
TURK 
-, 

BA YRAGI 
Kanun1 §ekle uygun en gilzel ve en 

dayamkh bayraklar Bursada Atlf 
Salih biraderlerde bulunur. 

1 - Kendinden i§lenti bayrak 
2 - Al ilzerine patiska kaph bayrak 
3 - Merinos f. mamulM1 bayrak 

Toptan ve per altende1 rakabet kabul 

Haftahk Mecmua 
52 Sayfa 10 Kuru~ 

I etmez saltf, Slparltler 20 blrlncl 
tetrlne kadar kabul edlllr. 

Telefon: Bursa 298 Tel g. Karde§ler 
\... ..) 

Onbe~inci yll SBJI: 5149 Teliraf ve mektub IArest~=u:t.ts~~~~:!~tusu: istanbul. No. 248 . Pazartesi 12 EyiUI 1938 

En gU.el yaztlar, En giizel 
resimler, en me~hur imzalar •• 

Yak1nda ~1k1yor 

Telefon: Bqmuha.rr1r ve m: 22388. T&b..r!r heyett: 24298, fdare ve m.atbaa t1Sm1 24299 • 24290 

- --

Rusyada ~ hazlrllk 
Gene Siniflar silah albna ahnd1; 
Polonya ve Romanya hududlar1nda 

mikyasta tah~idat yapblar • geni§ 
Moskova, Siidetlere fazla imtiyaz verilmemesini istedi 

rllltt • t " l l I • Ill I II II I I I II 1 1 1111 11111 1111 1 • 1 11 IIII I 1111111111 

Bir tereddiidiin 
izah1 

D ngiliz kabinesi, toplanh ii.zerine top
D lanh yap1yor. F akat, Siidetler mese

lesi yiizunden orta Avrupada bir 
harb ~1karsa hangi yolu takib edecek ~ 
bildirmiyor. 

Sir Nevill Henderson, Londra ile Ber
lin arasmda mekik dokuyor. F akat, Al
manya Cekoslovakyaya saldirdJgi takdir
de !ngil tere bun a mani olacak rn1 ~ Kat
iyetle soyliyemiyor. 

Orta Avrupadaki buyiik davaya ha
kemlik yapmas1 beklenen lngilterenin 
karars1z ve mutereddid vaziyeti, ortahgm 
giinden giine biraz daha karJ~masma, si
nirlerin biraz daha gerilmesine sebebiyet 
vermektedir. lngiliz hii.kumeti, Siidetler 
lehine olarak Ceklere kabul ettirdi&i fe
dakarhklan bir formiil halinde ileri s.i.i
rerek Almanyaya hitaben: 

- Bunlara raz1 olmazsamz, biliniz ki 
kar~m1zda ben de vanm I 

Diyebilseydi ~ok muhtemeldir ki Av
rupa sulhu bugiin ic;inde c;Irpmd1g1 ac1kh 
vaz.iyete dii*mekten kurtulurdu. 

lngil tere, kendisinden beklenen j esti 
yapam1yor. Bunu hergtin yaz1p duruyo
ruz. F akat. neden yapam1yor, hie; dii~i.in
diik mii? lngiltereyi tereddiide sevkeden 
derin sebebleri tahlil ettigimizde ona, 
kendi hesabma hak verdirecek noktalar 
hulmak c;ok miimkiindiir. 

Evvela, lngiltere dedigimiz zaman ~o
zi.imiiziin onunde iki devlet canlandiTma
ga mecburuz. Birincisi, Avrupamn garb 
sahillerine yana~ml& bir mavnaYt anduan 
Biiyi.ik Britanya devletidir. Bu devlet, 
gerek cografya, gerek tarih· ve kiiltiir ba
kJmmdan tam manasile Avrupahd1r. 

Digeri, diinyanm dort tarafma yayJ]
lnJ~ olan muazzam ingiliz 1mparatorlu
gudur. lmparatorluk deyince, merkezden 
idare ediien bir takJm mustemleke kala
bahgml di.i~unmemeliyiz. 1ngiliz 1mpara
torlugu, - belki henzeri bulunmadJgJ idn -
tarifi hemen imkans1z bir varhkbr. Onu 
te~kil eden Dominion'lar, tam manasile 
:rniistakil birer devlettirler. lc; ve d1~ ~iya· 
setlerinde, kendi oz menfaatlerinin icab 
ettirdi&i noktai nazara gore hareket et· 
rnekte serbest bulunuyorlar. Milletler 
Cemiyetinde herbirinin ayn ayn miimes
ailleri vard1r. ingiliz Krah, Kanadada 
Kanada Krah, Cenubi Afrikada Cenubl 
J\frika Krahd1r. Vaktile, Londra hiiku
rnetinin teklifi iizerine Kral tarafmdan 
tayin edilen umumi valiler, memur edil
dikleri Dominionlar' da hem Krah, hem 
de Koloni N ezaretini temsil ederlerd!. 
Bugi.in vaziyd degi§mistir: Umumi vali-

NADIR NADI 
[Arkast Sa. 3 siltun 3 dtJ 
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Hazin bir • z1ya 

Burdur meb'usu Mustafa 
~eref vefat etti 

Merhum Mustafa ~eref 
.(Y a.zr11 4 iincii aahil emizde) 

Hitler, heyecanla beklenen 
nutkunu buoun irat edecek 

~ekoslovakyada gene niimayi,Ier oldu - Cenev
rede miihim miilakatlar cereyan etti • ingiltere 

ve bir askeri itilaf imzaladdar 

Biiyiik devlet el~ileri Niir~n~ergie: Franstz sefiri. Fra~suva Ponse (sagdan 
ikinci) , . ingiltere sefiri Sir Nevil Henderson (S!!gdan iic;iincii) Niirenberg 

istasyonunda istikbalciletile gorii~iiyorlar · 

Moskova 11 (a.a.) - Havas ajans1 vam etmektedir. Eskileri ise 20 eylulden 
bildiriyor: . evvel terhis olunmJyacaklardir. 

Elde edil~bilen mahdud haberlere go- R usyamn ~ekoslovakyaya 
re, Sovyetler Birliginin garb hududunda bir ihtarz 
muhim .hamhklarda bulunulmu~tur. Prag (Hususi) - Sovyetlerin Prag-

Uzak§ark ord~s4 derecesinde olma • daki ek:isi Aleksandrovski Cekoslovak 
makla berab.er Ktef ve Bielorusya mm - Hariciye Nazm Krofta'yt ziyaret ede -
takalan~dakt ~.Jtaat, daha seri harekette rek, Cekoslovak hi.ikumeti Siidetlere da
bulunabilmek uzere yeni te~kilata tabi ha fazla mi.isaadatta bulunacak olursa 
tutulmu§lardJr. S 1 · C k 1 k d 
D·~ 1 f I - ovyet enn e os ova yaya yard1m a 

1ger ara tan rna urn olduVgu u"zere b 1 V bl'V 0 0 c k 
• A · u unmiyacagmt te 111; etm1~hr. e as-

gene simflann sJlah altma ahnmas1 de • [Arkas! sa. 7 sutun 1 del 
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japonlar diin ~iddeHi 
. bir taa rruza ge~tiler 

Kttaat ~ih nehri boyunca ilerliyor. Japon 
ordusunun timalde de iki , ehri zaptettigi 

haber verilmektedir 
.~ 

Japon piyadeleri ve tanklar bir <;in &ehrine girerlc>rken 

(Yazzsr 3 iincii aahil emiza e). .. • 

Halag Devlet Reisini tebrik 
Franstz Reisicumhuru, Tayfur Sokmene te~ek
kiirlerini ve muvaffakiyet temennilerini bildirdi 

Hatny Millet Meclisinin ac;th~mdan iki inbba: Meb'uslar 

Antakya 11 (a.a.) - Anadolu Ajansmm hususi muha
biri bildiriyor: 

ve Tiirkiye, Fransa miimessilleri · Meclise giderlerken 

derdigi telgrafa te~ekkiirde ·ve muvaffakiyet temennisinde 
bulundugunu iblaga memur edildigini soylemi§tir. 

Hatay devlet reisi tarafmdan kabul edilen Fransiz delege
si kolonel Kole, Hariciye Nazmndan ald1gi talimata tevfi
kan Frans1z Reisicumhuru Lobron'un T ayfur Sokmenin gon-

Kolonel Kole kezalik, ali' k~miser tarafmdan, Tayfur 
Sokmen.e Suriye ve Li.ibnan reislerint" . gonderdigi telgraftan 
dolay1 da te§ekkiire memur e~Eldi~ini ifade etmi§tir. ......................................................................................................................................................................................... 

\ 

~ ,Yesil Bursan1n 
' 

kurtulus 
' 

•• •• gunu 

Bu mes'ud giin diin 
biiyiik bir tezahiiratla 

kutlulandt 

Bursa 11 '(Telefonla) - Bursahlar 
bu giin, 16 nc1 kurtulu§ yJldoniimi.ini.i co§
kun bir heyecanla tes'id ettiler. Sabahtan 
itibaren bii.tiin yollar halk tarafmdan oriil
mii§tii. Saat 9 da asker, t1pk1 16 yll ev
velki gibi Bursay harebe ta ·lidi yapa
rak giriyordu. Saat 9,30 da siivari miifre
zesi §ehre dort nail a girdi. Y ol boyunca 
halk, siivarilerin i.isti.ine serpantin yagdJ
nyordu. K1t'1at, hukumet konag1 oni.ine 
vannca siirekli alk1§lar arasmda konaga 
'Turk bayrag1 ~ekildi. Bir mektebli kiz 

[Arka82 Sa. 3 siltun 5 tel 

Giildiiremiyen 

KO M iK 
Yazan: 

Murad Sertoglu 

Gulduremiyen Komik 
Size daima heyecan vere· 
rek ve zaman zaman goz· 
yaflari doktiirerek siiriik
liyecek ~ok cazib ve kuv-

vetli bir romand1r 

Bugi.in t- a a a on 

7 inci sahifede ~- a 

Okuyunuz ..._ a. a 

• 

<<F ransada gOriilen dahili' 
ihtilafa aldanmamah» 

Alber Saro 'nun ihtar dolu bir nutku 
Franstz Naz1r1 « Caniyane niyetler besliyenler 
dikkat etmelidir, tehlike antnda Fr:ansa derhal 

miittehid bir kiitle haline gelecektir » diyor 

Noyon 11 (a.a.) - Dahiliye Nazm 
Sar, soylcdigi bir nutukta bilhassa de
mi§tir ki: 

mini Fransamn biiyiiklligune ve em a 

niyetine tahsis etmege karar verdigi 
zaman, memleketimiz i~in yap1lm1ya -

c- Birle;;erck biiti.in imamm ve az- CArka.sJ Sa. 3 siitun 1 de] ........................................................................................................................... 

Naf1a Vekili diin geldi 
Ali 

ve 
~etinkaya, Miihendis 

Bebek • Dolmabah~e 
iizrinde tetkikat 

mektebini 

• Taksim 
yapb 

gezdi 
yolu 

• 
Naf1a Vekili Ali ~etinkayarun, Silh·ri asfalt yolunu a~arken almnn~ bir resmi 

Nafta Vekili Ali <;etinkaya, §ehri - tirahatten sonra beraberinde 1stanbul 
mizde bir mi.iddet kalmak ve Vektllete Nafta ve Kalemi Mahsus mi.idi.ir"' 
aid i§leri tetkik etmek iizere dlin sabah Jeri bulundugu halde Mi.ihendis mek .. 
§ehrimize gelmi~ti r. tebini ziyaret etmi§tir. Mekteb Rekto • 

Ali <;ctinkaya bir mi.iddet evinde is- [Arkast Sa. 3 siitun 4 deJ 

BUtka·n ....... og·unzaTl"""'diiil':"·lJU~la·d~ 
Yugoslavya 40, Yunanistan 26, Romanya 16, 

Tiirkiye 7, Arnavudluk 1 puan aldiiar 
Dun ~ehrimizde de mfitead did~spor_ har~ketleri oldu 

yap1lan spor miisabakalarm dan iki inhba : Giinc~ - Pera ma.;mdan ve 
Ye~ilkoyde yapdan §arpi yari§larmdan hirer goriinii~ 

(Y azzsi 7 nci sahilemi.zde) 



arihi roman : 35 

ihtiyar gardiyan, 
~ekmeceyi aslanlara 

Uyanrkhk bu korkunc ihtar iizerine 
mmiil etti, yalnrmalar ve aglamalar 

§ladi. Sevindik, boyuna yaki§miyan 
vakarla sert i~aretler yaparak bu ma
li yaygaray1 he men kestirdi: 

- Gi:iz ya§lannJZI, c;IghklannJZI, de -
sonraya buakm. Biz gidince bol bol 
aym, bol bol c;1gn~m. Bize yalmz c;ek

lazlm. 
Ev sahibi, baglan bozulmu~ olan diz
. · giic;liikle yerden kald~rabildi, her 

titriye titriye ayaga kalktJ: 

- Cekmeceyi, dedi, getireyim. Fa -
t bizi affedeceginize si:iz veriyor mu -

~ 

Kar" Bog a, giirler gibi cevab verdi: 
- Bizimle ah~veri§te ~art ko§ulmaz. 

yalmz ernrederiz. Emirlerimizi de 
'z gediksiz yaphrmz. Sen de dilini 

c;ekmeceyi getirl ... 

Biraz sonra «asil dii§iinceler, kibar 
c;;altnmlf olan c;;ekmece 

oniindeydi. 0, kapagl sokiik 
el degdirmiyerek Y aniyi c;;a • 

AI, dedi, sahibine gotiir. Eger i
ahmp da saklanrrl§ bir~ey varsa 

verirsin, biz de gene buraya gelip 
§U adamlann burnundan stzdt-

el etek: operek te§ekkiirlerini 
Aygud Al12. demir elini onun 

koydu: 
Bir kiic;;iilC hesabimiz daha var, 

Onu da c;;abucak gorelim, temizli -
Seni di:igdiiren kimdi, dogen 

·~ 

parmagile ev sahibi asilzadeyi 

Emir veren buydu, dogenler U§ak· 

. (),Jeyse kenara c;;ekil, mazlumlar 
iin nasi! almdig!ni goziinle gar I 

· u~aklar da kapatlld1klan oda -
~Ikanlarak sofaya getirilmi~lerdi, 

yatmhp hirer hirer kamc;;IIa
dt. Ev sahibi dahi ayni suretle ve 

a! &ekilde dogiildiikten sonra Ay
p, asiJ aiJeye ve U§akJarma §U SOZ· 

ledi: 
Ulu hir T ann varc;hr. Kapali yer
karanhkta i§lenen giitt?-hla.ri.. d(). 
masi gelince cezasm1 verir. Siz o 

kor sandm1z, sag1r sandm1z. Su 
ihtiyan hem soydunuz, hem dog
Halhuki yaptlgmiz gi:iri.ildii, hi -

cezamz da i§te verildi. Bir daha 

n zaytf gordi.iklerinizi incit -
; goren, duyan bir T ann bulun -

unutmaym. Yediginiz dayak si
pahast olsun I 
. bu ogiidler verilirken sessizce 
varrnl§, sessizce halaskarlanm se
~ ve gene sessizce - c;ekmeceyi 
na sJkJ~tmp - sofadan savu~rnU§· 

'ler de Aygud Alpm sozlerini 
i.izerine - ay!yl onlerine katarak -

n aynhyorlardt. Sevindik, bir~ey 
~~ gibi duralad1, yedi&i dayaktan 

gi korkudan iler tutar yeri kal
ev sahibinin ba~ucuna geldi: 

Biz, dedi, Odunpazannda oyun 
!stersen Edirne tekfuruna git, 

gelenleri anlat, bizi cezaland1r -
Biz, tekfurun degil, impara

oniinde yaptlgtrn!Zl inkar et -
her~yi bulb iii gibi soyleriz. Fa-
in saraydan verilmi~ c;ekmeceyi 

d1gmt da anlatmayt unutmaytz. 
hem en ~ikayete ko~ 1.. 

binin dili degil, gozii bile ac;Jl
yan alii bir durumda upuzun 

Y edi~i kamc;1larm SIZJSJ ·gibi 
n iniltisini de yiireginde sakl:yor

bir ses c;tkaramtyordu. U~ak
ayni vaziyettevdi, kirnJldanami -

Fa kat - ba~ta gec;kin ya~l1 ev 
m olmak iizere irili ufakh -

, diz~okerek oturduklan yer

rkudan meraka, meraktan heye -
dan ihtirasa gec;mek sure-

acib bir tema~a demi ya~ami~
ns dilile konu~an baskmc!lar 
erkek delisi zavalhlarm g;ozu
betinde hirer melek veya me-

iliginde hirer ejderha gibi ~o
r v~ herbirini ilikie'rine kadar 

· llk korku devri gec;tikten 

sebebi anla~J!dJktan sonra on
annda homurdanan ay1y1 bile 

c;ok cana yakm bir mahluk 
ba~lami~lardJ. !ri boy 1!r

sesi kadar aymm homurdam~m-
zevk ahyorlard1 ve miirebbilerini 

kollanm hie; olmazsa onun 
dolamak i~in dayamlmaz bir i$

lard!. Babalarile u~aklnr 
uken actmami~lar, ktskanml~ -
nkii akla s1gmaz bir kudret tern· 
o c;elik ellerin kullandigt kamc;J

nazik bin Bizans delikanliSlmfl 
\"~-Ha~.;a~~o kollannda bulunmasma 

Sirtlanlara kapbrd1g1 
yalvar1p • ger1 almttb! 

imkan olmtyan bir tad sezinsiyorlardt. 
Zavalhlar, o nazik kollarla kucaklan -
maktansa o ha~in kam~Jlarla dogiilmegi 
adeta nimet sayJyorlardJ. Ciinkii hepsi 
tereddi etmi~ bir cemiyetin hasta ruhlu 
c;ocuklanydJ, Hepsi «mana» y1 tamma
ml~, yahud unutmu~ ve yalmz hayvani 
hisleri mahzuz eden maddeye baglanmit 
bir kalabah~a mensubdu. 0 sebeble za
fm gosterebilecegi tefkatten igreniyorlar· 
d1, kuvvetin hu~unetine imreniyorlardJ. 

Bununla beraber duygulanm w kiVII -
c1mdan yaptlma hirer lokma gibi - yana 
yana i~lerinde sakhyorlar ve k1vrana ktv
rana hazme c;ah$1Yorlardt, hic;bir sea c;;t· 
karamJyorlardi. Babalanm dogen, u~ak
lanm dogen ve c;ahnmt$ c;ekmeceyi • di$ 
soker gibi - tshrab vere vere geri alan a
damlar, evden aynltrken de gozlerinden 
heyecanh ve f>ek tatlt bir riiyanm silindi
gini sezerek elemleniyorlardt. 

Koca bir §ehirde ve giipegiindiiz asil 
bir adamm evini basmak, o adamt kepa
zeye <;evirmek cUr' etini gosteren bu per
vasJz erkeklerin hamlelerini biraz daha 
geni~letmemeleri, kendilerine de cinsiyet· 
lerile ve hissiyetlerile miitenasib bir ceza 
lutfetmemeleri gii~lerine gitmi~ti. Hele 
s~hnenin devam1 miiddetince oldugu gibi 

aynhrlarken de onlarm kendilerine bir 
yanm bakt~ sadakast dahi vermemeleri 
iderinde kanayan bir yara husule getir
mi~ gibiydi. Birden Jssizla~mi~, giine~siz 
c;ole donmii~ olan evde ayaklarmt ktnltl
datamJYan, gozlerini ac;am1yan yar1m dii· 
zine erkekle yanyana kalmca o yaramn 
Jshrab1 gozl~re ger;ti ve kendilerini rna -
zur goren bi.itiin o kadtnlar - ayni hisle • 

aglamaga koyuldu. Ev sahibile U$aklar, 
bu candan gelen gozya~lannda kendi fe
laketlerine aghyan yiireklerin melalini 
tevehhiim ederek biraz tesliyet buluyor
lardJ, kendi gozlerini de onlara yolda~ 
yaparak hedef olduklan musibetin aon 
bestelerini terenniim ediyorlard1. Haki -

kat, ekseriya oldugu gibi, bu sahnede de 
gizli kalmJ~. erkekler kadmlara aldanrnl§ 
demekti! .. 

*** 

CUMHURtYET 12 EyiUI 1938 

c $ehir· va Memleket Haberle .. i ) Siyasi icmc 
Halk1n tikiyetl ri 

Beyoglu Kaymakam-
1: bgtnin nazari dikkatine 

Kastmpa§ada Okmeydantnda 39 
numarada Hact Bayram oitlu Ce
lal Ylirliyen lmzas!le aldt~tmtz 
mektubda deniliyor ki: 

c Yiiz kilsur nlifuslu bir mahal
lenln k1rk senedenberi kulland1~1 
<;oban c;e§meslnin suyu bundan lie; 
ay evvel bir §ah1s tarafmdan kesi
lerek bah~esine has1r ve tahsls e
dilmi§ti. Bunun Uzerine Sular ida
resine miiracaat ettik. Heyetler ge· 
lerek tahkikat yaptl ve tekrar su
ya kavu§acagtmlz tefhirn edildl. 
U~:r aydanberi bu karann tatbiktm 
bo§ yere bekleylp durduk ve bek -
lerken de Allahm bu vaz slcakla
rmda tam manasile ka~ulduk, kt· 
nldtk. Beyoglu Kaymakamhgtntn 
l~e miidahale ederek suyun bir an 
evvcl tcmininl bUtUn mah!llleli na .. 
mma rica ederim.:. 

••• 
Kastmpa~ada YeldeAirmenl $eyh-

veli sokak 5 numarada Cemal ~en
yiiz imzasile !lldtf{tmtz diRer mek • 
tubda denillyor ki: 

c Y11lardanberi karanhga bogu-
lup giden sokaklar1mtzda mevcud 

I direklerden birine nihayet bir tek 
~ . elektrik lambas1 takJldi. Bu hal 
~ c;ok kalabahk olan soka~Imu.:m ih· 
) tiyacmt kar~1lamaktan uzakttr. 
~ Birle hi~ arasmda adeta £ark yoktur. 

})\ Bo~ kalan diger iki diregede hirer ( 
~ lamba taktldtgt takdirde halk s1- ~ 
~ kmhdan kurtulacaktir.~ 1 

Esnaf cemiyetleri 

i~timalari bitiyor 

Manevi baghbk karar1 
Partiye bildirilecek 

Cic;ekciler cemiyetinin ekseriyet temin 
edilemediginden . geri kalan fevkalade 
heyeti umumiyesi bugiin yaptlacak ve ce
miyet nizamnamesine diger cemiyetler 
gibi bu cemiyetin de Partiye yilksek rna· 
nevt baghhgml gosteren bir madde i!ave 
olunacakttr. 

Cemiyetlerin Partiye baghhklarim 
gostermek iizere nizamnamelerine hirer 

madde ilavesi ic;in yapilan toplanhlar bu
giinkii ic;tima ile tamam olmaktadir. Bu 

kararlar !stanbulda mevcud 100,000 es
nafm hislerine terdiman olarak derhal 
Parti Genel Sekreterli&ine bildirilecek -

Trakyada hayvanc1hga 
~ok ehemmiyet veriliyor 0 

ingiliz politikast v 
amele birlikleri 

ngiliz Batvekili Cemberlayn ve 
nesi <;ekoslovakya, 1spanya ve 
§ark i~leri dolayisile haricen bir c;o Son defa Edirnede a~dan sergide derece alan 

hayvanlara 2000 lira miikafat verildi 

Edimede ac;Ilan hayvan sergisinden bir g{iriinil§ 

Edirne (I{ususl) - Trakyamn zirai Eclirneli 1porcular Yunanilfana 
ve iktisadi sahadaki kalkmmasma yan- gicliyor 
yan en miihim i~lerden biri de hayvan - 1zmirdeki mac;lara i~tirak eden ve iyi 
c1hga verilen ehemmiyettir. netice alan Trakya sporculan Edirr.eye 

Hiikumet ve Umumi Miifetti§lik bi.i- donmii§ ve Gi.imi.ilcine ile !ske~ede yap:· 
yiik fedakarhklarla Trakyada bir ka~ y1l lacak ma~lara hamlanmaga ba§larnl~lar· 
ic;inde hayvancthgl c;;ok ileri gotiirmi.i~ - d1r. 
tiir. !nanh, ~erefli .. gibi biiyiik ~iftlikle· Sporculanmlz 50 ki§ilik bir kafile ha
rin kurulu§U, koylere dam1zhk bogalarm Iinde 9 eylul ak§amJ Yunanistana hare -
temini, saytst elliye yakla§an &§Irn du - ket edeceklerdir. 
raklan, hayvan hastahklarile miicadele ,,,,,,,,,,,,,,,, .. , ........................... .. 

ve saire belliba~h tedbirlerdendir. BeJedi.ye bu 
Bu arada iyi hayvan yeti~tirmeyi te~· Sene 

vile maksadile her y1l biiyiik merkezlerde 
hayvan sergileri de ac;;Ilmakta ve Trak -
yada yeti§tirilen cins hayvanlara biiyiik 
para miikafatlan verilmektedir. 

Bu ciimleden olmak iizere diin Edir • 
nede a~IIan hayvan sergisinde 3 2 k1srak 
ve tay, 29 boga ve inek, 14 ko<; ve koyun 
2000 lira miikafat kazandt. Hayvanlar 
halk ve jUri heyeti tarafmdan ~ok begenil
mi,tir. Bogalar hemen satllml§ ve koy 
dam1zhklarma aynlm14hr. Dort derece ii· 
zerinden ayrtlan primler tamamile ye:in
de idi. Aynca prim kazanm1yan ve fa -
kat bogahk \'asJflanm haiz olan bogalar 
da ileride koyler ir;in satm ahnmak iiz~re 
tesbit edilmittir. 

Bu sene Edirne ve Liileburgazda a~i· 
Ian sergiler, ktymeti ve i§tirak eden hay -
van sayt c;;oklugu baktmmdan gaze c;arp • 
mt§hr. Ogrendigime gore 25 eyl\llde 
Corluda da biiyiik bir hayvan sergisi a~t· 
lacakhr. 

otobiis 

Londradan 30 tane ara
ba abnmas1 muhtemel 

Belediye garajlar miidiirii diin ak§am 
§ehrimizden Viyanaya hareket etmi§tir. 
Garajlar miidiirii elyevm <;op kongresi 
miinasebetile Viyanada bulunan belediye 
makine §Ubesi miidiirii Nusretle bulu§a • 
cak ve iki miidiir oradan Londraya gide
rek lstanbul i~in ahnacak otobiisler etra· 
fmda temas ve tetkiklerde bulunacaklar· 
d1r. 

ilelerile metgul iken dahilen de biiyiik 
luklarla kar§tla§rnl§ bulunuyor. Bun 
c;;in mumaileyh lskoc;;ya'dan Lond 

dondiigil zaman toplad1g1 vi.ikela m 
yalmz Avrupa sulhunu fena halde te 
eden haricl meselelerle degil ayni za 
da dahildeki yeni engelleri bertaraf et 
meselesile de ehemmiyetle me§gul ol 
tur. 

lngiliz kabinesini siki§hrmtt olan z 
luklar; hiikurnetin dahili politikasma 
sir etmekle kalmayip ayni zamanda h 
politikasmJ da mi.iteessir etmektedir. 
zorluklar fngilterenin en kuvvetli i§c;;i 
kilatJ olan amele birlikleri (Trades-
ion) kongresinin Blackpool'de akde 
i<;timada goriilen cezri ve miifrit cere 
ve temayiillerden ileri gelmi§tir. 

Kongrenin nam1m ta§Iyan bu te§k 
1868 · senesinde Trades - Union 'I 
dan bir~ogunun goni.il nzasile i§ 
rak eylemesinden meydana gelmi§tir. 
lihamda bu te,kilata 214 birlik dahil 
rnU§ bulunuyor ki mecmu azas1 4,250, 
ki§idir. lngilterede mevcud bi.itlin am 
birliklerinin azas1 yekunu 1imdi 801,7 
ki§isi kadm olmak iizere 5,308,689 
bulunduguna nazaran yiizde yetmi§ 
kongre teokilatma dahil demektir. 

Bu lngiliz amele birlik.leri Amerika 
mele federasyonu ile Frans1z amele sen 
kalarmm da dahil bulundugu beynelm' 
amele birlikleri federasyonuna bagh 
Beynelmilel federasyonun biiti.in azast 
milyondan fazlad1r. Almanya ve !tal 
amele birlikleri federasyonun haricinde 
dir. 

Amele birlikleri kongresi amelenin t 
fihi, taalisi ve itsizligin azaltllmast g 
kendine mahsus itlerle ugra§makla kal 
maytp memleketin umumt itlerine ve de 
letin politikasina da kart§tr. Arkasmd 
milyonlarca ameleyi hareket getirmege 
i§lerini b~rakmaga sevke muktedir bulu 

dugundan korkunc bir kuvvettir. 
Kongre bu defaki toplanhsmda o k 

dar cezri harekette bulunmu~tur ki !ng 
tere politikasma hakim muhafazaHr pa 
tisi ve sermayedar s1mfi bomba gibi pa 
hyan bu ta§kmhklara kar§J ~iddetle- m 
kabele ve miidafaaya liizum gormii§ler 
dir. 

