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" Kemalizm 
inktl8btntn prensipleri 
Bnyuk Turk medeniyetinia tarihi "'" 
sosyolojik tetkiklerini ihtiva eden fev-

kalade enteresan bir eserdir. 
Yazan: 

Alfons Dode 

Tarask Tartaron 
Kitabm ba§-PIIiJ~rhum S1raceddin 

Has1rctoglu il Dode'nin resim-
leri ve tercii ri vard1r. Edebi, 
merakh, giilii ek me§hur bir e-
serdir. 

\....... M. Saffet Engin Onbe~lncl y1l 
ISTANBUD - CA0AL00LU ~ 
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Almanya etraf1nda aks iilameller 

Fransa ihtiyal sznzflarz 
silO.h allzna ~ajzrdz ~e 
hududlarz takviye etti 

.. ~omanya da ~ekoslavakya i~in harbe. haztf! 
TU.ii~iiiliii"iaYi'k"O'idUQU Eger Almanya <;eklere 

hurmot mevkiine tee a viiz ederse •.• 
YUksoltmoge ~all3al1m 
fF:::!. enclik gazetesinin son say1smda 
~ «tiirk~e konu§mak» mevzuuna 

dair yaz1lan dikkatle okudum. 
Dogrudan dogruya Atatiirk ink1labmdan 
dogan yeni neslin milli bahisler iizerinde 
Rosterdigi hessasiyet iftihara lay1khr. Bir 
~arnanlar, Beyoglu magazalarmda yahu· 
di satJcJ kJZ!arile frenk~e konu§an, pasta· 
hanelerde Rus hizmet~ilere frenk~e derd 
~nlatmaga ~ah§an zi.ippe ve miitereddi 
h~Ier gittik~e azahyor artJk. Buna muka
bt!, mill! benlik duygusu tekamiil etmi~. 
Vapmak istedigi ileri hamleler i~in muh
tac oldugu kuvvet ve kudreti yalmz da· 
rnarlarmdaki asil kanda anyan, kuvvetli 
bir genclik kiitlesi kazamyoruz. 

Onun giir sesi, yannki emniyetimizin 
ba§hca esastdtr. 

Dii meselesi, otedenberi hepimizi me~· 
bir dl'rddir. Cumhuriyet ilan 

ediJeli on be§ seneye yakla~tlgl halde, ara
Tntzda hala tiirk<;e bilmiyen vatanda~lar 
'var, Hala baz1 umumi yerlerde zaman 
~arnan ti.irk~emizin golgede kald1gl, ekal· 
liyetler tarafmdan ekalliyette bnak1ldlg1 
Roriiliir. Gramer hatasile dolu tabelalar, 
e] ilanlan, programlar eksik degildir. Bu 
hususta vilayetlerin ve belediyelerin gev· 
§ek da vrand1klanm Genclik gazetesindeki 
arkada~lanmJzla beraber kabul etmek 
•lecb1 11 J tindcyiz. Fakat nas1l yapahm 
da. bu i§i bir nizama !okup kokiinden hal· 
led1verelim '? hte, biitiin dava buradad1r 
~e zannedersem bugiine kadar bu hususta 
tsash bir fikir ileri siiriilmemi~tir. 

Evvela §UOU soyliyeyim ki, bazi asabi 
<~rkadaglarumzm sokakta, tramvayda, ~u
~ada, burada yabanc1 bir dille konu~an 
hl\sanlara ihtarda bulunmalan yanll§ bir 
arekettir. Bu gibi manas1z ve usulsiiz 

ta. kmhklarla bir netice elde edebilecegi
~izi umanlar varsa aldamyorlar. <;i.inkii 
b~r t~ktm insanlan.n ar~l.armda yabanc1 

tr d1! konu§malanle biZim davam1z ara
~1 da miinasebet yoktur. Bizim davam1z, 
'tiirkiyede ti.irkc;enin hakimiyeti davas1· 
dJr. Hakim dil, resmi dil demektir, 
b~uma hitab eden dil demektir. Ti.irk ta-

11Yetinde bulunan vatanda§lar, hususi 
b:~nasebetlerinde istedikleri dili kullana· 
:hrJer. F akat umumi hayatta tiirk~e 

~sashr. Ne yaz1k ki, yabanc1 memleket· 
Crde yerle§mi§ bulunan Ti.irk tebaasm

dan baz1 yahudilerin sefarethaneler vas1· 
lasile devletimize bile, mesela frans1zca, 
altnanca yaZJlmi§ istidalar. verdiklerini ve 
~aha tuhaf1, bunlann muamele gordi.ik· 
er1nj birkac; sene evvel duymu§tum. 

I !\esmi mi.inasebetlerde raslanan ihmaltl §oylece kaydettikten sonra, arttk so· 
akta gordi.igiimiiz manzaralan yadlf

g~nuyacagtmlZI samyorum. Sokak, umu-
01 hayatm ba§hca sahnesidir.. Bir diik· 

a.n tabelas1 ancak umuma h1tab etmek 
' 8rtile orad~ yer alabilir. 1Ianlar ve her 
;urJu ne§riyat da oyledir. Bu gibi yazl
tdaki gramer yanh§lan, dilimize ve do
ay1~ile milli benligimize hiirmetsizlik de
lll~ktir. 0 yanh§lan yapanlan §iddetle 
CezaJandtrmak miiJki ve beJedi amirJerin 
Vazifesi olmak icab eder. 

Rumen ordusu derhal <;ekoslovakyayi miida
faaya giri,ecek, Biikre' yerinin F ransa ve 

ingilterenin yaninda oldugunu tasrih ediyor 
/" 

Alzas ve Loren'deki ~imal manevralanna i tirak eden agu 
Frans1z tanklan harekat esnasmda 

Paris 5 (a.a.) - Havas bildiriyor: 
Enternasyonal vaziyet dolaytsile ve 

Almanyamn §imali §arki hududunda te· 
vessiil ettigi mi.ihim tedbirlerin ve • asker 

ve levazim mevcudunu takviye etmesi ne· 
ticesi olarak hiikumet bir tak1m emniyet 
tedbirlerine miiracaat etm~k mecburiye -

' rArkasJ sa. 6 aUtun 4 tel 
1 1 I II 111 till t 111111 IIIII I I II II I II Ill I II II I I till I I II II I I Ill It I I ttl IIIII I I till I I till I I lilt I I lilt I I I ttl 1111111 IIIII I till II Ill 

Halk Bankas1 Ankarada 
diin merasimle a~tldt 

Merasimde Meclis Reisi ve V ekillerden bir kismi 
bulundu, ~akir Kesebir, bankantn kii~iik esnafa 

kredi temin etmek i~in kuruldugunu soyledi 
Ankara 5 (a.a.) - Halk Bankas• 

ve Ankara Halk Sand1gmm a<;Jh~ m~ra
simi bugiin yapllml~ttr. 

Merasimde, ba&ta Biiyiik Millet Mec· 
lisi Reisi Abdiilhalik Renda olmak ii!e
re Dahiliye V ekili ve P arti Cenel Se k
reteri Siikri.i Kaya, lktlsad, Adliye, Ma· 
liye, Ziraat, Giimriik ve fnhisarlar, S 1h. 

hat ve lc;timai Muavenet Vekillerile meb· 
uslar, bankalar idare meclisleri reis ve 
azalarile direktorleri. Ankara Vali ve 
Brlediye Reisi haw bulunmaktaydJ!ar. 

Banka idare meclisi reisi Muvaffilk 
i~men bu vesile ile soyledigi bir nutukta, 
Kemalist rejimin yurdun ekonomi ciha1.1· 

f Arkas1 Sa. '1 satun 5 tel 
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japonlar Hankov' u ihata 
etmege ugra§tyorlar 

Lo,an'da 
ric'at 

~in ordusunun maglub edilerek 
hattJnJn kesildigi bildiriliyor 

... 

Ge!;en seneki Niirenberg kongresinde Hitler ( ortada) a!;m& nutkunu soylerken 

Prag hiikiimeti diin; Almanlartn 
8 maddelik mutalebatini hemen 
tamamen kabule karar verdi 

miizakere· Hitler nutkunu bugUn sOyliyecek 
ler ~ok hararetlendi Norenberg' de hakim olan kanaat fudur: « V az ge

Hiikumet bugiinlerde kat'i ~emiyecegimiz bir,ey i~in bizimle harbetmek 
plan• Siidet partisine caniyane bir hareket olur.» 

tevdi e ecek 

Prag 5 (a.a.) - Havas Ajansi mu -
habirinden: 

Siyasi nazirlar meclisi, bugiin saat 
17,20 de toplanmt§hr. Bugiinkii toplanll, 
fevkalade bir ehemmiyeti haizdir. 1ki ii~ 
saat kadar devam edecegi zannolunan 
mi.izakerelere olduk~a buyiik bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

£Arkas1 Sa. '1 siltun 1 del 

Berlin (Hususi) - Nazi partisinin 
senelik kongresine i~tirak etmek iizere, 
Almanyanm her tarafmdan ve hatta ecne
bi memleketlerden Niirenberge gelen 
nazilerin ve muhtelif te§ekkiiller mensub
lannm say1s1, 800 bini bulmu~tur. Bu sa
bah Munihten Ni.irenberge muvasalat e
den Hitler, istasyonda nazi erkam, bele
diye reisi ve kalabaltk bir balk kiitlesi ta· 
rafmdan kar~J!anmJ~tJr. Ac;1k bir otomo· 

bile binmi olan Fuhrer, halkm tezahu
rah arasmda Doy~er Hof oteline inmi~tir. 

Hitler, ogleden sonra, beraberinde 
Rudol Hes ve diger nazi erkam oldugu 
halde Niirenberg belediye dairesine git· 
mi§tir. Burada_ belediye reisi, Hitler'e k1· 
sa bir beyam ho§amedide bulunmu§tur. 

Hitler'in beyanall 
Hitler, bu hitabeye cevaben demi§tir 
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Yugoslavya Kraiiiilk Hatay kabinesini Dr. 
s. M. II nci Piyer A Melek te§kil ediyor 

15 ya~tnda • 
Hiikumet bugiin Meclis huzuruna ~Ikarak 

Dost ve miittefik mem· 
leket bu mutlu giinii 

kutluluyor 

Dost Yugoslavya, bu giin, Majeste t
kinci Piyer'in on be§inci dogum y1hm 
tes'id ediyor. Biitiin Yugoslavlarm tam 
bir ittihad i~inde kuthyacaklan bu bii
yiik giin, gene hiikiimdarm Yugoslav 
milleti kalbinde kazand1g1 biiyiik sevgi 
dolay1sile, fevkalade revnakh olacakhr. 

6 eylUl 1923 te, Belgradda diinyaya 
gelen !kinci Piyer, babasmm Marsilya 
suikasdi neticesinde vefatl iizerine tah
ta ~1kt1g1 zaman heniiz 11 ya~mda idi. 

·= 
[Arkast sa. '1 siltun 5 te] 

un ...... uu nne 

Havuzlar1n tslaht 

programtnt okuyacak, kabinede dort 
Naztrla sekiz miistesar vard1r 

Aritakya 5 (a.a.) - Anadolu ajansmm 
hususi muhabiri bildiriyor: 

ilk Hatay kabinesini te~kile bu giine 
kadar Hatay valiligini yapmakta alan 
Doktor Abdurrahman Melek memur e
dilm.i~tir. 

' 
Ba§vekil yarm meclis kar~lSlna ~1ka· 

rak yeni kabineyi takdim edecek ve be· 
yannamesini okuyacaktlr. Doktor Ab· 
durrahman Melegin kabineyi' §U suretle 
te~kil edecegi zannedilmektedir: 

[Arkas' Sa. 7 siltun 6 da} 
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: Balkanlararasl T1b Konoresi 
4 ~memleket.· dotktorlar1 
yann YtldtZtla toplantyor 
Kongreyi S1hhiye Miiste,ari a~acak, 'ereflerine 
eglenceler tertib edilecek olan misafirler izmirle 

havalisini de ziyaret edecekler 

Magaza, Jokanta, kazino gibi yerlerde 
?ah§an vatanda§larm da kendilerine mii
acaat eden mii§terileri bizim dilimizle 

'tar§llamalan §art hr. ~ayed kar§Jsmdaki 
~dam tiirkc;e bilmiyorsa, ancak o zaman 

a ka bir anla§ma vas1tasma miiracaat 
·~dilebilir. 

. Resml ve umumi miinasebetlerdeki va· 
1'ltyetler miistesna ·ki maalesef hi~ nazan 

Japon kuvvetleri bir nehirden ge!riyorlar Deniz Bank, idarenin inki§afi 
Tokyo 5 (a.a.) - Domei Ajansm -~malinde ilerlemek suretile Hanltov'un i~in yeni bir miidiir tayin 

NADIR NADI 
~ !Ar~CL3~ sa. 3 ~U.t1!T& 5 tel 

dan: ihatasma metodik hir tarzda devam et .. ediyor 
Lihan' dan gel en gazete naberl~rine mektedirler. '(Y a:z:rsr 7 nci sahrfeae) 

gore Japonlar, Yang~e'nin cen~b ye §i· ... IA!ka3i sa, 3 siltu.~ 1 c!el ••••••-•·------ ......... 
T1b hattnsmm a!;Ih§ merasiroi.J?.e aid bir inhba ile haftay1 a~an Prof. Akil Muhtar 

.l • • · (Ya:z:rsr 7 nci aahilemi:z:de) 



Tarihi roman : 29 

Halk, Trova'da akla 
gosteren 

Edirneye 
Asil'in , 

geldigi 

Yazan: M. TURHAN TAN 

stgmaz zor oyunlar1 
mezartndan kalk1p 
vehmine kapdrm,b 

Bu avare yuriiyii& bir muddet siirdu 
~e Y ani, hi~; farkmda olmadan odun pa

anna vard1. Oras1 ~hrin en geni~ yeri 
di. Biitiin ah&veri~ burada yap1hrdi, pa
ayular kurulurdu. ihtiyar gardiyan, bu 
eydanm kenannda birdenbire silkindi, 

ykudan uyamyormu~ fl;ibi gozlerini 
gu§turdu. Ciinkii kuvvetli bir giiriilti.i 
ulagma f<arpm!~tl ve biiyiik bir kalaba

Jk dalgm gozlerine golge golge do1mu~-
u. 

Y ani ilkin bir panayu yerine di.i~tiigii
e zahib oldu. Sonra o kalababgm bir 
ambaz kumpanyast tarafmdan yaptlan 
yunlan seyir i~in toplandJgmt anladt. 
u tesaduften memnun olarak biraz iler
di, kollanm gogsune kavu&turarak ken-
!si de - ac;:1kta huner gosteren • cambaz
an seyre daldt. 

Oyuncular yirmi ki§i kadar vard1lar. 
imi me~inden kara kiilah ve ciibbe, ki
i san yaldJZh kaftan ve bork giymi§ti. 
ir deveku§U, belinden yukanst insan ve 
~aglSl at olarak yaptlmt& garib bir mah
k, on tekerlek iizerine kurulu biiyi.ik 

ir ko$k, iki okiiz arabas1, li<; uzun yagh 
'rek, vah§i ve ehli bir siirii hayvan bun
rm oyun malzemelerini te~kil ediyor -
u. Deveku§u • ustahkh hareketlerle, 
u&u andtran stc;rayt~larla, ~uurlu yatrp 
lkmalarla ve birdenbire yere uzamp 

vrana ktvrana yumurtlamalarla - halk1 
"ldiiriiyordu. Y an insan, yan hayvan 
klindeki tuhaf mahluk da eline verilen 
almkihcla hirc;ok hunerler gosteriyordu, 
yircilere parmak IsJrhyordu. 

Her~eyden evvel ve her~eyden ziyade 
mbazlann kendileri dikkat uyandm • 
rdu. Bunlarm c;:ogu iri, c;ok iri adam
rdi. Hele iki tanesi korkunc hirer en • 
m ta~Jyorlardl. Onlar kadar ciisseli ol-

amakla beraber ba&ka biri de ylik~ek 
yu, kuvvetli omuzlan ve son derece 
vik hareketlerile blitun gozleri kendi 
erinde topluyordu. Oyunu ve oyuncu-
1 idare eden bu adamd1. Sa~larma ba
Irsa orta ya~hyd1, k1rkm1 gec;kindi. 
vikligine baktlmca da yirmi ya~mda 
delikanh samltrd1. 

Bu iic; iri adamla ctva gibi hvrak, a· 
or zannolunacak derecede hareketli 

riinen iki ince delikanhdan sonra hal
bilhassa ilgi gosterdi&i bir oyuncu da
vardt: Ciice! .. Bu, yuzii gozu boya

bir ucube idi. Gerc;i tam ciice sayJla
zdi. Hele ciicelerde ~okluk goze c;ar· 

uzviyet ~arp!khgt, ahenksiz olgun
' giiliinc tenasubsiizliik bu oyuncuda 
tu. F akat oburlerinin yanmda ciice 
iinuyordu, halka da o s1fatla tamttL· 
l~h. 

iiriiyen ve konu§an bir ~ift kara 
, o dev ciisseli iki adam, birer manda 
rusu omuzhyarak seyirciler arasmda 
a§tmyorlar, sonra bu yavrulan - hirer 
be miibadele ediyorlarmi~ gibi • bir
erile degi~tiriyorlardi. Herbiri yiizcr 

gelen o canh s1kletlerin bu kuvvetli 
arda aldt~ hafiflik seyircileri hayran 

btrak1yordu. Herkes derin bir beht 

de~i. Hele oyunlan seyre ko~mu~ o
kadmlar ve k1zlar, gozlerini ugu~tu
gu~tura bu mucizevi erkek kuvvetini 

salalanna s1gdtrmaga cah§tyorlardt. 
iri kayalan birer fiske ta§l gibi atJp 
n ve bu kayalarla kayd1rak oymyan 

azmam adamlar giimii§ sikkeleri 
ak arasmda k1rmak, kuturlan hayli 

n demirleri egip biikmek tarzmda a
lar gostererek alki§landJktan sonra 
m ctva diye birbirlerine gosterdikleri 
kty1m delikanblar ortaya geldi. Biri, 
tarafma b1cak dizilmi$ bir ~ember • 
siiziiliip gecti. ~mberin otesinde 
oylu oyunculardan biri duruyordu. 
yap1h oyuncu, c;emberden c;tkar <;!k-
dogrulmadan o dev ciisseli adam! 

klarmdan yakaladt, ayakiistii ba$tna 
· ve bu ag1r yiikle egi]ip kalkmaga, 

$ekilleri almaga ba~lad1. Manda 
ulanm hirer kuzuymu$ gibi ta~1yan, 

kayalan fiske ta~t gibi kullanan o 
etli oyuncu ~imdi, bir kavak dah 
'nde yuk~len ha~metli bir c;am aga· 
andmyordu ve incek1ytm gencin .te
iistiinde egilip kalhyordu. 

alk, Trova'da akla s1gmaz zor o
an gosteren A$il'in mezarmdan ka1-
Edirneye geldigine, yahud bu ince 
1 gencin A$il soyundan iiredigine 
rak heyecanh bir mazi riiyastm ya

du, delikanb cambazm ~ahsmda 
'i alkt~byarak Trovahlar'm zevkine, 

ortak olmak vehmine kapthvor
Disisinde, erkeginde boyle kuruntu 
. Kuvveti alkl&lamakla kuvvet bul· 
nm, biraz Trova'hla~ttklanm te -

ediyorlard1. (I) 
kmhkla kan~tk olan bu kuruntuyu, 
hareketsiz duran obiir ince deli -

kanlmm yapt1g1 oyun. son hadde <;Jkar· 
dive odun pazan, hirer Trova'h kesilen, 
heyecandan ctlgma donen be~ alh yiiz 
ki$inin yaygarah alk1~ile adeta sarslld!, 
yerinden oynad1. 

Delikanh cambaz, dev ciisseli adam! 
topuklanndan yakalay1p havaya kaldt • 
ran arkada~m1 ayni suretle havalandtr -
m1~ ve $imdi ortada altJ metreden vi.ik • 
sek canh bir abide dola$maga ba&lanu~
tl. lkinci oyuncunun oburlerini • butiin 
aguhklanna ve durumlarmm nezaketine 
ragmen - boyle yerden goke u~urur gibi 
tepesine kaldmvermesi seyircileri delice 
bir ~vine ic;inde bJTakhgmdan alkt~m. 
yaygaranm sonu gelmiyordu. 

Oyuncularm birbirinden hiinerli olan 
numaralan da heniiz tiikenmi~ degildi. 
Ciice, iki incekw1m delikanlmm ve dev 
cusseli cambazm iistiiste gelerek te~kil et
tikleri ehramm yiiksekligini ol~mek ictin 
yagh bir smP;a c;Jkttktan sonra yere at• 
lam1~ ve bir kedi yavrusu cevikligile biz
zat o ehrama hrmanarak en iistte bulu
nan ~am azmam oyuncunun tepesine 
b~gda~ kurmu~tu. 0 alt1 metreden yiik • 
sek canh abidenin tepesinde bu minimini 
adam, dalh budakh bir kaya uzerine a
hlmi~, renkli, boyah bir kapaga benzi • 
yordu, halkm gozlerini kama§hnyordu. 

Bu sahne sekiz on dakika surdi.i, oyu· 
nu idare ediyor gibi goriinen k1r sa~h 
cambaz, ba~mdaki kiilah1 ~1kararak ve 
sagma soluna reveranslar dagttarak seyir
cilere te~ekkiirlerini sundu, bir i§aretle 
dort oyuncunun te§kil ettigi ehram1 boz· 
durdu ve ciiceyi yamna ahp parsa top -
lamaga giri~ti. Erkeklerin oni.inde boyun 
kmyor, kadmlarm kar~tsmda riikua va
nyor ve kiilahma para ahlmca temiz bir 
Bizans 1ehc;esi1e minnettar hirka<; kelime 
mmlday1p geciyordu. Ciice de onun her 
te~kkiir kelimesine hiiner]i bir perende 
ile i~tirak edip halkt giildiiruyor ve para 
vermiyenlerin burunlanna .. gene hii • 
nerli bir s!C;rayl~la - pabudanm opti.irii • 
yordu. 

Y ani, biitiin bu kalabahgm ic;inde 
I 

gii]miyen, alk:1~ yapmtyan, z1vanadan r.;.tk-

miyan yegane adamd1. Lakin onun ta -
$1chih Heyecan odki o kalabahktaki i~ 
c;arpmhsmm topundan arhktt, adeta huh
ran derecesindeydi. Cunki.i oyunu idare 
eden kahu omuzlu, kahn hazulu camba
Zl Dimetokadaki yamagma benzetmi~ ve 
yagh direge bir go]ge siihu1etile yi.ikse -
len, ustiiste c;tkan u~ irihoy oyuncunun 
tepesine ayni kolayhkla hrmanan cuce -
nin de dilsiz ilya olduguna kanaat getir
misti. Bu sebeble kabma s1gmaz bir du
rumdaydt, yiireginin halecan ve heye • 
candan par~alanacagmi sanarak i~in ic;in 
k1vramyordu. 

Bununla heraher kafasi durmadan i~
liyordu. Dimetokay1 hir buc;uk gunde 
zapteden Dimitriyos'la ilyanm yanlarma 
bir iki diizine arkada~ alarak, bir tabm 
hayvanlan da beraber siiriikliyerek Edir
neye geli§lerinden dogacak neticeyi apa
<;lk goriiyor, fakat bu neticenin ne surel
le yarahlaca~bm kestiremediginden ze -
kasm1 zorlamak suretile bu mech•Jlii 
halletmeiZe ugra~1yordu. Arttk T eodosya 
meselesine ktymet vermiyordu. Ciinku 
klZln Tiirkleri aramaga ~1kmasma 1lizum 
kalmadigini anhyordu. Binbir <;e§id teh
likelere ~ogiis gerilerek ayaklanna gidil
mek istenilen Tiirkler, i$te hic;hir tehli • 
keye ehemmiyet vermeksizin kendi ayak
lanna gelmi§lerdi. Simdi yapJ]acak i§ bu 
geli~i kiiciik prensese mujdelemekten iba
ret olup usttarafmt du~iinmek ona taalluk 
eden bir meseleydi. 

