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En giizel yaztlar 
En giizel resimler 
En me§hur tmzalar 
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ISTANBUL- CAOALOOLU p 11 E lUI 1938 Onbe~inci yJI sayJ: 5148 TeW"af ve mektub adres1: CUmburtyet. istanbul. Posta lrutusu: fBtanbul. No 2411 azar y 

Telefon: Ba3111ubarr1r ve evt: 223611. Tahrir heyett: 24298, tc1are ve matbaa klsmt 24299 • 24290 

meselesinde 9ekoslovak 
gerginlik devam 

Siidet ~ehirlerinde yeni 
iki. ~arp1~mada bir~ok 

yaralananlar oldu 

edigor 
ingiltere, Alman hare· 
keti kars1s1nda lakayd 

bildirdi' 

Hatayhlann BUyUk Sefe tazimleri 
Cumhuriyet · bayramtnda bir 

heyet Ank~raya g~lecek 
' ' 

kalamiyacagini 
~ 
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Atatiirk 
Biiyiik ~ef, Dahiliye ve 
Hariciye Vekillerile 

Pe,te el~imizi kabul etti 
Istanbul 10 (a. a.) - Reisi

cumhur Atatiirk, bugiin Anka
radan gelen Dahiliye Vekili 
~iikrii Kaya ile Budapefteden 
gelen el~imiz Behicr Erkini 
Dolmabahcre saraymda kabul 
buyurmu, ve bir miiddet go
rUfl!lUflerdir. 

Istanbul 10 (a.a.) - Hari
ciye Vekili doktor ·Tevfik 
Rii,tii Aras, diin akfam Ce
nevreye hareketinden evvel 
Dolmabahcre sarayma giderek 
Reisicumhur Atatiirk tarafm
dan kabul buyurulmuflur. 

Hatay Devlet Reisi, diin Meclis 
ve hiiku~et · azas1na biiyiik bir 

·ogle ziyafeti verdi 

Antakya 10 (a. a.) - Anadolu ajan- uslar arasmdan te§kil edilecek bir lleye .. 
smm hususi muhabiri bildiriyor: tin Turkiyeye giderek Biiyiik Sefe Ha-

Niirenberg'deki son kongreden iki inbba: Tezahiiratta 

........ Avr·u·pid'B' ... U.Zii'R·ca···..... Siidetlerin yeni . teklifi 
bulunan bir balk gr'upu ve· Hitlet:'in mu.kab~lesi Cenub 

Hatay devlet reisi ' T ayfur Sokmen, tayhlann minnet. :ve tazimlerini arzetme• 
bu Riin meclis ve hiikumet azas.tna bir o~- sini ve Biiyiik Meclise de Hataym min

hududunda 
1
te yemegi vermi~tir. Yemekte Hatay Mil- net· ve sel3.-mlimm bildirmesini teklif et· 
et Meclisi azasmdan Basil Huri, meb· · [ArkaSt Sa. 6 siltun 1 del 

bir cevel8n1n hul8sas1 
f?:::!. ezdigi yerlerde derin gormegi 
~ bilen ve gorii§lerinin hepsini tuh· 

lil ve terkib ederek onlardan u
mumi hlikiimler ~Ikarmaga yeterJikli bir 
arkada§ son birkac; ay zarfmda Avrupa
da oldukc;a uzun bir gezinti yap1p geldi. 
Her yerde kafi durmalarla gec;en bu se
Yahat §imdi biiyiik Almanyadan bir ciiz 
olan Avusturyadan ba§hyarak ba§bca 
ltalyayJ, Fransayt, Almanyay1 ve ~ekos
lovakyayt ihtiva eder: Y ani Avrupanm 
§imdiki halde asabi hassasiyeti en fazla 
alan yerlerini. Arkada§m gorii§lerini ve 
bundan c;1kardtgt hiiklimleri dinlemek 
bizim nazanmtzda c;ok k1ymetli olacaktJ. 
kendisini gi:irmege §itab ettik. Ona ceve
lantnm hikayesini yaptmrken: 

- Harb mi, sulh mu? 
Sualine cevab verecek neticelere bil

hassa ehemmiyet vermi§ oldugumuzu 
saklamJyacagtz. Nitekim dostumuz da 
·bu merakJmJZtn farkmda olmakta gecik
l'nemi§ oldugu cihetle bizi tatmine miisa
taat etti: 

- ,Simdiki halde umumen oyle dii§ii
niildiigii gibi eger harb Alman tahrikile 
~tkabilir bir badise diye telakki olunuyor· 
sa hence vukuu c;ok yakm oyle bir tehlike 
Yoktur. Avrupa, ikttsadi §artlan itibarile 
harbden en ziyade kac;mmak laztm gelen 
bir devir ic;inde orsaboca yiiriiyor. Bu 
§artlar ic;inde -Almanya dahil- herhangi 
bir Avrupa memleketinin nerede ba§laytp 
nas1l bitecegi bilinmiyen bir harbin ihti· 
l~tlan ic;ine, ahlmagJ goze alabilecegini 
farzetmek giic, amma pek giicdiir. Bazt 
ihtilaflarm sert c;ehrelerine ragmen her ta· 
rafm nihayet onlar iizerinde imkanla mu· 
kayyed uyu§malarda karar k1lacagma 
§iiphe yoktur ... 

Ve bunun iizerine arkada§ bize seya
hatini, dikkate laytk noktalan iizerinde 
dura dura, hikaye etti. Avrupamn iyi ve 
rahat bir durumda olmadigtm teyid ~den 
bu hulasa biitiin neticelerinde harb ihti
l'naline yer vermiyen hiikiimlerde karar kt-
ltyordu. . 

*~* 
Simdiki italya, yirmi sene evvelki ftal

Ya degildir. Bu memlekette biiylik bir de
gi§im olmu§tur. Y aplcthk faaliyeti ve bu"
nun eserler halinde stralanan neticeleri 
itibarile ltalya, bilhassa §imal k1smmda 
AlmanyayJ andmyor demekte hata yok
tur. Surast var ki biitiin bu baymdtrhk 
hareketleri, semerelerinin toplanmasJ he
niiz vakte muhtac bir harble de katmerle
§en biiyiik masraflara mal olmu§tur ve ol
n:aktadtr. ,Simali 1talyadan ba§ltyan 
§tmendiferleri elektrikle§tirme te§ebbiisii 
c;ok ileri gotiirlilmi.i§tiir. Dii§iiniin ki ce
nubda Palermo'ya giden §imendiferin 
elektrikle§tirilmesine de el ahlmJ~tu. Bun· 

YUNUS NADI 
, [Arka.st Sa. 3 ~iltun 6 aa] 

Diin Hitler, Goring, Gobels 
Bene' . hirer nutuk irad 

ve dolttor 
ettiler 

manevra baslad1 
' 

Gazianteb manevralar1 
basktn ve taarruz hare· 
ketlerile temayiiz ediyor 

Prag I 0 (Hususi) - Siidet Alman· Sudetlerin utedikleri k --
Ian ile Batvekil M. Hodza ara8mdaki Prag I 0 (a. a.) - Hiikumetin yem Anteb I 0 ( a,a.) - Gazianteb bolge-
mi.izakerelere bu sabah yeniden ba§la - teklifleri hakkmda Siidet mehafilinin sinde 8 eylul gecesinden itibaren manevra-
ffii§ttr. rioktai nazan ~udur: lar ba§lamJ§hr. Bu manevralarda kttaatm 

Moravska Ostrova hadisesine sebebi- 1 - Henlein'in ba~lica taleblerinden taarruz ve miidafaalan hareketleri talim 
yet veren polisler mahkemeye vetilmi§ • birini te§kil eden, Almanlann te~rii te· edilmektedir. Dogu manevralan k1taatm 
lerdir. [Arkas' Sa. 9 siltun 4 tel, c;ok sarp ve c;etin araziden uzun mesafe-

''""llia'k'i'~Ia·~·a;·a·si''''"'Ti'b'""'' ::~::.~~~~:~.~:~:~:~:~m.~:~·~:,,:~, 
teb manevralan ise bilhassa gece ilerle -

' . k9ngre.~l·. . du·· n hi•tti• yi§leri, taarruz ve baskm hareketlerile te-
mayiiz etmektedir. Manevralar tam bir 
intizam i~inde devam ediyor. 

h I• Mare§al F evzi ~akmak ve maiyetleri 
Balkanh doktorlar ·bu saba zmire gidiyorlar, manevralan yakmdan takib etmektedir. 

· kongre gelecek sene Biikre~te .. toplanacak 

Balkanlararasx T1b kongresine i~tirak eden doktorlar Yddtz saraymdan 
~;;•klyorlar 
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Dahiliye, Maliye, ikbsad 
Vekilleri ~ehrimizde 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri $iikrii Kaya ile Maliye Vekili 
Fuad Agrah ve ikttsad Vekili $akir 
Kesebir, diin sabahki Ankara ekspresile 
~ehrimize gelmi~ler, istasyonda istan -
bul Valisi Muhiddin Ustiindagla Veka
letler erkam tarafmdan kar§llanml§lar
dtr. 
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San-ku-F eng hadisesinin 
tasfiyesi 

Tokyo 10 (a.a.) - Sovyetlerle Japon
ya arasmdaki $an-Ku-Feng ihtilafmt 
halletmek iizere Japonya, Sovyetlere 
tahdidi hudud komisyonu azalarmm ta-

Be~inci Balkan T1b kongresi diin sa- mal miiesseseleri ba~doktoru ve umum y ~ yini ic;in miizakerelere ba~lanmasmt 
bah saat 10 da lld1z saraymm konfe- miidiiri.i Dr. Nihad Re~ad, maden su- teklif etmi~ ve Sovyet hiikumeti de bu 
rans salonunda son toplanttsmJ akdetmi~- lanmn tahlili hakkmda §ayam dikkat bir teklifi kabul etmi~tir. Miizakereleri 
tir. Diinkii son celsede, Y alovadaki T er· £Arkast Sa. 7 siltun s tel Moskovada J apon biiyiik elc;isi $igi _ 
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Nevyork Sergl
.Sl• 

1
• PJoD :~s~~l~~:~i~~i=r~~~iser muavini Po-
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yapi an azu 1 ar GUidUremiyen Komik 

Sergide kurulacak Turk ---------r-
sitesi i~in san'atkarla· 
r1m1z iki biiyiik heykel 

yap1yorlar 

Amerika sergisinde yapdacak Tiirk sitesinin bir cephe krokisi 

1939 Nevyork sergisi i~in memleketi- edilecktir. Devlet paviyonu, Amerika 
mizde de biiyiik mikyasta c;alt~1lmaktadtr. hiikumetinin Sulh caddesi ismini verdigt 
Nevyork sergisine devlet paviyonu ve ve her devlete ayni bliyiikliikte tahsis edt-
Turk sitesi olarak iki cepheden i§ti~ak e- [Arkasl Sa. 1 sii.tu1.' 3 teJ 

Oslub ve tahkiyesi 
kadar tahlili de 
kuvvetli; mevzuu 

ender bulunur bir 
a§k ve 1sbrab 

hikayesi 

Yar1n ba~l1yoruz 
Yazan: 

MURAD SERTOCLU 
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DokUz·uncU· Balkan 
I 

oyUDiarl ·· bug~n ba§hyor 
Ba kanlr ati-etter-·dun-:l~liWit!ldda biiyiik bir ge~id 
resmi yapti1ar, miisabakalara be' millet girecek 

- ~ehrimia:de yaptlan 6 nc1 Balkan oyunlarmdan bir inhba: 
800 metre ko~uya ~tlu~ . 

Belgrad 10 (Hususi muhapirimizd'!n tabmi · Rinopulos'uri. riyasetinde 35 ki~l~ 
telefonla) - Dokuzuncu Balkan oyun-, lik hir kafile halinde gelmi~. Palas oteli· 
lanna yarm .saat 15,30 da ha§lanacak· ne misafir edilmi$tir: Tiirk atlet tak1mi 
hr. Bulgarlardan ba~ka biitiin Balkan ile Arnavud atlet takum Ekselsyor otelin• 
atletleri Belgrada gelmi~tir. Yunan · atlet · rA;ka.n Sa. 3 Biltun 3 del 
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Tayyareci . Li'ndberg 
Me~hur Amerikab tayyareci 
Hava kuvvetleri mii,avirligine 

Sovyet Rusya 
tayin ediliyor 

Tayyaxeri Lindberg, son bir Rumen tayyare istasyonunda 

Prag (Hususi) - Moskovadan ve Ro- vazifesine ba~hyacak olan Iandberg, 
many a yolile buraya gel en me§ bur A- Sovyet tay J areciliginde eskiden Gene
me~il~an tayyarecisi Lindberg, Sovyet 

ral N obile'nin yapbgt i~i gorecektir. hiikumetinin teklifi iizerine Sovyet ha- . 
k tl · ·· ·r mum eks Getecek yaz Rusyadan Amenkaya u~· va uvve en mu§aVl ve u - .. . . . 

perligini deruhde etmi§tir. . I?ak uz~re t~rtib ed1l~cek s~fere Lmd. 
l kan;.musanide Moskovaya giderek berg bizzat i~tirak edecektir. 
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: 34 Yazan: M. TURHAN TAN 

Sevindikle arkada,IarJ, yar1 ~1plak, yar1 
giyimli ii~ baygtn ktztn boylu boyuna yere uzan
mlf hareketsiz viicudlarile kar,dafmi,Iardt 

- Kiryalar, kiriyeler, dedi, tela~ et~ 
eyin. Bizim ciice yel gibi uc;ar. Ay1 
egil, yan~ ah bile ona kolay kolay ye
emez. Zaten aymm yaptlg1 da cilve 

· r. Biraz sonra akhnr ba§ma abp bura
donecek ve pek sevgili dostu olan cii

mizin elini opiip yaptlgl densizli~i af· 
ttirecektir. Siz, yerinizde kahn, numa
lanmiZl seyredin. Bununla beraber 
ceye bir~ey olur diye korkuyorsamz ar
da~lardan ikisini yolhyay1m, terbiye · 
lenen ay1y1 kulagmdan tutup getirte ~ 

m. 
Bu da bamba~ka bir numara olacag1 
n seyirciler bir ag1zdan bagJrdJ: 
- Evet, evet, hayvam getirtinf,. 
Abdurrahman, oyunculann en iri boy· 

lannr, o iki c;am azmamm i~aretle ya
a c;a~brd1, yiiksek sesle emir verdi: 
- Haydi, ko~un, kocaoglam buraya 
"rin f.. 
Onlar, hayvanla cucenin izine ahhr
ken bir siirii seyiltci de - biraz uzak -

- kendilerini takib ediyordu. F akat 
ile kiic;iik oyuncu sahadan hayli uzak· 

mJ,lar ve onlerine te;adiif eden insan~ 
1 tela~a dii~iirerek birkac; sokak a~nu~· 
dt. Kendilerine tesadii£ olundugu za· 
n ise dice bir eve dalm1~, &YJ da arka· 
dan soziiliip girmi$ bulunuyordu. tri 

oyuncular - arkalannda bir ytgm 
k siiriikliyerek .. ayni evin oniine gel
Jeri vakit tereddiid etmediler, i~eri 
iler ve ... kap!YJ kapad1lar. 
uras1, elbette anla&Jlmt$br ki, :Atra

'tan Edirneye hicret eden ve Yani'ye 
n yaparak prensesin c;ekmecesini ~a • 
astlzadenin konag1yd1. 
ani ~cambazlar ko§kiinde kararla~h· 

n plana gore- dogruca oraya gelmi§ti. 
e k1hgmdaki Sevindik -hesabh adun
a- onu takib ettigi gibi ay1 da -gene 
bh bir yliriiyii§le- Sevindigin izinde 
klan a§tp ayni yere ula§mi§ bulunu-

au. 
nlann ardma dii§enltrden hi~biri bu 
~larda, ko"'alam§larda Y aninin bla
uk ettigini anla1m~ degildi. Mesafeler 
hkla tesbit olundugu ve Y ani de 
i.ip ardma bakmad1gJ i~in plan, kim-

sezdirilmeden tatbik edilebilmi~ti. 
mii~ki.il goriinen nokta, ihtiyar gardi
n eve girmesiydi. Bu mii~ki.ilu tesa· 
hall~ mi§, evin kaptst a~tk bulundu
an ilkin Y ani ve arkasmdan cUce ile 

i~eri girmi~ti. RomammiZln ba,mda 
ogaz1 ge~me sahnelerinde kendilerini 

l:hgimlz Kara Aygudla Kara Boga· 
-~imdi cambaz rolii yapan o iki dev 
li Tiirkiin- oraya gelmeleri amnda 
silzade hmtzm evi telit i~indeydi. 

1 oniine inen degil, ortada dola§an 
imse yoktu. c;unkii Y aniyi seUeme· 
lam i~eri girmit goriip de hirer aopa, 
siipiirge yakalamaga ve onu doge 
dttan a.tmaya haztrlanan utaklar 

z aradiklarmi bulamadan yiizii gO
ayah bir kii~iik adamm iltica ifade 
bir durumda -kota ko1a- eve daldJ· 
gorUnce §a§trmt§lar, acib ciiceyi he
ana homurdana heybetli bir aymm 
ettigini goriir gormez de s1gmacak 

o§e aramak kaygusuna dii,iip ~il 
su gibi i~ odalara dagJlmt§lardJ. 

ani ile Sevindik y~ ayt -ii<; dost gibi
~a verip evi gozden ge~irdikleri SI

Kara Boga ile Kara Aygud kendi· 
kat1lmt~, aokak kap1s1 da bu kafi· 

oraya kadar -fakat uzaktan· takib 
halktn yiiziine kapahlmJ§h. Sevin· 
oca ammi diye and1g1 ve kendilerini 
e hirer de numara katarak ~agtrdJgl 
erin gelip cemiyete iltihak etmeleri 
e elini Y aninin omzuna koydu. 
Hs,::di ihtiyar, dedi, oniimiize diit. 

ev sahiblerini tamt 1. •• 
kin Y aninin bu ihtara uyarak ktla
ga giri§mesine hacet kalmad1. Bir 

adamlarm, matmazellerin bulun • 
n odalara kadar ka~mt~ ve eve ay1 
ini haykua haykna haber vermi§ 
§aklarm yaygarasmdan tela§a dii~ 

Atranos'tan gelme asilzade -gene 
ne yaptJgmm farkmda olmtyarak

koca bir kth~ almi§, baskmc1lann 
u~u yere gel mit oldugundan Y a • 

i.ikletilen vaz.ife, tabiatile onun om
ge~ti. <;i.inkii herif muhakemesiz bir 

oraya ~1km1~ bulunuyordu. U§ak-

kafi idi. Hangi kaptdan girerek planlan
mn iist tarafmt tatbik etmege koyulacak· 
lanm arhk anlamJ~lardi. lc;eriden ve biraz 
derinden akseden bagtrmalar, ~Jgumalar 
da takib olunacak istikameti aynca i§aret 
ediyordu. Bu sebehle Sevindik, pek fera-
5etli bir rnahluk oldugu baki§lanndan an
la§Ilan ayiyi online. koca ammilerini ar
dma takh, kendi izlerinde yi.iriimesini de 
Y aniye emrederek htrsiz asilzadenin 
ac;1k btraktJgJ kap1dan ikinci bir sofaya 
gec;ti. 

Burada iic; dort oda vard1, hepsinin 
kaptlan kapahydt. Lakin ic;lerinde insan 
bulundugu d1§an dokiilen karl§Jk c;tghk
lardan anla§thyordu. Sevindik, ilkin en 
ha§taki odaya yana§h, kap1ya bir iki 
yumruk vurdu: 

- Ac;m1z, dedi, yoksa k1ranz, sizin 
de kemiklerinizi kmlan kap1 gibi darma
dagm ederiz. 

0 oda i~indeki ~tghklar bu ihtar iize
rine diner gibi oldu, biti§ik odalardaki 
vaveylalar ise c;ogald1. T ehlikeyi e§ik o· 
niinde · sezenler, kendilerini hissettirme -
mek ic;in susuyorlar, otekiler de bu tehli
keyi uzakla~tJrmak kaygusile feryadt ar• 
tmyorlard1. Sevind1k, u~ dort saniye bek
ledikten sonra emrini tekrar etti: 

- Ac;mtzt korkmaytmz. Cammza iii· 
§ecek degiliz. 

Gene cevab verilmeyince yerini Kara 
Bogaya b1rakarak geri c;ekildi ve iriboy 
adamm kapt oniinc gelmesile kapmm ar· 
dma devrilmesi arasmda da ancak bir iki 
dakikahk zaman gec;ti. ,Simdi ev sahibi
nin ii~ klzile baskmCilar yi.izyiize gelmi§· 
ti. Hay1r, yanh, soyledik. Sevindikle 
arkada§lan, yan <;Iplak, yan giyimli iic; 
baygm k1zm boyluboyuna yere uzanmt§ 
hareketsiz. viicudlerile kar§tla§mt§lardt. 
Onlar, eve ayt girdigini duyup bu odaya 
kapanmt~lardJ. Aymm miikemmel bir Bi· 
zans lehc;esile konu~arak kapl oniine gel
digini gorunce kendilerinden ge~erek 
hahlar iizerine YJgihvermi~lerdi. 

Sevindik, odayt fml fml donen ay1ya 
baygm ktzlan gtili.imsiye gi.iltimsiye gos
terdi: 
.. , ....,.. . Yala, ..... aydt !.:. l ,. 

Ayt, mahzuz bir uysalhkla bu emri 
yerine getirirken berikiler obi.ir odalan zi
yarete gittiler. lki~er ii~er dakika ic;inde 
kaptlan a~rak kimi baygm, kimi bayila· 
mJyacak kadar medhu§ olan ev halkm1 
ortaya c;:Jkardtlar ve U§aklarla hizmetc;ileri 
aymp bir tarafa hapsettikten sonra aymm 
yalaya yalaya aydthgt ktzlar da dahil 
olmak iizere buti.in aileyi bir sofaya top
ladJlar. 

Ay1, Sevindigin yan1ba§inda duruyor, 
gozlerini siize siize emir bekliyordu. Asil
zade hus1zda ve c;olugunda ~ocugunda 
aklm zerresi kalmami§h. Hepsinin idraki, 
duygusu dumura ugramt~ gibiydi. Bakt
yorlar, fakat gormi.iyorlardt. Duyuyorlar, 
fal:at anlamtyorlardi. Sevindik, bir miid
det onlarm bu pen§an hallerini gozden 
ge~irdi. Sonra kollanm gogsiine kavu§~ 
turdu: 

- .Su ihtiyar X aninin, dedi, ~ekme· 
cesini ~almt~sm1z. Ostelik kendisini dog
mii~siiniiz. Geldi, bize derd yand1. Biz 
cambazhkla ge~mtr adamlanz. Lakin 
dii§kiinlere yard1m etmegi, bize stgman
lara iyilik yapmay1 bore biliriz. <;i.inki.i 
bir iyiligin bin kazayJ onliyecegine ina
nmz. Hergiin birka~ kaza ile yiizyiize 
geldigimiz i~in de bu inanca gore dav
ramrtz, boyuna iyilik yapmaya sava§lriZ. 
Y aninin derdine i~te bu sebeble ilgi gos· 
terdik, ondan c;ald1gtmz ~ekmeceyi ken· 
disin~ o:eri verdirmegi iizerimize aldtk, bu
raya kadar zahmet edip geldik. Kulakla
nntz, burunlanmz, dudaklar1mz size ge
rekli ise hemen c;ekmeceyi getirirsiniz. Bu 
i~; htzla yapmazsamz ~ekmeceyi gene a
lmz. F akat siz dudaks1z, burunsuz kahr
smtz 1... 

Aytdan ve onu kii~iiciik bir tehlike 
seviyesine indiren iri boy adamlardan 
korkup da ~uursuz ve duygusuz hirer yl
rcna donmU~ clan ev halkt ilk lahzada bu 
iht nn, bu tehdidin ne kelimelerini duy
du, ne mefhumunu kavrad1. 0 hissi dumu
ru gene devam ediyordu, gozlerde bir 
bonliik karanyordu. Lakin Sevindigin i
§ar .. :"le ay1 ho!T'urdanmaya, Kara Boga 
ile Kara Aygud da hirer btc;ak ~1kararak 
keskinligini muayene eder gibi onlan tu
nuklanna yava~ ·yava~ si.irtmege ha§la • 
ymca vaziyet degi~ti, htrsizlar k\imesinde 
idrak kimJldam§J sezildi. Cozier arhk ~u
ur hissettiriyor, dudaklar oynuyor, yiiz· 

Zonguldak • Eregli 

mad en ocaklar1 

i,Ietmeye aid proje iktt
sad Vekaletine verildi 
Zonguldak ve Eregli maden ocakla

nnm i~letilmesi i~in yap1lan tetkikata aid 
proje, lkhsad Vekaletine verilmi~ ve ve· 
kalet~e bu proje i.izerinde incelemelere 
ba~lanmt~hr. Di&er taraftan haber aldJg;
mJza nazaran, memleketimizin en biiyiik 
servetinden birini te1kil eden Zonguldak 
ve Eregli madenlerinin i~letilmesi ic;in hi.i
kumet evvelemirde bu madenlerin e~has 
ve &irketler elinde bulunan kiSimlanmn 
Eti Bank namma miibayaasm1 yapacak
hr. Bu suretle madenler tamamile Eti 
Banka ge~tikten sonra bunlarm modern 
usuller]e i~letilmesi ve gene modern tesi
satla gemilere yiikletilmesi temin edile~ 
cek, Catalagzt limam in~a edilecek, $im
di giinlerce kalan vapurlarm Zonguldak 
limanmda beklemelerine meydan verme
den stir' atl~ komiir doldurabilmeleri ve 
limana yana~ma1an esbab1 elde edilmi& 
olacaktJr. Bi.itiin bu tesisatm ikmalini mii
teakJb memleket komlir servetinden aza
mi rand1mam alacaktJr. Zonguldaktan 
senevi 20, 30 milyon lira elde edilecegi 
tahmin ediliyor. 

MOTEFERRIK 

Agac sanayii kooperatifi 
Marangozlar cemiyeti, !kttsad Veka . 

letinin de tensibile bir agac sanayii ko
operatifi kurmaga karar vermi~tir. Bu 
kooperatifin haztrhklarl yaptlmakta -
d1r. 

It Bankasinin Londra §Uhesi 
i§ Bankas1 Umum mi.idi.iri.i Muammer 

Eri§, Londrada bulundugu esnada bil -
hassa bankamn Londrada da bir §Ube 
a~mas1 i§ini tetkik etmi§ ve banka idare 
meclisi de bu §Ubenin a~tlmasmx mi.ina
sib gormi.i§til. 

Yeni §Ubenin hazirhklart ikmal edil
mek Uzeredir. ~ube bu ay ic;inde faali -
yete ge~ecektir. 

Ziraat kongresi 
Bi.iyilk ziraat kongresin.e arzedilecek 

eserlerle istatistiklerin ve raporlarm 
haZJ.rlanmasl devam etmektedir. Kon -
grenin ikincite§rinin birinde a!fllacagt 
~annediliyor . 

ONIVERSITEDE 

Yiiksek Tedrisat miidiiriiniin 
tetkikleri 

Bir haftadanberi ~ehrimizde tetkik -
lerine devam eden Yi.iksek Tedrisat U
mum mi.idi.iri.i Cevad, di.in Yi.iksek Mu
allim mektebinin yeni binasmt, Cumhu
riyet Halk Parlisinin eski Talebe Yur
dunu, yeni vlicude getirilen tTniversite 
Kimya Enstiti.isi.inii gezmi§, Rektor Ce
mil Bilselle profesor Grosse ve profe • 
sort Arndt'tan kimya enstiti.isi.ini.in te§
kilM ve tesisah hakkmda izahat almt§· 
hr. Umum mi.idi.ir daha bir mi.iddet §eh
rimi:r.de kalarak tetkiklerine devam e
decektir. 

CEMIYETLERDE 

Marangozlar cemiyetinin 
bir miiracaati 

Marangozlar cemiyeti muamele ver -
gisi i~in tktisad Vekaletinden baz1 te -
mennilerde bulunmaga karar vermi~tir. 
Bu maksadla cemiyet umumi katibi 
Fuad Tezer di.in ak§am Ankaraya git -
mistir. 

Ogrendigimize gore Marangozlar ce
miyeti mevadd1 iptidaiye paymm karo
seri imaJatmda yi.izde 50 ye. marangoz· 
lar il?lerinde yi.izde 35 e. diger agac sa
nayiinde de yi.izde 25 e indirilmesini is
temektedir. 

Berberlerin miiracaati 
Berberler cemiyeti, Belediyeye mti • 

racaatle permanand makinelerinin Mii
hendis mektebinde degil. ~ehrin mer -
kez1 noktasmda bulunan Ol<;i.i ve Ayar
lar Ba§mi.ifetti§liginde muayene edil • 
mesini istemi~tir. 

Halicde bir sandal 
par~aland1 

Halicde, gene bir sandal · ~ motor ~ar
pi~mast olmu~tur. 

Unkapanmda Ayazma caddcsinde 235 
numarah kahvede oturan sandalcx !ne
bolulu Aziz, sebze yi.iklu sandah ile 
halden kalkmi§, Eyi.ibe dogru giderken 
Gazi KopriisU dubast altmda arkadan 
gelen Gtrad adh motori.in sadmesine 
maruz kalml§, par~alanmt§hr. 

Bu arada sandalc1 ile i~inde bulunan 
Ug yolcu denize doki.ilmi.i§lerse de kur
tarilmt§lardir. Ka~an motor kaptam 
tbrahim yakalanmt~ttr. -···-

<<ayJ» dedikleri teyin ne oldugunu 
lki dii~Unmu$, ve kavram11 degildi. 
~ofalarm birinde ba~lan tavana 
k kadar uzun boylu, garib k1yafetli 
kun~ adamla onlarm yan1nda bir 
kopegi uysalhgile yalamp duran 
li ay1y1 goriir gormez akh ha§mdan 
lindeki k1hc yere di.i~tii, agzmda 
hk belirerek ad1rnlan h1zla geri 
ve bir lahza kinde o da u~aklann 

le1deki renk degi~iyordu. 
Sevindik, i§te bu durumda 

tekrar etti : 

sozlerini Bakirkoy havagazine kavu§tU 

kahlmak iizere ortadan kaybol· 

- Y a c;ekmeceyi dedi, getmrsm1z, 
yahud her birinizi kulakstz, burunsuz bt
takttktan sonra onu kendimiz bulup ah~ 

Tiirk i~in bu goriinii~ ve bu silini§ nz. 

Yedikuleden Bak1rkoyi.ine sekiz kilo
metrelik bir §ebeke i.izerinde uzatllmak
ta olan havagazi borulannm do~enme -
si bitmi§, Baktrkoyu de havagazine ka
VU§mU§tur. Oni.imilzdeki hafta iginde 
buraya cereyan verilmesini temin i~in 
tertibat almmaktad1r. 

Namzed talebenin 

ittihaz edilen yeni kay1d muameleleri 

inkisaf tedbirleri 
' 

M. Sanayi Birligi Reisi, 
vaziyeti izah ediyor -

Hiikumet, Karabi.ikteki demir ve c;elik 
fabrikalanm faaliyete ge~mesinden evvel 
demir, c;elik ve madenl e~ya sanayiinin 
memlekette inki~afm1 temin edecek baz.1 
miihim tedbirler almt$hr. 

Di.in, bu hususta kendisile gorii~en bir 
muharririmize Milli Sanayi Birligi reisi 
Dr. Halil Sezer ~u zahah vermi&tir: 

«- Madeni e&ya sanayii, 939 sene·· 
sinde faliyete gec;ecek olan milli demir ve 
~elik fabrikalarlmizm bize Divrigi demi
rinden oz mahmtz olan yan mamul demir 
ve celigi verecegi giinii sabJmzhkla bek
lemekte ve hamlanmaktad1r. Celal Ba
yar hi.ikumeti, c;ok yerinde bir dii$iini.i~le 
demir ve ~elik i~leri yapan fabrikalanmJ
za daha fazla inki~af imkam vermek ic;in 
~iikranla kar~Jiadtglmlz bir tedbir ittihaz 
etti. Bu i$i yapan fabrikalarm ham mad· 
de olarak kullandJgJ demir ve c;elikten a· 
lman giimriik resmini kaldtrdt. Y almz 
bu fabrikalann ithalatJ !khsad Vekaleti
nin miisaadesine vabeste b1rak!ldt. Bu su
retle ham maddemizin kilosunda bir ku· 
ru~ yirmi santim kadar bir ucuzluk te· 
min edilmi~ oluyor. 

Erbab1 sanayiin temennilerini daima 
iyi ,ekilde kar$1hyan fktJsad Vekilimiz 
Sakir Kesebirin bu i$te de bizlere bir de
fa daha yardimlan dokunmu~tur. 

Kaytd ve kabul, 20 birin
cite,rine kadar siirecek 

Bu y1l ilkmektehlere yeniden namzed 
talebe kaydine 19 eylul pazartesi giini.in
den itibaren ba~lanacak ve te~rinievvelin 
20 sinde son verilecektir. llkmektebler 
talimatnamesinin 6 nc1 maddesine gore 
yeniden talebe kaydi i~ine derslerin ba~la
dtib giinden bir ay sonraya kadar devam 
edileceginden, namzed kayid i$leri bittik· 
ten sonra da mektebe girmek ic;in miiraca· 
at edecek c;ocuklarm kayid ve kabulleri 
3 te~rinisani giini.i ak~amma kadar yap>
lacakttr. 

Sehir ve koy mekteblerinde 938-939 
ders y1h tedrisatma 4 te§rinievvelde ba&
lanacakttr. Bu y1l ilkmekteblerin birin
ci smtflarma 931 dogumlu c;ocuklarla 
gec;en ders y1lmda mektebe girmemi& o· 
Ian 1930 dogumlular almacaktn. Ders· 
lere ha$lad1ktan sonra bo$ yeri kalan 
mektebler, beden ve ruh<;a kafi derecede 
inki~af etmi~ olan 1932 dogumlu c;o -
cuklardan miiracaat edenleri namzed o
larak kaydedecekler ve bu ya~ta miira
caat eden biitiin c;ocuklarm bir liste.sini 
yaparak bunlann mektebe almmasml 
Maarif miidiirli.igiinden istiyeceklerdir. 
Semt haritasma gore, mektebler i~in ay· 
r1lmJ~ olan tmntalcalarda oturan talebt 
diger m1~taka ic;inde bulunan bir mekte: 
be Maarif mudi.irliigiinden miisaade ve
riimedikc;e kayid ve kabul edilmiyecektir. 
Diger vilayet ve kazalarla semt harici 
mmtaaklardaki evlerini nakletmek sure· 
tile gelenler veya gidenler, nakil keyfiye
tini tevsik etrnek $artile miiracaat edecek
leri mektebe almacaklardJr. 

. ' . . 

Siyasi jcm.a 
~indeki son muhare 
JN... vrupa i§leri son derecede 
~ ml§ ve burada bulunan her 

let ha§mm c;aresine dli§mii 
dugundan Asyanm mukadderatmr d 
tirecek olan Cindeki son askeri har 
nazan dikkati pek celbetmiyordu. F 
gene Cekoslovakya meselesi J apon 
politikasJ ve askeri harekaumn mev 
bahs edilmesine sebeb olmu~tur. 

Siberya· Kore hududundaki Con 
feng ~epesi i.izerinde Sovyet ve Japon 
vetleri bogu~tuklan zaman Almany 
J aponyaya ne · sure tie yard1m ede 
meselesi ehemmiyetle mevzuubahs ol 
tu. Simdi de Cekoslovakra meselesi 
dolayt harb ba~laytp da Asyanm ~a11 
da geni~ ve k1ymettar topraklan bul 
Sovyetler birligi ile Fransa Alman 
ve bunun Avrupadaki mi.ittefiki ltal 
kar~J harekette bulunduklan zaman 
ponyamn Almar.ya ile ltalyanm yiik 
hafifletmek iizere yapacag1 miiessir 
d1mm tarz ve teferruatlnt tayin ic;in 
lin ile Tokyo arasmda miihim muzak 
ler cereyan etmektedir. 

Bu miizakereler esasa aid degil 
Hitler'le Mussolini son gorii~meleri 
Cekoslovakya meselesinin bir gi.in pa 
verecegini gozoni.inde bulundurarak 
det Almanlanm kurtarmak ic;in AI 
yanm hareketile bu harekette ftalya 
kendisine nastl yardtm edecegini kat'i 
rette kararla~hrmt$lardJ. 

