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Te~kilah , Efganh bir miitefekkiri 
gin §iiphe ediyorsunuz?~, Gen 
milli ahlak terbiyesi, Ermeni gencle i 
bizi sevmiyor mu?, Hukuk talebel 
nin §ikayetleri, ic;imizdeki nankorler 
b(klymetli ve gayani dikkat y az1lar 
siyasi gorii§lerle, 8 inci saylSl ~1knfl r 
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Cuma. 2 EyiOI 1938 
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Miistakil Halag bug 
iarih sahnesine, ~zkzgor 

. •• v 

un 8ehtesgaden'de beklenmiyen bir i~tima 
Hitler'le .. . 

bir 
Henlein aras1nda miihim 

miilikat vuku buldu 
se~eMillet Meclisi toplanarak Devlet Rei~ini 

cek ve derhal milli hiikumet tesekkiil · edecek ltalyada~ bir : kisJm ' 
Y ahudiler ~1k1yor 

Yabancdarla 919 dan 
sonra gelenler hudud 

harici edilecekler 

Prag'da Uc taraf11 temaslara 
fas1las1z devam edilmektedir 

Bir Paris · gazetesi Hitler'in: ~ekoslovakya""', 

istediklerini yapmazsa, - 6 haftad1r hazlrladJgl 
harb cihazin1 harekete . g~irecegini yaziyor 1 

Roma 1 (a.a.) - Stefani p.jansi bil~ 
diriyor: 

Ratay 1\feclisindeki Tiirk 
''l• ................................... 1""""""""""1 

Anadoluda allc1 gozla 
bir tetkik seyahati 

meb'uslan Antakyada Halk Partisi merkezinden pkarlarken 

Hatayda . biiyiik • 
SeVIDC 

Bu sabah M. Mussolini'nin riyasetinde 
toplanan N aZitlar meclisi, ezciimle §U ka~ 
rc.rlan almt~hr: 

1 kanunusani 1919 tarihip.den sonra 1-
talyada, Libyada ve Oge mi.istemlekele
rir.de ikamete ba§hyan yahudi nkma men
sub yabanc1lann vaziyetleri a§,agidaki tarz
dt.. tesbit olunmu§tur: 

Bu kararnamenin ne§ri tarihinden iti
baren yabanc1

1 
yahudilerin ltalyada, Lib

y_ada ve Oge mi.istemlekelerinde ikamet 
etmek ilzere yerle§llleleri memnudur. Bu 
kararnamye gore, ba~ka bir dine salik da-

Hitler'in, miilakata sahne olan Be.htesgaden'deki me§hur ko§ku • · ~ u seyahati bu yaz Kiiltiir Ba
g kamm1z Saffet Ankan yapt1 
I . . geldi, ve bilhassa dogu vilayet
bernnizde. Omuzlannda ag1r vazife yiiki.i 

Biitiin ,ehir ve kasabalar donandi; "binlerce 
ki,i merasim i~in hiikumet merkezine akin ediyor 

Sevgili Hatay, bugiin en biiyiik bay na girmi§ hulunmaktactlr. 

[Arkasz Sa. 5 sutun 1 del :============== Londral (Hususli- Si.idet Alman· latle derhal Hitler tarafmdan kabul edil~ 
Ian lideri Henlein Hitler'le gorii§mek ii- m'i~tir. Bur ak§am Hitler'in riyasetinde 

ulunan bir devlet adammm altc1 gozle 
t~Pbih boyle bir seyahatin ibret almacak 
Ir~ok hakikatler topltyarak gec;mi§ ola· 

c~glnl kolayhkla takdir edebiliriz. Dogu 
Vllayetlerimiz imparatorluk devrinde za
ten gozden irak, medeni vasitalarca yok
su] Yerler olarak adeta pek iptidai vazi· 
~lte kalmi§ olmalanna ilavete-n Umumi 
] arbin miiteaddid dalgalarma sahne de 
~ llJ.u§ olmak dolay1sile ihyac1 ve in§aCI 
l 11rn.huriyetten c;ok himmet istiyen mem
~~et par~talanmizdir. Di.i§i.iniin ki Umu-

1 Harbde oralara en acele yolculukla 
~~cak kirk gi.inde giden yiiz binlerce ki
k lk ordularumz, kendilerinden daha 
Illlv:etii dii§man ordularile c;arpt§tilar. 
f t~1 gilitler, geri geldiler. ~ark vilayetle
~~z iistelik yak1ci ve y1ktci istilalar gor· 

0 
-'l§ oldu. Milyonlarla niifus yerlerinden 

bYfacl1 ve Ia§ iisliinde Ia§ kalmtyan hara
A er stralandt. Umumi . Harbin §arki 
oj lladolu sahalan kutlu kilablarda tasvir 
s hnan k1yametin en §iddetli §ekillerine 
~ ne oldu. Di.i§iiniini.iz ki zaten pek rna· 
j llr olmtyan o yerler bu bi.iyi.ik ftrtmalar
~~e hale geldi. YamlmtyacagmiZdan 
le .1n olarak §Unu biliniz ki oralarda yer
Y Tlnden oymyan niifusun yanst eski 
lellrdianna donebilmi§ degillerdir. Oldi.i

rukte .§Urada . burada avare ve peri§an sii-
t en1p kald!lar. . 

t11 •. §~~ evvelce bir kere Ba§bakan Ismet 
Sq on~niin ince eleyerek s1k dokumak 
s:rle gezdigi bu . yerlerde son de fa 

80 {et. Ankan da .ahc1 gozle yapddtgmt 
di~gd1gimi~ .tetkik seyahatini yaptt gel
At U tetk1km hedefleri arasmda Biiyiik 
k\1 <ttiirkun gec;en Meclis ba§langici nut
q11kfa §arkta yaptlmasma . i§aret buyur
da.b ar, i.iniversitenin · nerede kurulmasi 
"a. qa tniinasib olacagmm tayini i§i · de 
da.~ 1

• Saffet Ankanm seyahati pek fay
ba.k· olrnu§tur. Onun gozii ile goriilmii§ 
ild tkatlere dayanarak §ark· · iilkemizin 
i)~ eta :Yeni ba§lan yap1lacagmt bir daha 
~renrn.. b I B . <at I§ u unuyoruz. u yeni yapth§ 

d/f biiyiik ol~ti.ide ba§laml§hr bile. C:ok 
q~!1 ' Umumi Harbde ~arkl§la iizerin

Yet]e~tr~ gii~de . gidebildig!mi~ _§ark vila
l:!e11 . 1~tze §tmdi miiteadd1d Ishkametler· 
bit 1k1 iic; gi.inde gidebiliyoruz. Oralarda 
Yo}jok vilayetlerimiz demirli demirsiz 
~~ .~ria oriilmii§tiir, diger taraflann or

ile:t .~e. var gayretimizle miitemadiyen, 
~ goturiiliiyor. 

Ya.t tl~_unla beraber az<;ok zamana· ihti
~okJ ~ostermek iizere yap!lacak i§lerin 
ede~gu.nu ve biiyiikliigiinii gormemezlik 

JUk h~:.Iz .. :A~.cak. bu c;okluk ve h?!ii~
~i n 1 urkuteb1lecek §eyler degildu. 

,~la 11tnr, Planh ~ah§mada oldugunu ve 
blliu I <;ah§ma oniinde erimiyecek giic;Jiik 

b 11~ad~~In1 pek iyi biliyoruz. 
hr. sg: Dniversitesi Yanda kurulacak
v a ... a hfet Ankanm sozlerinde canlanan ,, §e . 
•legj]d' tine ku(aktan a§Ik olmamak eJde 

•r. Me§hur golii ile Van ba§ka tur-

YUNUS NADI 
[ArkaSJ Sa, 3 sutun f; ae] 

ram gi.ini.inii ya§Iyor: 
Halaym istikiali bilfiil · ilan edilecek 

ve Millet Meclisi toplanarak yeni devleti 
kur<~cakhr. , 

Bu tarihi: hadise iizerinde Tiirk efka -
n umumiyesini hattralanm yeniden yok
lamaga davet etmege hacet yoktur. Ulu 
-5efin Ba~buglugu ile Ti.irk milletinin ve 
hiikfunetinin senelerdenberi takib ettigi 
bu milli dava nihayet bugi.in gayesine u
la§mi§ ve filen tahakkuk ye tatbik sahasi-

·Bu . clava oyle §amil bir hat: ve hiirriyet 
miicadelesi oldu ki onda v.azife alan ve 
almJYan her vatanda§, hemen hergiin, 
dinmiyen bir heyecan ve iman enerjisi 
ic;inde, hep bugi.in i<;in <;alt§l!, hep bugUnii 
bekledi. 

Kalam1~ vapuru 
bir kaza atlatt1 

Vapur, Imrah a~Jklartnda, 
karaya oturdu, kendini 

~a buk kurtard1 
Bu ' neticeyi muhakkak saymi§hk. 

c;unki.i Atati.irki.in «yaptlacak» dedigi 
her§ey mutla'ka tahakkuk etmi§. Turk 
milleti benimsiyerek tuttugu her da'Vayi 

[Arkasz Sa. 'l sfltun 3 tel 
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Ba§vekille Hariciye ve 
Maliye V ekilleri gittiler 
Celal Bayar, Vekiller · Heyetinin yapacag1 

toplanbda bulunacak ve · bir hafta sonra 
tekrar · sehrimize donecek • 

~ehrimizde bulunan Ba§vekil , Celal dam General Osman T ufan, Merkez ku
Bayarla Hariciye Vekili T evfik Ril§tii mandam General 1hsan, Emniyet mildii
Aras ve Maliye Vekili Fuad Agrah, diin rii Salih 'Klhc, Muammer Eri§, Yusuf 
ak§amki ekspresle Ankaraya hareket et- Ziya Oni§, H,ariciye umumi katibi Nu
mi§lerdir. Ba§vekil ve vekiller, sa at 19 da man Menemencioglu, T ahran Biiyiikel
Acar motorile Dolmabaht;eden 1:-:laydar~ t;imiz Enis, Biikre§ Elt;imiz Sup hi T ann· 
pa§aya ge<;mi§lerdir. Ugurlamada Riya over, Briiksel Elc;imiz Cernal .Hiisnii, 0-
seticumhur umumi katibi Hasan R1za- niversite Rektorii Cemil, Defterdar Ka
Ba§yaver Celal, Kalemi mahsus mi.idiirii z1m ve vekaletler-erkanile direktorler bu
SUreyya, · saylav Salih Bozok ile · Vali lunmu§lardir. · 
Muhiddin Osti.indag;istanbul kumandant · Ba§vekille vekiller, te§yie gelenlerin 
General Hal is Biyiktay, Tiimen kuman- [Arkasz sa. 5 · siltu.n a. da] 
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Filistindeki h~rb · ate§i 
· hududlard~n ta§~yor. 

~etecilerin tahrik . ve . faaliyetlerini · gen_i,Iet

hududa meleri · iizerine M1s1r · 
asker gondermege 

hiikumeti 
verdi 

Yeni te§ekkiil etmekte olan Mtsu ordusunun istihkam kd'alanndan biri 

l~ ~,., 7. l!C.! s@il~trJ.i;4~J. 

Ad!iye Vekilimiz Saracoglu, refa -
katinde .adliye arkam ve gazetecilerden 
lni.irekkeb bir hcyet oldugu halde, di.in sa
bah kalamt~ vapurile imrah adasmdaki 
asri hapisaneyi tetkik etmek iizere limam
imzdan hareket etmi§tir. 

Gece gee; vakit ahnan malumata gore, 
Kalami§, imra!1 ac;1klannda karaya otur
ffiU§, bir miidet kendisini kurtaramamt§hr. 

Heyetin tahlisi i~in Mudanyad.a buluJlan 
Trak vapuruna emir verilmi~. Trak, hadi
se mahalline gidinciye kadar Kalamt§ ta 
kurtulmu§tur. 

Saat 1 den sonra ne Kalami§tan, ne de 
Traktan hie; bir haber alm.amamt§ olmasma 
ragmen, Denizyollari liman ve gemi kur
tarma idareleri miimessil ve mes'ul no -
bet<;i memurlan, derhal harekete gec;mi§
lerdir. 

Kalami§ vapuru, gece saat 2 de Biiyiik
adaya gelmi§ ve saat 3 te de limammiZa 
avdet etmi§tir. V apurda kay de deger bir 
has.ar olmadigi, kazanm !;-Ok hafif atla • 
hldtgi anla§Ilmi§ttr. 
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Bebek Dolmabah~e 

Taksim caddesi 

Nafia Vekaleti bu yolun 
Jslah1 i~in Belediyeye 

yard1m edecek 
~~ 

Nafta Vekilimiz Ali ~etinkaya 

Ankara I (Telefonla) - Ogrendi -
gime gore Dolmabah~te meydamnm ac;Il
masile beraber T aksime yapilmakla olan 
yolun da biran evvel tamamlanmasi te -
min edildigi takdirde N afia V ekaleti 
Bebekten Dolmabah<;eye kadar olan kts· 
m1 Islah ic;in icab eden tahsisatl hamhya
cakttr. Yekalet bunu bir tezkere ile ls -

.[Ar~as' sa. 8 sfLtun 3 tel 

zere hu' sa bah ~ragda B_ehtesgaden' e ha- Behtesgaden' de miihim bir toplanh ya .. 
reket etmi§, ak§am iizeri oraya muvasa - · [Arkast sa. 8 siltun 1 del 

················o·ala·a·y·e·y·e······gii·re················ 
Fransan1n, .Aimanya, italya ve Maca· 

ristana karfi siir'atle silahlanmasi laZJm 
hi.ikiimeti Komiinistlerl~ i, Konfederasyonu, 

,idd~tle protest~ ediyorlar; bugiin 14 
bin · amele grev yap1yor 

Hiiki'i.mete muhalif cephe alan Franstz Sosyalist ve Komun'i'st partilerinin: 
ileri gelenleri: soldan saga; Venson Oryol, .Jorj Mone, Leon Blum, ye Vay~ 

Kuturiye ( Sosyalist) sagda a~ag1da Torez ve Jak Diiklo (Komjinist) ~ 

Paris 1 (a.a.) - Alman malumata s1mda Ba§vekil heynelmilel vaziyettert 
gore Ba§vekil Daladye, ordu enciimenin- bahsederek efkan umumiyeyi tela§a ver"* 
deki izahattm iic; ki5ma ayuml§hr. ilk k1- [Arkast Sa. 3 siltun 1 del ..... p~~CHk ...... hay;~ .. ~· ........ s~;giS'i" .... 
Vilayette kii,adJ . mukarrer 
diin Pendikte merasimle 

hayvanlar1n · sahiblerine 

sergilerin ikincisi de 
a~dd1, derece alan 

miikafatlar verildi 

Vali ,Mubiddin Ustiindag, diinkii sergide derece kazanan 
bir tay hakktnda izahat ahyor 

(Yazl8r 7 nci sahilemizde) 



Tarihi roman : 25 Yazan:' M. TURBAN TAN 

Tiirk riizgar1 eseli her~ey 

evlerinde yatanlar, 
daglarda gozlerini 

kar1~b: Ak~am 

· sabahleyin 

a~1yorlar! 
Teodosya'y1 zindana gotiiren zabit, 
kiitlenin ba~mda bulunuyordu. Bir ki

Im haJk, prensesin me~huJ bir a~1kla 
irle~erek babasm1 zehirlemek istedigine 
ukmediyorlard!. Bunlar da o suikasdin 

, anm kalmasma haylflamyorlard! ve 
rensese merhamet besliyorlardi. Ciinkii 
evehhiim olunan suikasdin tahakkuku 
dime i~in bir yenilik olaeakti, ~enlik

er yap1lmasma vesile te~kil edeeekti. 
rensin zehirlenmekten kurtulmasi, pren-

esin hapsedilmesi () egleneelere mani ol
ugundan o bir kJSlm halk miiteessir o

uyordu. 

F akat prensesin ~u halile herkesten 
azla alakalanan ihtiyar gardiyand1. On, 
n be~ giindenberi o vazifeye getirilmi§ 
ulunan bu ihtiyar, filozof me~rebli bir 
damd1. Bir tahm baldm<;Iplaklai-Ia, 
JrsJz!arla, dolandmclarla birlikte o • 
iir ge~irmege meebur kalchi?;mdan do· 
Y1 mustaribdi. F akat ge<;im derdi, ya
mak ihtiyaeJ ona, gardiyanhgm ac1hk· 
nm hazmettiriyordu. 
Baz1 san'at ve smaatlerden san'atkar 

e smaatkarlara koku siner. Mesela bir 
oyac1, nekadar §Ik gJy1mrse g1ymsm 
almteri kadar mubarek alan • kokusun
en hiiviyeti belli olur. Bir muharrir 
vare baki§lanndan kolayhkla tamhr. 

baki~lar, avdan ava ko~an ~uurlu bir 
g gibidir. Mevzu ve mazmu!l saydet-
ek icin ~1rp1mr, durur. Gardiyanlarda 
a daima uyamk, daima <;evik bir kedi 
ali varchr. Bu ihtiyar, vazifesinin koku
nu ta~Iyacak kadar hine ah~km degil

i, heniiz yeniydi. Lakin omzuna a!dJgi 
in bir nevi esaret oldugunu anhyordu. 

ahpus beklemek, mahpus kalmak de· 
ektir. i~te bu sebeble miiteessirdi ve 
aska bir ge<;im yolu bulmak ic;in kafa
n; zorlay1p duruyordu. 

Prensesin hapsedilmesi bu sJkmt\h ih
ar ic;in hem giizel bir tesliyet, hem ye

. bir me~gale oldu. Kale muhaf!Zl, ih
lattan memnu olan giizel kiZI ihtiyarm 
ikkatine terketmi~ bulunuyordu. 

Gardiyan bu suretle obiir mahpusla
n kiifiirlerini dinlem6kten; .. b~gw:tmala .. 
m seyretmekten - k1smen olsun - kwrtu~ 
yordu.. K1Z1n zindana degil..~.- ge~'t 

girer gibi giile giile oraya geli~i tuha
na ve durmadan, dinlenmeden ~ark1 o
masi da ho&una gitmi~ti. Simdi obiir 

ahpuslarla me~gul olmuyordu, e~ii~in 
'bine oturarak mahpus biilbiilii dinli • 
rdu. 

ihtiyar gardiyamn filozof me~rebli ol
gunu kaydetmi§tik. Bir hapisane bek

sinde oyle bir me~reb tasavvur etrrtek 
lki gi.ili.inc gori.ini.ir. Fa kat felsefenin 
d1 aras1 kesilmiyen «ni~in» lere eevab 
rmekten ibaret oldugu dii&iiniiliirse ve 
fasmJ i$letebilen her adamm bu nic;in

re dogru, egri bir cevab uydurabilece· 
kabul olunursa ~u gardiyanm da oyle 

r me&reb ta~ImasJ ~ok goriilmez. • Pek 
1k bir hakikattir ki hayat, <;ok oku • 
nlardan ziyade c;ok }"a~Jyanlara ve c;ok 

'renlere esranm flSlldar. lnsan ba~mda 
liren her beyaz tel, yeni bir bilgiye i~a
t eden ipek bir satirdu. Edirne kale
deki ihtiyar gardiyamn ba~mda bu sa
lardan mi.irekkeb koca bir kitab vard1. 
emek ki hayli ~Y gormi.i~, hayli §eY 
tmi& ve hayli ~y ogrenmi~ti. 
hte bu adam, Prenses Teodosya'nm 
hpese ati!masJ iizerine gorgiilerinden 
bilgilerinden istifade etmek istedi: 

- Him. dedi, bu bir mesele. Prens 
ndriya cenablan giizel kJZJOI nic;in zin
na koyuyor?.. Y a o kiz zindana gi

rken nic;in seviniyor? Karanl1ga go • 
'ldiikten sonra nic;in ~ark1 okuyor? 
MISlr pi.iskiilii emer gibi biyJklanm 
un uzun c;igniyerek dii~i.indi.i: 

- Evet, dedi, bu bir meseledir. La~ 
bu meseleyi c;an;abuk halletmek la

du·. Ciinki.i zaman aeayib. Giinlerin 
ahile ak~am1 birbirine uymuyor. Gi.in 

garken giilenler giin batarken aghyor
. Ak~am evlerinde yatanlar sabahle

daglarda gozlerini ac;1yorlar. Bizans 
esinde Tiirk ri.izgan eseli her~ey ka· 
1. Hie; ~iiphe yak ki bu giizel klZI da 
riizgann serpintisi zindaria dii&iirmi.i&
! 
Gardiyan, mi.ilahazasm1 boyle bir ne
ye baglaymea adeta Ar~imed'le~ti, 
eeenin anahtanm bulduguna kanaat 

irdi, bJyiklanm bir daha emerek soy
mesine devam etti: 

Bizim gi.izel mahpus ya delidir, 
a~tk. Zindana giile giile p;eli~ine ba-
rsa delidir. F aka t delileri hapisaneye 
il, hastaneve goti.iri.irler. 0 halde a.~1k 
eak! Geldi gel eli ~ark1 okuyu~una 
e bu, doihu gori.ini.iyor. Oyleyse he
J a&k i.izerine yuri.itelim. Bakahm ne 
r. 

htiyar gardiyan sanki bir muadele 

hallediyormu~ gibi ciddi, c;ok ciddi bir 
tav1r takmdJ ve kendi kendine sualler, 
eevablar tertibine koyuldu: 

- Prenses hazretleri sevdiler. Ki ~ 
mi?.. Burast mec;hul. Babas1, bzd1. Ni
c;in ? .. Bu a~kr begenmedigi ic;in!.. Pren
se's, babasmm sevmedigi, ho~lanmadJgi 
ve sevip ho~lanamiyacagi bir adama go
niil verir miydi?.. V erirdi. Ci.inkii gene
dir ve di~idir. Gene di~i. gene erkekten 
daha di.i~i.ineesiz olur, elini ok&Iyana ya
nagmi uzat1r. Bu hammktz da herhangi 
bir adam1 sevmi~ olabilir. Lakin bu a~kt

m sakbyabilirdi. Saklamad1. Nic;in? .. 
Beceriksizliginden!.. Babas1 haber alm
ea ne yaph? KtzdJ. Nic;in?.. Hah. ipin 
ucu i~te bunun ic;inde. Prens hazretleri, 
her prens gibi pi~kindir. N am us denilen 
§eyi kundurasma okc;e yapm1~t1r. KJZlnm 
sevdalanmasmdan kolay kolay huylan • 
maz. 0 halde nic;in k1zd1 ve nic;in k!Zlm 
zindana koydu? .. Demek ki bz, bir Bi
zans prensinin sinirini bozabileeek bir a· 

dam sevdi. Bu adam kim olabilr? Ma
lum olsayd1 onun hapsedilmesi laztm ge· 
lirdi. 0 halde ya mec;huldiir, ya prensten 
kuvvetlidir. A~tk malumken ma§uk mec;;
hul olamtyaeagmdan herifin prensten 
kuvvetli oldugunu kabul edeeegiz. Edir
ne hakiminden daha kuvvetli kim var • 
dn?.. lmparator. K1z, lmparatoru mu 
sevdi?.. Oyle olsayd1 prens donanma 
kurard1, bayram yapard1. Demek ki bu 

kuvvetli adam imparator degildir. lm • 
parator olmaymea Bizansh da degildir. 
0 halde kimdir?.. Muhakkak Ti.irkti.ir. 
Evet, oyledir. Bizim lci.ic;i.ik prenses, bir 
Ti.irke gon,iil verdi. Babas1 da bu goniil 
veri§ten Edirneyi veri~ <;Jkmasm diye a~Ik 

kiZI zindana koydu. E&er boyle degilse 
ben, yiiz degnek yemege hazmm. 

ihtiyar gardiyan bu hi.ikmi.i verdikten 
sonra · ayag'a kalkh, ku~agmJ diizeltti, hi
yJklanm kmrd1, prensesle konu~maya 
haZJTlandt. Ciinkii yi.iri.ittiigi.i miilahaza~ 
!arm dogrulugunu bir de onun agzmdan 
dinlemek istiyordu. 

0 mada mahpus kiZ Patrik Sergi • 
yos'un «Meryem» manzumesini okuyor
du. Amlardanberi terennum olunan bu 
~ih~~var'lanh ·lstanbulu '1nuharnra1 et

meleri miinasebetile yazJlmJ§tl ve her Bi
zanslmm bildigi eserlerdendi. fhtiyar 
gardiyan, kulagm1 ka-p1ya verdi, Teo • 

dosya'nm yamk sesini zevkle dinledi ve 
Meryem kelimesinin bir istimdad sayhasJ 
gibi kJZJn dudaklannda titremesi iizerine 
ka~larmi ~attJ ve, kendi kendine mml • 
dand1: 

- Sana bir ogiid vereyim ki.ic;iik. 
Meryem; inamlaeak, gi.ivenileeek bir ka
dm degildir. Onun ipile kuyuya inenler 
bir daha yeryiiziinii goremezler I 

Tiirkleri inkJ!abc1 bir ri.izgar diye tav
sif eden, mahpus prensesin $U ae1kh va· 
ziyetinde Turk parmaib ve Tiirk niifu~u 
sezinsiyen, Meryeme kar~J hi<; de dost 
goriinmiyen gardiyanm Dimetokada ta
mdJgJmJz ihtiyar bah<;Jvan oldugu anla
~JlmJ~tJr. Evet, bu adam, bizim bildigi • 

miz geveze Y ani' di. Kara Abdurrahma
nm kiic;iik Emanoel'i ka~Jrd1g1 gun o da 
biiyi.ik tarlada idi. Vak'ayJ yakmdan te· 
ma&a ettikten ve «boyle dii~mana can fe· 
da» ci.imlesile Tiirkler ic;in k1sa, fakat 
samimi bir kaside haykJrdtktan sonra dii

~i.inmi.i~ti.i. Dimetokaya girmekten korku
,Yordu. Ciinkii evliya oyununa kap1lan 
ve o!Hunu Tiirklere bptJran prensin o 
oy~nda kendinin de parmag1 oldugunu 

dii~iinerek ag1r bir ceza tertib etmesi 
muhtemeldi. Y ani boyle bir eezay1 nefsi
ne lay1k gormiiyordu. Ayni zamanda 
Turklerin birkac; gi.in sonra Dimetokayt 
zaptedeeeklerini de a,nhyordu. 0 vakit 
bri herciimerc ba&hyacaktl. fhtiyar, bu 
karga~ahk ic;inde bulunmay1 da istemi -

yordu. Bu sebeble prens ve kanst, pa • 
pazlar ve halk - kotii kotii dii~iinerek -
kasabaya girerlerken o, ad1mlanm a~l!. 
E:1;rne istikametine savu&tu. 

Bi.iyiik ~hirde Atranos'tan gelip yer
le$mi$ kibar aileler vardt. Onlardan biri· 
nin reisi, ktrk elli y1l evvel Atranos•ta 

kendilerine hizmet eder. ihtiyar bah<;Jva-
01 himayesine ald1, gardiyanhga tayin et
tirdi. Y ani, Dimetokanm Tiirkler tara

fmdan ahndtgmt i$itinee gosterdigi zeka
YI begendi, kendi kendini tebrik etmek
ten geri kalmad1. Lakin pirelenmekten de 

kurtulamad1. Ciinkii Ti.irklerin artJk 
Edirneye geleeeklerini anbyordu. Bu 
~eli~. ac;1k bir geli~ mi olaeaktl ~ Y oksa 
gene bir oyun mu tertib olunacakh? .. 

Y ani, buralanm kestirememekle beraber 
yamna yardtmei, yamak ve arkada~ a

dile biri getirilirse goziinii dort ac;may1 
tasarhyordu .. 

c- eehir ve 
Mangal bacagile 

Arkadas1n1 oldiiren 
' 

mevkufun davas1 

Su~lu, 
hapse 

6 sene 
mahkum 

On ay evvcl istanbul Tevkifhanesin ~ 
de mevkuf bulundugu s1ralarda kogu~
ta yaptlacak badana meselesinden ara
larmda crtkan kavga neticesinde <;olak 
Fevzi admda bir mevkufu mangal ba
cagmdan yaphgt b1gakla oldiirmekten 
sw;lu Yusufla sue; ortaklrgmdan maz · 
nun Maksudun muhakemeleri diin A· 
giTcezada neticelenmi§tir. 

Maznun Yusuf, bir kavga neticcsinde 
Halil admda birini yaralamaktan ve E
min admda birini de oldiirrnek kasdile 
gene yaralamak suc;Iarmdan mevkuf 
bulundugu s1ralarda bu i.ic;i.incii katil 
suc;unu da i~lemi~ti. 

Muhakeme neticesinde, Yusuf, <;olak 
Fevziyi oldi.irmekten 18 sene hapse 
mahkum olmu~, fakat ag1r tahrik ve ya
§Inlll kii<;iikli.igii gozoni.inde tutularak 
hapis cezas1 dort sene ag1r hapse indi
rilmi§tir. 

Emini oldiirmege te§ebbiisten de gene 
18 sene hapse mahkum olmu~ ve gene 
ag1r tahrik ve ya~ kiic;iikli.igi.i dolaytsile 
bu ceza da i.ic; seneye inmi~ ve Halili 
yaralamaktan gene ayni sebebler gozi:i
ni.inde tutularak 17 gi.ine mahkfun edil
mi§tir. 

Suc;larm ic;timat da nazan dikkate a
lmmea neticede Yusuf 6 sene 8 giin 
mliddetle ag1r hapse mahkfun olmu§tur. 

Tevkifhanedeki katil badisesinde sue; 
ortakhgmdan maznun Maksudun bu i§
teki alakas1 sabit olmadtgmdan berae -
tine karar verilmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel cerrahi kongresi 
EylUI ay1 ic;inde Briikselde toplana -

cak olan beynelmilel on birinci cerrahi 
kongresine hlikumetimiz namma Uni
versite Ttb Fakiiltesi cerrahi d~enti 
Kaz1m Ismail Giirkan i§tirak edeeektir. 

Kaz1m Ismail, 19 eylulde Brliksele gi
decek ve kongrede birkac; tebligde bu
lunacaktir. 

T optan e§ya endeksi 
Ticaret Odas1 istatistik k1sm1 1938 se

nesi ilk alt1 ayma aid t6ptan e§ya en
deksini haZlrlami§tlr. Bu endekse na • 
~aran toptl\n e§ya fiatlan senenin ilk 
aymdan sonra gi:isterdigi yi.ikselmeyi 
senenin iigiincii aymdan .sonra terket • 
mi§ ve mlitemadiyen dii§mli§tiir. Dii§ • 
me, en ziyade gtda maddelerile ham 
maddeler ktsmmda goriilmii§tiir. ftha • 
Iat maddelerindeki dii§li§ nisbeti, pek 
hafiftir. 

ltalya ile yeni bir ticaret 
anla§masma dogru ... 

1talya ile aram1zda yeni bir ticaret 
anla§mast akdi ic;in her iki tarafc;a gos
terilen arzu lizerine yakmda Ankarada 
mi.izakerelere ba§lanacaktlr. Yeni an -
la§ma hakkmda Tiirkofis tarafmdan tet
kikler yap1lm1§ ve blitlin ihracat<;l zlim
relerin miitalealan almml§br. Roma • 
dan gelecek heyet bu ay ic;inde beklen • 
mektedir. 

ADLIYEDE 

Bir katil muhakemesi 
Kan kiitme yiiziinden <;atalcanm <;er

keskoyiinde Lutfiyi tlifekle vurup ve 
yere dii~tiikten sonra iki b1c;ak darbesile 
oldiirmekten maznun Muradm muha • 
kemesine diin A1{1rcezada ba§lanmi§br. 

Murad, ilk tahkikattaki ifadesinde ve 
isticvabmda suc;unu tamamen inkar et
mi~ti. Fakat mevcud deli1lerle suc;u sa
bit goriilen Murad, ceza kanununun 
448 inci maddesine gore cezalandml -
mast istenerek Ag1rcezaya verilmi§ti. 

Su~lu, diinkli sorguda ,~Zene suc;unu 
inkarda !Srar eaerek, Lutfiyi tamdJgmt, 
fakat onu oldiirmedigini soylemi~tir. 

Bundan sonra dinlenen iki §ahid de 
ne oleni, ne de oldiireni gi:irmediklerini 
yalmz tarlada <;ah§Irlarken bir silah 
sesi isittiklerini soylemh;lerdir, 

Muhakeme, baz1 sahidlerin celbi ic;in 
ba~ka giine talik edilmi§tir. 

0 ~ii de yan~m ~1karmaktan 
su~lu mu? 

Sultanhamammda Sadiye hanmda si
gortah gomlekc;i dlikkanmda ihmal ve 
dikkatsizlik neticesi yanJ:(m c;1karmak • 
tan maznun Ligor, Rasid ve Yaninin 
muhakemelerine dun Agtrcezada de -
vam edilmi~tir. 

Bundan evvelki celsede iddia maka • 
mt, miitaleasm1 serdederek, Ra~idle Ya
ninin suc;ta a!akalart gori.ilmediginden 
beraetlerini ve Ligorun tecziyesini fs -
temi!lti. 

Diinkii celsede Ligorun gi:isterdigi iki 
miidafaa §ahidi dinlenmis.tir. Bunlar -
dan Bahabeddin, Ligorla kahvede tavla 
oynad1klarm1 ve yangmt gece gordlik -
lerini, diger §ahid Nuri de, Ligorun ge
ce eve saat on buc;ukta gelerek beraber 
yemek yediklerini soylemi§lerdir. 

1\luhakeme, karar ic;in ba§ka bir giine 
talik edilmi~ tir. · · 

Memleket Ha·berleri ) 
Halktn fikiyetleri 

S1hhat Vekaletinin 
nazar1 dikkatine 

Tireboluda Hamam mahallesi 
22 numarada Ali Kukil imzasile 
aldtgJmJZ mektubda deniliyor ki: 
«Bundan bir bu~uk ay kadar evvel 
on ya§mdaki c;:ocugumu kuduz bir 
kopek JSJrdJ. Derhal bore para hula· 

I rak kendisini Giresunda memleket 
f hastanesine goti.irdiim. Ba§ hekim, 
1 c;ocu~un muayenesini yaph ve her; 

gi.in ignelenrnek iizere biT hem~ireye 
( teslim etti. Kendim orada kalama-
( d ~ . . f'k ~ d 
(
. Igtm 1~10 re 1 am1 c;ag1r ;m ve ge· 
, ri dondi.im. Nihavet ana ile ogul da 
, dondiiler. Sovlediklerin,. gore hem

~. sire on dordiint:ii iV.neden sonra Ri
( debilirsiniz. Cocu~unuz kurtuldu, 

demis. Is1rma hadisesinden tam k1rlc 
iic; ~i.in sonra yavrueakta s;!ayritabii 
hailer sezince tekrar ve acPle olarak ~ 
kendi~ini Gimuna goti.irdiik. GPce· ~ 
levin hast~nedekiler rocuqu hbul ~ 
ettiler ve bir ,~ tal7a ha~hyacaklarJ
ni sovlediler. ErtP<i poi;n cocugumun 
oldi.iili.inii o~rt.ndik. lgneleri yaoan 
hem~ireye hu fel~ketin neden nnline 
lleeilemedigini, i~nl'l~rin eksik mi, 
iladann bavat mi olrlu~nnu sordum, 
hicbir cevab alnml\dnn. Muhitimi7-
de kurluz \:ope'k maale~ef fazl11. mik
tanh.dtr. Bu gibi i~mlma Vl\k' all\· 
rindan sonra avni feci lllnbetlerlP. 
k;~rstlaR!T'•rnak ic;in $imdiden icab 
edP.n tedbirlP.rin almma51 husu~nnda 
alakadar yiiksek makamlarin dikkat 

\) nazarlarini c;ekmenizi ehemmiyetle (< 

~\ rir.". ,.rJ.,~im.» I 

Harem oniinde 

feci bir kaza 

Mavna 
~arp1~ll, 

tayfa 

ile bir motor 
zavalh bir 
kayboldu 

Evvelki giin geceyansmdan sonra Ha~ 
rem ag1klarmda bliylik bir facia olrnu§, 
batan bir kum kay1gmm uyuyan tayfa • 
larmdan biri sulara gomi.ilerek feci bir 
§e1ti\de Oimti~r. 

Biitan l!:um kay1g1 inebolulu Ceina1 
kapf~'!l a'M81r. Hfid'aV'ert'li' i!ihrtli 'ir'f6td
rile Yalovadan kum ylikliyerek gelen 
Cemal kaptan, ak§am iizeri Harem onli
ne gelerek demirlemi~tir. 

Gece saat 24 sularmda Belediyenin 
c;op miiteahhidine aid romorkor, Mar ~ 

marada bo~alblmi§ olan c;op mavnalan
m c;ekerek Harem onlerine geldigi ve 
buraya yakm bulunan c;op i.skelesine a
id mavnay1 b1raktlgt s1rada mav • 
na KIZkulesinin mal~m akmhsmdan 
kendisini kurtaramtyarak Hlidaverdi 
motori.i listiine dii~mii~ ve anide par -
c;alanan motoriin uyuyan iig tayfasi 
kendilerini suda bulmu~lard1r. 

Vak'a mahalline gelen romorkor, Ce· 
mal reisle iki tayfay1 kurtasmts, fakat 
Ahmed nammdaki lic;iincli tayfa bu • 
lunamami§ttr. 

<;ok su yutan diger tayfalar tedavi al
tmdadir. Dii:l romorkor kaptanile mav
naemm ifadeleri almmi§br. 

ONIVERSITEDE 

lktisad F akiiltesinde ikmal 
imtihanlari 

Ikbsad Fakiiltesinde ikmal imtihan • 
Ian 5 eylulde ba§hyacak, 25 eylUlde 
sona ereeektir. imtibanlar i<;in Fakiil -
tece icab eden haztrhklar ikmal edil • 
mi§tir. 

Muallimlik imtihanlari 
Universitede lise mezunlart arasmda 

ac;tlan ortamekteb yard1mct muallimlik 
imtihanlarma diin sabah saat dokuzda 
Edebiyat Faki.iltesinde ba~lanmt~tlr. 

ilk imtihan tahrir1 olarak tarih - cog
rafya ve edebiyat gruplarmdan yap1l • 
m1~, tarib - cografya grupuna 14, tiirk
c;e grupuna 32 lise mezunu i§tirak et • 
mil;itir. 

