sash farklar bu)undugu nazan dikkate 
almarak fmd1klan.rmz kalite itibarile 
de dart smlfa aynlml§hr. Bu suretle 
yabanct mii§terilerimizin kalite ve te
caniis hususundaki dilekled tahakkuk 
etmi~ olacak ve bu keyfiyet ihracatr;1 -
lanm1za da daha ileri bir tiple~menin 
biitiin favdalanm temin edecektir. 

Kabuklu fmd1klar i<;in de mcvcud tip
ler tslah ed ilrnistir. 

Fmdtklanmizda bulunmamas1 laztm 
gelen oziirlii taneler csash bir tasnife 
tabi tutulm~. ancak iizerinde mutaba -
kat hasll olmadiihndan bu hususta ahc1 
piyasalarda yeniden bir- ankllt a<;tlmasl 
kararla§tJnlmilltlr. (a.a.) 

• • •• 
Italyan manevralari 

Roma 5 (Hususi) - italyan ordusu 
yakmda senelik biiyiik manevralarma 
ba~hyacakhr. Ba§vekil M. Mussolini, 
manevralardan SOI'lra millr!.im bir nutuk 
irad edecektir. 

kap1y1 vurur~m. ~n arkamd~ gi;lenirsin. 
«Az1c1k a~nm rica edenm» derirn, ka
PIYI ac;ar, girerim. Sol\ra birdenbi1e sen 
gelirsin. 

Melek bu sahneyi anla!Jrken yapt1g1 
rolii Ya§Jyan bir aktris gibi heyecan du
yuyor, adeta heve-sleniyordu. 

Haydar bag1rd1: 
- Ya§§a be! .. 

Melek uzaktan gelen gene bir ~ifti 
gostererek: 

- Sus! dedi, haydi arhk sen istan
bul a git! Ben de bt:rada fazla durm1ya· 
y1m, ka~hm da ge!Jirn. 

- Etme be, otur biraz daha, tatl1 tat· 
h konu§uyoruz. 

Haydar elini Meleg!n dizine koydu 
ve orada bir et parc;asm1 avuclad1. Kac:lm 
dizini <;:ekerek sJc;rami~. ayaga kalkm1~ti: 

- Haydi! dedi, evli evine, ki:iylii ko
yiine. · · Sen de kalk, i.ic; vapuruna yeti~. 
haydi. Sabn bu sefer bir §ey soyleme. 

Haydar da kalktJ. Ag1r ag1r yiirUme
ge ba§lad1lar. Melek onun hafta it;inde 
adaya gelmesine mani olmak i~in ne soy
liyecegini dii§iiniiyordu. 

ti yeni bir hudud r.;izmege muvafakat el
rnemi~tir. Ve muvafakat etmiyecektir. 
Eger ] apon hiikumeti, Cin hiikumet\nin 
elinde bulunan ve Man~uko hiikumetinin 
elinde bulunmas1 icab eden bu anla~ma
lara ve bu haritalara malik degilse, bun
da kabahat bizde degildir. Eger hakika
ten J aponyamn elinde bu anla~malar ve 
bu haritalar yoksa, biiyiik elc;i, tetkik 
edilmek iizere, bu anla~malann ve bu ba
ritalann kopyalanm vermekligimizi biz
den rica edebilir. F akat J apon askerler: 
dogrudan dogruya hareket yolunu tercih 
etmektedir ve haritada tesbit edilmi$ hat
tm obiir tarafma kuvvet istimalile gi;mi~
lerdir. 

Sevyet hiikumeti, kendisinin tasrih et
tigi ~rait dahilinde muhtelit bir komis -
YO!\ te~kiline muvafakatini ~Zeri almama~-

edersin. Anladm rn1? 
Haydar buna rnanaSIZ bir homurtile 

cevab verdi. Melek emin olmak !stedigi 
ic;in IS[ar etti: 

- Anladm m1? Gelecek hafta, bu ~;iin 
sabahleyin on birde viranede bulu§uruz. 
On vapurile gelirsin sen. Anladm m1? 

- Hu ... 
- Ne bic;im laf o: Hu, hu ... Anladm 

m1 diyorum, dogru diiriiz cevab ver. 

- Anlad1k be ... Kafa Utiileme ... Ad3-
lann patentasml m1 aldm ulan? Akhma 
eserse gelirim, sana ne oluyor? 

- Gel me I Nermin seni buralarda go· 
riirse toplamr ... Bak diin ak§am senin se
sini tam~ayd1 ne olurdu? 

- Ne olurdu? 
- Y a polise haber verseydi? 
Haydar birdenbire durdu ve gi:iz!erini 

a~tJ: 

- Polis bana ne kan§lf be? Daha po
lislik bir i§imiz yok ki I 

- lyi amma kadm1 huylandmp gozii· 
nil di:irt ac;hrmak da akll m1? 

Mes'ud bir di.igun 

)apon biiyiik el~isi, bu g()rii~meyi hii
knmetine bildirecegini vadetmi~tir. 

Esbak Feshane Ba§katibi Alo!med Fa• 
ik Erenelin km, gazetemiz muharrirle .. 
rinden Latif Erel'lelin karde§i fstanbul 
Defterdarhgt Muhakemat dairesi me. 
murlarmdan Hayriinnisa Erenelle gene 
maliye memurlanmizdan Ferruh Gii • 
niln diigiinleri, diin gece Parkotel sa • 
lonlarmda se«;kin davetlilerin huzurile 
icra edilmi~tir. Gene evlilere saadetler 
dileriz. 

Rus cevabrnrn Tokyo'daki 
aki$leri 

Tokyo 5 - M. Litvinof'un M. ~igi
metsu'nun tekliflerine vermi~ oldugu ce· 
vab, siyasl 1apon mehafilinde miizakerat 
kap1smm kapanmamakta oldugu suretin
de tefsir edilmektedir. Bu mehafil, gorii§
melerin tekrar ba§byacag1 miitaleunda 
bulunmakta ve iki tarafm noktai nazar
lan arasmda miibayenetler mevcud olma
SII\a ragmen bu babda hissetmekte olduk
lan memnuniyeti gizlememektedirler. 

Royter muhabirine gore 
J use 5 - «Kore»: Cang - Ku -

Feng'den avc:let eden Royter aian • 
SI muhabiri, Sovyet k1taatmm mUte -
madiyen faaliyette bulunmakta oldukla
nm bildirmektedir. Bu btaatm bombard1 
manlan bu sabah da devam etmi~tir. Fa
kat 1 aponlarm toplanm ancak tayyare hii· 
cumlarma kar~1 kullanmakta olduk!an 
zannedilmektedir. 

Fran~t.z matbuahnda 
Paris 5 - Sovyet • ]apon hadiseleri

nin son inki§aflan hakkmda tefsirlerde bu
lunan Epok gazetesi §Oyle yazmah~du: 

«Tokyo' nun teklifi kabul edilirse bu· 
nun iki tiirlii faydas1 olacakttr. Evve!a 
zihinlerde siikunet has1l olacak, sonra da 
mahalli kumandanhklarm salahiyetleri 

vanadan «;1k1yorsun. 
Gene dort yo] agzmda aynldtlar. Hay

dar uzakla§mc1ya katlar Melek yerinden 
kimildamadJ. Sonra derin bir nef~ al· 
d1. Oh ... ;limdi diinyalar onundu. Bir 
hafta bir haftad1r. Bu zaman ic;inde ada
da istedigi gibi gezip tozabilecekti. Cam 
F erhada c;aktnmadan biraz fingirdemek 
de istiyordu. Oyle ya, can bu. Ferhad1 
tamd1g1 gecedenberi aftos yi.izii gordiigi.i 
yoktu. Bu oglan da kibirli mi, sevdah m1 
nedir, hie; a~na fi§neye yana~m1yordu. 

kalkm1~ olacakhr. Bu mevzuubahs mmta~ 
kanm ehemmiyeti dolayisile bu hususta 
bir itilafa vanlmas1 olc:luk~a gii~ti.ir. Fa~ 
kat as1l laz1m olan ~ey «hudud hadiseJe .. 
rine» nihayet '>:ermek ve harbin patlama• 
sma mani olmakhr.» 