Bunun ic;in ~imdi ltalyan math 
miittehid bir lisanla Cekoslovakya m 
lesinde Almanyamn takib ettigi politik 
bilakayd ve eart tasvib ve miidafaa 
mektedir. J aponya ile Almanya dahi 
koslovakya meselesinde Almanyanm 
kib edecegi gaye ve siyaset iizerinde c; 

Su suada Almanlarm da demir ve c;e
Iik fiatlartm Avrupa karteli fiatlarma in
dirmeleri neticesi olarak ton ba~na I 2 $i· 
linlik bir sukut kaydedildi. Bundan da 
kiloda 20 para bir menfaat oluyor. Boy· 
Ieee fiatlann indirilmesi neticesi halk de· 
mir ve c;elik e~yaya daha c;ok ragbet gos
tereceginden bu k1s1m sanayi istenilen in
ki~afJ bulabilecektir.» 

tanberi anla~m1~ ve kendisine icabt 
GOMRVKLERDE }aponyanm yardtm etmesini kararla 

~ehir Meclisi 
Bu hafta fevkalade bir 

i~timaa ~agrdacak 

Biitlin kaza ve nahiye merkezlerinde 
asJimi~ olan intihab defterleri oni.imiizdeki 
c;ar~amba giinii ak~am1 indirilecek ve on· 
dan sonra da itirazlar tetkik edilecektir. 
Ay nihayetine kadar her merasim ikmal 

Muhafaza Umum kuman· 
dan1 tefti§ten dondii 

Bir mi.iddettenberi Trakya ve M; • 
mara havzas1 muhafaza te§kilatmt tef
ti§ etmekte bulunan Gi.imri.ik Muhafa -
za Umum kumandam General Seyfi 
Diizgoren beraberinde Gi.imri.ik Muha • 
faza Bru;mlidiirii Hasan Koper oldugu 
halde dlin §ehrimize donmli~tUr. -···-Hirsiziik ve dolandiricihk. 

t f I '( 

vak'alari 
Yenipostane arkasmda terzilik eden 

Ahmed isminde birisi di.ikkanmda me§
gulken ~1raklanndan Cemil, di.ikk~na 
gelmi§, ho~be§ten sonra Ahmed, Cemile 
biraz di.ikkanda oturmasml soyliyerek 
dt§an ~tkmt~tlr. Bu strada Ahmedin 
mii§terilerinden Naci isminde birisi 
di.ikkana gelmi§ ve taksit bedeli olarak 
6 liray1 Cemile vermi§tir. Parayx ahp 
kac;an Cemil, zabttaya verilen ihbar ii-
zerine yakalanm1~, ve Adliyeye veril· 
mi§tir. 

*** 

m1$lard1. $imdi bu yard1mm ne suretle 
nerede yap!lacag1 yani teferruat iizerin 
miizakereler yap1hyor. 

Cekoslovakya meselesinden dol 
Fransa, Almanyaya kar~1 harekette 
lundugu takdirde, J aponyamn 22 mil 
niifusu ve 760.000 kilometre arazisi 
lunan Fransanm Hindic;ini miisteml 
imparatorlugunu zapteylemesi ilk i~i o 
ca"ktu·: Gene Kore' den, Man~uri' den 
ic; Mogolistandan ve ayni zamanCia . 

nizden ve Amur nehrinden biitiin Siq 
yamn iizerinde harekette bulunmast . 
ismen Cine aid d1$ Mogolistan ile ~a 
Ti.irkistam dahi harekat sahnesi yap 
cag1 muhakkakhr. 

Almanya, Cekoslovakya meselesin 
ve Avrupaya aid diger i~lerde Japonyj 
dan kuvvetli bir askeri yard1m beklem 
seydi, Cin hiikumeti, ordusu ve ikhsa 
yatile tesis etmi~ bulundugu azim vfe c; 
faydah alakalan feda etmez ve diin 
n1n en biiyiik bir piyasasmdan kendi 
zusile c;ekilmezdi. 

edilmi~ olacak ve te~rinievvelin birinci gi.i
nii belediye intihabma ba~lanacakhr. Ka· 
nun, belediye intihabmm bir g\inde ya
ptlmasmi emretmektedir. Fa kat !stan ~ 
bul hem kalabahk ve hem de dagmtk bir 
~hir oldugu ic;in intihabm bir gi.inde biti
rilmesine maddeten imkan goriilmemekte
dir. Balatta Tahtaminare caddesinde 178 J aponyamn A vrupadaki miittefikle 

ne laytkile yard1mda bulunabilmesi i Bunun uzahlmasi ic;:in de ~ehir mecli
sinden karar almmast Iaz1m gelmektedir. 
Y eni meclis te~kkiil edinciye kadar miid
detini bitirmi~ clan meclisin vazife gor -
mesi de esas oldugundan ~ehir meclisi fev· 
kalade bir toplanhya davet edilecek bu 
hususta bir karar almacakttr. F evkalade 

numarah dilkkanda yorgancthk yapan 
Saidin c;traklan Fethi ile Orner, di.ik -
kamn pencere camm1 kaldtrmak sure
tile i~eriye girip ic;inde 30 lira bulunan 
kumbarayt c;almt§ ve ka~m1~lard1r. Bun· 
lardan Fethi yakalanmt§, Orner de a-

Cindeki biiyiik askeri te~ebbiisiinii es 
itibarile muvaffakiyetli bir neticeye e 
dirmesi zaruridir. Bunun ic;in Cinde 
milliyetd hiikumetin son ilticagaht ol 
Hankov etrafmda biiyiik bir meydan m 
harebesi cereyan ediyor. 

ranmaktad1r. 
toplanb oniimi.izdeki hafta kinde yaptla-
cak i intihab miiddeti kafi derecede uza· *** 
tJlacaktJr. 

Mare$al Can-Kay-$ek, bundan dB 
• ay evvel san ve mavi nehirlerin aras1 

Evvelki gi.in 18,30 da tstiklal cadde • da ve Tien~in • Nankin demiryolu b 
sinde Elhamra pasaj1 i~inde 1 numarah yunda Sucov' da hezimetle neticelen 

DENIZ /SLERJ 1triyat ma~azasma mi.i§teri stfatile gi- biiyi.ik meydan muharebesinden kurtar 

Suvak vapuru 
- ren tshak ve Cemil ismindeki ~ah1slar, bildigi fukalarmt yeniden toplad1g1 a 

4 lira k1Y.metindeki 200 aded jilet b1~a- kerlerle birle~tirip 800.000 ki&ilik bir 0 

gm1 ~ahp ka~arlarken yakalanmt§lar • du hazulami& ve bunu Hankov'un etr Adalar arasmdaki seferler kaldml • 
mt§ oldugundan bu hatta ~all§an Suvak 
vapuru, limana gelmi§tir. Suvakm ge
ne tzmire gonderilmesi muhtemeldir. 

d1r. fmda yerle&tirmi~ti. 

KVLTOR ISLER/ -
Olgunluk imtihanlar1 batladi 

Resm1, hususi ve ekalliyet liselerinde 
eyliil devresi olgunluk imtihanlanna 
ba§lanml§ttr. 

tlk imtihan ti.irk~e - kompozisyon gru
pundan icra edilmi~tir. 

_..__ 
Kanh bir kavga 

Sanyerin Garibce koyii halkmdan 
Mehmed oglu $i.ikri.i ile ayni koyden 
Mehmed oglu !brahim kavga etmi§ler
dir. Dovi.i~ esnasmda !brahim eline ge -
~irdigi berber makasm1 ~ukruni.in sag 
baldmna saplamt§, fazla kan zayi eden 
$i.ikri.i hastaneye yatmlmi§hr. 

( F atihte giizel bir eli~i sergisi a~ddt 
~----------------------------------~ 

Fatih <;ar§ambasmdaki Dild.§ Yurdunda, Yurd talebeleri tarafmdan hazlr
lanan giizel eli§lerinden bir sergi tertib edilmi§ ve sergi di.in merasimle ac;tl· 
ml§tlr. Merasimde Fatih Kaymakam1 thsanla bir~ok davetliler bulunlnU§tur. 
Yurddan bu sene on iki ktz mezun olmu§tur. 

Biitiin mevcudu dort yiiz bin ki~i ta 
min olunan orta Cindeki J apon harek 
ordusu son bir iki hafta i~inde $imalde 
Pekin - Hankov demiryolunu, ~arkta 
mavi nehri takib ederek ve cenubdan d 
N anc;ang istikametinden ilerliyerek ii 
taraftan Cin ordusunu stkt~hrmi,hr. Yiik 
sek tepelere dayanan birinci miidafa 
hath yanldigmdan Cinliler Hankov'u 
etrafmdaki kiic;iik gollere dayanan ~o 
hatta c;ekilmi~lerdir. Hankov'un sukut 
arttk giin meselesidir. Bundan sonra mil 
liyetc;i Cin hi.ikumeti bir yerde tutunamt 
yacaktJr. Ciinkii cenubi Cin ayn bir hii 
kilmetin elinde ve garbi Cin de komiinis 
kuvvetleri hi.ikmU altmdad1r. Bundan son 
ra Cinde J aponya i~in komiinistlere kar, 
c;ete harbinden ba~ka ypaacak bir i~ kal 
m1yacak ve Avrupadaki miittefiklerin 
yard1mda serbest bulunacakttr. 

Muharrem Feyzi TOGA 

Cumhuriyet 
NUshasJ 5 kuru~tur. 

Abone $eraltl : { TUrktre na_rtc 
f~ID t(JD 

Senellk 1400 Kr. 2'700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
C( ayh.k 400 • 800 • · 
Blr tyhk 150 • Yoktur 



illetler Cemiyeti Onbin Leh yahudisi 

HAdiseter aras1nda 

Ecnebilerle tiirk~e 
konusmak 

' 

$ imdiye kadar tamdtgim ec-

t I d F•J• • •d• nebilerden baz1lan bana Op an I I IStJne · g1 1yor Tiirkiyede tiirk~e ogrenme-

vaziyetten dolay1 Y ahudiler Var,ovadan 
Hariciye Naz1rlari TeJ.Avive kadar yaya 

gidemiyorlar olarak y:;,..iiyecekler 

Cenevre 10 (a.a.) - Milletler Cemi
. konseyinin diinkli toplantlSlnda Ha

Nazm olarak yalmz Sovyet Rus
Romanya ve Letonya hariciye nazu
bulunmu~tur. 

Diger memleketlerin hariciye nazirla
Avrupa gerginligi yiizlinden kendi hii

. merkezlerinde kalarak hare • 
tehir etmi~lerdir. 

F ran•a H ariciye N a.zrrt 
Paris 10 (a.a.) - Hariciye Nazm 
ne, vaziyetin c;ok nazik bir safhaya 

· iizerine evvelce kararla~tmlm1~ 
hareketini tehir etmi~tir. Cenevreye 

n olursa ancak birkac; glin sonra 

M. do Kanya da gitmiyor 
Budape~te 10 (a.a.)- !ngiliz, Fran· 

z ve Polonya Hariciye Naztrlarmm 
gitmelerini tehir etmeleri ilze· 

ne Macar Hariciye Nazm Do Kanya 
a Cenevreye azimetini tehir etmi&tir. 
Siya1i me•elelerin mii.zakere•i 

•altya kaldt 
Cenevre 10 (a.a.) - Milletler Cemi

eti konseyi, siyasi meselelerin miizak.e
esini sah giinline bJrakmi&tlr. 
lngil terede bir tren kazasi 
.Londra 10 (a.a.) - Glasgov'dan gelen 
ll' yolcu treninin Pesbey yakmmda 
uran bir lokomotife r;arpmas1 yi.izi.in
en 62 ki~i yaralanml§br. Ekserisinin 
aras1 hafiftir. 

Konyada iflenen 

feci cinayet 

Bir muhtar, gene bir 
klzt oldiirttii 

Konya (Hususi) - Konyaya bagh 
ozklr kazasmm Baybogan koylinde 

~nak1z isminde gene bir kadm oldlirlil
U§ti.ir. Gi.izel bir kadm olan Anaktz 

'ffetine goz diken kay muhtan tarafm~ 
an, tarlada r;ah~trken katlettirilmi~tir. 

iY ap1lan · tahkikat neticesinde, muhtar 
1brahim, otedenberi bu giizel kadma 
hlusallat oldugu, fakat her defasmda 
tni.imanaatle kar§tla§hgl anla§Llrni§br. 
Muhtar, bu kadtm arzusuna ram ede -
tniyecegini anladtktan sonra akraba -
stndan Akgozle Sogi.id isminde iki ki§i-

e, bol para verecegini soyliyerek ka -
d1nm arkasma takrni§, kadmcag1z c;a · 
h~mak i.izere tarlaya gittigi vakit bu a
damlar kadma tecaviiz etmi~Ierdir. Bu 
haydudlarla kadm arasmda tarlada bir 
bogu§ma ba~lam1~, giir;lii kuvvetli clan 
kadmla ba~a ~lkam1yacaklanm anhyan 
havdudlar nihayet tabancalarm1 c;eke -
:.ek AnaktZI sekiz yerinden yarahyarak 
0 ldi.irrni.i"lerdir. Katiller yakalanmt~tir. 

Bir kamyon ka.za•E 
Konyadan Sarayoni.i nahiyesine git

tn~kte olan tugla ve kereste yi.iklii bir 
kamyon Akkopri.i mevkiinde bir yoku§ 
Ctkarken devrilmi~ ve bu yiiklerin i.is
ti.i.nde bulunan Konyah Mustafa oglu 
Mehmed, Tenekeci Hi.iseyin. Kose Said 
feri bir surette olmii~tiir. 

Sofor ve kundurac1 Said. kamyonuna 
fazla miktarda yi.ik yiikledikten sonra, 
I<onya Belediyesi ftfaiye kuragmda ya
}:ltlmasl mutad olan muayeneyi yaphr
~adan hareket etmi~ ve yolda Akkoprii 
c·vanndaki yoku~u c;1karken birdenbire 
devrilmis. kamyonun dort tekerlegi ha
vava gelmi~tir. Bu devrilic:;te yiiklin al
hnda kalan zavalh i.ic kisiden ikisi he
tnen. biri de bir miiddet sonra olmii~ . 
tiir. $ofore bir ~ey olmamt~hr. Vak'a -
Ya el koyan Adliye. o1i.i1erin gomi.ilme
sine mezuniyet verip §Oforii tevkif et
tnistir. 

latran~;a da ~lar•nda k1.ymetli 
maden1er bulundu 

Var§ova (Hususi) - 25 ya§mdan yu
kan on bin Yahudi erkek ve kadm1 bir 
kac;: giin sonra Var~ovadan yaya alarak 
yola r;1kacak, Romanya, Bulgaristan, 
Tiirkiye ve Suriyeden ger;erek Filistine 
gidecektir. Yahudi fa§istleri lideri dok
tor Vilhelm Rite] bu kalabahga riya -
set edecektir. Yahudi Hitleri nam1 ve-
rilen doktor Vilhelm eski bir Avusturya 
binbaststdtr. Filistine yaPilacak bu (gi
di§) Avrupa ve Filistindeki Yahudi -
lere yap1lan (hakstzltklan) protesto et
mek ic;:indir. Yahudi fa~ist teskilatmm 
Lehistandaki adt (Gene Yahudi lejiyo
nu) dur. Siyah pantalon ve r;izme ile 
mavi gomlek giyen fasist azalarm gog
siinun sol tarafmda ,rziimi.i§ renginde i
pekle Davudun y1ldlZl i~lenmi~tir. 
Doktor Vilhelm te.:;kilat mensublan ta
rafmdan (Heydot !zrayil) diye sesle -
nilerek askerce selamlamyor. Gazete . 
lere vuku bulan beyanatmda Yahudi li-
deri: 

c- Musamn MlSlrt terketmesi gibi 
Lehistandaki Yahudi fa~istleri de ya -
sad1klart memleketi terkederek Filisti
~e gidecegini ve maiyetindekilerin 7 
bin erkek]e 3 bin kadmdan ibaret ola -
cagmt, Lehistanm bu harekete mi.isaa
de etti~ini Tiirkiyeden gec;mek i~in mu
vafak cevab1 ahndtgmt soylemi~tir. 

Soylendigin& gore, fngiliz makamlan 
on bin Yahudinin Filistine girmesine 
mani olacak olursa, Yahudiler cebir is
timal ederek Telavive girmege te~eb -
bUs edeceklerdir. 

Y eni te~kil edilen 

giizel bir kaza 

Siit~iiler kazastnin idare 
te,kilab tamamlan1yor 
Egirdir 1 0 ( a.a.) - !sparta Valisi 

ve meb' uslan dun Egirdir kazasmda tet· 
kikatta bulunduktan sonra bu giin yeni 
te$kil edilen Sutl;iiler kazasmm merke • 
zine gelmi~lerdir. Siit~i.iler kasabasJ ve 
yakm koyler halkt bu ziyaret vesilesile 
duyduklan derin sevinci bilylik tezahi.ir~ 
lerle gostermi~lerdir. Nutuklar soylen -
mi~. kurbanlar kesilmi~tir. Siit<;i.ilerde ka
saba ic;indeki sudan istifade edi -
lerek elektrik tesisah yap1lmasi, hir p]anla 
koyiin yollannm geni&letilmesi ve yeni 
binalar ic;in yerler aynlmast kararla~tml
mJ~tlr. Kaza kadrosuna gore memurlar 
yava~ yava~ gelmekte ve kasabaya yer -
I:$m~ktedir. Y.ol olmadtgmdan dolay1 
~tmd1ye kadar I&lenmemi~ biiyiik bir or _ 
man ve agac zenginligi kinde olan Siit • 
c;.ulerde !eni kaza te~kilati milyonlarca 
hrahk bu serveti milli gelir arasma 50 _ 

k~cakt.lr. Zeytin ve ftshk a§ISJ yapJ!aca k 
yuz bmlerce yabani agac vardlr. Kaza 
kadrosu ve halk ilk tedbir olarak k 
merkezini Egi~dire baghyan yolu 15~:~ 
ederek otomobtl ve otobiislerin kolavhkla 
gec;:ebilecegi bir hale koyacakhr E ~ · _ 
di~ istikam~ti.nde de ba~lamJ~ ola~ b:

1

~a
ahyet hayh Jlerlemi$tir. 

Japon hariciye1i diplomatik 
miifavirleri 

Tokyo 10 (a.a.) - Resmen bildir'ld'>'<'. 
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ne gore, er 1s1 de eski Hariciye Na _ 
z~r~armdan ola? ~aotake ve Hu§ilo, Ha
nciye Nezareh dtplomatik mi.i§avirr~· -
ne tayin edilmi~lerdir. Jgt 

Pa~is eldmiz At1naya ugradi 
Atma 10 (a.a.) - Tiirkiyenin p · 

"k 1 · · S d D ans biiyu e <;ISJ ua avaz, Fransaya git-
mek iizere bugiin ogleden sonra Pire
ye ugrarni§hr. 

Harici~re N ezareti gene! direktorle _ 
rinden Delmuzos. Suad Davaz ~erefine 
Kifisiada bir r;ay vermi~tir. 

«Anavatan» filosunun 
manevralar1 

nin zorluklanndan bahsederken bil
hassa §Unu ileri siirdiiler: Hi~ kimse 
kendilerile tiirk~e konu§mak istemi
yormu§. Miinevver Tiikler bile. 

Bu miinevver Tiirklerin ecnebiler
le tiirk~e konu§maktan sakmmalarm
da bir~ok sebebler olsa gerektir. Ben 
bir ka~m1 §oyle tahmin ediyorum: 
Tiirk~eyi iyi konu§am1yan bir yaban
cile anla§mamn zorlugundan ka~
mak; pratigi artlrmak i~in yabanci 
bir diUe konu§ma fusabm ka~trma
mak; muhatabma onun dilile konu
§abildigini anlatmak ve boylece hem 
kendisine bir cemile yapmi§ olmak. 
hem de ana dilinden ba§ka bir dil bil
digini gostererek onun takdirini ka
zanmal{ .. , 

Bu sebe~ler arasmda me§ru olan
larla olm1yanlan birbirinden ayuma-

ga hi~ liizum olmaksizin netice hak
kmda verilmesi §art olan hiikiim ~ok 
actdtr. Tiirk~e bilen ve tiirk~e konu§
mak istiyen bir yabancile franstzca 

' 
ingilizce veya almanca ilah ... konu§-
makta 1srar eden Tiirkiin «miinev
ver» s1fahm bir kalem silelim ve ye
rine en tezyif edici sxfatlari yerle§tir
mekte hi~ tereddiid etmiyelim: Ziip· 
pe, §ahsiyetsiz, budala ilah ... 

Bazt derin mevzularda o ecnebinin 
tiirk~e lugat sermayesi tiikenir de 
konu§makta pek ziyade gii~Hik .yek
tigi goriiliirse yabancx bir dile miira
caat zarureti ba§gosterir; fakat bu 
yabanct, nekadar az tiirk~e bilirse 

bilsin, hatxr sormak v. s. gibi kolay 
ve havai mevzularda bile tiirk~eden 
ba§ka bir dil konu§makta 1srar etme
nin mazur goriilebilecek hi~bir taraft 

yoktur. Eger bu miinevver Tiirkler 
tiirk~e konu§maktan sakmarak ~ 
ecnebinin tevecciihiinii kazan~ag1 
iimid ediyorlarsa aldamyorlar; ~iin
kii tiirk~e konu§mak i~in farsat an

yan o adam, bundan hi~ memnun ol
madigi gibi ana dilini istihfaf eden 
bir miinevver hakkmda da iyi bir fi
kir ta§Iyamaz. 

Azhklarm tiirk~e konu§mamala
rmdan §ikayet edenler arar.mda bu 
miinevver Turkler de var. OnJar bu 
§ikayetlerinde hakh oMuklart kadar 
biz de bu tenkidimizde hakh say1h· 
rtz. ~iinkii ikisi de aziz tiirk~emizin 
miidafaasi i~indir ve bizim nazari· 

m1zda bu miinevver Tiirkler, o say· 
gt&IZ azhklardan daha fazla mes'ul
diirler. 

PEYAMI SAFA 

Dokuzuncu Balkan 
oyunlar1 bugiin ba~hyor 

[Ba$tarat2 1 tnc& sahttede 1 

de misafir edilmi&lerdir. Rumen atletleri 
de Kasine otelinde bulunmaktadular. 

Balkan atlet tak1mlan bu ak~am, on· 
lerinde kendi bayraklan oldugu halde 
Belgradda bilyiik bir gec;idresmi yapml~
lardlr. Balkan oyunlan ve Belgrad fua
nnm ac;IImast miinasebetile, Yugoslavya 
payitahtmda bi.iyi.ik bir ne~· e ve hareket 
vard1r. Atletlerin gec;idresmi slirekli al -
kl&larla kar&JlanmJ~hr. 

Belgrad belediye reisi llic; tarafmdan 
aym on dordlinde Balkanh atletler ~ere· 
fine Askeri kuliibde bir ziyafet veril~
cektir. 

V efa tak1m1 Ankarada 
yenildi 

Ankara 15 (Telefonla) - Sehrimize 
gelmi~ olan Vefa tak1m1 bu gun ilk rna· 
c;m1 Gender birligi ile yaph. llk devre
de, Gender birligi iki gol atarak devreyi 
2-0 galib vaziyette bitirdiler. lkinci dev
rede Vefahlar Sulhinin ayagile bir gol 
atmaga muvaffak oldular. Mi.isabaka, bu 
suretle 2-1 Gender birliginin galebesile 
bitti. 

Sofya (Hususi) - Bir ucu Ti.irkiye 
arazisi, diger ucu Bulgar arazisi dahi -
linde alan istranca daglarmda r;ok kty
tnetli maden ocaklan meydana <;Ikanl
tntshr. Hususi e~hasm yapt1g1 kazma -
larda demir, manganez. grafit ve baklr 
tabakalarma raslanmt~hr. Maden ko -
:tni.irii ocaklart hiikumet tarafmdan i~ . 
letilmege baslanmak iizeredir. Burgaz 
§ehrinde bir Bulgar firmasl petrol ara -
n:ak i.izere hiikumetten miisaade istemi§ 
hr. TiirkivP topraklarma kadar uzanan 
bi.iti.in sahil boyunca ve istranca dag -
lanntn eteklerine kadar biitiin Bulgar 
arazisi imtidadmca siyah demir kum -
laTt oldui!u anlac;tlmasi i.izerine ara~ttr
:tnalar;~ biiviik ehemmiyet verilmi~tir. 

Londra 10 (Hususi) - Anavatan fi-
losu isko<;ya sulanna hareket etmi~ ve Vefahlar yarm (bu glin) Ankaragilcii 
biiyiik manevralara ba§larni§hr. Bu ha- ile kar~1la~acaktu. 

Bf"1 "r~d fuari actldt 
Belgrad 10 (Hususi) - Belgrad fuan 

bugi.in merasimle ac;tlmt§hr. Tiirkiye 
}:laviyonu, Turk sefiri Ali Haydar ta -
rafmdan soylenen bir nutukla ac;tlrnl§· 
•lr. Ti.i.rk paviyonu ar;thrken istiklal 
lhar§l r;ahnrnl§tlr. 

rekattn Avrupa meselelerile alakadar 
olmad1~1 tasrih edilmektedir. 

Belgrl'dda bir gazete 
kapat1ld• 

Belgrad 10 (Hususi) - Bugi.in Bel -
gradda hi.ikumet aleyhine yaztlm1~ be . 
yannameler bulunmustur. Bu beyan .1 
melerin Pravda gazetesi matbaastr 
bastlmt~ oldugu anla~J]rnl~ ve mezkur 
gazete idarehanesinde ara~brmalar ya
p1lm1~ ve orada da bu beyannameler . 
den bulunmu~tur. Birkac; ki~i tevkif e
dilmi~tir. 

Pravda gazetesinin ecnebi memleket
lerden para ald1g1 ve bunlardan birin · 
den 3.500.000 dinar ald1g1 ~ibi bir §ark 
devletinden de 8 milvon dolar alml~ ol
duj!u anla~Ilmt~hr. Pravda gazetesi ka
pahlrni§br. 

Bugiinkii spor 
hareketleri 

Muhlddln Ustiindag yiizme 
miisabakalan 
§leref stadyomu yiizme ha
vuzunda. 

Futbol, Takslm stadyomunda: 
Galatasaray - Galataspor 
§11§11 - Moda 
Giine~ - Pera 

Kadtkoy stadyomunda: 
Fenerbah-re gene tak1m1 -
Bogazl~l A tak1m1 

Ye§llkoy sahlllerinde: 
Muhtellf yiizme ve yelken 
yarJ§lan . 

Sa at 

12.30 

9 
10.30 
16.30 

14 

BEYRUT MEKTUBLARI ~ 

Y eni Hatay devleti 
Suriyede nas1l kar~Ilandt 

A vrupada uzunca 

bir cevelan1n 

hula as1 

~am gazetelerinin yazdtklartna gore, Hatay 
[Ba.$makaleden devamJ 

lar giizel §eyler olmakla beraber c;ok 
masrafh i§lerdir. Hem yapthrken masraf
lt, hem idaresinde masrafh. halyaya nis
betle c;ok daha zengin kilc;lik bir daa 
memleketi olan !svic;rede bile §imendife;. 
lerin elektrikle~tirilmesinde isabet bulu
nup bulunmadtgma henilz karar verile-

miistakiJ bir devlet olunca ilk i, olmak •• uzere 
Tiirkiyeye iltihakini iJ~n edecekmi• ! .. 

Beyrut, 6 eyltll 
Hatay intihabatmm neticeleri, Hatay 

meclisinin ic;:timaa daveti ve nihayet Ha
tay devletinin resmi surette te§ekkiil ha
disesi Sam muhitinde dedikodu ile dolu 
bir alaka har~ketini tekrar canlandJrdJ. 

Bununla beraber matbuat eskiye nisbetle 
d.aha. ~akin bir di! kullamyor. Y erle§mi§ 
b1:- f1k1r olarak burada donlip dola§an a
kide §Udur: Hatay. miistakil bir devlet 
olarak te§ekki.il eder etmez, ilk i§ olmak 
lizere memleketin Tlirkiyeye iltihakm1 i
lan edecek! Bay T ayfur Sokmenin dev
let reisi olmas1 bu dedikodulara yeni bir 
canhhk verdi. Bu fikir burada o kadar 
yerle~mi~tir ki Beyrut gazetelerinden bi
rinin muhabiri, gec;:enlerde Hataym da
hili i§leri mildiirli Dr. Abdurrahman Me
lekle iskenderunda yaptJg1 bir mi.ilak~t
ta kendisine bun3. dair baz1 sualler sor
mu§tu. Beyrutun El Be§ir gazetesinde 
ne§redilen bu mi.ilakatta muhabir, Hata
Yil' Tiirkiyeye •ltih<!k karan verip vermi-

yecegini anlamak lizere dola~1k yollarla 
bir istintak yapm1~ gibiydi. Mesela, mu
habir, Hataym hududlarmdan bahsetmi§, 
b~.<nlara doktor, l)u hududlarm mevcud 
hududlardan ;~aret olacagt ve bu hudud
lann degi§tirilmesi ic;in bir sebeb bulun
m'l.dJgl tarzmda cevab vermi§ti. Hatta 
sarilt bir dille ~unlan bile ilave etmi~ti: 

«- Biz Hatayhy1z, Hatayh kalmak 
istiyoruz !» 

Buna ragmen muhabir, ba§ka yoldan 
doktorun online <;lkml~, glimriik mesele
lerini ortaya atm1~tJ. Tiirkiye ile gii~rlik 
meselelerinin ne tarzda tanzim edilecegi 
sualine, doktor, Hataym kendi statiisii 
mucibince istedigi gibi glimriik ve ikhsa
di anla§malar yapabilecegi cevabmt ver
mi§ti. 

T ayfur Sokmenin ismi buralarda Mil
li Mi.icadele zamanlarmdanberi ~ok rna· 
ruftur; bunun ic;in. kendisinin Hataya 
devlet reisi olmast, bir zamandanberi zi
hinlere yer etmi§ olan bu iltihak fikrinin 
burada yeniden dedikodu mevzuu ol
masma vesile verdi. Gazeteler, yakmda 
Hatay meclisinin Tiirkiyeye iltihak ka
ran verecegine kanidirler. 

*** 

le ·-:icadele hallinde bulunan Yahudi 
siyonizmile Ti.irkiyenin bu derece dost 

oldugunu gostermek, Arabl1k alemini 
T tirl-'yeye kar~I tahrik maksadmdan ile
ri gelir. Y oksa bunu ne~reden ajanst da, 

havadisin yayllmasma alet olan gazete~ 
lerde pekala bilirler ki Ti.irkiye boyle bir 

memi§tir. • 
Bir !talyan miihendisi §imendiferleri 

elektrikle§tirmenin halya hesabma isabe
tini ~oyle izah ediyordu: 

- Dogru, masrafh i§ler amma, !tal
yada bu i§lerle ayni zamanda ltalyan 

~ey vapmaz. halkma i§ vermek gayesi de takib ve te-
Ti.irkiyeyi Arabltk aleminin dU~man1 min olunuyor. 

gibi gostermekte menfaattar olan ziimre, Beynelmilel mlibadelenin gec;irdigi 
~u mada bu tar7da propa~andanm ne ka- buhran !talyayi doviz tedariki bak1mm~ 
dar te~;rli ol::~callm: gormii~ ve bu haberi dan. fevkala.de tedbirlere • sevketmi§tir. 
ne~retmi$tir. Hi.ikumetimizin bu nevi ha - Tunzme verilen onem ve bu yolda ihtiyar 
berleri biitiin Arab matbuatJnda esash olunan c;ok dikkatli klilfetler bu ciimle-
surette tekzib etme•i cole iyi olur. dendir. ltalya 1936 da turizmden 45 

* * * mil yon sterlinlik doviz elde etmege mu-
lrakla Suriye arasmdaki miinasebetler vaffak olmu§tur. 193 7 de bu rakam 36 

son 7.amanlarda dikkati celbedecek de - milyona dii§mli§tli. ~imdi bu 7 milyon 
recede bariz bir samimiyet kesbediyor. farkm tekrar kazamlabilmesi ic;in ugra~I· 
Blitiin Arab memleketleri arasmda mev- byor. 1talyada hayat oyle iddia oluna
cud olan bu yakla~ma hareketi, Irak Ha- geldigi gibi ve iddia olundugu kadar 
riciye Vezirinin burada kaldigJ bir kac; ucuz degildir. Bliyiik i§lerin arkasmda 
gl' ic;inde daha ileri gitmi~ ve hatta, o- vas1talann darhgt, gormesini bilen goz .. 
nun hareketinden sonra da devam etmi~- lerden ka~amaz. Ancak mali. ve ikhsadi 
tir. giicliik Avrupada yalmz !talyaya has 

Mesela, T evfik Bey Suveydi burada bir keyfiyet degildir. lspanyol i§inin hal
bulundugu snalarda kendisine gazeteciler line muallak olan ikinci !ngiliz - ltalyan 
tarafmdan sorulan suallere cevab verir- centilmen anla§masi dahi heniiz tatbikat 
ken Irakla Suriyenin birle~meleri hakkm- sahasmda beynelmilel kar§Ihkh kolayhk-
daki fikrini de soylemi§ti. Irak Hariciye lara kap1 ac;amaml§hr. · 
Veziri, hiikumet elinde bu tarzda her - . F~ansamn ic;inde ylizdUgii mli§kiilah 
hangi bir proje bulunmad1ii;tnt ac;1kc;a if a- bJlmJyen yoktur. Frank, hlikumetlerin 
de etmekle beraber, meselenin ehemmi - inip <;Jkmasi nisbetinde yuvarlamp dur• 
yeti lizerinde 1srarla durmU§ ve bunu «ne IDU§, ic;timai kanunlar bi.iyi.ik zorluklar 
teyid, ne de tekzih>> etmek }<abil olamtya- getirmi§tir. Bununla beraber Fransa, u
cagmi ilave eylemi~tir. Demek oluyor ki zaktan oyle farzolundugu gibi, zay1f ve 
iki memleket milnevverleri ve ileri gelen· peri§an bir memleket degildir. Bilhassa 
leri arasmda mevcud olan boyle bir ha- yakmdan bakildigt zaman bi.iti.in mli§kii
reketi, bir devlet adam1 te'yid etme- latma ragmen F ransamn esas itibarile 
mekle beraber tekzib de etmemi§tir. kuvvetli bir blinyeye malik oldugu gorii.· 

Bu noktadan hareket eden Suriye liir. 
matbuatJ, projenin, yahud, sadece fikrin Zaten ba§tanba§a mamur bir te§kilat 
c;ok ilerlemi~ oldugu neticesine vanyor. memleketi olan Almanyada nasyonal 
Bunlann fikirlerine gore Suriye devleti, sosyalizm cidden biiyilk i§ler ba§arm!§
i~tiklal muabedesini tam olarak, eline a- hr ve ba§armaktadtr. Yalmz §urast gizli~ 
l1p biitiin te~kilatm; tamamlad1ktan son- kapakh bir§ey degildir ki bi.iylik masraf
rn Irakla birle~mdidir. Bu birle§me, lara. mal olan bi.iti.in bu bi.iyiik i§lere mu
iki devleti bir merkeze ve bir otoritenin kabJI Almanya ham sanayi maddelerile 
hakimiyeti altma baglamak ~eklinde de- gida maddeleri bak1mmdan bugiin her 
gil, belki de bun!arm dahili bi.inyelerini zamandan ziyade harice muhtac bir hal-

Suriye muhiti hir taraftan bu nevi oldugu gibi muhafaza ile beraber hare- de~ir. ~~ ihtiyacm bir harble hal mi edi· 
vehim, tahmin veya kanaat gibi §eylerle ketlerini kademe kademe birbirlerine bag- lebtlecegt, yoksa daha ziyade vahim b'r 
~e§gulken,. diger taraftan da gayet mii- lama sure tin de olcaktlr. hale mi konulmu§ olacag1 tetkike muhtaic 
h1m havad1sler ne~rediyor. En tazesi: Bu fikir, ayni zamanda, Arab mem _ biiylik bir meseledir, ve bir hay at ve me-
Tiirkiye, Hataya Romanyadan getirile- l k I d mat meselesidir. k b e et eri arasm a umumi bir birle§menin, 
ce . ~liz in Ti.irkle Orta Avrupadan hie; olmazsa Arabistan yanmadastm mer- ~ekoslovakyamn ic;inde yiizdiigli zor 
getmlecek yiiz bin Y ahudinin iskam i§i- durumu izaha hacet yoktur. Sulhu tut-
1 I . 

