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Bugiin Lo.ndrada iki tarafl1 
bir konferans· yapiiiyor 

Frans1z 
biitiin 

Basvekili ve Hariciye 
~ 

Naz1r1 ile 
• A. s1yas1 meseleler iizerinde kat'i 

miizakereler cereyan edecek 

Naztrlar bu sabah tayyar.e ile gidec9kler 

Milletler nazannda 
sulhun buyUk ktymeti 

$imdiden aoylenebilir hi, ihtiyar 
diinyamn tarihinde liituhat emel • 
lerile arttk hi~ bir BUretle tahakkuk 

imkan kalmamtfltr 

Do ngiliz Ba§vekili M. Nevil <;ember
layn'm ya§hca bir adam oldugunu 
hep biliyorduk aroma onun 69 ya§m

Cla oldugunu galiba. biitiin diinyada pek 
~ok kimse bilmiyordu. Ba§vekilin Lon
dradan tayyareye athyarak Miinihe uc;
rnasl vesilesile hem bunu ogrendik, hem 
de bu gene - ihtiyartn tayyareye ilk defa 
binmekte oldugunu. Bu ya§ta ve lngiliz 
devleti gibi giiniin en kuvvetli bir diinya 
imparatorlugunun ba~mda bir adama 
gore -ve ayni zamanda o devlet ve mem· 
ket ic;in- biiyiik bir fedakarhk alan bu se
yahat biitiin diinya nazannda hiirmete 
lay1k c;ok §erefli bir hareket sayildi, ve 
:Almanya dahil oldugu halde bi.iti.in di.in
ya memleketlerince takdir ve muhabbetle 
kar§Ilandi. 

"="'"'"'""-~ Bu vesile i e §UDU C:ta bit daha ayan 
beyan gordiik ki nasyonal sosyalist Al
rnanyasi asia istisna te§kil etmeksizin bii
tiin dunya milletleri sulha dart elle bagh
dlrlar. Nevil ~emberlay'mn sulh lehine 
olarak bu tarihte emsalsiz seyahati iizeri
·ne biitiin di.inya matbuatl sulhun biiyiik 
bir tehlikeden kurtulduguna inand1 ve 
rnemnuniyet dolu derin bir nefes ald1. 
Hemen hemen istisnas1z biitiin memleket
lerden bu suretle yiikseldigi goriilen bu 
duygularm sulhu koruyan biiyiik bir kuv
vet te§kil ettigine §iiphe yoktur. N e olursa 
olsun diinya di.inya olah sulh halinin 
ba§hca teyid kuvveti alan cihan kamuyu
nun (efkan umumiyesinin) kuvveti bu
gi.in dahi k1ymetini muhafaza etmektedir. 

Cemberlayn'm herkesi hayrete di.i§ii
ren hareketinde a~1ktan a~1ga §U mana 
Yard1: 

- Harb fena bir§eydir. Son kertele
rine kadar ne yapmak miimkiin olursa 
yapllarak onun oniine ge~ilmelidir. 

Bu manay1 biitiin ac;1khgile goren be
§eriyet -Aimanya dahil- derhal duygusu· 
nu §oyle a~1ga vurdu: 
. - Hay Allah send en raz1 olsun. N e 
iyi goriiyor ve ne kalb biiyiikliigile yiirii
yosun. Evet, harb fenad1r ve onun oniine 
ge~mek lazimd!r. Hareketin takdirlere, 
tebcillere lay1khr. in§allah muvaffak 
olursun ... 

Boylelikle hazilarinca zahirde lngilte
re i~in belki zay1fhk alameti bir tenezziil 
sayilabilecek olan bu hareket biitiin diin
ya nazarmda alk1§lara lay1k en biiyiik 
fazilet olarak kar§1land1. Hakikatte de 
ogledir. Cidden sulhun k1ymeti bu kadar 
bi.iyiiktiir. Medeni olmak iddiasmda bu
lunan insan son mecburiyet mazereti ol
Jnadik<;a ihtilaflanm insanca halletme1i
dir. 

<;emberlayn'm seyahatinden sonra 
Cekoslovak meselesinin harbe gotiirebil
lllesi ihtimali ~ok zayiflami§tlr. <;iinkii 
§imdi arhk boyle bir harbin mes'uliyetleri 
~ogalmi§, yiikselmi§ ve alabildigine art
Inl§hr. Ve zannolunur ki bu i§in sulhan 
halli i~in makulat dairesinde <;ek devle
tinin izzeti nefsi de korunacaktu. Zaten 
M. Hitler'ia Niirenberg nutku da zahir
de <;ekQslovakyaya kar§I pek fazla atlp 
tutmakla beraber netice itibarile makul 
bir uzla~mayi miimkiin ktlacak bir edada 
idi. M. Hitler Siidet Almanlarile Prag 
hiikumeti arasmda cereyan etmekte alan 
Jniizakerelerin Almanyaca Siidet Al
rnanlanna idari muhtariyet temin edecek 
bir neticeye varmas1 istenildigini soyledi. 
Bu idari muhtariyeti en geni§ manasmda 

YUNUS NADI 

SUdet Partisinin feshi 
londrada fena tesir b1rakt1 

Japonya, barb takdirinde alacag1 vaziyet i~in 

italyaya tekrar teminat verdi - Mussolini 
bugiin : miihim. bir. nutuk soyliyecek 

"' 
Londra 17 (Hu .. · Ba~vekili Daladye 

susl} - Kabine bu 1 . ile H~~icire N azm 
sabah saat · 11 de, Bone'yi · Londraya 
Kanadada bulunan davet ·etmeg~. karar 
dominyonlar N aztn vermi§tir. 
Lord Stanley miis - F ransrz naztrlarr 
tesna olmak iizere ·· . bu gun gidi-
biitiin naz1rlarm i§ • yo'rlar 
tirakile Ba§vekilin Bu daveti kabul 
riyasetinde toplan • eden F ranstz Ba§ve-
mi§hr; Ba§vekil <;em kilile Hariciye Na • 
berlayn, Hitler'le zm yann sabah sa _ 
yapt1g1 miilakat hak- at 8,30 da Paristen 
kmda arkada§lanna tayyare ile Londra-
uzun izahat vermi§ - ya hareket edecek • 
tir. !ki bu~uk saat . A ler ve saat on bir • 
devam eden miiza • Londrada Dovmg Street (Ba~vekalet) d I' · .1. I .1 

I d oniinde balk tehacilmii ve e ngl ~z nazn an e 
kere er en sonra, ka- r b 1 , ilk miilakatlanm ya-
h. 15 .k. ~em er ayn le kar1s1 

me saat te 1 m- pacaklard1r. 
ci bir i«,: tima daha akdederek, saat Kabine toplantismdan sonra Hariciye 
17,35 te mesaisini bitirmi§tir. Nazm Lord Halifaks italyan ve Alman 

Kabine, beynelmilel vaziyet hakkmda sefirlerini ayn ayn kabul etmi§tir. 
miizakerelerde bulunmak iizere Frans1z [Arkast sa. '1 siitun 1 de] 

B";·§·;·~·kiii~· .... o·; .. hiiiY~ ....... ;~ 
Maliye V ekilleri geldiler 
Haydarpa,ada hararetle kar,•lanan sa.,vekil 
ve Vekiller, Dolmabah~ede Biiyiik !?efimiz 

Atatiirke tazimlerini arzettiler 

Diln §ehrimize ~elcn Ba~vekil Celai Bayar ve Dahiliye Vekili ~iikrii 
Kaya, Haydarpa§a garmdan ~Ikarlarken 

/V _____ -. !":~_•-: __ J•t _ _ • __ ~J_\ 

Miicadele devam ed{lJor 
Henlein biitiin Siidet hudutlarinin 

gOniillii k1taat taraf1ndan i§gal 
edilmesi emrini verdi 

DUn Eger'de Alman bayraQim yntt1lar 
Cenevrede mii

him iki i~tima 
Balkan ve Sadabad pakt
lan Hariciye Nazulart 

siyasi vaziyeti gorii~tiiler 
Cenevre 17 (a.a.) - Balkan 

Antanh toplanhsmm sonunda a§agt
dagi teblig ne§redilmi§tir: 

«Balkan Antanh devletleri mii • 
messilleri, Milletler Cemiyeti nez -
dindeki Yunan heyetinin merkezin • 
de toplanmt§lardlr. Bu toplantlya, 
Yunanistan namma Mavrudis, Po
litis, Polihraniyadis, Romanya na -
mma Komnen, Pella, Kretzianu, 
Tiirkiye namma Rii~tii Aras, Nec
meddin Sadak ve Yugoslavya na
mma da Andreht ve Suboti~ i§tirak 
etmi~lerdir. 

Cenevre 17 (a. a.) - Sadabad 
Antantt devletleri mumessilleri, 
toplanmt§lardtr. Bu toplanh hak
kmda a§agtdaki teblig ne§rolun
mustur. 

Sadabad PalCtini imza eden dev-
Ietierin Haricive Naz1rian, per~;t>m-

be s:!iinii fran Hariciye Na7.m Mu
zaffer Alamin riyaseti altmda top
lanmlslard!r. 

Bu. toplantida. R.iidii Aras, frak 
Haricive Nami Trvfik Siiv('vdi w• 

FfS?anistanin Londra elcisi Ali 
M0hammed Han hazir bulunmu§ -
Iarrltr. 

Bufllar. Sadab~d P?ktini imza 
edf'n rl .. v]etlrri alabrlar ('vliven 
mubtelif mesel .. ]eri tetkik "tmisler ve 
hiikumtlni nnktaj nanrhri ara~in
da t:~m bir 'f-,irli'k J...ulundugunu mii
~a 'h .. rJe ey]('mi~Ierdi ... 

Cenevrede simdiJ...i irtim~ dPvre
~inin •n11u"rl:1n evvel bir cehe daha 
"kdedilecektir. >> 

Yunanistan bonseve o.,,., oluvor 
Cenevre 17 (a.a.) - Oniimiiz

deki haf•'\ Mii!etler Cemivrti kon
seyinde Polony1nin yerine Yunanis-

Ge~en hafta, f;ekoslovakyada Noravska Ostravak'da yap1lan niimayi~ler 
ve Almanlar tarafmdan i.izerleri boyanan c;ek..:e tabelalar 

Alnlariyada (;ekoslovak 
··f- edildi 

·<;ekler Polonya hududunu kapaddar - Halktan 
silah. ~oplan1yor .-.·Berlin _gazetel.eri Bene,'e 

ag1r hiicumlar yap1yorlar 

fmdan · i§galini emrettigini 
dir.' · 

bildirmekte .. 

· Siidet partisi divani, bu hususta ne§ -
• f Arkast Sa. 7 siltun 5 reJ 

. Berlin 17 (~.a.) - D. N. B. Ajans1 
ne§rettigi bir haberde Henlein'in bugiin 
den itibaren biitiin vatan hududlannm 
gon~llii Sudet Al.man miifreieleri ·t~ra - . ........ Y;i·;·~;-.~;·~·~·· .... ;;~ .... ·t;h·;;b~t~ ......... 

Diirt . Os·kiidarda .baz1 . . 

evler tahliye · ettirildi 
tan gececek ve Balkan Antanh dev- I Biiyiikadada da birkar 
1~•1. ... :~: t .. ,.,.;J ,rl .. o·'ktir. ~ 

hava, umumiyetle 
evi su basb, memlekette 
kapah ve yagi,hdir 

ingiliz harb 

gemisi geliyor 

Gemiler, limantmizda 4 
giin kalacakbr 

Y ann limammtza ii<; lngiliz barb ge
misi gelecektir. Bu gemiler 10,000 ton
luk Devonshire kruvazorile 1840 tonluk 
Afridi ve Gassack ismindeki muhribler
dir. 

!ngilill gemileri, bugiin <;anakkaleden 
gec;ecekler, yarm sab.ah saat sekizde Se
limiye ac;Iklannda bulunacaklardu. Ge
miler, Selimiye a<;1klanna geldikleri za
man topla ~ehri, miiteak1ben de Dolma
bahc;:e ac;:1klanna gelince Cumhurreisimiz 
Atatiirkii selamhyacaklard1r. 

Filoyu, Dolmabahc;:e ac;:1klarmda de
mirliyecek alan Hamidiye kruvazorii, top 
endahti suretile selamhy~cakhr. Genelkur
maydan tayin edilen deni~ kurmay1 bin
ba§I Aziz ile Hamidiye zabitamndan ta
yin edilen mihmandarlar gemiye gittik -
ten sonra mutad ziyaretler yap!lacaktlr. 

fngiliz filosu kumandam Amiral, on 
birde Dolmabahc;e saray1 rthhmma c;:1ka -
cak, bura~.a askeri me~asimle kar§Ila -
nacaktlr. Q_~le iizeri Istanbul Valisi 
Muhiddin Ustiindag Parkotelde !ngi -
liz Amirah ve Kurmayt §erefine bir zi -
yafet verecektir. Amiral, sah giinii sabah 
saat onda merasimle abideye ~elenk ko· 
yaca~tu. Per§embe gi.ini.i de istanbul ku-

I • 

Evvelki gece saat yirmide ba&hyan mii~. tahliye ettirilmi~tir. Bu evler §Un· 
ya~mur hal a dinmemi~tir. Di.in gece ya- lardu: 
g1~, sabaha kadar fasrlalarla devam et- 1 - Oskiidarda Selamiali mahallesin• 
mi§, yollar ve munhat semtler, meydanlar de Cambazali sokagmda 1 numarah ev ... 
gene sel baskmma ugramt§tlr. Bu ev, iskana elveri&li olmadigl ve hila· 

Baz1 evlerin tahliyesine luzumu goriil- [Arknsz Sa. 3 siitun 3 del 
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Balkan oyunlarinin ikinci giinii 

Y rinan atletleri diin 
Yugoslavl~ri ge~tiler 

Diin Belgradda yapdan miisabakalar ~ok hararetli 
oldu, atletlerimiz gene bir derece alamaddar 

Dokuzuncu Balkan oynnlanmn birinci giiniinde milli mar~lar -.altmrken 
Yugoslav atleti, TUrk atletlerini seUimlt;vor 
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c ve .eehir Memleket Haberleri ) I • • ' " 

Siyasi i·cmal 
' ' 

rJ'arihi roman : 41 
Do kuma •• sanayn katili istimlak 

Yazan: M. TURHAN TAN 
biirosu Eniste 

' 

. . 

Geceyarisi Yuvanis'le prensesin kolkola kaleden ~ehir Meclisi~den yar1n standardizasyon 
dikkatini ~ekmemi~ti!. te~kilat · i~in miisaade 

• • 
1,1 Maktuliin oliimiinde ~e-

ker hastahginin da amil 

ingiltere sulhu ni~in 
istiyor? 

kimsenin ~Ikmalari 
--------------- istenecek ikincite~rin ba~1nda 

Ankarada bir toplanb 
yapdacak 

oldugu iddia edildi C ekoslovakya meselesinin halli i
cin, son vaziyete gore silaha mii· 
racaatten ba§ka hic;bir <;are kal

madigl halde ihtiyar lngiliz Ba§vekili, 
Almanyanm gene ~finin ayagma git • 
mekte zerre kadar tereddiid etmiyecek de~ 
recede sulh ugrunda zahmte ve cihan~ii
mul lngiliz niifuzundan biiyiik fedakar· 
hklara katlanmaktadlr. Sebebi biitiin diin
ya niifusunun ve arazisinin dortte birine 
sahib bulunan lngiliz imparatorlugunun 
selameti kaygusudur. 

T eodosya bu degi§ikligi sezdiginden I besliyordu. Lakin prenses, her iki erkege 
sa<;lanm bir el darbesile srrhna atarak, verdigi siizii unutmak azmindeydi, geni§ 
gogsi.inii azaml mikyasta a<;arak Yuvani- bir plan iizerinde yiiriiyordu. 0, Tiirkle· 
se yeni ba§tan sokuldu: re srgmmak, Tiirklere kendini sunmak 

- l§te, dedi, her str fa§ oldu, sakla - kaygusuna -biitiin ruhile- bagh olmakla 
nacak bir§ey kalmadt. Ben Dimitri hto- beraber bu meramma- o iki erkegi kan§ -
vana varmadtm, <;iinkii varamazd1m. t1rmadan- ba§ka bir yoldan ermegi tasar· 
Tiirklerin Edirne i:iniinde at ki§netmele - lamt§ bulunuyordu. Bu sebeble onun he -
rini, silah §akudatmalarmi, nara atmala- yecam berikilerden c;oktu ve erkekler, 
nm gormek ve duymak istemem. Boyle yiireklerindeki c;arpmhdan bunalarak gi -
bir vaziyette senin de Dimitri htovana dilecek yere, Yuvanisin hazulad1g1 eve 
benzemekligin ihtimali var, buna ise asia b~ ayak evvel kavu§mak ic;in ad1mlanm 
nza gosteremem. <;unkii seni sev1yorum, geni§letirken o, sagm1 solunu dikkatle 
candan seviyorum, yiirekten sev1yorum, gozden ge!<iriyordu, adrmlanm tarta tarta 
c;ild!rasJya seviyorum, i:ilesiye seviyorum. ahyordu. 

Ve onu kucaklar gibi yaparak yamk Berikiler, kendi hayatlanm ugrunda 
yamk sordu: tehlikeye koduklan kiZin ne dii§iindiigiin-

- Beni burada buakamazsin, kendini den tamamile bihaber, tsstz sokaklan kor~ 
Dimitri i§tovana e~ yaptumazsm, degil kulu bir tela§la a§arlarken saray, prense· 
mi?.. sin i!<inde dogup biiyiidiigii ve arhk ebe-

Giiliinc bir hastahk yiiziinden butiin di surette goremiyecegi bina goriindii. 
berhayat kadmlarm da, erkeklerin de Yiiksek duvarlarla c;evrili olan bu sakin 
maskarasJ olmak korkusu, <;ok uzun sii· yuva, onlar i<;in bir tehlike kaynag1 idi. 
ren karl§lk bir sahnenin idrake verdigi Yuvanis, iliklerini ii§iiten yepyeni bir 
yorgunluga kahlarak Yuvanisi iradesin- heyecamn di§lerine getirdigi taklrdlyl 
den uzakla§brd1g1 i<;in teslim i~areti olan sakhyam1yarak koluna ashgl giizel yiike 
kelimeyi inlemek zorunda kald1 ve bu yi.iziinii c;:evirdi: 
kelime, sonu karanhk goriinen miicadele - Saray uyuyor, c;abuk gec;elim.! 
sahnesinde beyaz bir l§lk gibi in§irah do- T eodosya cevab vermedi, yalmz adlm· 
gurdu: lanm hafifletti ve gozlerini biraz §uurla§-

- Evet!... hrd1. Bir§ey anyor gibi davramyor, dort 

Biitiin giieliikler yenilmi§, fikirler ve 
yiirekler birle§mi§ demekti. Bu durumda, 
geriye kalan meselelerin halli kolayd1. 
Nitekim -ihtiyar gardiyanm da tecriibeli 
bir dost slfatile- yapt1g1 fikir yard1mile 
her§ey bir ~1rp1da dii§iiniildii ve gene her
§ey bir <;Hpida kararla§tmldi. T eodosya, 
yiireginin sahibi olarak and1g1 Yuvanise 
i<;inde miihimce bir servet sakh olan <;ek
meceyi verecek ve o servet, ya Bulgar, 
yahud Macar ilinde kurulacak yuvanm 
refahrm temin yolunda sarfedilecekti. 
Y ani, ikj a§Ik kaJbin uzak ill ere yapacagl 
giic;te- §en bir istikbali kutlamak i~in yola 
<;rkmi§ hayukar bir mazi gibi- onlan takib 
edecekti. 

Biitiin bu i§lerin mihverini zindandan 
c;rkmak te~kil ediyordu. 0 mihveri idare 
etmegi de Y uvanis taahhiid etmi~ti. 
Tiirklerle yiiz yiize gelmek felaketinden 
-firSat elde iken· korunmay1 artJk hayati 
bir zaruret olarak kabul eden ve ayni 
zamanda T eodosya gibi bir krzla -dostun 
da, dii§mamn da goziinden uzak· bir ko
§ede yuva kurmak hulyasma kaprlan 
asilzade muhaf1z hemen o gece, bir zabit 
kosti.imii giyecek olan T eodosyay1 koluna 
takrp kaleden c;rkarmak suretile taahhii
diinii yerine getirmege soz vermi§ti. 

Anla§ma bu §ekilde bittikten, andlar 
ic;ilip kararlar kat'ile§tirildikten sonra 
Yuvanis -hem fikri, hem kalbt bir mua
hede demek olan· uzla§mayJ bir buse ile 
miihiirlemek istedi. 

- Aziz prensesim, dedi, yiirekleri -
mizin sesini dudaklanm1zda da duyahm. 
ihtiyar Y aniyi bu goniil ahengine §ahid 
yapahm. Malum ya, o, buraya §ahidlik 
iddiasile gelmi§ti. 

T eodosya, §Uh bir <;ekili~le geriledi, 
sersem a§Igml giicendirmeden miistenkif 
kald!. 

- Yiireklerin konu§masi, diyordu, 
uzun siirdii. Onlan soze ba§latbktan son• 
ra susturmak da imkans1zd1r. 0 halde sa
brrh olahm, ha§ha§a kalacagJmlz dakika
YI bekliyelim. 

Yuvanis, belli belirsiz i<;ini <;ekti, T e
odosyayJ selamhyarak ve Y aninin omuz· 
lanm ok§1yarak hiicreden <;1kt1. <;ok ge<;· 
meden donecegini, geride bJraktlgl kalbi
ni ve o kalbe bekcilik eden gardiyam ahp 
a~k cennetine ve hi.irriyet giil~enlerine go· 
tiirecegini tekrar vadetmegi de unutmad1. 

**~ 
Geceyansma dogru muhafrz Yuvanisin 

bir zabitle kolkola vererek. ihtiyar gardi
yam da ardma takarak kaleden <;iki§l 
kimsenin dikkatini celbetmedi. Nobet<;i -
ler. ayakta uyuyorlar ve gelip ge<;eni rii
~·a l ara dalmr§ bir gozle seyrediyorlard1. 
Boyle de olma•a asaletmeab muhafiZI 
5orguva c;ekmek onlann ne hat1rlanndan 
f'"~erdi, ne de hadleri idi. Fa kat Yuva -
nis de, arbda~lan da halecan icindeydi
ler. Ciinkii karanhk ve kan~1k bir yola 
e~• , Jdtklarmr biliyorlard1. Bu yo!, gorii ~ 
rii~te her ii<;ii i~in mii~terekti, bu sebeble 
de onlann ayni dii~iinceleri ta§!drklan 
nnnolunabilirdi. Halbuki hakikat hie; de 
boyle olmaym her iic; yolcunun kafasmda 
ayn ayn di.isiinceler dola§Iyordu. 

Evet, kolkola ve yanyana yiiriiyen bu 
ii<t dost bamba§ka hedeflere dogru gidi -
yorlard1. Yuvanis, ahdinde sadtkl!. T e
odosya ile, Y ani ile beraber Edimeden 
JZakla~mak dii•iincesini ta§Iyordu. Y ani 
.k Teodosya ile kararla~an plana vefa 
~iisteriyordu, Yuvanisi kiindeden allp 
t>rensesle Tiirklere iltica etmek emeilni 

yamm ara§tmyordu. 1§te bu durumda ve 
saraym biiyiik kap!Sl oniinde bir ni:ibet<;i 
gi:iriiniince ktz, hemen kolunu c;ekti, ser • 
bestledi, ko§a ko§a o yan uyamk, yan 
uyur adamm yanma ko§tU: 

- Yol ver, dedi, ben prensin kiziyim, 
Prenses T eodosyay1m. ~imdi babami 
gormek istiyorum. 

Nobetc;i, k1sa bir hayretten sonra zabit 
k111gmdaki prensesi selamladl, kap1ya ya
na§arak mutad olan i§areti likndatli ve 
ir:;eriden duyulan ayak seslerine hitab e -
der gibi da vranarak haber verdi: 

- Prenses T eodosya hazretleri! .. 

Y uvanisin de Y aninin de agtzlan bir 
kan~ a~1k kalmr§tl, bir lahzada cereyan e
den bu aynh& sahnesine ahk ahk bak1 -
yorlardi. Onlann ag1zlan kapanmadan 
saray kapiSI a<;!ldtgmdan diizenbaz k1z 
yiiziinii kendilerine dogru c;evirdi: 

- Yuvanis, dedi, size te~ekkiir ede
rim, buraya kadar zahmet edip beni ge
tirdiniz. Babamm da bu hareketinizden 
memnun kalacagml umuyorum. Senden 
de, gardiyan, ho§nudum. Y akmda miika
fatmJ veririm. 

Ve ba§lm yava~c;a salhyarak herifleri 
seJamlad!, i<;eri girdi, nobetc;iye de §U 
emri verdi: 

- ihtiyann elindeki c;ekmeceyi al. ar· 
kamdan getirl .. 

Biraz sonra, iki aldahlm1~ erkek kos 
kos saray kapiSlndan uzakla§mt§lardi. 
Konu§muyorlar, goz goze gelmiyorlar, 
kotii ki:itii dii§iiniiyorlardt. Bu durumda 
bir miiddet yiiriidiiler, saga sola hedefsiz 
ve maksads1z saptilar, girip c;1khklan 
sokaklan bir daha ve bir daha ara~tudl· 
lar, sonra gene bilmiye bilmiye Meric; ke
nanna geldiler ve ancak orada -yorgun 
s~y~n durgun uzam~mdan i§aret almi§ 
g1b1- duraladdar. Ne gokte, ne yerde I§lk 
vardt. Kendiliklerinden dogup biiyiimi.i§ 
agaclar, bu ISSIZ karanhk ic;inde birbirle
rile boy oJc;ii§iiyorm..J.I§ gibi Slra Sira yiik
seJiyordu. Harab bir koprii biraz uzakta 
-su iizerine ahlm1~ kmk bir kol gibi- mus-
tarib bir golge belirtiyordu. · 

Yuvanis bu mazlum siikunetre kendi 
§UUTUllU saran gecenin bir ornegini goriir 
gibi oldu, o ma ma agaclarda kendi ah
makhgma yuhah alk1~lar serpen bir eda 
sezdi, yorgun ve durgun nehirden gene 
kendi budalahgmi okuyan bir ses duy
du, biitiin muhitin ~ahsile istihza ettigini 
kuruntulryarak c;1lgm bir tehevviire ka
pildt, ihtiyar gardiyanm oniinde boynunu 
biikerek, boyunu yiikselterek korkunc bir 
durum ald1, mbundaki k1rgmhklan ve 
k1zgmbklan bir kelime ile hayk1rdr: 

- Bunak! .. 
Y ani de, mini mini bir k1z tarafmdan 

ikinci defa kafese konulmaktan duydugu 
elemi ac;1ga vurmak, feveran etmek ihti
yacmda idi. H1mbtl asilzadenin bobiir
lene bobiirlene kendini bunakhkla itham 
ve tahkir etmesi iizerine o ihtiyac co~u
verdii!inden ihtiyat sever ihtiyann iradesi 
samldJ ve dudagmdan tiikriikle kan§Ik 
bir kelime ftrladJ: 

- Avanakl.. 
CArkast var) 

1 Etriiskiin gezinti seferinin 
1 tehiri 
i 
') Denizbank, 19 eylG.l pazartesi sa

bahl tertib edilmi!l olan Etriisk va
puru Yalova gezinti seferinin ha-

~ va.~~halefeti yn,finden teh;< edH· \ 
~~e~ne bildirir. } 

~- -

lmar planmm tatbik1 miinasebetile is
timlak i~lerile me~gul olmak i.izere bir is -
timlak biirosu te§kiline karar verilmi§ti. 
,?ehir meclisinin yann yapacak oldugu 
fyekalade ic;timada bunun da miisaadesi 
istenecektir. Biironun kadrosu da haz1r • 
lanml§lir. Bir miidiir, iki ka.tip, ii!< fen me
muru, liizumu kadar miihendis ve mu
akkibden miirekkep olacaklir. 

~imdiye kadar istimlak i§lerile Beledi
ye Emlak §Ube5i me§gul olmakta idi. Bii
ro te§ekkiil ettikten sonra gerek imar pla
nma gore, gerek plan haricinde yap1lacak 
her tiirlii istimlak muamelatma yeni biiro 
bakacakhr. Emlak §Ubesi ise Belediye ve 
idarei hususiyenin uhdesinde bulunan em
lake ait muamelat ile me§gul olacaklir. 

Ythma i1i devam ediyor 
Eminoniinde Bahkpazan caddesi iize

rinde bir k1s1m diikkanlann yikllmasl de
vam etmektedir. Burada y1ktlmak iizere 
on be§ diikkan diin miiteahhide verilmi§ o
lup bunlardan 5 tanesinin enkaz1 kaldml
maktadir. Digerlerine de s1rasile bugiin -
Jerde ba§lanacaktu. Ayni saha dahilin
de baz1 diikkanlann istimlak muamelesi 
de yakmda tamam olacaktu. Bunlann da 
ferag1 yapild1ktan sonra ytk1lmalanna te· 
§ebbiis ol unacaklir. 

KVLTOR ISLER/ 

Y eni teftit mmtakalar1 
!;iehrimizdeki ilk ve ortamekteblerle 

liselerin oniimiizdeki ders YJ.lmdan iti
baren 24 tefti§ mmtakasma aynld1gm1 
yazml§tlk. 

Bundan bir miiddet evvel Maarif mii
diirliigii tarafmdan yeni mmtakalara 
tayin edilen miifetti~lerin listesi hazrr
lanarak Maarif Vekaletine gonderilmii
tir. 

Vekalet tarafmdan tasdik edildikten 
sonra Maarif miidiirliigiine gonderile -
cek olan kadroya gore, 938 - 939 ders 
y1h tefti§ faaliyetine ba§lanacakhr. 

Muallimler, haftada en ~ok 
24 saat ders okutacak 

Maar if Vekaleti, mekteblerdeki ders 
saatlerile muallimlerin mesai program
Ian iizerinde baz1 tadiller yapmag1 lii
zumlu gormii§tiir. 

Haber aldtg1m1za gore, oniimiizdeki 
ders yllmdan itibaren liselerde, orta ve 
ilkmektelberde sabahlan anesai, saat 
sekizde ba§hyacakbr. Dersler k1rk, te
neffiisler on be§ dakika olacakhr. 

Maarif Vekaleti, her muallime 24 sa
atten fazla ders verilmemesini karar 
altma almi§tlr. Bu cfunleden olmak ii
zere resmi ve hususi mekteblerden ba§
ka ekalliyet ve ecnebi mekteblerinde de 
ayni mesai ve ders program1 tatbik edi
lecektir. 

Miihendis mektebinde bu 
seneki randtman 

Yiiksek Miihendis mektebinde eylUI 
devresi ikmal imtihanlarma devam o
lunmaktadir. Muhtelif s1mf ve §Ubelere 
aid imtihanlar bu aym 25 inde sona ere. 
cektir. Haber ald1g1mtza gore, bu yll, 
Yiiksek muhendis mektebinin muhtelif 
§Ubelerinden mezun olacak talebenin 
sayts1 k1rk kadard1r. Bu rakarn g~en 
sene alman rand1manm yansm1 te§kil 
etmektedir. 

Bu y1l, mektebin elektro ~ mekanik 
§Ubesine daha fazla ehemmiyet verile
cek ve laboratuar c;ah§malarmda biiyiik 
bir ihtiyac1 kar§thyacak ders levaz1m1 
bulunduru1acaktlr. 

SEHIR ISLER/ 

lkinci te§rinin ba§mda Ankarada do
kuma sanayiinin standardizasyonunun te
mini i~in bir toplanh yapllacakt!T. Bu top
lanlida memlekette muayyen tip dokuma 
tezgahlannm kullamlmasJ mevzuu iize -
rinde gorii§iilecektir. 

Sanayi Umum Miidiirliigii, §imdiden 
bu mevzu iizerinde tetkikler yapmakta • 
d1r. Bir~ok firmalar tezgah ni.imuneleri 
gondermi§tir. Halen dokumac1hk, iizerin
de ehemmiyetle durulan bir mevzu te§ • 
kil etmektedir. Y atak c;ar§afmdan elbise
lige kadar c;ok c;e§itli istihlak mallan olan 
dokumac1hkta tag§i§in men'i ic;in kat'i bir 
standarda liizum goriilmektedir. Bu da 
en kolay §ekilde bugiinkii tezgahlardan 
daha modern muayyen tip tezgahlar kul
lanmak suretile kabil olacaktlr. 

« Eh, k1smete konduk » 
Sab1kah 
lirayt nasd 

tafsilatile 

1100 hlrSlZ, 

~ald1gin1 

anlat1yor -
Bundan iki ay kadar evvel, Karagiim

riikte Mimar Sinan camii hatibi Mustafa 
Necatinin, cami avlusu i<;indeki odasmm 
kaplslm kuarak, adamcagiZin bin bir e • 
mekle senelerdenberi biriktirmi1 oldugu 
( 11 00) lirasm1 <;alarak ortadan kaybo -

Ian sab1kahlardan Altmdi§ Re§adm, 
1stanbula geldigi bir mada zah1taca ya
kaland!gl yazilml§tl. Altmdi§ Re§ad, diin 
birinci sulh ceza mahkemesi huzuruna <;1-
kanlmi§hr. 

Re,ad, bu esnada, gayet soguk kanlt 
goriiniiyordu. Sab1kah huSJZm, ayaklan 
da <;lplaktJ. 

Su<;lu Re§ad, hakim Re§idin suailerine 
hi<; <;ekinmeden ~u cevaplan verdi: 

- 0 ak§am, Mimar Sinan camii o ~ 
ni.inden ge~iyordum. Bir ara, cami hati
binin odasmdan dt§an ~Iktlgm1 gordiim. 
0 ~1kmca, ben de, a~tk buldugum kapt ~ 
dan i~eri girdim. 1<; kap1 kilitli idi. F akat 
onu da omzumla vurarak, ardma daya~ 
d1m. Odamn i<,;inde bir<;ok e§ya vard1. Fa
kat bunlar arasmda, gi:iziime ili§en bir ba
vul, bana pek §i§kin goriindii, i<;ini a<;lp ta, 
yiizliik, ellilik, onluk banknotlan goriin· 
ce: 

-Ehl.. K1smete konduk!. dedim. 

Ve bavulu mtlay1p dogruca, Y eni -
bahc;ede, Guraba hastanesi arkasmdaki 
<,;ayira gittim. Orada bayulu bo§alttJm. 
Banknotlan geli§i giizel ceplerime yer -
le§tirdim. Sonra da tramvaya athyarak 
Beyogluna !<lklim. Kimseyi §iiphelendir -
meden geceyi bir otdde ge<;irdikten sonra, 
uzunca bir seyahate <;lkmaga karar ver· 
dim. V e Haydarpa§adan Irene binerek 
Eski§ehire gittim. Kendime tiiccar siisii 
vererek, Eske§ehirde, ve civar koylerde, 
bir ay kadar dola§hm. Art1k yaplig1m i
§in unutuldugunu samyordum. lstanbula 
donmege karar verdim. Fa kat, Sirkecide 
dola§hgrm bir mada, sivil emniyet memur
lan beni yakaladJ!ar. Cebimde ~ald1glffi 
para dan, 1 09 lira kalml§tl. Onu da m • 
tJmdaki elbise ile birlikte karakolda a! -
dJiar.» 

Hakim Re§id, suc;lunun tevkifine ve 
muhakemesi asliye ceza mahkemesinde 
goriilmek iizere evrakmm miiddeiumumi
lige tevdiine karar vermi§tir. 

DENIZ ISLER/ 

Bundan birka~ gi,.;n evvel, <:;ar§Ikaptda, 
fplikc;i hanmda, eni§tesi Ahmedi oldiiren 
Ali ile su<;a i~tirak eden Fatma ve Emine
nin duru~malan, diin agJTceza mahkeme • 
sinde yap!lmt§hi'. Maznunlarm vekili, Ah~ 
medin §eker hastaLgma miiptela oldugu
nu ve i:iliimiinde yaralann degil, §eker 
hastahgmm ami! oldugunu ve kendisinin 
evelce Guraba hastanesinde tedavi altJ -
na almdJgml ile1i siirerek, §eker hastasi 
olup olmad1gmm tahkikini istemi~tir. 
Mahkeme, bunun iizerine, Ahmedin i:ilii
si.inii muayene ederek hakkmda rapor ve
ren adliye tabibi Enver Karamn malu
matma miiracaat edilmesine karar veril~ 

Gec;en umuml harbde lngiltere diinya 
milletlerinden pek c;ogunun i~tirak etmi§ 
olmalanna ragmen hakiki ve devamh 
harb sahasm1 Tiirkiye miistesna olarak 
Avrupa k1t'asma hasretmege cah~m1~ ve 
muvaffak olmu~tu. Bu suretle lngiliz im-

mi§tir. paratorlugunun ~iiphesiz inhilaline bais 
<;agmlan Enver Karan, ~u ifadede bu- olacak harbi imparatorlugun iilkelerinden 

lunmustur: ve bahusus Hindistandan uzakla§tJrml§• 
- Seker hastahg1 olanlarda, ufak bir t1. 

yaradan, <;ok kan akhg1 vakidir. Ancak Napolyon Bonapart, Carhk Rusyast 
bu adam, §eker hastahgma tutulmu§ ol ~ ve son harbde Alman Kayserligi lngil
masaydi dahi, aldrg1 yaralarm tesiri al • tereyi teslime mecbur etmek ic;in he Hin
tmda yuzde seksen ihtimalle oliirdii. Bu- distana gitmege ve en miihlik darbeyi bu
nunla beraber, kat'i bir§ey si:iyliyecek va· rada indirmege c;ah~ml~lard!. 
ziyette degilim. <:;iinkii, maktulde §eker Simdi de !ngilterenin muhtemel dii~
hastahgi olup olmadlgiTII bilmiyorum. manlan bir harb vukuunda kendisine e~ 
Hastaneye boyle agu yarah gelerek, son- miihlik darbeyi gene 1ngiliz imaratorlu· 
radan kurtulanlar vardu. Ancak, bunun gunun can alacak yerlerine ve bilhassa 
pek nadir vak' alara inhisar ettigini de Hindistana havale etmegi harb p]anla • 
soylemeliyim. « rma esas tutmu~lardlr. 