Ordre §i:iyle yaZ!yor: 
«] aponya bali hamda §iiphesiz uzun 

bir zaman ic;in Cin i§ile me§Kul olacagm • 
dan Sovyetler Birliginin Avrupada faa .. 
liyetine herhangi br §ekilde mani olamaz. 
1aponyanm Moskova'da yaphg1 te~<>b • 
biisiin manas1m anlamak ve bundan mem· 
nun olmak ic;in vaziyete bu zaviyeden bak· 
mak icab eder. <;:ang-Kufeng sutlarmda 
belki Cekoslovakyanm mukadderatJ te• 
eyyi.id etmi§tir. <;:iinkii bu diinyada her ~ty 
birbirine baghd1r.» 
Cin - Japon harbi: 

Cinliler ltiicuma ge~tiler 
Londra 5 {Hususi) - $imali <;inde· 

ki 1 apon kuvvetlerinin miihim bir bm1 
Man~u hududuna nakledildiginden, <;ia
liler fmattan istifade ederek bu saba!\ 
Japonlara kar§l umumi bir hiicuma ba§• 
lamJ~lar ve mavi denizde iki japon harl::i 
gemisini ballrmi§Iardlr. 

Hankeu cephesinde de <;inliler 12 J a• 
pon tayyaresini dii§iirmii§lerdir. 

Fran$t% Hariciye Nazrrr Cinin 
Paris sefirile goriiflii 

Paris 5 - M. Bone, bu sabah <;inin. 
Paris Bi.iyiik Elc;:isi M. Vellington Ku'yu 
kabul etmi§tir. Elc;i, M. Bone ile Uzak
§arktaki siyast ve asker! vaziyet hakkm~ 
da gi:irii~mii§tlir. 

Hankeu'nun tahliyesi 
Hankeu 5 - Y abanc1 diplomatla:-, 

yann, yukan Yangtse Frans1z seyrisefain 
kumpanyasmm F okyuen vapurile Han • 
keu'dan <;unking'a hareket edeceklerdir. 
Burada kalan son ~ivil idareler, serv:s • 
lerini Ser;uena nakli i~ini l,itirmek iizere· 
dirler. Mare§al Can·K;~y-$ek ile askeri 
makamlar, muvakkaten Ul(ang'da kala ~ 
caklardu. Mmtaka nm idaresine General 
<";eng§en memur edilrni~tir. 

Kad1n b ~Rln Yuwne dogru tuttu. 
- Sok agl~di : 

cebme onu. Boyle §eylere Iii-

burada bulu§uruz. Birbi•imize planlan -
illiZI anlatmz. Beraberce karar veririz. 
0 gece bu i§i bitiririz. 0 zamana kadar 
ben otelin ko§esini bucagmi daha iyi og
renirim. Bakahm kapiiar nas1! kilidlel\i
yor, nerelerde nobe~c;:i var, kanmn odas1· 
na nas1l gireriz? Oy!e ya, ic;eriden siir
melerse nas1l gireriz! Belki ilkonce ben 

- Senin bu seferki geli§in ~ok fena 
oldu, dedi, hir daha sakm benim haberim 
olmadan gelme. Biitiin i§lerimizi alti.ist 

- Huyland1rmam be, korkma! $imc:li 
sen de bana ak1l dersi vermege mi kalk
lln? 

- Sen ak1lsiz degilsin amma i~ince Zl· 

Cantasmdan aynasm1 «;Ikard1 ve g3zii
ne bakt1. Oh, pans1man iyi geldi galiba, 
~i~ iyice inmi§ti ve morlul. Ja gi:iziin tabii 
golgesiymi§ gibi hafiflerni§ti. ;loyle bir 
gezmege karar verdi. «Nereye gitsem, ne
reye gitsem ... » diyordu. Manzaro.dan 
h1kmi§h. Cam biraz sokak kalabahg1 
gormek i~tiyordu. Fa kat §imdi herke; uy
kudadJr. Olsa olsa iskele ba§mda buaz 
insan yiizii gori.ir. Saatine bakt1. O~e be§ 
var. iskeleye gidinciye kadar tic; olur, 
Haydan lstanbula gotiirecek vapur da 
kalkar. Eger numaras1z serseri Adada bir
kac;saat daha kalmak istememi§se .. «Be
nim de zorurn ne bu herifle ?» diye dll§iin
dii. 

CArkasz var> 

Cin Ba§kumandanhih ile c;ok yakmdan 
alakadar bir zat birc;oklannm ~iiphe ett;!i 
Hankeu miidafaasmm c;ok c;etin olacagmi 
ve Sanghay civanndaki muharebelere mii· 
§abih uzun si.irecek c;arp1~malara sebeb ,·e· 
recegini bildirmi§toir. 
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GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Osmanll devletl kurulurken yard1m1 

dokunan bir Rum bey! (lkl kelimeli bir 
isirn). 2 - Bir clns ot, blr goz reng!. 3 -
Bir emir, yiiriiyerek. 4- Kalbur, e§ya. 5-
Alfabeden lkl barf yanyana, demlr sana
yil merkezlmiz. 6 - Bir emir, zlya. 7 -
Eski bir Tiirk devlet!, cemi edat1. 8 - Qa
lan, koruyan. 9 - Blr erkek ismi, ters ce
virirseniz Arabistanda bir mmtaka olur. 
10 - Sahib, atm klsunlarmdan, Yunanis
tandalci eskl Tiirklerden. 11 - Miirekkeb 
bir edat, bir renk. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Sur (!ki kellmel. 2 - Safra kesesl, 

ters cevirin !nee tiiy olur, cerceve. 3 -
Kal'l§lk degil, blr emir. 4 - Ters r;;evlrln 
yere yayiiir, blr kadm lsmi. 5 - Ters ce
virin bir devletln merkezl olur, !badet ye
ri. 6 - Alfabeden lki barf yanyana, yerden 
{:Ikanlan, bir eda tm klSaltllffiL\ll. 7 - Ye
necek ~eylerden, soru edat1. 8 - Meydan, 
alfabede bir harfin okunu§u. 9 - Bir dev
letin paras1, her tarafma s1vamak. 10 -
Nota, r;;ogalmak. 11 - Hezlmet, Arabista
mn blr klSmmda gecen bir para. 
Evvelki bulmacanin halledilmJ~ ~ekll 

l 2 s 4 !'> (I 1 !! 9 10 11 

4siAIFIATsl01RIE IN"il11iit 
2 IIZIA\HIAirl•lvl t IDIA1 
a LIAIK\ f INI•IPI I \YIAfZ 
4 AILIIILI•IsiAI<;IAIKI• 
b HIAIRIEIMI•ILI•Izl I 1L 

• 6 AINI•IRI I ICIAILI8IKIO 
, T 1•1 B ,., s I i I M I 0 IN IIi~ 
8 AIR\AIBIAIVIAIPIUIRIU 
91 NIOITIAILIAIRI•IHIA\Til 

1(lj•IMIAILI•INI•I t I•Jzl•l 
11 MIAINIOILI•IEIKISI I IKI 

r.- Zayi ~ek 
Amsterdam iizerine ~ekili Hfl. 

7033,51 lik bir c;ekin zayi oldugu 
mii~terilerinden birisi tarafmdan 

'HOLAN fSE BANK - ONi N. V.'ye 
I' bildirilmi~tir. i§bU ~ekin tediyesi

ne muhalefet konuldugu cihetle 
bunu bulamn mezkfu- bankaya mii
racaat eylemesi rica olunur. 

, Satlhk 
HALiS CiNS KoPEK 

~ecereli 5 aylrk halts Alman Dog'u 
satJltktJr. (VilAdimir Rum krz ye• 
timhanesi HEYBELIADA) adresine 

I•••••• murawat. ••••••• 

----------------· Bi~ki dersleri 
Kadm terziligine aid 3 klSlmhk 

ki tablard1r. 
1 incisi 2, 2 ncisi ve 3 iinciisii 

iki§er bu~uk liradrr. Satl§ yeri: 
Be§ikta§ Diki§ Yurdu. 

,-SEBORiN~ 
Ba§ta goriilen kabuk, kepek, kt

zarti, ka§mhyr kamilen ge~irir. Sa~ 
dokiilmesine mani olur. Yiizde ve 
cildde bulunan her nevi siV'ilce ve 
ergenligi tamamile gec;irir. Eczane-

llerde bulunur. Bir tecriibe kafidir. 