1 
kezi ve mii§terek.hir otorite oraani etrafm-c me§gu 'llU§ e mak hesabma ~ekoslovakyanm ih•=yar et-

E 
da bi:le§tirmek i§inin tahakkukuna dogru u 

vet, bu havadil'i biiti.in Arab gazete- 1 b tigi ve ihtiyarma sevkolundugwu fedaka'r-
ah mt§ ir adun olacakttr. 

leri ne§rettiler. Havadis veren de Arab * * * hklan biliyoruz. Bu malumata ilave olu-
Ajansmm Londra muhabiridir. Ankara- nacak tek, yeni ve miihim bilgi §Udur: Ce· 
dan gel en haberlere atfen Londradaki F akat, her ~eyden evvel, Suriye istik- koslovakyada moral c;ok yiiksektir. Bu-
m,·· ::h bildiren bu ajansa gore, Tlirki- lalinin Fransa ve Milletler Cemiyeti ta· tun fedakarhklara ragmen taarruza ma
ye hiikumeti, !ngiltere, Fransa ve Arne· rafmdan tefriki lazlmd1r. Bu suretle miis- ruz kahrlarsa ~ekler kendilerini varkuv
rikadaki bir tak1m syonist te§kilatma mli- takil olan Suriye lrakla konu§acak ve vetlerile miidafaaya ge~eceklerdir. Bu 
racaatle kendilerinden yi.iz bin Yahudi i~i memleketin hareketleri arasmdaki i§- nokta dahi Avrupanm §imdiki halinde 
istemi§. Bu Y ahudilerin on binini 938 hrak noktalanni tesbit i§ine ba§hyacak • sulh lehine ag1r basmak laztm gelen kuv
sen- ·- · · k::~ Ian aylnnnda Hataya yerle§· hr. vetli bir unsurdur ve bir kuvvet unsuru-
tirmegi taahhlid ediyormu§. !kinci bir on PM;•ten gelen haberler, §imdilik nik- dur. 
binini de 939 senesinin ilk aylarmda Ha- binanedir. Hiikumet reisine vekald eden Bununla beraber Avrupada harb ve 
taya yerle§tirecek ve mlitebaki on bin- Sadullah Cabiri, bir ka~ giln evvel, gaze- sulh i~in her§ey bitmi~ de i§ yalmz kuv~ 
leri de k1sa bir zamanda gene Hatay telere yaphgt beyan&tta Cemil Beyden vetlerin muvazenesini tartmaga kalm1~ 
topraklarma iskan i<;:in laz1m gelen ted- gelen haberlerin mlisaid oldugunu ve Pa- degildir. lstisnastz hemen bi.iti.in hududla
birleri alacagmi bildirmi§! risteki mi.izakerelerin, yakm bir zamanda nnda askeri manevralar yap an Almanya-

Di.inyada her milletin Y ahudi muha- hay1rh neticelere varacag1 hakkmdaki nm her ne olursa olsun harb yapmak iste~ 
ceretini kabulden ka~md1g1 bir zamanda iimidlerin de kuvvet buldugunu soyliiyor- digi, buglinlin §artlan ic;inde, habra en 
Tiirkiyenin Hataya yliz bin Yahudi is- du. Eu netice .elde edildikten sonra Suri- son gelmek icab eden bir efsanedir. Ben-

kan edecegi gibi budalaca bir fikrin boy- ye hiikumeti bir taraftan dahili te§kila - ce M. Hitler her hal ve ihtimale karsi 
le mevsuk bir §ekilde tellenip duvaklamp hm tamamhyacak ve diger taraftan da sulhu tervic ve tercih eylemekte samimi-
glizel bir gelin gibi ortaya ahlmast sebeb- lrakla konu§maya ba§hyacakhr. dir. * ~ * siz degildir. Bugunlerde Arabhk alemi- C. T. 

Arkada~in seyahati hulasasim yukanki 

T em eli a tdan bir koy ilkmektebi sahrlarda biz de hulasanm hulasas1 hal in-
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) de kayde~~ b~unyoruz. Ha~e y~ 

$ilenin muhtelil koylerinde halk taraltndan teberru edilen para
larla dort ilkmekteb binaat viicude getirildigini ya.zm1,trk. 

Bunlardan ba,ka $ilenin lJve.zli ve Komiirliik koylerinde de 10n 
giinerde, iki ilkmektebin temeli atrlmr,trr. Re1mimiz, livezli kO
yiinde temelatma mercui~ini llOileriyor. 

vermiyen bu yerinde ve yakmdan miisa-
he~e ve hiiklimlerin bliyiik k1ymeti ~Up
hesJz Cumhuriyet okuyucularmca da tak
dir olunur. 

YUNUS NADI -···· Ilk T edrisat miidiiriimiiziin 
Bulgaristandaki tetkikleri 
Sofya (Hususi) - Ti.irkive ilk Tedri

sat mi.idi.irii !smail Hakkl Tongocun 
Sofyaya gelerek Bulgar Maarif N£>za _ 
reti erkanile temaslarda bulunduCl-unu 
bildir.mh::tim. 1smail Hakkl Tu~~o~. 
Maarlf Nazln profesor Mane£ tarafm ~ 
dan kabul edilmi§tir. TUrk mektebleri 
umum mi.ifetti§i Nas.efin refakatile F ·Ii
beye giden 1smail Hakkt, zirai te>drisat 
espektorii Branekof'la birlikte Filibe ci· 
varmda Sadova'daki Ziraat okulunu 
gezmi§tir. Ferdinandevo kovi.indeki zi
rai depo ile Filibedeki tecriibe istas 'o
nu ziyaret edilerek tetkikler vaptlrnlS· 
hr. !smail Hakkt, Filibeden Pazarc1g~ 
giderek yi.iksek klz ziraat enstitiislim.i 
de gorecektir. 



KU~Ilk 

ikAye 

Bah~;enin ~im.enli taxhlamndan birinin 
l,lf.t:,naim~;taki tahta suaya orurmu~. kitab 

Hava o l!:adar gi.izel, ~aktlh 
v"''u"'" gezen kadm, erkek kibar insanr 

te§kil ettigi manzara o hdar cazib
ki, bir arahk, dimdeki romam ters 
lUilUHIUn farluna vard1m. Kitab1 cf.zre

iistUne buaktJm v~ etraf1 tema~aya 
dum. 

Tam bu mada, ~ak1fL yolun obi.ir u
bir kadm ve bir erkek peyda oldu. 
bulundugum tatafa dofu"u ~~:eliyor

!kisi de giiael, ikisi de gayet za~if 
· insanlardJ. Cozlerim, Jsrarh bir 

a, gayri ihtiyari onlara takild1. Ci.in
giyilmekten buru$ buru.s bi.r bale 
gomleii;imi. kunduralanmm ezik bu

eski1ikten zeytini bir renk a
siyah esvabtm1. bilmiyor degildim. 
a. raamen, 0 zari.£. kibar ve zengin 
goz.leriml.e tak.ih etmek. dir'etilli go~-

....... uu"''"'u lZ«<;ip giderlnken. adeta ca
hpdm!.$ iibi. ben de ye:im -

kalkt1m, h~1m e~. onlarm golgele
takibe b~ladn:o .. Bu iki zeoginin ih-

amJ, bende, onlan tetkik etmek i&in 
bir arzu uyandirmJ tl. 

Bu muht~m ~ift, bal:ik.atte ik.i degil 
k~iydi. Bir ucu kadmm elinde huin
lmmm bir kordelanlll oteki ucu, ka

k tiiyli.i beyaz bir finonun boynuna 
llglanrm~ll. Kopek, ):uyrugunu havaya 

bodur bacil ktannm inadc1 adim-
kas,Ia l:as1la gidi.yor. kordelay1 ico

gihi gererek sahibini ~inde sii
emege ~abaLyordu. 

Cift, yirmi otuz adtm iferide, birden
durdu ve kadmm: 

-A man, ~unlara bak I 
Diye haybrdiii;rm t$ittim. Durdukfan 

da, yere c;:omelmi$ oturan, partal bir 
vardi. Armonilc c;alryordu. Y ani· 
, kukla iskemlesine benzer bir si

lutu duruyor, ltrtunun iistiinde, krr· 
fistamm savuraralc oynryan lciic;iik 

maymun goriiJuyordu. Cingenenin, si
kutunun ve krrmiZl fistanh maymu • 
te~kil ettigi siyah grup, zfunriid tarh
ku~thKI bembeyaz c;a:b!11 yol ii-

nde, i~renc bir !eke halinde duruyor· 
Maymunun oyunu gorWKe'k ~ydi. 
erde siirtiiomekteo }'lpranml~ bir ka
topu anduan, ruyleri yer yer dOkiii
kafasmJ saga aola oynafarak bir 

Zlpladrktan sonr , c;abucak yoru-
c;irkin eilerini kutunun k:enanna da· 

c;:ipil gozkrini, sahibinden seyirci
seyircilerden sahibine dola~brarak. 

tiirlii maskaraca i~mizazlarla etraf, 
haliM ac;mdmnaga c;:ah~1yor -

aht, armonikli ~ingene, onu lendi 
bua.knuyor, tam dintenecegini san

mada, tahta kutuya vurdugu bir 
ile maymunu yerinden Sl~ratJyor

Maymun, o zaman, kuyrujunu hava
'lciyor, hnnru eteldigini, eski zaman 

bellerindeki blrdann uci-
harmaniyeleri gibi yukat1 doii

cJ.hz hacaklan iistiinde tek
lsi~rramaga ba$hyordu. 

bu manzara kaq~Smcla hh -
ile guldii. Fino, culak bir havlama 

0 zaman, kadmm, finoya do~
ll<"u•~; .. · :u' ve bir kliqiik ~vcuga hi tab 

gibi, ok,aylo bir sesle: 
Aferin Medor, ~;irkin maymundan 

deP;il mi? Aferin sana! 
!edJRilru gordiim. Bu te,vik, finoyu ce
"""'A,,. .. h· K~rmrz1 kordeladan tasma

ileri dogru iki ad1m daha at-
.v~.~,.,~, .. bu hamlesi, maymunun go -

ka~mam1•t1. Halinde maskaraca 
peyda oldu, enditeli balu~larrni 

sola dola tud1, gozii.ne ili~en bir si
izmaritini almak hahanesile, kope
lundu~u noktanm aksi istikamette 

atlad1. F aht, sahihinin ofkeli aesi, 
hYI tekrar siyah kutunun iistiine av
mecbur buakmt~ti. Ancak, yerine 
ettikten sonra oyununa devam ede
,. ;.;m.l,..l; , <:oo av;oa>m ~~•ratm~ lliitii-

program 

rerek ka~mm.aga b'*la.ru. 
K.adin giiliiyar, kC>pek. achm adun 

maymuna yakla~Jyor, yoldan gecoenler et
rafimizda halka oluyordu. Kopeginin, 
k.orkunc surath maymun kar$rsmda gos
terdiii cesan:tten,. k.admJI! gurur duyd\1-
gu besbelliydi. Kirmizi kordeladan ta>-
may1 azar azar gev~~uek., finonun, si
yah kutuya iyiden iyiye yakla~masma 
meyda:n verdik.ten scma. di.>lerinin ara
sm.da.n, hafi£ sesle: 

- T ut, Medor! 
Dedigi:ni ~ittim. 0 zaman, fino, ani 

bir hamle ile yay gibi hr[aru. maymunun 
brmJzJ fistamm di~leri a'asma aldl, ~id.
detle silkeledi. 

Mayrnun, gozlerinde bir ofke aydmh
gJ c;akt1ktan sonra, kapana yakalanall bir 
fare gibi keskin hir feryadla haybrmi~, 
fistamm iki. elile s1k1 s1k1 tutup viicudi.ine 
yar;n~tnrru~tJ. Maymunun, k.adm hica!n
m taklid eden bu iesti etrafmda bir kah
kaha f11tmas1 kopard1. Maymunun, di~
rerini gJ<:ltdatarali. yapt!gl ofke i$mizazl
m goren seyirciler arasmdaki bir ~ocuk, 
yerden ald1ib bir ~ak1l ta~m1 ona hrlath . 
T a~. tahra kutuya ~arptr, yere di.i~tii. 

Ben, bu manzara kar&rsmda, garib bir 
eza, bir hnzursuzluk duymaga ba~lad1m. 
F ak:at, kafamiili ic;:inde dala~an finrlei. 
kendime sa.klryor, bclki utang~ tabiatl:, 
be!ki yoksul hyafetli oidugum i~in. yi.ilt
~k. sesle mUtalea. yiiriilmege cesaret ede
miyordam. 

Fino, o esnada, maymuna dogru bir 
daha saldllm , kmnlZ! fis~am keskm di~
lerinin aras bir daha lostrrm , ifkinden 
daha scrt bir bareketle c;:ekmi ·. Fistan, 
~riik bir ses c;rkararak yrrt1ldi; ayni lih~ 
zada, maymunun sivri tJrnak.h penc;esi de, 
fioonun ~yaz yuziinii, bir mengene gibi 
yahlach. 
P~enin. sUiahna inmesile, kope~in, 

k.umrz1 fistam bualup haylnarilk. sahibi
nin etekleri altma saklanmas1 bir oldu. 

0 zaman, ~admm yamndaki erkek. ko -
tu, elindeki bastonu kaldud1 ve maymu
nun ti.iyi.i ydul:: nrtma. olanca luzi.le ya.· 
DI$tlrdr. Milymun, biraz. evvel iizerinde 
ziplaruiJ, siyah kutuda son bir defa daha 
dondukten sonra yere f1rladi; bir iki ihti
lacdan sonra, uzand1 kald1. Celimsiz o
muzlanna beyaz ~eridlerle tutturulmu~. 
Yirtlk, kumiZl fistam, yamh~mda serili 
duruyordu. 

Biiti.in hunlar goz ac;1p kap1yacak ka-

dar k1sa bir umana sJgmi~tl ve ben, yu
hn kalktilttan sonra, bava}'l bain bir hl
$IrtJ ile yanp inen ba.stonu, yerde debele
nen o bi~are viicudii, yapagtla~~ sac;
fannt yolarak feryad eden ~ingeneyi, u
zaktan, kalabahgi iterek ~ingeneye dogru 
yiiriiyen polis memurunu, bir an i~inde, 
bir. tek man~ara halinde gormi.i~tiim. 

hte o zaman bir ~y oldu ve bu ofan 
s-eyi ben yapbm. Bugun hala dii$iindiik
c;e, q: o ben miydim ?:Y>, «0 i~i yapan ha
kikaten ben miydim '?» diye k.endi hndi
me soranm. Evet bendim. Bak1mz ne ol· 
du. 

Daha polis memuru ~ingenenin yanma 
yalda~madan, orada, hadiseye intizaren, 
tereddud ~nde bel:leten kalabahg1 yanp 
ileri auldim, bastonlu, zarif erke~in kar
~Jsina gec;tim, yiiz vi.ize bir saniye ha
b~hk. ve ben, kolumun bi.itiin kuvvetile 
onun suratma bir tokat indirdim. Sendele
di, bir aya~h yerden kesildi: ikinci bir siHe 
yeyince kamdak.i agacm dibine kadar 
gitti, serildi. Oniimde, yere yuvarlanan 
~apkas1 duruyordu. Bir telr.mede onu da 
yolun ortasma kadar gonderdim. 

. Sonra, hligurun fakirligini, gomlegi • 
mm buru~ugunu, kunduralanmtn eslcisi
ni, hatta utanga~hg1m1, cesaselsizligimi 
bir an i~in unutan ben, kendirni, kar~un -
daki zarif adamla bir ayarda goren ben. 
etraf1m1 alan r.essizligin ortasmda, o sii
ktinun ifade etti~i hi.irmet manasma lay,k 
bufdugum benligimin Rururunu tas1yarak. 
aheste ve mi.isterih adm,Jarla oradan u-
zakla~Jlm. Nakleden 

1/A.Mnt "~Pn~r.u 

•••• 

tara;mda_!l netis bir surette varablan 

Frans1zca sozlii ve §arkdt 

UT KARDE$LER 

CUMHURtY E'l' 

Melek sinemas1 
Yeni inema mevaimine ba~hyor 
A~Ild1~ giindenberi !stanbulun en 

kibar sinemaSl ismini muhafaza eden 
ve daima sinema diinyasmm en giizel, 
en pahah filimlerini gosteren Melek si
nemasi oniimiizdeki ~a~amba giinii ak
~aml yeni sinema mevsimine ba~hyor. 

Melek sinemas1 senelerdenberi ka -
zandrg1 cen giizel filimler gosteren si
nema :o §Ohretini bu sene de muha • 
faza etmek i~in hi~bir fedakarhktan !fe
~inmcmi~ . Amerikanm Metro Goldvyn, 
United. Paramount ve Foks gibi en bii· 
yuk filim ~jrketlerinin en muazzam fi
limlerini satm almt§hr. Bu filimler ara
smda ~u buyiik isimleri §imdiden kay -
dedebiliriz: 

1 - Kontes Valevska: Charles Beyer
Greta Garbo. 

2 - Marie Antoinette: Norma Shea· 
rer - Tyrone Power. 

3 - Kamrga: Dorothy Lamour. 
4 - Marko Polo: Gary Cooper. 
5- Senorita: Jeanette Mac Donald -

Nelson Eddy. 
6 - Sahane G1lg1nhklar. 
7 - Rosalie: Eleanor Povell - Nelson 

Eddy. 
8 - Manon: Martha Eggerth • Jean 

Kiepura. 
9 - Fena Yol: Danielie Darrieu. 
10 - Siit karde§ler: Henry Garat -

Me~ Lemonnier. 
11 - Delikanhlar: Robert Taylor ~ 

Maureen O'sullivan. 
12 - Manuella: Dorothy Lamour. 
13 -Napoli geceleri: Jean Kiepura -

Gladys Swa~thour. 
14 - Kazanova: Hans Albers. 
15 - Si.ivey§ Kanall: Annabella - Ty

rone Power. 
16 - Kadmlat: Hapisanesi: (Venedik 

filim miisabakasmda birinciligi kazanan 
fiUm.) 

17 - Analarm giinah1: Gladies Geor
ges. 

18 - Barones ve U~agt: Annabella 
William Powell. 

19 - 'Uc; arkada~: Robert Taylor -
Margerite Suliavan. 

20 - Buyuk At~: Charles Laughton. 
21 - Ta~ Bebek: Jean Cravford -

Stlenoer Tracy_ 
22- Klr ~ic;egi: Shirley Tempi~. 
23 -Paris Bi.ilbiilu: Simon~ Simone. 
2.4- Kad:Jn oyunlan: Loretta Young. 
25 - ~antoz Josette: Simone Simone. 

26 - Verther (Gotbe'nin m~ur e-
ser i) Pierre Richard Willm. 

27 - Altm mabud: Mireille Ballin. 
Hukfunetimizin sinema vergilerini 

indirmesi uzerine Melek sinemam mii
dir iyeti bu sene fiatlanm herkesi ~a -
~1rt a cak bir surette krrmr~hr. 

Hususi koltuklar: 50 kuru§ - Balkon 
ve birinci koltuklar: 35 kuru~, ikinci: 
25 kuru~ - Localar 250 kuru~ olarak tes
bit edilmi~tir. 

Aynca Melek sinemas1 ~ehrimizde 
ilk defa olarak, sesli makine tertibab -
m, Amerika ve Avrupantn yalntz en 
liiks. en pahah sinemalannda ku1landi
~ Western Electric ~irketinin en son 
sistem tertibatiie te<;hiz etme~e ba§la • 
m1~tJ.r. Bu yeni tekamUlii on be$ yirmi 
gilne kadar hazrr bir ~ekilde goriip din
livebileceksiniz. 

Diinkii yang~nlar 
Dun §ehirde vukua gelen yangmlar 

~unlard1r: 

1- tspanya tebaasmdan Marakm Be
~ikta~a iki ayrx sigorta §irketine krrk 
bir bin be~ yiiz liraya sigortah bir 
(~atal ka§lk fabrikaSl) vard1r. Fabrika
mn yanmakta olan bacamndan 91kan 
lnv!lomlar, tavan aramm tutu~turmu§, 
fakat at~. etxafa sirayet etmeden son
diir\ilmli§tiir. Yangm esnasmda 3360 dii
ziine k~1k, 780 kilo kalay su altmda 
kalml§hr. 

2 - Di.in saat 15,30 da Ye§ilkoyde 15 
nisan caddesinde 6 numarah evde otu
ran Korpelanm evinin iist katmdaki a
dada bulunan mangal devrilmi§tir. 
Korpela viieudunlin muhtelif yerlerin
den yanmt§br. 

3 - Gene Yesilkoyde hat boyundaki 
kuru otlar tutu§mU§, !tfaiye tarafmdan 
s5ndiirlilmii§tiir. -···.--. 
Bulgaristanda tiitiin vaziyeti 

Sofya (Hususi) - Bulgaristanda bu 
y1l ZO milyon kilo tiitlin istihsal edil • 
mi§tir. Ge10en seneye nisbetle bu milt
tar yiizde seksen azdtr. Filibedeki ti.i -
tiin depolarmda 13 milyon kilo tiituniin 
harman1 yapllacakttr. On bir bin ti.itiin 
i§<;isi bu depolarda 'Oali§lyor. 

ERTUGRUL SAD1 TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Biiyi.ikdere) de 

Yarm gece 
Suadiye (~enyol) da 
KARMAKARI~IK 

Sah 
(Taksim - Altmtepe) de (Nur Baba)_ 

John Gilberf'in k1z1 artist old 
On ii~ ya,Indaki Leatrice Joy rejisor Clarence 
Brown'un idaresinde ~evrilen « Unutulan iyilik!» 

filminde miihim bir rol oynamaktad1r 
Holivud' dan ya - - - -... ~-

zthyor: 
Ekseri filimlerini 

Greta Carbo ile ~e
virmi§ olan ve sessiz 
kordelalann hikim 
oldugu devirde be -
yaz perdenin en bU • 
yiik ionprC5miyele -
rinden say1lan mi.ite
veffa John Gilbertin 
simasma benziyen 
bir ~ehreyi pek ya
kmda gorebilecek -
&tniz.. Bu, yeni bir 
ionpromiye mi ) 
Hayu.. Miiteveffa 
.John'un heniiz on 
u~ ya~mda l:endisi
ne ~;ok benziyen Le
atrice Joy isminde 
bir hZI var .. Bu yav
rucak, aslen Rus ol
dugu halde uzun za· 
mandanberi Ameri
kada c;ah§malr.ta o -
Ian tanmmr~ facia 
artisti Walter H us
ton'la birlikte «U • Leatrice Joy annesinin dizleri dibinde 

nutulan iyilik I~ isminde bir eser vi.icude Mis Leatrice tekrar menuu ktzrna in-
getirmek.tedir. Bu filmin idaresini me§hur tikal ettirdi: 
r.eiisor Clarence Brown deruhde etmi§ - - T1pki babasJ gibi bassas, ince bir 
l!r. <;ocuk .. 

Leatrice Joy ismi ekser~niz~ pek ya • Ben ise ha§ka 1eyler ogrenmek. istiyor-
banct ge!mese gerek.. Sessrz smema dev- dmn: 
rinde de boyle meshur hir artist vard1. 
0, bugiinkii Leatrice'in annesinden ba~
ka birisi degildir. KIZI ~~di annesinin 

ismini l:ullanarak c;ah§maya ba~lami§llr. 
Stiidyoda epeyce kaPabafrk bir grup 
halinde «Vnutulan iyilik» in bazr sahne

lerinin c;ekilmesini seyrediyoruz. Leatri~ 
ce, :!d ii~ dakikaT1l dinlenme zamanla • 

nnda biraz ilerim1zdeki gene bir kadma 
giitliyor, o da gene k•za tath teb~siim -
ler e rnukabeie ediyor. 

Anlad1m, i§te eski Leatrice .. Bugiinkii 
miistakbel yildllln annesi .. Hemen yanma 
g;trim, konu§111aya ba~lad1k. 0 da zan· 
nederim, derdle~ecel:: birini anyormu§. 
Cozleri teessiirJe dolu: 

Eger, dedi, lnzrma kendisinin muhtac 
oldugu san'at terbiyesini veremeseydim, 
daha fazla miiteessir olacakhm. <;unku 
c;ok kii<;iik ya§tan itibaren miithi§ bir is
tidad g,ostermege ba~ladJ. Bereketversin 
es~.: rnuhibbim rejisor Clarence Brown, 
yavrucagm beyaz perdedelr.i muvaffaki

yetini temin etrnege vasrta oldu. 1Ik tec
riibelerin iyi neticder verdigini gori.ince 
«Unutulan iyilik!» filminde mi.ihim bir 
wl oynamasma miisaade etti. Y alruz kl
zima. tiyatro ve ~inema san'atkarf~mm 
ho~ taraflan oldugu kadar mi.i§kiil cibet
leri oldugunu da avnca anlattlm. Pek u
fak ya§tan itibaren -kendisine dans, musik.i 
ogrct•irdim. ~imdi giizel piyano c;ahyor. 
Spora da fe.vkalade merak1 var. lyi tenis 
oynuyor. 

Bu mada lmcag1z yamrn1za geldi. 
,Sayle yukandan a§agi dikkatle bir !iiz
di:~ Lfayret .. Nekadar babasma benzi
yor. T abil derhal on a tevcihi hi tab et· 
tim: 

- Nas1f, dedim, Mis Joy mesleginiz
den memnun musunuz? 

- F evhlade memnunum. Sinemayl 
o kadar seviyorum ki sormaym.. Hele 

Mister Brown gorduni.iz ya, ne iyi ve ne 
sab1rh adam.. B<.r.a neler ogretmiyor, 
neler ... 

Daha uzun konu§amadik. c;unki.i kii
Giik krz yantm1zdan bir ok. siiratile fnla
YI" gitti. T ekrar annesile konu~maya 
ba~Tad1k. 

- A§ag1 yukar1 ben de bu meslege 
girdigirn vakit hemen ayni ya§ta idim. 
Mary Pickford'un filimlerinden birinde 
kiic;iik bir rol denthde etmi~tim. Sonra 
ben de gene Clarence Brown'un idare • 
sinde ilk rnuvaffakiyefimi idrak ettim. 

- John Gilbert'i de dim, i~~tal ettigi 
yiiksel: mevkiden du§iiren hangi sebeb
dir~ 

- ~iiphesiz sesli sinema.. <;i.inku fi • 
limier konu§maya ha§laymca ortadan 
butU.n romantizm ka\kb. Emler tamami
le realist bir §ekil a.lc:hlar. John en ziyade 
romantik a,k sahnelerini temsilde ~hret 
bulmu~tu. Binaenaleyh ona i~ kalmad1. 
Znalh bu sukutun «Cl.hima tahammiil 
edmtedi, g~tU. itti. 

KW;iil. Leatrice gene yan.umn geJ • 
oU§ti ~ 

- Anne, dedi, timdi ben me\:tebe 
gidiyorum 1 .. 

- Y a, Mis Leatrice, six ayni z:aman
da mektebe de gidiyorsunux ha !~ 

- Evet .•• 
- Ne okuyorsunuz .. 
- Yunan edebiyatl .. 

- Hangi bahsi? 

- Homer'i .. ~ 
- Hayrerl .. 

Fa kat asd hayret edilecek §ey Leatri
ce'nin, Paramount §irketinin reklam tube
si mFciirUne di.inyaj'l nas1l gordiigune cla
ir kendisine sorulan suallere verdigi ce

vablardlr. Onlardan miihimlerini size 
naklediyorum. 

- En tath buldugunuz ~oculr.lulr. ha· 
t1rasJ hangisidir? 

- Los Angeles' de Oc;iincii sokak.ta
ki mektebimizde oynan&n bir piyeste baJ· 
rolii deruhde etmelr.ligim .. 

- Sevdiginiz derslex ~ 
- T arih, ingilizce, edebiyat .. 
- S1k s1k sinemaya gidiyor musu • 

nuz? 
- Haftada bir defa ... 
- Hangi kitablan seviyor sunuz? 
- $iir kitablann1 ve kopek hikayele-

rini... · 

- f::A. •inema arti~ti olmasaydmiZ, 
hangi meslegi tercih ederdiniz 1 

- flelebed mektebe giderdim. 
- Hu&usi bir merakm1z var m1~ 
- F otograf makineleri koleksiyonu 

yapmak ... 

- En ziyade !~vdiginiz piyes? 
- Romeo ve Juliette ... 
- En fazla sevdiginiz yemek? 
- Kan§Ik mezeler .. 
- Sevdi~iniz hayvanlar .. 

- Attm Konejo ve topegim Dar. 
\\;n ... 

SARAY SiNEMASINDA-... 
Yeni smema rnevsiminin gOrulmemi§ ilk biiyOk filmi alan 

V i C D A N 'A Z A B I 
~ahesen parlak: bir muvaffakiyetle gOst~rilmel..tedir. 

K 1z H trstzlann•n rezaletlerl nl tasvl r eden bu Franstzca 
sBziU fllmin ba~rorlerlne t 

PETER LORRE (Mr. Motto) JUNE lANG ve VIC rDR Me. LAGlEN 
gibi biiy!Jk. artistler vardu. 

Yeni Fiatlar: Luks balkan so, Husust koltuk as, 2 nei 
Balkon 25 ve localar 200 kurn§tur. 

Halk Matineleri. Comartesl saat I ve 2,5 da 
• Pnzar saat 1 ve 11 de 

UMUMi DUHULiYE 25, Liiks Batkon 30 kuru~tur. 

·RADYO 
ANKARA: 
12,30 l:ari~lk pllk ne~riyati - 12.50 

la tilrk muslklsi ve halk §arkrlan -
ajans haberlerL - 18,30 plakla dans 
siklsl - 19,15 tilrk mu.sik!s! ve halk 
lar1 (Makbule Qakarl - 20 .saat ayan 
arabca ne§riyat • 20.15 1n~esaz fasli • 
edebi konu.,ma (Geh<)et Kemal Qaglarl 
21,15 stiidyo salon orkestrast - 22 aJ 
haberleri - 22.15 yarmkl program ve 

IsTANBUL: 
12.~0 plakla tiirk musik!.s1 - 12.50 

dis - 13,05 Kad1koy Halkevl koral 
Hulfuii Okdem ldaresinde - 14 son. 
dans mu.sildsl ('pll\k) - 19 ttirk 
lplak> - 19.30 da.w; musikisi (plak) -
saat ayar1: Grenvi(( rasadhanesinden na 
len • Muz;affer Giller ve arkada§larl 
ra.fmdan ttirk muslk!si ve halk 
n - 20,4() ajans baberlerl • 2Q.4'Z 6mer 
za Dogrul tarafmdan arabca soylev -
saat ayar1 - Orkestra - 21.30 Suad Giln 
arkada~!ar1 tarafl.ndan ttirt muslk!sl 
halk .,arkllarl - 22.10 hava raporu -
keman konseri: Liko Amar, PlY'an;oaa 
bo • 22.50 .son haberler ve ertesi 
prognmt - 23 saat ayan - Son. 

Y abanc1 merkezlerden ( 
dalga) miintehab pa~alar 

Operalar 
20,40 Presburg: Sat~ n~anll 

tana'nm). 
22.05 Roma I: Neron (l!olto'nJ.tn). 
23.05 Polonya istasyonlart: Rllrole•tj;j!l 

(Verdi'n.ln) gramofonla baz1 
c;alar. 

1.05 Doy~landzender: Niirenberg'ln 
t~a.rklcw. 

8iiyuk konserler 

17.05 Stuttgart: Schumann, 
Hayd'm eserleri 

18,20 Roma I: Handel, Dvorak ve 
goles!'n.ln eserleri. 

20,45 Prag II: Mozart; Haydn, l!eetho
ven'in eaerleri. 

21.05 Miinlh: Richal'<l W~e.r'in 
Jeri. 

21.05 Berlin: Brahms. ~pen Te W&gne· 
r'in eserleri. 

21.15 Stuttgart: HaY<in'In t.Serlerl. 

Oda musihileri 
18,25 Britt, National: Brab.ms'm Jllya• 

no eserleri. 
19,20 Londra: Haydn, Schumann ve Sear

la tt!'n!n eserleri. 
20,05 V!yana: Haydn. Schubert Mozar· 

t'm eserlerl. 
23,35 Doyc;landzender: f;lopen'ln piyano 

pa.r~alan. 

$arkr konserle1 i 
19.05 

2005 

Doyc;landzender: W. Ludwig (te• 
nor) (SChubert'in §arkllaruu te• 
renntim edecektlr. 
Kolonya; Gilzel sesler Cgramofon
lal. 

Zl.os Mtinl.ll: M. Biiv!Dilr (aoprano}, G. 
Laholm (tenor). 

~2.15 • Stuttga-rt: M. Rei.n.lng. 0. Ha.nn. 
' .P. Krauss cSonba.har:. 1 soyllye• 

ceklerdir. 

NOBET~iECZANELER 
~?ehrimizin muhtellf .semtlerlnde bu at-

ea~ niibet~i eczaneler §Unlardu:: 
Istanbul c!heti: 
l!lnfnoniinde (Salih Necatl), A!emdarda 

(Esad), Kilciikpazarda (YorgD, Xumt&l'l
da (Haydar), §ehzadeba~mda (Asa!) Ita• 
ragiimriikte (Arlfl, Ak.sarayda (Z. Nuril. 
Fenerde <Vitali), Sa.matyada. CTeofli03l. 
Bakrrk:oyle CMerke~. ~hrem!nlnde CNa
:nm), Eyilbde (Arlf Be~rl eczanelert. 
Beyo~lu cihetl: 
~lkliil cadde.slnde (KanzukJ. Dairede 

(Gun~). ~~~li~ Halaskargazl cadde.sJ.nde 
(Halk), Kasnnpa~ada (Miieyyed), HMkOY• 
de (Ne.slm Aseo), Ortakoy, Arnavudkoy. 
Bebek eczane!erl 

Taksimde CN!zameddln), Tarlaba~mda 
(Nihad), Galata Topc;ular cadde.slnde (Spo. 
rldLs), Kadrkoyde Modada CNejadl, Buyii
~-ad~da. (§ina~! Rual. Heybelladada. (Hal.kl, 
Uskudarda (Imrohor), Be§ikta.,ta. Mclin), 
Beyk:oz. Pa§abah((e, Anadoluhlsart eczane
l&ri. 

( Evlenmeler. ) ::::----Miiteyemrnin bir akid - Doktor Bay 
Mahmud Ata ktzt Sevim Bayata ile Er· 
zurum valiliginden roiitekaid Maliye ts
tanbul klrtasiye deposu ba§memuru 
Ahmed Re~id Tokt;aer oglu Galatasa • 
ra!.m. bu sene mezunu Muradiirre§id 
Mur§Id Tok9aerin akidleri Kadtkoy ni
kah memurlugunca per~embe ak~am1 
bay .. doktorun hanesinde bilicra, gecesi 
de torenle tes'id edilmi§tir. 

( Ni,anlanmalar ) 

Ni~an - Haydarpa§a tntaniye basta • 
nesi ba~hekimi doktor Galib Atacm 
klz1 Suzanla, miiteahhid M. Nuri Altt· 
okun oglu, Diyarbak1r Valisi doktor 
Mithat Altlokun yegeni, gene mlihen
dislerimizden Kami Alt10kun ni~an to
renleri ge<;en cuma ak~amt Fenerbah • 
9ede Belvii oteli bahc;esinde icra edil • 
mi~tir. 

( O lii m ) 
~liim - Sab1k Tahran sefareti miis

te§an irfan Beyin km ve Ziihtii Pa~a 
hafidi Bay Neyyirin e~i bayan Hurrem 
dun vefat etmi§tir. Cenazesi yarmki pa- . 
zartesi giinu saat on bucrukta Kad1ko • 
yiinde Bahariyede ~ekercibakkal so • 
kagmdaki 21 numarah evinden kaldrn
lacaktJr. Allah rahmet eylesin. 

·~* 
Mevlid - Eti Bank idare meclisi reisi 

Hamid Eseni§in annesinin vefatmm 
klrkmc! giinii miinasebetile oniimuzdeki 
sali giinu ogle namazmdan sonra Be • 
yaz1d camiinde Mevlid okunacagmdan 
arzu buyuranlarm te~rifleri rica olunur. 



Yunan zekasmdan, Roma iradesinden 
huistiyanhk ahlakmdan dogan avrupa, 

jOnt~satlstan sonra, yunan hendesesini ge
bir riyaziye kiiltiiriine ve kapah Ati-

• Roma sitesini a~1k ~ehirler medeniye
yiibeltti. Bunun i~in Avrupa kiiltiirii 

kafasmm ve Avrupa medeniyeti 
~ehirlerin mahsuludur ve bunun 

ben avrupahla~mayt her§eyden evvel 
e§mek ve sitele§mek olarak anhyo.-

Osmanh tiirkgileri ve islamctlan mu
la§makta yalmz teknikle§mek hedefi

kabul etmekle kaldiklan zaman buyiik 
mi.irekkeb bir sebebi basit bir neticeye 

ediyorlardt. <;;unku avrupa kultiiri.i 
agaca benzetilirse teknik bulu§lar o
yemi§lerinden ba§ka bir§ey degilclir. 

u yemi§ler o agacdan kolayca kopanla
ve ne birine, ne de otekine ziyan 

ir. F akat bu yemi§leri toplamak o aga· 
sahib olmak degildir. Bunun i~in As-

da Ti.irkiyeden evvel garbhla§ttkl.mm 
milletler, bilhassa ] a pony a, iptidai 

dal btinyesini muhafaza ettigi halde, 
k1sa bir zaman i~inde avrupa teknigi
en yukan derecelerine ~tkabildi. Zira 

kultiiriine degil, teknigine, agaca 
, sadece yerni§lerine sahib olabil· 

Budizmin bir nevi devammdan 
bir§ey olm1yan son derece iptidai 

apon dJ,i§uncesinin Akdeniz medeniyetile 
· bir temas1 yoktu ve haztra konmaktan 

elinden hi~ bir§ey gelemezdi. Dos-
nin Rusya ic;:in soyledigi §ey, 

aponya ic;:in daha dogrudur: «Sonradan 
ormeler medeniyeti». Keyserling'in de
igi gibi: «Baz1 riyazi hakikatler esasm· 

Ha nekadar bedihi iseler teknik imkanlar
a o kadar bedihidirler. Bunun ic;:in cahil 
alk ve cahil tabaka bunlan daha ~abuk 
e d<!.ha dogrudan dogruya kavnyor. A_· 
erikanm teknigi pek c;:abuk elde etmes1, 
a§langicda Amerikahlann en az malu
ath garbhlardan rnurekkeb olmalann· 
andt. Bunun gibi zamammllln bazt 

§ark milletlerinde de en ileri teknikle§me 
n az mukavernete ugruyor ( 1) .» 