Mahkeme, bu izahattan sonra, mak ~ Bugiinkii vaziyet lngiltere ic;in evvelce 
tulde §eker hastahg1 bulunup bulunmad1~ gec;irmi~ oldugu badirelere nazaran daha 
gmm Guraba hastanesinden sorulmasma tehlikelidir. Her~yden evvel lngiltereye 
ve gelecek rapora gore, kendisinde §eker kar~1 bir buyiik devlet degil Almanya, 1-
hastahgl varsa, Ahmedin i:iliimii iizerin~ talya ve J aponya gibi iic; biiyiik devlet 
deki tesirinin derecesi anla§llmak iizere, birden hiicum edecektir. Saniyen bu dev• 
keyfiyetin ttbb1 adlice tesbitine karar ve- letler lngiliz imparatorlugunun ve Hin • 
rerek, duru§mayt bn~ka giine birakmi§hr. distanm muvasale yollanna Mkim bulu-

ADL/YEDE nuyorlar. 1talya Akdenizde, K1Z1ldeniz-
de ve Hind Okyanusunda yani denizde. 

Bir yaralamanin muhakemesi havada ve bir derece karada garbden 
Hindistana giden yollart ciddi surette 
tehdid etmektedir. 

Yenikoyde Mehmed isminde birini 
oldiirmek maksadile ag1r Surette yara
lamaktan su~lu Ramiz ve Emin Alinin 
duru~alarma diin Ag1rceza mahke -
mesinde devam edildi. !;iahid olarak 
dinlenen polis memuru Mustafa §Unlan 
soyledi: 

c- Vak'a rnahalline gittigim zaman, 
y~rah yerde yatiyordu. Ne oldu? diye 
sordum. Bana, verdigi cevabda, duvar 
iizerindeki odasmda yatarken, Ramizin 
geldigini ve kendisine misafir olmak 
istedigini, kabul etmemesi iizerine ara
larmda kavga c;Iktlgm1 ve bu vaziyette 
iken ikisi birden a§a~ yuvarland1kla -
nm, Ramizin altta bulundugu s1rada, 
cMaksud! Vur! • diye bag1rd1gmt, ve 
bunu miiteakib tammad1g1 bir adamm, 
kendisini sekiz yerinden b1c;akla vurup 
yaralad1gm1 soyledi. Yarahyt derhal 
hastaneye kald1rttik. Maksud ismindeki 
~ahs1 da c;ok gec;meden yakaladrk. Has
tanede yiizle~tirdi~Fmiz zaman, Meh • 
med cbeni vuran bu degildir!. demesi 
iizerine, Maksud serbest brraktld1. Bir 
miiddet sonra, Ramiz ve Emin Aliyi ele 
,l!e~irdik. istinyede yakalanan Emin 
Alinin iizerinde kan bula§1klan bulun
mu~tu. i§in bundan sonraki safhasm1 
bilmiyorum. • 

Ramiz, polis memurunun ifadesine 
bir diyecegi olmadtgmt soyledi. Emin 
Ali ise, bu ifadelere itirazda bulundu. 

Diger ~ahidlerin c;agmlmas1 ic;in du
ru§ma, ba§ka giine bJraklldi. 

MAI...IYEDE 

Maliye miiste§ar muavinligi 
Maliye Vekaletindeki yeni tebeddli -

latl evvelki gun yazml~tlk, Vekalet tet
kik biirosu reisligine tayin edilen Ve • 
kalet miiste§ar muavini Esadm yerine 
Divam Muhasebat reislerinden !hsan 
tayin edilmi§tir. -···--Miiste§ar bugiin gidiyor 

J aponya da ~ark tan Hindistana giden 
yollan ve fazla olarak biitiin Avustral
yayt ve §ark! Hind adalanm tehdid et• 
mektedir. Almanya ise ~imdiden biiyiik 
bahri manevralarla Simaldenizinde eski 
kudretini iktisab etmek iizere oldu w unu 
ihsas etmektedir. 

ingilterenin, gerek lspanya ve Cekos
lovakya, gerek Cin politikasmdan hie de 
memnun olmad1gmt matbuat ile mute ~ 
madiyen izhar eden Sovyet Rsyas1, orta 
Asyadaki son degi~iklikler iizerine Hin
distam karadan adeta ba~tan ba~a sar
ml~ bulunuyor. 

Bir barb 1;1karsa Hindistan kenarda 
degil, belki ate~in tam ortasmda kala • 
caktJr. Bu kuvyetli ihtimali gozoniinde 
bulunduran Cemberlayn kabinesi Bri • 
tanya adalanmn miidafaas1m arttird!gt 
kadar Hindistamn miidafaasma ehem • 
miyet vermektedir. Son giinlerde 1ngil
tere Hindistnm miidafaasma aid kendi
sinin yardrm hissesini iki milyona ctkar• 
m1~ ve yeni teslihat ve tec;hizat ic;in de 
toptan be~ milyon isterlin vermi$tir. 

F azla olarak, Hindistandaki biitiin ha· 
va kuvvetlerinin tayyarelerini en modern 
bomba ve takib tayyarelerile degi~tirme
gi ve bunun istilzam edecegi biitiin rna~ 
sarifi tediye etmegi esas itibarile kabul 
etmi~tir. 

Diikkan ve magazalarm 
ogle tatili 

Diikkan ve magazalarm da muayyen 
saatte her giin ogle tatili yapmalan ve 
tatil saatinde bunlarm kapall bulun -
mas1 iizerinde bir miiddettenberi tetki
kat yap1lmakta idi. 

Galata Y olcu salonu iki giindenberi §ehrimizde baz1 i§ler 
Galatada yapllan Yolcu Salonunun e- iizerinde tetkikat yapan Maari£ Veka -

sas in§aatl tamamlanmi§hr. Binamn da- leti miiste§an R1dvan Nafiz, bugiin An-

lngiltere. birinci deniz lordu ve bah~ 
riye umum erkamharbiye reisi Amiral 
Chatfield'in riyaset ettigi bir heyet, ya~ 
kmda Hindistana gelerek yeni bahri mii· 
dafaasmm planm1 hamhyacakhr. Hin
distanm lngilizlerden ve yerlilerden mu
te~ekkil ordulan tensik edilmektedir. ln
giltere hiikumeti Hindistamn miidafaa~ 
s1m temin icin askeri her ti.irlii tedbire 
miiracaat etmekle beraber daha ziyade 
siyasi ve diploma~i tedbirlere k1ymet ver
mekte ve bunun icin, Ba~vekili malum se
yahat zahmetini ihtiyar etmektedir. 

r;>ehrin vaziyeti ve umumi ihtiyac1 
baktmmdan §imdilik bunun tatbik1 mu
vafik olam1yacag1 dii§iiniilerek bir 
miiddet ic;in karann tehiri cihetine gi
dilmi§tir. 

( ,.,,;";;:·1~ ed;:;~nya ;:;: •:;;:;;· oluyor 

Bebek • 1stinye yolunda 
yapdacak istimlakler 

Bebek • !stinye asfalt yolunun in§aSI 
ve bu yol iizerinde yap1lacak istimlak 
i§leri hakkmdaki C(ah§malara devam o
lunmaktadlr. Rumelihisan mezarhg1 • 
nm kesilecek k1sm1 tamam olmu§, tes -
viyeye ba§lanmt§tlr. Bu miinasebetle 
Eminonii - Emirgan hattmda i§liyen o
tobiisler Eminoniine gelirken $i§li yo
lunu ve giderken sahil yolunu takib et
mektelerken hem gid~ ve hem de ge- • 
li§te $i§li yolunu takibe ba§lamt§lardir. 
Sahil yolun in§aatl bitinciye kadar bu 

Bursa (Hususi) - Mudanya ile Bur
sa arasmdaki 31 kilometrelik §OSenin 
asfalt yapilmas1 i~ine son giinlerde bii
yiik bir faaliyetle devam edilmege ba§· 
lanm1~hr. r;>osenin en bozuk k1sm1 olan 
Yalakgaym mevkiinde bir kilometrelik 
parga asfalt yap1lmi§hr. Bu yol ilti se-

tarz devarn edecektir. 
Boyac1koy ve Emirgandaki emlak sa

hiblerinden bir k1sm1 da istimlak be -
dcllerine itiraz eylediklerinden bu ci
het de tetkik olunmaktadrr. 

ne i~inde ik.mal edilecektir. 340 kiisur 
bin liraya c;1kacak olan bu asfalt yol 
bittikten sonra Mudanya - Bursa ara -
smdaki mesafe otomobille 30 dakikada 
almabilecektir. Resim, asfalt yolun ya
p1Imas1 faaliyetinden bir pargayt gos -
teriyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bursada otelcilere verilen 
ceza 

Bursa (Hususi) - Vilayet S1hhiye 
miidiirliigiiniin de yard1mile Belediye -
miz «;ekirge otellerinde S1k1 bir tefti~ 
yapml§hr. Bu tefti§e aid raporlar iizeri
ne, bunca tenbihlere ragmen otellerine 
iyi bakm1yan, temizlige dikkat etrniyen 
ve noksanlanm tamamlam1yan iiq otel 
sahibine yirmi be~er lira para cezas1 
verilmi§tir. 

Belediye, tefti~lerin arkasm1 kes!l1e -
mek ve soz dinlemiyen otelcilerin otel
lerini kapatmak kararmdad1r. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : } Tiirkiye Haric 
Y tcun icio 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 " 1450 • 
tic ayhk 400 • soo • 
Bir ayh.k 150 ,_ Yoktur 



Milletler nazar1nda BEy N ELM i L E ~ PORTRELER 

Klering hesablari 
sulhiin biiyiik 

Bakiyelerle kredili ithalat i~in Merkez Bankas1na 
verilen taahhiidlere aid rakamlan ne,rediyoruz 

r Ba$makaleden devam J 

tefsir ettigimiz takdirde dahi sulhun her 
iki taraf i~in kabulii imkans1z olm1yan 
~artlarla temin edilebilecegine gene ~iiphe 
kalmaz. Ankara 17 (a.a.) - Ti.irkiye Cum· 

huriyeti Merkez Bankasmdan alman he
sab huiasalarma gore 10/9 j938 tarihin
deki klering hesablan bakiyeleri ve kre· 
dili ithalat i~in Cumhuriyet Merkez Ban
kasma verilmi§ taahhi.idler yekunlan: 

Cetvel- 1 
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankastn-

daki klering hesablan borclu bakiyeleri: 
Memlelket Mlldar T. L. 
Almanya 9.307.200 
Bel~ika 91.000 
Qekoslovakya 3.285.100 
Finlandiya 502.100 
Fransa 3.172.400 
Rolanda 1.019.100 
ingiltere 10.223.200 
ispanya 319.200 
isve~ 2.131.600 
isvicre 911.300 
Lehistan 21.900 
Letonya 31.300 
Macaristan 1.215.200 
Norve~ 751.600 
Romanya 1.221.300 
s. s. c. i. 1.030.400 
Yugoslavya 478.700 

Cetvel- 2 
Kredili ithaldt ir;in cumhuriyet Merkez 

Bankasma verilmi$ olan taahhildler yekfln· 
Zan: 

Memleket 
Almanya 
Avusturya 
Bel~ika 

Resml Hususi 
daireler daireler Yekun 
T. L. T. L. T. L. 

17.524.174 12.633.458 30.157.632 
525 525 

32.943 32.943 

Qekoslovakya 512.672 932.847 1.045.519 
Estonya 13.641 13.641 
Finlandiya 1.228 14.410 15.638 Amma Almanya diin Avusturya, bu-
Fransa 80.132 269.349 349.481 giin <;ekoslovakya diyerek gittik~e artan 
Rolanda 6°·675 62·942 123·617 bir i§tiha ile yeni yeni isteklerin pe§inde inglltere 794.500 535.524 1.330.024 
i:spanya 27.764 10.300 38.064 ko§an bir devlet olurmu§. Boyle diyenler 
i:sve~ 1.772.599 207.151 1.979.750 vard1r. Bizce §imdiki halde bu fazla mu· 
isvi~re 31.384 176·568 207·952 balagah, hatta hayall bir iddiad1r. S_ .. imdi-italya 47.848 262.614 310.462 _ 
Letonya 8.329 8.329 ki halde clava yalmz Siidet Almanlan 
(1,1acaristan 454.207 105.249 559.456 i.izerindedir ve insafla kabul ve teslim et-
Norve" 1.610 17.303 18.918 k lA d k' Al b d h kl .. me azim 1r 1 manya un a a 1· Lehistan 116.371 15.298 131.669 
Yugoslavya. 11.585 19.289 30.874 dir. Bugiin ic;in Almanyaya istikbale aid 
Yunanistan 1.054 34.227 35.281 hayali fiituhat emelleri isnad ederek §im-
S. S. C. t - 152

·
654 152

·
654 diki hakh davasmda onu bu sebeblerle Yukartdaki 2 numaralt cetvelde yazzll kre-

dili tthalatzn vadelerine gore vaziyetleri: haks1z ~1karmaga ~ah§mak mant1ks1z ol-
6 ay kadar vadeli dugu kadar tehlikelidir. Her vaziyetin 

Resmt Hususi 
Daireler ~ahlslar ancak kendi kadrosu dahilinde miitalea 
T. L. T. L. edilmesi dogrudur. ileride Almanyanm 
1.462.193 8.156.862 da diinyaya tahakkiim etmek istiyecek id-

984.860 1.700.868 
Daha uzun veya ba§ka vadeli dialan meydana t;:Ikarsa o vaziyetin ted-

Resmi Hususi birleri o zaman dii§i.iniiliir ve o zaman 

Memleket 
Almanya 
D.M. 

Memleket 
Almanya 
D. M. 

Da!reler §ahiSlar ahmr. 
T. L. T. L. d I b k h 

16.061.981 4.476.596 .Simdi en soy ene ilir i i tiyar diin-
2.928.769 770.295 yamn tarihinde fiituhat emellerine arhk 

C etvel - 3 tahakkuk imkam kalmami§tlr, 
Muhtelil memleketler!n merkez banka- Hakikatte be§eriyet §imdiki halde he-

lannda tutulan klering hesablartndaki a- niiz Biiyiik Harbi baghyan fena sulhla
lacaklartmtz: 