Universite Edebiyat Fakiiltesi pro • 
fesi:ir ve doc;entleri tarafmdan yapllan 
bu imtibanda, tarih • cografya ve ede
biyat gruplarmm suallerinden ba~ka 
Maarif Vekaletinin gonderdigi bir pe
da~oji suali de sorulmus.tur. 

Bu.f5linkii imtihan, lisan ziimresin -
dendir. 

lktJsad F akiiltesindeki miin
hal profesorliik 

tJniversite ikhsad Faki.iltesinde pro
fesor Ropke'den ac;1k kalan profesor • 
li.ige davet olunan Avusturya sab1k ic;· 
timai yard1m naz1n Dobretsberger ey -
hillin 15 inde §ehrimize gelerek vazife
sine ba~llyacakhr. _...._ 
Su~ iistii_yakalanan altm 

ka~ak~ISI 
Bahkpazan caddesinde 66 numarab 

dlikkanda · sarrafhk yap an N esim Levi· 
nin altm kac;akc;thgi yaphg1 haber ahn,
mi~, Levi sue; iistii yakalanmi§hr. 

Maktu sat1~ 

Y eni kanuna aid 

emirler bekleniyor 

Siimer Bank satJ~ ~ube
leri de tatbikata ge~ti 
Pazarhks1z sah~ kanunu diind~n iti

baren mer'iyete girmi§ bulunuyor. Di.in 
de yazdig1m1z gibi, kanunun tatbikt bir 
kac; giin ic;in teahhur edecektir. Sebe -
bine gelince; hangi maddelerin pazar -
hks1z satJlmas1 ve hangi maddelere ne 
§ekilde etiketler konulmas1 hakkmda 
gene bu kanun ahkamma gore Heyeti 
Vekilece bir karar verilmesi icab et -
mektedir. Belediye riyasetl alakadar 
§Ube ve te~ekkiillerden aldigJ raporlan, 
kendi miitaleasm1 da ilave ederek, ik
tlsad Vekaletine gi:indermi~ti. fktisad 
Vekaletince bu babda yap!lan tetkikat 
biraz uzad1g1 ve bu yiizden Heyeti Ve
kileden almmast laZtm gelen kararlar 
almamad1g1 ic;in kanunun tatbik k1sm1 
teahhur etmi§tir. 

Belediye riyaseti, 1khsad Vekaletine 
gonderdigi raporda g1da maddelerile 
birlikte ayakkab1, tuhafiye, zi.iccaciye, 
cam, manifatura gibi e§yalara da der · 
hal kanunun tatbiktm istemi§ti. Alman 
malumata gore, bu maddeler i.izerinde 
derhal kanunun tatbik edilmesi !limdi
lik yalmz istanbul ic;in kabul olunmu~
tur. Pazartesi glinline kadar hi.ikumet 
merkezinden icab eden emirler gelmesi 
ve sah giiniinden itibaren de filen tat -
bikata ge~ilmesi kuvvetle mubtemeldir. 
Fili tatbikat ba§ladtktan sonra Beledi
ye riyaseti meyva ve sebzenin Halde 
toptan sahs.lanm her giin ve bakkaliye
ye aid §eylerin toptan fiatlanm da on 
be§ glinde bir gazetelerle ilan edecek -
tir. 

Bu toptan satJ§ fiatlan perakende sa
h§ta balk ic;in bir miyar. olacagt gibi 
toptan sah§la perakende sati§ arasmda 
ihtikar derecesinde bir fark olmamas1 
Belediyece murakabe edilecektir. 

Siimer Bank miiesseselerinde 
Pazarhks1z sab§ §eklinin, Si.imer 

Bank Yerli Mallar Pazarlarmda da tat
bikt miinasib goriilmii§, Siimer Bank 
Umum mlidiirliigii tarafmdan Yerli 
Mallar Pazarlarile bunlarm ~ubelerine 
her mal ic;in maktu fiat konulmas1 hu • 
susunda emir verilmi§tir. Pazarlarda 
dUn sabahtan itibaren bu ;~-ekiin tafui • 
kma ba~lanmJ~tlr. .......,._ • ....,., ........ ._ ..... _.., .. ,..e _ _..,_,; _____ ,, • 

KOLTOR ISLER/ 

Leyli meccanilik imtihanlar1 
:;iehrimizdeki liselerle ortamekteb -

lere leyli meccani girmek istiyen tale
belerin miisabaka imtihanlarma di.in sa
bah saat dokuzda istanbul K1z ve Er
kek liselerinde ba§lanmi§tJr, ilk imti -
han tiirkge - edebiyat derslerinden ya
pllmt~, imtihana K1z lisesinde 298, Er -
kek lisesinde 375 talebe i§tirak etmi§ -
tir. Buglinkii imtihanlar matematik 
grupundandtr. 

lkmal imtihanlarr 
Lise ve ortamekteblerde ikmal imti -

hanlarma diinden itibaren ba§lanrni§tlr. 
Resmi, hususi, ekalliyet ve ecn~bi mek
teblerindeki ikmal imtihanlar. eyiUl 
ic;erisinde bitirilmi~ olacakhr. 

N aklen tayinler 
Trabzon lisesi miidlirii Faruk, Hay

darpa§a lisesi riyaziye muallimlilline, 
Ankara K1z lisesi mlidiir muavini iffet 
Kudret, Erenkoy k1z lisesi yardirektor
liijNne, Gazianteb fizik, kimya mual -
limi imameddin istanbul Erkek mual • 
lim mektebi mlidiirlligiine naklen tayin 
edilmi§lerdir. 

SEHIR ISLER/ 

Tramvay giizergahmda 
yap1lacak tadilat 

Tramvay durak ycrlerinde bugiinkii 
ihtiyaca gore tadilat yap!larak bir kt
sim istasyonlarm kaldtnlmast ve. bazt 
yerlerde de yeniden istasyon tesisi ka
rarla~mt~ti. Bu hususta yap1lmakta o
lan tetkikat bitmi§, yeni vaziyete gore 
biitiin tramvay glizergahmda yap1lmas1 
laz1m gelen tadilat tesbit edilmi~tir. Ya
kmda bu· karann tatbikma gec;ilecektir. 

Bekta§ hanmm yikilmasi 
meselesi 

Eminiiniinde istimlak edilen Bekta§ 
hammn ytktmlmasi ic;in talib 91kma -
d1gmdan bu i§i Belediye yapmaga ka
rar vermi§ti. Fakat hanm bulundugu 
saba dar oldugu gibi online c;ekilecek 
tahta perde ile buras1 daha ziyade da -
ralacak ve molozunun naklinde mii§kii
lata tesadiif edilecek oldugundan etra
fmdaki di.ikkanlarm da istimJaki bit -
tikten sonra adanm oldugu gibi y1ktl -
nlmasma karar verilmi§tir. 

Mekteb talebesini yaraladt 
Dlin, Kurtulu§ta Rum mezarhg1 civa

rmda oturan seyyar sebzeci Salih, su 
yiiziinden <;tkan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Etem isminde bir mekteb 
talebesini sopa ile ba§mdan yarala -
mi§hr. Ya:rah tedavi altma almmi§, Sa
lib yakalanmi§tir, 

Bahrihazer • Basra 
korfezi hatb 

fE3} iltiin Avrupa, sulh muahede_le~i· 
{g) nin dogurdugu muvazenes1zh~ 

ve memnuniyetsizlik yiiziinden 
son yirmi sene ic;inde biiyiik kan~tkhk vi 
huzursuzluk i~inde ya~arken Asya k1t'a· 
smm milletleri yakm mazilerine gore keP' 
dilerinden hie; beklenmiyen harikalal 
yaratmaktadJrlar. Bunda ba~hea ami! be 
milletlerin uyanm1~ ve istikranm buln1U! 
olmalandJr. 

Asya milletleri arasmda ilk uyanan ~~ 
birdenbire terakki edip belliba~h biitiin 
medeni sahalarda harikalar yaratarlll 
Avrupahlara ve Amerikahlara Asyah' 
!arm kendilerine miisavi bulunduklanrl 
ispat eden J aponlar olmu~tu. Cok gee; 1 

meden Siyamhlar da medeni kabiliyetk 
rini gosterdiler. 

Zaman gec;tikc;e Asyah milletler uyav· 
makta ve medeniyet yolunda terakki et· 
mekte adeta birbirile yan$ edereesint 
hamleler yap1yorlar. Bu hamlelerin soP 
parlak ve bariz misali yeni !ramn Bah• 
rihazeri Basra korfezine yani Asyanln 
gobegindeki bi.iyi.ik ve zengin bir ic; de· 
nizini Hind Okyanusuna rapteden biiyiik 
demiryolu hattmm ikmal edilmesidir. 

Bu hat Carhk Rusyasmda Sibeo'~ 
hathna ve son zamanlarda yap1lan Tiit' 
kistan - Siberya hattma ve Osmanh 1!11' 
paratorlugu devrinde Almanlarm yap 1 

maga c;ah~ttklan Bagdad demiryo!un~ 
muadil ve lakin ikt1sadi ve sevkulcey~ c:• 
hetinden daha degerli bir yoldur. 

Y eni lran bu muazzam eseri haricdeP 
bir istikraz ve para yard1m1 gormeksiz:c 
mf halkm <;a¥ ve ~eker ic;in verdigi res' 
min hasJ!atile meydana getirmi~tir. B0 

demiryolu 28,000,000 !ngiliz lirastn~ 
mal olmu~tur. 

iram ~imalden eenuba kateden ve da' 
ha dogrusu ~imali &arkisinden ve Ti.irkis• 
tan hududu yamba$mdan ba~layJp Ara' 
bistan hududunun yamba~mda ve cenub~ 
garbisinde nihayet bulan bir uzun bat· 
tJr. iki bin kilometreye yakmdu. 

T ahrandan ve Hemedandan gec;en bV 
demiryolu lran milletinin yaralt1g1 bil 
eser olarak mi.ihim oldugu gibi medeni 

1 

yetin teknik kudret ve mehareti itibarilt 
de ba~ka bir harikad1r. 

Ciinkii diinyada hic;bir demiryolu ~~~ 
kadar anzah araziden gec;memi~tir. B11' 

hassa' Elbiliz daglanndan ge~en kJsmiJllll 
teknik . .wf.HJRu- ,bir darb1mesel hiikrniin~ 
gec;mi~tir. Bu demiryolunun in~asmda~ 
miiski.ilata bir misal ~udur: Hattm &irnd:· 
ye kadar insan ayagJ basm1yan v~ hat!~ 
patika ve kec;iyolu bile bulunmtyan ct0 

yiiksek daglardan ge~;mesi ieab ettigin 
1 

den her~eyden evvel miihendislerin ve j: 
melenin yiyecegini ve ic;eeegini ve rna 
zemesini gotiirmek ic;in yol yapdmak1' 

ve bundan sonra as1l demiryolunun in$9' 

sma ba§lanmaktaydJ. Ekseriya miihen ' 
disler ve amele golgede 132 (fahrinayt) 
dereeei hararette ~ah~mJ~Iardtr. 

Bahrihazer - Basra korfezi hath traP 
milletinin eseri ve !ran devletinin beik~' 
migi olmakla beraber in&asmm teknik Cl' 
hetinde biitiin diinyanm en biiyiik mede' 
ni milletlerinin san' atkarlarJ yan~ ederct' 
sine c;ahsmJ~!ardir. . 

Hat bir~ok kJsJm!ara aynlarak herb~' 
hsm1 !ngiliz, Bel<;ikah, Alman, Arnet'' 
kah, Italy an ve F rans1z olarak hirer tC' 

nebi miiteahhide v~rilmi~tir. Mesela ~~J 
gilizler 1,000,000 lngiliz lirahk taahh11~ 
altma girmi~lerdi. T eknik sahasmda 

1 

rekabet ve yan~ bu bi.iyiik hattm mullf • yen vaktinden evvel itmamma yard1rn e· 
mi~tir. 

Gec;en cuma giini.i iran Sahin~llh 
Veliahd ve devlet erkam ham bulund11' 

gu halde hattm son traversinin altmda~ 
mahsus surette imal edilen son eJvataS1Jll 

kendi elile tesbit ederek on bir senedePI 
beri !ran milletinin bi.itiin gayretile c;alll' 
tJg1 muazzam medeniyet eserini tamattl' 
lamt~lardJr. Bunun siyasi ehemmiyeti ,.e 
sevkuleey~ degeri ~iiphesiz l;ok biiyiik ' 
ti.ir. 

Muharrem Feyzi TOG).f 

Bir sabtkah tutuldu 
Birkac; glin evvel me~hul bir yanke t 

sici Sanyerde ashab1 emlakten Yu511, 

isminde birisinin cebinden 600 lira 8~. 
rarak ka<;rnJ~ti. Yaptlan tahkikatta bf~ 
nun sab1kablardan Arnavud MustB , 
oldugu anla§Ilmi§ ve kendisi yakalal'l 
mi§hr. 

Otel h1rs1zi 
Bir mliddettenberi aranmakta ol~ 

Abdurrahman Ziya ismindeki sabJI<~, 
otel h1rsizi Bursada yakalanarak §ell 

.r.im .. i7. •. e .. ge•t•ir•i•lm .. is•t•ir ........... ~ 

Cumhuriyet../ 
Niishas1 5 kttrU$tur. 

Abone ('eraiti I { rur~i:ve Ha_rtc 
'i I i~ID lc;tD 

Senelik 1400 Kr. 27110 Kt• 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
th~ avhk 400 • 800 • 
Bir .-yhk 150 • Yoktur 



SON . H .ABER LER 
HAdise!er aras1nda 

Hatay Meclisi a~dtrken .. 
D U$UNCELER 

•• Daladyeye gore 
IE5) u gun Hatay Millet Meclisi 
(g) toplantyor. 

Kiiltiir muhiti 

Fransanin, Almanya, italya ve 

Bu, Hatay i!fin oldugu ka
dar Turkiye i~in de ytllarca surmu§ Maca. bir ihtilafm actlarma, sanctlarma ve Sultanahmeddeki fbrahimpa§a kona-
ktvrant§lartna son veren buyuk bir gmm yiktmlmasJ tehlikesi kar§Ismda uya
dogum mujdesidir: Tiirk Hataym nan hassasiyet kiilti.ir muhitimizden ald1· 
istiklali doguyor ve milli medisinin gimlz terbiyenin bir ifadesi almak itibarile 
bunyesinde ilk taazzuvuna kavu§U· aynca miihim oldugu gibi muhit hakkm
yor. daki telakkimizin de farkhla§tlgmt gos-

ristana kar'I siir'atle silahlanmasi laz1m 

Komiinistlerle 
,iddetle 

Konfederasyonu, 
protesto ediyorlar, bugiin 

bin amele grev yaptyor 

hiikumeti i, 
14 

£Ba$tara.tt 1 fnc! sah!fedeJ 

tnek istememekle beraber bu vaziyetin 
ciddi oldugunu soylemi§tir. 

lkinci kiSlmda Avrupamn silahlan a
rasmda bir mukayese yapm!§, Almanya, 
ltalya ve Macaristanm halihamdaki 
lllevcudlarile mekni harb kuvvetlerini 
gostermi§, F ransa, fngiltere, Amerika ve 
~ekoslovakyaya kar~1 yap1lacak muhte
tnel bir taarruzda harekete gec;:ecek kuv
Vetler hakkmda tahminlerde bulunmu§ -
tur. 

Hususi endiistrinin muhtelif §Ubelerin
de vukua gelen baz1 gecikmeler dolayisi
le hiikumet fazi:J. mesaiye miisaade etme
ge karar vermi~tir. 

N etice olarak Daladye demi~tir ki: 
«- F ransa i~in takib edilecek iki si

yaset vardu: Ya taahhi.idlerin ifasm1 te
min ederek biiyiik bir devlet olarak kal • 
mak, veya harici hadiselerle alakadar ol
mlyarak bir nevi bitaraflikla iktifa et • 
mek.» 

Bu iki siyasetten birincisini tercih et • 
Oc;:iincii kiSimda Ba§vekil silah imalat1 mi§tir ve buna devam etmek tasavvurun

Ve derpi§ edilen programlann tatbikinde dadir. Fa kat bu siyaset hi.ikumetin kar§J 
elde edilen neticeler hakkmda izahat ver- koymas1 laz1m gelen bazt ihtiyaclan miis
lni§tir. Daladye, 40 saatlik hafta kanu - telzimdir. Bu siyaseti tatbik etmek imka
nunun yeni ahkamt sayesinde imalatm mm bulmak i~indir ki hi.ikumet bilhassa 
artacagmi ve malzemenin kom§u memle - fazla mesai ile istihsalah arhrmak laz1m 
ketlerininkine yakm bir hadde ~1kanla - geldigi kanaatine varmi§hr. 

cagm1 kaydetmi§tir. Komiini•tlerin protestosu 
Kendisine sorulan baz1 suallere cevab 

Veren Ba§vekil hava miidafaas1 sahasmda Paris I ( a.a.) - Komi.inistlerin c;:ar· 
tahakkuk ettirilen terakkiyahn ehemmi ~ §a mba · gi.ini.i ak§alm akdettikleri 1~hma 
Yetini tebariiz ettirmi§tir. Silahsiz mlida _ emasmda parlamentonun ikinci reisi Duc
f les, N amlar meclisince 40 saatlik mafta 
aa hakkmda da bi.iti.in kit'alarm gaz kanununun tadiF hakkmda isdar edilen 

lnaskelerile miicehhez oldugunu, fakat si-
Vil ahalinin muhafazasJ i~in alman ted _ <<gayri kanuni» kararnameleri §iddetle ten-
b' kid etmi§tir. 

1rlerin biran evvel tatbik1 laz1m geldigini Hatib, partinin hiikumetten her iki 
~oylemi§tir. 1 mec isi i~timaa davet etmesini istiyecegi-

Komi.inist meb'uslardan Cornavin, 40 ni soylemi§hr. 
~aatlik hafta kanunu hakkmdaki hi.ikme 
ltiraz ettiginden bu miidahale §iddetli bir 1, konlederasyonu da protesto etti 
Jniinaka§a tevlid etmi§tir. Paris I (a.a.) - Ogleden sonra top-

Daladye komiinistleri, kendisini amele lanan umumi i~ konfederasyonunun idari 
''n'hna muanz gostermege matuf alan bu enci.imeni son nazular meclisi ic;timamda 
hliinaka§adan vazge~mege davet ederek verilen kararlan ~iddetle protesto etmi§ -
~tnelenin milli mlidafaa ic;in kendisinden tir. Hiikumetin kararnamesi kanunun ru
lst ') huna ve metnine mugayir oldugu i~in u
b en, en gayretin sebebini anhyacagmi mumi i§ konfedcrasyonunun mesai saatle-
eyan etmi§tir. 

Ba§vekil 1936 senesinde kabul edilen ri haricinde <_<ali§mak istemiyen ameleye 
Q" muzaheret edecegi beyan edilmektedir. 

ort senelik silahlanma programmm nor-
lnal bir §ekilde tatbik edildigini ve bil - 14 bin amele grev yapryor 

assa ordunun motorle~tirilmesi husu - Paris I {Hususi) - On dort bin 
linda elde edilen neticeleri niimidin fev- mensucat amelesi yarm grev ilanma ka-

kinde oldugunu temin etmi§tir. rar verml§hr. 
""""'""""""""'"""'""'IIII!!I!IIIIIJIIIJIIJIIIfiiJifiiiiJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIfiiii/JIJIJIIIJIIIII!IUil!l!llnnnmmnonmunouuuo 

ran sa 

ltalyan 

hududunda 

tahkimat1 

Franstzlara aid arazi 
bedeli mukabilinde 

istimlak ediliyor 
Roma 1 (a.a.) - Salahiyettar hal-

Japonyay1 altiist 

eden tayfun 

Bir~ok olen ve yarala
nanlar var; zara r ziyan 

~ok biiviiktiir 

Bu davada bizim a!ftk, duzgun, te· termektedir. lstanbulu yalmz cografi bir 
miz bir tek politikamtz vardtr ve bu muhit olarak gori.ip sevenler pek c;oktur. 
politika muzaffer olmu§tur: Biz Bu husustaki imtiyaz1 da hakikaten em -
Hataym tam istiklalini, hurriyetini salsizdir. F akat istanbul yalmz bir cog
ve saadetini tstedik, istiyoruz, iste· rafi muhit olarak kalmami§Ilr. insanlar 
mege devam edecegiz. Hi!r bir an ~- sadece cografi muhitte ya§amaz. F erdi 
hak du§unmedik. Turk ~okluguna ya§ayi§ ve davram§larile kendilerine bir 
yaslanan, Turk kulturlu ve Turkiye aksiyon muhiti yarattiklan gibi i~timai ve 
Cumhuriyetinin garantisi altmda medeni ya§ay!§larile bir de kiiltiir muhiti 
mustakil bir Hatay devleti gormek· yarahrlar. Bunun ic;in muhit bir manah 
ten batka hi~bir emelimiz yoktu, degil; ii~ manal1du. Cografi muhit bil -
hala da yoktur ve olmtyacakhr. hassa cemad, nebat ve hayvanlann mu -

Fakat en temiz i§lere burnunu so- hitidir. Bu muhitin ilk degi§tiricileri onun 
kan bozgunculuk ve fesad, bu a~tk ilk sakinleridir. Bunlann binlerce asw 
davada da iftiradan yagmaya kadar lardanberi yaptiklan kar§lhkh bi.iyiik te
eline ge~en manevi veya maddi her sirlerden sonrad1r ki cografi muhit insan
silaht Turkler aleyhine kullanmaktan !ann iizerinde yeti§me ve kayna§malanna 
geri kalmtyor. Bu hareket bir yandan imkan vermi§tir. Bu muhit bizim eseri -
Hatay Turkleri ve Turkiye ile Suri- ·miz olmaktan ziyade tabiatin bir mahsu
ye, bir yandan da gene Turklerle liidiir. Onu kendi deham1zla nekadar 
Franstzlarm arastnl a!fmak i!rindir. degi§tirirse~ tam. manasile ~izin: olmaz. 
Hatay, korn§U Suriye ile Turkiye 8 • Arada da1ma b1r yabanc!lllc, b1r yaban
rasmda bir dostluk ve samimiyet h~ hi~:i. ~alu. !'Jitekim cog~afi m.uhitin 
koprusu oldugu i!rin, onun altma guzelhgmt tems1l ed6n «mesueler» msan· 
bomba koymak istiyenlerin her iki lara has diger iki muhitle tamamlanmaz· 
taraftan da ayni §iddetli nefretle kar- larsa cazibelerini c;abucak kaybederler. 
ttlanmasi l&ztm gelir. Kald1 ki bu . Her ko§esi emsalsiz bir mesire olan 
koprii, perakende bazt ihtiraslarm Istanbulun aksiyon ve kiiltiir muhitleri 
fmdtk fi§egi halinde pathyan !focuk- cografi muhitinin zenginlik ve giizellik ~ 
!fa ofkelerile ytktlmak §oyle dursun lerile hemahenk olmadigl io;indir ki bu
bir an bile sarstlmtyacak kadar sag- gun he~ ~~ muhit de s~katl~?~l§, bogu~
lam milli temeller ve garantiler ustu- mu§, haktm ka~.akterlenle gorulemez b1r 
ne oturtulmu§tur. Bu milli temelin hale gelmi§tir. Uzerimizdeki tesiri en bii~ 
saglamhgmi devam ettirmek ve ebe- ylik ve en geni§ olmasJ laz1m gelen bu 
dilettirmek i!rin, herkesten ve her§ey- muhit §ekillerinin gev§eklik ve bozukluk
den evvel Hatay Turkleri, aralartnda- larile her an ruhlanmiza i§lemekte, idrak 
k i milli b irligi mukaddes bir varhk ve aksiyonlanmiZl liizumsuz ve israfh 
halinde korumastni bileceklerdir. cehdlerle y1pratmaktadu. Halbuki ruhla~ 
qrafhk • avamh k, hatta ittihadcthk- rm esas faaliyeti §ekillerle ve §ekillere 
itil&f!r1hk gibi arhk milli ve buyuk gore ol~~kta, bu~lard~k~ intiz~m~1zhk, 
hakikat onunde hi!rbir manas1 kalmt- vahdetsJZhk ve duzens1zhk asab1 SJSte -
yan sokak ve kahve dedikodularma min muntazam §ekilli olan tabii faaliye -
munaka§alartna paydos demit ola: tini «bilmeceler» tarzmda sun'i ve §a§IT· 
caklardtr. hc1 §ekilsizlikler ic;:inde bocalatmaktadu. 

Hatayda bir idrak zerresine sahib <;ahhklar arasmdan seyredilen en giizel 
hi!r bir tiirk yoktur ki ara bozucu tel- bir yiizii hakiki §eklile gormek nekadar 
kinlere ve tahriklere pabu(; bu·a\ta- gii<; ~e az r:nuessirse bir melodi. vey a mis
cak kadar kendinden ge!rmit olsun. ra1 bndenbue kavramamn o msbette ko
Boyle olsaydt, Hatay bugun tam bir lay olmas1 §eklin mazbut, ahenkli ve tam 
milli taazzuv halinde dogan istiklali- olmasmdand1r. Gokteki yiiz binlerce 
ne kavutamazdt. Bu buyuk gunun y1ldtzdan en parlaklarile «biiyiik ayi» ve 
sevinc ve heyecam i!rinde aziz Hata· «kiio;iik ay1» ve emsalinin se~ilmesi bun
ym arbk ebediyen hur ve mustakil !ann §ekille§mi§ olmalanndan ileri gel -
alnmdan, istikbale huzur i~inde ba- mektedir. San'at dehast dedigimiz §ey de 
kan temiz ve giizel gozlerinden ()pe- esas itibarile §ekillerin s1rnm bilmek, w 
riz. P EY AMI SAF A killeri belirtmek, bozulamaz §ekiller ya-

ratmaktu. Oslub dahi his ve mana kay -

K;dem zamlan 
Y enid en terfi eden 

san'at muallimleri 

na§masmdan has1f olmu§ en devamh bir 
§ekilden ba§ka bir§ey degildir. Mimari. 
resim ve heykel gibi plastik §ekiller ise 
ki.ilti.ir muhitinin en alem§iimul ve en te -
sirli abideleridir. T abiat ve aksiyon muhi~ 
tinin bize ancak tesadiifen veya yorucu 
cehidler pahasma temin ettigi §ekilli ya -

Yazan: PROF. M. $EKIB TUN' 
§amayi san' at eserleri ve bilhassa pl.istik 
san'atlar me§akkatsizce ve hasbi olarak 
tam bir surette vermek comerdligile tema
yi.iz ettikleri ve insanhgm muvaffak ola· 
bildigi en devamh §ekilleri yarattJg1 ic;in 
bizim en yiiksek ve giizel muhitimizdir; 
ayni zamanda terbiyemizin de en yiiksek 
amilidir. Mekteb, kiiltiir muhitinin son -
radan yarathgi bir vas1tadir. As1l mekteb 
ki.ilti.ir ve san' at muhitidir. Bunlar ·sakh 
kald!k~a, binlerce sene sonra bile ele ge~
seler, terbiyevi rollerini oynamakta ge
cikmezler. Miizelerin, tarihi §ehirlerin 
k1ymeti her§eyden evvel bir ki.iltiir muhiti 
olmalan degil midir? Esasen insan, cog
rafi muhitte degil, kendi aksiyon ve milli 
kiiltiir muhiti ic;inde ya§ar, biitiin ah§ve
ri§lerini bu muhitlerle yapar. Cografi 
muhit fevkalade oldugu halde aksiyon ve 
kiiltiir muhiti fakir kalabildigi gibi bunun 
aksi de olur. 0 halde iman ic;in as1l mu
hit aksiyon ve kiiltiir muhitleridir. lnsa -
nm k1ymeti de bunlarla olc;iiliir. Aksiyon 
muhiti. inhbak ve istihsal muhitidir. Kiil
tiir muhiti de aksiyon muhitini yaratan, 
ilerleten mayadn. Cografi muhitle aksi
yon muhitin taazzuv ve inki§ah bu maya· 
nm kuvvet ve kesafetine baghdn. Mazi
den gelen bir ki.iltUr muhiti olmad1kc;a 
bugiinkii halimizi anlamak, mukayese 
yapmak imkanlan kalmadigl gibi dii§iin
mek ve vicdam geni§leterek istikbale ham
le etmek de rasgele olmaga ba§lar. Gore· 
nek ve itiyad hayah tahakkiim etmege 
ba§lar. Kiiltiir muhiti bize mazinin fikir 
ve k1ymetlerini sakladigl gibi halin icab 
ve zaruretlerini, istikbalin temayi.il ve 
hamlelerini de telkin eder. Ayni zaman
da bize hem tesir eden, hem de mukabe
leye davet eden dinamik bir ~evredir. 
Hal, mazi ve istikbale nisbetle ufac1k bir 
habbedir. Muhitimiz mazi ile yiikli.i ol :. 
mazsa istikbale olan hamlemiz halin kii
c;i.iciik bi.inyesi nisbetinde olur. Halin is
tikbale uzam§J, arkasmdaki kuvvetle mii· 
tenasibdir. Mazi ile hal arasmdaki bu 
kar§Jhkh tesir, yani mazinin hali ve halin 
istikbali iterek gittik~e geni§le§ip derinle
§en bir bi.iti.in halinde geli§mesi olmad1k<;a 
terbiye de c;okmege ba§lar. N esiller yeni
le§tikc;e muhit de bunlarla birlikte zengin
le§mezse orada muhit ve millet yok, sey
redilecek bir manzara, bir kalabahk var
dir. Canh biitiin kiiltiir muhitleri yeni ne
sillerle birlikte mi.itemadiyen kuvvetlen • 
mekle normalligini muhafaza edebilir. 
Bu hareketin durgun oldugu yerlerde 
muhit ekseriya can sJkJcl, manas1z bir 
~evre veya havaiyat ve sefahet meyilleri 
uyand1ran bir mah§er gibi ya§anu. 

Canh ve kliltiirlii muhitlerde mazinin 
kiymetli eserlerine kar§t gosterilen dinda· 
rane takayyiid ve hassasiyet kiiltiir mu • 
hitinin oynadJgl bu biiyiik roli.in §Uuruna 
eri§ilmesinden dogmaktad1r. Bu hassa • 
siyetin Tiirk vicdanmda biitiin titizligile 
uyanmas1 fazla goriilmemelidir. \=i.inkii 
her bi.iyi.ik i.ilkiiniin mayasmda bu hassa
siyet vard1r. 

M. $ekib Tum; 
an makamlan, deniz alplarmda !sola 

~ ilhiyesi civannda kain Chasti! Ia vadisin~ 
~ arazi ve c;ifthkleri bulunan F rans1z le
~· asmdaki e~hasa aid emlakin fa~ist ma
l "llllan tarafmdan istimlakine dair veri
en karann F ransada heyecan uyandu ~ 

jaslhl zahiren hayretle kar§Jiamaktad!r • 
~r. Bu makamlar bazJ•askeri mi.ilahazalar 
;ticesinde bu tedbirlere miiracaat edil -

Tokyo 1 (a.a.)- Saat 4,20 de Tok
yo iizerinden se~en tayfunun merkezi. J a
pan denizine dogru yiiriimektedir. F ecir· 

de ink1taa ugnyan demiryolu miinakala
t •• ogle zamam tekrar teessiis etmi§ bulu

nacaktu. Maddi hasar pek ~oktur. Li -
manda bulunan birkac; vapur demirlerini 
kopararak nhhmm muhtelif noktalanna 
c;arp!m§lardJr. 

Lisle, diin 
Miidiirliigiine 

Maar if 
bildirildi 

Anadoluda abet gozle bir tetkik seyahati 

,-. . 
~ 1nJ beyan ve ltalyanm alakadarlara 

i<hrnlak bedellerin: vermemek tasavvurun
a olrnadJgmi ternin etmektedirler. 
I Rom ada tahmin edildigine gore me -

e enin mall ciheti kolayhkla halledilebi
~cekf Jr. 

lQ[Ya, emlak sahiblerile anlaftyor 
Paris I (a.a.) - Ogrenildigine gore, 

~~la'da bulunan emlak ve arazi sahible
ltJin, mahsu!ah toplaymc1ya kadar yerle

:h~; kalmasma mi.isaade edilmi~tir. 1s -
am in§aSJna ba~lanm1~ alan ufak bir 

llltakada bulunanlar, istisna edilmi§tir. 
i]•Bu mesele -::lolayJsile tahaddiis eden ih-
kflann halli ic;in Paris ve Ramada mi.i~ 

a. ereler cereyar. ettnaktedir. 

Bursada bir katil 
idama ma.hkum oldu 
Bur~a i (Teieronla·~ - Bugiin Bur

a ARirceza mahkemesinde bir kat:l ida~ 
a lllahkum edilmi~tir. Rauf isminde o
~ ~1.1 mahkum, bundan bir mi.iddet ev

:, .1ki arkada~ile beraber, Gemlikte sev· 
1
1(1 bir k · · · k k k . 1zm evme girmi~ ve IZI ac;n-

ea· ,15temi~tir. Bu arada Rauf, kiZin an-
1 5101 o)durmi.i~, teyzesini yaraJaml~, 
~1 

6
da kac;1ramadan kac;m1s ve bilahare 

"v I' It e ladada yakalanmJ~hr. 
ar ~uf, bugiinkii celsede idam cezasma 
v ~ m,~. arkadaslanndan Abdullah iki 
~ b apse mahkum olmu~. diger arkada~J 

~r. 
KISA -..,.-A-8-E~R-L_E_R __ ) 

* LOND · 
llll(jun k .. n~ 1 - Arabistan Krall Ibnis-
ban is u~uk o~lu Emir Muhammed. bu 

Vl~reye hareket etmi.~tir. 

Tokyo I (a.a.) - Tayfunun kuvveti 
azaldik~a kaydedilen hasarat miktan art
maktadJr. Simdiye kadar I 0 ki§inin oldi.i
~i; ve bir~ok (i~ilerin yaralandJgi meyda

na ~Jkmi§hr. T ayfunun ge~tigi yerlerde 
agaclar devriJ.ni~. €vier yikilmi§hr. T ok
yoya deniz kazalar1 hakkmda yeni ma

himat gelmektedir. F1rhnadan bin;ok va· 
purlar karaya oturmu§ ve hasara ugra

ml§hr. 
6650 evi su basml§, 15 ev tamamile 

harab olmu§, 750 aile a~1kta kalmi§, 3 
kopriiyii dalgalar gotiirmii§ ve 5 fabrika 
bacas1 devrilmi§tir. 

Mahsulatm, tayfundan pek mutazar
rJr oldugu tahm1n edilmektedir. 

Mare, al F evzi ~akmak 
Diyarbaktrda 

ElflZlg 1 (a.a.) - Mare~al Fevzi <;ak
mak, beraberlerinde Orgeneral Fahred
din Altay ve Orgeneral As1m Giindiiz 
oldugu halde saat 10 da hususi trenle 
Diyarbak1ra hareket etmi~tir. 

$ehrimizdeki k1z ve erkek san'at mek
teblerinde ve enstitiilerde k1dem zam
ml alan muallimlerin listesi di.in Maarif 
mudi.irli.igi.ine gelmi§tir. Bu listeyi ay
nen ne::~redivoruz: 

25 liraay terfi edenler 
Beyoglu Ak~am K1z san'at mektebin

den Adil Onan, thki.idar k1z enstitiisiin
den Alite Giirel, istanbul Bolge san'at 
mektebinden M. Zeki Ongelen. 

30 lir • ..,ya terfi edenler 
Sekuk k1z enstitiisi.inden Emin Re· 

ceb Gi.irel, Selc;uk k1z enstitiisi.inden 
Neyyir, Turhan, Kad1koy k1z ensti -
tiisi.inden Fahriye Erbas, Kad1koy k1z 
enstitiisiinden Behiye Saglar. 

35 lir't.va terli edenler 
istanbul Bolge san'at mektebinden 

Tevfik Mengi.i, istanbul Bolge san'at 
'llektebinclen Osman Si.iyiir. 

40 liraya terli edenler 
Uskiidar K1z enstitiisiinden Hikmet 

Ozbilge. Tstanbul Erkek terzilik mekte
binden Bi.irhaneddin Aygiin. 

45 lirava terfi edenler 
Kad1koy k1z enstitiisiinden Vesime 

Erenel, Istanbul Erkek terzilik mekte
binden H. Cevdet Oflar. 

Lindberg, c;ekoslovakyada i, Bankastntn kumbara 
Prag 1 (a.a.) - Lindberg'le karlSI, • 

tayyare ile saat 17,45 te Olomuk tayya- tkr iyesini kazananJar 
re meydanma inmi~tir. An ar 1 (a.a.) _ Tiirkiye h Ban-

pARiS BQRSASJ kasmm kiic;iik cari hesablar ara • 
smda tertib ettigi ikramiye ke§idesi bugiin 

Pdris 1 (Hususi) - Paris borsasmm 
bugiinki.i kapam§ fiatlan §Unlard1r: 

Londra 178,31. Nevyork 36,73, Berlin 
1472, Bri.iksel 619,25, Amsterdam 1999, 
Roma 193,25, Cenevre 837,50. kur~un 
14.1.10 1/2, bak1r 45 3/4 • 46 3/4, kalay 
192.17,6. altm 143,0 1/2, gilmii~ 19 1/4, 
~inko 13,5. 

yapilmi§ ve biiyi.ik ikramiyeleri §U numa
ralar kazanml§hr: 

1,000 liray1 istanbulda 18947 hesab 
numarah Ay§e 1smet, 500 lirahk ikrami
yeler: fstanbulda 73172 numarah Tank 
ve Samsunda 3221 numarah Mithat Re~ 
ceb, 

IBasmakaleden de~;arn I 

Iii bir bogazi~idir. Orada insan tabiatin 
giizelligile beraber ihti§amile de kucak 
kuca~a geliyor. Saffet Ankan dogu vi
layetlerimizde yeniden yi.ikseltilecek ve 
bir i.iniversite ile taclandmlacak baym
dirhklann biitiin elemanlanm realist bir 
gori.i~le tesbit eylemi§tir. Her§eyden once 
§ehirlere -tabii kasabalara ve koylere de
su meselesi var ki oralann zeki adamla
rile gorii§mesi Saffet Ankam bu en mii
him ihtiyacm en klsa yoldan azami kolay
bkla ve kafi bollukla telafi olunabilecegi 
kanaatine iletmi§tir. Asgari ii~ be§ evin 
bir araya gelmesinden dogan mamurele
rin ihtiyaca salih ve kafi su etrafmda ku
ruldugunu bilirsmiz. Hepimize hakim ol
mak laz1m gelen bu insiyaki hakikat 
Saffet Ankam da su meselesi iizerinde 
durdurmu§tur. Kendisinden ogreniyoruz 
ki bu zaten hal yoluna bile girmi§ ve en 
iyi §ekillerde hallinin ikmali pek mi.im
kiin goriinmii§ bir i~tir. 