Y ani, cesur ve lutufkar dostlanm ma
hud evin ' d1~ kaplsi ardmda bir 'daha se· 
I.~m1amak ~erefini - fakaf istem]ye iste
miye - kazanrnt§tl. Ciinkii bir ayak evvel 
oradan uzakla~mak dii~i.incesile sessizce 
savu~tugu halde sokaga ~Ikamam1~ bu
lunuyordu. Kapt oni.inde yiizlerce insan 

yigihydJ ve onlar eve giren aymtn ak1be- _ti_r_. ------------- !nanh ayg1r deposunun ve vilayet aygir
larmm artmas1, aun'i tohumlama kolunun 
da itlemesi dolay!sile oni.imiizdeki ytllar· 
da sergilere daha fazla hayvan i§tirak e· 
decektir. Ancak bu sergilere uzak bzr.· 
lardan halkm o kadar i§tirak etmedigi m
latilmi§tlr. Bunun ic;;in primin artmas1 yc· 

Belediyenin bu seneki biit~esinde, oto
biis imtiyazmm kullamlmaSI ic;;in yar1m 

milyon lirahk tahsisat vard1r. Bu para ile 
otuz kadar otobiis almabilecegi tahmin e
dilmektedir. Halbuki bugiin tehirdeki o
tobiislerin saylSI seksen kadard1r. Binaen
aleyh bu sene almacak otobiislerle bir h
mn hatlarda belediye otobiisleri i§liyebile
cektir. Tahsisatm yiiz bin lirahk bir mik
tari da garajlar ve tamirhaneler tesisine 
sarfedilecektir. Belediye garaj tesis edile
bilecek yerleri §imdiden ayJrrnt§tlt. 

Kapitalizmin kokiinden kopanlmast 
istiyen bu harekete kar§I T aymis ve e ' 
sali muhafazakar gazeteler amele birli1 

leri kongresinin mihveri komiinistlige v 
mutlak sermaye dii§manhgma dondiigiin 
beyan ederek taraftarlanm teyakkuza d 
vet ediyorlar. Bu gazeteler, bugiin !n 
giltere hiitiin varhgm1 sermayeye bord 
oldugu ve hatta amele birliklerinin hik 
meti viicudii dahi bu sermaye bulundu 
gunu yaz1yorlar. 

tini bekliyorlardJ. Bir arahk evden d1~an 
akseden vaveylalar, korkunc aymm 
i~eride facialar yarattJgma zehab uyan

dtrdlgmdan o kalabahgm merak1 ve he
yecam son hadde yiikselmi~ti. Biraz son
ra seslerin kesilmesi herkese bir korku 
getirdi. Aymm kovaladigl ciiceyi, ken -
dini kovahyan iri boy oyunculan ve ev 

halkm1 toptan par~alad1ibm kuruntuhya
rak - btittin o kalabahk • i~in ic;in titri
yordu, bulunduklan yerde ,uursuz bir 
intizarla m1hlamp duruyordu. 

lhtiyar gardiyan i§te bu durumda ka
PIYI ac;tl ve halkm • meraklanm tatmin 
ic;in • kendi iizerine attlacaibm sezer sez
mez gene kapad1, yukandakilerin inme
sini beklemege koyuldu. Sevindik onu" 
garib bir tela~ ic;inde biiziiliip durdugunu 
goriince • Dimetokada yaphgJ gibi - bt· 
YJklanm sert sert c;ekti: · 

- Cekmeceni, dedi, gene &§ITITlar di· 
ye korkuyorsun galiba. Merak etme, bu 
halh bir dahi i~liyen bulunmaz. Haydi 
yiirii, emaneti sahibine ver. 

Ve ay1y1 one siirerek sokaga c;:kti. 
Kraboga ile Aygud arkadan geliyorlar
dl, Y ani en sondayd1, ihtiyatla yiiriiyor
du. Halk, tevehhiim ettikleri facialarm 

ash olmadJ~mJ, aymm kuzuya c;evrildi • 
gini goriince alk1~a ba~lamJ~lar, fakat 
heybetli hayvandan uzakla~may1 da ge
rekli gorerek tabanlan kaldJrrnt~lardJ. 
Gozleri geriye c;evrile c;evrile ve agtzlan 
a!kts haybra haybra ka~JyorlardJ. 

Y ani i~te bu durumdan istifade etti, 
Odunpazanna dogru yiiriiyen halaskar
Iarmdan aynld1, yan sokaklara saptJ, ka
le zindanma vardt, soluk soluga prense
sin hiicresine girdi: 

- hte, dedi, c;ekmece. Bunu mtlan• 
lara kaphrmJ§tlm, aslanlara yalvanp ge· 
ri ald1m! 

Ve bir <;Irptda maceray1 anlath, so • 
nunda yere dizc;okiip ellerini goke kaldtr· 
d1, ruhundan kopup gelen bir sesle ~Uk
ramm hayknd1: 

- Ey Rab, en gaze gorunmiyen 
Allah 1 .. Tiirkleri nic;in yarathgtnl bugi.in 
anladim. Onlar yeryi.izi.inde gortinmese· 
lerdi senin adaletin de kuru bir Iaftnn 
ibaret kalacaktt. Kuvvetini onlann kol
lanna, azametini onlarm endamma ema· 
net edip kendin semalara c;ekilmi~sin. 

(Arkast var> 

MOTEFERRIK 

Prena Mehmed Ali 
§ehrimizde 

. 

$imdiki M1s1r Krah Faruk, sinni rii§
de vas!l olmazdan evvel kraliye niya
bet meclisi reisligini yapml§ olan Prens 
Mehmed Ali, bir mliddet §ehrimizde is
tirahat etmek lizere Patria vapurile 
§ehrimlze gelmi.§tir. 

cRiistem:. nam1 miistearile mlitenek
kiren seyahat eden Prens, r1ht1mda Mt· 
str sefareti erkam tarafmdan kar~tlan
mt§hr. 

<;eatr projeai miiteahhidinin 
teminat ak~esi hiikumetimize 

ge~iyor 
Me§hur <;estr projesinin mliteahhidi 

olarak cenub demiryollanm ve baz1 ce
nub limanlanmm in~YJ. ilzerine alan 
ve fakat taahhiidiinii ifa etmiyen Oto
man • Amerikan Developman §lrketi 
aleyhine taahhiidiinii ifa etn~mesinden 
dolayt hiikumetimizce ac;tlan dava, hU
kumetimiz lehine neticelenmi§ ve §ir
ketin teminatl olan 50,000 alttn liray1 
Banka Komerc;iyale !talyana, hiikume
timize vermege muvafakat etmi§tir. 

ONIVERSITEDE 

Ebbba tekamiil kursu 
a~thyor 

T1b Fakliltesinde ac;1lmasma karar 
verilen etlbba tek~mUl kursu aym 
19 unda tedrisata ba~hyacakbr. istiyen 
doktorlarm i~tirak edebilecegi kursta, 
Universite profesorleri bbbm muayyen 
tekAmfiliine aid bahisler Uzerinde ders-
ler vereceklerdir. 

Kurs, aym 28 ine kadar devam ede -
cektir. -···-Kire~ kuyuauna dii§tii 

Aksarayda Sofular caddesinde otu • 
ran 19 ya~larmda Tahir oglu Hamdi, 

nalband Bohorun diikkAnmda ~ah~ • 
makta iken ayagt kayarak kire~ kuyu-

suna dii~mii§tiir. Hamdi kire~ kuyu • 
sundan kendinl kurtarmak maksadile 
c;;ah~trken o s1rada eline ge~en bir da
macanaya sanlml§tlr. Fakat bu sefer de 
tuzruhile dolu olan damacananm tapas! 
f1rlam1~, Hamdi gozline doklilen tuzru
hile yaralanrnJ~tlr. Hastaneye kaldm -
larak tedavi altma ahnml§tlr, 

rinde olacakt!r kanaatindeyim. 
Londrada yaptlacak tetkik ve temaslar· 

dan sonra bu hususta kat'i karar verilecek-

Bundan ba§ka oniimi.izdeki sene kattr _ti_r·-----------·--
sipalannm da sergilerde yer almas1 ~ok 
yerinde bir te§vik olacakttr. <;i.inkil bu MALIYEDE 
hareket, ordunun makineli tiifeklerile top- $ampanya fiatlar1 indiriliyor 
Ianna k1ymetli esterler yeti§tirilmesinde a· 
mil olacakttr. Aynca zahmetli ve d~tghk 
arazide halkm dayamkh zirai ve ekono -
mik nakil vasttalanm da bunlar te§kil e
decektir. 

$ampanya fiatlarmm indirilmesi hak
kmda haz1rlanan proje mlinasebetile 
bayiler elinde nekadar muhtelif cins 
~ampanya bulundugunun li<; giin i<;inde 
tetkiki emredilmi~tir. Bu §Bmpanyahr 
markalarile birlikte tesbit edilmekte -Ogrendigime gore bu hususlar goz -

oni.inde bulundurularak bunlarm da ser- dir. 
gilere almmas1 i~in Ziraat Vekaleti net· 
dinde te,ebbiisatta bulunulmt:§tur. 

-···-lncir agacmdan diittii 
Uskildarda A<;1ktiirbede oturan Hiise

yin oglu Ismail isminde bir c;ocuk, bah
<;elerinin incir agacmda incir topla -
makta iken muvazenes ini kaybederek 
yere dii~?mii~. viicudiinlin muhtelif yer
lerinden yaralanm1~br. 

$arabotltk kurau 
T ekirdagda a<;tlan §arabd,k kursu 25 

ki~i ile derslere devam etrnP.ktedir. Ge<; 
kalan baz1 kay genclerinin bo§ donmeme
si ic;;in kurs miiddeti uzattlmi~tJr. 

( Avcdar c;oban~e~mede bayram yaptdar ) 

Avc1lar cemiyetinin f1lhk merasimi, 
di.in, her sene oldugu gibi bu sene de 
Ambarhdaki <;oban<;e~mede yap1l -
mt~hr. 

Cemiyetin azas1 avc1lar daha gece -
den Ambarhya giderek avlanmaga ba~
lami§lardt. Mlsafirler lse sabahleyin er· 
kenden trenle KUc;iik<;ekmeceye git • 
mi§ler ve oradan cemiyetin otobiislerile 
<;oban<;e§meye gotiiriilrnii§lerdir. 

Ogleye dogru avcllar, onlerinde ko • 

poylan, strtlannda dolu <;antalarile <;o
ban<;e§meye toplanrni§lard1r. Bu esna • 
da kaynamt§ olan pilflv, zerde kazan -
Ian etrafmda haztr bulunan yUz avct
nm •birden havaya ate~ etmesile mera • 

sim ba~laml§, cemiyet reisi de blr nutuk 
soylemi§tir. Bundan sonra yemek yen
ml~, <;ifte ile veya diger silahlarla atJ§-

lar yaptlrnl§ ve ak§ama kadar eglenil -
mi§tir, 

fngilterenin en biiyiik amele te§kilat 
her tiirlii sermaye usuli.inii ve mevcud ni 
zam ve intizam1 koki.inden kald~rmak ic;i 
biaman harb ac;;arken toptan idare taraf 
tan sayd1klan Almanya, ltalya ve Japon 
yaya kar§l !ngilterenin silahla hareket e 
lemesini taleb etmittir. 

Hatta te§kilitm hiik\lmetten evvel ken
disi bilfiil harb ve mi.icadele yapmas1 ic;;in 
!ngiltereden mezkfir iic; memlekete gide· 
cek ve oradan gelecek mallart tahmil ve 
ihrac ve nakil i§lerine amelenin boykot 
yapmaga davet edilmesi, demir in§aat a· 
mele birlikleri tarafmdan istenmittir. Bu 
karar sureti reddedilmitse de lspanyadaki 
Barselona hiikumetine silah gonderilmesi 
serbest olmau ve parlamentonun derhnl 
davet edilmesi gibi hiikumeti mi.itkilatta 
baakacak diger karar suretleri kabul edil~ 
mi,tir. 

Bugiin !ngilterede iki milyona yakm 
amele itsizdir. Ailelerile beraber bet mil
yon tutan ve biitiin milletin sekizde birini 
te§kil eden bu halka hiikumetin i~ hula· 
mamasJ kendisinin itibanm kesretmekte idi. 
Bunun iizerine de amele birlikleri kongre
si kendisini harici ve dahili politikada yeni 
zorluklar kartlsmda buakmi§hr. 

Muhm'Tem Feysi TOGAY 

Duvardan diiten amele 
Ayaspa§a caddesinde Milhendis mek

tebine aid yeni yaptlmakta olan bir bi
nada <;ah§an amele Siileyman ikl met· 
re yliksekligindeki duvardan diiierek 
ba~mdan a~tr surette yaralanmli, has -
taneye kaldmlarak tedavl altma alm -

m1~t1r. 

Cumhuriyet 
NUsban S kuruetur. 

Abona feraltl I { TUrkiye Barl.c 
Y 1 tela tc:to 

Senellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
'Oc: ayhk 400 • 800 • 
Blr •rltk 150 • Yoktur 



F ransada gOriilen dahili 
ihtilafa aldanmamah» 
Alber Saro'nun ihtar dolu bir nutku 

ranstz Naz1r1 « Caniyane niyetler besliyenler 
derhal ikkat etmelidir, tehlike antnda Fransa 

miittehid bir kiitle haline gelecektir » diyor 
CBastaratt 1 fncf sahtfede) I pati gosterdiklerini k~y~etmi§ ve sozle· 

k hic;bir §ey yoktur. Eger yarm teh - rine §Oyle devam etmt§hr : 
·e ve vazife saati t;alacak olursa Fran- c- Su1h ic;in, devamh bir su1h it;:in

haricden gelen her tehlike anmda dir ki, demokrasiler bu anda tel?ebbi.is-
dugu gibi derhal miittehid bir kiitle 1erini ve gayretlerini birle11tirmill bu • 
linde toplanacakbr. Hakiki olmaktan 1unuyorlar. Harb oliilerinin ka.nlarile 

yade zahiri olan ve alakadarlarm pro- boyanmu;; b.u topraklardan ebed1 .. su!h 
d ·1 · d'l d hT iht'l.fl it;:inde $;md1 banllml!l bulunan muttef1k 

ganhas~ edlzamb ek I enlda 1 1 Ila an ve dost milvonlarca oli.iniin dirilere 
tza anc en a 1p a anmama 1 ve · . 1 d .. . .. . . dogvru yukselen myaz anm uymuyor 
ucnmane umtdler beslemenm fayda· .. 1 .. 1 b' · b' h v . musunuz? Bu o u er tze yem 1r ar-
z oldugunu anlamahd1r. Sulh teraz1 - b' d ·yet icin sonsuz bir U~'Urum 

. . 't . . b"'t" m me en1 . -. 
ne memleketim1z oton esmm u un ld v 'htar ediyorlar. 

v ·t b b'l . . . b d h'" o ugunu I . 1rhg1 e asa 1 mes1 1c;m u a lll .. 1 .. 1 b' h b' k t'' . . .. Sonra bu o u er 1ze. ar m a wven 
Hfakm her zamandan ztyade dunyaya k dder bir §eY olmadtgmt ve tehli -
an edilmesi ve zarlarm ahlmast bek - kmu. a t amact~a kadar iyi niyet sahi-

. 1 r d enm a y . . 
nmeden teytd 0 unmaSI azim If. bi insan ve milletlerin bu harbin onune 
Daha ~?imdiden selameti umumiye na- ge<;mege c;ah~ma1an icab ettigini ihtar 
ma biitiin Frans1zlarm vatanm ken : ediyorlar. 
' lerinden bekledigi maddi ve manevt F nsa iyi nivet besliven insanlarm 
dakarhklarda bulunmalan laZimdu. ara~:nda' b~lun~akla iftihar eder. Yir· 
iikumet reislnin etrafmda her zaman- mi senelik bir sulh, memleketimize llU 
n daha stkt bir §ekilde toplanmahyiZ. harabelerden kalkmmak imkamm ver
anstz milleti bu diplomatik ftrtmanm mi§tir. Bu yirmi sene bilhassa Fransa

inde takdire §ayan bir §ekilde sinir - ya eski muartzlarma karlli kalbinden 
rine hakim bulunuyor. Birkac; hafta her tiirlii kin ve di.i$manhgt serbest~e 

el ingiltere Hariciye Naztrt silmek imkamm bah§etmi~tir. 
ranstz • !ngiliz tesaniidiinii teyid et • Bugiin dahi diinyamn azim endi$ele · 
i§ti. Bu beyanat, iki milletin su1hun rini izale etmek ic;in harbe kurban git
. klinetle tesisi ic;in rejimleri ne olursa mi§ olan llU topraklarda alenen diyo • 
sun biitiin devletlerle te§riki mesai rum ki, biiyiik Fransa, insani Fransa 
mege haztr bulundugu manasmt ta - !lU kahramanlarm kabirleri iizerinden 

ammun etmektedir.:. merd, kuvvetli, emin ve asla hiyanet 
Franaa elini uzatmaga haz1rd1r etmemi!l olan elini uzatmaga amadedir. 
Dahiliye Nazm miiteakJben Ameri - F~k~t o el hic;.bir zaman da titreme -

d F tzlara miiessir bir sem· mlsttr.:. 
amn a rans lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIUIIIOOOOOUUOUUOUUUUU'U-

.. , .. ,,,.,,,., .. ,,ttlllltllllllllflllllllllttflllllllll 

Cenevre yolunda I ~artsJz teslim ! 
ariciye Vekilimiz Sofya Frankocular, harbe niha· 

ve Belgradda IJ~ij~akat· yet vermek i~in bu ,arb 
larcla bulundu gene tek_!:~rladtlar 

Sofya 11 {a.a.) - Cenevreye git -
nekte olan Tiirkiye Hariciye Vekili 
U~tii Aras, diin, saat 14 te Sofyadan 
ec;mi~ ve istasyonda, Ba~vekil Kose 
anof bulunmad1gmdan, onun namma 
rotokol ~fi ve Hususi Kalem miidiirile 
ulgaristanm Ankara ekisi Kristof, 
ariciye Siyaset hleri miidlirli ve Yu -

anistan, Y ugoslavya ve Romanya el -
'leri tarafmdan selamlanml$hT. 

Trenin yanm saatlik tevakkufu esna
nda doktor Aras, kendisini selamlama
a gelen zevatla gorii~mii~ ve yoluna de
am etmi$tir. 

Belgrad 11 {a.a.) - Doktor Aras, 
iin ak$am, Belgraddan gec;mi$ ve istas
onda Hariciye Nezareti mlimessillerile 
unanistan ve Romanya elc;ileri tarafm

an selamlanmJ~hr. 
Aras, lstasyonda kendisile gorii • 

en gazetecilere, Balkanlarm bugiinii 
e istikbali nikbinlikle derpi~ ettiklerini 
oylemi$tir. 

Marsilya liman1nda vaziyet 
normal 

Marsilya 11 (a.a.) - Son giinler zar
nda oldugu gibi bu sabah da Marsilya 

'mamnda normal bir §ekilde c;ah§tlrnl§
lr. Hic;bir hadise kaydedilmemi§tir. 

Japonlar diin ~iddetli 
bir taarruza ge~tiler 

Toky o 11 (a.a.) - Anhuei eyaletinin 
erkezinde bir §ehir olan Liuan'dan a
nan malumata ~ore bugiin saat 13 te 
aponlar §iddetli bir taarruza get;:mi!l . 
erdir. Japon piyade k1t'alan top<;ularm 
imayesinde olarak Liuan'm garbinde 
ain .Fu~en t epesine 800 metrelik bir 
esafede bulunan :?ih nehrinin garb sa

ilini takihen ilerlemPktedirler. 
Tokvo 11 (a.a.) - Gazetelerde <;1kan 

ir h~bere gor e. iki se~ryar Japon ktt'a
• 9 evlulde H ouan e~·1etinde $en~c::ufu 
e Talkc:ng'1 i!;?~al ettikten sonra Fu -
u'yu $uh. ,aku'ya baghya~ hatt~ .kadar 
erliverek Pekin llimend1ferlermm ce
ub ktsmlm kesmege te§ebblis etmill -
ir. 

Metaksas Atinaya dondii 
Atina I I (a.a.) - Ba§vekil Metak

as, Kammena' da gec;irdi~i tatilden son

ta bu~iin Atinava donmii~tiir. 

Selanik fuar1 a~1ldi 
A tina 1 I ( a.a.) - Selanik enternas

' onal fuarJ budin a!;llml§ttr. Bulgaristan, 
~rnavudluk, Romanya, Ti.irkiye, Yu -
~oslavya, Almanya, ltalya ve Polonya 
1irer paviyonla fuarda temsil ediliyor 
ar. 

• 

Bilba 11 (a.a.) - Frankocu mat
buat, lspanyol ihtilafma tavassud ihtimal
leri meselesini tekrar mevzuu bahs etme
~e ba~lami&br. Mulhern olarak yaz!ld!gl 
belli olan bu makalelerde herhangi bir 
tavassutun kat'iyyen kabul edileptiyecegi 
tasrih olunmaktad1r. Gazeteler diyor ki: 

«- Dii~man, bila kayd ve ~art teslim 
olmahd1r, harbi kazanm1~ bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, yap1lan fedakarhklar ve 
dokiilen kan goz oni.inde tutulursa, Bar

selonda miizakerelerde bulunmak sure -
tile bu zaferi k1ymetten dii~iirmek bir ci
nayet olur. F rankonun son sozii $Udur: 
DU~manm bilakaydii$art teslim olmasi 
harbe stir' atle nihayet vermenin yegane 
c;aresidir. » 
Frankiatler yeni mev%iler aldtlar 

Burgos 11 (a.a.) - Frankocular dun 
Kaballos daglarmda ele gec;irdikleri mev
zilere kar~t dii~manm yaphih ~iddetli mu
kabil hiicumlan piiskiirtmii$lerdir. Oii~
man, kanh bir ma~lubiyete ugramJ~hr. 

Frankocular, ileri ytiriiyii$lerine de -

vam ederek bu daglarda yeniden mlihim 
mevziler ele gec;irmi$lerdir. lleri yiirii -
yii~ devam etmektedir. 

Bulgaristanda su haskin1 100 
milyon leva zarar yaph 

Sofya (Hususi) - Aym sekizinci 
ve dokuzuncu geceleri Bulgaristamn 
(Man<;esteri) namile amlan Gabrova 
~ehrini iki kere su bash. Sehrin ortasm -
dan ge<;en Y antra nehrile Sinkevitsa de-

resi yagan $iddetli yagmurlardan ta~ml§ 
ve civardaki biitiin fabrika ve c;iftlik!er 
su altmda kalml$t1r. Pek c;ok hayvan ol-

mii~. mezruat tamamile mahvolmu~tur. 
Utro gazetesi zararm 100 milyon leva 
oldugunu yaz1yor. 

Niliifer ~aytnda bir facia 
Bursa 1 I (T elefonla) - Mudanya

nm Barhan koyiinden bir kac; arkada~. 
Nilufer !;aymda bahk avlad1ktan sonra 

ic;lerinden F azh isminde biri tekrar ba
llk kapmak iizere suya girmi§, fakat agac 
koklerinin arasma s!kJ~arak bogulmu§ -
tur. 

Oslo grup devletleri 
naz1r larinln i~timat 

Cenevre 11 (a.a.) - !sve~ Har!ciye 
Nazmmn daveti iizerine, Oslo grupu dev· 
letleri -Belc;ika, Liiksenburg, Hollanda, 
Danimarka, N orvec;, lsvet; v! F ellandiya
bu gUn ogleden sonra bir toplantJ yaparak 
Miletler Cemiyetinin bu ic;tima devre~in
de mezkur grupun ittihaz edecegi hath ha
reketi tetkik etmi§lerdir. 

CUMHUR 3 

Tiirkiye · italya 

ticaret itilaf1 

Miizakerelere bu hafta 
i~in de ~ehrimizd e 

ba~lanacak 

ltalya ile akdedccegimiz yeni ticaret 
anla§masmm !stanbulda miizuk _,;m 
yapacak olan heyetimiz bu gun Ankara
dan ~ehrimize gelecektir. 

Heyetimiz Tiirkofis reisi Biirhan Sa
nus, ofisin ltalya masas1 mii~aviri Zey
bekoglu, ofis raportorlerinden F az1l ve 
Merkez Bankasi namma Afiften mi.ir t'k

kebdir. Heyet riyasetini §ehrimizde bulu
nan Hariciye genel sekreteri Nurnan Me
nemencioglu yapacaktJr. 

ltalyan ticaret heyeti de t;ar§amba gij
ni.i §ehrimize gelecek, rniizakerelerin ilk te· 
maslan per~embe giinii olacaktn. 

~ek hadiselerinin 

seyriisefere tesiri 

Ekspres ve konvansyonel 
hep teahhurla geliyorlar 

Sabahlan sa at 7,25 te Sirkeciye gel
meleri iktJza eden Avrupa ekspre~ile 
konvansiyonel trenleri son giinlerde, Sir
keciye biiyiik rotarlarla gelmektedirler. 

Diin sabah ekspres Sirkeciye ancak 
saat 9,16 da gelebilmi$tir. Bu suretle tren 
bir saat 41 dakikalJk rotar yapmJ~llr. 
Espres evvelki sabah da bir saat 15 da
kihllk rotar yapmi~tJ. 

OgrendiF;imize gore ekspres ve kon -
vansiyonelin teahhuru Alman ve Cekos
lovakya hududlan arasmda olmaktad1r. 
Avrupada siyasi havamn c;ok kan&Jk ol

mas! ve bilhassa bu kans1khgm merkezi 
stkletini Almanya ve Cekoslovakyanm 
te~kil etmesi bu iki memleketi yalmz si • 

yasi niimayi~lere ve asker! hawhklara 
deF;il, hududlannda s1k1 takyidata ~a 
sevketmi~tir. Bu ciimleden olarak $!;erek 
Cekoslovakyadan Almanyaya, $!;erekse 
Almanyadan Cekoslovakyaya dogru !Ze
<;en trenler ve yolculan ~imdiye kadar 
goriilmemi& bir sik1hkla kontrol edilrr.ek
tedir. Bu kontrol saatlerce siirdiigiinden 
trenler de ~e<; kalmaktadu. 

Bir tereddiidiin izah1 
[Ba$makaleden devamJ 

ler artJk Dominion hiikumetleri tarafm -
dan Krala takdim edilmekte V{' oralarda 
yalmz Krait temsil etmektedirler. Mo
dern !ngiliz Commonwealth'ini, mii~terek 
bir hanedanm ~ahsmda birle~en hiir ve 
miistakil devletler federasyonuna be:ne· 
tebiliriz. 

Avrupanm garb sahillerine yana&ml~ 
bir seyyah ge.IJ1isini anduan ingi) lere, 
bu muazzam imparatorlugun sadece bir 
par<;asJdJr. Eger Dominion'lar iizerinde 
manevi bir tesiri varsa bunu daha ziyade 
tarihe ve an'aneye borcludur. 1774 te 
Amerikamn miistemleke zincirini kopa
rarak atmas1 1ngiltere iyin biiyiik bir d~rs 
te$kil etti. Beyaz insanlarm ahalisini te&
kil ettigi kolonileri kuvvet ve zorballkla 
muhafaza etmenin miimkiin olarnJyaca
gJm anlad1 ve onlara kar&J - kemalini 
Yirminci amda bulan - son derece mahir, 
adeta dahiyane, liberal bir siyaset takib 
etti. Bugiin, Commonwealth birbirine 
maddi manevl karde~lik baglarile mer
but bir iilkeler birli~idir. lngiltere, o iil
kelerin babas1du. Fa kat oyle bir baba ki 
c;ocuklanm hrmamak, giicendirmemek, 
onlan kendinden sogutmamak ic;in daima 
dikkat sarfeder, biitiin kalbile onlarm 
iizerine titrer. 

Ciinkii, 1ngilterenin hayah ve istikbali 
bu imparatorlugun vahdetine baghdu. 
Onun da~!lmas1 veya zay1flamas1 1ngil
terenin sars1lmasJ demektir. 

Avrupada muvazene bozulsun, fngil
tere $iiphesiz istemcz. F aka t bir A vrupa 
meselesi KanadayJ, Cenubi AfrikayJ, 
Avustralyaya1 ve Y eni Zelanday1 ne 
dereceye kadar alakadar edehilir? 0 
dii&iinmege mecburdur. Ancak lmpara
torlu~un ha_yatl menfaatleri veya &erefi 
mevzuu bahsolacagJ zamand1r ki 1ng:1iz 
hiikumeti, biitiin Dominion'lann kendisi
ne hak vereceklerine emin olarak, gogsii
nii gere gere ortaya ahlmaga cesaret ede
cektir. · 

Bugiin ortada bir harb tehlikesi var. 
i ngiltere, biitiin hasmetile Almanyanm 
k r lstna dikilirse s~lhu kuvvetlendirmek 
miimkiindiir. Evet, fakat bu hareketle 
bir taraftan sulh kuvvet bulurken; di~er 
taraftan Dominion'larm H ome'den sogu
malan ve yavas yava& ondan uzakla~rna
YI dii~iinmeleri de k~bildir. 

hte lngiltere bundan c;ekiniyor. Kuv
vetinden kaybederek sulh ic;inde boca
lamaktansa, harb tehlikesi kar$Jsmda 
ha$metle ya§amayl tercih edivor. 

NADIR NADI 

Bir mukayese Hidtse!er arastnda 

Otel Termal ve 
lmrah mahkumJanna dair 

~ e~en giin, «lmrah tecriibesi» 
~ ba,hkh bir yaz1m iizerina, 

<;elik P alas miinevver okuyucularirniz ~ 
dan biri, bana gonderdigi mektubda, 
hangi su~lular1 ve ne nisbette mazur 
gordiigiimii anlamak ihtiyacile soru
yor: 

Sirin Y alova ile ye§il Bursay1 muka
yese edecek degilim. ]an ]ak Ruso'yu 
tekzib elmek isteseydim soziime bu muka
yese ile ba§lardJm. Bernarden do Sen -
P1yer' e, tabiatseverlikte emsalsiz bir ornek 
olan o koca filozof, Emil ismindeki me~
hur terbiye kitahma ba§larken, tabiatin 
elinden her §eyin iyi bir halde ~1khgm1 
ve her §eyin insanlann elinde bozuldugu
nu soyler. 

Bu iddiamn hakh ve haks1z taraflan 
vard1r: Hakh tarafma misal Bursa, hak
SJZ tarafma misal de Y alovad1r. Bursa 
tabil haiile glizeldn. Y alova ise tabiate 
yard1mc1 olan san' at ve emegin ilave et
tigi giizclliklerle daha giizeldir. Ben Bur
~a • <;ekirge yolunun Avrupadan getiril
mi§, bir incisi gibi duran <;elikpalasla Y a
lovanm ye§il bir tac hal inde ba§Ina giy
digi 1hcalar mmtakasmm iri p1rlantas1 o
lan otel T ermal arasmda bir mukayese 
yapmak Jstiyorum. 