Tiirkiye, bu Alman filozofunun bah· 
settigi §ark milletleri arasmda say1lamaz. 
~iinkii bu milletlerden hic;biri, Tiirkiye 
gibi, Akdeniz medeniyetile temas etme· 
mi§, F arabi ve lbni Sina gibi awupa 
kiiltiir tarihine ge~en biiyiik filozoflarile 
miistakil bir dli§iinceye sahib oldugunu 
gostermemi§tir. Bu dii§iince an' anesi, 
Turkiyenin bir ~ofor medeniyeti ~erc;eve· 
si i~inde kalmasma en bi.iyi.ik manidir ve 
ona hakiki ki.ilti.ir ve medeniyet aleminin 
kaptlanm tekrar ac;tyor. Bu ki.iltur ancak 
riyazile§mek ve bu rnedeniyet ancak ~ite
le§mekle mi.imkiindiir. Bu baktmdan Ke
malizmi mistik gori.i§ten riyazi gorii§e ve 
step cemiyetinden site cemiyetine gec;i§ 
hamlesi olarak da tarif edebiliriz. 

Evvelce Ki.ilturhaftasl adh mecmuamtz· 
cla da bahsini at;ml§ oldugum gibi, §ark, 
son asularda, biiylik bir avrupa ke§finden 
habersiz ya§ami§tl. Bu ke§if hendesedir. 

(1) Le monde qui nait - Sahife 4ti. 

Avrupay1 Asyadan ay1ran dii§i.ince farkt, 
Pascal'in «hendese kafas1» dedigi §eyden 
biitiin §arkm mahrum olu§udur. Kafasm
da hendese ~atlSl olm1yan ve yalmz bir 
c;:trptda, bir baki§ta anstzm kavnyabildigi 
miinasebetlerin tahlilsiz ve karanhk idraki 
ic;:inde kala; Turk du§iincesi gene Pas -
cal'in «esprit de finesse» dedigi ve «ince· 
lik ruhu» diye terciime edebilecegimiz ip
tidai bir ~ocuk ve di§i sezi§inden oteye 
ge~emedi. Bize mistik an' anemizden ka
lan bu ruhu ne dereceye kadar muhafaza 
etrnege rnecbur oldugumuzu ileriki bahis
lerde izaha ~ah§acagtm. 

Riyazi goru§ten mahrum kaldigtmiz 
ic;in bizde rniispet ilim metodu kavrana
mad1; hendese kafasma muhtac kompo· 
zisyon san'atlan, trajedi, roman, polifo
nik musiki dogmadt: hendesi prespektifle
ri idrak edemiyen, rnesafe §Uurundan 
mahrum §ark resmi, tek sat1hh primitif 
bir gorii§ ic;:inde kald1. Turk ilmi gibi 
Tiirk san' atmm da ronesansi idrak ede
meyi§i bundandir. Evvelce de yazdigim 
gibi F atihin lstanbulu alarak a~bg1 
biiyiik devrin kaplSlndan i~eriye av
rupa girdi, fakat kendisi giremedi. 
Biz yeni zamanm kapxcxst halinde 
kald1k. 

F akat avrupanm bu riyaziye kafas1 ve 
garb kiilturu, ronesanstan sonra, dar bir 
k1t' a i.istiinde stki§an en bi.iyi.ik di.inya ka
labahgmm ugradtgi buyuk ic;:timai taz
yikten dogd'u. Bu tazyikt yapan §ey nii
fus kesafeti ve kesafeti yapan §ey de site
nin biiyiik §ehir halinde tekamiiludiir. 
Bunun i~in turk di.i§iincesinin bi.iti.in il
minde ve san' atmda riyazile§mesi, turk 
cemiyetinin sitele§mesine s1ki s1k1ya bag
hdir. Creko • romen kulturi.ine kavu§abil
memiz i~in ne sadece mekteblerimize yu
nanca ve latinceyi sokmak, ne riyaziye 
ve tabiat bilgisi tedrisabm kuvvetlendir
mek elverir. Bu ihtiyacx koki.inden his
settirecek ktimai tazyik1 artumak ic;in site 
an·anesinin vi.icude getirdigi bi.iyi.ik nufus 
kesafetine muhtac1z. 

Sur' atle endiistrile§en Ti.irkiye, biiyiik 
§ehirler etrafmda bu kesafeti ergec; yara
tacaktlr. F akat sitenin te§ekkiilii ve go~e
belik an' anesinin yJkJimasJ i~in kesafet 
bir tek ve kafi ~art degildir. Bu kesafetin 
biiytik tarih hat1ra~ann1 canland1ran bir 
kiiltur muhiti ve ki.iltiir vahdeti i~inde bu
lunmast da lazimdir, ~ehircilik alelade 
bir kalfa ve teknisyen gorii§iinii kat kat 
a§an bir tarih ve ki.iltiir gorii§line yliksel
mezs~. imar edilecek §ehirlerimiz, kuru 
kalabahkla dolu kiibik ta§ Ytgmlarmdan 
ibaret kahr. <;i.inku eski siteyi ve modern 
biiyuk §ehri viicude getiren §ey, evlerin
den. aparttmanlardan, resmi binalann· 
dan, yollarmdan, asfalt caddelerinden 
~ok evvel onun ic;ini dolduran bi.iyiik 
san' at ve kiiltiir hummas1, tarihi hattrala
rtdir. Kesafetle vahdetin birle~mesi ve 
bugiinkii avrupa medeniyetini viicude 
getiren bi.iyiik i<;timai tazyikm dogmas! 
ba§ka tiirlii miimkiin degildir. 

PEYAMI SAFA 

Almanya - Almanyayt ziyaret eden J apon gazetecileri Berlin Belediye 
dairesinde ~ereflerine verilen ziyafette. 

... 

... ' - ~ 
Fransa - Frnasamn me§hur Baule plajmda mayolu kadmlardan mlirekkeb 

1-i.r caz heyeti b.Uylik ragbete mazhar olmaktadtr. 

ikttsadi hareketler 

Pazarhgtn kaldtrdmast 
faaliyeti 

ikhsad Vekaleti ve belediyeler, pa • 
zarhg1 meneden kanunun tatbik1n1 
miimklin k1lmak i~in ~ah§Iyorlar. Mu
hakkak ki haztrhklarm ikmalind~n ev
vel kanunun tatb~katma ge~ilmesi ~ok 
isabetli bir hareket olmu~tur. Bu su -
retle kanunun tatbikmm esnaf arasmda 
laiibalilige ugramasmm online - klsmen 
olsun - ge~ilmi§tir. Filhakika biitiin bu 
itinaya ve mahzurlarm gozoniinde tutu
larak tatbikln geciktirilmi§ olmasma 
ragmen bir k1s1m esnaf §U halden dahi 
istifade yolunu bulmu~lardtr. 

1 eylul tarihinden itibaren §ehrin he
men her tarafmda bir~ok ticaretnane -
lerin vitrinlerinde e§yamn iizerine, on
larm ktymetlerini gosteren etiketler 
konulduguna elbet de dikkat etmi§si • 
nizdir. Masum bir hak§inashk maskesi 
tel?kil eden bu fiatlar hakikatte pazar • 
hgm kaldmlmas1 kanunundan istifade 
ile h~ztrlanmt§, mii§teriye istenilen fi
at! kabul ettiren bir tuzaktan ba§ka bir 
§ey degildir. Hi~bir kontrola tabi olmt
yan, sadece saticmm keyfi hareketleri
ne tabi olan bu fiatlar ayba§mdan iti -
baren boylece siiriip gitmektedir. 

Htikumet, bu ~ok mi.ihim i~te, biiytik 
bir isabet ve teenni ile hareket ederken, 
diger taraftan tatbikah kolayla§hracak 
tedbirlel'i almagt da ihmal etmemi§tir. 
Kanun hlikiimlerinin evvela devlet fab
rikalan mamulahm satan ve gene dev -
let miiessesesi olan yerli mallar pazar
larmdan b~lanmi§ olmaSI her baktm -
dan faydah olacak bir hareket te§kil 
etmektedir. Bu §ekilde evvela balk, 
pazarhkstz sab§m hususiyetlerini go -
recek, sonra piyasaya her cins mal sa
tan yerli mallar pazarlan. vaSitasile pa
zarhksti sah§a esas olan fiatlar ve mal 
kaliteleri verilmil? olacakhr. Filhakika 
yerli mallar pazarlarmda esasen evvelce 
indirilmi§ olan fiatlar ve mallann stan
dardize edili§i piyasanm takibine mec
bur olacag1 bir yol olacakbr. Fakat bu· 
nun mahdud bir devlet mtiessesesinde 
tatbikile ' blitiin bir memlekette tatbik1 
arasmda ~ok fark vardn·. Bunun i~in 
Vekaletin teenni ile hareketi yerinde
dir. 

Vergide 
lehine 

F. G. 

miikelle£ 
tadiller 

Y eni proje, Meclisin bu 
i~tima devresinde mii· 

~ zakere edilecek 

Vergilerde miikellef lehine tadillcr 
yapmtya karar veren hiikumet, buh -
ran, kazanc ve muvazene vergilerinin 
tevhidine aid projeyi haz1rlam1§tir. Bu 
proje, Millet Mecli.sinin ontimiizdeki i~
tima devresinde miizakere edilecektir. 

V ergi nisbetleri 
Kazanc, muvazene ve buhran vergi -

leri birle§tirildikten sonra memur ma
a§larmdan ve miistahdem iicretlerinden 
kesilecek tek vergi nisbetleri §Unlard1r: 

Umumi, mi.ilhak ve hususi biit~eler -
deki tediyelerden 200 liraya kadar olan 
k1s1m i~in yiizde 14, 

201 • 400 liraya kadar olan klSlm i~in 
yiizde 16, 

400 liradan fazla klSlm i~in yiizde 18. 
Bilumum hususi ve hiikmi §ah1slar 

nezdinde ~alt§anlara yap1lan tediyeler -
den 200 liraya kadar olan klSlm i~in 
yiizde 16, 

201 - 400 liraya kadar olan klSlm i~in 
ylizde 18, 

400 liradan yukarz olan klstm i~in de 
yiizde 20. 

Bu proje ile buliran ve muvazene ver
giler,ile kazanc vergisi birle§tirilmi§, 
tarh ve tahakkuka aid usullere miiteca
nis bir §ekil verilmi§, kaza mercileri ve 
tahsilat gibi mii§terek hiikiimler, ayrt 
ayn klSlm halinde tedvin edilmi~tir. 

Trakyada a~1lan kurslar 
Edirne (Hususi) - Muhtelif kii~Uk 

san'at erbabm1 umumi ve mesleki bil -
gilerle yeti~tirmek ve teknik k1stmlar 
iizerinde haztrlamak maksadile Trak -
yada ba§hyan kurs hayatz ~ok iyi neti
celer vermektedir. 

$arabc1hk, kozactltk, anc1hk, nal -
band, tanm ba§t, saghk korucu kurs!art 
bunlan belli ba§hland1r. 

Trakya nalband kursunun U~iincu 
devresi de getten giin fstanbulda Seli -
miyede ba~lamt§tlr. Bu devre kadrosu 
25 ki§iliktir. tJ~ ay sonra da dordiincii 
devre ba§hyacakhr. ta§eleri Ziraat Ve
kaletinden ve diger masraflan da Yila
yetlerden temin edilen bu kurs mezun
larmm diplomalan Ziraat Vekaletin -
den verilmektedir. 

Diger taraftan Edirnede tanm ba§I 
kursu gormekte olan 50 ki§ilik koy gene 
leri de derslerine devam etmekt~dirler. 
Bunlar son giinlerde fidanhklara 3§1 
yapmak suretile yardtm i~in <;anakka
le, Gelibolu ve Vize merkezlerine mu
allimlerile birlikte gonderilmi§lerdir. 

DAZARDAN DAZAQA 
K0$8 .... --~--· PENCERESiNDEN 

Rakt · ~arab miicadelesi - Miistakbel spikerle-
~op meselesi 
op meselesi 1stanbulun rniiz
rnin derdlerinden biridir. Sof
yada. Pragda, Viyanada, Pa

rimiz- ~i,manlar ve zay1flar- Bir zamane i'areti 
Rak1 • ,arab mii,.,.,delesi 

~arab inhisan 
kalkacak, boyle • 
likle siiriimii arh -
nlarak rakmm pa
pucu dama attla -
cakmi§. Bu iki ic;:ki 
arasmda bir muha -
rebe olursa hangi
sinin baskm t;Ikacagi §imdiden kest~rile -
mez. ~i§man, iriyan, <;;oban Mehmed 
yap1h §arab §i§eleri vardn ki o narin, ~It 

kmld1m, yirmi dokuzluk rakt §i§elerini bir 
vuru§ta tuzla buz e.derler. F akat harb §i· 
§eler arasmda degil, her iki i~kinin de i.i
zerimizd!!ki tesirleri arasmda olacakttr. 
Hangisi ciaha evvel bizi yere y1karsa onu 
galib sayacagJz. <;Unkii biz yikilasiya i~e
riz ve nazanm1zda, rnuvazenemizi boZim· 
yan alkollerin sudan fazla k1ymeti yok
tur. Bu ktymet ol~iisii devam edecekse 
§arab rakJya kar§I ~Ikam;~~. Bedava §a
rab dag1lsa ve her 
ko§e ba§mda §arab 
sebilleri ac;:tlsa raki
dan vazge~enler 
pek az olacaktlr. 

Y ok, eger i~ -
mesml ogrenirsek, 
yani alkol almak • 
tan maksadm hafif 
ne§' elenmek oldu -
gunu ve mosmor 

--.;.,aWi' 

bir burunla, ~rp1k bir ag1zla, yanpiri bir 
'rene ile, yay1k bir §ive ile, fena kokulu 
bir solukla, birbirini kostekliyen ad1m-

he:_ de otoriter olmah. Y almz nezaket 
ve yalmz ciddiyet, radyoda pek sulu ve 
pek .oguk ka~ar. 

Sonra spikerin geni§ bilgisi olmah: 
Musikiden, temsilden edebiyattan, poli
tikadan... biraz c;:akmah. Ecnebi bir dil 
bildikten ba§ka bilmedigi yabanct dillerin 
§ivelerini de klVlrabilmeli. Me§hur ismi 
haslal'l kekderneden soylerneli ilah ... 
Velhastl Mes'ud Cemil olmah diyecegim 
am a bu aziz ve biiyiik san' atkar dosrumu 
mikrofon ba§mda gormekten ziyade mu· 
siki servisinin ba§mda gormek, onu biitlin 
sevenler kadar beni de rnemnun ettigi i~in 
mustakbel spikerlerimizde onun vastflan
m aramah deyip kesecegim. 

$ifmanlar ve zaytllar 
Anlamadigtm 

§eylerden biri de 
§Udur: Avrupanm 
butiin gazetelerin -
de, mecmualarm -
da ve bazan da bi
zim!derde zay1fla -
hex ilaclann, kor -
salarm veya zayif!aticl rejimler tavsiye e
den kitablann ilan!an goze ~arpar. Bii
tiin guzellik ve moda mecmualan §i§man
hga kar§I ~areler tavsiye ederler. Bu. iyi. 
~i§manhk ho§ biqey degildir, diyelim. 

F akat tabii hadden fazla zaytfhk, yani 
SISkahk ho~ bir§ey midir? Neden buna 
kar§t ayni hararetle mlicadele edilmiyor? 

riste, Va§ingtonda, T okyoda bu mesele 
c;:oktan hallolunmu§ ve oralarda §ehri te
mizleme i§i §ehri elektrikle aydmlatmak 

i§i kadar kolayla§tJnlmi§ttr. F akat !stan· 
bulda bu mesele amlardanberi ic;inden 
<;Ik1lmaz bir dava halindedir, devirden 
devire intikal edip durmaktad1r. 

Ne tenkid, ne §ikayet kasdinde degi -
lim, ii~ dort yiiz ytl i~inde halledilemiyen 
bu meselenin dar bir biit~enin mahdud 
yardimile be§ on y1l zarfmda ortadan 
kaldmlam!ya.cagmi da bilirim. Y almz 
dikkatimi tahrik eden bir nokta var. 
-Eger alakadarlardan okuyanlar bulu
nursa- gozoniine ahrlar mi.ilahazasile onu 
kaydetmek istiyorum. 

o~ yi.iz yJ} evvel lstanbulun tanzifat 
i§i -esas bak1mmdan· arCJ.yict esnafma 
yiikletilirdi. Evliya <;elebi bu hay1rkar 

esnan §oyle tarif ediyor: «ArayJcJlar 
~opliik suba§Isma mensubdur. Karlan is
tanbul evlerinde ve caddelerde nekadar 

mezbele, ~or~o.P varsa zembillerle ta§tyip 
derya kenarmda tekneler i~re y1kay1p 
ic;:indeki akc;.e, mangu. c;ivi gibi §eyleri 
aynn!,ak ve onlan satmakla zahmetlerinin 

bedelini almaktt. AraytCl esnan be, 
yiiz kadar olup ta kas1klanna kadar bat
tal siyah c;izme giyerler, i.izerlerinde ktr ~ 
mJZI ve siyah me§in kaftan, ha§lannda te-
ke ve Hamideli ki.ilahlan. omuzlarmda 

uzun smklar. timur kazmalar, arkalann"' 
(:al~~~~mtz biiroda veya sokakta etra-

fmtza bir bakn:nz, §i§rnand~n ziyade za- da degirmi agac tekneler, ellerinde sii .. 
y1f _ 11 m goriirsiiniiz. Kese ziigiirtliigi.i • pi.irgeler, kiirekler. zembiller, gararlar, 

sepetler bulunur I» 
larla, duru§unu, konU§U§Unu, yiiriiyii§iini.i niin adale zugiirtlugile ezell bir miinase-

1868 ythna kadar bu esnaf lstanbulu 
§a§trmak ve adamakilh sapttrnak olma· beti vard1r. Amele s1mfma mensub adam-

temizleme i§ini kendilerine i§ edinmi§ 
dtgmi anlarsak raktyl b1rak1p §araba da- lann c;:ogu zay1ftu. Bu diinyada fakirler 
danabiliriz. Bunun i<;in de §arabm ser- daha ~ok oldugu ic;in zay1flar da daha bulunuyordu. F akat koca §ehrin be§ yi.iz 
best olmast kadar bizim de i~mesini og· fazladtr. Ned~n bunlan kurtaracak ilac- ki§ile temizlenmesi imkanstz bulundugun
renmemiz laz1m. lar ve c;:areler tavsiye edilmiyor? K1rk dan btiyiicek caddeler yeni~eri agast tara• 

ld b. t I · I fmdan temizlettirilmekte ve her ev, her Miistakbel spikerlerimi% YI a 1r, gaze e enn ve mecmua arm 
doktorluk Su"tunlartnda .. 1 b' t · di.ikkan sahibi de kendi evinin, kendi 

Cumhuriyet bay· §OY e 1r avs1ye 
rammda ~h~ • gorunur: ~i§manlamak ic;:in yagh §eyler di.ikkammn oniini.i temizlemege mecbur 

yemeli. ~ok istirah;t etmeli, filan. Zay1f- tutulmakta idi. 1694 te yaztlmt§ ve bir 
maya ba§hyacak " · M 11 • B } d' 
olan biiyi.ik Ankara p {L -~· lann ~ogu bol yiyecek ve bol dinlenecek surett « ece et e e Iye» ye almmi§ 

d k . . r kudrette olsalardt zaytflamazlard!. On- olan §U buyuruldu 0 devirde tanzifat i§le-
ra yo.. me.r. ez1m. ll 1-C - • • I ld 
u;m u~ dort spl • lara bu tavsiye faydastzdir. Zay1f!arm nmn nasi yiiriitii iigiinii gosterir: 
ker daha almacak. bir ktsmt da istedikleri kadar yesinler ve «<stanbul kadlSl izzetlO. faziletlO. efendi 
Meselenin ehem • dinlensinler, olduklan gibi kahrlar. On- hazretleri 
miyehm takdir buyurursunuz; bilirsi- !a!a da bu tavsiye faydaS!Zdir. .Ba§ka lsta.nbul mahallatlan (I) ve cevami ve 
niz ki ~piker, bir radyo makinesi 0 • 1lac ve ba§ka ~are yok mu? Belk1 bulu- mesac1d havhlan ve esvak ve pazar la~e 
Ian her evin aile halkma dahil bir adam- nur ama zay1flarm ~ogu yagh mu~teri ol- ve mezbeleden tathir olunmak i~in imam
dtr. Bazan da evin icyinde herkesten fazla madtgi i~in onlara kimse ehemmiyet ver- lara, mi.itevellilere ve esnaf kethudalanna 
o konu§ur ve onun sesi aile reisininkinden miyorl tenbih olunmu§ken rnutenebbih olmay1p 
daha yuksek c;:tkar. Hergi.in ve Cumhuri- Bir %amane i~areti elan tathir olunmamakla imdi mahallat 
yet bayrammdan sonra her saat radyolu Turkiyede sa • ahalilelerini, mi.itevellileri ve esnaf kethii-
evlerde sesi dinlentcek olan bu milli kar· kalh adam ~ok a- dalanm getirtip muhkem tenbih eyliyesin 

de~l~rin adeta araYJ. umumiye ile intihab zald!; 0 kadar azal- ki her birerleri mahalleleri sokaklann ve 
edilmeleri laztm gelir. <;;i.inkii herkesin d1 ki tamd1klan - cevami ve rnesacid etraflm ve pazarlan 
ail~i i~ine alacagt insan iistiinde bir re- mtzdan birinin ii~ la~e ve rnezbeleden tathir edip deryaya 
yi olmahdtr. Ve lakin, ~imdilik diinyanm ya§Indaki ~ocugu, ilka eyliyeler. Bundan boyle her kimin 
hic;bir verinde radyo bu derece tekamiil misafirler arasmda hududunda la§e ve mezbele bulunursa 
etmedi. Spikerler musabaka ile filan ah- ilk de fa sakalh bir haklarmdan gelinmek mukarrerdir !» 
myorlar. Bizde de belki boyle yaptlacak- adam goriince kor - Belediye te§kilatmdan sonra halkm 
hr. kusund~n aglamaya ba§lami§. Eskiden tanzifat i§lerile ugra§mamasi du§iinii!dii, 

0 halde spikerinizde ne gibi vastflar de sakalm en biiyuk vazifelerinden biri, o kiilfet bir vergi mukabilinde kaldmld1• 
ararstmz? me§hur ata sozi.inden de anla~tidigt gibi, arayici esnafl yerine de c;:opc;:i.iler ve ~op 

Evvela gi.izel ses. Fa kat bu giizel se- yalmz kii~i.ikleri degil, biraz biiyiikleri arabalan konuldu. 

sin de birka~ ~artJ var: A) radyojenik ol- de korkutma)ct1. Sakalile disiplini tern in Fa kat c;:oplerin kaldmlmas1 salim 
mah. Nice giizel sesler radyoda kurbaga eden mekteb hocalan pek ~oktu. Ktl de- bir usule henuz baglanamadJ. A .. 
c;1ghgmdan farkstzdJrlar. B) ki.iltiirlii ol- nil en yumu§ak bir §eyle sertlik inttbat ve- mele az, arabalar -arayicilann teknelerini. 
mah. Evet, sesin de cahili ve kiilti.irlusii rebilmek eskilere rnahsuo; bir h~nerdi. gararlanm, zembillerini hasretle aratacak 
vardtr. Bir koylii ile bir §ehirlinin sadece Bugi.in diz kapagmtza kadar sakal koyu- kadar- berbad. <;;opluk kamyonlan, goze 
«peki» demesi bir midir? Kulturlii ses verseniz ii~ ya§mdaki ~ocuklardan ba§- goriiniir caddelerde dola§tmldigmdan bu 
her kiilturlii adamda bulunmaz. Nice a- ka kimseye korku veya sayg1 telkin ede- mevzuda tahattur olunur vasJtalardan de
limlerin sesi, radyoda, mahalle bek<;isinin mezs1mz. • . . gil. Ostelik -eski ~opliik suba~Ilannm 
uykuda say1klamast gibi ugultulu, gi.iriil- Hatta, husus1 mekteblerden bmnde modern tipi sayilmak lazim gelen- mi.ite• 
tiilu ve horultuludur. C) ~ok tabii olma- bunun aksi olmu§: Sakalh muallimlerden . 'f ... 
1 M 'k f k "k .. 1 'b l" b' ·1 kl 1 d' 1 M'.d" ahh1dler de tanz1 at I§tm kolayla§hrmak· 
I. _I ro on en u~u nuans an mu a a- lTl e ~ocu ar a ay e Iyor armi§. u ur, . d .. I . w 'I 

ga eden bir alettir. T eatral sesler, radyo· tahkikat yaphktan ronra, mektebin disip- tan ziya e guc e§hrmege mat ! .. 
da. tahammi.ilfersa mubalagalarla akse- lini namma, muallimden sakahm kestirme- Bu sebeblerden dolayt ben, tam Av • 
der. D) renkli olmah. Yeknasak ses in- sini rica etmi§! hte her§eyin tersine don· rupai bir §ekil bu1unup da §ehrin temiz • 
sana uyku verir ve oparlorden bekledigi- diigunu gosterir bir zamane i§areti I lenmesi imkam hastl ve birka~ yiiz ya§tna 
miz heyecam ta~ kestil'1r. E) hem kib,ar, SERVER BEDI varm1~ olan c;:op meselesi o imkan sayesin-

"\ de zail olunc1ya kadar gene arayicilann 
Vilhelm'in Hiikiimdarbk ytldoniimii himm~tine miiracaat olunsa ve her ev 

her dtikkan sahibi de -tanzifat vergisi kal· 
dmlmak §artile- kendi ~oplerini kendiler 
yok etmekle miikellef tutulsa nice olur 
demek is!iyorum. • 

Latife kafi. <;;op meselesinin beledi hi 

derd gibi suriip gitmesi de -her baklm 

dan- naho§. T anzifat vergisini arhrarak m1 

ba§ka bir ~are bularak m1 olur, ne yap1l 

mak laz1msa yapmah, -o kurunuvustada1 

kalma arabalan kald1rmah, temizlik i§in 

-ba§ka meden1 memleketlerde oldugu gi 

hi- kokiinden halledip bitirmeli. Ci.ink 

manzara, iligimizt kadar bizi rnahcu 

edecek de recede ~irkindir I 

M. TURHAN TAN 

Bulgaristan1n iiziim ihracat 
Sofya . (Hususi:) - Bolgar nam1 ver 

Hollanda - Krali~e Vilhelmin'in 40 net hiikiimdarhk yJ11, Amter- len Haf1zali iiziimiinden bugiine ka 
dam'da bi.iylik merasimle kutlulanml§hr. Resim Veliahd Prenses Juliana dar 1500 vagon ihrac edilmi~tir. Lon 
( solda ) ile Krali~eyi, bu miinasebetle yaptla:t:l askeri gec;id resmmt sey. dra, Berlin, t;ekoslovakyadan bac:: 
rederlerken gostermektedir. Krali~enin yamndaki, Veliahdin kocas1 Prens iskandinavya pazarlarma da iiztim ih 
Bernar'dll', rae ediliyor. 



H tay Ilarin Biiyiik 
~efe tazimleri 

Cumhurivet ., bayram1nda bir 

heyet An<araya gelecek 
<Ba$taratt 1 fncf sahttcdel 

ve bu teklif alkl~larla kar~tlanmi~IIr. 
Ekselans T ayfur Sokmen, bunun Cum

bayramt miinasebetile yaptlmasi 
olacagtm bildirmi& ve bu cevab 

&evk ve meserret heyecanma vesi
te~kil eylemi~tir. 
Y emekten sonra yap1lan bir hasbihal 
asmda Ekselans T ayfur Sokmen, ye
devlet te~kilatmda yap1lacak tayinler· 
iltimas ve hakSJZhklara mahal buakii
mast i'<in alman tedbirleri anlatmt~ ve 
i~ i'<in meb'uslar arasmda te~kil edi -
heyetin birka'< giine kadar i&e ba&la-

emretmi~tir. Bu tedbir biitiin un
tarafmdan memnuniyetle kar$tlan-

rc .. ,., ... ,n. T aylur Sokmenin nutku 
Devlet reisi, yemekte, a~agtdaki nutku 
lemi~tir: 
«- Muhterem huzzar, bir miiddet 

haricdeki bazt kimseler bu aziz top
a ya&Iyan muhtelif unsurlann yek

hastm olduklarmt ve bir ara-
hayat ge<;irmelerine imkan bulun~a

yaziyor, soyliiyor, propaganda e
Hatay vatanda$lari kendi hal

buaktld!gt zaman bu iddiamn yan
hatta yalan olduugnu diin meclisiali
bu giin de burada cihana gostermi~ 

gostermektedir. Biz Hatayhlar, bir a
~inde ya$ad1gtmtz bu mukaddes top

yurdda$hk etmekteyiz. Bir c;ah al
bulunan ve bir yuva i'<inde ya&Iyan 

ya bir uktan veya muhtelif uk
terekkiib ederek bir kiitle haline 

. Bir uktan olanlar arasmda vu
bulan gec;imsizlik ~u veya bu men· 

dolaytsiledir ki bunlar ya &uursuz 
muhteris insanlardan sudur eder ve 

dir. Muhtelif uklardan olup da 
vatanda ya~1yan insanlann ge'<imsiz-

. ya haricl tahrik tesirile veya 
farkb idarelerinden ilcri 

ve gelir. hte velinimetimiz 
Biiyiik Ataturk Tiirkiyesi, cins, 

milliyet, uk ve ziimre fark1 gos· 
idare edildigi i<;indir ki, « Tur

Turkiyeliyim» diyerek ya~tyor ve 

Buyiik Atatiirkiin eseri ve 
1lara armagam olan Hatayd•l 

Dahinin dun oldugu gibi bugiin 
nurlu izlerinde yi.iriiyerek, mezheb, 

ziimre farkt gozetmeden idare e-
ya~Iyacagiz ve Hatayhy1z diye-

Abdiirrahman Melegin 
A~rkaluun nutkuna 
verdigi cevab 
10 (a.a.) - Anadolu ajan· 

hususi muhabiri bildiriyor: 
fevkalade murahhast orta el

Ac;tkahmn Defne otelinde ver· 
ziyafette Ac;tkalm tarafmdan irad 

nutka cevab olarak da Hatay Ba~
Abdurrahman Melek., a~ag1daki 

. soylemi~tir: 
Ti.irkiye Cumhuriyetinin Hatay-

...... , .. ~•c murahhast Ekselans Cevad 
Hatayltlar ve Hatay devleti 

lans T ayfur Si:ikmen ve Hatay 
ti ve dolaytsile ~ahs1m hakkmda 
Jeri sozlerden pek miitehassis o· 

gerek Ekselans T ayfur Sokmen 
ve gerek hiikumetim ve Hataylt

a am $iikran eylerim. Atati.ir· 
sek alaka ve himayesine mazhar 
memleket, bu Turk Hatay, bi.i

her vakit ve her devir· 
Sefinin minnettart kalacak ve o-

k &1!k rom am: 43 

nun namm1 ebediyete kadar §ukran ve 
minnetle taziz edecektir. hte bu kudretli 
insanm, bu miicessem d~hanm miimessili 
olarak memleketimize unutulmaz yard1m 
ve hizmetlerde bulunan fevkalade mu
rahhas Ac;tkalmm ~anlt Tiirk ordusunun 
bize getirdikleri nur ve rehakar kuvvet, 
Tiirk milletinin kuvvetli tesaniidi.ini.i bir 
kere daha isbat ve izhar etmi~tir. Bu nur 
bugiin memleketimizde parladJgi gibi ya
rm da istikbal yollanm!ZI aydmlatacak
tlr. Cok ktyi)'letli bir diplomat olan ve 
~ok ince zekas1, gece giindiiz durmtyan 
faaliyetile bilatefriki cins ve mezheb bii
tiin Hatayhlan kendisine miite~ekkir ve 
minnettar k1lan Cevad Ac;tkalm, sami
miyet ve dostluk kopriisii vazifesini yap
maktadtr. Bunun boyle devam edecegini 
de kuvvetle umanm. Frans1z delegesi Ko
lonel Kole'nin hakiki bir F ranstz vatan· 
perveri olarak ciddi ve samimi hareketi 
kendisine biitiin Hataym sempatisini ka
zandumt~tlr. Hataym biiyuk inktlab dev
resinde bize dost F rans1z milleti namma 
ktymetli yard1mlan dokunmu$ oldugun· 
dan iyi hatualanm unutmtyacagtz. 

Kadehimi, Biiyiik Turk Onderi Ata
tiirk ~erefine ve F ransa Cumhurreisi M. 
Lobron §erefine, Tiirkiye fevkalade mu· 
rahhast Ekselans Cevad Ac;tkalm, Turk 
askeri miimessili Albay Si.ikrii Kanallt 
~erefine ve k,jymetli dostumuz FranSJZ de
legesi Kolonel Kole ~refine kadmnm.» 
Abdiirrahman Melegin, Kole'nin 

nutkuna verdigi cevaba 
Antakya 10 (a.a.) - Anadolu ajan

smm hususi' muhabiri bildiriyor: 
Hatay Ba~vekili Doktor Abdurrah

man Melek, Kolonel Kole'nin di.in v~r
digi ogle ziyafetinde soyledigi ve metni
ni diinkli biiltenimizde ne~rettigimiz nut· 
ka cevab olarak ezciimle demi~tir ki: 

«- Hatay devleti ve hiikGmeti hak
kmda, F ransa hiikumetinin mi.imessili s1· 
fatile, delege Kolonel Kole'nin soyledigi 
sozlere c;ok te~ekkur ederim. Hatay dev
leti, Tiirk • Franm dostlugunun tezahiir· 
lerine iyi bir saha te~kil elmi~tir. 1ki cum
huriyetin iyi miinasebetleri ve buradaki 

sivil ve .asker! otoritelerin karde~~e ve sa·j 
mimi dostlugun biitiin icablanna uygun 
olarak hareketleri, Hataym sur' atle in
ki~afma zemin haz1rlami~hr. «Hatay, 
Turk • F rans1z dostlugunun takviyesine 
ve inki~afma bir kopru vazifesi gorecek
tir» mealindeki Biiyiik Sefimiz Atatiir~ 
kiin s<izlerini unutmiyacagtm. Ben, Turk
Franslz dostlugunun liizum ve faydalan
m daha once de hissettigim i"in iki bu
c;uk aydanberi Kolonel Kole ile vali s1· 
fatile te§riki mesai ettim. Bu miiddet 
zarfmda Kolonel Kole'nin, hiikUmetinin 
siyasetine uygun olaralt burada vazife
min ifas1 esnasmda gosterdigi kolayhk
lan iyi bir hat!ra olarak ta~tyaca~lm ve 
$ahsen kendilerine miite~kkirim. Bu giin 
bu masada, gerek Hatay devlet reisi Bay 
T ayfur Sokmen ve gerek benim hakklm
da gosterdikleri hissiyata ve Hataym sa
adeti ic;in olan temennilere ayr1ca te~ek
kiir ederinp> 

Y eni devletin kanunlart 
hazrrlamyor 

Antakya 10 {a.a.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay kabinesi, Millet Meclisinden 
aldtgt salahiyete uygun olarak yeni dev
letin kanunlartm tanzim ve ne~re matuf 
mesaisine hararetle devam ediyor. 1Jk ~~
kacak olan af kanununun birka~ giin kin
de ikmal edilece~i haber verilmektedir. 

Hakiki Zafer 
Viyana Konservatuanndan 

Me~hur muganniye 

MAROTrlY SZANTO B i L ME Li 
Yonan Operas1 tenoru 

BAKE A 
Et ve sebzelerin iyice pi~memesinden, meyvalarm giizelce ytkanmamasmdan, ic;ilen sularm temiz ve saf 

olmamasmdan has1l olan so lucan dedigimiz barsak ku rtlan en muz1r hayvanlard1r. Bunlar ; ince barsagm i~ 
zarma yap1~arak ve kan emerek yeti~ir ve iirerler. Ekseriyetle cocuklarda bulunur. 

ve Bariton Yunka 
nm i!;ltirakile 

Halsizlik, kans1zhk, hazimsizhk, kann agrdar1, karin ~i~meleri, burun, 
makat ka~InmasJ, ishal, oburluk, ba~ donmesi, salya akmas1, sar'aya ben-

NOVOTNi 
s,h~esinde hakiki zafer 

kazamyor. 

zer sinir halleri, gece korkulan, gormede, i~itmede bozukluk hep 
bu kurtlar1n tesiridir, 

TEPEBA~l - DAiRE 
Nf'fis yemekler - Taze Bira i S M E T 8 A NT 0 N i N 8 i 8 KU ViTi 

Sabhk arsa 
kurtlarm en birinci rlevasidir. Biiyiik ve kiic;iiklere kemali emn·iyet ve itimadla verilir. Her ~ocuk seve 
ver. <;ocuklanmza senede birkac defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dam!?mtz. 

Cagaloglu Arifipa~a sokagmda ko~e
ba~I 9X17 eb'admdadtr. 