Atatiirkiin doguda kurulmasm1 emret
tigi iiniversite Ti.irkiyenin bu k1smma ye
ni bir dimag koyunuz manasml a~tk soy
liyen bir i§arettir. Okumamn her derecesi 
faydahd1r. F akat iiniversite tahsilile bir 
memleketin medeni olgunlugu kemal de
recesine gotiiri.ilmi.i~ bulunur, ve bir mil
letin emniyetli yiikseli§i onun yiiksek ka
biliyetli miinevver ~ocuklannm ~ogalma
sile miimkiin olur. 

Saffet Ankan dogu seyahatinde bu 
yi.iksek emir ve i§arete tatbik imkam ara
ffil§tlr. Bir i.iniversitenin ilk fakiiltelerini 
kucagma alacak binalan yapmaga ba§la
makla bu i§ ba§anhr gibi hahra gelir. 
Hay1r. Oniversite bina ile degil adamla 
kurulur. Her§eyden once muhiti iiniver
sitenin velevki miitevaz1 ilk. binalanm ku
cagma almaga kabiliyetli bir hale getir
mege ~ah§makla i§e ba§lamak lazJmdt~. 

T etkiklerini bu esastan yiiriiten Saffet 
Ankan Yanda kurulacak iiniversite ic;in 
hareket ba§langlclm birdenbire hepimizin 
~a§acagimiz, fakat biraz dii§iini.ince dog· 
rulugunu anlamakta gecikmiyecegimiz 
pek orijinal bir §ekilde tayin eylemi§tir: 
Van Oniversitesi bir yap! usta mektebile 
tugla harmanlanndan ba§hyacakhr. Fil
hakika V and a ac;Jlacak iiniversite binast
m yapmak ic;in biitiin malzemeyi ve arne~ 
leye, i§~iye, ustaya kadar herkesi bura
dan oraya ta§Jmak dogru bir§ey olmazd1. 
Oyle bir iiniversite muhitine int1bak et
mekten eb6diyen uzak kalacak ve zaten 
kolay kolay da ya§amiyacak sun'i bir 
miiessese olurdu. 

Yanda kuracagJmlz iiniversitenin mal
zemesi gibi in§ac!lan da V anh olmahlar 
dn ki boyle bir irfan yurdundan oralan 
ic;in hayidar ve faydalar bekliyebilelim. 

Yanda i.iniversite kurulurken ayni 
zamanda Van §ehrinin de, ve yalmz Van 
kafi degil, bi.itiin o havali ~ehir ve kasa
balanmn, hatta koylerinin yeni yaptcl bir 
ruhla ve kendi c;ocuklan elinde yapllmas! 
lazimdir. Binaenaleyh her§eyden evvel 
bize bunu temin edecek miiesseseyi kur
mahyiz. Ondan dolayJdJr ki Van Oniver
sitesinin temelta§Inl ilki Yanda ac;I
lacak bir yap! mektebi te§kil edecektir, 
ve yeni binalarda kullamlacak malzeme· 
nin onda dokuz bi.iyiik kiSlmlan hep ma
hallerinde yarat!lacaktir. Buna da bilgi 
ister. llkonce ve tezelden bu i§ler yap1la~ 
caktu. 

Saffet Ankant zevkle dinledikten 
sonra: 

- Zaten yap! mektebi gibi meslek 
okullan kendi nevilerinde birer dariilfi.i
nun ~aytlmazlar m1? 

Dedik. Anadoluyu altct gozle yakm
dan goriip gel en v ekil bu soziimiizii ~i

cegi burnunda tam bir kanaatle tasdik et· 

HEM NALINA 
MIHINA 

Harb olacak mt? 
1918 harbinde galib tarafm politikact· 

Ian ellerine bir makas alarak kag1ddan 
oyma yapar gibi Avrupa haritasm1 kesip 
bi~tiler. Bu arada <;ekoslovakya diye bir 
de devlet icad ettiler. Bu devlet, par~a 
bohc;:asma benziyordu. <;ekler, Slovak
lar, Almanlar, Macarlar, Llehler, Rus
lardan ve saireden mi.irekkeb bir millet. 

Sulh fsas1, miiteveffa Vilson'un 14 
maddesi i~inde her milletin kendi istiklal 
ve idaresine sahib olacag1 yaz1h iken <;e
koslovakya bir milletler tiirli.isi.i olmu§ ve 
bu ti.irlii, bol act biberi olan <;eklerle ye
nilip yutulmaz bir hale gelmi§ti. 

Almanya, eski kuvvet ve satvetini ka
zamnca, gayet tabii olarak Si.idet dagla· 
rmda kalan ii~ bu~uk milyon Almam 
<;ek boyundurugundan kurtarmag1 dii
§Undii. <;ekler, Avusturya • Macar 1m· 
paratorlugu idaresinde rahat durmu§lar 
mtyd1 ki Almanlar \=ek idaresinde rahat 
ya§Iyabilsinler? 1918 e gelinciye kadar 
\=eklerin yapt!klarmt §imdi ge~er ak~e 
olarak Siidet Almanlan aynen <;ek ida
resine iade ediyorlar. 

Siidetlerin ve Almanyamn istedikleri 
tam muhtariyettir. Tam muhtariyet, de. 
k1sa bir miiddet sonra, Siidetlerin de A
vusturyahlar gibi Almanyaya ilhak ve 
iltihak1 demektir. <;ekoslovakya ve onun 
miistakil varhgmda kendisi ic;:in Alman
yaya kar§l bir miittefik bulan Fransa, bu 
tam muhtariyeti ve <;ek devleti yerine 
fsvicre gibi federal bir devlet kurulmasm1 
asia istemiyorlar. 

Simdi ne olacak? Su ikiden biri: 
1 - Y a ida rei maslahat kabilinden 

muvakkat bir anla§ma yani sulh, 
2 - Almanyanm silah kuvvetile Sii· 

detleri kurtarmaga kalki§masJ yani harb. 
Almanya 1,300,000 ki§iyi silah altm

da tutarak ve hududlanm tahkim ederek 
«tehdidini ikaa muktedir» devlet tavnm 
takm1yor. Bu ayda terhisi laz1m gelen sJ· 
m£1, silah altmda bnakmakla bu 
I ,300,000 ki§i, §imdi 400,000 ki§i kadar 
daha artacaktir. \=iinkii ordunun talim 
ve terbiye nizammt bozmamak ic;in silah 
altma almmasJ laz1m gelen yeni s1mf da, 
ordu birliklerine girecektir. 

Alman tahkimatma gelince, Alman
yamn biitiin kara ve deniz hududlarmda 
yap1lan tahkimat daimi ve muvakkat di
ye ikiye aynlabilir. Daimi tahkimatm ip
~a ve ikmali uzun zaman istedigi i~in, bir 
ktsmJ bitmemi§tir. Muvakkat tahkimat, 
bu noksanlan telafi i~in yap!lmi§tlr. 

Alman genelkurmaymm programma 
gore, bi.itiin Rhin (Ren) hududu boyun· 
ca uzanan ve Siegfried (Zigfrid) denilen 
miistahkem hat 31 agustosta bitmi§ ola
cakh. Bu muvakkat hat, Almanlann, 
Rhin gayriaskeri mmtakasmt i§gal ettik
leri gi.indenberi, F rans1zlann Maginot 
(Majino) tahkimatma kar§t yapmakta 
olduklan me§hur Hindenburg hattmm 
daimi tahkimatl ilerisinde yapumaktadn. 
Rhin nehri boyunca 190 kilometre uzun
lugunda alan bu muvakkat istihkamlar, 
ag1r toplarile Alsace (Alzas) taki Fran
SlZ sanayi merkezlerini dovebilecek bir 
vaziyettedirler. Y almz endi.istri merkez· 
Jeri degil, kopri.iler, demiryollan, ve bi.i
ti.in o mmtakaya elektrik kudreti temin 
eden Kembs baraj1 ve santrali, harb ilan 
edilir edilmez, Alman toplannm ate§i al· 
tmda kalacaktu. Hatta ilam harbi bu 
toplann ac;acaklan tahrib ate§ile Alman 
tayyare filolanmn ani bir bomba hiicum
lanmn mii§tereken yapacaklanm soyle -
mekte hata yoktur. 

Almanlar, bu yeni tahkimatm geriler· 
deki kiSlmlanni daha evvel bitirmi§lerdi, 
31 agustosta ikmali emredilen kiSim, ilk 
hattakilerdir. Bu miistahkem hat, Rhin 
nehri sulanndan yalmz iki metre geride, 
her yiiz elli metrede bir yiikse len blok • 
havzlardan mi.irekkebdir ve 40 kilometre 
imtidadmca devamlt bir ate§ hath vi.icude 
getirmektedir. T ahkima,tm bu klsm1 
30,000 ki~i tarafmdan i§gal edilmekte 
olup 300,000 ki§ilik bir taarruz ordusu· 
nu durdurabilecek kudrettedir. Baz1 mii • 
tehasSJSlar, tahkimatm bir k1smmm, Rhin 
sulan kabard1g1 takdirde, i§e yaram1ya • 
cagm1 iddia ediyorlar. Almanlar da bunu 
tasdik ediyor ve muvakkat tahkimatln bu 
eylul ic;:inde kullamlmak ihtimalile yapii
dJgmi, kullamlmadiklan takdirde, daha 
esasltlan yap1lmak iizere terkedilecegini 
soyliiyorlar. 

F elemenge varinctya kadar biitiin Al
man kara ve deniz hududlan boyunca 
yap1lan tahkimahn manas1 §U olabilir: 
Almanya, <;ekoslovakyaya taarruz ettig; 
zaman, garbdan bir taarruza ugrarsa, bu 
tahkimata dayanarak kendisini miidafaa 
edecektir. 

ti. 
Saffet Ar1kanm §arkta gordi.igii ve 

kabul ettigi esaslar biitiin Anadoluya 
tatbik olunacak §eylerdir. 

YUNUS NADI 
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hi kAye Bahtiyar olduk ] 
~============= Irene Nemlrowsky'den 11 

- Kocam nu~ Haytr annecigim, ri·l Janin t.azeydi, pembeydi, beyazdt; Sl• 

ca ederim bana ondan bahsetme... k1 ve diiz bir teni, a~Ik gri gozleri vard1. 
ihtiyar Mac!am Blan§ar klZlmn elini - Ne dersin annecigim? lki ktrmiZI 

tutarak: koltuk kaydediyorum, kadife. A anneci-
- Suzan I dedi. On he§ sene evlilik gim, bu koltuklardan birinin ayag1 kml-

oylc bir saniyede silinip ahlmaz. mi§h. Sonradan tamir edildi. 
Suzan Lagranj elini ~ekmedi, fakat - Evet, baban ... 

annesinin ok§ayi§lan onu hiddetlendiri • SUzan birdenbire sustu. 
yordu. Madam Blan§ar ya§hydt, kuvvet- - Bundan be§ alt1 sene evveldi, di-
liydi, halimdi, i'!'i kmmzt ~ehresi ak sa~- ye du§undu: Hiddetlendi, benim de of
larla ~evrelenmi§ti; heyeeanlanmi~ goriin- kern tuttu ..• Bu bedbaht koltuga bir tek
mege, actdtgtnt gostermege gayret ediyor- me Vllrdu, zavalh koltuk zaten ~okmek 
du; fakat SUzan dii§iiniiyordu: «Zanne· iizere idi... F akat... Sonra, hiddetinden 
diyor ki ben ve ~ocuklan yazt kendisinde utand1. Giildiik. 0 zamanlar da, kavga
ge~irecegiz ve ona dokunan yalmz bu- larmuz boyle nihayetlenirdi ... Sahi, o giin 
dur. itiyadlan, hizmet~iler ... Fakat beni kavgaya sebeb ne idi? Hi~ hatulamtyo
asla dii§iindi.igii yok... Zavalh anneci - rum. Halbuki o kadar vahim gori.ini.iyor
gim, beni !eviyor, fa kat ne anhyabilir ki? du ki!.. 
Hie; kimse beni anlamtyor.» F akat SUzan hem en ba§ka kavgalanm 

Madam Blan~ar sesini alc;altarak: da -daha yenilerini- hattrladt ve kalbini 
- Suzan, 1.ecl.i, kocanm rnii§terek ha· bir kin ve tstirab dalgast istila etti. 

yatt tekrar kabul edecegine eminim. - Maun ~gacmdan ki.ic;i.ik bir masa. 
Suzan birdenbire ba~mt salladt: - Sen in :le bir§eyden anladtgm yok 
- Hayu I Jon in ... Bu masa maun agacmdan de gil, 
- Dii§un ki :;evi§tiniz, ~ocuklariniz yemi§ agacmdan, gayet guzel bir masa-

var, her§eye katlanarak on bet sene be- du, hakiki on yedinci am iislubu ... 
raber ya§adutz. Ve sonra birdenbire du§iindii: 

- On b§ sene suren kavgalar! On - Coeuklar masada yiyecek ya§a gel-
be§ sene siiren hiyanetler l On be§ sene meden evvel, Andre ile ben, ikimiz, ba-
6iiren bir felaket f Pekala bilirsin anneci- zan yemegimizi salonda, ocagm yanmda 
gim l <;ocuk.lar kii~iik oldugu i~in bekle- yerdik. Andre elektrigi sondi.iriirdii ve 
dim. Fa kat b'tgiin J anin on dordiinde, golgede, al~ak sesle konu§urduk. Bun • 
Hiiber'se on u~i.indedir. ~imdi her~y dan on sene evveldi ... Buyiik bir kt§, gripe 
bitmi§tir, her ~ey I Bana on dan bahset • tutulmu§tu, bir tiirlu iyile§emiyordu. N e 
me I E§Yalann defteri tanzim edilir edil- kadar endi§e cdiyordum!.. Ah! hile§e· 
rnez ve mobilyeler sattbr sattlmaz, apar- cegine emin olmak i<;in neler vermezdim 
t!rnam kiraya 'ereeek, c;ocuklanmt yant• o zaman! .. 
ma ahp gideeegim. Eger beni misafir e- - Parmakhkla oriilmu§ iki ki.itiibha-
debilirsen ne ala l y oksa, ba§lmln ~aresi- ne. Kitablar ... 
ne... - Kitablan birak. 

- 0 ne bi~im lakud1 SUzan... Bu kitablarm baztlari, evlenmelerin • 
Suzan, ka§lan ~attk, susuyordu. Ktrk den evvei. Andre ile kendisi tarafmdan 

ya~lannda, uzun boylu, zaytf nahif bir satm almmt§tt; kitabeilan, antikaCI!.an do
kadmdt; daha g-ene ktzhgmda fiziginin la§tyorlardt. Mi.istakbel evlerini, zihinle
~Imankhklara, ~ocukluklara, gozya~l,an· rir.de, evvelden, a§kla do§iiyorlardt. 1922 
nl mi.isaid olmad~tnl anlaml§, gozya~la- d~ydi. Aparttman bulunmuyordu. Bu bi
nm zapteden, kalbe akttan ve hiddetli, raz karanhk, biraz soguk fakat geni§ ve 
iomurtkan bir ;naske altmda elemlerile i~- rahat apartimam bulduklan zaman ne ka-
teu i<;e y amp ~iil olan kadmlardan. dar bahtiyar olmu§lardt yarabbim! 

- Defter i~in sana yard101 edemez - Devam edevim mi annecigim} 
miyim Si.izan? Suzan ba§tm igdt, elile kitablann mh· 

- T e§ekkur ederim annecigim, yorul- ni ok§adi. Bu kiitiibhaneleri kim ahrdt? 
mana liizum yok. Eski kanapeyi kim kullamrd1? Lambayl 

- Hepsini mi satmak istiyorsun} kim yakardt?.. Venedik cammdandt; 1-
- Evet hepsini ... Bu mobilyelerden talyada satm almt§lardt. Biiti.in o seya· 

nefret ediyorum. hatler ... Met;hul bir ~hre ak§amleyin ge-
-·- Dortte 1ir fiatina bile sat.am1ya - li§ler, 0 eski oteller, o latif gtirbet ve hur-

cabm. riyet hisleri pencereler altmda ~i~ek pa· 
- Biliyorum annecigim, biliyorum. zan~ 0 1spanyol §ehrinin mavi kemerleri, 
Madam Blan~ar ayaga kalkh: biitiin bunlar, birbirlerine kan§arak, hala 
- Oy]eyse Allaha Jsmarladtk ktzim. hararetlerini muhafaza ederek, haftzasm-

Y emege bekliyorum. da diriliyordu. 
Ve Siizam vaimz buakarak gitti. r:: · denbire du§i.inceye daldt: 
<;ocuklar heni.iz mektebden donmemi§- - Fakat biz de bahtiyar olduk, saa-

lcrdi. Suzan bu birkac; dakikahk yalmz· det anlanmtz oldu. 
hktan memnundu. Bu defter tanzimi i~ini On be§ sene siiren kavgalar, hiyanet
gunbegiin tehir etmi§ti, fakat aylardan ler, on be§ sene si.iren bedbaht evlilik ha
temmuzdu: Tatil ba§hyordu. Gitmek yc:.tlart bu kadar mes'ud dakikalar sakh
mecburiyetindeydi. ~ocuklarm at;tk ha • yabilir miydi? Bu, tasavvur edilemez go· 
:vaya ihtiyact ·.rardJ. riiniiyordu. Halbuki i~te hepsini tekrar-

Madam SUzan Lagranj,kthflari <;1ka- dan buluyordu; o mes'ud dakikalar Sii
nlmt~ koltuklar, bo~ masalar arasmda do- zana dogru c;ocuklar gibi sokuluyorlardi 
la§tyordu. Son 3 haftay1 bir arkada~mda ve onu yava§(_!a c;agmyorlardt sanki: <<Be· 
gec;inni~ti. Evde kalbi stkan bir metruki- nim ... Beni tamm1yor musun?.. Bu te
yct havasi vardt. Yiiksek sesle: bessi.im, bu buse, bu bakt§... Gene oldu-

- Haydi bakahm ,dedi, deftere ba§· gunuz zamanlardaki bu kahkahalar ... Ve, 

CU l\1 H lHU t' ~'1 

Denizlerin dibinde 

servet aran1yor 

Bir italyan 'irketi · 
Napolyon'un gemilerini 

yiizdiirmek istiyor 
Bir miiddettenberi, Denizlerin dibin ~ 

deki servetleri suyun yi.izi.ine c;tkarmak 
i<;in, dalgt~ ~irketleri ve muhtelif hi.ikii • 
metler, kendi sulannda hummalt bir fa
aliyetle c;ah§tyorlar. Yiizlerce sene evvel, 
harblerde, ihtilal zamanlarmda, yahud 
ftrtmalar yiizunden batan, Umumi Harb
de torpillenerek denizin dibine gomi.ilen 
gemiler, herbirinde hirer hazine salch ol
dugu timid edilerek bu ara~ttrmaya mev
zu te~kil ediyorlar. 

Son gi.inlerde, Napolyon'un Mrstr se
ferinde, Ebuktr' da batan L'Orient ami· 
ral gemisinin enkaz1 arasma dalg1<; indir
mege te~ebbus edilmi§tir. 

A~k1 tildfiren katil : Yirminci as1r 
Kalb' ve 

• • sevginin 

bulan 

yekdigerine baglanmadan, ruh 

tath hisleri 

rab1talar ne 

duyulmadan vii cud 

bayag1d1r adi ve 

1 798 senesi agustosunun 1 inci giini.i, 
Amiral Nelson'un toplan, Napo)yon'un 
donanmasim, orada dalgalar arasma 
gommii§tii. Franstz donanmasJ kuman ~ 
dam, Amiral Brueys idi. Donanma, sa· 
kin bir havada, Ebuktr limanmda demir· 
liyken birdenbire baskma ugradtgt ic;in 
gemirlerden hic;birisi kurtulmamt~. L'Ori- • 
ent amiral gemisi de, ic;indeki cepanenin 
infilak1 suretile batmt§h. 

1~te bu geminin ic;inde, N apolyon' un 
M1s1r seferine tahsis edilen biitiin para• 
nm mevcud bulundugu tahmin edilmek~ 
tedir. Bir italyan ~irketi MISlr hi.ikume
tine miiracaatte bulunmu~. bu gemileri 
yiizdi.irmek istemi§tir. 

Hadiseyi haber alan Fransiz hiikume· 
ti, gemilerin, muharebe neticesinde du~ • 
man sularmda kalm1~ ganaim mahiyeti 
ta~1mas1 dolaytsile, iderinden c;tkartlmasl 
muhtemel hazine i.izerinde hic;bir hak id
diasmda bulunmamakla beraber, tarihl 
ktymeti haiz hatua nev'inden e§yamn 
kendisine iade edilece~i vadini almi~tir. 

Ag1r surette cerh 
<;ukurcamide koltuk~uluk yapan Ar -

navud Kemalle Hasan oglu Halil arasm
da bir elbise alun sahmt yUziinden ~~
kan kavgada Kemal, sustah bH;agmt 
~ekerek Halili sol kolundan ve bogri.in
den agtr surette yaralamt§hr. Yarah 
Beyoglu hastanesine kaldmlmt~, suc;lu 
yakalanmt~hr. ....... _ 

Te,ekkiir 
Sevgili babamtz A:bbas Elkatibin ce

nazesine gelen muhterem arkada~Iarma 
ve gcreksc mektub ve telgrafla biiyiik 
teessiiri.Nniize i§tirak edenlere bu ke
derli giinlerimizde ayn ayn cevab ver
memize imkan olmadtgmdan muhterem 
gazetenizin kalbimizden kopan §iikran 
borclartmtzl odemeye vastta olmastm 
dileriz. 

KlZl: Ay§e Elkatib ve oglu 
Gani Elkatib _......._ 

Te,ekkiir 
Cerrahpa§a hastanesinde dort aydan

beri tedavime fevkalade itina ve hak -
kunda biiyiik bir §efkat gostererek ta
mamile §ifamt temin eden Sertatib Bay 
Esad. dahiliye §efi Bay Re§ad ve asis -
tan Bay Galible ba~hem§ireye ve kogu§ 
hcm§iresi Bayan Nermine ve bu e§siz 
modern Turk hastanesinin biitiin me -
murlarma aleni te§ekki.irlcrimi suna -
nm. 

Pola Negri 

Hayattaki ruhi ve manevl §iir ve fan-J te~bbuslerini ge<;en asirlarda meneden 
tezi koki.inden yJkilmr§tlr, onu Ytkan biraz da ~ahsiyetti. Makine ve seri e§ya 
Umumi Harbden sonraki devirdir, di • ctkarma te~ebbusleri hakim olunca §ahsi· 
yorlar ki pek dogrudur. Otuz kuk sene yet ortadan kayboldu. A~k ve sevgi ise 
evveline gelinciye kadar erkeklerin ve bu hakimiyetle bir arada ya~tyamaz. 
kadmlarm a§ka dair bir<;ok fikirleri var· Ciinkii herkesin a~kt ve sevgisi ba§ka ~
dt. Sevginin tath niivazi~leri i<;ine kendi· kildedir, tamamile ~ahsidir. 
lerini btrakarak diinyamn tstirablarmdan, Hani asnmtzda di.inyayt yerinden oy· 
ac1hklarmdan kurtulabiliyorlard1. natan biiyiik a~klar I. Hani Romeo ve 

Hayhat, bugiinkii genclik c;ok daha Juliette'ler, hani Tristans ve Ysenlts'ler, 
hani Antoine ve Kleopatra'lar .• 

maddi dii~iini.iyor. Ancak giinluk mi.ica· 
dele ile ugra~maktan ba§ka bir§ey dii • Biiyiik artist Duse'nin Gabriel d'An-
§unmilyor, ipnotize olmu~ gibi gayriihti- nunzio'nun a~kmdan olmu§ oldugunu 
yari yalmz 0 gayeye doihu yuruyor. bugiinkii genclere anlattigtm zaman giil
A~k. sevgi, ne demek? Haberi bile yok. mekten katthyorlar. Halbuki ben, son 

demlerini ya§adtgt dakikalarda o ilahi 
Izdivaclann ekseriya felaketle netice

lenmelerinin ba§hca sebeblerinden biri 
de budur. !ki taraf birbirini kat'iyyen 
anlamadan birle~iyor, arzu ve zevk za
mam ge<;tikten sonra gene hayat mi.ica • 
delesi onlarm ya~ay1~mda en mi.ihim mev
kii ahyor ve hatta iistiine kaybedilen za
man da, aynca telafiye <;ah~1hyor. 

Belki i~inizde bu fikirlerimi sa<;ma bu
lacak olanlar da vardir. Onlara, bugiin· 
ki.i bi.iyi.ik ~hirlerden birinin bir haftahk 
hayatmi gozoniine getirmelerini tavsiye 
ederim. Bi.itiin evlere, di.ikkanlara, yazt· 
hanelere girip <;Ikmtz. Kadm, erkek, ~o
Iuk c;ocuk biitiin insanlarla konu~unuz. 
Goreceksiniz ki hergi.in biraz daha fazla 

para kazanmak hiTSmdan ba~ka bir ga· 
yeleri yoktur. Onlar bir delikanh ile bir 

gene kmn ilk gorii~tu~leri zamanki te -
reddudlerinden, mahcubiyetlerinden, h 
zarmalanndan kat'iyyen bihaberdirler. 
Kalb ve ruh yerine para ve menfaat 
mevcudiyetlerine hakimdir. 

san'atkarm yanmdaydtm. 0 biiyiik sevgi 
ve ihtirasm heyecan ve tstlrabmdan kur
tularak ebedi siikuna kavu~mak uzere ol
dugunu duydugu andaki bakt§lanm hi~ 
unutarmyacag1m. 

Duse a~k ve sevginin nihayetsiz isti .. 
rablanm <;ekmesine mukabil, pek tatli 
ne~elerinden de istifade etmi~tir. Onun 
kin son ugrad1~b act felaketten o kadar 
mi.iteessir degildi. 

Bugi.in de gender sevi~tiklerine kail • 
dirler. Fa kat ben saatte 120 kilometre 
giden bir otomobilin i<;indeki <;iftlerin 
a~ktan pek anhyacaklanm zannetmiyo • 
rum. Eger bir an durup da gurubu veya 
mehtabt seyrederlerse ona diyecegim 
yok!. Halbuki c;ok defa kulag1mla i~it· 
tim, delikanh veya gene ktz birbirlerine 
haykmyorlar: 

- Haydi biraz <;abuk gidelim .. Kok
teyl partisine ge<; kaldtk! .. 

lamak zamamdtr. bir suitefehhiimden sonra, her §eye rag-
*** men, Andrenin sana tekrardan geldigi ve .--------S·a·k-in.e_T_u.·r.k.o.Im-ez .. 

Elinde bir kalem ve bir yaprak kagtd, eger isteseydin daima sana donecegini AV R u PA N 0 T LA R I 
bakl§ile, odayt ba§tan ba§a muayene etti. bildigin 0 keder ~e si.ikunet dakikalan-

Buna ragmen evlenenler gene eksik 
degil.. Bu, madd! bir ihtiyacm tatmini 

gayesinden ne~'et ediyor.. Ne yaztk? 
Kalb ve ruh yekdigerine baglanmadan, 

a~k ve sevginin ~airane hisleri duyulma
dan viicud bulan bu rabttalar, ne adi ve 
bayag1 §eyler! 

Bugi.in a~k felakete ugramt~ zavalh 
bir mahluktur. !htiras ve hased o hi.iki.im
dan kolundan tutup tahtmdan a~ag1 in
dirmi~lerdir. Zavalh sefil ve peri§an 
daglarda, kularda, tenha yerlerde dola
~Iyor. 

f·I mobilyeleri satmakla, bu duvarlan, na kadar ... » 
bn -"neereleri gozluin1den uzakla§ttrmaga Kendi ken dine mmldandt: 
c;al I§!llakla, kocasmdan jntikam ald1g1~1 - Fa kat arhk i~temiyorum. 
samyordu. Ona bugi.inki.i hayatmda bu Bununla beraber, gozlerinin ya§armak 
darbe vuramtyaeagmt dii~iiniiyordu: Ha- iizere oldugun11 hissediyordu. J anin'i it
la gene, gi.izel. ~apkm bir adam yalmz - mek it;in bir hareket yapt1: 
l1ktan korkmaz, bilakis bu serbestiden is- - Buak bunlan klllm... Git giyin. 
tifadeye bakar. F akat mazi Si.izana aid- Karde;in gelir gelmez, sokaga c;tkacagtz. 
di. Bu maziyi kor bir hiddetle tahrib et- yemege ciciannedryiz. 
reege eabahyordu. Ye du§iiniiyordu: Jan in kahkahay la giilerekten: 

- Bur ada ne sahneler cereyan etmi§- - Oh, annecigim I Oh, anecigim! de-
tir, ne gozya§lan dokmii§iimdiir! Bu ka- di. Az daha unutuyordum, ya bu kor
nape iizerin~le. yalmz ba~Ima, Andreyi kunc asma sa at I Ah onu bir daha gor~ 
bekliyerekten, ka~ ak§amlar gec;irdim 1.. memek l N e kadar da cammt s1k1yordu I 
Ve son defa... SUzan, kendini bile hayrete di.i§liren 

Bu son defamn en ehemmiyetsiz soz- bir ~iddetle cevab verdi: 
lerini, en kii~iik teferriiatmt §ayan1 hayret - Hie; de korkunc degildir. Sen de 
brr sadakatle hahrhyordu: Aynlmaga ka- kii<;iik bud ala! Hic;bir §ey anlamtyorsun. 
rar vermi§lerdi, ve dogrusu bunun boyle Belki modas1 ge~mi§tir, miimkiindi.ir, fa
olmasi haklannda daha haytrhydt. Sii- kat onu aldigtmiz zaman baban ve ben ... 
zan urperdi: KIZ1mn kapt ~ah~m1 tam - Zahmetle konu§uyordu. Agz1 titriyor• 
mr,tt. du. Bu eski saatl Andre bu saati hi~ sev-

J an in keri gjrerekten: memi§ti: Kendisi, Si.izan, bir gun onu bir 
- Defteri bitirmedin mi annecigim} di.ikkanda gori.ip sahn almt§tl, nic;in al-

diye sordu. d1giD1 bilmiyordu: Boylece, insam son-
Annesinin elinden kalemi aldt: radan sukutu hayale ugratan bazt e§ya 
- Birak sana yardtm edeyim anneci- par~alanna kar§t kalb ani bir arzu ile ya· 

gim! Beni eglendinni~ olur. nar. Hem~iresi, annesi, arkada§lan ken-
]anin'le Huber, §imdilik ana ve baba- disile eglenmi§lerdi. Yalmz Andre: 

lumm, mobilyeleri satmaga ve ba§ka bir - Y ok camm, bu saat zannettiginiz 
yere ta~mmaga karar verdiklerini biliyor- kadar da ~irkin degildir, demi§ti. 
lardt. Bo§anmay1 sonradan ogrenecekler- *** 
di. Jan in, §a§Irmi§, annesinin gozya~lari-

Siizan minldandt: le 1slanan ~ehresine baktyordu. 
- Seni eglendirecek! Dogdugundan- - Oh, anneeigirnl Ne yaphm? Par· 

beri burada gordiiklerinin sattlmas1 senr don ... Seni ilzmek istemiyordum. 
!glendiriyor demek! Si.izan: 

Jan in saclarrm silkeliyerek: - Beni li.mledin ktzim, diye mini • 
- ifi ;a i'.nnecigim, yetmez mi bu dand1. 

~adar zamandtr gorilyorum. Ne kadar da yalnizdd <;ocuklan ken-

M. Turban Tan 

Yeni c•kb 
" 50 kuru.$a sabhyor , __ .. 

Bah~esinde 
Her ak§am 

zengin varye
te. Budape§ -
teden yeni ge 
len Robert 

TRiO VOKS 
Balet, 4 Stan, 
Dizoz Marie -

ta, Dansoz 
Rozita 

dtsinden nekadar uzaktil.ar! .. Andre git
tigi, hayatmdan ~ekilip kayboldugu tak
dirde maziyi kim tamyacakh, kime: «Ha
tmnda m1? 1925 te Brotanya'daydd» ve 
«Ni§anlandtgtmtz o giizel yazt hattrhyor 
musun? diyebilecekti? 

Siizam telefona ~ag1rdtlar. Annesinin 
sesini duydu: 

- Suzan, affet beni... Gene sozi.imii 
d;nlemiyecegini biliyorum, fakat Andre 
burada ... Dur, telefonu kapama ... Senin
le konu§mak ve ... 

SUzan: 
- Neye yatar} Fakat neye yarar? 

diye mmldandt. Sen de biliyorsun ki 
mi.imkiin degildir. 

«Miimki.in degil, miimkiin degill .. » di
ye tekrarhyordu. Fa kat daha §imdiden 
gc.->:ya§lan arasmdan, yalmz Andrenin a
~ina oldugu o zay1f ve mi.itevekkil tebes
siim goriini.iyordu, ve daha §imdiden, bir 
kere daha affedecegini biliyordu. 

<;eviren: 
Cahid S1dk, Taranct 

Umumt Harbder> sonra a~k1 olduren 
amillerden biri de ~ahsiyetin kaybolma

stdtr. Ciinki.i makine ve seri e~ya <;Ikarma 

(...., __ B_ir_ik_i_s_a __ t•_r_la __ ) 
* Pola Negri'nin Almanyadan aynl

dtgma ve orada bir daha filim ~evirmiye
cegine clair bazt §ayialar deveran etmek
te idi. Almanca «Filmwelt>> mecmuast • 
nm bir muharriri artistin Berlin civannda 
W ansee' deki villasmda' oturmakta oldu
gunu ogrenerek bu §ayialan bizzat san' at
kann agzmdan tekzib edebilmek ic;in 
kendisini ziyaret etmi~tir. Pola Negri gii
lerek ba§lnt sallamt§: 

- Bu benim i~in fena bir reklam 1 
demi§ ve sonra da §U sozleri ilave eyle -
mi§tir: 

- Almanyayt lerketmek §oyle dur • 
sun, bilakis yeni bir filim c;evirmege ha ~ 
zulanmaktaytm. Bu kordelamn mevzuu 
gene bir ktzla i.ivey annesinin ayni ada
rna a§lk olmasm1 tasvir etmektedir. Ben 
tabiatile anne roliinii oynamaktayJm .. 
Eserin erkek kahramamm da !van Pet· 
rovic; temsil etmektedir. * «Kanh ilahlar» ismindeki filmin 
ba§rollerini Dita Parlo, Line Nero de -
ruhde etmi~lerdir. * Marie Bell ile Raimu «Hindistan 
cevizi» isminde bir kordela c;evirecekler
dir. * Jean Gabin, Michele Morgan ve 
Gillaume de Saxe «Mercan birikintisi» 
isminde bir filim c;evireceklerdir. 

itiraf edeyim ki ben de a~km ancak 
tsttrablarmdan nasibedar oldum. Hi<; ne

~eli ve tath anlanm ya~amadtm .. F akat 
sevi~tigime gene pi~man degilim. Cunkii 
Ishr~b cekmek de a~km esash ~artlanndan 
biridir. ---

Y eni simalar 

Alman filimlerinde mlihim bir mevki 
jligal etmege ba§byan iwa Wanja 

ANKARA: 
14,30 kan§tk plak ne§riya t1 - 14.50 

musikisi ve halk ne§riyatl (plakla> -
ajans haberleri - 18,30 plakla dans 
klsl - 19,15 Turk musiklsi ve halk 
(Haluk Recai) - 20 saat ayan ve 
ne§riyat - 20,15 Tiirk musiklsi ve h 
k1Ian (Salahaddin) • 21 havacillk 
munasebetile k!OlnU$ma <9akir 
21.15 studyo salon ot:kestrasl - 22 ajan.s 
berleri ve hava raporu - 22,15 yarmki 
ram ve son. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Turk musikisl • 12,50 

dis - 13,05 plakla Tiirk muslklsi -
muhtelif plak nel;lriyat1 - 14 son • 
dans musiklsi (plak) - 18.50 
Selim S1rrt Tarcan tarafmdan - 19.1 
musiklsl (plak) - 19,30 konferans: 
c1hk haftast: Hava kurumu namma. 
~et Kemal - 19,55 borsa haberleri - 20 
ayan: Grenvi~ rasadhanesinden 
Vedla R1za ve arkada§lan tarafmdan 
musiklsl ve halk §ark1Iar1 - 20,40 hava 
poru - 20,43 Orner R1za. Dogrul tarafm 
arabca soylev - 21 saat ayan 
21.30 Nlhal As1m ve arkada$lan 
Turk muslklsi ve halk ~ark1Ian • 22.1 
jans haberleri - 22.20 halk turkilleri: 
ban Soyak ve Bayan Soyak - 22.50 son 
berler ve ertesi giiniin programJ - 23 
ayan, son. 

Y abanci merkezler~en 
dalga) miintehab 

Operalar ve operetler 
21.35 Bukrel$: Toska (Puccinl'nin}, 

mofonla. 
22,20 Strassburg: Hamm hizmet~l 

golesi :Oin). 
Bii:viik konserler 

21 Beromunster: Charbier 
oz•un eserlerl. 

21.05 Prag II: Brahms ve 
eserleri. 

21,05 Londra: Beethoven'ln 1 
fonisi (keman kon.serl). 

21,15 Munih: Beethoven ve 
eserleri (gramofonla). 