Memleket Miktar T. L. ' nn Ishrabh tashihleri i~inde ~llpimyor. 
Estonya 29.100 Biz Tiirkler bu fena sulhlann acilanm 
~~~:n!stan 3·~i~:~~g kendi nefsimizdeki tecriibelerile biliriz: 

.................... ,,,,,,.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""""'"""""""""' 
Sevr zulmiini.i yikmak .i~in Umumi Har
be i§tirakimizden daha kuvvetli bir cida
le ahlmak mecburiyetinde kalmi§ oldugu· 
muz malO.mdur. Son pi.iriiz olan Hatay 
i§ini hakikl ve ahdl hakkma uygun bir hal 
suretine baglamak i~in daha diin pek c;ok 
zahmet ~ekmi§ oldugumuzu diinya bili
yor. Tiirkiye Sevr'i bertaraf etmek ve 
kendi milli misaki ic;inde kendi hukuk ve 
hududuna malik olmakla fen a m1 oldu? 
Elbette fena olmadi ve elbette hak ladar 
diinya sulhu da bunlardan c;ok kazanarak 
insanhk bu yi.izden <;Ikabilecek Ishrablar 
dan kurtuldu. 

Harb ~1karsa ... 

Biitiin Balbk devletleri 
bitaraf kalacaklar 

Riga 17 (a.a.) - <<Rahvaleht» ga· 
zetesi, bir harb takdirinde Skandinavya 
ve Balt1k devletlerinin pek muhtemel 
olarak bitaraf kalacaklanm yazarak, 
Estonya ordusu ba§kumandam General 
Laidonerbin Estonya topraklanndan 
ecnebi kitaatm ge~mesine miisaade edil
miyecegi hakkmda miikerreren yapmi§ 
oldugu beyanah hahrlatmaktadir. 

Filistinde tedib harekab 
devam ediyor 

Balkan matbuat1 

Orta Avrupa vaziyeti 
ciddiyetle takib ediliyor 

Atina 17 ( a.a.) - Berhtesgaden mi.i
Uikatlm mevzuubahseden Atina gazete -
leri, ingiliz Ba§vekilinin yaphgi yiiksek 
jestin diinya tarihinde hayranhk uyandt
racak bir bir sahfa te§kil edecegini yaz1 -
yorlar. 

Diger taraftan bu gazeteler, Hitler'in 
de harb ic;in degil sulh ic;in ~ah§makta ol
dugu hakkmdaki beyanabm hahrlathk -
tan sonra diyorlar ki: 

«- Yunanistan, ihtilafm merkezinden 
uzakta bulunuyor. Bununla beraber, Av
rupa camiasma dahil bulunan Yunan mil-

Londra 17 (Husust) - ingiliz tay • leti, eski yaralanm sarmak ve milli hiikO.
yareleri bugun Filistinde tecemmuat ya- metin tevessi.il ettigi kalkmma hareketini 
pan Arab c;etelerini bombardiman etmi§ • tamamlamak i~in sulha kat'iyyen rquhta~; 
lerdir. Hava bombardtmamndan sonra oldugundan, sulh davasmm muvaffak ol
piyade harekete gec;erek, ~etelerle muha- masmi hararetle temenni eder.» 
rebeye tutu§mU§tur. Musademe netice • Samuprava'nzn miihim bir 
sinde, bir ~ete reisi de dahil olmak iizere makcde•i 

Cekoslovakyadaki Siidet Almanlan 
i§inde a§agi yukan ayni vaziyetler oniin
de bulunuldugunu takdir etmemek miim· 
kiin degildir. M. Nevil Cemberlayn'1 bu 
ihtiyar ya§mda sulh lehine fedakarhk do· 
Iu hareketlere goturen sebebler bunlard1r. 
Biiti.in di.inya milletlerinin giizel telakki 
ettigi bu hareketler sonunda gene biitiin 
di.inya milletlerince en biiyiik k1ymetile 
takdir olunan sulhun muhafaza olunabi
lecegine bugiin daha ziyade b.ni bulunu-
yoruz. 

YUNUS NADI 

yedi Arab olmii§ti.ir. Belgrad 17 (a.a.) - Harici siyaset Yagmurlarln son 
Diger taraftan T aberiye civarmda icmalinde Samuprava gazetesi, bilhassa 

Ebu§U§a koyiinde taharriyat yapilmi§ - §i:iyle yazmaktactJr: tahribab 
hr. Musademe esnasmda 92 Arab ol- «Almanya gibi en dinamik silahlara [Bastarat1 1 tnc1 sahttedel 

lllii§tiir. malik bulunan bir memleket, hakkm1 Mil- kis c;ok tehlikeli goriildiigii i<;.in belediye 
Mandalar komisyonund a f h · f d k I letler Cemiyetine istida ile miiracaat et • en eyeh tara m an YI tm ml§hr. 

Cenevre 17 (a.a.) - Milletler Ce- meden talep ettigi zaman, ingiltere Ba§· 2 - Karacaahmedde Mezarhk soka-
miyeti konseyi bu giin toplanml§ ve man- vekili bu memleketin §efinin yamna gi _ gmda 21 numarah ev ... Bu evin duvarlan 
dalar komisyonunun raporu ile me§gul derek son sozii onun agzmdan i§itmegi maili inhidam gori.ilmii~tiir. 
oL .J.§tur. . . kendisi i~in bir vazife telakki eder. 3 - Dskiidarda Muradreis hamamt. 

tngiltere miimessili, Filistin hadJsele.n H k"lh d I hl'k ]' b <;em~.erlayn vicdanma karel cu suali so- amamm u an uvar annm te I e I 
hakkmda bazi izahat vermi§, Filistin taki U b k .1 S ~ ~ oldu;;u tesbit edilmi~tir. 
k k d d'le ruyor: c; u~u m1 yon i.idet Almamm "' omisyonu raporunun ya m a ne§re I • V 1 • 4 u" k"d d M d · h II i son un demokratik prensiplerine uya • - s u ar a ura reis rna a e-
<:eg~ini ve bu raporun ne~rine intizaren · d H k w d 25 1 "' rak karar vermekten menetmek irin biitiin sm e amam so agm a numara I ev. 
lngilterenin en iyi sureti hal olarak te· Avrupa kit'asmJ ate~e vermek ~ ve kana Bunlardan ba§ka Bi.iyiikadada Oltac1 
lakki ettigi Filistinin taksimi projesine sa· .. k ~ d 12 14 20 22 24 26 28 30 

bulamak dogru rnudur? Harp veya sulh, 50 a gin a • • • • • • ' 
dJk bulundugunu soylemi§tir. §i.iphe~iz. (;emberlayn'm Hitler ile yapa- ve 32 numarah evlerin zemin katlanm su 
Mekteblerde havactl1k dersi b t Ad l · f · · h lk d cagi miilakat neticesinde edinecegi kana- asmi$ 1r. a ar It aiyesi, a m a yar· 

okutulacak b 1 d 1 d1mile sulan tahliye etmi~. evleri tehli-
Ankara 17 (Telefonla) -- o" g~reni'ldi'· Fa~~h a~li uA. (:iinku bngillteredBa§vekili keli vaziyetten kurtarmi~hr. u rer I e, vrupanm a~ 1ca ort amili- B d k' 

~ eyazi camiinin arka cihetinde es ·• 
gine gore.bu sene orta mektep ve liselerde nin sulhu idame etmesi meselesini ve AI- b' 
h f d b d mezarhklar arasmda bulunan bi.iyiik n 

a ta a Ir defa olmak u"zere havacthk er- manyantn l'sti'kbalde rek I k d 1 t' 
'.r os ova ev e I· ceviz agaci, dun saat 16,30 da esen riiz-

si okutulmas1 Marif Vekaleti tarafmdan nin mevcudiyetini zaman altma alarak 1 k · 
f k I gann tesiri e mimi~, Okc;ular caddesme 

muva I gorii mii§tur.. Havacihk dersleri hudutlarma riayet edip etmiyecegi mese- dogru yikllmi&hr. Bu caddede 62 numa· 
i~in yakmda bir program tesbit edilecek - lesini gorii§ecektir.» rah evin arka cephesi de tehlikeli bir vazi-
tir. Polonya, Milletler Cemiye- yettedir. 

lspanyada siikiinet tinde azahk istemiyor Hava vaziyeti 
Londra 17 (Hususi) - Ebr cephe - 7 (H 

"kA h k Cenevre 1 ususi) - Lehistan Y e&ilkoy meteoroloji istasyonundan a· llinde bugiin tam su unet i.i i.im siirmi.i§ -
hiikO.meti Milletler Cemiyeti konseyi aza- lman malO.mata gore, diin, hava dogu 

tiir. Salamanka'mn bir tekzibi hgma namzedlik koymamaga karar ver- Anadoluda, Akdeniz kiy:Jlarmda, cenub 

7 ( ) S digwini Milletler Cemiyeti katibiumumili- dogusunda bulutlu ve mevzil yagi§h, Ege 
Salamanka 1 a. a. - euta' daki k b 

b. AI k gw1'ne resmen bi'ldirmi•tir. ile orta Anadolu mmtakalarmda t;:o u-tahkimah tetkik i~in 1r man as eri ko- ~ 
t I F • Id' Ankarada da beled1"ye lutlu ve diger mmtakalarda umumiyetle misyonunun spanyo as ma ge Igine 

d kapah ve yagl&h get;:mi&tir. 
dair bi'r ecnevi a}' ans tarafm an verilen • t" haz1rl1g"' 1 se~Im Riizgarlar, doguda &arkl, cenub bol-
haben.. Salamanka radyosu kat'l olarak ) 

·• b' k Ankara 17 (T elefonla - Sehrimiz- gesinde garbi, diger yerlerde umumiyetle 
tt-kzip etmekuedir. Hic;bir ecne I omis- 1 de belediye intihabi it;:in asi an defter in- ~imali istikamette esmi~tir. 
Yonu Ceuta'ya gelmemi§tir. H f . h dirilmio.tir. Defterlere birisi amamoniin- stanbulda hava, kapah ve ya!b&h o-Fransa Reis1cum urunun .. de biri de Cankayada olmak iizere, lis · larak get;:mi~tir. Y ag1~ 24 saat zarfmda 

Kral Boris'e ziyafeti tede isimleri bulunmadigi it;:m iki itiraz va 1 metre murabbama 38,5 kilo bnakmi~hr. 
Paris 17 ( a.a.) - Ba§vekil Daladye, ki olmu&tur. Muterizlerin miiracaa' 1' i.izgarlar, ~imali garbiden saniyede 10-

Reisicumhurun Kral Boris §erefine ver • varid goriilerek derhal icabl yapilmi~hr. 1 metre si.ir' atle esmi~tir. Saat 14 te 
digi ogle yemeginde hazu bulunmak iize- fntihabat 1 te~rinievvelde ba&hyacak hava tazyiki 756,9 milimetre, hararet en 
re ogled en biraz evvel Rambouilld' a git- ve bir hafta si.irecektir. Simdiye kadar a~agi 17,2 santigrad olarak tesbit edil-
mi•tir. 34 b mi$tir. An!~:.ra belediye meclisinde aza u- • • • 
Kent Diik ve Dii§esi Yugos- lunmaktaydi. Fakat son ~nelerde Anka- Annesini sopa ile yaralad1 

lavyadan ayrdd1 rada artan niifusun tabii ve kanuni bir 
Belgrad 17 (a.a.) - Kent diik ve neticesi olarak bu intihabda aza adedi 

diisesi Slovanyada Kranj §ehrinde kain 37 ye t;:Ikmi&tlr. Y eni se~imde 37 asli 
Brdo saraymi terkederek Londraya hare- aza ve 37 yedek aza olmak i.izere 74 
tet etmi§lerdir. ki~i se~ilecektir, 

Samatyada Yoku~<;e§me sokagmda 54 
numarah evde oturan Osman oglu Meh
med, evvelki gi.in, annesile kavgaya tu
tu~mu§, eline ge~irdigi bir sopa ile za
valh kad.m1 bacagmdan yaralaml§tlr. 

Koloman dO Kanya 
... Macar Hariciye NazJn -

Son derece mi.i§ki.il devrelerde memle
ketine, paha bic;ilemiyecek biiyiik hiz • ' 
metier goren ve be~ senedenberi, Maca· 
ristanm harici siyasetini idare eden do 1 

Kanya, mi.imtaziyetini her sahada goste· 
ren nadir ~ahsiyetlerden biridir. Sahsiye
tindeki bu kudreti, yiiksek diplomat ol -
dugunu bi.iti.in cihana tasdik ettirdigi Ha
riciye N azuhgmda en bariz surette gos· 
termi~tir. 

Derin bir kiyaset, icraatta itidal ve ol
t;:iini.in timsali denilmege seza bir kavra· 
yi~, nev'i ~ahsma mi.inham ince bir ~ezi§, 
geni~ ve t;:ok §i.imulli.i bir zeka, objektif 
gori.i~te hi~ ~a~m1yan bir sebat, i~te, do 
Kanya'mn derin ni.ifuzu nazanna inzi -
mam ederek, Macar harici siyasetini, bin 
tiirlii anzalardan meharetle gec;irip, bu
giin bulundugu noktaya selametle ula~ • 
hrmasm1 temin eden hasletleri. 

Macar - Yugoslav hadisesinin hallin
de, onun sogukkanhhgl ve kiyaseti, bii • 
tiin Avrupa siyaset aleminin takdirini 
kazandi. Fakat do Kanya'nm fikir sela
meti ve idarecilik kabiliyeti, goze daha 
az c;arpmakla beraber ayni derecede na
zik pek t;:ok ahvalde, defalarca kendini 
gos termi~tir. 

Do Kanya, sahib oldugu geni$ ki.il -
tiirle, gori.i~lerindeki vuzuh ve diiriisti ile, 
kararlarmdaki kat'iyet, tatbikattaki bilgi 
ve kavrayJ&la, her~eyden evvel bir realist
tir. Onda, tarafgirlik ve bahl dii~iince 
bulamazsmiz. Beynelmilel siyasette ar -
tist goriinmek istiyenlerin lirizmine ka -
pilmaz. Menfaatlerin ifade ettigi kudre -
ti, tam degerile hesab etmesini bilir ve 
bunda, ileriyi gori.irken hit;:bir zaman ya
mlmaml&hr. 

Do Kanya, mesleki hayatmda gordii
gii uzun tecriibeler neticesinde, beynei -
milei hadiselerin sebeblerini ara§tmrken, 
hakiki mahiyetleri biiyiik sozlerle gizlen· 
mek istenen pratik menfaatleri seziver • 
mek kabiliyetini kazanmi~hr. 

Do Kanya'yi, hariciye meslegine 

Fiume konsoloslugunda katiblikle intisab 
etmi§ buluyoruz. Oradan istanbuldaki 
Macar konsolosluguna katih olarak ge • 
len bu gene Hariciye memuru, 1896 da 
yirmi yedi yal)mda iken viskonsiil olmt•~. 
bu vazifeyi, masile Selanikte, Moskova-
da, Sen Petersburg'da, Kiyefte, Rostof
ta, Odes a' da ve Cetine' de if a ettikten 
sonra 1904 te konsolosluk payesine yiik-
selmi~tir. Konsoloslukta edindigi tecrii -
belerle tetkik ve muhakeme kabiliyeti ar• 
tan do Kanya, diplomathk hayahnm ilk 
ad1mlanm, Rusyada devam eden uzun 
memuriyeti senelerinde, nazik ve hadise-

lerle dolu bir sahada atmi~hr. Bu ba~lan· 
g1<;, onu diplomasi merdiveninin basa • 
maklannda c;ok kuvvetli ve emin ad1m -
larla yi.iriimek kudretine eri~tirdikten ba~
ka, Slav meselesinde de ikhsas sahibi 
yapmi~tlr. N asil ki Cetine' de devarn 
eden memuriyeti zarfmda da, Balkan si
yasetinin ileri gelen miitehass1slarmdan 
biri olmakta gecikmemi~tir. 

Daha o devirde tarihi malumat bak1 • 
mmdan i.istad sayilan, bu yiiksek bilgisile 
muhitinde hayranhk uyand1ran, ve ha • 
disati, sogukkanh bir vuzuhla tetkik ve 
muhakeme etmesini bilen bu gene diplo
mat, Sen Petersburg'daki memuriyeti st· 
rasmda, Avusturya Macar el<;isi Baron 
Erental'm nazan dikkatini celbetmi~. em· 

Ba~vekille Dahiliye ve 
Maliye V ekilleri geldiler 

Bawekil Celal Bayar, Dahiliye Ve
kili ve Cumhuriyet Halk Partisi Gene! 
Sekreteri Siikrii Kaya ve Maliye Vekili 
F ua-d AP;rah, di.in T oros ekspresine bag· 
h hususi vagonla ~ehrimize gelmi~lerdir. 
Basvekil ve vekillerimiz, istasyonda Ri
yaseticumhur Umumi Katibi Hasan R1 -
za, Seryaver Celal, Hususi Kalem miidii
rii Si.ireyya, Vali Muhiddin Ostiindag, 
Kolordu kumandam General Halis BI· 
Yiktay, Tiimen kumandam General Os
man T ufan, Belediye reis muavini Rauf, 
Muammer Eri~. Hamdi Aksoy, Deniz 
Bank umum mi.idi.irii Yusuf Ziya Oni§. 
Etibank miidi.irii ilhami N afiz. Emniyet 
mi.idiiri.i Salih Kihc, Defterdar Kaz1m, 
Universite Rektorii Cemil ve saylavlarla 
diger bazi zevat tarafmdan kar~Ilanmi~
lardir. 

Ba&vekil ve beraberinde gelen vekiller, 
trenden indikten sonra kar~Ilamaga ge· 
lenlerin ellerini sikmi~. miiteakiben gar· 
dan <;Ikarak nhbmda hazu bulunan Acar 
motorile dogruca Dolmabahc;e sarayma 
gitmi~ler, Atati.irke arzi tazimat etmi~ler
dir. 

Ba$vekil Celal Bayar bu gi.inden sonra 
Y alovaya giderek bir miiddet orada isti
rahat edecektir. 

Po Kanya 

salsiz bir tevecci.ih kazanm1~h. 
Baron Erental, miistesna yarad1hta 

bir diplomat ve bir siyasl idi. Avustur
ya - Macar Hariciye Nazuh~bna tayin 
edildigi zaman, Koloman do Kanya•Yl 
merkeze c;agJrtmi$, kendisini Matbuat 
miidiirli.igii emrine vermi~ti. 

Do Kanya, orada, 1907 den 1913 
senesine kadar kaldi ve gorii& kudretinin 
biiyiikli.igi.i, azimkarhgi, siyaset bahsin -
deki kabiliyetleri, kararlarmdaki isabe • 
tile $Ohret bulmu& olan bu i.istadm maiye
tinde tam manasile yeti&ti. 

Bu devreden sonra, do Kanya, mat
buat mi.idi.irli.igiinden ba&hyarak ~ube 
mii&avirligi, divam ali mii&avirligi, divam 
krall mu§avirligi gibi derece derece yiik
selen vazifelecle meslekl kademelerden 
yukan dogru <;Ikmaga ba&lami§h. 

Cihan Harbi ba~ladigi zaman, do 
Kanya, memleket haricinde bulunuyor -
du. 1913 te Meksikaya eki olarak gon
derilmi$ti. 1919 senesine kadar orada 

kald1 ve o senenin agustosunda Maca -
ristana avdet etti. 

Mi.istakil Macaristanm Hariciye Ne -
zareti servislerini ve ekilikler te$kilatml 
tanzim i&inde faal bir vazife alan do 
Kanya, 1925 senesine kadar Hariciye 
Nezareti umumt katibli~inde bulunduk • 
tan sonra, Macar fevkalade murahhas 
ve ekisi s}fatile Berline gonderilmi~ ve 
4 ~ubat 1933 tarihine kadar hu vazifeyi 
ifa etmi~tir. 

4 ~ubat 1933, do Kanya'nm be~ ~en~
denberi mustemirren i~gal ettigi Macar 
Hariciye Nazuhgi makamma davet edil-
digi tarihtir. ~ 

Onun bu sifatla Macaristana ve bey· 
nelmilel siyasete ifa ettigi hizmeti anliYa· 
bilmek it;:in, siyasi programma bizzat 
dercettigi ~u izahan okumak kafidir. 
Macar Hariciye N azm bu programmda 
der ki: 

«Macar hiikumeti, harici siyasetinin 
devamma ve istikranna biiyiik bir ehem· 
miyet vermektedir. Herkes bilmelidir ki, 
Macar menafii hakkmda hi.isni.iniyetle 
davrananlar, onun dostluguna giivenebi .. 
lirler. 

Macaristan, kendi kuvvetlerinden, 
dostlannm yard1mile, hakiki sulhun ha -
yatl ~artlanm yaratmaga, durmadan (.a-
b~Iyor. Sadakate kar&I duriisti ile muka
bele ederek, hertiirlii maceradan miic;te
nib davranarak, miili mi.idafaamlZl im • 
kan nisbetinde azami derecede arttrarak, 
Macar milletinin, kredisini ve niifuzunu 
c;ogaitmaga gayret ediyoruz, ta ki, bu ha-
va ic;inde, daima en muslihane vesaiti 
kullanarak, milletimizin hayat sahas1m 
inki~af ettirmege muvaffak olahm.>> 

o~ ingiliz barb 
gemisi geliyor 

[Ba$taratt 1 tnel sahtted.el 
mandam General Halis Biytktay, Tarab
yada T okatliyan otelinde amiral §erefine 
bir ziyafet verecektir. 

ingiliz filosu, aym yirmi iic;iincii gi.i~i.i
ne kadar limammizda kalacak, bu tanh
ten sonra ingiliz kruvazorii Varnaya, 
muhribler de Burgaza gideceklerdir. Kru
vazor Kostence lirnamm da ziyaret ede· 
cek, ikincite~rinin yedisinde Bogazlardan 
gec;erek Akdenize gidecektir. lngiliz fi
losunun kar~.Ianma merasiminde buluna -
cak Hamidiye mekteb gemisi, Haydar· 
pa~a ac;1klarmde< demirlemi§tir. -···· Y eni Tiirk • Yunan ticaret 

anla§masl 
Ankara 17 (Telefonla)- Memleketi

mizle Yunanistan arasmdaki ticari mi.iba
deleyi arhrmak maksadile Atinada Tiirk 
ticaret mi.imessili ile alakadarlar arasm
da gorii~meler yapilmas1 kararla&ml~hr. 
15 birincite§rinde bir ticaret heyetimiz 
Atinaya gidecek, Tiirk - Yunan ticaret 
ve klering anla§masi mi.izakerelerinde bu
lunacaktu. 

<;inliler ilerliyor 
Londra 17 (Hususi} (:inliler 

Hankov mmtakasmda ilerlediklerini ha -
ber yeriyorlar. 

u 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kalafat 

-Bursa
~ yluliin onundanberi Uludagm e
~ teginde; Cekirge Palasta tamir-

deyim ; eski bir gemi gibi ken
dimi kalafata c;ektim. Hangi gemi, 30 
Yll ~ah~Ir da tamire muhtac olmaz ki ... 
4 ya~mda, 4 ayhk ve 4 giinliik iken ba§• 
ladJgim mekteb hayatm1 bir tarafa hlra
kiyorum. Gazetecilige ba$hyah tam 30 
Yll oluyor. 23 temmuz 1908 inkilabile 
beraber, bir~oklanmiz gibi, benim -de di
lim <;oziilmii§tii. 1Ik yazilanm «Serveti 
Fiinun» un giindelik saYJlarmda ~1kt1. 
Ondan evvel, daha Galatasaray sulta
nisinde • talebe iken yazd1g1m yazilar. 
<<MalO.mat» ta, «Cocuklara Mahsus Ga
zete» de, «Hammlara Mahsus Gazete» 
de inti9ar etmi§ti. F akat. mektebde ya
zilmt$ olan bu yaztlanmt, bir tahrir va
zifesi addederek gazetecilik hayahml.ll 
ba~langiCI addetmiyorum. 

1908 agustosunda, Mektebi Hukuk 
talebesi, «Mehdi Hi.irriyet» Seianige bir 
seyahat tertib etmi~ti. Bu seyahatte «Ser
veti Fiinun>> un gi.indelik niishasmm hu
susi -'Ve tabiatile fahri- muhabirligini 
yapm1~hm. Ailah rahmet eylesin, iistad 
Mahmud Sad1k, yiiziinii gormedigi, se
sini duymadigl, ve kim oldugunu bilmedi-
gi Abidin Daverin yazilanm begenir, 

gazetesine koyardi. Bu itibarla gazeteci
lik hayabmda Mahmud Sadigm bana 
biiyiik yardimi dokunmu~tur. 

Seyahatten donii~te «Saadet» gazete
sine de yazi yazma&.a ba~lami§tlm. Gaze
tenin sahibi F ethi, benim yaZilanm1 ba~ 
makale yapard1. 20 ya~mda ba~muhar
ririik etmek -neden itiraf etmiyeyim- genc
lik gururumu ok~ardi. 

Meclisi Meb'usan a~;Ildigi zaman, 35 
kuru& maa~h memuru bulundugum Mat
buat Mi.idi.irliigii beni zabit katibi olarak 
Meclise gondermi~ti. Zabit katibleri a
rasmda yapilan mi.isabaka imtihamm ka
zanarak zab1t kaleminin ~efligine tayin 
edildim. Bu mada merhum Ebiizziya 
T evfik, « Y eni T asviri Efkar» I ~Ikar
mak iizere idi. Ba~katibimiz F eridden 
( $imdi V ar~ova bi.iyiikekimiz F erid 
T ek) Meclis mi.izakerelerini yazacak 
birini istemi~. 0 da beni tavsiye etmi~. 
Boylece, o gazeteye intisab ettim ve ba~
muharririm Yunus N adi ile de tam~ tim. 
Meclis miizakerelerini §akaci bir iis!U.b
la mizahi bir ~ekilde yazmaga ba~lad1m. 
Bu tarz, <;ok ragbet gi:irdii. Ebiizziya 
T evfik, ilk maa~Im olan sekiz c;il Iiray1 
elime szydigl zaman, gazetecilikten ilk 
nasibimi almi$bm. 

Boylece tam otuz senedir, matbuat a
leminde, bazan yan memur yan gazete
ci, 1924 tenberi de sadece gazeteci ola
rak t;:ah~Iyorum; fa kat kafamdan evvel 
viicudiim y:1prand1. Bir iki y1ldir, ki~m 
viicudi.imii ziyaret eden agnlara kar~t. 
giizel Bursamn sicak sularile kendimi te
daviye ugra~1yorum. 

Bu sabah, IO.tufkar bir ~fkat evi olan 
Askerl hastanenin Fizik tedavi ~ubesinde 
bir hayli ter doktiikten sonra, otele don
dum. 1htiyar Uluda~m bulutlar ve sis
ler it;:indeki harikulade gi.izel ve muhte
~em manzarasi kar~lSlnda, biiyiik ve hey
betli bir mabudun oni.inde diz t;:okmii~. 
ki.it;:iik ve aciz bir kul gibi, murakabeye 
vard1m. Gazetecilik hayatlmm 30 senc
sini hirer hirer tekrar ya~adim. Dagm a
zameti hi<;ligimi okmek i<;in bir vesile ol
du. 30 senelik c;ah$mama ragmen biiyi.ik 
bir muharrir olamad1msa da hit;:bir za
man da kiit;:iilmedim; hokkama <;amur 
doldurmadtm; kalemimi kirletmedim. 

Yurda hizet cephesinde, gazetecinin 
de bir Mehmedcik olmasi laz1m gel-digi
ne iman etmi~ bir insamm. Vazifede, o, 
siingiisi.inii kullamr, biz kalemimizi. Biz 
mi.irekk~bimizi akihnz; o, miibarek ka
mm. Mehmedcigin yiice riitbesine yiikse
lebilmemize imkan goremem; fakat, fe
ragat ve fedakarhkta ondan ornek al
maga mecburuz. 30 y1lhk gazetecilik ha
yatJmda tek iftihanm, «yurda hizmet» 
yolundan asia aynlmaytsJmdlr. 

Bu giin, kendimden, kendi hayatim· 
dan bahsetti~im it;:in aziz okuyuculanm· 
dan oziir dilerim. Bu, bir kabahab;e 30 
senede bir defa i&ledigim it;:in affedece
~inizi umuyorum. 

Beynelmilel jim astik fede
rasyonu reisi Bel gradda 

Belgrad 17 (a.a.) - Dokuzuncu Bal -
kan oyunlar1 tertib komitesinin da,•cti 
iizerine beynelmilel jimnastik feder:::s· 
yonunun reisi Kont Adam Zamojski, bu 
sabah Belgrada gelmi§itir. Zamojski. ko

mitenin misafiri slfatile dokuzuncu Bal
kan oyunlan mi.inascbctilc yapiiacak 
merasimde ve miisabakalarda haztr bu
lunacaktlr. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (KHablar arasanda) 
KU~Uk R h.b 
hikiye a I e Dost kazanmak ve 

ir gece vakti geldi. 
===================il insanlar iizerinde 

zindi. 
Hastabak1c1lar, soguk bir ri.izgarm 
lad1g1 hafif bir lamba ile aydmlanan 
n bir koridorun ucunda, hastane ka

armdan b.rinin oni.inde duruyorlar • 

- Masor, bana ~ocuk muamelesi yap- tesir yapmak 
maym1z. Ya§lm yirmi degil, k1rktir. 
Cepheye gitmegi kendim istedim. Bu -
nunla, hic;bir hakikatten korkmad1~m1 
soylemek istiyorum. 5lecegimi biliyo -
rum ve isyan etmiyorum. Esefsiz olil -
yorum. 5lilmiimde, hayahmda olmtyan 
bir intizam olacakhr. Vatan ugrunda 
olmek benim i~in kafi bir ~ereftir. Fa -
kat ben bi.iyiik bir giinahkanm. Vaktile 

Dt~anda §iddetli bir yagmur yag1 · 
rdu. Arabalardan inen ilk yaralllar, 
tlan bir bastona, bazt1an da arka -

c:}arma dayanarak, ayakta duruyor -
dt. 
ehreler toprak renginde, elbiseler 
ur i<;inde, gozler sontik, bir ordu- sevdim .. 

n hayaletini, soluk enkazm1 andtn • Durdu: 
lard1. Buyi.ik bir odada halka olarak - Bir §ey dii§iirdilnilz masor? 
ruyor ve susuyorlard1; biraz ~a§km- - Evet, tesbihimdir, diye mmldand1 

ar, 1shrablanna ragmen, gi.iler c;eh- ve yarahmn karyolast altmda arar gibi 
erle kar~tla~hklarmdan, rahat ve su· yaph. Sonra, buldum, dedi ve sandal -
net bulduklanndan mes'uddular. esini biraz daha geri ~ekti. 

] So .. ku·· n - Devam ediyorum. onra, sedyelcrde ta§man ar 
;, Bunlardan biri, son derece zaytf bir - Hususi hayatlmza vaklf olmam la-
mdt; yuziiniin hat1annda as a let var- 7/:lm m1 dersiniz? 
gozleri hummahyd1; c;enesinden ka- - Elzemdir mawr. Ve sonra, bunu 
ve siyah bir sakal sark1yordu. Onu benden esirgiyemezsiniz. 5lum do§e -
asc:a yere koydular. _yan dogrula - ginde olan adamdan hi~bir ~ey esir -
. dirsegine dayand1. Umidsiz bakt§l· genmez. Eskiden, Dijon'a stk s1k gider 
etrafmda gezdiriyordu. ve orada uzunboylu otururdum. Dijon
aal ve aceleci o1an hastabak1c11ar a- da daytm vard1. Orada, Elen do Bredo· 
mda sa<;larma daha ~imdiden k1r dii~· rod isminde harikulade gi.izel bir gene 
~ gene bir rahibe gidip geliyordu. klz tamd1m. Belki ona bir gUn raslarst
Bcyaz ve siyah serpU§U altmda mz. Ona kar§l i<;imde derin bir a§k pey
resi sarih bir ya~ gostermiyor, fakat da o1du, vc o da beni seviyordu. Bera
esi <;ok gene ve sa£ duruyordu. Vak- her ger.irdigimiz birkac ay, hayattmm 
gi.izel o1dugu hissini veriyordu. en mes'ud zamamdtr. !zdivacm1 taleb 

edecegim zaman amcas1 oldi.i. Sevgili-

Del Karneci'nin cDost Kazanmak ve 
fnsanlar tJzerinde Tesir Yapmak. adlt 
eseri, muharrir 5mer R1za tarafmdan 
tercume edilmi§, Muallim Halid Kitab
hanesi tarafmdan da ne~rolunmu~tur. 
Amerikada bir milyon sahlan bu eser, 
hayattan ahnmi§ loymetli misallerle 
ferdlerin cemiyet hayatt i~indekl mev
ki ve vazifelerini, insanlarm kutle ic;in
de birbir1crile olan munasebetlerini ge
ni~ ve etrafh §ekilde izah etmektedir. 

Bilhassa herkes tarafmdan sevilme -
nin, insanlan kendimiz gibi du§unme • 
ge ikna etmenin yollan hakkmdaki c;ok 
k1ymetli notlar, hayatta kolayhkla tat
bik zemini bulacak ameli prensiplerdir. 
Kitabm okuyuculan, hayatta muvaffa
kiyetin, ba§hca s1rlarm1 ve onlarm tat
bik ve kolayhklanm ogreteceklerdir. 

Eserin en muhim ktstmlarmdan biri 
de cdan1madan ve iizmeden insan1an 
degi§tirmenin dokuz yolu nedir?~ ba§
hkh fas1ld1r. Bize en veciz §ekilde mi
sallerile ameli hayat prensiplerini ha • 
hrlatan bu ktymetli kitab, Muallim Ah
medin ince zevkile basktda da emsaline 
faik ve ntimune olabilecek degerdedir. 

Cmer Rtzanm tercilmede gosterdigi 
itinay1 Muallim Halid de tab1da ta -
mamlami§, kitab, her baktmdan zengin 
ve miikemmel bir eser haline gelmi~tir. 

ir§ey isteyip istemedigini sormak 1 me, c;ok ~e<;meden ,gelip kendisini a aca- - ---
' hastamn sedyesine dogru igildi. k · • d h• 1 

ihm1 soyliyerek, Parise donmek mec - Hasta o i.iz ettn en ze 1r e-
at <;abucak ve son derece sararmi~ buriyetinde kald•m Ah. nic;in soyledi -
rak dogruldu ve per;esini yii.ztine in
erPk diger bir grupa dorrru hiZla gimi yapmadtm? Ah! i§te hayahmm 
i.idii. bi.itun azabt buradad1r Pariste gene bir 

aktrisle du~Up kalkhm. Zay1f ve gev -
c;ektim. Vaktinde kenClime gelemedim. **~ 

Hastamn ad1 Simon do Prefey'di. BGtGn hatalartm bu tarihten ba§lar. 
simam ac;llmca, yarasmm vahim ol- M~tmaze1 Elen'e arhk mektub yazmaz 
u gortildu ve ayrt bir odaya ~tka - oldum. artlk Dijon'a donme~e cesaret 
t. Saclarma daha ~imdiden ktr di.i~- edemedim, ondan da hicbir haber ala-
~ ola~ gene rahibe, ona bakmak va- madtm. Belki de felftketine sebeb oldu
sile mi.ikellef ktlmd1 ve rahibeden gum sevgilimin bugi.in nerede ve ne ol: 

nerek cHenier 
Elbistan (Hususi) - Elbistanm Ba • 

hkt;ll koyiinde hasta okuzun etinden yi
yen 33 ki§i zehirlenmi§, bunlardan Uc:ii 
derhal olmU§, otuzu da hi.ikumet dokto
ru N edim Ulcaym yeti§erek igne yap • 
masile kurtulmu§lardir. -···-Beynelmilel timendiferler 
kongresi Sofyada toplanacak 

her gece beklemesi taleb edildi. ,;.,;;.unu bilmivorum. 
d Sofya (Husust) - Te~rinievve1 aym-

imon do Prefey c;ok fena gi iyordu; Sl'mon do" Prefey vatagw1nda ,_·vra _ l 1 
, M da Sofyada toplanacak olan beyne m • 

zmm e ilimtuak, rengi, kamm ze- myordu. · 1 1 d f 1 · 'h d k · A 
iyen taaffiinii kafi derecede haber e §imen i er er Ittl a 1 ongresme v 
i ·ordu. Bacaklarmdaki muht€lif ya- - Masor, eger bir gun Matmaze1 E- rupanm buti.in devletlerinden murah -

1 t .. t 1en'e raslarsamz, hatam1 telafi i~in, ~ev- haslar gelecektir. Kongreyi, Bulgar C:i.-r bu zehir enmeyi, bi.i un gayre - -r 
ragmen, ~iddetlendiriyordu. Cok l!ili vatamm ugrunda oldG?!UmU ona mendifer Nazm Yovof agacakttr. Kon

rab ,ekiyor ve hi~ uyumuyordu. Bir soyleyin. Ona, kendisinden af diledigl - grede mar§~mdiz trenleri i~in beynel -
:rn d mi, yaptJklartma daima esef etmi!? ol- mile1 bir tarife yaptlacakbr. e, rahibevi ca5 .r t: 

Orada mtsm masor? dugumu da soyleyin. Ona, bilhassa ken- , _____ ....; ________ 

1 disini daima sevdigimi soyleyin. Fakat ( Te,ekkiirler 
ahibe. pe<;esini, mutadmdan fazla ~caba beni affedecek mi? ----....;..--------~ 
rerek, yaralmm yathgt karyolaya _ Bunu size vadediyorum. Te ekkiir - Eski Sadrrazam merhum 

lac;ti: - Eger, siz olsaydtmz, affeder miy- Mii~ir Cevad Pa~anm karde§"i merhum 
Ne istiyorsunuz dostum? diniz? Ferik $akir Pa§amn e~i merhume Ba -
"8vvela, iGmek isterdim. · yan Sare !smetin oX>ullan, kiZlan, da-- Onun yerinde benmi§im gibi s1ze 5 

ahihe bir tasa ilac bo~altlrken, has- 1 madlar1, torunlan, ve kardec:leri, mer-cevab veriyorum. Ya1mz, mukabe eten. ~ 
claha az net ve arada bir kesilen bir d hume valide ve kardec:lerinin hastahx-1 bana soz veriniz, zira bu fanl dlinya a -s 5 
~ ilave etti: esnasmda tedavisine candan bezli ihti-

Ve sonra, masor, size bir ~eyler cok hata i~lemi§siniz, Allahla bartsaca- mam eden muhterem doktorlara V€ ce-
k d . E t i · 1 k ~.mt7.a dair bana soz veriniz. "l'l'l~' ic;ter tm. ve . s zm e onU§· nazesini mezarma kadar takib Iutuf ve 

. Oh! Biliyorum kl, bu, size garib - Eize soz veriyorum masor. zahmetinde bulunan ve bizzat ve bil -
ektir. Fakat her nekadar hayat Az sonra Simon do Prefey uykuya vas1ta buyi.ik actlanna i~tirak eden ze· 

lih£:-niz voksa da, beni anhyacag1 - ~eqti. Ertesi gun hastanenin pe.paztm vatl muhteremeye samim kalblerinden 
ve cev~btmzm beni teskin edece~i- p:ordG ve sonra daha memnun gori.indu. te§ekkur ederler. 

eminim. Beni dinliyorsunuz, de gil Fakat ak§ama dogru kendini kaybetti * * * 
maser? ve geceleyin bu esrarengiz seyyareden . 
kadar alr;ak bir sesle evet dedi ki. aynhp gitti. Elim tefekkUr - istanbul 2 numarah 

t ::- onu ancal' duyabildi. k d h'b Asked Dikimevi miidiir muavini bin • " .. Karyolasmm aya ucun a, ra 1 e 
Yalmz oturunuz, benl ayakta yo- Marl _ Elen dize c;okmii~. aghyor ve ba§l Tevfik 1mrenin, iki ku~uk evlad 

rak dinlemcnizi fstemem. dua ediyordu. btrakarak hazin vefatl sebebile, gerek 
ahl.be, scsi.n1· ctkarmadan itaat etti ·, · cenaze merasiminde bulunmak ve gerek 

Mumun soluk 1~1g1 OlunUn sar1mttrak 
1z, s1rtl ]amb~ya <:relecek §ekilde o- 1 mektub ve telgraf gondererek derin e-

~ "ehresini ve kahn . saka m1 aydmlatt - til l"k 1 u ·, ve ba~1 oni.ine i ~~<ik, elleri gog - lemimize i§tirak sure e a a a anm 
-s "' yordu. Hakikaten rahatlamt~ ve affa bb 

de kavuc:turulmu", oyle golgede ta§ gosteren dost ve ehi am1za ayr1 ayr1 
~ ~ mazhar olmU§ gori.inuyordu. Ve rahibe U .. • k" 

ilmi~ gibiydi. te§ekkure teess ·rumuz tm an ve za -
Mari • Elen, ht,..klrtklari ve dualan ara- b k kt d r imon do Prefey: ~ man tra mama a 1 . 
smda bazan kendi kendine mmldam - S'l"h k d 1 ·1 i k d c:lar Ma~or, biliyorum ki, o1ecegim, di- 1 a ar a a§ an e mesa ar a a-s 1-

oze basladl. yordu: na, ehibbamlza gazete vasltasile te§ek-
Ha •tr. camm haytr, olmfyeceksiniz. - Beni asla unutmamt§ oldugunu ki.iriimi.i7un kafi gorulmesini dileriz. 

sabah doktor sizden ~ok memnun soyledi. Beni daima sevdigini soyledi. Zevcesi: $erife lmre ve c;ocuklart, 
"nUyordu. Fakat beni tammad1. kaympederi: Belediye memurlarmdan 
aralmm azimkar ve yorgun ~ehre • C:eviren: Hayri, karde§leri: Had1mkoy Miistah • 
e soluk. mi.istehzi bir tebessiim ge- CAHID SITKI TARANCI kern m'evki levaz1m mudliril Hamdi 

ADIN OYUNLARI !~'·· ;;;;;:;;~~: 
LORETTA Y lJNG- WARNER BAXTER GARDEN'de 
A~k - E~lence - Ne$'e ~ iht1ras - Zevk ve Gu2elhk Filmi 

UGu N 

P~ K 
Her!i esin seqdigi 2 bii yiik a rt,st 

SPE. NCER TRASY 
ve 

Bu ak~am 
ME~HUR FRANSIZ 

YILDIZI 
inemas1n da LUISE RAYNER 

t ara hnd a n ~ahane b tr s urette yarablan 

~EHiR 
Frans1zca s6z1ii biiyiik A~K ve MACERA filmi g6stertlrnektedir. 

Aynca : M1kt Ma vs ve F o !is Oiin ya hallerler • gazetesi. 
13ugi1n saat I I ve I de ucuz: HALK ve TALEBE matinesi. 

ikkat: H dk matinelerinde fiatlar hususl 30, Balkon ve biritJCI 20 kuru~tur 
YPni kanun mncihince ba§ka seanslarda kim~eye larklt hilet ver.ilemez. 

DO ViA 
Piyanoda Bestekar: 

JAN JAL 
Bugiin saat 17 

Buyuk Mati ne --
EmsaJsiz komikler L Q R £ L • H A R 0 Y' nin en biiy iik filim leri 

ORELaHARDY i $ A R I Y 0 R 
TURKCE SoziU s A R A y s 1. n e m a s 1 n d a ParJak muvatfakiy e t 

k omedilerl k a zanmakt a ve 

Jak Holt 209 uncu filmini yap1yor 
Ekseriya macera filimlerinde hain adam roliinii 
oyn1yan bu artist ~ok defa beyaz perdede gos

terdigi hassasiyetle hepimizi aglatmi'b 

iki gene artistle birlikte son filimlerinden birinde 

Bey az perdede bize a§ ina olan ~ehre-l ceksiniz ~ 
lerin en eskilerinden biri de hi~ §iiphesiz - Ben filim arniliyirn .. Sizi sinernada 
Jack Holt'dur. Sinernanm sessiz zarna • oynatacagtm .. 
mnda oldugu kadar sesli devrinde de hte Jack Holt sinernaya bu §ekilde in
durmadan faaliyet gostermi§ bir §ahsiyet· tisab etrni§ ve ilk filminde sekiz: on metre· 
tir. Bu meslegin yirrni il~ senelik ernek- lik bir su maniasmdan ahm atlatrnak gibi 
tarlarmdan biridir. Ekseriya rnacera fi- tehlikeli bir vazifeyi kabul eylerni§tir. 
limlerinde rol almakla beraber bilirsiniz Fa kat biliyorsunuz ki stiidyolarda bu tar
ki kendisinde ~ok kudretli bir kornediyen Zl me§guliyet artistlik saytlmaz. T ehlikeli 
hali vard1r. Hain adam tipinde iken bile vaziyetlerde onlan duble etrnek dernek
bizi zarnan zaman aglatt1g1 olrnu§tur. tir, Binaenaleyh Jack Holt Holivud'da 

Bugiinlerde 209 uncu filrnini ~evir - epey miiddet i§te bu ~e§id bir rne§guliyet
mek iizere olan Jack Holt, Birle§ik dev • le hayatlm kazanmi§. aradan bir hayli 
letlerin Virginia Curnhuriyeti dahilinde zarnan ge~tikten sonra aktorliige ge~rni§
Vinchester ~hrinde 1888 senesinde dog- tir. ilk filirnleri «Garb yddtzmm panltt
duguna gore tarn elli ya§mdadtr. Aslen lam>, «Garb orrnanlanndaki serseri», 
lngilterenin ~ok asil bir ailesine rnensub- «Vah§i at: Mesa» dn. 
dur. D edelerinden 1805 te ve 1835 te Jack Holt bu suretle, gittikc;e kovboy 
lngilterede adliye naznhg1, mare§alhk et- filirnlerile rnacera kordelalarmda biiyiik 
mi' kimseler vardtr. Annesi, babast Arne· bir §Ohret kazanmt§hr. 