<;elikpalasta odaniZln balkonuna otur
dugunuz vakit ye§il Bursamn sanki bii
tiin ye~illikleri goziinliziin oni.ine ve goz 
alabild!gine serilir, gider. Orada tabiatle 
kar§1kar~1yasimz. A raniZda ins an eli ka
n§ml§ dar bir asfalt yoldan ba§ka bir §ey 
yoktur. T a uzaklarda makine ve elektirk 
devrinin mehabetini gosteren merinos fab
rikasJ goz.iiniize <;arpmasa, nazarmtz ye
~il bir denizin enginlerine dalar, kaybo
lur. 

~imdi biitiin bu ye§illikleri derleyip 
toplaym1z. Bu derlemeden viicude gele
cek y1gmlar ve tepelerle Y alovada otel 
T ermalin etrafm1 sanmz. Onun balko -
nundan bakarken kar§Jla§acagmlz miite
kasif ye§illik de budur. Fa kat yalmz bu 
degildir. 0 ziimriid y1gmlannm etekle -
rinde san' at elinin i§ledigi oyalar ve her 
tarafa serpilmi~ san, al. pembe, mor, la
civerd canh elmaslar gozliniizi.i t;eker ve 
bunlan yakmdan gormek hevesine gale
be edemezsiniz. 

~imdi otelin devetiiyii renginde kahn 
hahlarla do~enmi§ koridorlanndan ge~i
yor, rnerdivenleiinden iniyorsunuz. Go -
zi.ini.ize ~arpan bol bir mermer beyazhg1 

ve temizlt&i arasmdan bahc;eye <;1k1yorsu· 
nuz. lspanyadan, !talyadan, Japonyaya 
kadar muhtelif iklimlerin nebatatmelaki 

Yazan: ALl K.A.MI AKYtJZ 

bodur fidanlar sizi kah Hindistamn, kah 
Afrikamn esrarli ko~lerinde ya§ahr. Fa
kat siz oralarda buradaki zemini bula
mc:-;miz. Zemin burada gayet ye§il 
gombalarya c;imile binbin yaprag1 ve ga
ze! <;imile do§enmi§tir. iki numara sa!; 
makinesile kupdmJ& gibi diimdiiz duran 

bu lekesiz ye§il lemin iistiinde begonya
lar, betony alar, renkli ipek t;i<;ekleri ... 
lri t;it;ekli sa ray pa tlan ve bunlann t;e· 
~idleri, ate~ <;i<;.egi ve robelyalar; mavi, 
6eyaz mine <;.i<;.:kler; tabiatin sinesinde 
sakh biitiin canh renkleri k1yas1ya if~a 
etmektedir. 

«Dort be§ ~ocuklu, kuk lira ayhkb 
bir veznedar tasavvur buyurunuz: 
Bir ~ocugu veremdir, tedaviye muh
tacdu. Digerleri mektebe gidiyorlar. 
Tahsil masraflari vard1r. Ayhgmdan 

ba§ka geliri olm1yan bu adam, namus
ludur, diiriisttiir; maa§ile ancak olmi
yecek kadar ge~inebiliyor. Farzediniz 

ki bu arada karJsi da ag1r bir hastahga 
yakalanrni§hr. Ay sonudur, ilac para-
51 bile yoktur. Bu vaziyet kar§Ismda, 
muhafazast kendisine tevdi edilmi§ o
lan kasadan gizlice elli lira ahyor. 

Belki de ilk maa§ile bunu kapatmak 
niyetindedir. Fakat, burada zimmeti
ne para ge~irme su~u yoktur mu di· 
yecegiz?» 

Elcevab: Vardtr. Fakat bu su~, 
mefruz bir metresine hediye almak, 

lerile goziiniiz doyar. Ben gormedigim yahud bir gece Beyoglunda sabahla-
ve isimlcrini bilmedigim bu orneklere de mak i~in zimmetine para ge~iren ge
goz gezdirdikten sonra orada i& ba§mda ne boyle evli bir veznedarm su~un • 
buldugum bahc;1van Pandeli'nin toprakh dan ~ok farkhdtr. fkisini de ayni ha
elini s1k1p kendisin: tebrik ettim. pisane kogu§Una yabrmak, ikisine de 

Bunlan gordiikten sonra camekanlar
da ve serlerde yetJ§tirilenleri de gormek 
isterseniz bir yamaca t1rman1r ve biraz 
yorulursunuz; fa kat merakmiZl tatmin 
edecek binbir c;e§id <;i~ek ve nebat ornek-

<;e!ikpalasm §ahane antresi, kat kat ayn; mahkumiyet damgasmt vurmak 
c;:kllan asma bah~eleri, onde boylu bo- ve ikisini de ifinden ~tkarmak, ceza 
yuna uzilnan ye~il yamac1 ve bu yamacm 

miiddetleri ne olursa olsun, adalet 
ii~tiine ~i~ekten biiyiik harflerle yaZilmt§ 
(<;elikpalas) ismi ihti§amile ruhu doldu- kasdile adaletaizlige diitmek degil mi-
rur. Otel T ermalm ise pen cered en fark- dir? Hi~ §iiphe yok, okuyucumuzun 

sJz miitevazi kiibik bir kaplsJ vardJr ki bahsettigi veznedar, benim hovarda 

b. ·1 ~ veznedanmdan ~ok daha mazurdur pek uzun boylu iseniz sizi 1raz egt mege 
mecbur eder. Besbelli modern mimari ve boyleleri i~in bir jiirinin -su~lar1 
kap!ya liizumundan fazla irtifa vermeyi tekerriir etmemek §artile- beraet ka
binanm hesabma ziyan say1yor. Fa kat bir ran vermesi arzu edilmez bir §ey de
kere kaptyl gec;tikten sonra saloniannm gilclir • 
biiyi.ikliigi.i, tarasaEJmn uzunlugu ve ge- Tiirkiyede jiiri usulii olmad1gma 
ni~ligi <;elikpa 1 asta oldugu gibi goziiniizii gore, ayni au~u i§liyen iki vezneda
doyurur. Servis her ikisinde muntazam- rtn ceza teklini birbirinden ayuacak 
du. Avrupa otellerinin konforuna ah~ml§ bir siateme ihtiyac vardt. Eger 1m
en mli§kiilpesend bir yolcu bunlann hit;- rah usulii, mazeretli su~lulan maze
birinde y_adugamaz. Otel T erma lin a- retsizlerden aymyorsa -ki hen bOyle 
sansorle inilen bodrum katmdaki ma biliyoruml" bu ihtiyact l<ar§lhyabile· 

banyolan geni~ligi, aydmhg1, temizligi ve cektir. Eger aymruyorsa -ki buna ih
bilhassa tazyikli su masaj1 yapan du§lu timal vermiyorum- okuyucumuzun 
s1hhi tesisatile idealdir. Fa kat <;elikpa- yazdtgl mektubun sonundaki biiyiik 
lasm §ahs1mza mahsus du§lu ve kabineli endi§esine i§tirak ederim: «Neden bir 

odalan konfor itibarile, ba§ka tabir bu - kilo. tiitiinle be§ kilo tuz ka~udtglD -
lamtyorum, idealin de fevkindedir diye- dan dolayt bir koylii Ak~eabadm kiif 
cegim. Boyle banyolu, kabineli odalan kokan m ahzen gibi hapisanesinde in
olan oteller Avrupamn biiyiik ~ehirlerin- lerken, k endisine yiiz vermedigi i~in 
de bile bir istisna te§kil eder. <;elikpalas- metresini •i§liyen Hir kabaday1 imra-

tenevvi.iii keskin renkler ve mi.istesna -:t 
ta istediginiz vakit kimseye hesab verme- hda keyif siirsiin ?» 

orneklerle gosteren bu bah~e yakmdan 1 b 1 · · 0 1 
d Y 11 den orada bany.onuzu a a i irsmJz. .te Dog'"'ru. Fakat lmrahntn bahtiyar 

goriili.ip incelenmeye eger: o arm k 
iki tarafma mall ve ligoranyalarla duvar T ermalde tedavJ banyosu ~ sa at on se IZ~ mahkUmlart arasmda bOyle hir kaba-
§ekli verilmi§, ma SJra top akasyalar di- kadardir. F akat bul~ndu~-~n~z k~tt~kl dayl oldugunu bilmiyoruz ve olabile-

adi su banyosundan 1~tedigm1z vak1t uc- ... • d 1 'ht' 1 · 
kilmi§tir. Parklarm 1t; taraflar.!.nda ise . . d b'l' · · ISO cegtne e as a 1 tma vermtyoruz. 

retsiz olarak 1shfade e e 1 JrsJmz. r-- k" Adl' y kAl t' • k d 
biiyiik rnuhtelif yaban agaclar1, ~e§id t;e- . . d h • k b' · '-"un u tye e a e Inln rna sa t 

oda~mdan 12 smm e usus1 a mes1 1- I k 'f .... 1 b. · 
~id biiyiik Avrupa ~amlan, ters salkJm vardJr. mra tyJ. « eyt suru en)) tr mes1re 

kara agaclar, su ba§lannda ters sofra ve <;elikpalasm kat kat bah<;esindeki ha· yeri degil, «~all§tlan» bir 11lah yeri 
top dolyalar, beyaz ve ye§il yaprakh vuzlu kaskadJ ince ~mltJ ve mmlt!sile ku· haline koymakttr. Nihayet bu adanm 

l 1 1 I ·· .. .. .. 0 1 mahkuAmlan nt·sbi olarak bahtiyar-at;ara ar, a a(_tam 1 cmar ar gorursunuz. laginlZI ok§ar, uykunuzu getirir. te 
Sonra aralarmda biiyiik sazlar, ve beyaz T ennalin ise bi.itiin civan kuytu agachklar 
ptiskiillii pa§a tiiyleri, kamaropsa fidan- arasmdan yJian gibi k1vnlarak kaybolan 
Ian ve palmiyelerin enva1.... derelerinin <;ag1lt1Sl ve ~~ghyanlannm §a· 

Bir tarafta bakarsm1z kamelyalara nlhsile doludur. 

dtrlar. OJ§andaki sarbest insanlara go
re vaziyetleri, hiirriyetlerinden tecrid 

edilmi§ siirgiinlerin vaziyetinden fark
uzdu. 

PEYAMI SAFA ~arma§lk ve J apon giilleri sanlml§, otede Otel T erma ide yemek yerken Rumen 
gene kamelyalar sarma§lk ve boru c;it;ek- k1zlarmdan mi.irekkeb bir orkestra tak1m1 
lerine biiriinmli§tiir. Sonra gayet bi.iyiik gtizel havalarile musiki zevkinizi ok§ar. 

ye§a siyah yapraklt kanalar. <;i<;eklerinin <;elikpalasta bu vazife radyolu bir gra- Ha valar serinliyor 
<;e§id c;e§id renkleri ilmin, san' atm miida- mofonun canSJZ plaklarma gordiiriilmek-
halesile tabialin istisnalar viicude getir· tedir. Fa kat Bursamn taze tereyagile 
mekteki cimriligine muvaffakiyetle nas1l pi§en yemekleri bu eksik]igi size unuttu
galebe <;ahnd1gmJ gosteriyor. Bak1yorsu- rur. Y emekler her iki otelde de itinah 
nuz bir nevi <;i<;egin turunou san, k1nn1- ve servis aynidir. KaphcalanmJzm bu iki 
z1, pembe ve bej renginde muhtelif cinsle· §aheseri ecnebilere kar§J yiiziimiizii agar· 
ri var. 0 ortancalar! Pembe, kum1z1, tacak bir rniikemrneliyettedir. Tiirk top
mavi cinslerile o koca ortancalar ve §U ragmdan daha boyle ne feyizli eserler 
mevsimde o renk renk. !;e~id <;e§id, yedi- f1~kuacak, bilir miyiz? 
veren giilleri .. Hele o pek btiyiik yaprakh . ALl KAMI AKYVZ 

Nafta . V ekili · diin 
,ehrimize geldi 

r Bastaratt t fnct sahttede J 
riinden Miihendis mektebinin tevsii, 
dersane §ekl ine sokulacak eski yatait -
h ane k1smile tadilat yaptlacak olan 
pansiyon binas1 ve bu seneki mezun -
larla yeni kaydolunacak talebeler hak
km da izahat alan Ali <;etinkaya og1eye 
dogru buradan aynlm1~ttr . 

Naf1a Vekilimiz og1eden sonra saat 
14 te Y1ldtzdaki Naf1 a Teknik okulunu 
ziyaret etmi§, burada yap1lan bina ta-
d ilatmt gozden gec;irmi§ ve izahat al · 
mt~hr. 

Ali <;etinkaya diin bilhassa Bebek -
i stinye ~rolunun imtidadtm te~kil ede-
cek ve Bebekten itibaren y olun ac;Ilma
sile Dolmabah<;eden Taksime r;:tkacak o-
1an yol iizcrinde tetkikat y apmi$h r. Bu 
yolun Naf1anm !st::tnbul Belediyesine 
yapacag1 y ar d 1m lar1a inlla edilmesi hak
kmda Vekiller Heyeti karar vermi§ bu
lunmaktadlr. 

Nafta Vekili bugiin de tetkiklerine 
devam edecektir. Bu m eyanda Tram -
vay §irketinin vaziyeti ve sattn almma
Sl i§inin de tetkik mevzuu olacag1 anla
§llmaktadrr. 

Y e,il Bursan1n 
kurtulu, giinii 

[Ba~taratt 1 tnct sahttede I 

kumandana buket verdi. Sehir namma da 
Atatiirk heykeline c;elenk kondu. 

Mi.iteak1ben Ordu meb'usu Bursah 
Muhiddin Baha, halka hitaben oparlorle, 
nutuk soyledi. Nutuktan sonra biiyiik bir 
ge!;idresmi yap1ld1. Hlikumet oniinde vali 
.Sefik Soyerler kumandan General Ekrem 
~ehnmizde bulunan meb'uslar, hi.ikumet ve 
te§ekkiiller erkam ham bulunuyorlard1. 
Gec;idresmi bir saat kadar siirdii. Kagn1 
ile cepane ta~1yan ve kucaklannda ~ocuk
larJ bulunan kadmlar t;ok alkJ§Ianarak hal
ka milli mucadele 51:iinlerini hahrlathlar. 
Bilahare alay, &ehidlige gitti. Nutuklar 
soylendi, <;elenkler kondu. A skeri karar
gaha gidilerek halkm orduya kar~1 olan 
mmnet ve ~iikranlan bildirildi. 

,Sehir ba~tan ba§a bayraklarla donan • 
mi§ ve elektriklerle siislenmi§tir. Halk en 
biiyiik bayrami ya§amaktad!r. Gece mii
teaddid fener alaylan yap1ldJ. Belediye 
tarafmdan <;elikpalasta ordu erkamna bir 
Liyafet verildi. Askerlerimize de belva 
dag1hld1. Halkevi tarafmdan bir garden 

parti tertib edildi. 

Diin ktrlar ve plajlar 
gene halkla dolu idi 
fstanbullular, yazla sonbahar arasm • 

daki son giizel tatil giinlerinden birini da· 
ha ho§ get;irmek i~in diin mesire yerlerine. 
kulara, plajlara akm etmi§lerdir. 

Vapur ve trenler, halk1 serin yerlere ta· 
§Imakla bitirememi§tir. 

Dun Bogaza biiyiik bir akm goriilmii§-
tiir. • 

Florya plajJna, agustosun s1cak giinle
rindeki kadar olmamakla beraber gene 
olduk!;a ragbet vard1. Adalara giden va
purlarm hi~ de tenha olmadtgi goriilii -
yordu. ' 

H ava vaziyeti 
Ye§ilkoy meteoroloji istasyonundan al

dJgimiz malumata nazaran dun yurdda 
hava, Dogu Anadolu ile Karadenizin ~ar
kmda bulutlu ve yagJ§h, diger bolgelerde 

a<;:Ik get;mi§, rii zgarlar, E genin cenub kw 
mmda garbdan orta kuvvette ve diger bol
gelerde §imalden esmi§tir. 

!stanbulda hava at;lk ve sakin ge<;mi~.
tir. Saat 14 te hava tazyik1 759,6 mili -
metre, suhunet en ytiksek giine§te 58.4. 
golgede 26,8, en az 16,5 santigradd1. 

. 
Musolini Triyesteye gidiyor 

Roma 11 (a.a.) - Musolini, bu sa

bah otomobilltr: R omadaa aynlml§tJr. Mu
solininin Rokka Della K aminateye gitti

gi, orada hafta sonuna kadar kalacag; ,.e 

oniimiizdeki pazara da dogrudan dog uya 

Tiryesteye gidecegi soylenmektedir. 
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KUftUk 

hi kaye Hangisini seviyordu? 

Odaya ne zaman girdigini bilmiyo
Ba§Jml kaldudigim zaman kar§Im· 

oldugunu gordiim. Boguk bir sesle: 
-- Ben geldim, dedi. 
- Ho§ geldin, dedim. 
Ayaga kalktim. Yiizi.ime bakmadan 

smt, eldivenlerini bir tarafa fulattt. 
"""'uu.·,~,· de divana ~oker gibi oturdu. 

edim ve tekrar yerime oturdum. 
Bu, evime ii<;i.incii geli§iydi. Onunla 
dostun evinde tam~mt§hk. Benden 

land1gmr soylemi§ti. Davet etmedi~m 
ertesi giin gelmi~ti. Bununla bera-

herkese kar§I boyle lai.ibali degildi. 
a§in, hatta biraz vah§i bir tabiati var· 

Daha evvel de evime geldigini soyle-
. Fakat onu hic;-boyle gormemi§tim. 

i.iyiik ~iyah gozleri ate~ gibi yamyordu. 
hatta alm hafif bir k1Zlltl i

idi. Viicudi.i asabi biikiiliip igilme· 
rle oldugu yerde durmadan bmrldryor· 

Halindeki gayritabiiligin sebebini sor-
hamlamyordum ki, birdenbire el

yiizi.ine kapad1. Bir miiddet oyle 
kald1. ArtJk onda her zaman· 

fazla bir ~eyler olduguna kanaat 
rmi~tim. Hic;bir ~ey sormamaya karaT 
· N asd olsa kendiliginden soyliye-

T ahminim ~rktt. Aradan be§ daki
gec;meden e\lerini yi.izi.inden c;ekti, ba

kaldrrdr, go:derini gozlerime dike-

-- Nihayet sana soylemeye karar 
dedi. Ben bu i§in ic;inden c;rka-

acagun. 
Hayretle yiiziine baktJg1mi goriince 
· titriyerek ilave etti: 
-- Seviyorum. 
Geni§ bir nefes alarak glilmeye ba§la-

-- Kimi seviyorsun I 
Avucunu ac;arak bana dogru uzatti, 
parmagmt aymp obiirlerini kapryarak 

giilmek hissini b1rakm1yan agu 

sesle: 
-- iki ki§iyi birden, dedi. 
Dondum kaldtm. 0 dogruldu, viicu

bana dogru uzattt. Heyecan i~inde 
en bir sesle devam etti: 

- ~a§tm, ta§ kesildin degil mi? Bel
inanmiyorsun bile. Ama i§te hakikat 
... ikisini de, evel, ikisini de seviyorum. 
· 'n ismi mlinif. Merd. iyi, ac;rk kalb
ac;Jk sozlii bir adam. Obi.iriinde anla-

karakter bak1mmdan Miinifte olan 
erden birc;ogu yok. !smi Re§ad. Se
berbad bir§ey. Beni Miinif kadar 
i bir askla srvdigine de emin degilim. 

z eli~de bir kozu var: Zekas1. Sa
§Unu da soyJiyeyim ki eger bu adam 
asa di.inyada benim 1~in Miiniften 

ka erkek yoktur. Fa kat ah bu adam.» 
du, geni~ bir nefes ald1, sonra tek-

ba§ladi: 
Muhakkak ikisinden birini tercih 

m laz1m de gil mi ~ Kendi kendime 
ben de ~ok dii§i.indiim. Fa kat hic;-

neticeye varamad1m. Y almz §U da 
ki Munifi Re§addan daha 

seviyorum. Miinifin yantnda 
oyle mes'ud, oyle iyi hissediyo

ki ... Belki, ona ac1yorsun diyecek -
Hay1r, bu da degil. <;iinkii kalbi
ona kar§l a§kla dolup ta§tigmi hisse

. 0 da kendisini sevdigimi bili-
Benden emin. Hic;bir §eyden §iiphe 

· yok. $imdi bu boyle, degil mi? Gel 
Mi.inifle beraberken, daima o· 
Re§adi di.i~i.iniiyorum. Hem de 

dii§i.ini.iyorum biliyor musun? Y a
gitmiyecegime, artlk yiiziini.i gormi

dair ic;in ic;in yeminler ederek, 
bir iki ii~ glin hakikaten yap1yorum 
ra garib ba~ agnlan ba§hyor. Vii

m halsizle§iyor, ~oki.iyorum. Re~a -
· kafam1 yemeye ba~hyor. Soz

aklarunda ugulduyor. Nihayet so
firhyorum. ilk kar§tla§tlglm kimse 

. Y alvarmiyor, ayaklanma dii§· 
. Y almz «gel» diyor. Derhal pe-

siiri.ikleniyorum . .)imdi bir§ey iti
gim, §a~acaksm. Re§adm kolla

arasmda Mi.inifle oldugu gibi 
degilim, bedbaht1m. Miithi~ vic-

azablan r:;ckiyorum, Miinifi aldattl· 
diisi.inerek mahvoluyorum. Halbu· 

"fin yanmdn iken Re§ad1 aldatti
di.i~iinerek iizi.ilmek hir:; akhma gel
Anlatabiliyor muyum? Bence asrl 
im Miiniftir. F akat muhakkak ki 
e§adm hayatimda olan yeri pek 

Ondan korkuyorum, <;ekiniyo -
Ona kin duyuyorum. Bununla be-
onsuz ya?am1yorum. 

rdenbire ayaga kalkti, 
1 •• 

gozleri bii-

Ah, hayir, dedi. Hayu. Sen beni 
mazsm. ic;imdeki hrtmay1 bilsen!.. 
demindenberi beni rezil bir mahluka 
gibi siizerE'k dinliyorsun. Bana ba· 

nl:'l h~k:.ret .. divor•un. «E.debsin> 

Peride CeUll 
dememek ic;in dudaklannm birbirine ke
nedledigini hissediyorum. Ah .. Ah.» 

Dondii, eldivenlerini, ~antasm1 aldt, 
selam bile vermeden ~rkt1, gitti. Arkasm· 
dan baka kaldim. 

Aradan iki ay gec;ti. Bir giin ona so
kakta tesadiif ettlm. Y amma geldi. Ko
lumu tutarak kaar gibi sikh. Bog',\k bir 
sesle: 

-- Ah, bittim . . Mahvoldum, dedi. Mii
nif, her§eyi haber ald1. Re§ad1 oldiirece
gini soyleyip duruyor. Yapar m1 yapar .. 
!c;imden de bunu temenni etmiyor degi
lim . .$u Re§adm viicudii ortadan kalkar
sa o zaman belki rahat nefes alabilir, 
yalmz Miinifin olurdum. Bu adam §ey
tan gibi kalbimin bir ucunu avucunda tu
tuyor. Zavalh Miinifcigim, 1st1rab c;ekti
gini gordi.ikc;e harab oluyorum. 

Bunlan bir solukta soyledikten sonra 
Re§adm kendisini bekledigini ila ve edip 
telasla yammdan aynld1, gitti. 

Y ammdan gecenler yi.izume hayretle 
bakmasalardr, !Jelki oldugum yerde da
ha bir mi.iddet ~a~bn ~a§ktn kalacaktim. 

Sokakta tesadiiflimiiziin iizerinden bir 
hafta gec,:mi§ti ki onu gene kar§Imda bul
dum. Y anaklarmm ucu klZllti ic;indeydi. 
Dudaklan ate§ gibi kirmlZI idi. Bunun
]~~, beraber yi.izii bana fazla siizgiin go
ri.indi.i. 

Ag1r bir tavula geldi, kar§Ima oturdu. 
Ayak ayak ustune ath ve gozlerini goz
lerime dikerek: 

- Evleniyorum, dedi. 

«Kiminle» diye sormadan evvel: 
-- Mi.inif siikunet buldu mu, Re§ada 

bir§ey ynTJmadt ya, dedim. 
Dudaklarmda act bir tebessiim belir

di. Derin derin ic;ini c,:ekerek cevab ver· 
di: 

- Miinif dedigini yapmaya te§ebbiis 
etti. Fa kat muvaffak olamad1. Ciinkii 
ben Re§ada kendini korumasrm soyle -

Dar Kapt 
Tiirkc;eye c;eviren: Bilrhan Toprak 
Basan: Silhulet Kitabhanesi 

Tanzimat devrinde yeti§en edibleri -
miz, §airlerimiz Lamartine, Hiigo, 
Musset, de Vigny, Balzac gibi Frans1z 
edib ve §airlerinden ders ve ilham ah -
yorlard1. Serveti Fi.inun edebiyab mah
sul verirken onlarm niifuzu gene iis -
tadlar iizerinde gene miiessir olmakla 
beraber daha ziyade Theophile Gautier, 
Flaubert. Daudet, P. Bourget, Zola, 
Marcel Prevost, Sainte Beuve, Tocine 
gibi kalem ve ilim sahibleri tasvirde ve 
tasavvurda ornek tutuluyordu. Fecri 
ati gi.inlerinde - evvelki devirlerin gar
be aid telakkileri gene devam etmek 
§artile - muteber clan iistadlar, daha zi
yade Laprade, Baudelaire, Verlain, 
Biornson, !psen, Tolstoi ve Gogol gibi 
san'atkarlard1. 

Bugilniin dil bilen ve garb dii§i.incele
rinden feyiz alarak kalemlerini cilalan
diran yaz1cllanm1z Anatol France ve 
onun kadar da Andre Gide'e k1ymet ve
riyorlar ve bunlarm eserlerini adeta 
klasikler kadar okunm1ya lay1k bula -
rak dilimize ~eviriyorlar. 

Her hangi bir garb edibi hakkmda mii
lahaza yiiriitmegi haddimin fevkinde 
bir i§ olarak telikki etmekligime ra~ -
men Gide'in bugiinki.i Franstz edebiyatl 
iizerinde ve o milletin en yeni edeb1 ha
reketlerinde ~ok miiessir olmu~ bir §ah
siyet oldugunu biliyorum. Onun Nour
ritures terrestres, Symphonie pastora 
ve Le'retour - de l'enfant prodigue gibi 
eserlerinin hirer san'at incisi gibi telak
ki olunarak her yerde ragbet gordiigii 
de mahimdur. Bu sebeble gene san'at
kar Bi.irhan Topragm, Si.ihulet Kitab -
hanesi sahibi Semih Lutfi tarafmdan 
tesis olunan ~ Diinya §aheserleri tercii -
me serisine. bu pek me~hur Frans1z e
dibinin gene pek me~hur bir eserini, 
katmak zahmetine katlanmasm1 ctok ye
rinde bir davram~ saydtm, eseri de se-

mi§tim. ve seve okudum. Evvelce de terciime o-
-- Fakat sen, diye kekeledim. lunan Dar kap1, bu yeni temsilinde ay-
-- Our, acele etme, dedi. Evet, ben n bir ihtimam gi:irmi.i§tiir. 

Re§adm oliimiinii istiyordum. F akat 0 Bu, bir goniil, bir a~k macerasi. Fakat 
gun onunla kar§Il<:§lp da gozgoze gelir bedii k1ymet mevzuda degil, pisikolo -
gelmez gonli.im istemedigi halde dilim jik tahlillerin inceliginde. Muharrir, 
her§eyi soyleyiverdi. <<Seni oldiirecek, dik- vak'ay1 geli~igiizel anlhy·or ve kudre -
L. et» dedim. Re§ad soziimii dinledi. tini ruhlarm elyafm1 didim didim di
lhtiyath bulundu. Miinif, onu oldiirmek diklemekte, i~i dl§a ~Ikarmakta ve her 
i~in bir gece sokakta kar§!sma <;1k1p da u- di.i~iinceyi, her duyguyu a~Ik bir kitab 
zerine ahldrgt zaman Re~ad daha evvel sahifesi gibi okuyucuya okutmakta gos
davranarak bir kur unla onu yere serdi. teriyor. 

Y erimden 51~nyarak: Terciime de selistir. Daha ilk sahife -

M
.. 'f ··td"' .. ) d d' lerde anla~1hyor ki, miitercim, muhar -

-- um o umu. e 1m. . . d"' .. d"'w··.. h' •w· · 
B t d k · t "b" ·w d' Y"' nrm ne U§Un ugunu, ne tssethgt.m 

.. ~~ml, :ve erne Is er gi 1 18 1· u-1 kavraml§ ve franstzca ci.imleleri bu kav-
z.u .budenbrre sapsar1 olmu~tu. Dudaklan rayt§m yardtmile sakatlamadan, ahenk
htnyordu. Y ava~c;a f!Sl!dadt: sizle§tirmeden tiirkctele§tirmege muvaf-

-- <;ok aglad1m. Bu bana miithi§ bir fak olmu§tur. 
darbe oldu. Hala da Istirab ic;inde mah
voluyorum. Re~ad, durmadan «ne yapa· 
y1m, miidafaa vaziyetinde idim>> diyor. 
Kanun da onu miicrim s11ymad1. 

!c;imi tiksinti biiriimii~ti.i. Ondan m1, 
Re§addan m1, nefret ediyordum; bil
mem. Kiminle evlendigini pek iyi tahmin 
ettigim hal de sordum: 

-- Kiminle evleniyorsun ~ 
Yi.iziime sitemle bakh: 
- Sen bunu tahmin etmedin mi san-

ki ... Y ahud bu igren<; neticeyi bir de ag
Zimdan duymak ve benden iyice nefret 
etmek istiyorsun oyle mi?.. Ne yapay1m. 
Ona itiraz edebilir miyim. Re§ad boyle 
olmasm1 istedi. On be§ giine kadar ni
kah muamelemiz tam am olacak. F akat 
emin ol ne bu i:ili.im, ne de bu nikah hic;
bir ~eyi degi§tirmi~ degildir. 