SOYDAN--~ 

·.~ Siinnet~i Ahmed 
J Me,hur sOnnetclba•• 

Halebllnln torunu 
/-> <;ar~tl<apt tramvay durak 
ff~ No_~. T .. l ~11!09 ve 4 6-37 

Dr. iHSAN SAMi 

~ 
((l ~1\ 

~ ,l)~ 

RADIO 
EDiSSON 

MUessesesi 
Beyoglu Istiklal caddesi No. 34 

Sat1hk kamyon 
Az kullamlmi§ HANSA - LOYiT mar

kah mazutlu bir KAMYON sahhktlr. 
Sirkeci garmda 14 numarah ambara 
mUracaat. 

,- KREMALI KA,ER • 
!svi~reden getirdigimiz miitehas

srs marifetile Bursadaki fabrika
mizda sureti mahsusada imal ettir
digimiz cULUDACh markall ekstra 
ekstra ~ok nefis !svi~re usulii kre
mah ka~erle diger nevi !svi~re usu
lii peynirlerimiz piyasaya ~rkanl
ml~tlr. 250 gramhk srhhi paketler 
i~inde ULUDAG markasm1 ta~I • 
yan ve her yerde 35 kuiU§a satllan 
bu kremah ka~eri sabah kahvalh
larile ogle ve ak~am yemeklerin -
den sonra yemekle s1hhatinize biz
met etmi§ olacaksm1z. Tren, vapur 
ve tenez7.i.ih yolculuk\annda ta§m· 
mas1 kolay ve lezzetli ve faydah 
oldugu kadar nefasetine gore de 
ucuzdur. Kuvvetle ve emniyetle 
tavsiye ediyoruz. Her bakkalda 
bulunur. Toptan sat!§ yeri: Bahk • 
pazan Siingercilerde No. 83. l;lakir 
ve Abdiirrahim Sliter karde~ler 

ticarethanesi. 

Istanbul otomobilciler 
ve 

~oforler cemiyetinden: 
!stop lambaSt bedeli olarak makbuz 

mukabilinde cemiyet veznesine yahn
lan (iki.§er) lirayt 15 agustos 938 tari
hinden 15 birincite§rin 938 tarihine ka
dar cemiyete miiracaat edenlere iade e
dilecektir. Bu tarihten sonra geriye ka
lan paranm irad kaydedilecegi ilan olu

nur. 

Askeri Fabrikalar 
ilinlara 

6415 ton lavamarin komiirii ahnacak. 
Tahmin edilen bedeli c83395• lira o

lan 6415 ton Lavamarin komiirii Askeri 
Fabrikalar Umum miidiirliigii merkez 
Satmalma komisyonunda 20/8/938 cu
martesi giinii saat 11 de kapah zarf ile 
ihale edilecektir. l;lartname 4 lira 17 ku
ru§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 5419 
lira 75 kurll§u havi teklif mektublanm 
mezkil.r giinde saat 10 a kadat" komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindeki vesaikle mezkfu- giin ve sa
atte komisyona miiracaatleri. (4950) 

-- SATILIK Ko~K _......._ 
Balmkoyi.inde Baglarda Zuhurat 

Baba yolunda istasyona ~ok yakm 
denize ve her tarafa nezareti olan, 
mebzul tath suyu ve tavuk yeti§· 
tirmege ve her tiirlii ziraate elve
ri~li geni~ arazisi bulunan 6 oda ve 
sair mii~temilatl olan bir ko~k uy
gun fiatla satihk veya kirahktir. 

Gormek ir;in: Ayni mahallede 
bekc;i Hasana. 

Goriisme'< i~;in Tel.,fon 3~-124 e miiracaat 

.. KELEPI'R• 6,5 M. boy "e 2M. enin• ., 
• de miikemmel bir halde IIIII 

GONOKOK A$151 Sir kotra sabhktlr 
Belsoguklugu ve ihtilatlarma kar$I Isteklilerin G~ztepede Qiftehavuz• 
pek tesirli ve taze a$Ichr. Oivanyolu 
:lultanmahmud tiirbesl No. 113 larda 52 No. lu haneye 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~m~u:ra~ca~~a~tl~arr·~--~-~--~.~~~ 
Bolge San' at Okulu Direktorliigiinden : 

istanbul Bolge San'at okulu i~in talebe kaydma 8 agustos pazartesi 
ba~lanacakt1r. Paras1z yatlhhk imtihanlarma gireceklerin kay1d i;~i 18 
agustosta sana erer. 

Farah yahh ve yahs1z talebe kaydma 28 eylule kad.ar devam edile
cektir. Bu arada Ankaradaki !n~aat Usta Okulu ile diger Bolge San'at 
okullan i<;in de istanbul ve civarmda bulunan isteklilerin kay1dlan oku
lurmtzda yapilacakhr. ( 5151 ) 

I Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlari _J 

Mahallesi 

Galata Yenicami 
Taksim Firuzaga 

KiRALIK 

Fermeneciler 
S1raserviler 

EMLAK 
No. 

118 

Cinsi 

Diikkan 
Ah~ab ev 

Ayhk kira 
L. K. 
15 00 
4 00 

Yukanda yaz1h vakrf mallar 31/5/939 sonuna k_adar kiraya verilmek 
iizere bir ay miiddetle paz::1rl!ga birak!lmi§tlr. 

isteklilerin Beyoglu Vak1flar Miid.i.irlligii Akar'!t §Ubesine her giin 
miiracaatle.t:l.. • - ()142 

CUMHURfYET 

J BU AK.$AM saat 21 den itlbaren : Sanyerde 

CANLI BALIK 
Kazinosunda me~hur Ladanny Macar bayan orkestras1 

tar~~~ndan KONSER ve bunu mute~- Varyefe Pro ram• 
Biiyilk ktb ~ok zengm g 

ile sabaha kadar CAZ ve DANS 
Marina Palmero, Duo Tarzan, Spriridis ve Gregor· 

yan, Tleri ve Blinos varyete numaralar1 
Avdet i<;in otobiis temin edllmi§tir. Masalanmzr evvelden tutunuz. 

Tfllelon : 32,90 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 

C i n s i 
Kesilmemi~ odun 
Mangal komiirii 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Miktan Muhammen fiat! M. Garanti 

2000 - 2500 c;eki 250 kuru~ 
15000 - 20000 kilo 4,5 » 

536 Lira 25 K. 

Kapah zarfla yap1lan eksiltmede istekli c;J.kmayan Bak1rkoy Emraz1 
Akliye ve Asabiye hastanesinin odun ve mangal korrli.irleri yeniden kapah 
zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 <;ar~amba giini.i saat 11 de Cagaloglunda Slh
hat ve i~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yapl
lacakhr. 

2 - istekliler ~artnameyi her giin Komisyondan alabilirler. 
3 - !steklil~ cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka

nunda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubile birlikte teklifi havi zarflanm ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. ( 5172 ) 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : -~ 
I - CE§idleri ~artnamesine ekli ~istede yaz1h 350 kilo hurufat, kag1d 

iistiine bas1lm1~ yaz1 ve barf niimunelf'rine uygun olmak §artile ac;lk ek
siltme usiJh1c satm almacakhr. 

II - Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatl 31.50 liradtr. 
III - Eksiltme 11/VIII/938 tarihine l'ashyan per~embe gi.inii saat 10 

da Kabata::ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya· 
pilacakt1r. 

IV - Sartnameler parasrz olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - 1stekliler eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte yukanda ad1 geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 4774) -Idaremizin KoGhisar tuzlas1 ic;in bu kere tadil edilen §artnameleri mu-

cibince satm ahnacak 10 aded mahruti ve 5 aded dort ko;~eli ~ad1r yeniden 
a~Ik eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli mahrutllerin beheri 50 liradan 500 lira, dort 
ko~elerin beheri 110 liradan 550 lira ki cem'an 1050 lir:a ve muvakkat temi
nati 78.75 liradu. 

3 - Ek~iltme 11/8/938 tarihine rashyan per~embe gi.inii saat 11 de 
Kabata;~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapila
caktlr. 

4 - Muaddel $artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden 
ahnabilir. 