rikaya gelip yerle§tikten sonra di.inyaya Sesli filim icad olunca da ktyrnetli san
gelen J ack bir kl!lm tahsilini N evyorkta atkar gene hi<;bir teredd iid devresi gec;ir
yapttktan sonra Virginia' daki asker! aka- rneden (;ah~malarma devam etmi§tir. 

demiY.e girmi§, bilahare akademiyi terke· Jack'm son senelerde viicude getirdigi fi
derek miihendis rnektebine yaZilrni§hr. limlerin listesi hayli bir · kabank yekun 
Miihendis rnektebini bitirip ~tkmca Pen- te~kil etrnektedir: Servet pe§inde. Spor 
silvanya derniryollan idaresinde mernur ~ag1, Garib kadm, Acayib izdivac, <;al
olmu§tur. d1gtm kadm, fnsanlara hakirn, Miidafaa 

Fa kat hiir ve serbest ya§amaga miite • kalesi, And daglarmdaki ftrtma. T ehli
rnayil f1treti dolaytsile orada ~ok durama- keli sular, ve saire ve saire ..• 
rn1§, Alaskaya altm aramaga giden bir Jack Holt bugiin Amerikan ordusun· 
kafileye kattlml§ ve boyle ak1heti rnec;hul da rniihirn mevkiler i§gal etrnekte olan 
bir sergiize§te atilrnakta zerre kadar eski askeri akademi arkda§lanm unutrna· 
reddiid gostermerni§tir. Bu rnacera ona rni§tlr. T a til aylannda onlan behemehal 
biiyiik bir menfaat temin etmeyince suva- ziyaret eder. Dort sene evvel kansmdan 
rilik ve kovboyluga heves etmi§, lakin o aynlmt§hr. 
i§te de elindeki be§ on parasmt kaybet- Boyle giiiiltiilii bir hayat ge~irmi~ ol
mekten ha§ka faydalt bir netice elde ede- rnasma ragmen bugiin refaha ve rahata 
memi§tir. San Fransisko limamnda eli kavu~rnu~ artistlerden biri olan Jack 
bogri.inde, bir gemide her ne hizrnet olur- Holt'un vaziyeti sade bizler i<;in degil, 
sa olsun kabul etrnek niyetile dola§trken Holivud' daki bir~ok yildtzlar ve artistler 
bir adam elile omzuna dokunrnu~. m<;m ic;in de g1pta edilrnege 'ayandtr. 
boyle bombo§ gezdigini sorrnu§tur. 0 da * Ernest Lubitsch yakmda <<Ko~e
hal terciirnesini ba§tan a§agt anlatarak deki diikkan» isrninde bir filirn ((evire -
feci vaziyetini izah etmi§tir. Adam o za- cektir. Bu kordelada ba~rolleri Carole 
man: Lombard'] a William Powell oymyacnk· 

- Ya, demi~. sen siivarilik i§lerile !art ~ibi Almanyada ve lngilterede ge -
rne§gul oldun, ata binrnesini de rniikem- rek sahnede, gerekse sinernada biiyu\ 
mel biliyorsun, oyle ise gel benimle be· muvaffakiyetler kazanrnt$ olan Dolly 
raber.. Haas da bu eserde muhim bir vazife der-

- Peki siz kirnsiniz .. Bana ne i~ vere· n'hde edecektir. 

Bug~! ••. ~ ~n~ .~~~ •• ~~~re~h~!~nd~ 
SUT KARDE$LER 

Franstzca biiyiik komedt, ba~ rollerde : 

HENRi GARAT • MEG LEMONNIER 
Filme Have olarak i ngilte re krah S. M. VI nca Jorj'un 

Parisi ziyaretleri 
BugUn saat 11 ve 1 d e ucuz HALK ve TALEBE m ati· 

neleri. H ususi 30 - Balkon ve birinci 20 • ikinci 17,5 kuru§tur. 
Yeni kanun mucibince ha9ka Reanslarda k1mseye farkh h1let ver1lemez· 

Milli Sinemada -~·· 
B ugiinden itibaren 

LA BOHEME 
MARTHA EGGERTH -JAN Klf URA 

BUyUk Opera 
Der in bir a ,km yiiksek bir m iizik ile imtizac t 

CANiLER EliNDE ESiR 

1938 

~·A ·D ·YO 
( Bu ak~amki program) 

ANKARA: 
12,30 kan~1k plak ne~riyatl - 12,50 plak

la turk musiklsi e halk §arkllan • 13.15 
ajans haberleri. - 18.30 plakla dans musl
kisi - 19,15 tiirk musikisi ve halk §arkl
lan (Makbule Qakar) - 20 saat ayan ve 
arabca ne:;;riyat - 20,15 turk musikisi ve 
halk :;;ark1lan (Mustafa <;aglar ve Ra.di
!e Neydik) - 21 Edebi konu§ma (Behcet 
Kemal c;;:aglar) - 21.15 studyo salon orkes· 
tras1 - 22 ajans haberleri ve hava rapo
ru - 22,15 yarmki program ve son. 

ISTANBUL: 
18,30 dans muslklsi (plak) • 19 tiirk mu

sikisl (plak) - 19,30 dans mus~klsi (plak) -
20 saat ayan: Grenvic rasadhaneslnden 
naklen - Muza!fer Giiler ve arkada:;;lan 
tarafmdan tiirk muslklsl ve halk §arkt
lan - 20.40 ajans haberlerl - 20.47 6mer 
R1za Dogrul tarafmdan arabca soylev -
21 saat ayart - Orkestra - 21.30 Suad Giin 
ve arkada§lan tarafmdan tiirk musiklsl 
ve halk ~;~arktlan - 22.10 hava raporu -
22,13 Liko Amar: Kernan konserl, piyano
da Sabo • 22.50 son haberler ve ertesl gii
niin program1 - 23 saat ayart - istikHH 
mar~I - Son. 

Y abanc1 merkezlerden ( orta 
dalga) miintehab par~alar 

Operalar 

17,50 Beromiinster: Titus (Mozart'm). 
20,35 Prag I: Rusalka (Dvorak'm). 
21,15 Miinih: l;ltinau'lu terzi (Brandts • 

Buys'un). 
21.15 Kolonya: iolomeneo (Mozart'm). 
22,05 Toulouse (P.T.T.): Yanh§ terbiye 

(Chabrler'nin), Zorakl tablb (Gou
nod'nun). 

23,05 Roma I; Andersen'in bir ma.sall 
(BrettD. 

Biiyiik konserler 
19,35 Doyclandzender: ~open'in plyano 

musikisi. 
21.15 Bresla v: Beethoven 'in eserlerl. 
21.15 Laypzig: Haydn, Graener, R. Stra .. 

uss'un eserleri. 
21.35 Paris (Radyo): Haydn ve Chabri• 

er'nin eserleri. 
21,55 Viyana: Muhtellf parcalar. 
22,05 Roma I: Dini musiki. 

Oda musikilcri 

16,40 Vlyana: Haydn'm eserleri. 
22,05 Londra: Beethoven ve Faure'nin 

eserleri. 
23,35 Doyclandzender: Beethoven'in e

serleri. 
A skeri bandolar 

21.15 Stuttgart: Muhtelif paro:;alar. 
21,45 Breslav: Mar§lar ve ~arklla.r. 
23,25 Budape:;;te: Miintehab parcala.r. 

$arkt konserleri 

16,25 stuttgart: Briickner'ln koro eser .. 
lerl. 

ER 
Bu ak~am §ehrimizin muhtelif semtle .. 

rindeki nobe~i eczaneler 15Unlard1r: 
istanbul ciheti: 
Ernlnoniinde (Be§lr KemaD, Alemdar

da (SU'n Raslm), Kiiciikpazarda (Hasan 
HulU.si), Kumkap1da (Asadur), t;;ehzade· 
ba§mda (Universlte), Karagumriikte (Ke .. 
maD, Aksarayda (~ere!), Fenerde (Em.il
yadi), Samatyada (Rtdvan), Bak1rkoyde 
cistepan), l}ehremininde (Hamdi), Eyiib-
de (Hikmet Atlamaz). 
Beyo~lu clheti: 
istiklaJ caddesinde (Kanzuk), Dalrede 

(Giine:;;), ~i:;;U Halaskargazl caddesinde 
(Halk), Kasunpa§ada (Vasi!), Hahclo~lun
da (Bar bud), ortakoy, Arnavudkoy, Bebek 
eczaneleri. Ta'k~Simde (Nizameddin), Tar
laba~mda (Nihad). Topo:;ular caddesinde 
(Sporidis). Kad1k6yde Mod a caddeslnde 
(Bahaeddin), Pazaryolunda (Rlfa.t), Biiyii .. 
kadada (~inasi R1zal. Heybeliadada CHalk), 
Uskiidarda (Sellmiye), Be~ikta§ta CSiiley
man Receb), Beykoz. Pa§abah<;e, Anadolu
hisan eczaneleri. 

· Milli oyunlar 
Beyo~lu Halkevinden: 
Bu yll evimlzde •milli oyunlar) mevzuu 

iizerlnde ehemmlyetle t;ah§tlacakttr. Heves1 
ve JstidadJ olan ka.dm ve erkek vatanda:?la· 
rimiZm acele evimize miiracaat eylemelerl 
rica olunur. - ···-Sad1k Zade Mustafantn 

Mevlidi 
Hatlras1 kalblerde ya§tyan bu gene 

olunun senei devriyei vefatma tesadiif 
eden bu aytn 18 inci pazar giinu, ogle 
namaz1m miiteakib Yenicamide Mevli• 
di 9erif okunup merhumun ruhu azizi
ne ithaf edileceginden kendisini tamyan 
ve sevenlerle butiin arzu edenlerin bu 
merasime i§tirak buyurmalanm rica 
ederiz. Annesi ve karde§1eri 

( Yeni Eserler ) 

Modern Ti.irkiye 
Modern Tiirklyenin 30 uncu saylSl ii~ 

renkli blr kapak io:;lnde dolgun miindere
catla ~lkmt§tlr. Bu saytda Muharrem Fey
zinln. Ziya l.;)aklrin, Abidin Daverin. Celal 
Ergunun, Said Keslerin yaztlan blr<;ok gii
zel tablolar, mlitenevvi yrmlar vardtr. 

TAKSiM . 
s1nemast 

Taksimde eski TuRK 
sin emdSI yerinde 

P E K Y AK INDA 
A~ILACAKTIR 

TAKSiM 
SaJonu kahkaha tutanlariyle ~mlatmaktadar. iJAveten : Foks Jurnal ve lngiliz Kra h v e Krali~e- JOEL MAC CREA • MAURREN O'SULLiVAN sinemast 

Gnngsterler arasmda cereynn eden korkunc bir vak'ay1 gosteren Her,eyi yeni olarak 
sin in P arisi ziy a r e tlerini biitiin tefer riiatile gosteren tam film. ba~tan ba!]a heyecan, sergiize!}t dolu bir film. Hazarl anmaktadlr 

--.~,_a.u_o.u.·N .. s•a•a•t-11-v•e••1•d•e .. t•e•n•z•ii•A•t•h•f•ia•t•l•a•r•la-H•A•L-K-M•A•T-IN•E•L-E•R•I---- ._ _______ istanbulda ilk defa -------•• •·--------··--



Halk 
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Partisi ve alb • • prens1p1 

iktzsadi hareketler 

<;orab standardizasyonu 

TUrk ink1lahmt mf idealist veya strf 
materyalist gorii§le izahm kifayetsizligi. 
tUrk milliyet~iligini yalmz psikolojik ve 

yalmz ekonomik sebeblerin dar kadrosu 
i~inde tahlil etmegi de elveri§siz bir hale 
sokar. Kemalizmin tekba§ma hukuki ve 

siyasi yahud da tekba§ma tarihi maddeci 
izahlarmda isabet olmad1gmt ileride go· 

laytct vasf1du. Nitekim ~<laikli~» de k~e
rikalizmi tasfiye ederek 1darey1 tamam1le 
halka vermek bak1mmdan cumhuriyet~i -
ligin diger bir tamamlay1c1 vasftdu. Din 
ve devlet otoritelerini birbirinden ay1an 

Kadm c;orablannm saglam olmay1~1, 
bizde daimi ~ikayet mevzuudur. Ge~en 
sene bu vaziyeti gozoni.ine alan !ktlsad 
Vekaleti, hie; degilse, ipekli kadm c;orab-

larmt istandardize edebilmek ic;in bir ni· 
zamname haztrlad1. Sanayi erbab1 da ta
biatile bu nizamnamenin hi.iki.imlerini har• 
fi harfine takib ettiler. Fa kat gene mi.is-

~ · receg1z. 

Tiirk milliyet~iligi de avrupa nasyona· 
lizmi gibi biiyiik milli felaketlerin sosyal 
ruhi kompleksinden dogmU§ olmakla be

raber hukuki ve ikusadi biinyesinde hu· 
susi bir tekamiil ge~irir: Demokratik ~er· 
c;eve i~inde kahr ve orta s1mfm bir yan • 

laiklik, onlan birbirine kar§t di.i§man d.e· 
gil. sadece notralize eden bir harekethr. 
Devlet, dinin millet iistiinde yalmz de· 

runi planda kalan ruhani prestijine. mii
dahale etmedigi gibi, din de devlehn s?s· 
yal ve siyasi i§ine burnunu .sokamaz. l~k 
bahislerde inkilaba aid ves1kalan tetk1k 

ederken de goriildiigii gibi TUrk inktlab1 
antiklerikaldir, fa kat antirolijyo (din 
dii§mam) degildir. 

dan biiyiik sermaye tazyikma, bir yandan Bu alt1 esasile Halk Partisi miicerred 
da i§~i ihtilal hareketine mukavemetinden bir sistem ve akide degil, realist bir pro
dogan bugiinkii avrupa nasyonalizminin gram takib ede~. Bu progr~m, a;.ru~ada
ekonomik esaslarmdan da aynhr. Bunun ki partilerin tabt olduklan 1deoloJ1lenn ve 
i9n tUrk inkrlab1 milliyet~idir, fa~ist de- fikir sistemlerinin hi~birile e§ degildr. Av· 
gildir. rupadaki partileri parti yapan §ey, onlann 

Gene ayni sebeble, kapitalizmin teka- kar§tsmda hirer antitez ifade eden muhte
mi.iliinden ve i§~ile sermaye arasmdaki te· Iif te§ekkiillerin bulunmastdtr. Memle -
zaddan d~m1yan tiirk inktlab1, devlet~i- ketlerinde tek kalan fa§ist veya komiinist 
dir, fakat sosyalist degildir. Hukukan bu f1rkalarmm bile oteki memleketlerde hem 
devlet~ilik, te§kilah esasiye kanununun e§leri, hem de kar§Ihk partileri vard1r. 
hiikiimlerile ink1labm demokratik biinye- Bunun i~in bir «cuzii'liik» ifade ederler. 
sine s1k1 siktya bagh oldugu i~in fa§izmin F akat Halk Partisinin ne memleket i~in
ve komiinizmin devlet telakkilerinden de, ne de memleket d1§mda e§i veya mu· 

aynldJgJ gibi, ikhsaden de §ahsi te§ebbiise halifi olan bir te§ekki.il yoktur. Bu pa:-ti 
yalmz kifayetsiz kaldtgl noktalarda mi.i· bir <<par~a» degil, «bi.iti.in» ifade ettigi 
dahale etmegi kendisine §iar edindigi ic;in ic;in, partiden ziyade, ic;ine biitiin milleti 
ferdiyetc,:i karakterini muhafaza eder. Bu alan bir vatan cemiyetidir. Bu partinin 

devletc;ilik sosyalist olmadtgJ gibi tama- azalarile dJ§anda kalan Kemalistler ara
mile antidemokratik ve tamamile antilibe- smdaki fark §Udur: Parti azalan Kema -
ral de degildir. Biitiin tezahiirlerinde o, lizmin siyasi faaliyetine i§tirak ettikleri 
devletin ferd arasmdaki miinasebetlerin halde parti dt§mda kalanlar, hususi veya 

bize m_ahsus ihtiyaclara gore tanzim edil- halkevlerindeki aksiyonlarile yalmz kiil
mesinden dogmu§ hususi bir kombinezon tiir sahasim benimsemi§ olanlardJr. «An· 
§eklinde goriiniir. kara» muharriri Bischoff Halk Parti~ini 

TUrk inktlabmm «halkc;thk» vasft da avrupa partilerile mukayese ederken 
sosyalist gorii§ile miitalea edilemez. Ke- ( sahife 300) §oyle diyor: «Rusyada, 
malizmde hic;bir hususi ve muayyen s1mf1 italya ve Almanyada oldugu gibi, devlet, 
temsil etmiyen balk, ic;ine biitiin sosyal parti ideolojisinin bir mahsulii degil, par
tabnkalan alan geni§ topluluktur ve bu ti, kurulan yeni devletin yeni ideolojisini 
manada milletin ic; biinyeden goriini.i§ii- millet olc;iisiinde yaymak iizere Mus~afa 
diir; bu baktmdan halkm hakimiyetile Kemal tarafmdan demokratc,:a kurulmu§ 

milli hakimiyet arasmda bir kelime far· bir mi.iessesedir. Bir yard1m miiessesesi ki, 
kmdan ba§ka bir§~Y yoktur. Bunun i~in tiirk milletini, tiirk devletinin esa~m1 tf:'§" 

Kemalizmin biitiin edebiyahnda (nutuk- kil eden alh prensipe gore, parti iiyesi o
larda, vesikalarda ve yazJlarda) bu iki larak degil, devletin vatanda§t olarak ter

bet bir netice almamad1gm1 eksilmeyip 
artan ~ikayetlerden anhyoruz. Bunun 
boyle olun~undaki kabahati ne 1khsad 
Vekaleti te~kilatmm, ne de c;orab fabri
katorlerinin strtma yiikliyemeyiz. Bu san· 

at ~ubeiinin birtakim hususiyetleri ve i
cablan kadm c;orablanm standardize e· 
dilmi~ olmasma ragmen alam ve giyeni 
memnun etmiyecek bir durumda kalmak
tan kurtaramamJ~hr. 

Bunun boyle olu§u, yalmz c;orab sa· 
nayii ic;in milli sanayi aleyhine de bir va· 
ziyet te~kil etmekte idi. i§te bu SJrada 
Milli Sanayi Birliginin delaletile c;orab 

fahrikatorleri cidden takdire §ayan bir 
uyamkhk gosterdiler; memleketimizde ilk 
defa olarak bir metam kemiyet ve key
fiyet bakimmdan di.izelmesini temin ic;in 
amillerinin de kendiliklerinden harekete 
gec;ebileceklerinin gi.izel bir misalini ver• 
diler. 

Corab sanayii erbabJ, aralannda bir 
kooperatif kuracaklardir. Kooperatif ku· 
rulmasl fikri kadar, apre ve orgi.i mute· 

hasSISlan getirmek de c;ok yerinde bir 
hareket olacakhr. Sikayet mevzuu orgi.i 
olduguna gore, orgu mi.itehasslSlndan 
bi.iyiik istifadeler temin olunacag1 mu
hakkaktn. 

Standardizasyondan tam miisbet neti
ce almmasma mani alan sebeblerin biri 
ve belki de birincisi de iplik meselesidir. 
Haricden gelen ve iizerinde (birinci ka
lite) damgasmt ta~tyan bir ipligin hic;bir 
vakit birinci kalite olmad1g1 anla§Jlmi§ 
bir hakikattir. Halbuki standard maida 
o iplik birinci kalite addedilmektedir. Ku· 
rulacak laboratuar bu uygunsuz hali or· 
tadan kalduacakttr. 

Corabdann verdigi karann en miihi
mi, ince c;orab imalatma nihayet verilme· 
sidir. 

En ince kadm c;orablan ithal memie
ketlerinin birincisi Romanya, ikincisi Tiir-
kiyedir. ' ' 

Bu miiJ,m meselenin bu $ekilde halle
dilmesinden nekadar sevinsek yeridir. 

F. G. tabirin miiteradif kullamld1gt gori.iliir. biye edecek ve yeti§tirecektir.» 

Halkc;thkla milliyet~ilik arasmdaki fark, Atatiirk Bahkesir halkmm kendisine ---------------"'""' 
nihayet kitle ile enerji arasmdaki miinase- sordugu suallere verdigi cevabda Halk 
bete irca edilebilir. Partisinin roliini.i §oyle ~iziyordu: 

TUrk ink1labmm «inkilabcJhk» vasf1 «Bu milletin siyas! ftrkalardan r;ok ca-
ise bugiinkii rejimin bir merhale oldugunu m yanml§ltr. Sunu arzedeyim ki ba§ka 
ve yann degi§ebilecegini asia ifade etmez. memleketlerde /lrkalar behemehal ikttsa-
0, ne tam demokrasiden tam devlet~ilige, di maksadlar iizerine teessiis etmi§ ve et· 
ve kollektivizmin herhangi bir ~ekline, ne mektedir. c;unkii o memleketlerde muh
de, bilakis devlet~ilikten tam demokrasiye telif smtflar vardtr. Bir smtfrn menfl!atini 
dogru bir tekamiildiir. 0, her§eyden ev· muhafaza etmek i~in ie§ekkiil eden siyas1 
vel. Atatiirkiin biitiin nutuklannda go • ftrkaya mukabil diger smtfm menfaatini 
riildiigii gibi bir tarih, kiilti.ir ve medeni: muhafaza maksadile ba§ka bir ftrka te
yet hamlesi ifade eder. Sadece hukulo §ekkiil eder. Bu pek tabiidir. Guya bizim 

k d d V'l 1 b' t k'. memleketimizde de ayn ayn stmflar var veya sadece i t1sa i egt • top u IT e a-
d d·~ · k f ta mr~ gibi ieessiis eden ftrkalar yiiziinden miildiir. Samsun a ver tgt on erans ~ 

1.. .. · h •ahid oldugumuz neticeler malumdur. Atatiirk Halk Ftrkasmtn esas ro unu Jza y 

I M k d · al Halbuki Halk Ftrkasz dedigvimiz zaman ederken §oyle an atmt§h: « a sa a 15' 

. d' 0 bunun ir;ine bir ktstm deg~il, biiiiin millet eden yol birdir ve netJce muayyen 1r. 
da, cumhuriyeti takviye ve tarsin ile b~ra- dahildir.»; <<H alk Fzrkasz halktmtza si-

. k J"bd d yet yas! terbiye vermek irin bir mekteb ola-ber fikri ve i~timai m 1 a a, me em ,. 
k caktrr.» ve teceddiid yol.unda milletin azim ara· 

ff k. 1 .. .. · · temine Samsunda verdigvi konferansta da ~u ne ve muva a 1yet e yurumesmJ • ~ 

delalettir.» formiilii buluyoruz: 

TUrk inkJlabmm <<cumhuriyet~il ;k» <<Bugiin milleti idare mes' uliyetini taw 
h k k" · si yan heyet, bence, mefkrire ve maksad vasft halk~Jbk vasfmtn u u 1 ve s1ya . 

kl. · d B d d 1 I k1 itibarile biitiin millete •amil, unvanr H alk §e mz ·tayin e er. un an a an a§I 1r y 

halk~Jbk, saraym elinden hakimiyeti ala- Frrkasr olan cemiyet fzrkastdtr.» 
rak halka veren cumhuriyetc;iligin tamam- PEY AMI SAFA 

Yugosla vyadan DiikasJ • es1 • ve 

- ~-
Yugoslavya - ingiliz Kralmm kii~iik karde§i Kent Di.ikasile kans1 Yugos-

lavyada, Dii§esin ailesi yamnda bir miiddet istirahatten sonra aynlrni§lardir. 
Resim, Diikle kanstm, Di.i§esin annesi Prenses Nikola, ablas1 Prenses Olga 
ve ~ocuklarile bir arada gostermektedir. 

Beynelmilel Ticaret 

Oda reisi 
Vatson 

he yeti 

Umumi katib 
Pierre Vasseur 

Memleketimize gelmi§ bulunan beynel
milel ticaret odasJ reisi ve umum katibi ile 
beraberlerindeki Amerikah miitehass1slar, 
diin odamn Tiirkiye Milli komitesi aza -
larile birlikte miizeleri ve §ehrin diger gO
riilecek yerlerini gezmi§lerdir. 

Heyet, bu ak§am Ankaraya hareket e
decek ve per§embe giinii §ehrimize done
cektir. ···-MOTEFERRIK 

<;iftehavuzlar yolu 
yapbriimi§br 

Bir gazete, <;iftehavuzlar yolunun 
asfalt olarak Nafra Vekaleti tarafmdan 
yaptmlacagmt yazmi§br. Yaptlgtmtz 
tahkikata gore, <;iftehavuzlar yolu as -
fait olarak Belediye tarafmdan yapt1 -
nlrni§ ve ha.len in~aab ikmal edilmi§tir. 
<;::iftehavuzlan Bagdad caddesine vasle
den caddeye gelince bu cadde de Be -
leqiye tarafmdan asfalt olarak in§a e
dilmek iizeredir. 

Koton komisyonu 
<;orab sanayiinde kat'i standard! 

mi.imkiin krlmak i~in sanayiciler tara
fmdan se~ilen koton komisyonu, yarm 
ilk toplanbsmi yapacakbr. Komisyon 
bilhassa ~orabc1lar kooperatifinin te§ -
kili iizerinde gorii§ecektir. -···-Bas1n Birligi fevkalide 

kongresi 
istanbul Basm kururnundan: 
istanbul Basm kurumu fevkalade 

kongresi 20 eylG.l 1938 sah giinii saat 
13,30 da tekrar toplanarak h{lztrlan -
makta olan Basm Birligi kanunu ni -
zamname projesinin miizakeresine de
vam edilecektir. Muhterem azanm te§
rifleri rica olunur. 

PAZARDAN DAZAQA 
Harbin himayesine sigtnan sulh - Ne pratik 

mahluklar - Pazarhkla miicadele - Havalar 
Tat degil, yagmur ama ... 

Harbin himayesine argrnan sulh 

Niirenberg kongresi kapamrken Ce
nevre asamblesi ac;J!tyordu. F akat biri 
kapand1g1 halde biitiin diinyayt kendisile 
hal a me§gul ediyor; oteki ac;t!dlgl hal de 
kimsenin umurunda degil. Zira, herkes 
biliyor ki Niirenberg'den harb tehlikesi 
c;Jkabilir, fakat Cenevreden sulh iimidini 
arhracak bir te§ebbi.is dogmak ihtimali 
yoktur. BaFekiller sulh aramak ic;in asa· 
yi~in ezeli diyan olan 1svi<rreye degil, 
harbin ve kahramanhgm ezeli yatagt o· 
Ian Alman:%aya ko§uyorlar. Bundan da 
anla§thyor ki sulh, ancak harb yapmaga 
muktedir olan memleketlerden dogabilir. 
Hi~bir kuvvet ve kudreti olm1yan Millet
ler Cemiyeti, sevgili Negiis'iinii bagnna 
basarak Leman goliini.in kenannda uyuk
hya dursun, Milletlerin nasibi, Cenevre 
kadrosu d1~mdaki imkanlar icinde aram· 
yor. 

«Hazir ol cenge eger ister isen sulhii 
salah>>; fa kat bugiin cenge hie; hazzr ol· 
mad1klart halde sulh istiyen memleket· 
ler de var ki diplomatik c;arelere ba&vur· 
maktan ba§ka bir ~ey yapamtyorlar. 0 
zaman sulh, cenge hazir oian milletlerin 
iradesind~n dogar, fakat istedikleri yapil· 
dtktan sonra. Boylece sulh gene harbin 
himayesine stgmmJ~ ve onun mi.isaadesile 
nefes alml§ oluyor. 

N e pratik mahlriklar • .. 
1ki sene evvel Pa-

riste gormii§tiim, mo
da idi, bu sene is~ 
tanbula da gelmi~: 
Renkli, ~ffaf, ince 
kadm mu~ambalan. 
(Bunlar mu§amba 
degi] amma emper· 
meabl dememek ic;in 
boyle diyorum.) 0 
kadar ince ki, kat· 
landigt zaman bir er· 
kek mendili kadar 
kiic;iiliiyor ve kadm 
c;antalarma SJgJyor. 
Bir ki.ic,:iik ~antanm 
ic;inden bir biiyiik 

Pazarlrkla miicadele 
T e§rinievvelden i

tibaren pazarhk kal
kiyor. 

Diikkanlarda ~oy
le konu§malar duyu
lacak: 

- Ka~a~ 
- Ostiinde ya-

zJh haYJm. 
- o~ yiiz seksen mi? 
- Evet. 
- Sekseni fazla. 
- Degil bay1m. 
- Haytr ... Y ammda lie; yi.izden faz-

la yok da ... Ost tarafmt sonra versen 
olmaz m1? 

- T eklif yok bay1m. 

Mii~teri lie; yiizii verir, mah ahr, ci
kar. Gerisini borcludur amma verecegi 
~iiphelidir. Pazarhgm bu hileli nevilerine 
kar§l da tedbirler almah. Sattcile ahct~ 
nm pazarhgJ bir kredi muamelesi ~ekline 
dokmelerine kar§J en iyi care ilk zaman· 
larda diikkanlara sivil memurlar gon· 
dermek ve bunun ic;in de gizli bir «pa· 
zarhkla miicadele» te§kilatt viicude ge
tirmektir. 

Havalar .... 
Eylul riizgarh ve 

yagmurlu ge~iyor. 
Agaclardan hirer ih
barname g;~i doki.i~ 

len san yapraklar 
bize ihtar ediyor: 
<<Sayfiyelerden evi
nize doniiniiz; odu
nunuzu, komiiri.inii • 
zii ahmz: k1~a ham 
olunuz I» Bu ihtar 
ktsa si.irer. Arkasm
dan, ~ok defa, pas
hrma yaz1 denilen 
bogucu sJcaklar ge
lir. Bun a nic;in pashrma yazt dendi~ini 
bilmiyorum; acaba insam hararetin ifra· 
tmdan pashrmaya c;evirdigi ic;in mi ~ Fa
kat ~unu biliyorum ki, yazdan kalma iti
yadlarla sqkaga ihtiyats1z ~1kanlan da 
bugiinlerin yagmurlan sucuga ~eviriyor. 
Demek ki bu sucuk yazmm atkasmdan 
pashnna yazt gelecek. 
Ta, degil, yagmur yagryor amma ... 

Bizim memlekette yagmur hem saadet, 
hem felakettir. Y agsa ev bark ytkihr, tar
lara harab olur, insanlar oliir; yagmasa 
orta Anadoluda kurakhk ba~lar, mahsul 
almmaz, ktthk c;tkar, Son yagmurlar ge
ne birc;ok felak~tlere sebeb olmu§: Bir 
siirii tahrihattan ba~ka on bir vatanda.~t 
da oldiirmii§. Allahm rahmeti, her de
fasmda bize birkac; vatanda& ic,:in Allah 
rahmet eylesin mi dedirecek? 

Her sene yagmur yagar ve her sene 
buna benzer feiaketler olur. Demek ki 
ortada beklenmedik, umulmadtk bir va· 
ziyet yoktur. Ac.aha buna kar~1 tedbirler 
almamaz m1? Havadan gelecek bela! ann 
en yumu~ag1, en temizi, en k1vrag1 sudur' 
Y agan yagmurdur, ta§ degildir. E lbet 
bunun bir c;aresi olacak. Ekinleri ya~atan 
yagmurlann insanlan oldi.irmesine miisa
ade etmiyelim. 

SERVER BED/ 

Alb aya mabkum oldu 
manto c;J.kmasi, pro- Bursa (Hususi) - Alacahtrka mahal
fesor Zati Sungurun marifetlerini and1- lesinde 45 ya§lannda $evkiye admda bir 
ran giizel bir siirpriz. Belki bunun ic;in kadmm yatagma girerek geceyanst o
kadmlar arasmda ragbet buluyor. Can· rada eli yiizii siyaha boyanmJ~ bir hal-

de bulundugunu bildirdigim $evkiye -
talanndan rujjlanm <;Jkanp s.okakta yiiz- nin kom§usu lbrahimin eski bek~iler -
lerini boy1yan kadmlar ~imdi de c;antala- den oldugu anla§tlrni§ ve bu eve ne 
rmdan mu~ambalanm c;1kanp giyiyorlar. maksadla girdigi anla§tlamamt§ olmak· 
Tuvalet masala~ gibi gardiroblanm da la beraber asliye cezada goriilen muha
bir c;antamn ic;iM doldurmaga ba~lad1lar. kemesi sonunda alb ay hapse mahkum 
Ne pratik mahluklar! edilmi~tir. 

(~~~~--~~~------), _ Amerikan1n «muharebe sinekleri 

Amerika - Hava ordusunun bu yeni tek motOrlii avct tayyarelerine «muha
rebe sineklerh denilmektedir. Kii~iik, c;ok seri alan tayyarelerin 18 erlik fila 
halinde usmalarmdan kendrlerine bu isim verilmi§tir. 

KO$&. , . ~ 

PENCERE5iNDEN 
Giifte ve beste 

$ iirin siikut ettigi, yahud siikutun 
iiir saytld1g1 . bir devirde ya~Jyo· 
fUZ. Y almz Istanbul radyosu su· 

san ~iirin sesini bize tathrmaga c;ab§Iyor 
ve arama giizel gi.ifteler dinletiyor. G iif-
teyi §iir olarak gosteri§imi garib gorenler 
-belki- bulunacaktn. Ciinkii bizde ~arki, 
sozden ziyade ses olarak k1ymet bulan bir 
~eydir ve bundan dolayt ~arkiYI yazanlar 
degil, besteliyenler §()hret bulur, tamhr. 
Bu, iiziimi.i yiyip bagt aramamag1, suyu 
begenip kaynagmt miihimsememegi an
dJran garib bir telakkidir. Gi.ifte olma· 
ymca tabiatile beste olmaz. Su halde din· 
leyici besteyi alk1~larken giiftenin de hak
kmm unutmamas1 lazJmgelir. F akat biz
de, dedigim gibi, telakki ba§kadJr ve bir· 
c;ok giizel sozler. onlan halkeden §airden 
ahrup bestekarlara maledilmi~tir. 

Bununla beraber giizel soz, giizel bes• 
teyi de, giizel sesi de yenmekte ve ken• 
dinin hakkt olan alakayt kazanmakta ek· 
seriya giic;liik c;ekmiyor. Mesela Cenao 
Sahabeddinin bestelenmi~ ~arktlan dinle· 
nirken kulak, sesten ziyade soze ac;thyor 
ve bedii heyecan besteden degil, giifte .
den ahmyor. hte bir klSlm be.stekarlarm 
~iir sayilacak ktymette giifteleri ihmal e• 
derek kelimeleri yavan, ciimleleri darda
gan, sarf1 ve nahvi peri~n ~ark1lan pi• 
yasaya siirmeleri de bu yiizdendir, beste• 
yi giifteden iistiin bulundurarak kendile
rini begendirmek kaygusundandtr. 

Fakat bu kaygu, bazan c;ok giiliine 
sozler dinlemekligimiz neticesini doguru• 
yor ve bizi hakh olarak bestekarlardan 
~ikayete sevkediyor. «Si.ileyman olsam 
da ... » soz!erini ihtiva eden bir ~ark!, bu 
mevzuda kendini hemen hatulatan or .. 
neklerden biri oldugu i~in bestekarlanmi· 
z1n ne c;e~id ~yleri -hem de s1k s1k- mu
siki piyasasma c;1kardtklanm anlatmt§ ol
mak ic;in ben de 0 ornegi tahlil edecegim: 

istanbul radyosunun haftada iic; dort 
defa ·ya gece, ya giindiiz- bize dinlettigi 
bu ~arkmm giiftesinden bir a§1gm «Sii
leyman olsa bile canamm terketmiyece .. 
gi» gibi bir mana anla~1hyor. Peki aroma, 
bu Siileyman kimdir? .. $ark1yt d inliyen 
eger manav, kasab, kahveci gibi esnaftan 
bir zat ise ~u Siileymam mutlaka kendi 
seviyeda~lan arasmda anyacak ve sozii 
mansJZ bulacaktlr. y ok. dinleyici kendi 
halinde okur yazar kimselerdense her
hangi me~hur bir Siileymam haftzasmda 
kolayhkla bulam1yarak ~arktYI gene ma
nasJz gorecektir. Mekteb gormii& ve ta· 
rih okumu$ okuyucularm bu ~arklYJ din
lerken kahkaha koparmaktan geri kalma
malan ise pek tabiidir. Z ira giifte sahi
binin ileri siirdiigii Siileyman, o ayarda 
okuyucular ic;in ya Davudun, ya Y avu
zun oglu olabilir. H albuki bu iki Siiley· 
mandan evvelkisi sarayma bin kadm dol· 
durmu§ ve bunlann hepsile a§k hayatt 
ya~amJ~tl. Bu kadar bol seven ve ayni 
zamanda sevilen bir a~k iistadmm sevda 
ililerinde niimu.ne tutulmasma imkan var 
m1du L lkinci Siileyman, malum oldugu 
iizere, a~tk bir adamdtr. Hatta sevgilisini 
memnun etmek ic;in ~uurundan, ve haya
hndan fedakarhklar yaparak ogullarma, 
torunlarma ktymJ~hr. F akat hic;bir zaman 
nahvetini, gururunu a§ka feda etmemi~tir. 
Onun tutumu, ayaklanna kapanan gii
zel ba~lan ok§amak ic;in egilmekten iba
retti. 

Soziin k1sas1 §udur: lyi grktlanm1z 
az, kotii ~arkiianmtz c;oktur. Kendi se
sini kendi kulagma bile giic; duyuran 1s
tanbul radyosu da ekseriya kotii ~arbl ari 
se<;ip hize dinletiyordu. Simdi hiir Tiir· 
kiyenin hiir sesi gibi diinyanm her yanm
da sadast dalgalanacak br yeni radyo is
tasyonuna kavu~tuk. Bu istasyondan 
«TUrk musikisi» ad1 verilerek yaytlacak 
~arkdarm biiyiik ve titiz bir itina ile se· 
c;ilmesini istiyoruz: «Siileyman olsam 
da» gibi yaveler yeni neliriyat programm
da yer almamaltdJr. Sesler ve besteler ka
dar sozlerin de giizelligine dikkat edilir
se Tiirk musiki5inin ~~refi korunmu& olur. 

M. TURHAN TAN 

Bir koyiin pamuk mahsulii 
kurtardd1 

Nazilli (Hususl) - Kazamrzm cenu • 
bunda, Karmcah dagmm etcginde P ir
lebey isimli bir koy vardrr. Iki u~ sene
denberi, Mender es nehrinin kenarmda 
bulunmasmdan, kendini pamuk~ulu 1a 
veren ve bir hayli r efaha kavugan hu 
koy, son defa susuzluk ve dolayts'!e 
pamuk mahsuli.inun yanmast tehlikesi
ni ge~irmi§tir. 

Koyi.in ihtiyar heyetinden an1tm i~ • 
letme haklnm iki sene mi.iddetle ilzer -
lerine alanlar laz1m olan bendi kurma
ga muvaffak olaman:nslardrr. Bunun ii
zer ine K aymakam ih;an Kahyaog!tJ, 
koye gitmi§. sulamay1 deruhde edenle
rin bu i§le alakalarr kesilerek koyli.il~ • 
r in elele verdirilmesi sayesinde bend ' 
bir ha fta da · ~a edilmi§, bu suretle dort 
bin dekarhk arazideki pamuk mahsulii 
yanmaktan kurtarllmr~br Bend saye • 
sinde civardaki Dualar ve Mcsc;idli kov
lerinin arazisini de sulamak imkan da· 
hiline girmistir. 
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izmitte zeytin 

ve elma mahsulii 
Balkan oyunlar1nm ikinci gii~ii 

Vilayet dahilinde bir cins 
eJma yeti~tiri1ecek Yunan atletleri diin 

ugoslavlan ge~tiler lzmit (Hususi) - Eskidenberi zeyHn
erinin nefasetile tamnm1~ olan tzmit 

ki:irfezi mmtakasmda zeytin agaclarm
daki hastai.Iklarla Slkl ve devamh mii -
cadele yaptlmt§ ve milyonlarca agac, Piin Belgradda yapdan miisabakalar ~ok hararetli 

oldu, atletlerimiz gene bir derece alamadtlar 
hastahktan kurtanlmH(.Ir. Vilayet zi -
raat miicadele tC§kilatmm yard1mi!e 
Kocaeli zeytincileri eski, parlak devir
lerini bulrnak uzeredir. Belgrad 17 (Hususi muhabirirniz -

en) - Dokuzuncu Balkan oyunlarmm 
kinci giinii, bugiin on binden fazla bir 
eyirci kalabah~ onunde g~tL Seyir -
'ler arasmda Balkan devletlerinin Bel-
addaki sefir ve konsoloslarile sefaret 

e konsoloshane erkam ve bu meyanda 
efirimiz Ali Haydar Aktay ve Belgra
m yuksek sm1fma mensub zevat bu-

unuyordu. 
Musabakalara 13,15 te ba§landJ. Bu

"nku musabakalar, her §eyden evvel 
ugoslav ve Yunan atletleri arasmda 

ok ~etin bir mlicadele halinde ge~ti. 
unanhlar, rniisabakalann birinci gii
ii ugradlklan fena vaziyeti diizeltrnek 
in butiin varhklanm ortaya koyduk -
n gibi, Yugosl.avlar da, ellerindeki lis

"nliigu kar;mnamak maksadile ugra§
ar. Maamafih bugi.inkii yan§larda 

unanhlar, Yugoslavlara tefevvuk et -
i§ addolunabilirler. 

Bugiinku yan§lar bizim talnm ic;in 
ene talihsizlikle bitti. En ziyade gii -
endigimiz 400 ve 5000 metre ko§ularda 
aalesef derece alamad1k. 200 ve 400 
etre miisabakalarm s~melerinde ha

eket hakeminin yanli§ i§aret vermesi 
"zii.nden finala kalmak imkarum bu
madik. Sec;melerde tasfiyeye ugradtk. 
0 metrenin birinci se~esine giren 
oren, hareket mahallinden geg ~k -
akla beraber miiternadiyen arkaya 
kmaSI yiizunden tasfiyeye ugradt. 

alkan bayrak yan~mda 800 :metreyi 
~an Galib, ilk 600 metrede fazla efor 
rfettiginden yoruldu ve bayragr an • 
k dordiincii olarak ondelilere verebil

.. Galib, nefesini idare ederek iyi bir 
kilde kO§sa, ve bayra~ bu kadar ara
la getirmeseydi bu yan§ta ii'riinci.i ol-

amtz muhakkakb. 
5000 metre ko~uda Yunan ve Yugos
v atletleri arasmda miithi§ bir didi~
e oldu. Herkes, bu yan~m da, gec;en 
fta 10,000 metre yan~1 kazanan Ro -
anyah tarafmdan kazamlacagml umid 
iyor. Fakat son dakikada Yunan ve 

ugoslav atletlerinin birdenbire ileri 
lamalan, en ba§ta gitmekte alan Ro
anyahyt iic;iincii vaziyete dii.§lirdii. Bil 
ri§ta diger bir Yugoslav atletinin 
iisabakaYJ. terketmesi de bize dordiin
liik kazandtrdt. 
Miisabakalarm en hararetli krsm1 ya

cbugiin• yapdacak, Yunanhlarla 
ugoslavlar, birinciligi elde edebilmek 
in son kozlarmt oymyacaklardrr. Bi

cilik ve ikincilikten sonraki vaziyet
r belli olmu§tur. U~uncii Romanya, 
'rdiincii Tiirkiye, be~inci de Arnavud
k olacakttr. 
Yarm saat ikide maraton ko§usuna 
~lanacaktlr. 15,15 ten itibaren de 110 
etre manial1, stnklar yiiksek atlama, 
unan diski, 400 metre, 1500 metre, iirt 
1m atlama, cirid atma, 100X400 bay
k yan§lan yaprlacaktlr. 

·n yap1lan musabaka'arm neticeleri 
00 metre se~me «birinci seri» 
1 inci: Yugoslav 22,4 
2 nci: Yunan, 
3 uncii: Rumen. 
Bizden Goren girdi, elimine oldu. 

200 metre aefme «ikinc· seri» 
1 inci: Rumen 23. 
2 nci: Yunan 
3 uncii: Turk (irfan) 23,3. 

Biiyiik a§k rom am: 

400 metre manialt •e~me 
« birinci seri» 

1 inci: Yunan 57,2. 
2 nci: Yugoslav. 
3 uncii: Rumen. 
B:zden Faik girdi, elimine oldu. 

400 metre manialt. se~me 
cikinci aero> 

1 inci: Yugoslav. 
2 nci: Yunan. 
3 iincii: Arnavud. 
Bizden Cemal girdi, elimine oldu. 

400 metre manialt final 
1 inci: Mandikas (Yunan) 56. 
2 nci~ Pletersek (Yugoslav) 57,3. 
3 iincii Harlih (Yugoslav) 57,3. 

200 metre linal 
1 inci: Kling (Yugoslav) 22,5 

· 2 nci: Andreadis (Yunan) 22,6. 
3 tincii: Lamhrakis (Yunan) 22.6. 
Bizden irfan alhnCJ oldu. 

Disk alma 
1 inci: Silas (Yunan) 49,60 
2 nci: Kleut (Yugoslav) 46,18 {yeni 

Yugoslav ri:ikoru). 
3 uncti: Flotos (Yunan) 45,52. 

Uzun allama 
I inci: Lambrakis (Yunan) 6,94 
2 nci: Eleftriadis (Yunan) 6,91. 
3 uncu: Stocesko (Rumen) 6,81. 
Bizden kimse girmedi. 

5000 metre 
1 inci: Krevs (Yugoslav) 15 30/9. 
2 nci: Nikas (Yunan) 15,19. 
3 iincii: Kristea (Rumen) 16. 
4 iincii: Artan (Turk) 16 21/4. 

'ekig alma 
1 inci: Gohi~ (Yugoslav) 47,10. 
2 nci: Hiro (Rumen) 44,57. 
3 tincii: Hetropulos (Yunan) 42,57. 

Balkan bayrak yarqt 
100X 200X400X800 

l inci: Yugoslav ekipi (yeni Yugoslav 
rokoru) 3,25/2. • 