Altt ay sonra idi. Onu ve macerasmi 
akhmdan ~tkanhgim mada bir gi.in ga
zetede kocasmm, yani Re§adm oldiigii
nU okudum. Derhal onun bi.iyiik siyah 
gozleri, ki.ic;ilk yiizi.i hayalimde canland1. 
Demek iki sevgilisini de kaybetmek fe
laketine ugramJ§tl. Ac~a c;ok mu bed
bahtti? Kalkttm, p:iyindim, onu taziyeye 
gittim. Kapmm oniine geldigim mada o 
di§an <;Ikryordu. Ba~tan a§agi siyahlar 
giyinmi§ti. Kucaglllda bir demet beyaz 
leylak vard1. Beni gorunce gi..i.li.imsedi. 
Fakat bu zehir gibi bir tebessi.imdii. Ko

luma girdi: 
-- Haydi beraber gidelim, dedi. 
Nereye gidecegimizi anlac!\m. Sesimi 

~Ikarmad1m. Beraberce yiirudiik. Y olda 
hi<; konu~mad1. Mezarhktan ic;eri girdi
gimiz zaman kendi kendime: 

«Muhakkak ki Re§adt daha c;ok sevi
yordu. onun oliimii zavalhy1 mahvetti» 
diye dii~i.indiim. Fakat iiz.erine c;ir:;ekleri 
koyduktan sonra, kar~ISlnda ellerini yii
zi.ine kapay1p sessiz sessiz agladigi mezar 
ta~ma egilip de bakmca ve orada yaz1h 
olan ismi okuyunca hayretten aptalla§ • 
tim. Bu mezar ta§J Re§adm degil, Miini

findi. 
Hala bu i§in ic;inden c;Ikm1~ degilim. 

Zaman zaman kendi kendime soranm: 
rdu? 

Eser o kadar ho§uma gitti ki - i§imin 
<;oklugunu, vaktimin darllgtm unuta -
rak - diinya §aheserleri nam1 altmda <;1-
kanlan ve i~inde Anatol France'dan 
Diimafis'ten, Marsel Prevo'dan, Oktav 
Loyye'den st-9ilmi§ parctalar bulunan 
on be~ kitabt toptan ahp okumaya ka -
rar verdim. <;o~u on be~ , on alb forma 
hacminde bulunan bu sec;me eserlerin 
hepsi elli§er kuru~a satlhyor ki, okuyu
cuya bu §ekilde ikramda bulunmak §im
diye kadar adet degildi. Bu fedakarhgt 
da Semih Lutfi, galiba esHlerin giizel
liginden duydugu hazzm ibramile ya -
ptyor. Ayni ibrama kap1lanlar ve bize 
hem giizel, hem ucuz eser okutanlar 
~ogalsa ne iyi olur? 

Dar Kap1y1 okuvuculanma tavsiye e
derim. 

M. T. T. 

Hazin bir 

Burdur meb'usu Mustafa 
~eref vefat etti 

Ankara 11 (T elefonla) - Burdur 
meb'usu, Kamutay Biit<;e enciimeni re· 
isi, Hukuk F akiiltesi profesorii Mustafa 
.$eref Ozkan vefat etmi~tir. 

Mustafa .$eref Ozkan diin ogleden 
sonra Meclise p;elmi~. orada meb'us ar· 
kada&larile gorii~mii&. kiitiibhaneye <;tka
rak bir miiddet me~~ul olmu§ ve saat 
16,5 a dogru evine gitmek i.izere Meclis· 
ten aynlmi&tlr. 

Mustafa ,Sere£ Ozkan kalb sektesin
den olmii~tiir. Mustafa Serefin oli.im ha
beri biitiin Ankarayl ye' &e biiriimi.i§tiir. 
Merhumun cenazesi Niimune hastane -
sine kaldmlmi~tlr. 

*:(.* 
Mustafa Sere£ Ozkan, 1884 te Bur

durda dogmu~tur. istanbul Hukuk ve 
Paris Hukuk Faki.iltelerini bitirmi§, 
muhtelif devlet hizmetlerinde vazife gor
mii§, Lozan konferansmda mii§avir ola
rak bulunmu~tu. 

,.... Ounyan1n ~ uncu 

ERAL TI HAKiMi I 
9 eylul 1932 ye kadar 1kttsad Vekil

li~ini yapm1~ ve rahatSIZhgl dolay1sile 
cekilmi&, B iitce enciimeni reisligine &e • 

c;ilmi~tir. 

Pek yak1nda •• • ••••• ? Sinemas1nda 

Biiyiik Millet Meclisine ve merhu -
mun kederli ailesine beyan1 taziyet eder, 
merhume T ann dan magfiret dileriz. 

( Bu aksamki program 
'If o n n m n@ ~r n li'i1 ©J ~ n ~ ANKARA: 

14,30 kan~nk p!ak ne~riyat1 - 14,50 pia 

Marie Bell'in temsil i : okse 
Tiirk musikisl ve halk §arktlan - 15,15 
jans haberlerl - 18,30 kan~tk plak ne~ 
yat1 - 19,15 Tiirk mu.sikisl ve balk ~ark1l 
(Haluk Recall - 20 saat ayan ve arab 
ne~riyat - 20 ,15 Tiirk mu.slkisl ve ha 

~air 
ve 

Jean 
,uh 

Richpin'in 
bir kad1n1n 

bu me,hur 
erkeklerle 

• esert 
I 

nasd 

allak ~arkilart (Sad! Ho§Ses, Radlfe Neydik) 
21 §an plaklan - 21.15 sttidyo salon orke 
tras1 - 22 ajans haberleri ve hava raporu 
22,15 yarmkl program ve son. alay 

iSTANBUL: 
ettigini gosteren bir faciad1r 12.30 plakla Ttirk mu.sikisl - 12.50 hav 

dis - 13.05 plakla TUrk mu.siklsi - 13, 
muhtelif plak ne~riyatl - 14 son - 18. 
dans musikisl (p!ak) - 19 konferans: F 
tih Halkevi namma. doktor Suad isma 
Giirkan (Di§ etlerin!n di§ler iizerindel! 
ehemmlyetl) - 19.30 dans musiklsi (p!ak> 
19,55 borsa haberlerl - 20 sa at ayan: Gre 
vic; rasadhaneslnden naklen, Hamlyet y· 
ceses ve arkada~Ian tara.!mdan Tiirk m 
s!kisl ve balk .:;arktlan - 20,40 ajans ha 
berlerl - 20,47 bmer Rtza Dogrul tarafl 
dan arabca soylev - 21 saat ayar1, orke 
tra - 21.30 fast! saz heyet!: ibrahlm Uygu 
ve arkada§lan tarafmdan - 22,10 hava ra. 
poru - 22,13 Dariittallml musiki heyctl 
Fahri ve arkada§lart tarafmdan - 22.5 
son haberler ve ertesi giinlin program1 
23 saat ayan, .son. 

Fransamn kiic;iik bir limanmda, Croi
sic' de, Pierre'in annesi, ihtiyar bir kadm 
sakin bir hayat ya§Jyordu. Y egane dii
§lincesi oglunun denize fazla merabyd1. 
Delikanhyi onun esaretinden kurtarmak 
istiyordu. Ciinkii ihtiyar Marie'nin 'koca
sim ve iki biiyiik oglunu miithi§ fntmalarla 
kuduran deniz muhtelif fas1lalarla yut
mu~tu. 

Artrk Pierre'in gelip evceginizde sa· 
kin oturmasmt ve N aik'le evlenmesini is
tiyordu. N aik rahibe olmak niyetinde i
di. Fa kat Marie onu kendisine gelin yap· 
mak istedigini soyliyerek manastlrdan 
c;rkarmi§ti. Ayni zamanda kasabanm 
doktoru Cezembre'ye giderek oglunu tu
tuldugu deniz hastahgmdan telkinlerle 
kurtarmasm1 rica etmi§ti. Diger taraftan 
ihtiyar bahkc;1 Gillioury'ye de ogluna 
denizin ve bahkc;Ihgm aleyhinde nasihat
ler vermesini soylemi§ti. ihtiyar Marie, 
oglu hakkmda bu ltadar ihtiyatkar dav
ranarak onun hayatm1 tehlikeden kurta
racagml sanml~h. Heyhat.. Bi.iti.in bun
Jar bo~ §eylerdi. <;i.inkii Pierre, denizin 
esaretinden kurtulmu~ olmakla beraber 
gerek annesi ic;in, gerekse N aik, dok tor 
ve ihtiyar bahkc,:1 ic;in ebediyyen kaybe
dilmi~ bir ~ahsiyetti. Birkac; giindenberi 
kasabanm civanndaki liiks villada yerle~
mi§ olan ve «Okse» !aka bile amlan Fer
nande ismindeki hafifme~reb kadmm ig· 
fa! tuzagma dii§mii§tii. Kadm yaman bir 
fahi§e idi. Ona hafifc;e siiriinenler bile 
muhakkak tutuluyorlardi. Artik Pi
erre'in gozi.inde diinya ve ahiret, hic;bir 
~ey yoktu. Y almz o kadm i~in ya§tyordu. 
Halbuki okse §imdiye kadar onun gibi 
neler gormii~tii. Zaman zaman delikanh
YI k1skandmyor, klldmyor, sonra da a
lay ediyordu: 

- Oh .. Hiddetlendigin zaman bilsen 
nekadar giizelle~iyorsun .. 

- Haydi oradan, eglenme benimle l. 
- Valia hi eglenmiyorum ... 

Diye yalanc1ktan teminat veren kadm 
onu bir iki .buse ile derhal yola getirme
sini de biliyordu. Halbuki hizmetc;isi, ay
ni zamanda i~ ve derd ortagt Mariette ile 
yalmz kald1g1 zaman, hizmetc;i: 

- Hammim, diyordu, bu delikanhya 
<;ok eziyet ediyorsun .. 

-- Neden anladm?.. 
- Baksamza, bir ~akikahk saadet i-

c;m ne bedbahthklara katlandmyorsu-

Marie Bell 

Y abanc1 merkezlerden ( ort 
dalga) miintehab par~alar 

Operalar 
21.05 Belgrad: Bir opera temsill. 
21.30 Paris (P. T. T.): Rlgoletto (Ver 

di'nln). 
21.35 Parl.s (R!!!dlo): Orfe (Gluck'un). 

Operetler 
dm ... 

Evet.. Fevkalade bahtiyanm.. 21.05 Brtiksel: Sadrk adam (Hilller'nln 

- Fa kat bu son yaptlgmm, bi.iti.in ha- Biiyiik konserler 
reketlerinin en tehlikelisi oldugunu fark- 21,20 British National: Wagner'ln eser 

leri. 
ediyor musun .. Trpkt beni buak1p kac; • 21,35 Briiksel: Llszt ve Ber11oz'un eser 
hgm zaman nasi! i.izdi.in, harab ettinse, lerl. 
zavalh Pierre'i de otle mahvediyorsun.. 22,15 Kolonya: Mozart ve R. Strausa'u 

eserleri. 
Ben senin me§ru zevcin iken biraz olgun 22,15 Doy~landzender: Mozart ve Beet 
bir adam olmakhg1m dolay1sile belki hoven'in eserlerl. 
kendimi tutabildim .. Fakat.. 24,05 Doyc;Iandzender: Zilcher'1n eser 

Jeri (gramofonla). 
-- Bana kimse kan§amaz, ben istediw 1.50 Stuttgart: Schubert ve Schu .. 

gimi yapanm... mann'm eserler1. 

- Peki, o halde benden soylemek.. Oda musikileri 
Ertesi glinii kasaba biiyi.ik bir heye- 19,25 

cana dii§tii. Okse katledilmi§tir. Onu ol-
diiren kim? Eski kocas1 doktor mu? 

23
•
25 

Laypzig: Weber'den plyano par -
<;alan. 
Doyc;landzender: Bach ve Schenck 
den eserler. 

Askeri bandolar Kont mu? Y oksa Pierre mi? Hayu, 
bunlann hic;birisi degil.. 1htiyar Marie, 
oglunu denizden kurtard1ib gibi bu az1h 22.05 Roma I: Tayya.rec11er bandosu. 
kadmdan da kurtarmak i~in onun pis Sarkz konserle1 i 
kanma ginni§ti. 22,15 Polonya istasyonlan: Don Kazak-

Bi.iyiik ~air J ean R ichpin'in bu kud • lanmn konserl. 
retli eseri iyi oynand1g1 zaman gerek sah
nede, gerekse beyaz perdede daima ~ok ....... .. 
bi.iyi.ik muvaffakiyetler kazanml§tlr. «Ok- Bu akl;lam §ehrlmizln muhtelif semtle • 
se» nin sessizi de vaktile diinyanm her ri~deki nobetc;l eczaneler ~unla.rdll': 

Istanbul c1het1: 
tarafmda takdir edilmi§ti. Biitiin seyirci- Emlnontinde (Hiiseyin Hii.snli), Alem _ 
ler boyle bir mahluku ortadan kaldtrd1g1 da.rda (Abdiilkadir), Kti<;iikpazarda <Ben
ic;in kendilerini tutamtyarak ihtiyar kad1- sason), ~umkaptda (Asador), §ehzadebo. -
m uzun uzun alkr•hyorlardl. Bakahm bu /lllnda (Unlversite), Karagiimrtikte <Ke • 

• mal), Aksarayda (~ref), Fenerde( Emil -
sefer Marie Bell, o ugursuz kadmt nasil Y?-dl), Samatyada (Rtdvanl, Baklrkoyde 
temsil etti? Gene FranSIZ artisti Pierre'i (Istepan), ~?ehremininde (Hamd!), Eyiibde 
nasrl oynadi? 1htiyar Mari'yi Marcelle (H!kmet Atlamaz) eczanelerl. 

a Beyo~lu cihetl: 
Ceniat nas1l canlan ud1? Onu ancak fil- Tiinelde (Matkovlcl, Ytiksekka.ldmmda 

nuz .. · mi ~ordiiglimiiz zaman anltyacagiz. <Yen!kopu!o), ~!slide Osmanbeyde ((?ark 
- Peki bun dan sana ne? ) Merkezl, Kastmpa§ada. (Vas!!), Hahc1o~ • 
- Bana bir§ey yok ama, bu. tiirli.i in- ( Bir iki satlrla lunda (Barbul), OrtakCiy, ArnavudkCiy, Be-

sanlar pek §akaya gelmezler!... ""'------------------ bek eczanelerl, Taksimde Parmakkap1da. 
- Sen demek boyle delikanhlardan * Frans1z artist ve rejisorlerinden (Kema.I Rebull, Galatada To~ular caddeslnde (Yic;opulos), Kadtkoyde Sogildlii~;e~-

korkarsm? Raymond Rouleau «Manon Lescout» mede (Osman Hullisil, Btiyiikadada (Halkl, 
- Korkmam ama, tehlikeli oldukla- filminde gene k1ztn erkek karde§i roliini.i Heybelladada (Tana~l. Uskiidarda (Sellmi-

nm bilirim... deruhde ed~cektir. ye), Be~!ktao\lta. (Siileyman Receb), Beykoz. 
Paljabah<;e. Anadoluhl.sar eczanelerL 

- Ne yapay1m, arhk yava§ yava§ * ingilterede Denham stiidyolannda c 
ondan da bJkhm. M. G. M. ~irketi hesabma yeni bir filim 0 I ii m ) 

- Dii§lindi.igiiniizii soylemiyorsunuz, c;evrilmektedir. Kordelanm ad1 «Allaha ~------·---------
sizin as1l bikhgmiz Kont Kerman' du. 1smarladik, Mister Chips!>> tir. Bu eser, Oliim - Eski Sad1razamlardan Fuad 

- Evet ama, konttan aynldigJm glin son zamanlarda biiyiik muvaffakiyetler Pa~anm biraderi merhum :;lakir Pa~a 
malum ya, para da suyunu <;eker.. kazanmi~ bir romandan iktibas olunmu~- refikast ve emekli kolordu kumandan -

Kent Kerman, F ernande'in son a§Ik - tur. Filimde ba~rolii Robert Donat oy- larmdan Emir Kuralm kaymvalidesi 
lanndan birinin amcasiydi. Paras! saye- myacak ve kordelanm ekser sahneleri Bayan Sara ismet diin gece tedavi edll
sinde onu yegeninden aymp kendisine Repton lisesinde ge<;ecektir. Su mada li- mekte oldugu ~i~li SJhhat Yurdunda 
tahsis etmi§ti. Heyhat, ihtiras ve a§k, senin tatil olmasma ragmen mektebin ii<; olmii~tiir. Cenazesi bugiin 
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da kal-

f I 
dmlarak Te§vikiye camiinde namazt ki-

para i an tamr m1? Kadm dayanam1ya- yiize yakm talebesi filimde figiiranhk et- lmdiktan sonra Biiyiikadada makberesi· 
rak bir gi.in konta tekmeyi attl, sade Pi· mek iizere mektebde toplanmi~lardir. ne defnedilecektir. 
erre'le ya§amaya ba§ladi. * Tanmmi& Norvec;li artist Kristin ------------------

Lakin onlarm bu zahirl saadetini ih- Heiberg «Ufa» &irketi tarafmdan «Altm Bu hafta Ke-
la! eden diger bir adam meydana ~1kh. korfezin kadmlan» filmi ic;in angaje edil- miksiz Akro-
Doktor Cezambre. mi&tir. bat Trio Voks-

Fernande'la doktor kar§Ikar§Iya gel- * Zarah Leander, Berlinde yeni bir sun tekmil 
dikleri zaman aralannda §U miikaleme filim c;evirmege ba~lamak Uzeredir. Bu program1 de -
cereyan etti: kordelanm ad1 «Giirii\ti.ilii bir bale ge· ~i~ti. 

- Ne o, gene acemi bir av yakala- cesi» olacakhr. Bu frrsatt 

Filim artistlerinin hususi hayatlartndan levhalar 

ingeborg von Kusserov evinde akordeon ~alarken 

kacttrmaymtz. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
'Tiyatrosu 

Bu gece 
Suadiye (~enyol) da 

KARMAKARI$IK 
Yarm gece 

Taksim (Altmtepe) de 
NURBABA 

DOKTORLARA 
Beyoglu 1stiklal caddesi Siimer 

sinemas1 kar§tsmdaki yeni binada 
her sthh1 te§kilah ve konforu haiz 
daireler kirahktu. -Bugiinden itibaren 

HALK SiNEMASI 
( Eski Kemal Bey ) Sirkeci 

~EH AHMED 
RAMON NOVARO 

Tiirk<;e s()zlii biiyiik ~ark filmi 
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oldugumuz biiyiik imkan 

. li.irkiyenin modern <;ag Avrupast gibi 
tlyazile~mesi ve sitele~mesi, dort be& am 
eri donerek ronesansl ya~amaya ba~la
ast demek degildir. T arihte milletlerin 

.stedikleri noktadan hareket etmekte ve 
stasyon aralan kadar muayyen merha-
eleri diledikleri gibi a&makta muhtar ol
uklan sabit bir tekamul yolu yoktur. 
Ugi.in ronesanstan bilet abp tekrar Yir~ 
inci asra gelemeyiz. Turk ink:labmm 
a~langicmdanberi Avrupa medeniyc.ti • 
i yalmz teknigile degil, biitiin dii&i.inme 
etodu ve ya§ama tarzile birlikte kabul
eni~imiz, ronesansm modern c;ag i<;indeki 
uti.in neticelerini idrak ve ona siiratle in-
tbak hamlesinden ba~ka bir&ey degildir. 
u idraki ve bu intibaki c;abukla&ttracak 
e kolayla&tlracak dii&iinme ve ya~ama 
rensiplerini ararken riyazile~meyi ve si~ 
ele&meyi buluyoruz. 

Umumi bak1mdan ronesans kiilti.ir:.i, 
akikati yakalamak ic;;in sezi& ve farazi
eden ziyade, mu&ahede, tecriibe ve aktl 
etodunu kullanmaya, yani mistik go~ 

ii~ten ilmi gorii&e dogru tekami.ildi.ir. Ef· 
a tun' dan ve Heraklit' denberi ins an ha
ikati anlamak i<;in biri sezi&ten, biri de 
k1ldan ibaret iki vastta arasmda tered
Ud etmi§tir. Bunlardan biri mistisizme, 

"teki ilme gotiiriir. Ronesans ve modern
aR dii&iincesi ikincinin tercihinden dog • 
u. Avrupada niifus kesafeti arttlkc;a 
ayat miicadelesi &iddetlenmi& ve bu yiiz· 
en <;agalan ameli zaruretler, ameli ze-
ayt fazla inki&af ettirmi&tir. Bunun i<;in 
edeniyet ilerledik<;e aklm tekami.il et • 
esine kar~I sezi&in azaldigi goriiluyor. 
ertrand Russel diyor ki: «Artistik ka-
iliyetler gibi, • zeka da, medeni adamda 
erde laz1m oldugundan fazla in•ki~af et
i tir; ote yandan, medeniyf't c;o~aldlgl 
i~bette sezi& de azahyor gibidir. Bu has· 
a huyiiklerden ziyade <;ocuklarda, bil • 
iii adamdan ziyade bilgisiz adamda ~o· 
alrm~hr. Belki de kopeklerde insanda 
ulunabilenden <;ak fazlasi vardu.>> Ve 
iiyi.ik ingiliz miitefekkiri, Bergson gibi 
ekaya kar~1 sezi~i mUdafaa edenleri ha
lrlatarak ilave ediyor: «Bu vak1alarm 
ezj~ lehine bir delil te~kil ettigini iddia 
denier ormanlarda vah&iler gibi ya~a ~ 
aya ve vticudlerini boya}'arak boiHirt-
nle beslenmege ba~lamahdtrlar.» ( 1) 

T ek bir be~eri enerjinin derece derece 
ezahi.iri.inden ba~ka bir~ey olm1yan sezi§ 
e aktl arasmda tahlili bir dii~i.incenin 
uldugu fark, hakikatte o kadar fazla 
egildir. Medeni adamda her iki hassa, 
~ni terkiblere dogru tekamiil eder ve se
I~le zekadan miirekkeb bir intikal ve 
uhakeme c:abuklu!:!;una yiikselir. 
F akat ~ark haddinden fazla tenha ol

URu gibi, nufus kesafeti de Avrupayl 
addinden fazla kalabaltk bir hale sok-
u~tur. Bu sJk1~1klrk Avrupa kafasml 
ongc.~tion = ihtikan halinde bulunduru· 
or. Ameli zaruretler o derece artm1~t1r 

i Avrupada ameli zekanm sezi~ aleyhi· 
e. gayritabii inki&afmdan ~ikayet eden· 
~r1 hakh bulmak miimki.indiir. Bergso
Izrn boyle bir reaksiyonun neticesi ol • 
llgu gibi, bup;iin Avrupada makine me· 
eniyeti aleyhine dogan fikirler ve te • 
ayi.iller de boyle bir s1kuih ifade eder. 
Bizim vaziyetimiz tamamile aksinedir. 

enhay1z. Y eni endiistrile~iyoruz. Mistik 
e iptidai diinya gori.i~iimiizii yeni terke
.1Yoruz. Avrupa kendisinde ht alan mis· 
1k cevheri telafiye muhtac olabilir. Bu· 
~n i~;in gecen amdanberi orada ~arka 
1.? her~eye kar~I hususi bir temayiil ba.~
ostermistir. Bi7.se kendimizde ktt alan 

0) Le mysticisme et Ia Iogique - Sahife 
7 ~ 28. 

riyazi ve ilmi gorii&ii h1zla tekamiil ettir
mek safhasmdayJz. 

Fa kat ilahi ve mistik p;ori.i& insan ka -
fasm1 nas1l kor bir imana siiriikliiyorsa, 
bugiin Avrupada oldugu p;ibi ilmi p;orii
&iin ifrah da netice olarak onun ayni bir 
akidecilige goti.iriiyor. ilmi sistem kaias1 
da dini iman kafas1 p;ibi mefhumcu ve 

kapabdtr. Zamammtz ideoloiileri ara$In
da Marksizm gibi i<;timai ve milli zaru
retlerden fazla zihni speki.ilasyonlardan 
dagmu~ olanlar boyle kapah sistemlcrdir. 
Ortac;ag dogmatizminden farks1z ahl$ • 
Ian, idealist gorii&e materyalist p;aru~u 
kar§I kaymak gibi mahdud bir mi.inaka
&a ihtiyacmdan dogma bir sistemin dnr 
kadrosu i<;ine kapamp k almalanndand1r. 

Gelecek bahiste i~aret edecegim gibi, 
Avrupa kafasmm tereddisine henziyen bu 
dar sistemcilik safhasma p;irmemi~ oldu -
gumuz ic;in, Tiirk inkilabmm ideolojisi 
boyle bir mefhumculuktan de?W. yiizde 
yiiz milli zaruretlerden dagmu&tur. 

Tiirk dihiincesinin tekamiilunde Av • 
rupanm ilmi gorii&iinii boyle bir dogma
tizme kadar vardnmamak i<;in, bir yan ~ 
dan riyazile~irken ve endiistrile&irken, bir 
yandan da bize bir tarih ve iklim nimeti 
olan ~arkhya has kuvvetli sezi~ hassami
Zl iptidai mistik halinden mes'ud yeni 
terkiblere dagru tekamiil ettirmeliyiz. Si
tele~mege ve bi.iyiik niifus toplulugu vU
cude getirmege mecburuz; faka t A vru -
panm boyle devam etmesine imkan olrm
yan bagucu kesafetine girmege bizi mah
kum etmiyecek kadar geni& topraklar•m1z. 
vard1r. Avrupa ile Asyanm biti~tigi nok
ta iistiinde de bulundugumuz i<;in, boyle 
harikulade bir terkibi viicude p;etirec~k 
biitiin ~artlara diinyamn biitiin milletle
rinden fazla sahibiz. 

Suares: «Asya di~i. Avrupa erkektir; 
bir diinya yapabilmek ic;in ikisi de laz1m· 
d1r.>> diyor. Evvelce &ark - 11:arb mescle
sine aid bir etiidume bu sozii aldJktan 
sonra ~unlan ilave etmi~tim: «Mesafe 
ic;inde iistiine ayaglmlzi bastlgtmtz her 
nokta bize kaderimizi i~aret eder: Bu • 
lundugumuz yerin tabiat lugatindeki ma
nasmi araya!Im. T abiatte her biiyiik ~ek· 
lin biiyiik bir manas1 vard1r. Turklerin 
Asya ortastndan Avrupa ortastna yiiri.i
mii~ bir millet olmalarmm tarihi ve cog· 
rafi manast birbirine s1k1 stktya bai:!;hd1r. 
Y eni Tiirk san' at! ve felsefesi cihan~ii -
mul k1ymetini bu mananm i<;inde hula -
cakhr. Ve eger, A. Suares, Asyayt di~i 
ve Avrupayt erkek farzeden tasavvurile 
bir hakikat ifade ediyorsa, biz de-, ayni 
cinsten bir hay aile, iki k1t' aya da zifaf 
do~ei:!;i _alarak, ikisinin de birlc~tifl;i yeri, 
en haktm ve en guzel biti~me ve bulu&ma 
noktast alan Tiirkiyeyi gosterebiliriz; yil
lardlr baygmhklar gec;iren harb sonrasi 
diinyasmm arad1~1 biiyiik terkibi kendi· 
mizde bulabiliriz. Tlirkiye ve Istanbul 
bogazlan yalmz askeri harblerin degil, 
kiiltiir miicadelelerinin de sevkulcen 
noktast ve transit merkezi haline p;elebi • 
lir .» 

PEYAMI SAFA 

Esrarket hJrsiz 
Bursa <.~usus!~ - Cambazlar koyiin

den ismailm evme bir esrarkc§ htrstz 
girmi§, Meh~ed o,qlu Osman admdaki 
bu hmnz evm bah~esinde esrar 1• t'k • .. t k <;I 
ten sonra us attaki odalardan birine 
c;1karak ev halkmm yatmasmt bekle _ 
mi§tir. Fakat burada uykusu gelen Os
man stzlp kalmt§, odaya yatmaya g· 
t .1. VI k 1ren 
sma1 m og u endisini yakalam1 t 

A 1
. d .. "1 § lr. 

s 1ye ceza a goru en muhakemcsi so-
nunda esrarke§ htrs1z altt ay hap-e 
mahkum edilmi~tir. " 

F edakar bir Amerikan deniz 

Amerika. - Amerika donanmasma mensub Panay tapc;ekerinin, bir ka<; :r:k evvel C1_? sularmda, Japo~ tayyareleri tarafmdan bombarrl1man edile
ol.l"' b.atmld1g1 hatlrlardad1r, Bm.;ok zabit ve neferlerle sivil Amerikahlarm 

1?sm: . \'C yaralanmasma sebeb alan bu facia esnasmda fedakarane hiz
~:tt gorlilen. deniz miilazimi Artiir Ander, Amerikan donanmas1 ba§kU· 

ndam Am1ral Edvar Kalbfils tarafmdan m§anla taltif cdilmi§tir. 

Bir ingillz pilotu dlvor ki 

(<Tiirkler, daima 
alicenabdJr)) 

«Taymis» de ~1kan •aya· 
n1 dikka t bir yaz1 

31 agustos T arihli T aymis gazetesin
de John Grierson imzasile a~aR1daki 
mektub ne~redilmi~tir: 

«T a til miinas<>hetile ahiren lstanbula 
tayyare ile yaphgim seferde sekiz sene
denberi 40 memleketi gezdigim halde 
hi<;hir yerde tesadiif etmedigim lutufkar
hk ve nezaketi Turkiyede gordum. Y a ~ 
km zamana kadar hususi hava seyahat
leri hakkmda Turkiyede o kadar <;ak 
kaytd ve formalite vardt ki bir<;ak pilot· 
lar bu memlekete girmege bile cesaret 
edemiyorlard1. Simdi ise baz1 tahdidler 
hala mevcud olmakla beraber ecnebilerc 
o kadar misafirperverane muamele gos
teriliyor ki bunlar tesadiif ettikleri ufa k
tefe~ mii~kiilat1 pek <;abuk unutuyorlar. 
Y.e§tlki:iye geldigim zaman tayyare i§le
mlyardu. Dahill ihtirak cihazlan bozul
mu~tu. Bunlarm tam yedeklerini satm al
mak mi.imkiin olup olmad1gmt sordum. 
\=iinkii Bulgaristanda bulamaml§tlm. 