5 - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan kanunt vesaid ve 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte 
yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur, ( 4715 ) -1 - !daremizin Kagrzman ve Kulp Tuzlalan i<;in ~artnamesi mucibince 
satm almacak 10 aded vagonet 4/7/938 tarihinde ihale edilmediginden yeni
den ac;rk eksiltmiye kol}mu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminah 37,50 lirad1r. 
3 - Eksiltme 13/8/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de Ka

bata§ta lE>vazrm ve mi.ibayaat ~ubesinJlf~i ahm komisyonunda yap1lacaktir. 
r 4 - $artnameler paraSlZ olarak hef gfih SOZU gegen §Ubeden a}mabilir. 

5 - Eksiltmiye i&tirak etmek istiyenlerin fiats1z ve mufasal tekliflerini 
ihale giiniinden 5 giin evveline kadar inhisarlar umum miidiirliigii Tuz fen 
§Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
laz1mc!.Ir. 

6 - isteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (4916) -I - l;lartnamesi mucibince satm ahnacak incir. iiziim ve anason koy-
maga mahsus 50.000 aded c;uval 1/8/938 tarihinde ihale edilemediginden 
yeniden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli beheri 42 kuru§ hesabile 21000 lira ve mu
vakkat teminah 1575 liradrr. 

III - Eksiltme 22/8/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 da 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapi
lacaktir. 

IV - l;lartnameler 1 lira bedel muka~ilinde her giin inhisarlar Le
vazim ve Mubayaat :;>ubesile Ankara ve Izmir Ba§miic:liirliiklerinden ah
nabilir. 

V - !steklilerin pazarbk ir;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 5094) -I - idaremizin Tekaiid Sandrg1 ic;in kabul edilen tipler dahilinde 
ve resimlerine uygun olmak §artile 13 parQfi e§ya ayn ayn pazarhkla sa
tm almacaktlr. 

II - Pazarhk 22/VIII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10,30 
da Kabata;~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacakhr. 

III - Listeler paraSIZ olarak her gojn sozii gec;en iiiUbeden almabile
cegi gibi resimler de goriilebilir. 

IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii.
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 5182 ) -I - idaremizin Samsun fabrikas1 igin cins ve miktan listesinde yaz1h 
124 kalem ecza ve alah fenniye a<;Ik eksiltme usulile satm almacaktir. 

2 - Muhammen bec!.eli 617 lira ve muvakkat teminah 46.27 lirad1r. 
3 - Eksiltme 23/8/938 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da Kaba

ta~ta Levaztm ve Mubayaat :;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
4 - Listeler parasiZ olarak her giin sozii ge<;en §Ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komi&yona gelmeleri ilan 
olunur. ( 5184 ) -
Cinsi 

MotOrin 
Makine yag1 

40 hk ~ivi 

Muhammen bedeli 
Miktan Beheri Tutan 

L. K. S. L. K. S. 
6000 kilo 7 - 420 -

250 » 16- 40-

2000 " 15 05 
460-
301 

Muvakkat Eksiltme-
teminat nin saati 

L. K. 

34 50 11 

22 57 13 

I - Yukanda cins ve miktan yaz11I 6250 kilo yaglama yag1 ile 2000 
kilo ~;ivi ;~artnameleri mucibince ayn ayr1 a~Ik eksiltme usulile satm ah
nacakhr. 

II - Muhamtnen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos
terilmi§tir. 

III - Eksiltme, 23/VIII/938 tarihine rashyan sah gi.inU yukanda ya
Zih saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komis
yonunda yap!lacakhr. 

IV - Sartnameler paraSIZ olarak her giin sozii geGen §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ir;in tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad.! ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. ( 5183) 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Devlet Bas1mevimizde mevcud kmna makinelerinde ~ah~mak iizere 

i§c;i almacakhr. K1rma makinesinde ~ah§masm1 bilt>n i~~ilerin Direktorlii
ge muracaatleri. (5107) 
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BU AK$AM Bayan AYTEN idaresinde 

CADDE BOSTANI PLAJ GAZiNOSUNDA 
Me§hur H A z I M ve tiyatro baleti b:rahndan 

san'atkar muntelif numaralar ve danslar 
I 

12 Agustos Cuma ak§amt 

FESTiVAL GECESi 

Kiitahya Vilayetinden : 
Ki.itahyanm Tav§anh kazasmda yeniden yap1lacak be§ dersaneli okul 

binas1 in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - !§bU in§aatm bedeli ke§fi 35440 lira 70 kuru§ olup bu paran!ll 

yans1 938 biit~esinden, diger yans1 da 939 biitc;esinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akc;esi 2558 lirad1r. 
3 - ihale 2 eylul 938 cuma gi.inii saat 11 de Kiitahyada Daimi Enci.imell 

huzurunda yapilacaktir. 
4 - Bu in§aata aid evrak ~unlard1r : 
A- Proie 
B - Ke:;!ifname 
C - Hususi §artname 
<; - Fenni §artname 
E - Baymd1rllk gene! §artnamesi 
F - Eksiltme ~artnamesi 
D - Mukavele projesi. 
5 - !§bu evrak1 arzu edenler 178 kuru~ mukabilinde Kiitahya Na,fta 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi ic;in ~u evrakm teklif zarfmJ11 

ic;erisinde bulunmas1 $arttir. 
A - Nafta Vekaleti miiteahhidlik vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikast. 
C - En a§agi 25000 lirahk bina in~aati yaptlgma dair bonservis. 
7 - isteklilerin mezkur giin saat 10 da teklif mektublanm makbu~ 

mukabilinde Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri §arttir. Bu saatten sonra 
~~l~unm~ (5~) 

~ 

Dahiliye Vekaletinden: 
Birecik kasabasmm meskUn ve gayrimeskun 270 hektar olmak iizere 

halihaz1r haritasmm almu i§i a§ag1daki ;~artlar dahilinde eksiltmiye ~Ikar~l· 
mt§hr. 

1 - !§ill muhammen bedeli 6000 lirad1r. 
2 - !stekliler bu i§e aid §artname, ptoje vesair evrak1 paras1z olara~ 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen :;;efliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/8/938 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat on birde 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetinde ya• 
p1lacaktlr . 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin a§agida yazi11 teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalarl 
laz1mdu. 

A - 2490 sayi11 kanunun 16 ve 17 nci mac;Idelerine uygun 450 lira 00 
kuru§luk muvakkat teminat, _ 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii madcl.esi mucibince eksiltmiye girmeye bit 

mani bulunmadlgma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen l;lefliginden miinakasaya girme i~ill 

alacaklan vesika, 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin• 

de Komlsyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi$ bulunmas1 lazrmdu. . 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar HeyetJ 

Fen ~efl!gine mliracaat etmeleri. c 2788 » ( 5001 ) 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlar• 
Muhammen Fey 

klymeti ak((esi Semti Mahallesi So~~ No. Cinsi 
L. K. L. K. 

250 00 18 75 'U'skiidar 
2052 oo 153 90 l{adikoy 

!cadiye Maruf 
Rasimpa§a Diiz 

27 Evin tamamt 
14, 14 Maac:liikkan 

1 evin tamaml 
540 00 40 50 » • Akifbey 22 Arsanm ~ 

1755 00 131 67 " · ~ Diiz 16 Evin ~ 
Yukanda mevki ve cinsleri gosterilen gayrimenkullerin tamam1 satil· 

mak iizere miizayedeye ~Ikanlmi§hr. thaleleri 18/8/938 per§embe gi.inii sa• 
at 10 dad1r. !steklilerin Kadlkoy Vakular Miidiirliigiine gelmeleri. ( 5022) 

.J 

Nigde Naf1a Miidiirliigiinden : 
Nigde Naf1as1 i~in bir aded zatiilhareke ta§ luran makinesi satm al1· 

nacakhr. 
1 - Takah 0. ila 80 M. M. metre e,b'admda asgari saatte 3 • 3,5 metre 

mikab1 ta$ k1racaktu. 
2 - Motor asgari 12 c Ps • Dizel ve ta§ ay1rma silindiri bulunacakhr. 