2 nci: Yunan ekipi 3,25/3. 

Bu seneki mahsul, hamahks1z ve gii
zeldir. Karamiirsel ve Golciik sabil mm
takasr, Gebze ve Tuzl.a zeytinleri daha 
iyi gorUlmektedir. 

Sapanca gOlii ile Sakarya nehrinin u
zandl~ sahada elma yeti§tirmege ga -
h§Ilmaktadtr. Burada, A§agrkirazca ko
yiinde bir elma fidan1rgt da tesis edil -
mi§tir. 

Ziraat Veka1eti tarafmdan g6nderiien 
miitehasms da, bu havaliyi elrna iqin 
Ttirkiyenin en musaid mtntakaSJ bul -
mu§tur. 

Vilayet de bu nefis meyvaya 1ay1k 
oldu~u k1ymeti vermi§ oldugundan 
miistahsil arasmda daha geni§ alaka u
yandlrmt§tlT. 

Bu havalide yeti§tirilen elmalarm en 
giizeli ferik adt verilen elmalard:u-. Bu
rada badema bOyle isimlerle degil de, 
hepsi bir cins, bir boy ve bir lezzette o
lan elmalar yeti§tirilecektir. Avrupa ve 
bilhassa Alman piyasalarma sevkedile
cek olan bu elmalarm ayni kaliteden 
olmasma, son derece dikkat edilecektir. 

Vilayetin Niimune fidanl1gmda tesis 
edilen usta bahc;ivanlar kursu, gelecek 
senelerde daha miitekamil §ekilde c;a -
h§malarma devam edecek ve Kocaeli -
nin ba§ladrgr zirai kalkmmaya faydall 
olacakhr. 

Bu sene bahgtvanlar kursunun imti • 
hanian yaptlml§ ve 30 bahc;1van mezun 
olmu§tur. 

Galatasaraym 
antrenorii 

Galatasaray ku-
liibiinun, futbolcu
lan ic;in angaje et -
tigi Viyanah antre
nor Tandler, dun 

~ehrimize ge1mi~ -

• yen1 

3 tineii: Rumen ekipi 3,26/3. 
4 iincii: Turk ekipi 3,29/3. 
Bizim ekip Galib, Goren, Fikret 

trfandan miirekkebdir. 

I 
tir. 1930 y1hmn so
nuna kadar me§ -

ve hur Ostriya takt • 

Belgrad selirimizin etletlerimize 
ziyaleti 

Belgrad 17 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Sefirimiz Ali Haydar dun at -
Ietlerimiz ~erefine bir gay ziyafeti ver
mi~tir. Atletlerimizi bizzat sefirimiz 
Haydar Aktay, Muste§ar ~efkati 1stin
yeli ve sefarethane erkam kar§tlamt§
ttT. Sefir Aktay biitiin atletletiimizle 
ayn ayn gorti§mii§tiir. 

Bugiinkii apor hareketleri 
Bugi.in, Taksim stadyomunda Galata

sarayla Fenerytlmazm, ~i1,1Ii ile Barko
vamn, Giine§le d.e Anadoluhisarmm 
ma!flan varcbT. 

Diger taraftan ~eref stadyomunda 
Muhiddin Ustiindag kupas1 i~in muht~· 
lif yiizme mi.isabakalan yaptlmast laZim 
gelmektedir. 

Gegen senelerde muntazam ~ab§ma
larile nazan dikkati celbeden ve bu d£'
fa federe edildigini memnuniyetle og . 
rendigimiz Barutgiicii de Baklrko:viin -
deki sahasmda Alemdann A ve B ta
krmlarile ve Selimspor B takzmile ii~ 
mac; yapacakbr. 

Birkac; giindenberi fena ve yagt§h g; .. 
den havalar yiiziinden butlin bu miisa
bakalarm tehir edilmeleri kuvvet1e 
muhtemeldir. 

mmda ve Avustur
ya milli taklmmda 
sol miidafi oymyan 
Tandler, bundan Tandler 
sonra bir muddet tsvic;rede Lozan spor 
taklmmda, bilahare de Fransamn muh
telif profesyonel te§ekkiillerinde vazife 
gormti§tiir. 

Galatasarayhlarm yeni antrenorlerin
den azami istifade etmelerini temenr.i 
ederiz. 

Galatasaray murakabe 
he yeti 

Galatasaray spor kulubii.niin muraka
be heyeti dun senelik mutad toplanh -
sml' kuliib lokalinde yapacaktt. Nisabt 
ekseriyet olmadrgr gfuiilerek ic;timam 
gelecek cumartesi giiniine yaprlmasma 
karar verilmi§tir. 

Kaleci Avni evlendi 
Milll taktmla Galatasarayda uzun se

neler muvaffakiyetle kalecilik yapan 
Avni ile Bayan Nihalin nikahlan diin 
ogleden evvel Beyoglu kaymakamhgm
da akdedilmi§, diigiin merasimi de ge -
celeyin Parkotel salonlannda yaptlml§· 
hr. Yeni evlilere saadetler temenni e
deriz. 

l bele ettikten sonra, yatagm kenanna o
turdu. Bir iki yutkundu, SITtmdaki pen
yivann cebinde duran telgraf1 miitered
did parmaklan arasmda evirip ~evirdi, 
nihayet: 

Nakleden: HAMDI VAROGLU I - Dun gece !stanbuldan bir telgraf 
j..-====........-==============......,.__.===~_j geldi, Zeyneb, dedi. 
unda, olsa olsa, Rdika Hammm telgraft I sab1mzhk, bir hir~<mhk gelmi~ti. Y apmak Gene kadmm yiiziinde ani bir k1zarti 
kmesindeki sebeb ara&tmlabilirdi. ~e- istedigi bir i~i yapamad1g1 i~<in sinirlenen has1l oldu; fa kat heyecamm belli etme
in hasta ligmi, a~Ir tabirile ifade ettig1- bir insana benziyordu. Biitiin bu hailer- den sordu: 
gore, telgraft ~<ekcn Raika Hammm de, Sidika teyze, bir pi~manhk l<e§nisi - Sefikten mi? 

ndisiydi. Boyle olduguna gore de, bu seziyordu. T elgraftaki fena haberin, bu - Hayu, Raika Hammdan. 
beri vermekten maksad1 besbelli, Zey· pi~manhib vicdan azabma ~<evirmesinde~ - Ne istiyor? 
bi istanbula ~agumakt1. korkuyor ve telgrafr, ertesi sabah bile SJdJka Hamm bir kere daba yutkundu. 
SJdtka Hamm, bir arahk, kiZlm t:yan- verirken, Zeynebin ~<ekecegi yiirek iiziin· Soziin en mtiekiil yerine gelmi§ti. Sade
rmaib di.i~iindii. Sonra gene vazge<;ti, tiisiinii dii~iiniiyordu. ce Istanbul ve telgraf kelimelerinin, h-

fikrine dondii. S1d1ka Hamm 0 geceyi uykusuz ge<;ir- zmda uyandJrdlgJ heyecan bu derece faz-
S1d1ka teyzenin, Zeynebi uyand1rma· di. Safak sokerken yataktan kalkti. lc;in- Ia olursa, Sefigin bastahg1 haberi, fena 

ak, telgrah ona ertesi sabah gostermek de bir iiziintii, yiireginde bir iirperti var· bir aksiilamel yapmaz m1ydi? Lakin, ~are 
rannda ami! olan bir ba~ka sebeb da- d1. Ak~amki telgrafm getirdigi haberi yoktu, soylemek mecburiyetinde idi. Zey-
vard•. Zeyneb, ban~mak taraftan go- Zeynebe soylemek, gitgide goziinde bii· neb, sualine cevab bekliyordu. 

nmemekle beraber, Sefigin Eskihisara yiiyen korkulu bir i$ halini ahyorud. Fa· - Sefik biraz rabatsiZml§ da... Onu 
!Cligi giindenberi ba~kala~mi~ti. ilk giin- kat, her ne pahasma olursa olsun, vakit haber veriyor ... 
rdeki dalgm ve durgun hali yoktu. 0- ge<;irmeden bu i$i yapmak laz1mdr. Tel- Zeynebin yiiziinii kaphyan kumiz1hk, 
n yerine, belli etmemege c;ah~tigJ hal de, grafr yamna aldr, kiZlnm odasma c;rkh. ani denecek kadar sur' atli bir sarJhga ta-
ine ald1~1 her i$i yanm buakmasmdan, Zeyneb heni.iz uyanmi$tl. Annesini, havviil etti. Gene kadm, yatagmda bir
ni yerde on dakika oturamamasmdan, zorakiligini gizleme~e <;ah~tigJ bir tebes• denbire dogruldu, tela~la sordu: 
i.itemadi bir hareket ihtiyaci i~inde k1v· siimle kartiladi. S1d1ka Hamm, ayni de· - T elgraf nerede? 
n•r ~: i goriinmesinden anla~dan bir recede isteksiz bir guliimseme ile muka· Srd1ka Hamm, vakit kazanmak, ve 

iYET 

Finlandiyanm 50 
bin kisilik bir kaebn 

' 
ordusu var! 

• 
Dahili harbe iftirak eden 

bu ordu fimdi cephe 
gerisinde ~1yor 

Latta S~ard t~kilatma mensub 
bir ladm 

Finiandiya, kadmlardan miirekkep bir 
ordusu bulunan yegane memlekettir. Ger
~j Finlandiya'nin kadm aslerleri hep ka
dmlardan miirekkeptir; fatal saYJlan elli 
bini bulur. Bunlara Lotto Svard derler ve 
ii~ k1sma aynlll!I~ olan ordu te§kilatma 
dahildirler. 

Harb zamaninda, Lotta Svard'lara, 
s1hbiye i~leri, tedafui hizmetler gibi ya-s
dlD!o vazifeler verilir. 

Kadmlann askerligi, Finlandiyacla 
kendiliginden olmu§ bir hadisedir. 1918 
senesi.nde, Finlandiyahlar, komunizm isti
lasma ugramak tehli.kesine maruz kaiJDJ~ 
ludL Bu tehlike, miithi§ hir dahili harbi 
intac etti. Eli silah tutan biitiin Finlandi -
yalilar hol§evizme l:ar~ ayak.lamrken, 
kadmlar da silaha sanlmi§lar, erkekler ka
dar bi.iyi.ik bir cesaretle dovi.i§mii~ler, hat
ta General Manhayner' e, zaferi Finlan
diya kadmlanna medyun bulundugunu 
soyletecek kadar yararhk gostermi~lerdi. 

Bol§evizm tehlikesi bertaraf edildikten 
sonra hdm ordusu dagrblmarm~. sadece 
kendisinden beklenen hizmetin §ekli de -
gi§tirilmi1, hilfiil harhe i§tirak yerine, 
cephe gerisi hizmetlerine tahsis edilmi~ -
tir. 

Lotta Svard'lar, lsvi~re milislerinin ta
limlerine benziyen bir talim devresi ge~i
rirler. Bu kadrnlar arasmda miikemmel si
lah atanlar pelt ~oktur. Kadmlarm gor -
diikleri talimler arasmda bomba atmak da 
vard1r. 

Finlandiyada, kadmlarin askerligi ne 
orduda, ne de sivil sabada herkes tara -
fmdan pek tabii kar~Jlanmaktad1r. Esa -
sen Finlandiya kanunu esasisi kadmfa er· 
kek arasmda tam ve mutlak bir miisavat 
tesis etmi~ bulunmaktadJT. 

Bu miisavat, bilhassa aile hayatinCla 
pek barizdir. Finlandiyah ailelerde, ka -
nnm ve kocanm haklan biribirinin tama -
men aynidir. Her ikisi de ev i§lerini, sahib 
olduklan imkan dairesinde yapmaga mec 
burdurlar. Bu miisavabn ne derece tam 
oldugunu anlamak i~in. talak halinde, 
bazan kadmm sah1k zevcine nafaka ver -
mege prensip itibarile mecbur tutulabile -
cegini gozoniine getirmek kafidir. 

Finlandiyada kadm ve erkek huku • 
kunun mi.isavatma diger bir misal de, yer 
yiizi.inde ilk kadm nazmn Madam Milna 
Sillunpaks admda bir Finlandiyah kadm 
olmasrd•r. 

kazanacagr bir iki saniyeden ibaret bu 
vakti, Zeynehi haherin aguhgma ah§ • 
brmaga sarfetmek emelile, lakudlYl bir 
par~<a uzatmaga ~ah$1yor, telgrafr ara~
tmr gibi yaparak anlatiyordu: 

- Sen yatmJ~hn ... Onun i~in uyandu
madim ... T elgraf sa at onda geldi. Ka~
ta c;ekilmi$ bilmiyorum amma, imza Ra
ika Hammm. 0 kadar merak edilecek 
bir ~Y d.egil... 

Zeyneb yataktan fnlamr~. annesinin 
ba§ucunda bekliyordu: 

- Versenize §U telgraft anne.! 
- Dur kJZrm, bulamadim: zibnimi 

kamtirma... Ha ne diyordum, Sefik bas
ta imi$ i§te, kim bilir, §iddetlice bir grip 
filansa ..• 

Lakudmm fazla uzamaga tahammiilii 
yoktu. T elgrafi <;Jkanp vermek icab etti. 
Zeyneb, hafif~<e titriyen ~rmaklan ara
smda tuttugu kag1d par~<asmr bir bakJ$ta 
okudu. Hi~;bir ~y soylemeden telgran 
tekrar kapadr, annesine uzattr, elbise do
labmm yamna gitti. Kapagml ac;t1, gi
yinmege ba~ladr. 

SJd1ka ·Hamm, korkusunun bo~a c;•kh
!bm goriince derin bir nefes almr~h. Hatta, 
Sefigin hastahgma memnun olacag1 ge
liyordu. C'iinkii, ne onun yalvarmalan • 
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Biitiin 

Ge~irir. 

insaat ilan1 
' 

Siimer Bank Umum Miidiirlugiinden: 
1 - Karabiikte yapdacak Miihendis ve Memur apartunanlarile bun· 

lara aid muteferri i~ler toptan gotiirii olarak. ve kapah zarf usulile eksilt
miye konulmu~tur. 

i~bu iru.aatm muhammen ke§if bedeli 483,147 lira 76 kuru§tur. 
2 - :E.'ksiltme evrakt 25 lira mukabilinde Sii.mer Bank In§aat §Ubesin

den almabilir. 
3 - Eksiltme 28 eylill 938 ~ar§amba giinu saat 11 de Ankara& Sii.mer 

Bank Umum Mii.diirliigunde yap1Iacakt:u-. 
4 - ~uvakkat teminat miktan 25,075 lira 91 kuru~tur. 
5 - Istekliler teklif evrakz meyanma ~imdiye kadar yapmt§ olduklari 

bu kabil i§lere, bunlann bec!ellerine ve hangi bankalarla muamelede bu
lunduklarma dair vesikalar koyacaklard1r. 

6 - Teklif mektublarmt bavi zarflar kapall olarak ihale giinii saat 
ona kadar makbuz mukabilinde Ankarada Si.i.roer Bank Umumi Muhaberat 
~ubesi Miidiirliigune teslim olunacaktir. 

'l - Posta ile gonderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmi:~ ve zarlm kanuni §ekilde kapahlmi§ olmam Jo.1zrrn
C1r. Postada vaki olabilecek gecik:meler nazan itibara almmiyacaktlr. 

8 - Bu in§aatr banka diledigi mi.i.teahhide vermek ba.klruu muhafaza 
eder. ( 6441) 

- .. __ 
. . 

N·E.VROZiN. 
e~ 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agr1lann1ZI derhal keser. 
.. - icab1nda gUnde 3 kafe ahnabilir. - .. 

Kiitahya Vilayetinden: 
Kutahyanm Tav§anh kazasmda yeniden yaptlacak be§ dersaneli okul 

binas1 in§.aall kapal1 zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - l§bu in§aatm bedeli ke§fi 35440 lira 70 kuru~ olup bu paranm 

yarlSl 938 biitc;esinden diger yans1 da 939 biitt<esinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akc;esi 2558 liradlr. 
3 - ihale 23 eylUl 938 cuma giinu saat 15 te Kiitahya Daimi Enciimen 

huzurunda yapllacaktrr. · 
4 - Bu in~ata aid evrak ~lardll' : 
A- Proje 
B - Ke~ifname 
C - Hususi ~artname 
C - Fenni §artname 
E - Baymcilrhk genel ~artnamesi 
F - Eksiltme :jartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - l~bu evrakl arzu edenler 178 kuru§ mukabilincLe Ktitahya Nafla 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi i~in §U evrakm teklif zarfuun 

i~erisinde bulunmas1 :~arttrr : 
A - Bu i~i yapnnya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odam vesikast, 
C - En a§agr 25000 lirahk bina in§aat:J yapbgrna dair bonservis. 
7 -..,.. 1steklilerin mezkU.r giin saat 14 te teklif mektublanm makbuz 

mukabilinde Daimi Encilmen Riyasetine vermeleri ~artt1r. Bu saatten sonra 
mektub kabul olunmaz. ( 6116) 

Her turlil yamklar, kan C{Jbanlan, 
tra~ yaralar1, meme iltihaplan ve 
ctatlak' ar1, ltoltult altt ~lbanl&n, dola

akneler, C(Ocuklarm ve boyiikle• 
rin her turlii deri iltihaplan · 

nm, ne kendi nasihatlerinin yapamadrgl 
bir i~i. Raika Hammm iki kelimelik tel
grafi ba~armr~. Zeyneb nihayet !stanbu· 
Ia avdete karar vermi~ti. 

Sid1ka Hamm, krzmm, tela$h hazirhk 
faaliyetiQi bir iki dakika gozlerile takib 
ettikten sonra: 

- Gidiyor musun Zeyneb ~ diye sor
du. 

Gene kadm, tlpki c;ama$ir yerle$tirdi
gi giinkii gibi, arkasr ona doniik, ic;inde 
gozya§lannm bulamkhgr hissedilen sesi
le: 

- Gidiyorum, anne, diye cevab ver
di. 

Ba~ka bir ~Y konu~mad1lar. Sid!ka 
Hamm, odanm ic;inde sessiz adrmlarla 
dolasarak Zeynebin bavulunu yerle~tir
di. Bavulu, hizmetc;i Emine a~ag1 indir
di. Sokak kaprsmm oniinde, ana krz, ge
ne sessiz gozya§larile vedala§hlar ... 

*** 
Zeyneb odaya girdigi zaman, Sefik 

dalgm yatlyordu. Gene kadm, ayaklan
mn ucuna basarak ilerledi, hastanm ba
~ucuna geldi, orada bir iskemleye otur
du, gozleri Sefigin fildi~i sanl1gma bi.irii
nen yi.iziinde, oylece kaldr. 

Sokak kaplSlnda onu Raika Hanim 

en ~abuk ve en emln bir 
surette tedavl eder. 

kar§1lam1~, gozya~lanm gostermemek ic;in 
biiyi.ik bir gayret sarfederek, pek tabii 
bir tavula: 

- Safa geldin k1zim, demi~ti. 

Bir ay siiren yoklugunun farkma bile 
vanlmami§ gibi en ufak bir ima §eklinde 
dahi batulattlmamast Zeynebin yiiregini 
biraz ferahlatmJ~h. Bunun verdigi cesa• 
retle, o da Raika Hammm elini opmii~. 
kucakla~mi~lar, sonra gene kadm, dog
mea .$efigin odasma ~1kmr~tr. 

Doktorlar, beyin bummast diyorlardr. 
Biiyiik bir sadme, Sefigin dimagmda, ta
hammi.il edemiyecegi kadar ~iddetli bir 
ihtilal koparm1~, onu, Eskihisardan don· 
diigii gi.iniin ak$aml yataga sermi$ti. Has
tahk heniiz ba$lang1cda idi. T akib ede
cegi seyri, devammr ve neticesini tahmin 
etmege imkan yoktu. 

Zeyneb, gelir gelmez bastamn ba~u
cunda i~gal ettigi mevkii, bir hastabaklct 
sadakatile mubafaza etmeil;e ba~ladJ. Ge
ceJeri, sabaha kadar orada bekliyor, $a
fak sok.erken, hastabakJclyl kendi yerine 
b1rahp birkac; sa at istirahat ediyor; bazan 
bu istirahatini de yanda kesip tekrar has
tamn odasma doniiyordu. 

(Arkasz var> 
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Bugiin Londrada ik. ta- BRSAMEKkBI' 
1 

.. d Miicadeie-devam -ediyor 
afll ko ferans Yaplllyor ursa a p ca an gun en -· C,lllqtar&ft ~ ~ Mlttf~de) [mu~ ve utomobildcli lra;y.rak. yJrti!mt t:lr. • k f d ntt beyannamede, partm ~k rmHe- F b')~l ~ k· h' . ~ •• • • tr1 d 1 - 'cl b" d APm a at otomo I ae "I ere ~~hlr fena mua~ 

[Ba,tarat1 I fnct aa1lttede] ftir gune In §a e yor e a It ete musteni 1J' fan a an- me e yapumaml~b:r. 
B 

"dd t r:. d B k'l r · lann bayatr hakfanm temin ic;m sa.tfettigi Sa!~L ·1y•ttar h f'lcl b .. 
u mu e zarun a arve 1 yem - Siyasi ~e diplomatik mehafiJde, bo nu- ell . ik . an .. me a 1 e, unun roues 

berlayn da Amerikanm Londra eJ9s} tuk derin bir aiaka ile beklenmek.tcdir. • • gar ~m_ ~ udar;;;. hul~ J_s:eklke~ sif hir nadiseden iharet oldu&ll i:>eyan o-
Kenedi'yi kabul etmi~tir. El~i Amerikan • Londra matbaatmm kafi Cekirge, Bursa lpn en miihim bir gelir uz ~ 1.5 eme l JUZ11n.CKn a liD lunmaktadu-. 
kabinesinin diinkii miizakereleri hakbn- miiJ l l kaldriun ka!~~ Te diy~ b: Alntanyo,Y« iltiC't.l erJ.tm., SUdet/.er, 
da malumat vererek, Japonyantn harbe a ea ar~... kaynait olm~tur ve siir'atle imar edilmekfedir t___<(Pradg hu~etl,hA ~f~,.~~- _unsurlar Berlin 17 (a.a_) - AJman. j tihl>arat 
i•tir k u· ~· t kd' d A ' L •-kiih Londra 17 (a.a.) - Bullin gazeteler. lii.AI§IStn a vaz1yete ak1m deg1ldrr. Be - biirosuaun Dresd'd•n -1 ·- ett· ~ · b' 
'd a ~·ehlgl ah uk e dm:n.V.aDJ~ .... ruvvet i5timaii ruret11e mes-elenin haJiin~ ·· 'di · b' A !A · ' a.uv ne§r liD tr e ecegt attt are ete au a§mgtonda bb- di)d'-- k.d' ck bir barb I _ ne~. son unu ru. II vrup~ fe ~k.~tm~~ hu.bue gore Almanyaya g«r,;en Sudetierin 
verilen hrarlardan lngiliz B~vekilini lt!Je _us e , ~~ 11 . d b ):tr\, bulma.k.tadtr. Bene~ hol§e ik: surule.nw miktan 23 bin ki · dir. 
habe d t . t' yacag~m ve ngt tuenm e u a e silahm: Siide milleli uzerme saldmyor. Presba•,. ·cia vaz· t f 

r ar e ml§ 11. -_,oLI ~· . t L_. tm kt -u ck r..._ r_• J c"J h _1.__ o l~e ena 
lngiliz kabinesinin diinkii ~~ enecegmt amum e e e mu eu - ~ vm ercwe ..:xaaet, oun Ote fa~afma Budape~te 17 (a.a.) - Presbur 'Clan 

.. k l • tmer. rlbea etmege mecbur X:almr~tn Te m1lyon- buraya. -len h~m .. r kl~ 
rmrza ere en Tunes gazetesi, ha§malaiesinde z.oyle 1 S"d t d b' I .. ..- re gQre, 'l.<e er ta-

Londra 17 (a.a.) - ~emherlayn"m b~ca u e 8 ; .:en~ 1 elzu~une maru.z rahndan alman askto ~birler iiz~rine 
di.in alt ~amk.i miilakatt hak.kmda lngiliz ya~r~;atere biikU!Detinln f;ifte be_defi 1 unJi~· . u~n d.r~ . er ,_1 tatbik edt- bu ~ehircle heyecan gitgide artmaktad1/ 

mahfillerinde gosterilen ketumiyet bilha.s-- · • Ad ~- m l-L erl~ en tSe.nm muuafaa hak. - Mahkemele.r. i:;Ier' i tatil etmi le~_] 1· r· 
tam bir !arahatle taayyiin e~br. i- Dill t co edi ilaba anl ~ M "''U 

sa Hitler ile yap1lan gorli§mege dair ev- lane bir haJ ~Jdr hu)mak fakal cebir i~ti- .... a.. ~ yorUL s ~cagiZ ~ ektehkr kapiUUlll tJ.r. ~~k memurlan 
vela Kral'a ve kabineye mal\unat verilme- di}d' · L..\:._.1 b go~~lud ~d.et Almanlan mufrezelen nm aileleri eksem,.,.tfe ""'hirden ayr1I ...... ~-

ma1ine te~ebbu! e rgr ta~~:mrue UlUPr t lW - .. J ~ <- ""'v 
si liizumundan ileri gelmektedir. K.ral u- tuvvetile buua mani olmaga hazll bnlun- ~ e ece.grz.» • • lardlr. Hadisele.r t;lkmasmdan korkul -
zun bir miilakat esnasmda (emberlayn ta- Renlern ve arkad~lan gzzlt maktachr. 

rafmdan verilen izahatt dinlemi~tir. BaJ- ma~anchester Cuatdian, plebisitin <;e • ~altftyorlar Almanyadaki fe-kler ~Rif edildi 
vekil bugi.in biitlin namlara Hitler ile h l_ d L ld ER. _er \? (a.a.) - Siidet Alma~.larl Berlin 17 (a.a..) ~Hav~» _ CeLos-

k.oslova'kya'nm ma voiDlaSI eme~r. o u- 1- Al k -
111 

yapttg1 miilakat hakkmda malumat vere- gunu ve ~klerin k:endilerinr mudafaa et- ~e.kirgeden bir manzara pa~hsx er ammn ~an~aya ac;~1gm lovak a o~t~ elc;iliih .. v.e: bu saba!\ Al'-
ccktir. Abam nazulara Berhtesgaden l 

1
. d · · dair <;e_k_ radyo.sunun 1ddtalarma ragmen, man HarJCiye nezareri rrezdinde 1·k.i te-

' meden toprak annm em en gxtmesme k E -miilak.att haitkmda Strang tarafmda Ita - J kt Bursa ·(Hususi muhabirimizden) - kulaklanm1zda kalan son canh hatlra- mer ezrnr ger e nak!eden Si.i.det AI - ~bbiiste huiunarak, ALnanyad b' k 

I d 
h~ bir zamau r;rzJ a mryaea anm yaz1 • B 1 · · '~ ,_ b ,.., _1_ I 1. a lrc;o 

erne almml§ birer hi.ilasa tevzi e ilmi§tir. hor ~ uraya, Sicak mad en sulannm bollu - land1r. Bu hamama bir memur giri.p yt- T?a~ an parhs1 mer ... ez. oilrosu, iitiin par- y:lf.OS ova.11.. tehea.suun ~kifini pprot sto 
y annki meclis i<;timamdan sonra gile mi.istesna bir mevki ve §Oh.ret te - karur~ memuriyetinden azledildigi bi- t1 rues.asmm Siidet.ler mmta.k.asmda bu • etmi tir. Bu tevl:.rf ~1enrerin nered'e 1\ 

parlamentonun ikinci <;emberlayn- Hitler Fra~W2 gaze.telerine gore min eden !;ekirgenin, proie50r Prost le agW.ardan agJ.Zlara sU.rii.p gelen hu- lundugu -re ancat tolayca anla laca.k sedildikleri belli deiiJclir K .r.t . ap-l 

7 ( ) P · p · · taraimdan yapllacak yeni planda vaz1·- f 1 d' b bl d 1 1 · enJ.W.enne e ~ tniilakatmdan evvel top! amp toplanrnrya- Pari! J a.a. - eltl ansien ga- ra e er __ tr. . . • se e er o. a,_ J.si e ikam. etgablanm gizli ~lit.Ierile gotii~eie I'Jliligadi, e..J~ e 
R 

'd n_ ht d 'd yeti ne olacakttr, beniiz bilmiyoruz. Bu- B ,.. ,_, I d 11 k• b LJ 1 '- ed IJ1 cagt aglebi ihtimal anla§llacakttr. zetesi, oma an ve ~r esga en en ugun .,_eKrrge ev enn e ve ote enn- tuttu 111n rmrn meld 1r. mektedir. 
r b 1 H 1 • I ald 1g~1 malumala istinad ederek Hitler"in, nunla beraber eski ve yeni kaphca gi- de tuz1uklarm daima kuru kald1g"ma ba C _t. H-- 1 

• -'- • • F '- AI 'k .,_em er ayn it er in tasavvur arm1 hi tarihi bir ktymet t&.§tyan hamamlann - ere~~.. t:W.em. geru. muavm1 ranK, manya l tuacli. teclbule.r cl 
bildigi ve Lord Runciman' da Ben~'in ~elc.osiovakya hak.kmdak.i projesini u~ muh~aza edilmesi tabii g6rillmektedir. ka:_ak ora~m riitubets[z bir mmtaka ol- Kalkenau ve Hodau lllllltakala.rmt giz. - Londra J 7 (Hususl) - AI 
kanaatlerine vaktf oldug~u irin dun ak•a- noktaya dayanrak izah ettigini tahmin Bilh b 1 d k 1 duguna h~kmedenier hakltdtrlar. Ha • lice gezmi§ler ve rtinin mubtelif te k.i - I" etosl ~- L L ,, many a: "' ' assa un ar an yeni ap lcanm Mi- vasmda btle s1cak mad en sularmdan fl.§- 1.t1 .1 ._ ~ . .. 'lr' • OvtU:y& _a Iar§l ell11ltrom.Hc z-eerr 
ma dogru aktedilen naz1rlar meclisinin etmektedir : mar Sinanm eseri oldugu son gtinlede ktran radyo aktivitenin bol hoi mev _ ~ e u:was e~~crdi:- Keza, Su_det tedb1rler almaga ba§larnl~ ve- ilk tedbir 0 _ 

toplant!Si esnasmda hazu bulunanlara Ta- l - A1manlann ekseriyette bulun· anl&.§IldJktan sonra bunun bOyle olma- cud 01masl dolayl.Sile bunun insan ha • parbs~e m~suh bm;~k ay.~ ve meb us- la:a~ ~eko lovakyaJa iltracao ya ak et--
ziyet oldugu gibi iz.ah edilmi§tir. dugu mmtakalan, pfebisiti miiteal:tben sma muhakkak nazarile bakllmaktachr. yatiyeti uzerinde muessir bir rol oyna _ lar mute~ddid. mahalh te§:lilatlarla da te- IDI§br. 

Lord Runciman kabine ic;timamdan Siidet belediye reislerinin i.ontrolu altm- Bazl1an Gekirgenin ba§tan a§<l~ ylkl- dtgrm siiyliyen doktorlar ~ok dogru soy· mas etmt~ferdu. Amerilraclahi 1 Sii.clet'u 
evvel Bas,vekalette remberlayn'la uzun da «serbest hiikiirnlere» tabi tutulmas1. llp oraya yepyeni ve modern bir <;ekir- Iemektedirler. Siidetler goniillii lefkiUitr Henlein'e tel--L 

.,._ · y S ~L J ·r r t.T ,. k L b genin yapilmaSim, bazllan da eskisinin 5nqc boylu gorii•mu•, sonra saraya giderek 2 - iiad er e yeA er m an§11. u- h f Elhastl havasile, s1cak su1arile ve yaptyorlar NevyorL 17 (a. a. ) _ A_ -rr''-a..J.,,_1. • ' aynen mu a aza edilip bam ba~ka bir ~ ~ ~.~: a ... ~ 
Kral tarafmdan kabul edilmi~tir. Hii- lunduldan muhtelif kontonlarda (:ekos- <;ekirgenin kurulmaSIDl muvafi.k bulu- bunlardan b~ka yem ~il ve engin bir Londra 17 (Hususi) - Berlindtn a- Siidet Almanla.n fedc.rasyo ~ Ull . 
kiimdar, Lordu yemege altkoymu~tur. lovak_ C~mb?riyeti_nin ~erc;evesi ic;inde fe- yorlar. ovaya bakan fevkalade zen gin neza - lman miitemmim malumata nazaran, S~~~. A1mant namma Henk-i~' e ~der-

Geren pazarlesi giinii lngiliz nazulan- derahf ba .ststem _thdasl, . <;ekirge, Bursamn artlk hakiki bir retile bir tablo ha1indeki yeni <;ekirge, Henlein'in emri uzerine Siidet mmtakala- d1g1 h1r telgrafta, dogduklu1 memJaLet1· 
" 1 3 B k fmd hd d Bursaya yara§an enfes bir ptrlantadtr. .....~ 

nm plehisit yapllmasma itiraz etrni§ o • - 1r omlSyon tara an ta 1 mesiresi ve banliyi:isii olmu§tur. n civanndaki Alman hududunda Sudet anavatana iltih&klru i tem.;.,t'r. 
} 

r k } '- '- I Ondan istifade etmeye ko§an Bursalt • • . ...., 
duldan malumdur. Emniyet vadisinde te- edilecek o an yeni .,._e os ovu nudut an- Pazar giin1eri !;ekir~edeki otellerin larm ~ogu vakit ve bali yl'rfnde kimse- goniillii te§kilatt vii.cude getirilmege ba~- ~ekler PolonJJa hacluclunu 
rn in edilecek menfaatlerin hiikumeti bu nm Almanya da dahil olmak uzere be§ bah~eleri bir taraftan Istanbullu aile - lerdir. Pazar giinleri, ~oluk ~ocugunu lanml§tlr. Prag hukumeti tarafmdan fes.- kopadtlar 
tarzl hareketten vazgec;innege kafi gelip biiyi.ik devlet tarafmdan zaman altma a- lerle dolup ta~arken, bir taraftan da giydirip ku§atan aileler Ulucami yanln- bint karar verilen Sudet partisinin mat - Va~va 17 (a.a.) - Cek.ler, Polon-
gelmiye ceg~i ke•.1fiyeti suale §ayan goriil- lmmas1.» Bursadan gezmeye ve hava ahp eglen- dakai otobiis duramnda, sababtan ak • huat -efi Sehetcvsk.i humin B•rl1'nde ~u C L sl '· h d ·h I'" E · d' k' meye gidenlerle biisbiitfm kalabahk bir , . .. .. - "' Y ya - ei.o ova ... ya u udu u bi~ok nok-
mektedir. Bugi.in bu hususta san rna u- poque gazetes1 1yor 1: §ama kadar daimi bir kalaballk te§kil beyanatla bulunmu•tur: talarda kapam1•lard1r. Cekoslovakya el-

!d' hal a1maktadl.l". Eskiden iizerinde yalruz ' , 
rnat almmas1 kuvvetle muhteme 1r. «Gozferirnizin oniindeki hakikate so - fayton ve talika arabalan i§liyen ve ko- eder1er. ~ekirgeye on dakikada bir Y~- «-- Siidet mmtaklan dvanndaki Al- ~;iligi, <;ekoslovakya yoln ile seyahat et-

B
. r L t .. ile ~ukk )1] kl b k 1 cu ta<:Yyan otobusler, renk renk elb!se]i, h d d b d .. ~!'' k'l I k · • L • k k' rr ~eR naztrt ayyar..... g an I a a a tm: tii bir §Ose ile Bursaya bag1anan c;e- .. - man u u oyun a gonu ni te§ 1 at an me 1st1yen mr~;o tmselere vize verme-

d 
· t' 1 H'tl S"d t 1 k t' · f t boy boy insam bir hamlede ~"ekirge so- d . _t. • • Lon raya gtt t - I er, u e mem e e 1m e - kirge hakiki bir koyden farkstz; harab "' vucu e getumuteyiz. Goni.illi.ilerimiz, mt&hr. 

h k 
. . kaklarma bo~albyorlar. Eski Kapltca 8 1' 

Londra 1
7 (Hususi) _ Son dakika- etme 1stJyor, ve c;erden ~opten yap1lm1~ bir ytgtn bi- <;c:koslo akya.daki vatanda§larun1z1 k.ur- er en gazeteleri «Bene~ ve devletr" meydanmdan saga, sola ve yukanya da- J' 

da Pragdan bildirildigine gore, <;ekoslo - 2- <;ekler. buna mani olmak istiyor- nadan ibaretti. Sokaklan hayvan g\ib· gtlan bu kalabahk eskisi gibi nevaleleri- tarmak i9n icabmda yard1mlanna lo§a • orfadan llalhacakttr» cliyorlar 
vak kabinesi azasmdan N eykas bu ak§am lar, reler inden g~ilmez bir halde, otelleri ni gotiirmiyen kimselerden miirekkeb - caklard1r. Berlin 17 (a.a.) - Havas ajansmtn 

tavyare ile Londraya hareket etmi~tir. 3 - Biz Cekoslovakya'nm mi.ittefiki- basit bir han gibi.yili. ' dir. Onlar, otellerin bah<;elerinde yiyip <;ekoslovkyadan Almanyaya iltica. e - muhabiri bildiriyor: 

N 
r ' I ,_ h"kA ti · kt · · <;ekirgenin on hell yil evvelki halini · k k d 1 · I Id kl d Bu sa bah rJkan L iitu"n gazet•ler, Bene e azJr, yeKos ova~~: u ume mn no ai yiZ, bilenler i~in bugiinkii manzaraSI ta - I<;ece a ar para 1 msan ar o u ann· den Sii et Almanlan geudui bugiin lea- ,.. ., L 

I L d k b
. · 'zah ede - 4 f ·1· ) b' d 1 k · t dan yanlannda aaJri.Jk ta"Imaya liizum mil ·· ··u·· t kil.h L d 1 ve r'ekoslovak d·m k · · 'd .. L 1 nazar anm on ra a mesme J - ng1 JZ er, IZ en ayn ma IS e - nmm1yacak derecede buyuk bir degi - "' ,.. en gonu u e§ a na .. ay o unrnu§ - .,... < o raSISme ~~ uet e 

d
'kl . . I • I gormii,.,rlar. Bir k1s1m kalabahk Ha - 1 d hu"cum te kt d hk' -cektir. 1 ennr soy e!myor ar, §iklik arzetmektedir, dense yeri vard1r. J- ar tr.» me e ve son erece ta uamiz vuzlu parka aynldtktan sonra mlihim b' r k II k d 1 

Siidet partisinin leshi, Londrada 5 - !talyanlar ihtirazi kayldlar c;Ier- 0 zamanlarda araba1ar insam ~ekJrge· bir ktsmt da Cekirgenin iist tarafmda- Siidetlerin silahlart toplamyor II lsan u anma ·ta Jr ar. 
lena tesir yaph meyan ediyorlar. ye buglinkiinden daha pahalt goti.iru - ki bahqeli otellere akm eder. Bura1arda Prag 17 ( a.a.) - Silah ta~ 1mak ve Volkischer Beobachter gazetesi, Be • 

1 k h 
yorlardt. Bunun i~in de bir insana Bur- ne~'in Avrupa ahnesinden rekilmes1' '-. 

( ) S 
.. d AI Franstzlartn, nihayet bir ecip a ra - serin golgeli a~aclarm dibindeki s.ez - s1'lah ve mu"h1'mm t bul d k - "' & Londra 17 a .a. - u et man Y sadan <;ekirgeye gitmek ancak senede "' a un urma yasagt tim_'n geldigini ve ba~mda bulunduC.u dev-

t I h manllk gostermenin zamam gel dig~ ini an- longlara yaslanarak gozlin alabildigine ki 16 eyluld S"d t t k 1 · · 'lA "' 
Partisinin feshi, salahiyettar ngi iz me a· birka~ defa nasib olurdu. Diigiinlerde, - e u e mm a a an 1~m 1 an letm de Avrupa haritasmdan 81'11'nmes1· la--

1 I · · f 1 bt'r e 5•• 1 -e Ju·· ziimriid gibi ye"il bir ovaya bakmakla d 'l · · b .. M h d d ak 
fl.ll'nde pek t'yl' hl·r tesl'r blrakmaml .. oldu- ama an u;m az a § y oy em&g - bayramlarda eski Kaphca, Kaynarca ve -. e 'ffit§ti- ugun acar u u mtnt a- ld·~· • k d " kt bir haftahk yorgun1uklanm gel!irenler 1 d .1 d'l . ztm ge 1g1m yazma ta 1r. 
Runu D. N. B. ajanst istihbar etmekte - zum yo ur.» Armudlu hamamlarmda yaptbn alem - pek qoktur. anna a te§ml e t ffil§tir. Polonya.da niimayi.<~ler 
d
. Oeuvre gazetesinde Mme. T abouis, leri de bunlara katarsan1z bir Bursal! Prag 17 ( a.a.) - Bugi.in Praga ge - y • lr. 

1 
b f d b k lstanbullular 've mem1eketin diger I h &r§ava 17 (a.a.) - Cieszyn -Silez-

rcmberlayn't'n buhrana muslihane bir §OY e yazlyor: nihayet sencde U~ e§ se er en a~ a en aberlerde, bi.itun yekoslovakyada d p . b'ld' 'I' v d G k' L ,...ekirgeye gidemezdi. Halbuki bugun ko elerinden banvolara ;(elenler ise, ay· siikun . . t ld v b'ld' .1 ya an at aJan ma 1 m 1yor: 
tarzthal bulmak i,.in rah•hat bir sua a, « eee gee; va It ondrada soylen- "' n bir yekun teskil etmektedir. Diyebi - ve asayt§m am 0 ugu 1 m - <;elcaslovakya'daki Polonya p rt1'ler1' • 

" " ' "' d·~· .. L d R . B • oyle mi. ya? Cam Slktlan. hava almak '~t d' S"d . . k I . d Cekoslovak hiikumetinin bu karan mii- lgtne gore or unctman, ene§ ten lirim ki; burada bazan memleket a~ar1 me1. e Jr. u et part!Sl mer ez enn e ya- nin tanzimine memur komite dun Ciimhu-

b k d
.
1 

k d' V · plebisiti kabul etmedig~ine dair bir mek • istiyen Allahm her gliniinde ve istedigi p1lan ara~ttrmalar, hadisesiz devam et -nase et~iz telak i e 1 me te tr. az1ye - saatte otobiise sekiz kuru~ verip mii _ tamd1klar tesadiifen otellerde bulu§U - ~ riyet arazisindeki vaziyet dolay15i!e <;e • 
tin c;ok fena bir ~ekilde vahimle~mesinden tup getirmi~tir.>> kemmel bir asfalt yol i.istiinden solugu yorlar. mektedir. Keza, halkm silah teslimleri de koslovak Silezyasmda ya§lyan Polonya-
korkulmaktadtr. Provda gazetesi gene lngiltereye <;ekirgede alabiliyor. Giinii j!uniine ~ehrimize ~elenleri devam ediyor. hlann <;ekoslovakya'daki milletlerden bi-

Flanden, Fransa milleti harbe ~allyor On be~ yll evveline kadar si.1riip ge - kaydeden Bursa ~azetesine bakJVorum Henlein'e clair takibat kararr rine bah§edilen hukuk, musa~~dat e hi.ir-
girmiyecektir, diyor Lo.ndra .. 17 (Hususi) _ Pravda ga- len bir adet vardt: Yalanc1 dolmalanm da memleketin her tarafmdan Cekirge Prag 17 (a.a.) - (:eteka ajanst a - riyetlerinin kendilerine de verilmesini is-

Londra 
17 

(a.a.) _ Eski Franstz zetest lngJltz Ba,vekili ~emberlay'mn ve armud tur~ulanm sefertaslanna yer· otellerine yiizlerce insanm geldiqini §agJdaki tebligi ne§retmi§tir: tediklerini beyan etmi tir. 
Ba•vekili Flandin, Evening Standart ga· Alma.nya seyahatine tahsis ettig-i ba•ma - le§tirip Armud1u i~e ~alynkarca ve diger anhyorum. Bu manzara ve vaziyet kar- «Climhuriyetin korunmasma aid kanu- Komite, bi.itun Polonya te ekki.ill rinin 
zet~sinde, Siidetler meselesini tetkik eder kalesmde, ~emberlayn'm rekoslo~akya bazt hamamlarm l~im o antalara ~e - ~nsmda Cekir_ge, Bursanm istikballni ta- nun Cumhuriy~tin emniyetine kar§t en - yard~rnile eyluliin 19 uncu paurtesi guni.i 

lh k 
I h' A '-" viren kadmlann kma hamamlan pek yin eden en miihim bir gelir kay- trika ve tehdid hakkmdalci birinci ve u- Katovitz'de «Siler.ya'daki karde lerimiz~ 

rek F;ans1z mill'!ti, kendisine su u ur- ~ ey me . l~anya ile pazarhk yapmak h d najpd1r. Gerek Bursahlarm ve gerek 

tarmak )
·r

1
·
0 

oldug-u masall ~lat1lsa bile, uzere H 1tler Ie go''ru" •tu··g~u·· kaydederek me~ ur u... 1 k . d d 1 1 . ~ ~i.incii maddelerine tevfikan Henlein aley- parolas1 altmda bir niimayi§ tertip ede .. "' ' Bugiin bu alemler artlk tarihe ka - mem e et W ve tsm an ge en erm ug- h' d k'b b I H I 
harbe girmege muvafakat etmiyecektir.» ezciimle diyor ki: n~hktan sonra ~imdi <;ekirgeye bam • raklan o1an Cekirgeve imar icin ne do- m e ta 

1 
ata 

8~ anmJ~tlr. en ein cektir. d F k"1 · r 1 k . hakkmda bir tevkif miizekkeresi isdar e: General Brauehit:rclt. ,arki 
emektedir. «- ransa azimkar siyasetl'ne devam ba§ka bir gi:izle bakabiliyor.uz, Hele o use venm 1 o aca ttr. d'ld'w' d . 'I h b l d 

b
. 1 1gme atr "en en a er as1 s1z 1r.:~> 

Musolini bugiin miihim tr ettigi takdirde, ~ekoslovak hulcumeti (<;ekirge Sultan) hamamma eski zaman MUSA ATAS 

k 
Htl •· t hd'dl larda adak adayanlar yok mu? ~ocuk - 'ekler, Alman sefareti otomobili-