Sthhat Veki'Uetinin resmi miisaadesini haizdir. TarZl istimali kutularm icrinde yazthdlr. 
Fiat! her eczanede 20 kuru~tur. ( i S M E T) ismine dikkat. 

Sultanahmed Kabasakal Miimtazbey 
apartxman No. 1 e miiracaat. 

Kendine beyhude yere· eziyet 
ediyor 

GRiPiN 
varken 1shrab 
~ekilir mi? 
BAS~ Di$ 

agrdan 
ve u~iii.mekten miitevellid 
biitUn agrJ, stzt, sancilarla 

nezleye, romatizmaya 
kar~1 

Ka~elermi tecriibe edin1z. icabmda giinde 3 ka~e ahnabiiir. 
ismine dikkat. Takiidlerinden sak1n1n1z va gripin ye· 
rine ba~ka bir marka verirlerse 'iddetle reddediniz 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

. Haydarpa~a Niimune hastanesine lt1zim olan 120 kalem ilac ve sthhi 
malzcme a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 21/9/938 c;ar~amba giinii saat 14,30 da Cagaloglunda 
S1hhat vc !c;timai Muavenet Miid.iirliigii binasmda Kurulu Komisyonda 
yapJlacakhr. 

2 - Muhammen fiat 1985 lira 30 kuru~tur. 
3 - Muvakkat garanti 148 lira 90 lruTu~tur. 

4 - istekliler ~artname ve Iisteyi her gun Komisyondan alabilirler. 
5 - tstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka-

nunda yazth belgeler ve bu i~e yeter muvakkat .garanti makbuz veya ba:(l.
ka mektubile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 6143) 

ROMATiZMA- LUBAGO ve SiYATiK 
den muztarip olup berayi tedavi 

bulundugu saatlerde, bekledigi mektu • 
bun eve gelmi~ olmast ihtimalile l;trptnan 
yiiregi, evde bulundugu zaman, mektu
bun klinige getirilmi~ olmas1 imkanile 
halecan gec;iriyordu. 

Y ALOV A ve BURSA 
KAPLICALARINA 

gideceklere miihim bir tavsiye : 

Banyodan sonra agnyan mahalle 

.S i L K 0 
merhemi ile masaj yap1p daha iyi 

ve daha <;abuk ~ifa bulurlar. 
Her eczanede sahhr. 

Kiitahya Vilayetinden: 
1 - 3045 lira 86 kuru~ muhammen berlelli Kiitahya merkezi ve U§ak 

zas1 hastaneleri ilac ve alat1 tJbbiyeleri 16/9/938 cuma giinii 
10 da ihale edilmek iizere ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - ¥ezkur ilac ve alatl tJbbiye Iistelerile :sartnamesinin birer 
Istanbul S1hhat ve !c;timai Muavenet Miidiirliigiine 
tstiyenler mezkur miidiriyete miiracaatle gorebilecegi gibi 
Kiitahya Daimi Enciimen kaleminde de gorebilirler. 

3 - Muvakkat teminat 229 lirad1r. 
4 - ~hale Kiitahya Vilayeti Daimi Enciimeni huzurunda yap1Iacakhr. 

Isteklilerin mezkiir gun ve saatte muvakkat teminatlarile 
Daimi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. --

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agrilariniZI derhal keser. 
- - icab1nda gUnda 3 kafe ahnabilir. -

Eskisehir 
' 

Vila yeti 

Daimi Enciimeninden : 
1 - tdarei Hususiyeye bagh devairin ihtiyaci olan 3~0 ton Somikok 

komiirii 6/9/938 tarlhinden itibaren 26/9/938 tarihine musadif pazartesi 
giinii saat 15 e kadar kapab zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - lhale bu tarihte makam1 vilayette t<?planacak Daimi Enciimen 
tarafmdan yaptlacaktlr. Teklif mektublarmm ihale saatinden laakal bir 
saat evvel verilmesi laztmdir. 

3 - Teminat1 muvakate 630 lirad1r. ~artnameyi gormek 
Daimi Enclimen kalemine miiracaat etmeleri laZimdir. 

tiirlu yamklar, 
tra§ yaralan, meme iltihaplan ve 
<;atlak an, koltuli; alt1 C(Lbanlan, dola
ma, akneler, <;ocuklarm ve boyiikle• 

rin her tiirlii deri iltihaplara 

en ~buk ve en emln bir 

surette tedavl eder. 

AkyaZI Askeri Kereste F abrikas1 

Miidiirliigiinden: 
Akyaz1 askeri kereste fabrikas1 ambarlarmdan Adapazan istasyonuna 

nakledilecek lie; bin metre mikab keresteyi kapah zarfla eksiltmeye koy
:tnu§tur. 

1 - 20 eylUl 938 sah giiniinde saat 15 te Adapazarmda park kar§ISID· 
da kereste fabrikas1 yollama dairesinde ihalesi yapllacakt1r. 

2 - Her cins kerestenin beher metre mikabma iki yiiz kuru~ iicr.eti 
nakliye takdir edilmi~tir. Muvakkat teminat dort yiiz elli lirad1r. 

3 - fstekliler teminatlanm maliye veznelerine y~mp alacaklan mak
buz veya banka mektublarm1 ve Ticaret Odalarmda kflyldh bulunduklarx
na dair belgelerini havi kapah zarflanm saat on be~e kacl.ar KomisyQna 
vermeleri, ~artnamesini gormek istiyenlerin fabrik{l miidiriyetine miira _ 
caatleri Han olunur. (6234) 

Nakleden: HAMDI VAROCLU 

me~tu~.' .~efiih, tesk!~ .. et~ek &o~le I nii a<;tlgt zaman, kafasmm ic;inde dunn a
' busbutun ye se du~urdu. S1d!u dan Jum1Id1yan endi~e ile yataktan fir· 
in, vaziyeti pek vahim gor&igi.i hyor, alelacele giyinip kendini evden dt

. Zeynebin, kinlni unutma- ~an attyordu. Klinige, eskisinden bir iki 
an verecek kadar bir mi.iddet saat evvel gitmege ba§laml§tl. Zeynebden 
k, sonu malum ofm1yan b1r azaba mektub gelmi~ olmas1 funidile ldinigin 

demekti. Stdtka teyzer.in kaplSindan ic;eri girip de umdugunu bu
ettii!;i ~iiphesizdi. Boyle o!- Iamaymca asabile~iyor, dalgm ve ihmal

de, kendisine, gayrimuayyen bir kar, ogleye kadar c;ah~nktan sonra, ayni 

Giinler hafta oldu; hafta ikile~ti; Es· 
kihisardan hal a ses l;Ikmtyordu. Y alntz, 
ilk haftanm sonunda, S1d1ka teyzeden, 
Sefigin yiiregini agzma getiren Eskihisar 
damgah ikinci bir mektub gelmi~ti. Bun· 

da da sadra ~ifa verecek bir soz yoktu . 
Stdika teyze, Zeynebin sthhatte oldugu· 
nu yaztyor, bir muddet daha beklemesini 
Sefikten tekrar rica ediyordu. 

Sefik, ~imdi biraz daha siikunetle dii
~iinmege muvaffak oluyor ve annesile 
kaynanasmm sahu ve intizar tavsiyelerini 
yanh~ buluyordu. Bu kadar zaman bek
ledigi halde kanst tarafmdan bir ban§ma 
tes~bbiisiinde bulunulmadtgma gore, bu 
bekleyi~le, hemen ilk giinler zarfmda biz
zat ban~ma te~ebbiisiine ge'<i~ arasmda bir 
fark yok demekti. Hatta, Zeyneb, evi 
terk ettikten sonra kendisini araytp sor· 
mtyan Sefige belki bu yuzden de aynca 
kmlm1~ olabilirdi. 

Sefik, yiiruttugii muhakemeleri bu ne· 
ticeye bagladig! giin Eskihisara gitmege 
hrar verdi. ilk zamanlar, oglunun degil 
kendisinin bile Eskihisara gitmesini ha
le uygun gormiyen Raika Hammefendi, 
Zeynebin bu kaytds1zltgt, siiriip giden 
bu dargmh~t kar~tsmda, fikrini de~i~lir· 
mi~. ban§ma te§ebblisiinlin Sefik tarafm· 
dan yaptlmasmt zaruri gormege ba§la· 
mi§IJ. 

iki eski fayton, bir de kotu Ford otomo· 
hili vardt. Sefik, elinde ufak c;antasile 
trenden indigi zaman, Eskihasara bir an 
evvel gitmek ic;in bunlardan birine bin

mek istedi. F akat, o tara fa dogru yliriir
ken, hirdenbire bu fikirden vaz gec;ti. KO

ye, yiiri.iye yiiriiye gidecekti. lzmit yolu 
iistiinde otomobil bozuldugu geceki ma
ceramn ba~ladtib noktadan, Eskihisar 
yollarmda gec;irdigi mes'ud giinlere ~a

hid olan tarlalara, baglara, agaclara, ot· 
lara kadar her yeri, tekrar, hirer hirer 
gormek, cok ~iddetli bir ihtiyac halinde 

kalbini kap]aytvermi~ti. 0 anda, Sefik, 

s1laya gelmi~ bir koylii ruhu ta§tyordu. 

oturup dinlendikleri bir yerdi. Daha son
ra, oradan her gectik'<e, onun bol golgeli 
kucagma sigmtp yorgunluk almt~lar, be~ 
niiz birbirlerine itiraf edemedikleri duy· 
gulan, gozgoze bakt~arak ke§fetmege c;a
h§rntl!lardt. 

hte, yanmdan ge<;erken, kulaklarmi 
dayay!p, ic;indeki ugultulu alemi dinledik
leri ~u telgraf diregi. T ozlu yolun boyun· 
ca uza}'lp giden direlderin kinde en faz

la ses vereni, futmanm <;arphgi bir sa· 
'<ak kenan gibi durmadan inliyen bu de
mir direkti. Sefik, onun oniinden ge'<er~ 
ken, Zeynebin, l!eytan baki&h gozlerini 
a~arak, kulag1 demire dayalt, sanki tel~ 
lerde ko~u§an telgraf haberlerini okuya· 

cabm~ gibi biitlin dikkatile dinleyi~ini go· 
ziiniin online getirdi. 

sab1r ve intizar tavsiye etmesi, iimidle eve ko§uyor, orada da ayni su· 
· ban~maga oek taraftar gorme· kutu hayalle hr~tla~tyordu. 

delalet ediyordu. Zeynebden mektub beklemekte ne de-

*** receye kadar hakh oldugunu dii~unme-
gelmiyen bir intizar devresi ba~- mis, dii§unmek de istememi§ti. Annesinin 

iinler ge~iyor, Sefigin ytkllan saa- mektub beklemek tavsiyesini once yersiz 
tekrar kavu~acagm1 gosteren en buldugu halde, ~imdi kendiliginden 

emare belirmiyordu. dii~uverdigi bu limidini hangi se • 
hayat1, klinikle ev arasmda, bebe bina ettigini de bilmiyordu. 
bir heyecanm yi.ikiinii ta~1mak- Y almz, bekliyordu. Butiin mevcudi -

t yorucu, ytprahct bir gi.in dizisi yeti, bir tek iimid etraftnda toplanmi~, 
gelmi~ti. Kabuslar i<;inde c;upma butiin gayesi bu bir tek iimidin tahakku
gecirdigi gecelerden sonra, gozii· kunu gormekten ibaret kalm1§h. Klinikte 

Stdtka teyzenin bu ikinci mektubundan 
sonra on be~ gun daha g~ti. Sefik, her 
giin biraz daha artan bir iimidsizligin do
gurdugu asabiyet ic;inde c;1rpmmaga bun• 
dan daha fazla tahammiil edemiyecegini 
anhyordu. Bu sonu gelmez intizann hie; 

manas1 yoktu. Her giin biraz daha zehir· 
lenmek, her giin biraz daha olmektense, 
bu i§e, biran evvel nihayet vermek daha 
dogru olacakh. Zeynebin dii§linii~lerin -
de, araya giren bir aya yakm zamandan
beri bir degi~iklik olmadtysa, kinini unut
madt, ihanet zannettigi hadiseyi hala af
fetmediyse, bundan sonrast ic;in bir ii
mid beslemekte de esasen mana yoktu. 

Ana, ogul, ufak bir miizakereden 
sonra, $efigin gitmesini kararla~hrdtlar. 
Eskihisara telgraf c;ekildi ve Sefik Geb
zeye hareket etti. 

-15-
Gebze istasyonunda, tozlu koriiklcrin~ 

giine~te lS!tan, kurada beygirler ko~ulu 

Eskihisara dogru yol almaga ha$ladt. 

Yureginde, o ana kadar hie hissetmedigi 
bir duygu, hiiziinle kart$tk ve huziin ta
rah galib gelen sevincimsi bir halecan 

vard1. Adtm ba~mda, Zeyneble beraber 
ya$achklan mes'ud giinlerin bir hatuast· 
na rastgeliyordu. 

Su done done Eskihisara inen tozlu yo
lun hi~bir noktas1 yoktu ki ona Zeynebi 
hatulatmasm, Mesela, yolun k1vnldtgi 

noktada, tabiat tarafmdan bir nobetc;i gi
bi dikilmi$ duran $U agac, birlikte, yaya 
olarak Gehzeye gittikleri giin, altmda 

hte §U namazgah. Yolun en tenha ye
rinde, baglan bekliyen uhrevi bir hudud 
bek<;isi vakarile dikili duran bu ta~. ya

nmdan her ge'<tikc;e mola verdik • 

leri bir mevki idi. Y olu kabil ol

dugu kadar uzatmak, kabil oldugu 

kadar fazla miiddet ba~ba§a kal

mak I<;m, ad!m ba&mda dinlenme 
bahanesi te~kil eden yederin biri de bu 
namazgaho. (d.rkaSt oar) 



u Eylut t938 c 

Mutlu bir y1ldonumu Ba kanlararas1 

Y e~il Bursantn kurtulu§ 
tarihine bir bak1~ 

kongresi diin bitti 
C Bastara/t 1 tnC1 sahttedel 

konferans vermi~tir. Doktor Nihad Re~a
dm konferansmdan sonra, Balkan He
kimler birliginin komite ve delep;asyon 
reis ve gene! sekreterlerinden miirekkeb 
umumi konseyi Profesor Ahl Muhtar 
Ozdenin riyaseti altmda bir ic;tima ak
detmi~tir. 

1920 
Yurd 

bahar1nda dii,man eline dii,en bu 'irin 
10 par~as1, 

ertesi sabah 
eylul 

da 

Bursa - Bursamn kurtulu~ bayramt-
1\i bu ye~il Tlirk ~ehrinin sinesinde kutlu
Yorum. Bursa, !zmirden bir buc;uk gun 
sonra kurtulmu§tur. lzmir, 9 eylul sabah1 
!urk siivarilerini bagnna basml~h. Bursa 
lse I 0 eylul ak§ami gurubla beraber kur
tulmu§ ve I I eylul sabah1 dogan giine§. 
&ozii ya§h bir Bursa yerine tekrar hilale 
kavu§an mes'ud, sevincli ve heyecanh bir 
BursayJ aydmlatmi§h. 

Bursanm kurtulu§unu k1saca anlata
hrn. Bu glizel Turk §ehri I 920 bahann
da dii§man cline du§mek felaketine ugra· 
ll'li§h, 0 zaman milli ordu, henliz bir fi
kir halinde idi. <<KuvayJ Milliye» dedigi
rniz milis mufrezelerinin, biiylik ve mun· 
lazam kuvvetlerle taarruz eden Yunan 
ordusuna kar§J Bursay1 miidafaa etmele
rine imkan yoktu. 

Bursa, lnonii ve Sakarya muharebele
rine i§tirak eden dli§man kuvvetlerinin 
rned ve cezrini gi:irerek sabusiz!Jkla, fakat 
ernniyetle bliyuk taarruz gliniinii bekli
Yordu. 

Biiyiik taarruz ba§ladJgl zaman Y u
nanhlann Mudanya - Bursay1 ussiilhare· 
ke ittihaz etmi§ olan kuvve!Jeri §unlardl: 

Gemlik mmtakasmda: 11 inci piyade 
fukas1 ve bir miistakil alay, 

Si:igi.id mmtakasmda: 2 tabur, topc;u 
Ve siivariden miirekkeb bir miifreze, 

Eski~ehir mmtakasmda: 3 lincii, 1 0 un· 
cu ve 15 inci piyade hrkalan bir miista
kil alaydan mlirekkeb 3 lincli kolordu. 

Bu kuvvetlere mukabil Turk ordusu
nun da §U birlikleri vard1: 

Kocaeli mmtakasmda: 18 inci piyade 
fukas1, iki mlistakil piyade taburu ve bir 
rniktar slivari, 

Eski§ehir mmtakasmda: 41 inci, 61 
inci ve 1 inci fukalardan milrekkeb 
3 iincii kolordu, - -

Porsuk mmtakasmda: 61 in-t:i piyade 
alayile bir bataryadan murekkeb bir 
rniifreze. 

Carib bir tesadiif her iki tarafm 3 Un
cij kolordulanm Eski§ehir civannda kar~1 
kar~1ya getirmi§ti. 

Bliyiik taarruz plammiZda, Kocaeli, 
Eski§ehir ve Porsuk mmtakalanndaki 
kuvvetlerimize veri! en vazife §Uydu: 

I - Kar§Ilannda dli§man kuvvetlerini 
tesbit ic;in, hakiki bir taarruz yapar gibi 
taarruz etmek. 

2 - Dii§man bizim Afyondaki taar
ruzumuza kar~I, bu mmtakada bir muka
bi! taarruzla cevab vermege kalki§JTSa 
asll taarruzumuzun neticesi ahnmc1ya ka
dar Eski§ehir ve Porsuk mmtakalanndil 
§iddetle miidafaa etmek. 

*** 
26 agustos sabah1: Afyan mmtakasm-

da patl1yan toplarla beraber, biitlin cep
he boyunca Gemlige kadar ate§ ve taar· 
ruz ba§laml§h. Kocaeli grupile 3 iincli 
kolordumuz ve Porsuk miifrezesi taarruz 
ederek cephelerindeki lie; dli§man fukast
hl te:<bit ettiler. 61 inci fnka fecirle bera
ber Kazu<;uran tepesini hiicumla zaptet· 
ti; fa kat dli§manm kuvvetli ihtiyatlarile 
Yapligl mukabil taarruzlara kar§l muha -
faza edemedi. 

27 agustos: Buglin Kocaeli grupumuz 
ve iic;iincii kolordumuz taarruzlanna de
Yam ederek baz1 muhim noktalan tuttu· 
lar. Uc;lincli kolordunun 61 inci f1rkas1, 
~azuc;uran tepesini tekrar zaptederek 
Ilerilemege ba§lad1. Dii§man, buralardan 
bir tek nefer ayiramadigl gibi, ugradJgi 
§idrtetli taarruzdan §a§ITmi§, bizim tasav
vur ve tahmin ettigimiz tarzda bir muka
bil taarruza te§ebblis §oyle dursun, kencli
ni zor miidafaa ediyordu. 

28 ngustos: Eski§ehir cephesinde ta
arruz devam ediyordu. Porsuk mtifreze
sile 4 I inci firkamiZ kar§ISmdaki 3 undi 
dii§man kolordusunda ricat alametleri 
goriilmege ba~lami§tl. Porsuk miifrezesi 
bir alay ve bir bataryadan m.iirekkeb ol
dugu halde, takriben 50 kilometrelik bir 
sahada iki f1rkaya yakm dii§man kuvve
tini uzun !l'liddet tesbit etmi~ti. Daha 27 
agustos glinli lic;:iincli kolorduya 1 inci 
fnka~ile Doger - Altmta~ - Kiitahya isti
kametinde taarruz ederek bu mmtakadaki 
diisman grupunun gerilerine dli§mek vazi 
fesi verilmi<ti. Kolordu, 28 sabahi hare
ket ederek ileriledi. 

29 agustos: Uc;iincii lwlordunun I inci 
ftrkasJ yiiriiyii~line devam ederek Dogere 
vasd oldu. Gece orada kald1. Bugiin mii
retteb siivari f1rkas1 Egritteki Meclis Mu
haf•z taburunu da emrine alarak hemen 

kurtulmu~, 1921 ak~am1 

Hilale ka vusmustu 
' ' 

Yazan: ABIDiN DAVER 

Klitahyay1 zaptetmek ve Eski§e~irden 
c;ekilecek olan dii~mandan evvel, lnonu 
mmtakasma yeti§mek vazifesini ald1 ve 
derakab yliriiyli§e ba§ladi. 

30 agustos: Birinci ve ikinci ordulann 
Dumlupmar civannda dii§mam tamamile 
sardigl ve imha muharebesini yaphgJ bu 
biiyiik giinde, Eski§ehir mmtakasmdaki 
Porsuk mlifrezesile 41 inci hrka taarruz
lanna devam ediyorlard1. M iiretteb sii· 
vari fukas1, Porsuk kopriisune gelince 
orada beraberinde yerli Rum kafileleri 
de bulunan 32 inci Yunan alayma ras
geldi. Mlithi~ bir hlicumla bu alaym yan
Slm ]Cihcdan gec;irdi, yansm1 esir etti. Fw 
ka zevale dogru Klitahyayi kurtard1. 

31 agustos: Dli§manm Eski§ehir mm
takasmdaki I 5 inci firkasJ Kiitahya isti
kametine c;ekiliyor, diger k1t' alan ise 
fnoniine dogru ricat ediyorlard1. Koca
eli mmtakasmdaki kuvvetlerimiz, kar§ila
rmdaki du§mam sims1ki yakalami§h. 

Eski§ehir mmtakasmdaki 3 iincii ko
lordumuza, Porsuk miifrezesine ve bu 
cepheye gi.inderilen muretteb suvari firka
sile Meclis muhaf1z taburuna, Eski§ehir
lnonli istikametinde ricat eden dii§mam 
yakalay1p maglub etmek vazifesi veri! -
mi~ti. Kocaeli grupu da, bu maksadla 
Bursa istikametinde ylirlimek emrini al
ml§h. 

Mliretteb slivari fukas1 Klitahyadan 
<;Iktiktan sonra !nonline gitmege haz1r -
lamrken dii§manm 15 inci f1rkasma ras
geldi. Meclis muhafaza taburile beraber 
taarruza gec;ti; iki ate§ arasmda kalan 
dii§man ak§ama kadar muharcbeden son
ra, birc;:ok malzeme b1rakarak Kedos isti
kametinde kac;li. Bu dii§manm takibine 
61 inci fukadan bir piyade alayile bir 
batarya buakildt. 41 inci f1rka da bir a
layml bu i§e memur etti. Fa kat 15 :nci 
dii~man f1rkas1 oy\e b(r kac;I§ ka<;ml§IJ ki 
bir daha yak.alamak .miimki.iu o.WDaW
Ocriincii kolordu lnoniine dogru yiiriiyii· 
§iine devam etti. 

I eylul: Ba§kumandanm <<Ordular ilk 
hedefiniz Akdenizdir, ileri !» emri gel
mi§ti. Eski§ehir mmtakasmdaki blitiin 
dii§man kuvvetleri hep inonline .ricat et
mi§lerdi. Bu mmtakadaki kuvvetlerimiz 
dii§rnam takib ettiler. 41 inci f1rkamn 
yukanda bahsedilen alay1 Eski§ehire gir
di. 

2 eylul: Oc;:iincU kolordu inoniine var
di. Geceyi dii§mam taciz edl!rek gec;ir -
di. Baz1 k1t' a Ianna aldndlgl vaziy~tle 
Yunan kuvvetlerini m~kiil vaziyete sok· 
tu. 

3 eylul: 3 lincli kolordu ve mliretteb 
slivari f1rkas1 ile Meclis muhaf1z taburu 
bugiin ino~iinde dli§mana taarruz ettiler: 
ve iic;iincii Inonii muharebesini kazanarak 
dli§mam buradaki mevzilerinden attilar. 

4 eylul: Bursa istikametinde c;:ekilen 
dli§man kovaland1, Aksu §ark mtlannda 
yerle§mi~ dii§man kuvvetlerile musadcme 
edildi. 

5 eylul: Gece dU§man Aksu mevzile -
rind en de kac;ml§h. K1t' alanm1z ilerliye -
rek Mezidi i§gal ettiler. 

6 eylul: Dii§man Bursa istikametinde 
c;ekilmi~ ve Kaz~nc1 baymm i§gal etmi§
ti. Ktt' alanm~~ lnegolde gecelediler. 

7 eylul: Uc;iincu kolordu Kazanc1 
baymna taarruza haZJrlandJ. ;;imaldeki 
biitlin kuvvetlerimiz 3 iincii kolordu em
rine girdi. Kocaeli grupu Bursa istikame
tinde ilerliyerek dli§manm gerilerine dii§
mek emrini aldt. 

8 eylul: Kocaeli grupu kar§Ismdaki 
dii§man da 4 eylulden itibaren ricate 
ba§Iami§tl. Bu mlizferezemiz de 1 negole 
vard1. Yunan kumandam, Kazanc1 bayJ
rmdaki miistahkem hatta talihini bir daha 
denemek istedi. Oc;lincli kolordumuz, 
61 inci fiTka daha bidayette aynlarak 
ikinci ordu ile beraber hareket ettigi ic;in, 
§imdi iki piyade ve bir si.ivari f1rkasm..lan 
miirekkebdi. Kolordu, bugi.in, Kazanc1 
baymna taarruz ederek ilk dii~man hatti· 
m zaptetti, 

Bundan sonra haftamn son celsesi kin 
toplamlmi~, evvela hafta namma c;ekil
mi~ tazim telgraflanna devlet reisleri, ba~
vekiller tarafmdan gelen cevabi telgraf
lan ayakta ve siirekli alh~lar arasmda 
dinlenmi~tir. Reis, umumi konseyin tek
liflerini okumu~tur. Ve bunlar ittifakla 
kabul edilmi~tir: 

1 - Ac;1k ~ehirlerin masuniyetini te· 
min hakkmda diinya efkan umumiyesi
nin alakadar kilmmas1 ic;in diinya tlb ga
zetelerinde ne~rolunacak bir beyanname. 

2 - Malarya raportorlerinin ham!a
diklan mii§terek temenni. 

3 - AltmcJ t1b haftasmm gelecek se
ne eylulde Rumen grupu tarahndan Biik
re~te tertib olunmas1 ve mli~terek rapor
lann «Balkanlarda zlihrevi hastahklar
la miicadele» mevzuuna clair olmas1. 

Bu tekliflerin kabul linden sonra T rab
zon meb'usu ve Balkan birli~i Tlirk gru
pu reisi Hasan Saka soz alarak pek sU
rekli alki~Iarla dinlenen nutkunu irad et
ti. Bunu, ecnebi delep;asyonu namma Ru
men grupu reisi Prof. Dr. Gheorghiu ce
vab verd.i ve reis son nutkunu irad ile u
mumi toplanhlanmn hitama ermi~ oldu
~unu bildirdi. 

Ogleden sonra, kongre azas1 vapurla 
Bogazic;inde bir gezinti yapm1~lar ve ge
ce, Istanbul Valisi Muhiddin Ustlindag, 
kongre azas1 ~erefine Tarabyadaki To
katliyan otelinde bir ziyafet vermi~tir. 

Misafir Balkanh doktorlar bu sabah 
saat II de izmir vapurile izmire gide
ceklerdir. 

Yunanistan gazetelerinin 
ne~riyatt 

Atina 10 (a.a.)- Gazeteler, Balkan 
T1b haftasmm ehemmiyetini tebariiz et
tirmekte ve blitlin dunya ic;in ic;in kay • 
narken Balkan milletlerinin giiriiltiisiiz, 
daha samiml bir mukarenet ve daha iyi 
kar~1hkh bir anla~ma ile gayret ve mesa!
lerine devam edeceklerini kaydetmekte
dir. 

Nevyork Sergisi i~in 

yapdan haz1rhldar 
<Ba~taratl 1 tnct sahttcdel 

len bir mahalde kurulacaklir. Bu itibarla 
devlet paviyonu, nisbeten klic;lik bir S'l-

haya inhisar edecektir. Turk site daha 
bliyiik mikyasta kurulacaktlr. 

Devlet paviyonu, dekoratorlerimiz ta
rafmdan yerin klic;likliigli hissedilmiyecek 
~ekilde tanzim edilmektedir. Turk sitesi
ni mimar Sedad HakkJ ile dekorator A
bidin Dino hazulami~hr. Sitede havuzlu 
avlu ~trafmda Car&! yollan, Siimer Ban
km, Inhisarlarm sat1~ mahalleri vard1r. 
Buradan kahve ve lokantaya gidilmekte
dir. Heykeltra~ Ziihtii, biri, elinde Hitit 
gline&i tutan iic; metre biiyiiklii~linde, di
geri de Tiirkiyeyi temsil eden dort met
re boyunda iki heykel hamlamaktad1r. 

Bunlardan ba~ka. Turk mimar!Slm 
canlanduan miiteaddid maketler de var
dir. 

tilar. Baz1 k1t' alanm1z grupla beraber 
§ehre girerek asayi§i temin ettiler. 

I 1 eylul: Sabahleyin erkcnden Meclis 
muhaflz taburu onde oldugu halde, 1 in
ci f1rka muza fferen Bursaya girdi. Y e
§il Tiirk yurdu kurtulmu§tu. 

*:[.* 
KitaatJmiz bundan sonra, taarruzlan· 

na devam ettiler. I 2 eylul giinli Mudan -
yada 4 alayh 11 inci Yunan hrkasm1 bli
tiin mevcudile kamilen esir ettiler. Bu 
esirler, Bursaya vard1klan zaman, iki 
giin evveline gelinciye kadar yahudilerin 
§eref diregine c;ektikleri kocaman Yunan 
bayragmi yere serilmi~ gordliler ve bay
raklanm c;ignemek mecburiyetinde kald1 -
lar. 

Oc;iincii kolordu, dli§mam Kap1dag 
yanmadasma kadar durmadan takib etti. 
Y unan ordusunun mahdud miktarda do· 
ki.intlileri 18 eylulde buradan vapurlan
na binip c;:ekilebildiler. 18 eylul ak~am1 
§imal mmtakas1 da temizlenmi§, arhk A
nadoluda esirlerden ba§ka Y unanh kal -

9 eylul· Di.i•man Kazanc1 baymnd~ i · • mam1~h. 
mi.istahkem hatta dayamyordu. MuhQ e 3 .. .. k 
b b ·· k k d ·ddetle devarn I uncu kolordu Bursay1 kurtarma 

e, ugun a §ama a ar §I f' · k w • • • k dJ 
ttl. p· d · d.. 511 mevziine §ere In! azand1g1 g1bi, tahh ve mu a e-

e . 1ya em1z u§manm a t ·· 1 b' d" f'l b. 
· · kl 5.. .. h" una hazula· ram guze 1r tesa u 1 e u sene sonra 
lyice dya a§tl. ungu ucum da lstanbula girmi§ ve kurtulu~ bayra-
myor u. d 1 b II 1 k h 

10 1"1 D'· 9 10 1"1 geces'l mm a stan u u ar onun a raman su -ey u : u~man - ey u b . . w 1 
8 d w • b I t 3 ··ncu" ay ve erlenm bag1rlarma bastlrml§ ar -ursaya ogru ncate a§ am1~ 1. u d 
kolordumuz, bir hs1m kuvvetile Bursaya u. 

· k b' k ·1 d M d lste ye•il Bursam1zm kurtulu•u boyle dogru ylirur en, u Ism! e e u anya - • • 
yolunu ke~mege c;ah~Iyordu. Bu vaziyet- olrnu~tu. 
te Yunanhlar alelacele Bursadan kac;· ABIDIN DA V ER 

Yeni 
faili me~hul Bir doktor, 

aydinlatdmasJ i~in 

nesizlerden istifade 

kalan cinayetlerin 
medyomlardan, muvaze· 

ediyor edilmesini tavsiye 
Kabil'in eli, karde~i Habil'in vlicudlin-1 

den yere ilk kan damlasm1 akitligl giin, 
diinya ylizline Ilk cinayet tohumunu attl. 
0 glindenberi, Adem ogullan, katillerin 
piri tarafmdan ablcm bu tohumun igrenc 
mahsullini.i toplar dururlar. 

Asular gec;tik~e. her §eyde oldugu gibi 
adam oldiirmP.kre de terakki eden insan
lar, cinayetin envam1 icad etmi~ler, bir
birlerini, §eytamn aklma gelmiyecek da
hiyane usullerle yok etmegi ogrenmi§ler, 
cinayeti, mucidi alan Kabil'in dahi tam
yamJyacagl bir hale getirmi~lerdir; oyle 
ki. ortaya kriminoloji diye bir cinayet ilmi 
bile c;Ikmi§tlr. 

Ancak, diinyanm ilk katilindenberi, o 
tlynette yarahlanlarm istidadmda husule 
gelen tekemmiiliin derecesine bakm1z ki, 
kriminolojinin bile hallinden aciz kaldigl 
cinayet vak' alan sayilam1yacak kadar 
c;:oktur. Hemcinsinin elile ukba yolunu tu
tanlardan c;ogu oldligile kahyor, vak' a 
kahn bir esrar perdesile ortlilii olarak ta
rihe intikal ediyor. 

Son zamanlarda Frans1z gazetelerinin 
siitunlarm1 dolduran ve faili mec;hul kalan 
cinayetlerin c;oklugu Bine Sangle isminde 
bir doktorun nazan dikkatini celbetmi§. 
Ortaya §oyle bir fikir atlyor: «Katilleri 
ele gec;:irmek ;c;:in ne diye medyumlara 
miiracaat edilmiyor?» 

Doktorun fikri, ilk bakJ§ta, kaybolan 
e~yasm1 ele gec;irmek ic;in safdillerin falci· 
dan meded ummalarm1 hatulatmakla be
raber, blisbiitlin ba§ka cepheden yliriitlil
mli§ bir muhakeme usullidlir. F ennin ag
dah Jstilahlanm kullanmadan izah1 c;ok 
zor alan bu fikri, kabil oldugu kadar ac;1k 
bir lisanla anlatmaga c;ah§acagim. 

MedyumlaPn, faili mec;hul kalan ci
nayetlerde, Frans1z doktorunun umdugu 
hizmeti nas1l Ye ne dereceye kadar yapa
bileceklerini anlatmadan evvel, eski ve 
yeni devirlerden bir iki misal sayahm. 
Svedenburg ismindeki lsvec;li alim, elli 
sekiz ya~mda iken bir nevi cinnete ugra
m:§, bunu mliteak1b, uzak mesafeden dirk 
ve kesif kabiliyetini gostermege ba§laml§· 
11. Mesela, 1761 senesinde, soziinden 
§iiphe caiz olmiyan, birc;ok yiiksek ~ahsi
yetlerin huZ'lrunda, lsvec; Kralic;esine, 
karde§i Prusya Prensi ile aralannda ge
c;en mahrem bir gorli§llleyi bi.iti.in tafsila
tile anlatmJ§, balta Kralic;eye baygmhklar 
gec;irtmi§tir. 

Gene bu Svedenburg, 1762 senesinde, 
Rusya <.;an Uc;i.incii Petronun, Kralic;e 
lkinci Katerin tarafmdan bogularak ol
dlirlilmesi hadisesini, giinii glinline, daki
kasJ dakikasma haber vermi§tir. Vak'a, 
Sen Petersburg ciYarmdaki Rop§a §ato
sunda, 8-9 temmuz gecesi cereyan etmi~
ti. Svedenburg o SIT ada Amsterdam' da 
bulunuyordu, yani, Rop§a'ya tam I 750 
kilometre uzakta I 

I 750 kilometre otede bu cinayet ika e
dilirken, Svedenburg, cezbeye benzer bir 
hal ge!;inni~. bir miiddet sonra kendine 
gelince, yanmdakilere <<~n s1rada, lkinci 
Petro, mahpesinde i:ildlirldli» demi§, i:ilii
mlin taTZim butlin teferruatile ve katili de 
zikretmek suretile izah etmi§tir. 

ikinci misal, 1884 senesinde, Klamans 
isminde veremli bir gene k1zm, hezeyan 
esnasmdaki sozleridir. Bu k1zcaglZ, olli
miinden bir giin evvel, hayk1rarak uyku
dan uvanml§, Mosyo ve Madam Firmen 
isminde bir kan kocamn, o esnada balta 
ile oldlirlildiiklerini soylemi§tir. Ertesi glin 
bu haber teeyyiid etmi§, hastamn evinqen 
yinni kilometre uzakta oturan bu c;iftin, 
hakikaten balta ile katledildikleri anla • 
§Ilmi§hr. 

Amerikah medyum Povel'in, sairi fil
menam Kamil Hofman ismindeki kadJ
mn }ozefin LOfevr'in, birc;ok cinayetleri, 
vukubulduklan anda aynen tarif etmek, 
yahud sonradan faillerini te~his etmek gi· 
bi uzaktan dirk ve ke§if kabiliyetlerini, 
bu misaller arasmda sayabiliriz. 

;;imdi, doktor Bine Sangle'nin, bir nevi 
zab1ta mli~aviri gibi kullamlmalanm mli
nasib gordligli bu med_iumlardan bekle
digi hizmete, neden dolay1 bu kadar e -
hemmiyet verdigini tetkik edelim. 