Y e~ilkoy hava lim am kumandan mu
avini icabma bakacagmt soyledi. Cok 
p;e<;meden TUrk Milli Havayollan kum
panyasmm makine memuru sekiz yeni ci
hazla geldi ki bunlann ktymeti !ngiltere
de bin;ak sterlin tutar. Cihazlan tayya
reme yerle~tirdi. 

Bunlarm bedelini tesviye edecek kadar 
iizerimde kafi Tiirk parast bulundugunu 
zann~tmedigimden tayyareme yerle~tiri
len c1hazlarm bedelini sordum. Hava 
hath memurlan «para istemez>> dediler. 

Ha va limam kumandam da yap1lan 
~uamelenin istisnai almay1p Tiirkiyeyi 
z1yaret eden her ecnebi pilotla her sQretle 
yard1m edildigini ve bundan sonra gele
ceklere de ayni yardtmm esirgenmiyece
gini soyledi. 

Y e~ilkoy gibi bir hava limanma inmek 
hakikaten zevkli bir~ydir. Ci.inkii ku • 
mandamndan en gene makinistine kadar 
herkes biitiin varhgile yard1m ediyor. 

«Tiirkler daima alicenabdu.» Onlar, 
bu an' aneyi hal a k1skanarak muhafaza 
ediyorlar.» -------
Elbiselerini ~aldtrdtgJ i~in 
,ehir aokaklannda yan 
~1plak dola,an bir gene 

Fotograf muhabirimizin tesadiifen ;1-
digt yukanki resim garib bir maceramn 
bir sahnesidir. Resimde polis memuru· 
nun yamnda gordiigiiniiz Covanin is . 
mindeki. gene, Be§ikta~ta denize girer 
ken elbtselerini ~aldirmt§ ve sadecr 
rnayosile evine donmek mecburiyetind€ 
kalm1~t1r. Bu s1rada §ehir sokaklarm -
da acayib bir k1yafetle dola§tl~mdan 
dolay1 bir polis memuru tarafmdan ya
kalanmt~. ve Be§i~ta§tan Dolmabah~eyf' 
kadar boylece goti.iriilmii§tiir. Bic;arc 
gene, ba~ma gelenleri tavsif ettikten 
sonra, evinden polis karakoluna getirti
len elbiseleri giymi§ ve serbest kalabil
mi§tir. -··· ~emsipatadaki medrese 

tamir ediliyor 
t.Tskiidarda $emsipa§a arsasmdaki 

Mimar Sinan tarafmdan in§a edilmis o
lan tarihi medresenin Evkaf tarafmdan 
tamirine ba§lanm1~br. 

Merinos fabrikasinda bir 
aahtekarhk 

Bursa (Hususi) - Merinos fabrikas1 
kanti.ninde bir sahtekarhk yapilmi~ttr. 
Fabnkamn meydanc1 amelelerinden 
Manhct mahallesinde cituran Mehmcd 

lu Rcmzi kantinden sahte damga ta
fi§ler siirmek suretile 77 lirahk 

~teb almt§br. Kendisinin pek az bir 
u.cret alan amele oldugu halde Yenice 
s1gara s1 ic;mesi ~iipheyi celbetmil! ve 
karnesinde yaptlan tetkikat sonunda bu 
sahtekarhk anla§tlarak Remzi me§hud 
s.uc: zabtile Adliyeye verilmi§tir. As
bye birinci cezada muhakemesi gorii -
len Remzinin bu fi§ler tizerinde nas1l 
bir sahtekarhk yapabildiginin bir ehli 
vukuf tarafmdan tetkiki i~in muhakeme 
talik olunmu~tur. 

----

C.~~~P~.a_z_.a_rt~es_i~M_u_w_l_w_~_.l_ff_i~~-)~ce~gNDE~ 
Herkes hoca olur mu? Dogru i~e ceza! 

Bir tarihte 1stanbu 1 da ( Dariilmualli
mini Aliye) de miidiir bulunuyordum. 
Zamamn Maarif Nazm beni <;a~trtl! ve 
mektebimdeki dersler ve muallimler ha k
kmda baz1 izahat istedi. Sua pedagoji 
muallimine geldi. N am sordu: 

- Kuzum efcndim bu pedagoii de ne 
ol uyor? Bizim gencligimizde boyle bir 
ders yaktu. 

Dilimin dondiigii, akhmm erdigi ka -
dar anlatmak istedim, bunun adeta bir 
nevi talim ve terbiye teknigi oldugunu, 
talebeye usul tahtmda nasll ders verile
ceP;ini ogrettigini, tedris mesleginin na ~ 
zariyah oldugunu sovledim ve bu dP.rsi 
lsvi<;rede tahsil p;ormUll olan ibrahim 
Alaeddin nammda <;ok degerJi bir ~cn
cin okutmakta oldugunu ilave ettim. 

N am gi.ildii, ha!lJnl iki tara fa sail adr 
ve ban a: 

- Molla! dedi, ben oyle pedagaji, 
demagoji bilmem, muallimlik allah ve::-
gisidir. Bir istidad ve kabiliyet meselesi~ 
dr. Biz vaktile boyle bir ders gormedik, 
fakat simfa girdigim zaman talebel<'rim 
beni nefes almadan dinler, hepsi agz1mm 
ic;;ine bakard1. 

- Pek dagru buyuruyorsunuz efen -
dim I F akat sizin gibi herkes hoca dog -
maz, bazJlarmda bu cazibe, bu sevimli~ 
lik, bu telkin hassas1 o kadar kuvvetli de
F;ildir, anun ic;;in bir muallimin derslerini 
ne ~kilde vermesi laz1m geldigin, kalay
dan giice, malumdan mec;hule, basitten 
miirekkebe ne suretle ge<;ecegini, gozle • 
rin, kulaklann, dikkatin, haf1zamn ne 
tarzda terbiye edilecegini, muallimin 
haiz olmasJ iktiza eden vas1flan, daha 
bir<;ok meslek bilgilerini hep pedagoji • 
den ogrenir. ZatJ devletiniz pekala bilir
siniz ki ilim bir demir leblebi gibi sunulur
sa onun hazm1 bati olur. Muallim ~ok 
sert olursa talebe y1lar, <;ok yumu~ak o
lursa ~1manr. Onlara $tmartmlyacak ma· 
hiyette giileryiiz gostermek, korkutmiVa· 
cak surette ciddi tav1r almak, hazan .bir 
baba sevgisi gostermek, bazan onlarla ar
kada& olmak, zevkle faydayt, sevgi ile 
sayg1y1 telif etmek yollanm bep peda • 
goii ogretir. Nihayet pedagoji muallimin 
kadife eldivenli bir demir el oldu~unu 
ve bu vasfm ancak usuli.i tedrise vak1f 
kimselerde bulunacagml izah eder. 

Naztr beni dinledi, dinledi, aonra bii
tiin soylediklerimin hic;bir ktymeti olma
digma hiikmetmi~ gihi manah ve miis • 
tehzi bir bakt~la: 

- Pekala I Ge~ I 
Dedi ve dudak biiktii. 
Sonra gozii programda (tatbikati der· 

siye) ye ili&ti. 
- Bu da ne oluyQl'~ dedi. 
- Efendim bu dersi lhsan Bey ben-

deniz okutur. Malumu devletiniz mual -
limli~in bir c;Irakhk ve tecriibe devri var
du. Son stmf talebemize Dariilmuallimi
ne miilhak bir mektebde s1mf muallimle
rinin ve usuli.i tedris hocasmm nezareti 
altmda ve kendi arkada~larmm huzurun· 
da ders verdiririz. Sonra muallim nam -
zedleri bir dersanede toplamr, dersi ver· 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

mi~ alan gencin, gozlerine ili~en kusur -
lanm saytp dokerler, sonra o kendtsini 
mi.idafaa eder ve nihayet Ihsan Bey kiir~ 
siiye c;tkar, o gencin ders verirken yapm1~ 
oldugu hatalan hirer, hirer tqrih eder ve 
ne yolda hareket edilmesi laz1m ge!d;~ini 
sovler. 

N am bu i~i de pek liizumlu gormedi 
ve bana: 

- Ben on11 bunu bilmem, eskide:-~ 
DariHmualliminde bovle tatbikati dersi
ye filan voktu. Oradan <;Ikan hoealar 
da <;ocuklan pekala akutup yazdmy;r
lardi! Ben kanaatimi dei!istirmiyarum, 
muallimlik dadthaktlr. Vessel am! dedi. 

Ben de naw beyefendiyi ikna edemi
yece~imi anbyarak sustum ve huzurun • 
dan <;ekildim. 

0 devirde c;ak bilgili ve fazilet sahibi 
o~an bu nazu Avrupadaki yeni ter· 
blye cereyanlanna vakif olmadt~l l~lfl 
c;ocuklan okutup yazdumak husu -
sunda boyle ince eleyip sik do • 
kumanm liizumsuzluguna kani ol • 
mu~. Naztr bir dereceye kadar hakhd1r. 
Miikemmel hatib, miikemmel artist, mii
~~mmel ~air ve miikemmel hoca olmak 
Ic;m dogu~ kabiliyetinin roliinii kimse in
kar. edemez. Y almz talim ve terbiye sa
yesmde her heveskar emek sarfederek 
meslekl hilgilerini ilerleterek glizel konu~~ 
masm~, .sozle.rini bir insicam tahtmda soy
lemesl~l, resim yapmasmi, bir saz c;alma
Sl~l, mhayet c;ocuk terbiye etmesini ogre
Dlr. Bakmtz <;ocuk okutmasm1 demedim. 
C~uk terbiye etmesini dedim. Ciinkii 
tahm ve terbiye birbirini tamamhyan iki 
unsurdur. Maksad yalmz okutup yaz _ 
d1rmaktan ibaret de~ildir. Ayni zaman
da <;acuklara hiir bir terbiye vermek ve 
?nlar.I tedricen hayata haztrlamaktlr. Bu 
Jse b1r terbiye i$idir. 

~ocugu. okur yazar, giileryiizlii, ne
~eli, becenkli, attlgan, c;ah$kan, nizam 
sever, a<;Ik kalbJi, ozii sozii dagru bir in~ 
san yapacak olan muallimin birc;ok me -
ziyetleri elde etmi~ olmas1 ~arttlr. T alebe
nin lleride muallimine benziyecegi a~i -
kard1r. 

Y oksa «ne olursa olsun biraz okutup 
yazd1rsml» demek ve bu kadarla kanaat 
etmek istikbal nesilleri i~in c;ok hatah ve 
tehlikeli bir yoldur. 

Cumhuriyet rejimjQU,. talr=b et.hii va, • 
sJf1an haiz insan]ar ilk hiirriyet terhiyesini 
gene ilkmekteb hocasmdan alaeaknr. 
S~rt, ha~in, miistebid ellerde iradesine sa· 
h1h, miite~ebbis, ba~anct, enerjik, azim ve 
umidle dolu insanlann yeti~mesine imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Cumhuriyet prensiplerini kavrami~. 
mesle~inin inceliklerini ogrenmi~. gaye -
sini tayin etmi~. tatbikat dersleri gormii~. 
usulii tedrise vaktf hiir fikirli, hiir vicdan
b, hiir irfanh kimselerdir ki, fayda ile 
zevki, sevgi ile sayglyt bagda~hrmayt bi
lirler. 

.. ~a lim ve terbiye madalyanm iki yii
zu.du.r .. Bunlar ikiz dogmu~ karde~tir. 
B1rhmnden aynlmalarma imkin yoktur. 

SELIM SIRRI T ARC AN 
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msll §U~.est ik~ ~ ~ece u.stuste Devrim Yolcular1 isirnli piyesi rnuvaffakiyetle 

ynkad1.. Gonderdiglm resrm, piyeste rol alan gencleri toplu bir hal de gaster
me ted1r. 

Sinaya' daki otomobil 

-~ 
Roman;\'& - Romanya Krall Majeste !kinci Karol ve Veliahdi 

Sinaya'da yap1lan otomobil yan§larmda hazrr bulunmu§lard1r~ 

(lR itablarda okuyorduk: 
~ Birmci Abdiilhamid, salta-

natmm son ydlannda Ruslarla 
muharebeye giri§mi~ti. Ordu bozuk, ida
re bozuktu. Hazine tamtabrdt. Biitiin vi
layetler anar§i i<;indeydi. Bu sebeble harb 
Osmanblarm aleyhinde cereyan etti. Bir: 
c;ak bazgunluklar vukua geldi. Fa kat sa• 
ray ricali, felce pek miistaid mizac ta
§tdlgmdan dolay1 hakikati padi§ahtan 
sakltyadardt, ordu vaziyetini daima mii
said gosteriyorlardt. Bu s1rada Ozi baz· 
gunlugu yiiz gosterdi, Y enic;eriler Rusla
nn i:iniinden kepazece kac;tl. Sarayhlar 
-padi§:lun taht~ ykmazdan once dogup 
da an ane muctbmce hanedan cetveline 
ad1 sokulmamt§ alan pek sevgili bir klZI· 
mn kocas1 Tersane Emini Nazif tarafm
dan ileri siirulen miilahazalara uyarak
bu hezimeti de efendilerinden saklami§• 
lard1. Lakin Abdiilhamid, kthk degi§ti
rere~ otedeberide dola§Jrken hakikati og
rend!, son derece miiteessir oldu, hatta 
inmeye ugradt, saraya gu<;liikle di:iniip 
yataga dii§tii. Hayatmdan iimidi kalma
mt§tl. Son hezimeti kendinden sakhyan
lan tepelemek istiyordu. Buna s1hhi du
rumu miisaid almad1gmdan veliahdini ~a
gud!: 

- B~!l· dedi, oluyorum. T ahta ~tkar 
<;1kmaz Ozi felaketini benden sakhyan
lar! bulup oldiireceksin. Bu vasiyetimi 
yerine getirmezsen mah§erde on parma
ihm yakandadu. 

Bir iki giin sonra V eliahd, D~iin
cii Selim adile tahta <;lkh ve ilk i§ ol
mak iizere amcasmm vasiyetin1 1nfaz et• 
mege giri§ti. Ktsa bir inceleme, biiyiik bir 
sue; say1lan §U i§ten T ersane Emininin 
~es'ul oldugunu ac;tga ~tkardtgmdan 
U~iincii Selim, bir giin tersaneye gitti, 
N azif ~fendiyi getirtti: 

- Ozi i§ini, dedi, amcamdan neye 
sakladm~ 

Mi.ic.~im, §U cevabx verdi: 
- Uziili.ip de inmeye ugramasm diye 

sakladrk. Bunda nekadar isabet ettigimi
zi hadiseler isbat etti. <;Unkii amcamz 
vakrayl duyar duymaz felce ugrad!, ol· 
dii. 

Sultan Selim, uzun bir mi.ilahazadan 
sonra ba~m1 kald1rdt: 

- Hakhsm ama, dedi, amcamm va
siyeti ihmal edilemez. 

Ve emir verdi, T ersane Eminini ·ken
di gozu onunde- kestirdi I .• 

Dun de toyle bir macer a duydum: 
~arktaki vilayet merkezlerimizden bi

rinde belediye reisligine getirilen zat -mii
nevver bir gene oldugu ic;in- §ehrin harsi 
eksikliklerile de me§gul olmak ister. Be
lediye emlakinden bir diikkam kiitiibha
ne yaptlmak iizere Halk Partisi emrine 
tahsis eder. Gi.izel bir hareket, degil mi? .• 
F akat gene reisi alkt§lamakta acele et· 
miyelim. Ciinkil bize ve belki herkese 
gi.izel goriinen bu hareket, kanun bakt
mmdan bir sue; imi§. Miilkiye miifetti§i, 
o diikkanm kiitiibhane yap1lmasmdan bi
raz sonra, tehre geliyor. Belediye i§lerini 
tetkik ederken keyfiyeti -defterlerdeki 
kayiddan- ogreniyor, klyametler kopa
rarak belediye emlikinden bir di.ikkamn 
kiras1z nasil kiitiibhane yaptldtgmt soru
yor, ortaya «vazifeyi suiistimal» meselesi 
~tkarmaya kalkt§tyor ve galiba takdir ~ 
lunan kira bedelini reise odetiyor. 

Bu vakiaYI bana nakleden zata sor
dum: 

- Peki: o gene reis, tehre bir kitab· 
bane a~amn halka bir gi.ine§ daha ka
zandmnak kadar hay1rh bir i, oldugunu 
soyleyip de kendini miidafaa etmedi mi} 

,Su cevabt ald1m: 
- Soyledi, pek samimi ve manttki 

miidafaalar yaph. Miifetti§ de ona hak 
verdi, hin haytrh oldugunu kabul etti. 
Lakin belediye nizamnamelerinin boyle 
faydah i§lere ve letehbiislere miisaid ol
Il'!adtgmt soyliyerek kitabhane i§ini suya 
c!ii~iirdii! ... 

Dilim ve yiiregim yana yana «ne dii .. 
tiiniio. ne dii,iiniip> diyorum. Nastl demi
yeyim ki kitabhane kapamak, bir §ehri 
1~1kstz buakmak ve kitabhane ac;tumak 
istiyenleri cezaland1rmak da dogru 1§1 
!uc; saymak demektir!.. 

M. TURHAN TAN 

lstanbullu ii~iizler ! 
Polonez koyiinde bir 
kad1n ii~ ~oc.uk dogurdu 

Y az giinlerinde 1stanbullularm istirahat 
ko~elerinden biri olan sakin Polonez ko
yii, ~~.m.~i hir hadisenin sevinci ic;indedir. 
Bu koyun halkmdan olan Vital'm e§i Va
n?~ya Deneiski evvelki gun diinyaya bir· 
hm ~r.di s1ra ii~ c;acuk getirmi~tir. lkisi ktz 
ve bm erkek olan yavrular tamamen ~~h
hattedir ve her uzuvlan tamamdtr. 

Palonez koyiiniin kurulu§undanberi ilk 
defa vaki olan bu hidiseyi Polonezliler 
ugur saymakta ve bunun koye fazla me· 
rakh celbedeceginden de aynca memnun 
olmaktadular. 

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



T ayyare piyangosunun 
e§idesine diin ba§land1 

ke,idede biiyiik ikramiyeler ~lkmadi ; 
21.873 numarah bilete 10 bin lira isabet etti 

Tayyare piyangosunun yirmi be~inci 
be~inci ke~idesine diin Beyoglun

a Asrl sinemada ba§lanmt§ttr. Bu ke -
,.u,,,., .. en biiyiik ikramiyesi olan elli 

lira ile on be~ bin ve on iki bin lira
ikramiyeler diin 91kmamt§hr. Ke§i

bugiin de devam olunacaktir. Diin 
kazanan numaralar srra ter

aggrdadrr: 
10 bin lira kazanan 

21873 
3 bin lira kazananlar 
27465 37796 
Bin lira kazananlar 
25167 26246 
500 lira kazananlar 

2064 6892 8£00 10912 17913 21870 
24269 ~7943 28889 30612 

200 lira kazananlar 
344 1851 2263 2727 4983 5074 

5098 5428 5756 6635 7949 10227 
1057 11577 15689 16043 16342 17004 

17972 19401 19705 21211 24334 
27241 27593 27857 29971 31020 

0 33246 34858 35894 36172 
'1 00 lira kazananlar 

30 391 1213 1302 1621 1881 
2185 2593 2692 2900 3307 4820 
5567 8387 9776 10249 10589 11210 
2051 12471 13067 14079 14934 15400 
5659 15672 16175 16954 19069 19136 

20714 24440 24867 25437 25925 
28403 28534 29458 30746 30840 
32701 34684 34752 35956 36258 

6 38862 39471 39603 39955 
50 lira kazananlar 
336 809 830 1008 1268 

1326 1527 1910 2013 2322 
2538 4007 4091 4103 4464 
4683 4741 4884 5121 5172 
6042 6605 6685 6828 6958 
7434 7552 7566 7890 8169 
8354 8379 8477 8978 9430 
9577 9815 10457 10629 10883 

1 10957 11438 11961 12021 12062 
12708 12842 13003 13274 13560 
13714 14220 14242 14351 14587 
14942 15112 15230 15456 16464 
16745 17486 17654 17706 18351 
18381 18557 18708 19014 19157 

60 19377 19418 20024 20152 20336 
20794 20803 20851 21044 21045 

249 21431 21808 21837 21912 ~128 
75 22192 22523 22659 22736 22739 

23409 23521 23615 23921 24188 
24881 25110 25177 25428 25751 
26532 26552 26598 27036 27194 
27566 27664 27823 28351 28557 

28659 28728 28891 28906 29156 29247 
29337 29541 29601 29782 30244 30301 
30325 30424 30456 30504 30559 30611 
30670 30758 30934 31406 31485 32041 
32416 32571 32667 32871 33159 33246 
33325 33482 33532 33897 34071 34165 
34181 34545 34682 34889 34936 35022 
35132 35462 35608 35734 35796 35927 
36219 36243 36507 36822 36961 37348 
38061 38589 38655 39417 39586 39677 

30 lira kazananlar 
116 509 514 582 607 844 

1128 1352 1706 1892 2044 2058 
2080 2083 2162 2278 2355 2368 
2449 2525 3053 3196 3284 3318 
3354 3760 3785 3812 3904 3977 
4297 4406 4493 4755 5006 5064 
5155 5211 5302 5370 5372 5662 
6208 6309 6589 6695 7010 7308 
7379 7462 7526 7612 7876 8041 
8202 8309 8358 8545 8973 9129 
9146 9225 9381 9556 9643 9709 
9738 9790 9873 9918 10004 10019 

10136 10252 10383 10547 10614 10621 
10686 10822 10865 10965 11052 11242 
11307 11443 11570 11611 11695 11902 
11945 12039 12068 12103 12265 12316 
12321 12322 12507 12508 12514 12559 
12588 12665 12695 12822 13244 13475 
13586 13590 13894 14401 14708 14981 
14995 15074 15302 15564 15566 15765 
15835 16174 16270 16278 16389 16393 
16543 16722 16878 17026 17047 17050 
17131 17232 17502 17557 17629 17642 
17682 17752 17793 17820 17846 17863 
17915 17922 17985 18043 18187 18238 
18567 18683 18714 18798 18901 19156 
19268 19405 19569 19604 19952 19980 
20230 20310 20832 20946 21052 21112 
21190 21299 21311 21418 21716 21970 
22059 22126 22238 22451 22489 22908 
23121 23323 23408 23823 23926 24005 
24050 24255 24331 24402 24562 24583 
24609 24782 25021 25249 25350 25440 
25517 25579 25644 25665 26175 26216 
26346 26698 26701 26830 26845 27050 
27052 27381 27581 27907 28054 28274 
28329 28340 28467 28830 28834 29096 
29317 29751 30809 30882 30971 31000 
31059 31314 31559 31770 31822 31880 
31918 32016 32125 32428 33028 33035 
33161 33271 33627 33766 33861 33864 
33989 33996 34266 34484 34622 34809 
35443 35509 35924 35971 36167 36214 
36221 36450 36570 36594 36609 36614 
36690 36713 36732 36910 36944 36987 
37027 37170 .37434 37451 37497 37605 
37623 37640 37901 37921 37945 38028 
38051 38141 38446 38475 38541 38599 
38610 38632 38793 39034 39185 39303 
39319 39652 39839 

Japony:ada tahribat yapan tayfun 

-- . -~· ~ 

Japonya - G~enlerde, vasati Japonyada pathyan bir tayfun ve onu 
eden feyezan pek 90k tahribat yapmi§trr. Resmimizde Kobe §eh

bu felaketin eserini goriiyorsunuz . . 

roman1: 44 
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glinler, ttpkt doneme~teki bi.i-, yordu. N asrl hareket edecegini, Zeynebe 
agac alh gibi, .. bur ada d~ yan nastl hita~ ede:eg_ini, laktrd~!a ~~red en 
oturup, yiireklennm belagath heye- ba§hyacagtm bt!mtyordu. Gorecegr tar· 

kendi kendilerine dinlemekle ikti- zt kabul malum degildi. Hatta kansmm, 
om:""''u•. Sonralar1 bu dikili ta§, $e- kendisile gorii§mege muvafakat edecegi 
nazarmda, mabudu ile yan yana gel- bile §iipheliydi. Stdtka teyzenin, def' alar
. secdegah degeri almt§tl. Ia okuyup her ciimlesini ezberledigi mek

ze ile Eskihisar arasmdaki yolun tublan, hi~ de iimid verecek mahiyette de
ortasma tesadlif eden §U tiimsekc;e gildi. 

mehtab seyretmi§lerdi. hte, $efi- Koyi.in ilk evlerinin yanmdan gec;erken, 
.. v,,,.m· inek c;obam zannettigi nok~ ,Sefik, heyecammn artttgmt hissetti. Stdl

karanhkta belli belirsiz sec;tigi ka teyzenin evine yakla§tyordu. Birka~ 
alin hattrasr Sefigin yi.iregini 51zlat- dakika sonra hayatmda belki de doni.im 

§U noktada durdurmaga 
olmu§, 9oban zannettigi Zeynebi 

kenarmda oturuyor gormii§tii. 

k, Eskihisar yolunu iki kec;eli dol
bu camid a§inalan gozlerile selam

aheste adtmlarla koye dogru ini
yandan da, zihninde plan ham!t-

• 

noktast te§kil edecek olan bir vaziyetle 
kar§tla§acaktr. 

Eli titriyerek kapinin tokmagmi vurdu. 
Avludan bir kopek sesi i§itildi. Karaba§, 
,Sefigin kokusunu almt§, sevincli havla -
malaria ko§mU§, kaptyt tlrmalamaga ba§· 

lamt§tl. Onun ne§' eli sesine, biraz sonra 
bir ayak gi.iriiltiisi.i kan§h. Siirgi.i ic;eriden 

Maruf bir artistin 
ba,Ina gelenler 

Elvire Popesko bir bore 
yiiziinden mahkeme· 

lere diistii 
' 

Maruf Romanyah tiyatro ve sinema 
artisti giizel Elvire Popesko, dedikod:u
lu bir davaya sebeb olmU§tur. Pariste 
goriilmege ba~lanan bu dava, ibizzat ar
tistin aleyhine a9rlmt§tlr ve davac1 Nis 
9i9ek9ilerinden Madam Kammerstad -
drr. 

Elvire Popesko, ge~en te~rini_evvel a
ymda Nise gittigi zaman, Paristeki ah
bablarma oradan 9i9ek ve meyva yol -
lamx~. 878 franga balig olan bu hediye
lerin bedelini sonra odeyecegini soy -
lemi.§tir. 

<;i~ek9i kadm, Parise donen artistten 
uzun bir zaman ses 91kmamas1 iizerine, 
§Ubat ayxnda bir mektubla kendisine 
miiracaatte bulunmu§sa da ka9amakh 

bir cevab almt§hr. Temmuzda ikinci bir 
miiracaatte bulunan Madam Kammers
tad, gene ba§tan savulunca i§i mahke -
meye vermege mecbur olmu~tur. 
' Biitiin Parisin biiyiik bir alaka ile 

kar~Ilad1g1 bu gigek davasmm nasil bi
tecegi heniiz tahmin edilemiyor. Elvir 
Popesko borcunu inkar etmemekle be
raber, 9i9eklerin 90k pahah olmasm -
dan dolayt odemedigini soylemektedir. 

ltalyada amele iicretleri 
arbyor 

Milan 11 (a.a.) - Mensucat endiis -
trisi patronlar federasyonile bu endiis
tri i.§9ilerinjn federasyonu arasmda ak· 
dedilen bir itilaf mucibince, eylUliin bi
rinden itibaren amele yevmiyelerine 
yiizde 10 nisbetinde zam yaprlmt§tlr. 
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MAGAZiN 
Tiirkiyenin.Jen \~ok 1o~an. 

ayhk salon mecmuatn 

~ekildi. ;;efigin kalbi c;athyacak gibi a
hyordu. ~imdi, kapr a~thnca, Zeynebin 
ofke ve meraret dolu yi.izile kar~tla§acak
tt. Fakat, Stdtka teyzenin mi.itebessim ve 
miiltefit c;ehresini goriince derin bir nefes 
aldt. Stdtka teyze: 

- <;abuk, i~eri girin, demi§ti. Sizi bek· 
liyordum. 

~efik girdi. Stdtka teyze sokak kapr
Sllli kapadt. Birlikte salona girdiler. Sefi~ 
salona girer girmez, daha oturmadan: 

- Zeyneb nas1l ~ diye sordu. 
Std1ka teyze, tariz manasr vermege 

gay ret ettigi bir sesle: 
- Zeyneb, lstanbuldan geldigi gi.in 

~ok fena idi, oglum, dedi. ~imdi iyicedir ... 
- Ben hala fenaytm, teyze. Haftalar· 

ca intizar i~inde buakmamz bana oyle bir 
i§kence oldu ki! Ben bu i§kenceye lay1k 
degildim ... Zaten, nasrl oldu da tavsiye· 
nizi dinledim, hala hayretteyim. 

- Dinlediginiz iyi oldu, $efik Bey. 
Bir miiddet ayn, si.ikunet i~inde kalmamz, 
Zeyneb i~in de, sizin ic;in de §arth. 