F akat o, <<me<;hul» den ve hatta 
«miiphem>> den ho~lanmtyan bir adam
dt. Her*eyde ac;tkhk arar ve her~eyi ap

ac.;Ik gormege c;ab~Ird1. Olgunluguna 
inand1!h zekasma da ancak boyle gori.i~

leri yak1~ttnrdL Bu sebeble &iiphe ic;inde 
bocalamayt dogru bulmad1, Dimitriyos'a 
benzettigi oyuncu ile dilsiz llya oldugu

na hiikmettigi cucenin parsaya <;lkttkla
Tini gorur gormez halecamm bastlrdt, 
heycamm yendi, kendine <;ekidiizen ver
di ve o iki cambaz yanma geldikleri va
kit garib garib giiliimsedi: 

<Arkast var> 
(1) A~il (Achille) eski Yunan mitoloji -

sinde en yiiksek kahraman olarak tasvlr 
olunan muhayyel blr §ah.siyettir. Tr'Jva 
muharebesinde o §ehrln bahad1r prensi 
Hektor'u oldiirmii§ ve cesedini kendi cenk 
arabasma baghyarak ii<; defa kalenln et
ratmda siiriimii§tii. Me~hur ~air Orner. 
ilyada adh eserlnde .Mil'ln kahramanllkl:l.
rmi sahlfeler dolusu tasvir eder. Onun 
ifadeslne gore .Mil'ln anast blr peri ldl ve 
bu pert. yaralanmaktan muhafaza l<;ln og
lunu cehennemde bir suya sokup ~Ikar -
ml§tl. Fakat o i~i yaparken .Mil'ln topu
gundan tuttugundan o nokta l.Slanmanu$ 
ve A$11 de ,. bir zamparallk maceras1 so -
nunda - topu~undan zehlrl1 okla vurularak 
olmti~tiir! ... 

M.T.T. 
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c· hir ve M t Haberlerl J 
Valinin Ankar da 
yapt1g1 temaslar 

4,5 mil yon lirabk a vans 
muamele.si bitirilecek 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Os

tiindagm Ankaraya gittigini diin yaz • 
m1~tik. AldJgtmtz malumata gore, Mu -
hiddin Ostiindag, Ankaraya Ba~vekil 
Celal Bayann daveti uzerine gitmi~tir. 
Bu davet, lstanbulun iman i§ile alaka • 
dardtr. 

,Sehrin miistakbel planmm tatbikt, Be
lediyeye yeniden varidat temini ve milll 
bankalardan Belediyeye verilecek 4,5 
milyon lirahk avansm itasma aid mua • 
melenin ikmali, daimi sergi i§i, Ankara
da yap1lacak bu temaslarda miizakere ve 
intac edilecektir. 

Almacak para ile derhal Gazi koprii
suniin iki tarafmm ac;llmast i~i ikmal edi
lecek ve gelecek sene bu mevsimde Gazi 
kopriisu in~aah bitirildigi zaman koprii
nun iki ba~l da a~llml~ olacakttr. 

Bundan ba~ka Karakoyden Beyoglu
na gidecek olan hiiyiik cadde dahi, bu 
para ile actlacakhr. 

Muhiddin Ostiindagla arkada~lari 
nakkmda otobiis tahkikah dolaytsile 
Devlet Surasmda verilecek karar, alelu· 
sui gtyaben verilmektedir. Valinin An -
karaya gidi~inin bununla alakadar ol • 
madt~l anla~tlmaktadu. 

MALIYEDE 

0~ ayhklar veriliyor 
Mlitekaid, eytam ve eramile aid li~ 

ayhk maa~larm tevziine diin Malmli
dlirluklerinde ba§lanm1~t1r. 

SEHIR ISLER/ 

Yeni Valde han1 in§aabna 
hazuhk 

Eminoniinde y1k1lan Valde hammn 
yerine Evkaf idaresi tarafmdan Yeni
postane kar§Ismdaki arsaya gene bu 
namla yeni bir han yaptmlmas1 karar
la§ml§h. Evkaf idaresine aid bulunan 
bu arsadaki barakalar y1ktmlarak sa -
hamn tesviyesine ba§lanmt§tlr. Yakm
da in~aata ba§lanacaktir. 

Kopri.i dubalari denize 
indirildi 

AtatUrk koprUsU dubalannm montaj 
ameliyesi bitirilerek denize indirilmi~
tir. Bunlardan bir k1sm1 Unkapamna 
getirilmi§, yerlerine konulmu§tur. Bir 
kJSml da Balat atelyesinin oni.indedir. 
Bunlar da bir iki gline kadar yerlerine 
getirilerek baglanacak ve bu suretle 
kopriini.in duba k1smma aid i§ bitmi~ o
lacakttr. Ondan sonra list ktsmmm in
§aatma ba~lanacakbr. 

Sekiz diikkanin daha 
istimlak muamelesi bitti 

Eminoniinde Valde hamnm bulun • 
dugu adada istimiak edilerek ytk1lma i§i 
mi.iteahhide verilen altl dukkandan Ba
hkpazan caddesine tesadiif eden iki ta
nesi yikllmaktadir. Bu alti diikkandan 
ba§ka sekiz dlikkanm daha istimlak mu
amelesi bitmi§, bunlar da ytktlmak iize
re muteahhide verilmi§tir. Bunlarm da 
bir an evvel bo§alttlarak y1ktmlmasma 
c;ah§tlmaktadlr. 

lntihab defterleri 
Soyadt esasma gore haz1rlanmakta o

lan intihab defterleri, her tarafta ikmal 
edilmi§, yalmz iki kazada bazt noksan
lar kalml§hr. Aym on be§ine kadar bun
lar da yeti~tirilecektir. Te§rinievvelin 
ilk haftasmda yeni belediye intihabah
na ba~lanmak iizere haz1rhklar yap1l -
maktad1r. 

KVLTOR ISLER! 

Kamplardaki rand1man 
Maarif Vekaleti, askerlik kamplanna 

kac; talebenin i§tirak ettigini, bunlardan 
ka9 talebenin imtihanda muvaffak ol -
dugunu ve bu i§ i~in nekadar masraf ih
tivar edildigini sormm~tur. 
Y eni ortamekteblerde kayid 

ve kabul 
~enrimizde yeniden a~tlacagm1 yaz • 

dtgtmtz Pendik, Zeyrek, ve Ni~anta • 
§tndaki ortamektebler ic;in icab eden le
vaztml tedrisiye ve blitiin ihtiyaclar te
min edilmi§tir. Eylul ayt i~inde tesisleri 
ikmal edilecek olan bu mektebler i~in 
Maarif Vekaleti tarafmdan haz1rlan -
makta olan mudiir, muallim ve idare 
memurlart kadrosu yakmda alakadar • 
lara teblig edilecektir. Yeni ac;Ilacak or
tamekteblere kaydolunmak iizere mil • 
racaat eden talebeler &imdilik namzed 
talebe kaydolunmaktadtr. 

ONIVERSITEDE 

Do~ent ihtiyactnin kar~Jlan· 
maslna aid haz1rhklar 

lJniversitede miinha112 do~entlik i9in 
2 te~rinievvelde ba~hyacak imtihanlara 
aid haZlrhklar ikmal edilmi§tir. Tetkik
lerini ikmal etmek ve tezlerini haztr -
lamak iizere A vrupaya ve Anadolunun 
muhtelif §ehirlerine giden asistanlarm 
bir k1sm1 §ehrimize donmii§lerdir. Miin
hal 12 doc;entlige sec;ilecek asistanlarm 
imtihamm mi.iteak1b Universitede do -
c;ent ihtiyac1 kar§llanml§ olacaktlr. 

Soruyoruz I 
Maymunu sahibinden , 

nit;;in alamiyorlar? j 
Arkada§lanmtzdan biri, Gozte • 

pede Y eniyolda oturmaktad1r. Bu 
dostun c;ocugu, ge~en giin Erenkoy 
itfaiye miifrezesi oniinde oynarken I 

bir maymunun taarruzuna ugraml$, 
ctocuk icin korkunc hayvan, yavru
yu tmml$hf. Kuduz ihtimaline kar
~~. Kuduz hastanesine miiracaat 
edilmi~. hastane derhal alakadar o· 
larak zah1ta ile temasa gec;mi~ ve c;o
cugu di~liyen maymunun sahibin • 
den almarak miiesseseye gonderil -
mesini istemi$tir. 

Aradan bir hafta gec;mi~. yi.iksek 
hir memura aid bulunan bu sus 

~ hayvam, hir tiirlii yakalanarak mi.i-
1 §ahedeye sevkedilmemi§tir. 
~ Zavalh aile, cocugun kuduza 
~ tutulup tutulm1yacagmt heniiz kesti· 
1 remezken, yavrunun, birdenbire dili 
tutulmu~. di.in «;1hr p1hr konu~urken 
bugiin kekeme, tutuk olmu~tur. 

Arkada~lmlzm bir hak aray1p a- , 
ramtyacagmt bilmiyoruz. Ancak, · 
ortada hir c;ocugu korku ile kekeme 
yapan ve sokaga serbestc;e biraktlan 
bir maymun vard1r. 

Kime aid olursa olsun, ortada hir 
amme hakkt mevcud olduguna go
re, Goztepe zabttast, bu hayvanm 
sokaklarda serhestc;e dola§masma 
nastl musaade eder? Hastaneye sev· 
ki kanunen liizumlu bulunan may
munu zabttaya teslim etmiyen zatla 
onu bulundugu salondan alamtyan 
memur kimdir ~ 

Soruyoruz !J 
Donizyollan vo Akay 

birlo~ti riliyor 
Deniz miiesseselerinin 
baz1larinda idari degi· 

•iklikler vapdacak 
Denizbank, gordtigii ltizum i.izerine 

bankaya bagh miiessesderin idari ~ekil
lerinde baz1 degi~iklikler yapmaga karar 
vermi§tir. Bu meyanda Akay idares1le 
Denizyollarmm tevhidi takarrur etmi~tir. 
T e~ekkiil edecek yeni birle~ik idarenin 
miidiirliigiine kimin tayin edilecegi henuz 
malum degildir. 

Denizyollan miidiirii Raufi Manyas
h, timdi Almanyadadu; Denizyollarmm 
in~a edilmekte bulunan yeni gemilerini 
tetkik etmekle beraher Oenizbanktn ge· 
miler ve otellere metrdotel ve garson ye
ti~tirmek iizere tesis edecegi otelcilik ve 
garsonluk mektebi mevzuu uzerinde de 
incelemeler yapmaktadtr. 

MOTEFERRIK 
ltalya ile ticaretimiz hak· 

k1ndaki rapor 
italya He yeni ticaret anla~msal ak

di i~in §ehrimizde yaptlan tetkikler ta
mamlanmi§tlr. Tlirkofis, bu husustakl 
raporunu haZlrhyarak Ankaraya gon -
dermi~tir. 

Hendes ve tabiat 
kitablar1 haz1r ... 

Uzak vilayetlere ilk parti 
kitab yolland1 

Maarif Vekaleh ne§riyat mudiirii Fa
ik Re~id, dun sthrimize gelmi~. Devlet 
matbaasmda =Ik ve ortamekteblerle lise 
kitablarmm tabt i§lerile me§gul olmaga 
ba~laml§hr. 

Oniimiizdeki ders y1h ic;in Maarif Ve
kaleti tarafmdan hamlanan mekteb ki
tablarmdan ilkrnekteblere mahsus olan
lan tamamen h<1zulanm1~ ve diinden iti· 
baren sati~a c;Jkanlml§hr. Bunlarm ara· 
smda bu ytl ac;Ilan miisabaka neticesinde 
kabul edilmi~ olan jeometri kitablarile 
tiirkc;e terimlerl~~ yeniden bastmlmJ§ olan 
tabiat bilgisi kitablar1 da vardu. 

Devlet matbaas1 bir taraftan da uzak 
vilayetlere aid kitablarla Erzurum ve 
Diyarbak1rda :t~tlan depolara mahsus ki
tablan yola c;tkarmt§hr. 

15 eylulde ilk!nektebleri derslere ha~
hyacak ohm 6 vilayet miistesna olmak 
iizere, hemen biitiin vilayetlerde zaten 
tedrisat tegrinievvelde ha~hyacagt 1~m 
ilkmekteb kitablannm tab! i§i bir ay on
ceden hitirilmi§ ve mekteblerin aytldJgt 
giin talebenin elind(. kitab bulunmast te· 
min edilmi~ olacaktu. 

Devlet matbaas; §imdi tab1 i§ini ta -
mamladigl ortamekteb kitablanm cild • 
letmek ve liseler i<;in de henuz tab1 !§I 

bitmerni~ olan bir k1stm ders kitablarlm 
basmakla me~gu1dur. 

Tesbit edilen muntazam hir program 
dahilinde bu i§lerin de eylul ay1 i~inde 
tamamen bitirilmesine ve ortamekteblerle 
lise kitablarmm da ders senesi ha§mda 
tamamen talebe eline dag!tilmt§ bulun -
masmm teminine ~ah~IImaktadlr. Maarif 
Vekaleti ne§riyat miidiirii daha bir miid-
det ~ehrimizde kalarak tah1lan heniiz 
ikmal edilmemi§ olan lise kitablarile 
me~gul olacaktu. 

VILAYETTE 

K11 mesai sa a ti 
Bu aym on be§inden ftibaren devair-"'._ .. 

de yaz mesai saati nihayet bulacak, kt§ 
mesai saatinin tatbikma ba~lanacakttr. 
Memurlar, sabah saat dokuzda i§ b~§ma 
gelecedtler, bir saatlik ogle tatilini rnli· 
tealnb saat 17 de paydos yapacaklardtr. 

Nakledilen nahiye miidiirleri 
$ile kazasmm Teke nahiyesi miidiirii 

Muhlis Tursay Agva nahiyesi miidiirlli-
~iine, Agva nahiyesi mlidiirii ibrahim 
Ural da Teke nahiyesi miidiirliigiine 
nakledilmi§lerdir. 

Fidanhkta staj gorecekler 
Vilayete bagh her kazamn istinyede

ki vilayet fidanhgma kadm ve erkek ol
mak lizere iki§er talebe gondermeleri 
li.izumu alakadarlara bildirlimi§tir. 

CEMIYETLERDE 

<;i~ek~iler cemiyeti heyeti 
umumiye i~tima1 

Qic;ek~iler cemiyetinin heyeti umu • 
miyesi dun toplanmi§ ve nizamname -
ye cemiyetin Partiye kar§l baglam§mt 
gosteren bir madde konulmu§tur. Ya
nn da terziler cemiyetinin heyeti umu
miyesi yaptlacakhr. 

( 
\.. Donanmamiz izmir liman1nda 

!zmir (Hususi) - Butiin §ehir, Kadi
fekalesinin giine§li tepesinden tutunuz, 
Re~adiyeden Bostanhya kadar biitiin 
sahil, donanmay1 seyrediyor. 

Yavuz, kt§lamn kar§lsmda, torpito 
muhribleri daha beride, Yavuzun biraz 
ilerisinde Hamidiye, Erkin, HlZlrreis ya
hyorlar. Ve, sandallarla kaytklar, halk
la dolu olarak mi.itemadiyen Yavuza ve 
diger gemilere gidiyorlar. 

Fuar, 9 eyllll kurtulu§ bayramt, donan
ma, bir araya geldi ve bmirdeki hayat 
canhhgt, gittik~e artan kalabahgm ha
reket ve giiriiltiisii arasmda birdenbire 
t:;Ok degi§ik ve daha kuvvetli bir §ekil 
aldt. 

DonanrnaYl lienliz gor.nllyen nekadar 

Solda: Yavuzun giivertesinden izmire 
bir bakt~, sagda: donanmamn Bahribaba 

pa\·kmdan goriinii~ii 

c;ok i~ kasabalar ve koyler halkt var -
mt§! Bunu, Fuar mi.inasebetile tzmire 
akm etmi§ olan kalabahk arasmda, bu 
defa donanmaya tevecciih edenlerden 
bir k1smmm konu§malarmdan anhyo -
ruz. 

Sahilde, gururlu ve sevincli bakt~larla 
donanmay1 seyrediyor, sandal, kay1k 
bekliyor ve anyorlar. 

lzmir, buglinlerde hakikaten goriile
cek bir manzara arzetmektedir. $ehri
mize dayanan kara, deniz ve demiryol
larmdan mlitemadiyen kafile kafile zi
yaret~iler gelmektedir. Donanmanm ge
li§i ve 9 eylul bayrammm yakla§mast 
hasebile, bugiinkli trenler, kamyonetler 
ve otomobillerle daha biiylik bir akm 
ba§laml§tir. Nitekim Fuardaki ziyaret 
rakamlan da gittik~e ylikselmektedir. 
12 giinde 301 bin ziyaretc;i adedi kayde
dilmi§tir. Su hale gore kapam§taki ra
kam bir milyondan a§agt olm1yacakhr. 

·Siyasi ·· icma 
Filistin · meselesi 

a ngiltere, Umumi Harbde parae D ki§tlgl zaman, diinya Y ahudi se 
yesinin ve bahmus Amerikadaki 

hudi bengerlerinin yard1mm1 ternin 
v~ Filistinde diinya Y ahudilerine bir 
li yurd vermek taahhudiinde bulun 
tu. Diger taraftau da Filistin dahil o 
g\1 halde, biitun Arab memleketlerin 
tiki a! vadediyordu. N eticede bu taa 
ve vaidleri ifa hususunda ingiltere t 

kusa dii§IDU§ ve i~inden ~lk1lmaz zor 
lara ugraml§tlr. 

Filistinde, Y ahudilere emin bir m 
ceret mahalli ~osterilmesi yalmz Y 
dileri degil, kend; tebaast Y ahudile 
kurtulmak istiy~n devletleri de ~ok s 
dirmi§ti. Mesela Lehistan, vaktile 
hk Rusyast tarafmdan, Leh §ehirler · 
iskan ve teksif edilen ii~ bu~uk mi1 
'_' 

1
' ·din in ikhsadi cihetten memle 

hakim olmasma bir nihayet verebilme 
<;in bunlarm Filistine hicretine buyii 
hemmiyet vt.rmi~ti. 

1\ "=11 etler Cemiyetinde, Filistin m 
lesi her ne zaman mevzuu bahsolrnu§ 
Lehistan btitiin niifuz ve gayretini sa 
derek buraya Y ahudilerin muhac 
bir engele ugramamasma ~ah§ml~ ve 
gilterenin politikar,ma her zaman yar 
etmi~ti. 

Biitiin di.inyada 17 milyon 
vard1r. Bunlann \okluk iizere ya§a 
Ian yerler ~arki ve orta Avru_pad1r. 
tile lngilterede, F ransada ve lspany 
dahi Y ahudi ni.ifusu mUhim mikta: 
idi. Lakin bur~hrda katolik taassub 
hc:.lkm ikt!sadl tazyika kar~t galeyam 
lay1sile katliam VP. tehcir suretile Y a 
meselesi bertanf edilmi§ti. 

Bugiin garbi Avrupada bulunan 
hudi unsurlan, muahharen haricden g 

rek tavattun ve temessiil eden Y ahudi 
dirj fakat, orta ve ~arki Avrupa me 
kctlerindeki Y ahudiler <;arhgm son 
manlan rniistesna olarak katliam edil 
mi~ ve yalmz Ghetto denilen ayn 
hullelerde ya~amaga mecbur edilmi§ 
bu suretle Almanyada ve diger me 
ketlerde Yahudiler, lngiltere ve Fra 
Yahudilerinin hilafma olarak ayr1 
millet olarak ya~amt~lar ve i~inde bul 
duklan l!lilletlere temessi.il edememi~ 
dir. 

Bunun i~in, ~irndi garbi Avrupa 
belliba§h Y ahudi meselesi olmadtgl 
de, orta ve §arki Avrupada, Y ahudi 
selesi, bilhassa Umumi Harbden so 
btiyiik bir gaile te§kil edip durmakta 
Bu rnemleketlerin tabi bulunduklan d 
letler, Filistinde Y ahudilere milli l 
yurd vadedilme~inden ~ok buyiik iim 
!ere dii~mii~lerdi. 

Fa kat, bu m1lli yurdu ingiltere, F 
li~tinin en zengin ve en mi.ihim yerler 
de miistakil bir Y ahudi devleti hal' 
kcymaga karar verdigindenberi hjr 
yon Filistinli Arab dort yiiz bin Yah 
muhacirine ve ingiliz idaresine ve or 
suna kar,l, o kadl\r devamh ve §idd 
miicadeleye giri$mi~tir ki boyle bir 
hdi devleti kurmak karannda sebat 
mek hususunda ingiltere bile tereddii 
dii~ii~ bulum,yor. 

Filistinde Y ahudilere milli yurd 
dinden biiyiik i.imidlere dii~en §arki 
orta Avrupa devletleri de §imdi ne ya 
caklanm ~a§JmiJ]lardir. Bunlardan Leh 
tanla Romanyr., kendi mernleketlerin 
bulunan 5 milyona yakm Yahudiyi R 
manyanm Bukovina ve Lehistanm 1ar 
Gali~ya eyalellerinden aynlacak 
noktada yerJ,.~tirmegi ve burada muht 
riyeti haiz bir Y ahudi yurdu kurma 
birlikte dii§uniivJrlar. 

Almanya, ltalya ve Macaristan i 
Y ahudilere kendi niifuslan kadar i~ ve 
megi ve harice gitmeleri ic.;in her suret 
yard1m etmegi tamim etmi§ bulunuyor 
lar. Filistinde bir Y ahudi yurdu tesi 
meselesi ingiliz lmparatorlugunun ir;in 
de biiyuk bir gaile dogurmu§tur. Hindi 
tandaki 80 milyon Miisliiman, Musl' 
manlann nazannda mukaddes olan F 
listinde bir Y ahudi devleti kurulmas1 t 
savvurundan dolayt ingiltereye dii§ma 
olmu§lard!r. Bu miinasebetle a~ttkla 
miicadelelerden 120 milyon mecusi 
temsil eden Hind kongre partisinin ke 
dilerine yard1m etmemesinden rniinfa 
olarak bununh Hindistan politikasmd 
her tiirlii i~ birligin~ nihayet vermi~lerdi 
Filistin meselesi, ve Y ahudilerin nered 
ya§Iyacaklan diinyanm en hiiyiik mesele 
olmu§tur. 

M uht11'rem F eyzi TOG A 

ltalya sefiri geldi 
Ankarada Cumhurreisimiz Atatiirk 

itimadnamesini takdim etmi~ olan yen 
ttalyan sefiri M. Pipepo dUn Ankara 
dan ~ehrimize gelmi~tir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kurustur. 

Abone ~eraiti : { T~rkiye Harte 
'I 1cln feio 

Senelik 14110 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Ve ayhk 400 • 800 • 
Blr •yhk 150 • 'foktur 
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. HAdise!er aras1nda COCUK VE TERBIYE: 
SON I-lABER LEI~ ~amhca tepesi Ahngan ~ocuk 

J I H k ' • h t a stanbulun en giizel tepeai Camh-apoD ar an ov u I a a D cadr~;. fak~t ~u giizelli.gi fethet-
mek r~m lkmc1 Mehmedm orduau-

v I na yaratan orta~agh bir asker iradesi Gene mektebli bayanlarimizdan veya 

etmege UgraQJyor ar lizlmdir: WAyaklariDlZID. pa~alan~a- baylanmizdan almgan tipi portresini ay-
~ ama, aolugunuzun kestlmeame, dtz- nada gorenler az degildir. Sozlerimi gene 

kapaklarmiza kotii bir agn yapt§ma- mekteblilere hasredi§im, hatta onlan da 

Lotan'da ~in ordusunun 
hatbn1n kesildigi 

magliib 
bildiriliyor 

edilerek ama raz1 olduktan aonra boyle bir ite kendilerine aynada gosteri§im kimsenin 

ric' at 
£Ba$tarata 1 tnct sahttede I J apon firm alan tedricen lngiliz ve Fran

Japonlar, (;inlilerin muvasalasrnr 51z imtiyaz mmtakalanm terketmege 
kestiler ba~lam1~lardir. Bu mmtakalardaki ecne-

~anghay 5 ( a.a.) - J apon kuvvetleri hiler arasmda siikunet hiikiim siirmekte 
<;inlileri Lo§aD dagi oniinde maglub et- ise de bunlar Japon makamlarmm istih
rni~tir. ~in mukavemeti, sag cenahlann - zaamiz muamelelerine hedef olmaktadtr
dan c;evirmeleri iizerine kmlm1§tir. Bu su- Jar. Japonya namma soz soylemege saJa
retle 1 aponlar bir c;evirme hareketi neti - hiyettar bir zatm ge~ende soyledigi gibi 
tesinde N ahuliling'i ele gec;irerek <;in - bur ada ~1kan biiyiik bir Cin gazetsi de 
lilerin geriye olan muvasalasim kesmi§ -1 Avrupada bir harb vukua geldigi tak • 
erdir. dirde J aponyanm Almanya ve Italy a ile 

Japonya emniyet mrntakasz 
akdettigi itiHlflar mucibince harbe i~tirak 

teklil ediyor edecegini yazmaktadir. Bu takdirde J a -
Tokyo 5 (a.a.) - Japonya, ba§hca 

devletlere bir nota gondererek Hankov· ponya ecnebilerin kontrolu altmda bulu-
da v\icude getirilecek olan bir «emniyet nan mUltakalan i~gal etme~e te$ebbus 

giri§ebilirsiniz. Bu yaz, bir pazar gii- almmasma meydan vermemek i<;:in li.izum
nii, ailevi bir grupla beraber bu te- lu gordugi.im bir ihtiyattlr. Yoksa her 
penin dik, bozuk ve pia yoku§unu, ya§ta ahngan kimseler oldugu, hatta 
&ert riizgarmr yenmeie te,ebbiia et- vaktinde online gec;ilmezse, ya~ bi.iyi.i
tik, fakat i~imizde biraz ya§lr ve biraz duk~e bunun da arthgt §i.iphe goti.irmez. 
basta olanlar yartyoldan geriye don- Almganlar etrafmdakilerin sozlerinde, 
diiler. Biraz ya§hlar ve biraz ~iiriikler tavnlannda hep kendi §ahislanna mi.ite· 
gibi §air yaptlr inaanlara da belediye· veccih bir mana, bir sayglSlzhk tevehhiim 
nin ihmali bu giizelligi yaaak etmi§- eder ve hemen kmhp gi.icenirler. Bu su-
t • retle hayah kendilerine zehir ettikleri gibi lr. 