21.15 Vlyana: Bach ve Mozart'm 
leri. 

21.20 Berlin: Atteberg, Bussont. 
cek'in eserleri. 

21,35 Paris (P. T. TJ: Beethoven (2 
senfonl) ve Wagner'in ....... r, .. , ... 

24,05 Doy~landzender: Rossini 
zart'm serenadlan ( 

Oda musikileri 

20,05 Hamburg: Brahms'm piyano 
suD = dur. 

22,20 Luksenburg: Schubert ve 
nun eserlerl. 

22,55 Budape§te: Schubert ve 
plyano trlolan. 

23,25 Frankfurt: Handel, Bach ve 
mann'm eserleri. 

23,35 Saarbriicken: Schubert'ln 
II. 

Askeri bandolar 
20,05 Breslav: l\lluhtellf havalar. 
~1.15 Laypzig: 'tayyare mtztkasmm 

yiik konserl. 
22.15 Hamburg: Mar§lar ve ~arkllu, 

Radyoda konser 
Gene viyolonistimiz 

muallimi ve Kadtkoy Halkevi or 
~efi !skender Ardanm 4 eylUI 938 
giinU saat 13,30 dan 14 e kadar T_L. __ ,_, 

Radyosunda Kadtkoy Halkevi adma 
konser verecegi haber ahnmt§tlr. 
metli san'atkara muvaffakiyetler 
leriz. 

istanbul clhetl: 
Eminonunde (Hiiseyln Hiisnii) , · .n .tt:u1u1:11 

da (Abdiilkadir), Ku({iikpazarda (Bensa 
s~n), Kumkapida (Belkls), §iehzadeba§m 
(I. Hakki). Karagfunriikte ( Suad), 
rayda. (E. Pertev), Fenerde (Vi 
matyada (Teofilos). Bakirkoyde 
~ehremininde CHamdD. Eyiibde 
Atlamaz> eczaneleri. 

Beyoglu ciheti: 
t~tikHil caddesinde (Galatasaray)'. 

nelde (Matkovic;). fi!il;llide (Aslm), 
Cumhuriyet caddesinde (Kilrk~lyan), 

yoncukullukta (Zaflropulos), 
(ErtugruD, Okc;umusada (Yeniyol). 
d1khda (Mustafa Nail). Kastmpa.~ada 
Slf). Hahc1oglun.da (Barbud), Ortakoy, 
navudkoy, Bebek eczanelerl. 

Kadikoy Moda caddesinde (Bahaedd 
Pazaryolunda (Rifat). Biiyiikadada ( 
sl. Rtza). Heybelide (Halk), Usk 
mer Kenan), Be$lkta~ta (Vldin), 
Pru}abahc;e. A. Hlsar eczaneler1. 

Istanbulda Ca~aloglunda Go.z 
Doktoru ,Siikrii Ertana 

Anadan dogma riiyetten manrum b 
lunan 11 ya~mdaki oglum Ahmedin gi:i 
lerine agrt duyurmadan yapttgmtz 
meliyatla riiyetini iade ederck og1u 
hayata kavu~turan ve bu suretle biit' 
ailemizi saadete, sevince ula§ttran b 
zakatli ve muvaffakiyetli tcdavinizd 
dolayt size sonsuz t~ekkiirlerimi Cu 
huriyet gazetesile arzederim. 

<;orlulu Mehmed oglu Receb 

lzmirde §an konserleri 
Gene ses san'atkarlanmtzdan ol 

vals, serenad, romans ve tango gibi p!l 
<ralanm radyoda da soyliyen tsmll 
Hakk1 User, izmir fuar komitcsinin df 
veti iizerine birkaQ konser vermek il 
zere oraya gitmi~tir. 

Av kartlari 
!stanbul Avctlar ve Atlctlar birli~iJl 

den: 
Trakya civarmdaki <;ukurbostl 

giftligi mer'alan btldtrcm av1 i~in bit 
ligimiz tarafmdan kiralanmi§hr. l3 
mer'alarda avlanmak istiyen aznm1Zlr 
her giin saat 12 • 14 arasmda birlik met 
kezine ugnyarak kartlanm almalarJf. 
rica ederiz. 
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4.- Tiirk, Arab ve Yonan 

Biitiln orta~ag islam - ve bilhassa 
TUrk - kiiltiirii~ kllsik Yunan dli§ii.nce
sinin b&.b&sJ Aristo•nun i~aret ve tesiri al
tlndadir. 8\iyiik islam mutehasslslar!ndan 
Edouard Montet~ «Aris«>'nun Arablar 
arasmda oynadtit rol ddden harikulade· 
dir, diyor, eserleri yalnt~ terd.ime ve tef· 
sir edilmekle kalmaml§, fakat boyle bir 
dehaya \'e her eserinin ayr1 ayn muhteva• 
Sim, temayiillerini anlamaga haurhy&n 
§erhler, methaller. esami ve tasnif cetvel· 
leri yapilmt§hr. Sonralan yalmz Aristo
Ya, felsefesine ve universe! ilmine mahsus 
ansiklopediler de vlicude getirilmi~tir.» 

Aristo'nun i~~reti alhnda ortac,:ag is
lam iskola.stigini ilk tesis edenler Tlirkler
dir (Flrabi, lbni Sina 10-J 1 inci a.s1r). 
Bu, islam iskolastiginin TUrk ve §&rk ko· 
ludur. Onbir ve Qnikinti asarda, bu 

dehasan&n §iir kudretini en son derecesine 
yiiksdten bu eser, yalmr. incilin degil, 
Kur' anm da klZldJr. En ta~km huistiyan~ 
hk, bOylece, elini islamhga uzatmJ§ olu-
yor.» 

Gene bu muharrire gore: «Orta· 
~ag islam medeniyeti, inaanbgm tam 
dOniim devrinde, eski kiiltur ailinip 
de yerine yeni&i gelirken yarablmt§ 
ilk Rone1anstan ba§ka nedir ?)> 

Biitun mesele l"iirk ve islam ortac,:agm 
bu ilk Ronesansl yaratrn1~ oldugu halde, 
sonraki Avrupa Ronesansmdan nic,:in 
uzak kald,gml tayin etmekten ba§lar. 
Bunun ic;in de orta~ag Turk ve islam dii
~iineesini bir hattrladtk.tan sonra ald1g1 is
tikamete bakmamtz liz1m geliyor. 

~alar iistune Endiilliste bir garb kolu «Scolastique» tabiri arabcadan gel
peyda olur. Bu kol. Arab lbni Ru,d ve mer:. lslam iskolastiklerinin arabca ad1 

ahudi lbni Me'mun V&satasile Aristo «hukema» ve «felisefe» dir, Bu mekteb 
elsefesini Avrupaya tantttm,tlr. Demek iki kola ayrahr: ,Sark ve garb. El~Ki?di, 
i ortac;ag Turk iskolastigi, §arkta, Yu- Farabi ve lbni Sina birinci kolun, lbni 
an di.iti.incesini ilk yaflyan bUyuk bir fi- Bace, lbni Tufeye ve lbni Rii§d ikinci 

ibrahim Hakkinin KUDOs MEKTUBLARI: 

kabri. yikJimaml~ lngilterenin Filistinde 
Torunu mezarm Haaan
kalede degil, Siirdde 

oldugunu bildiriyor 
30 agustos tarihli nlisham1zda, Ziya

eddin Fahrinin bir makalesi ~1lam~b. 
Giizide muharrir bunda me~hur Mari .. 
fetname sahibi fbrahim Hakkmm Ha • 
sankalede buiunan kabrinin - bir §OS~ 
yapthrken - ytkllmt~ olmast haberin •. 
den miilhem olarak bu biiyiik Turk mu
tefekkirine gosterilmesi lhun gelen 
hiirmeti - mi.iellifin eser ve tesirlerini 
tahlil suretile ~ tebariiz ettiriyordu. 

Diin, Zakir Aksu imzasile ntektub 
ald1k. Merhum !brahim Hakkmm to -
runu ve son zamanlara kadar Hasan· 
kale Belediye reisi oldugunu soyliyen 
Zakir Aksu, Ziyaeddin Fahrinin nlaka
lesine esas te9kil eden rivayeti tashihe 
muhtac gorerek diyor ki: 

cibrahim Hakkt dedem oldu~u ve 
mevzuubahs kaphca ~osesi yaptld1~1 Sl• 

ralatda bizzat Hasankale Bel.ediye reisi 
bulundugum cihetle her iki ·noktadan 
ceva b vermek isterirn. 

takib ettigi program 
Londra hiikumetinin ,iddet progranu geni,Iedik~e 

tedhi, hareketleri de 0 nisbette arbyor 

Filistindeki hadiseleri teskin i~in ingili:der tarafmdan 
gonderilen zuhh otomobiller 

K0$a 

PENCERESINDEN 
Serinlemek 

JF=\\ lin golgede 34 derece steak var 
1!::::/1 dt, buglin ~belkemiklerimizd 

terden te~kkiil eden mizaniil 
havamn delaletile anhyoruz ki- harare 
ii~ be§ derece daha y\ikselmi~tir. Y anm 
nastl hzgm ve yak1c1 bir sima ile belire 
cegi bugi.inlerden belli ve i~imiz bu yliz 
den de aynca terli! .• 

Bu durumda ilk hahra gelen i§, ser .. 
dablara sigmmakhr. Ne yaztk ki kira ile 
oturdugumuz evlerde serdab yok ve ha
va tehlikesine kar§I yaptlmast gerekli olan 
s1gmaklar da henuz ev sahiblerine yaptt· 
nlamadl ki 0 muhtemel tehlikeden once 
tahakkuk etmek iizere bulunan s1caktan 
erimek felaketinden korunmak ic;in ora· 
lara iltica edilebilsin) 

Y elpazeler de, bilmem neden, ortadan 
kalkma§, gerc;i bOyle s1caklarda yelpaze
lenmek ate§i aleve ~evirmek gibi bir§ey 
olursa da o i§in aldahcr bir taraf1 oldugu 
da muhakkaktJ.r. Fa kat hamdan. kagtd· 
dan. ipekten bir zamanlar yiiz ~e§idi ya
ptlan ve kadan elinde hammeli ~i~egi gibi 
zarif gorlinen yelpazeler de ~imdi yok. 

kir hareketi olmakla kalrnamJf• onun kolun miiessisleridir. Orta~agda §ark ve 
arbela tan1nmas1 i~in de ilk koprii vati~ 1arb islam felsefelerinin esas akideleri 
esini gormli§tlir. Garb alimleri arasmda birdir ve iki kol birbirinden yalmz ,ahsi 
arabinin Turk olduiunu kabul etmege mizae farklarile veya ikinci derecede 
thyanlar varsa da (Lea penseurs de ebemmiyeti olan noktalarda aynlar. 

Zi:-rraeddin Fahri bu haberi, cSon Pos· 
ta.. ~azetesinde bir komigin yazd1g1 dogu 
seyahati notlanndan c;Ikarm:t.'j. Eger bu 
Komik. Hasankale gibi kil~iik bir kasa
bada, Ibrahim Hakkt gibi me§hur bir 
zatm kabrine dair malumah aletta -
yin bilgisiz birisinden alacagma, kasa
bada vukuf sahibi olanlara sorsaydt 
boyle yanh§ ne§riyata sebeb olmaz ve 
alakadarlart da mUteessir etmezdt. 

Kudua, 28 afuatoa I adamlar ne olacak? Bir k1smm1 tevkif 
fngilterenin nas1l bir hes.abla hareket edip telorgii kamplara gotiiruyorlu. Fa

etmekte olduguna akll erdirmek mu§kul- kat, diger bir klsmt da hirer hirer dagm 
diir. lki seneye yakm bir zamandanberi yolUI.u tutuyorlar ve birk~ gun sonra, 
Filistinde tatbik edilen tedib ve tenkil i~leri intikam h1nile dolu olarak, ingiliz
programt bugtine kadar makus neticeler- lerin kar~tlarma. ~1k1yorlar, yahud daglar
den ba§ka bir§ey vennedi. Buna ragmen da atolyeler, bomba imalathaneleri tesis 
ayni ~iyaset devam ediyor ve gittil.c;e ediyorlar! 

0 halde ne yapmah L Ben, bur am bu· 
ram degil de sicim sicim ter dokerken 
muthi§ soguklan dii§linerek serinlemekren 
ba~ka ~are bulamad1m. Hulyamn para .. 
~tthga, ac;hga, ~plakhga nekadar yardt• 
m1 oluyorsa slcaktan bunahrken sogugu 
du~iinmenin de o derece tesiri var. Bu 
ciheti stn&mak istiyenlere JU listeyi tak .. 
dim ediyorum : 

'!slam- Carr& de Vaux • cild -4 - sahife !slam iskolastigi Yunan an'anesinden, 
ve 7) bunlann hepai. eserlerini arabca bilhassa yeni Efl&tun• culuktan dogmu§~ 

e acemce yazm11 olmaal gibi. yalmz li- tur. Tamamile syncr~ti~ue = telit,i hit 
an delaletile lbni Sinay1 Arab veya dli§iincedir. Y eni Eflatun' culuk nas1l 

cern farzetmek hatasmda 1srar eder. Aristo ile Eflatun·un arasm1 bulmaga 
n buyiik iallnt mlitefekkirinin TUrk ol- ~th§MI§S& bu mekteb de bir yandan o iki 
ugunu M. ~emseddin Giinaltay, Turk filozofu birle§tirmege. bir yndan da bu-
arih Kurumunun neorettigi ( Biiyiik nunla yiiksek dini akideleri. hikmetle 
i.irk filozofu ve ttb iistad1 lbni Sina) §eriati telife ~ah§mt§hr. tleride gorecegiz 

dh eserdeki tnakalesinde bir kere daha ki modern garb dii§i.incesile orta~ag islam 
pat etmit bulunuyor. dii,iineesi arasmdaki biitiin uzakbk ve 

Ortac;ag islam di.i§iincesincle Yunan ihtilaf, bu uzla§tlrma gayretinin neticesi-
sirlerini yokl•madan evvel, Uon A- ne IIklslhya baghdar. A vrupa Ronesan
nsour'un <<Avrupa medeniyetinin is· sm1 idrak edemeyitimizin sebebleri orada 

.. Ill cephesi» adh ve «La Tribune cles g()riilecektir. 
ations» un temmuz 1936 aayalanndan lalim ileminde Yunan felsefesinin 

irinde c;1kan yepyeni bir etiidiinde §U eserlerini ilk terclime edenler hlristiyan
hrlan okuyabm: larcbr. Bun! arm i~inde en me§huru HU~ 
«islam miitefekkirleri V&IJtasile htris- neyn ibni ishakttr, An&.doluya seyahatin

Yan garb Aristo'yu tan1dt ve uzun astl'"' de yuuancay1 ogrenir. Halife Mutevek
r i~inde hemen biiti.in fikir cevherini kilin doktoru olur. Eflatun'un «Cumhu-

nun biiyiik eserinden aldt. riyet» ve «Kanunle.r» mt. Aristo' nun 
«Hatta auf edebiyat sahaamda bile, «Syllogisme•, cRuh» ve cMete.fizik» 

lauk dii,Unceden ve haristiyan ruhundan ilah ..• eserlerini tercume etrni~tir. Oglu 
oian garb medeniyeti islam medeniyeti- lshak da Aristo'nun «Kategoriler» ini 

temasm1 muhafaza etmittir. terdime etmittir. 
«~u a§k §iirine kulak verelim: «Seni H1ristiyanlar tarafmdan tercume edil-

ir daha g(irmiyecegim; bu mantumeyi mi~ olmakla beraber Y unan dU§iincesi 
udugun ve na~iz a§Ikane sozlerim sana ilkonce islam §arkta tamnffil§hr. Ci:inkii 
ni nekadar sevdigimi anlathgl taman... bu h1ristiyanlar orada bulunuyorlard1. 1s-

• bilseydim. diyeceksin.» lim iskolistiiini tesis edenlerden EI-Kin-
«Bu ,iir, Ronsard'tn me,hur «Helene di hakktnda bilinen §ey pek azd1r. He

in so nne» manzumeaini hatulatmtyor men bUtUn eserleri kaybolmu§tur. T ercii· 
\l? Fa kat bu. Ronsard• m deiil. me§hur meihaline aid yerltr ve tarihler birbirini 
tern §airi Sadinin tiiridir. Onun 'Y&tan- tutmaz. Yilz k1rk sekiz cild kadar eseri 
fl riyaziyeci ve 1air 6mer Hayyam tesbit edildiii halde elde kalanlar birka~ 
oltaire'le ve Hafiz da Horace•la mu- parc;ad1r. 
Yese edilmemit midir) Fakat Aristo'dan sonra muallimi sani 
«Bir lspanyol ilimi, M. Asin Pala· «le second maitre» telakki edilen mute· 
s, ~ok dikkate deier bir ke,ifte bulun· fekkir, Farabidir \'e Tiirktiir. Gene halis 

u~tur. Miisliiman edebiyatJnda bir efsa- T·· L 1 lb . s· d II sail's ~ ur~ o an n1 ma a mua imi 
silsilesi vard1r ki Muhammedin seya- telakki ediliyor. Boyle olunca, Yunan 

tlerini hikaye eder. Ondan sonra bir- dU,Uncesini ortac;aida ilkonce Tiirklerin 
~ §iirler i~i~e gec;mi§ daireler ic;inde ka- devam ettirdigine hi~ §iiphe kalmaz. 
h bir cehennem tasvir ederler. Son PEY AMI SAFA 
ber arzm merkezine yap1~1p kalan 

)'tanlan ~ep~evre sarmlttlr. ltte bu 
rler «ilahi Komedi» nin kaynaklar1n· 
tt biridir. Boylece Dante, kendi!!ine Us~ 
' Brunetto Latini'nin ogrettigi Kur'an 
irlerinden ilhammm biiyiik bir ktsma~ 
almt,ttr. Demek oluyor ki huistiyan 

Diizeltme - Diinkii makalenin ba9m· 
da, ilk cilmle: cAvrupahlann ve bizim, 
§arion i.lsti.ine atmakta birle§tigimiz 
kadercilik akidesi, hakikatte tamamile 
blr Garb dil§iincesidir.,. olacak yerde, 
son terkib cgrup dii§iincesidir,. §ckltn
de ~1km1§tlr. Diizeltir ve ozi.ir dileriz. 

italyadan bir ktllm Yahudiler 

Saym Ziyaeddin Fahri Ue bi.itun ir
fan atemimiz miisterih olsun; 1bra.him 
Hakkmm melart hiirmetsizlige u~a -
mamt~ ve ytkllmamt~tlr. HasankaleU ~ 
ler de merhumla iftihar ederler. 

Vaziyet §Udur: Yentden yaptlan kllp
ltca §O.Sesi eskiden patika idi; bu yol 
lizerin.de de n.e Ibrahim Hakkmtn, he 
de ba~kasm1n tiirbesi veya metar1 
yoktu. 

Ibrahim Hakklntn mezarma gelince: 
HasankaJede degiJ, Siirde tabi Ti.illli 
koyiindedir ve kendisi i<;in daha sagh
gmda yaptlan tiirbe dahilindcdir. Mi -
mari tarZl itibarile de itinaya deger o
lan bu tiirbenin muhafazas1 ~uphesiz 
ayrt bir mesele ve TUrk kUltUrU hesa • 
bma bir vazifedir. Zaten bu; o rntnta • 
kada dii§UnUlmektedir. 

$urasmt da kaydetmek isterim kl., 
Hasankale halk1 ve Beled.iyesi yaln1t da 
ibrahiltl. Hakk1yll de~il, vatana hi~met 
eden herkese hUrmetkAr oldu~unu ge ~ 
~en sene bilfiil ispat etmi§tir. Hnsan -
kalenin kurtulu§unda ilk §ehid olan 
Hasan Cavu§un kabrini cKurtuluf te -
pesh ne merasimle naklederek bir de 
abide yaptmm§ttr. Burast mi.iteakiben 
mazbut ve mlikemmel bir asri mezarhk 
haline getirilmi~tir. Son aldtgtm malu~ 
mata gore, Hasankaleliler burada !bra
him Hakk1 i~in de abide yapmaga ka • 
rar verrni9lerdir.~ 

nisbetleri biiyiiyor. * * * 
Bu program, §iddet program1d1r. ldam, Filistinle M1s1r arasmdaki demiryolu 

hapis, sokaga <;Ikmaktan men, ev y1kma, lizerinde ticari miinakale durmut gibidir. 
kollektif para cezalan gibi cezalarla tat- Y akm zamanlara kadar bu munakale bir 
bik edilen bu program, nekadar §iddet- dereceye kadar temin edilebiliyordu. 
lendiyae isyan ve tethi§ hareketleri de o Trenler biiyiik teahhurlar yapmakla be
nisbette §iddetlendi. Onceleri s1rf Y ahu- raber gidip geliyorlar, arada bir bomba, 
dilere \'t mlinferid vak' a halinde, pek yo] tahribi ve yahud ge~en katarlar Uze
mahdud miktardaki tethit~ler tarafmdan rine ate§ etmek gibi hadiseler olsa bile 
yap1lan taarruzlar giu;k~e her istikamette gene yola s:•kanlat oluyor. Ticari emtia 
geni,Iiyen nisbetler aldt. Mesela yakm hareketine tesadiif ediliyordu. Simdi, a
zamanlara kadar. demiryollan tahrib e~ lman hiitiin tedbirlere ragmen, son hadi
dilip trenlerin hareketleri i:z.' ac edilirken seler vukua gelince mlinakale filen dur -
bir zamandanberi geceleri trenlerin hare- mu§tur. Halbuki, bir zamandanberi bu 
keti kabil olmiyaeak derecede §iddetli ve katarlann onlerine ve arkalarma betonla 
&~k taarruzlar yaptldt. Son iki hafta i~in- muhafaza edilmi§ hususi vagonlar ic;inde 
deki ta!rruzlara hakarsak i~in ~ok ileri mitralyozlerle miisellah askeri muhaftz • 
gitmi~ oldugunu goruruz. Kahire lar konulmu§tu. Buna ragmen l:iuyiik, 
ile Kudiis arasmda demiryolu mii • kuvvetli ~etelerin taarruzlarmdan katar -
nakalesi arhk imkans1z hale gelmi~tir. Jar muhafaza edilemedi! 
T ethi§c;iler birbiri us tune trenlere bi.iyuk Gene yakm ~amanlara kadar Kudiisle 
miifrezelerle hiicum ettiler. Bir yolcu tre- civarmda munferid taarruzlar eksik ol -
nini kamilen s.oydular ve tedibe gelen bir mamakla beraber ~etelerin Kudus civar 
ask~~~ k~v;etle harb~de.~ek . rahat rah~t Ianna kadar yakla§tiklan goriilmii§ ve 
~ek1!1~ githler. Ertest gu~ bir. mar§andJz i§itilmi§ degildi. Halbuki ge~en hafta 
tremm yakaladtlar. l~mdekt e§yanm ic;inde mevcudii, be§ yliz kadar tahmin e-
yiikte hafif. pahada agu olanlanm ta§l- d.l b. t · K d.. 7 • k.I t v 1 en 1r !;e enm u use •o 1 orne re 
maga muvaffak olduktan maada, hatta m aafed k. k .. 1 k d ld":o.· d 
biitiin treni ahp bo§alttnak ic;in kendileri- aseke • ke 1 tloylere tal ar g~. 1151n en dve 

.. . . n uvve er e saa erce suren musa e· 
ne daha musaJd btr mmtakaya kadar meier ya ttktkn h t d.l k 

• • ·· ·· d··1 1 P sonra rA a atz e 1 me -Merhum Mustafa NurlDlD gotur u er. llizin ~ekilip gittikleri goriildii. 
Gene meseta, tethi~ilere para laz1m, Gen b t d t 1 b" 

d h l•gt"' • . ... ... l e u arz a aarruz ar, Ir za-yur ve aytrsever 1 stlah lhun, arkadat luun. Evve ce pa· manlar 1 · t· FT f d .. ·-r· 
ray1 Arab veya Y ahudi zenginlerinden k . dy.a Smzfd~Idma 1 B. 1 .1s mb' e goruk udr ~ Ge~enlerde Mah· l . d' k I en flm 1 a an 1ru5se aya a ar 

mudpa~ada bir otel• be§er, onar alu ard1. .51m 1 ban a ara, b .. t.. F.l. t. b .... k l . f 1. ~ 1 d. 1 b. u un I ISm uyu ~ete enn aa 1yet sa-
de yalmz ha§ma otu- posta~ane ere h.Ueum e tyor ar ve mer, has! olmuttur. Hi~bir mubalagaya dii§-
ran Mustafa Nuri be§ bmer. on bmer ahyorlar. Evvelce el- k · · .. r bT . k. I . .. 
isminde bir zat vefat lerine gec;ebilen silah1 kullamrken §imdi rmeeb,·l5e1~10klso.y lye 1 m~l.k 1 c;et.e etrtmk.goste• 

. ... .. ....e en son yem 1 , vattye e 1 va • 
etmi~ ve odasmda bu maksadla allah depolanna hucum et- hameti arttracak son bir derece kalmt§hr: 
yap!lan taharriyatta mekten korkmuyorlar. Arkadt§ bulmak retelert·n Kud··. 1· · · 1 · h .. k.. t 

· · d •· · h f d.! · h · v u., c;me gtrtne en u ume bir vasiyetname mey- as:m e en 1y1 mu a aza e 1 ffil§ ap1sane- d . l . . 
dana rJkmJ .. llr. I b.l hu·· d. k 1 r1n1 armaktan aJre erme btr gece baskm yapmalan. "' ~ ere ' e cum e tp apl a y c·· .. b' . d b .. I b. h .. d. . k 

I.ngJ.IJ· ... ordusunda k k I unun mn e oy e n a rsemn vu ua '" or muyor ar. l .. k" d v•ldi z t '}' 
uzun miiddet jandar· T ethi§~iler, evvelce lngilizlere pek do- ~~ ~es! ~m anstz e~l r. a ten ngJ 11 
rna yiizbatthgile va· Merhum Mustafa kunmazlardi. Simdi onlarm ileri gelenle- ukumeh de bunu dtkkate almakta olsa 
zife ifa edip bilaha- Nurf ri lizerine hiicum etmegi adet haline koy- gerektir ki Kudiiste emniyet ve muhafaza 
re yiiz lira mu§la tekaiid edilerek §th• dular. Bilhassa emniyet itlerini idare e - tertihah son giinlerde bir ht daha artml
rimizde ihtiyan ikamet eden bu zabn va• denlere karJl pek biiyiik bir ragbet ve ml§ bulunuyor. Biitiin §thirlerde ve bu 
siyetnamesi lngiliz konsoloshanesi memur· i§tiha gosteriyorlar lngiliz veya y ahudi arada Kudiiste bankalar, postaneler, rna~ 
lart huzurunda birinci sulh hukuk hakimi olmak iizere son haftalarda bunlardan liye daireleri s1k1 bir askeri muhafaza al-
Miifid tarafmdan a~llmi~Itr. on kadan ya yaraland1, ya oldiiriildii 1 tma almd1. Tedrici surette artmlan lngi· 

.. . CBa,taraft .1 tnci aah.ftede) I k~el:rinin usulii hakkmda ~aideler tes- Bu vasiyetnamede .tnerhum, bankada 111111 • liz askeri kuvv.etleri bu nevi mliessesele-
olaa her Iktsl de yahud1 ana \'e babadan b1~ ed1lecek ve bu suretl~ alakadar ~a ~ 15,000, ipotekli iki emlak iizerinde de Bunlara mukabil lngilizler ne yaptyor- rin bulunduklan sahalarda manga ile 
ian kimse yahudidir. 1 kanunusani bancilartn hakki ~abuk bu surett~ tamna- be§er bind en on bin liras! ve aynca iki em• lar ~ Tethi§~ilerin pe§lerinden dag etek - nobet beklemege ba,ladilar. 
J 9 tarihinden sonra ltalyan tabiiyetine cag1 gibi milli menfaatler de aym zaman- laki bulundugunu haber vermi~. bu ser- lerine kadar gidip geri doni.iyorlar. Ara- * * * 
bu} edilmi§ o!ar yabanc1 yahudilerden, da daha iyi bir surett.e s1yanet olu~acakhr. vetinin dortte ilc;liniin Harbiye ve MUlki· da bunlardan bir kac;Im yakahyor ve bir Goriiliiyor ki Filistinde vaziyet ~ok 
lyan tabiiyeti hukuku 1skat olunacak- Dahiliye Nezalehne me~but .b1r IT~ ~e- ye mekteblerinden birincilikle ~1kacak iki kac;mt da oldiiriiyorlar. F akat, ~imdi Fi- nazik bir devreye girdi. T azyik arthkc;a 

· Bu kararnamenin ne§ri tarihinde ltal - mografyas1 yiik~ek konsey1 teSIS edllmtt- gencin Avrupadaki tahsilleri masrafma listin muhitinde dola~an biiyi.ik c;etelere mukavemet daha fazla nisbette arttJ . 
da, Libyad~t V". Oge miistemlekelerin· tir. Bu konseyin vazifesi, ah~~inill fazl.a- kar§lhk olarak sarfedilmesini, dortte biri- bakihrsa tethi§~iler miitemadiyen artmak- Eger bu tazyik biraz daha devam edecek 
o::.: !:ta ol~tn veyahud da 1 kanunu· l~t,mast \'e nkm s1yanet ve mudafaast tle nin de kendi mernleketi olan Lefko~a ka- tadirlar. Nic;in? Sadece §Unun i~in: ln- olursa biitiin filistin daglara ~ekilecek ve 
i J 919 tarihmden sonra buralarda i- a!akadar meselelerle me§gul olmakttr. sabasmdaki islam rnektebine verilm~sini gilizler tarafmdan fazla tazyik edilen memleket muayyen bir cephesi olmlyan 
mete ba~latrJ~ bulunan yahudi 1rkma Almanyada yahudilere bir tek istemi§tir. mmtakalarda halk, c;etelere iltihak etme- umumi hir barb meydantna donecektir. 
nsub yabanc1lar bu kararnamenin ne~- isim verilecelr Para bankad<~.n ahnmt§, alakadarlarm gi tercih ediyor. Mesela uc; dort gi.inden- ingiltere tara.fandan ittihat. edilen tazyik 
tarihinden it1baren alu ay zarfmda bu- Almanyada, y ahudi isimleri hakkmda emrine. gene bankaya tevdi edilmi§tir. beri Cenin ile muhabere ve muvasala ve tedib tedbirlerinin bugline kadar var-
arJ terkedeceklerdir. Bu miiddet zar • hazt tedbirleri fntiva eden kanun, ge~en· Merhum Mustafa Uurinin bu hayir ve munka.tidir. lsyantn ilk zamandanberi en d1g1 netice budur. Bu netite bundan aon· 
.da bu mecbunyete tebaiyet e~iyenler, lerde, Alman resmi gazetesinde ne~r; - Irkseverligini takdirlt- kar§tlar, diger zen - miihim hir merkezi olan Cenin'i lngilizler ra degi§etek tni ~ Ayni tazyik usulii niha
ddetin hitamtnda hudud harte! oluna- dilmi§ ve bu suretle kat'iyet kesbetmt~ • ginlerimize imtisal numunesi olmasim dile- <<temizlemekle» me§guldiirler. Mesele yet Arabian btktmp, korkutup lngiltere-
lard,r. tir. nz. §udur: Bu kasabada korniser Moppa is- nin irade~ine teslim olacaklar m1? .5imdi-
l' a•vib edilen diger bir kararnameye Bu kanuna gore. Alman yahudileri, ~- ~--~-~!!!!!!!!!~~~~~~~~!!'!...~ minde bir tngiliz gozdesini tethi§~iler ol· ki hal de bunu miirnkiin gosteren hi~bir 

I h cezalnndmlacaktu. 1 d 11 re, evlenmi~ o1mak, devlet memur an • yahud Almanvada tavattun etmi§ ya u- durdiiler. ngilizler katil diye bir adam1 e i yoktur. Bilakia etraftaki Arab 
Yiik8ek d~reulere terfi ttmesi i~in diler, bundan boyle, Alman milleti tara- Diger taraftan, Alman tabiiyetindeki yakalad1lar, hal)!e atarken bu adam memleketlerinde goze ~arpan heyecana. 

cburidir. Bazt 1101f memuri)'etlerde, o- fmdan yahudilige has telakki edilen ad- c;ocuklar, badema, halis Alman ismi olan ka~tr. fakat arkasmdan a.hl&n kur~unla.r· infiale bak1lma bu taz.yik aiyaseti, gilnUn 
Ylltinl gec;mi$ olan bekarlar, hi~bir su- Inn kullanacaklardir. Bash devletler ta- yahud ~oktanberi Almanyada kullantlan la oldiirilldii. halkm bu Strada gosterdigi birinde ingiltere ile bi.itiin Arab memle • 

~e terfi ettirllmiyecektir. Resmi ve hu- biiyetinde bulunan yahudiler hakkmda bu isimlerden ba§kasJm alamiyacaklardir. AI- heyecan iizerine ingilitler Cenin'i btitlin ketleri arasmdaki dostluk mi.inasebetltrini 
1 idarelt-rde ··a!.tan kad1nlann nisbeti tedbirler cari degildir. Kanunun emret- manca olm1yan isimlerin kullamlabilmesi, mernleketten tecrid eden bir kordon tesis biisbiitiin ihial edecektir. 
~de onu ge<;miveceklir. Devlet idare ~ ti@i ,ekilde bir isim tattrnayaa yahudiler, bunlarm istimalind~ki mecburiyetin me§ - ettiler ve timdi «temizlikle» me,guller. ingiltere bu itin farkmda degil mi} 
Inde «;ah§anlar. ic;in uniforma mecburi- I kanunusani 1939 tarihinden itibaren, ruiyetini isbata vabestedir. Bu da, milli Temizlik hakkmda nakledilen teylere hleri ~ok uzaktan idare eden politikacJ

crkek iseler, hraet, kadm iseler Sara is- bir ekalliyete mensubiyet yahud bir aile hak!luaa Cenin IC!Smen harabe haline gel· lar, aiyasetlerinin makus neticelerini gore
mini alacaklardir. Kanunun bu hiikmiine an' anesi gibi ah¥al i~in mavzuubahs ola· mi,, evler ytkiimakta devam ediyormu~. miyorlar m1? Yoksa lngihere hesabmdan 
muhalefet edenler hapis ve para cezasile bilecektir. Evleri y1kmak kolay. fakat, ic;indeki emin midir? Bu suallerin cevablanm ha-

Harb hukuh ic;in daiml bir isti~are ko
Yonu tesis olunmu~tur. Ganaim mah-

860 ta Adriyalik deniz.i, 974 te Man· 
~tn btiylik bir ktsmt donmu~tu. ( 1 1 13) te 
Po nehri tamamile buz kesildi ve mah .. 
~enlerdeki §arablar da dondugundan. 
halk ~arab1, billlir pa~alan yutar gibi 
i~ti. ( , .. 08) de ~n nehri uzerinde ~buz 
kutlelerinin hiicumu yiiztinden- tek bir 
kopru kaltnadJ. 0 hengame suasmda ka
tibin biri kalemindeki miirekkebin don• 
mast sebebile yaz1 yazamad1gmi bir def
tere kaydetmi§tir. 

( 1420) de soguktan Paris halkmm 
onda biri olmti, ve gomlilemiyen cenaze
leri ktrlardan §ehre inen kurdlar, mtlan· 
Iar filanlar yemi§tir. ( 1500) de Marsil· 
ya 1imam tamamile dondugu i~in gemile
rin girip ~1kmas1 tam bir ay mlimklin ol
madi. (1544) te ·Paris halb §i§eyle de· 
gil, komiir gibi par~e. par~e. sahlan §a• 
roablan almak mecburiyetinde kald1. Sa
rahCIIar, mallarinl balta ile kmyorlar ve 
t.eraziye koyup tartbktan sonra mli§teri· 
ye vet:iyoriardi, 

( J 607) de Sen nehri iizerinden 4S 
gi.in arabayla ge~ildi. ( 1620) de istan .. 
bulla D~kiidat 4ras1 da yiiriiyerek ge~il
di. Bu h'diseyi. Ha§imi adh bir §air: 
« Y ol oldu Oskiidara bin otuzda Akde
niz dondu» miSfaile ve Ni ati de: <<Be 
meded dondu soiuktan bin otuzda der 
ya» diyerek ttibit etmitlerdir. 165 Z 
( 1 068 H.) ythnda tniithi bir soguk da
ha goriildii, Osktidarla lstanhul aras1 ge· 
ne buz kesildi. Bu vaktayt da Avc1 Meh· 
medin nedimlerinden Ahtned Bey: «D~ 
nit altm11 sekitde dondu buzdan bende
niz ge~tim» m1sraile kaydeylemittir. 

1795 te biitiin Ftat111a sahilleri bur: 
tutmu§ Ve o strada Fransaya taarruz 
eden F elemenk gemileri buzlarla ~evrili 
kald1klarmdan Fransil sii'Varileri tarafin· 
d&.n zapt~dilmi~tir. ( 18-49) da yirmi giin 
hie; dinmemece yagan kar sebebile Osku· 
dardan !stanbula. ve lstanbuldan Oskii· 
dara gidip gelmek imka.m ka1mamJ~, Ha· 
lie de dortte Uc; nisbetinde buz halini al· 
ffil§h. 

Bu tarihi hadiseleri dti~iinmekle de se
rinliyemiyenlere, cehennemin bugiinkii ls
tanbuldan rnutlaka serin oldugunu hahr· 
hyarak terden bir nehze kurtulmaga c;a· 
h§mallnnt tavsiye ederitn. 

T ann insahm kaybeden giine§ alttnda 
Kopriiden gec;enlere, lstanbulun bitip tli~ 
kenmiyen yoku§lanm tumanmaia mec• 
bur olanlara aclSln! .. 

M. TURHAN TAN ............................................................ 
Ba,vekille Hariciye ve 
Maliye V ekilleri gittiler 

<Ba~tarat• 1 tnci saht!cde> 

ellerini s1khktan sonra kendilerine tahsis 
edilen vagona binmi§ler, te§yie gelenlerin 
iyi yolculuk temennileri arasmda istas • 
yorulan aynlmJ,lardir. 