nutuk soyliyece I .er m e I erine kar~l boy~n igmiye- Her giin ka9 para sarfettigini bil- • b - l 
Roma 17 (a.a) - Yann (bugiin) cek!Jr. Fransa lngiltereyi takib ederse, lan o1mtyanlara ~uk ihsan etmesi iqin miyen tasarruf edemez. ntn ayragmr yrrtlt or 

Mussolini biiyiik bir siyasi nutuk soyliye- Prag. hiikum.eti yalmz kalacak ve lngil - kaptsmda horoz kesip kamm yerlere Yurdda§! Prag 17 (a.a.) - Almanya ekili-

k l 
I I I . h bulayanlar, karl koca gec;imsizliginin o· gi matbuat ata~esi ile diget bir memuru 

re ta yanm bliyi.ik Avrupa mese e en teremn ~il Sl mnfaatlerine kurban ola - niine gec;mek ic;in karanhk hamama gi- Hesabtm bil, tasarruf et. 
kan;lsmdaki vaziyetini tasrih eyliyecek • eaktlf.» Ulusal Ekonomi ve Artt\rma kurumu bu sabah otomobille Eger'e giderken, Sii· 

dip y1kananlar, eski devir Cekirgesinin det mmtakalannda otomobilleri durdurul-

Tefrika : 7 

Giilduremiyen Komik 
Yazan : Murad Sertoglu 

Ah on a ni~in Faust, nic;in Otello gibi, 
n1c_;in onlar kadar kuvvetli ve kudretli 
:; )riinmi.i§tii. 

Ni<;in ona hakiki c;ehresile, hakiki his
sile, hakiki ruhile goriinmemi~ti? Ni<;in 
ona, kendisi ic;in besledigi o muazzam za
fmJ biiti.in c;1plakh~ile ve biitiin azametile 
belli etmemi§ti? Nic;in bundan <;ekinrni§ -
ti? 

Evet, onlar miitemadiyen yekdigerle
rine kar~1 rol 0 ynuyorlardl. Sanki hayat
lan uzun bi1 tiyatro idi. Ona, hislerine. 
duygulanna asia uygun olm1yan telkin
lerde bulunmu~lu. Kendisine, onu c;tlgm 
~ibi seven bir koca 12:ibi degil, bir babamn 
k1zma, bir Jl11Iall;min talebesine kar~1 bes
l edi~i, sev12:ive benzer bir ~fkat goster
rni~ ti. 

H albuki ona kar$t boyle hareket et
"lemeli idi. Ona kenclisini her~eyden faz-
1'1. sevdigini, o olmad1kra yas!yarniYaca

.,1 itiraf etmeli. kcndisini kJskandi~Inl, 
, J: 0' ;1-:i k . j.,,,.,-l.~>n soylemeli, avaklan-

na dii~iip yalvarmah idi. 
Ha!buki o, kansma san' ati, kendisin

den daha fazla sevmesini telkin etmi~ti. 
Ona kar~1 agtr ba~h. ciddi, hatta biraz 
da soguk, hissiz ve asabi davranmt~tl. 
Zaman zaman iizer;ne gelen kalb knz
leri de olmasa hayat1an tamamen hissiz, 
mutlak bir slikun icinde ve hareketsiz ge~;
mi& olacaktt. 

Simdi dii&iiniiyordu. Tiyatro ve filim 
Provalarmda kans1 Fikret ve Fikret gibi 
gene ve ziippe erkeklerin kollan arasm 
da dururken, 0 , tam bir sogukkanhhkl 
kendisini seyretmek icin nekadar biiyiik 
bir cehd sarfederdi. Ve icinde isyan e
den duygulardan dolay1 kendisini san' at 
namtna nekadar ay1blard1. 

Nic;in boyle hareket etmi~ti ~ Nic;in 
evienir evlenrnez, hu sefil muihtten ve bu 
a$a<hhk ruhlu insanlardan kac;mamt~tl. 

Sabahatin yenidet. konu~mast, Kudreti 
dald1ih dii&iincelerden uyand1rd1: 

- Fakat sozlerime mutlaka itaat et-

meni istiyorum Fikret. 
- Anladun. Gene gec;en hafta yaptl

gtn gibi yapaeaksm. Evvela bana yemin 
ettireeeksin. Sonra «haydi beni dudak ~ 
Ianmdan op !» diyeceksin degil mi? 

- Haytr, haytr bu degil. 

- Su halde yanagtndan? 
- Degil... 
- Boynundan? 
- Hay1r eamm ... 
- Anladtm. Kulag1m1 Istrmak isti -

vorsun. Oy!e mi? 

- y ok camm oyle ~ey1er degil. lste
digim ~ey, hiisbiitiin ba~ka I ' 

Kudret o anda, ~u sozleri duymaktan· 
sa, idam karanm dinliyen bir mahkumun 
yerinde olmag1 nekadar tereih edecekti? 
ArtJk c;ok oluyorlard1. Nic;in kendilerine 

.. hdar kiistah, bu kadar euretkar alma

! a · in meydan vermi~ti, ve meydan ve
riyordu? Daha ne bekliyordu? A~klan
nm bu c;irkin tezahiirlerinin daha ne de
reeeye kadar ileri gitmesini miisamaha ile 
kar~1hyacakh? Herhalde daha fazla bek
lemesi dogru degildi. Hatta bu kadart bi
le fazla idi. Arttk konu~turmal1 idi elin
deki tabancastm ve bitirmeliydi bu faei
ayt! 

Boylelikle, sanki hir tiyatro ic;inde i-

T?i~ler gibi cereyan eden hayatlan, gene 
b.yatroda oldugu gibi bir facia ile bitme· 
liydi. Sona ermeliydi bu facia ... Kapan
mahydl perdeler I 

Simdi tamamile Otello'yu oynarken bu
lundugu haleti ruhiye ic;inde idi. Dudak
larmdan gayri ihtiyari: 

- Dezdemona! 

Kelimesi dokiildii. Ba&ka hic;bir ~ey, 
hic;bir ~ey dii&iinmiiyordu. Sadece, sade
ce bu facianm bitmesini ve k1pktztl dekor
lar arasmda perdenin biiyi.ik bir giiriiltii 
ile inmesini istiyordu. 

Bekliyordu. Kulisler arasmda, Dezde
mona'yt bogaeagt sahneye c;tkm~k iize
re rejisoriin i~aretini bekliyen Otello gibi 
bekliyordu. Siyah boy?.odan yi.iziiniin yan
d,~bm, burnuna sakaltm derisine yapl~tt
ran tutkahn kolc.usunun geldigini hissedi
yordu. 

Haydi, hala vakti gelmemi~ miydi? 
Ne vakit yanacaktJ ~u k1rm1Z1 ampul? 
Daha nekadar bekliyeceklerdi. 

!~te, kansmm, Dezdemona'mn sesi ge
ne i$itildi: 

- Sozlerime mutlak surette itaat e
decegine yemin et I 

- Mukaddes a~k1m1z namma yemin 
ediyorum ki ne dersen derhal yapaea· 

Oyle dolambaclt yemm istemem. 
Vallahi de. 

- Vallahil 
Sabah,2t ellerini 1;1rpt1: 
- Aferin ... Simdi sozlerimi dinle. E

ger itaat ettigine, sozi.inden c;tkmadJgtna 
kanaat getireeek olursam sana bir paket 
c;ikolata alaca~tm. 

- Aroma ben, fmd1kh cikolata iste
nm. 

- Olur. Simdi dinle beni c;ocugum! 
N e tuhaft1 &u sahne! Daha do~rusu ne 

giiliincdii. S1mank iki ~ocuk ro!U yapl
yorlardl sanki ... Sabahat, e~er soziinde 
durursan sana c;ikolata alaeaglrn diyor, 
o da ar!IZ ars1z f1nd1kh ~;ikolata istiyor
du. Nekadar soguk, nekadar ~1mank 
iestlerdi bunlar I 

Kudret, hayatmda kadmt, daha dog
rusu kad:n denilen muammay-1 daha yeni 
veni anlamaga ba~ladt~mt hissediyordu. 
Kan ve koca biraz ~ocuk gibi olmalt idi
ler. Cocukla~mah idiler. Sevi~me, kiici.ik 

c;ocuklarm oynad1klan oyunlara biraz 
benzemeliydi. Karl ve koca yekdigerle
rine haddizatmda manas1z ve giiliinc de 
olsa ~;oeuk~a $fyler soylemeli, c;oeukc;a 
tekliflerde bulunmah ve bu manam ~ey-

Prusyaya gitti 
Konigsberg 17 (a.a.) - Kara ordusu 

ku1. !ndam General F on Brauchit ch. 
Y ohannisburg' da avlanmak iizer~ arki 
Prusyava bu giin hareket etmi~tir. Gene
ral miiteak1ben birinci ordunun manevra• 
larmda haztr bulunacakttr. 

!ere beraber inanmah, aldanmah idiler. 
Koca, kanstm biraz da bir ta~ bebek ve 
kan, kocastm kurulunca i~liyen bir oyun
eak otomobil Rihi ~~:ormeli, sevmeliydiler. 
A~k icin muhakkak surette boyle bir ~o
cukc;a dekora ihtiyac vardn. 

Birdenbire akhna geldi. 0, Sabahati 
hayattnda ilkonce ktsa ve plili beyaz bir 
eteklik ve k1sa kollu beyaz bir fanila ile 
gormii&tii. Bacaklan ~tplaktt ve ayakla
nna Ramen bic;imi ayakkabtlar giymisti. 
Bu loltgile sirkte oymyan bir gene ktz 
roliiniin provasmt yap1yordu. Muhakkak 
ki onda kalbini alevlendir<:n ~eyler meya
nmda, Sabahat kadar, onun ~~;i.izelli?i ka~ 
dar o beyaz, plili ktsa etekliO.in, 0 Romen 
bic;imi ayakkab1lann da rolii..,vardl. 0, bi· 
raz ?a. <;ocuklugu hatnlatan bu Geyleri 
evm1 h. 

Sonra, me ela o, kariSinm boyanmasm1, 
makyaj yapmasmt istemiyordu. Halbuki 
kadm1 hu hu!usta serbest btrakmasl ve 
~;ocu:Cc;a bulduiiunu Sabahate hatta bi
raz da sert ve so~uk bir lisanla ihtar et· 
mi~ oldugu bu p;ibi me~guliyetlerin, ka
dmt oyahyaca en giizel ve masum me~
~:tleler oldugunu dii&iinebilmesi laZJmd1. 
Kadm daima Riizel olmak ister. Giizel 
kadm da bittabi daha gii:zel... 

CAr7cast var> 

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



8 

Gl\lUNO BULMACASI 

4 

ll 
~+-~~-+~:~+-~~~--~ 

II-~~~~~~-+~~~~~ 
6 

'I 

Soldan saga: 
1 - Dilenerek (ild kellme). 2 - Bir mil

let. kibir. 3 - Bulmaga ~al:1.~an, me~ru ol
mtyan kurnazllk. 4 - Bir rum isml, mer
kez. blr srrn meydama vurma. 5 - Ufac1k 
zaman, memleketimizde yerle§lr glbi bir 
vazlyetl alan bir Yunan artl.sti, parc;:a. 6 -
Blr giin. '1 - Ad takman. bir edat. 8 -
Bir kimsenln yeme ,ic;:me hususndald kl.S -
metl, okunur. 9 - Bir emir. ko~up ~vlnc
le iltibak. 10 - Soz, soyleme kudreti, mey
dan. 11 - Parlak. blr say1. 

Yukandan a§agtyal: 
1 - Ortaya soku!an (iki kellme). 2 -

Darbeden, blr yer blllup damla damla a
kan. 3 - Umid eden.. biiyiik lgne, ters c;:e
vlrln bir musiki alett olur. 4- Gellnllk kt
zm e§yasi, bir memleket. 5 - Pederin zev
cesl. Allah kimseninkint sondtirmesln. al
fabede bir harfin · okun~u. 6 - inme. ~e
;,;er. 7 - Bir ctns tuzak, bir cins t~. 8 -
Insandak1 mlmevi l;layat memba1, Atlan
tld Krali~;esinin 1sm1. 9 - Bayramda.n ev
velkl giin, §ans. 10 - UzuvlarimiZdan, blr 
sebze. 11 - Terslne .;;evir1n fenahk olur, 
derin bir ~yin en n1ha;y!etl, b1r emrln ter-
sl. \ 
Evvelki bulmacamn haUedilmi~ ~ekli 

1 2 a • ~ 11 1 s !I 10 11 

1 K(AIFfA!TIAIS I fl• AfD 
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Al~l I IKI•IL 'EI•IAIY~ 
QlAIRIAJd ElLIEINl•IL 
t IRIA-f•IAIVI AINIAIK~ 
FIAITI ITNI•IMI tIL AID 
EiKI•ILI t IK. •IKIA YIA 
KI•IYIAIMIAIKI•lRIAiY 

s 
~ 

EIRIEIMIE MIEIKIR K(A 
I'~AILIAIT A LIIIK •IM 
IE IK1E1Tl•IR EIYI8ILIA'I 1(1 

1 1 •I I IKI•IYIAI_KlAILitiK 
--

I( " Ankara Bors. 17/9/938 
KAPANJSI 

A(th$ Kapant~ 

1 tngiliz liras1 t 6.0425 6.04. 
100 Dolar " 125.9350 125.8825 
100 Franstz frangJ 3.3885 3.3875 
100 Liret 6.6275 6.6250 
100 isvi(re frangJ 28.3925 28.38 
100 Rolanda 67.7350 67.7075 l 

florini 
100 Rayhismark 
100 Bel(ika frangJ 
100 Drnhmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

50.4175 
21.28 
1.1050 
1.4925 
4.3350 

50.3950 
21.27125 

1.1050 
1.4925 
4.3325 

100 Pezeta 6.0425 6.04 
100 Zloti 23.6775 23.6675 
100 Pengo 25.0450 25.0350 
100 Ley 0.9025 0.9025 
100 Dinar 2.81 2.81 
100 Yen 35.275 35.26125 
100 tsve( kronu 31.1550 31.1425 

1 100 Ruble 23.3575 23.3475 
E S H A M ve T A B V t L A T 

Tiirk borcu I pe. 19.175 19.15 
\.. ;;} 

Osmanh Bankasi 
tLAN 

Osmanh Bankas1 gi~eleri 16 eyllll 938 
cuma gUniinden itibaren diger bir i§'ara 
kadar a§ag1daki saatlerde ag1k buluna· 
caktlr: 

Galata merkezi ve Beyoglu ~ubesi: 
Saat 9 dan saat 12 ye kadar alii giin

lerde. 
Saat 14 ten saat 16 ya kadar adi gUn

lerde. 
Saat 9 dan saat 11,30 a kadar cumar· 

tesi giinleri. 
Yenicami §Ubesi: 
Saat 10 dan saat 16 ya kadar adi glln

lerde. 
Saat 9,30 dan saat 11,30 a kadar cu

martesi gUnleri. 

SATILIK 
c;ek varakalan ve yahut diger miihim 

vesaik imali i~in husus1 kimyevi kagtd 
sahbkhr. Mevcud miktan takriben 50 
top ve k1t'as1 56X44 1/2. 

Taliblerin gazetemiz mudiriyetine 
mUracaatleri. 

ROMANY A SEYR!SEFAiN tDARESf 
Hareket edecek vapurlar 

OiTUZ vapuru 19 eylul pazartesi sa
at 8 de (iskenderiye, Portsaid, Yafa, 
Hayfa ve Mersin) e. 

ARDEAL vapuru 20 eylul sah ~aat 

16 da (Kostence, Sulina ve Kalas) a. 
6 birincite§rin 938 den itibaren Ro

manya - Tlirkiye - Yunanistan - Suri
ye - Filistin ve MlSlr hattmm seferleri 
TRANSiLVANYA ve BASSARABYA 
vapurlan tarafmdan yaptlacaktlr. 

Fazla tafsil.at i,(;in Galata Yol • 
cu Salonu kar§lsmda Tahirbey ha
nmda istanbul umumi acentahgma mu
racaat. Telefon: 49449-49450. 

Sat1hk Luks Otomobil 
937 model Buik marka pek az kulla

mlml~ ltiks bir otomobil satlhktlr. Ta· 
lib olanlarm Karakoy Palas 4 uncu kat. 
+" R No. va muracaatleri. 

CUMHURIYET 

J------------1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : _ 
I - 16/IX/938 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen 1000 aded porta

tif ic;ki sand1gmm muhammen fiat ve bedeli ilanlarda yanh§ yazllml§hr. 
II - Beherinin rnuhamrnen fiatt 263,41 kuru§ hesabile mecmuu mu

hammen bedeli 2634.10 lira ve muvakkat teminatl 197.56 lirad1r. 
III - Muhammen bedeldeki tashihat dolay1sile a~1k eksiltmesi 29/ 

IX/938 tarihine rashyan per~embe giinu saat 11 e talik edilmi~tir. 
IV - Sartname ve listeler her gUn sozu gegen §UQeden almabilecegi 

gibi isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gtivenme 
paralarile birlikte yukanda adl ge~en Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. ( 6421 ) 

~ 

I - idaremizin Cibali fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince satm ah
nacak 1 aded planya ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 

II - J\Iuhammen bedeli 2500 lira ve muvakk.at teminatl 187.50 lirad1r. 
III - Eksiltme 24/X/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl
lacaktlr. 

IV - $artnameler paraSIZ olarak her giin sozii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
V - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni tekliflerini 

ihale giinUnden en az bir hafta evevline kadar tnhisarlar Umum Mudur
lUgu Tutun Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinu muta" 
zammm vesika almalan lazund1r. 

VI - isteklierin kanunen kendilerinden aramlan 
venme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen 
r1da ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~ 

vesaik ve % 7,5 gil
gun ve saatte yuka

( 6218) 

Cipsi Miktar1 

Yazhk jelatin 200 kilo 
Ku~hk jelatin 200 kilo 

Muhammen bedel Muvakkat Eksiltmenin 
§ekli saati beheri tutan temi:i~h 

L. K. &. L. K. L. K. 
-.78.54 314.16 23.57 A~lk eksiltme 11 

40 hk <;lVl 2000 kilo -.15.05 301.- 22.57 Pazarhk 11,30 
I - Sartnameleri ve nUmunesi mucibince satm almacak 400 kilo jela

tin ac;1k eksiltme~e ve 2000 kilo c;ivi 2/IX/938 tarihinde ihale edilemedigin
den yeniden ve pazarbkla eksiltmeye konmu&tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlar1 hizalarmda goste
rilmi~tir. 

III - Eksiltme 26/IX/1938 tarihine rasthyan pazartesi gUnii hizala
rmda yaZlb saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm 
Komisyonunda yap1lacakhr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergun sozii gec;en ~ubeden almabi
lecegi gibi jelatin niimuneleri de goriilebilir. 

V - !steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukar~da ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. (6247) 

lftNftN 

Cinsi Miktar1 

Kuru ot 25.000 kilo 
K1rm1Z1 r;iz- 90.000 metre 
gili kanavic;e 

Muhammen Be. Muvakkat T. 
Beheri Tutar1 temin&b 

L. K. S. L. Kr. L. K. 
-.2.18 515.- 40.88 
-.9.25 8325 624.38 

Eksiltmenin 
~ekli Saati 

A~1k eks. 15.15 
Kapah zar£ 16 

I - Sartnamesi mucibince satm almacak 25.000 kilo kuru ot a~1k ek
siltmeye $artname ve numunesi mucibince ahnacak, 90.000 metre klrm1z1 
cizgili kanavic;e kapah zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

II - Mt.Vlammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste
rilmi~tir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi gUni.i hizalarmda 
yaz1h saat1erde Kabata:;1ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko • 
misyonunda yapilacaktlr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergUn sozu gec;en ~ubeden alma
bilecegi gibi kanavic;e nlimunesi de goriilebilir. 

V - A~1k eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin % 7,5 guvenme parala
rile birl:kte eksiltme i<;in tayin edilen gUn ve saatte Komisyona gelmeleri, 
ve k.a.r.ah ~a:x;f E:ksil.tmesine i§ti-rak etmek istiyenlerin de mi.ihi.irlti. teklif 
mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflan eksiltme giinii en 
ger; saat 15,30 a kadar ad1 ge~en Ahm Komisyonuna makbuz mukabilinde 
vermeleri Ia.z1md1r. (6579) 

Muhammen bedeli 
Cinsi Miktart Ta,.tma Beheri 'I'utan Muvakkat T. Eksiltme 

kabiliyeti L. Kr. L. Kr. L. Kr. saati 
Baskiil 3 aded 2000 Kg.hk 495.- 1485.- 111.38 14 

10 » 1000 » 248.- 2480.- 186.- 14.15 
35 » 500 » 133.- 4655.- 349.13 14.30 

" 16 » 300 » 128.- 2048.- 153.60 14.45 
I - Muhamroen bedelleri sif istanbul takdir e.dilerek 12/IX/938 tari

hinde ihale edilmek uzere eksiltmeye kondugu ilan ed.i.len yukar1da tart
rna kabiliyetlerile miktan yaz1h muhtelif cekerde 64 aded baskiilun yerli 
mamulatl olmas1 esas1 kabul edildiginden yeniden ayn ayr1 a~1k eksilt
meye konmu~tur. 

II - Kabata~ Levaz1m ambarma teslim muhammen bedellerile mu
vakkat teminatlan hizalarmda gi:isterilmi~tir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi gUnu hizalarm • 
da yaz1h saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm 
Komisvonunda ya p1lacaktlr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak hergiin SOZU ge~en ~ubeden alma
bilir. 

V - 1steklilerin eksiltme ic;in tayin 
guvenme paralarile birlikte yukanda ad1 
olunur. 

edilen giin ve saatlerde % 7.5 
gegen Komisyona gelmeleri ilan 

(6578) 

Ziraat V ekaletinden : 
VekiUet binas1 i~inde verilecek planda gosterilen odalarda hoparlor sis

temi esas posta ile on abonelik telefon tesisah ac;1k eksiltme suretile yaptl
l'Ilacaktrr. Muhammen ke~if bedeli 1919 ve muvakkat teminat 194 lirad1r. 
Sartname ve planlar Vekalet Levaz1m MudurliigUnden paras1z olarak ah
nacaktlr. 

Apk eksiltme 22/9/938 tarihine musadif per~embe gUnu saat 15 te Ve
kalet Satmalma Komisyonunda ya01lacakbr. Bu tesisatl yapm1ya talib olan
larm mezkur tarihte Satmalma KoMisyonunda haz1r bulunmalar1 ilan 
olunur. ( 6128 ) 

Dahiliye V ekaletinden: 
Eski§ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaz1r haritalan 

uzerinde yap1lacak tashihatla gayrimeskun sahadan 120 hektarhk bir k1-
s1m arazinin yeniden haritasmm ahm1 ve ~ehrin umumi vaziyetini goste
rir 1000 hektarhk sahanm 1/5000 mikyash haritasmm ahm1 i~inin eksilt
mesi. 

1 - i~in muhammen bedeli 7250 lirad1r. 
2 - tstekliler bu i~e aid §artname, proje ve sair evrak1 paras1z ola

rak Dahiliye Vekaleti · Beled.iyeler imar Heyeti Fen Sefliginden alabi-
lirler. 

3 - Eksiltme 3 b:rincite~rin 1938 tarihine rasthyan pazartesi ~unu 
saat on birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler Imar 
Heyetinde yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ~in isteklilerin a~ag1d.a yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gun saa t on a kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma
lan laz1mdrr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 544 lirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dorduncu maddesi mucibince eJ.<siltmeye girmege bir 

m·ani bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden munakasaya girme 

iGin alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale gtinu saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhudlu olmas1 

ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 lazund.t,r. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak isti~nlerin Belediyeler· Imar He-

veti Fen Sefli ~ine mUr~caat etmeleri. c3748» (6504) 

Hasla· Odas1n1n 
H1fZISSihhas1 

~-
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Sari llastahklar 
llalinde evinl
zin tahta kap(a. 
ma ved oseme· 
lerini, llelan1zt: 
m o b i I y an 1 z 1, 

llalllarmiZI, ya· 
tak taktmlan· 
n1z1 dezenrekte 
ic;:in 8 e I e d I y e 
m em uri artntn 
gelmesinl be
klemeyiniz. 
Siz bunlan,mik: 
roplan oiduren 

mayller arastnda en miiessiri bulunan ve 
45 senedenberl her yerde ve bilhassa 
hastahanelerde kullamlan • L Y S 0 L• ile 
dezenrekte ediniz Taklitle· 
rine dikkat ve kutulartntn 
sart·K1rm1zt orijinal amba
lajmda fsrar ediniz. 

,.Ly!_~!" 
SCHULKI a MAY It A. G., Hamlturo 
MUmelllllt 5. JAKOEL Mahdumli , Istanbul 

Liileburgaz icra tetkik merciinden: 
Liileburgazda mukim Bezzaz Yusuf 

ve birader zadeleri ticarethanesinin 
kongurdato talebi muvaf1k olduguna 
karar verilerek icra ve iflas kanununun 
287 nci maddesine tevfikan 18 temmuz 
938 tarihinden itibaren verilen iki ayhk 
muhlet evvelce ilan edilmi§ti. Bu kere 
kongurdato komiserligi tarafmdan gos
terilen esbab uzerine mUhletin uzatll -
rna tekliii muvaftk gi:irlilerek icra ve if
las kanununun 287 nci maddes.inin 3 iin
cii f1krasma tevfikan mehlin hitam 
mtiddeti olan 18 eyllll 938 tarihinden 
itibaren bir ay on be§ giin muddetle 
uzablmasma ve keyfiyetin tapu icra da
irelerile Ticaret Odasma teblig ve ga -
zete ile ilanma karar verildigi ilan o
lunur. (6583) 

istanbul birinci ticaret mahkemesin
den: 

Mahkemece sablmasma karar veril -
mi§ olan (MOSHA), (STP) 444 istan -
bul marka ve tipinde iki yiiz ve (MOS
HA), (LEUWiMANGCOE) istanbul 
marka ve tipinde yuz ve (MOSHA), 
(STP) 9495 marka ve tipinde elli san
dtk ~aym agtk artttrmas1 22/9/938 per· 
~embe giinli saat 10 da yap1lacakt1r. 

Almak istiyenlerin o giin ve saatte 
Eminonlinde istanbul ithalat gUmrUgU 
(B) ambannda haz1r bulunmalan lti -
zumu ilan olunur. 

w • 
Emsali arasmda en gUzel ve §lk 

Mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Magazalan 
Ziya.ret ediniz. SALON; YEMEK ve 
Y AT AK ODASI tak1mlarmm zen· 
gin ge~idleri her yerden iyi §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Zayi - Yiiks~k iktlsad ve Ticaret 
mektebinden ald1g1m 998 numarah tas
diknameyi ve Kad1koy Ntifus memurlu
gundan ald1g1m nUfus te4keremi zayi 
ettim. Y enilerini alacag1mdan hiiklim • 
leri yoktur. 

R1zapa~a yoku~u 105 No. da Cem§id 
Baykal karde§i Ali Baykal 

s ·.·ERVOiN .· 
<:. .. . . ..• ,.: . 

ADEMi··iKTiDA 
~e. ~EL.GEV~EKLIGiNE ·en 

· . . -.\' . ·. : ' ' :·· 
· t:esirll . bir .. llaet:•r kut:u_su 

1s5 ~Jru$ Sirkeci M~rke~ 
' .· . .. ,. . 

Ec~ane_sl, Ali .R•za · 

Zayi - Te§viki sanayi kanunu muci
bince haiz bulundugum 1324 No. h ikin
ci sm1f muafiyet ruhsatnamemi zayi 
ettigimden hukmu yoktur. 

Galatada Yenicami caddesi, Yenicami 
sokak No. 54, musluk imalathanesi 

sahibi Misak Saryan 

Zayi - 34 UncU ilk okuldan ald1g1m 
§ahadetnameyi zayi ettim. Htikmu yok
tur. 212 Edibe Yanmdag 

-Sahibve- Ba1muharrtrt: Yunus Nadi 
Umum! ne~rtyat~ fdare eden Yaz~ i~lert 

Mildiiril: Hikmet Miinil Vlg~n 

cumhuriyet matbaass 

ts Eylui 1938 

~-------· WCE, GORG'OLt} VE TECRtffiELi ___ , 

Bi<;Ki DiKi~ YURDU 
Kay1d ba§laroi~br. 1 Te~rinievvel 938 derslere ba~lanrr. 

Tesis Miidurii : ELENi {:ORBACIOCLU. En Slln ve ~ok 
kolay bir usulle Frans1z lUks metodla iyi diki~ bilenlere 
3 ay, az diki§ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, beyaz 
c;ama~1r, erkek kostumu, reklam pardesU, pijama dersleri 
bayanlara verilir. Yuce Kiiltiir Direkti:irlugunden musad

•••dak §ehad.etname verilir. Adres: Kumkap1 Kadirga cad. No. 93••1 

Antalya Vilayeti 
Elmab Kazas1 Hiikumet Tabibliginden: 

Elmah kazas1 dahilinde yerle~?tirilen c29» aile goc;mene verilmek iize
re yerli mahndan saka,t olmamak ve her turlii hastahktan ari, saglam ve 
be~ ile alb ya& arasmda c;ift surmege -..b:;?km ve c2320» lira muhammen 
bedelli c58» aded okuz arthrma, eksiltme ihale kanunu hukiimleri dairesin
de aGlk eksiltme suretile satm almacakhr. Eksiltme miiddeti 10/ 9/ 938 ta
rihinden itibaren «20» gun olup ihale 30/9/938 cuma gunu saat c14» te 
Eln,ahda hukumet tababetinde mUte§ekkil Komisyon huzurile yapllacak
tir. Talibler §artnameyi okumak uzere hiikumet tababetine miiracaat ede. 
bilecekleri gibi sure.tini almak istiyenler de «5» lira M~sand1gma yatlr
dtktan sonra alabilecekleri ilan olunur. (6580) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
imtihanla memur abnacakbr. 

!daremiz miilhakabnda a~1k ve ag1tacak memuriyetlere imtihanla me· 
mur almacakhr. imtihan istanbulda 3/ 10/ 938 pazartesi gunii saat 13 te 
Sirkecide inhisarlar memurin kursu binasmda yap1lacakt1r. 

imtihana girmek istiyenlerin a§ag1daki evsaf ve §eraiti haiz olma· 
lar1 gerektir. 

1 - Laakal ortamekteb tahsilini bitirmi§ olmak. 
2 - Askerligini fili veya klsa hizmetli yapmi§ olmak. 
3 - Yirmi bir ya&mdan a&agl ve otuz ya~qpdan yukan olmamak. 
4 - S1hhatli olmak ve vazife ifasma mani bir rahats1Zhg1 bulunma

mak. 
5 - ftyi ahlak sahibi olmak. 
Bu be§ maddedeki ~artlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

iMTiHAN MEVZUU !SUNLARDm: 
1 - Hesab: Taksimi gurama, tenasiib, faiz, iskonto. 
2 - Hendese: Satihlar ve hacimler. 

,3 - Cografya: Umumi Turkiye. 
4- Kitabet. 
5 - Muhasebe: Usulii defter!. cihtiyaridir.» 
NOT: 
A - !n;1tihana girmek i~iyenler §imdiden bir dilek~e ile evrala miis

biteleri ve ii~ aded fotograflarile birlikte en ge~ 30/ 9/ 938 cuma gunu saat 
17 ye kadar idaremiz Memurin MudiirliigUne muracaat etmeleri. 

B - im~ihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda 
ec1:1ebi lisanma vak1f bulunanlarla muhasebe suallerine dogru cevab ve
renler tercih edilirler. (6584:)' 

Sayfiyeden Doneceklere 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesair mobilyalar 

Fabrika fiat1na sat1hyor 
A sri Mobilya Magazas1: Ahmed F eyzi 

Istanbul, R1zapa§a yoku§u No. 66, Tel. 23407 

e : 
Mtiessese mustahdemini ia§esi ir,;in 10.QOO kilo zeytil'}yagile 14.000 kilo 

zeytin tanesi kapa]J zarf usulile eksiltme~e konulmt!§tur. Eksiltme 3/10/. 
938 tarihine musadif pazartesi giinii saat on be~te Hara merkez binasm
da yaptlacaktlr. Zeytinyagmm beher kilo~na c45" kuru§, zeytin tanesi
nin beher kilosuna c25,. kuru~ k1ymet tahmin edilmi§tir. Muvakkat temi. 
nat c600» liradlr. 

isteklilerin 2490 numarah kanun hu~umleri dahilinde 3/10/938 tarl· 
hine musadif pazartesi guni.i saat on dorde kadar zarflanm Komisyona 
tevdi etmeleri v~ ~artnamesini gi:irmek istiyenlerin fstanbul. Bursa Vete
riner Direktorliikl~le Hara muhasebesine mliracaatleri ilan olunur. 

(6525) 

Turk Okutma Kurumundan: 
18 eylul 938 de yap1lacak Darii§§afak~ deniz gezintisi muhalefeti ha- . 

vadan dolay1 25 eylul 938 pazar gunUne b1rakild1gi bildirilir. 

Ziraat Bankas1 istanbul T. c. Subesinden : , 
Muhtelif mevkilerde ehven fiatlar ve gok musaid §artlarla satihk klY· 

metli arsa]ar : 
Kad1koyunun Goztepe ve K1z1ltoprak mevkilerinde 38 par~a arsa top· 

tan ve perakende suretile pe§in ve taksitle satl§a ~lkanlml§tlr. 
Be~ sene vade ve c;ok musaid ~artlarla sahlacak olan bu arsalaraan 

edinmek ve fazla malumat almak istiyenlerin Bankam1zm Zirai ~krazlar 

I Se•visine miirae~::::: Belediyesi filiinlan 1 ( 6382)1 
itfaiye deniz motOru ic;in bir kaptan almacakhr. Almacak olan kap

tanm liman kaptanhg1 §ehadetnamesini haiz ve Bogazm her noktasm1 iyi
ce bilir ve Marmara havzasma gidebilir kudrette olmas1 l~zu:nd1r. Talib 
olanlarm yedindeki vesaikle itfaiye Miidiriyetine muracaatleri ilan olu
nur. ' cB.. (6597) 

istanbul KJZ Ogretmen Okulu 

Sabnalma Komisyonundan: 
Beher metre ve 

Cinsi Metre, r,;ift adedin ve ~if-
Adedi tin tahmin be 

deli 
Elbiselik lacl- 600 M. 268 K. 
verd kuma§ 

Siyah seten 1200 M. 56 K. 

tpekli kuma~ 380M. 150 K. 

Ayakkab1 330 <;. 475 K. 

Dershane s1ras1 40 A. l100 K. 

ilk 
teminati 

120.60 

50 

Eksiltme §ekli 
gUn ve saati 

3/10/ 938 pazartesi gunu 
saat 2 de. A~1k eksiltme 

3/ 10/ 938 pazartesi giinu 
saat 2,15 te. A~1k ek· 
siltme. 

42.75 3/ 10/ 938 pazartesi gUnu 
saat 2,30 da. Ag1k ek
siltme 

117.56 3/ 10/ 938 pazartesi gUnti 
S."\'it 3 te. Ac;1k eksiltme 

33 3/ 10/ 938 pazartesi gUni.i 
saat 3,30 da. A~1k ek
siltme. 

1 - istanbul K1z <5gretmen Okulunun muallim k1smile pansiyon k1sm1 
talebeleri ic;i,p yukanda yazllt metre ve ~ift ile adedinin tahmin be. 
bedellerile ve ilk teminat ve eksiltme ~ekil ve gUn ve saatleri hiza
larmda yaz1h olanlar eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme istanbul Kiiltiir Direktorlugu binasmda Liseler Muhasebe
ciliginde toplanan Komisyonda yap1lacakttr. istekliler ilk teminatla
nm belli gun ve saatten evvel Liseler Muhasebeciligi veznesine ya
hnlarak teminat makbuzlanm ve bu gibi kuma~, ayakkab1 ve stra. 
Ian imal eden fabrika veya atolye sahibi olduklarma clair 1938 y1h 
Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz etmeleri ve numuneleri uzerine ver
meleri. 

3 - istekliler ~artnameleri ve numuneleri gormek ve ogrenmek iizere 
okula mUracaatleri ilan olunur. 



KOpekler 
Sevimli 
s1hhat 

hoshoslartmtztn 
' ' 

ve terbiyesine 
dikkat etmeliyiz! 

~imdi bir <;oklanmtz kopek besliyo -
ruz malum ya .. Bir ktsmtmtz modadtr di
ye bu i~i yaptyor, bir kismtmlz ise ~ocuk· 
suz oldugumuz i~in kendimize arkada§ a
nyoruz. Fa kat ekserimiz onlarm istirahat 
ve s1hhatini temin edemiyoruz. Halbuki 
kopek diyip de ge~memeli, onlar da ade
ta hirer insan yavrusu gibi dikkat ve ihti· 
mam isterler. 

Evvela terbiyelerinden ba§hyahm. Ko
peklerinize eger hususi marifetler yapttr
mak istiyorsamz bunlar ic;in hususi mual
limler vard1r. Hayvanlarmm onlara gon· 
dermeniz icab eder. Yok sade evde uslu 
ak1ih otumalanm kafi goriiyorsamz size 
bu babda bazt tavsiyelerde bulunabiliriz. 

Hayvana en kiic;iik vesilelerden istifa
de ederek daima bagmp ~agtrmaymtz. 
<;iinkii kopek bu §ekle ah§trsa biiyiik bir 
kabahat yaptlgt zamanki kizmamza, da· 
nlmamza da ehemmiyet vermez. Onun 
ic;in hayvana nadiren bagmmz. Kabahat 
yaphgl zaman beline hafif kubac dar • 
beleri indirerek de onu tedib edebilirsi • 
niz. F akat sonunda kendisini affettigi -
nizi de gostermeniz icab eder. Lakin ne 
kadar olsa hayvandtr, onun ic;in ayakka
bt, terlik, §apka, fuc;a ve saire gibi e~yay1 
onun yeti§ebilecegi yerlere buakmaytmz. 
T ahrib eder. Sonra temizlik meselesi nok-

tasmdan da onlan s1k1 stki muhafaza et -
mek icab eder, ac;1kta kaldilarsa ytka • 
mak, amonyak veya sirkeden ge~irmek 
muvaftkttr. Baktmtz ki kopeginiz uslu o
turmak ve size itaat etmek ic;in iyi bir te· 
mayiil gosteriyor, onu hemen miikafat· 
landmmz, sevip ok§aymiz I 

Kopeginizin sthhatine de terbiyesi ka
dar itina etmeniz kendi menfaatiniz ikb· 
zasmdandtr. Onu kiic;iikten a§tlatmtz ve 
daha ihtiyatkar bulunmak isterseniz altm
ct aymdan itibaren kendisine hususi hab
lardan vermege ba§laymtz. 

F azla kabtz olursa biraz zeytinyag1 
ic;iriniz. Barsaklannda intizamS!Zltk ala • 
metleri gordiiniiz mii, hamur yap1p ic;ine 
lokum ~ekeri tarzmda ince dogiilmii~ o -
dun komiirii tozu kart§tmp yediriniz. E
ger harareti yiikselirse veya viicudiinde 
ktrmmhklar filan hasii olmaga ba§larsa 
muhakkak bir baytara miiacaat etmek 
lazimd1r. <;iinkii kopeklerin baz1 hasta • 
hklan kendileri ic;in oldugu kadar etra • 
fmdakiler ic;in de tehlikelidir. 

Gene kopeklerin giinde iki defa, ke • 
male gelmi§ kopeklerin ise giinde iic; defa 
muayyen saatlerde yemek yemeleri laztm· 
dtr. Onlara etsuyuna batmlmi§ hamurlar, 
ezilmi§ pirinc ve sebze vermelidir. Keza 
zaman zaman tirid §eklinde ekmek, ba • 
hk, <;iy et de verilebilir. Az §ekerli pasta· 
lar, biraz kuru ekmek kabugu yedirilebi
lir. Ic;mek i~in alelade su, hasta oldugu 
zaman da slit ic;irilir. Kopek, ihtiyac his
settigi zaman birkac; dakika ic;in dt§anya 

~"'""'~ ,. oJt, .. . _..:''\ 
~ \ 

p 
c;Ikanhr. Sonra hergiin hie; olmazsa bir 
saat onu a<;tk havada gezdirmek, ko~ • 
turmak laztmdir. 

Kopegi s1k s1k banyoya sokmamahdtr. 
Y almz hergiin muntazaman raramah ve 
ftrc;alamahdir. Ayaklarmm i~ taraflarm
da liizumundan fazla uzami§ ktllan da 
kesmegi ihmal etmemelidir. 

Bazt cins kopeklerin, mesela pekinua • 
!arm, buldoklarm gozleri pek hassasttr. 
Onlann gozlerini zaman zaman §apia 
banyo etmelidir. Di§ etlerini ise limonlu 
veya tentiirdiyotlu su ile c;alkalamah, di§
lerinin kirlt'rini temizlemelidir. Kulaklan 
biiyiik kopeklerin kulaklannm ic;ini fe -
nikli vazeline bulanm1~ temiz pamuk ve
ya bezlerle temizlemelidir. Rutubetli ha
valarda gezmege c;Ikartlmt§ kiic;iik kopek
lerin gogiis ve boyun tiiylerini kuru bez -
!erie kurulamayi da unutmamahdtr. 

Biitiin bu zahmetlere mukabil onlarm 
gozlerinde, hal ve tavnlarmda size k~§l 
goreceginiz sadakat ve muhabbetle c;ek • 
tiginiz eziyetlerin bo§a gitmedigini anh -
··arak, memnun ve miiftehir olursunuz I 

I Serin giinler k1yafetleri 

Siyah yiinliiden bir elbise. On ktsml 
ba§tanba§a kaplan derisile ortiilmii§tiir. 
Omuzda ve kolda orijinal §ekiller. 

1 
Diiz eteklerle giyilebilecek orme ceket. 

Y ollan ye§il ve rna vi - gri. 1stenilirse 
ktsa ve ba~ka bic;imde de yaptlabilir. 
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Y iiziiniizii yeniden giizelle~tiriniz! 
Sonbaharda sayfiye donii'ii ~ehrenizin cildine 

tatbik edeceginiz masajlar, kompresler ve kremler 
hakk1ndaki tavsiyelerimize riayet ediniz! 

Sayfiye donii~ii yap1lacak s1hhat ve 
giizellik tedbirleri arasmda bilhassa cilde 
tatbik olunacak ihtimamlar ba~ta gelir. 
Her ak§am makyajmiZI hususi yagb bir 
madde, saf ve iyi bir kremle c;:tkarma -
mz icab eder, eger deriniz kuru ise kre
min yagh olmas1 kat'i bir mecburiyet 
~ekline girer. F akat cildiniz yagh ise mii· 
savi miktarda tath badem yag1 ile por· 
taka! usaresini kan&bqp kullanmak kafi
dir. Bu mayii kullanmadan evvel mut
laka c;:alkalamak laztmdtr. Yiiziiniize sii
riip iyice ic;irdikten sonra yanm saat o 
~ekilde buakmahdtr. Y anm asat gec;ince 
temiz bir bezle kurulamah ve yatmaltdtr. 
Y almz cildin temas edildigi zaman tath 
bir tesir yapar derecede nemli olmast ka
fidir, vJctk vtctk yagh olmama.st gerek· 
tir. 

Ertesi gun yiiziiniize giizel bir yu • 
murta maskesi haznlamamz muvaftk o
lur. Beher yumurta sansma bir kahve ka· 
~1g1 kafuru yagt kan~tmp bu mahluttan 
bir maske yapmah, yiizde yanm saat mu· 
hafaza ettikten sonra 1hk su ile y1kaytp 

c;tkarmahdu. Cildinizin yazm giine~ten 
ve ac;tk havadan esmerle§mi~ kiSlmlanm 
beyazlatmak i~in ise oralari sabah, ak~am 
limon usaresile ogmak icab eder. Limon 