Arkadll§lartmtzdan biri, Camhca- etrafmdakilere de ne yapacaklanm, nas1l 
ya brmanmak iatiyen doatunun nastl muamele edeceklerini §a§Irt!rlar. 
potin paraladtim• yaztyor, bu giizel Almganhk muhtelif §ekillerde kendini 

kl gosterir. Baz1 kimselerde haysiyet ve iz-
tepeye ~lkan yollarm bozu ugundan zetinefis nikabma bi.iri.iniir. Hakikatte 
ve ~irkinliginden tikayet ediyordu. 

mesele yoksa, bu, kendine fazla ehemmi· 

JJuntakasi» na riayete amade oldugunu edecektir. 
bildirmi§tir. Bu notada ~in kuvvetlerinin Tokyo 5 

Camlrcanm etekleri de bir sokak yet vermekten ileri gelir: Acaba kendisi
siirtiigii kadrmn etekleri kadar pia- ne hi.irmette kusur ediliyor mu? Onun 
tir. Cayulan iiatiine aerilip serpilen ba§hca dii§iincesi budur. BakJ§larda biraz 
ve bir lasm1 aarho§ bir hallan, gene eksik bir s1cakhk; selamlarda, ba§ kesme

(a.a.) _ Domei ajans1 bil- bu balk tarafmdan ve gene bu ~ayu- lerde onun ol<;:i.isiine uym1yan iki santi
lar iistiine ablan fmdtk, ftsllk, kavun, metrelik bir fark kendisine bir iiziintii o
karpuz kabuklarmdan, konserve ku· Iur. Buna bir sebeb aramaya kalkl§Ir. 
tulamdan farkr yoktur: Ayni aerilip Ona kar§I ayni tarzda muamele i~in ka
aerpilme, ayni dagm1klrk, ayni kirli- rarlar verir. Bir derecede ki bazan ortada 
lik manzarasr. hic;bir sebeb yokken iki ki§inin aras1 ac;Il· 

lllukavemetleri ic;in bu emniyet mmtaka- diriyor: 
SlDI bir istirangah olarak kullanmalanm Hariciye Nezaretinden bildirildigine 
lllen' e matuf tedbirler tadad edilmekte - gore, Tientsin' deki J apon konsolosu 
dir. F ransiz ve lngiliz imtiyazh mmtakalarm-
Tiyen~in'de imtiyaz mtntakalara da bulunan Japon tebealarma icabmda 

meselesi oralan tahliye etmeleri emrini verecek -
Tientsin 5 (a.a.) - lmtiyaz mmta· tir. 

kalanm terketmeleri hakkmda Japonlara $imdiye kadar boyle bir emir heni.iz 
Yerilen emir iizerine J aponlarla kii~iik verilmis degildir. 
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Tramvay firketi de 

satin aliniyor 

Frankist taarruzu 

inki,af ediyor 

Anlqrlryor ki Hamidin ve Sami mi§ bulunur. Bozu§mamak i~in onlann 
Pa§azade Sezainin Camhcaarm unut- saygt knatJm anlay1p ona gore fedakar
mu§UZ. Bu yiikseklik idrakimizi ll§I· hk etmekten ba§ka c;are yoktur. 

Elektrik ,irketi iki sene Dun FransJZ 

yor mu? Istanbul Be\ediyesi i~in La Ro§fuko bir vecizesinde: «Biz, 
Camlrca tepeai artrk bir metafiziktir. kendimiz, azametli olmasak ha§kalannm 
Orasinr romantik pirler ve kart filo- azametli olduklannm farkmda olamay1z» 
zoflar, topraktan ar§Iilaya frrlayi§ der. Kendini begenmekle almganhk ara
hareketinin en giizel sivriliti telakki smda bir miinasebet bulunduguna bu ve
etsinler. Y oku§unu tiir aiisleain ve cize ile hiikmedebiliriz. Bununla beraber 
tepesini felsefe dolduraun. Belediye- almganm mutlaka azametli olmas1 laz1m 
nin 0 kadar yiikseklere ~Ikmaga ni- gelmez. Hi<; azametli olmtyan munis 

hududunu yeti yoktur. almganlar da vard1r. <;ok ince, c;ok has-
sas olanlar da bazan almgan olurlar. Bu 

sonra Belediyeye . afan 5 tayyare top 
devredilecek ate,ine tutuldu 

Ankara 5 (T elefonla) - Istanbul 
.£.lektrik Sirketini devren alan N af1a Ve
kaleti, §irketin bozuk ve tamire muhtac 
bir halde b1raktJg1 bi.itiin §ebekenin tsla -
bile esash surette me§gul olmaktadu. Na
f1a Vekaleti, !stanbul belediyesinden §eh
rin elektrik ihtiyacma aid bir proje iste -
llli~ti. Belediye bu projeyi hazuhyarak 
Vekalete gondermi§tir. Vekafet iki sene
ye kadar 1stanbul elektrik tesisatJm, Is -
tanbullularm ihtiyaclanm tamamen kar -
§IIryacak hale getirecektir. 

Istanbul Belediyesi hukumete mura -
caat ederek halen §ehirde faaliyette bu -
lunan ve nakil vas1talan aydmlatma ve 
lSitma gibi umumi i§ler yapan §irket ve 
llliiesseselerin belediyeye devrini rica et -
llli§tir. Hiikumet bu dilegi esas itibarile 
kabul etmi§tir. N af1a Vekaleti 1stanbul 
Elektrik §ebekesini hamladigi programla 
iki senede tamamen tslah ettikten sonra 
belediyeye verecektir. 

Istanbul tramvay §irketinin de N af1a
Ya gec;mesi i~in bu ay i~inde alakadarlar
la Vekalet arasmda miizakerelere ba§la
nacaktu. Bu hususta §imdiden faaliyete 
8ec;ilmi§ bulunmaktadu. 

Alakadarlardan miirekkeb bir komis
Yon tramvay arabalarmm miktar ve evsa
ftn1 tesbit etmek ic;in c;ah§malara ba§la

I§hr. 

kaymakamlar aras1nda 
yeni tayinler 

Ankara 5 (Telefonla) - Manavgat 
aymakamhgma Giilkoy kaymakam1 A. 
tza, c;umra kaymakamhgma maiyet 

lllemurlarmdan Feyzi, Tosya kayma -
arnhgma Bulamk kaymakam1 Cemil, 

~orlu kaymakamhgma Bor kaymaka-
1 Niyazi, B-or kaymakamhgma BeytU§

§ebab kaymakam1 E~ref, Beytii~~ebab 
kaymakamhgma firgiib kaymakam1 

iimni, Erbaa kaymakamhgma c;orlu 
aymakamt Nedim, 1skilib kaymakam

hlhna Darende kaymakamt Memduh. 
rrurgudlu kaymakamhgma K1rkagac 
kaymakam1 Salahaddin, K1rkagac kay

akamhgma Geyve kaymakamt Ham
Iii, ineb~lu kaymakamhgma Pmarba§I 

a"makami Faik tayin edildiler. 

lzmirde bir ktztn ~adirtni 
bastdar 

fzmir 5 (T elefonla) - fzmire yakm 
urnaovasmdan Hi.iseyin, iki arkada§i

e elbirligi ederek sevdigi Ane k1zm 
ayladaki ~admm geceleyin basm1~t1r. 
ahdidler savuran haydudlara kar~1, bi.i

i.in aile seferber olmu~. k1z1 miidafaa e
erken kanl1 bir bogu§ma ceryan etmi§tir. 
eticede Ay~e ile karde~i Hiiseyin aihr 
aralanmi~lardJr. KIZln diger karde~i 

Ustafa olmii~tiir. Mi.itecavizler teslim 
~lJJiu~lardu. 

T eli.viv' de olen yahudiler 
.Paris 5 (Hususi) - Telaviv civarmda 

.1r bomba patlami§, 2 yahudi memuru 
lmii§, bir-;oklan da yaralanm1~t1r. Di
~r taraftan l>ildirildigine gore KudUs 

-tvannda bir tren hattan ~Ikmi§tlr, _. 

Burgos 5 (a.a.) - Frankist'lerin Ebr 
mmtakasmdaki taarruzlar1 evvelki giin • 
lerdeki taarruzlar tarzmda devam etmek
tedir. 

Barselona 5 (a.a.) - Milli Miida
faa N ezaretinin bir teb]iginde, Franko
cularm Ebr mmtakasmda §iddetli ta
arruzlan neticesinde bu kuvvetlerin Gan
desa ve Cerbera mmtalcalarmda iki yiik
sek mevkii ele gec;irmi$ olduklan bildiril
mektedir. lspanyol k1taah kahramanca 
mukavemet etmekte ve dii§mana agir za
yiat verdirmektedir. 

Londra 5 (Hususi) - Bugiin Rozas 
§t:hrini bombard:man eden be§ F rankist 
tayyaresi Cerbere' de F ranstz hududunu 
a§llli§Iardir. Fransa hava defi toplarmm 
ate§ine maruz kalan tayyareler geriye 
donerek deniz istikametinde kaybolmu, -
lard1r. 

Valansiya 5 {a.a.) - Bu gece saat 
23,15 te ikinci defa olarak F ranko'cu 
tayyareler, §ehri bombardiman etmi§ler. 
dir. Bilhassa Mestavla mahallesi bom
bardimandan miiteessir olmu§tur. 

Suikasd 

iskenderiye spor saba· 
smda tabancan1n kazaen 

patladig_!_ anla,Ildt 
Kahire 5 (Hususi) - Pazar giinii 

lskenderiyede Sporting kuli.ibde Krala a
ti]digi zannedilen kur~un hakkmda c;1kan 
bir resmi teblig bu kur§unun ahldigi za • 
man Krahn zaten spor sahasmt terketmi§ 
bulundugunu, yakalanan Suriyeli talebe
nin de tabancayl yerde bulup ahrken ka
zaen patladiglDI, binaenaleyh hadisenin 
bir suikasd olmad1gmi bildirmektedir. 

Hariciye Vekili geliyor 
izmlr 5 (T elefonla) - Hariciye 

Vekili T evfik Rii§tii Arasla, Hariciye 

Umumi katibi Numan Menemencioglu, 

bugiin §ehrimize geldiler, hararetle kar§I

land1lar. Giindiiz baz1 ziyaretlerde bulu

nan Vekil §erefine, gece ziyafet verilmi§ -

tir. Vekil, yann 1stanbula donecektir. 

Donanma talime ~1k1yor 
fzmir 5 (Telefonla) - Donanmamiz, 

yarm sabah mi.i§terek talimlerde bulun -
mak iizere limammtzdan aynlacakhr. 

Harb gemilerimiz, 9 eylulde tekrar bura

ya doneceklerdir. Bugiin Arniralle su -
baylar, fuan gezmi§lerdir. 

Kiiltiir direktorleri arasinda 
Ankara 5 (Telefonla) - Hiisnii Soy

lemezin yerine Mu§ kUltiir direktorlii
giine Antalya ilk tedrisat miifetti§i Hil
mi, Rize kiiltiir direktorliigiine de Mu§ 
kiiltUr d1rektorii Hiisnii Soylemez tayin 
edildiler. 

Gene de ~rkmasa iyi eCler. Riizga- gibilerin hassasiyetine hiirmet etmek, in-
rrn taaffiine mini olabilecegini he- cinmelerine mey:dan vermemek i~in neka· 
sabbyarak lstanbulun ~oplerini ora- dar dikkat etsek 0 , bakammz, gene bu
ya iatif etmegi diitiinebilir. Orada luttan nem kapmi§, olmad1k bir sozden 
tabiati bizim bazr alakalanmrzdan binbir mana ~1karrni§tir. Arada sebebsiz 
daha az rahatsrz eden ihmalin devam bir anla§mamazhk, bir gec;imsizliktir gi
etmesine razr olahm. {:iinkii lstan- der. Ge<;:imsizliklerin bir istatistigi ~1ka • 
bulun ifrazab arastnda karpuz ka- nlsa yi.izde doksanmm yanh§ anla§tlladan 
buklartnt ve konserve kutulartnt ara- ileri geldigine hayretle muttali oluruz. 
tan daha berbad Jeyler oldugunu bil- Y anhs anlamak haz1r taraf1 olan alm
mez degiliz. Y etim <:atttbcayt unut- gan ise dogru anlad1gma o kadar inan
maia clevam edebiliriz. mJtllr ki aksini ona isbat i~in botuna yo

PEYAMI' S~FA rulursunuz. Zaten suitefehhilmlerin bat
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... ~~ ..................... ~- hca §ian somurtkan bir sessizlige gomiil

mektir. 0, gamiiliir ama olmez. Ne za· 

Balkanlarda 
e A lJCari man olsa §U veya bu §ekilde hortlaytp 

kendini gosterecektir. Gomiildi.igi.i §ekil
dc goriinse i§in ash meydana c;1kar, gene 
bir ~aresi bulunabilir. Hayul 0, ha§ka 
sekilde hortlar, ne oldugunu anhyamazsl· 
~JZ ... F enalrk §Urad a ki onun bu hareke
ti sizde de bir reaksiyon yapar, siz de 
somurtursunuz. Sonra pirincin ta§mi kim 
ay1klar, bilemem. 

rekabet art1yor 

ingiliz ve Alman sanayi
cileri genif tetkiklere 

giri~tiler 

Sofya (Hususi) - Gec;en aym 25 in
de Belgrada 2elen 1ngiliz sanayi ve tica
ret erbabmdan kalabahk bir heyet, Yu· 
goslavyadan ba~ka. Macaristan, Ro -
manya ve Bulgaristam da ziyaret ede
cektir. T pna devletlerinin istihsal ve ti
caret vaziyetini bir ay kadar tetkik ede· 
cek olan heyet, Y ugoslavyadaki tetkik
lerinde mtsu istihsalatile fazla alakah 
goriinmii§tiir. Gazetecilere seyahat ede
cekleri memleketlerin toprak mahsulleri 
ve ah§veri$ kabiliyeti hakkmda malumat 
toplad!klanm soylemi~lerdir. 

Ankara, Sofya, Atina ve Belgradt zi· 
yaret edecegi bildirilen Alman 1kbsad 
Nazm doktor Funk'un da bugi.inlerde 
Belgrada gelece~i bildiriliyor. Gene Bel
graddan bildirildigine gore, Alman ikh
sadiyat<;Ilanndan miitehassis bir heyet 
tayyarelerle Yugosla vyaya gelerek Yu
goslav sanayi miiesseselerile ikhsadi rnii · 
nasebet ve iki devlet arasmda ithalat ve 
ihracat i$lerinin daha dostane bir $ekle 
konulmas1 i.izerinde tetkiklerde buluna -
cakbr. 

Bulgariatan Tuna iizerinde 
tedbirler alryor 

So(ya (Hususi) - Bulgar hiikumeti 
Tuna ticaret filosunu kuvvetlendirmege 

karar verdigi gibi, Rusc;uk sahilinde :~er

best bir ticari mmtaka aynlmas1 ic;in de 

Simendiferler N azm General Y ovof tet

kikat yaphrmaktadir. 

Garibdir ki bu almganhklar birbirini 
tamrmyan ve seyrek gorii§enler arasmda 
olmaktan ziyade s1k stk gorii§enler, sevi
§enler arasmda olur. Demek ki insanlar 
s1k da gorii§seler birbirini kolay kolay 

Macaristan • Kii~iik 
Antant itilaf1 ,arta 

muallak! 
Budape§te 5 - Macar Ajans1 bildi

riyor: Ba§vekil lmredi Kaposvar' da soy
ledigi biiyi.ik bir nutukta Macaristamn 
harici siyasetinde hic;bir degi§iklik olma
digiDI ehemmiyetle kaydetmi§ ve demi§
tir ki: 

«- Bu siyasetin temeli adalet ve sulh
tur. 

ftalyan - Macar dostlugu kuvvetlen -
mi§tir. 

Kral N aibinin Almanyaya yaptlgl zi
yaret, Almanlarm otedenberi Macaris -
tana kar§1 olan muhabbetlerini halk ki.it -
leleri arasmda da tarsin eylemi§tir. 

Kii~iik Antantla anla§malanmiZ bu 
memleketlerde bulunan Macarlarm va -
ziyeti di.izeldikten sonra tahakkuk edebi
lir. 

Sonbaharda meclise tevdi edilecek ka
nun layihas1 ile umumi ve mecburi asker
lik hizmeti tesis olunacaktir. Bundan 
maksad kthclan §ak1rdatmak degil, be -
den ki.iltiiriine ve disipline hizmet et
mektir.» 

Ba§vekil lmredi, sayd1g1 bir ~ok sosyal 
tedbirler meyanmda biiyi.ik c;iftliklerin 
topraksiZlar arasmda tedricen taksimine 
ba§lanacagmi bildirmi§tir. 

Ba§vekil, sozlerini §oyle bitirmi§tir: 
«- Makasdim kumanda etmek degil, 

milleti sevk ve idare ve icabmda tiddetle 
miidahale etmektir. Bu, benim vazifem 
ve kat'i azmimdir.» 

Bir tayin 

Serbest ticari mmtakanm Rusc;ukta 
aynlmasmdan sonra Tuna yolile merke-

21 ve orta Avrupadan gelecek mallar 

Varnadan Karadeniz yolile ~ark mem~e
ketlerine kolayhkla sevkedilebilecektir. 

Ehven giimriik §artlan sayesinde en bii· 

yiik Avrupa firmalar1 serbest mmtakada 
depolar viicude getirebilecek, Lehistan 
ve Romanyadan Bulgaristan ve diger 

memleketlere ithal ve ihrac edilecek bii- Ankara 5 (Telefonla) - Cerrahpa~a 

tiin ticaret e§yas1 Rusc:uktan diger mem- hastanesi ba§ eczactsl Feridun ii~iincii 
leketlere svkedilecektir. s1mf slhhat milfetti~ligine tayin edildi. 

Yazan: ALl KAMI AKYtJZ 

tamyam1yorlar. Zaten bir filozof diinya
da birbirini hakkile tammi§ iki kimse bu
lunmadlgi iddiasmda bulunmu§tur. «1n
sana sevmediginin degil, sevdiginin sozii 
batar» denmesi de bundan ileri gelse ge
rek. 

1naamn her vakti bir olmaz. Mesela 
bir kederiniz, bir dii§iinceniz var, degil 
mi ~ Almgan e§iniz veya arkada§JDIZ he
men bundan kendi aleyhine bir mana ~~
kanr. Almgan olmasayd1 bu manay1 ~1-
karmadan evvel gelip samimiyetle dur • 
gun! ugunuzun sebebini sorar, derdinize 
ortak olmaya c;ah§ndJ. Boyle olmaymca 
suitefehhiim ba§lami§ ve gec;imsizligin 
me~hul tohumu, bir miiddet sonra filiz -
lenmek, belki de dalbudak salmak i.izere, 
topraga ahlmt§tir. 

N ekadar dikkatli olursamz olunuz, a
lmgan kimseye her zaman yaranmamn 
imkam yoktur. Hem onun bir gi.inii bir 
gi.iniine uymaz ki! Bugiin bakarsimz, bir 
sozi.ini.ize, bir latifenize giiler .. Sonra ay
ni ayarda bir sozunuze, bir latifenize 
yanh§ mana vererek giicenir. Sabit kaide
lere baglanamadigmiz ic;in yiireginiz ha
lecanda, i<;:iniz tetikte olacakbr. Almgan• 
Ia ge~inmek dogrusu ~ok zordur. <;iinkii 
gi.izel giizel gec;inirken, bakarsmiz, ~ar
p1lmi§, hava bozmu§tur. Ne oldu? Kim 
ne soyledi ~ Belli degil. Sorsamz da soy
Jemez. «Hi~!» der. Evet, hakikaten de 
hic;tir: F aka t o hie; «hep>> tir. 

Sa§llacak taraft §Udur ki ahngan ba§
kalarmi bu kadar dikkate mahkum ettigi 
halde kendini hic;bir kay1dla baglamak 
istemez. 0 s1kmt1ya gelemez. Kendisini 
tenkid etmeye de gelmez. T enkide ta -
hammi.ili.i yoktur. Fakat, kendisi, ignele
rini batrrmaktan hi~ ~ekinmez. Miisama
hakar olmad1g1 halde ba§kalanndan hu
dudsuz tesamiih bekler. Bununla hera -
ber o hi~ kotii huylu degildir. Sevilecek 
halleri daha ~oktur. 

La Bri.iyer (La Bruyere) in bir sozii 
vard1r: «Meziyeti, fazileti, kusursuz ta· 
VIr ve hareketile beraber ~ekii.!Pez bir 
kimse olmak miimkiindiir» diyor. Alm
ganlar ise §U kusurlarile beraber pekala 
~ekilir ve sevilir kimseler olabilirler. El
verir ki c;eken olsun! 

Su ~izdigim portre iizerine kendilerin· 
de almganhk oldugu §iiphesine dii§en c;o
cuklar, gender azmederlerse bundan 
kurtulabilirler. Hunun i~in guderine gi
den herhangi bir hadise kartismda hetnetJ 
hukiim vermiyerek: «Dur bakahm I de
meli, belki i§ benim zanmm gibi degildir. 
Belki almganhk ediyorum.» -

Hi.isnii zanna, hi.isni.i tevile ah~ak 
suretile almgan olmaktan lkurtulabiliriz. 
Boyle yapacak olursak hadisat aldandt
gimizi ~ok kere bize kendi kendine gos
terir. Eger bindebir oldugu gibi tekerriir 
eden hadiseler zanmmz1 tekzib degil; te
yid edecek olursa sizi bile bile incitmek
te devam ve tsrar eden bir kimse dostunuz 
olamaz. Onunla anla§ma te§ebbiisleriniz 
de bo§a rr1karsa o zaman kendinizi c;ek
Jllekten ba§ka ~are kalmaz. <;iinkii zorla 
gi.izellik olmaz. 

ALl KAMI AKYOZ 

Tiirk~emizi laYik oldugu 
hiirmet mevkiine 

yiikseltmege ~b,abm 
(Ba,makaleden devamJ 

dikkate almmiyorlar- vatanda§lar arala
rmda, istedikleri dili serbestc;e kullanabil
melidirler. 

lc;inde ekalliyet kiitleleri bulunan 
memleketleri, digerlerind~n ayuan bariz 
sosyal farklar vardn. Ve bu hal yalmz bi
ze degil, biitiin Balkan milletlerine ~a
mildir. Bizde rum ekalliyeti bulunuyorsa, 
Yunnistanda, Bulgaristanda, S1rbistanda 
ve Romanyada da hatm say1hr Ti.irk 
ekalliyetleri ya§Iyor. Burada rumlarm ol
dugu gibi oralarda da Tiirklerin mekteb
leri var, ic;timai te§kilatlan var, gazeteleri 
var. Balkan milletlerine aid bir hususiyet 

olan bu beraber ya§amayi miisamaha ile 
hatta memnuniyetle kar§1lamahy1z. Ciin
ki.i Balkan anla§masi, istikbal i~in daha 
biiyiik iimidler vadeden bir te§ekklildlir 
ve bu da bilhassa onu kuran milletlerin 
kayna§malarile tahakkuk edecektir. 

lspanyah olmadigi halde ispanyolca, 
Frans1z olmad1g1 halde fransizca konu
§an insan kalabahgma gelince, onun §Un· 
diye kadar oldugu gibi ya§amakta devam 
etmesi, bize zarardan ziyade fayda temin 
eder. Bu hakikate iyice inanmahy1z. 

Turk kadar ti.irkc;e bildigi halde ya
banc1 bir ruh ta§Imak, dili damgah olarak 
yabanc1 kalmaktan daha zararh degil 
midir? 

0 hal de netice: 
Hususi hayata kari§m1yahm. Umumi 

hayatta tiirkc;emizi lay1k oldugu hiirmet 
mevkiine yiikseltmege biitiin gayretimizle 
~ah§ahm. 