Ba~vekil Celal Bayar, Heyeti Vekile
den g~mesi lazJmgelen i~ler hakkmda Ve
killer Heyetinin yapacag1 toplanhya itti
rak edip bir hafta sonra tekrar §ehrirnize 
donecektir. 

diselerle ogrenecegiz. Metropol lngiltere
nin Filistini kendi ):>olitikasma ram~tmek 
i~Jin aldigl tedbirlerde isabtt etmesi mlim
kiin oldugu kadar Loid Corc'un Tiirki~ 
yeye kartl yaphg1 hesablardaki gibi, al
danm&sl da miimkiindiir. 

V. MIHRI 



~ iQt A,~ ~i <;iviligef!:idde 

« B » takimlari ve gencler Oliimle biten kaza 

1 938-1 939 futbol faaliyetimii i~in 
biiyiik temennilerimiz arasmda bir de 
«B>> ve gene tak:mlar meselesi vard1r. Bir 
vakitler bu i§e istanbul bolgesi lay1k ol
dugu ehemmiyeti ,·ermi§ ve c;ok §ayam 

Yazan: NOZHET ABBAS 

fesile miikellef olduklanna gore bu sene 
behemehal ~unlan yapmahy1z: 

1 - Birinei like gireeek butiin kuliib
lere «B» ve gene tak1mlar kadrosu te§ -
kilini meeburl k1lmak. 

memnuniyet netieeler almJ§ti. 
Y almz pe§inen soylemeliyiz ki futbo- 2 - Bunlarm da «A» taklmlan gibi 

§ampiyonalanm yaphrmak ve birineiye 
]iimiiziin ba§hca kalkmma amillerinden 

miikafat vermek. 
an «B» ve gene takJmlar meselesini ne 
lge, ne federasyon, ne de kuli.ibler 3 - «B» ve gene tak1mlar §ampiyon

almz ba§ma ba§aramazlar. Bu, bi:ilge lanm Ankara ve !zmire yolhyarak ora -
kuliiblerin elele vererek ba§araeaklan da miimasil kuvvetlerle c;arpl§t1rmak. 

· i§tir. 4 - Aynca gene tak1mlar ic;in hususi 
«B» taktmlanm <<A» tak1mlarmm hirer miisabakalar tertib ederek gencleri aza

ltgma ve istedikleri zaman oyuncu ml surette futbola te§vik etmek. 
ekebileeekleri ihtiyat te§kilatma benzet- 5 - Bu ugurda federasyon, ·bolge ve 

bir hata yoktur. Goze c;arpan o- kuliibler aynca tahsisat koyarak gene ta
an, istikbal i<;in bir §eyler vadeden hmlara her tiirlii muavenetler yapmah -

~!c:u"••uan hep «B» tak1mlan yeti§tirir ve d Jr. 
orada yeti§tirildtkten sonradtr ki Bu saydJklanmiz yapJldJgl takdirde 

kuli.ib kadrosu ic;indeki oyuneular memleket futbol ihtiyat kuvvetlerinin 
da tam bir malumat edinilmi§ olur. ~"u'"""' siiratle inki~ahm gormek kabil olacakbr. 

Gene tak1mlara gelinee; bunlar belki 
«B>> takJmlanndan daha miihimdir. Ve esasen futbol kalitesini yiikseltmck 

bir misal olmak Uzere bir vakitler bakimmdan yapllaeak i~lerin ba§mda ge
avya» gibi Avrupay1 futbol aleminde lenlerden oldugun.a. ~ore; «B» tak~lan 
kb II k d t k k T .. k ·1 ve gene tak1mlar I§lni son senelerde 1h • 

a u a e en a Jma ar§l ur m1 - l d' . . d d l d k' 'd 
• t k t · tt·~· 1 k zafen' ha rna e l§lffilZ en o ay1 1r 1 g1 en oyun-J a 1mmm emm e 1g1 par a - ] . . 
1 t k k"f"d' s· b'' ··k f · .cu arm yerlenm doldurmak kabil ol -r a rna a 1 tr. 1ze o uyu za en 

eden milll tak1m oyuneulannm mun- mamaktadir. 
surette <;ah~tinlan ve te§vik goren Gene tak1mlar meselesinde miihim o-

takJmlarda yer alan elemanlar ol- Ian bir i§ de bunlara aid miisabakalarm 
di.i§iineeek olursak iddiamtza hak behemehal <<k> tak1mlanndan evvel ic
lazim gelir. ras1d1r. Kiic;i.ik istidadlann biiyiik seyirei 

«B>> ve gene tak1mlar i§ini ihmal ettik- kiitleleri oniinde oynamalan hem te§vik, 
futboliimiiziin yiikselmesine maddl hem de centilmenee futbol oynamayl og

kan gormiyenlerden oldugumuz l<;m retmek bak1mmdan o dereee ehemmiyetli
miihim mesele iizerine gerek federas- dir ki bunun iizerinde fazla soz soyleme

gerekse kuliiblerimizin ehemmiyetle ge haeet yoktur. 
.. , ... A.,., ..... , · • <;ekmegi bir bore telakki et- ~u son anla§amamazhgt bertaraf ede-

Ger<;i bugiinlerde bilhassa ba§- rek i~e vaktinde ba§lamak ve «B» taktm-
gelen dort kuliible bolge veya federas- larile gene tak1mlarla me§gul olarak fut

arasmda gene bir anla§amamazhk bolumuza lay1k oldugu dereeede ehemmi
§gi:istermi§se de bunun iki tarafm da yet vermek bir memleket borcu halini al

temin eder bir §ekilde hallinin mi§ bulunuyor. Hem futbolcusu, hem se-
olmadJgma kani bulunuyoruz. yircisi, hem de ~ocuk babalarmm bu gibi 

Avrupada futbol kalitesi yiiksek mem- anla§amamazhk ve miinasebetsiz, liizum
etlere bakacak olursak «B» takunla- suz <;tbanba§l koparmalardan bikml§ bir 

son derece ehemmiyet verildigini gO- hale geldigini burada tekrar, bize act ge-
Hatta o dereeede ki futbolii seven- liyor. 

ve anhyanlann «B» taktmlan iize NOZHET ABBAS 
<<A» tabmlan kadar titrediklerini 

lanz. Her futbolciiniin gayesi elbette ki 
oldugu kuliibiin <<A» takumnda 

kt1r. Ancak hayatm her safha
a oldugu gibi futbolde 'de bir <;1rakhle 

ustahk devresi olmak icab eder. 1~ 
almz bununla da kalmaz. <<B» tak!mm

ki oyuncular daha ziyade korpe istidad-
rdu. Bu itibarla onlar iizerinde c;ah§
k ve hatta birc;oklannm kusurlarmt tas

noksanlanm ikmal kabil olur. Bun
ba~ka «B» tak1mma giren bir oyun-

istikbal ic;in bir §eyler umarak daha 
tazam ve disiplin dahilinde <;ah§ma

ba§lar, daha olgunla§Ir. 
«B» tak1mlannda oymyacak oyuncu
larda ya§ meselesi de <;ok miihimdir. 
a§ hadlerini tahdid ederek i§e ba~lamak 

buna sadtk kalmak mutlak §arthr. 

Ya§ tahdid edilmedigi takdirde i§ da
ziyade gene her ne pahasma olursa ol
§ampiyonluk kazanmak ve sportmen

miilahazalarml bir tarafa atmakla ne
enir. Bundan ba§ka da gene ve kor-
c;ocuklann kendilerinden kuvvet<;e ve 

<;ok farkh oyuncularla miisabaka 
-y· ... -.. ~n onlann gerek biinyevi gerebe 

alemindeki manevi . inki§aflanna bir 
te§kil eder. 

«B» ve gene tak1mlara kar~1 gosterile· 
k alaka ve te§vikin futboliimiizii yiik -

ba§hea amillerden olduguna ve 
ce federasyon, bolge ve bizzat kuliib· 

bu ba§anda elbirligi yapmak vazi-

Biiyiik a~k roman1: 34 

Pazar giinii mukavemet kay1k 
yarl§l yap1lacak 

T. S. K. Istanbul bolgesi su sporlan 
ajanhgmdan~ 1. • '• 11 ' • 1 '1 1 

1 - 4/9/938 pazar gi.i.nii Beykozdan 
ba§lay1p Modada bitmek iizere 4 tek 
klasik tekneler arasmda bir mukave -
met yarl§l yap1lacaktlr. 
2- Yari§a Beykozdan sabahleyin sa

at 10 da hareket efmek suretile ba~la -
nacakt1r. 

3 - Kurek hakemlerimizin yari§ sa
atinden evvel Beykoza te§rifleri rica o
lunur. 
4- Yan§a tam saat 10 da ba~lana -

cagmdan muayyen saatte depar yerinde 
haz1r bulunm1yan tekneler sonradan 
yari§a almmiyacaktir. 

lstanbulspor U~akta maglub 
oldu 

· U§ak (Hususi) - 1stanbulspor birinci 
taktmmm burada Zafer bayram1 muna
sebctile yapbg1 ikinci mac;ta dort bin 
seyirci bulundu. Birinci devrede Tu -
ranhlar ii<; gol atmaga muvaffak oldu
lar. Daha canh bir §ekilde cereyan e
den ikinci devrede t. Sporlular 2, Tu -
ranhlar da 1 gol daha yapblar. Netice
de rna<; 4 - 1 Turanm galibiyetile bitti. 

Kongreye davet 
Karagi.imri.ik kuliibiinden: 
Yurdumuzun 938 - 939 yilt kongresi 11/ 

9/ 938 pazar gfinii saat 10 da kullib sale
nunda yap1lacakt1r. Yurdlu arkadal;llarm 
gelmeleri rica olunur. 

A~ lk ~lUI (d) Ullr 
Nakleden: HAMDI VAROCLU 

ge ugramamasJ ic;in verdigi s1k1 ten-~ hatin ve haks1zbgm kendinde. ~ldugunu 
ihi 0 giine kadar biiyiik bir inklyadla bilmesi asabml bozu~r, keyfml ka<;m -
"nliyen kammm, durup dururken, o ten- yordu. 
ihi bozacag1 bir daki..ka bile aklmdan Evin oni.ine geldigi zaman. biiyiik oto-

ezdi. Fa kat, bozmu§tu i§te! Hem mobili kapmm i:iniinde goriinee, biraz ra
e, aksi gibi, o giin, Feride Hammm hatlad1. Zeynebin, eve avdet etmi~ olma-

aretine gittigi gi.in bozmu~tu! s1, da vanm kazamlmasma dogru atJlml§ 
~efik, aylardanberi gizlemege c;ab~ - ilk ad1m say1labilirdi. 

bu meselenin, arhk, Zeyneble kar§I· Evde kar§1la§aeag1 as1k c;ehreyi dii§ii· 
r§Jya ve ac;1k<;a gorii~iilmesinin bir za- nerek, kendi yUziine abus bir ifade verdi. 
ret haline geldigine karar verdi. Bu As1l kabahatli kendisi oldugu ic;in, hakh 

uriyet, nefsine agu gelmekle hera - <;Jkabilmesi, kar§lsmdakini susturmasma 
, daha ziyade, onu titizle§tiriyordu. bagbyd1. Bunun i~in de, fazla eiddi dav-

Vaziyeti, hakikaten biitiin k.abahati ranmak zarureti vard1. 
ndisine yiikliycn bir vaziyetti. Gerc;i, Kap1y1, §Ofor Hamid Efendi a~h ve 

klinige gelmemesi ic;in · verdigi daha ~efigin sual sormasma liizum kal-
n hilafma hareket etmi§ti; gerc;i <;o - rna dan: 

k kafah oldugu ic;in, bu itaatsizlik - Hammefendiyi, ~ahende Hammm 
aleyhine bir delil olarak kullamla - eYine b1rakhm efendim, dedi. 

lir ve kendisi, ev sahibini bashran ya - · Bu haber, $efigin zihnini bir kere da
huSIZ rolii oymyarak davay1 lehine ha kan§tlrmt§h. Hele, ~oforiin agzm1 a-

lledebilirdi. F akat, ne de olsa. Kaba- ray1p da, Zeynebin naz~n dikkati celbe-

Su~lu ,ofor: «Fren 
yaptim, fakat arabay1 
durduramadim» diyor 
!ki giin evvel saat 13,30 da Koprii iis

tiinde Froso admdaki 60 ya§lannda bir 
kadma c;arparak oliimune sebeb olan §0· 

for Tevfigin muhakemesi, curmu me§
hud kanunu mucibince, tedbirsizlik, 
dikkatsizlik ve nizamata aykm hare -
ketle i::ilume sebebiyet suc;undan dun 
asliye dorduncii cezada ba§laml§hr. 

Mahkemede, olen kadmm k1Z1 Zoic;a 
da avukatile beraber davac1 mevkiinde 
bulunmu§tur. 

Reisin suali iizerine Zoic;a vak'ay1 
§Oyle anlatmt§hr: 

c- Hamalba§mda otururuz. 0 giin 
annemle Tepeba§mdan tramvaya bi -
nerek Ki::ipru iistiinde indik. Halic ta -
rafmdan Kadtkoy iskelesine gitmek ii
zere kal'§l tarafa gec;ecektik. <;ivilerle 
i§aretli gec;id yerine geldik. Annem on
de yiiruyordu. <;ivilerin iizerinden ge-
c;erken arkadan gelen otomobil, birden
bire anneme ~arparak tekerleklerinin 
altma aldt.» 

Muteakiben maznun §Ofor ayaga kal
karak $U ifadeyi vermi§tir: 

c- Sultanhamammdan dort yolcu 
ald1m. Karakoye gidiyordum. Koprii 
iistUndeki c;~vili ge<;idden gec;erken ya
mmda bir tramvay belirdi. Birdenbire 
tramvaym arkasmdan c;1kan bir kadm 
otomobilimin online geldi. Kadm ani 
ve suratle onume <;Ikmi§b. Frenlere sa-
nldtm. Otomobilf durduramad1m. Ka -
dm birdenbire tramvaym arkasmdan o
niime c;tkmasayd1 bu kaza olmazdt.,. 

Bunu muteakib Garbis isminde bir 
§ahid daha inlendi. 

Kaza esnasmda vak'a ma'liallinae bu
lunan komiser muavini Suphi de: 

c- i§aret c;ivileri arasmdan g~erken 
kadmla kar§Ila§hm. 0 s1rada Eminonii 
tarafmdan gelen bir otomobil, h1zla ih
tiyar kadma c;arpb ve bir muddet arka 
tekerlekleri arasmda suriiklendi. Oto-
mobil alb ad1m kadar ileride durdu. Ka
za esnasmda orada tramvay gormedim. 
Benim kanaatime gore, bu kazada hem 
§Oforiin, hem de olen kadmm kabahati 
vardtr.» 

Ke§if yapan Belediye Fen memuru, 
verdigi ifadede yaphgt tecriibe neticesi 
§Oforiin 15 ila 18 kilometre siiratle git
tigini tahmin ettigini, fakat kazada 
mes'uliyetin hangi tarafta oldugunu 

kestirmege imkan bulunmad1gm1, oto
mobilde yap1bg1 muayenede frenlerin 
saglam oldugunu soylemi§tir. Muhake
me, evrakm tetkiki ic;in talik edilmi§tir. 

Agacdan dii§en ihtiyar 
hastanede oldii 

9eliremininde 60 ya§larmda Ahmea 
Ali adh bir ihtiyar, incir toplamak ii
zere c;1kbgr agacdan muvazenesini kay
bederek yere dii§mii§tli.r. ihtiyar dun 
hastanede olmli.§tiir. -···-Gazete, mecmua ve matbaa 

sahiblerine 
Basm Kurumu Ba§kanhgmdan: 
Basm kooperatifinin kurulmas1 ic;in 

haz1rlanan ana mukavelede ortak ola
bilecekleri yaz1h gazete ve mecmua 
ve matbaa sahiblerile tabiler 2 eylul 
1938 (bugiinku) cuma giinu saat 14 bu
c;ukta Taksim Basm Kurumu binasmda 
toplanacaklar, ana mukaveleyi noter 
huzurunda imzahyarak ve 500 lira olan 
hissenin dortte birini orada odeyerek 
te§ekkUlun tasdikm1 htikfunetten isti -
yeceklerdir. 

Biitiin gazete, mecmua ve matbaa 
sahiblerile tabilerin bu toplantlya i§ti
rak etmeleri rica olunur. 

den garib tavnlan hakkmda biraz daha 
malumat almca, endi§esi bi.isbiitiin arttl. 

~efigin ilk dii§iindiigii §ey, dogruea 
~ahendenin evine ko§Up kansm1 orada 
bulmak olmu§tu. Fa kat biraz dii§iiniince, 

bu fikirden vaz gec;ti, toyea bir i§ yapml§ 
olmaktan c;ekindi. ~ayed Zeyneb, kendi
sine giieenmi§, F eride Hamm meselesini 
i~ edinip kavga ve dargmbk mevzuu ha
line getirmi§Se, ofkesinin gec;mesini bek
Jemek, ~ahende Hammm ona hi<; §iiphe
siz verecegi nasihatler tesir edineiye ka
dar sabretmek daha muvaf1k olaeakh. 

Eve girdi. Odasma c;tkh, Zeynebin 
avdetini beklemege ba§ladJ. Y almzbk, 
beynini dolduran kotii dU§iinceleri biiyii
tiiyor, arttmyordu. Kansi, onun F eride 
Hammm evinde bulundugundan ba§ka 

hi<;bir tafsilata sahib olmad1gma gore, bu 
ziyareti pek tabii gormeli, bundan ku§ku-

lanmamah idi. Olsa olsa, F eride Ha -
mmdan ho§l.anmamasile, onu ziyarete git
mesi arasmda meveud tezad aykm go -

riinmii§ olabilirdi ki, bunu da kendisine 
sorup izahat istiyebilirdi. Halbuki Zey

neb bOyle yapmamt§, daha F eride Ham
rom ismini i§itir i§itmez gayri tabil hailer 
gostermi§, asabile§mi§ti. ~u halde, Zey -
neb, onun F eride Hammla olan miinase-

Yeni bir 
seyahati 

Cenub kutbuna gidecek 
ke,if heyetinde iki de 

kadtn var 
Yeni bir kutub 

maeerast ba~hyor. 
Bun dan 1 08 sene 
evvel ilk defa ola
rak ke~fedilen ee -
nub kutbunda, yu
mi bir ki§ilik bir 
heyetin bir sene sii
recek bir ke$if se
yahatine <;IkmasJ, 
son gi.inlerin, biitiin 
dikkati iizerine ~e
ken· hadisesi olmu~- Ke§if heyetinde bu-

t 
lunan Madam 

ur. Wilkins 

· Simal kutbunun, eereyanlara kapthp 
giden buz kiitlelerinden miite§ekkil ol .. 
masma mukabil, eenub kutbu, maden ei
hetinden r;ok zengin, fakat binleree yil
hk buzlar altmda donub kalmi§ bir top
rakhr. 

On bir milyon kilometre murabbat 
biiyiikliikteki bu k1t' anm aneak birka~ 
yiiz bin kilometre murabbahk k1sm1 mek
~uftur. Cenub kutbunun toprak alh ser
vetleri, diinyamn her memleketinden za· 
man zaman H$ifleri cezbeder. Birka~ 
giin evvel, «Wyatt Earp» isminde bir 
Norvec;: gemisi de, Nevyork limamndan 
Kaptavna miiteveeeihen hareket etmi§
tir. 

Geminin sahibi, $imCliye kadar cenub 
kutbuna yedi defa sefer yapml$ olan 
Linkoln Ellsvart' dtr. Hatta, bir defasm
da tayyare :ile sefere c;JkmJ~. kaybolmu§, 
oJdligline hiikmediJdigi halde 1_936 §U· 

batmda, iki ay gaybubetten sonra bulun
ffiU§tu. Amundsen'in kutub seferinde icab 
eden masraflan da, alimin samimi dostu 
alan bu zat odemi~ti. 

Gemide, biri doktor, ikisi pilot, biri de 
telsizei olmak iizere on yedi ki~i. iki de 
tayyare vard1r. Gemi, Pernanlenk'ten bir 
senelik erzak ald1ktan sonra, Kaptavna 
dogr uyoluna devam edecektir. Oradan 
gemiye Linkoln Elsvort ve Sir Hubert 
Vilkins'le zeveeleri bineeeklerdir. Hubert 
Vilkins, malum oldugu iizere, kafi mik
tarda para tedarik ettikten sonra, cenub 
kutbuna denizalh gemisile sefer yapmak 
istiyen lngiliz ka~ifidir. 

Ctmi, 22 ¢y]ulde Kaptavn' dan Clog .. 
ruca eenub kutbuna miiteveccihen yo]a 
<;Ikaeak ve yap1Ian hesablara gore I te§· 
rinievvelde kutub mmtakasma varaeak • 
t1r. 

Kutba <;ikhktan sonra Ellsvort ve Vil
kins, ~imdiye kadar hic;bir insan ayaibmn 
degmedigi buzlu mmtakalan tayyare ile 
dola~mak suretile 75,000 mil saha dahi
linde ke~ifte bulunaeaklardJr. 

Ke§if heyeti azasmm bir sene miiddet
]e eenub kutbunda ya~tyabilmeleri i~in 
her~ey dii§iiniilmii~. her ihtiyac temin 
edilmi~tir. Heyete dahil bulunan iki ka
dm, erkeklerin yemeklerini pi§irmekle 
me§gul olacaklard1r. 

Hiddetli kad1n 
Hocag:~yaseddin mahallesinde Meh • 

medcami sokagmda 20 numarah evde 
oturan Haydarm kans1 Fatma alacak 
yuziinden c;tkan bir kavgada, a;ni evde 
oturan Hasan oglu !brahimi, ta~la ba . 
§tndan yaralami§tlr. ibrahim tedavi al. 
tma ahnm1§, Fatma yakalanarak tah -
kikata ba~lanml§hr. 

Bunlar Ja kavgact! 
Buyiikderede <;ay1rba§mda Cami so

kagmda oturan Cahide ile Havva is -
mindeki kad1nlar, evvelki giin, bir de
dikodu yuzlinden ayni sokakta oturan 
GUidaneyi sokak ortasmda dovmli§ler
dir. Kavgac1 kadmlar yakalanarak Ad -
liyeye verilmi~lerdir. 

beti hakkmda bir§eyler biliyordu. 
Bu bildikleri ne olabilirdi} Bunu ken

disine kim Ve ne Zaman soyJemi§ti? ~e
fik, muhakemes~ni derinle§tirdikc;e, i§in i
c;inde harici bir tesirin meveudiyetine da
ha kuvvetle kanaat getiriyor, karlSlm ken
di aleyhine te~vik eden bir kimsenin vi.i
cudiinii daha biiyiik bir ihtimal halinde 
gi:iriiyordu. 

Bu fikre saplamnca, yi.ireginde bir hu
zursuzluk hissetmege ba§ladt. Eger Zey
neb, hakikaten bir§eyler biliyorsa, onu 
kand1rmak, teskin etmek c;ok mii§kiil ola
cakh. Gerc;i, F eride Hamma bu gun yap
tlgl ziyareti anlai1rken, eski maeeray1 da 
mevzuubahs etmegi, o giine kadar kamm
dan sakh tuttugu bu i§i, miinasib bir li
sanla ve bazt teferriiahm meskut ge<;erek 
meydana c;1karmagJ kararla§tlrmJ§tl. La
kin, ya Zeyneb, bu hikayeyi, vaziyetin 
de gosterdigi gibi, daha evvel ba§ka birin· 
den dinlemi§se} Y a, kurnaz davramp da 
bilmiyor gori.inerek bir kere de onun ag
zmdan i§itmek ister. gizledigi yerleri hi-

rer hirer yiiziine vurmaga kalkarsa? 
~efik, hangi eephesinden baksa, kar

makan~Ik g_ordiigii bir mesele kar§Jsmda 
idi. Zeynebi, biiti.in miimanaatlerine rag
men klinige sevk eden sebebi bilmiyor, 
F eride Ham!" maceras1 hakkmda ne de-

___ .... __ _ 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nklik ve biitiin agnlartniZI derhal keser. 
.. - icabanda giinde 3 ka,e ahnabilir. - .. 

K1rsehir Naf1a 
' 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konan i$ : 
Klr§e~irde yap1lacak 24396 lira 71 kuru~ ke§if oedelli hususi idare ve. 

matbaa bmasmm 17997 lira 36 kuru§luk in§aat i~idir. 
2 - Bu i~e aid evrak §Unlardrr: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymdtrhk i§leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ve hususi §artname 
E - Ke~if ve ke§if hUlasas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 23/8/938 tarihinden 12/9/938 tarihine kadar 20 giin 

muddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
4 - Eksiltme 12/9/938 pazartesi giinii saat 12 de 11 Daimr Encilme .. 

ninde top~anan Komisyon tarafmdan yaptlacaktlr. 1 

5 - Istekliler bu i~e aid tafsilat1 Naf1a Miidiirliigiin'de gorebilirler~ 
Eksiltmiye girebilmck ic;in isteklilerin 1350 lira muvakkat teminat verme .. 
leri ve a§ag1daki yaz1h vesikalan ibraz etmeleri Iaz1md1r. 

A - Ticaret Odasmda kay1dh olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i~ler yaphgma dair vesika. 
C - Naf1a Vekaletinden bu i~ ic;in ahnm1~ ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublarmm eksiltme tarihi olan 12/9/938 pazartesi ga .. 

nii saat on ikiden bir saat evveline kadar il Daimi Enciimenine makbuz 
mukabilinde vermeleri laz1md1r. Bundan sonraki teklifler hi~ bir suretle 
kabul edilmiyecektir. ( 5931 )' 

20damla ~- Merakland1n1z m1 ? 
Hiddetlendiniz mi ? 

Korktunuz mu? 

NEVROL CEMAL 
ahmz. Biittin sinir buhranlanntzl yati§bru. Baygmhgmtz, ctarpmhmz, tees· 
siiriiniiz gecter, derhal ferahlars1mz. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i kullan
miyan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalmz ismine 
benziyenler vardtr. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ismine dikkat ediniz. 

Mustafa Kemal Pa,a Belediyesinden : 
Her sene oldu~u gibi Panay1r 1 eylUl 938 per§embe giinu a~llacalttll". 

Hayvanat ve ticaret e~yas1 sahlrr. Panay1ra te~rif edeceklerin her ti.irlii is.. 
tirahatleri temin edilmi§tir. Hayvanat i~in hususi yerler hazrrlanml§br. 

'( 5685 )' 

Eksiltme ilani 
Haydarpa,a Lisesi Satinalma Kurumundan : 

Haydarpa§a Lisesi J?ansiyonunun 658 aded taleoe s1ras1, 34 adect muallim 
kiirsiisii, 19 aded Slplf ve 900 aded yata~ane dolablan tamir edilmek iizers 
a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 9 eylul 1938 cuma giinii saat 11 ae istanbul Kiiltiir Direktor
liigii binas1 i~;inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Komisyonda ya· 
ptlacaktrr. 

Tahmin oedeli 1379 lira ve ilk teminatl 104 liraa1r. !stekliler §artna• 
meyi okulda gorebilirler. Taliblerin yeni sene Ticaret Odas1 veya ruhsat 
unvan tezkerelerile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

( 5786 )'I 

Her tUriU yanaklar1, kan ~abanlara, tra, yaralart, 
meme iltlhaplar1 ve qatlaklara, koltuk alta ~aban• 
lara, dolame, akneler, ~ocuklaran ve bUyiiklerin 

hertUriU DERi iL TiHABLARINI 

En ~abuk ve en emin bir 
surette tedavi eder 

ViRO%A 
Bir guzellik kremi degil, bir ctok fennt ara~brmalardan sonra miitehass1s• 

lar tarafmdan istihzar edilmi~ sthht ve iaydah bir cild merhemidir. 

reeeye kadar malumat sahibi oldugunu 
bilmiyor; 0 ~iinkii ofke arasmda ne ka
rar verdigini, ~imdi ~ahendenin evinde ar
k" da§ile neler konu~tugunu bilmiyordu. 

Korkune bir tnuamma i<;inde bunahp kal
ffil§tl. 

Sa a tine bakh; sekize geliyordu. Zey
neb hala r11eydanda yoktu. daha fazla 
duramad1; teletona sanldt . .;>ahendeyi bu
lacak, Zeynebi telefona ~ag1rtaeak, bir 

an evvel eve ~ehnesini soyliyeeekti. Bu 
miiphem vaziyet ic;inde boealamaktansa, 
i~i kesip atmak hz.yubyd1. 

~ahende, telefonda, Zeynebin bir sa
at evvel oradan aynldJgmJ haber verdigi 
zaman, $efik, o giinkli endi§elerinin hep
sinin fevkinde bir hisle samld1. Haykmr
casma sordu: 

- Bir sa at evvel mi} Tam bir saat 
mi? 

- Evet, tam bir saat evvel. Yediye 
c;eyrek vard1 ... 

- Halinde bir fevkaladelik gordiiniiz 
mii? 

- \=ok sinirliydi. Eve kadar gotiir -
mek istedim. Raz1 olmadt. F.azla JSrar 
etsem olmiyaeaktt ... 

$efik, Zeynebin neden bu kadar sinirli 
gori.indiigiinii sormak, ~ahendeden bir 

par<;a m,alumat almak istedi. Fakat btl 
fikrinden derhal vaz gec;ti. Bu sebebi oS" 
;enirse belki kendi asabiyeti artaeak, rnll' 
kabilinde de eline h1<;bir §ey gec;miyecekU• 

<;;i.inkii ~ahendenin, bilhassa telefonda• 
dogruyu soyliyeeegi, tafsilat verecegi §Up' 
heliydi. 

Sefik, telefonu kapad1; odanm i<;ind~ 
sinirli adJmlarla dola§maga ba§lad1. St• 
garamn birini sondiiriip birini yaklyof• 
Zeynebin bir saattenberi ortadan biisbU' 
tun kaybolmasile, kokiinden kan§an ya' 
ziyeti tahlile ugra~1yordu. 

Raika Hammcfendi, ~efik telefonu e• 
line aldtgi mada odaya girmi§, muhaYe' 
reyi dinlemi§, fakat bir§ey anhyamarnl~' 
tl. Oglunun, teiefonu elinden buakt1kta11 

sonra odada, asabl zamanlarma mahslJS 
hareketlerle a§agJ yukan dola§hgmi go • 
rii~ee, i§i anlar gibi oldu. Aneak, Zey.ne' 

bin, ~efigi bu ~erece sinirlendiren gecik' 
mesine ve o~lunun, pek de a~m saytla • 
m1yaeak olan "-.u geeikmeye sinirleni§ine 

mana veremiyordu. Gelininin evden c;1k' 
hg1 saatle Sefigin eve avdet ettigi sa8~ 
arasindaki miiddet zarfmda bir fevkaU-' 

delik oldugu anla§!hyordu. 

<Arkast var) 



Pendik hayvan • serg1s1 • 

ilayette kii~d1 mukarerr 
Pendikte merasimle 

sergilerin ikincisi de 
a~dd1, derece alan 

miikafatlar verildi sahiblerine 
Vilayet hududlan dahilindeki kazalar· 
ac;Ilmasma karar verilen hayvan ser -
· ikincisi de dun Pendikte Vali 

din Ostiindagm bir nutkile ac;Il • 
. Davetliler, trenle Pendige gitmi§

orada kaza kaymakamJ Bahir, Be
reisi Abdullah Ek;n ile kaza riie

memurini, Parti erkam ve balk tara· 
kar~IlanmJ~lardJr. 

I<u§ad merasiminde Erzurum saylaV1 
iye ile Belediye reis muavini Rauf, 

kaym_akamJ 1hsan, Uskiidar kay
amr lhsan, Vilayet Baytar ~lidlirli 
em, Ziraat rniidurii T ahsin, Uskii • 
Parti ba§kam Macid, ve §ehir me~Jisi 

.~"''~IIIJ.an bazr zevat bulunmu§lardrr. Og-

Yemegi Pendik kazinosunda yenilmi§, 
~ocuklannm yiizme hareketleri 

.:u,,u,,l.lt:u sonra Azaryan bah~esi de
mahalde Pendik kazasmm Oskudar 

'~'"""'"" mii§tereken a~tJgJ sergi mahalline 
uurms tu, 

Belediye reisi Abdullah Ekim k1sa bir 
kla Vali ve gelenlere, ho§ geldiniz 
kten sonra Muhiddin Ostiindag §U 

irad etmi~tir: 
«- Arkada§lar! Y erine verilmi~ ve 

olmu§ bir emegin bir insan kal
uyandJracagr en derin, samimi bir 

miitehassis bulunuyorum. Uzun inhi-
devirlerinde her zihayata yapiidJgi gi
hayvan nesilleri de tahrib edilmi§ti. 

ba§ka taraftan istif,ade teminine 
Yiiksek Cumhuriyet hiikumeti 
hayvan yeti§tirmege ve ziraate 

etti. Bu yolda biiyiik emekler sar· 
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fedildi. Biz de birkac; senedenberi hiiku
metin c;izdigi bu yolda yiiriidiik, i~e yara
miyan h,ayvanlan bir tarafa b1raktJk .. l~e 
yanyanlan ele alarak at ve SigiT neslmm 
tekamulune ~ah§Jyoruz.» 

V ali, hay1r temennisile serg1y1 ac;mi§, 
c;ok alkJ§lanmi§hT. SJgJr ve at neslinin IS
lahr i§i, burada da math.ib neticeyi ver • 
mi§, koyluniin elindeki kara s1g1r yerine 
miikemmel Varna tipi s1gu ve bogalar tii
remi§tir. Kezalik Vilayet aygiT deposun
daki ci.ns ayg1rlarm c;:ocuklan olan gene, 
giizel tay ve k1sraklar da sergiyi tezyin 
eden cins hayvanlardandJr. 

Muhiddin Ostiindag sergiyi gezdikten 
sonra miikafat kazanan hayvan sahiblerini 
tebrik etmi§, mukafatlanm bizz,at dag1t -
rni§hr. 

Diin 800 idisur liralik mukafat tevzi 
edilmi~tir. Aynca koyliiler de kendi ara· 
lannda birincilerin, ikincilerin ve iic;iincii
lerin birincilerine miikafatlar vermi~lerdir. 
Koylu muhtar R1zamn nutkundan sonra 
miikafat al,a~lar, c;:ok alki§lanmJ~lardrr. 

Sergide 200 hayvan te§hir edilmekte· 
dir. SJgir birinciliklerinin miikafahm Hus
nii ~etin, Kurdkoyiinden Hiiseyin SJki, 
Mehmed Ozkurd, Balhca koyiinden Os
mamn hayvanlarr, at miikafatlm ga Ce
mil Aksoy, Hiisnii Pmar, Osman Ezer 
ve Mulitaf,anm tay ve krsraklan kazan-
mi§tlr. . . 

Muhiddin Ostiindag, kaymakam Ba· 
hir, Belediye reisi Abdullah ile Kartal 
kazasma gitrni§, Pendik ve Kartalm 
ihtiyaclanm rnah.allinde tetkik ettikten 
sonra §ehre donmii§tiir. 

Agustos bayram1 

3 · d , b.. .. k teza-0 agustos zafer bayrammm memleketm her tarafm a uyu . 
kutluland1gm1 yazmi~tlk. Yukanki resimler. bu bayra_md~n .rn~~tehf 

ard1r. Yukanda, izmirde yap1lan ge~:id res~mde ~a~nyeh~enmlZl ~e 
ktt'amrzt, ortada Ed.irnede yaprlan gec;:rd resmmr, a~agtda Tekir

rnerasimi gostermektedir, 

CUMHUR1YET 

Miistakil Hatay bugiin 
tarih sahnesine ~Iktyor 

Millet Meclisi toplanarak Devlet Reisini se~e

cek ve derhal milli hiikiimet te,ekkiil edecek 
[Bagtaratt 1 !net sahttede l 

demir penc;e ile tutmu§tur. 
Hatay ic;in kazamlan bir istiklaldir. 

Ekseriyeti Tiirk olan bu aziz yurd; yeni 
rejimile ayni zamanda Tiirkiye - Fran -
sa - Suriye miinasebatmm da takviyesine 
hizmet edecektir ki §iiphesiz bu; her iic; 
tara£ kin ayn bir kazancd1r. 

Bugiin toplanacak Hatay milll mecli
sinin 40 azasmdan 22 si Tiirktiir, meclis
te meb'uslan bulunan Alevilerin ise 
Tiirkliige kavi nisbeti malumdur. Kahir 
ekseriyetini, memleket ekseriyetini tern • 
sil eden Tiirklerin te§kil ettigi bu te§rii 
miiessese, tam hiirriyet prensiplerinin 
hakkaniyetle yer buldugu nadir meclis -
Jerden biri olacak ve nk, din farklanm 
bertaraf ederek bu aziz yurdun vatan -
da§lannm tam saadeti ic;:in c;:ah§acakhr. 
Bu feyizli yolda Hataya en biiyiik yar
dJmci unsur, §iiphe yok, Turk • Frans1z 
elbirligidir ve daima ()y]e olacaktlr. 

Meclis bugiin en ya§h azamn reisli -
ginde toplanacak ve tahlif, divam riyaset 
intihablan gibi dahili merasimi ikmal ede
rek devlet reisini sec;ecektir. 

Reisin ilk i§i de Ba§vekili tayin ve ye
ni kabineyi te§kil etmek olacakhr. Bun
Ian yeni hiikUmetin derhal faaliyete gi • 
ri§mesi takib edecektir. 

Miistakil Hataya ve aziz Hatayhla
ra istiklallerini biitiin bir samimiyetle teh
rik ederken kendi aralarmda hic;bir ayn
hk fikri giitmiyerek vakar ve olgunlukla 
bu istiklale lay1k olduklanm bir daha is· 
pat etmelerini dileriz. 

Antakyada haztrltk 
Antakya 1 (Hususi) Miistakil 

Hatay yarmki tarihi merasim ic;in giin • 
lerdenberi hazrrlanmaktadJr. Antakya, 
1skenderun ve diger kasabalar siislenmi§, 
her taraftan binlerce ki§i hiikumet mer
kezine gelmi~tir. 

Hatay Millet Meclisi bugiin, ihzar e
dilen dairede en ya§h meb'us tarafmdan 
ac;:Jlacak, miiteak1ben devlet reisi sec;:ile -
cektir. 