Doktor Sangle, falc1, remmal, med
yum, sairi filmenam, isterik tabirlerini, 
haklarmda muteradif olarak kullandigl bu 
kimseleri, evvela miitereddi, daha dogru
su basta tipler simfma ithal ediyor. Dli
§linceleri uzaktan dirk ve ke~if hassasi, 
dimag hiiceyrelerinde ifrat derecede ta
kalliis istidad1 mevcud bulunan hastalar
da goriillir. Bu da isterinin ba§hca fizyo
lojik §art1d1r. 

fste dimag hiiceyrelerindeki bu ifrath 
takalliis, dimagm §Uurlu k1smmdaki sinir 
devrelerinde s1k s1k inkitalar, dimag ne§· 
riyahm zapteden gayri §Uuri kismmda, 

Ke~iflerile me:;?hur bir deli: 
Svedenburg 

bunlan telafi eden bir k1sa devre husule 
getirir. 

Dalgmhk, cezbe, ipnotizma uykusu ve 
tabii uyku, dimagdaki nakillerden bir lus
mmm ayn ayn ink1taa ugramalanmn bi
rer neticesidir. Bu sebebledir ki, medyum
dan yar1 deliye kadar biitiin gayri tabii 
insanlar, ke§if ve dirk kabiliyetlerini bu 
vaziyetlerde gi:isterirler. 

$imdi, bu gibi hastalarm, cezbe veya 
uyku halinde, neden dolay1 mesela nor
mal hadiseleri degil de, cinayetleri hisse
debildiklerini telkik edelim. lnsan dimag
lannm birtak1m mevceler ne§rettikleri bu
glin mutlak surette anla IlmJ§ bir hakikat
tir. Medyumlar, cezbe halinde iken, in
kitalarla dolu beyinlerile, bu dimag ne§'" 
riyatm1 zaptederler. Cinayet i~liyen bir 
kimsenin dimag1, normal bir dimaga na
zaran, heyecan ve korku gibi sebeblerle, 
pek tabii olarak daha kuvvetli mevceler 
ne§redecegine gore, ahc1 bir dimagm da, 
normal mevcelerden evvel ve onlara ter
cihan bu mevceler· ;zaptedecegi a~ikardn. 

Kaldt ki, vas;tas1z dirk ve ke§if kabili
yetinc ~ahib olan anormal kimselerin di
magmda, muayyen bir siijeden inti§ar e
den dimag mevceleri iizerine, tahte§§Uri 
dikkatlerini teksif imkamm veren bir nevi 
mekanizma mevcuddur. Manyetizmacila· 
rm, sairi filmenamlar ve siije olarak in • 
tihab ettikleri kimseler iizerinde yaphkla
n tesir bu vas1ta ile olur. 

Fen adamlannm rnevceler alemine gir
dikleri tarihtenberi heniiz elli sene gec;
mi§tir. Bu itibarla, dimag rnevcelerinin 
kuvveti, kat' edebilecekleri mesafelerin u
zunlugu, ahc1 dimag iizerindeki tesirleri
nin derecesi hakkmda hi<;bir ~ey soylene
mez. Ancak, fevkattabia hadiseler tari
hinde gorlilen ve aksini iddia edemedik~e 
kabul zaruretinde kalman hakikatler kar
~ISlnda verecegimiz hiikiim ikidir: Y a, fi
kirlerin dimagdan dimaga, vas1taS1Z ola
rak intikali imkanm: klilliyen inkar etmek, 
yahud, dimaglm'zda te§ekkiil eden her 
fikrin, her tasvirin, partikiillerden miite -
§ekkil bir huzme §eklinde diger bir dima
ga aksedip orada ayni fikri, ayni tasviri 
yarat~Igml kabul etmek. Bunu, bir sine
rna filmi iizerindeki resmin, foton denilen 
resim zerratl halinde adeseden gec;ip per
deye gene resim olarak aksetmesile tarif 
edbiliriz. 

,Simdi, doktor Bine Sangle'nin, fizik 
bir hadise olarak kabul ettigi dimagdan 
dimaga fikir intikalini, cinayetlerin ve ka
tillerin ele gec;irilmesi hususunda nasi! kul
lanmak ta~vvurunda bulundugunu soy
liyelim. 

Frans1z zabitlsJ, vaktile, pek esraren
giz mahiyet gosteren baz1 i~lerde, yukan
da isimlerini saydiglrniz neviden anormal 
kimselerin, dirk ve istidlal hassalanna ba§ 
vurmu~tur. Fa kat, geli:iglizel yap1lan, 
hic;bir metoda istinad etmiyen bu i§ miis
bet netice vermerni§tir. Doktor Sangle, 
tercihan 18 .Ia 22 ya lannda isterik siije
lcrin bu l§e en ~Jveri§}j oJdukJanm soy)ij. 
yor. Slije, tam bir imsak halinde olacak
tJT; ipnotizmaya ah§t!nlmi§ bulunacakt0T. 

Sab1rla, 1srarla c;ah§Iiacaklir ve doktora 
nnaran, netice, ' a katilin, ya cliriim ale
tinin, ya ciirmiin i§lendigi mahallin, ya
hud da maktuliin cesedinin ke§fi suretin
d{; tecelli edecektir. 

Gerc;:i, doktor Bine Sangle, muhtelif 
siijeler iizerinde yapdacak alan muhtelif 
tecriibelerin tam muvaffakiyet, yan mu
vaffakiyet, tam veya yan akamet §eklin
de neticelenmesi muhtemel oldugunu soy
liiyor. Fa kat, t''a · fikrinde sabittir. 

Uzun seneler bu sahada tecrlibe gar -
mii§, birr;ok tatbikat neticesinde, ileri siir
di.igii bu kanaatlere vanni§ olan doktor 
Bine Sangle, isterik insanlann, sahib ol
duklan ke§if ve vasJtaslz gorme kabiliyeti 
sayesinde, katille1i hie; olmazsa c;ok mli§· 

Alfons'un v ogu 

nasd ··ld··? 

Bir ktz, "I 
kazasJna aid tafsilab 

anlaby 
Saktt lapanya Krah Oniic;iinc .. Alfo -

s'un biiyiik oglu Ko11.t do Kovadanga'm , 
bir otomobil kazas1 neticesinde, Miami
de vefat ettigini, tdgraf habeii olarak 
yaz~tik. Diinkii posta il~ gelen A vr -
pa gazetelerinin bu hususta verdigi tafsi
lii.ta gore, bir gece kabaresi~W!e c;ah~an 
Mis Gaydon isminde bir kmn idare et
tigi otomobilde bulunan Koot do Kova· 
donga'nm bir bacag1 lmrlmi , ba~ muh
telif yerlerinden yaralanmJ~tJr. 

Vaktile sigara sanciliit yapan, sonra
dan Miami' deki «Beyaz kazino« kabare• 
sinde ~ah~maga bajhyan Mis Gaydon, 
kaza hakltmda fU tafsilab vermi tir: 

«- Sabahm saat uc;iinde otomobille 
avdet ediyorduk. Otomohili ben kullam
yordum. Birdenbire bir kamyon gordiim, 
fren yaptJm. Fa kat frenler tutmad1, oto· 
mobil yana ~radJ ve agaca c;.arpt1. 

Eminim ki o mada, saatte elli k.ilomet• 
reden fazla bir siir' a tie gitmiyordulc. 

Ben hafif yaralanmJ~tlm. Kontun da. 
yaralarm1 tehlikesi.z zannecliyordum. La· 
lcin yaralarmdan lean akl}'ordu. Otomohi~ 
lin N;inden kurtulabilmek ~in yanm sut 
vai<it hybettik. • 

Kont, hastaneye nakledilirken miite.
madiyen annesini istedi. 

Kontu ~ senedir tanmm, fakat son 
all! ayd1r yliziinii gormliyordum. Onunla 
c;ok iyi dosttuk. Ne ni~anhyd1k, ne de 
aramlZda herhangi bir rab1ta vardJ. Bir· 
birimizi s1lc s1k goriirdiik.» 

Kont do Kovadonga'mn diinyada en 

Miiteveffa Kont do Kavadonga 

c;ok sevdigi iki ~ey slir'atli bir otomobil 
ve gUzel bir kadmd1. Hayatmm son da· 
kikalan bu c;ok sevdigi iki ~yin ~rasmda 
gec;mi~tir. 

Kontun hemophilic denilen hastahga 
mliptela olmu~. kazanm oliimle bitmesi· 
ni intac etmi§tir. Bu hastahgJ olmasayd1, 
hadiseden salimen kurtulmas1 imkam var· 
d1. Kont, yirmi saat devam eden kan se
yelanmm online gec;ilememesi ylizlindrn • 
olmii~tur. Doktorlann ISTarh tesellilerine 
ragmen olecegini bilmi~. k.anm dahile ak
hgmJ hissetmi& ve hep annesini c;a~uarak 
son nefesjni vermi~tir. Mis Gaydon, ha
disenin kaza~n ibaret oldugu tesbit e
dildikten sonra serbest bJrakilmi~tJr. 

Kont do Ko-vadonga 31 ya~mda idi. 
1933 ve 1937 senelerinde iki defa evlen• 
mi~. ikinci izdivacmda annesi ve babasi
le aras1 ac;Ilmi~ ve her iki karlSI ile de 
pek az bir mliddet beraber ya~d1ktan 
sonra ayrilmi~tl. Kant do Kovadonga'nm 
hayatJ, bir ti.irlii muvaffak olamadiii;J ti
caret i~lerile c;apra$Ik gonlil maceralan a
rasmda gec;mi~tir. Prens olarak diinyava 
geldigi ic;in, dagdagam ve sade bir hayat 
soremediginden ~ikayet ederdi. 

Son zamanlarda para cihetinden hayli 
s1kmhda idi. Bo~ad1g1 kadmlara ayda 
20,000 franga balig olan nafakahiPm 
verebilmek kin mlicevherlerini terhin et
mege mecbur olmustu. 

Ag1r yaraland1 
Ayaspa§a caddesinde Miihendis mek

tebine aid in§aatta c;ah§an amele Sii -
lcyman , 2 metre yiiksekliktek1 iskele -
den dii~erek ifade veremiyecek bir §e • 
kilde yaralanmi~br. 

kiil vaziyette buakacaklanm, Adhyeye 
ve zab1taya bu bak1mdan biiylik bir yar
dJmda bulunmu& olacaklanm soylliyor ve 
Fransadaki cinayet bollugunun online gec;
.,.,ek rnabadile aramlan ~areler meyanm• 
da bu usullin tatbikm1 da Jsrarla rica edi
yor. 

Doktorun belki de h'lkk1 var. Denize 
i.i~n ytlana sar:ltr. derler. 

H. Bilgi~ 



Soldan saga: 
1 - iblisin .si:izlerine aldanan (iki keli -
). 2 - Telefonda kullamlan bir kellme, 

on kiSlmlarmdan. 3 - Bah~e e~
meydan. 4 - Kor. kll'Ja de~ll. 5 -
bir emir. 6- Bir emir, cahilin ak-

7 - Halk cemi edatl . 8 - Bir emir, 
hayvan. bir goz rengl. 9 - Bir ~eye 

alan. Rumellde kalmi~? e.skl kasa
lala.nrrnzdan. 10 - Ter.s ~evirln fiatm 

oim-. kiSa blr zamamn tersi, 
.se.sl. 11 - Kolll.I?U devletlerden 

halkmdan. nakllye va.s1talarml dur
bir alet. 

Yuka.ndan a:?a!!;tya: 
1 - Latlfe zanneden Ukl kellme). 2 -

ozan. 3 - Taka~iz d~tiren. bir 1~1 
~pu:nu.u ..... 4 - Alimin ak.si. 5 - Tutu§an 

), vilayet. 6 - Blr emrin tersl. 
oteberi koyacak yer. 7 - Bagi§la-

umu•";•ar•u"""' e.ski Tiirk medeniyet
. - Uye. temlz ve kar!§llksiZ. 9 -

.. rucu"'oc.o. yerin nereye vas1l oldu~.ma va.-
uu•uu••u (iki kelime). 10 - Bir vilaye

eskl ism!, kalburdan ge~lrme. 11 -
sarho§un bagcr~1, geni~llk. 

Cvv•~lki bulmacamo halledilmi~ 1ekll 

ra Borsastl0/9/938 
KAPANISI 

Franstz frangJ 
Liret 
tsvic:re frangt 
Holanda 
florini 

A~;1h~ Kapant!l 
6.06 6.06 

125.5875 125.5875 
3.39875 3.39875 
6.605:! 6.6050 

28.4350 28.4350 
67.9325 67.9325 

Rayhismark 50.3425 
Bel~;ika frangt 21.1825 

50.3425 
21.1825 
1.11 
1.495 
4.2875 

Drahmi 1.11 
Leva 1.495 
Cekoslovak 4.2875 
kronu 
Pezeta 6.06 6.06 
Zloti 23.397~ 23.3975 
Pen~~:o 24.7350 24.7350 
Ley 0.9050 0.9050 
Dinar 2.8175 2.8175 
Yen 35.3775 35.3775 
lsvec: krona 31.2450 31.2450 
Ruble 23.4250 23.4250 
SHAM ve TABVtLAT 

100.- 100.-
100.75 100.75 

AMASYADA 
Cemal.eddin Kitabevl 

Gazetesinin ve biitiin 
kitablan, ktrtasiye ve 

mecmualann tevzi yeriidr. 

E:vet karde~im, doktorun 
vsiyesi U.zerme herglin 3 

dela di~lerimi 

RADYOliN 
rnacunile fm;alamaga 

~lad1ktan sonra dt~ etle
i iltihablarla agzJm

fena koku tamamen 
Zararh salyalar da 

gu i~;in midem duzcl
' i§tiham a~;rld1. Di~lertm 
eski pari akhgm1 tekrar 

ka1.and1 

"z de her ye-
mekten sonra 

Redyolin 
kullan1n1z 

·:: ~ Gayrimenkul Satif llan1 

I lst;,_ubul Emn.iyet Sandzg£ Direktorliigiinden : 
Bay Andonun Sandiglmlzdan 19716 hesab numarasile ald1gi 4800 lira 

borcuna ktar$1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu odemedigin
den &>la)'n hakkmda yap1lan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 
maddesinin matufu alan 40 nc1 maddesine gore satilmas1 icab eden Bey-

.oglunda eski Tomtom mahallesinin Sanh1tf~ sokagmda ( tapu kaydmda 
1Asmahmescid mahalLesinin Siinbiil sokagmda) ( muhammin raporunda 
Kazavici · sokag1) eski 35 yeni 19 kap1. 308 ada ve 12 parse! numarah kar
g'ir bir evin tamam1 bir buc;uk ay miiddetle a~1k artt1rm1ya konmu§tur. 
Senti§ tapu sicil kaydma gore yapumaktad1r. Artt1rm1ya girmek istiyen 
1250 lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin teminat mek
tub"!l ea kabul olunur. 

Birikmi~ biitiin, vergilerle Belediye resimleri ve tellaliye ve Vak1f ica
resi· ve taviz tutan borcluya aiddir Artt1rma §artnamesi 7/9/938 tarihinden 
itibar.en tetkik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk i§leri Servisinde a\<Ik bu
luadurulacakhr. 'l'apu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat ta §artnamede ve 
takib dnsyasmda vard1r. Arthrm1ya girmi§ olanlar, bunlan tetkik ederek 
sabbga c;1kanlan gayrimenkt,tl hakkmqa her §eyi ogrenmi§ ad ve itibar 
olunu:r. Birinci arttirma 15/11/938 tarihine musadif sah giinii Cagalog
lunda kain Sand1gmuzda saat 14 ten 16 ya kaear yapllacaktir. Muvakkat 
ihal~ yap1iabilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan almmas1 icab 
eden gayrimenkul miikelefiyetile Sand1k alaca.gm1 tamamen gec;mi§ o~ 
mas1 11arttlr. Aksi takdirde son arttlramn taahhiidii baki kalmak §artile 
5/12/938 tarihine musadif pazartesi giinii ayni mahalde ve ayni saatte son 
artt1rmas1 yapt1acaktir. Bu arttrrmada gayrimenkul en ~ok artttiranm iis
tiinde birakilacaktir.Haklan tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve 

. jrtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve m,asarife dair 
l iddialan.ru ilan tarihind.en itibaren 20 giin i\rinde evrak1 miisbitelerile be
;raber dairemize bildirmeleri lazrmd1r. Bu suretle haklanm bildirmemi§ 
olanlarla haklan tapu sicillelile sabit olm1yanlar sah§ bedelinin payla§ma
smdan haric kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/133 dosya 
numarasile Sandigimiz Hukuk i§leri Servisine miiracaat etmelerl liizumu 
ilan olunur. ' 

¥ -DiKKAT 
Emniyet Sand1.,~1; Sandiktan ahnan gayrimenkulii lpotek gostermek 

iliyenlere tahmin edilen klymetin yansina kadar ikraz yaparak usuliine srore 
, Jqolayhk g05termektedir. ( 6263') 

o • : ~ ' 0 ~ jl I J I 

I' ' I ' 

SEFALiN 

Romatizmadan ~ok 
1st1rap ~ekiyordum. 

SEFALiN 
beni kurtardt. 

Baf ve dit; agr1lar1, mafsal 
agr1lar•, Grip, Nezleyi 

derhal get;irir. 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 
ambalAjlarm1 isteyiniz. 

- Buhar Kazani Ahnacakt1r ---Q oof;ENT • ooKToR;.] 
Yieni veya iyi bir halde derhal teslim edilebilmesi §artile sa.atte Mehmet Ali Oya 
asgari on ton buhar verebilecek b~f Atmoster tazy1k10da bir ak, Bo§az, Burun mDtehass•s• 

kazan ahnacakbr. Marka Spesifikasyon ve en son Fiabn1n An- ntih tramvay durag1 No. 75 

••• ka .. ra .. •Y•e•n•i~.e•h•i•r .. p•o•st•a .. k•u•t•u•su .. •2•y•e .. b•i•l•d•ir•il•m•e•s•i• .................. I Hareket ha~~,ebile 
Beyoglu Totonya kar~Ismda Galib

dede caddesinde 52 No. lu istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Balankoy Akliye ve Asabiye hastanesine laz1m olan 219 kalem ilac 
ve slhhi malzeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve 1c;timai Muavenet Miidiirliigii 
binasmda kUrlJlU komisyonda 21/9/938 coar§amba giinii saat 15 te yapJlacaktlr. 

2 - Muhammen fiatt 8923 lira lark kuru~tur. 
3 - Muvakkat garanti 669 lira 26 kuru~tur. 

1 - Idekliler ~artnameyi hergun Kom~yondan alabilirler. 
5 - Istekliler cari sene]:e aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka

nunda yazll1 be,lgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubile birlikte teklifi havi za~fJ.arm1 ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. ( 6142 ) 

Tashihi 
Diinkii niishamiZln 6 nc1 sahifesinde S1hhi Miiesseselerin ilamnda 

Leyli T1b Talebe Yurdu i~in laz1m alan elbise adedi 1000 olacak yerde 
sehven 100 aded olarak gosterildiginden tashih ed~riz. 

"\VIENNER KAFFE, 
Miisait ~eraitle satdacakbr. 

• Kadtn masaJCI 
Muhterem istanbul kadmlarma ilmi 

§ekilde masaj yapmaktad1r. 
istanbul, posta kutusu 748 numaraya 

miiracaat. 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

A§k Pe~inde 
Karagomlekliler ilitilali 
Etriisk V azosu 
ilk A§k 
tli\rin 6Iiimii 

Me,hur f;emberlita, Hamam1 ~ ' 
Tamirat ve kazamn degi~mesi dolay1sile bir bu\ruk ayd1r kapah 

bulunan <;emberlita~ hamam1 bu kere banyo ve du§ ilavesile tekrar kii-
12ad edilmi§tir. Muhterem mii~terilerimizin te§rifler,ini rica ederiz. 

, Efendi !le U§ak 

Vikontun Oliimii 
iklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kiicoiik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 

100 Kr. 
100 • 
20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • istanbul Defterdarltgtndan : 

Senelik 
Cins ve mevkii muhammen 

kiras1 lira 
Kira 

mii&:leti 

Be~ikta~ Sinanpa,Ra 
Dolmabah~e ..saray1 
arn.ban mu~temilati 
lamlan d.aire ) : 

mahallesinin Kopriiba§l sokagmda 
yanmda eski mutfak dairesi er.zak 
( Elyevm tiitiin deposu o~rak kul-

Edirnekap1 civarmda Salmatomrukta Haticesultan ma
hallesinin SalmatoVIruk caddesinde eski 21 yeni 29 nu-

1200 

marah altl odah kargir evin dortte ii\r pay1 : 77,50 » » 

Yukanda cins ve mevkii yazth gayrimenkuller hizalarmdaki kira ve 
bedeller uzerinden a~Ik arttirma t1 sulile ayn ayn kiraya verilecektir. !s
teklilerin ve tediye §eraitile diger §artlanm ogrenmek istiyenlerin 22/9/938 
per~embe ,gi.i.nii saat on dortte muhammen bedel iizerinden yiizde yedi bu
~uk pey c.k~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona miira
caatleri. c M. » ( 6194) 

Ankara Defterdarh~ndan : 
Ada 

321 
321 
321 
322 
325 
326 
326 
326 
327 
327 
327 
327 
331 
3'31 
331 
331 
331 
340 

Parseller 

1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
13, 14, 15, 16, 17 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
8, 23, 10, 11, 31 
8, 9, 10, 11 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
12, 13, 14, 15, 28, 18 
7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
10, 11, 12, 32, 24 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
14, 18, 19, 20, 21 
10, 11, 12 
13 
7, 8, 9 
1, 14, 15 
4, 5 
Ada dahilindeki bihimum 

Muhammen ke§if 
bed eli 

L. K. 
1106 
1302 
1890 
1781 50 
1540 
1582 
1641 50 
1596 
1414 
1106 
1344 
1197 
1610 
1001 
1141 
1862 
1,036 

Depozito 
L. K. 
82 95 
97 65 

141 75 
133 62 
115 50. 
118 65 
123 12 
119 70 
106 05 

82 95 
100 80 

89 78 
120 75 
75 08 
85 58 

139 65 
77 70 

mebani 1910 143 25 

'I 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 

; Anar§izm 

L,;_:rmasonlu~ 

75 • 
125 • 
60 • 

100 • 

Sabhk 
T arabya asfalt yol i.isti.inde 6 diikkan, 

2 ev, hamam, 14 odahk bir villa, mti
kemmel 24 doni.imliik bir bag satthkttr. 
Tarabya, Klocyan sokak No. 42 ye mii
racaat. 

I JOSEPH BONNiCi 
PedikUr 

istikliU caddesi 140 No. 
Sureyyapa~a apartlmam NO· 4 

Telefon : 44436 
( Franstz Tiyatrosu Pasajmd~l 

SATILIK 
<;ek varakalan ve yahut diger miihim 

vesaik imali i\rin hususi kimyevi kag1d 
satihkhr. Mevcud miktan takriben 50 
top ve k1t'as1 56 X 44 1/2. 

Taliblerin gazetemiz miidiriyetine 
miiracaatleri. 

r Doktor 

Osman 3e.refeddin 
Dahili ve sari hastahklar 

Yeni adresi: Oagaloglu N uruosma 
niye caddesi 5 · Saat: 2 - 61b 

Telefon: 20893 

BASUR 
MEMELERiNi 

Mahalli 

Melefan 
Tuzlas1 

B i ~ K i DiKi~ YURD 
1 Te§rinievvel 938 derslere ba§lanrr. 

Tesis Miidiirii : ELENt GORBACIOtLU. En son ve 
kolay bir usulle Frans1z liiks metodla iyi diki§ 
3 ay, az diki§ bilenlere 6 ay, hiQ bilmiye•lere 9 ay, b 
c;ama§Ir, erkek kostiimii, reklam pardesii, pijama 
bayanlara verilir. Yiice Kiiltiir Direktorliigunden 

~ehad.etname verilir. Adres: Kumkap1 Kaclirga cad. No. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
i:;1in mahiyeti Ke§if bedeli Muva~at T. 

Lira K. Lira K. 
15609 52 1170 72 

<;ay tuzlas1 

!dare binas1 ve 600 
tonluk ambar 

!dare binas1 ve 600 
tonluk ambar 

15609 52 1170 72 

I - ldaremizin Siird Miistakil Miidiirliigiine bagll Melefan ve Cay 
lalarmda §artname ve projeleri mucibince yaptmlacak i!lare binalan 
tuz ambarlan in§aatl 19/VIII/938 tarihinde ihale edilemediginden 
ayn ayn pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Ke~if bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda 
mi§tir. 

III - Eksiltme 17 /IX/938 tarilitne rashyan cumartesl giinii 
da yazi11 saatlerde Siird Miistakil Miidiirliigiinde miite~ekkil 
da yapllacaktlr . 

IV - Her iki i§e aid §artnameler beheri 78 kuru~ b.edel 
fnhisarlg.r Umum Miidiirliigu Tuz Fen ~ubesile Ankara Bat§l'Ittidltir.lti~~ 
den ve Siird Miistakil Miidiirliigunden ahnabilir. 

V - !steklilerin eksiltme i<{in tayin edilen gii.n ve saatlerd.e % 
giivenme paralarile birlikte Siird Miistakil Miidiir.liigiinde miite§ekkil 
misyona miiracaatleri ilan olunur. _,_ ( 

I - ~a.rtname ve projesi mucibince Ad.anada yaptmlaca'K tuz 
ban ve Ba§miidiirliik apartimam in§aat1 kapall :r:arf usulile eksiltmiye 
mu§tur • 

II - Ke§if bedeli 22917 lira 15 kuru§ ve muvakkat teminatl 1718.79 
radtr. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rasllyan pazartesi giinii saat 11 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 
lacaktlr. 

IV - Sartname ve projeler 115 kuru~ bedel mukabilinde 
Levaz1m ve Mubayaat §ubesile Adana ve Ankara ,.,_., __ ,;_., 
almabilir. , 

V - Eksiltm!ye i~tirak etmek istiyenlerin fennl evrak ve 
ihale giiniinden 3 giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirlii~ 
12ubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikas1 almalan 18.zimd1r, 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanunl vesaikle V inci maddede 
zth in~aat §ubemizden almacak ehliyet vesikas1 ve % 7,5 giivenme 
makbu_zu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflan 
me giinii en gee( saat 10 a kadar yukanda ad1 ge~en Allm Komisyonu 
kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri Ia.Z1md1r. ( 6014 ---I - !daremizin <;amalt1 Tuzlas1 iskelesinde ~artname ve projesi 
cibince yaptmlacak tamirat ve in~aat i§i kapah zarf usulile eksiltmiye 
mu§tur. 

II - Ke§if bed.eli c 15.386 ,. lira c 67 ,. kuru§ ve muvakkat 
« 1154 ,. lirad1r. 

III - Eksiltme 22/IX/~38 tarihine rashyan per§embe giinii saat 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Alrm Komisyonunda 
lacaktlr. 

IV - ~artname ve projele.r c 76 ,. kuru§ bedel mukabilinde 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubesile !zmir ve i\nkara Ba§miidiirliiklerinden 
nabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etU]ek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki 
bin lirahk bu gibi i§l~ri ynpml§ olduklanru gosterir vesaiki ihale ~ ... ,.,,.u~t:ll.l 
3 giin evveline kadar !nhisarlar !n§aat ~ubesine ibraz ederek aynca 
ehliyet vesikas1 almalan lazrmdll'. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
yaz1h !n§aat ~ubemizden almacak ehliyet vesikas1 ve % 7,5 giivenme 
s1 makbuzu veya banka teminat mektubu ilitiva e~cek olan kapall zarf. 
larm eksiltme giinii en ge~ saat on a kadar ad1 ge!ien Kom.isyon B!!~kan • 
hgma makbuz mukabilinde verilmesi laztmdlr. ( 6184 )" ,..,... 

I - ~artname ve n\,imunesi mucibince satm almacak 18000 kilo ba§ 
ipi a~1k eksiltmiye konmu12tur. 

II - Muhammen bed.eli beher kilosu 60 kuru§ hesabile 10800 lira ve 
muvakkat teminatl 810 liradrr. 

III - Eksilt:me 28/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10,30 
da Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda ya. 
p1lacakhr. 

IV - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge<{en §Ubeden almabilir. 
V - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni ves,aikle % 7,5 giivenme 

paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapall 
zarflanm eksiltme giinii en ge~ saat 10 a kadar yukanda ad1 gec;en Ko
misyon ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laz1md1r. ( 6307 ) 

MOhendis Aran1yor 
Etibank Umum Miidiirliigiinden : 
lnglllzce teknlk muhaberat1 ldareye muktedlr blr 

makine MUhendisine lhtlyat; vard1r. Taliplerln Ter· 
ciimeihal, diploma ve Bonservis suretlerl ve bir fo· 
tograflarile (MK.) rumuzu tahtlnda ETiBANK Umum 
mUdUriUgUne tahrlren mUracaatlar1. 

Manisa Valiligindeen : 
1 - Manisadaki K1z Enstitiisii binasmm noksan in§aatl on dart bin 

lirahk ke~ifnamesi iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - In~aata aid ke§if evrak1 ye t.eferriiatl paras1z olarak Manisa 

N:lf1a Miidiirliigiinden almabilir. 
3 - ihalesi eylUliin 22 inci per§embe giinii saat 11 de Manisa Vi

layeti Daimi Enciimeni oniinde yapllacaktlr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 1050 lirad1r. 
5 - Taliblerin ehliyet vesikalarile bu y!la aid Ticaret odas1 vesika

Stnl ve 2490 say1h kanunun 32, 33 ve 34 iincii maddeleri d.airesinde haztrh
yacaklari zarflanm vaktinde Enciimen riyasetine tevdi etmeleri ilart 
o:unur. ( 6232) 

istanbul Vaktflar Direktiirliigii iianlan J 
Miktan Muham!Jlen bedeli ilk teminat 

C i n s i metre Lira K. Lira K. 
Pijamahk kuma~ 875 494 37 37 08 

Gureba hastanesine liizumu olan yukanda cips ve miktan yazl11 ku
~af? pazarhkla satm almacaktlr. Pazarhk 13/9/938 sah giinii saat ( 11) de 
Ist[•nbul Vak1flar Ba~miidiirliigii Komisyonunda yapilacaktir. Numunesi 
her ,giin Levaz1m kaleminde goriilebilir. • ( 6308) 

PATI ile 
tedavi ediniz 

T1b Fakiiltesi in§a edilmek iizere Sthhat Vekaletince istimlak olunan 
Niimune hastanesi civarmd.a kain ve yukanda ada, parse! ve muhammen 
ke~if bedellerile depozito miktarlan yaz1h bilumum ev, dukan, baraka, 
bah~e duvarlarmm hedmi ile enkazlanmn Belediyece gosterilecek ma
halle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar in§aata miisaid bir 
~ekilde tesvi)'oesi i::;dnin 31/8/938 tarihinde kapah zarf usulile yap!lan art
tlrmasl neticesinde talib zuhur etmediginden mezkur tarihten itibaren 
her haftanm pazartesi ve l'er~mbe giinleri sabah saat c 10 ,. da Defter
darllkta miite~ekkil Sat!~ Komisyonunda ihalesi yapllmak iizere bir ay 
miiddetle pazarh~a konulmu~tur. 

Talibler fenni §artname ke§if raporlanm ve haritasmi gormek iizere 
Milli Emlak ve Naf1a Miidiirliiklerine her giin miiracaat ed.ebilirler. I 

I~ ve d1§ basur memelerinde, basur memderinin her tiirlii iltihablannda, 
cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REKT A P A TI daima muvaffakiyetle §ifay1 temin eder. 
c 3535 » ( 6214 ) 



Or er ve yiin cerseler moda 
l 

~ 
£Bastarat1 1 tnct sah.ttfldel 

~kkiillerde hukuk miisavahm elde etme
leri ve binaenaleyh devletin bilfiil ida
resinde miiessir olmalaTJ keyfiyeti husu
sunda hukumetin tekliflerinde pek az bir 
~ey vardtr, ve hem.en hemen de hie bir 
garanti yoktur. 

2 - Almanlar i<;in hayati bir ehemmi
yeti haiz olan Alman mmtakalarmm tah
didi hususunda da teklifte kabul edilebi
lir bir tam hal gosterilmemektedir. AI -
manlann itirazm1 mucib olan ba~hca ci
het bu b bda konulan baz1 tahdidatttr. 
Ciinkii birtaktm sun'i cografya oyunlati
le Siidetlere aid ktstmlar Cek kistmlarma 
ilhak olunup olmtyaca~b b lli degildir. 

3 - Cek makamatmm muhteme! mu
dahalelerine kar~1 muhtar idarelerin sa
lahiyetleri hakkmda ciddi bir garanti 
mevcud ~gildir. 

Cordiigiiniiz cerse'kr Hind yiinunclen- stmda olmasma mukabil, digerinde gog- yaz ~izgili yi.inli.idendir. En orijinal k15• 

Diger yumu~ak yunlerd~n de yap1la- siin iist ktsmtndan itibaren ba~lamakta ve mt diig~lerinin biiyuk ve iic;iincii dtig-
er. lkisinde de yaka yuvarlaktJr. Bi~ ta a~ag1ya kadar devam etmektedir. Kos- Il_lenin .;;ok a~agtda olmastdtr. Gri &aph, 

yangolu, digeri fiyangosuzdur. Birin- tiim tayyor ise bu sene ~ok ragbet kaza- sJyahh beyazh fular ve siyah eldivenle 
la tik orgi.iniin sack belde en u~ k1- naca~I muhakkak olan siyah iizerine be- GOk iyi gider. 

4 - As1I mevzuubahs olan cihet Cek 
ve Almanlarm istikbalde nasrl yan vana 
ya~Iyabilecekleri esaslanm tesbit etrnek 
degil, fakat son 20 senenin ac1 tecrilbe
leri gozoni.inde tutulurs , bu esaslarm ha
lisane bir tarzda tatbikidtr. Halbuki :son 
hadiseler Siidet mutalebatmm ne kadar 
hakh oldugunu gostermi~tir. idarede halk 
ile icra makamahm elde tutanlar arasmch 
bir insicam olmahdtr. Bu ~artttr ve ;dare 
edenlerle edilenler arasmda tam bir iti
mad liztmdtr. 
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Simdi Ceklerle Almanlar arasmda dol
durulmasi hemen hemen imkanstz bir u
c;urum mevcud oldugundan emniyet ve 
asayi~in muhafazasJ namma ortadaki l!n
geller kaldmlmahdtr. Ciinkii Almanlar 
gosterdikleri disiplinle kendi topraklann
da bizzat kendi adamlarile asayi$i mu· 
hafaza edebileceklerini ispat eylemi~ler
dir. 

as·hat er 
Doktor nediyor? 

* Ayni :1astaltk mu:Jtelif §ahtslar iize
ba~ka ba§ka tesirler yapar. Onun 

doktorun hastaltk iizerinde oJdugu 
hutan1n iizerinde de dikkatli tet

tta buJunma~I icab eder. * Kii<;iik "ahatsi~hklan hic;bir zaman 
ve lakaydi ile kar~J1amaym1Z. Ba~ 

kiic,:iik §eyler c,:ok tehlikeli vaziyetlere 
· verirler. F araza bugiin parma~ 

1 hafif~e ~irilir, aldumazsmtz, yann 
ve moranr, u~uncu giinii mutlaka 

operatore muracaat etmeniz laz.tm 

* Nevralji dedigimiz nezlenin 
· uzun zaman stirerse bundan Jiip-

meli ve derhal bir doktora mi.iracaat 

. ~ / 
tstzhklanndan kurtulmak i~in mideniz 
dar asabimZl da tedavi ettirmek Ia .. 

d1r. * En k1sa mtrdivenleri bile 
1r <;1kmaya ah~mtz. <.;iinkii gi.inliik 
e galenizden kalbi en <;ok yoran mer
ven ~tkmaktJr. Eger bu dedigime ria-
t etmezseniz 30 ya mda 50 inci basa-
akta solumaya ba~larstniZ, fakat 50 ya
da 5 inci basamakta kesilirsiniz. * F ransanm cenub vilayetlerinde bir 
am hastalandtmt, ona <;ok yoruldu, 
rler. Gi.izel tabir!. Vucudii yorgunluk 
dar zehirliyen amil hemen hemen yok 
bidir. * Bu da sporcu· ktzlanma bir nasi
t .. fn~an adalelerile yiiriir, cigerlerile 
_1T, r;ok htzh ko§ulmasmt temin edebi~ 

n kalbdir. F azla yiiriimege ve ko§ma
l tahammul ancak midenin i~idir. Ga -
t-ye eri~mek ise ancak dimag sayesinde 
r-kiin Q}abilir. 
* i~ hasta olmamakta ve sthhatinin 

thammi kay!.letmemektedir. Bu bir ke-
b:t•mJza geldi mi, artJk nahif ve zaytf 

ir insan olurs•muz. Daiml bir ~akayytid 
~ ihtimama ihtiyacmtz vardn. !frat ve 
fritten ka~marak tJpkt bir ihtiyar gibi 
a~amak mecburiyetini goze almantz i
- '1 eder. * Gune~ zips\ da vi.icude havadaki 
, ·· n kadar liiL·umludur. T evekkeli, 
iin~•in girmedigi yere doktor girer, de-

* !nsanlann a ~abile~meleri ve nev
.. · niye tutulmalan bazan kendi kendi
• ·,., e yapttklan telkin neticesidir. Bu ra

' ::., telkinle mukavemet edilebil-

A~•k havada ve deniz kenarmda kazandlglnlz 
s1hhat ve kuvveti kaybetmemek i~in her 

sa bah 
K1r, sayfiye, plaj hayah bitmek \i.zere .. 