NADIR NADI 

HEM NALINA 
MIHINA 

~orab derdi 
vet, muhterem ~orab sanayicile
rimizin himmetile bir ~orab der
di ~Ikh. Ba§ka bir siitunda oku

yacagm1z iizere, Sanayi Umumi miidiirii 
Re§ad Bener de, halk gibi ~orablardan ve 
c;orabcilardan §ikayet~idir. Y erli kadm 
c;orablarmm me§hur olan c;iiri.ikli.igi.ine. 
§imdi erkek c;orblarmm dayamksizhgt da 
inz1mam etti. 

Umumi Harbin son ythnda Almanla
nn me§hur ersatz c;orablan ~Ikmi§h. Ham 
madde yoklugundan Almanlar, odun -
dan kagid, kagiddan bir si.irii oteberi ya-

piyorlardi. l§te bu neviden ipek taklidi 
bir ~ift c;orab almi§, ayag1ma giymi§tim. 
0 gi.in Kadikoyiindeki kundurac1ma gi· 
derek 1Smarladigim iskarpinleri prova et
mek istedim. <;1rak ayagimdaki kundura
lan ~1kard1; sonra, yenilerin ic;indeki ~i· 
vileri temizlemege gitti. Ben de gazete ~ 
kumaga ha§lad~m. Kar§Imda oturan ka
dmlar glilii§iiyorlardi. N eye guldiiklerini 
anlamak ic;in gazeteyi h1rakhm. Sayan • 
lann ayaklanma bakarak giildiiklerini 
gorlince ben de ayaklanma bakt1m. Her 
iki ~orab1mm da burunlan ve topuklari 

yok olmami§ mt? Parmaklanm ve topuk· 
lanm di§an ~1kmi§h. Bir hayli utand1m. 
Kunduralanmm ic;inde ~orabm par~ala· 
nm bile bulamad1m. Y almz renkli bir toz 
vard1. Alman kimyagerleri ve sanayicile· 
ri, galiba bu ersatz ipekli ~orab1 tozdan. 
yapmi§Iardi. Ger~i §imdi bizim ~orablan

m1Z bu kadar c;iiriik degilse de, erkek 
~orablan i~inde de birinci giyi§te, insanm 
parmaklanm meydana vuranlan ve ya· 
hud daha giyerken kon~lan kopanlari 
vardu. Kadm ~orablan ise, ayak gori.ir 
gormez korkudan ak1veriyorlar. 

Gec;en giin bir refikimiz erkekler ara· 
smda yerli ~orablar hakkmda bir anket 
yapmi§h. Bu anketin serlevhas1 §uydu: 

«~orablann ~i.iriikliigiinden erkekler 
de §ikayet~i.>> 

~orablarm kotiili.igiinden erkekler iki 
kat mii§tekidir. <;i.inki.i kendi ~orablar1m1z 
dayanmadrg1 gibi; kadmlarimiZin aldigr. 
omrii bir gi.ine bile vefa etmiyen c;orabla
ra da para yeti§tiremiyoruz. 

Ge~enlerde muhterem fktisad Vekili • 
miz $altir Kesebir, « Tiirk mafm1 herkes 
gozi.i kapah almahdm> diye Tiirk malla· 
rmm miikemmel ve saglam yapilmalanni 
tavsiye etmi§ti. Tiirk ~orablan ise gozii 
kapah degil ya goziimiizii dort a~aralC 
alsak dahi dort gi.in dayanmtyor. 

Sanayicilerin gec;en giinkii toplanti ~ 
smda ~iiriik c;orablara konulan cezalann 
kaldmlmasmt Sanayi Umumi miidiiriin
den istiyen c;orabctya verilecek cevab §U· 
dur: 

Siz ~iiriik ~orab yaphkc;a cezalann 
kaldmlmast degil, bilakis artmlmast la • 
z1md1r. 

~orabdarimiza saglam ~orab yaptira• 
madigimiz takdirde, suf onlan himaye 
ic;in giimriiklerde ecnebi c;orablanndan a .. 
hnan yiiksek resimleri indirmekten ba~ka 
c;ore yoktur. Zaten c;orab sanayiine Iii • 
zumlu olan iplikleri haricden getirtiyoruz. 
<;uriik c;orablar dayanmad1g1 ic;in, ~orali 
imalati da, iplik ithalati da artiyor. <;orah 
ip]igi yerine mamul ~orab getirtirsek bu 

yiizden harice ~1kacak olan param1z, her• 
hal de ~ok artacak degildir; fa kat buna 
mukabil kadm erkek yirhk ~orab giy • 
mekten kurtulacagiZ. Avrupa c;orablan• 
nm en fenalan bile bi.zimkilerin en iyisin• 
den saglamdtr. 

Memleketin istedigi kalitede c;orab 
yapm1yan veya yapam1yan bir endiistriyi 
himaye etmekte mana m1 vard1r? .,as-

Maresal Antebde 
' 

F evzi ~akmak teza • 
hiiratla kar,dandi 

Anteb 5 (a.a.) - Genel Kurmay 
Ba$kam Mare§al F evzi Cakmak hera • 
berlerinde Orgeneral Asrm Giindiiz, 
Korgeneral Galib Deniz, Tiimgeneral 
Muharrem Mazlum oldugu halde bugi.in 

$ehrimize gelmi~tir. Mare~alimizi vali ve• 
kili, yi.iksek memurlar, Parti, Belediye 
ve Halkevi heyetleri Narh istasyonunda 
selamlam1$lar, subaylar, memurlar ve on
binlerce halk da ~hir methalinde co§kUD 
sevgi tezahi.irlerile kar$Ilam1§lardu. 

Mare§al, ikametine tahsis edilen Hal • 

kevi oni.indeki meydanhga toplanm11 bu .. 

lunan binlerce halk tarafmdan da (Yap.. 
var ol) diye selamlanmt§tlr. Maretal §e
refine C. H. P. tarafmdan yiiz ki§ilik 
bir ziyafet verilmittir. 



CUMHlJKiti!:T 

'Ill ~UqUk ~ ( Eserler arasanda ) 
hikA:re Dii~man taraf.. J Tiirk Donanmasmda 

'l===::::::;:::::::::::======= Leon Frapie'den == .... r~ Bocek ve Fare ile 
Platriye mahallesindeki ana mektebin- habbetle bakarlarken Platriyelerin yi.izii 

e, hir heykei kadar guzet olan ogret • gururd an parhyor ve: <<hte o bizim ogret- Ugra~malar 
en vekili Matmazel Bord, tam bir sii· menimiz !» demek istiyorlardt .. 

uneti temin i~Yin masasmm iizerine vur- Panuiyolann elleri Mandoliniye dogru 
u; ve soze ba§ladt: uzandt: 

- ~ocuklartm, bugiin namevcud olan - E dostum iyi yolculuklar I Giile gii-
rkada§tntz Mandolini bir daha arhk le karde§ ! .. 
ektebe gelmiyecektir. Y ann, babas1, Mandolini ba~mt sal!tyor ve biitiin di§-

nnesi ve kii~iik karde§ile beraber Fran • lerini gostererek giiliiyordu. Fa kat P anui
dan aynlarak Amerikaya gidiyor. ltal- yolarm krali~esi olan giizel san~m. mavi 

adan geldigi vakit bir tek kelime fran - gozli.i k1zt goriince titredi. O nu iyi tam -
zca bilmiyordu; sonra yava§ yava§ og· yordu. Ve gozlerini kaldmp bakamtyor • 
ndi ve sizin gibi konu§maga ha§ladt. du .• 
erkes onu sevmi§ti. Y olda da onu so - Lakin san§m ktz hi~Y hir~ey dinlemeden 

aktaki ~ocuklarm §errinden sakladtgmtzt ileriledi ve kollanm hoynuna ge~irerek 
yard1m. onu hararetle kucakladt. 
<.;ocuklar hep birden b agm§ttlar: Bu manzara kar§tsmda Matmazel 
- Evet, evet I Onu Panuiyo mahalle- Bord biiyiik bir hazla gi.iliimsiiyordu. Bi
deki mektebin ~ocuklarmdan muhafaza raz dii§iiniiliirse iki tara£ arasmda olan bu 
iyorduk. Mandolini'nin yiiztinden on- eztll muharebenin sebebi ~Yahucak bu -

rla aramtzda harb vard1. lunurdu. 
Hakikatte Matmazel Bord her pazar 
per§embe giinii iki mekteb a raamda 

an kavgalan biliyordu. 
Kar§I tarafm miifrit biiyiikleri «maka· 

ni I makaroni I» diye bagtrarak muhare· 
ye ba~hyorlardt. 
Matmazel daima cari olan realiteleri 
ze alarak bir terbiye metodu takib e
rdi. y eniden soze ba,ladt: 
- fki sene i~inde M andolini bir kar· 
~iniz gibi oldu. Y arm pazar. ona veda 
ek i~in evinin oni.inde toplanmalm-
1 •• Ben de ona iyi yolculuklar temenni 
ek i~in gelecegim. Uzun miiddet kay

lmak iizere birisi yola ~tkhgt vakit dost· 
mm onu ugurlamasJ iyi bir adettir. 
(:ocuklar gene hep birden bagmtttlar: 

E vet, evet I Agabeylerimiz ask ere 
erken herkes gelir onlarla bir bardak 
ab i~Yer. 
Matmazel Bord elini kaldtrdt: 

Sonra biliyor musunuz ~ Panuiyo
a bart~mak laztm; Mandolini'nin §e • 
ne .• Onlar da sizinle beraber gelme • 
r ve Mandolini' ye: «Ugurlar olsun 
ndolini l fyi yolculuklar, a~tk talihler 1 
nsay1 unutma I» demeliler; ve sonra 
kalbliliklerini ona gostererek tunu ilave 
elidirler: «Seninle muharebe yaptik 

a goriiyorsun ki aeni seviyoruz.» 

*** 

*** 
Nihayet Mandolininin annesi, babast ve 

ki.i~Yiik karde§i e§ikte gori.indi.iler. Matma· 
zel onlan selambyarak yanlanna yakla§
h ve biraz konu§tu. Bunlar namuskar ve 
§erefli insanlardt. Baba bir tiitlin fabrika· 
smda ameleydi. Anne de bir magazada 
~ah§tyordu. Amerikaya hayatlanm biraz 
diizeltmek i~in gidiyorlardt. <;unkii P a· 
riste arttk hayah kazanmak ~ok gli~le§ -
mitti. 1ki senedir bir igne sahibi bile ola
mamt~lardt. 

E, i§te bu dort kitilik aile yola koyul -
mu§tu. Biitiin ~ocuklar matmazelin etra
fmt almt§, gidenlere heyecanla bakJyor
lardt, 

Bu hakikaten de miiteessir edici bir 
manzaraydt. Arkalannda hi~ bir§ey bt • 
rakmadan me~hul bir semte ve hayata 
dogru attlan bu insanlarm gidi~ini gor -
mek insam iizmemek kabil degildi. Bii • 
tun varian yoklan ellerindeki birka~ pa
ketten iharetti. Hatta bu paketlerden ikisi 
Mandolini'nin ve ki.i~iik karde§inin elin· 
deydi. 

Y olun donemecine vardtklan zaman 
kaybolmadan aerbest ellerile hirer veda 
itareti yapttlar. Buna biitlin ~ocuklar ba
gtrarak cevab verdiler: 

- Giile gi.ile I Y olunuz a<;tk olsun J. 
Matmazel Bord asalet ve zarafetle 

elile onlara bir opticiik yolladt. 
Arttk gori.inmi.iyorlardt. 
A h l B UtUn yUreklet s1ktlmi1ti ~mdi. 

Deniz doktoru albay Mazhar Tanm 
yukanda ismini yazdtgtmtz dort for -
mahk kitab1 Genel Kurmay Ba§kanlt
gmca bas1lm1§hr. Saym doktorumuzun 
bana hediye ettigi bu kitabt gene §ehir 
derdlerimizden bir ka~ma temas ettigi 
i~in ba§tan a§ag1ya okudum. 

Tahtakurulan ve akrabalartm i~imiz
den hangimiz tammaz, ve onlarm uzak 
veya yakm yak1c1 hatiralarmt haftza • 
smda saklamaz?. 

Fakat, hepimiz de bu miiz'i<; ve pis 
hayvanlara o kadar ah~mi~tzdtr ki bu
giin birc:;oklanmiz onlardan muvakka • 
ten kurtulmu~ da olsak rahatstzhklan
mn haftzamtzda uyandudtgt isyankar 
hatiralara chemmiyet vermiyor gibi go
riiniir bir halimiz vardtr. 

Halbuki, tahtakurulan ve akrabalan 
ne miithi~ rahat kac:;mct, uyku dU~mam, 
ve pislikten ilerilemi~ hayvanlardtrl.. 
Bizim onlara kar!?l aldtg1m1z vaziyet, 
adeta ba~a <;Iktlmaz bir dii~mana kar§I 
teslimiyet gibi bir vaziyettir. 

Biliriz ki; tahtakurusunu bugUn orta
dan kald1rmt~ olsak, yarm gene evimizi 
barktmtzt istila edebilir. BUtUn omro 
tahtakurularmt temizlemekle ge~en 
Turk ailelerinin had ve hesab1 yoktur. 

I§te, saym doktor Mazhar Tan boyle 
gaze goriinmez, fakat miithi~ bir dU!? -
manm ball'ka memleketlerde nastl ol -
diiriildiigiinU anlahyor. 

Meger ki , tahtakurusundan kurtul -
mak ic:;in ~ehirlerde (temizleme te~ki • 
Jatlart) varmi§, ve son derecede ucuz 
bir f iata bu teskilat biitiin bir ev e§ya
smt ahp temizliyormu~. 

Doktor Mazharm izan ettigi ve do -
nanmamtzda da muvaffakiyetle tatbik 
ettigi bu usul (asit siyanidrik) le kapa
h yerde gazlamakttr. 

Bakmtz, doktor kitabmda ne soylii
yor: 

cAlmanyada evlerdeki ha~arattan 
kurtulmak i~in bu usulii tatlbik eden 
~irketler gayet ucuz bir para mukabi • 
linde evlerden gonderilen ha§arath e§· 
yayt dezenfekte eder. Her §ehirde bu 
i§lere mahsus hangar yaptlmt§hr. 

« Bir may1s gecesi » filmi cevrilirken .. I 
Marika Rokk'iin viicudiiniin bir~ok yerleri yara 
ve bere i~inde. Zavalh artisti bu hale koyan 

« Oliim taklasi » tecriibeleridir 

« Bir l\fay1s Gecesi .. nin 

Berlinden yazthyor: 

ba~ kadm roliinii oymyan Marika Rokk 

I 
I 

G Eyltil 1938 

~ A DVC 
·c Bu ak$a mki progra 

ANKARA: 
14,30 kan§Ik pHl.k ne~rlyati - 14,50 

alk §arkllan - 15, 
30 pl~kla dans m 

Tiirk musikisi ve h 
jans haberlerl - 18, 
si - 19,15 Tiirk m usikisl ve balk §ar 

0 saat ayan ve a 
k muslkisl ve hal~ 
lar, Miizeyyen Sen 
f. Necdet Atak, pi 
arkovitz • 21.15 st 

(Hikmet Rtza) - 2 
ne§rlyat - 20,15 Tiir 
ktlan (Mustafa Qag 
21 keman solo: Pro 
da Pro!. Georg M 
salon orkestras1 - 22 ajans haberle 

15 yarmkl progra bava raporu - 22, 
son. 

isTANBUL: 
12,30 Tiirk mustki sl (plak) • 12,50 h 

dis - 13,05 Tiirk muslkisl (plft.k) • 
rlyatt ., 14 son -muhtelif plak ne§ 

dans musikisf (pia k) - 19 konferans 
mma, muallim ihr 
de disiplln mesel 

minonii Halkevl na 
Kongar (Mektebler 
19,30 dans musild.sl (plak) - 19,55 borsa 

yan: Grenvlc; rasa 
uzan ve arkada~lan 
ikisl ve balk §arktl 

berleri - 20 saat a 
nesinden naklen, S 
rafmdan Tiirk mus 
20,40 hava raporu - 20,43 Orner R1za 

bca soylev - 21 aaa 
30 cemal KA.mU ve 
n Turk musiklsi ve 
ar solo: Flarder -
tesi gUniin progra 

rul t arafmdan ara 
yart, orkestra. - 21. 
kada.c;lart tarafmda 
§arkllart - 22.10 git 
ajans haberler!, er 
23 saat ayart, son. 

Ya banci mer liezlerCien ( o 
teliab par~al dalga) mi.in 

Operalar 
21,05 
22.05 

Briiksel: K a~aJC <Montlgny'ntn 
: Faust'un mahkfi 
z'un) gramofonla 

Liik.senburg 
yeti (Berlio 
par~alar. 

Operetler 

23,05 Strassburg: Iki muayene (Sc 
wab'tn). 

Oda muaik ileri 
20,05 

23.25 

Polonya 1st a.syonla.ri: Mozart' 
ar((alar. kemanla p 

Doy~landze nder: Schubert'in 
Ierl. 

Askeri bandol ar 

19.55 

20.05 

20,05 
21 .05 
21 ,20 

22.15 
22,50 

Kolonya: Mozart 'm opera par 
fonla). lart (gramo 

Hamburg: Bach, Haydn ve M 
<(alar. zat'dan par 

Berlin: Ko nser. 
Londra.: Sc 
Beromiinste 

humann'm eserlerl. 
r : Bach ve Burk 
Jeri. hard'm eser 

Prag: Moza 
Ort a ingil 

rt 'm eaerlert. 
tere: Purcell'in eserl 

Sar kt konserlet i 
21.35 

24.05 

Liiksenburg : Glizel se.sler (gra. 

nder : W. Le1sefter 
fonla. 

mofonla) . 
DOYGlandze 
nor) gramo 

Profesor Ne 
Prof. Dr. Nccme 

gun ~ocuklar matmazelin verdigi nut· 
tesirile serbest resim vazifelerinde 
gemi, tren, Amerika remnlt!ri yap • 

k~am mektebden ~tkmca Piatriye • 
ir murahhas heyeti se~erek Panuiyo· 
yolladtlar. Delegeler bir degnegin 
a sulhu istiyen bir mendil asarak on· 
gosterdiler. 

Herkes kendinde, bir bo~luk, giden bir 
dostun uyandtrdigi bir 11 saadet ' eksiktigi 
duyuyordu ... Biitiin yiizlerde hiiziinlii bir 
tehessUm dola~tyordu. 

Gene ev ve k1~lalarm ve hastanelerin 
dezenfeksiyonu da bununla yapthr. 
Bunlarm dezenfeksiyonu ic;in pencere
lerinin gayet iyi kagtdlanmasi Iaztmdtr. 
Binalarda gazlerin dokiilmesine en list 
kattan ba~lamr ve a§a~ dogru gidilir. 
Bu gazlerin istimali o kadfir taammiim 
etmi.~tir ki, degirmE:'nlcrdc ve un fab * 

rikalannda dahi kullamhr. 
Avrupada <;icteklerde ve elma, armud, 

incir, erik gibi agaclarda goriilen ha§a· 
rat bu gazle oldiiri.ilUr. 

Almanlar 193&.39 mevsimi i~in yeni 
bir taktni filimler hamhyorlar. Mesela, 
bunlardan «Meziyet ni§ant» tamamile 
bitmi§tir, montaj1 yap1lmaktad tr. O pera 
artisti rna S ack'm ba~roli.i oynad1g1 
«Nanon» un.ise son sahneleri vi.icude ge
tirilmektedir. «Prusyada cereyan eden 
bir a~km hikayesi» ile «Mahcub ~ocuk» 
ve «Altm korfezin kadmlan» kordelala
rmm harici sahneleri ~evrilmektedir. «ih· 
tiyar bir kalb seyahate ~tktyor !», «Kau
~uk» kordelalarmm haricl sahneleri yap1· 
hp bittigi i~in atolyeye aid faaliyetlerine 
giri§ilmi§tir. Ge~Yende yeni kordelalardan 
«.Bir mayts gecesi» filminin ~evrilecek o
lan enteresan bir sahnesini seyretmege da
vet edilmi§tik. Berlinin sayfiyelerinden 
birindeki biiyi.ik bir lokantanm bah~Yesin
de gi.izel bir gece eglentisi tertib edilmi§. 
Vak' a 1900 de cereyan ettigi i~in figi.i
ranlann hepsi ve artistler o devre aid 
elbiseler giymi§ler. Alman payitahtmm 
bu kii~iik banliyosiinde ne§' eli bir hava 
hiikiim siiriiyor. Derken, halkm ortasm· 
dan bir gene k1z f1rhyor, hemen oradan 
ge~en bir otobi.ise athyor, arabada gene 
bir adama tesadiif ediyor. Ona anlatttk
larmdan anltyoruz ki gene ktz bir taktm 
kendini bilmezlerin taarruzuna ugramt§· 
ttr. Delikanh <(ok nazik bir insandtr, ktz
cagtza kavalyelik elmek vadinde bulunu· 

1 1 {-~PP,Ya tetki~ ~eya 
fesoriin seyahati 

ddin Rifat Yarar 
hatine ~tkmt~ttr. Pr 
bir ay siirecektir. 

1900 sen~sinde a~tk hava eglence yerle
rinden hiri butiin teferruatile viicude ge • 
tirilmi~. Balet heyetinin ortasmda gene 
Marika Rokk.. Bu §en, §Uh ve kmmz 
sa<;h M acar artisti sa de biiyuk bir ko
mediyen a egil, ayni zamanda miikemme 
oir sirk~ artistidir. y eni bir varyete numa
rasl <<bliim taklast» ogrenmi~. Filmin i
~inde seyircilere bununla biiyiik bir he
yecan am ya§atacak .. Sahnenin ~evrilmes 
bittikten sonra kendisile gorii~tUm: 

Arkada§lar, dediler. Mandolini A
kaya gidiyor. Arttk kavga yok. M u· 
be bitti. Matmazel sizin yarm bi • 
e beraber onu ugurlamantzi istiyor. 
n saat ii~te .• 
rtesi giin annesinden, babasindan ev· 
~tkan Mandolini arkada§lannm ~ok
oplanmi~ olduklannt gordii. 
andolini yedi ya§lannda, giizel, ts • 
parlak siyah gozlii ukmm biitiin va
ile beraber bir Paris a~tkgozliiliigii
endinde toplami§ bir ~ocuktu. 
rkada§lannm dost~a sozlerine cevab 
kten sonra matmazelin oniine dogru 
di. Ogretmenin fevkalade olarak, 

n yeni §apka giymi~ olmasmdan ve 
nde eldiven bulunmastndan kendisine 
miyet verildigini anhyarak sevinc• 
tpktrmtzt oldu. 
i~te Panuiyolar geliyorlar .• 

r siikut.. Kalbler heyecanda .• 
atriyelerin toplandtgi kaldmma dog· 
nliikleri ytrhk, sa~lan karmakan~1k, 
mda iyi giyinmi~ gUzel bir ktz bu· 
dort, alh, ya~ arasmda bir siirii 
geliyordu. 

lara c;ok benziyen Platriyeler biraz 
lar. Kimbilir} Akdetmi§ olduklart 
ragmen ceblerine ~Yaktlta~lan dol • 
~lardt. Panuiyolar da ihtiyath a • 

rla ilerliyorlardt. 
at matmazel tereddiid etmeksizin 

iyetle bagtrdt: 
hte dostlr geliyorlar! Y akla~mtz 
ar! Bonjur yavrulanm l <;ok nazik-

klerinde bir grup matmazelin son sa
mimi ugurlayt~mdan miithit bir teessiir 
duymu§tU: gozlerinde iri ya~ damlalan 
toplanmJ§tl. Bu aghyanlar di.i§man taraf, 
yani Panuiyolardt. 

Bir izah 
28/8/938 tarihli niishamtzda tncgol 

bandosundan bahsederken !negol ban
dosu ile Halkevi Gi.izel San'atler §Ube
sinin ~all§mast birbirine kart§mt§tlr. 
1neg{)l belediyesinden aldt~Imtz bir 
mektubda, mevzuubahs bandonun §e • 
hir bandosu olqugu bildirilmi§tir. Hal
kevinde de genclere keman ve piyano 
dersleri verilmektedir. -···-Vefat 
~ark Hall TUrk Anonim §irketi direk

torlerinden ve Dagistan e§rafmdan hah 
tiiccart Seraceddin Sarac miiptela oldu
gu hastahktan ~ifayab olamtyarak diin 
gece saat 9 da rahmeti rahmana kaVU§· 
IDU!?tUr. 

Cenazesi bu giinkii salt giinii Fatih 
tramva't' durag1 Fevzipa§a caddesi 13 nu
marah Hactahmed aparhmamndan kal
dmltp Fatih camiinde cenaze namazm1 
mi.iteaktb EyUbsultanda aile kabrista -
mndaki metfeni ebedisine terkedilecek
tir. Biitiin akraba ve dostlarmm cenaze 
mcrasiminde bulunmalart rica olunur. 