~ehrimizde bulunmakta olan Antal
ya meb'usu Tayfur Sokmenle Tiirkiye 
miimessili Cevad Ac;rkahn, Hatay meb -
uslan, Vali Abdutrahman Melek, Halk 
Partisi erkam ve FransJz delegesi arasm· 
da muhtelif temas ve miizakereler olmu§, 
merasim program! tesbit edilmi~tir. 

Hatay Halk Partisinin beyan-
name ve program1 

:A.ntakya 1 (a.a.) - Anadolu A· 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Halk Partisi, Turk halkma a§agrda
ki beyannameyi ne§retmi§tir: 

Hatay ve Hatayhlar, c;ileli giinlerini 
bitirmi§, mes'ud ve miireffeh bir islik· 
bal yoluna girmi~lerdir. 

Hatay devleti, Hatay hiikumeti ve 
Hatayhlann yegane miimessili Hataym 
Meb'usan reisi, yakm giinler ic;inde ta
rihi vazifesine ba~hyacak ve memleket 
hiir ve mes'ud olacakhr. 

Tiirkiye hiikumetinin Hataym istik • 
bali ic;in 20 senedenberi devam eden gay· 
ret ve fedakarhklarma Fran sa cumhuri
yeti dostane bir mukabelede bulunmu~ -
tur. Tiirkiye ve F ransa devletlerinin, bu 
anla§maYJ daha ileriye gotiirerek bu mes· 
ud neticeyi daha ziyade inki~af ettirece
gine iimidimiz biiyiiktiir. Bu vesile ile 
F ransa cumhuriyeti hiikumetine ve onun 
buradaki mlimessiline aTZI §iikran etmeyi 
vazife biliriz. 

Hatay ve Hatayhlar ic;in bu mes'ud 
vaziyeti hamlatan ve Hataym istiklal ve 
inki§afmm biiyiik hamisi olan Tiirkiye 
Cumhuriyeti hiikUmetine ve onun biiyiik 
devlet reisi yiice Atatiirke sonsuz ~iikran· 
lanmJZJ, her zaman oldugu gibi, bu ve
sile ile de sunar ve ebedi baghhgimiZJ bir 
kere daha cihana ilan ederiz. 

Hatayh bizler bu giizel netice ile if
tihar edebiliriz. Ancak §Unu da bilmeli· 
yiz ki o~iimiizde gec;:irecegimiz daha cok 
c;:etin imtihanlar sizi bekliyor. Devlet, 
hiikumet kurmak ve onu en medenl bir 
seviyeye yiikseltmek, Tiirkiin tarihinde 
§iarmdan oldugu ic;indir ki bu imtihan • 
larda da mutlak ba§an ile c;:1kmak her 
Turk c;ocuguna ve dolayJsile Hatay 
Turk cemaatine ve btitiin Hatayhlara 
dii~n ~erefli ve o kadar da agir ve mes
uliyetli bir vazifedir. Vatanperver, fe • 
dakar halkJmJzm bu vazifeyi de biiyiik 
Tiir~ milletine lay1k ve onun tarihine uy-
gun Pkilde ba~aracagma hie; kimse-
nin ~i.tph olmamahd1r. 

Hatay Tiirk cemaatinin itimad ve 
muhabbetine dayanan ve giivenen ve o
nun yegane miimessili olan Halk Partisi 
bu mes'uliyetli ve mes'uliyetli oldugu ka· 
dar ~refli vazifede behemehal muvaffak 
olacakt1r. Bu sebebledir ki Parti, Hata· 
ya yalmz ve ancak saadet ve refah vade
den bir emin ve giizel istikbale kavu§mak 
ic;in takib edecegi mesai programmm ana 

hatlanm biitiin Hatay evladlanmn tas· 
vibine arzetmeyi kendisi ic;in esasb bir va
zife addeder: 

I - Hatay hakkmdaki beynelmilel 
taahhiidlerin tamamen tahakkukunu te • 
min etmek i§ programimlZln temel ta§I • 
drr. Cins ve mezheb gozetmeksizin, Ha
tay halkm1 tecezzi kabul etmez bir telek
ki addederiz. Bu sebeble kanun kar§Jsm
da ferdlere, ailelere ve cemaatlere imti
yaz tammay1z. Ancak beynelmilel taah
hiidlere riayetkar ve hiirmetkar kalaca • 
gJZ, 

2 - Herhangi din, mezheb ve cemaa· 
te mensub oluna olsun, biitun Hatayh
larm §erefi, hakki, haysiyeti, ITZI, mah, 
kazanc1, akidesi, ibac;l.eti, i~ ve ev i§i, mii
savat dairesinde rnahfuzdur • 

3 - ldarede ba~hca prensiplerimiz, 
mahalli idarelere kuvvet ve salahiyet ve
rerek devlet idaresine halkr dogrudan 
dogruya en yakm ve en muessir bir su
rette alakadar etmek. 

4 - Cumhuriyetcilik. halkc;:rhk. laik
lik, kiiltiirel milliyetc;ilik, inkiiabcrhk, 
devlet idaresinde hakim kiiacagrmJz ana 
prensiplerdir. 

5 - Hataym dahili emniyet ve asa· 
yi~ini, azimet noktasr telakki ederiz. Bu 
hususta miisamaha asla kabul edilmiye
cektir. Kom§u milletlerle siikun ve huzur 
ic;inde dostluk miinasebetlerimizi en yiik
sek derecelere c;1karmak, ba§hca i§leri -
mizden biri olacakhr. 

6 - Miitevazin bir biitc;:e, az masraf, 
c;:ok i§, mali ve iktJsadi siyasetlerimizin 
mesnedi olacakt1r. Koylii ve c;iftc;i ve es
nafi, kendi i§ sahalannda takviye etmek, 
ikt1sadi prensiplerimizde yer alacakhr. 
Hataym tabii servetlerini meydana <;I • 
karmak, i§letmek, esash bir umdemiz • 
dir. 

7 - N afra i§lerimizde, yollann tan· 
zimi, batakhklann kurutulmasJ, irva ve 
iska ve yo! ve liman in§aatl, krsa zaman
da tahakkukuna c;ah§acagJmJz i§lerdir. 

8 - Memleketin s1hhi durumu iize -
rinde itina ile duracagrz. Bilhassa srtma 
miicadelesile, ihtiyacr kar~1hyacak has· 
tane ve dispanserler kii~adr ve ictimai 
yardrm mtiesseselerinin tesisi, ba~hca me· 
saimiz olacakhr. 

Memleketimizin zirai sahadaki inki • 
§afma biiyiik dikkat sarfedecegiz. Bu 
maksadla Ziraat Bankasmr ilk i§ olarak 
ele alacagJz. 

9 - Kiiltiir programJm!Zda, beynel· 
mile! teahhiidler dairesinde azhklann hu
kuku mahfuz kalmak §artile, memleketin 
ihtiyact olan ilk, orta ve yiiksek tahsil 
miiesseselerini siiratle viicude getirmek 
ve ilk tahsili mecburi k1lmak, en miihim 
i§lerimiz olacakhr. 

1 0 - Vergide miikelleflerin kabili -
yeti esastlr. Daha ziyade miikellefinin 
iradmr art1rmak suretile bu kabiliyetini 
arhrmaga c;ah§acagrz. 

I I - Hatayr cazib bir seyahat iil
kesi haline getirmek, mahalli idarelerde 
dikkat edecegimiz miihim bir esast1r. Es· 
ki eserleri meydana c;Ikarmak, onlan ko· 
rumak ve &ehirlerin imanna c;ah&mak, bu 
maksadla takib edecegimiz miihim i&ler
dir. Sehirlerin bu ihtiyaclanm bir an ev
vel temin etmek de miihim i&lerimizden 
biri olacakt1r. 

Filistindeki barb ate,i 
hududlardan ta,Iyor 
Kahire 1 (Hususi) - Filistinin muh· 

telif kJ5Jmlannda bugiin de birc;ok hadi
seler zuhur etmi~tir. Hayfa yolunda bir 
Musevi otobiisii parc;alanmi§, Y afada da 
Arab c;eteleri tarafmdan i.ic; Y ahudi :)!
diiriilmii§tiir. Birc;ok koylerde, c;eteler 
evlerde taharriyat yap[!1I&Iardir. 

lkinci derecede bir istasyonun asiler 
tarafmdan yakiimasi iizerine, MJSJr hii
kumeti, Filistin hududuna asker sevkini 
kara,rla§hrmt§hr. M1su - Filistin hududu, 
§imdiye kadar hic;bir zaman asker vasrta· 
sile muhafaza edilmemi~ti. 

Bir ayltk bilan~o 
Kudiis 1 (a.a.) - Agustos aymda 

biitiin Filistinde maktul dii§en veyahud 
almJ~ oldugu yaralann tesirile olen kimse
lerin adedi 260 tir. Bunlardan 19 u In· 
giliz, 193 ii Arab, 48 i Y ahudidir. 

Diinkii hadiseler 
Kudiis 1 (a.a.) - Tedhi§c;iler diin 

ogleden sonra ii~ ki§iyi oldiirmii§lerd~r. 
Bu suretle bir giin ic;inde oldiiriilenlenn 
saylSl be§i bulmu§tur. Polis, baz1 kimseleri 
tevkif etmi~tir. __ .....,. ...... __ 
Habe§istanda askeri vaziyet 

Roma 1 (Hususi) - Ba§vekil M. Mus
soHni, Habe§istandaki italyan kuvvet· 
leri Baskumandam General Kavalerro-

' yu kabul etmi§tir. General, Habe§istan-
daki askeri vaziyet hakkmda izahat 
vermi§tir. 

'I 

notlar1 

Beslenme tarz1na gore huylar da degi,iyor. 

hallerimize Y ediklerimizin 

pek ~ok 

ahlakJmJZa, ruhi 

ve biiyiik tesirleri var 

Gec;:en yiizlerle y11lar ic;inde beslenme u
sulleri degi§ti. Bu degi§ikligi ve sebeble -
rini incelemegi faydah buluyoruz. lnsan

larm soyu, sopu, bedeni ve ahlaki seciye· 
leri iizerine tesiri var. 

Tiirtiilii tiirlii teknikler meydana c;:1k • 
hkc;:a beslenme tarzlarmda da degi§iklik

ler oldu. AtalanmiZ ekip bic;meyi, ate§i 
bilmezlerdi. Y erden kendi kendine bi • 

ten §eyleri yerlerdi. Az1k kaynaklan 

azd1 o zamanlarda. Siirulmiyen toprak • 

tan ne biter!.. T arlay1 siirmeyi, to '· 
humu ekmeyi ogrendikten sonra insamn 
soyu sopu iiredi. Ate§i bulup yiyecekleri· 

ni pi§irdikten sonra yedikleri ic;:ine sindi. 
Gitgide sun'i giibreler kulland1, to -

hum! ann, fidanlann cmsmr iyile§tirdi; 
bol bol mahsu] almaga ba§ladJ. Kasab 
ve kiimes hayvanlanm iyi besliyerek cins
lerini diizeltti, iyile§tirdi. Zengin azotlu 
besleyici yemler verilirse bir tavuk y1lda 
iic;: yuz yumurta yumurtluyor. lneklerin 

siitleri de arhyor, giirle§iyor. Pastorizas

yon siitc;iiliik san' ahm belliba§h .bir ijiyen 

meselesi hal'ne 5\)~tu, Kol\S rveci ik saye· 
sinde yrlm her mevsiminde her tiirlii ye -

§illikleri ve yemi~leri buluyoruz. Kolay
ca bozulm1yan g1dalar buzlti dolablar 
ic;:inde her yere gotiiriilebiliyor. 

Parisin siitleri be§ yiiz kilometre u -
zaklardan toplamp getiriliyor; srcakhgr 
degi§miyen vagonlaria, kamyon, otomo

billerle .. Y ollu vapurlar, uygun §artlar 
altJnda sJcak iilkelerin mahsullerini her 
yere ta§Jyor. Hele uc;:aklar. Onlarla neler 

yapllmiyor. Firat rrmagmda tutulmu~ bir 
baligi Pariste verilen bir ziyafette taze la-

ze kJzartJlmi§ olarak sofrada goriiyorsu • 
nuz. 

Ekmegimizi mayah hamurdan yaplyo
ruz, fmnda pi§iriyoruz. Sun'i olarak igdic; 
edilmi§, hususi olarak beslenmi§ hayvan

lann etlerini yiyoruz. Mutfaklanmizdan 
~1kan yemeklerin ne tad1, ne gOriinii§ii 

tabii grdalara benzemez. T abii olarak 
beslenmekten uzakla§mak insan ic;in lYI 
mi oldu, kotii mii? Her degi§iklik menfa
atlerle uygun dii§mez.. T abiatten uzak

la§arak yediklerimizin, ic;:tiklerimizin ic;in
de mazarrah dokunanlar yok degil, is -

pirtolu ic;:kiler gibi. Mutfaklanmizdan 
c;:Jkan yemekler oyle soylendigi kadar za
rarh §eyler olsayd1, hepimiz CI!Jz ve ank 

kalacaktJk; ve omrumiiziin orta miiddeti 
azalmi§ olacakh. Oyle olmadJ, bu miid
det son yiiz y1ldan biraz ziyadece bir za
man icrinde yirmi be§ ytl arttJ. Bu netice 

hie;: §uphesiz ijiyenin ilerilemesine veril • 
mekle beraber mutfaklanmrz bu ilerleme
ye engel olmadr. Mutfaklardaki her de· 
gi§iklik ijiyen dii§iincesinin verdigi ilham• 
!ann mahsulu oldu. 

*~* 

Beslenmenin bedenin biiyiiyiip geli§ .. 
mesi iizerindeki tesiri besbelli. Bir I$OCU• 
gun biiyiimesi ic;in yalmz kalori yapmak 
yeti§miyor. Az1k -grda- da proteinler, 

yaglar, karbonlu idrojenler belliba§h bir 
nisbette bulunmah. Vitaminlerle bazl 

madeni maddeler de caba. G1damn c;e§id 
c;e§id olu§una gore bunda ehemmiyetli de
gi§iklikler olur. Amerikada smami§lar, 

yoksul c;ocuklann g1dalan arasma tereya
gr ve sukerevizi katmi§lar, tarti!an artmi§, 

boylan uzamamJ§. Bu c;:ocuklara biraz slit 

i~irmi§ler, hem boy siirmii§ler, hem vii • 
cudlerinde umumi bir uyamkltk goriil • 

*~* 

Beslenmenin tarzma gore huylar da 
degi§iyor. · Y ediklerimizin ahlakimiza, ru
hi hallerimize tesiri var. Cok et yersek bu 
tesir bilhassa goze c;arpar. Proteik ele • 
manl;mn ve uzvi fosforlu maddelerin uz· 
viyetin biitiin vazifeleri iizerine derin te· 

sirleri var. Daha ziyade otla beslenen 

be:\girler, yulafla beslenenler kadar hrzh 

ko§amJyorlar. Hayvan bahc;:elerinde ayi

lar, ekmek ve sebze ile beslenince sakin 

ve tath oluyorlar; birkac;: gun et verilirse 
hlrc;:mla§JYOrlar, oteyeberiye saldmyor • 
lar .. 

Doguda olsun, babda olsun milletler 
arasmda midenin ahlak iizerindeki tesirini 

gosteren sozler var. hte bizim ulu • 
Iardan birinin sozii: «hi bir insanm sal-

dm§mdan karm acr iken; kotii ki§inin sal· 
dm§mdan karm doydugu zaman sakm! >>. 

F rans1z §airlerinden birinin de bun a ben
zer bir sozii var: «Onurlu bir adam1 ye· 
mek yerden rahatsrz etme.» 

Hindliler, <;inliler gibi yalmz pmnc 
yiyenler miitevekkil oluyor; et yiyenler 
miite§ebbis. 

*~* 

Konserveciligin ilerilemesi sayesinde 
vitamini zengin g1dalann geni§ bir sahada 
kullamlmasmJ kolayla§tJrdJ; karaciger ve 
dalak konserveleri gibi... Bunlara yalmz 

bir ilac gibi degil, ayni zamanda bir bii
yiime ve geli§me ve enerji elemam gibi 
bakmalt. 

Dr. Rus~uklu Hakkt 

Paris - ingilterenin Umumi Harbe gn"!§lmn y!.ldoniimii miinasebetile 
ingiliz eski muharibleri Fransrz Me~hul Askerinin kabrini ziyaret etmi§ler
dir. Resmimiz, ingiliz eski muharibler heyetile General Guro'yu bir arada 
gosteriyer. 



I 

Jehtesgadende beklenmiyen bir ictima Sanayicilarin iGtimal 

Hitler'le 
bir 

Henlein 
miilakat 

lBCl$tara/l 1 met taht7e<ttJ 

mi~. Mare~al Goring, Propaganda. 
azm Doktor Cobels ve Hitler'in mu .. 

· Rudolf Hess de toplanhya i§tirak 
tir. Henlein geceyi Behtesga • 

ge~irecektir. 
H enlein tav•iye etmi, 

Londra 1 ( Hususi) - Salahiyettar 
hafilden bildirildigine gore, Henlein, 

Runciman'm taleb ve tavsiyesi ii
Hitleri ziy aret etmi~tir. 

Henlein'in sulhperverligini goz.i)niinde 
Lord Runciman, Siidetlerle Cekos

arasmda miizakerelere devam1 
Hitlerin muvafakatini almak 

S1detler ~finden, Alman devlet 
gorii~mesini istemi~tir. 

Lord Runciman'm mli§avirlerinden 
Gvotkin, bu sabah Marianbad' a 
Henlein ile iki saat suren bir mii
bulunmu~. 1Piiteak1ben Henlein 

'e hareket etm~tir. 
Mare,al Goring Berline gitti 

Berlin 1 (Hususi) - Mare~al Go
saat 17 de hususi trenle Behtesga

den Berline hareket etmi~tir. Behtes
• de Henlein'le cereyan eden miiza

er hakkmda azami ketumiyet muha
edilmektedir. 

Si.idet Almanlan liderile Hitler ara -
vuku bulan miilakatm ehemmiyeti

binaen lngiliz ekisi Henderson ile 
Hariciye Nazm Fon Ribbentrop 
bu giin ogleden sonra yap!lacak 

miilakat tehir edilmi~tir. 
Bir Fransrz gazetesine gore 

Hitlerin plana 
Paris 1 (a.a.) - Tabui, Ovr gaze -

Hitlerin cuma gilnli saat 18 de ka
gizli bir toplanh yapmaga davet 

oldugunu bildirmektedir. 
Muharrir diyor ki: 
«Bundan ba§ka ordu, donanma ve ha
kuvvetleri reislerine de gizli ve fev -

bir i~tima i~in husust ve mahrem 
davetname gonderilmi~ oldugu soy

''"'""''''-Ull .. Ayni zamanda tayyare ih -
zabitan ve efradmm seferber edil -

olduklan ve yeni bir tak1m tedbirler 
oldugu rivayet edilmektedir. Ber
ecnebi mu~ahidler. biitiin bunlann 

tler'in Siidet f1rkasma kaq1 bilyilk bir 
aretle yapmakta oldugu blof kabi -

manevralardan ibaret oldugunu 
etmektedirler. Filhakika Fuhrer, 

kyadaki son mutalebah hak • 
mi.ihim beyanatta bulunacak ve bu 

talebatl elde etmedigi takdirde son alh 
fta zarfmda biiyi.ik bir dikkatle haz1r -

oldugu harb ci'bazm1 harekete ge
ve faaliyete ge~ecektir. Kabinenin 

a giinli akdedilecek olan gizli i~ti -
mda Fiihrer'in diplomatlarla miinaka
edecegi ~ey, bu beyanahn metnidir. 

i.iteak1ben bu metni pazar giini.i gene -
mi.izakere edecektir. 

Fuhrer, beyanatmm metninde Siidet • 
ic;in a~1k ve tam bir muhtariyet veril -

Cekoslovakyanm blitun ittifak -
feshedilmesini ve Berlinle Prag 

... , ......... evvelce Polonya ile imza edil • 
olan Berlin ademi tec.avliz misak1na 

bir misak imza edilmesini istiye
. Nihayet son bir nokta daha var· 

ki, o da Almanya ile Cekoslovakya a
nda bir giimriik ittihadmm imza edil

r. 
Hitler'in bu hususlarm kabul eclilme • 
· takdirinde Si.idetlerin son senelerde 

olduklan felaketlerin derhal hi
erecegini, c;i.inki.i Alman kuvvetinin 

retine giivenebileceklerini ilave e
i soylenmektdir. 

Berlindeki ecnebiler mehafili, Fiihrerin 
anyanm Cekoslovakyanm bu k1smmi 

etmesinin ahlakl ve dogru oldu
beyandan sonra umumi bir harbin 

bu metalibe muhale -
edecek olan memleketlere raci olaca
soyliyecegini beyan etmektedirler. 

Filvaki Hitler, kat'iyyen hic;bir mem· 
taarruz fikrinde degildir. Hitler'in 

oslovakya hakkmdaki metalibine 
alefet edecek memleketle f ransay1 

sdetmekte oldugu ve Almanyamn 
a kar,J hasmane harekete giri~ -

i~in F ransanm Almanyaya taarruz 
. lazlm oldugunu ilave edecegi soy

mektedir. 
Flihrer'in Nurenberg kongresinin hi • 

na kadar i§leri tacil etmemesi muh -
· . Diger taraftan sece ge~ vakit 
§eflerinin lngiliz projesinin ilk kts-

1 kabul etmi§ olduklan haber almmt§" 
.» 

Bliim'iin gazete•i ne diyor? 
Paris I (a.a.) - Popiiler gazetesin
Rozenfeld, yaz1yor: 

«Almanyantn hattt hareketi, Alman 
amdarlarmm ytldmm siiratile yapa -

bir taarruz sayesinde A vrupay1 
· kar§Ismda buakacaklanm iimid 

te olduklarma delalet etmektedir. 
hesab, harbin mevzii kalabilecegi hak-

aras1nda miihim 
vuku buldu 

kmda beslenilen iimid kadar yanlt§ttr. 
<;ekoslovak ordusu ve milleti, kendilerini 
azami kuvvetle mlidafaa etmege azmey· 
lemi~lerdir. Fransa, lngiltere ve Sovyet 
Rusya gafil avl!nmiyacaklard1r. Filvaki 
siirpriz yap!lmast imU.m mefkuddur.» 

Hududda bir hadiae 
Berlin 1 ( Hususi} - Di.in sabah AI· 

manya - Cekoslovakya hududunda bir 
hadis.e daha zuhur etmi~tir. Bir Cek hu· 
dud muhaflZI bir Alman hudud memuru
na ate~ ac;mt~hr. Gazeteler bu miinase • 
betle Cekoslvvakya aleyhine §iddetli rna· 
kaleler ne~retmektedirler. 

Y aralt Alman memuru oldii 
Berlin 1 (Hususi) - Bir Cekoslo

vAk hudud muhafiZl tarafmdan taarruza 
ugnyan Alman memuru bu gun olmi.i~
tur. Gazeteler bu miinasebetle !ngiltere
nin nazan dikkatini celoederek, Lord 
Runciman\ Alman mevkuflarla dolu 
olan Cekoslovak hapisanderini ziyarete 
davet etmektedirler. 

lngiltere, Polonyadan da yard1m 
"ekliyor 

Londra 1 (a.a.) - Yorkshire Post 
gazetesinin bildirdigine gore diin Polon· 
ya :rnaslahatgijzjlrile yaptig1 miilakat es -
nasmda Lord Halifaks, Polonyayt Sii -
det meselesinin adilane ve dostane bir 
~ekilde halli ic;in lngiltere tarafmdan sar
fedilen gayretle.re i~tirak etmege davet 
etmi~ ve Cekoslovak hiikumeti tarafmdan 
Cekoslovakyadaki Polonya ekalliyeti 
hakkmda verilen haz1 teminah maslahat·· 
giizara bildirmi~tir. 

Runciman • Bene' miilakatr 
Prag I (Hususi) - Cumhurreisi 

doktor Ben«:~. bu sab.ah saat 10,30 da 
Lord Ruru:iman'J kabul etmi~tir. 

Hodza, Siidetler heyetini davet etti 
Prag I (Hususi) - Ba~vekil Hodza 

Si.idet Almanlan murahhas heyetini yarln 
Ba~vekalete davet etmi&tir. Siidetler, Ce· 
koslovak hiikumetinin sol'l. tekliflerine ce
vab vereceklerdir. 

Runciman heyetinin bir tekzibi 
Prag 1 ( Hususi ) - Runci-

man heyeti tarafmdan ~~§redil~~ 
bir tebligde, ge~en pazar gi.inii Rot
henhaus ~atosunda Henlein, Runciman 
ve heyet azasJ arasmda yap1lan gorii$ -
melere dair 30 agustosta Londrada Daily 

Telegraph tarafmdan verilen ve 31 a
gustosta Prager T ageblatt gazetesi tara
fmdan iktibas edilen tafsilatm as1l ve 
esas1 olmadtgl bildirilmektedir. 

Runciman' a gaz ma1keai 
gonderildi 

Prag 1 (a.a.) - Runciman heyetine 
diin Londradan i~inde ingilterede kulla
mlmakta olan son moda gaz maskeleri 
bulunan bir sandtk gonderilmi~hr. 
Siidet partisi liizumlu tedbirler aldr 

Prag I (Hususi) - Siidet Alman -
Ian f1rkas1 tarafu1dan ne~redilen bir teb
lig, bugiin fevkalade bir toplantt yapan 
parti siyas1 komitesinin vaziyeti tetkik 
ederek, icab eden tedbirleri ald!gm1 bil
dirmektedir. Verilen mukarrerat hakkm
da henliz malumat almamam1~t1r. 

Reich tag nifin toplanmryor? 
Berlin r (Hususl) - Oniimi.izdeki 

pazartesi giinli Niirenberg' de toplanacak 
olan nazi kongresi rniinasebetile Rayi~
tag meclisinin de fevkalade toplant1ya 

c;agm)d,/.b hakkmda yabanct gazetelerde 
c;1kan haberler resmen tekzib edilmekte
dir. 

Salahiyettar Alman mahfilleri beya -
natta bulunarak &oyle demektedirler: 

«Niirenberg kongresi bizzat bii -
yiik Almanyamn Reichstag't mesabesin
dedir. FUhrer oradan biitiin Alman mil
letine hitab eder. Binaen.aleyh Reichstag 
meclisinin Niirenberg' e davet edilecegi 
hakkm.da ecnebi memleketlerinde i~ae 
edilen haberler tamamile asllSIZdtr. $ura
sim da kaydetmek lazimd1r ki 15 eylul 
1935 te Reichtag iki mi.ihim kanunun 
kfthulii ic;in Niirenberg kongresine davet 
edilmi~ti. Bunlardan biri gamalt hac;h 
nasyonal - sosyalist bayragmm Alman 
lrnparatorlugurum bayrag1 olarak kabul 
edilmesine dairdi. 

Sanayi U. Miidiirii-

«Tiirk sanayicisinin hede
fi, yiiksek kaliteli ve ucuz 
mal ~rkarmak olmalrdrr.» 

Sanayi umum mii
c!urli Re~adm riya
setinde evvelki giin 
~ehrimizdeki sanayj.. 
ci!erin i§tirakile bi.i· 
yuk bir toplantJ ya
pildigmt yazmt~tlk. 
Bu miihim i~timada, 
Sanayi umum i.tiidii
r:i, sanayide kullam· 
lacak makine, alat 
ve edevatm yedekSanayi Umum mii· 
p<H~alannm gazete- dii.rii. Re§ad 
lerle ilan olundugunu soyledikten sonra 
makine ithalinin serbest h1rakilmasmm ba
zt sanayii hududsuz bir §ekilde ikhsadi 
vaziyet aleyhine geni§letebilecegi endi§e
s~ uyandirmamast icab ettigini anlatml§ -

tl.r. 
Bundan sonra Re§ad, sanayicilerin 

muhtelif suallerine cevablar vermi§, sa
nayiin inki§ah i~m mumkiin olan tedbirle
rin almdigml, sanayi mamulatmm mali • 
yetleri iizerinden miiteessir olan miikell.e~ 
f;yetlerin mali imkanlann mi.isadesi nls
betinde kaldmlmasmm sanayi siyasetimi
zin esasm~ te§kil ettigini soylemi§tir. 

Umum miidih. ic;timadaki izahattnt bi
tirmeden evvel Turk sanayicisinin hede
finin ne olmak icab edecegine de t~as 
etmi~ ve demi§tir ki: 

«- Cumhuriyet hlikumeti ve milleti
miz milli sanayiimizin teessiis ve inki~af1 
i~in bliyiik fedakarhklar yaptyor. Sana
yicilerimiz her hareketlerile bu yardtmla
ra liyakatlerini gostermelidirler. Turk sa
nayicisinin hedefi yliksek kaliteli ve ucuz 
mal ~1karmak olmahd1r. Bu gayenin te· 
mini ic;in fabrikalanmtz idari ve teknik 
bakiiDl ardan rasyonalize edilmelidirlcr. 
Bu ~ekilde ~ah§an faprikalanm1z mern • 
leket ihtiyacm1 kar§llad1ktan sonra yakm 
kom§U rne~leketlere ihracat imkantm t1a 
bulacaklard1r. Hiikumet muvakkat kabul 
ve vergi muafiyetleri gibi yardtmlarla ih
racatl temin edecl!k tedbirleri almt~ bulu
nuyor. Her sene ac;tlan sergiler sanayii
mizin tenevvii ettigini ve geni~lec\igini 
gosteriyor. F akat ge.rey. fiat ve gerek ka· 
lite ba~1mmd.an istedigimiz dereceyi he-
niiz bu]qmadtk. Bu sahadaki ilerleyi$ ya
va~ttr. F abrikalar1rmz planh bir c;ah~ma 
ile yakm bir zamanda bunu da.- elde ede· 
bilirler.» -------------------
Bebek - Dolmabah~e • 

Taksim caddesi 
[Ba~taratz 1 tnct aahtfedel 

tanbul Vali ve Belediye Reisligine bil • 
dirmi§, diijer taraftan da Bebekten Dol
mabahc;e meydanma kadar olan k1smm 
ilk etiiderinin yap1lmas1 hususunda teb -
ligat yapmt§hr. 

Bebekten istinyeye kadar olan sahil 
yolu bu sene esasen yaptlmakta ~lduguna 
gore turistlere faraza Beyoglundan Dol
mabahc;eye inerek Rumeli sahilini takib 
ve tema§a fmah ve kolayhg1 haz1rlanm1§ 
olmaktadir. Dolmabahc;e meydamndan 
Karakoye kadar olan k1sma gelince Na
fia Vekaletinin bu yolu da geni§letmegi 
ve tanzim etmegi di.i§i.indiigil anla§ll -
maktad1r. 

Karacabeyde biiyiik bir 
orman yan1yor 

Bursa I (Telefonla) - Bugiin Ka
racabey civarmda biiyiik bir orman yan
gmt c;Ikmi~tir. Y angm Karacabey yolu 
i.izerindeki Catalag1l koyi.i yanmdaki fun
daliktan ba~lamt~ ve derhal tevessi.i et
mi~tir. Ate~i sondi.irmek ic;in civar koy -
li.iler yard1ma kostuklan gibi jandarma
dan da yard1m istenmi~tir. Yangm gece 
gee; vakte kadar sondiiri.ilememi~tir. -···· Von Papen'in zevcesi 

te¥kif edilmemi§ 
Berlin 1 (a.a.) - Salahiyettar mah

filler, Von Papen'ia zevcesinin doviz ka
nununa muhalif hareketinden dolayt lev
kif edildigine rtair ecnebi memleketlerden 
verilen haberleri kat'iyyetle tekzib et -
mektdirlr. 

istanbul Komutanhg• 
ilinlar1 Sureti umumiyede Niirenberg kanunu 

ismile tamlan ikinci kanunla da Y ahudi
ler Alman camiasmdan harice c;1kartl - ----------------• Selimiye k1§las1 hamamt tamir ettiri-
ml~lardir. Reichtag'In bu daveti son da· leceginden a<;Ik eksiltme ile ihalesi 21 
kikaya kadar ma'brem tutulmu~tu. eyhll 938 qar§amba gunii saat 11 de ya

T dmik bak1mdan Reichtag't ani ola- ptlacaktlr. Muhammen ke~if bedeli 2491 
rak Niirenberg'de toplamak imkam mev- lira 30 kuru§tur. ilk teminatl187liradtr. 
cuddur. ~a:rtnamesi 13 kuru§ mukabilinde §U

besinden verilebilir. isteklilerinin ilk N asyonal • sosyalist partisinin memur- teminat makbuz ve mektublarile 2490 
Ian olan biitiin meb'uslar bilfiil kongre- saylh kanunun 2 ve 3 uncii maddelerin-
ye i~tirak edeceklel'<lir. Derpi~ edilen da- de yaztlt vesikalarile beraber ihale gii
vet gayrimuntazar bir hadise mahiyetinde niinden sekiz giin evvel Naf1a miidiirlii
olsaydl, son dakikaya kadar mahrem. tu- giinden alacaklart vesikalarile belli giin 
tulur, bundan yalmz Fiihrer'in ve etra • ve saatte Fmdxkhda Komutanhk sat1 -
fmdakilerin haberi olurdu. nalma komisyonuna gelmeleri (5800) 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Politika. torba veya <;anta. 2 - Oti· 

zel san'a tlardan, <;ocuklarm yiyeceginin 
yarun. 3 - Ters <;evirince hayvamn ayak· 
kabtsl olur, bir emir. 4 - Kumanda et • 
meklik. 5 - YaZI yazma vasltalanndan, 
kedlsile me~hur blr yerimlz. 6 - Yemek. 
ntimune. 7 - TavuKl;l.rm bir ktsml bOyle 
olur. bir emlr. 8 - Soru edatl. me~guliyeti 
fazla. 9 - Ters <;evirin bir renk olur, kor
kunca patlar. cemi e.dat1. 10 - El1n ir;i, 
Rusyada. bir ~ehir. 11 - Fazla anlay1~11, 
muhakkak e~ektir. 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Emniyetli bir yerde bulunmakhk. 

bir hayvan. 2 - Yok etmek. kablarm bir 
cinsi. 3 - istanbul banliyo hatlarmdan bl
rinde bir lstasyon, bir renk. 4 - Ters ~e
virin pedcrin yarlSl olur, tit.reme. 5 - AJ;

ker degil, Venedik. clvarmda bir ada. 6 -
Bir <;ag1rma edat.J.. meyva, i.smin tersi. 7 -
Ters ~evirin bir hayvan olur. tenblh edatl, 
hal edatl. 8 - Bir emir, kabahat. ters ~· 
virin sahib olur. 9- Qi~ek kablan (cem1). 
10 - Kor. ili§ik. 11 - Aldanan. bir nehlr. 
Evvelki bulm.acanm haJierlilnl.if oekll 
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\\ If 1 

Ankara Borsasi 1/9/938 
I KAPANl$1 

1 lngiliz lirast 
100 Dolar 
100 FranslZ frangJ 
lJ)O Liret 
100 tsvtc:re frangt 
100 Rolanda 

• florini 

Ac;Il1~ 
6.14 

126.50 
3.4425 
6.66 

28.83 
68.8425 

100 Rayhi~mark 50.66 
100 Bel~ika frangi 21.3475 
100 Drahmi 1.1225 
100 Leva 1.515 
100 Cekoslovak 4.3425 

kronu 

Kapanq 
6.14 

126.305 
3.4425 
6.6475 

28.8325 
68.8250 

50.64 
21.3225 
1.1225 
1.515 
4.3425 I 

100 Pezeta 6.14 G.14 
lOll Zloti 23.7075 23.7075 
100 Pengo 25.06 25.06 
100 Ley 0.9175 0.9175 
100 Dinar 2.8550 2.8550 
100 Yen 35.8450 - 35.8450 
100 fsvec; kronu 31.6550 31.6550 
100 Ruble 23.7350 23.7350 

E S R A M ve T A H V t L A T 
T. B. I pe!)in 19.25 19.25 
T. B. ill pc~in 19.25 19.25 

2 Eyltil 1939 

Y:im BUyUkdere Beyaz Parkta g~!~':k~~. 
Miinir Nureddin ve arkadatlar• Konaerl 

GUndUz saat 15 den itib•ren YUzme yara,lart. 

Sabaha kadar GREGOR'un idaresinde KlR BALOSU 
•••• Deniz harbi e~leneeleri, Duhuliye aerbesttir. Tel : 32 • 43 •••• 

Y api I,Ieri llanl 

Naf1a V ekiletinden: 
1 - istekli «;Ikma.ml~ olan Ankarada Jandarma Subay okulu ar1ias1 

daki Jandarma rnatbaas1 i~ma.li in~aatl gene ayni §artlarla eksilt · 
~kartlml§tlr. Ke~if bedeli 1.9,757 lira 50 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 14/9/938 Gar~amba i{iinu saat 10 da Naf1a VekAlet1 Ya 
!§leri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 

3 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 1481 lira 85 kuru~\lk rnu 
-vnkkat teminat vermeleri ve bu in~~atl yapabileceklerine dair ehliyet 
sikas1 ibtaz etmeleri lazund1r . .Bu vesika eksiltmenln yapJlacaii giinden e 
az sekiz Riin evvel bir istida ile Naf1a Vekaletine muracaat edilerek ah 
nacakhr. Bu miiddet zarfmda vesika talebinde bulunmxyanlar eksiltml 
giremiyeceklerdir. 

4 - Eksiltme sartnamesi ve buna miiteferrl evrak blr lira bedel mu 
kabilinde Yap1 !sleri Umum Miidiitlii.gunden ahnabilir. 

5 - !steklilerin teklif mektublarmx eksiltme ~nii olan 14/9/938 ~ar 
~?amba giinii saat dokuza kadar Komisvon Reislii~ine makbuz mukabilind 
vermel~ri lazrmdtr. Postada olan geciktneler kabul edilmez. c3359. (5879) 

• 
Istanbul Emniyet Miidiirli.igiinden: 

Miidiriyet i«;in azx 56250, ~ogu 62500 kilo me~e odunu almmas1 a~xk elC 
siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 19/9/938 pazartesi g\inii saat 2 d~ yap1 
lacaktxr. Odunun tamannnm muhammen k1ymeti 937 lira 50 k\ltu§tu.r. 