usaresini oralarda kuruyunctya kadar hi· 
rakmah, sonra giilsuyu ile ytkamahdtr. 

Yiiz ve saire gibi derisi fazla hassas 
yerler kin limon usaresine iic;:te bir giil· 
suyu kart~tlrdtktan sonra bu ameliyeyi 
yapmak muvaftk olur. Cildin kurulugunu 
ve gergin]igini giderip ona elastikiyetini 
iade edebilmek kin ~u &ekilde kompres
ler tatbik etmek laztmd1r: 

Yiizii ortecek biiyUkliikte gazden bir
ka<; kompres parcast kesiniz. Bu bezleri 
thk suda halledilmi~ yulafunu mahlutu· 
na batmp yiiziiniize tatbik ediniz ve 
mUmki.in oldugu kadar fazla miiddet 
muhafaza ediniz. 

Eger yiiziiniizde fazla kuruluk, kii -
ciik yamklar ve saire varsa hemen masaj 
ameliyesine tevessiil etmeniz gerektir. Fa· 

kat bu masait usuliinde yapmak gerektir. 
y oksa iyi!ik yerine fenahk tevlid etmesi 
ihtimali vardtr. Bu masajt kakao yag1 
kart$hnlmi$ bir merhemle, yahud diger 

saf ve iyi yagh merhemlerle tatbik etme· 
gi tavsiye ederiz. Hatta bu meselede bir 
mUtehasstsa miiracaat tmegi de aynca i
lave edebiliriz. Solmu~. buru§mU§ deri -
Jeri yeniden diriltecebilecek bir<;ok c;e§id 
kremler vardtr. F akat bunlar ancak mii
tehasstsm miitaleasma gore tatbik oluna
bilir. 

Y azm gozlerinizi giine~ten muhafaza 
etmek icin siyah gozlUk taktmtz. Yiizii
niizii korumak icin ise §apka giydiniz. 
Bunlar muayyen noktalarda yerler yap· 
mt~lardtr. Buralan da yagh maddelerle 
hafifc;e ugu~turmak, sonra ten rengi bir 
pudra ile pudralamak iyidir. Keza, goz
kapaklanmza da yagh fond~rdan siir
mek faydahdtr. Ka~lanmz da belki uzun 
zamand1r ihtimam gormemi~tir. Binaen
aleyh onlarl da ihmal etmeyiniz. F azla 
kill an almtz ve aldmmz! 

Dudaklanmza da ak&am sabah yagh 
bir madde ile masaj yaparsamz onlar da 
kuruluklarmt ve c;atlakhklanm kaybe -
derek yeniden diizgiin ve yumu&ak olur· 
lar. 

Boynunuzu da bilhassa ihmal etme· 
me~iz, yiiziiniize tatbi~ ettiginiz ~ekilde 
baz1 ihtimamlardan orayt da mahrum 

btrakmamamz icab eder. Her ak§am yat· 
mazdan evvel boynunuzu yukandan a· 
~agtya dogru besleyici bir pomadla ma
saj yapmamz ~ok faydalt olur. Bir miid
det sonra hafif<;e kurulad1ktan sonra ii· 
zerini pudralaytp o halde yatmamz c;ok 
miikemmel netice verir. Pek k1sa bir 
miiddeti miiteaktb boynunuzdaki genc
le~me alaimini gorerek ~a~tp kalacagmtz 
muhakkaktir. · 
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Bu sene nas1l ~apkalar giyecegiz? 
Bu sene kt§In ne §ekilde §apkalar giye

cegimiz heniiz kat'i surette belli olma -
makla beraber, gene yiiksek tepeli §ap -
kalann moda olmakta devam edecegi ve 
§apkalann one dogru igilerek yahud bir 
ka§m iizerine dogru temayul ettirilerek 
giyilecegi anla§Ilmaktadtr. Bu tarz v 
pek rahat degilse de herhalde §Ik dur -
maktad1r. ~apkalar, malum oldugu iizere 
sac; tuvaleti modalarile bir yolu takib et
mektedir. ;;imdiki sac; tuvaletlerimiz sac;
lanmtzm ba§tmiZin alt k1smmda toplan • 
masma sebeb oldugu cihetle §apkalar 
miimkiin oldugu kadar tepemizde yiik • 
sekte durmaktadtrlar. Nitekim boyun al
tmdan bagh §apka modas1 da bu hususta 
kolayhg1 mucib olmak ic;in <;Ikanlmt§tlr. 

ltiCumhuriyetftl 
In! ~ 0 k $ lYI ~ lYI lfll lYI 

S1hhat Vekaletinin nazan 
dikkatine 

Gemllkte muamelat muakktbt Ahmed 
Kayaalp imzasile aldJ~Imiz mektubda de
nillyor kl: cAni blr dogum vak'asma yeti~
mes11~1n ebe Sabireye k~tum. Belediy ebe
sl olmayntca gelmem, dedi. Beled!ye ebesi 
tzlnliyml§: h~kumet doktoruna ba§vura -
YJm; dedlm; Istanbuldaymt~. beledlye dok
toruna glttlm, ebe Sab!reye hitaben bir 
tezkere yazch, fakat bu yazilanlar ebeyi 
yerinden ktmtldatamadt. Belediye reisine 
gittlm. KBidmlar haplsanesind.e gard!yan
llk eden lhtiyar ebe Miiriivvete mes'uliyet1 
kendis!ne aid olmalk iizere hastama gel • 
mesinl yazd1, o da Adliye miifetti~l var. bu
radan ayrllamam cevabmt verdi. Polise 
kol}tuk, ebe Sabireyi bulamadt. Nihayet 
Milddelumumllige ba§vurdum. 0 da polise 
ebe Sabire hakkmda zab1t tutulmasmt em
retti. Bereket bu miiddet zarfmda polis, 
beled!ye doktorile il;ll halletml~. beled!ye 
doktoru evime geld!. Vatandal)larm bu gibl 
vaziyetlerde m~ktilata maruz buaktlma
mast 1~ln Sthhlye Vekaletinin esasl! ted -
blrler almasm1 temenni ederim.> 
Bak1rkijy Belediyesinin nazar1 
Baktrkoyde istanbul ca.ddesl tizerlndekl 

evlerden birinde oturan karilerimlzden b!rl 
yazdt~ mektubda diyor ki: cBaktrkoyiin 
en gtizel caddesl olan istanbul yolu iizerin
dekl elektrlk ~ubesi karl)Ismda sua !le olan 
evlerlmlzln onii biiyiik b!r meydanltktir. 
Evvelce burast <;aytrl!k bir yerdi. l;limdi dort 
senedenberi buraya koyliilerin pazar1 kn
ruluyor. Bu kocaman arazi araba ve ayak 
gezint!ler!le ~lgnenip toprak iyice kum ve 
saman, mtstr saplarlle berbad bir hale gir
mfl?tlr. Ayni zamanda §!mal rii.zgarlarma 
da kar§t bulunuyor. Yoldan ge~en vesaitin 
kaldirdl~t toz yetmlyormu§ gibl kar~lmlZ• 
dan ge1en giibrell tozlarla ne tiirlii. <;arp 1~a
ca~tmlzl bilemezs!niz; bundan dolayt ne 
yapaca~lmlzt ~a§lrml..\> b!r haldeylz. Pen
cereleri a<;amtyoruz. Bundan ba§ka mey
danhga blr iki kavun sergisi ku -
rulmul;ltur. KOyliilerin arabalan oralarda 
her gece konakllyorlar. Miiteaddid yerler
de actk yi.iz numaralar bulundugu !<;in <;ok 
pis kokular duymaktayiz. Bu yiizden r!v::t
rtmtz halln ve ba§ta s1radaki evler olmak 
Uzere bizler son derece rahatstz blr vazl
yette YB.I?lYoruz. Alakadar makamlarm d\k
kat nazanm ~ekmenlzl dilerim. 

Ki.i~iik san' at kooneratifleri 
Sanayi Umum miidi.irii Reiiad, diin 

~ehrimize gelmi§tir. Re§ad, diin Stan -
dard Ovil Kumpani merkezinde benz in 
kumpanyalan miimessillerile bi r mlid
det benzin fiatlan iizerinde gorii§mii§ _ 
tiir. 

Sanayi Umum miidiiri.i , istanbula bil
hassa ku~iik san'at k ooperatiflerin ·n 
kurulmas1 hususunda sanayi miifetti§

' leri tarafmdan yamlmakta olan haztrhk 
ve temaslan tetkik etmek iizere gel ·

' mi§tir. 

Hayvan sergisi tehir edildi 
Kemerburgazda ac;Ilacak alan ehli 

hayvan sergisi 22 eylul per~embe giinii
ne tehir edilmi§tir. -..--

Beyoglu Halkevinde snor 
faaliyeti 

Beyoglu Halkevinden: 
1 - Mevsim dolaytsile tatil edilmi§ 

olan kapah salon spar faaliyetine 1 te§
rinievvel 938 tarihinden itibaren ba§ • 
Ianacaktlr. 

2 - Faaliyet program1 tanzim edil -
mek iizere bulundugundan, faaliyete i~
tirak etmek istiyen spor §Ubemizde ka
ytdh ktz ve erkek iiyelerin, salonumuz
da 9ah§mak istiyen mekteb, kuliib ve 
sair te§ekkiillerin nihayet 20 eylUl 938 
tarihine kadar miiracaat ederek prog -
ramda yer almalanm rica ederiz. 

isve~ tahfelbahirleri ingi lterede 

J 
Londra - Uq !svec;; tahtelbahiri tn

giliz limanlanm ziyaret etmektedir. 
Yuknllti resimde bunlarQ.an bir tane
sinin miirettebatmt istirahat halinc!.e 
goriiyorsunuz. 
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MAGAZiN 
Tiirkiyenin~en ~ok okunan 

ayhk salon tnecmuaa1 

Perde arkas1 muharebeleri ! 
Modern casus· o ·dulari 

nas1l ~arpi§Iyorlar ? 
Me~hur ispanyol casusu 

patates iriligindeki ceb 
telgraf ~ekerken 

Kon!1ita Mendoz, 
telsiz makinesile 

yakalannu'ti 

Yukanda solda Kon~ita Mendoz ve sagda Jan Georgel; B§agida 
solda Viyelopolska, sagda Sandra Katiyef 

Lehli Kontes Vielopolska'nm mah- 1 

pus bulundugu hiicreye girmege muvaf • 
fak olan, fakat casuslugu anla§Ihnca ha· 
pisane duvarlarmdan d1~an c;1kamaytp 
celladm baltast altmda can veren Kul -
man'm ak1beti, gene ortaya bir taktm ca
su3 isimleri c;tkardt. 

Bunlarm arasmda, Kontes Vielopols -
ka'mn bugiinkii aktbetini hamhyan Lehli 
casus, Sornovski gibi c;ok tehlikelileri, 
onun kurbanlarmdan Kitti ve Gerda gibi 
gafil avlananlan ve nihayet gene onun 
yiiziinden idam edilen Kulman gibi deli
ce cesaretinin cezasmt ~ekenleri vard1r. 
Bu vok tehlikeli i§in i~inden nisbeten ha· 
fif cezalarla kurtulan iic;: kadm casus 
vardtr ki maceralan dikkate deger. 

Bunlann ba§mda Sandra Katyef ge· 
lir. Bu kadm, yiiksek casus stntfma men· 
subdur ve en fazla para veren kimse onun 
hesabma c;ah§tr. 

Sandra'yt, Budape1tede, elinde gizli 
bir fotograf makinesi ve bir ytgm negatif 
filim bulundugu halde tevkif etmi§lerdi. 
Casus kadm, idamdan kurtulmak iimidile, 
sue; ortaklanndan iic;iinii ele vermi§, fakat 

bu iic;: casusun vaziyeti vaktile haber ahp 
kac;malan iizerine idama mahkum edil -
mi§ti. 

Sandra, §ohretini otedenberi i1ittigi eel· 
lad Hans Kubias'tn eline dii§ecegini an • 
laymca, kapabldtgt hiicrede kendinden 

gec;mi§ bir halde yigildt, kaldt. Zira bu 
cellad, meslegi domuz kasabh~ oldugu 

i~in, idam mahkumlanm hic;bir alet kul
lanmaga liizum gormeden, domuz oldii • 
riir gibi, iri ellerile bogazlanru s1kmak 
suretile idam ederdi. 

Sandra Katyef, kazandtgl paralar sa
yesinde edindigi c;:ok liiks e§yayi, miicev
herleri de dahil olmak iizere ftkaraya da· 

gttmt§, strtmdaki hapisane rubasile iktifa 
ederek idam saatini beklemege ha§laml~
tt. 

Bir sabah, gardiyan kadm, onun avaz 
avaz §arkt soyledigini i§iterek hiicresine 
ko§tu. Hapisane nizamati, mahpuslann 
§arb soylemelerini yasak ediyordu. Fa kat 
mahkum kadm gardiyanm soziine kulak 
asmami§, gozleri tavanda, §arklSina de -

vam etmi§ti. Gardiyan, Sandra'nm garib 
tavularmdan §iiphelenerek i§i doktora 
haber vermi§, bir deli doktoru ~agmlmt§, 

mahkum muayene ettirilmi§, cinnet getir
digi sabit olarak bmarhaneye kaldmlmi§· 
tl. 

Sandra Katyef, celladm elinden boy· 
nunu bu suretle kurtarabildi. 

!~amdan kurtulan casus kadmlardan 

biri de Kon§ita Mendez adh 1spanyol 

kadmtdtr. Bu kadm, oturdugu otelde, 

yanmda erkek iki ciiri.im ortagt oldugu 
halde, ancak bir patates iriliginde olan 

ceb telsizile telgraf c;ekerken yakalanmi§· 
tt. Odasmda yap1lan ara§hrmada hie;: bir 
§ey bulunamad1 ve gerek kendisi, gerek 
arkada§lan sorulan suallere hic;:bir cevab 
vermediler. 

Kon§ita Mendez, ikiyiizlii casusluk ve 
bol para tekliflerini de §iddetle reddetmi§, 

nihayet idama mahkum olmu§tu. Su~ or· 
taklan, bir sabah alacakaranhkta kur§una 
dizildiler. Ayni giiniin ak§amt, kadmlar 

Yuk!lrtda ceb telsiz cihaZI, a!?agtda, 
pipoda ve laravat altmda sakla-

nan fotogra£ makineleri 

hapisanesinde yatan Kon§ita, ikiyi.izlii 
casusluk teklifile bir kere daha kar§Ila§h. 
Bu sefer cevab bile vermemi§, ertesi sa
bah saat he§te idam edilecegini bildigi 

halde, hiicresine gelip, kendisine yaptlan 
teklifi kabul etmesi ic;:in adeta yalvaran 
memuru istihfafla kar§tlamt§h. 

!dam saatinden yanm saat evvel, ceza
stnm otuz sene hapse tahvil edildigi habe
rini aldtgt zaman, Kon§ita, biitiin cesare· 
tine ve biitUn metanetine ragmen baytl .. 
IDI§tl. 

Cellad eline dii§mekten kurtulan casus 
kadmlardan biri de T ronkozo hesabma 

casusluk eden ve as1l adt Jan George! 

olup Vera Dani§evski lakahtm ta~1yan 
kadmdtr. F evkalade kurnazca hareket e
den bu kadm, belki on defa yakalamp 
sorguya c;ekildigi ve oteldeki odast kart§ 

kan§ arandtgt, esvablanmn astarma, kun• 
duralanmn topuklarma, pudra kutulan
na, hulasa en akla gelmiyecek e~yasma 

kadar her ko§esi bucagt gozden gec;irildi
gi halde, daima kurtulmu§, mahiyetini 
gizlemege muvaffak olmu§tu • 

Nihayet, onu avhyabilmek ic;in yolu .. 
na, Arjantinli Pako adile kendini tamtan 

bir delikanh <;1karmaga mecbur oldular. 

Onunla daldtgt a§k macerast yiiziinden 

biitiin esranm ele veren Vera, idama 
mahkum edilmek iizere iken, gene o deli
kanlmm tavassutu sayesinde yirmi sene 
hapis cezasile kurtulmu§tur. 

Y eryiiziinde, muhtelif millet! ere men· 
sub casuslar saymakla tiikenmez. Fa kat, 
denilebilir ki, bugiin emrinde en fazla ca· 
sus ~alJ§tlran memleket Japonyadtr, Ve 

J apon casuslannm en biiyii.k hedefi de 
Panama kanah mmtakasile oranm istih -
kamlan ve askeri miidafaa vesaitidir. 
Yiiksek riitbeli zabitler olmast muhtemel 

yahnayak ]apon bahk~Ilan, yiiksek sos· ' 
yeteye men sub olmalan miimkiin J apon 

~ama§trct ve hizmetc;i kadmlar, istihkam -
!ann, harb gemilerinin, tayyarelerin fo • 
tograflanm ~eker dururlar. 

Arasua, kadm erkek bu ajanlarda1 
birkac;t yakalamr. Fa kat ne iistlerinde, ne ' 
evlerinde hi~ bir§ey bulmak kabil olmaz. 

Zira, 1938 senesinde, fotograf ve radyo 

tekniginin r. :~tigi terakki merhalesi, bu 

casuslartn eline, hic;bir gozun kolayca 

sezemiyecegi kadar ufak, fakat pek mii 

kemmel vesait vermi§ bulunuyor. 



Karacii:ter. bobrek.. tas ve lrumlann
dan miitevellic! sancilarmiz, damar 
sertlikleri ve $i$manhk sik~vetlerl· 
nizi U R t N A L ile l!ecirlniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asid tlrik ve 
oksalat gibi maddeleri eriti.r, kam 
temizler, lezzeti hos. almmaSl ko
Iavdrr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su icerisinde almrr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Kiitahya Vilayetinden : 
Kiitahya merkezinde yeniden yapllacak be;, dersaneli okul binas1 in§a· 

atl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 
1 - t~bu in§aatln bedeli ke~fi 35760 lira 61 kuru~ olup bu paranm ya. 

r1Sl 938 biit!;esinden d.iger yar1s1 da 939 biitc;Psinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akc;esi 2682 lirad1r. 
3 - !hale 23 eyltil 938 cuma giinii saat 1S te Kiitahya Daimi Enciimen 

huzurunda yapllacaktrr. 
4 - Bu in§ata aid evrak ~unlardrr : 
A- Proje 
B - Ke:~ifname 
C - Hususi sartname 
G - Fenm 1iartname 
E - Baymd1rhk l!enel sartnamesi 
F - Mukavele projesi 
D - Eksiltme sartnamesi 
5 - l§bU evrakl arzu edenler 180 kuru§ mukabilinde Kiitahya Naf1a 

daresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi ic;in :~u evrakln teklif zarfmm 

~;"erisinde bulunmas1 eartt1r : 
A - Bu isi yapm1ya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - En asag1 25000 lirahk bina insaab yaptlgwa dair bonservis. 
7 - isteklilerin mezkur giin saat 14 te teklif mektublanm makbuz 

ukabiliDde Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ~arttrr. Bu saatten sonra 
ektub kabul olunmaz. ( 6115) 

L eniz Levaztm Sabnalma Komisyonu ilanlan 

BiR ECZACI A NIYOR 
Gi.ilcukte bulunan deniz fabrikalarmda istihdam edilmek iizere 84 

ira ucretle bir eczac1ya ihtiyac vard1r. 
!steklilerin 25/9/938 tarihine kadar Kas1mpa§ada bulunan Komisyo· 

umuza her gun muracaatleri. ( 6381) 

M. M. V ekaletinden: 
Ankc;rada Harb Okuluna bir elektrik memuru almacaktrr. Bu memur

a c.ramlacak evsaf: 
1 - San'at okulu veya ortaokul mezunu olmak. 
2 - Asgari altl sene bilfiil buyuk in~aatlarda filen motorciiliik ettigine 

. dair vesika ibraz etmek. 
3 - Askerlik yapmii;i bulunmak. 
4 - Husnlihal, ahlak sahibi olmak. 
5 - Naf1a Velcaletince ikinci s1mf ehliyetnameyi haiz bulunmak 1iart-

r. 19 eylUI 1938 tarih~ne musadif pazartesi giinii saat 9 da Ankarada M. 
. Vekaleti binasmda Fen ve San'at Umum Mudiirliigunde bir heyeti mii
hasSISa huzurund.a yapuacak imtihanla kazanacag1 dereceye gore ayhk 
reti c20o.. liradan ba~hyarak liyakatine gore c250· liraya kadar iicret 
rilecektir. 

Talib olanlarm Iiizumlu vesaikle bu arzuhal Fen ve San'at Umum Mii-
'rlligiine miiracaat eylemeleri ilan olunur. c409:t (6508) 

ahiliye Vekaletinden: 
Yalva~; kasabasmm meskun ve gayrimeskun • 220" hektar olmak iizere 

li haz1r haritalarmm ahm1 W a§ag1daki ~artlar dahilinde toptan gotiirii 
rak eksiltmiye cikanlmtstir. 

1 - !sin muhammen bed.eli 5000 liradrr. 
2 - istekliler bu i~e aid !iartname, proje vesair evrakl paras1z olarak 

hiliye Vekaleti Belediyeler tmar Heyeti Fen l;lefliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 eyltil 938 tarihine rashyan ~arsamba giinii saat on 

de Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar ~eyetince 
pllacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek il:;in isteklilerin a!iagtda yaz1h teminat ve 
saild avni giin saat ana kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma. 
1 lazimdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
lirahk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun di.irduncu mac1desi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

ni bulunmad1gma clair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen !:?efliginden munakasaya girme i!;in 

caklan vesika. 
5 - Teklif mektublar1 ihale ~nii saat ana kadar makbuz mukabilin

Komisyon Reislii'!ine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 

,avet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 laz1mdJr. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler tmar Heyeti 
Seflii!ine muracaat etmeleri. c 3319 • ( 5774) 

K1r~ehir Naf1a Miidiirliigiinden: 
Eksiltmeye konan i~;~: K1rsehird.e yap1lacak 24396 lira 71 kuru~ bedeli 

ifli Hususi Muhasebe, matbaa binasmm 17997 lira 36 kurusluk insaat 
ir Bu i~;~ 23/8/938 tarihinden 12/9/938 tarihine kadar yirmi gun mud
le ve kaoah zarf usulile eksiltmeye konmu~sa da talib zuhur etmedigin-

12/9/938 tarihinden itibaren bir ay miiddetle, pazarhkla verilecegin
taliblerin K1r~;~ehir Vilayeti Daimi Enciimenine muracaatleri ilan olu-

(6581) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Galatada Sultanbeyaz1d. mahallesinin R1htim caddesinde iistiinde oda
bulunan kargir 7 numarah dukkan lis; sene miiddet ve senevi dokuz 
lira muhammen kira iizerinden a~;1k artbrma usulile kiraya verilecek
isteklilerin ve tediye seraitile diger sartlanm ogrenmek istiyenlerin 

glin Milli Ern lak tdaresine ve arthrmtya gireceklerin de 3/10/938 pa. 
tesi gunu saat 14 te yiizde 7,5 pey akctelerile Milli Emlak Miidurlugun
toplanan Komisyona miiracaatleri. eM.» (6535) 

Fakiiltesi Dekanhgtndan: 
19 eylul 938 tarihinden 28 eylul 938 tarihine kadar devam edecek olan 

ebbbanm tekamiil kurslan a~ag1da yaz1h giin ve saatlerde Fakiiltemiz 
Morfoloji Enstitiisii biiyiik dershanesinde verile,cegi ilan olunur. 

Her giin saat 9 dan 12 ye kadar ve 14 ten 16 ya kadar. Ders yeri 
aync:J. bir yer bildirilmedigi takdirde Anatomi Enstitiisiiniin biiyiik d.er
sanesindedir. 
Saat Giin 
9 - 10 Pazartesi 

10- 11 
11- 12 

14-15 

15-16 

9- 10 Sab 

10- 11 

11- 12 

14- 15 

15-16 

MEVZU 
Dahill tababette 

ak;tiiali teler 
Cerrahide aktiialiteler 
Akli emrazda aktiialiteler 

Farmakodinamide 
aktiialiteler 

Fizikoterapide aktiialiteler 

Dahili tababette acil 
endikasyonlar 

Dahili tababette acil 
endikasyonlar 

tl'rilogide acil 
endikasyonlar 

Dahilt tababette acil 
endikasyonlar 

Dahili tababette acil 
endikasyonlar 

Profesoriin adi 
Prof. N e~et Orner trdelp 

Prof. Ahmed Kemal Atay 
Prof. Mazhar Osman 

Uzman 
Prof. Akil Muhtar Ozden 

Prof. Osman Cevdet 
CubukGU 

Prof. Ne:~et Orner !rdelp 

Prof. Neeet Orner irdelp 

Prof. BehGet Sabit 
Erduran 

Prof. Frank 

Prof. Frank 

9 - 10 Car~amba Cerrahide acil Prof. Nissen 

10- 11 

11- 12 

14-15 

15-16 

9 - 10 Per§embe 

10- 11 

11- 12 

14-15 

15- 16 

9- 10 Cuma 

10- 11 

11-12 

14- 15 

15-16 

9 - 10 Cumartesi 

9 - 10 Pazartesi 
10- 11 
11- 12 

14 - 15 
15 - 16 
9-11 

11- 12 
Sall 

encl.i.kasyonlar 
Cerrahide acil 
endikasyonlar 

Pediyatride acil 
endikasyonlar 

Cerrahide acil 
endikasyonlar 

Cerrahide acil 
endikasyonlar 

Prof. Nissen 

Prof. !hsan Hilmi 
Alan tar 

Prof. Kemal A tay 

Prof. A. Kemal Atay 

Kadm ve do~m hasta • Prof. Liepmann 
hklarmda acil endikas-
yonlar 

Kadm ve dogum hastahk· Prof. Liepmann 
lannda acil end.ikasyonlar 

Oto-Larengolojide acil 
endikasyonlar 
Adli t1bda acil endikas· 
yonlar 

Prof. Hellmann 

Pro. Saim Ali Dilemre 

Adli t1bda acil endikas - Pro. Saim Ali Dilemre 
yonlar 

Dahili tababette lAboratuar Prof. Frank 
muayeneleri 

Dahili tababette llboratuar Prof. Frank 
muayeneleri 

Hifz1sslhha laboratuar 
muayenelerl 

Mikrobiyoloji laboratuar 
muayeneleri 

Mikrobiyoloji laboratuar 
muayeneleri 

Kursa i§tirak edenlere is-
tedikleri tl"niverite klinik-
lerindeJ. viziteler ve ame
liyatlar 
Frengide dahilt tababet 
Frengide dahili tababet 
Fizyolojik kimya l•abora-
tuar muayeneleri 

N evralji, frengi 
Seroloji, frengi 
Dermatoloji, frengi 
Kadm ve dogum hastahk
Iarmda frengi 

Prof. Hirsch 

Prof. Braun 

Prof. Braun 

Prof. Ne~et Orner trdelp 
Prof. Neset Orner irdelp 
Prof. Liepschitz 

P rof. Hayrullah Diker 
P rof. Braun 
Prof. Hulitsi Beh~et 
Prof. Liepmann 

14 - 16 Miinaka!ia 
9 - 11 <;ar~amba Miinaka!?a 

23 eylul 938 cuma giinii sajlt 14 ten 16 ya kadar ve 26 eylul 938 pazar
tesi giinii saat 15 ten 16 ya kadar verilecek olan mikrobiyoloji ders mikro
biyoloji enstitiisii laburatuarmda verilecektir. ( 6299) 

llgtn Belediyesinden : 
1 - Kaidesi 60 santim ve yiiksekligi 90 santim olmak iizere bronstan 

mamul bir Ataturk biistii satm almacaktrr. 
2 - Bust en nihayet te§rinievvelin 20 .nci giinii Tigm Belediyesine 

teslim edilmi~ bulunacakhr. 
3 - Biistiin en iyi evsafta bronstan ve icabatl fenniyeye muvaf1k 

olarak yaptld1gma dair istanbul veya Ankara Belediyesi Heyeti Fenniye
sinden veyahud Giizel San'atlar Akademisinden bir raporun ibraz1 §arthr. 

4 - Pazarhkla mutab1k kalman bed.el hini teslimde Defaten tediye 
edilecektir. 

5 - Al•akadarlann tahriren veya §ifahen eyluliin 20 nci giinii ak§a
mma kadar Ilgm Belediyesi Riyasetine miiracaatleri ilan olunur. ( 6333 ) 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Mlktan Muhammen ~ogu Muvakkat 

Cfnaf az1 ~ogu flab az1tutan tutan teminat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Harici elbise 112 117 taklm 18 25 2044 2135 25 
Kasket iki be-
vazile 82 86 aded 2 25 184 50 193 50 
Kaput 38 41 aded 15 570 615 266 91 
Gemici elbisesi 38 41 tak1m 15 570 615 

3368 50 3558 75 
Fildekos fanila 330 340 aded 77 254 10 261 80 
Patiska d.on 330 340 aded 50 165 170 
Poplin frenk· 
gomlegi iki ya-
kasile beraber 330 340 aded 1 50 495 510 
<;orab 500 510 c;ift 30 150 153 
Mendil 500 510 aded 11 55 56 10 133 55 
t§ tulumu 37 39 ll 4 25 157 25 165 75 
Havlu 190 200 ~ 35 66 50 70 
Omuzluk havlu 30 35 " 1 80 54 63 
Yiin spor fanila 40 50 " 3 75 150 187 50 
Pamuk kolsuz spor 
fanila 40 50 • 50 20 25 
Spar pantolonu 40 50 " 50 20 25 
Kuavat 160 170 " 55 88 93 50 

1674 85 1780 65 
1 - Mektebimiz 11;m mubayaas1 mukarrer bulunan cins ve miktarlan ve 

fiatlan ve m].lvakkat teminatlan yukanda yaz1h 16 kalem e§ya iki 
~artname, ile ayn ayn actlk eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme 3/10/938 pazartesi giinii saat on lie; buctukta Yiiksek Deniz 
Ticareti Mektebi Miidurliigunde toplanacak Satmalma Komisyonun
ca yap1lacaktlr. 

3 - Bunlara aid ~artnameleri ve memhur niimuneleri gormegi arzu eden
ler mekteb muhasebesine miiracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmeye istirak edeceklerin 2490 sayli1 kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki ~artlan haiz olmalan ve muvakkat teminatlanm is
tanbul Yiiksek Mektebler muhasebeciligine yatlrd1klanm gosterir 
makbuzlanm veya banka mektublanm Komisyona ibraz etmeleri ve 
ticarethane ve $irketler namma eksiltmeye i§tirak edeceklerin dahi 
Noterden musaddak vekaletnamelerini F;omisyona gostermeleri Ia. 
z1mdrr. (6554) 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanbgtndan: 
Fabrikam1z i~~ 75 lira iicretli bir tesviyeci ustas1 almacakbr. Motor 

ve elektrikten anhyanlar tercih edilecektir. Taliblerin Heybeliadadaki 
Okul Komutanllgma muracaatleri1 .(64871 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tayin edilecek muhtelif iht1sas §Ubelerinde yeti§tiril-
mek iizere imtihanla 15 lise mezunu sec;ilerek 

Ecnebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 
Narnzedlerin a§ag1da yazu1 §artlan haiz olmalan laz1md1r. 
1 -Turk olmak, 
2 - Tamiiss1hha olmak, 
3 - 18 yasmdan a~ag1, 25 ya§mdan yukar1 olmamak, 
4 - Liselerin fen k1smmdan mezun olmu§ bulunmak, 
5 - 1934 - 1938 seneleri arasmda liselerin fen klsmmdan mezun 

olmue bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile yabanc1 
dilden iyi derecede not almi§ olmak, 

6 - Tahsile gitmeye ve avdette banka hizll).etinde ~al~maga ma
ni resmi veya hususi bir taahhiidu olmamak, 

Taliblerin nihayet 25 eylul 1938 tarihine kad.ar a§agidaki vesaiki 
(M.E.) riimuzile Ankarada Siimer Bank Umumi ve !stanbulda Siimer 
Bank istanbul ~ubesine gondermeleri laz1mdrr. 

1 - Hal terciimesi. 
2 - Mekteb ~ehadetnamesi ve imtihan notlan cetveli. 
3 - Resmi bir hastaneden almm1~ ve yukanda yazll1 S1hhat 

biinye ~artlartm muhtevi bulunmuii bir s1hhat raporu. 
4 - Tasdikli husniihal varakasL 
5 - 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yaztlml§ iir;er niisha olarak gonqerilecek

tir. !mtihan tarihi aynca ilan edilecektir. 

Konya Memleket Hastanesi 

Ba,tabibliginden : 
Kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlan Konya Memleket hastanesinin 

« 31976" lira 90 kuru§ · ke§if bedelli kalorifer i§i ir;in tayin edilen 29/8/938 
giiniinde zuhur eden bir talibine enciimence teklif edilen daha fazla ten
zilata yanalimad1gmdan eksiltme i~i yeniden ve 5/9/938 giiniinden itibaren 
bir ay miiddetle pazarhga konmu~ ve tediye ~artlan ile kalOl'ifer ikmal 
miidd.eti a§agtya dercedilmi§tir. ihale bedelinin % 20 si malzemenin tesisat 
mahalline viirudu ile montaj i§ine ba§land1g1 zaman % 40 radyatorlerin te· 
sisat mahalline gelmesi ve rapb dahil oldugu halde borularm montajmm ik
malinde, % 20 si tekmil tesisabn §artname mucibince ikmalinde, ve miite
baki % 20 si de tekmil tesisatm §artname mucibince ikmalinde, ve miite
baki yiizde yirmisi de 940 ylh §Ubat aymm en soguk giiniinde yap1lacak 
kat'i kabul tecriibesinin akebinde tediye edileceginden kat'i teminat d.a 
ayni zamanda miiteahhide iade edilecektir. Talib olanlarm pazarhkla iha
le giinii olarak tayin edilen 4/10/938 sah giinii teminat mektublarile bir
likte Ticaret Odas1 vesikalarm1 haiz olarak Yilayet Enciimen •odasma 
gelmeleri ve §eraiti ogrenmek ve daha fazla malumat almak i~in ae Has
tane Bastababetine mliracaatleri ilan olunur. ( 6227 )' 

Tiirk Antrasiti 'nin 
Istanbul Satu; yer i : 

Ta, Han asma kat 
URuN TiCARET TURK Ltd. $ti. 

Telefon 23623 - Depo Telefon 36- 131 

Haydarpafa Lisesi Satinalma Komisyonundan : 
BEHER1N!N 

N E V' t 
Talebe srrast 
Kiirsii 
YaZl tahtast ( biiyiik ) 

~ ll ( kii~iik ) 
Yatakhane dolab1 
Koltuk sandalye 
Smtf dolabt 

Adedi 
200 
10 
8 
7 

100 
40 

3 

Fiah 
12.50 
35.00 
30.00 
25.00 
12.00 
9.30 

65.00 

Tutan 
2500.00 
350.00 
240.00 
175.00 

1200.00 
372.00 
195.00 

5032.00 
Haydarpa§a Lisesi pansiyonu ictin yaptmlacak olan yukanda cins ve 

miktan ve tahmin bedelleri yaz1h e§ya kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu§tur. Eksiltme 19 eylUl 938 pazartesi giinii saat 15 te istanbul Kiil
tiir Direktorliigu binas1 icinde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Ko
misyond.a yap1lacakhr. !lk teminat 378 liradtr. 

Sartname Haydarpa:sa Lisesinde goriilebilir. isteklilerin 2490 say1h 
kanun hiikiimlerine gore haz1rhyacaklari teklif mektublarmt 938 y1h Ti
caret Odast vesikasile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Ba:skanhgma vermi~ ve bu zarflarm iyice 
miihlir mumile kapablmi1i olmas1 laz1mdrr. Postada olan gecikmeler ka
bul edilmez. ( 6079 ) 

Edirne Naf1a Miidiirliigiinden: 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

1 - Uzunkoprii Hlikumet Konagmm 13706 lira 17 kuru~luk bir kl· 
stm in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye c_;Jkarllmt§hr. 

2 - Eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, hususi, fenni ~artname, 
Baymdtrhk i§leri genel §artnamesi ve ke~if evrakl Edirne Naf1a Mudiir. 
liigiinde goriilebilir. 

3 - Bu i~in ihalesi 30 eyltil cuma giinii saat 15 te Edirne Naf1a Mii· 
diirliigu odasmdaki Komisyonda yapdacakt1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;;in 1028 lirahk teminat vermek ve a§a· 
g1daki vesaiki haiz bulunmak laz1md1r. 

A - 938 senesine aid Ticaret Od.as1 kag1d1. 
B - !haleden en az sekiz gun evvel bu i~e girebilmek ictin Naf1a Ve

kaletinden veya Edirne Nafm Miidiirliigiinden ahnml§ ehliyet vesika
Sl, 2490 say1h kanuna gore haztrlanmt~ teklif mektublan mezkfuo giinde 
saat 14 e kadar Komisyon Ba~kam Naf1a Miidiiriine verilmi§ olma~ la • 
Z1md1r. Postada gecikmi~ mektublar kabul edilmez. ( 6445) 

M. M. V. Hava Miiste,arbgindan: 
1 - Birisi M. M. Vekaleti Hv. Miiste~arhg1 tn~aat f?Ubesind.e digeri 

Kutahya Tayyare alaymda istihdam ecl.i.lmek iizere c 165 - 256 • lira ara. 
smda ayhk iicretle iki in§aat mimar1 ahnacakhr. Bunun iGin ~eraiti ber
vec;hi atidir : 

A - Turk olmak ve yabanc1 kadmla evli olmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini yapm1~ olmak. 
C - Hiisnii ahlak sahibi olmak ve s1hhi vaziyeti miisaid bulunmak. 
E - Mekteb ~ehadetnamesi ve Naf1a Vekaletinin ruhsatnamesini haiz 

bulunmak. 
F - Simdiye kadar c;ahst1g1 in§aat i~lerinde muvaffakiyet derecesine 

aid vesikas1 olmak. 
G - Mimar olmadtgl takdirde ruhsatnameyi haiz yap1 i§leri miihen

disi tercih edilir. 
H - Talibler fazla oldugu takd.irde bir lisan bilen veya Avrupada 

ikmali tahsil eden tercih olunur. 
2 - Talibler ellerindeki vesaikle Ankarada M. M. V. Hava MiistP.,... 

:sarhgma ve !stanbulda Ye!iilkoyde Hava Aktarma Amban Miidiirliigiine, 
Eski§ehir, tzmir, Kiitahya ve Diyarbak1r Tayyare alaylan Komutanbk· 
larma miiracaat edeceklerdir. Muracaatler 26 eylUl 938 pazartesi giinii ak
samma kadar kabul edilecek ve bu tarihten sonraki muracaatler nazan 
itibara almm1yacaktll', c 3610 .. ,( 6398) 



MEK EPLER 
K1z 

Erkek 

Sara~hanebat•nda Horhor caddesinde --------~ 

HA YRiYE LiSESiv~::~~ 
Ana ilk orta Use smtflarile fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisam ilk smtflardan itibaren ba$lar. Arzu 
ede~ taiebe ~kulun husust otobiislerile naklolunur. Kavtd i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. tstiyenlere tarifname ~onderilir. Telefon : 20530. , - Resmf Llselere muadil : IZMiR • BUCA'da 

r 

KIZ 
ERKEK K U L T u R L 5 E 5 • 

I 
• 
I 

GUndiiziU 
Yatlh 

!zmirin en havadar ve sakin yeri olan (Buca) nm astrdide ~amla~il.e me$hu:, ~u~:_esna bir v.illasmda kuru~mu~ 
tam te$kilath bir miiessesedir. (Orta) ve (lise) sm:fla:1 vardtr .. tzmmn. en dege7h ogretmenlen .:arafm~an 1dare 
edilir. Frans1zca almanca, ingilizce dillerine husus1 btr eh~mm1yet ver!lmekted.ir. Yatth ytlhk ucret (lise) k1sm1 
iGin askeri kam~ dahil (240), orta ktstm i~in (225) liradtr. Ilk kl~l~ iGin de yalr;~z yatlh .?greni~i kaydolunabilir, 
Ucret (200) lirad1r. Memur ve miitekaid ~ocuklarmdan % 15 tenztlat yaplltr. 8u ucretler u~ taksttte ahmr. 

Kay1dlara devam ediliyor. -

Ni,ANTA,INDA (Eski Feyziye) 
• 

Yat1h I Yat1s1z 1$1K LiSES 
Memleketimizin en e:;ki Hususi Lisesidir. Remt liselere muadeleti tasdik edilmi$tir. :Ana, tlk, Orta 

ve Lise ktslmlarile Fen ve Ed.ebiyat kollan vard1r. Lisan tedrisatma husust ehemmiyet verilir. Yeni yap1lan 
paviyonla mekteb asri bir $ekle ifrag edilmi$tir. K1zve Erkek talebe i~in ayrt daireler vardtr. Talebe kayd1 
i~in her giin ondan on alttya kadar miiracaat edilebilir. Fazla malumat iGin tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

K1z, Erkek - Gecel, GUnsel 

Yuca Ulkii Liseleri 
Kay1d muamelesine ba~lanmt~br. istiyenlere izahname gonderilir. 

( <;arl'i1kap1, Tiyatro Caddesi - Telefon 20019 ) 

Dr. IHSAN SAMi [1 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Deniz Gedikli Erbaf Orta 

Umumi kan tahlilatl, frengi nok
bf nazanndan Vasserman ve Kahn 
teamiilleri, kan kiireyvatl sayllmas1. 
Tifo ve ts1tma hastahklan te~Shisl, 
fclrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlil~tt. Ultra mikroskopl, hu. 
sust a$tlar tstihzan. Kanda fire, 
~nker, Klorllr, Kollesterin miktar
lannm taydnf, Divanyolu No. 113 Okulu Miidiirliigiinden: 

1 _ 7 ve 8 inci sm1flanm1zla aynca aonanmaya g~~i.~li er olarak or. 
ta okul mezunlan almacaktlr. Kiiltiir orta okullarmm butunleme smavlarx
nm sonu olmak iizere kaytd miiddeti eylul nihayetine kadar devam ede • 

cektir. f · 1 k 8 · i 2 _ 7 inci smtfa girmek iGin bu sene 7 inci. sm1 a geGml$ o ma , 1?c. 
s1mfa girmek i~in a.e bu sene 8 inci s1mfa gec;ml§ bulunm.ak ~arthr. Ged1kb 
er olmak ic;in bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulun-
mak lazimd1r. 

3 _ 7 inci rilmf ic;tn ya1 13 bitmil 17 bftmemf§, 8 inci sm1f i~:in 14 bitmi1 
18 bitmemi!? gedikli er i~tn 15 bitmiiS 19 bitmemi~ olmas1 laztmd1r, 

4 _ Qkul t'llras1z ve yatJhdll'. Her ay bir miktar maa§ ta ver!lfr. Mfi-

Tel: 20981 

l"iirk Ticaret Kaptan ve 
Makinistler 

Cemiyeti Umumi 
Katibliginden: 

Cemlyeti.mizin senelik kongresi 26/9/ 
938 pazartesi giinii saat 14 te cemiyet 
merkezinde toplanacagmdan bilumum 
aza arkada§larm gelmeleri rica olunur. racaatcllarm Kas1mpa§ada Okul Miidiirliigiine ba~ vurmalart. ( 6110 ) 

(~--------------------------------------· DENiZBANK AKAY 
~~~ i~etmes· : 