(:ogunuz evlerinize ya dondi.iniiz. yahud 
da yakmd doneceksiniz.. Ac;1k h'avada, 
deniz kenarmda kazandtgmtz sthhat, 
kuvvet ve kudreti kaybedeceginizden ga
liba korkuyorsunuz. Haytr, korkmaya 
liizum yok. Cimnastik denen mucize si -
zin o sthhat, kuvvet ve kudreti kt§ za .. 
manmda da rouhafaza etmenizi mukem
melen temin eyliyecektir. fsve~ cimnastigi 

namt altmda yapdan bedeni hareketler
den her biri bu gayeyi temine kafidir. 

Eger bir masaya egilerek miitemadi 
kafamzla ~ah~an hir bayansamz bilhassa 
arkamza ve snhmza iyi gelecek hareketi 
tercih ediniz. Y ahud <;oktanberi bacak ~ 
lanmz hareketsiz kaldtysa onlan canlan .. 
dmmz. Gayritabii vaziyetlerden miite
essir olan omuzlanmlJ da ihmal etrneyi
mz. 

i§te bunlar ic,:in size tavsiye edilecek 
hareketler: 

1 - Arka ve strh kuvvetlendirmek, 
sthhatlendirmek ic,:in ba§langtc . nziyeti: 
Bir hah veya bir yashk iizerinde diziistii 
durunuz. Gogsu ileri ~tkartmz ve butiin 
kuvvetinizi o ktsma vererek elle1inizi a<;lp 

yere dayaymtz. Birisinden gelip arkamza 
birkac,: kitab koymasmi rica ediniz. 

Hareketler: T1pkt kediler gibi kabar
bmz. Zaman zaman kitablarm muvaze
nesmi bozmadan belinizi c;okertmege 
c,:ah§miz. Bu hareketlerle birlikte kitabla~ 
rm ag1rhg1 0 klSlmdaki adalelerin muka-

digi gibi ayni zamanda spor yaparaktan 
kar§t gelinebilir. * Y emekten sonra hemen c;ah§maya 
ba~lamaymtz. Hi<; ohnazsa yanm saatlik 
bir haz1m istirahati yapttktan sonra faa
liyete giri§irseniz viicudi.iniizdeki iyiligi 
ve ferahhgt biz:rat siz de hissedersiniz. * Gene iken yi.iriiyii§ler yapmak h n 
boyun uzamasmt, hem de adalelerin ve 
uzuvlann miikemmel nema bulmasmt te
min eder. Onun i~in <;ocuklanntza bu 
sporu behemehal yaptmntz! * Bir doktor i~inizden hirine «siz a
sabisiniz !» dedi mi, bunu ovi.inijlecek 
bir meziyet Mnmaymtz. Bilakis asabi ol
mamaya elinizden geldigi kadar ~ah§t • 
mz. (:iinkii asabi demek, huysuz, gec;im
siz, abngan, hi~bir i§e yaramaz bir mah· 
1uk demektir. 

devam ed .. ' IDIZ. 
Almanya, ani bir baslnna mr 

hazrrlamyor? 
Paris 10 (a.a.) - Figaro gazete!i, 

Lmidradan istihbar ediyor: 
lngiltere hiikumeti, Almanyada son 

asker) hareketler hakkmda sarih raporlar 
almt~tir. 

Bu raporlar, fngiliz nawlarmm endi -
§elerini arhracak mahiyette ve Alman 
hiikumetinin <;ekoslovakyaya kar§t ani 
I bir baskm haztrladtgt §ayialanm teyid e-

2 - Mide civarmdaki adaleleri kul"- decek mahiyettedir. 
vetlendirmek is:in. ha~langtc vaziyeti: Yeni bir hadiae 
S1rtustii uzammz, bacaklanniZI k1rarak Prag TO (a.a.) - Komiinist senator 
ayaklarmiZJ tamamile yere yapi§tlnniz. Kreibich Bodenbah' da hir konferans ve
Eller g(jgsiin yanmda h1maltdu. Bu se- recekti. 
fer kitablan mide ve kann iizerine koydu- Daha toplanh olmazdan evvel i.inifor· 
runuz. Hareketler: Kitablan kaydtrma • mah iki bin Henlein' ci konferans salo • 
dan beli ve al<;alan miimkiin oldugu nunun oniine toplanarak «ya sm AI -
kadar yukanya kaldmmz. Bu vaziyette manya, tek Almanya, tek halk, tek Fiih
viicudi.in agiThgt ayaklarJa omuzlar iize- rer» diye hay)mmaga ve Alman mtili 
rine yuklenecektir. Soma tekrar eski va- mar§Im soylemege ba§lamt§lardtr. Poli~ 
ziyetinize geliniz. halkt dag1tmak isterken bir polis memuru 

3 - Bacaklarmtz1 kuvvetlendirmek yaralanmi§hr. 
ve siizelle§lirmek i~in ba§lang1c vaziye- Niimayi~iler ~rasmda yeni Henlein 'ci 
ti: SutmlZln altma bir yashk koyarak n~~u doktor KreJs ~e bu1unuyordu. 
bundan evvelk.i ekzersizin ba§langtc va- Sutlet Almanlanle ~ek zabatasz 
ziyetini ahntz. Y almz kollarmm tamami- arasmda kanlz ~arptfmalar 
le amud olarak yukartya dogru uzahmz Prag 10 (a.a.) «D.N.B.» - Diin ge-
ve bacaklanmzt vucudiiniiz.i.in ust k1smile ce Bodenboch' da halkt Almanlara br~t 
kaim bir zaviye te§kil edecek tarzda ha- tahrik i~in tertih olunan bir komi.inist top
vaya kaldmmz. AyaklannlZ!n tabanma lantlSlm protesto i<;in niimayi~te bulunan 
birer k.itab koydurunuz. Hareketler: Y a- Si.idetlere polis ve jandarma sopa, kthc 
va§ yava§ dizleri biikiiniiz ve bacaklanm- ve siingiilerle hiicum etmi~tir. 8 Alman 
z1 gogsiiniize dogru getiriniz. 0 ekilde ki yaralanmt~hr. Siidet partisi azasmd n biri 
el pannaklanmz, ayak parmaklanmza agtr surette yaralanmi~ ve hastaneye kal
tamamile degsin. Sonra, kitablan dii§iir - dmlmt~tlr. 
miyecek t rzda muvazeneyi muhafaza e- M oravaka • Oatrova hadi1e1i 
derek eski vaziyete doniiniiz! mes'ulleri hakkanda verilen 

4 - Beli kunetlendirmek ve gi.izel - karCirlar 
le§tirmek i~in ~ ba§langic hareketi: Kar • Prag I 0 (a.a.) - Mora\·~ka - Ostro-
mmz tamamile yere degmek uzere yii ~ va hadisesi a§ag1daki §artlarla tasfiye e
ziikoyun uzammz. KoHan, luvnlm1~ ba- dilmi§tir: 
caklanmzm ucundalc.i ~yaklanmzl ayak ~ - Mevkuflm dovdiikleri sabit olan 
bileklerinizin biraz ustiinden kavl'lyabile- po!ts memurlan cezalandmlacakla!dir. 
cek tarzda geriye uzahmz. Hareketler: Polis amiri Malae'ye ~imdiden el c,:ekti -
~leriye ve. ~eriye dogru tabii bir salmcak ;:!mi~ ve ~ak_~~~.da tak.ibata ba~la~m1~ -
Iskemle gtbi sallanmaya ba§laymtz. Bu . Kanunt hukumler ~Jddetle tatbJk olu
hareketler esnasmda belin ~oki.ik ve o- nacakhr. Bu ahka~ ~i.iriim ortaklan oian 
muzlann kalktk durmasma bilhassa dik- me~ntrlara d~ §amtldi~-
kat ediniz! . - Meb us May e k1rbacla vuran 

5 0 l k 1 d. k pohs memun~na bizzat kendi talebi i.izeri-
- muz an uvvet en nme ve · l L • ·r · · .. ll · k · · b • 1 · t' ne l§ten e ~edm mi§hr. Onun da hak ~ guze e~tiTme t<;m • a~ angie vaz1ye l: k d k'b b 1 m a ta 1 ata a§ anmt~tlr. 

Diz <;oki.ip topuklanmzm iistiine oturu • 
nuz. Y almz dikkat edin, belkemigi gayet 
diiz dursun, ba§ tamamile iki omuz ara
smda bulunsun ve kollar havaya dogru 
uzahlm1~ olsun. Hareketler: Alm yere te
rn as edinciye kadar gogsii ileriye dogru 
eginiz, bu suada omuz ve kol adalelerine 
miimki.i.n oldugu kadar hakim olmaya c;a
h§Imzl ' 

3 - Polis miidiirii hakkmda da, ken
di talebi ilzerine tahkikata ba§lanmi§t:r. 
Mezkur hadiselerde ne dereceye kadar 
ms'u1iyeti oldugu ara§hnlacakhr. Polis 
mudiiriine tahkikatm sonuna kadar isten 
el ~ektirilmi§tir. • 

4 - Mevkuf bulunan Almanlar hak
kmdaki iptidai tahkikat bunlann siir' atle 
tahliyelerini temin i<;in azami derecede 
tesri olunacakttr. 

5 - Hapisanede olen Alman Knol'iin 
kat'i oli.imii sebeblerini tesbit etmek iizere 
ailesi efradmm oniinde otopsisi yaptla -
cakttr. 

r sya, ~eklere nasrl yardzm 
edebilecek? 

Cnevre 10 (a.a.) - Sovyet Hariciye 
Komiseri Litvinof, diin Romanya Harici
ye N azm Komnen'le uzun bir miilakat-

devam 
ta bulunmu§tur. 

Bu miilakata siyasi mehafilde biiyiik 
bir ehemmiyet verilmektedir. <;unkii Sov
yet Rusya Biikre§ hi.ikumeti nezdinde te
§ebbuste bulunarak <;ekoslovak.ya sebebi
yet vermedigi bir taarruza maruz kald.gt 
takdirde, bu memlekete yardtm ic;in Sov• 
yet tayyare ve k1taahnm Romanya top -
raklanndan ge<;mesi meselesinde Roman
yamn nasi[ bir hath hareket ittihaz ede -
cegini ogrenmek istemi§tir. 

iirenberg' de: 

Hitler'in bir nutku 
Niirenberg 10 (a.a.) - Hitl~r ge;,c. 

liginin toplantlSlnda soyledigi nutukta. 
Hitler, ezciimle demi$tir ki: 

«- Her ne olursa olsun, Almanya 
bir olacaktu. Bizim neslimiz bir olacak· 
t1r. Bizim neslimiz, milletimi2: arastnda bi.i-

iik i~lerin ba~anldtgJm ~ormi.i~tiir. Da
ha biiyiik i~ler de ba~anlacakttr. Bunu, 
karde~lik ve hiirriyet gevezeliklerile yap
madlk. A lmanyay1 zillet mevkiinclen kur· 
tar an imandn. N asyonal sosyatistlik mi.in· 
hasiran 12 ve I 3 martt yapmi& dahi ol
s ydt daha bin sene i~in ya~amaga hakkt 
oldugunu is bat ederdi. Fa kat bu hareke-
timizin fe}:izli icabatmda ancak bir ba~
lan~tc olmu~tur. Ba~armamtz. lbtm ~e
len i~ler okiisiizdiir. Ancak miittehid bir 
milli varhkla onlan yapmak kabil olur. 
Bugiinkii Alman milleti, mukadderat. ha
yat ve oliim birliiHni bulmu~tur.» 

Gorin1 Jiyor ki: 
Ni.irenberg 10 (a.a.) - Mare§al Go

ring burada soyledigi bir nutukta ezciirn
le demi§tir ki: 

«- Oniine gec;iJmesjne imkin olm1yan 
hadiseler bekliyoruz. Almany•ya §tl'1!fini 
ve emniyetini iade etmek ic;in tlden ne 
geldise yapt1k. 

Bi.itlin ntrikalara ragmen Berlin - Ro· 
rna mihveri her zamandan ziyade saglam 
bulunuyor. 

lngiltere sulh iizerind~ o hdar reve· 
zelik yap1yor ki bizut kendi e ki yahudi 
diinyasmda sulhu tesis ederse daha iyi 
etmi§ olur. 

Almanya ve ftalya Avrupi~da ve Ja • 
ponya Asyada bo evik.lige kar 1 yegane 
sed te§kil ediyw. 

Almanya her turli.i ablukaya hr~1 mii· 
emmen~ir. Hava, kara ve deniz orduia
nmtz zafere sarstlmaz bir iman besli\ or
lar. Almanya, hic;hir zaman biiti.in tar~l-in 
miiddetince bugiinkii kadar saglam ola -
rak tarsin edilmemi~tir. 

yok geni§ miistahkem bir mtntaka lll
rnanyayt her ti.irlii taarruza kar~I m-1~UI' 
bulund\lruyor. Hi~bir clevlet bundan 
boyle bu memleketi ~igneyip oteye g -f: • 

mz.» 
Doktor Gobel11in ntttku 

Niirenberg 10 (Hususi) - Propa • 
ganda naztn Doktor Gobels bu a\..~am 
Niirenberg kongresinde irad ettigi bir 
nutukta (;ekoslovakyada klZil tehlih mev 
cud oldugunu ve bol§evizmin ~eko!lo -
vakyada biiyuk bir tehlike doguw;:agml 
soylemi~tir. 

lngiliz mehafilind : 

Londra neler diifiiniiyor? 
Londra 1 0 ( a.a.) - lngili2! kabine

sinin son mi.izalc.erelerinclen ba§hca dort 
do.:-.:nyon hiikfuneli haberdar edilmi§ • 
tir. 

hi malumat abn mehafilin irmbama 
gore, ittihaz olunacak tedbirler hakkm ~ 
da ingiliz kabinesi azas1 arasmda henuz 
tam bir mutabakat yoktur. Pazartesiye ka
.du Uc giinden istifade edilerek dogrudan 
dogruya Prag' da bir anla~a elde edil
mesi imkanlan arastmlacakttr. 

Y an resmi meh~filde, lngiJiz ve Fran
stz hiikumetlerinin gerginligi azaltmak 
carelerini tetkik ettikleri beyan olunmak
tadtr. 

ingiliz hiikumetinin Fransiz hi.ikume
tinin askeri tedbirlerine miimasit bahri 
tedbirlere miiracaat ettigine dair gazete 
haberleri ne teyid, ne de tekzib edili ~ 
yor. 

Siyasi mehafil. ln,iliz matbuatmdan 
bir ktsmmm iltizam ettigi plebisit fihini 
uluorta reddetmemektedir. Hatta huku
met partisinin 'liifuzlu mehafilinde <;e -
koslovakya me~ele!ini hal it;in plebi~itin 
en muvaftk ~ekil oldugu miitaleasl var ~ 
d1r ve bu fikir gittik<;e taraftar kazan -
maktadtr. Bu husmta Sar'da yaptlmt§ o
lan plebisit bir misal olarak gosterilmek
tedir. 

lngiltere Almanyaycz kat'i bir 
li1an kullCittQcalt 

bugiin Hitler' e bu hususta aglebi ihtimal 
bir nota verecektir. 

lngiltere biiylik el~isi diin Berline gi
decegi esnada Londradan bir telgraf aia· 
rak kendisine Nurenberg' de kalmast ve 
yeni talimat beklemesi bildirilmi§ti. 

Diin ak§am Ba~vekalete gelen malu • 
mat, nihayet <;emberlayn'l merkezt Av
rupada herhangi bir taarruza kar§I koy • 
mak i~in ingilterenin Fransamn yamnda 
yer alacagmt A lmanyaya bildirmege 
sevketmi§tir. 
Prag'da: 

M. Benet'in hitabesi 
Praa 10 (a.a.) - M. Bene§, radyo 

lie ne~redi !en bir hitabesinde halk1 siiku
neti muhafazaya davet etmektedir. Mu· 
~ariimleyh, diger biitiin memleketlerde 
ancak karga~ahk i<;inde halledilmis olan 
bi.itiin meselelerin Cekoslovakyada inti .. 
zam ve siikun i~inde halledilebilmi~ ol· 
dugunu beyan etmilitir. 

«- Baz1 mii,lc.iiller arzcden ve memle· 
kette henuz bir hal suretine iktiran etme• 
mi§ olan yegane mesele, milliyetler n~ese· 
lesidir. Hiikumet tarafmdan tanzim edi)· 
mi, olan projelerin bu meselenin de hal• 
line medar oJmas1 laztmdir.» 

Cekoslovak Reisicumhuru, nutkunu §U 

sozlerle bitirmi~tir: 
«- Memleket halkma bu gun bu su

retle hitab edi~im istikbalden korktugum• 
dan dolayt degildir. Hayahmda asia 
korkmadtm, daima nikbin davrandJm ve 
benim bu nikbinligim, bugiin her zam:m
dan ziyade kuvvetlidir. Devletimize, o
nun s1hhatine, canhhgma, kuvvetine, mu· 
hvemetine. muhte em ordusuna. namai· 
luh zihni:yetine ve biitiin milletin ihlas!lla 
sars1lmaz. imamm vardu. Devletirnilin 
~imdiki mii~ki.i llerden muvaffalciyetle ~~
kaca~ml biliyorum. Su halde hepimiz. 
bugiinkii mil~kiilah iktiham edecegimiz 
hususundaki imammtzda sabiti kadem ola· 
I a lim.» 

Henlein'in hiicttm lut'alan. 
Prag 10 (a.a.) - Burada temin o

lunduguna gore, Henleinci hi.icum k1t' a· 
Ian seferber halinde bulunmak i~in emir 
almt~lardt.r. 

Malum oldugu iizere bu k1t'alar Hen
lein'in yan a~keri te&ekkiilleridir ve Al
man hiicum kit' alan orneginde teskil e~ 
dilmi~lerdir. 

Amerikada akialer: 

Camhurreiainitt beyana.h 
Nevyork 10 (ar.a.) - Retsicumhur 

Ruzvelt, dUn ak~am gazetecileri ka~ul 
ederek, Amerikamn H itler'i durdurruak 
i~in Avrupadaki harekette Avrupa do .. 
mokrasilerile baglt bulunup bulunmad1g1 

sualine. Amerikay1 Hitler' e kar~ F rans1z 
ve 1ngiliz cephesine ithali siyaset haber • 
cilerinin yiizde yuz hatah bir tefsiri oldu· 
gu, cevabtm vermi~tir. 

Hududlarda: 

~ek ·Alman hududundtJ 
tah,idat mz? 

Londra 10 (Hususl) - Orta Av .. 
rupadaki vaziyet ha.kkmda yeniden vahim 
haberler verilmektedir. Londrada. biiyiik 
bir endi e uyanduan bu haberlere a~re, 
Almanya <.;ekoslovakya hududunda kii! .. 
}iyetli tah§idat yapmaktadtr. T ah§idat es .. 
ki Avusturya hududu mmtakasmda. ct ~ 

reyan etmekt-e o)up Bohemyayl tehdid etv 
mektedir. 

Cek hiikumeti mukabil ihtiyat tedbirle
ti almt§tJr. 

Diger taraftan, Berlinde ne~redilen hir 
teblig asker! harekat hakktnd~ a§aiida • 
ki malumah vermektedir: 

«Bu sene bi.iyi.ik sonbahar manevrast 
yapllmamt§hr. Buna mukabil kiic,:i.ik te
§e.kkiiller muhtelif semtlerde talimlerde 
bulunmu~lardtr. Bu talimler k1smen bit • 
tiginden, evvelce de yaptld1g1 ve<;hile bu 
sefer de ihtiyat kuvvetleri silah altma ,n.
imlmt~hr.» 

Franst% ·Alman hududunda 
Paris 10 (Hususi) -Alman hiiku ~ 

meti eyluli.in yirmisinden itibaren F rans1z· 
Alman hududunu tayyarelere seddetme
ge karar vermi§tir. Ticaret ve yolcu tay~ 
yareleri i~in hududun muayycn yerlerin
de ~ecidler tesbit edilecktir. 

FOTO 

M GAZi 
Londra I 0 (a.a.) - Dey]i Mey] ' 

Ayhk san'at ve salon mecmuas1 
gazetesinin siyasi muharriri yaztyor : - ----

lngiltere hiikumeti diin geceyamma Foto Magazinin eylill sayrsr, ona 
dogru verdigi bir kararda. eger <;ekoslo • yak1n tczblo, bol resim ue tarun
vakya askeri bir taarruza ugrarsa, !ngil- mr1 im~alarrn ya1ularile ciJJen 
terenin bir kenarda durmtyacagmt kat'i ve lt1ymetli bir e•erclir. 
a<;tk bir lisanla Alman hiikumetine bildir~ 
megi kararla~hrml~hr. Abone olunu~ ---

fngiliz biiyiik el~isi Henderson, hemen 



Kire~li sular1n tahribat1ndan 
Kalorifer kazanlarile tes'satlar1n1 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlann1 

kurtarmak i~in kire~li suyu tasfiye eden 

VEBOLiD 
CiH t.ZLARiLE TE~HiZ EDiNiZ. 
Cihazlart tamamen garantilidir. 

Saatte JOO litre tasHye eden portatit cibazlar 

25 lirad1r. 
Miifetti~ler ve 2abitan i~in seyahat cihazlan 

15 lirad1r. 
Saatte 150 1itreden 500 tona kadar 

Portatif, sabit cihazlar ve tesisat 
Tediyatta kolayhk. 

[svi~rede Webbolite A. G. Tllrkiye ve ~ark1 karib vekili umumisJ 

VEBOLiD Ltd. !?ti. 

Y eni adrese dikkat : 
Merkezi : Istanbul Galata BiiiOr sokak No. 7 • 9 

P. K. No. 1094, Telefon : 44507, Telgrat : Vebolid 

~ubesi : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 

Telefon : 2681, Telgraf : Vebolid 

izmlr umumT acentas1 : Mimar Kemaleddin cad. No, 15 P. K. No. 72 
lzmir Enternasyonal Fuara paviyonu No. 175 

ProspektUs ve mUhendlslerlmizl lsteyiniz. 

Sat1s 
' 

ilant Gayrimenkul 
tanbul Emniyet Sandtgt Direktorliigiinden : 

Bay Hiidaverdinin Sandigimizdan 16858 hesab numarasile ald1g1 1100 
a borcuna kar§l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu odeme-
inden hakkmda yapllan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 mad
inin matufu olan 40 nc1 maddesi mucibince sahlmas1 icab eden Bey
unda eski Kamerhatun yeni Kalyoncukullugu mahallesinin eski Geyik 
i Sebek sokagmda eski 2, 4 yeni 5 kap1 443 ada 12 parsl'!l numarah 
gir aparhmamn tamam1 bir buc;uk ay miiddetle at;Ik arthrm1ya kon-
§tur. Sah§ Tapu sicil kaydma gore yap1lmaktadir. Arttum1ya girmek 

'yen 375 lira pey ak<;esi verecektir. 1'4illi bankalarrm1zdan birinin te
at mektubu da kabul olunur. 
Birikmi~ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Vak1f icaresi ve tellaliye 
mu ve taviz be deli borcluya aiddir. Arttlrma §artnamesi 7/9/938 tarihin
itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk !~leri Servisinde a<;1k 
ndurulacakhr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da f?artnamede 

takib dosyasmda vard1r. Arthrm1ya girmi~ olanlar, bunlan tetkik ederek 
lJga ~1kanlan gayrimenkul hakkmda her §eyi ogrenmi~ ad ve itibar 
ur. Birinci arthrma 15/11/938 tarihine musadif sah giinii Cagalog

kahl Sandig1m1zda saat 14 ten 16 ya kadar yap1lacakhr. Muvakkat 
e yap1labilmesi i<;in teklif edilecek bedelin tercihan abnmas1 icab eden 
imenkul miikellefiyetile Sand1k alacagm1 tamamen gec;mi§ olmas1 f?art
Aksi takd.irde son arthranm taahhiidii baki kalmak ~artile 5/12/938 
ine musadif pazartesi giinii ayni mahalde ve ayni saatte son arthrmas1 
la~akhr. Bu arthrmada gayrimenkul en <;ok arttrranm iistiinde bira
akhr. Haklan Tapu sicillerile sabit olm1yan alaka9arlar ve irtifak hak
hiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair iddialanm ilan 
ind.en itibaren 20 giin i<;inde evraki miisbitelerile beraber dairemize 
rmeleri laz1mdrr. Bu suretle haklanm bildirmemi§ olanlarla haklan 

sicillerile sabit olmwanlar sah§ bedelinin paylaf?masmdan haric ka
. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/217 dosya numarasile 
Ig1m1z Hukuk i§leri Servisine miiracaat etmeleri Han olunur. -DiKKA T 
mniyet Sand1fp; Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek gi:istermek 
nlere tahmin edilen bedelin yansma kadar ikraz yaparak usuliine 
kolayhk gi:istennektedir. ( 6264) 

Sirketi Hayriyeden : 
adoluhisar1 Panay1n miinasebetile Bugiinkii 

zar giinii ihtiyaca gore tarife haricinde zuhu
postalan kaldudacagi ilan olunur. 

Pazarhk ilant 

celi Naf1a Direktorliigiinden: 
_ Pazarhga konulan ifi: Elaz1g - Pliir yolu ilona! in!;iaahd1r. Bu 
uhammen bedeli 100,000 lirad1r. 
- Bu i~e aid §artname ve evrak §Uillardir : 
- Eksiltme f?artnamesi 
- Mukavele projesi 
- Baymd1rhk iFJl.eri genel ~artnamesi 
- Hususi sartname 

Silsilei fiat cetveli 
- Istiyenler bu sartnameyi ve evrak1 iki lira mukabilinde Tunceli 
Miidiirlligiinden satm alabilirler. 

Eksiltme 17/9/938 cumartesi giinii sa at 11 de Elaz1gda Tunceli 
Miidiirliigii binasmda yapilacakhr. 

Eksiltme pazarhk usulile olacakhr. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin 6250 lira muvakkat te-

vermesi ve a§ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi l'azimc!.lr. 
Tunceli Naf1a Mlidiirliigiinden ahnm1~ ehliyet vesikas1 ve Tica

Slr"i an almm1s sicil vesikas1. 
[ Bir taahhiidde en az 50,000 lirahk in~aah yapml§ olduguna dair 
t ( 6302) 

ami~ Askeri Sahnalma 

Komisvonu Baskanbgtndan : 
Teminah ihalenin sekli 

Miktan Tutan muvakkatesi Giinii Saati $ekli 
Kilo Lira Lira 26/9/938 Pazartesi 15 Ac;1k 

24000 24000 1800 eksiltme 
Bavramicd.eki k1t'alarm ihtiyaclan clan 24000 kilo sadeyag kapall 

lile 26/8/938 giiniinde eksiltmiye konulmu~ verilen fiatlar muvaf1k 
mi~tir. 

24!10 sayih kanunun 40 nc1 maddesine gore bir ay ic;inde pazarhk
asma karar verilmis oldugundan mliracaat edecek taliblerin 26/9/ 
rtesi giinii saat 15 te miiracaatleri. 
Sartnameler Komisvonumuzda parasiz verilir. 
istirak edecek taliblerin kanunun 2 ve 3 iincii maddesine gore ve-

e beraber gelmeleri. ( 6018) 

CUMHURIYET 11 Eylnl 19 

I Emniyet Sand1g-• ilinlar1 1r MODERN~ 
----------~ TURK iYE Taksitli emlak sat••• ME c M u As 1 0 

29 UNCU 

Say1s1 Glk 
Semti 

Kad1koyiinde Ziihtiipa~a mahalle
sinde Bagdad cad£iesind~ eski 18 
yeni 128 No.h 

C in s i 
Muhammen 

klymeti 
18000 U<; bu<;uk katta yirmi dart 

odah, elektrik, terkos tesisa
hm havi kargir zemin iize-
rinde iic; boliiklii ve bah<;e-
li ah§ab bir ko~kiin tama
mi (aynca iistii odah ah1r 
ve arabahg1 vard1r. ) 

1 - Arthrma 4 T. Evvel 938 tarihine dii§en sah giinii saat 16 da ya
pilacak ve gayrimenkul en c;ok bedel verenin iistiinde kalacaktrr. 

2 - ArttJrm1ya girmek i<;in muhammen k1ymetin % 10 u nisbetind~ 
pey akcesi yatrrmak lazimdir. 

3 - Arttlrma bedelinin dortte biri pe~in ve geri kalam sekiz senede 
sekiz mlisavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler od.eninciye kadar gayrimenkul Sand1ga birinci dere-
cede IPotekli kahr. ( 6311 ) 

l .. ~ .... i.s.ta•n•b•u•t .. s.e.Ie•d•iy•e•s•i•I··la•n•l•a••rt._ ....... l 
Ahm ve Sat1mlara Gireceklerin 

Dikkat Nazar Iarina 
16/9/938 giiniinden itibaren ( 16 dahil ) muhtelif gazetelerle ilan 

edilen ahm ve sahmlara aid a<;1k eksiltme ve pazarhk ihaleleri bu tarih
ten sonra saat on dort bu<;ukta yaptlacakhr. Kapah zarf usulile yap!lacak 
eksiltmeler i<;in saat 14 e kadar zarf kabul edilir. 

Bu saatten sonra verilen zarflar kabul olunmaz. Zarflar saat 15 te 
acllacakhr. 

16/9/938 giiniine kadar clan ihaleler kemafissab1k saat 11 de yaplla
caktrr. Keyfiyet ilgili olanlarm ehemmiyetle dikkat nazarlanna konulur. 

c B.~ ( 6298) 

Kon&ervatuar kay1d ve ka.yd1 yenilell)e muamelesine ba§lanml§tlr. 1 
Birincitesrinde bu muameleye nihayet verilecegind.en alakadarlarm pazar
tesi ve perFJembe giinleri saat ikiden be§e kadar idareye miiracaatleri. 

Almanyada yap1lan 
300 DEFA 

~almakla bozulm•yan 

POLYDOR 

6321) 

Marka Gramofon plaklar1 piyasa.ya ~IkmJ~br. 
FERYADI HAKKI 

8025 Al bereli 
Koyun gelir kuzu ile (Tiirkii) 

8039 Atahm mt gllzelim (Tllrkil) 
Tok at Ulrkilsii 

URFALI OSMAN YANIKSES 

8026 $~ Urtanm kaptst 
Dunber1 

BAY AN B. PLAT IN 

NUMAN iCLISES 
8028 Ey Felek (SegAh gazel) 

LAYJk m1 a!}lnn bana 

BAYAN HAMIYET DUYGULU 
8029 Ay~em ~Ikmi§ yollara 

· Yaz geldi gi.iller a<;IIdt 

BAYAN NEDIMt: 
8030 Bu daglar ulu daglar 

Giilerdim aglamazd1m 

BAYAN NERMIN 
8027 Duydu~ ki (S~~inak. §arkt) 037 Altunu buzduray1m 

Yo! verm sevgl11me Senden ayr1 du~tiim 

POL YDOR Gramofon PUiklarrn• her yerde 1srarla lsteylnlz. 

TUrklye toptan sat., deposu 1 VAHE UTi.iCiYAN 
Istanbul Sultanhamam CamCiha!}J han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 

Evlet Demiryollan t.letme U. MUdUrliigiinden:l 
Birinci i§letme mmtakasmda a~ag1da mevki, miktar ve muhammen be

de>llerile muvakkat teminatlan yaz11I blok, moloz ve balast kapali zarf usu
lile eksiltmiye <;Ikarilmi~trr. 

Eksiltme : 23/9/938 tarihine rashya,n cuma giinii saat c 11 ,. de Hay
darp.aFJa gar binas1 dahilinde Birinci I~letme Komisyonunca yap1lacaktlr. 

Istekliler ; ~artnamede yaz1h muvakkat teminat ve 2490 sayi11 kanun 
ile istenilen vesaikle teklif mektublanm eksiltme giinii saat c 10 ,. a ka
dar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1mdir. 

~artname ve mukavele projeleri ·Haydarpa.:~a l§letmesi Yol 
ti;.;liginden paras1z olarak ahmr. 

Cinsi Miktan Muhammen 
m3 bedeli m3 

1. ci sm1f blok 500 
500 
500 

Kuru§ 
250 
200 2 .. " " 

Kim. .54+600 3 " ~ ~ 
Balast 
Moloz 

Kim. 536-539 Balal';t 
Klm. 40+000 Balast 

4000 
2000 

15.000 
20.000 

155 
113 
90 

155 
124 

Tutar1 
Lira 

c 9345,00" 

c 23250,00 ~ 
c 24800,00 ~ 

Ba~miifet
( 6124) 

Muvakkat 
teminah 
Lira K. 

700,88 

1743,75 
1860,00 

a:~~~~~~:-~!.~},~.!'!!!~~ _, 
En son kolay bir usulle d.iki§ bilen bayanlara ii<; ayda ve hie; bil- I 

miyen bayanlara alh ayda Franstz liiks metodile tayyor, tualet, reglan, 
rob ve beyaz ~ama§Ir teferriiatile bi<;ip dikmesi az zaman zarfmdda 
ogretilir. Yiiksek Kliltiir Bakanhgmdan tasdikli §ehadetname verilir. 
Miiessesem senelerdenberi yiizlerce talebe, san'at hayatma yeti§tirmi§ 
ve bir<;ok bayanlar kendi baslarma mekteb a<;maga ve makastar ve ter-
zi olmaga muvaffak olmu~lard1r. Derslere 1 Birincite~rinde ba§lanacak
hr. Pazartesi, sah, <;ar§amba, per~embe giinleri ogleden sonra talebe 
kaycl.edilmektedir. istanbul, Gedikpa§a, Balilla~ayokuf?u Vahran Asa-

duryan Eczanesi iistiinde. No. 1••••••••11 

Van Miidiirliigiinden : 
1 - Vamn BaFJkale kazasmdan itibaren 11 ve 25 inci kilometrelerin

deki ispiris ve Karasu iizerine yap1lacak onar metrelik iki aded betonar
me kopriilerin bedeli 18035 lira 76 kuru§ olup miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak §Unlardrr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - ~ukavele projesi, 
C - Baymd1rhk genel ~artnamesi 
D - Fenni ~artname 
E - Metraj ke§if hiilasas1, fiat tahsili cetvellerini. 
!stiyenler bu f?artnameleri ve evrak1 iicretsiz Van Nafm Miidiirlii. 

giinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 9/9/938 tarihinden itibaren on be~ giin miiddetle 24/ 

9/938 cumartesi giinii saat 11 de Naf1a Miidiirliigli odasmd.a te§ekkiil ede· 
cek Komisyon huzurunda yap!lacakhr. 

4 - Miinakasa kapah zarf usulile yapJlacaktir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 1352 lira 69 kuru~ temi

nat vermesi ve bundan ba~ka taliblerin eksiltme giiniinden sekiz gi.in ev
vel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikas1 almalan §arttrr. 

6 - Teklif mektublan yukanda ii<;lincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Ziraat Bankasma yatmlan !352 lira 69 kuru~luk te
minat makbuzunun Naf1a Miidiirliigii odasmda :&ksiltme Komisyonu riya
setine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iit;ilncii 
maddede vaz1h saate kacl.ar gelmi~ olmas1 ve diFJ zarfmm miihiir mumile 
iyice kapahlml§ olmas1 lazi~d1r. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mE>z. ( 6301 ) 

0 i.i~ renkll nefls blr kapak, 
En sec;me yaza ve resimler. 

Bu sayxdaki yazxlardan bir ka~x : 
GiirUltii kopan izdiva~, (Istanbullu Benli Belkis ile M1s1rh 
Pa~anm izdivaet), Mahkumlar adas• Imrah, Ytld1z Saraymm 
habra! an • Vak.'ai .Selimiye Akdenizin incisi : Mersin • Burdur ve 

GElEC~K SAYISI 7 BOYUK iMZA llE CIKIYDR 

Gayrimenkul Sat1' ilani 
istanbul Emniyet Sandlgl Direktorliigiin 

Bay Ar~ak Kelekyanm 22274 hesab numarasile Sand1g1m1Zdan 
19000 lira borcuna kar~1 birinci derecede ipotek edip vadesinde 
odemediginden hakkmda yap1lan takib iizerine 3202 No.li kanunun 
maddesinin matufu 40 nc1 maddesine gore sahlmas1 icab eden 
d.a eski Hiiseyinaga yeni Kocatepe mahallesinin eski Feridiye yeni 
t;e§mesi en yeni Taksim caddesinde eski 102 M. 102 M. yeni 133, 135 
133, 135, 135/1 kap1, 526 ada, 52 parsel Qumarah diikkam olan bir 
manm tamam1 bir bu<;uk ay miiddetle ag1k arthrm1ya konmu§tur. 
Tapu sicil kaydma gore yap1lmaktadir. Arthrmaya girmek istiyen 
pey ak!;esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin teminat 
kabnl olunur. 