~'-" Yeni Eserler ) '----- - -
Varhk 

~imendifer arabalarmda ve e~ya va
gonlarmda e§yalart da bcraber olmak 
suretile fare ve hasaratt bu usulle te
mizlemek mUmkUndiir. 

Gemilerde temizlik asid siyanidrikle 
yaptldtgt gibi bu madde kt§la, hastane 
ve garnizonlarda da tatbik edilebile • 
ce\ tir. EndUstride tiitiinlerin, pamuk -
larm, <;i~eklerin kurtlarmdan kurtartl
mast bununla yaptltr.,. 

Doktor Mazhara gore, memleketimiz
de de belediyelerin himaye ve kontro
lunda ucuz fiatla <;ah§acak §irketler 
kurulmu§ olsa, tahtakurusundan ktsa 
zamanda eser kalmaz. 

Bir asker olan doktor Mazharm bu 
dli§iincesindeki kuvvet ve azmin mana
Slm sivil ba~lar ne dereceve kadar an
ltyabilir ve tatbik edebilir? .. Asker di
siplindeki kat'i hesablar o kadar mun -
tazam ve devamh tatbik ve takib edi • 
lirse §liphesiz diger sahalarda da ayni 
neticevi vcreceklerdir. 

Biz ·de burada doktor Mazl:iarm te • 
mennisine i§tirak edelim, ve tahtakuru
su ve akrabalarile mUcadeleyi §ehirci
lik programma koyahm. 

Memleketimizde miktart on iki bini 
gecen belediye reisi, belediye ve -umu
m1 meclis azalart evvela kendi evlerin
deki tahtakurularma kaqt mi.icadele a
cacak olurlarsa, eminim ki, her ~ehir 
halk1 bundan istifade edecek ve belki 
bu miiz'iG hayvnnlardan toplu olarak 
kurtulmak imkanlan aratacaktir. 

A UieJdin Cemil 

Hava Kurumunun tetekki.irii 1 eylill 1938 tarlhll 124 ilncU numaralt 
va.rllk, Ya~ar Nab!. TalM MUmtaz Yaman. Hava kurumu istanbul $Ubesinden: 
Muammer Necib Arda. Behram Altay. Divanyolunda Ktztlay Qocuklar Okuma 
Tiirker Acaro~lu. Kenan Hultlsi. RU~tU Yurdu bitl~l~lnde 218 numarall Toros silt 
~arda~. Re~ad cemal. Beh~et Necat'nin ve pastanesi sahibi mahil gazi Bay Ekrem 
makale, hik~ye ve ~iirlerile, r.us~adan tcr· Ertilrk eubemize mliracaat ederek her a-