Muvakkat teminat 70 liN 31 kuru~tur. 
isteklilerin qartnameyi gormek i.izere Miidiriyet Hesab Memurlu~una 

eksiltmiye i:;;tirak i~in ayni gun ve saatte Vilayet ~efterdarhg1 Muhase • 
bccilik dalresinde kurulu Itomisyona miiracaatleri. ( 6038) 6A------ Yunanistantn maruf 

MELODIAN'S ORKESTRASI 
,Sehrimilden ge~erkeD ktsa bir muddet i~in Taksim'de 

iZZET Eski Panorama Bah~esinde 
Me,hur San'atklr 

ZOZO DALMAS 
ile birfikte BU AK~AMDAN ITIBAREN KONSERLERINE bllllyor. 

Aytlca :Amerikan ~ark1e1!1 ~M.iLT ve 4 BESSE italyan AkrobD.tlan ve Air 
.Atrraksion numaralttl ~recek n dinliyecebiniz. 

Flatlallda . zam _ ,.oktur. 

Naf1a MiidiirlUgunden: 
Kapah Zarf Usulile Ekailtme tlini 

1 - Eksiltmiye konulan i : Mersin hayvan tahalfuzhaneal ikmal 
in~aatl. K~if bedeli 16321.09 lirat:flr. 

2 - Bu i~e aid eartname ve evrak 1unlard1t : 
A - Eksiltme ~artnllmesi 
B - Mukar.rele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel $Artname~l 
D - Hususi ve fennt §artname 
E - Ke~if . eetveli. 
tstiyenler bu $artname ve evr.akt Naf1a MUdilrlU~nde glSrebturtet 
3 - Eksiltme 13/9/938 tarihine mQsadif sah gunii aaat 10 da Me 

sinde Nafxa Miidiirliigi.i.nde yapllacaktir. 
4 - Eksiltme ka~ah zarf usulile yapllslcaktxr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in ist~klilerln 1224 lirahlt muva'kkat 

teminat vermesi, bundan ba$ka a~agtda.ki vesikalar1 halz olmall lbtmdtt. 
Taliblerin ihale gUni1nden en a~agx sekiz gUn evvel Nafta Bakanbllll 

dan ehliyet vesikas1 a~malan ve Ticaret Odast vesikas1n1 birlikte g~aterm 
leri l~zund1r. 

6 - Teklif mektublarx yukartda S iincU maddede yazah aaatten b 
saat evveline kadar t¢el Nafla MUdiirlii~U dairesine getirilerek Ekall 
me Komisyonu Reisliltine makbl.\Z mukabilinde verilecektir. Posta Ue g&D
derilecek mektublarm niha._yet 3 Unci.i maddede yazth saate kadar gelmlf 
olmas1 ve du~ :zarfm mUhiir mumile lylce kapattlmx1 olma11 lA11mdU'•, 
Postada olncak gecikmeler kabul edilmez. ( 15982 ) 

s a t III k e v I istanbul Vak•flar Direktorlugii II&nlan 
Be~~tqAb~tl~Afucmwka~nda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12 numarah be§ oda, mutfak, bah~e ve 
Bogazi~ine nezareti vard1r. I<;indeki - 2/9/ 938 - Cuma 1 - 75 
lcre miiracaat. 3/9/938 - Cumartesi 76 - 150 Hayrat hademesl 

Unutmay1n1z ki: 
ai;· · ·di~i~· ·~·:k ~;~i·~·~~;: ··~:h. 
hatin temel ta~lanndao 

birinin ~akaralmas1 
demektir. 

Bu aktb~ti·~· .. ·k~r~tla~m a· 
dan evvel di~lerinize iti · 
na ederek, her giin temiz
liyerek onlarm ~iiriime • 
mesine, bozulmamasma 
ihtimam etmek laZimdar. 

RADYOLiN 
Di, macunile her giin ve 
en az giinde 3 defa f1r~a· 
lanan di~ler daima sag-

lam ve temiz kahr. 

Daima Radyolin 

5/9/938 - Pazartesi 151 - ve daha yukarJ 
6/9/938 - Sah 1 - 95 Eytam 
7/9/938 - Car~amba 1 - 85 Mi1tekaidin 
8/91938 - Per~embe 96 - Daha yukar1 Eytam 
9/9/938- Cuma 86 - Daha yukan Miltekaidin 

Hayrat hademesile Vaklflar idatesi veznesinden ma8.§ alan mUtekaldiJ' 
eytam ve eramilin maa$1an yukanda yaz1h gUnlerde hizalarmdaki .pumarJ 
stralarma gore verilecegi nan olunur. ( 6028, 

istanbul Ziraat Okulu Direktorliigiinden : 
istanbul Ziraat 

AD I 

Okulu11a kabul edilen 

C1khgx 0. 

S1rr1 Kozlemeci 
Ahmed Ergiine!S 
Kerim Erbay 
Faik Baydar 
Siikrii Giiven • 
Mustafa Esl.t:l 
Ali Siimer 
Kcmal Kurdoglu 
Refet Kutluer 
Mustafa Albayrak 
Orban Serim 
Mahmud Saruhan 
Enver Seven 
Sami Akarsoy 
Aziz Y ard1mc1 
Mehmed Tiirkan 
Besim SelGuk 
Baki Tiiziin 

Okul 
Amasya 
Amasya 
Kabata~ 
Kxrklareli 
Merzifon 
Silifke 
'Onye 
Haydarpalla 
Canakkale 
ElAz1~ 
Canakkale 
lUze 
Siird 
Tekirdag 
Diyarbaklr 
fst. Er. Lise 
Yalvac; 
V'skiidar 

okurlann isimleri 

AD I 
qaiJda yUtbcbfl 

Clkttlt o. 
$aban Yaylah 
Kemal Demirelll 
Mustafa K. Sipahi 
Ahmed Ertekin 
Mustafa C ztiirk 
Ziya Ta~c;1pmar 
Ali Yigen 
Osman Bilgili 
Muhsin keresteci 
Muzaffer Koken 
Fikret K1z1Itan 
Ya~at AkgUl 
Siileyman Erbakan 
Nizameddin Y1lmaz 
Fikret Er~etin 
L-Q.tfi V'Igen 
Muammer Celik 

Okul 
TekirdaA' 
Kaatamonu 
Adapazar 
Silrd 
Tarsus 
Merzlton 
Diyarbalur 
Canakkale 
Aktehir 
KtrklareU 
Bay bun 
Heybeliada 
tst. Er. L"' 

Catalca 
Edirne 
Siird 
Konva 

Yedek olarak namzed kaydedilenler: 
Osman Aybastt Tokad Osman Uzun Amasva 
Halid Tezyiiksel Barhn Mehmed Atakan K1rklarell 
Ahmed Ba.§goze s. Karahisar 

1 - Okul 12 eylulde ac;llacagmdan yukanda isimleri yazw a~~ 
cilerin adreslerine gonderilecek alan niimuneye gore noterlikten tasdi]cJJ 
bir kxt'a kefalet s_!:!nedi ve i~ ~ama§xrlarile mezkur tarihte ~kulda bu ' 
lunmalan. 

2 - 19 eylUle kadar okula gelmiyenler haklarmdan vazg~mi~ says!~' 
rak yerlerine yedek namzed.lerden almacakttr. 

3 - SeQimde kazanam1yanlarm evrak1 adreslerine gonderilecektif'• 
4 - Kadromuz doldugundan engele kalanlarm ~iiracaat etmemeleP 
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U
~ • • • • I Deniz fenerleri birka~ ~e§iddir. Bir 

r IZCIDin macera ari klSffil vapurlara kayalar, yosunlar, kum 
~ toplantllan g~bi tehlikeleri bildirmek 

[ Ger;en defalar 
Clkan krsrmlann hu· 
1asalarz: Ahmed M a. 
cid bir T iirk izcisi
dir. Amerikada ya• 
tJzlan izci kongresin· 
de Amerikalz ] ames 
F' erson ve i ngiliz 
Mark Dean./ ile ta· 
1ll§tyor. istanbula 
diindiiiiii zaman am• 
casznr olm~ buluyor. 
11mca ona k1r;mettar 
~ir ku~la bir~z para 
lrakmr~iJr. Ku§U 

f.a:zla fiatla satabilmek z~zn Amerikaya 
s:!elirken yolda bir vapur r;arpl§masz ne
tice.si ]a;,es Ferson'a rastgeliyor. 0 da 
~eger M ark'z ziyarete gidiyormu§. Bir • 
!zkte /ngiltereye gelirlerken Ned ve Fred 
~sminde iki ha_qdud ku~u ~alrqorlar. iki 
~ci bu (elaketi unutmaga ~alr§arak Mar· 

rn evine geli_qorlar .1 
. Mark'm b.abasJ iki izciye, kendi evle

tJnde imi§ gibi rahatt;a ve uzun zaman o· 
tada kalabileceklerini soyledi. 

- .;>imdi, dedi, tatil devresindeyiz. 
~~zip tozar, kamp kurar, bahk tutar, iz
c~l:k hayah ya§ar, eglenir, ho§<;:a vakit ge· 
~1tiriz. Bir ay sonra size lbir i§ bulmak 
1' ~.1n pa<;:alan s1vanz. Herhalde bu mesele-
tun kolay halledilecegini samyorum. 

Biitiin aile r.ivarda buyuk bir gezinti 
Yapanak i<;:in h.awhga koyuldular. Bir a
~~hk }ames Ferson, Mark'm klz karde§i 
llelen ile yalmz kaldrg1 vakit: 

- Siz, dedi, Ahmed Macidin huzu
tunda ka<;: defa nadir ve krymetli ku§lar
dan bahsettiniz. 

- Kabahat mi ettim acaba? Lord 
R.o~ild'in ki.iti.ibhanesinde ~ah§hgim ve o· 
tada nadir ku§lar koleksiyonile me§gul 
oldugum ic;in bundan tabil bir §ey ola
lQa.z ... 

Bunun iizerine James, ba§larindan ge· 
~en maceray1 ve ku§un c;almma hadisesini 
Helen'e tafsilatile anlatti. Ku§U ba§tan 
a§agl teferruati(e tasvir etti Ve SOZUne §U 
§ekilde devam etti: 

- Ad1 « Y akut» tur. Kendisine ka • 
tinea, yumurta ve dan gibi sevdigi §eyler 
{:etirildigi zaman oyle ho§ reveranslar 
Yapar ki gorme ... 

d 0 vakit Helen izcinin ne demek iste-
igini anlad1: 

d - Bilmiyerek, dedi, arkada§mizin ke
l erlenmesine, onun sevgili ku§unu hahr
a.lllasina sebebivet vermi§im... Bundan 
~nra c;enemi tutacag1ma soz veriyorum. 
'"· atta anneme, bahama da haber verece· 
Btlll, onlar da boyle bir mevzudan bah
&ettnesinler. Onumi.izdeki tatil miiddetin
b~ ,bu hususa dair konu§mak yok ... Ta~l 
Ibnciye kadar arkad.a§Imzm kederi de 

&~c;er ... Ondan sonra boyle bir§ey konu§
sak da pek ehemmiyeti yok zannederim. 

VI.- Miihemmel bir if 
S ~ ed ve Fred, bu iki cesur haydud 
r~Ift vapurundaki vurgunu vurup da mo
ore kurulduktan sonra adanm kuytu bir 

8ah"I" I 1 tne ~1kt1lar, oradan da Londraya yol-
~ndilar. Orad a arkada§lan Ned ile 
I ted'i bir hafta kadar gizli bir yere sak
adi!ar, Bir sabah Fred, karde§ine: 

1 .• - Zannederim ki, dedi, arhk her tur
'.1 tehlike zail olmu§tur. Onun i<;:in §U ku-

••~••u 
IIJIUttlflllflllllltlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bir hilkat garibesi 

ltt~~anyada Brasova kasabasl hal
l:(iirct" ... o1an qU Gocugun resimde 
kU.n ug~niiz veGhile iki elinde topye
Yavru ~~ parmag1 vardrr. Zavalh 

§U elden ~Ikarmanm bir yolunu bulmah-

igin konmu§lard1r. Bunlar pek fazla 
kuvvetli ziya ne§retmezler. Diger bir 
klsm1 ise gemile;:e limanlan gostermek 
igin dikilmi§lerdir. Onlar kuvvetli ziya 
ne§rederler. Nevyork, Marsilya, Ham
burg, Londra, Havre gibi diinyanm bii
yiik Iimanlarma girilir ken boylelerine 
mutlaka tesadiif olunur. Fakat son za -
manlarda en kuvvetli deniz fenerlerin-
den biri de Hind denizinde Madagaskar 
adasmm §ark sahilindeki limam Ta • 
matav'm agzmdaki Prune adasma kon
mu§tur. Prune fenerinin yiiksekligi de
niz sathmdan 60 metre kadarrur. K1s-

~! ' 
- Ben de o fikirdeyim ... Hem de bu tr'- _"'t. 

hususta oyle giizel bir plan kurdum ki .. 
sana anlatJr anlatmaz, beni tebrik edece
ginden eminim. 

- \=ok :iyi ... \=ok iyi ... (:iinkii bu ku
§U beslemekten h1ktlm... Diger taraftan 
da yamm1zda kalmas1 bize yakay1 ele ver
dirtmege sebeb olabilir. 

- Ku§c.agiZI o kadar tahkir etme... -
0, bizim elimize miihim bir servet ge~me
sine .sebeb olacaktu. 

- Y a ... Demek diinyada boyle bir 
ku§a aguhgmca altm veya banknot vere
cek budalalar -:la var ha!.. 

- Elbette ... Hem benim kurdugum 
plan s,ayesinde ben bu ku§U degerinden 
~ak fazlaya satabilecegim... Belki sen 
farkmda degilsin. Ben tahkikatta bulun
dum; Hertford civarmda Lord Ro~ild'in 
malikanesinde ~ir hayvanat bah<;:esi var. 
Orada en nadir ve krymetli ku§lardan 
mi.irekkeb miikemmel bir koleksiyon var. 

Simdiye kadar bu ugurda bir milyon in
giliz lirasma yakm para sarfedilmi§tir. Bu 
koleksiyonu tanzim ile me§gul alan a
limier nadir ve klymetli ku§lardan bir ta· 
nesine dort be§ bin ingiliz lirasr gibi mi.i
him bir serveti feda etmekten '<ekinmiyor-

lar. Halbuki bu bizim ku§ zannediyorum 
ki oradakilerin hepsinden d.aha nadir ve 
kiymettard1r. Onun ic;in daha fazla para 
edecegine eminim. 

- Ku§u oray,a bizzat sen mi gotiire
ceksin~ 

Ned gi.ilerek: 

- T abii ben, dedi, fakat oyle bir §e
kilde kryafetimi degi§tirecegim ki diin
yanm en ust.a polis hafiyesi bile kim oldu

men betondan, klsmen ~elik potreller -
dendir. Ziyas1, azami 37 kilometre me
safeden goriilebilmektedir. Yalmz bu 
uzakhktan farkolunabilmesi it;;in va • 
purun igindeki ras1dm on be§ metre ir
tifaa pkml§ bulunmasr icab etmekte -
dir. Lambasmm etrafmda yap1lan ter
tibat neticesinde -her on be~ saniyede 
bir iig istikamette gok kuvvetli lbeyaz 
bir ziya huzmesi ne~retmektedir. 

Kulenin temeli kayalarm iginde bir 
kag metrelik oyuklar vli·cude getirilerek 
atllm1~ ve beher santimetre murabba1 -

na dort yliz kiloluk bir agrrhk vere-bi • 
lecek derecede kuvvetli esecek riizgar • 
lara dayanacak bir metanette bina edil
mi§tir. Yani en kuvvetli siklonlara mu
kavemet edebilecek bir dayamkhktadtr, 

Kaidesinin etrafmda fener bek~ileri
ne ve ailelerine mahsus ikametgahlar, 
altmda da petrol ve erzak mahzenleri 
yap1lm1~hr. Hem alma, hem de verme 
merkezini havi bir de telsizte1graf is -
tasyonuna maliktir. Alma merkezi ge • 
milerin irmdad i§aretlerini zaptetmek • 
te, verme merkezi de onlara havadaki 
degi§iklikleri, hususile biiyuk f1rtma -
Ian haber vermektedir. 

gumu ke§fedemiyecektir. 

Ned ortadan kaybolduktan bir ~eyrek c Hayvanlan tamyallm ! ) 
saat sonra tekrar goriindiigii vakit uzun .._ ___ .;._ __________ _ 

sakalh ve gozHikl:i ihtiyar bir alim §ekli- Nebata benziyen hayvanlar 
ne girmi§ti. Koltugunun altmdaki ~ant,ay1 
gostererek: 

Bugiin nebata benziyen hayvanlar, 
ismile yadettigimiz mahluklann evvel
ce hayvan olduklan bilinmez, dogru -
dan dogruya nebat zannedilirlerdi. <;lin· 
kii gori.inli§leri itibarile hakikaten ne
bata benzemektedirler. BunJardan bi-

- Burada, dedi, bu ku§un Amerika
da ke~folunduguna ve diinya iizerinde bir 
e§i daha bulunmadtgma dair yi.izlerce 
sahte vesika ve kat.alog var ... Simdiye ka
dar bu koleksiyon i~in bir milyon ingiliz risi resmini gordligiiniiz ktrmlZl mer -
liras1 sarfedildigine gore herhalde boyle can, digeri deniz zambagidir. Keza siin-

bir ku~a: da sekiz on bin lira feda edil • 
mekten c;ekinilmiyecektir. 

Evvela miitereddid goriinen Fred'e bu 
vaziyet kar§Ismda emniyet gelmi§ti. Kar
de§inin omzuna memnuniyetle vurar!lk: 

- Y amanJm be Ned, dedi, hayvanat 
bahc;esine ne zaman gideceksin? 

- Omid ediyorum ki yarm ... Birkac; 
giin sonra da ku.§tan kurtulmu§ ve· cebimi 
doldunnu§ oldugum halde doniip geldi
gimi goreceksi:.1 I 

VII.- Tuzah 
Helen Peary, ,annesi, babasi, karde§i 

ve onun arkadaslat1!e Hertford civann
dc.. gayet eglence,li birka~ gi.in ge<;:irdikten 
sonra acele bir i§ i~in kiiti.ibhaneye gel -
mi§ti. Dondiigii zaman karde§ini bir ke

nara <;:ekerek: 
- Ahmed Macidden <;alman ku§u bi

ze satmak i<;in g~tirdiler! .. 
Anlattlgi teferruata bak1hrsa ku§, mu-

hakkak o idi. Mark sordu: 
- Getiren kim? 
- ihtiyar, alim klyafetinde biri ... 
- Herhalde hmiZlardan biri degil... 
- Zannederim. ('.inkii adam, ku§un 

A.meribda ke~folunduguna ve diinya _li
zerinde bir esi bulunmadJgma dair bJZe 
birtak1m katal~glar ve vesikalar da gos-

terdi. Bizim koleksiyonu tamamlamak i
~in boyle 1--: · ·~u~a ihtiyacimiZ oldugunu 
biliyormu~ gibi de <;:ok yiiksek bir fiat is
tedi. 

- Ey ... Sonra, •• 

- Ben, direktori.i bir kenara c;ektim. 
Brezilyadan yeni gelmi§ olan bir katalo
gu gostermek bal- anesile tenhada kendi-

ger de boyle bir deniz hayvamd1r. A -
nemon denilen nebata benziyen hayvan 
ise kendinden biiyuk bahklan yutacak 
bir kabiliyettedir. Deniz yildlZl ve A
natifler de bu cinstendirler. 

sine Ahmed Macidin b,a§mdan ge<;:en ma· 
ceray1 anlattJm. Ku§un aynen ondan c;a
lman ku§a §ayam hayret bir §ekilde ben· 
zedigini soyledim. 

Direktor, ihtiyar alimin yanma di:indi.i: 
- Evet, dedi, bu cins bir ku~ bizim 

k. )I ksiyonumuzda yok amma, sizin iste
d!g:mL para pek mi.ihim oldugu ic;in yal
mz ba§Ima ~nstiti.iyii boyle biiyi.ik bir 
masrafa sokmak salahiyetim yoktur. Y a
nn idare meclisini ic;timaa davet eder, o

radan bir karar almaga c;alr§mm, lutfen 
obiirgi.in tesrif ediniz. 

ihtiyar ~lim biraz du§i.indiikten sonra: 
- Peki efendim, dedi iki gun sonra 

tekrar ku§la ve kag1dlanmla birlikte ge-
lirim. 

- Arkasi gelecek defa-

steak giinlerden birinde ki.i,.iik bayanm uykm;u. 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo.l kulu N.ecdet. . 
tograf gonderenlerin resimlerini bas - 10 - Ktqehir Gazi ilk okulu 80 Gun· 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada diiz Tuncbilek. 
resmi c;Ikmak mutlaka hediye kazanml§ 11 Kukl r t h '] VI 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka- N . d-. are 1 a 81 memuru og u 

l · · '- "lk h eJa · zanan arm tsml uer aym 1 aftasmda . , v 

ne§rolunan biiyiik listeye yazrllr, Sol- 12 - Baht;;e ~ak.~en Ba§sekreten og-
dan saga Slra ile: lu Mehmed All Gok. 

1 - Tokat Ulkii ilk okulu 211 Neri _ 13- Bor Yeniyol mahallesi 15 numa-

man Ozer. 
2- Kemaliye ilk okulu 795 Sa.bahad

din. 
3 - Bak1rkoy ilk okulu 32 Kemal. 
4 - Eski§ehir Arifiye mahallesi Ulus 

sokak 8 numarada Krh~ Osman Altmay 
5 - Gemlik mahallebici Elmas oglu 

Mehmed. 
6 - Pa§abahGe Kahveci sokak 1 nu

marada Orner Ozbek. 
7 - Kiitahya birinci okul Lutfi Oz -

kahraman. 
8 - Goztepe Gazi ilk okulda hademe 

ibrahim Giiver. 
9 - Gazianteb Muslafa Kemal ilk o-

rada Fethi Yazar. 
14 ~ istanbul 54 Unci.i ilk okul 344 

Nuri Ergun. 

15 - Ak§ehir manifaturac1 ~evki Sag
lamyiirek. 

16 - Edirne Ay§ekadm Cami sokak 
16 numarada Ertugrul. 

17 - Afyon lisesi Lutfiye Turunc;. 
18 - Ankara ilk okul Ya§ar Akyollu. 

r 
Agustos bilmer.esinde kazananlariD 
isitnleri pazartesi giinkii saymuzda 

ne~rolunacakbr. . 
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Y AZISIZ Hi KAYE 

J_merakh ~eyler] 
ldam edilen bahk 

Okyanusya k1t'asmda deniz ortalarm
da bazan o derece kiigiik ve o kadar 
toprag1 bereketsiz adalar vard1r ki i.i· 
zerlerinde pek az insan ya§ar. Bunlara 
Ka~nak derler. Karnaklar t;;ak iptidai ve 
yan vah§i bir kavme mensubdurlar. 

Samoa tak1m adalan kiitlesine men -
sub Apia ismindeki ki.ic;iik bir adada 
ge~enlerde c;ok garib bir vak'a vlmu§ • 
tur. Bermudia ismindeki tenezzi.ih va • 
puru kaptammn anlathgLna gore, o 

adanm sakinleri gegen sene ihtiyac • 
larmdan pek fazla bahk tuttuklan igin 
bir k1snnn1 tuzlay1p saklam1§lard1r. Fa
kat sihirbazlardan biri bahklarm ci -
vardaki kii~uk golde daha iyi muhafaza 
olunacaklarml soylemi§, bunun iizerine 
yerliler tuzlu bahklan oraya atml§lar
dlr. Birkag ay sonra bahk av1 fena git • 
tiginden goldeki bahklan tekrar almak 
istiyen Karnaklar ~olde bir §ey bula • 
maml§lar, yalmz canll olarak ay1 ballgt 
denilen cinsten ibir bahk ele gegirmi§ -
lerdir. 0 zaman sihirbaz tuzlu bahkla • 
rm hepsini bu aYl bahgmm yedigini ve 
boyle bir hareketin cezasmm idam ol • 
dugunu soylemi§tir. Bunun i.izerine ba
hgm kafas1 kesilmi§ ve tekrar gale a
tllmi~br. Yiizlerce kilo tuzlu bahg1 bir 
ay1 bahgmm yi.yemiyecegi, sihirbazm 
onlan toplay1p satml§ olmas1 hig kimse
nin akllna gelmemi§tir. 

Sineklerle m\icadelede yeni 
bir usul 

Bahriye tezgahlarmda c;ah§an bazt 
mutehassrslar kaylklarm, yelkenli ge
milerin, hratta vapurlarm deniz cana -
varlarmm hiicumundan masun kalabil
melerini temin ic;in onlarm, ne gibi bir 

renkte boyanmalar1 icab ettigini ara§ • 
bra ara§tlra nihrayet gayelerine vasll 
oltmu§lar, bunun hangi renk oldugunu 
kat'i surette anla.nu§lar ve tatbikata 
giri§mi§lerdir. ~imdi bu usulii ibret nii.· 
munesi olarak ele alan baz1 mimarlar
da evlerin, odalarm duvarlanm sinek ve 
sair ha§eratm hO§l~nrmay1p kac;acaklan 
bir renk bulup onunla boyamaYl dii§iin
mil.§ler ve tetkikata ba§lami§lardlr. Ne
ticesi c;ok faydah olacagr tahmin edilen 
bu tetkikat heniiz bitmemi§tir. 

( EyiOI Bulmacas1 ) 

agzmdaki kemigi kapmak iizeredir. 0 
kurd nerededir, bulunuz ve resmini ke

sip kalemle i~aret ederek bize gon • 
deriniz, 

Bu bi!meceyi dogru halledelnerden 
birinciye be§ lira, ikinciye iki lira, ii· 
c;i.inci.iye bir lira takdim olunacak, ayn
ca yuz ki§iye muh.telif hediyeler veri
lecektir. Cevablarm eyhiliin sonuncu 

giiniine kadar cCumhuriyet <;ocuk Sa
hifesh adresine gonderilmesi lazrmdrr. 
G~ kalanlar hediye alamazlar. 

.. 



E OS CA KOLONY ASI 
·' Cigerleri zay1f ve sinirleri bozuk olanlarm ka1bine ferahhk verir ve gonliinii a~ar. Ada ~amlarmm l.Uif ve s1hhi kokular1 VENOS ~am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu: N U REDDIN, EVLIYA ZADE ISTANBUL 

KUVV~ii $URU~U 

ViT LiN 
Kans•zhk, kemik hastahklar1, dlma§ yorgunluklara ile 

vltaminslzllkten do§ma bUtUn zayafhklara ge~irl. 

v • 
I T A L 

.. 
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Her annenln bllmesi leap eden b l r kuvvet tfUrubudur. ~o
cuklannaza Vitalln kuvvet t;urubu vermekle onlar• 

sa§lam, gUrbUz ve net;'eli yetit;tlrirslnlz. 

v T A L • 
I 

• 
I N. 

Mektep ~a§1ndakl gen~lerle emzlkli kad•n veya lhtlyarla• 
r1n hayati kudret ve kuvvetlerlnl artar1r. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ISTANPUL 

Giizel San' atlar Akademisi 
Kay1d ve Kabulii 

Talebe 

Giizel San'atlar Aka demisi Direktorliigiinden: 
1 - Akademi ~ubeleri icin talebe kay1d ve kabuliine 15 eylul 938 

tarihinde ba~lanacak ve eyllll gayesinde nihayet verilecektir. 
2 - Akademinin biitiin §Ubelerinde tedrisata 15 il.kte~rin 938 de 

ba~lanacakbr. 
3 - Akademi: Mimari, Resim, Heykel, Tezyini San'atlar ve TUrk 

Tezyin1 San'atlar subelerinden mi.irekkebdir. 
A - Mimari Subesi: Tahsil miirldeti be~ Yild.Ir. Bu §Ubeye lise ol

gunluk mezunlan kabul olunur. Talib say1s1 almacak talebe miktarmt ge
~erse desen ve tiirk~e kompozisyondan bir miisabaka imtiham yap1hr. 
Bu ~ubeye talebe olarak girebilenler arasmdan imtihan.la bursl\i talebe 
secilir. 

Bu sene yeniden 10 burslu tale be almacaktlr. Burslu talebelere 1 tatil
de de devam etmek iizere maktuan c 25,. lira ayhk verilir. Burs imtiham 
turkce kompozisyonla c lise mufredatma gore,. riyaziye, umumi tarih ve 

A<;IK EKSiLTME iLANI 
Pendik 

Muvakkat temi
nat miktarx 

L. K. 
89 10 

48 30 

Bakteriyoloji 
Enstitiisii 

'Azami tahmini 
k1ymet 

L. K. 
1188 

644 

Azami 
Kilosu 

5400 

2800 

1 - Yukanda gosterildigi iizere dana 
mu~tur. 

Direktorliigiinden : 
Azami 

Aded C iNS i 

90 Yerli dana ve yerli 
Ktnm d.anas1 

80 K1v1rclk erkek bur
ma koyun 

ve koyun eksiltmiye konul -

2 - At;~k eksiltme 14 eylUl 938 t;ar~amba gi.inii saat 15 te fstanbul
da eski Duyunu Umumiye yanmdaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi:o· 
de yap1lacaktlr. 

3 - i~bu ac;1k eksiltmiye girmek istiyenler her gun Pendikte Mues
sese Miidiriyetine muracaatle ~artnamesini gorebilirler. Ve eksiltme gunu 
de 2490 say1h kanunda yazth ~artlar d.ahilinde ve muayyen olan giin ve 
saatte yukanda yaz1h olan teminatlarile sozii ge~en Yi.iksek Mektebler 
Muhasebeciliginde te~ekkiil eden Pendik Bakteriyoloji Enstiti.isi.i Satm
alma Komisyonuna gelmeleri. ( 5847 ) 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Mi.idiriyet i<;in az1 125 c;ogu 150 ton yerli kok komiiri.i almmas1 ac;tk 

eksiltmiye konulmu~tur. 
Eksiltme 19 eylul 938 pazartesi gunii saat ikide yap1lacakhr. Komiirun 

muh::nnmen bedeli 3150 lira, muvakkat teminah 237 lirad1r. 
isteklilerin liartnameyi gormek iizere Mudiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i~tirak i~in de ayni gun ve saatte Vilayet Defterdarbgt Muhase
becilik dairesin~ kurulu Komisyona muracaatleri. ( 6037) 

istanbul - Grubu Tapu Sicil Miidiirliigiinden : 
Tapu kiitiiklerine konulmak uzere -pirinc;ten 300 taktm ko§ebend ve 

dipler numunesi vec;hile yaptmlacagmdan istiyenler ihale gunu olan 3/9/ 
938 cumartesi gunu saat onda Grup Miidurliigune miiracaatleri. (6023 ) 

50.000 Aded Tab'1 
Ziraat Vekaleti Satinalma Komisyonundan : 
1 - Ziraat Vekaleti Akkol Miidiirliigii ic;:in niimunesi vec;:hile ELL! BiN 

aded levha tab't, bunlara mi.iteallik renkli kli~elerin imaliyesile 
beraber ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 7/9/938 c;:ar~amba gi.inii saat 11 de Vekalet binasmda ya 
pllacakhr. 

3 - Bu i~in muhammen k1ymeti 1880 lira ve muvakkat teminah 141 lirad1r. 
4 - Sartnamcsini gormek istiyenlerin her gun Akkol Mi.idi.irli.igi.ine 

mi.iracaatleri ve isteklilerin 2490 numarah kanunun hukum
' ... • . leri mucibince verecekleri teminat ,. ve ~artnamesinde yaz1h vesika. 

larile birlikte eksiltme guni.i satmalma Komisyonuna muracaatleri 
ilan olunur. c 3249 ,. ( 5679 ) 

I $irketi Hayriyeden: 
Yar1nki Cumartesi gUnU HoparloriU ve elektrikll 

71 ve 74 numarah vapurlanm1z mutad Liiks 
Tenezzi.ih seferlerini yapacaklard1r. 
14~30 da kalkan 74 te miikemmel alaturka Saz 
Heyeti 14,45 te kalkan 71 de miikemmel Sa· 
I on ve Caz Orkestrasa vardu. Biifeler lo 
kantac1 maruf Pandeli ve E eyoglu muhit inde 
tan1nm1~ Glorya Pastanesi taraf1ndan deruhde 
edilmi~tir. 
Her taraftan gosterilen ragbet ve arzu iizerine 7 1 
de dans yeri sureti mahsusada biiyUtUimUfiUr. 
Bilet iicretleri her iki vapur i~in 75 kuru~tur. 

•• 
Yiiksek Ogretmen Okulu Di~ektorliigiinden : 

938 • 939 ders senesi ic;in almacak talebenin kay1d muamelesi 
den 29/9/938 e kadar yapilacaktlr. Kaytd giinleri : Sah, ~ar~amba, cumad1r. 

Okula girmek ~artlan : Lise bakalorya veya olgunluk smav1m 
mi~ bulunmak, yirmi be~ ya~m1 gec;memi~ olmak, slhhi bir anzas1 
mak ve yapilacak sec;me smavm1 kazanmakhr. Sec;me smavlarma 30/ 
cuma gunu ba~lanacakttr. Diger ~artlan ogrenmek istiyenlerin okula 
vurmalan HiZimd1r. ( 5955 ) 

SA TILIK MOTOR 
Alman Darmistad fabrikasmm c;:ok mustesna bir tarz ve sistemin· 

deki mamulatmdan ·45 beygirlik, Kompresorsi.iz, otomatik Reguleli, gayet 
ekonomik, 7500 kiloluk son derece saglam ve fevkal'ade hassas bir Dizel 
motoru ucuz ve acele sattllkttr. Taliblere c;ah~mas1 gosterilmek ic;in mu
vakkaten monte edilmi~tir. Esas yerindeki monte ve tahriki de her su
retle temin edilecektir. Taliblerin fiatlm anlamas1, kendisini ve c;ah~masm1 
gormesi ic;in Galatada Ti.inel caddesinde 53 numarah magaza sahibi BeC,. 
ros Pamukyana muracaatleri bilhassa kendi menfaatleri nmma ehemmi
yetle tavsiye olunur. 