Birikmis biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Vaklf icaresi ve 
deli ve tellaliye riisumu borcluya aiddir. A~thrma §artnamesi 7/9/938 
den itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk l§leri Servilsirtde 
bulund.urulacaktrr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da 
ve takib dosyasmda vard1r. Arthrm1ya ginni~ olanlar, bunlan tetkik 
sahlJga c;1kr.nlan gayrimenkul hakkmda her ~eyi ogrenmi§ ad Ve 
olunur. Birinci arttrrma 15/11/938 tarihine musadif sah glinii 
lund.a kain Sandigimizda saat 14 ten 16 ya kaqar yap1lacaktrr. 
ihale yapllabilmesi i<;in teklif edilecek bedelin tercihan ahnmttsl icab 
gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alacafpm tamamen gec;mi~ olmas1 
hr. Aksi takdirde son arthramn taahhiidii baki kalmak ~artile 
rihine musadif pazartesi giinii ayni mahald.e ve ayni saatte son 
yap1lacaktrr. Bu arttlrmada gayrimenkul en c;ok arttlramn iistiinde 
k1lacaktrr. Haklan Tapu sicilleril!! sabit olm1y,an alakadarlar ve irtifak 
k1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair """'" ....... 
tarihind.en itibaren 20 gun i<;inde evrakl miisbitelerile 
bild1rmeleri lazimdir. Bu suretle haklanrp bildirm~mi§ 
Tapu sicillerile sabit olmiyanlar satl~ bedelinin payla§masmdan 
l!rlar. Daha fazla malumat aln;>ak istiyenlerin 938/33 dosya 
Sand1g1miz Hukuk !§leri servisine miiracaat etmeleri ilan olunur. -DiKKA T 

Emniyet Sand1ih ; Sand1ktan ahnan gayrimenkulii ipotek go!;teJ:nu~~ 
tiyenlere tahmin edilen k1ymetin yans1na kadar ikraz yaparak usuliine 
kolayhk ( 

Acele sat1l1k 
$i~lide Etfal hastanesi civannda operator Raifbey sokagmda 

kat iizerinde nezareti fevkahideyi haiz, etraf1 d.emir parmakllkla 
rili bir doniime yakm mamur bir bah<;eyi havi her katmda doJ:derd~!ll 
sekiz oday1 muhtevi ve miikemmel bir banyo ve aynca hala ve 
rum katmda mutfak ve alaturka hamam, odunluk, komiirliik, 
hizmet<;i odas1 ve halas1 bulunan kargir bir ev acele sat1hktrr. 
olanlarm 60301 veya 42786 telefon sahiblerine, telefon sahibini gormelll 

de e Samanyolu sokagmda 94 numarah apartlmanda Mos 
Gonovic;'e miiracaat eylemeleri. 

Ayd1n Daimi Enciimeninden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Aydm Vilayetinin Soke • Ortaklar 

lunda 14 + 000 ..._ 18 + 000 kilometreleri arasmda esash tamirattrr. 
§if bedeli !5749 lira 44 kurm~tur. 

Yap1lacak i§ : 4 kilometre uzunlugunda ~ose tamiridir. 
2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §Unlard1r. 
A - Eksiltme f?artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D - Tesviyei turabiye §ose ve kargir in§aata dair fenni §artnarne 
E - Hususi §artname. 
F - Ker;;if cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G - Grafik proje. 
istiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 bedelsiz glarak Naf1a Miidiirl 

giind.e gorebilirler. 
3 - Eksiltme 26/9/938 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Vilay 

Enciimeninde yapilacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklinin 1181 lira 20 kuru~luk m 

vakkat teminat vermesi ve ihale giiniinden sekiz giin evvel ehliyet ve 
kas1 almak i<;in Vekalete miiracaat etmi§ bulunmasi ve yaptl~ en bii .. 
i~in bedeli 12000 liradan af?ag1 olmamas1 miiteahhidin bizzat diplom 
m\,ihendis veya mimar olmas1 veya bunlardan birile mii§tereken te 
yapmas1 ve mukaveleyi birlikte imza etmesi laz1mdir. 

6 - Teklif mektublarr yukanda ii<;iincii maddede yaZih saatten b 
saat evveline kadar Vilayet Enciimenine getirilerek Eksiltme Enciime 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Po~ta ile gonderilecek me 
tublarm nihayet iic;iincii madd.ede yazl11 saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1 
zarfm miihiir mumile iyice kapablmi§ olmas1 laz1mdir. Postada olaca 
.e:eC'ikmf'l<>r kabul edilmez. ( 6164 

Tiirk Antrasiti 'nin 
Istanbul Sat•t yeri : 

Ta, Han asma kat 
uRUN TiCARET TURK Ltd. ~ti. 

T elefon 23623 - Depo Telefon 36 • 131 

Lisesi Direktorliigiinden : 

ET BANK • 
I 

Umum Miidiirliigiinden : 
Divrigiden 5 • 6 kilometre mesafede B. D. D. tesmiye edilen 

yataklardan demir cevherinin ihra~ ve kmlmasx, Divriii istasyo
nuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapah zarfla munakuaya 
konmu,tur. 

Munakasaya ittirak edeceklerin 25/9/938 tarihinde saat on 
ikiye kadar Ankarada Etibank Umum Mudiirlugune muracaat 
ve tekliflerini kapah zarfla tevdi etmeleri lazxmd1r. 

Bu ite aid mukavele projesi, munakasa ,artnamesi Ankarada 
Etibank Umum Mudurlugiinden veya Etibank Divrigi demir ma-

deni ltletmesi Mudurliigiinden ahnabilir. •••••••••• 
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Yahs1z 
Ana, ilk, orta, lise smtflariie fen ve edebiyat kollanm havidir •. Ecnebl .. llsam ilk smlflardan itibaren .. ba&lar. Arzu 
eden tale be okulun hususl otobiislerile naklolunur. Ka ytd i~m hergun saat 10 dan 17 ye kadar murEtcaat kabul 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

Eski Feyziati 

Yattb BOGAZiCi LiSELERi YabsiZ 

Arnavudkoy • f;iftesaraylar 
A f il Ilk k · modern tesisatla Bebekte eski Franstz SeMjozef mektebi binasmda: na stm 1 e lStm en yem ve . k 1 · d ir 1 d • 
0 L . fl A dk'' .. d Tramva" caddesinde clfte saraylarda ktz ve er ek er tcin ayn a e er e. rta ve 1se smt art rnavu oyun e ·' . d M k b td • .. t d'l b'li 

He.r giin saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kayd1 ic~. <;1ft~~araylar a. c te aresme muracaa e 1 e 1 r. 
tsti:venlere tarifname e-onderdu. Telefon. 36.210 

~ ~ ~ 

Dlir AINI~lUJib AIMI!~D~AINI ~@lb!JJD 
Amerlkan Kn Kolejl Robert Kolej • ERKEl( KISMI 

I( I Z I( I S M I : Arnavulklly, Tel. 36.160 ~--=;;,;;Be;;;be;;;;k,~T~el~. 3;;;6,;;,; ... ;.3 ::::;•,;;;;;;;.;,;::::;;;::::;;;,;;;,====~== 

M k b · 'I' · · · .. ~ t b'r mu"essesedir Milli terbiye ve kiiltiire son derece ehemmiyet verir. e te mg1 1zceyt en 1y1 o5 re en 1 · • •• ·f 1 
Almanca veya Franstzca lisan derslen muhteh spor are 

Orta k1s1m - Lig8'8· kiSinl' : .. fica ret dersleri 
Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Naf1a miihendisi yeti~tirir. Ders

MUHENDiS KJSMJ ler 21 eylul ~aqamba sabah1 ba§ltyacaktlr. Leyli talebenin 20 eylUl salt ak~am1 
1 l t>. d T didl' kay1d erkek k1smmda 17 eylUl cumartesi ve 19 eylUl pazartesi glinleri, mektebde bu unmas1 llZlm 1r. ec • . .. A •• 

d 1' .. 1 I ·· ··d·· Yeni talebenin kay1d muameles1 hergun yap1lmaktad1r. Fazia maiumat 1~1n ktz k1smm a 20 ey u sa 1 gunu ur. 
mektubla veya bizzat miiracaat edilebilir. 

t Iafon : 42517 

Ni ht tnd Tramvay v ~ekayik caddelerinde 
..... ----· 1· T r kki Lisesi 

ANA. iLK· OAT· LiSE KISIMLARI 

60ndUzlu I I Yabh 

K k k • · ·1e 1·,.in yanyana ve geni§ bahcteli iki binada ayn YATI te§ki!Atl vard1r. Frans1zca, ingi• tz ve er e Ogren1c1 r .. . . . . . . 
I. AI k 1 do ... uz ... aamdan ba.,layarak bfitOn Og"remcller J§brak edebihrler. Okul her g\in saat 10-IZce, manca ur arma & J .. ... • 

16 arasmda aQlktlr. Kay1d i§lerine pazartes1, I(Sr§amba ve cuma gilnlert bakd1r. 

~----SANKT GEORG----, 

• 

Alman Lisesi ve Ticaret Okulu ( Tesisi: 1882) 
ilk, Orta, Lise ve Ticaret smiflan, LeyU • Yanm LeyU • Nehari 14 E_YlUlde tedr~ata ba§hyacaktU:: KaX1d i~i~ her 

giin 9 dan 12 ye kadar okula miiracaat olunabilir. Fazla tafsilat almak istlyenlere prospectus gonder1hr. 
Adres: fstaDbul Galata Ka,:t~mar sokajp No. 2 

~IIJI!II!I!IIJI!II!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Telefon: 42095 llllll .... lllill-....... 1 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden : 
1 _ !lk; Orta ve Lise klSlmlarma yat1h veya yattslZ k1z ve erkek talebe kayd1na b'a~lanml§tlr, 
2 _ !stiyenlere mektebin kaytd ~artlarm1 bildiren tarifname parastz gonderilir. 

Adres : ~ebzadeba~t Polis karakolu arkast. Telefon : 22534 

NUfANTA,INDA (Eskl Feyziye) 

Yat1h I $ I K L i S E • 
I Yattsaz 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remt liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. Ana, llk, Orta 
ve Lise ktsimlarile Fen ve Ec!ebiyat kollan vard1r, Lisan tedrisatma husust ehemmiyet verilir. Yeni yap1Ian 
paviyonla mekteb asrl bir ~ekle ifra~ edilmi~tir. K1zve Erkek talebe i~in ayn daireler vardtr. Talebe kayd1 
i~in her giin ondan on alttya kadar miiracaat edilebilir. Fazia malumat i~in tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

Cit? unsuru olan Kad1kOy K1z Enstitiisii 
BIOCEL'in DirektOrliigiinden: 
tes elr"l ~ayanl hayret E~stitii ve ~~am k1S1mlarma talebe kaydma ba&lanmt&tir. Kay1d 

'l giinlen : Pazartes1, Per~embe. Cuma saat 9 dan 16 ya kadard1r. ( 5731 ) 

oldugunu bayan Gec:en • Giindiizlil 

USKUDAR AMERiKAN KIZ LiSESi Marcilla 
diyor: 

Mekteb EylulUn 20 inci Sah giinii a~dacakttr. 
Kayld ic;in hergiin mektebe miiracaat edilebilir. Eski talebeler yerlerini 

muhafaza edebilmeleri i~in erken milracaat etmelidirler. 
Adres : Baglarba§t - T eleton 6047 4 

T .. kkusu ur , Genel Direktorli.igiinden: 
Tiirkku~u te§kilatmda motorlii ve motorsiiz t~yyareler tizerinde o~ret-

men olarak ~ah&mak maksadile yeti&tirilecek 15 gence ihtiyac vard1r. 
Aranan belli ba~h &artlar ~unlard1r : · 
1 _ Tiirk c soyundan » olmak 
2 _ !yi hal ve &ohret sahibi buiunmak 
3 - Saghk durumu tayyareci olma~a elveri~li olmak 
4 _ Boyu 1.58 den a~ag1 olmamal; 
5 _ En az lisenin onuncu s1mfm1 bitirmi§ olmak 
6 _ En az 18. en ~ok 22 ya~mda olmak 
7 _ iki vesika fotograf1 ibraz etmek 

Birka~ giin zarfmda yiiziimdeki kii
~iik buru§ukluklanm ve ~izgilerim 

kaybolmaga ba~lad1~1m gordiim ve 
birka<; hafta sonra 10 ya~ daha gene 
gorlindi.im. 

C>gretmen namzedi olmak iizere ahnacak genclerden Tiirkku~u te&ki
latmda u~uculuk (ig. e'1~i~ bulunan planorciiliik B veya C broveleril~ i&~ 
ba~lad.tklan tarihten, h1~ u~mam bulunanlara da planorciilu~ B br~v~s1 
ald1klan tarihten itibaren mzam rnucibince yatmak, yemek ve g1y1m 
masraflan Tiirkku~una aid olmak iiz r ayda lise 10 tahsilini gormu~lere 
25. liseyi bitirmi& olanlara 30 lira ucret verilecektir. . .. 

Biocel, buyiik bir Viyana profeso
riiniin ke§fidir. Pembe renkteki Taka
Ion krem in in terkibinde Biocel vardtr. 
ller ak~am yatmazdan evvel bu kre . 
mi ve sabahlan da beyaz renkteki To. 
kalon kremini kullammz. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde c;abucak 
bir gencl ik parlakh~1 ve canh bir taze
lik vererek yumu§atacak ve beyazla · 
tacaktl.r, 

Gelecek seneler i~inde u~uculuk kudretlerinin arti~ derecelenne gore 
goreceklri zamlar hususi bir talimatla tsbit edilmi~ bulunmaktadtr. Tiirk
ku~una bu suretle se~ileceklerin ogretmen muavini oluncaya kadar, nor
mal olaralr be~ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhiidnameyi imza ede
rek Turkku&unun verccegi vazifeleri on sene muddetie gormegi kabul ve 
teahhiid etmesi &arttlr. . 

Bn hususlar hakkmda fazia tafsilat almak istiyenler Tiirkku~u Tahm 
Terbiye Biirosu Direktoriiigune dogrucl.an dogruya ~ubeden veya yaz1 ile 
miiracaat edebilirler. 

Ka,v1d muamelesine Cumhuriyet Bayramma kadar devam oi)lnacagm· 
dan miil·acaatlerin bu tarihe kadar yap1lmas1 §artttr. ( 6134) 

BirTehlike Slzi 
T hdld diyo_.l 

£vinisln her kO~e· 
Iinde ve bilhassa 
do~em e 1 eri n de,rare
Jer ve bllceklertn bu· 
la~tlrdlklart yerleri 
ve ,sa<;llklafl mikro· 
plan munuzamen. 
•LYSOLt ile temiz· 
leylp tahrip etmez· 
seniz; nezle,grlp ve~ 
sair h astal1 k Ia nn 
&irayttine me y dan 
<~'ermi~ olursunuz. 

MikropiiTI llldilr· 
me hassa ve tesiriie 
biitiin diinyada tan1n· 
mis ulan •LYSOL• 
45 senedenberl bii· 

tOn hastanelerde e~ya ve do~emelerfn serl 
dezenfekteleri io;:in kuilanllmaktad~r.• 

Taklitlenne dikkat ve kutulannm san· 
k1rm•z• oriilnal ambalajlnda israr edioiz. 

.. Ly.~.91 .. 
ICMULKI & MAT II A, G. ·, Holllllure 
MU111•nllls S. JAKOIL Mohtlu"'u " lstaftllul 

Operator i 
RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastallklan 

mQteh&SSISI 
Ca~alo~lu, N uruosmaniye ~ddes 

No. 22, Mavi yapt 
T elefon . 22683 

Dr. IHSAN SAMI 
BAK TERIYOLO Jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tahltlatJ, frengi nok· 
tJrl nazarmdan Vasserman ve Kahn 
t~amiilleri, kan kiireyvatl saytlrnasJ. 
Tlfo ve lSitma hastahklan te~hlsi, 
idrar, bal~am, cerahat, kazurat ve 
su tahlilAt1, Ultra mikroskopi. hu· 
su.sf a~Ilar lstihzan Kanda iire. 
~nker, Kloriir, Kollesterfn mikt~ 
la.rmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Ne§' esizlik 
S1k1nb ve baytlma hisleri 

KARDOL 
kullanarak 

. Ne§'e, ferahhk ve zindegiye avdet. 

hututunuzu muhafatol 
- Jediniz· 

"' .. lflfniulilch MDoUelt olll•, 
"II we bunun en 1)1 tlretl olen IIHDIIT Lilli& J' tiJI• 
ala. Dolml m .. ejon•n teol·j 
tllo r•lh ta~•keJ• glderlr. 
.Huoual allotlkl blr trlko· 
don J•P•Imst olen SHORT 
Lilli• odl ~lr kGiot gl~l. 
JlkiPUP, J 

F"lrotl • 10 llrodon ltllot .. '!:l 
8ah• ,.rl •••11•• • 

.J. ROU&.ItL 
o:.....;,~-i "••1•1 I Oe lid. Htuetml'!:, 

IITAIIIUL, leroflo 
TOnel m•r•••• 12 ""·'•·' Ma§•z•m••• zlya ... t edfn'-: ••rllj 

12 No.I• lerlfemlal leterlnla.· 

Sahhk ev 
5 ada ile kti~iik bir bah!teye ma

lik olup Rumelihisallmm giizel 
manzarasma Mkimdir. !stenildi~ij 
takdirde e§yasile birlikte satilabi
lecektir. Rumelihisar Halirnpa§a 
sokak No. 2 ye mi.iracaat. 

• Bugiin ogleden sonra gezilebilir. 

Betiktat ---.. 

Diki, Yurdu 
Talebe kaydJDa ba~lad1. 3 

ayhk devreler de vardtr. 
Akaretler Dibek sokak. 1•2 

c;orlu sulh hukuk bakimliginden: 
Davac1 c;orlu Hususi muhasebe dai· 

resi namma memuru Emin Bilginie M. 
aleyhler c;orlunun Camiiatik mahalle -
sinde Sabri otelinde sab1k s1hhiye t:ne· 
muru A. As1m, sab1k muallim Hikmet, 
sab1k merkez muallimlerinden Mustafa, 
sab1k merkez muallimlerinden Yahya, 
sab1k merkez muallimi Neriman, sabtk 
Eregli muallimi Ali R1za, sab1k mual -
limlerden Tayfur ve sab1k Velikoy mu
allimi vekili A. Haydar meyanelerinde
ki miitekevvin alacakh davasmm icra 
k1hnmakta olan duru§masmda: M. a
leyhler namma tastir ve berayi teblig 
<;Ikanlan davetiyeler zahrma miiba§i · 
rin verdi~i me~ruhatta bu namlarda bir 
kimse bulunmad1g1 anla§Ilmt~ ve bit · 
taleb davetiyelerin ila.nen tebligat ic -
rasma karar verilmi§ ve yaptlan dave
tiye ilam iizerine gene gelmediklerin -
den haklarmda verilen g1yab kararmm 
dahi ilanen tebligat icrasma ve bu yi.iz
den durusmamn 15/9/938 per§embe gii
nii saat 10 a talikma karar verilml§ ol
dugundan duru§ma giiniinde M. aleyh
lerin bizzat haztr bulunmad1klar1 veya 
taraflanndan musaddak vekil dahl gon
dermedikleri takdirde g1yablarmda mu
amele ifa ve icra edilecegi teblig rna -
kamma kaim olmak iizere ilan olu • 
nur. (6310) 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LUtfi Yarnall 
Bobrek, mesane, ldrar ve tena· 

siil yollart hastahklan mutehassl· 
s1. Beyo~lu • !s Bankasl karstst E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No 2 Telefon: 42203. 

Sahfb ve 8C!$muharrtrt: Yunu• Nadi 
Umumt ne1111tat1 taare td.n rw lttut 

Mildilril: Hikmet Miinil tllllen 

Cumhun~e& moe~xua~t 

·' ISTANBUL 

39 Modeli imalat1m1z 
Piyasaya ~•kar1ld1. Katalok lsteyiniz. 

Yiiksek ikt1sad ve Ticaret 

Mektebi Direktorliigunden: 
'Yiiksek :tkttsad ve Ticaret mektebl ve ona bagh Ticaret Lisesi ve 

Orta Ticaret mektebi kaYJd ve kabul $8rtlan: 
Mekteb, Yuksek !ktisad ve Ticaret mektebi, Ticaret Lisesi, Orta Ti

caret mektebi o~mak uzere UQ k1srmdan miite§ekkildir. Her iiQ lnsun dlt 
yatih degildir. Ucretsizdir. 

Yiiksek tkttsad ve Ticaret kts:nu ii~t senedir. Bu lnsma kay1d ve kaoul 
i~in: 

1 - Lise bitirme ve olgunluk smavlarmt ba~arml§ olmak. 
2 - Ticaret liseierinden mezun olmak Immdtr. 
Ticaret Lisesi ilk yJh ihzari olmak iizere dort ytlchr. Bu Jamsa kay1d 

ve kabul i~in: 
1 - Orta mekteb mezunu olmak. 
!! ..._ Orta Ticaret mekteblerinden mezun olmak. 
3 - 18 ya~mdan buyiik olrnamak lazrmdtr. 
c Yalmz dart senelik Orta Ticaret mektebi mezunlar1 bu lusinJ.n hi· 

rinci smtfma kabul edilirler. :o 

Orta Tiearet mektebi ilk yth ihzari olmak iizere dort J'lldtt. Bu lnsma 
kaytd ve kabul i~in : 

1 - ilk mekteb mezunu olrnak. 
2 - 15 ya&mdan biiyiik olrnamak lftztmdll'. 
c Ba~ka mekteblerde iki yil iistiiste ayni smlfta kald1~mdan kayd,t &i· 

linen talebe Ticaret lisesi ve orta Ticaret mektebi klsuniarma kabul edi • 
lemezler. Mekt;ebe kay1d i~in miiracaatte a§a~tdaki belgelerin getfrllmesi 
laz1mdiT: 

1 - Direktorliijte hitaben yaz1lm~ bir dilek~e. 
2 - Mekteb diploma veya tasdiknamelerinin as1llan. 
3 - Niifus ciizdan1. 
4 - A§I k8~1d1 ve sthhat raporu. 
5 - tyl hal ka~1d1. 
6 - Alb tane vesika fotograf~ 
Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret rnektebi klSlmlarma kaydolunacak ta

lebelerin velilerile birlikte miiracaat etmeleri l~z1md1r. 
KayJdlara 15 eyliilde ba~lanarak 5 birlncite~rinde nihayet verilir • 

· Yiiksek tkttsad ve Ticaret Mk. 
Direkti:ir\1 ( 5699 )' 

Gayrimenkul Sa tis 
' 

Istanbul Emniyet Sandzgz Direktorlugilnden: 
Bayan Ay§e ve Hanife ve Bay Mehmedin Sandt.~lmtzdan 17438 hesab 

numarasile ald1klan 2000 liraya kar~1 birinci derecede ipotek ederek vade
sinde borclarlhl odemediklerinden dolayl haklarmda.,. yaptlan takip iizerine 
3202 numarah kanunun 46 nc1 madd.esinin matufu olan 40 net maddesine 
gore satllmast icab eden Beyoglunda eski Htiseyina~a yeni Katibmustafa
~elebi mahallesinin eski Caddeikebir yeni ist\Jclal caddesinde eski 37, 37 
M. yeni 35, 37 kapt 456 ada 12 parse! No.h altmda diikkam olan kargir 
bir evin k1rk sekiz hissede otuz dokuz hissesi bir bu~uk ay miiddetie a~lk 
artttrm1ya konmu&tur. Sah~ Tapu sicil kaydma gore yapllmaktadtr. Arttl.r. 
m1ya girmek istiyen 762 lira pey ak~esi verecektir. Mllli bankalarun.tzdan 
birinin teminat mektubu da kabul oiunur. 

Birikrni$ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Vaklf fcaresf ve tavlz 
bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aidir. Artt1rma ~artnamesi 7/9/938 tari
hinden itibaren tetkik etmek fstiyenlere Sand1k Hukuk !$1eri Servisinde a~;1k 
bulunduruiacaktlr. Tapu sicil kayd1 vesair Hizumlu izahat da ~artnamede 
ve takib dosyasmda vard1r. Artt1rm1ya girmi$ oianlar, bunian tetkik ederek 
sahhga ~Jkanlan gayrimenkul hakkmda her &eyl ol{renmi$ ad ve itibar 
olunur. Birinci arttlrma 15/11/938 tarihine musadif sah giinii Cagalog • 
luncl.a kain Sandigimizda saat 14 ten 16 ya kadar yapilacaktlr. Muvakkat 
ihale yap1labilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan almmas1 icab eden 
gayrimenkul miikellefiyctile Sand1k alacagmt tamamen ge~mi~ olmas1 ~art 
br. Aksi takdirde son artbranm taahhiidu baki kalmak §artile 5/11/938 
tarihine musadif pazartesi giinii ayni mahalde ve ayni saatte son artt1rmas 
yaptlacakbr. Bu arthrmada gayrimenkul en ~ok arthranm ilstiinde btra
kllacaktiT. Haklan Tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hak• 
k1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair iddialanru ila 
tarihind.en itibaren 20 gun i~inde evrakl musbitelerile beraber dairemiz 
bildirmelen 1Az1md1r. Bu suretle haklarmt blldirmemi§ olanlarla hakla 
Tapu sicillerile sabit olmtyanlar sab§ bedelinin payla~mast..ndan haric ka 
hrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/37 dosya ~marasil 
Sandigimiz Hukuk !~Jeri Servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. 

~ 

DiKKA T 
Emniyet Sandu·h; Sand1ktan ahnan gayrimenkulii ipotek gostermek is 

tiyen1ere tahmin edilen k1ymctin yansina kadar ikr·tz yaparak usulUne gore 
koiayhk gostermektedir. ( 6266 ) 

Aydin Belediyesinden : 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma U~veten konulacak 240 - 25 

beygir takatmda bir motor ile jenerator, alternator, tevzi tablosu ve bun 
larm teferruatl ve montajlan i~in kapah zarf usulile yaptian eksiltmey 
talib I;Ikmamasmdan bir ay muddetle pazarltga «;lkartlmt~tlr. 

2 - Tesisatm muhammen ktymeti 26255 liradtr. 
3 - Bu i§e aid evrak &unlardir : 

A - Fennt §artname 
B - Ke~ifname 
C - Eksiltme §artnamesi 
D- Plantar 
E - Mukavele projesi. 
4 - Arzu edenler bu evrak1 Aydm Beiec!.iyesinde gorebilirler. Vey 

125 kuru§ mukabilinde satm alabilirler. 
5 - Pazarhga i~tirak edebilmek it;in talibierin 3938 lira 25 kuru§ta 

ibaret olan kat'i teminatlarmi onceden Belediye veznesine teslim etmeier 
veya muteber bir bankamn teminat mektubunu beraberinde getirmeier 
ve §imdiye kadar bu gibi i&leri yapbklarm1 ve bu husustaki fenn1 kabili 
yetlerini gosterir ve kanunun tarifine uy,qun ·esika ibraz eyiemeieri v 
bunlar bir $irket veya firmay1 temsil ediyorlarsa musaddak vekaletnam 
ve mukayyed bulunduklan Ticaret Odasmdan son tarihli bir vesika gos 
termeleri Hlztmdtr. 

6 - Yukartda yazllt &artlar cl.airesinde pazarhga girmek istiyenleri 
3 te~rinievvel 938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Beledly 
Daim1 EncUmeninde haz1r bulunmalan iUn olunur. ( 6135 ) 
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<;am f1shgmm oziinden ~·karJlmi, saf yag olup vitamin, Kalori itibarile dUnyada mevcud biitiin kuvvetli ve gtdai maddelerden daha fazla bir sthhat ve afiyet temin eder. Umumi zaytfhgt 
kans1zhgi ve bilhassa veremi kat'iyetle iyile~tirir. l§tihaYI ziyadele§tirir. Bir kilosu vficude birka~ kilo temin eder. Hasan f1sbk ozii yagt i~meden baskiilde tarbbnaz. Hasan deposu ve §Ubeleri, 

Mikroskop ·Gosteriyor ki: 
S1tma parazitleri sivrisineklerin ignesile kana kan~1yor. Ve miithi~ bir 

afet olan s1tmaYl viicudumuza a~1hyor. 

Hayat makinesini anzaslZ oir ~ekilde i~leten ve bizi saghkla ya~atan 
lknrlr<>t· kammlZin terkibinde bulunan k.IrmlZl yuvarlaclklardlr. 

Viicudumuza asllanan bu mel'un parazitler ise miitemadiyen bu k1rm1Z1 
varlac1klan yiyerek c;ogahyor, nesiller yap1yor ve her nesil uzviyetimiz· 
Sltma nobeti d.edigimiz titreme, iirperme ve yanma halierini arttll'lyor, 

Vatanda, !.. Saghg1n1 Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinik, c;elik ve birc;ok act nebatat hulasalarile husust bir §ekil· 

ihzar edilen ve S1hhat Vekaletinin resmi ruhsattm haiz bulunan BlOGENfN 
eleri Sltma parazitlerinin en amanslZ bir dii~mamdrr. Sltmadl!n korun
ve kurtulmak ic;in birinci deva B t 0 G E N t N dir. 

bul Naf1a Miidiirliigiinden : 
19/9/938 pazartesi giinii saat 15 te fstanbulda Naf1a Miidiirliigiinde Ek-

Komisyonu odasmda ( 27058.44) lira ke~if bedelli Yiiksek ¥iihendis 
yatakhanelerinin dersane olarak tadil ve in~as1 kapah zarf usu

eksiltmiye konulmustur. 
Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk isleri genel, husust ve fenni ~artname
proje ke§if hiilasasile buna miiteferri diger evrak qairesinde goriile-

Muvakkat teminat ( 2030 l liradrr. 
isteklilerin teklif mektublanm ve ihale giiniinden en az sekiz gi.in ev
miiracaatle bu i§ i~in Naf1a Vekaletinden ahnm1~ ehliyet ve Ticaret 

vesikalarm1 havi kapah zarflarmt 19/9/938 paza"rtesi giinii saat 14 e 
istanbul Naf1a Miidiirlii~ne vermeleri. ( 5993) 

TURKiYE 
IZILAY CEMiYETiNDEN : 
Cemiyetimizce a~ag1da yazl11 b~§ ).talem e~ya satm ahnacaktlr. Ta

hizalarmda yazllt tarihlere kadar istanbulda Yenipostane ci· 
K1Zllay hanmd.aki satl~ deposu direktorliigiine kapalt zarfla 

yapmalan ve fazla izahat almak ve ~artname ile niimune-
gormek iizere mezkur direktorliige miiracaat etmeleri liizumu ilan 

5000 m2 Podi:isiiet 15/9/938 saat 11 e kadar 

4000 m2 Parlak kayl§hk deri 15/9/938 sa at 11 e kadar 

9000 rn,2 Parlak z1rh derisi 15/9/938 saat 11 e kadar 

7500 m Cad1r bezi 15/9/938 sa at 15 e kadar 

400 ki Urgan 15/9/938 saat 16 ya kadar 

K1z Enstitiisii Direktorliigiinden : · 
1dlar devam etmektedir. Enstitiimiize ilk ve orta okul mezunlan 

Kay1d giinleri P AZARTESi, PER~EMBE, CUMA giinleri 9 - 12 
16 ya kadard1r. Fazla malumat istiyenlerin Okul Direktorliigiine ba~
alarl ilan olunur. ( 6166) 
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TEN BEL BARSAK 
VuCUDU VE HAYATI ZEHiRLERI 

Her tiirlii miishiller ve hatta miileyyinler, zaran giinden giine artan 
hirer tehlikedir._Tesirleri yalmz barsaklara ve kullanild1g1 zaman miin. 
hastr kalrr. 

Halbuki; ink1bazm ve muannit ink1bazm ba§hca sebebi karaciger
dedir. Barsaklarm diizgiin c;ah§mas1 karacigerin vazifesinin yolunda ol
masma baghd.lr. Bugiinkii h1zh ~ah~ma zaruretinden dolay1 hepimizin 
dii~tiigii bu ar1za ne kadar miihim ise tedavisi o nisbette basittir. 

Her sabah bir bardak s1cak suya bir ~ay ka~pg1 

TAB I 
KIIRLSBaD 

~J}!l~QB ··;:/ •::.• .. :':·:' ,. . . ... '•; 

)i 

•-· 

. . 

koyarak i~mekle en biiyiik bir s1kmtldan kurtulur 
ve hayatl biisbiitiin giizel gi:iriirsiiniiz. 

Fakat : Mutlaka ve daima hakiki, tabii 

KARLSBAD TUZUNU araymlZ. 

I 
P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 

1 - tdare ihtiyact i~in 100 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki cem'an c 110 ~ 
ton demir tel kapall zarfla eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedel c 20000 •, muvakat teminat c 1500 ,. lira olup 
eksiltmesi 5 te~rinievvel 938 c;ar~arnba giinii saat 15 te Ankara P. T. T. U. 
Md. liik binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktlr. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, 
kanuni vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapall zarflarm1 o giin 
saat 14 e kadar mezkiir Komisyona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levazun., istanbul Beyoglunda 
0. T. T. Ayniyat l;iube Miidiirliiklerinden paras1z verilecektir •. 

C i n s i 

« 3157.. .( 5535,. 

Karacl]:!er, bo15rek, til$ ve kumlarm· 
dan miitevellid sanCllanmz, damar 
sertlikleri ve ~ismanhk ~ikbetlerl· 
nizi lJ R t N A L i1e geciriniz, 

I 

I 
Viicudda toplanan asid lirik ve 
oksalat gibi maddelerl eritir, karu 
temizler, lezzeti hos, almmaSl ko
laydlr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su i<;erisinde ahmr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - iSTANBUL 

Askeri Satmalma 
Komisyonu Ba,kanhiJ.ndan : 

ihalenin t?ekli ve 
giinii saati ve ~ekli 

27/9/938 Sah 15 A~1k 
eksiltme 

1 - Bayramicde bulunan klt'alarm ihtiyaclan olarak 590000 kilo ek
m~klik unun 15/8/938 ~ar~amba giinii miinakasasmda kapah zarf usulile 
verilen fiat!an amiri itaca muvaf1k goriilmemi~tir. 

Miktan 
Kilo 

590000 

Tutan 
Lira 
76700 

Teminab 
muvakkatesi 

Lira 
5755 

2 - Kanunun 40 nc1 mad.desine tevfikan bu ihtiyac bir ay i~inde a«;1k 
eksiltme ile almacak ve komisyonda 27/9/938 sah giinii saat 15 te topla
nacaktrr. 

3 - Eksiltme Bayramic Askeri kazinosunda Satmalma Komisyonu ta
rafmdan yap1lacakhr. 

4 - Hususi ~artnameler Komisyonumuzda paras1z goriiliir. 
5 - Talibleri~ 2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 iincii maddesine 

vaz1h vesaiklerile birlikte l!elrr>~leri ilan olunur. 

havalandinlmi~ fevkalade 

nyan 1 a"-'f/J:.AIL.., .... 

unuayntzsm 
e i · idir 

Bu kader istifedelerl blr' arada bula· 
billrrnislnlz ? . 
CAOUM sabunu, bUtUn' dUnyeda 

~=:~u~u"r~g:~e~~~~'d:~ vS:b~:::::r) 
~ekli sayesinde nefis kokuaunu ve 
k1yrnetli \rneziyetlerlnl •on parQac•·; 
~·na kadar rnuhafaza eder. Bu sa· 
bunu •kullanan rnllyonlerca kl9l, en 
fazla ekonornlk bir tuvalet eabunu 
olduOunu soyliyecekleJ:,dir:: 

, 

Memur al1nacak 
1 - Miinhal olan mesaha memurluklan i~in miisa];;laka ile memur alt· 

nacakhr. 
2 - Lise mezunlan imtihans1z ortamekteb mezunlarile eski mukavele 

ormanlan fen memuru muavinleri miisabaka ile almacaktrr. 
3 - Miisabaka §artlarile sual varakalan Ankaradan gelecektir. 
4 - Talib olanlarm Istanbul Vilayeti Konagm$ ORMAN MUHENDiS 

MUA ViNLIGiNE MURACAATLERi. ( 6270) 

istanbul Liman1 Sahil S1hhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan: 

M:emurlar iGin 95 ve miistahdemin i~in de 84 aded yagmurluk mu • 
liamba aGik eksiltme ile almacakbr. 

A - Tahmin bedeli memur mu~ambasmm beheri 26 lira ve miistah· 
demin mu~ambasmm beheri 14 lira 50 kuru:;1tur. 

B - 1;lartnameler merkez levaZlmmdan paras1z ahmr. 
C - Eksiltme 27 eylUl 938 sah giinii saat 14 te Galatada Karamusta

fapa§a sokagmda mezkur Merkez Satmalma Komisyonunda yapilacaktlr. 
D - Muvakk_at teminat paras1 276 lira 60 kuru~tur. 

E - Eksiltmiye girecekler: ,i 1938 senesi Ticaret Odast vesikalarmt 
gostermek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler. 

( 6304 )' 

Pudrasile tuvalet •• 
sa at 
bir goren 

Deposu: 

ince ve hafif 
taravetli giizelligini cild diinyan1n en 

NUREDDiN EVLiYAZADE, iSTANBUL 

VENUS 
ifade eder. 