Adalar ve Anadolu kiyisJndan donii~ go~ nakliyat1 
Adalardan ve Anadolu kJyJsmdan ~ehirdeki evlere kadar go~ i~lerile 

llkbaharda yazhga glderken yapdd1g1 gibl 

Antalya Umumi Nakliyat Tiirk Anonim ~irketi 
tarabndan ·kolay ve ehven §eraitle yap1laeaktJr. Bir hO.yuk par~amn nakil ucreti 

Yiiz Yirmi kuru,tur 
MUracaat yerl : fiilrketin bUtUn 'ube ve te,kiiAt• Telefou : 24220 • 23801 

PATI ile 
tedavi ediniz 

BASUR 
MEMELERiNi 

RE.MTA 
I~ ve d1~ basur memelerinde, basur memderinin her tiirlii iltihablarJnda, 

cerahatlenmi~ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
REKTA PATI daima muvaffakiyetle ~ifaYJ temin eder. 

ANKARA DEVLET TiYATRO OKULUNUN 
TEMSiL VE OPERA BOLUMLERiNE SINA VLA 

PARASIZ Y A TILl KIZ VE ERKEK 

T ALEBE ALINIYOR. 
TEMSiL BOL'OMti: 
I - 'l'ahsil miiddeti en az iic; senedir. 
isteklilerden aramlan genel vas1flar §Unlardir: 
A - Viicudii kusursuz olmak. 
B - iyi bir kulaga malik olmak. cl§itti~f sesleri aynen tekrarltyabil • 

mek.,. 
C - En az ortaokuldan mezun olmak. 
D - Sivesi sahneye miisaid olrnak. 
E - K1zlar ic;in en a§ag1 ya§ 16, erkekler ic;in 17 dir. 
II - Se~im smavmda aramlacak ~eyler §Unlard1r: 
A - Diizgiin ve serbest konu:,ma, gordiigii veya okud.ugu bir §eyi 

anlatma kudreti. 
B - Okudugu veya gordiigii bir tiyatro piyesi ic;erisinden sec;ilecek bir 

rolii yapabilmek. · 
C - Sma~ k;~rnisyonunca verilecek bir rolii yapabilmek., 
OPERA BOLUM'O: 
I - 'I'ahsil miiddeti en az be§ senedir. 
Taliblerde aramlacak genel vas1flar temsil bOliimii i~in ~kanda zik· 

redilen genel vas1flarm aynidir. Yalmz sesi iyi ol:tnak §artttr. <;ok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - SeGim smavtnda aramlacak §eyler §Unlardtr: 
A - Kendi ser;ecegi bildigi bir ~ark1y1 soylemek. 
B - Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek. 
C - Ritmik duyma ve hissetme kud.reti. 
Tiyatro okulunu temsil ve opera boliirnlerine taleoe sec;me smavlan fs. 

tanbulda 4 - 8 birincite~rin 938 de q.alatasaray Lisesinde veya 11 • 15 birin· 
cite§rin 1933 de Ankarada Muzik C>gretmen Okulunda yap1lcakttr. !stekli
lerin dilekc;e ile fstanbulda veya Ankarada yukanda ad1 ~ec;en okul direk
torliiklerinde en geG smavm b~hyacag1 giine kadar miiracaat etmeleri la
zimdir. 

Dilek~eye baglanacak vesikalar $Unlardtr: 
A - Niifus tezkeresi veya tasdikli bir ornegi. 
B - Okul diplomast veya tascl.ikli bir ornegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hiisni\'1al vesikast. (6548)' 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Liseler olgunluk imtihanlarinin 19 eylUI 938 de 
bitmesi dolayuile evvelce 22 eyiUI 938 aktamt nihayet hula 
cag1 ilan edilmi§ olan 938 • 939 tedris senesi kayd1 kabul 
muamelesine 27 eylul 938 aktamma kadar devam edile
cektir. 
2- Mektebe girmege talih olanlar arasinda yapi.lacak 

miisabaka imtihanlari eyluliin 29 ve 30 uncu per§embe ve 
cuma giinleri saat 9 da bathyacakbr. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak 
giinleri baric olmak iizere her giin saat 
mekteb idaresine miiracaatleri. (6571) 

istiyenlerin tatil 
9 • 16 ya kadar 

Zonguldak Nafta Miidiirliigiinden : 
Zonguldak Vilayetinin Caycuma nahiyesinde :vapliacak 28135 lira 56 

kur~ k;e~if bedelli Qaycuma ah~ab ki:ipriisii tamiratl ile sahil tahldmab i§i 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltmesi 26/9/938 pazartesi giinii saat • 11,. de Zonguldakta Naf1a 
Miidiirliigp. odasmda toplanacak Kornisyonu mahsusunda yap1lacakttr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miitefer:r:i diger evrak mezktlr Miidiri
yette .r;(oriilebilir. Muvakkat teminat • 2110,. lira c 17, kuru~tur. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin Naf1a VekAletlnden yalmz bu 1~ i~in 
ahnm1s miiteahihdlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmd.an 938 y1lma alm
ml~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarm1 yuka
rida yazili giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Re· 
iligine vermeleri il'an olunur. ( 6209) 

Devlet Orman i,Ietmesi Revir Amirliginden: 
1 - Revirin Keltepe ormanlarmdan istihsal olunarak Karabilkte is

tasyonda depoda istif edilmi$ olan 921.494 metre milraba muadj.l. 1604 aded 
c;am tomn1gu a<;tk artbrma ile satllacaktlr. 

2 - Tomruklann kabuklan soyulmu~ oldu~ndan hacim kabuksu2: or
ta kutur iizerinden hesab edimistir. 

3 - Tomruk4lra aid sat!~ §artnamesi Orman Umum MUdilrlii~iln& 
Ankara ve tstanbul Ormqn Ba§miihendisliJine miiracaat edilerek goriile
bilir. 

4 - Tomruklarm heber metre mikab1 14 lira 60 kuru§ muhammen be
delle a~:tk artbrmtva konulmu!ltur. 1steklilerin % 7,5 muvakkat pey akc;e
sile 26/9/938 giinii saat 11 de Karabiikteki revir merkezine miiracaatleri. 

(6392) 

NURKALE 
Ku.r§un kalem fabrikasmda her 

nevi kalem imal edilmektedir. 
Miimasili ecnebi kalemlerine ~ok 

faiktir. 
Fiatlan ecnebf kalemlerinden 

% 50 ucuzdur, 

Kur,un kalemleri 

Mektebli 

Silperyor 
Timsahlt 
301-2 
1205 Alb derece sertlikte 
Not 
1011 
99 
Dajtdelen 

Marangoz kalemi 
Ta§~l kalemi 
En iyi cins 
15 derece sertli.k:fe 

~t 

Kopya kalemleri: 
299 
701-A 
701-B 
701-C 

Ulus 
Yu.mu§ak 
Orta sert 
Sert 
!yi cins 

71- A. B. C. tJr; dereceli 
702 • A.B.C.D.E. Be§ renkli 
702 ·A. B. Mavi • Ktrmizt 
72 • A.B.C.D.E. Be~ renkli iyf cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli fyi cins 
24 renkli iyi cins 

901 Kn1n1Zl • Mavi 
Stabilli 12 renkli iyd cins 

• 24 renkli iyi cins 
Dermetograf tJ~ renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231-232 kt.rnuZJ. ve mavi tebe§ir 

Ce§idlerimizi her klrtasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
tstanbul, Sirkecl 

Miihiirdar ;r.ade han No. 1 • 2 

Dr. Haftz Cemal 
LoAmtnt Hekim 

Dahiliye milteh&~~iai 
Pazardan ba~ka g(inlerde a~Iedeq 

sonra saat (22,2 tan 6 ya)' kadar fstan
bulda Dlvanyolunda '(104)' numaral! 
husust kabineslnde liastalanm kabul e.. 
der. Sah, cumartesi gilnlerf saball 
c9 '7i • 12• saatlerl hakikt ftkaraya m~ 
sustu.r. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Her banyodan sonra sa~z 

Bu §ekle girerse 

BHiYANTiN PERTEV 
onlan diizeltmeyi temin eder. ' 

I P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden: Vekaletinden: Dahiliye 
Aded Tartt siaSl 

Kiitahya Vilayetinden : 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Liileburgaz kasabasmm meskun ve gayrimeskiln 350 hektar olmak 
iizere bali haz1r haritasmm ahmt i$i a§a~Jdaki §artlar dahilind!! toptan go-
tlirii olar ak eksil tmiye «;1kanlmi~t1r · . 

1 - !~in muhammen bedeli 7084 br~ 32 kuru~tur. 
~.- htekliler bu f$e aid ~artname, pr?je vesair ~_::rakt paras1z olarak 

Dah•hve Vekaleti Belediyeler !mar Heyett Fen Sefhgmden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 eylul 1938 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat on 

birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetinde 
yaptlacaktlr. 

~ :- E~sil~~lye glrebllmek i~in isteklilerin. a~~~1da yazllt teminat ve 
vesa1k1 aym gun saat ona kadar Komisyon Re1sllgme teslim etmi§ olma
lan Jaz1md1r. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
531 lira 50 kuru$1Uk muvakkat teminat 

B - Kanunun tayin ettigi vesikal~r 
C - Kanunun dordiincii madJ:lesi ~ucibince eksiltmiye girmiye bir 

rnani bulunmadJgma da!r imzah bir mektub. 
D - Belediyelet !mar Heyetf Fen Sefliginden roiinakasaya girme tc;in 

alacaklan vesika. · 
5 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat ona kadar rnakbuz mukabilin

de Komisyon Reisli.1tine verilecektir. 
Posta 1le gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmaSI ve 

nihavet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmasi laztmdir. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat .almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen ~efligine miiracaat etmelen. c 3318 " ( 5773 ) 

• 
Devlet Orman i~Ietmesi Karabiik 

Revir Amirliginden: 
1 - Bliyiikdiiz ormanm Mancarcl deposunda istifte bulunan 1620 a. 

ded muadili 1058.693 metre mik.ab koknar tomrugu aG1k artttrma fie sah
lacakhr. 

2 - Tomruklarm kabuklan soyulmu~ ve ba§ kesme payian mevcud
dur. 

3 - Sati~a Glkanlan tomruklara ai£1 11artname Orman Umum Mii • 
rii.irliiNnde, istanbul ve Ankara Orman Ba§miihendisliklerinden isteni
lebilir. 

4 - Tomruklarm beher metre mikab1 11 lira, muhammen bedelle a. 
<;Ik ::trthrmiya konulmu$tur. isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akGesile 26/ 
9/938 pazartesi giinii saat 14 te Karat\.ikteki Revir :rnerkezine miiracaat-
~ ~m 

Lira Lira K. 
448 20, 40 kiloluk 7685 576 38 
484 10 " 5808 435 60 
600 2 3 5400 405 00 
1 - Eksiltme ve ihalelerf ayn ayr1 yap1lmak iizere yukanda miktar· 

larile tarb sias1, muhammen bedel ve muvakkat teminatlan yaz1h U~: ka
lem teraziler kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur, 

2 - Eksiltme 1/10/938 tarihine musadif cumartesi giinii saat 12 de 
Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirliigu binasmdaki Satmalma Komisyonun
da yap1lacakbr. 

3 - !stekliler her kalem ic;in muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu kanuni vesaikle beraber miiteahhidlik vesikasmt ve teklif mek
tubunu muhtevi kapah zar-flarm1 o giin saat on hire kadar mezldlr Komis
yona vereceklerdir. 

4 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m ve !stanbulda 
lunda P. T. T. Levaz1m Ayniyat Subesi Miidiirliiklerinden paraslZ 

c 3094 It 

Beyo~
verilir. 
( 5449) 

Erkek ve kadm elbiselerinde, elbiselik ve i§lenmi~ y_iinle sun'i yiin 
mantoluk kuma;larda miitehass1s, elle i~liyen ve resim yapan ve elbi
semn biitiin ameliyelerinde, yani mevadd1 iptidaiyesinin i~tirasile iitii
lenmesine kadar her i~te malumah bulunan bir zat 

Balkanlarda miinasib 
Yeni moda malzemesi, daha ucuz imaliye, tamamen kullamlm~ 

istihsalat. LODZ, BiALYSTOK Avusturya, Macaristan ve <;ekoslovak
yanm birinci s1mf fabrikalannda miiteaddid seneler ~ah$ml§tlr. Mii
kemmel r.eferans verebilir. Alakadarlarm (A.B.) riimuzile istanbul 176 
pasta kutusu adresine yaz~alan. 

GUmriik Muhafaza Genel Komutanhg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Gilmi'!ik muhafaza memurlan iGin 1135 tak1m elbisenin 23/9/938 cuma 

giinil saat 11 de kapah zarfla eksiltmesi yaptlacaktlr. 
2 - Tasmlanan tutan 16854 lira 75 kuru$ ve ilk teminab 1265 lirad1r. 
3 - Sartname evsaf1 Komisvondad1r. Goriilebilir. 
4 - fsteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayut kanunun 32 inc! maddesi hiikmiine gore haztrhyacaklart teklif 
mektublarm1 Galata eski fthalat Giimriigiindeki Komisyona ver
meleri. ( 5977 ) 

Kiitahyanm U~ak kazasmda yeniden yapllacak be$ dersaneli okul hi
nasi in!?aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu!?tur. 

1 - t§bu in~aatm bedeli ke$fi 37607 lira 29 kuru$ olup bu paranm 
yans1 938 biitGesinden diger yans1 da 939 biitGesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akc;esi 2820 lirad1r. 
3 - thale 23 eylul 938 cuma giinii saat 15 te Ki.itahyada DaiD'lt Encii-

rnen huzurunda yapllacakttr, 
4 - Bu in!Sata aid evrak $Unlardlr : 
A- Proje 
B - Ke$ifname 
C - Hususi ~artname 
C - P'ennl $artname 
E - Baymdtrhk genel $artnamesi 
F - Eksiltme $artnamesi 
D - Mukavele pro,iesi 
5 - i$bu evrak1 arzu edenler 183 kuru§ mukapilinde Kiitahya Nafta 

dairesinden alabilirler. 
6 - Tekli£ zarfmm kabul edilebilmesi iGin $U evrakm teklif zarfuun 

ic;erisinde bulunmas1 $arthr : 
A - Bu i~i yapmtya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - En a$ag"1 25000 lirahk bina in~aah yaphgma dair bonservis. 
7 :-:- tstekli.lerin m.~zkur ~iln saat 14 te teklif mektublanm makbuz 

mukabtlmde Da•mi Encumen R1yasetine vermeleri $arttlr. Bu saatten sonra 
mektub kabul olunmaz. · ( 6114) 

Nazilli Belediye Riyasetinden: 
Nazillide Belediyece yaptmlacak 14225 lira 35 kuru~luk bedeli ke~ifli 

Hal binas1 2490 numarah arttlrma ve eksiltme kanununun hiik.miine gore 
kapah zarf usulile eksiltmeye konmu11tur. 

!hale 3 te§l'inievvel 1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 16 da 
Nazilli Belediyesinde yap1lacakhr. Saat 16 dan sonra gelecek teklif mek
tublan kabul edilmiyecektir. Miiteahhidler b~ hususta fenni ve mali §art
name ile projeyf iki lira mukabilinde Nazilli Belediye muhasebesinden te
darik edebilirler. Milteahhidler ke!?if bedelinin % 7,5 tutan olan 1066 lira 
90 kuru§luk Belediye vezne makbuzu veya tahvil veya banka rnektubu 
olarak teklif mektublarma ili$tireceklerc!.ir. !haleye i~tirak edecekler Ti
caret Odasma kay1dh olduguna dair vesika ile ve bu gibi i~leri yapaca• 
gma dai,r resmi makamattan almrnl§ vesil-alarm c;ta teklif mektublarma 
ili§tirecekleridir. (6542) 
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SONBAHAR G .. EL'iYOR ••• 

Uf ak bir ii§iitme ba§tntza biiyiik bir hastahk 
~1karabilir. Bunun i~in derhal bir 

~---- ----~ 

ALINIZ~ 

~l'alt.Kan .son,.a Biitiin 
Qjrtla~dan ·lfu,.,tutetum_ 

S E F A L • 
I 

Ald1ktan sonra bUtUn a§rllardan kurtuldum. 
N 

Nezle ·Grip· sa,- Di' ve Romatizma 
Icabmda giinile 3 ka~e almabilir. Taklidlerinden . saktnmJz ve 1srarla 

SEFALiN isteyiniz 1 lik ve 12 lik amhalaj1 vard1r. 

CUMBURlYET 18 Eyliil 1938 

""\" "'-- ...,., 

RITZ 

,, 

TULUMBALARI 
XEMTz ..su J i~iN 

~ "' / 

~<;aK;f~~ 
~uksek taz\)ikfj ~ ._. .- I._ 

Santrifujvepi"Ston-r(] 

"trU"Iumbalari 
.. ~ 

·DERil( ~YJ,tLAR l~INt 

H usus f"Cf;T;n g 

KAZAN: J'AGDtYt - , 
Ve _..aigeu1ca k.sl1 

~AMORLO. Stl .a9TN 
'M~encilik"ve1h§~at:!§feri . .. 

u ulumbalar1 

1EKERl :SABUN~ 1 iiRA. •. , YAG ....,. ... 
Ve buna mDmasil r:oa~. 

ZiRAATA .MAHSU~· 

'Rab"iTinaki15Ula7n a 

\TulumbaTar~ 

J u_lumbalan 

JSTANBUL. \ i z ~Ja 

• • 

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

Tabletieri her eczanede arayanaz. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

Gumriik Muhafaza Genel Komutanbg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik Muhafaza Orgiidii i<;in muhteli£ eb'adda 750 tane ~all 
bayrag!ll 24/9/938 cumartesi giinii saat 11 de a<;Ik eksiltmesi yapllacaktxr, 

2 - Tasmlanan tutart 1520 lira ve ilk teminah 114 liradxr. 
3 - Sartnamesi Komisyondadtr. Goriilebilir. 
4 - fsteklilerin gun ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanun1 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Giimriigiindeki Komisyona gelme
leri. { 6215 ) 

Cildinizin tahri§ edilmemesini 
isterseniz ? 

Diinyanm Her tarahnda seve seve 
kullandan, ve cildi bra§tan sonra 

pamuk gibi yumu~atan 

POKER 
t1ra~ bt~aklarini kullamnll 

T. C. Ziraat Bankas1 istanbul Subesinden: , 
Lise derecesinde tahsil gormii§ iyi franstzca bilen 5 memur almacakbr. 

Taliblerin seraiti ogrenmek iizere Bankamtza miiracaatleri. ( 6426 ) 

EYLOL 
VARIN 

Siimer Bank Umum Miidiirliigiinden: 
Bir topografa ihtiyac vard1r. Ehliyetine gore 200 liraya kadar ayhk 

verilecektir. Taliblerin bir hafta i<;inde Siimer Bank U. M. in§aat §Ubesine 
miiracaatleri Han olunur. ( 6442 )' 

~i§manhg1n 

ZARARSIZ TEDAViSi 
i~in mutlaka KARSBAD'a gitmege liizum yoktur. 

Bu en modern teda viyi evinizde de 

ile yapabilirsiniz. 
Her sabah bir bardak steak suya bir <;ay ka§Igl 

hakiki ve billuri Karlsbad tuzu koyarak i<;meyi itiyad 
edinerek viicudiiniizii ag1rla§tiran ve ~eklinize inM
zamstzhklar veren fazla yaglardan kurtulmak, giizel 
hatlara ve tenasiibe malik olmak daima miimkiindiir. 

Yiyeceklerinizde ehemmiyetli bir perhize tabi olmadan, yorucu ve ytp
rahct sporlara hacet kalmadan if?inize de asia sekte vermeden bu KARLS
BAD k.iiriinii evinizde tatbik edersiniz. Az zamand.a goreceginiz hayrete 
~ayan neticeden memnun olacagmtza ~iiphe etmeyiniz. 

Fakat: Hakiki ve tabii KARLSBAD tuzunu araymtz. .......................................... 
Manisa Valiliginden: 
1 - Manisada yaptmlmakta olan sinema binasmm 8600 lira ke§ifli 

kalorif~r, havalandxrma ve s1hhi tesisatt yapmaga talib <;1kmad1gmdan bu 
i$ 8/10/938 _giiniine kadar bir ay miidd.et i<;inde !;Ikacak talibine pazarhk 
suretile verilecektir. Ilan olunur. (6527) 

Me,hur Alman giizellik miitehass1s1 Profesor Doktor E. WINTER 
taraf1ndan 

formiilii yapdan. 
terkib, tesir ve c1ld gijzelligi balnmmdan diinyada mevcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mubalagah reklamlara hacet yoktur. 

Bir tecriibe v~ mukayese kafidir. Deposu : Nureddin Evliyuade miiessesesi, Istanbul, 

• 