!ele hallolmu§lU demek.. climelerle ~tkmt~tlr. Okurlartmtza tavslye ym tkinci giinu sat1~ hastlatmt kurumu -
uivolar matmazele hayret ve mu- ederiz. muza ve U~iincli giinii has1Iat1m da kimse-

~~~~~~~M~~~~~~~~~~=~~~~::~=::~~;; ~~~~ym~ate~~e~~b-• --- 8 evltll per!Jeinbe ak, amt •••••••••11a ahhikl. etmi~ oldugundan te~kklir eder!z. 

sA RAy s i N E M As I ERTUCRUL SADi TE~:g~~TROSU 
c:Taksim -

Y eni sinema mevsimini a~tyor. Altmtepe~ de 
Ilk programda : KARMAKARI~IK 

Vodvil 3 perde ve 
ter Lorre (Mr. Motto) ve Victor Mac·Laglen ARTtsTLER REvustr 

tara.fmdan emsals1z bir tarzda oynanmt§ Bah~esinde 

ViCDAN AZABI ~-~ze~;~:~~;~ 
te. Budape§ • 

Franstzca sOzl\i bftyftk hisst ve ic;timai filim. teden yeni ge 
len Robert 
TRtO VOKS 
Balet, 4 Stan, 
Dizoz Marie . 

COCUK HIRSIZLARI !.. KIZLAR HIRSIZLARI ! .. • f• tJ LUks balkon 50, blrlncl mevkl 35, en I Ia ar : 2 ncl balkon 2s, tocalar 200 kuru11tur 
En mitkemmel f,Jim1er - En mutedil fiatlar ta, Dansoz 

Rozita 

I 

- Beni takdir eden diinya halkma iyi 
bir eser takdim edebilirsem bununla ile
lebed iftihar edecegim. Bakm, en ehem
miyetsiz bir sahnede ne biiyi.ik hir zah • 
met ve eziyet ~ektigimizi gordtiniiz. Ba
Ztlan filim artistligini kolay ve eglenceli 
bir meslek zannediyorlar» dedi. 

Hakikaten zavalh Marika'nm viicu· 
duni.in bir~Yok yerleri ~iiri.ik i~inde .. «0-
liim taklasi» tecriibelerinde dii§e dii§C 
bu hale gelmi§. Ona ragmen hala biitUn 
varltgile gayret ve faaliyet gostermekten 
geri kalmtyor .. 

Marika Rokk, sade Almanyada degil, 
bi.itiin di.inyada §ohret kazanmi§ bir 
san'atkard1r. Pekala o halde gene hala 
ugra§Jyor, diyeceksiniz} Yiikseldigi mev· 
kid en di.i§memek i~in!. 

Bundan dort sene evvel Viyanada ve 
Budape~tede sirklerde §a§tlacak marifet
le!. gosteriyordu. Onun i~indir ki bugiin 

yor. «Oliim taklast» nda yerine diger bir ar-
Bu kordelanm idaresi rejisor Georg tist kullanmaya hacet kalmtyor. Halbuki 

J acoby'ye tevdi olunmu§tur. Gene kiZI Amerikada biliyorsunuz, boyle vaziyet • 
Marika Rokk ve delikanhyt Victor Sta· lerde mutlaka diger bir san'atkann hiiner 
al temsil ediyorlar. ve marifetlerine ihtiyac ba~gosterir. 

Ertesi gun bu kordelamn bir ba~ka «Bir mayts gece~i>> nin ilk faaliyetleri-
sahnesinin c;ekilmesine §ahid olduk. Ba- ne aid §imdilik bu kadar malumat ver
belsberg stiidyolarmm salonlarmdan hi • mekle iktifa ediyorum. Filim biter bitmez 
rindeyiz. Berlindeki me§hur Scala tiyat- mevzuunun ihtiva ettigi hikayeyi ve sat
rosunun balet heyeti sahnede.. Etrafta reyi de bildirecegim. 

----------~------~ Artistlerin hususi hayatlar1ndan levhalar 

Amerikalt gene kom ik Mickey Rooney ile Cecilia P arker ve Fay H olden 
son c;evirdikleri filmin iki sahnesi arasmd.a ne§'eli b ir sohbet esnasmda. 

Doktor Ekre m Serifin avde 
seyahatine ~tkan 
etmi§tir. 

Avrupada tetk ik 
Ekrem ~erif avdet 

Nikah 
60 met ilkokul o 

meraaimi 
gretmenlerinden B 
istanbul KlZ o~et 
armdan Mualla Ul 
t matbaast sahibi 

glu tanmmt~ spor 
Akdumanm nikahla 

dia Candanm k1z1 
men okulu m ezunl 
bay ile HUsniitabia 
stm Akdumanm ow 
lan mtzdan ~ekib 
Eminonii evlenme1 dairesinde icra edi 

aadetler dileriz. mi§tir . Tarafeyne s 

Mes'ud h ir evlenme 
rikatbru Murad At 
Atikerle ~ift~ileri 

m lktzt Bayan Medi 
renleri pazar gUn 

Bursada deri fab 
kerin oglu Orner 
mizden Ali Arut an 
ha ile evlenme t o .. 
her 1k1 <nle arasmda yaptlml§hr. Gen 
~iftlere saadetler dileriz. 

MEVLlD 
Prof. Dr. Hayrullan Dikerin ral:imetl 

e§i ruhuna eyluliin yedinci <;ar~amb 
giinii saat on dortte Beyoglunda Aga ca 
miinde Mevlid okunacakttr. Aile, azi 
oliilerinin bu magfiret duasma i§tira 
ederek onun ruhunu §ad ve kendilerin 
mi.iteselli ve minnettar buyurmalarm 
biitiin sevdiklerinden ve sevenlerinde 
rica eder. 

Dariittalimi Musikiden: 
Heyetimiz istanbul Radyosunca an 

gaje eqildiginden <;iftesaraylardaki 
anslanna nihayet vermi~tir. 

Daktilo aran1yor 
Iyi tiirk~e bilen bir bayan dak

tiloya ihtiyac vard1r. Lisan bilen
ler tercih edilecektir. idaremize 
m iiracaatleri. 

EGE TiYATROSU 
Nuri Gene v e 

arkada§lan 
6 eylul salt ak§amt 

'O"skiidar 
Beyleroglunda 

KAPANAN GOZLER 
Sabriye Tokses 

Kiral1k Daire 
Gedikpa§ada, T ephir· 

hane kar§ISinda 20 nu
marada bir daire kira
bkhr . H avagazi, terkos 
ve elektrik tesisab "tllev-~ 
cuddur. 
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Miisliimanbk ve H1ristiyanhk 

fslam §ark1 huisityan garbdan ay1ran hizile Mezopotamya'mn hiristiyan Arab
tek.amiil farkmm sebeblerini tayine ~ah§- Ianna aid karemi de mukayese ederek bu 
tnadan evvel Avrupa kafasmt olduran benzeyi§i ortaya koymu§tur. Bu alim do
ii~ tesirin bizimle miinasebetini ara§hrma· muz etinin haram olmas1m da ayni men
ga devam edecegiz. Bundan evvelki ba- §elerde buluyor. Miikerrer secdelerle na
hislerde hat1rlatt1k ki Yunan dii§iincesi, maz, Mekkeyi ziyaret, hacca gitmek, 
ortac;agda Turk ve islam kanalile Avru- T urisinaya ve Kudiise haeca gitmek usu
Paya gec;mi§tir. Bu dii§i.incenin giizel liinden ilham alm1§tlr. Sadaka ve zekat 
san'at temayiilleri halinde halka ini§i, ya- incil rumuzunda mevcud oldugu gibi 
ni H umanisme hareketi, Ronesansr bek- in§aellah tahiri de S. Jaques surelerinden 
ledi. Ortac;agda bu hareket §arkta oldugu ( 4 iincii fas1l 13 • 15 inci sure) aynen ik
kadar garbda da yoktu. Klasik di.i§iinee- tibas eelilmi§tir.» 
nin temellerini atmakta islam ve turk Gazalinin huistiyanhktan ilham almasl. 
§ark, huistiyan garbdan evvel davranml§· incilin mistik bir ruha sahib olmasmdan
br. Ortac;agda bizim bu tesirden uzak d1r. F akat h1ristiyanhk, islam dininde bii
hld!glmlz iddia edilemez. Sonradan u- yiik bir tekamiile kavu§unca Kur' anm 
zakla§mam1zm sebeblerine aynca baka- akli = rasyonalist biinyesinde §iiphesiz 
cag1z. bazi tadillere ugnyacaktJ. Bu fark1 bize 

Huistiyanhk tesirine gelelim. hulasa eden ismail Hakkt 1zmirli, «Hlris-
islam dini mukaddes kitab1, tevrah ve tiyanhk, diyor, yalmz merhamet ve mu

incili reddetmez, yeni ihtiyaclara gore te· habbet esasma dayanan hir din oldugu 
kamiil ettirir. Muhammed ilk degil, $On hal de miisliimanhk daha §iimulliidiir: 
peygamber olmak iddiasmda idi; yeni bir Hnistiyan mabudunu yalmz rahim bilir, 
din yaratmad1gm1 ve !brahim dinini 1slah miintekim bilmez; miisltimanm mabudu 
ettigini soylemi§ti. Moralist ve ilahiyatc;1 ise hem rahim, hem de mi.intekimdir.lslam 
Seyid Orner Ali, miisltimanhgm ve h1ris· dini tevhide son derece itina etmi~. ~irkin 
tiyanhgm ayni ruhi kuvvetlerden dogdu- kokiinii kazunl§, dini halisi yenilemi§tir. 
gunu Hazreti Muhammedin de Hazreti Bundan dolay1 h1ristiyanhgm baz1 kaide
Isa gibi ayni inki§af vetirelerinden gec;tigi- lerini kabul etmemi§tir: 1. T eslis tevhide 
ni kabul eder. lstanbul Oniversitesinin miinafjdir. Nitekim lznik cemiyetinde 
Pek degerli Ord. profesori.i, gi.izide alimi- !skenderiye patrigi Erbos da bu fikri 
llliz ism ail Hakk1 1zmirli de bize vaki miidafaa etmi§tir. N asturiler de teslisi 
olan husust bir ir§admda: «Miisliimanhk tevhide irca ederek zah bari ile ilim ve 
Ve h1ristiyanhk, diyordu, peygamberler hayat s1fatlarma inhisar ettiriyorlar; bir 
dinidir. Hazreti Muhammed: Biz ki tak1m hnistiyan muhakkikleri de teslisi bir 
Peygamberler cemaatiyiz, dinlerimiz bir- §iir, bir temsil say1yorlar: 1Iahiyet bir nu
dir, demi§tir. Peygamberler dini ba§ta ve ra benzetiliyor da zat, harar~t ve .. ziy~ 
Sr •• Ja birdir; yalmz §ekilleri ve zahirt hal- oluyor. 2. T~ce~siid d~ tevhtde mu~aft
leri aynd1r. Her dinde bir tek allaha dir. Hazreti lsa be§erd1r, Allahm kehme· 
inanmak, ibadette ona §erik ko~mamak gi- sidir, §erefini yiikseltmek i~in Allahm r.u
bi asli · allaha tazim kullanna §efkat hudur ve peygamberidir, Allahm emnle 
esasma' day an an fer'i 'hiikiimler ve ahlaki Meryemin karnma ilka olunmu§ bir mah
faziletler vard1r. Her peygamber itikadi lukudur. 3. Allaha takarriib it;in vasttalar 
hiikii.mleri talim, ubudiyet vazifelerini ta· §Zrktir. iman iizerinde Allahtan b.a§ka 
Yin medeni hiikiimleri tesis, i~timai rab1- murakib yoktur. Miisliimanhkta h1zzat 
tal~rt takviye ve ahlaki faziletleri telkin peygamber bile murakib degildir .. Belki 
eder. itikadi hiikiimlerle ahlaki faziletle- dogru yol gosteren, ogi.id veren h1r k!la
rin esaslan bir olmakla beraber bunlan vuzdur. Din alimleri ve reisleri de layuh
Yerlerine getirmek hususunda amlann ih- ti olmay1p ir§ad ve teblig vazifelerinden 
tiyaema gore bir fark vardu. Umumi hii· ba§ka hi~bir vazifeleri yoktur. Hi~ kim
kUmler aSITlann ihtiyacma gore teblig seye kutsi s1fat verilmemi§tir. T azarru ve 
olunmakla bir k1smmm hiikiimleri nihaye- niyaz, af, magfiret, ve hidayet ancak Al

ikttsadi hareketler 

piyasada fiat 
nisbetsizligi 

San'ata dair 
Sahte eserler 

Harici ticaretimizin ha§ maddesi, 
Tiirk miistahsilinin en verimli gelir kay
naklarmdan biri olan iiziime son Yillarda 
daha biiyiik bir ehemmiyet verilmi~tir. 
Ge~en sene T ari§ kurumu tarafmdan ilk 
defa Avrupaya sevkedilen taze iiziimleri 

Bunlar okadar ~oktur ve bazdar1 oyle biiyiik 
san'atkarlar taraf1ndan yapdmiftlr ki taklid oldugu 
miitehass1slar taraf1ndan bile ania,damami,tir 

Yazan: ZEYNEL AKKOC 
bizzat elile vapura yiikleten, daha ge -
~enlerde Manisa bage!lan arasmda bir Gec;enlerde «T esadiiflerin yard1m1» " 
gi.iniinii gec;iren ve i.iziim bayrammt on • ba~hgt altmda, heykeltra§ Dossena' dan 
Iarla beraber kutluhyan Ba§vekilimiz bahsetmi§, onun fevkalade taklid kudreti 
Celal Bayar bag<:lhga kar§1 gosterilen ve bu sayede eri§tigi §Ohreti nakletmi§ -
alaka ve verilen ehemmiyetin bi.iyiiklii • tim. 
giinii yakm.dan gostermektedir. Bu san'atkarm oli.imiinden az zaman 

Baii;c1hgile ve nefis iizi.imlerile me~hur sonra Viyanada Planiscig'in ve Nev
olan Kocaeli mmtakasmm iiziim bayra _ yorkta Seligmann'm hirer «sahte eserler» 
mmm kutlulanmasma aid tafsilah okuma~ milzesi kurmalan, giizel san' atlar ale -
mzdan bir gun evvel, yani pazar gijnii1 minde bu mevzuu yeniden canlandud1g1 
gazetemizde Miirefte bagc1hgma aid bir i~in okuyuculanma buna dair malumat 
havadis bilmem gozi.iniize ili§ti mi ~ Bu vermek isterim. 
havadiste bugtin Miirefte bagc11anmn Eski eserleri taklid etmek c;ok eski bir 
4 - 5 kuru~a satt1g1 ~aVU$ iiziimlerinden mevzudur. Ve giizel san' atlar tarihinde 
eline gec;en paramn ancak 1 • 2 kuru§ s1k stk tesadi.if edilir. Nitekim, eski Ro
oidugu yazJhyor. Buna da sebeb mas • mahlar devrinde bile Yunan eserleri tak~ 
raflard1r. lid edilir ve bu eserler, saraylarda, ma-

Miirefte bagc1hgmi Gelibolu bag mtn· bedlerde yer abrd1. Hatta Mikelanj bile 
takasmdan sayablliriz. Umumi Harbden <;ok gene ya§mda iken <<Kupido Dor
once baglarile biiyi.ik bir $Ohret ta$Iyan mente>> isminde eski bir Romen heykelini 
Gelibolu, Cardak ve Miirefte mmtakasr, taklid etmi§ ve bu eski eserler miitehas • 
Umumi Harbde hemen biitiin baglanm s1slanm bile aldatmi§br. Eserin hakiki bir 
kaybetmi~. hele Gelibolu yakasmda bag• Romen heykeli oldugu kabul edildi. Be
lann yeri bile unutulmu~tu. Cumhuriyet reket versin hadise bilahare Mikelanj'a 
devrinde balk bagc1hga yeniden ba~hya- aksetti de biiyiik san' atkar bu eserin ken
rak ihya etti. Bir bagm ne ile yap1labile- disi tarafmdan yaptld1gm1 soyliyerek 
eegini ve ne ile idame ettirilebilece~ini bu san' at tarihini bir hatadan kurtard1. 
i~i bilmiyenlere anlatmak pek &~. Fa- ~imdi §U suale cevab verelim: 
kat onunia uii;ra$anlar QI].Un biitiin yiikii- f-langi eserler ve ni~in taklid edilir~ 
nii bile bile lakin biiyiik bir a§kla c;eker- Giizel san' atlarda sahtekarhk, bazan 

lerf. tabii olarak dogar. (:iinkii bir san'at ta-
stanbulda iyi br iiziimi.in kilosu, 20 • 

lebesi ilkonce giizel eserleri kopya ve tak-
25 kuru$tan a$aih degilken, Miireftede lid etmekle ~ah§maga ba§lar. T aklid edi-
miistahsilin iiziimiinii kilosu bir k~~u~tan I b 1 · tl kl" "k • t . . " . en u eser er umum1ye e as1 san a 
satmas1 l<; bcarette kar ve f1at muvaze- R'" d · "dd' S • tk" · b k d .. .. . ve onesans evnne a1 1r. an a ar • 
nest a 1mm an c;ok du~unduri.iciidiir. I b" "k h 1 · I d k I 
~· d"f 1 · · d · II arm en uyu assa an tesu a tm a a -
..;1men 1 er enm1z ve emz yo annda k ld v · · h k' h 1 I 

I I d.. .. .. . rna o ugu I~m u es 1 §a eser er on an 
nav un ann U$urulm.esmden sonra nak - d t b" ··1 y t kl'd d · 1 
I. • 1 · d ··h' .1 a e a uyu er. e a 1 evn o an 
1ye I$ erm e en mu 1m am1 olan diger k bd kt kt b"l · 

d · k . me te en c;1 1 an sonra 1 e yem eser-
emz ve ara vasJtalanle de me$gu] ol- I t kl h ld b t · d k t 

1 · b I er yara aca an a e u esn en ur u-
manm s1rasi ge ID1$ u unuyor. Bu ara - I 1 B t "1 b b' ' t 
d t b I h .. 1. • h"Id b l I amaz ar. u emayu azan JT san a ~ 

a stan u a rm ve o a e u unan1a- k" b" .. h t "dd · d 
n da gozden uzak tutmamak zarureti var· dann Outun , aky~ 

1
1 mu ke~nce l evalm 

d Y. k .. h ']' .. .. 'k• e er. san at ar ar ne al-'ar ~a !§Sa ar 
1r. o sa musta s1 m ustuste 1 1 sene 1 · d d · b k' b vll k I" 

d h. b · h .. 1 d . .... . eser erm e a 1m a u es 1ye ag 1 1 a a-
a 1 u vaztyete ta ammu e em!Yeceg1 tl · .. .. .. 

h kk kt me en gorunur. 
mu a a Jr. 1 b ' k I b 1 -§te u nevi san at ar ann az1 an an-

Bostop miizesinde, Tunadan c;Ikanldtg. 
soylenen bir Romen eseri: Hakikatte 

Romada sahte olarak yap1hm~hr 

kisinin yerinde kalacakt!. Sahte eser o 
kadar iyi yapihnt§h ki ik.i Jokonda yan
yana konuldugu zaman sahtesini tefrik 
etmek miitehass1slarca ~ok gi.i~ olmu§tur .. 

KO$ • ______ ----· 

PENCERESiNDEN 
Hayvan 

skilerin -guya fasih olsun diye· 
hayavan diye okuduklan hay• 
vandan bahsetmek tstlyorum 

ama bu ba.hse temasim ne lugat. ne Jsh
lah, ne de «hayvanat ilmi» bak1mmdan
d1r, hamba§ka hir sebebledir. 

Hayvan, malum oldugu iizere, insanm 
gayri olan canh mahluklara 1tlak olunur. 
Bu isim altmda (yuhcl) ziimre var ki 
kendilerini gormek §oyle dursun, anmak
tan bile korku duyanz: Pars gibi!.. Za
hifeler var ki teker teker, yahud toptan 
dii§iiniildiigii zaman tiiylere iirperme ge-
lir: Y1lan gibil. Sonra ehliler var. Bun
Ian sevgi ile, hatta bazan a§k ile ananz: 
T avuk gibi, giiverein gibi! .• Y a uc;.ar 
ziimreden yan ehlile§tirdigimiz takllll? .• 
Onlar idrakimizde de, hislerimizde de 
ayn ayn miiessir varhklar de gil midir? .• 
Mesela kanarya L T epeden brnaga ka
dar nagme ve gene tepeden tlmaga kadar 
renk olan bu minimini mahluk hizi az rnt 
dii§iindurmii§, az nu cezheye du§iirmii§'
tiir? 

Fa kat ben geli§igiizel birer ornegini 
verdigim c1ns cins hayvanlardan bahse• 
decek degilim. Okuyuculanma, bir kere 
daha tamtmak istedigim hayvan, halkm 
«iki ayakh okiiz», <<iki ayakh canavar>>: 
gibi ciimielerle hem g1lzetini, hem de 
manevi ynhcthgmt tebariiz ettirmek iste· 
digi musibettir. 

te ermi§, daha birc;ok hiikiimler teblig laha mahsustur. 4. Islam dini hie; kimsenin ~~~'!!""!!!!!~~~-~~~~~~~ tikaci tiiccarlarm tuzaklarma tutulurlar. 
Bu antikaC!lar san'atkarm· eskiye bagb 
olarak yaphklan eserleri toplarlar ve ona 
eski devir mevzulan vererek kendisinden 
boyle eserler isterler. Dos:ena'mn haya
tmda gordiigiimiiz gibi .. 

Giizel san'atlarda, mermer, tunc eser -
lerden tutunuz, tablolar, mobilyalar, 
miicevherler, biblo ve sair §eylerden ta 
MISJr mumyalarma kadar her§ey taklid 
olunmakta ve sahteleri yap1lmaktadii. 
Roma devrine aid mermer ve tunc hey
keller, ortac;aglann tahta ikonalan, Bi -
zans fildi§i i§lemeleri o kadar san' atka .. 
rane taklid olunur ki baza nmiitehass1s -
lar da hiikiim vermekte tarn manasile aciz 
kahrlar. Heykeller iizerinde amlann iz -
leri, uzun devirlerin verdigi hususi boya 
ve hatta uzun miiddet toprak altmda kal
manm viicude getirdigi hususi rutubetii 
renk, tahtadan yap!lml§ e§yalarda eskilik 
izleri, giivelerin yapuklan delikler, gotik 
e§yalar ve ikonalar o kadar nefis surette 
taklid edilir ki, jnsan bu §aheserlerin 
oniinde egilmek istedigi zaman ilim ve 
teknik onun sahte oldugunu meydana 
c;1kannca hayretler i~inde kahyor ve inan
mlyor. Asnmtzm teknik inki§aft saye.sin
de her tiirlii sahte eserler nas1l viicude ge
tirilebiliyorsa da bunlann sahte olduklan 
da ayni teknik sayesinde meydana ~lkan
labilmektedir. 

Musibet, dedim. Ciinkii iki ayakh llay .. 
van tahirile insanlardan ayud edilegelen 
mahluklardan bir k1sm1 -ahmakhk, ca4 

hillik terbiyesizlik gihi hal ve haletlerden 
dol~yl~ oyle bir tavsife llyakat kazanma
larma ragmen kendilerine bizi acmdmr• 
lar. Halk §uurunun ayni tavsifle umumi 
<;er<;eve d1§ma athg1 bir k1s1m hayvanlar 
ise - bir yandan zahifeler gibi sinsi sinsi 
siiriindiiklerini, bir yandan da ytrtJctlar 
gibi kmc1 ve incitici olduklanm za.nnet• 
tiren - hareketlerile muhitlerini ve kendi. 
lerini tamyanlan igrendirirler. i§te bu 
k!sJm hayvanlar, yani insan k1hgmda 
yaratJhp da insan duygusundan m.ahrum 
hirak!lm,I§ «gayritabii» mahluklar cemi .. 
yet i~in ger~ekten hirer musibet say1hr. 
Onlar ytlan t1ynetli iken insan goriiniirler. 
F akat her fusatta zehirlerini dokerler. 
Gene onlar sutlan cibilletli bulunduklari 
halde Adem oglu suretinde gezerler. 
Lakin tehlike sezinsemedikleri yerlerde 
sutlanhk.larml gosterirler. murdar di§le. 
rini kullamrlar. 

Bu ~e§id hayvanlara en ~ok vapuriarin 
bo§ah§ zamanlannda ve i§lerine biran ev· 
vel eri§mek i~in <Jfele eden yolcular ara
smda tesadiif olunur. Hem y1lan, hem 
mtlan ruhu ta§lmakla beraber insan bi~i
minde dola§an bu hayvanlar o vapur ~1-
kl§lannda, yahud bilet gi§eleri oniinde 
pusu kurarlar, gozlerine. kestirdikleri na
musa <;imdik atarlar, hayvanhklanm 
tahrik eden iffete ve ismete • sinsi sinsi • 
saldmrlar ve giinde hie; olmazsa sekiz on 
masum kadma giipegiindiiz kabus Istlra· 
bt <;ektirirler. 

olunmu§tur. Eski dinin zaman ge~mesile giinahm1 ba§kasma yiikletmedigi ic;in gii
unutulmu§ veya bozulmu§ olmasmdan do- nahm irsen intikalini, ihrahim peygambe
layl yerine yeni bir din gelmi§ ve eskisini rin siinnetini ihya ettiginden dolay1 da 
teyid etmi§tir.» vaftizi kald1rmi§, riihbanhga ve ruhani 

!Ik amlann miisliiman ziihdi.inde ve te§klata yol vermemi§tir.» 
islam edebiyatmda h1ristiyan tesirleri bu- Biitiin bu muka,yese ve mii§abedeler, 
lunduguna garb alimlerinin dikkatini ~e- miisliimanhgm peyg.amber dinlerinden ve 
ken Goldziher, bu mevzudaki ar§tlrma· h1ristiyanhktan yeh§me oldugu halde, 
~ann ileri gitmesini te§vik etmi§ti. Me§hur hepsinde ve bilhassa bu sonuncudan da
lspanyol islamiyat<;!Sl Miguel Asin Pa- ha az hayall ve daha az deruni, daha az 
lacios <<Gazalide huistiyan tesiri» adh ye- iptidai ve daha az mistik bir akll biinyeye 
ni ve biiyiik eserinde iki dinin mukayese~ dogru tekamiil ettigini kafi derec~de 
sine elveri§li pek <;ok noktalar tesbit et- vuzuhla gosterir, samyoruz. Hazreti lsa 
tni§tir. !hhsas mevzulannda sozii daima da alh am sonra diinyaya gelseydi, belki, 
en ileri gelen miitehasSISlarma b1rakml§ huistiyanhgm iptidai ve hayali taraflarm
olmak i<;in ispanyol aliminin eserinden dan <;ogunu fazla bulacakh. 
franstzcaya terci.ime edilmi§ bir etiidiin Miisliimanhk htristiyanhgm bir antite-
bazi klSlmlanm hulasa ediyorum: zi degil, tekamiili.i olduguna gore, islam 

«Gazalinin ve umumiyetle miisliiman· ~arkm, Avrupa kafasmi viicude getiren 
hgm fikir miras1, islam d1§mdaki kaynak- ii<; biiyi.ik tesirden birini daha kuvvetle ya
lardan, bilhassa htristiyanlardan gelir. §ami§ olduguna hiikmetmekte hir yanh§-

«Gazalinin /hya adh eserinde yiizlerce hk yoktur. Bundan ba§ka, muas1r Avru
llletin buluyoruz ki bunlan okurken, lsa- pa kafasile islam §ark dii§uncesi arasm
:Ya atfedilen sozler ve vak!alar tayyedil- daki fark, hi<; de, miisliimanhkla huisti
se bile kuvvetli bir h1ristiyanhk int1ba1 al- yanhk arasmdaki baz1 akide farklan de
tnamak imkam yoktur. <<Gazaliye mah- gildir: Bunlar biisbiiti.in ayn §eylerdir. 
Slls» imajlarla hlristiyan ornekleri arasm- PEY AMI SAFA 
claki muvaziligin verecegi kanaat hir yana DilzeUme - Diinkii makalede: cGa-
b1rak1lsa bile her§eyden evvel okuyucuya zalinin tesirleri Osmanh imparatorlugu
boyle bir intlba gelir. Y az1k ki bugiinkii na ve zamamm1za kadar gelir .• eiimle
bilgimizin vaziyeti, §imdilik, miispet ve sinde cgelin kelimesi yanh§hkla ~Ik
tahlili bir mukayeseye elveri§li degildir. mad1g1 gibi c:siyasi ve ikbsadi izahlar 
Lammens, Tor Andrae ilah ... gibi alim- kadar iklim ve 1rk iz.ahlan da kifayet
ler islamhgm dogdugu ve harikulade bir sizdir:t eiimlesinde «<rk:. kelimesi yan
tarzda yay!ldlgl kavmi, i~timai ve dini h§hkla carz:. olarak dizilmi§tir. Diizeltir 
rnuhitleri te§rihe ha§lad1lar. ve ozUr dileriz. 

«Muam Suriye kaynaklanm ara§tlran ~~~~~~'!!"D-E-.~N~I~Z~~f!""S~L~E~R~/ 
F'. Nau ispat etti ki Muhammedden evvel 
tnilyonlarca Arab Filistinde, Suriyede, 
Mezopotamyada ve iranda yerle§mek 
i~in Arabistandan kalkmJ§lar ve oralarda 
llesturi misyoner ve rahiblerinden ders al
llll§lardu. Bu Arablar bir dereceye kadar 
hnistiyand1lar. Bu halde, bir~ok siyasi, 
irki ve ikhsadi sebeblerle de kan§arak, 
islamiyetin zikrettigimiz yerlerde <;abu
tak yay1lml§ olmas1 vaktaslm izah eder. 

«K. Ahrens Kur'anm Mekkeye aid 
surrlerinde, Suriye huisfiyan kiliselerinde 
kullamlan ziihdi fikirlere ve formiillere 
tesadiif etmistir. St. Mathieu'niin inci
linden ve « Y eni vasiyet» ten ikt1has edil
tni§ otuz kadar metin Kur' anm muhtelif 
Par<;alarmda vardn. Bundan ha§ka mu
kaddes kitabm par<;alanndan dogrudan 
dogruya ikhbas edilmiyen dcV1a bir c;ok 
fikirler, hayaller ve ifadeler goriili.iyor ki, 
tonlarile h1ristiyani bir istikamet alml§hr. 

<<Kur' an dininin ritlerile hnistiyan di
ninin tatbikah arasmdaki muvazilik bun
lardan anla§Ilabihr. F. Nau ramazan per· 

Bir Deniz hastanesi 
kurulacak 

Deniz Bank, §imdi bankaya bagh 
muhtelif miiesseselerin ayn ayn bulu
nan s1hhi te§kilatml ibirle§tir~ege ve 
bir cDeniz hastanesh kurmaga karar 
vermi§tir. -···--Zavalh bir ak1l hastasi 

Pencereden dii§tii, oldii 
Bir akil hastas1 gene, buhran esna.~m 

da, evinin penceresinden dii§erck ol 
mii§tiir. 

Kad1ki:iyde, Ku§dili eaddesinde 16 nu
maralt evde oturan askeri miitekaidler
den Orner Hulusinin oglu 19 ya§mda 
Hasan, bundan bir miiddet evvel ak1l 
hastanesine bir iki defa girip <;Ikmi§, 
tedavi gordiikten sonra evde nezaret 
altmda ya§amaga ba§lami§tlr. Evvelki 
giin, ak§am iizeri, evin ikinei katma <;1-
kan hasta gene, ani bir buhrana tutul -
mu§, peneereden sokaga yuvarlanarak 
olmii§tiir. 

Tarihi T ophane ko§kii tamir 
edilecek 

Tarih ve mimari bak1mdan k1ymeti o
lan Tophane ko§kiiniin ciddi surette ta
mir ve tadili takarriir etmi§tir. Binada 