3 - ~asi : tamamile c;elik dort tekerlekli firenli. 
4 - Ta~ k1ran r;enesi hususi ~elikten mamul. 
5 - Srkleti azami : 7300 K. 
6 - Teslim miiddeti : 1ki ay. 
7 - Mukavelename, ilan iicretleri ve bilumum masraf miiteahhide aiddi!· 
8 - Teslimi Nigde istasyonu. · 
9 - Muhammen bedeli 6925 liradtr. Teminat bedel iizerinden veri• 

lecektir. 
10 - i~bu makinenin 29/7/938 tarihinden ba§hyarak 17/8/938 ~ar~am· 

ba giinii saat 11 de ihalesi yap!lmak iizere 20 gUn miid.detle a<;Ik eksiltmiye 
konulmu~tur. Taliblerin yevmi mezkurda Nigde Vilayet Daimi Enciimenille 
gelmeleri ilan olunur. ( 5170) 

I istanbul Belediyesi l!anlan · j1 

Babkpazari Caddesinde Sabbk 
Diikkan Ankaz1 

Eminoniinde Ah1~elebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda eski 62/60 yeni 1/10 - 10, 1/8.8 ~o.h dlikkan 

Muhammen !llc !l 
bedeli teminB 

ankaz1 200 15 
Eminoniinde Ah1~elebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 16 No. diikkan ankaz1. 35 2 63 
Eminonunde Ah1~elebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 14 No. diikkan ankaz1. 35 2 6a 
Eminoniinde Ahi<;elebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 20/18 No. diikkh ankaz1. 200· 15 
Eminoniinde AhiGelebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 22 No. d.iikkan ankaZI. 45 3 36 
Eminoniinde Ah1celebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 26 No. di.ikkan ankaz1. 35 2 63 
Eminoniinde Ah1c;elebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda 24 No. diikkan ankaz1. 45 3 38 
Eminonlinde Ahi<;elebi mahallesinin Bahkpazan cadc;Iesi 
sokagmda yeni 32 - 2/1 No. diikkan ankazr. 250 18 75 
Eminoni.inde Ah1celebi mahallesinin Bahkpazan caddesi 
sokagmda yeni 12 No. diikkan· ankaz1. 80 6 Jc 

Yukanda muhammen bedelleri yaz1h diikkan anl<;az1 ayn ayn satil~~-
iizere p_azarhga konulmu§tur. ~artnameleri Levazrm Miidiirli.igiinde go~fe 
lebilir. Istekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubl 
beraber 9/8/938 salt giinii saat 11 c!.e Daimi Enci.imende bulunmahdirlar.
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ASKANIA'nln genilj blr calr$ma sa~ast vardtr ve dalma 
birincl nev'i evsaft haiz lmalat teslim eder. 

Buharla kazan regDIAtGrO 

Hassu frtlfa Dl~me cfhut 

A~a~ada yazah ilmi ve 

fenni Astronomi, jeo· 

dcsi, jcofizik, Mcteoro· 

loji, Matcmatik, Hava· 

c:alak, Denizcilik, Hara· 

ret ve i~letme tekni~ine 

ait, Hava gaz1 mesaha, 

Hava ga~1 teshin alet 

ve cihazlara imalinde 70 

senelik bir _tecrUbemiz 
vard1r, 

Arzularanaz1 bildirmek 

1uretile Hizam gelen biJ· 

tiin izahab derhal ve· 

rebiliriz. 

Hatlartn Slrkma sehlm 
61~me cfhazt. 

Omuzda kullantlablllr ran! 
film alma clhnt 

AIKANIA-WERKE Ali. 
BERLIN·FRIEDENAU 
KAISER .ALLE .E 86-89 

T0RKIY• M0MESSILI a 

"SOOET" KE~FlYAT VE IN~AAT TORK ANONIM ~IRKETl 
iSTANBUL- OALATA; AeUkUrazlone Cenerall Han 4UncU kat 

Posta Kutueu 1321 Telefon 42510 

Miisabaka imtihani 
lurkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1ndan : 

1 - Bankam1za miisabaka ile c 10 ,. miifetti§ namzedi almacaktlr. 

1 2 - Bu miisabakaya girebilmek i<;in Siyasal Bilgiler veya Yiiksek 

1 khsad ve Ticaret okullarmdan veyah';ld ~ukuk ~akiiltesinden ve:ra bun
arm yabanci memleketlerindeki muad1llermden d1plomall olmak lazimdir. 

3 - Miisabaka 7, 8, ve 9 eylfrl 938 giinlerinde Ankara ve !stanbul T. 
~: Ziraat Bankalarmda yaz1 ile yapllacak ve kazanan~ar te§rinievvel i<;inde 
Sozlu bir imtihana tabi tutulacaktir. 

4 - Miifetti~ namzedlerine c 140,. lira ayhk verilir. :Askerliklerini 
rapmak iizere ayrllan miifetti§ ve miifetti§ namzedleri askerlikten avdet
erine kadar maa§SIZ mezun say1hrlar. 

fvlufettii namzedleri iki senelik bir stajdan sonra ll"liifet-ti~lik imtiha
~;~n. ·tabi tutulacaklar ve kazamrlarsa c 175 ..- lira ayhkla miifetti§lige terfi 
1_ t.~.nles;eklcrdir. « Yep.i kanun.umu m cibinc~ bank ~ an da e 
"'audliik hakkm1 haizdirler. ,. 

1 5 ....._ im~ihan program1 ile sair :!artlan gosteren matbualar Ankara, 
stanbul ve Izmir T. C. Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - istekliler, aramlan vesikalarm as1llanm veya noterden tasdikli 
~lretlerini bir mektubla Ankarada Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 

efli~? Heyeti Reisligine vermek veya gi:indermek suretile miiracaat et
!;eli~irlcr. Bu miiracaat m..ektubile vesikalarm en ge~ 24/8/938 tarihinde 

efhi? Heyeti Reisligine gelmi§ olmas1 me§ruttur. c 2397 ,. ( 4402 ) 

•-••••••••• 1\Iudanya kar~ISlnda 

ARMUDLU KAPL CASI 
Yeniden 

A. ~adyo - Aktivitesi en <;ok olan kaphcad1r. Romatizmalara, Nikrise, 
sab1 hastahklara, Tenasiil sogukluguna il&h.. <;ok iyi gelir ; daha 

trafh bilgiler edinmek istiyenler, Dr. Mustafa Hakkmm (Kaphca.:r Hakk1nda Genet Bilgiler ve Armudlu Kaphcas1 
t 8 kk1nda ilmi Tetkikler) isimli kitabc1gm1 (ikbal) kitabevinden 
ednrik edebilirler. 44 sahife 10 kuru~. 
1 Raphcada yatak iicreti yevmiye 2 lira.dir. Bir haftadan fazla ka
anlara % 15, aile ile olursa % 20 tenzilat. Istiyenlere tabldot yemek de 
~=rilir. ~ir banyo 50 kuru§. 10 banyoluk. karnede % .~o tenz.il.at. Trak 

Puru Ile !stanbuldan 2 saatte gidilir. Iskelede otobus serv1s1 vard1r. 

Edirne Meri~ Su 
~ubesi 

• • 
lslert 

' 
Miihendisliginden: 

bnl 1 - Eksiltmeye konulan i~: Ecl.irne civarmda Meri~ nehri sag sahilinde 
l'llu un.an Bosna ki:iyiiniin feyezandan kurtulmasi i<;in yap1lacak sedde ve mah-

\ lll§<lati ke§if bedeli 51305,92 lirad1r. . .. .. . 
l1e 11 .. --: Eksiltme 15/8/938 tarihine rasthyan pazartes1 gunu saat 12. de Edir-
11)1· Ukumct konag~mda Meclisi umumt salonunda toplanan su eks1ltme kos:yon 

· un~a kapah zarf usulile yapilacakbr. . . . 
Ren ~ - lstekiler eksiltme ~artnamesi. mukavele proJeSI, Baymdrrh~ .i§l~n 
C~>d~e ~a~tnamesi. umumi su i~leri §artnamesi, hususi ~artname, vah1d1 Jiat 
tis}j"·h~1 ve projeleri 256 kuru!? mukabilinde Edirne Trakya Umumi Millet-

• ~~ bmasmda Meri~ Su i~leri ~ubesi Miihendisliginden a:abilirler. 
tel'lli - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 3815,29 hrah.k muv~kka~ 
basa nat vermesi ve 15 bin lirahk Naf1a su i~leri veya bu kab1l naf1a ~~~en 
ahhi~~a.kta fenni kabiliyeti olduguna d.air Naf1a Vekaletinden almmi§ mute-