Ayvabk Sulh Hukuk Hakimliginden : 
29/6/938 tarihinde olen ve son ikamet~ahmm kain bulundugu Ay1•ahk 

Sulh Hukuk mahkemesi tarafmdan terekesi muhiirlenerek yaztlan 
Ye~ilkoy islam mahallesinden Kadri oglu Bahpvan Ahmed Ekenin miras
Gilan tamamen taayyiin etmemi~ oldugundan ah3.kahlarm ilan tarihinden 
itibaren lie;, a'i zadmda s1fatlanm bey an etmek iizere kag1d, . vesikalarile 
milracaat eylemeleri ve bu mliddet iJ;inde "'h1<; b1r 'muracaat vaki olmat 
\'e: a n» ras~1larm mevcudiyeti sabit olmazsa mirasm intikal eden Hazi· 
neye tevdi edilecegi kanunu medeninin 534 i.inci.i maddesine tevfikan ilan 
olunur. ( 6024 r 

~~~~~~~ir~ilden yap1hr. Burslu talebelere aid talimatname Akademiden I Deniz levazlm Satm Alma I 
B - Resim ve Heykel Subeleri: Tahsil mi.iddeti muayyen degildir. Komisvonu ilanlan 

istiC.ada baghd1r. Bu §Ubeye devam edenler 30 ya§ma kadar talebelik ---------------..: T. C. ZiRAAT BANKASI 
hukukundan istifade edebilirler. Resim ve Heykel §Ubelerine girebilmek 
i~in en az orta mekteb mezunu olmak laz1md1r. Bu §Ubelere girmek isti
yenler bir istidat yoklamas1 get;irirler. 

C - Tezyini San'at1ar ~ubesi: Tahsil m~ddeti dort senedir. Umumi 
tezyinat afi§ ve grafik, ~inicilik, dahili tezyinat, mobilya kls1mlarm1 ha
vidir. 

Bu ~ubeye orta mekteb mezunlarile bi.itun mmtaka San'at mektebleri 
mezunlan ahmr. Orta mekteb mezunlan desen ve tiirk~eden imtihana tabi 
tutulurlar. 

D - Tiirk Tezyini San'atlar ~ubesi : Tahsil miiddeti muayyen degil· 
dir. San'at istidad1 gosterenler ahmr. Tezhib, tezyini arap yazlSl, Turk 
cilcl.ciligi, Turk cild kahplan imali. ebru ve ahar, Turk minyati.iru, Turk 
tEzyinatl ve ~ini nak1~lan, ktymetli ta~lar i.izerine hak, altm varak imali, 
hah nak1~lan, sedef kakmac1g1 klSlmlanm havidir. Bu ~ubeye girmek 
i<;in ya~ haddi vazedilmemi~tir. Taliblerin istidad sahibi bulunmalan ve 
tiirkt;e kompozisyona muktedir olmalan laz1md1r. Bu ~ubeye girmek isti
yenler Direktorluge istida vermek mecburiyetinde de£ildirler. 

4 - Taliblerin Akademi Direktorliigune hitaben bir istida ile miira -
caatleri v~ bu istidada girecekleri ~ubeyi tasrih etmeleri lazrmdrr. !stid.aya 
baglanmal:n icab eden vesikalar ~unlard1r : 

a - Nufus huviyet cuzdam 
b - S1hhat ve <!~I raporu c Resmi doktorlardan almmahd1r ,. • 
c - Resmi tahsil vesikas1. 
d - Hiisnuhal kag1d1 c Mekteblerden bu sene mezun olanlardan is· 

. tenmez,.. 
e - 6 tane kartonsuz vesikahk fotograf c Alamini.it olmamahd1r,.. 
5 - Ecnebi olanlar yukandaki vesikalan mensub olC.uklan konsolos

luklardan tevsik ettirm1~ bulunmahd1rlar. 
6 --. Kabul yoklama1annm ve burs imtihanlarmm yap1lacag1 tarihler 

15 eylulde mekte'r;> dahilinde Han edilir. 
7 - Akademi niharidir. Devam mecburidir. Yalmz Turk Tezyinat 

talebesine devamda kolayhklar gosterilebilir. 
8 - Ta~radan gelecekler luzumlu vesikalanm taahhi.idli.i olarak posta 
gonderebilirler. Bu gibilere Akademide hangi tarihte bulunmalan la-
geldigi tahriren teblig olunur. ( 6027 ) 

Muhasib Aran1yor 
Jn~aat i~lerinde ~ah~ma~ tecriibeli mes'ul muhasjb aran· 

maktad1r taliplerin vesikalarile acele muracaatleri. 
EmUik Bank Yap• Limited $·tl 

Ankara posts kutusu 366 

Miihendis Mektebi 
Satinalma 

unakasaya konan Muhammen 
mevaddm cinsi Miktan bedeli 

5300 K 19,00 
1250 K 30,00 
350 K 30,00 
500 K 22,00 

rin~ unu 350 K 27.00 

Komisyonundan : 
Pey 

akt;esi 

127 00 

Eksiltmenin 
Tarihi Saati 

21/9/938 9,30 

1 - Mektebin 938 mali senesi yiyecek ihtiyacx olan un, makarna 
.;aire bir ~artname ile ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu ihtiyac:lann cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk 
inatlan, eksilt,menin tarihi ve saati hizasmd.a gostari],mi~tir. 
3 - Istekliler 938 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalarmx gos
ceklerdir. 
4 - ~artnamesini gormek istiyenlerin her gun ve eksiltmiye gire

belli giin ve saatte Gumu~suyunda mekt~::b binas1 dahilindeki 
omisyona miiracaatleri ilan olunur. ( 6020 ) 

1 - Tahmin edilen bedeli 17123,08 li
ra olan 49470 aded ampul 13 eylul 938 

tarihine rashyan salt gunu saat 11,30 da 
kapab zarfla ahnmak uzere miinakasa-

ya konulmu~tur. ! 
2 - Muvakkat teminatl 1284 lira 23 

kuru~ olup §artnamesi her gun komis -
yondan paras1z olarak ahnabi1ir. 

3 - fsteklilerin 2490 say1h kanunun 
tarifatl dahilinde tanzim edecekleri ka

pah teklif mektublarm1 en ge~ belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
slmpa§ada bulunan komisyon ba~kan

hgma vermeleri. (5795) 

*** 
1 - Tahmin edilen bedeli 17231 lira 

76 kuru~ olan 93,600 kilo kuru iizum 
3 eylul 938 tarihine rashyan cumartesi 
giinii saat 11,30 da kapah zarfla alm • 
mak uzere mi.inakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminah 1292 lira 39 

kuru~ olup ~artnamesi her gun komis -
yondan parastz olarak ahnabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 say1h kanunun 
tarifatl dahilinde tanzim edecekleri ka-
pah teklif mekbblanm en gee; belli gun 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
slmpa§ada bulunan komisyon ba§kan -
hgma vermeleri. (5366) 

YENl BIR CILD 
YARATAN 

Krem henuz dunya yi.iziinde 
ke§fedilmemi§tir. Kendi yer
li adx yabanc1 olarak ve 
parlak ilanlarla ortaya ~1-
kan kremler yuzunden bir 
t;oklart gibi sukutu hayale 
ugrami§samz sizi bir kere de 

KREM PERTEV'i 
tecriibeye davet ederiz. 

CONKO 
Krem Pertevin ba~hca va
zifesi cildi temizlemek ve 
derinin yumu§akhg1m gider
meksizin gergin tutarak kl· 

Il§lkhklan azaltmaktxr. 

I' 

• 

~~ 
Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 

~ube ve ajans adedi : 262 
PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 liras• 
bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile afagtdaki plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag•t•lacakt•r: 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
, 500 " 2,000 
, 250 " 1,000 

100 " 4,000 
50 " 5,000 

, 
" , 40 " 4,800 

" 20 " 3,200 

Lira 

" , 
, 
" 
" 
" 

DIKK.AT: Hesablarmdaki paralar bir sene l~tnde 50 liradan a$ag1 dii$miyenlere ikramiye ~1ktlg1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerinde ~ekil~cektir. 



Yavrunun gUrbUz, tombul, saglam, ne~eli o1masm1 istersen F Osfatin 
•••••••••lil••••••••llllll.l istanbul ikinci iflas memurlugundan: 

Eski F eyziati Miiflis Leftere aid olup iflas idare me-

Yabh B 0 G- A z 1• c I• L I• s E L E R ~· YabSIZ murlugunca paraya gevrilmesine karar 
verilen istanbul Bahkpazarmdaki f1 -

Arnavud-koy • f;iftesaraylar rmda mevcud 300 kiloluk hamur -maki
nesi ve teferruatl ve motor a91k arttlrAna smlf1 ile ilk ktstm en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Franstz Se~tjozef mektebi binasmda: 

Orta ve Lise stmflan Arnavudkoyiinde Tramvav caddesinde c;ifte saraylarda lnz ve erkekler ic;in ayn dairelerde: rna suretile satllacagmdan istiyenlerin 
Her ~n saat 10 dan 17 ye kadar ycni talebe kayd1 i~in Ciftesaray]arda Mekteb idaresine miiracaat edilebilir. 6/9/938 sah giinii saat 11 de mahallinde 

istiyenlere tarifname l{onderilir. Telefon: 36.210 haz1r bulunmalan ilan olunur. (9962) 

AV • 
I Ktz . 

Erkek 
Ana ilk orta lise stmflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk smtflardan itibaren ba$1ar. Arzu 
ede~ talebe ~kulun hususi otobiislerile naklolunur. Ka vtd ic;in hergurt saat 10 dan 17 ye kadar muracaat kabul 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

Zayi - tTsklidar 30 uncu ilkmekteb -
den ald1gtm §ehadetnameyi zayi ettim. 
Hlikmil yoktur. 

Beyoglu • Tlinelba,. • Yeniyol • 

~~~;ke A L M A N LiSE S i ve O~~~~et I 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 

Almanca ogretmek 1-rln lhzarf &lntflar 
Derslere 16 eyhil euma giinii ba§lanacektir. Kuy1d muamelesi 9 eylu1den 
•tibaren her giin saat 8 den 12 ye .kndar: Niilus tezkeresi veya ikamet 
tezKeresi: mahallt hiikumet doktorlugunca hsdikli s1hhat raporu QH;ek a~•s• 
kAg1d1 ye tifo a~U!l Ug1d1; alb fotograt ve mekteb tasdiknamesi veya d•p· 
lomasile yaplltr. Fazla malfimat i<;in 49486 ya telefon edilmesi. ~ay1dlar 1.5 
•••• eylul peqembe giinii saat 12 ye kadar devam edecektlr. ••• .. 

Krz, Erkek - Gecel, GUnsel ' , 

Yuca Ulkii Liseleri 
Kaytd muamelesine ba~lanml§br. isbyenlere izahname gonderiJir. 

( <;ar~1kap1, Tiyatro Caddesi - Telefon 20019 ) 

NI$ANTA$1N'DA 

ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS 
Kaytt ve kabul i~in 9 Eylul Cuma giiniinden itibaren saat 

10 • 12 ye kadar Mekteb Miidiriyetinden arzu edilen 
1zahat almabilir. Telefon : 41078 

tanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyetimiz i~in az1 25000, c;ogu 30000 kilo me~e cinsi mangal ko

lhlil'imi.in almmas1 ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 
ihale 19 eylul 938 pazartcsi glinli saat ikide yap1lacaktir. Mecmu be

de1i muhammen bedeli 1500 lira teminat1 muvakkatesi 112 lira 50 kuru~tur. 
isteklilerin ~artnameyi gormek iizere Mlidiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i~tirak ic;in de ayni gun ve saatte Vilayet Defterdarhg1 Muha-
becilik dairesinde kurulu Komisyona miiracaatleri. ( 6039) 

Devlet Demiryollart i,Ietme U. Miidiirliigiinden 

S1vas atolyesinde yap1lacak elektrik tesisatt 14/10/1938 cuma gunii 
uat 15 te kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme Umum Mlidlirllik binasmda Malzeme dairesinde toplanan 
erkez 9 uncu Arthrma ve Eksiltme Komisyonunca yaptlacakhr. 

Tesisatm tahmini ke~if bedeli 185,000 lirad1r. 
Bu i~e girmek istiyenler 10500 lirahk muvakkat teminatla kanunun 

ettigi vesikalan ve bu gibi tesisat i§lerini ba~aracak fenni ehliyet Ve 
_ oldugunu nabk Naf1a Veka.letinden ahnmi§ bir vesikay1 ve tek
lflerini ayni glin saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

Eksiltmiye girmek istiyen ve bOyle bir vesikas1 olm1yan taliblerin ek
ltme glini.inden en az sekiz glin evvel istida Ue Naf1a Vekaietine mlira
at ederek vesika istemeleri laztmd1r. Aksi takdirde bunlar eksiltmiye 

k edemezler. , 
Sartnameler 925 kuru~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sahl • 
tnd1r. 
NafJa Miiteahhidlik vesikalan muteber degildir. ( 5851) 

~ 

Muhammen bedeli ( 150,000 ) lira olan a$ag1da yaz1h 4 kalem elbiselik 
§ 16/9/1938 cuma glinli saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada ldare 

asmda satm almacaktlr. 
Bu i~e girmek istiyenlerin ( 10,250 ) lirabk muvakkat teminat ile ka-

nun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni glin saat 14 .e kadar Ko
yon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

$artnameler 750 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sa • 
rnaktad1r. ( 5965 ) 

10.000 metre Memur elbisesi i~in kuma!;! 
5. 000 ,. ,. paltosu ,. ,. 

10.000 ,. Mustahdem elbisesi ic;in kuma!;! 
5.000 ,. ,. paltosu ,. ,. 

""""""" 
Muhammen bec!.ellerile miktar ve vas1flan a~a~1da yaz1h iki grup 

alzeme her grup ayn ayn ihale edilmek lizere 22/9/1938 p~r$embe gii
saat 10,30 da Haydarpa§ada gar binas1 i9indeki Komisyon tarafmdan 

eksiltmc ile satm ahnacakhr. 
Bu ise girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve hizalarmda 
1 muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme glinii saatine kadar Ko -

isynna muracaatleri laz1mdir. . 
Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa~ada gar binasl ir;indeki Komisyon ta

parasiz olarak dag1hlmaktad1r. 
250 a~.~d ( 18 M3) 5,00 X 0,12 X 0,12 eb'admda me§e dilme, muham
men bedeli 1170 lira, muvakkat teminab 87 lira 75 kuru$tur. 
200 aded 50 kiloluk dokme demirden dirhem, muhammen bedeli 3000 
lira, muvakkat teminah 225 lirad1r. ( 6036) 

Oy defterleri 
Koy biit~e hesab defteri, Koy btit~esi, Koy btitr;e ve hesab 

defteri ktlavuzu 100 yaprakh ita emri, Hesabt kat'i cetveli. b 
\'esikasJ 50 yaprakh, Hesab htilasa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, 1$ bordrosu 50 yapraklL 

En gtizel ~ekillerinde Cumhuriyet matbaasmda hazJrlanmJ~· 
hr. ihtiyacJ olan koylerin miiracaatleri. 

Koruma Genel Komutaniig1ndan : 
~ - Orman Koruma Genel Komutanhk talimgah1 ir;in tahsis edilen 
lnburnund.aki binalardan birinin ilk defa yapllacak k1sa ilanla pa • 

1 a ihalesi 7 eylul 938 c;ar~amba glinli saat onda istanbul Galata Top-
akr caddesi 176 numaradaki Orman Koruma 8lnbar binasmda icra edi
e tir, 

1. 
2 - Muvakkat teminati 691 lira 14 kuru§tur. Muhammen ke§if be-

1 
3 

c 92] 5 " lira « 1 fi ,. kuru§tur. ' 

4 - Hususi ve fenni ~artnameleri her glin Komisyonda goriilebilil:. 
fin -1 1steklilerin ihale gUn ve saatinde mezkur Komisyona gelmeleri 

0 unu-:-. ( 6010) 

Halid oglu Blirhan Goral 
·-------

Ktrsehir Nafta 
' 

Miidiirli.igiinden: . . 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : 
K1r§ehir Merkezinde yap1lacak 48817 lira 61 kuru$ ke!;!if bedelli be§ 

sm1fll ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru§luk in§aat i$idir. 
2 - Bu i$e aid evrak ~unlardu : 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymd1rhk i~?leri genel $artnamesi 
D - Fenni ve hususi $artname 
E - Ke$if ve ke§if hiilasas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 26/8/938 glinlindcn 15/9/938 gunune kadar yirmi giin 

miiddetle kapah zarf usulile ehiltmiye konmu~tur. . 
4 - Eksiltme 15/9/938 per$embe gunii saat on ikide II Daimi Encli

meuinde toplanan Komisyon tarafmd.an yap1lacaktir. 
5 - istekliler bu i~e aid tafsilah Naf1a Mlidlirlliglind~ gorebilirler. 
6 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 2337 lira 44 kuru~luk mu

vakkat ~minat vermeleri ve a$ag1daki yazl11 vesikalart ibraz etmeleri 
1az1mchr: 

A - Ticaret Odasmda kay1dh olduguna clair vesika. 
B - Bu gibi i~leri yaphgma dair vesika. 
C - Naf1a Vekaletinden bu i~ ic;in alml$ ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublarmm cksiltme tarihi olan 15/9/938 per~embe 

glinii saat on ikiden bir saat evveline kadar !I Daimi Enciimenine makbuz 
mukabilinde vermeleri laz1m.dtr. Bundan sonraki teklifler hi~ bir suretle 
kabul edilmiyecektir. ( 5976) 

Ankara Tarih· Dil, Cografya 
Fakiiltesi Direktorliigiinden: 

1 - Fakultenin 938 malt y1h yemek miinakasas1 8/9/938 per!?embe glinu 
Ankara Mcktebler Muhasebeciliginde saat 11 de kapah zarf usulile yapl-
1acaktzr. 

2 - fstekliler her glin Faklilte Hesab 1$yarma mliracaat ederek !;lart
nameyi tetkik edebilirler. 

3 - 1945 lira 12 kuru~t::m ibaret olan ilk teminatm ihale glinu saat ona 
kadar mezkUr Muhasebecilik veznesine yatlnlmas1 laz1mdtr. . 

4 - ilan licreti muteahhide aiddir. « 3170 ,. ( 5538 ) 

Universite A. E. P. Komisyonundan: 
finiversite merkez binast on cephesinin 4564.53 lira ke~ifli badana ve 

tamir i~i 10/9/1938 cumarte!i gtinli saat 11 de Rektorliikte a~1k eksiltmeye 
konulmu~tur. 

isteklilerin, ihale glinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta e-vvel !statoJ bul Baymd1rhk Direktorltigunden almml$ 3000 lirahk bu 
gibi i~ler yapbgma dair vesika ve 938 'l'icaret Odas1 kag1dile gelmeleri. 

~artname her glin Rektorlukte goriilur. ( 3833) 

Tiirk Hava Kurumu 

B 0 Y i"J K P t Y A N G 0 S U 
Be~inci ke§ide: 11 EYLUL 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr 
Bundan baska : 15.000. 12.000. 10.000 llrahk fkramfyelerle 

( 10.000 ve 20.000) Urahk ikl aded miikafat vard1r. 
Simdiye kadar binlerce kf$1Vf zengin eden bu plyangoya 

1$tirak etmek suretile slz de talihinlzl c!enevinfz. 

Yiiksek ikttsad ve Ticaret 

Mektebi Direktorliigiinden: 
Yliksek ikhsad ve Ticaret mektebi ve ona bagb Ticaret Lisesi ve 

Orta Tjcaret mektebi kay1d ve kabul sartlan: 
Mekteb, Yliksek ikbsad ve Ticaret mektebi, Ticaret Lisesi, Orta Ti

caret mektebi olmak uzere lie; klSlmdan mlite~ekkildir. Her li~ k1s1m da 
yatlh degi]dir. Ucretsizdir. 

Ytiksek ikttsad ve Ticaret kJsnu il~ senedir. Bu k1sma kay1d ve kabul 
ic;in : 

1 - Lise bitirme ve olgunluk smavlanm ba~arm1~ olmak. 
2 - Ticaret lise1erinden mezun olmak laz1mdir. 
Ticaret Lisesi ilk y1h ihzari olmak iizere dort ytldtr. Bu k1msa kay1d 

ve kabul ir;in : 
1 - Orta mekteb mezunu olmak. 
2 - Orta Ticaret mekteblerinden mezun olmak. 
3 - 18 ya~mdan buyiik o1mamak laz1mdir. 
« Yalmz dort senelik Orta Ticaret mektebi mezunlan bu k1smm bi

rinci s:.mfma kabul edilirler. " 
Orta 1'icaret mektebi ilk y1h ihzari olmalt ilzere dort yddtr. Bu ktsma 

kay1d ve kabul ic;in: 
1 - ilh mekteb mezunu olmak. 
2 - 15 ya~mdan bi.iyiik olmamak laz1md1r. 
.. Ba~ka mekteblerde iki yll ustiiste ayni smlfta kald1gmdan kay& si

linen talebe Ticaret lisesi ve orta Ticaret mektebi kls1mlarma kabul edi
ler.:,ezler. Mektebe kay1d iGin muracaatte a§ag1daki belgelerin getirilmesi 
laz1md1r: 

1 - Direktorlugc hitaben yaztlm1~ bir dilek<;e. 
2 - Mekteb diploma veya tasdiknamelerinin aslllart. 
3 - Niifus cuzdam. 
4 - A$1 kag1d1 ve sthhat raporu. 
5 - iyi hal kag1d1. 
6 - Altl tane vesika fotograft. 
T' c ret Lisesi ve Orta Tic a ret mektebi klSlmlanria kaydolunacak ta

lc belen velilerile birlikte mliracaat etmeleri lazimdtr. 
Kay1dlara 15 eylulde ba$lanarak 5 birincite~rinde nihayet verilir. 

Yliksek ikhsad ve Ticaret Mk. 

Kiiltiir Bakanbg1 

Terzilik 

istanbul 

Okulu 

Direktorii ( 5699) 

Erkek 
Direktorliigi.inden : 

• l{aytd ''e kabule devam edilmektedir. Bilgi ir;in Divanyolundaki okula 
mi.iracaat. 

Telefon : 22480. (6019) 

Siimer Bank 

ecati 
Umuml 

Miidiirliigiinden: 
Umumi Mlidlirluk · 1n$aat servisinde istihdam edilmek lizere imtihan

la lie; ressam almacakhr. imtihanda muvaffak olanlara ehliyet derecelerine 
gore 120 - 150 lira ayhk ve aynca Ankara pahahhk zamm1 verilecektir. 
Alrn:mca bilE'nler tercih edilir. 

imtihan 15 eylulde Ankarad.a yaptlacakhr. Taliblerin mezkur tarihe 
k<.dar iki fotograf tahsil ve hizmet vesikalarile birlikte Umumi Mudur
lligiimi.i,z PE:~sonel Servisine mliracaat . etmeled. « 3417,. ( 5945) 

Golmermere Belediyesinden: 
Akhisarm Golmermere nahiye Belediyesi nahiye merkezinde ~ali~ • 

mak uzere bir doktorun vlicudline ihtiyact $edid duymu§tur. Mezktlr dok. 
torlugu istiyenlerin kendilerini tayin etmek hakkma sahib olan yiiksek 
Sthhiye Vekaletine ba~vurmalan ic;in nahiyemiz Belediye doktorlugunun 
mlinhal oldugu ilan olunur. (5331) 

I -inhisarlar Umum Mi.idi.irlugiinden: 

1 - Sartname ve projesi mucibince yaptmlacak Diyarbakl.r Ba§mii
dlirllik binas1 in~aab 3/VIII/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden 
ve pazarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 36119 lira 62 kuru$ ve muvakkat teminatl 2709 U. 
rachr. 

3 - Eksiltme 3/9/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 12 de 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Alun Komisyonunda yapl· 
lacaktJ.r. 

4 - Sartname ve projeler 180 kuru~ bedel mukabilinde fnhisarlar 
Levaztm ve Mubavaat Subesile Ankara ve Diyarbalur Ba§mlidiirliiklerin· 
den almabilir. 

5 - Eksiltmlve i§tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinl 
!nhisarlar !n~aat subesine ib.raz ederek munakasaya i§tirak vesikast alma-
lart laz1md1r. ' 

6 - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gil. 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona ve !stanbula 
gelmiyecek taliblerin de Diyarbakir Ba§miidlirliigiinde mute§ekkil Ko. 
misyona muracaatleri ila nolunur. ( 5917 )' 

~ 

I - Sartnamesi mucibince satm almacak 8000 kilo gazya~ a~lk ek • 
siltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 13.85 kuru§ hesabile 1108 lira ve 
muvakkat teminati 83.10 1irad1r. 

III - Eksiltme, 10/IX/938 tarihine rasthyan cumartesi giinil saat 
12 de Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakt1r. 

IV - Sartnameler paraSIZ olarak hergun sozli ge~en Subeden alma
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme icin tayin edilen glin ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (5823) 

I - tJskudar depolar grupuna bagh ~emsipa~a Tiltun Bak1mevi i~in 
~artnamesi mucibince yeniden satm almacak 2 tonluk bir aded yiik asan
sorli 3/8/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pazarlik usulile 
eksiltmiye konulmu$tur. • 

II - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatl 450 liradxr. 
III - Eksiltme 3/9/938 tarihine rashyan cumartesi glinu saat 11 de 

Kabatasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya • 
pllacakbr. 

IV - Sartnameler 30 kuru~ bedel mukabilinde sozli gec;en §Ubeden ah
nabilir. 

V - :Asansot :Wertheim, S-tigler, Schindler~ A. T. G. Mlihleisen Gotts
cholc; Mihhlis, Beck Henkel, Maylau~r. Hans hann Klockne veya !ndustrie 
Elektromacb.ine v.e- Folonya • Luuis Neubarer Chemnitz,. markah olacakbr. 

VI - !steklilerin Tlitlin Fabrikalar Subesinden verdikleri tekliflerin 
kabullinli mutazammm olarak alacaklan vesika ve % 7,5 glivenme parala. 
rile birlikte pazarltk iGin tayin edilen glin v~ saatte yukan~ ad1 ge~;en Ko~ 
misyona gelmeleri ilan olunur. ( 5869) ,.,.,.,., 

Cinsi Miktan 

Sigara makine 15.000 kilo 
kolas1 
Sigara paket 13.550 ,. 
kolas1 

Muhammen Be. 
Beheri Tutan 

L.K.S. L. K. 
20,70 3105.-

20,70 2804.85 

Muvakkat Eksiltme
teminati nin saati 
Lira K. 
232.87 

210.36 

10.30 

11.-

I - ~artnameleri mucibince satm almacak yukanda yazth 15000 kilo 
slgarn makine ve 13.550 kilo sigara paket kolas1 ayn ayn ac;1k eksiltmiye 
konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarxnda goste
rilmi~tir. 

HI - Eksiltme 5/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giinli hizalarmda 
goster!len saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Ko
misyonunda yap1lacakhr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin sozli gec;en §Ubeden ahnabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen glin ve saatlerde % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 5508 )' 

~ 

I - Ankarada Atatiirk bulvarma.a $artname ve projesi mucibince yap. 
tmlacak depo ve imal-athane in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye kon
mu~tur. 

ll - Ke.~if bedeli 199.146 lira 15 kuru~ ve muvakkat teminat1 4495.73 
lirad1r. 

III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rashvan per~embe gunu saat 11 de 
K<,b<tta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Allm Komisyonunda yap1 • 
lacakbr. 

IV - $artname ve projelcr 9.96 lira bede1 mukabilinde inhisarlar Le
vazim ve Mubayaat Subesile Ankara Ba~mildurliigunden almabilir. 

V - Eksiltmiye b;_;tirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yapbklar1 
bir binamn taahhud bedelinin yiiz yirmi bir. liradan a~aj/;1 olmamas1 ve ken. 
dileri bizzat yiiksek muhendis veya mimar olmad1klan takdird,e tekliflerini 
bunlnrdart bi~isilc mii~tereken yapmalan ve mukaveleyi birlikte imza et
meleri laz1md1r. Eksiltmiye ~irebilmek ic;in icab e.,en vesikalar eksiltme gli
nunden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigli in~aat Su· 
besine ~osterilecek ve aynca fenni: ehliyet vesikas1 almacakhr. istekli ile 
birlikte teklif yapacak olan fen adammm dahi aynca miiteahhidlik yapmt~ 
olmast ~art degildir. 

VI - Miihiirlli teklif mektubunu, kanuni vesaik ve tn~aat ~ubemizden 
almacak fenni ehlivet vesikasile muvakkat giivenme paras1 makbuzu veya 
banka ter,,inat mektubunu ihtiva edecek olan kapall zarflarm eksiltme gli
nii en ge~ saat 10 a kadar yukand.a ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba~kanh
gma makbuz mukabilinde verilmesi lfi71md1r. ( 5953) 

Mahalli 

Melefan 
Tuzlas1 
<;ay tuzlas1 

~ 

isin mahiyeti Ke~if bedeli Muvakkat T. Eksiltme 

!dare binast ve 600 
tonluk ambar 

idare binas1 ve 600 
tonluk am bar 

Lira K. Lira K. saati 
15609 52 1170 72 10 

15609 52 1170 72 11 

I - Idaremizin Siird Miistakil Miidlirliigline bagh Melefan ve Cay tuz
lalarmda ~artname ve proieleri mucibince yaptmlacak idare binalar1 ve 
tuz ambarlan in~aah 19/VIII/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden 
ayn ayn pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

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

III - Eksiltme 17/IX/938 tarihine rashvan cumartesi ~linu hizalann
da yaz1h saatlerde Siird Mustakil Mlidlirlugiinde mlite§ekkil Komisyon
da yapilacaktlr. 

IV - Her· iki i$e aid $artnameler b£-heri 78 kuruc: bedel mukabilinde 
fnhisarlar Umum Mi.idlirliigli Tuz Fen $ubcsi1e Ankara Ba~mlidlirluglin
den ve Shrd Mlistakil Mlidlirlligilnden almabilir . 

V - istelrlilerin eksiltme ic;in tayin edilen gtin ve saatlerc.e % 7,5 
giivenme paralarile bir1ikte Siird Miistakil Miidlirlligilnde mute§ekkil Ko. 
misyona mliracaatleri ilan olunur. ( 6050 /. 



ikram ediniz. ~erbet, Limonata, Dondurma ne 
kadar iyi yapdm1' olursa olsun mideyi bozar. 
Buzlu su i~inde HASAN GAZOZ OZU 
midevi, mii,tehi ve miileyyindir. 

LiMON • PORTAKAL • ~lLEK. 

MANDALiNA • AGAC CiLEGi -
ANANAS · FRENK OZOMO·-SiNAL
KO · SEFT Ati - MUZ · KA YISI - AR · 

L'~ 

MUD OZO CESiTLERiNi ARA YINIZ 
~ L'A 1 

I • 

Fiati: 25 • 40 • 60 100 kurustur. 

HASAN DEPOL~RI ~ · sATf$ YERLERi 

Riyasetinden: TERCUMAN I Buca 
1 - Buca He fzmir arasmda i~lemek i~~ altx aded otobiis c ~as1 maa 

karuser » satm almacaktlr. T erciime ve yaz1 evi 
Galata B iiiOr sokak No. 17 
Her Jisandan terciime i!jleri en eh· 

ven ~artlarla yapthr. 

NEZLEMIN 
IP~MUG U 

~8UYUKAOA ><A~K ECZANE~•...-...--'J 

LEY'I derhal keser e~siz ve miicer• 
rebdir. Ecza.nelerde araym1z. 

2 - Muhammen bed.el on bel? bin lirad1r. 
3 - Sartnameyi gormek istiyenler Buca Belediye Riyasetine miiracaat 

edebilirler. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile 19 eylul 938 pazartesi gilnil saat 15 te 

Buca Belediyesi Daimi Enciimeninde yapllacaktlr. 
5 - Yiizde yedi bu~uk teminat akc;esi 1125 bin yiiz yirmi be§ lirad1r. 
6 - Teklif mektublan eksiltmenin aGllma saatinden bir saat evveline 

kadar Buca Belediye Enciimenine verilecektir. Posta ile gonderile
cek tekliflerin Dordiincii maddedeki yaz1h saate kadar gelmesi ve 
d~ zarfm miihiir mumile kapahlml!$ olmas1 laz~mdJ.r. Postada vukua 
gelecek teehhiirler kabul ed.ilmiyecektir. ( 5686 ) 

Piyasam1za gelmi~tir. Her miihim eczanede 

GORONOSE ~ ALDANMAYINIZ! , 
Hakikaten asri bir bayan m1d1r? 

Otomobilini idare etmek veya 
sporcu goriinmekle her hususta 
old.ugu gibi fikir ve hareketlerin
de de asri oldugu hiikrnii veril -
memelidir. Asri bir kadm her !$€Y· 
den evvel s1hhati ic;in biiyiik an-
nelerinin an'ane ve adetlerine 
bagh kalma2!. ilmi ve ~ahsi tec
riibel~rile fermi terakkiyatm iyi-
liklerini bilir ve ona gore hare
ket eder. Aym en ilziintiilii giin
leri olan ( Adet zamanlarmda ) 
mutlak 

kullanmakla s1hhatini, aile saa -
detini korur ve bu suretle rahim, 
tenasiil, sin)r hastahklanndan u
zak kahr. FEMiL icad olunduk
dan sonra artik kadmlar it;in aym 
biitiin giinleri birbirinden farks1z 
kalml$br. En ince elbiseler altm
da sezilmiyen ( FEMiL ) vilcuda 

tam bir serbesti verir, hatta kullanan kadm bile farkmda olamaz. Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti ( Ayhk te
mizlik) lerde yalmz FEMiL'i kabul etmi~tir. Bugiin mutemeddin memleketlerde FEMiL kullannnyan tek 
bir bayan kalmrum~ttr. 

Evde, i~te, Vazifede, Seyahatte, Spord.a, Mektebde, Giine~ banyosunda seve seve kullamlan FE M t L ve 
B A(; I her eczane ve biiyi~k ticarethanelerde saym ba yanlanm1Zln hizmetine haZ1rd1r. 

NURKALEM 
Kur§un kalem fabrikasmda her 

nevi kalem imal edilmektedir. 
Miimasili ecnebi kalemlerine ~ok 

faiktir. 
Fiatlan ecnebi kalemlerinden 

ro 50 ucuzdur. 

Kur,un kalemler: 
Siiperyor 
Timsahh 
301-2 
1205 
Not 

Mektebli 
Alb derece sertlikte 

1011 Marangoz kalemi 
99 Ta~'rl kalemi 
Dagdelen En iyi cins 

15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 
701- C 

Ulus 
Yumu§ak 
Orta sert 
Sert 
iyi cins 

71- A. B. C. U~ dereceli 
702- A.B.C.D.E. Be§ renkli 
702- A. B. Mavi - K1rm1Z1 
72 - A.B.C.D.E. Be§ renkli iyi cins 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1325 12 renkli 
1301 12 renkli iyi cins 

24 renkli iyi cins 
901 K1rm1Z1 - Mavi 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

• 24 renkli iyi cins 
Dermetograf Ur; renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231- 232 k11'm1z1 ve rna vi tebe§ir 

<;e§idlerimizi her klrtasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
lstanbul, Sirkeci 

Miihiirdar zade han No. 1 • 2 

. Bahkh Rum hastanesi 
ikirahk di.ikkanlar 

Bahkl1 Rum hastanesi emlakinden, 
istanbulda, TiitUn giimriigi.inde, Yagc1· 
lar meydanmda 42 ve 44 No. h iki diik· 
kanm, bir sene miiddetle, kiralanmas1 
ar;1k arthrm1ya konulmu~tur. Arttuma 
6 eylul 938 tarihine musadif sah giinii 
saat 3 te Galatada, Biiyiik Bahkh hamn
da 69 No. da Bahkh Rum hastanesi ida
re heyeti biirosunda icra edilecektir. 
isteklilerin arttlrma §artnamesini gor
mek i9in her giin yukandaki 
miiracaat etmeleri Han olunur. 

MASK RUJ 
ve 

8/9 
G E R L E.N 

MUstahzarata 

Krem 
Do Bote 

Alltk 
Dudakllk 
Part om 
Pudra 
Losyon 

~IK BA YANLAR 
Marcel Guerlain 

PARF6MLARI, LOSYONLARI 
ve 

GQZELLIK MUSTAHZARATI'nl 

kullanmahdtrlar. 
Bir tecrUbe kifldlr. 

Parfl>m, pudra ve krem Do Bote 
niimuneleri: lzm1r F nan $ARL 

SIREY Pavyonunda araym1z. 
Sab~ yeri 1 MAKS FARACI 

Yenipostane civar1, Istanbul 

Zayi - Nam1ma muharrer ikamet 
tezkeresini zayi ettim. Yenisini istihsal 
edecegimden eskisinin hiikmii yoktur. 

Beyoglu Kuloglu sokagmda 25/28 
No. h Papalliyadi apartlmanmda Yu -
nan tebaasmdan Yeorghios Aleksan -
dros Fonsos. -..-Milhendis aranayor 

Ba.raj yaptagma. dair vesikas1 olan 
bir baraj miitehasstsma ihtiy&c 
vardtr. Miitehassts bir toprak ba.
raj i~inde ~a.lJ~acakttr. 

AIA.kada.rlarm 15 giin zarfmda 
tahrirt miiracaatlerini Ankara pos• 
ta kutusu 8? ye. $ilahi miiracaat· 
lanm Ankara Anafartalarda Emek 
aparhmam 8 numa.raya. yapmalan. 

Sah1b ve Bc~muharrtrt: Yunu• Nacli 
Umuml ne~rtvatt tdars eden Yazt I~Lert 

Mfldilrfl: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhu1111e' matbacm • 

Y az1n ins an kendini 
daha kolayhkla ii~iitiir ! 

Nezle 
Ba~ agrtsi 
Kirikiik 
Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametle rini goriir gormez derhal 

Almak lazimdir ! 
NEVROZiN soguk algmhganm tena. akibetler dogurmasma. m:tni olmakla be• 
raber biitfln tsttraplanda dindirir. lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. Jsmine 

dakkat. Taklidlerinden sakmmtz, ve Nevrozin yerine ba§ka. bir marka 
verirlerse §iddetle reddediniz. 

istanbul Liman1 Sahil S1hhiye 
• 

Merkezi Sabnalma Komisyonundan : 
A - Merkezimiz icin bin bel? yiiz ila iki bin teneke benzin satm almacakhr. 

Beber tenekesinin tahmin bedeli 285 kurul?tan 5700 lirad1r. I 

B - Sartnameler merkezimiz Levaz1mnd.an paras1z ahmr. 
C - Eksiltme 6 eylul 1938 sah giinii 15 te Galatada Karamustafapa~a s 

kagmda mezkUr Merkez Satmalma Komisyonunda yapuacaktJ.r., 
D - Eksiltme kapalt zarf usulile yap1lacakbr. 
E - Muvakkat teminat paras1 427 lira 50 kuru&tur. 
F - Eksiltmiye J;tireceklerin 1938 senesi Ticaret Odas1 vesikalarm1 

meleri ~artttr . 
G - Eksiltmiye girecekler eksiltme giinii saat on dorde kadar teminat pa.

ralarml vatlrmtl? ve teklif mektublanm Komisyona tevdi etmi$ ol .. 
malan sarttlr. Aksi taktirde eksiltmiye giremezler. ( 5528 )' 

SiNGE 
Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah SiNGER saatlerinin yeni 

modelleri gelmil?tir. Fiatlan 75 lira ila 500 lirad1r. 

EMSALLERI GiBt ON BE$ SENE GARANTiLIDiR 

Ta§rad.aki muhterem mli~terilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gonderilir. 

S t N G E R SAAT MACAZASI i stanbul Eminonii 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR'I 

HORMOBiN 
Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata, istanbul 

Karacabey 

~ 

Merinos Y etistirme • 

~iftligi Miidiirliigiinden : ,-
Merinos Yeti!$tirme Ciftligi hayvanah ihtiyac1 ic;in c 600,000 • alb yiiZ 

bin ,kilo yulaf kapah zarf usulile eksiltmiye konmu&tur. 
!hale 7 eylul 938 tarihine musadif ~ar§amba giinii saat onda <;iftlilt 

merkezinde yapllacaktlr. 
Yulafm beher kilosuna dort kuru~ seksen santim muhammen k1ymet 

takdir edilmi~tir. 
Muvakkat teminat miktan c 2160 » iki bin yiiz altmll? liradrr. 
isteklilerin ihale gilnil saat dokuza kadar mektublanm 2490 say11J ka· 

nun hiikiim1eri dahilinde Komisyona tevdi etmeleri, ~artnamesini gorme).( 
istiyenler Ankara, istanbul, Bursa Veteriner Miidiirliiklerile <;iftlik Mi.i~ 
diirli.igiine miiracaat etmeleri Han olunur. ( 5572) 

DAiMON FEN ERLER 
Meraklilarina Miijde: 

200 lUi 600 metre u;•k veren 

1938 Modeli 

I N 
F enerleri gelmi§tir. 

1y1 1~1k a lmak i~in yalmz 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

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

markasma dikkat ediniz. 

Erzurumda yap1lacak olan sinema binasmm kargir in~aatmm yirmi be~ 
bin lirahk in~aat k1sm1 vahid.i fiat iizerinden kapah zarf ·usulile eksiltmiye 
konulmul?tur. 

Eksiltme 7 eylul 938 c;ar!$arnba gilnii saat on alhda Beled~ye Ba~kanllle 
odas~nda te~ekiil eden imar Birligi Komisyonunda yap1lacakt1r. 

Istekliler teklif mektuJ:>lan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ve bin sekiz yi.it 
yetrni§ be!$ lirahk muvakkat teminat mektubu veya Nafta Vekaletinde~ 
1938 takvim y1hnda almm1l? miiteahhidlik vesikasile birlikte ihale giintl 
saat on be~e kadar imar Birligi Komisyonu Ba&kanhgma vermeleri ve bll 
zarflarm iyice miihiir mumile kapatllmi!$ olmas1 laz1md1r. 

Ke~if ve §artn9rneleri her gun imar Birligi Fen Heyetinde goriilebilit· 
( 5652) 