~efik, S1d1ka teyzeden gordi.igi.i yumu
§ak tarzr kabul kar§tsmda biraz cesaret 
bulmu§tu. Her zamanki slikunetinin ve 
itidalinin hilafma, yiiksek sesle, asabl ve 
tela§h hareketlerle konu§maga ba§ladt. St-

Kontrast meselesi 
Bu liafta yiizme havuzlarmdayxz. Ya

n:;;lar miihim oluyor; iki yiiz metre bi
rincisi de yeni bir rokor yaptr. Bu gen
cin kravl yapar vaziyette bir resmini 
almak muvafrk olur. Yiizme havuzu • 
nun i9ine gerilen iplerin mantarlann -
dan birini goziiniize kestirip onun iize
rinde mesafe ayarmrzx tesbit ediniz. 
Diyaframmrz1 90k kapamayxmz; alaca
gmrz kli§enin pozu biraz fazla gelmek 
laZtmd1r. Denizin koyu laciverd rengi 
ile kopiiklerin keskin beyazhgmx telif 
edebilmek i9in revelator terkibinizde 
idrokinonla karbonat nisbetini azaltrr 
ve su miktarrm biraz c;:ogalhrsamz sii· 
jedeki bu sertlikleri olduk~a izale ede
bilmi§ olursunuz. 

Su sporlarmda alacagrmz fotograf -
!arm kompozisyonlannda ba9hca iic; e
Sli.S vardrr: Suyun rengi , kopiigiin rengi 
ve en sanra da sporcu. Giine§in yiiksel
digi saatlerde c;ok defa denizi koyu la
civerd mantosuna biiriinmii§ goriirsii
niiz. Bunun kli§ede umumi rengi siyah
hr. Kopiiklerin sert beyazhgile bu si • 
yahhgm birle~esinden has1l olacak 
kontrash hafifletmek Iaztmdtr. Giine~ • 
siz havalarda ve yahut mail alan I§Ik
lann altmda kiil rengine dogru degi§en 
deniz renkleri daha yumu§ak olur. De
tin olmxyan sahil denizlerinde de, su 
kiitlesi §effaf oldugu i9in, renkler daha 
iyi imtizac eder. Renklerin bu imtizacr 
i§inde, sahnenin verecegi imkan, reve-
lat1iriin temin edecegi ahenk yaprldrk -
tan sonra, en nihayet kagrd nev'inin in
tihabma srra gelir. 

Resmi 9ekerken ve filmi banyo eder
ken aldrgrmz bu ifedbirlerden sonra ka
grd sec;mek i.§ini a)'!"lCa gorii§mekligimiz 
muvafrk olacaktrr. 

N. G. 

Sonya Heni Paristen 
Holivuda gitti 

Fransa - Me§hur patinaj §ampi
yonu ve sinema y1ldrzt Sonya Heni bir 
miiddettir Pariste bulunuyordu. Ar
tist Fransrzlarm Normandi Transat
lantigile Amerikaya hareket etmi§tir. 

d1ka teyzeyi bu suretle ikna etme.k iimi • 
dinde idi. 

- ilk mektubunuza verdigim cevabda, 
hadiseyi size ba§mdan sonuna kadar, ol· 
dugu gibi anlatmt§hm. T ekrar ediyorum, 
o mektubda yazdtklanm aynen vakidir ve 
hakikat tamamen onlardan ibarettir ..• 

S1d1ka teyze, bir el hareketile onu tes
kin etti ve yava§ sesle cevab verdi: 

- Sozi.iniize inanmamt§ olsaydtm, bu 
gi.in burada bulunmazdmtz. 

,Sefigin yiiziinde bir sevinc i§lgt par
lad!: 

- Sahi, ban a inand1mz m1ydt teyze "? 
- inandtmdr oglum... T ecri.ibelerime 

gii venirim. 
Bu SITada hizmet~i Emine kahve getir

di. T epsi elinde, ;;efigin yii2;_iine bakma· 
dan, «Safa geldiniz» bile demeden, kah
ve fincamm ona uzatt1, somurtkan bir yi.iz
le, dondii, odadan c;1kt1. ,Sefik, Emineyi, 
kaptdan ~tkmctya kadar gozlerile takib 
ettikten sonra: 

- Gori.iyor musunuz teyze? dedi. E
mine bile bana danlmt§! 

- Onun dargmhgmdan ne olacak og
lum! Zeynebi deli gibi sevdigi ic;in, onu 
aglatmamzt affedemiyor ..• Ban§tr, o da 
ban§lr. 

Giizelligin 
S1rr1 yok 

Sebebi var 

1 Radyo l1n 
Di§leri mikroplardan, ~iiriikler,.. 
den iltihablardan koruyarak sa~
lamla§trran, hem de minelerinin 
bozulmasm1 ve sararmasm1 me
nederek daimi bir giizellikle mu
hafaza ecl.en asnn en kuvvetli 

di§ macunudur. 

Her sa bah, ogle ve ak~m 
yemeklerden sonra 
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MiDE 
iyi bir haztm,s1hhat 
ve nete demektir. 
MIDE ve haz • 
m1ntz muntazam 
MAZON almakla 
diizeltilir. MiDE 
ve BARSAKLA
R I botalbr. HA· 
ZIMSIZLIK va 
EK,iiiGI giderir, 
viicude ferahhk 
verir. Almas• ga • 
yet Iatif, tesiri ta
bii, kolay zarar-

stz ve kat'idir. 

MAZ01N 
M:E.'YVATU.ZU 

Miidiirliigiinden: 
Fen heyetimiz i9in 1/100 l:iezi ve aestekleri §e ~msiyesile Kiistav Hay· 

ne fabrikast ~amulatmdan 2236 N o.h dart aded takeome~r~iJl arttlrma 
ve eksiltme kanununun 42 inci maddesinin ( C ) frkrasma tevfikan a9tk 
eksiltme suretile mubayaasx Iazrm geldiginden 22 eyllll 938 per§embe giinil 
saat 14 te Sultanahmedde Tapu Grup Sicjl Miidiirliigi.ine miiracaat olun• 
mas1 ilan ( 6137 ) 

af 
Magazam1zda yapdacak DEGi~iKLiK HA

SEBiYLE biitiin mallarimiz gayet 

Ucuz fiatlarla sat1lmaktad1r. 
Bu nrsattan istifade ediniz. 

E. Kalivrusi ve $si. 

Miidiirliigiinden : 
Etimes'uddaki Radyodifiizyon istasyonuna yiiz elli lira iicret}e ve mii

sabaka ile bir atolye §efi almacaktrr. 
Bu §efin tes,viyeciligi, tornacrhgt ve soguk cl.emir i§~iligi ~;ok iyi ol

mahdtr. 
Taliblerin 20 ey,lOJe kpaar !stanl:iulda P. T. f· Miidiirliigi.ine, Ankaraaa 

oo~ruca Umumi Miidiirliige miiracaatleri ilan olunur. ( 6203 ) -------
Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 

nevralji, ku1khk ve biitiin agnlanniZI derhal keser. 
- - icabanda gUnda 3 kafe ahnabilir. - -

- Dogrusunu isterseniz, kendimi, ben 
de affedemiyorum teyze I 

~efik, boyle dedikten son!a, inler gibi 
devam etti: 

- Bu zafa nasi! dii~ti.igi.imli, bu kadar 
biiyiik bir sersemligi nasrl yaptlgrmt anh
yamryorum ... Nastl oldu da, o menhus 
kadmm yiizi.ini.i tekrar gormege razt ol
dum; saadetimi ayaklar altma aldtm "? Bi.i
ti.in bunlara, m~rhamet sebeb oldu, ba§ka 
bir §ey degil. Acrmt§tlm; hastahgma mer
barnet etmi§tim ..• 

~fik, kahvesini bir yudumda i~ip bi
tirdi, fincam tabaga b!rakh, daha ate§li 
devam etti: 

- Beni o kadmi ziyarete sevk eden 
yegane sebebin bu olduguna lutfen inam
mz I T elefonla marian lizerine i.i~ dort 
defa evine gitmege mecbur oldum. Mak
sadtm, del~ee i§lerini bildigim i9in, tamiri 

imkansrz bir hadise ~tkarmasma mani ol
maktt. Benim evlenmemi gururuna darbe 

saydtgmr, bunun intikamrm almagr aklma 

koydugunu nasrl tahmin ederim ~ Kendi

mi temize ~1karacak degilim. Kusurumu 

itiraf ediyorum. Belki de, bu kadmm ba
na kar§I besledigi alakanm biiyiikliigli gu
rurumu ok§uyordu. Lakin, gayem, Zey-

nebin saadetini ihlal edecek en ufak bir pii• 
riiz bile ~tkmamasmt temin etmekten iba• 
retti. imzastz mekt.ubu kendisi yazdtgmt, 
bizzat agzmdan i§ittim. Bu mektubu yaz~ 
dtgl gun de bana evinde tuzak kurmu§• 

Simdi olan oldu. Bana yardtm ederseniz 
Y1k1lam tamire c;ah§acagtm. Zeyneb ne• 
rede teyze "? 

- Zeynebe, sizin geleceginizi haber 
verdim. 

- Hep ayni merhametsizli~i devam 
ediyor mu"? 

Srdtka teyze ba§ini salladr: • 

- N e yapsm oglum "? Onu da hakh 
gormek laztm. <;ek,tigi tstuabt goriiyo -
/IUm, B unda, tecri.ibesizliginin ~ok tesiri 

var. Sizi her §eyin o kadar fevkinde gor· 

mege alt§mt§h ki .•• 

- Zeynebi gorebilir miyim teyze? 

- Bah~ededir zannederim. !sterseniz 

9ag1rtay1m. Y ahud, daha iy;si, bah~eye 

inin, orada konu§un. Kendinizi miidafaa 

edin bakahm ne olacak. Eger dinlemez· 

'ie ... 

Sefik, iimidsiz gozlerle Stdtka teyze· 
llin yiiziine baktr: 

(Arkast var) 



usyada 
(Ba$taralt 1 tnci sah.ttedel 

eri makamlarma yap1lan bir tebliil;de, 
r; milyon Sovyet askerinin garb hudu
unda her dakika emre amade bulun • 
uruldugu da bildirilmi§tir. 

NUs Kronikl gazetesi bu havadisi te
id etmektedir. 
:ekoslovakyada 

de derin tadilat yap1lmak suretile ancak 
halledilebilecegini si:iylemi§ ve demi§tir 
ki: 

«- Prag hiikumeti, ekalliyetlere 
muhtariyet vermelidir. Biz Macarlar 
Cekoslovakya cumhuriyetine nzam1z hi
lafma ithal edildik. Bize biitiin milli 
haklanm1zdan istifade edebilecegimiz 
vadedildi. Halbuki bu vaid tutulmadJ. 

iidetler yeni hadiseler ~tkardtlar Bilakis ekalliyetlere fena muamele va • 
Prag 11 (a.a.) -Toplis· .Sanov'da midi ve biz mi.itemadiyen bu muamelele

lenlein taraftarlan, mmtakamn hi.ikumet re kar~l mi.icadele ettik. Cekoslovakya • 
airesi i:inUnde bir ni.imayi~ yapm1§lard1r. daki bUtun milliyetlerin tek bir cephe ha· 
azar yerinde iki bin Henleinci Alman Iinde birle~mi~ olduklanm ve haklanm1z 

SUdet mar§lanm soylemi§lerdir. Polis, ic;in elbirligile mucadele etmekte bulun -
'det meb'uslanndan Sibelius'un yard1· dugumuzu bUyiik bir memnuniyetle go -
'le nUmayi§c;ileri d~g1tmaga muvaffak riiyorum. Biz Macarlar, Cek makama
tnu§tur. tmdan tazminat istiyoruz. Yirmi sene 
Prag 11 (a.a.) -DUn ak§am Karlo- miitemadi 1stJrab c;ektik. 

·rari'hin d1§ mahallelerinde bir hadise ce- Diger taraftan Prag hi.ikumeti, yap1· 
yan etmi§tir. Polis, tarafmdan yap1lan Ian biiti.in tahriri nUfuslara fesad kan~ -
hkikat neticesinde hadise·, §U §ekilde tm!m1 ~ oldugunu itiraf etmelidir. Cek hi.i
sbit edilmi§tir: kumeti, daima buhranh anlarda vaidler-
Hahn isminde Hitler partisi azasm· d'e bulunmu§, fakat buhran devri gec,:er 

~
n biri polis komiserligine muracaat et- gec;mez bu vaidlerin hi~birini tutmam1~tJr. 
§ ve bir sosyal • demokrat tarafmdan Su noktada kat'i}•yen !Srar ediyoruz ki, 
hkir edildigini soyliyerek §ikayette bu- eger Prag hi.ikumeti sulh istiyorsa, nas· 
nmu§tur. ~ikayet~inin tahrikamiz ve ter- yonalistler meselesini ~imdi kat'iyyen 
yesizce hareketi kar~1smda polis memu· halletmelidir. K1smi tam halleri, tamm1· 
, kendisine siikunet tavsiye etmi§ ve ~ap- yacagiz.>> ' 
Sinl ~lkarmasml soylemi§tir. Fa kat •. Cenevrede 
ahn, bu tavsiyeyi dinliyecegine, polis 
emuruna bir tokat atraka yere yuvarla
l~tlr. 0 arahk komiserl'igin onilnde biri
n 600 ki§i Hahn'm polis tarafmdan Cil
'rUldUgiinU iddia ederek bagumaga ba§· 

ffii§hr. 
N eticede polis memurlan, kendile~ine 

§ atan halk1 dagitmi§lardu. 
Siidetler tahrik vesilesi 

arzyorlarmzf 
Prag II (a.a.) - Royter ajansmm 
habiri bildiriyor: 
Sureti umumiyede has1l clan kanaate 

're, Cekoslovakya ile Siidetler arasm· 
a. cereyan eden mi.izakerelerin si.ikunetle 
i devam edecegi veya Almanyamn key
bir sureti tesviyeyi kabul ettirmek mi is· 

F ransa H ariciye N aztrmm 
iemaslara 

Cenevre 11 (a.a.) - Fransa Harici
ve N azm Bone, bu glin, Sovyet Rusya 
Hariciye komiseri Litvinof'la gorii§tUk -
ten sonra !ngiltere Hariciye Miiste§an 
ve Romanya Hariciye Namile miilakat
larda bulunmustur. 

Bonne, muh~tablarmm her U~U ile de 
enternasyonal vaziyeti umumi olarak 
gozden ge~irmi§tir. 

Cenevre 11 ( a.a.) - Hariciye N azl· 
n Bonnet, refakatinde hususl kalem ~fi 
muavini Saint ve Frans1z heyeti a'Z.asm· 
dan Grumbach bulundugu halde bu sa· 
bah Cenevreye gelmi~tir. 

/ngilterede 
vecegi -ki harb demektir- 24 saat zarfm-

anla§Ilacaktu. lngiltere • Fransa yeni bir itilal 
Aylardanberi mi.itemadiyen Alman ga· mz imzaladtlar? 

.telerile radyolan tarafmdan yap1lan Londra II (a.a.) - Royter ajansl-
opagandalarla husule gelen gerginlik ve nm zannettigine gore, mart 1936 tarihli 
· §manbk neticesinde ciddt bir hadisenin itilaflar mucibince Frans1z ve ingiliz as
masmdan korkulmakt«ln~ iiiclet lid~ keJ:r eksperleri arastnda yap1la isti~areler 
inin her tiirlii tahrikattan i~tinab edil • · esnasmda verilen kararlann tatbik1 i~ 

esi itrin.verilen emirleri ger'i;ii1dikl"i11 gun~ Paris ile Londra arasmd bir itilaf imza 
nberi SUdetler arasmda bir degi§iklik edilmi§tir. 
s1l olmu§tur. Sudetler §imdi tahrikat N azrrlarm miizakereleri 
pmak ve tahrikamiz hareketlerde bulun· Londra ll (a.a.) - Ba§vekalet dai-
ak i~in bahane aramaktad1rlar. resinde saat 12,10 da bir namlar meclisi 
Her gUn daha biiyi.ik mikyasta ve daha akdedilmi§tir. Cemberlayn, Lord Hali -
ni§ bir sahada hadiseler cereyan etmek- faks, Sir Con Simon, Hoar, hiikumet mu· 
dir. <;;ekler §imdi bu gibi hadiselere ~i- §aviri Robert van Sittart ve hariciye ne· 
§mekten i(;tinab etmekte iseler de Nazi- zaretinin daimi mii§aviri Kadogan itrti -
~rin faaliyette bulundugu bir~ok merkez- maa i§tirak etmi§lerdir. 
r ekesriya askeri merkezler oldugu i~in Londra II (a.a.) - Reuter ajansi· 
ahim bir hadisenin ~1kmas1 her an bekle- nm istihbaratma gore nawlarm bu sa -
ebilir. Bununla beraber Pra~· da tela§ ve bah aBFekalette ya~ttklan toplantrda, 
anik eserleri goriilmemektedtr. Prag' dan ve Berlin den enternasyonal 

d ., 
Prag, ltalyaya nota mt ver '· vaziyet hakkmda gelen son raporlar tet-
Roma 11 (a.a.) - Cekoslovakya se- kik edilmi~tir. Kabinenin pazartesi sa • 

ri dUn ak§am italya hi.ikumetine Prag ka- bah1 yapaca~';I toplanh hususunda da 
inesinin bir tebligini tevdi etmi§tir. mi.izakerelerde bulunulmu~tur. 

Bu tebligin Sudet meselesile alakarlar lngiliz noktai nazar1 
ldugu zannedilmektedir. Kent Ciano - Londra II (a.a.) - Salahiyettar 
un gaybubeti dolayJsile \=ekoslovakya mehafilden bu ak~am enternasyonal mat
efiri hariciye nezaretinin kabine §efi ile buata a§ag!daki tebligatta bulunulmu§ -
orU§mti§tUr. tur: 

Macar ekalliyeti reisinin Hiikumet, son kabine mUzakerelerin • 
tehdidkiir beyanatt de ~4 kanaate varm1~hr ki, Cekoslovak-

Berlin. 11 (a.a.) - Matbuat, Cekos· yadaki vaziyet hakkmda ve bir harb ih
ovakyadak1 milli Macar parhs1 reisi timalleri kar~Jsmda gitgide artan endi~e

ont Esterhazi ile bir mUlakat ne§ret ~ ye artlk bigane kalmamaz. 
ektedir. HUkumet, modernr bir harbin vehame· 

Balkan oyunlart ba§ladt haz1rl1k 
ledilmesi laz1m gelir. 

Lord Runciman, mUzakereler SJTasm· 
da halledilmesi miimki.in olmadig! zanne
dilen bir~ok hususatJ iktiham etmi§tlr. 
Son muvaffakiyeti, Prag hi.ikumetinin 
yeni prensipler tanzim etmi~ ve yeni mi.i
zakereler ac;m1~ olmasrd1r. Runciman'm, 
cebri sureti hallere yo! ac;mamas1 1c;m, 
gayretlerine bir nihayet vermege mahal 
yoktur. Y eni miiz.akereler masmda yeni 
bir takim anzalan ve mi.i*kiilat1 derpi~ et
mek laZimdir. Fakat Lord Runciman 
gayretlerine devam ettigi miiddetc;e va. -
ziyet birc;ok imkanlann bulunmasma mii
said olabilir. 

yac1mz varsa, bunlan burada s1zm u;.m 
harekete get;mege haz1r olanlar arasmda 
bulabilirsiniz.» 

Yugoslavya 40, Yunanistan 
Tiirkiye 7, Arnavudluk 

26, 
1 

Romanya 16, 
puan alddar 

Bi.iyiik Britanyanm noktai naz.an, 
Cemberlayn'in 24 mart tarihli nutkile 
Con Simon'un Lanark'taki nutkunda tes· 
bit edilmi~tir. 

Bu iki beyanat gostermi~tir ki, cger 
Cekoslovakyada cebri bir sureti tesviye
ye te~ebbiis edilirse ingiltere ve diger 
memleketler online gec;;ilmez bir tarazda 
harbe si.iriikleneceklerdir. Simdi, Fransa 
ve ingilterenin mi.idahalede bulunmJya
caklan faraziyesile Almanyanm k1sa sU
recek bir harbe ve Cekoslovakyada ko • 
layca elde edilebilecek bir muvaffakiye
te hic;bir vec;hile giivenmemesi c;ok fay -
dah olur. 

Dominyonlar hi.ikumetlerile F rans1z ve 
Amerikan hi.ikumetleri, !ngiliz noktai na· 
zarmdan haberdar edilmi~lerdir. 

Almanya Fuhrer ve Ba&vekili, haber 
verilen nutkunu pazartesi gi.inU soyliye
cektir. Buti.in diinya bu nutku azami bir 
dikkatle derpi$ ediyor. FUhrer, birc;ok de
falar sulh arzusunu ifade etmi&tir. Bu 
arzunun samimi olmad1gmr farz.etmek, 
nhim bir hata olur. 
Romada: 

ltalyan mehalilinin kanaati 
Roma 11 (a.a.) - Giornale d'1talia, 

enternasyonal vaziyet hakkmda yazd1g1 
bir yaz1da $0yle diyor. Bu yazwa biiyiik 
bir ehemmiyet atfedilmektedir: 

Alman gazetelerinin hararetli 
ne,riyatt 

Berlin 11 (a.a.) - Berlin matbuatl
nm kanaatine gore, di.in Goring tarafm· 
dan soylenen nutuk, ecnebi memleketle
re ve bilhassa Cekoslovakyaya bir ihtar 
mahiyetindedir. 

Diger cihetten Alman gazeteleri, AI· 
man milliyetinin ve onun zimamdarla:J · 
mn matbua,tm «Prag'm tahrikatt» ismini 
verdigi hareketler kaq1smda metanetle ~ 
rini muhafaza etmege devam edecekleri· 
ni yazmaktadular. 

Bi.iyi.ik knmlZI harflerle c;1kan ba~hk· 
larmda Voelkischer Beobachter gazete
si, Goring'in &U sozlerini tekrar etmekte· 
dir: 

«Alman karde~lerimiz.e dokunulmasl· 
na arhk tahammiil edemiyece~iz.» 

Bu gazete, &unlan ilave eylemekte -
dir: 

«Goring'in bu beyanatJ her noktadan 
ve yalmz muhtevas1 itibarile degil, ger t>k 
Almanyada, gerekse ecnebi memleket • 
lerindeki psikolojik akisleri dolay1sile oek 
mUhim siyasi bir hareket mahiyetinde • 
dir.» 

Fransada 

Kabine i~timalart 
Paris 11 (a.a.) - Kabine meclisi, 

pazartesi ogleden sonra, naz1rlar meclisi 
df' sah sabah1 toplanacaktu. 

Paris II (a.a.) - Ba§vekil Dalad -
ye, GeMral Gamelin'i kabul etmi§tir. 

Paris gazetelerinin ne§riyatt 
Paris 11 (a.a.) - Nikbin veya bed

bin biiti.in Frans1z gazeteleri Cekoslovak 
buhram kar~Jsmda ayni sogukkanhl1ih 
muhafaza etmektedirler. 

Populaire gazetesi, Chamberlain ve 
Simon'un soyledikleri nutuklann Alman
yada anla~IlmamJ& olmasmdan endise et
mekte ve ~oyle demektedir: 

«Hitler, belki henUz ingilterenin Cek
ler ic;in harbe girmiyecegini zannetmek -

re~al Goring'in dUn nutkunda garb dev- tedir. Hitler• Fransanm azmetmi~ bu • 
letlerine yaphgl hitabm oralarda yapa • , lundugunu biliyor. Fa kat harekete gec;
cagJ tesirlere baghd1r. Eger bu devletler mek zamam geldigi vakit !ngiltereyi ya
Si.idetlerin istediklerini Prag hi.ikumeti • nmda hissetmezse, giri~tigi taahhi.idlerin 
ne kabul ettirmek isterlerse ve bunda da ifasmda tereddUd edecegini timid edi -
muvaffak olurlarsa, meselenin tam halli yor. .lngilterenin vaziyeti miihimdir: 
hetkesin arzusuna uygun bir &ekil ;.hr. Ciinki.i Almanya bu memleketin ehe ~ 
fe:kat aksi takdirde c,:ok -vahim mtitttlar diyen Fransamn vaziyetine hakim ola ~ 
derpi~ etmek lazJmd1r. Afmanyamn sabrt cagm1 zannedebilir.» 
artik ti.ikenmi&tir. Amerikada 

V aziyet, birdenbire ~ok had ve belki 
de kat'i bir safhaya girmi~tir. Bu, Ma • 

Almanyada 

Hitlr!r'in bugiinkii nutku 
Berlin 11 (Hususl) - Bugiin Nu -

r~nberg'de biiyiik, askeri gec;id resmi ve 
tezahurat yapJlmi~, yi.izlerce tayyare uc;
mu$tUr. ,Sehir heyecan ic;indedir. N a:;yo
nal sosyalist kongresi, yarm Hitler'in, bU
tiin diinyada, ehemmiyetle beklenen nut
kile kapanacakhr. 

Niirenberg 11 (a.a.) - Bu sabah 
parti k1t' alarmm yoklamasJ yap:lrnl§tlr. 
Hitler, oliiler abidesine bir ~elenk koy • 
duktan sonra 169 te§ekkUle ve bu me
yanda yeni Avusturya nasyonal • sosyalist 
te~ekkiillerine bayrak vermi~tir. 

Fiihrer, etrafmda Hes, Goring, mo
ti:irlii k1taat §efi General HUnlein ve parti 
hava kuvvetleri §efi General Kristiansen 
oldugu hal de bilhassa demi§tir ki: 

Ruzvelt'in beyanattndan maksad 
Va~ington 11 (a.a.) - Salahiye~tar 

mahfillerde soylendi~ine gore evvelki 
gUn gazetelere yapt1~1 beyanatla Roose
velt bilhassa efkan umumiyeyi istismar 
maksadile gazetelerin yaphg1 bazJ ne~ri· 
yah kasdetmek istemi~tir. Gazeteler, bu 
yaz1larile Reisicumhurun ve Hariciye 
Nezaretinin Avrupa demokrasilerine kar
~~ taahhi.idlere giri~tiklerini i~rab etmek 
istemektedirler. Ayni mahfiller, Roose • 
velt tarafmdan yap1lan beyanatm Arne· 
rikanm dUnyamn vaziyetine ve bilhassa 
halihazndaki buhrana karst ittihaz ettigi 
hath harekette bir degi~iklik husule ge· 
tirmedigini tasrih ~ylemektedirler. Bu 
hath hareket ise, Hull'i.in Kingston' da 
soyledigi nutukta etrafile izah edilmi~ -
tir. 

Hul'iin tetkikleri 

Belgrad 11 (Hususi muhabirimiz -
den) - Dokuzuncu Balkan oyunlarma 
bugiin Beogradski stadmda ba§land1. 
Sahada be§, altl bin ki~i vardt. 

Saat 15,30 a dogru oparli:irler atlet -
Ieri Olimpiyad yeminine davet etti. KI· 
sa bir arahktan sonra 15,45 te stadm so
lundaki kaptdan atletler hurufu heca 
srrasile i<;eri girdiler ve muntazam bir 
gec;id resmi yaptilar. Sna ile Arnavud, 
Bulgar, Yunan, TUrk ve Yugoslav at • 
letleri sahanm ortasma dizildiler. Ge • 
cid resminde en fazla bizim ekib ve 
Yugoslav ekipi alku::landi. Calman milli 
marslan miiteak1h Yuitoslavya Beden 
Terbiyesi Nazm Pui~ dokuzuncu Bal -
kan oyunlanm ach ve Yu~toslavlann 
200 ve 400 metre ko§ucusu atleti.n Olim
pivad yemini1e merasim nihavetlendi. 

Miisabakalarm teknik neticeleri ~u -
dur: 

100 m~tre (Birinci se~me) 
1 inci istefanovic; (Yugoslav) 10,8. 
:2 nci Sakalaryu (Yunan) 10,8. 
3 iincii (Rumen) 11.3. 

100 metre (lk:nci. se-~me) 
1 inci Klind (Yugoslav) l0,7. .:Yeni 

Yu~oslav rekoru,. 
2 nci Plavidis (Yunan) 10.8. 
3 iincii Kristiyan (Rumen) 11,3. 
Bizden birinci secmeye Haluk, ikinci 

secmeye Fikret girdi ve ikisi de !'limine 
oldular. 

I 800 metre 
1 inci D'orjek (Yugoslav) 1,57,8. 
2 nci Ki~ (Rumen) 1,59,1. 
3 iincii Protakos (Yunan) 1.59.9. 
800 metrede bizden Galib dordiincii 

oldu. 

«- Partinin vazifesi, henUz bitme -
mi§tir. Miicadele devrini hahrlamak ve 
Almanyanm her ti.irlU ahval kar§Ismda 
elde ettigi vaziyeti muhafaza etmek az • 
minde bulundugunu ilan etmek zamam 
gelmi§tir .» 

Va§ington II {a.a.) - Hariciye Na
zm Hull, Amerikanm Londra el~isinden 
Lord Halifaks ile yaptlgl mi.ilakat hakkm
da malumat almi§hr. 

lar. San k1rm1Z1 birinci tak1m, oyun • 
cularmdan miihitn bir k1smmm talebe 
olmas1 ve bu talebenin tatili ge~irmek 

iizere istanbuldan uzakla§mi§ bulun • 
malart dolay1sile, zaytf bir kadro ile 
oynad1. Birinci tak1mdan yalmz Ha§im
le Lutfi vard1. 

Oyunun birinci devresi Galatasporun 
2 - 1 lehine bitti. ikinci devrede riizgan 
beraberlerine alan Galatasarayhlar iir;r 
gol ~1kard1lar ve mac;1 4 - 2 kazanm1~ 
oldular. Galatasarayhlar lik maglarm • 
da mutad derecelerini elde edebilmek 
ic;in 'c;ok cah§malarl icab eden bir va
ziyette idiler. .. 

GiineJ: 0 - Pera: 0 
Ogleden sonra s1ra Giine§le Pera ta

klmlarmm kar§tla§malanna gelince, 
sahada iki bine yakm seyirci vard1. Giit 
ne!ililer bu mac;;1 Cihad - Faruk, !bra -
him - Yusuf, Hakk1, Orner - Salahaddin, 
Niyazi, Vehab. Rebii, Murad §eklindeki 
taklmla oynadtlar. 