5 hk :'esikasi ibraz etmesi. . 
evveJ·- Istekliler teklif l!lektublarm1 ikinci maddcde yaz1h saatten b1r saat 

p1ne kadar Meri<; Su I~leri ~ubesi miihendisligine vermege mecburdurlar. 
....__ ostadr olan gecikmeler kabul edilmez. ( 4894) ' 

be\Tiet Bas1mevi DirektOriUgiinden: 
~iti ';~o makinesile bas1lacak 57X82 1/16 k1t'asmda iki okul kitabm1.n 
~~ ol ,GOO, digeri 50 000 sav1 iizerinden bas1m ve cild i§i her kitab ayn b1r 
l'llalz arak . Pazarbkla' a~1k ~ksiltmey konulmu!?tur. Kitabm kag1d ve cild 
"Pa2a:trn~s1 .~as1mevimizce temin o1unacakbr. Eksiltme ve ihale 8/8/19~8 
teak1b es1 gunii saat 10 da Devlet Bas1mevi Direktorliigiindc birbirini ~~-
1117,50 ~~Pilacaktir. Muhammen be~elleri birinin 1561,50 li.ra ve digern~m 
betinct lra ve muvakkat teminat m1ktarlan da bu bedellerm % 7,5 u ms
Ve} b: olu~ usulii d.airesinde isteklilerin eksiltme zamamndan bir saat ev
~ltsnt tenu~atlan Devlet Bas1mevi veznes~ne yahrm1~ olmalan laZimdir. 
gince ~~Ye 1~tV:ak edeceklerin 2259 sayll1 kanunun ikinci maddesi gere
'l'~caret agrn gelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklarma dair mahalli 
lt1tab n ~as1ndan almmi$ bir mektub getirmeleri ve eksiltmeye konulan 
ed~n b ~v lnden bir okul kitabmi muvaffakiyetle basm1~ olduklarm1 isbat 

Oe e 1e Ve i~lcri de gi:isterme>leri lazimd1r. 
l'ilir. ne §artname, Devlet Bas1mevi Direkti:irliigiinde paras1z olarak ve

(5128) 

CUMHUBIY.E'I 

I istanbul Komutanhg1 ilinlar1 

----------~-----33. Tiimen birlikleri hayvanah 
i<;in 282,000 kilo kuru ot satm almacak
tlr. Kapah zarfla ihalesi 24 agustos 938 
t;ar§amba giinii saat 11 de yapilacaktir. 
Muhammen tutan 7755 lirad1r, ilk te • 
minah 582 lirad!r. $artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. lsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 saYih kanunun 2 ve 3 iincii mad -
delerinde yaz1h vesikalarile beraber 
ihale gp.nii ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektublanm 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko -
misyonuna vermeleri (5173) 

-~-
Karadeniz Bogaz1 birlikleri hayvana-

ti i<;in 85,000 kilo kuru ot satm alma • 
caktir. A<;Ik eksiltme ile ihalesi 24 agus
tos 938 ~ar§amba giinii saat 11,30 da ya
pilacaktir. Muhammen tutan 2550 lira
drr. Ilk teminatl 192 lirad!r. ~artnamesi 
her giin komisyonda goriilebilir. Istek
lilerinin ilk teminat mak:buz veya mek
tublarile 2490 sa)'lh kanunun 2 ve 3 i.in
cii maddelerinde yazll1 vesikalarile be
raber ihale giinii belli saatte Fmd1kl1 -
da Komutanhk ·satmalma komisyonu -
na gelmeleri. (5174) 

*** 
istanbul Komutanllgi birlikleri i~in 

§erait ve evsa£1 dahilinde 5000 lirahk 
sadeyag1 satm almacaktir. Pazarhg1 
8 agustos 938 pazartesi giinii saat 10 da 
Fmdlkhda Komutanhk Satmalma ko
misyonunda yapuacakt1r. !steklilerinin 
belli giin ve saatte komisyona gelme • 
leri. (5175 

*** 33 tiimen birlikleri erati i<;in liizumu 
olan 12000 kilo sade yag satm almacak
tlr. Kapab zarfla ihalesi 19 agustos 938 
cuma giinii saat 10,30 da yap1lacaktrr. 
Muhammen tutan 11976 lirad1r. Ilk te
minati 899 lirad1r. ~artnamesi her giin 
komisyonda gi:iriilebilir. !steklilerinin 
ilk teminat makbuz ve mektublarile 
2490 sayll1 kanunun 2, 3 maddelerinde 
yaz1h vesikalarile beraber ihale giinii 
ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektublarmt Fmdlkhda 
Komutanllk satm alma komisyonuna 
vermeleri (76) ( 4981) 

*** Karadeniz bogazmdaki birlikler i<;in 
8600 kilo sade yag sat~n almacaktrr. Ka
pah zarfla ihalesi 19 agustos 938 cuma 
giinii saat 11 de yaptlacaktir. Muham
men tutan 8600 lirad1r. ilk teminatl 645 
lirad1r. ~artnamesi her giin komisyon
da gi:iriilebilir. 1steklilerin ilk teminat 
makbuz ve mektublarile 2490 sayllt ka
nunun 2, 3 iincii maddelerinde yaz1h 
vesikalarile beraber ihale gilni.l. ihale 
saatinden oir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmd.Ikhda Komutanl1k 
satm alma komisyonuna vermeleri 

(77) (4982)' 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh birlik

lerdeki hayvanatm senelik ihtiyaci olan 
912000 kilo saman satm almacaktrr. Ka
pah zarfla ihalesi 22 agustos 938 pazar
tesi giini.i saat 10,30 da yapilacaktir. Mu
hammen tutan 18240 lirad1r. ilk temi-

nati 1368 lirad1r. ~artnamesi komisyon
da goriilebilir. !steklilerinin ilk teminat 
makbuz ve mektublarile 2490 say1h ka
nunun 2, 3 maddelerinde yaz1h vesika
larile beraber ihale giinii ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmd1khda Komutanhk 
satm alma komisyonuna vermeleri. 

(78) (4983) 

*** 
33 tiimen birlikleri hayvanati i~in 

234,000 kilo saman satm ahnacakbr. A· 
~1k eksiltme ile ihalesi 22 agustos 938 
pazartesi giinii saat 11 de yaptlacaktir. 
Muhammen tutan 4680 lirad!r. ilk te
minah 351 liradtr. !;iartnamesi her gun 
komisyonda goriilebilir. !steklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 say1h kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazi11 vesikalarile beraber ihale gii
nii belli saatte Fmdlkhda Komutanbk 
satm alma komisyonuna gelmeleri. 

(79) (4984) 
.1$~¥ 

Karadeniz bogazmdaki birliklerin 
hayvanah ic;in 52300 kilo saman satin 
almacaktlr. A<;Ik eksiltme ile ihalesi 22 
agustos 938 pazartesi giinii saat 11,30 
da yapilacaktir. Muhammen tutan 1307 
lira 50 kuru§tur. !lk teminah 98 lirad1r. 
~artnamesi her giin lromisyonda gi:irii
lebilir. tsteklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 saYJh kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yaz1h vesika· 
larile beraber ihale giinii belli saatte 
Fmdlkhda Komutanhk satm alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (80) (4985) 

*** 
Makamca paliah goriilen c;afalca miis

tahkem mevki komutanhg1 birlikleri 
ihtiyac1 olan 48500 kilo s1g1r veya ke<;i 
etlerinden fiatt miisaid alan satm ah· 
nacakhr. Kapah zarfla ihalesi 17 agus· 
tos 938 <;Br§amba giinii saat 11 de yap!· 
Iacaktir. Muhammen futarlan s1g1r e
tinin 13337 lira 50 kuru§ ve kec;i etinin 
7760 lirad1r. Ilk teminatlan s1g-Ir etinin 
1001 ve ke<;i etinin 582 lirad1r. ~artna
mesi her giin komisyonda goriilebilir. 
tsteklilerinin ilk teminat makbu~ veya 
mektublari!e 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yaZih vesikalarile hera
her ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub· 
larm1 Fmd!kltda Komutanhk satin al
ma komisyonuna vermeleri. (81) (4986) 

*** 
11iale giini.i lalibi <;tlamyan istanbul 

Komutanhgma bagh birliklerin ihtiyac1 
olan 60000 kilo koyun etinin tekrar ka
pah zarfla ihalesi 20 agustos 938 cumar
tesi giinii saat 11 de yapllacaktir. Mu· 
hammen tutan 23400 liradrr. ilk te.mi
nati 1755 lirad1r. !;>artnamesi her gUn 
komisyonda goriilebilir. 1steklilerinin 
ilk teminat makbuz ve mektublarile 
2490 saYih kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yaz1ll vesikalarile beraber ihale gii· 
nii ihale saatinden en az bir saat evve· 
line kadar teklif mektublanm Fmdik
hda Komutanhk satm alma komisyonu· 
na vermeleri (82) (4987) 
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MEYVA 
En ho§ ve taze meyvalann usarelerinden isL ...... .,a., 

edilmi~ tabii bir meyva tuzudur 
Emsalslz blr fen harlkast olduGundan tamamen 

taklld edilemez. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoalu - Istanbul 

Dahiliye V ekaleti nden : 
Siverk kasabasmm meskfm ve gayrimeskun 340 hektar olmak iizere 

halihaz1r haritasmm ahm1 i§i a§ag1daki §artlar dahilil).de ,eksiltmiye ~lkanl
mi§hr. 