kalorifer tesisah viicude getirilecegi gi
bi, iig biiyiik igtima salonu ag1lacak, 
on k1s1mda zarif bir bahge VUCUde ge
tirilecektir. 

Yap1lacak tadilatla Tophane ko§kii, 
istanbulda yap1lan beynelmilel ve Bal
kanlararasl toplanhlanna sahne olmak 
suretile biiyiik ihtiyaclardan birine ce
vab veren Y1ld1z merasim ko§kiiniin kii
<;iik k1t'ada bir ornegi olacak, ve tali ba
ZI toplantllarda murahhaslarm Ylld1z 
sarayma kadar gitmelerine liizum kal
miyarak, bir k1s1m igtimalar burada ya
pilacakhr. Ko~kiin tamirine 939 yih i
cinde ba§lanmas1 kuvvetle muhtemel • 
dir. 

Yeni dairelerin in§aat 
tahsisat:l geldi 

Miizeler idaresi tarafmdan Topkap1 
saray1 civarmda yap1lmakta olan fo • 
tograf, mulaj ve kimya dairelerinin mii
tebaki tesisatmm in§as1na aid olan tah
sisat, Maarif Vekaleti tarafmdan gon
derilmi§tir. 

Miizelerimizin pek miihim bir ihtiya· 
cm1 kar§Ihyacak olan bu dairelerin ik
mali bir iki ay igerisinde sona erecek
tir. 

Fotograf ve mulaj dairelerine aid o
lan baz1 noksan tesisat aynca gonderi
len bir tahsisatla AVTupadan celbedi -
lecektir. 

Bah~eye esrar gommii§ ... 
Diin saat 12,40 ta Ayvansaraym Mol

laa~kl mahallesinde Mumhane cadde
sinde 69 numarah evde oturan sabtkah 
kagakc;1lardan N e bilenin, bahgeye esrar 
gomdiigii haber ahnmt§ ve yap1lan ara§
hrmada 220 gram esrar bulunarak mu
sadere edilmi§tir. -···-Havagazile zehirlenme 

Cihangirde Susam sokagmda 30 nu
marah evde oturan Nazmi ve siitkar • 
de§i Seviye ile iki c;ocugu, diin sabah 
aat yedide, evde inti~ar eden havaga

z d n zehirlenme alameti gosterdikle
rind( 1 imdadlSlhhi ile Beyoglu basta -
nesine kaldinlmt~lardir. -···-Mavnaya dii§iince bayi.ldi 

Fatihte temizlik i~lerinde c;ah~an 21 
numarah c;opc;ii Yahya, evvelki giin, Ba
latta Karaba§ mahalesilnde belediyenin 
~op iskelesinde kamyondan mavnaya 
c;op bo§altlrken muvazenesini kaybede
rek dort metre derinlikteki mavnaya 
dii~mii§, bay1lm1§hr, Yahya, Balat mu
sevi hastanesine kaldmlm1§tlr. 

Antikact bu eserlere muhtelif tarihl 
k1ymetler izafe ederek sah§a ~1kanr. E -
sasen pek az san' atkar bizzat yaphg1 es
kiyi and1ran eseri bile bile eski eser diye 
satml§tlr. Hakikatte bu yolda yap1lan 
sahtekarhklar tamarnile antikac1larm i§i
dir. 

Bazi san'atkarlar sonradan pi§man ola
rak kendisine eskilik izafe ederek sathk
lan eserin sahte oldugunu gene bizzat 
kendileri meydana <;:lkarml§lardu. Mese
la Llehli ~urumonsky, Luvr miizesine 
200,000 franga satt1g1 bir tacm sahte ol
dugunu ve bizzat kendisi tarafmdan ya-

Avrvpa ve Amerikada hususi miize -
ler bu nevi sahte eserlerden yana ~ok 
zengindir. Londra, Paris, Roma, Berlin 
ve sair bi.iyiik miizelerde bu §ekilde yi.iz
lerce sahte eser vard1r. Esasen son zaman
larda Londrada da Albert miizesi mu -
diiriiniin lngilterede mevcud sahte eser -
Jerden miirekkeb bir miize a<;1lmsmt teklif 
etmesi, gene bu nevi sahte eserlerin c;ok
luguna bir delildir. 

Miizelerde bu nevi sahte eserlerin mev
cudiyeti, bazan da tesadiiflerle meydana 
«;lkml§hr. Misal olmak iizere §U vak' a an
lahlabilir: 

Umumi Harbden evvel Alman Kay • 

Ah, hilkat. Sen boylelerini ne diye 
beniadem k1lrgma sokar ve beniadem 
§erefini ni~in lekelere bularsm L. Hay
vam hayvan, insam insan olarak Iay1k ol• 
duklan yerde ya§atsan ne olurdu ?... A
ziz okuyuculanm; siz heni mazur goriin: 
lctimal mevzuahm1z1 bu mevzuda zay1f 
gordiigiim i~in sitemimi hilkate tevcih e• 
diyorum. 

M. TURHAN TAN 

p!Idrgml gene kendisi meydana <;1karm1§· 

hr. Hatta ~urumonsky tacm sahte oldu

gunu bildirdigi zaman, bir~ok miitehas • 

s1slar bunu kabul etmemi§Ier ve aralarm

da §iddetii bir miinaka§a vuku bulmu§tur. 

seri Vilhelm antika eserler toplamak..ta ~~~.....-.~---~!"""'!!~-~~~~~ 

Gene Leonard de Vinci'nin Luvr mii

zesindeki me§hur Jokonda tablosunun ka

~mldigi ve uzun miiddet yerinde sah -

tesinin durdugu malumdur. Hakikl eser, 

sonra9an Amerikaya ka~mhrken yaka -

lanml§tir. Bu olmasayd1 sahte jokonda 

kimbilir ka~ sene Luvr miizesinde haki ~ 

Amerikayi Kanadaya 

~ok me§hurdu. 0 zaman imparator 231 

bin lirete Flora isminde mumdan yaptl -

IDI§ bir heykel satm alml§tl. Bu eser Leo

nard de Vinci'ye atfediliyordu. F akat 

birkac; sene sonra bu heykeiin ayni Lon

drada bulunmu§tur. Ve her iki heykelin 

1840 tarihinde ingiliz san' atkan Lukas 

tarafmdan yap!ld1g1 anla§llmi§hr. 

ZEYNEL AKKOC 

Amerika - Cumhur Reisi M. Ruzvelt, refakatinde Kanada Ba§vekili Ma
kazi King oldugu halde An.erikay1 Kanadaya baghyan biiyiik bir kopriiniin 
kii§ad merasimine riyaset etmi§tir. 

istanbul avcdarinin 
bayrami 

istanbul avcrlarmm bayramt bu sene 
11 eylUl pazar giinii Ambarhda <;oban
<;e§mede yaptlacakhr. Avc1lar birligi 
bunun i9in geni§ bir program hazirla
m1§tlr. 0 gUn ti:irene geleeek davetliler 
ve avc1lar, Kiigiik<;e§meden otobiislerle 
bayram yerine gotiiriilececktir. Saat 11 
de av ag1ll§ nutku soyleneeek, merasim· 
le bayrak ~ekileeektir. Miitcaktben hep 
bir arada yemek yeneeektir. 

Bundan sonra Baltrap plaklarma, sa
bit hedef iizerine, miiteharrik yabando· 
muzu hedefi iizerine atl§ miisabakalart 
tertib edilecek ve kazananlara miikafat
lar verileeektir. 

-·-·· 
Floryada bir ~ocuk boguldu 

Tophanede Karaba§ mahallesinde 5 

numarah evde oturan makine tamircisi 
Ahmed, ~oeugu 11 ya§mdaki Mehmed 
Koeata§la birlikte, evvelki giin Florya
ya gezmege gitmi§tir. Bir arahk, Men· 
med Koeata§, babasmm yanmda soyu -
narak, y1kanmak maksadile denize gir· 
mi§, bir daha goriinmemi§tir. Ahmed, 
bu vaziyet kar§Ismda bir miiddet bek
lemi§, bilahare <;ocugun gomlegini, <;ek-
meee istasyonunda bir tamd1gma bira
karak §ehre donmii§tiir. <;ocugunun ge
ee, ge<; vakte k dar geri di:inmedigini go
ren Ahmed, derhal bir taksiye atllyarak 
Floryaya gitmi§ ve keyfiyetten polisi 
haberdar eylemi§tir. Bunun iizerine sa. 
hilde yapllan ara§tlrmada ~ocugun ce· 
sedi bulunmu§tur. 



Avrupa atletizm 

miisabakalari 

Pariste yap1lan son ya

ritlarda ~ok iyi dere
celer elde edildi 

Paris 5 (a.a.) - Burada yapllmak
olan Avrupa atletizm ~amptyonasmm 

''"''·''-"''"'' · ~unl ard1r: 
100 metre siir'at ko,usu (linal) 

1. Ozendorp ( Holanda) 1 0,5 sa niye
; 2. Mariani (!talya) 10,6 saniyede; 
Strandberp; (!sve<;) 10,6 saniyede; 4. 

on Bever en (Holanda) 10,6 saniye
; 5. Sviney (Britanya) 11 saniyede; 
Mor~an (!svi~re) 11,2 saniyede. 

Srrrkla yiiksek atlama 
l.Sutter (Almanya) 4,05 metre; 2. 

'ungberg (!sved 4 mette; 3. Snayder 
Lehistan) 4 metre; 4. Romeo (!talya) 
metre; 5. Raynika (Finlandiya) 3,90 

Uzun atlama (Final) 
f. Lay~um (Almanya) 7,65 metre; 
Maffi (!talya) 7,61 metre; 3. L'lug 

nya) 7,56 metre; 4. Giyuritsa 
acaristan) 7,27 metre; 5. T omsalu 
tonya) 7.24 metre; 6. Bre~ (Bti· 

) 7,16 metre. 
Cirid Final 

1. J aervinen (Finlandiya) 76,87 met-
2. Nikkanen (Finlandiya) 76,75 

; 3. Yarsegi (Macaristan) 72,78 
; 4. Sule (Estonya) 70,50 metre; 

Aisak (Estonya) 70,23 metre; 6. 
(isvec;) 68,58 metre. 

Giille Final 
L Krek (Estonya) 15,83 metre; 2. 
ke (Almanya) 15,59 metre; 3. Yolk 

anya) 15,5 metre; 4. Berlul'd 
diya) 15,07 metre; 5. Berg (!s-

14,87 metre; 6. Vitek (Cebslo-
a) 14,47 metre. ~ 

M araton kofUIU 
1. Muinonen (Finlandiya) 2 saat 37 
'ka, 28,8 saniye; 2. Yarov (Buyi.ik 
tanya) 2 saat 39 dakika 3 saniye; 3. 

(!sved 2 saat 42 dakika 13,6 
; 4. Yaltispurger (Fransa) 2 saat 

dakika 28 saniye; 5. Pu~ (Almanya) 
45 dakika 8,8 saniye; 6. B~rc; 
ya) 2 saat 45 dakika 21 saniye. 
50 kilometre yiiriiyii1 

• Vaytlok (Britanya) 4 saat 41 da-
50 saniye; 2. Dil (Almanya) 4 sa-

3 dakika 54 saniye; 3. Brun (Nor· 
4 saat 44 dakika 55 saniye; 4. Blav

(Almanya) 4 saat 45 dakika 24 
; 5. Meastri (!talya) 4 saat 53 
56 saniye; 6. Segerstrom (isve~) 
58 dakika 3 saniye. 

nbul giiret birincilikleri 
bul Gtire~ Ajanh~mdan: 

- Bolge gi.ire$ blrincillgi mtisabaka.la-
12/ 9/1938 pazartesi giinii bal?lanacak-

- Mtisabakalar Si.ileymanlye kulUbU 
yaptlacaktlr. 

Slkletlerde blr kilo tolerans verll • 
. . 

- Mtisabakalara saat sekizde ba$hna
tartl saat 5 • 6 arasmda yap1lacak -

- Miisabakalara her kuliibden her Sik-
ik1 giire$c;l kabul olunacaktrr. 

Mtisabakalai:a mllli taktma dah11 
Kenan Olcay, Ya~ar Arkan. Yu· 

Saim Ankan. Adnan. Mustafa 
Mehmed Cohan f{lrmlyeceklerdlr. 
Kongreye da vet 

bul Anadolu Yakas1 Ath spor kulli-

BiivUk a,k roman1: 38 

Atlet takimimiz 
bu giin gidiyor 

Atletlerimiz maalesef 
gene iyi haz1rlanmadan 

yola ctktyor 
Cumartesi ~iinii Belgradda ba~l1yacak 

doku.zuncu Balkan atletizm miisabakala· 
nna i§tirak ed~cek olan TUrk atlet kafi
lesi bu ak§amki konvansiyonel trenile Yu
goslavyaya harekct edecektir. 

Bundan evvelki Balkan oyunlarma 
Tiirk tak1mmm bir defasmda olsun layi
kile hazulanar~.k girdigini hatulatmyo -
ruz. Bu sefer de vaziyet maalesef gec;
mi§lerinden hie; de farkh degildir. 

Biz, spor ~ahalarmda, beynelmilel 
kar~Jla§malardan bir iki ha fta evvel, ~oy
l"" bir araya gelerek Adaya, Modaya 
veya buna miimasil yerlere c;ekilerek ve 
kam-!ar kurularak yap1lan idmanlarm 
da pek faydah olacagma kani olanlar
dan degiliz. Atletizmde iyi ko§mak, at
lamak veya t.tmak, biitiin k1~ mevsimi 
kapah salonlarda muntazaman idman 
yapmak, arama sokak ve k1r ko§ularile 
viicudii hamhgmdan kurtardtktan sonra 
zamanmda pist iizerinde miisabakalar 
yapmak ~artile, miimkiindiir. Bugiin 
Belgrada hareket eden Turk atlet kafile· 
sinin ic;inde bu §artlarla haz1rlananlarm 
bulunmadtgmt zannediyoruz. Bu itibarla 
bokuzuncu Balhn atletizm miisabakala
rmda da Turk tak1mmm umumi puvan 
vaziyetinde dordiinciiliikle iic;iinciiliik a
rasmda bocaladtgmt goriince ~a§l11amalt 
Vl' miiteessir olmamahy1z. 

Turk tak1mtnm 1 00 ve 200 metrede 
Goren, 800 ve 1500 de Receb, J 10 met• 
re maniahda F aik, yiiksek atlamada Pu
lat, !Z:iille atmada Ate~ lbrahim vasttasile 
az<;ok iyi dereceler almalan muhtemeldir. 

Umumi puvan vaziyetinde Yunan at· 
letlerinin bermutad birinciligi kazanma
lan tabiidir. lkincilik i~in Romanyahlarla 
Yugoslavlarm c;:ok ~eki§eceklerini timid 
ediyoruz. Bunlann arkalarmdan Turk 
sporculan, Bulgarlar ve Arnavudlardan 
hayli ac;tlmJ§ bir vaziyette gelmeleri mu
hakkakhr .. 

Balkan oyunlarmtn biitiin tafsilatm1, 
Bel~rad hususi muhabirimiz muntazaman 
bildirecektir. 

Ri~e taktmt galib 
Rize (Hususi) - ,Sehrimize davet 

edilen T rabzonun Akmspor tak1m1 bur a· 
da Rize tak1mile bir mac; yaph. <;ok bii
yiik bir kalabahk oni.inde, samimi bir ha
va ic;inde cereyan eden miisabakayt Ri
zeliler 5-2 kazanmaga muvaffak olmu§
lardir. 

Herekede yap1lan deniz 
mUsabakalar1 

Hereke (Hususi) - Ozi.im bayram1 
miinasebetile burada spor §enlikleri de 
yaptldt. Sutustii 100 metrede !dman ku
liibden Yu,uf birinci, kagtd fabrikasm
dan Salahaddin ikinci. 

Bayrak miisabakasma Hereke, Akye
§il, kagtd fabrikast sporculan i§tirak etti· 
ler. !dmanyurdu birinci geldi. 1 00 met
re serbest ko§uya kag1d fabrikasJ, Here
ke, Akye§il, Karamiirsel, !dmanyurdu 
sporculan girdiler. 1dmanyurdundan Os
man birinci, Karamilrselden Mehmed i
kinci geldiler. 

200 metre kurbagalamada !dman 
Y urdundan Yusuf birinci. Karamiiuel· 
den E~ref ikincili~i aldtlar. 

Merkezi Avrupa kupaat 
Prag 5 (a.a.)- Merkezi Avrupa ku

past finaline kalm1~ olan Slavya ile Fe· 
ren~varo~ Macar taktmt arasmda yaptlan 
rna~ 2-2 beraberlikle neticelenmi~tir. 

Nakleden: HAMDI VAROE!:_l!_ Jl 
giinlerde, tehlikeyi kavnyamamt~-, Doktor Seftk, F eride Hammm, aglt
dinden emindi; bu defaki oyunda yan bir sesle ona dinlettigi §ikayetlerden 
tin kendi tarafmda kalacagmt ii- sonra, giinlerce uzun uzun dii§ilnmii§, 

ediyordu. T eeadiif, ressam F eride kendini haks1z ve kabahatli bulmu§tu. 
Ia Zeynebin tant§malanm intac Bir sene evvelki rezaletli sahne, heniiz U• 

gi.in, Sefik bu tehlikeyi gordii a· nutulmadan, gene kendi yiiziinden yeni 
i§ i~ten gec;mi~ti. bir hadise c;1karsa, bu sefer. o hadiseye 

a, F erode Hamm bir kolaymt kammtn ismi de kan,acaktt. 
Zeyneble tam~mak imkamm elde Bu dii§iince, onu korkuttu ve telaJa 
sure tile ilk muvaffakiyetli adtmJ dii§iirdii. F eride Hammm davetlerine 
bulunuyordu. Iki kadm arasmda icabet karan verdi. 1Ik ziyaretlerinde, 

eden bu ahpabhk, ~figin tasar- yanmda bir de sinir miitehasstst vard1. 
itiraft imkanstzla§hran bulamk bir Fa kat, sonralan, F eride Han1mm te-

yaratmt§h. la§h telefon davetlerine yalmz baoma git-
F eride Han1m, aralannda ar· mege mecbur kald1. 

r ~y kalmadJgmi, bundan boyle Doktor ,Sefik, ani sinir buhranlann1 
nden uzak durmast lazlm geldigi- onlemek i~in, davet iizerine yaphgl bu 
· doktor Sefigi, kendi mevcudi- pek k1sa ziyaretlerde. hastasmdan kabil 
nihayet verecegi tehdidile korkut- oldugu kadar uzakta durmaga ;,ayret e-

nazannda hayatm hic;bir manasr diyordu. F eride Hamm, ayni uzakhgt 
, tahammiiliiniin son haddine sozlerinde muhafaza ediyor, maziden 

gini soylemi§ti. kat'iyyen bahsetmiyor, §imdiki iimidleri-

~orab 

derd 

c 

bir 

oldu 

• • 
lSI 
' 

~iiriik ~orablarla miica
dele i~in ~iddetli kontrol 

Ticaret ve Sanayi Odasmda toplanan 
~ehrimiz sanayicilerinden imalatt kontrol 
edilerek tayin edilen vastflan haiz bu -
lunmamast itibarile kanuni takibat{l tabi 
tutulan bir <;orab fabrikast sahibi ~orab 
nizamnamesi hiikiimlerine muhalif hare· 
kette bulunanlar ha!:kmda tatbik edilen 
cezai hiikiimlerin kaldmlmasmt istemi~ti. 

Bu suale cevab veren Sanayi Umumi 
Miidi.irii Re~ad Bener, memleketimiz. r;o
rab sanayii durumunu a~ag1daki $ekilde 
hulasa etmi~tir: 

«Milli c;:orab bafrikalanmtz, imalat 
kabiliyetleri itibarile, memleketimiz ihti: 
yacmm biiyiik bir k1sm1m kar~tltyabilecek 
bir derecededirler. 

Cumhuriyet hiikumeti, milli sanayii 
te~vik ve himaye edici biiyiik yardtmla -
nm ~orab fabrikalanndan da esirgemi -
yor. Fa kat biitiin bunlara ragmen c;:or'lb 
fabrikalan iyi kalitede ve giizel desenli 
c;:orab yapmtyorlar. Piyasaya ~tkanlan 
c;orablar bir gun bile giyilemiyecek kadar 
c;iiriik ve desen itibarile zevksizdirler. 

!kttsad Vekaleti, evvela kadm c;orab
lanm ele almt~ ve bu nevi c;:orablann 
haiz bulunmalan icab eden evsaf1 bir ni· 
zamname ile tesbit ederek c;orab kalitesi
ni yiikseltmek istemi~tir. 

Y aptian tetkikat maalesef nizamname 
hiikiimlerinin tamamen tatbik edilmedigi· 
ni ve piyasaya miitemadiyen dii~iik ka
liteli c;:orab c;tkanldJgmt gostermi~tir. 

Bugiin ic;in c;orab i~i arttk biiyiik bir 
derd halini alm1~tlr. Hiikumet nizamna
me hiiki.imlerinin tamamen tatbiktm te
min ic;in kontrollan sJkla~hracak ve behe
mehal tayin edilen evsafta c;orab imal 
edilmesini temin edecektir. Nizamname 
hiikiimleri hilafma yaptlacak en kii~iik 
bir hareket bile cezalandmlacakttr. Bu 
kontrollar v~ cezalar matlub kalit \ ve fi
atta imalah temin edemezse c;orab sa
nayiine verilmi~ bulunan giimriik hima -
yesinin de kaldmlmasmda tereddiid edtl
miyecek ve ~orab fabrikalannm memle • 
ket ikttsadi hayatt iizerindeki menfi tesir
leri kat'i olarak izale edilecektir. 

Corab fabrikalan, k1sa bir zaman ic;in
de, miiesseselerini idare ve teknik baktm
lardan rasyonalize ederek yiiksek kalite· 
li ve ucuz imalatta bulunmak yolunu tu
tacaklardJr_l> 

Sanayi Umumi Miidi.iri.i Re~ad Be -
nerin sozleri gosteriyor ki hiikumet c;iiruk 
c;:orablarla ~iddetli miicadeleye ve halkm 
ziyana ugramasma mani olmaga kat'i ka
rar vermi$tir. 

~------------~--
Bir kuyuda kokmut bir cesed 

bulundu 
Ramide Rus~uk caddesinde 34 numa

rall evin bah9esinde 22 metre derinli
gindeki kuyudan tefessiih etmi§ bir le§ 
kokusu duyulmu§, ve keyfiyet zab1taya 
haber verilmi§tir. Kuyuda yaptlan ara§
hrmada <riiriimii§ bir cesed bulunmu§ ve 
yaptlan tahkikatta bunun, Ramide otu
ran Refahiyeli Mevll!d isminde birisine 
aid oldu~u anla§tlmt§tlr. Mevll!d, bun
dan on be~ giin evvel ortadan kaybol -
mu~, bir daha goriilmemi§ti. Maamafih, 
tahkikat, Mevludun esrarengiz bir cina
yete kurban gitmedigini, kendisinin ka
zaen kuyuya diistligilnii meydana 91 -
karmi§tlr. Mevll!dun, Sabancada oturan 
$iikriye isminde bir de kartsl oldugu an
la~tlmt§tlr. Adli takibata . Miiddeiumu
mt muavinlerinden Turgud el koymu§ -
tur. Tahkikata devam edilmektf'~Jir. 

F 0 T 0 _...._._"Wtl 

---MAGAZiN 
Eylftl ntishasmt mutlaka okuyunuz 

ni, hulyalanm ihsaa edecek en ufak bir 
telmihte bulunmuyordu. 

Erkekler i.izerindeki biiyiik nilfuzundan 
emin olan bu magrur kadmm, §imdi miin
kad ve maglub boyun biikii~ii §attlacak 
§eydi. Ye bu hali, fazla §ImarttlmJ§, had
dini a§an muvaffakiyetlerinden dolay1 
fazla gurura kap!lm1~ eski kiistah tavula
rmdan daha miiessirdi. 

Ancak, ,Sefik, bi.itiin bunlann zevahir
den ibaret oldugunu, hakikatte F eride 
Hamm1n, ne maglub, ne de kadere miin
kad olacak bir hynet iktisab etmedigini 
§imdi idrak etmi~ti. 

F eride Hamm, ·viicudi.inii bir sarma§tk 
gibi k1vrmhlarla biikerek yumutak ve 
hygan adtmlarla doktor ,Sefige" dogru 
ilerledi: 

- Geleceginiz.i biliyordum, dedi. 
- 0 kadar emtn miydiniz? 
Sefigin sesindt, onu birdenbire ea§Jr· 

ten bir ahenk vardt. Burun kanadlart, 
belli belirsiz iirp~rdi. Doktor, ciddi, hatta 
sert bir c;ehre ile devam etti: 

- Hastalanmt boyle ge~ vakit ziya
ret etmek adetim degildir ..• 

F eride Hamm, dudaklanmn sitemli 
bir bi.ikiilii§ile cevab verdi: 

- Sefik Bey, ben sizin yalmz hasta-

Almanya etraf1nda 

aksiilameller 
[Ba$taratt I tnct sa/l.ttedeJ 

tinde kalmt§tlr. Bu suretle ve bilhassa 
mevakii miistahkem krtaatlm tam mev -
cudlu ktlmak i~in ihtiyatlar silah altma 
c;agmlml§tlr. 

Mezunlar -subay ve efrad- derhal 
garnizonlarma donmek emrini almt§lar • 
d1r. Goriiliiyor ki biitiin bu tedbirler za
ruri tedbirlerdir ve efkan umumiyeyi en
di§eye dii§iirmemelidir. Esasen sogukkan
hhk sulhun muhafazasmm esash unsu -
rudur. Diger taraftan da son gelen ha -
berlere nazaran umumi vaziyet mahsus 
bir salaha dogru gitmektedir. 
Romanya vaziyetini tasrih ediyor 

Biikre§ 5 (a.a.) - Havas ajanstn
dan: 

Bugiinkii enternasyonal vaziyette, Ro
manyanm hath hareketi, alakadar maka
mat~a ~oyle tesbit edilmektedir: 

« Avrupada umumi bir ihtilaf halinde 
RomaPI.ya bitaraf kalamaz. Onun yeri 
F ransanm, Ingi!terenin ve Amerikanm 
yanmdadtr. Bunun sebebi yalmz an'ane 
ve §iikran hissi degil, ayni zamanda mer
kezl Avrupada statiikonun muhafazasm
da menfaati olu§udur. 

Filhakika, bu hath hareket senelerden· 
beri tesbit edilmi§ bulunmaktadu. Bu 
cihet parlamento miizakerelerinde muh
telif hiikumetlerin programlannda ve bil
hassa Kral Karol'un beyanatmda a~tk 
bir ifadesini bulmu§tur. 

Buna muanz olan ve Almanya ve t. 
talya ile ittifak istiyen yegane te§ekkiil 
«demir muhaf1zlar» RQmanyayt §imdi i
dare etmekte olan rejimin §iddetli hare
ketile ortadan kaldmlmi§hr. 

Esasen Romanya efkan umumiyesi, 
Almanyaya miisaid bir cereyan has1l et
mek ve bir harb takdirinde hi~ degilse 
Romanyanm bitarafhgmt temin eylemek 
i~in Berlin tarafmdan yaptlan propagan
dalara asia kaptlmamt§hr. 

Romanya halk kiitleleri hergiin biraz 
daha iyi anhyor ki, Alman geni&leme ha
reketi Romanya hududunda durm1ya • 
cakhr. Binaenaleyh Romanya, nasyo -
nal • sosyalist Almanya ile Sovyet Rus
ya arasmda barb sahas1 olmaktansa Ce
koslovakyamn miidafaasma yard1m e.der
se daha iyi olacakhr. 

Romanyamn Cekoslovakyaya mtiz:1 -
hereti yalmz 1921 Romanya - Cekoslo· 
vakya ittifakt ve Cenevrede imzalanan 
16/ 2 / 1933 Kii<;iik Antant paktt dahi
linde temin edilmi~ bulunmuyor. Ayni 
zamanda iki memleket arasmda ~ok s1k1 I 
iktJsadi ve askeri te~riki mesai vardn. Bu 
cihet her iki devlete de biiyiik bir harb 
kudreti vermekte ve bunlarm hududlarmi 
melhuz harbin ilk harekat sahasmdan ol
duk<;a uzak bulundurmaktad1r. 

Surast muhakkak ki, Cekoslovakyaya 
kar&t herhangi bir tecaviiz takdirinde 
Romanya diger de'lletlerle birlikte b.-ue
kete ~e~mekte gecikmiyecektir. 

Diger taraftan Macaristamn <;ekoslo
vakyaya yaptlacak tecaviize i§tiraki ve 
hatta Alman ordulanmn Macaristandan 
ge~erek Cekoslovakyamn Slovak hudud
lanna yiiriimesine seyirci kalmast takdi -
rinde, Kiic;iik Antant kendiliginden i§li • 
yecektir.» 

•• 
Frans1z maden amelesi, 

komiiniat tetekkiilleri 
itham ediyor 

Paris 5 (a.a.) - Milli maden amelesi 
meclisi, ne§retmi§ oldugu bir tebligde 
cKomtinist f1rka tarafmdan federal bir
lik aleyhine yaptlan taarruzlara kar§t 
ittihaz edilecek tedbirleri tetkik etmek 
Uzere meb'uslanm 8 eylUlde i~timaa da· 
vet etmekte oldugunu:. bildirmektedir. 

Tebligde, tlmanite gazetesini ve ko
miinist f1rkasmm kontroliine tabi olan 
organlan, scndikal hareketin istiklB.line 
suikasdlerde bulunmu§ olmakla itham 
etmektedir. 

mz degilim ... 
- Hammefendi, biliyorsunuz ki, bu 

eve s1rf doktor stfatile gelmegi kabul et• 
mi§tim. 

F eride Hamm, viicudi.inden inti§ar e
den bayJltJct esans kokulanm beraber ta
*'yarak, bir kedi gibi yumu~ak ve sokul
gan, Sefige yakla§tl: 

- Geldiginit.e nadim misiniz? 
. Sefik, hakarct dolu bir nazarla onun 
yUziine bakt1 ve omuzlanna dayanan el
lerin temasmda~. sert bir silkini§le kurtul
duktan sonra, sesine, kabil oldugu kadar 
fazla hakaretli bir ahenk vermege c;ah§a• 
rak, klSlk di§lerinin arasmdan ~u ciimleyi 
f1rlatt1: 

- Y apt1gmiz al~akhgt begendiniz 
mi? 

F eride Hamm gozlerini kupt§hrdt; 
yiiziinii ani bir ktzarh kapladJ; doktor 
Sefigin yiiziine bakmamak i~in gozlerini 
yere dikerek, mmltt halinde sordu: 

- N e demek istiyorsunuz? 
- Bugiin ogleden sonra cereyan eden 

hadiseye yabanct oJmadlgtnlZl soy}emek 
istiyorum ... 
. F eride Hamm bu ithamt mukabelesiz 
buakh; yiizi.inde dola§an manay1 Sefik
ten gizlemege ~ah~tJ ve sanki bu sozii 
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benizsizlik icin yeg~ne deva bnl ihya eden SJRQP DESCHJENS 
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Biitiin agrilarin panzehiridir. 

BiR· TEK KA~E 

NEVROZiN 
Bu muannid ba, ve di~ agrdan· 
n1 siir'atle i:zaleye katidir. Roma• 
tizma evca1, smar, mafsal ve 
adale azbrablan NEVROZiN'le 

teda vi edilir. 

Nazle, Grip ve bron§ite kar§J en 
miiessir Hac. NEVROZtN'dir. ,/':) , 

N E V R 0 Z iN' i tercih ediniz. 
ic:ab1nda gUnde 3 ka,e ahnabillr. 

ismine dikkat, taklidJerinden sakJmmz ve Nevrozin yerine 
ba§ka bir marka verirJerse §iddetle reddediniz. 

•• 
Universite A. E. P. Komisyonundan: 

finiversite merkez binas1 on cephesinin 4564.53 lira ke§ifli badana ve 
tamir i&i 10/9/1938 cumartesi giinU saat 11 de RektorlUkte a~1k eksiltmeye 
konulmu&tur. 

Isteklilerin, ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden 
hafta e:vvel ista .. 1bul Baymdtrhk Direktorliigiinden almmt§ 3000 lirahk bu 
gibi i§ler yaptlgma dair vesika ve 938 Ticaret Odas1 kagtdile gelrneleri. 