Birinci devrenin ilk yans1 <;ok zevkli 
ve heyecanh bir ~ekilde gec;ti. Perahlar, 
kuvvetli rakiblerinin her akmma mu • 
kabtde edebilecek kuvvet ve dermam 
sarfettikten sonra oyun Giine~in haki
miyeti altmda cereyana bal')ladi. Bun • 
dan sonra ikinci devrenin sonuna kadar 
Perahlar Giinesin oyununu bozmaga. 
matuf s1k1 bir miidafa sistemi tutturdu
lar ve bunda hakkile muvaffak oldu • 
lar. Neticede mac 0 • 0 beraberlikle bitti. 

Diinkii ovunda, CHine$. idmam k1va· 
rna gelir bir te.,ekkiil halini almt~ go • 
riiniiyordu. On;imiizdeki lik mac;lan st· 
rasmda idarecilerin bu noktadan endi
"eleri 13imdiden i:inlenmi~ bulunmakta -
d1r. Fakat birinci tak1m kadrosunun 
fazlaca §i~kin bulunmas1, bunlarm i<;in· 
den en iyi on biri secmek hususunda te
reddiide. miiskiilata ve hatta hataya dii
c:iilmesi ihtimallerini ortaya atmakta • 
dtr. 

Di ~er ma~lar 
Bu iki miisabakadan ba~ka yap1lan 

kar~1lasmalarda $isli, Modaya 3- 0, Gii· 
ne$ B taktmt Pera B taklmma 3 - 1 ga
lib geldiler. 

Y e§ilkoyde diin yaptlan deniz 
miisabakalari 

Ye~ilkoy Halk Partisi tarafmdan dun 
Ye~ilkoy sahillerinde muhtelif deniz 
miisabakalan tertib edilmi§tir. Hava -
yollan miidiirii Abdullahm riyasetinde 
ya.ptltm bu musabakalar, kalahallk bir 
balk tarafmdan alaka ile takib edilmi~ -
tir. 'Miisa'bakalarm neticesini yaz1yo • 
ruz: 

Kadmlar arasmda 50 metre yi.izme: 
Birinci Minerva, ikinci Tanya. 

Erkekler arasmda 100 metre yiizme: 
Birinci Mehmed cG.s.~. ikinci Dimitro 
« Y e~ilkoy•, Aris « Ye~dlkoy, ugiincii. 

Erkekler arasmda 100 metre kurba
galama: Birinci Ferid cG.S.:t, ikinci Or~ 
han. 

Erkekler arasmda 400 metre: Birinci 
Sadullah cG.S.,, ikinci Piyer, ii~i.incii 

Corci. ' 
800 metre: Birinci Hali1 «G.S.:t, ikin

ci Aris, iiciincli Ekonomidis. 
4X100 bayrak :vang1: Halil, Mahmud, 

Dimitri, Be§latndan miirekkeb tak1m 
birinci. · 

Deniz dibinde kalma miisabakas1: Bi· 
rinci Sabahaddin cSuspor,, ikinci A
nastas. Recai. 

Yagll direk miisabakas1: Birinci Ni • 
iad. ikinci Recai. 

Ordek kayma musabakas1: Birinci 
Mahmud, ikinci Halil, ii~Uncii Sadullah. 

Bu miisabakalardfln sonra tek ve <;ift 
sandal, bot. ~arpi miisabakalart da ya • 
ptlmi§tlr. Kazananlara muhtelif miika
fatlar verilmi~tir. 

Kent Esterhazi, Cekoslovakya mese- tini tamamile miidriktir. Bunun ic;indir ki, 
esi hakkmda bu meselenin Cek devletin- buhranm muslihane miizakerelerle hal -

Hi.icum k1t'alan §efi Lutze, cevaben 
§Oyle demi§tir: 

«- Eger ideal sahibi insanlara !!1Li-

Hull, vaziyetin son §ekillerini tetkik 
etmek i.izere dUn nezaretten aynlmam1~hr. 
Bununla beraber bu hususta beyanatta 
bulunulmasma intizar edilmemektedir. 

V efaltlar ~ene yenildiler 
Ankara 11 (Telefonla) - Burada bu

lunan Vefa tak1m1 bu§!iin Ankaragiicii 
ile kar§lla~ti. Vefahlar 2 - 0 maglub ol
dular. 

Tefrika : 1 

GDidiiremiyen Komik 
Yazan : Murad Sertoglu 

Kudret ba§lnl ag1r ag1r pencereden c;e· 
'rdi: 

- Sualime cevab vermedin Saba hat I 
Bi.iyiik aktori.in gene ve g~zel kans1, 

Ykudan uyamr gibi silkindi: 
- N e dedin, anlamad1m. 
Kudret bir mi.iddet bir§ey soylemeden 

odada bir a§agJ, bir yukan gezindi: 
- Demindenberi soyledtgirn soz.leri 

dinlemiyordun demek? 
"1. 

Gene kadtnm yanaklarr, yaramazl1k 
aparken yakalanan bir ~ocugunkiler gi
i kizard1. !ri ela gozlerini yere indirdi: 

- Hie;, biraz dalml§tlm da ... 
ikisi de sustular. Kudret gene pence

:renin i:iniine geldi. Ve d1§ansm1 seyre ba§
ladl: 

- Hava trok gi.izel... S1caklar da ba§
ladJ. 

- Evet, Nahide ile Macide daha ge
c;en hafta plaja gitmi§ler. Oyle kalabahk 
m1~ ki ... 

- T abii sen de gidemedin diye bir 

si.iri.i i.iziilmii§si.indiir. 
-Sana i:iyle bir§ey soyledim mi? Ne 

tuhafsm. En ufak ~eylerden tiirlii mana· 

lar c;1kanrsm. 
Kudret hie; cevab vermedi. Bir §ey soy

leyip soylememek hususunda tereddiid et
tigi goriili.iyordu. Sonra birdenbire karar 
verdi. Kansmm yanma oturdu. Elini tut
tu. Ve gozlerinin ta i~ine baktJ: 

k l , ~ 

- Diin, sana b1ra ml§ o augum senar-
yoyu okudun degil mi?? 

- Evet okudum. 
- Begendin mi? 
- Fen a degil... 
- Ne dU§iinUyorum biliyor musun? 
- N e dU§i.inUyorsun? 

- hte sana az evvel pencereden dt§a· 
n bakarken yanm saat bunu anlatm1~hm. 
Bu filmde ben de rol almaga karar ver

dim. 
- Sen de mi oymyacaksin? 

- Evet ... ,Su ihtiyar komik roli.i var 
ya, hani eserin en mUhim §ahsi ... hte onu 
ben canlanduacag1m. 

Sabahatin yiizi.inde, manalan anla~tl
mJyan bir~ok c;izgiler, ve golgeler dola§tl: 

- Fakat ... 
Kudret, kansmm elini buaktl. Hiddet

le ayaga kalktJ: 
- Soyliyecegin sozU biliyorum. Fakat 

doktor mlisaade etmiyecek diyP.ceksin de
gil mi? Arhk yeter. Velev hay a tim mev
zuubahs olsun, hie; kimsenin arzulanma 
kan§masmJ istemiyorum. Hiirriyetime te
caviiz edilmesini istemiyorum. B1rakm be
nil 

Kudretin yUzU sapsan olmu§tU. Heye
candan elleri titriyor, kelimeler agzmdan 
kesik kesik ~1k1yordu. Bu ani heyecan, Sa
J., 1hatin UstUnde hie; de fevkalade bir te
sir birakmad1. Kocasmm s1k s1k boyle he
yecan krizleri ge~irmesi, onu boyle man· 
zaralar kar§Jsmda kalmaga ah~tJrmJ§tl. 0 
da ayaga kalktt. Munis bir sesle: 

- Gene he'yecna kaptldm. Gene kal
bin agnyacak. Ah sen, ne kadar biiyi.ik 
bir bebeksin. Asabiyete kaptlacak ne var? 
Biraz iradene hakim olsana, camm! 

Sonra yatak odasma ge~ti. Az sonra 
elinde ufak bir §i§e ve bir bardak su ile 

avdet etti. ~i§eden pardaga birka~ damla 
damlattJktan sonra Kudrete uzattt. Kud
ret hi<; itiraz etmeden itrti. Sabahat, koca· 

smm sakinle§tigini gi:irdUkten sonra ya va§ 
bir sesle konu§maga ba§lad1: 

- <;;ocuksun vall a hi l Doktor ne de
mi§ti unuttun mu? Hie; bir ve~hile, hic; bir 
§ekilde kendini heyecana ve asabiyete 

kaphrmJyacaksm. Geceleri <;ah~mak, fazla 
okumak memnu. Bol uyku, bel grda ve 

uzun bir istirahat. .$ehir hayahndan biraz 
uzakla§mamJzdanberi ne kadarc1k za~ 
man ge~ti. 

Kudret hi~bir §CY soylemiyordu. Sade

ce gozlerini yummu§ dU§Uni.iyordu. Haki
katen t;ok yJpratlcl, ~ok hareketli bir ha· 

yat ge<;irmi§ti. Kac; sene olmu§tU bu ha
yata ba§hyah? Bir iki sene sUren mu

vakkat fasllalar da hesab edilirse §oyle 
boyle otuz y1l oluyordu. Aklma ilk za
manlar geldi. T ahsilini nas1l yanm bira-

kip tiyatroya intisab ettigini, uzun seneler, 

binbir mahrumiyet i~inde muhtelif tiyat
rolarda nas1l c;ah§tlgmr ve tiyatroda en bii

yiik mevkie kadar yiikseldikten sonra na

sJl son senelerde filmlerde rol almaga ba§· 
ladigml bir bir hahrlad1. 

Maddl mahrumiyetler, her ak§am goz
leri kor edici kuvvetli l§Iklar altmda, an
la§Ilmaz binbir tiirlii haletiruhiye ta§lyan 

insanlar oniinde muhtelif rolleri canlandtr
mak, sonra o insan baki§larmdan daha so
guk, daha merhametsiz iri objektifler kar-

§Ismda ge~irilt?n tahammiil edilmez azab 
dolu saatler, onun sinirlerini ve sinirlerile 
beraber kalbini de harab etmi§ti. 

Sanki ins an viicudii neydi ki... N e ka
darcik tahammUIU vard1 ki. Dogrusu §im
di bu cehennem hayatma otuz y1l na~nl 
dayanabildigine §a§lyordu. Sonra, biitiin 
bunlar ne i~in? AlkJ§ toplamak ic;in mi? 

Alki§; haddizatmda bu ne kadar sa~
ma ve manas1z bir hareketti. ihtiyarlar 

bastonlanm i:inlerine dayJYacaklar, §i§ -

manlar yelpaze gibi kulland1klan prog • 
ram kag1dlanm dizlerinin Uzerine koya -

caklar, delikanh yanmdaki sevgilisinin ~er
li elini b1rakacak, sonra biitiin bu eller, 
havada muttand bir ahenkle, u~maga c;a
bahyan acemi ku§ kanadlan gibi t;Jrpma
rak birbirine ~arpacaklar. 

N e kadar garib ve manas1z bir hareket l 
Ve i§te o, bu gUIUnc hareketleri gor· 

mek ve bu hareketlerin kulak dibinde yu
tJlan kahn bir kag1dm ~1hrdtg1 sese ben-

ziyen seslerini duymak i~in otuz senesini, 
yani bi.itiin hayahm vermi§ti. ~imdi de 
doktor ona sahneye c;1kmag1 veyahud si
nema makinesinin ontinde durmag1 menet· 
mi§ti. 

Ciinki.i hem ~ok yorulmu§ ve hastalan· 
ml§, hem de ... 

Otesini dii§i.inmege cesaret edemiyordu 
pek... Y oksa, biraz .da ihtiyarlamJ§ mry· 
dt? Gi:izlerini hi~ belli etmeden hafifc;e 

aralad1. Kansma bakh. Sabahat kar§Jsm· 
da, biraz otesinde oturuyor, sakin bir ta
Virla, sabah gazetelerini kart§tlnyordu. 

Pembe robd~§ambnmn onUnden pembe 
ipek kombinezonunun ortmege ~ah~tigl vii

cudiiniin bir k1sm1, biitiin canhhgile gorU· 
ni.iyordu. Onu uzun uzadJYa tetkik etti. 
l~inde, sanki §aheser bir table, bir heykel 
seyrediyor gibi hafif bir heyecanla kan§lk 
bir hayret hissediyordu. 

Hayu, ihtiyarlamaml§h. ihtiyar say1l • 
maz, say1lamazd1. 

<;UnkU seviyordu. iki sene evvel ev1en
digi giizel karlSlm seviyordu. Halbuki 
a§k, ancak gene ruhlarda volkan olabilen 
bir dagd1. 0 da, ruhunun ta derinliklerin
de, kalbinde bir yanardag1 hissediyordu. 

(Arkast var> 
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Merakldar1na Miijde : 
200 lUi 600 metre u;ak veren 
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May Vest nas1l sigara i~er? • Robert Taylor burnunu karu1t1rt• 
yor • Holivutta bir Tiirk delikanhsl • Karol Lombard horluyor. F enerleri gelmi~tir. 
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I J• ~~J- (~: tyl J§tk almak i~in yalntz 

D A i M 0 N Pilleri 
ile Soldan saga: 

1 - ilerleyip terakki eden (!kl kellme i . 
2 - Blr yere gitmek. Yugoslavyada blr ne
hir. 3 - Ac1 maddelerden. sabah vaktl. 
4 - Diizeltme esas1, dtinyayl kendl tizerin-
de gtisteren levha. 5 - Blr kadm l.sml. 6 -
Ters c;evirseniz yumu§agm aksl olur. gemi
lerden denize atllan ~>ey. 7 - Mahkemeye 
~ikayetc;i olarak mtiracaat edenler (cemil. 
8 - Ele gec;lrememek. 9 - Bazan ayaga 
gelir de gene tepilir, ters c;eyjr!n uzagm 
aksl olur. 10 - Gtizel san'at, b!r emrin 
ters!, ters c;ev!r!n glzl!n!n aksi olur. 11 -
Ince ve naz!k, bir mevslm. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Ayagmm bir k1Sml fazla hararetll 

olan. 2 - Cefa, blr c;e§id para. 3 - Naz!k 
ve asil 1nsan. 4 - Yen! diinya k1llc1 (ik! 
kellme) . 5 - Evvel!ne bir ~o:. getlrirseniz 
bir erkek ism! olur. ana yurdu. 6 - Blr 
emir, temizlenme yeri. 7- §ohret. bir vil~
yet!m!z. 8 - Meydana konulan 1§. 1«1 dolu 
mend!!. 9 - Blr edat. blr renk. bir cins 

10 - Blr edat. zengin. 11 - Sarho-
feryadlan (cern!), gi:izden doktilen. 

balledilmi~ tekll 

...---- ULUKI~LA ---: 
ve miilhakatl i~in Cumhuriyet ga
zetesinin tevzi yeri ve ba§bayiligi 
miinhas1ran Uluki§lada Cumhuri-
yet alamnda Hi.iseyin Sevil Yiicel 

magazas1d1r. 

Sabhk kargir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A

rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazili miicedded bir ev sat11Ikt1r. 
Ic;indekilere rniiracaat. 

Dahlllye mUteha••••• 

Dr. Hilseyin Usman 
Laleli Lutuf apartlmam 4 • 7 ye kada.r 

Telefon: 22459 

Di§ Tab1bi 

Mehmet Rifat 
Ca!lalo~lu Halkevi arkas~nda ~ere! 

efendi aokak No. 3 

Doktor A. K UTi E L 
Karakoy T op~ular cad. 43 

1 SEBORiN 
Yiiziiniizde ve cildinizde bulu • 

nan her nevi sivilcelerden ve ba
§lmzdaki kabuk, kepek, klzartl, 
ka§mtldan, sa~ dokiilmesinden Sl

zi kurtaracak yalmz (Seborin) dir. 
Bir tecriibe kafidir. Eczanelerden 

Israrla isteyiniz. •••Ill 

Naf1a Vekiletinden • • 
Eksiltmiye konulan i~: 
1 - Tokadda Kozovas1 sag sahilinin sulanmasi ir<in ac;Ilacak 0 - 20 

Km. lik sulama kanahmn hafriyat ve smai imalat1 ke§if bedeli 551.480 lira 
99 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarjhine rashyan pazartesi . ~utili saat 10 da 
Nafta Vekaleti Sular Urnum MudiirlUgu Su Eksiltme Komisyonu Oda-
smcl..a kapah zarf usulile yapllacaktzr. • • • . 

3 - istekliler eksiltme ~artnamesi. Mukavele proiesi, baymd1rhk i§
leri genel ~artnamesi, fenni 11artname ve projeleri 27 lira 60 kuru§ muka
bilinde Sular Umum Miidiirli.igiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 25,809 lira 25 kuru~lq_k 
rr.uvakkat temina·t vermesi ve eksiltmenin yai:nlacagx giinden en az sekiz 
giin ev\·el ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete mi.iracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu ve
sikayl 1braz etmeleri earthr. Bu miiddet i~inde vesika talebinde bulunmx

eksiltmiye i~tirak edemezler. 
5 - isteklilerin teklif, mektublanm i.kinci maddede yazth saatten bir 

aat evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri laztmdtr. Postada clan gecikmeler kabul edilrnez. c 3353 • ( 5874 ) 

Pazarbk ilant 

Naf1a Direktorliigiinden : 
1 - Pazarhga konulan i~: Elaz1g - Pliir yolu ikrnal in~aahdtr. Bu 
muhammen bedeli 100,000 liradtr. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ii?Unlardlr : 
., - Eksiltme ~artnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
d - Hususi f;lartname 
e - Silsilei fiat cetveli 
f - istiyenler bu 11artnarneyi ve evrala iki lira mukabilinde Tunceli 

afta Miidiirliigiinden satm alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/9/938 cumartesi gi.inli saat 11 de Elaztgda Tu nee li 

af1a Miidi.irliigii binasmda yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltme pazarhk usulile olacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ir<in isteklinin 6250 lira muvakkat te

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi 1-azimd.J.r. 
a - Tunceli Naf1a Miidiirli.igunden almm1~ ehliyet vesikas1 ve Tica
Odasmdan almm111 sicil vesikas1. 
b - Bir taahhiidde en az 50,000 lirahk in~aab yapmt§ olduguna dair 
ka. ( 6302) 

Marangoz 
c;: n'atlar Akademisi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Giizcl San'atlar Akademisi Mimari S,ubesi iGin yaptmlacak dart 

p ar~iv dolabile bir rnerdiven, gardropta bir aded ayna ve kaidesi, bir 
gardrop masas1 ve bir aded de yerli dolab yaptmlacaktlr. 

2 - Ar!;iiv dolablanndan 1, 2 ve 3 iincii tipin beherinin rnuhammen 
eli 120, 4 iincii tipin 130, merdivenin 9, gardrop masasmm 100, gar

aynasmm 65, yerli dolahm 45 lirad1r. 
3 - Bu i~lere aid resim ve sartnameler Giizel San'atlar Akademi

dt> her zaman Riiriiliip bedelsiz almabilir. 
4 - Eksiltme 29 eylUI 938 per~embe giinii saat 14 te Cagaloglunda 

k Mektebler Muhasebeciliginde yapJlacakhr. 
5 - io::Ier •acJk eksiltme~ usulile ihale edilecektir. 
6 - Muvakkat temmat 53.18 lirad1r. 
7 - Eksiltmiye Rir<>cek1erin 93R y1lma aid Ticaret Odas1 

le b lr marangoz fabrikas1 sahibi olduklarma dair olan 
ibraz etmeleri ~arthr. 

T. T. Umumi Miidiirliigiinden : 

kay1d ve
belgelerini 

( 6198) 

Ankara rad.yosu iGin miisabaka ile birka<; spiker almacaktir. Taliblerin 
hcmchal yiiksek tahsil gormii~ olmalan ve en az yabanc1 bir dil, c fran

ingilizce veya almanca » bilmeleri me~ruttur. 
Telaffuzlan diizgi.in ve sesleri mikrofona mi.isaid olmak ta laztmdtr. 
Verilccek iicret taliblerin ehliyet ve muvaffakiyeti derecesine gi:ire 
t edilecektir. 
Talib olanlarm 20 eylul 938 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umurnt 
~iirhiiiiP"" miiracaat etmeleri ilan olunur, ( 6204) 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyet iGin az1 125 GOgu 150 ton yerli kok komiirii almmas1 3\;lk 

eksiltmiyE> konulmu~tur. 
Eksiltme 19 eyhil 938 pazartesi gi.inii saat ikide yapilacakhr. Komiiriin 

muh:unmen bedeli 3150 lira, muvakkat teminat1 237 lirad1r. 
isteklilerin ~artnameyi gormek iizere Miidiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i~tirak ic;in de ayni gun ve saatte Vilayet Defterdarhg1 Muhase
becilik dairesind.e kurulu Komisyona miiracaatleri. ( 6037) 

Uluki~la Belediye Reisliginden : 
1 - Kasabanm elektrik tesisati. 
2 - Ke~if bedeli 13,558 lira 13 kuru~tur. 
3 - ihale kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
4 - !hale 19 eylUl 938 pazartesi giinii saat 14 te Belediye Dairesinde 

yapJlacakhr. 
5 - Muvakkat teminat 1017 liradtr. 
6 - Arzu edenler plan, fenni ve eksiltme ~artnamelerini dairede go-