1 - 1§in muhammen bedeli 7500 Urad1r. 
2 - !stekliler bu i~e aid ~artname, proje vesa!r evrakl parastz olarak 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar He'yeti Fen ~efliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/8/938 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat on birde 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetindt! yapx
lacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a§agida yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
laz1mdrr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 562 lira 50 
kuru~luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

mani bulunmadigma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen !;iefliginden miinakasaya girme i(;in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisli,ltine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiid.lil olmasx ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunmasx Uzimd1r. 
Bu i!l hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen $efligine mii~acaat etmeleri. « 2787,. ( 5000 )' 

Yas 
' 

T iiccarlarinin f Meyva 
Nazar'! Dikkatine: 

Birligimiz. istanbul Meyva Halinde bir yaZlhane a<;mi§ ve te~kilat 
yapml§ bulundugundan Izmir ve civarmdan ya§ meyva getirmek arzu 
edenlere de arz1 hizmet etmektedir. Bu babda gorii§mek istiyenlerin 
izmirde Birligimize, !stanbulda Bahkpazarmda Maksudiye hamnda 
4 - 5 No.h §Ubemize ve mevsim zamanmda ayr1ca Haldeki yazlhane
mize miiracaatleri rica olunur. 

izmir incir ve Uziim Tanm Sah~ Kooperatifleri Birligi 

istanbul Defterdarhgmdan :· 
Kii~i.ikpazar Maliye §ubesine kazanc; vergisinden borclu Edib ve Haru

nun Kii~iikpazarda K1ble~e§mesi cadd~sinde 45 say1h frrmda vergi borcun
dan d.olayi tahh hacze alman bir aded hamur makinesi 8/8/938 tarihine 
musadif pazartesi giinii saat « 10 • da Tahsili Emval kamum hiil..'iimleri 
dairesinde aleni miizayede ile mahallinde satllacaktir. 

Gormek ve fazla mah1mat almltk istiyenlerin Kii~iikpazar Maliye 
§ubesi Tahsil $efligine miiracaatleri liizumu ilan olunur, ( 5125) 

istanbul Levazim 
.... 
Amirliginden : 

Top~u Ah~ Okulunun 22 temmuz 938 tarih ve 4/27 hususi ve 281177 
umumi say11I l51 kilo 200 gramhk ekmek ayniyat makbuzu zayi oldu~n
dan zuhurunda hlikmii olmadigl. « 205 ,. ( 5155 r 

Dip lomall Muhendis 
~u, yol ve §imendifer tesisat1 in

§aatmda tecriibeli ve diplomah bir 
miihendis kendisine mevki anyor. 
Alakadarlarm (Miihendis) rumu
zile istanbul 176 No. posta kutusu 

..... _iiiWIIii .Z Lii. P
IE 

adresine miiracaatleri. -

Deniz Levaz1m Satmalma 
Komisyonu ilanlan 

M. M. V. Deniz merkez satmalma ko
misyonundan: 

1 - Deniz birlikleri ihtiyac1 i<;in tah
min edilen bedeli 142500 lira olan 150000 

kilo sadeyagmm 20 agustos 938 tarihi -
ne rashyan cumartesi giinii saat 10 da 
kapah zarf usulile eksiltmesi yap1la • 
caktir. 

2 - Muvakkat teminat 8375 lirad1r. 
$artnamesi 713 kuru§ mukabilinde De
niz Merkez Satmalma lromisyonundan 
ahmr. 

3 - istekliler 2490' saYJh kanunun ta
rifah dairesinde tanzim edecekleri tek
lif zarflanm belli saatten en ge<; bir 
saat evveline kadar komisyon ba§kan
hgma vermeleri. _(5146). 

~.A~$1 

CILiill II 

II 
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i~T AHSIZLIK - HAZIMSIZLII{ ~i~KiNLiK 
EK~iLiK - GAZ DiL PASLIGI - BARSAK 

ATALETi iNKIBAZA KAR~I 

HASAN ME YV A ozu kullan1n1z 

II II 

azoz 
Limon, Portakal, (;ilek. Mandalina, A~a~ (;ilegi, Ananas, Frenk iiziimti, Sinal~ 
ko. $cftali, Muz, KaylSl, Armud nevilerinden olup toz halinde ve §ekerlidir. 
Bu meyvalarm ozlerinden yap1lan HASAN GAZOZ OZU gayet lezzetli ve 
kullam§h oldugundan evlerde. Kazinolarda ve mesire yerlerinde kolayhkla 
kullamlmaktad1r. 

Yazm bunalt1c1 s1cakla.pnda HASAN GAZOZ OzU'nii ir;en hem serin
lemi~ olurlar, hem de mide, :barsak ve biitiin haz1m cih~zlanm temiz tutarak 
s1hhatlerini kprurlar .. 

25 - 40 - 60 - 100 kuru,tur. 
~----------------------------------------------------------

T. C. Ziraat Bankasmdan: 
Fransizca bilen 

Daktilo alinacaktir 
vcrilecek ayhk miktan imtihandaki muvaffakiyet derecesine gore bi~ 

lahare kararla{ltmlmak iizere !zmir !itl.bemiz ic;in frans1zcaya a~ina bir 
daktilo almacagmdan talib olanlarm evrak1 mi.isbitPlerile birlikte 20/8/938 
tarihine kadar $ubemize miiraca.atleri ilan olunur. (5108) 

, Yavrulannln Slhhati ustune ~efkatle titriyen 
Annelerin nazar1 

dikkatine: 
Goz bebeginiz yavrunuzuo giirbO.z, 
ne12'eli ve s1hhatli, her zaman i9in 
giller yilzlO. ve saglam. her tilrlii 
hastahklara kar§t tam mukavemetli, 
kusursuz biinyeli olmasmt elbette 
istersiniz· Bu samiml emelinizi te· 
min i9in tek ve roiimkiin <{are: 

FOSFATiN FALYER 
Qocugunuza hem gtda ve hem deva· 
dtr. Uzun y1llarm tecriibesi bu haki
kati giinden sune daha saglamla~tJr· 
maktad1r. Yavrularmm bugfulkii 
~rbftz biinyelerini 

FOSFATiN FAL YER•e 
medyun bulunmak iizere binlerce anne 
bu routaleam1zt tasdik etmektedir. 

Her eczane ve bakkaliye magazasmda en elveri~li fiatlarla bulunur. 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Bas1mevimizde gotiirii olarak elle kitab formas1 k1rdmlacaktrr. Bu i~i 

yapabileceklerin Direktorliige miiracaat etmeleri. (5106) 

Fikir biraz ciir' etkarane goriilebilir •.• 
Fakat neticeleri ,ayanl hayrettir. 

FEMiL, Kadm olmamn yegane 
mahzurunu unutturur. 

!cad edilince, kadm inamlm1yacak derecede 
biiyiik bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 
kaVUi$tU. 

Her ay tekerriir eden mii~kiil ve iiziicii giin~ 
t lerde kadm1 biitiin dii~iince ve eziyetlerden 

kurtard1. Hayatm1 ve aile saadetini sigorta etti. 