rebilirler. ( 6136) 

~~~~~~~~----------------..... 

istanbul Emniyet 

TEMiNATLI ve ZARiF 

HIS LON 
SAATLERDEN 

KAT'iYYEN ~ASMA YINIZ 

Miidiirliigiinden : 
Miidiriyetimiz ir<in az1 25000, r<ogu 30000 kilo me~e cinsi mangal ki:i

rniil'uniin ahnmas1 ar<Ik eksiltmiye konulmu~tur. 
ihale 19 eylUl 938 pazartesi giinii saat ikide yapilacaktir. Mecmu be

deli muhammen bedeli 1500 lira teminati muvakkatesi 112 lira 50 kuru~tur. 
isteklilerin 11artnameyi gi:irmek iizere Miidiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i!ltirak ir<in de ayni giin ve saatte Vila.yet Defterdarhg1 Muha-

D A i M 0 N ampullar1n1 
kullammz ve her yerde DAiMON 

markasma dikkat ediniz. 

Naf1a Vekiletinden 
Eksiltmiye konulan i.§ : 

• • 
1 - Tokadda yaptlacak Gomenek Regiilatorii ile mevcud eski kopriiniin 

y1kllarak yenisinin in~as1, ke~if bedeli 245,868 lira 68 kuru~tur. 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihi~e rashyan "Qazartesi giinii saat 12 de 

Naf1a Vekaleti S1,1lar Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu Oda· 
smd.a kapah zarf usulile yaptlacakt1r. 

3 - !stekliler eksiltme ~artnl)mesi. Mukavele projesi, bay!J1dll'hk I§• 
leri genel ~artnamesi, fenni 11artname ve projeleri 12 lira 30 kuru~ muka
bilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmive girebilmek ic;in isteklilerin 13,543 lira 45 kuru~luk 
muvalfkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacag1 giinden en az sekiz 
giiu evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte ))ir istid.a ile Veka• 
lete miiracaat ederek bu i11e rnahsus olmak iizere vesika almalan ve bu 
vesikay1 ibraz etmeleri ~arthr. Bu miiddet ic;inde vesik&. talebinde bulunnu• 
yanlar eksiltmiye i11tirak edemezler. 

5 - 1steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazllx saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umurn Miid.iirliigiine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazrmd1r. Postada clan gecikrneler kabul edilmez. c 33~ ,. ( 5873 ) 

A 

NASIR iLACI 
sebecilik dairesinde kurulu Komisyona miiracaatleri. ( 6039 ) 

I I 
En eski nasarlara bile kiikUnden ~akarar, astaraba keser, 

I. b 1 B 1 d" • 1·1,.. 1 nasara yumu-atarak dU-UrUr. Stan U e e 1yes1 an a-rt INGiLIZ KANZUK ECZANESI 
Beyofilu - Istanbul 

Dii11kiinler evine liizumu clan ve hepsine 2750 lira bed.el tahmin edi- ll•••••••••••iillli•••••••••••••••••!l 
len 1100 metre §ayak ac;1k eksiltmiye konulmu~ ise de belli ihale gi.iniinde 
giren bulunmad1gmdan pazarhga ~evrilmi~tir. ;layagm ni.imunesile 11art
namesi Levaz1m Miidiirliigiinde gi:iriilebilir. isteklilere 2490 numarah ka
nunda yaz1h vesika ve 206 lira 25 kuru~ ilk teminat makbuz veya mektu
bUc beraber 27/9/938 sah gunu saat 14 bu~ukta Daimi Encumende uulun
mahdirlar . ( 6322 ) 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyet iGin az1 56250, r<ogu 62500 kilo me~e odunu almmas1 aGik ek

siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 19/9/938 pazartesi giinii saat 2 de yap1 • 
lacaktlr. Odunun tamammm muharnmen ktymeti 937 lira 50 kuru§tur. 

Muvakkat teminat 70 lira 31 kuruf;ltur. 
!steklilerin ~artnameyi gi:irmek iizere Miidiriyet Hesab Memurluguna, 

eksntmiye i~tirak iGin ayni giin ve saatte Vilayet Defterdarhg1 Muhase -
becilik dairesinde kurulu Komisyona rniiracaatleri. ( 6038 ) 

Edirne Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Edirne bolge san.'at duluna yap1lacak 5369 lira 54 kuru~luk ta· 

rnirat i§leri onbe~ giin miiddetle a~1k eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i~e aid eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, husust, fenD! 
§artname, baymd1rhk if;leri genel §artnamesi, ke§if evraki Edirne Nafla 
Miidiirliigiinde gori.ilebilir. 

3 - Bu i~in ihalesi 20 eylul sah giinii saat 15 te Edirne Naf1a Miidiir· 
liigii odasmda y~p1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i\;in 403 lirahk muvakk:at teminat ver. 
mek ve &§agidaki vesikalar1 ibraz etrnek laztmdir. 

A - Naf1a Vekaletinden veya Ed.i.rne Nafxa Miidiirliigiinden bu i§e 
girmek i~in almmx~ ehliyet vesikasx. 

B - 938 yilma aid ticaret vesikas1. ( 6112 )' 

ROMANY A SEYRISEF A1N 1DARES1 
Hareket edecek vapurlar 

TRANSiL V ANYA vapuru 13 eylul 
sah saat 18 de (Fire, Beyrut, Hayfa ve 
!skenderiye) ye. 

DUROSTOR vapuru 16 eylUl curna 
saat 12 de (Kostence, Sulina ve Kalas) a. 

0 

l-U~C<.TG~LO.rhLA ~kTT ~N. 
KOr:<UYACAk.PARAN Dl R:. 

12 eylul pazartesi giinii Ki:istenceden 
hareket edecek RECELE KAROL I. va
puru yerine TRANS!LVANYA vapuru 
ilk sefer olarak Iskenderiye hattmda 
seyriisefer edecektir. 

6 birinrite~rin 938 den itibaren Ro
manya - Tiirkiye - Yunanistan - Suri
ye - Filistin ve M1s1r hattmm seferleri 
TRANSiLVANYA ve BASSARABYA 
vapurlan tarafmdan yaptlacaktlr. 

Fazla tafsilat i<;in Galata Yol • 
cu Salonu kar~1smda Tahirbey ha
nmda istanbul umumi acentahgma mii
racaat Telefon: 49449-49450 

Den1z Levaz1m Satm Alm·a 
Komisvonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 1493 lira 50 
kuru~ clan 12 kalemde 22 ,0~ kilo muh
telif cins ya~ sebze 15 eylul 938 tarihi· 
ne rashyan per§embe gi.inii saat 11,30 
da a<;tk eksiltme suretile ahnmak iize. 
re miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatl 112 lira 10 
kuru§ olup ~artnamesi her giin komis -
yGndan paras1z olarak ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 say1h kanunda 
yaz1h vesikalarla birlikte belli giin ve 
saatte Kastmpa§ada bulunan komisyo
na mi.iracaatleri. (5904) 

*** 1 - Tahmin edilen bedeli 17123,(')8 li-
ra olan 49470 aded ampul 13 eylUl 938 
ta:-ihine rashyan sah gi.inii saat 11,30 da 
kapah zarfla almmak iizere miinakasa
ya konulrnu§tur. 

2 - Muvakkat teminatl 1284 lira 23 
kuru~ olup §artnamesi her giin komis • 
yondan paras1z olarak ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 say1h kanunun 
tarifati dahilinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mektublanm en gee; belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
•;~mpaiiiada bulunan komisyon ba~kan· 
h<1ma vermeleri. (5795) 

Sahib vs Ba.qmuharrlrh Yunu• N adi 
amumt ne$r1yat1 tdare eden YaZ1 t~ten 

Mildiirfl: Hikmf'f Miinil Vlgen 

Cumnunve£ matliaasl 

W~Q A'r1N 



r 

M EKTE PLE R 
Sara~haneba,lnda Horhor caddesinde ----------... 

Ktz 
Erkek HAY iYE LiSESiv~~~~~z 
Ana, ilk, orta, lise smtflarile fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisam ilk smtflardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden tale be okulun hususi otobiislerile naklolunur. Ka vtd i~in hergi.in saat 10 dan 17 ye kadar mi.iracaat kabul 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

NI,ANT A~INDA (Eski Feyzlye) 

Yat1ll Yat1s1z I$1K LiSESi 
Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remi liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. Ana, ilk, Orta 

ve Lise klSlmlarile Fen ve Ed.ebiyat kollan vard1r. Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yaptlan 
paviyonla mekteb asri bir &ekle ifrag edilmi~tir. Ktzve Erkek talebe ic;in ayn daireler vardtr. Talebe kayd1 
iGin her gi.in ondan on altlya kadar mi.iracaat edilebilir. Fazla malumat i<;in tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

RADIO 
ED iSS ON 

MUesseseal 
Beyoglu istik!Al caddeai No. 34 

BEYO~LUNDA 

ingiliz Kaz Okulu 
I T1b Fakiiltesi Dekanbg1ndan: 

Okul 21 eyltilde al(llacak hr. Kay1d J~in 12 eylt&lden itibaren cumartesi ve 
pazardan gayri her giin sabah saat 10-12 ye kadar okula miiracaat 

- olunur. TeJefon : 42724 -

19 eylul 938 tarihindcn 28 eylUl 938 tarihine kadar devam edecek olan 
ebbbanm tekamiil kurslan a~ag1da yazth gi.in ve saatlerde Fakiiltemiz 
Morfoloji Enstiti.isi.i bi.iyiik dershanesinde verll~cegi UAn olunur. 

Her gi.in saat 9 dan 12 ye kadar ve 14 ten 16 ya kadar. Ders yerl 
aynco. bir yer bildirilmedigi takdirde Anato~i Enstiti.isiiniin bUyiik ~r. 
sanesindedir. 

Konya Memleket Hastanesi 

Ba~tabibliginden : 

Saat GUn 
9 - 10 Pazartesi 

MEVZU 
Dahili tababette 

akti.ialiteler 

Profestlri.in ad1 
Prof. Ne~et Orner !rdelp 

10-11 
11-12 

14-15 

15-16 

9- 10 Sah 

Cerrahide akti.ialiteler 
Akll emrazda akti.ialiteler 

Farmakodinamide 
akti.ialiteler 

Fizikoterapide aktiiallteler 

Prof. Ahmed Kemal Atay 
Prof. Mazhar Osman 
Uzman 

Prof. Akil Muhtar Ozden 

Prof. Osman Cevdet 
Qubuk~u 

Prof. Ne~et Orner lrdelp 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEY!lEKLiGiNE KAR'I 

HORMOBi 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

( Poata kutuau 1255 Hormobln ) Galata, Istanbul 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbgt 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - 15, 19, 27, 29. 30. 41. 42, 44, 45, 58, 59, 61, sayll1 motorlerle 32 
say1h ana gemisine yaptmlacak 84 kalem 401 par~a yedek makine par
r;alarmm 28/9/938 car~amba gii:ni.i saat 11 de a~1k eksiltmesi yap1lacakttr. 

2 - Tasmlanan tutar1 2550 lira ve ilk teminab 192 liradtr. 
3 - Sartnamesile evsaflan Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - fsteklilerin gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski !thalat GiimrUgi.indeki Komisyona gel. 
meleri. ( 6303 ) 

Yiikaek Miihendis Mektebi 
Sabnalma 

Milnakasaya konan Muhammen 
mevaddm cinsi Miktart bedeli 

Un MOO K 19,00 
Makarna 1250 K 30,00 
Sehriye 350 K 30,00 
!rmlk 500 K 22,00 
Pirin~ unu 350 K 27.00 

Komisyonundan : 
Pey 
ak~esi 

127 00 

Eksiltmenin 
Tarihi Saatl 

21/9/938 9,30 . 

1 - Mektebin 938 malt senesi yiyecek ihtiyac1 olan un. malCarna 
ve.;aire bir ~artname ile a~Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu ihtiya~lartn cins ve miktarlarile muhaznmen ~edellerl ve U'K 
temfnatlar1, eksiltmenin tarihi ve saati hizasmd.a gosterilmi$tir. 

3 - tstekliler 938 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalarnu g5s· 
tereceklerdir. 

~ - Sartnamesinl gormek istiyenlerin her giln ve eksiltmiye gire
ceklerfn belli gUn ve saatte Giimii!lsuyunda mekteb binaSl dahillndeki 
Komfsyona miiracaatlerf ilan olunur. ( 6020 )' 

Kapah zarf usulile eksiltmiye c;1kanlan Kenya Memleket hastanesinin 
c 31976 ,. lira 90 kuru~ ke~if bedelli kalorifer i~i ir;in tayin edilen 29/8/938 
gi.iniinde zuhur eden bir talibine enciimence teklif edilen daha fazla ten
zilata yana~madtgmdan eksiltme i~i yeniden ve 5/9/938 gi.iniinden itibaren 
bir ay mi.iddetle pazarhga konmu~ ve tediye ~artlan ile kalorifer ikmal 
rr.i.idd.eti a~ag1ya dercedilmi~tir. ihale bedelinin % 20 si malzemenin tesisat 
mahalline viirudu ile montaj i~ine ba~landtgt zaman % 40 radyatorlerin te
sisat mahalline gelmesi ve rapt! dahil oldugu halde borularm montajmm ik
malinde, % 20 si tekmil tesisatm ~artname mucibince ikmalinde, ve miite
baki % 20 si de tekmil tesisatm ~artname mucibince ikmalinde, ve miite
baki yi.izde yirmisi de 940 yth ~ubat aymm en soguk gi.iniinde yaptlacak 
kat'i kabul tecri.ibesinin akebinde tediye edileceginden kat'i temlnat d.a 
ayni zamanda miiteahhide iade edilecektir. Talib olanlarm pazarhkla iha· 
le gi.inii olarak tayin edilen 4/10/938 sah giini.i teminat mektublarile bir
likte Ticaret Odast vesikalarm1 haiz olarak Yilayet Enci.imen odasma 
gelmeleri ve $eraiti ogrenmek ve daha fazla malumat almak iGin de Has
tane Bal]tababetine miiracaatleri ilan olunur. ( 6227) 

10- 11 

' 11-12 

Dahili tababette acil 
endikasyonlar 

Dahill tababette acil 
endikasyonlar 

Urilogide acil 
endikasyonlar 

Dahill tababette acil 
endikasyonlar 

Dahill tababette acil 
endikasyonlar 

. _______________ ] Prof. Ne3et ()mer lrdelp __ lnhiaarlar Umum Miidiirliigiinden: 

lstfhiAk vergl1i11h1 tensilinden sonra 

izmlrda Sark Sanayi Kumpanyasl 
T. A. ~- KAPUT BEZLERiNiN 

Pe,in, Ambalajs1z ve Fabrika teslimi Fiatlan : 

Fenerli S. 90 
Kr. 759 

Bozkurt s. 85 s. 80 •• 75 

Kr. 694 Kr. 682 Kr. 830 

Keleb•k s. 85 s. 80 s. 75 

Kr. 675 Kr. 645 Kr. 615 
Sipari§ler her ay bidayetinde mUteakibi ay J~tn bu fiatlarla 

zirdeki adrese kaydettirilir. 

R IF K I ERER 
Sultanhamam Dikranyan han No. 1 • 2 Tel : 22544 Telg : Arpai Istanbul 

Ankara Tarih, Oil, Cografya 
Fakiiltesi Direktorliigiind~n: 

1 - Talebe kaydma 15/9/938 tarihinde ba§lanacak 15/10/938 tarihin
de son verilecektir. 

2 - ikmal imtihanlar1 10/10/938 de ba§hyacak 15/10/938 de bite-
cektir. 

3 - Tedrisata 17/10/938 pazartesi gi.inii ba~lanacakbr. 
4 - Bu vll yabb talebe almmiyacaktlr. • 2827,. 

M. RASIM FABRiKASI 

"ALIH BOSNA 
TARSUS 

istihlak verg1s1 kanunundaki tadilat ve tenzilat dolay1sile 
5/8/1938 tarihlnden ftibaren satt~ fiatlanm1z : 

Tip II 75 s/m 38 metroluk 830 
, VI 75 •• 38 , 610 

!fapkah , VI 85 , 36 " 670 
1- Sat1~ pe~ln bedelJedfr ve fabrlkada tesllmdlr. 
2- Bir balvadan a~ai!t satl~lar tcin v{izde 2 zam vapthr. 
3 - Sit masraflarile balva ambalAi bedellerl mii~terlye atddtr. 

istanbul satu;evl: Sultanhamam, Kendros han 

istanbul T. Miidiirliigiinden : 

., 
n 

1 - Bi.iyi.ikpostane blrincl katmda yap1lacak bad.ana ve yaghboya 
i§leri aGik eksiltmiye konmustur. 

2 - Eksiltme 23/9/938 cuma gi.ini.i saat 13 te Bi.iyUkpostane birinci 
katta miite~ekkil P. T. T. Ahm Sahm Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Kesif bedeli 598 lira 98 kuru~. muvakkat teminat 45 liradtr. 
4 - istcklilerin ke~if ~artname ve teferri.iatmt gormek ve teminat

lanm yatlrmak i.izere c;;ah~ma gi.inlerinde P. T. T. Vilc1yet Mi.idi.irli.igi.i !dart 
kalem Ievaz1m k1smma eksiltme glini.inden evvel alacaklar1 ehliyet ve 938 
y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme gi.in 
vc saatinde Komisyona miiraca,atleri. ( 6205 ) 

Malatya Bez ve lplik Fabrlkas• T. A. f;lrketlnden: 

Sirketimiz Adana Fabrikas1- mamulab· 
Kaput Be:d Fiatlan: 

CinsJ 
<;;iftc;J 
Astarhk 

Tip No. 
2 

14 

Geni~li~i a. 
75 
8lS 

Beher top m. 
36 
36 

Beher top f. 
630 Kuru~ 
718 'lt 

FiATLAR F ABRti<A 'rESLi:Ml VE :PE~tNDIR. 

Sipari~ler Sirket ldare merkezine (Ankara Yeni~ehir, Atati.irk bulvan 
Tuna apartimam) veya Adana fabrikas1 MUdi.irlngiine yaptlabilir. 

20 toptan a~ag1 sipari~lere % 2 zam yapthr. 

14-15 

15-16 

Prof. BehGet Sabit 
Erduran 

Prof. Frank 

Prof. Frank 

9 - 10 Car§amba Cerrahide acil Prof. Nissen 

10-11 

11-12 

14-15 

1!5- 16 

end.ikasyonlar 
Cerrahide acil 
endikasyonlar 

Pediyatride acil 
endikasyonlar 

Cerrahide acil 
endikasyonlar 

Cerrahide acil 
endikasvonlar 

Prof. Nissen 

Prof. !hsan Hiltnf 
Alan tar 

Prof. Kemal :Atay 

Prof. A. Kemal Atay 

9 - 10 Per§embe Kadm ve do~um hasta • Prof. Liepmann 

10 -n 
11-12 

14-15 

115- 16 

9- 10 Cuma 

10-11 

11-12 

14-15 

115- 16 

9 - 10 Cumartesi 

9 - 10 Pazartesi 
10-11 
11-12 

14- 15 
15- 16 
9-11 
11- 12 

Sah 

hklarmda acil endikas-
yonlar 

Kadm ve dogum hastahk· Prof. Liepmann 
larmda acil endJkasyonlar 

Oto-Larengolojide acil 
endikasyonlar 

Prot. Hellmann 

Adli tlbda acil endikas- Pro. Saim Ali Dilemre 
yonlar 

Adli bbda acil endikas • Pro. Saim Ali Dllemre 
yonlar 

DahiU tababette Uboratuar Prof. Frank 
muayeneleri 

Dahili tababette ldboratuar Prof. Frank 
muayeneleri 

Htfz1ssthha IA.boratuar 
muayeneleri 

Mikrobiyoloji laboratuar 
muayeneleri 

Mikrobiyoloji laboratuar 
muayeneleri 

Kursa i~tirak edenlere ts-
tedikleri Univerite klinlk-
lerindeJ. viziteler ve ame
liyatlar 
Frengide dahilt tababet 
Frengide dahiU tababet 
Fizyolojik kimya labora· 
tuar muayeneleri 

N evralji, frengi 
Seroloji, frengi 
Dermatoloji, frengi 

Prof. Hirsch 

Prof. Braun 

P~of. Braun 

Prof. N e~et Orner !rdelp 
Prof. Ne~et Orner trdelp 
Prof. LieRschitz 

Prof. Hayrullah Diker 
Prof. Braun 
Prof. Hulusi Beh~et 
Prof. Liepmann Kadm ve degum hastahk

larmda frengi 
14 - 16 Mi.inaka~a 
9 - 11 Qar~amba Mi.inaka~a 

. 2~. eyl'Ol 938 cuma gi.inii sa11t 14 ten 16 ya kadar ve 26 eyl'Ol 938 pazar
t~sl g~~ii saat 15 ten 16 ya kadar verilecek olan mikrobiyoloji ders mikro
btyolo)l enstiti.isii laburatuarmda verilecektir. ( 6299) 

ETiBANK 
Umum MiidUrliigiinden : 

Divrigiden 5 • 6 kilometre meaafede B. D. D. teamiye edilen 
yataklardan demir cevherinin ihra~ ve kuilmaar, Divriii iataayo
nuna nakli ve iatifi, vagona tahmili, kapah zarfla miinakasaya 
konmuttur. 

Miinakaaaya ittirak edeceklerin 25/9/938 tarihinde aaat on 
ikiye ke.dar Ankarada Etibank Umum Mudiirliigiine miiracaat 
ve tekliflerini kapah zarfla tevdi etmeleri liz1mdrr. 

Bu ite aid mukavele projeai. miinakaaa f&rlnamesi Ankarada 
Etibank Umum Miidiirliigi.inden veya Etibank Divrigi demir ma
deni ltletmesi Miidiirliigiinden ahnabilir. 

Memleket 

Malatya 
Hastanesi T esisab 

Valiliginden : 
Eksiltmesi 

5945,57 lira ke~if bed.elini havi olup 6/8/938 tarihinden itibaren bir ay 
n··· ddetle pazarhkta bulunan Memleket hastanesi elektrik, sthhi havalan· 
d1rma ve isterilizasyon tesisatl ile kap1, pencere ve tugla i~lerine talib 
~1kmamast dolay1sile in$aat i~leri tamamen tasdik edilerek ve elektrik ve 
s1hht tesisat fiat!arma % 10 zammedilmek suretile yalmz elektrlk, 11hh! 
haveland1rma ve isterilizasyon tesisatt i§leri yeniden kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu4tur. Tesisatm heyeti umumiyesinin bedeli ke~fi 50989 
lira 71 knru~tur. ihale 14/9/938 tarihine rashyan ~ar~amba gi.inii saat on ikide 
yaptlacaktlr. !steklilerin 3799 lira 49 kuru~ muvakkat teminat ve ihale ta
rihinden laakal sekiz gi.in evvel N aft a VeklHetine miiracaatle bu i~e gire
bileceklerine dair alacaklan vesika He birlikte teklif mektublarmt ihale 
saatine kadar Vilayet Daimi Enci.imeni Reisligine vermeleri ilAn olunur. 

c 3437 • ( 5990 ) 

:Ankarada Atati.irk bulvarmda yaptmlacak depo ve imallthane in§aah mu
nakasastna ald olup 30, 31/VIII/1938 ve 2, !5/IX/1938 tarihlerinde inti§ar 
eden ilanlanm1Zm II inci maddesinde yat1rllmast icab eden teminatl mu
vakkate ak~esi yanh!f olarak ( 4495,73) lira kayded.ilmi~tir. Bu i§e aid mu. 
vakkat teminat ak~esinin 11207 lir~dugu tashihen ilan olunur. ( 6196 )' 

I - ijartnamesi mucibince aatm almacak 10 ton kiil~e kur~n a~Ik 
eksiltmiye kcmulmu~tur. 

11 - Muhanunen bedell 2710 lira n muvakkat teminatl 203.25 liradtr. 
. nt - Eksiltmi 23/IX/938 tarlhine rasliyan cuma giinii saat 11 de Ka

t;atatta Leviilm ve Mubayaat 1ubesindeki Alun Komisyonunda yaplla
lkU1'. 

IV - Sartnamel~r parastz olarak her gi.in sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - iste~lileri.n . eksiltme i~in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gii

venme paralar1le b1rlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri ilAn 
olur. _,.,.,., ( 6219,) 

I - ~artnamesi mucibince Eski~ehir. Ba~rniidi.irli.ik binasmda yapti
nlacak kalorifer tesisat1 i~i 1/IX/938 tarihinde ihale edilemediginden ye
niden ve pazarhk umlile eksiltmiye konmuttur. 

II - Ke1lf bedeli 2833,49 lira ve muvakkat temfnab 213 liradtr. 
III - Pazarhk 23/IX/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 10 da Ka

bata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Allm Komisyonunda yaptla • 
cakttr. 

IV - $artname ve projeler 14 kuru§ l:ienel muka.bilinde fnhisarlar Le
vazlm ve Mubayat ~ubesile Eski§ehir Ba§mUdUrli.igi.inden almabilir. 

V - !stekliler~n . pazarhk i~in tayin ed,ilen gi.in ve saatte % 7,5 gn. 
venme paralarile btrhkte yukanda adl ge~en Komisyona gelmeleri ilAn olu
nur. ( 6183) 

m tobumu 
Londrada me$hur Raynes Park mnessesesfnin ekstra ekstra marka 32 

librellk hakikl Raygra.a ~im tohumu Tilrldyede valmz mnessesem namma 
gelmf1tlr. Blr defa ekUdfkten sonra senelerce devam eden bu ~im tohumunu 
bahce sahiblerinin, Belediye ve mi.iesseselerin tecriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 UDdJ Valuf hBD. 4 0Dt0 kat 18 No. da Bah~e Miman MeviOd BayJBI Teb 23tH 

Nafta Vekiletinden: 
Eksiltmiye konulan i~ : 
1 - Tokadda Kazovas1 sag sahilinin sulanmas1 i!;in a~Ilacak 20 • 55 4-= 930 

Km. lik aulama kanalmm hafriyat ve smai lmal!tl ke~if bedeli 
577,059 lira 88 kuru,tur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 11 de Nafta 
Vekaletl Sular U mum Mi.idUrli.igi.i Su eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yaptlacakttr . 

3 - istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, Baymdtrhk i~leri 
genel ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri ( 28 ) lira ( 90 ) kuru~ 
mukabilinde Sular Umum Miidi.irli.igi.inden alabilirler. 

4 - Eksiltmlye girebllmek i~in isteklilerin ( 26,832) lira ( 40) kuru§luk 
muvakkat teminat vermesf ve eksiltmenin yap1laca~ giinden en az 
sekiz $('iln evvel ellerinde bulunan bi.iti.in vesikalarla birlikte bir 
isttda ile Vekllete mi.iracaat ederek bu i~e mahsus olmak uzere ve. 
stka Jllmalan ve bu vesikayt ibraz etmeleri ~arttJr. Bu mUddet i<rin
~ vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltQliye i~tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth saatten bir sa
at evvellne kadar Sular Umum Miidi.irlligUne makbuz mukabilinde 
vermeleri l!ztmdtr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 3351 'lt ( 5872) 

Devlet Demiryollan I,Ietme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bed.ellerile miktar ve vas1flan a~a~tda yazth ild grup 
n:~lzeme her grup ayn ayn ihale edilmek i.izere 22/9/1938 p~r~embe gii· 
nu saat 10,30 da Haydarpa§ada gar binast i~indeki Komisyon tarafmdan 
a~Ik eksiltme ile satm almacaktlr. 

Bu l§e ¢rmek istiyenlerin kanunun tayin ettl~i vesaik ve hizalartnda 
yazth muvakkat teminatlarile birlikte eksUtme gi.ini.i saatine kadar Ko • 
mityona mUracaatleri Uztmdtr. 

Bu i~e afd ~artnameler Haydarpa.ada gar blnast l~indeki Komtsyon ta
ralmdan parastz olarak da~ttllmaktadtr. 
1 - 250 a~~d ( 18 M3 ) 5,00 X 0,12 X 0,12 eb'admda me~ ailme muham

men bedeU 1170 IJra, muvakkat teminah 87 lira 75 kuru$tdr. 
2 - 200 adad 50 kiloluk d5kme d~mirden dirhem, muhammen bedelf 3000 

lira, muvakkat temfnab 225 lirad1r. ( 6036) 

Muhammen bedeli 58.000 lira olan 5 aded su tasfiye tesisatl 27/10/ 
1938 per~embe gi.inii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare bi
nasmda satm almacakttr. 

Bu i!le ~irmek istiyenlerin 41M lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin etti~i vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komfs· 
yon Reisli~ine vermelerl Uz1mdtr. 

~artnameler 290 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerind.e sabl • 
maktadJ.r. ( 6317 X 
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90 derece limon ~i~ekleri 

RITZ 
TULUMBALAAI 

DUnya 1triyat mUtehass•slart bir araya gelse blr damlasana vUcude getiremez. 
Cennet ve portakal bah~elerini yatatlr, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 
,Ira, derdlilere deva olur. Asabt, ruhi hastahklara huzur ve sUkQn verlr. l'EMIZ SU ic;tiN 

~l<;al:J'a!y~ 
Y'uksel: fazyikD 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolonyas1 
Daha hafif ve daha ucuzdur - ..... 

Santrifuj'Vepjsto:nJq~ 
Hasantn yavrusudur. 

HASAN LOS YON 
ve ESANSLARI 

Lale, ~ipr, Divinya, Nerkis, 
Viyolet, Milflor, Leylak, Giiller, 
Revdo, Origan, Yasemin, Krep 
do~in, Neroi, Suar do Paris, A~k 

cesi, Dag ~ i~ekleri, Zanbak, 
Anber, Fulyalar, Genclik, Senk 
Flor, Amorita, Kadtneli, Nadya, 
Fujer, ~anel, Niige, Florami, 
Skandal, Flor Damur, c;i~ek de
meti, Limon ~i~ekleri, Popi, Cen· 
net c;i~ekleri, Kolonya. 

Meyva esanslar1: 
Limon, Portakal, Mandalina, 

<;ilek, Agac;~ilegi, Muz, ~eftali, 
mud, Ananas, Frenk iiziimii, 

Sinalko. 

.... 

f 

' 

' 

lUTumbc!'larf 

DERiN,~ JUl:fllLAR. .t£fN. 
Husus(darma 

KAZAN TA~DlYE 

ve-dlg~r:.sJcak .. s!J 

Tulumbarcira 

c;tAMORL(t .SUl ]~11-t 

Mac1encilik'::veffi§~etr§reri 

Julumbc:darr 

~EKER,, .SABU~~ ~:efRA, YAd' 

Ve olfna)'iiutnasif'~a~ 
'lulumbalarJ 

idrar torbasma 
kokiinden temizlemek 

kadar yollardaki hastabklarin mikroblarin1 
i~in ( H E ~ M 0 B L 0 ) kullanintz 

ZiRAATA _MAHSUa 

1<: a b ili"""Mkii ru Tam a 

.._ r Ldu.tnbafart 

E 
klerin ~alt~ma kudretini artmr,ICadm erkek idrar zorluklannt, eski ve yeni lielsoguklu!unu, mesane iltihalimt, 

bel agnsm1, slk sik idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

lSTA~BU~ iz~JR 

Sihhat Vekaletimizin resml ruhsatmi haiz bulunan ( H E L M 0 B L 0) her aczanede bulunur. 
DiKKA'I : (H E L M 0 B L 0, idrannlZl temizliyerek mavile§tiru. 

ACII( EKSib~ME 
Bakteriyoloji 

Enstitiisii Direktorliigiinden : 
temi- Azami tahmini :Azamt 1\zamt 

nat miktan loymet Kilosu Aded C! N S t 
L. K. L. K. 
89 10 1188 5400 90 Yerli dana ve yerli 

K1r1m d.anas1 
48 30 644 2800 80 KlVUClk erkek our-

ma koyun 
1- Yukanda gi:isterildigi iizere a ana ve koyun eksiltmiye konul ,. 

2 - :A~:k exsiltme 14 eylUl 938 ~ar~amoa giinii saat 15 te fstanoul
eski Diiyunu Umumiye yanmdaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciligin
yapllacaktlr. 
3 - t~bu a~1k eksiltmiye girmelt istiyenler her giin Pendikte Mues-

Miidiriyetine miiracaatle §artnamesini gi:irebilir.ler. Ve eksiltme giinii 
2490 sayth kanunda yazth ~artlar d.ahilinde ve muayyen olan giin ve 

yukanda yazlh olan teminatlarile si:irii gec;en Yiiksek Mektebler 
te§ekkiil eden Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Satm-

gelmeleri. ( 5847)" 

aztn insan kendini 
aha kolayhkla ii§iitiir! 

Nezle 
Ba§agriSI 
Ktriklik 
Dikkat 
Ediniz 
ilk tehlike alametlerini goriir gormez derhal 

Almak Lazimd1r! 
soguk algmhgmm fena akibetler dogurmasma mani olmakla 

biitiin 1shrablan da dindirir. icabmd.a gi.inde 3 kaiie ahnabilir. 
dikkat. Taklidlerinden sakm1mz, ve Nevrozin yerine ba§ka bir 

marka verirlerse iiiddetle reddediniz. 

KAN • KUVVET • i$TiHA $URUBU 
Saym "doktorlartmiz tarafmdan takdirle milyonlarca vatandata tavsiye edilen emsalsiz kan, 

kuvvet, ittiha fUrubudur. Bir tite sizlere hayatm biitiin zevk ve net'elerini tathracak ve yaf&di
giDIZ miiddet~e halsizlik, yeis, uhrab, diitiince, korkakhk; tembellik gostenniyecektir. 

Mantarlt mu,ambalar, atorlar 
(Orland) karyolalar, yiinlii pa· 
muklu ve pike yatak ortiileri, 
kretonlar; kadifeler, tiiller ve 
perdelerin zengin ~e~idleri «Ho
rokses ve Mitten> lngiliz labri
kalarrntn her ende yatak ~arfal· 
lart, Beyoglu BAKER magaza· 
larrnda her yerden iyi 1artlar 
ve miiaaid liatlarla bulacakllntZ. 

FOSFARSOL'u (liger biitiin kuvvet ilaclanndan ay1ran bathca haua; devamh bir surette kan, 
kuvvet, ittiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta i~inde tesirini goster
mesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette liayatm esasini tetkil e"den kani, 'daima tazeleyip ~ogalbr. 
Tath bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzlugu, fena diitiinceleri, yor
gunlugu giderir, mide ve barsak tembelliginden dogan inkihazlari ge~irir, viicude daima genclik 
ve dinclik verir, zeka ve hafizayt parlabr, belgevtekligi ve ademi iktidarda biiyiik faydalar te • 
min eder. Velhasll insan makinesine laz1m olan biitiin kuvvetleri vererek tam manasile hayatm 
zevk ve net'elerini tattmr. FOSFARSOL; giinet gibidir. Girdigi yere s1hhat, saadet ve net'e sa
~ar. Her eczanede bulunur. 

Deniz Gedikli Er baf Orta 
Okulu Miidiirliigiinden : 

1 - 7 ve 8 inci simflanmizla aynca aonanmaya gedikli er olarak or
ta okul mezunlan almacakhr. Kliltiir orta okullarmm biitiinleme smavlan
nm sonu olmak iizere kay1d miiddeti eylt11 nihayetine kadar devam ede • 
cektir. 

2 - 7 inci smrfa girmek ic;in bu sene 7 inci smtfa gec;mi~ olmak, 8 inci 
s1mfa girmek ic;in d.e bu sene 8 inci s1mfa gec;mi~ bulunmak §artt1r. Gedikli 
er olmak ic;in bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulun
mak lazimd1r. 

3 - 7 inci s1mf i~in ya~ 13 bitmi~ 17 bitmemi~, 8 inci s1mf ic;in 14 bitmi§ 
18 bitmemi~, gedikli er i~in 15 bitmi~ 19 bitmemi§ olmas1 laztmdrr. 

4 - Okul paras1z ve yatllldrr. Her ay bir miktar maaii ta verilir. Mii. 
racaatcllarm Kas1mpa~ada Okul Miidiirliigiine bas vurmalan. ( 6110) 

Sa~ bak1m1, gUzelliftin en blrinci ~arlld1r. 

PETROL N i Z AM 
Kepekle:t.;i ve sa<; dok ulmesini tedavi eden tesiri miicerre"b bir il acd1r. 

Bolu Belediye Riyasetinden : 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru§luk bedeli ke§ifli elektrik tesisa

tmdan 13712 lira 50 kurw~luk k1sm1 22/9/938 per§embe giinii saat 15 te 
ihale edilmek iizere yeniden kapall zarf usulile miinakasaya konulmu~
tur. ihalesi Boluda Beled.iye Enctimeni huzurile yapilacakhr. 

isteklilerin ke~if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru~ muvakkat 
teminat ak<;esini ve 2490 say1h kanunun 10 uncu maddesinde yaz1h olan 
laz1m vesaiki ve teklif mektublanm ihale saatinden evvel Enciimene ver
meleri lazimdtr. Proje ve ~artnameler Bolu Belediyesinden ve istan -
bulda Galata Asekurazione handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet 
l§tkpmardan almabilir. .( 6058 ) 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
1 - 2 numarah deniz posta moti:iriinun fenni y_e idari §artnamesi da

iresinde tamiri ac;1k eksiltmiye konmu~tur .. 
2 - Muhammen bedel 1700 lira, muvakkat teminat 127,5 lira. 
3 - Eksiltme 23/9/938 cuma giinii saat 13 te Biiyiikposta11e birinci 

katta miite§ekkil Posta Telgraf Telefon Ahm Sahm Komisy,rmunda yapi
lacaktir. 

4 - Tnliblerin idari ve fenni ~artnameyi giirmek ve muvakkat te
minatlanm yabrmak iizere ~;ah~ma giinlerinde Miidiirli.ik idari kalemine, 
eksiltme giin ve saatinde de 938 yllma aid Ticaret OdilSl ve d.eniz Ticareti 
Miidtirliigiinden alacaklan ehliyet vesikalarile ve teminat makbuzlarile 
Kornisyona miiracaatleri. ( 6206 ) 

,~----------------------------~ {:ocugunuzun U fak Bir Rahatstzlz gt 
Yiireginizi Heyecanla Titretir. 

F A K A T : Yavrunuz 
FOSFATiN FALYER 
gibi mukavvi bir gtda ile bes
lenerek biiti.in hastahklara 
kar§I mlisellah bulunursa bu 

endi,eye liizum 
yoktur. 

Daima hastahklan yenecek ve 
gliler yiirii asia solmiyacaktlr. 

~OCUKLARIN EN iDEAL GIDASIDffi. 

Her cczanede ve bakkaliye magazasmda en elveri~li fiatlarla bulunur. 