FEMiL, 

FE MiL 

FEMil, En ince elbise ve en cl.ar banyo mayolan al
tmda se:z:ilmez, kullanan kadm bile mevcudiye
tini kat'iyyen farketmez. 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlarm kadm. 
larm biitiin hayatlarma mal olan rahim ve te
nasiili 1zt1rablanm ortadan kald1rrr. 

FEMiL, 

FE MiL Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve ktrrnJZl ' 
t husus1 iki cins pamuktan kimya harikalarile 

mikrobsuz bir §ekilde yap1lmu~t1r. 

i L Bayanlarm ( ayhk temizliklerinde) en birinci 
J yard1rnC1S1d1r. Slhhatini seven her kadm, 

ve BAG I 
kullanmahd1r. FEMiL kli~iik ve yumu~ak oldugundan el ~anta

mzda bile ta~m1r. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

CUMBURIYET 

Nezle hastahklann 
kara habercisidir. 

GRiPiN 
bir kale g1bi sizi 
miidafaa eder. 

Gripin nezleyi ve gripi ger;irir, ha
rareti d~iir. 

- - --~ -- - I ----

------=--~ ~ ·~- ~~ -~- ---~- - __ · __ -

evinizde qal 

Ba~ ve di~ agnlarma, romatiz.ma 
sanctlBJnna, sinir ve adalelerdeki lS· 

hrablara kar~1 en kuvvetli deva Gri
pindir. 

Havalarm ~ok kan:;~1k ve tehlikeli 
oldugu giinlerde sthhatinizi korumak 
ir;in ~phesiz Gripin kullanmallSlmz. 

Raclyola~1nda din lePs iniz . ~ rur.Kin veKitiNECIP ERSES 
ISTANBUL GALATA 
SESLI HAN ZULFARUZ SOKAK 

tcabmda gi.inde 3 ka§e ahnabilir. 
!smine dikkat. Taklidlerinden sakmi
mz ve Gripin yerine ba§ka bir marka 
verirlerse §iddetle reddediniz. 

V • R 0 111r A HER TuRLu YANIICLAA 
I .· ..... KAN. ~iBAHLAAI" MEME iLTiHABJ 

--------------------------------------------------~-------====~~----------------------------------~ 

Maliye V ekaletinden: 
Aded 
26000 Muhtelif eb adda koc;an 

650 " " Bez kapakh defter 
4000 " " Cetvel 

Malzemesi Vekaletten verilerek acele bastmlacak olup 1543 lira 29 ku· 
ru§ muhammen bedeli yukanda yazil1 matbu evrak ac;1k eksiltmeye konul
mu§tur. ihale 15/8/938 pazartesi saat d.okuzda Levaz1m Miidiirliigiinde mii
te§ekkil Komisyonda yap1lacakt1r. 

$artnamesi Ankarada Levaz1m Mi.idiirliigiinden ve !stanbulda Dolma~ 
bahc;.ede Vekalet Matbu Evrak Amban Memurlugundan almabiljr. 

Ihaleye i§tirak etmek istiyenlerin mezkur gun ve saatte 116 lirahk 
muvakkat teminatlan ve kanuni belgelerile Komisyonda hazrr bulunma~ 
Jan. « 2826 » ( 4996 ) 

, BU AK$AM , 

Biiyiikdere : Beyaz Park Ha;::::.da 

Sayan SA F i Y E ve a~~a~a:~armm KQNSERi 
Mehtabh bir geceyi Bogazm en gtlzel yerinde SAFiYE ve arhda~larmll"} 

sureti mahsusada haz1rladJklan KONSERINI dinliyerek ve 

aabaha 
kadar 

f! 1 f! f K 8 A l 0 U N U N eli!' a dolu eglencelerile geQiriniz. Masala 
'J 'J rm1z1 evvelden tedar ik edebilirsiniz. 

Duhullye yoktur. Telefon : 32 • 43 

Karayaz1 Kaymakamhg1ndan: 
Karayaz1 kazasmda yeniden yapilacak olan Hiikfrmet konagmm on be§ 

bin lira bedeli ke~ifli in§aah kapah zq.rf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 19/8/938 cuma giinii saat 15 te Karayaz1 Hiikfrmet Ko

nagi i\;in& yapilacaktlr. 
2 - Muvakkat teminat1 1125 liradrr. 
3 - tstekliler bu i~in evrakt fenniyesini Karayaz1 Kaymakamhg1 ve 

Erzurum Naf1a Miidiirliigunde okuyabilirler. 
4 - istekiiler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niishasmda 

inti§ar eden talimatnameye gore 938 takvim y1lma mahsus ehliyet vesikas1 
Ticaret Odas1 vesikast ve teminat mektublanm miihiir mumu ile iyce 
kapatllml§ zarfla birinci maddede yaZlh giin ve saatten bir saat evvel Ko~ 
misyon Riyasetine vermeleri mecburidir. Postad,a vuku bulacak gecikme
ler kabul edilmez. ( 4930 ) 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah SiNGER saatlerinin yeni 
.#' modelleri gelmi~tir. Fiatlan 100 lira ila 500 lirad1r. 

EMSALLERi GiBt ON BE~ SENE GARANTiLIDiR 
Ta~racl.aki muhterem mii§terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. 
S t N G E R SAAT MAliAZASI - istanbul Eminonii 

Kiitahya Vilayetinden : 
Kiitahyanm U~ak kazasmda yeniden yap1lacak be§ dersanelik okul bi~ 

nas1 in~aab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - i§bu in§aatm bedeli ke~fi 37607 lira 29 kuru~ olup bu paranm 

yarlSl 938 biit~esinden, diger yarlSI da 939 biitc;esinqen verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akc;esi 2820 !irad1r. 
3 - ihale 2 eylul 938 cuma giinii saat 11 de Kiitahyada Daim! Enci.imen 

huzurunda yap1lacakt1r. 
4 - Bu in~aata aid evrak ljunlard1r : 
A- Proie 
B - Ke~ifname 
C - Hususi ~artname 
C - Fenn1 §artname 
E - Baymd1rhk genel ~artnamesi 
F - Eksiltme llartnamesi 
D - Mukavele projesi. 
5 - t§bU evrak1 arzu edenler 188 kuru§ mukabilinde Kiitahya Naf1a 

idaresinden alabili:tler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi ir;in ~u evrakm teklif zarfmm 

i\;erisinde bulunmas1 §arthr. 
A - Naf1a Vekaleti miiteahhidlik vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1. 

iznik 

YalnJZ Cadum 
sabunu o kadar sal 

o kadar idareli d1r 
Nic;:ln Cadum• sabunu! her terafta 
tercih edillyor? (;Unki; en saf ve en 
lAtif blr aurette kokuludur ve .. aynt 
zamanda c;:ok idarehdir ...• 
Fazla melcdarda kopurUr ve clldl 
mUkemmelen temizler. Hakikaten 
befiereyi vikaye eden. yumu,atan 
ve gUzelle,tiren sehhi bir sabundur. 
Sonderece kurumu, olduOundan 
yava• yava• erlr\ -

Belediyesinden: 
____ __... 

C - En asag1 25000 lirahk bina in~aah yaphgma dair bonservis: !znik kasabasmda be§ · kilometre mesafeden getirilmesi istenilen i~Jlle 
7 - tsteklilerin mezkur giin saat 10 da teklif mektublanm makbuz suyunun projesi yaptmlacagmdan ehliyeti haiz olup yapmak istiyenlerill 

mukabilinde Daim1 Enciimen Riyasetine vermeleri llarttlr. Bu saatten sonra ) 
mektub kabul olunmaz. ( 5149 ) muktazi vesaikle Belediye Reisligine miiracaatleri ilan olunur.. ( 4994 

~==~==~==~~----~----------------~--~-----------------------------------------·_/ 
DAlMON-.. 

Markah 
PiLLERI, FENERLERI ve AM· 

PULLERiNi her yerde tercih 
ediniz. 

- -
Sahtb VB Barmuharrtrt: Yunu• Nadi 

Umuml ne~rtyat1 td4rB eaen Ya.tt lf!en 

Mildilril: Hikmet Munil Vlgen 

(JumhJLrtve' m{ltbaa.n 

ADEMi iKTiDAR 
~en Gev$elk.Du~nlfile 

Tabletieri her eczanede aray1n1z. ( Posta kutusu 1255 Hormobin ) 