Sartname her giin Rektorliikte goriiliir. ( 3833 

RADYOLiN 
·. ... .! .. . ·,- ·. ·.:. '. . ' • ~ .... ' ~ ~ ~ • •, • • ' , -

-----------

ile Sabah, Ogle ve Ak,am 
Her yemekten sonra munta7aman di~lerinizi nr~alayJDIZ. 

Eksiltme ilan1 
Haydarpa,a Lisesi Sabnalma Kurumundan : 

Haydarpa§a Lisesi pansiyonunun 658 aded talebe s1ras1, 34 aded. muallim 
kUrsiisii, 19 aded stmf ve 900 aded yata~hane dolablart tamir edilmek Uzere 
ac;1k eksiltmiye konulmu&tur. 

Eksiltme 9 eylUl 1938 cuma gUnU saat 11 de istanbul KiiltUr Direktor. 
liigti binast i~inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Komisyonda ya. 
ptlacaktlr. ' 

Tahmin bedeli 1379 lira ve ilk teminatl 104 lirad1r. tstekliler ~artna
meyi okulda gorebilirler. Taliblerin yeni sene Ticaret Odas1 veya ruhsat 
unvan tezkerelerile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

( 5786 )" 

SAc; EKSiRi KOMOJEN 
Sa~lar• besler, koklerinl kuvvetlendirir, d6kUimeslnl 

6nler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

• istnabul 

i§itmemi§ gibi, kay1ds1Z: 
- Oturmaz m1smtz? diye sordu. 
Sonra, masanm iistiinde duran 

kutuya parmaklanm daldmp bir si
gara ald1; fakat, htyecant, sigarayt ~evi
ren parmaklanmn hareketinden anla§th
yordu. ,Sefik, b'.l yer ikramma kulak 
asmadan soziine devam etti: 

- Bir sual sonnu~tum I 
~efik, itidaline ~ok hakimdi. Fakat, 

bu zahirl siikunetin ve lakaydinin i~inde, 
korkunc, tehdidkar bir hal vard1. 

F eride Hamm, yapmactk bir siiku
netle omuzlanm silkti: 

- Sualinize verecek cevab1m yok ki 1 
Hem bugiin ogleden ~sonra alan hadise 
neymi§ ~ Bilmiyorum. 

- Sahi mi~ 
$efigin sualinde derin bir istihza, ba

kl§lannda buyiik bir azim goriiliiyordu. 
F eride Hamm, uzun kirpiklerini, bir per
de gibi gozlerinin iistiine indirdi: 

- Buradan deli gibi ~1k1p gittiginizi 
bil:yorum, dedi. Altaha tsmarladtk deme· 
gi bile unuttunuz. Hatta buna hayret et
tim. <;Unkii sizi daha kibar, daha nazik 
gormege ah~t~tlm, azizim ... 

Feride Hamm, bu sozi.i soylerken, bir 
tiirlii yanmak bilmiyen, inadcr bir ~akma-

gt ate~lemege ugra§lyordu. Nihayet ya 
t1. ~akmagm rofactk alevi, dudak 
ac1 tebessiimiinii aydmlattlgt mada, 
fik, daha sert bir !esle ilave etti : 

- Kartmt ic;ine dii§iirdiigiiniiz tuz 
sizin kurdugunuzu biliyorum. Nastl 
dun~z onu anlatm I 

- Deli misiniz Sefik Bey? 
F eride Hamm §iddetle ba§mt kald~r 

m1~, meydan okuyan bir bak1~la ~efi~ 
!iizmege ~ah§Iyordu. Fa kat, doktorun 
hatin yiizii, ktrptlmtyan gozleri kar§tstn• 
da §a§aladJ, r!aha fazla bakamadt. i~ini 
c;ekerek: 

- 6yle oldugunu farzedelim, dedi. 
Mazur sayrlmaz m1y1m? 

,Sefigin di§leri k:sildJ. Kar§Jsmdakinin 
iizerine ahlmamak i~in kendini zor tuttu· 
gu anla~dtyordu. Yumruklarmt stkarak 
hayk1rd1: 

- Oynad1gtntz komedinin manas1n1 
~ imdi anhyorum I 

F eride Ha~un viicudiinii gererek mu• 
kabele etti :" 

- Miidafaamt kendi silahlanmla 
yapmak elbette hakktmdu. 

- Evet, zehirli silahlarla. 
<.trkaat var • 



Pragda miizakereler 
~ok hararetlendi 

[BQ4taratt 1 lnct sahtteae] 
Hukumetin tebligi 

Prag 5 (a.a.) - Kabine ic;timamm 
sonunda ne~rdilmi~ olan bir tebligde na· 
Zirlarm kat'i bir plan viicude getirmi§ ol
duklan bilirilmektedir. Planm asgari 
bir miihlet zarfmda Siidetler fukasma 
!evdi olunacag1 beyan edilmektedir. 

Prag 5 (a.a.) - Royter ajansmm i
tirnada ~ayan bir membadan ogrendigine 
&ore hiikumetin yeni teklifi, Kalsbad' da 
ileri slirlilmii~ olan sekiz noktada Siidet· 
leri hemen hemen tamamile tatmin etmek
tedir. 

Sudetlerin iki tebligi 
Prag 5 ( a.a.) - Siidet Almanlar f1r

kas1 tarafmdan bu ak§am ne§redilmi§ o • 
Ian bir tebligde bilhassa §oyle denilmek -
teclir: 

«Henlein'in Berhtesgaden' e yeni bir 
\:ek plamm hamil oldugu halde gitmi§ 
bulunduguna dair olan bi.iti.in haberler, 
Yanh§hr. 

Henlein'in mahfilleri, Prag hlikumeti
nin tekliflerini 2 eylulde Bene§'le yapmt§ 
olcluklan gorii§meler suasmda almt§lar • 
d1r. 0 esnada Henlein, Berhtesgaden' de 
bulunmakta idi. Fuka bu husustaki tahri
ti cevabm1 Henlein'in avdetinden evvel 
Bene§' e tevdi etmi§tir. 

Prag 5 (a.a.) - Siidet Almanlar fir
kasi teblig ediyor: 

«F1rkamn bir delegasyonu, bugi.in 
~eb'e gitmi§ ve orada Henlein ile bir go
rU§rne yapmt§llr. Henlein, son hafta es • 
nasmdaki vukuattan, Hitler' e yapml§ ol· 
dugu ziyaretten ve kendisinin Gvatkin'le 
rni.ilakatmdan bahsetmi§tir. Henlein, hii
kurnet memurlannm sarfetmi§ olduklan 
faaliyetin Siidetler mmtakasmdaki vazi • 
Yette me§hud olan gerginligi izaleye me
dar olmadtgtni ispat eden bedihi ve mi.is· 
Pet bir tak1m hadiseler silsilesini de tetkik 
nazarmdan ge~irmi§tir. Bu vaziyet, an • 
cak Henlein tarafmdan Karlsbad' da izah 
Ve te§rih edilmi~ olan sekiz noktanm 
si1ratle ve tam bir surette tahakkuk saha • 
5Ina isal edilmesi sayesinde kabil olabile
cektir.» 

Prag'da tema•lar 
Prag 5 (a.a.) -Lord Runciman, bu 

Kiin Alkron otelini terketmi,, §ehrin ve 
rnerkezi daha sakin b' ah lleainde 
kain lngiliz sefaretlianesine yerle§mi§tir. 

Prag 5 (a.a.) - Runciman·m mua • 
vini Gvatkin, ogleden sonra lngiltere el
~;iligine giderek el~i N ewton'la uzun bir 
rniizakerede bulunmu~tur. Bunu miitea
ktb, Runciman' a mi.ilaki olmu, ve Hen
lein•te yaptlgl konu~malarm neticesini 
bildirmi~tir. 

Prag 5 (a.a.) - Runciman'm mua
vini Gvatkin, bugiin saat 10 da Ba§vekil 
Hodza ile gorii~mli§ ve dUn ak~am Hen· 
lein'le yaphgt mi.ihim konu§111alardan 
haber vermi~tir. 
H odza, muhtariyet~i Slovaklarla 

goru,tu 
Prag 5 (a.a.) - Ceteka ajansi, ne~· 

retrni~ oldugu bir tebligde Hodza'mn bu 
gijn Slovaklarm muht;triyet taraftarl halk
~~ f1rkasmm bir heyetini kabul etmi§ oldu
Runu bildirmektedir. Bu heyet, bazt ~i
kayetler ve mi.italebeler serdetmi~tir. Ba~
Vekile birtak1m sualler sormu§ oldukla· 
ttn1 ve mumaileyhin de bu suallere mem· 
nuniyete §ayan cevablar vermi§ oldugunu 
beyan etemktedir. Her iki taraf. miltea
ktben halihaz1rdaki baz1 meseleler hak· 
ktnda mi.i~akerlerde bulunmu~lard1r. 
Runciman Hitlerle goru,miyecek 

Prag 5 (a.a.) - Runciman'm sekre
terligi tarafmdan ne§redilen bir tebligde, 
~unciman • Hitler miilakah hakkmdaki 
§ayialann dogru olmadtgl bildirilmekte
dir. 

Gobels «Du,manlarzmzz da bizi 
tamyacaktrr I» diyor 

Stutgart 5 (a.a.) - Ecnebi memle -
ketlerdeki Almanlar kongresi dUn ak§am 
Propaganda N azm Gobels'in bir nutki
le 'Ve biiyiik bir fener alaymdan sonra ka
Panrni~hr. 

Propaganda Nazm, ecnebi memle -
ketlerde bulunan Almanlara kar~1 AI • 
rnanyaya dii~man bazt gazeteler tara • 
fmdan yaptlan tenkidleri bir kere daha 
teddetmi$ ve demi&tir ki: 
«- Biz di.i~manlanmiZI tamyoruz. 

R akat yakmda onlartn da bizi tamma -
lar1 fusahm bulacaklar1 i.imidindeyiz. 
Bizler imparatorluk ve sosyalistlik AI • 
rnanyasmt idare etmi& olan akaklar de
~iliz. Biz, Londrada ve daha ba$ka ver
lerde eger ellerinden ~else bize ne yapa
caklannt ~ok iyi biliyoruz.» 

Cobels, Hitler'i medhii sena etmi~. 
diinyanm Hitler' e g1pta eyledigini ve 
Alrnanyanm da Hitler'in idaresi altmda 
hicbir Zaman teslim olmtyaca~\lnl bildir
rnistir. 

Sudetler, ilk metalibden rucu 
etmiyorlar 

Berlin 5 (a.a.) - D. N. B. bildiri
Yor: 

Cekoslovakyada Asch mmtakast ekin 
bayramm1 merasimle kutlulami§hr. Bu 
miinasebetle yaptlan merasime Henlem 
de i~tirak etmi~tir. 

Bu munasebetle bir nutuk soyliycn 
Siidet meb'uslanndan Volinec demi~tir 
ki: 

«- Almanlarla Cekler arasmda bir 
anla~ma ancak Karlsbad' da tesbit olunan 
8 noktaya aid esas dahilinde hastl olabi -
lir. Ilk ~art, 1918 den sonra Siidet mmta
kasma gelerek yerle$en Ceklerin bu mm• 

takadan geri donmeleridir. Miicadele -
mize muslihane yollarla devam edece~iz. 
Binaenaleyh Cekler ~ehirlerimizi askcri 
i~gal altmda bulunduracaklarma adalete 

miiracaat etseler daha iyi olur. Almanya 
harb istemiyor. Onun istedigi ii~ bu~uk 
milyon Almanm bi.iyiik Alman camiast
mn bir uzvu olarak haiz olmas1 icab eden 
haklan elde etmesidir. 

Boyle hak ic;in yap1lan bir mi.icadele
de taviz mevzuu bahsolamaz. Karls • 
bad' da tesbit ettigimiz metalib herhangi 
bir tarzt hallin hareket noktasmt te~kil 
eder ve bunlar azami degil asgari muta
lebattlr. Biz, Siidet Almanlan, bunlart 
mutlak surette elde etmek azmindeyiz.» 

Roma da se•ini yukseltmege 
ba,ladz 

Roma 5 (a.a.) - Relazioni lnterna
tionali gazetesi, «<;ekoslovakya fngiliz 

manevrast altmda» ba§hgile yazd1g1 miil
hem bir makalede Lord Runciman'm va
racagi neticeleri tetkik ederek vaziyetin 
her an daha ziyade vahimle§tigini kay • 
deyliyor ve diyor ki: 

Siidet Almanlan meselesinin miinha
man dahill mahiyette oldugunu miiker
reren kaydettiler. Prag hUkumeti ise bu
nu bir Almanya meselesi yap1yor. V e 

demokrasi i~in bir hayat ve oli.im i§i gibi 
ortaya koyuyor. Lord Runciman biitiin 

tavizler koparmaga muvaffak olamaml§· 
gayretlerine ragmen <;eklerden makul 
tlr. Bunlar. ancak tiddetli bir tazyik al

tmda tavizde bulunacaklardtr. <;ekler, 
Avrupa selametinin <;ekoslovakyamn ta
mamiyetine bagl1 oldugu gibi be§ bir id
diada bulunuyo1lar. Cekoslovakyanm dii.-
§Uncesi de lngilterenin dii§lincesinin ay -
nidir: .. detlerin muhtariyeti desini 
S::.ekoslovakyanm tamamiyeti· rneselesile 
birle,tirmek. -

Ceklerin ne dereceye kadar tavizlerde 
bulunduklart heniiz belli degildir. Fakat 

oyle anla§tltyor ki: Prag hiikumeti, i§leri 
sliriincemede buakmak hususundaki lngi-
1iz tavsiyelerine tamamile riayet ediyor. 

<;ekoslovakya hath hareketini degi§tirme
dik~e mesele halledilemez. Prag hiiku -
meti kendisini yedekte gitmekten kurtar
mahdu. 

Ekalliyetler meselesi otedenberi <;e • 
koslovakyada vard1r. Bunu, nasyonal -
scsyalist Almanya icad etmi~ degildir. 
Herkes kanidir ki, namuskarane bir tarz
da yaptlacak bir plebisit meseleyi aydm
latacakhr. <;ekoslovakyamn Almanya ile 
bir mukarenet aramas1 ~ok makul olur. 

Londraya gonderilen rapor 
Londra 5 (a.a.) - lngiltere hiiku -

meti, Prag' daki sefirinden Gvatkin • 

Henlein miilakat1 hakkmda bir rapor al
mi~tlr. Bu mi.ilakat mahremane mahiyette 

oldugundan resmi lngiliz mehafili bu ra
porun muhteviyah hakkmda be~anatta 
bulunmaktan imtina etrnektedirler. 

Havuzlartn 

Deniz bank, 
inki,afJ 
miidiir 

idarenin 
• • • 
1~1n yen1 bir 
ta vin ediyor 

Ankara 5 (Telefonla) - Deniz Ban
km, TUrk ticaret bahriyesinin her §U
besinde azimkarane 1slah ve yeniden te
sis hareketlerine devam ettigi malum -
dur. Bir taraftan nakil vasttalanmtzm 
samil tarzda c;ogalt1lmasma c;ah~Ihrken, 
diger taraftan da ileride modern bir 
TUrk tcrsanesine inktlab edecek olan 
havuzlann da modern bir inki~afa maz
har olmas1 ic;in gayretler sarfetmekte. 
dir. Haber aldtgtma gore bu ci.imleden 
olarak havuzlar idaresine yeni bir vec;
he verilmesi kararla~m1~ ve mevcud 
mUdi.irUn vazifesine nihayet verilmi§ -
tir. Yeni mi.idi.ir yakmda tayin edilerek 
vazifesine ba~hyacakhr. 

Y ;thudi muharrir Bern§tavn 
Du~eye ni§antni iade etti 

Paris 5 (a.a.) - Paris Suar gazetesi, 
dram muharrirlerinden Hanri Bern§tay
n'in vaktile Duc;enin kendisine verm;§ 
oldugu Sen Moris e Lazar ni~anmm ro
zetini Mussolini'ye iade etmi§ oldugu
nu haber vermektedir. Muharrir, gi:in
dermi§ oldugu telgrafta son zamanlar
da 1talyada yahudilere kar§t almmi§ O· 

Ian tedbirleri protesto etmektedir. 

Balkanlararasl T1b Kongresi 
4 memleket doktorlar1 
yar1n Ydd1zda toplan1yor 
Kongreyi S1hhiye Miiste,ari 
eglenceler tertib edilecek olan 

a~acak, ,ereflerine 
misafirler izmirle 

ziyaret edecekler ha valisini de 

Balkanlararas1 T1b kongresi, be§inci I Balkanh hekimlerden arzu edenler olur
umumi ic;timatm, yarm ogleden evvel, sa, ~ahsi surette AnkaraJI ziyaret ede
konferanslara tahsis edilen Ytld1z me- ceklerdir. Bu seyahatlerde, Balkan bir
rasim ko~ki.inde akdedecektir. Bu ic;ti- li~!i cemiyeti, kendilerine icab eden tes
ma Balkanlararas1 T1b kongresinin, hilah gosterecektir. 
memleketimizde yaphgt ikinci toplanb Tiirkiye Balkan birligi reisi ve mec-
olacakhr. lis ikinci reisi Trabzon meb'usu Hasan 

Yunanistan, Romanya ve Yugoslav • Saka, Ttb kongresinin ic;timama aid ida
yamn en yiiksek miitehass1s hekimleri ri haztrhklara nezaret etmektedir. 
kongreye i§tirak etmektcdirler. On he- Tzb tarihi konf?resi Zagreb'de 
kirnden mi.irekkeb olan Yunan heyeti- toplandt 
ne profesi:ir Bensis, otuz hekimden mU
rekkeb Rumen heyetine profesi:ir Gior
gio, ve klrk yedi hekimdcn mi.irekkeb 
Yugoslav heyetine profesor Zita Mar
kovic; riyaset etrnektedir. Kongr·eye 
Tiirk murahhaslarile beraber 120 kadar 
hekim i§tirak etmi§ olacakhr. 

Yugoslav murahhaslan, bu giin saat 
onda konvansiyonel trenile, Rumen mu
rahhaslan bu gi.in ogleden sonra, Ro
manya vapurile, Yunan murahhaslan 
da yarm sabah italyan vapurile §ehri
mize geleceklerdir. 

Kongreyi, Sthhat ve fc;timai Muave
net Vekaleti mi.iste§an As1m, k1sa bir 
nutukla ac;acakttr. MUteaklben, TUrkiye 
Balkanlararast Ttb birligi reisi profesor 
Akil Muhtann reisligi altmda ilk resmi 
toplanh yaptlacakbr. Ogleye kadar o
lan zamf:n, mutad merasime tahsis edil
mi§tir. Astl ic;tima ve miizakereler, og
leden sonra yaptlacakhr. Kongrenin pro
grammda, Balkan memleketlerini ala
kadar eden sthhi mevzular bulunmak -
tadtr. Bu arada, Malarya ve diger baz1 
yerli hastahklarla miicadeleye de mii -
hum bir yer aynlml§br. Balkan murali
haslart, ve murahhaslanm1z, tetkik ve 
miisahedelerine mi.istenid tibbi vak'ala
ra dair olan raporlanm okuyacak ve 
komUnikasyonlarda bulunacakla.rd1r. 

Belgrad 2 (Hususi) - 11 inci beynel
milel T1b tarihi kongresi Zagreb'de top
landt. Kongreye di.inyanm muhtelif 
mernleketlerinden 100 den fazla murah
has geldi. Bu meyanda beynelmilel soh
reti haiz ve cemiyetin banisi olan Bel
c;ikah doktor Tricot Royer ile Laignel
Lavastine, Victor Bomoiw ve daha bir
c;ok simalar vardtr. 

Memleketimizden de profesor Nured
din Ali Berkol, Sliheyl tlnver, Fuad Ka
mil, Sani Yaver, Saim Erkun, Metine 
Berker gelmi~lerdir. Yugoslavlar Ti.ir -
kiyedeki hbbi mesaiye c;ok ehemmiyet 
veriyorlar. Nitekim kongre reisi profe
sor Lujo Thaller, Kral naibi Prens Pol'la 
yaptigt bir miilakat esnasmda: 

c- Son zamanlarda hb tarihine bi.i
yUk bir ehemmiyet veren ve bu hususta 
li.izumu kadar c,;alu;;an milletler arasm
da Amerika ile TUrkiye i:in sa£1 i§gal et
mektedirler., 

Demi§ ve Prens §U cevab1 vermi§tir: 
c- Evet bunun farkmdaYJm. Bu sa

hada bizim de ayni derecede c;ah§mam1z 
ve buna biiyiik bir ktymet vermemiz e
sas idealimizdir., 

Yugoslavlar kongre ic;in her tiirlli fe
dakarhktan c;ekinrnemi§lerdir. 

Teklilimiz kabul edildi 

Halk Bankas1 Ankarada 
' 

diin merasimle a~Ild1 
Merasimde Meclis Reisi ve V ekillerden bir kismi 
bulundu, ~akir Kesebir, bankan1n kii~iik esnafa 
kredi temin etmek i~in kuruldugunu soyledi 

<B~tarat& l tnct saltt!ede> 
na bugiin miitevazt fakat miitevazt oldu
gu kadar manah ve llizumlu bir kredi 
miiessesesi daha ilave etmi~ bulundugu• 
nu i$aret ederek demi§tir ki: 

«- Bugiin yiiksek huzurlarm;zda 
muameleye ba~hyacak Halk Banka • 
s1 ve haptlanm halkm istifade ve 
yard1mma a~acaglmtz Ankara Halk 
Sand1g1 cumhuriyet devrinde kurulan 
milli miiesseseler silsilesine kattlmt~ olu-

Bu sevincli giiniimiizde huzurlarile 
bizleri bahtiyar eden saym vekillerimize 
ve aziz davetlilerimize hararetle te~ekkiir 
etmegi vazife biliriz.» 

lktz1ad Vekilinin nutku 
Muvaffak hmeni miiteaktb Ekonomi 

Bakam Sakir Kesebir de §Unlan soylemig
tir: 

«- Halk banka idare meclisi reisinin 
§imdi dinlediginiz sozleri, bankamn de -
ruhde etmek iizere bulundugu vazifeler 

yor. hakkmda kafi bir fikir vermi§ bulun-
Tiirk vatanmm ve onun sahibi asil maktadtr. 

milletin varh{:bm yi.iksek ~ahsiyetine med-
Halk Bankast, bilhassa kii~iik esnafa yun bulundugu Atatiirklin e~siz irade -

kredi temin eylemek vazifesini i.izerine sinden dogan bugiinkii miistakil ve kud-
retli Tiirkiyenin ekonomik kalkmma yo- alml§ olarak doguyor ve bu mi.iessese 
lunda ba§ardJ~b harikalar arasmda Turk memleketin her tarafmda tesis edecegi 
bankacihgmm da miistesna bir mevlcii halk sand1klarile ki.i~i.ik ticaret erbabmtn 
vardir. kii~iik kredi ihtiyacmt kat§Ihyacakttr. 

Dahil oldugumuz bu $erefli ~er~evenin Ankara halk sand!&m1 miiteak1b !stan-
ic;inde biz de kendimize di.i~en vazifeyi li- bulda da bir sand1k a~Ilacak ve onu ta
yakatle ve heyecanla yapmaktan geri kiben de liizum goriilecek her merkezde 
kalmtyacagtz. Halk~thk vasfmm TUrk birbirini takiben digerleri a~Ilmi~ buluna • 
inkilabmm asil karakterleri arasmda yer caktir. 
alm1& bulunmas1, miiessesemizin kurulu- Arkada§ImiZ beyanatmda memleketi • 
~undaki biiyiik maksad1 izaha kafidir. mizde kredi te§kilatmm almi§ oldugu h1zi 
Cok yerinde bir hassasiyetle tefeciler ve i§aret eylemi§tir. Memlektimizde cumhu
tefecilikle miicadele yolunda ciddi karar- riyetten once de bir milli banka ve kredi 
lar alan Cumhuriyet hi.ikumeti bir taraf· miiessesesi vard1. F akat gene bun! ann 
tan odi.inc; para verme i§lerini nizam ve tam manasile hirer kredi mi.iessesesi hali
intizam altma ahrken,' diger taraftan ne gelmeleri ancak cumhuriyet devrine 
halkm kiic;i.ik kredi ihtyacmi en normal, mliyesser olmu§tur. 
en kolay ve en ucuz yoldan kar~Ilamak Bugtin memleketimizde bir milyon li· 
dii§iincesile tedbir almakta gecikmemi~ • radan fazla sermaye ile ~ah§an 15 mii
tir. essese vard1r ve bUtiin milli banka ve kre-

hte miiessesemiz boyle bir ihtiyacm di mi.iesseselerinin yekunu ise 40 tan faz· 
mahsulii olarak dogmu§, halka hizmet lad1r, 1 0 sene evvelisine nazaran bir 
gibi §erefli ve zevkli bir vazifeyi i.izerine mukayese yapacak olursak goriiri.iz kj, 
alarak emniyetle ve en iy: niyetlerle ~a - tasarrufta 350-400 bir fark vard1r. Kredi 
lt§maga hazulanmi§hr. muameleleri miktan ise mukayese edile " 

Biiyiiklerimizden gorecegimiz muza - miyecek derecededir. 

Kongreye, §ehrimizde bulunan bUtiin 
hekimler davetlidirler. 

heret halkimizm gosterecegi ragbet mu • Kredi te~kilatlanmasindaki bu geni§ in• 
vaffakiyetimiz i~in istinad noktamtz, in- ki~af, hi~ §i.iphesiz Kemalist rejimin kredi· 

Kongre ilk komite toplanbsmi eylu- ki§afimiz i~in takdir ve te§vik kaynagt ye kolayhklar temin etmek yolundaki al· 
liin birinci gi.inU profesi:ir Gomoui'nin ri- olacakttr. d1g1 tedbirlerin neticesidir. Rejimimiz Balkanh murahhaslar §erefine, yarm 

ak§am Pera Palas otelinde bir ziyafet 
veril~cek ve ziyafeti bir sl,lvare takih e-

• :If ~).\I I "( 

dec~ktir. 
Per~ernbe, yaliud cuma gilnii ak§arni, 

TUrk Balkan birli~i cemiyeti nainma 
Parkotelde bir kokteyl parti tertib edil
mi§tir. Kokteyl parti, ge~ vakte kadar 
devam edecektir. 

Konferans, cumartesi giinii ogleye ka
dar, mesaisini ikmal etmi§ bulunacak ve 
ayni gUn ogleden sonra, bir tenezziih 
vapurne misafirler, Bogazi~ine gidecek, 
Hiinka.rsuyunda c;ay iceceklerdir. Gece 
de Tarabyada Siimer Palas otelinde vi
layet tarafmdan murahhaslar serefine 
bir ak~am yemegi verilecektir. Yemegi 
miiteaktb, vapurla mehtabda gee; vak
te kadar devam eden bir Bogaz gezintisi 
yaPilacaktir. 

Pazar giinU sat on birde, kongre aza
lari, E!!e vapurile hmire hareket ede
ceklerdir. 1zmirde Fuar ziyaret oluna
cak. Efes ve Bergama harabeleri gezile
cektir. 

fzmir vilayeti, Balkanh murahhaslan 
ag1rlamak ic;in zengin bir program ha
ztrlami§tir. <;ar~amba . giinU ak§amt, hb 
murahhaslar1, !zmirden dogruca istan
bula ve buradan memleketlerine done -
ceklerdir. 

Ttb kongresine i~tirak edecek misafir 

yaseti altmda saat 16 da i~timai yardtm b 1 b'h kk' 'f 'h d b 1 
b . d t E 1~ k d Bu sayede bugiinkli ki.i~i.ik sermayemi· unun a I a m 1 tt ar e e i ir. Bu mii.· 

masm a yap 1. vve ct rapor o un u ve b 1 H lk B k k b' 
· t'h t.. ld B d r ·s · zin. yannm.biiyii.k. rakamlan ara.smda sa - nase et e a an ast anununu tzzat m 1 au yapt 1. u meyan a e1 • oem1...o , • h 1' 1 · · · .. 
yetin g <;en sene Tiirkiyede yaptlan ih- ytlabilecek bir hale geldigini gormek az.u amt§ o an Ba§vekthmtz. Celal Ba· 
ni Sin a ihtifaline i.§tirak etti,itinh taMir,., miiesseseyi «~i~PI¥. .k dar;Jon!f} js:in 5~- yan huzurunuzda .~~ak. ?,1r. ~orcdur. 
ve scvincle bahsettJ. Ayn mecmua c;1ka- ]J§anlara, ~a~I~anlar ka~ar da onCian tsb- Halk Bankas\m buyuk b1r um1dle a~mt§ 
rtlmast ve beynelmilcl cemiyet alarneti fade eden aziz mii§terileri, Ti.irk halkma bulunuyor ve muvaffak olacagtru da 
intihab1 mevzuu?ahs old~. Muhtelif hakh bir gurur ve haz verecektir. §iiphesiz addediyorum.» 
memleketlerden btrc;ok tekhflerde bulu- Muvaffak olacag1z Bu balk mtiessese- Ekonomi Bakam Sakir Kes b'r lk .. 
nuldu. Ncticede TUrk T1b tarihi ensti- . I k '] 1. · k · B d 1 1 ff ki .1e .1

1 ak I§ ' s1 ver e§ece ve 1 er 1yece tlr. un a ga· ar a ve muva a yet temenm en e ar -
ttisiiniin teklif ettigi, dUnyamn iic; rantimiz, mliessesemizin de Tiirk banka· ~tlanan bu nutkunu miiteak1b tevdi etitgi 
defa devreden bir y1lan niimunesi itti - k I' '1 'Ik b k 1 
fakla kabul edildi. Bundan sonra muh- c1hgmt yaratan ve bugiinkii emal merte- on tra 1 e 1 an a muame esini yap .. 
telif memleketlerden cemiyete yeni aza besine getiren saym Celal Bayann esen mak suretile Halk Bankasmm 'Ve Ankara 
intihab edilmi§tir. Bu meyanda Tiirki olu~udur. Halk Sandigmt a~ml§hr. 
yeden de, bu vadideki mesailerile tam
nan, General Besim Orner, Profesor Akil 
Muhtar, Profesor Fuad Kamil, Rusc;uklu 
Hakk1, Saim Erkun, Fcridun Nafiz, Me
tine Berker, beynelmilel azahga segil
mi§lerdir. 

Turk komitesinin Claveti 
Balkan hekimler birligi Ti.irk komite

sinden: 
Balkan liekimler birligi Tiirk komite

si, bi.itUn meslekda~larm 7 eylul c;ar§am
ba giini.i saat 11,30 da Y1ld1z konferans
lar saraymda be§inci Balkan T1b hafta
stmn ac;1lma celsesine ve miiteaktb top
lanblarma i~tirak buyurmalanm saygi
larla rica eder. 

Yugoslavya · Krab S. M. 
II nci Piyer 15 yafJnda 

ilk Hatay kabinesini Dr. 
A. Melek te,kil ediyor 

<Ba$taJ'a/t 1 fnci sahifedel 
Ba§vekil, Dahiliye, Hariciye, MUdafaa 

Nezaretlerini bizzat i.izerine alacak, Ad· 
liye Vekaletine Cemil Yurtman, iktisad, 
Maliye, GUmrUk Nezaretlerine Camil 
baki, Naf1a ve Ziraat Nezaretlerine Ke
mal Alper, Maarif ve S1hhat Nezaret
lerine Ahmed Faik TUrkmen getirile .. 
cektir. 

Nezaretler mUste§arhklarma da §Un• 
larm getirilecegi tahmin edilmektedir: 

Hitler nutkunu bu giin soyliyecek 

£Ba$taraft 1 fncf sahftedel 
~ocukluk senelerini derin bir mateme 
biiriiyen bu facia kar§tsmda, !kinci Pi
yer, ya§mdan beklenmiyen bir metanet 
gostermi§, tahsilde bulundugu 1ngilte
reden memleketine donerek Kral ilan 
edilmi§ ve her§eyden evvel tahsilini par
lak surette ikmal ic;in c;ab§maga ba§la
mi§tir. Babas1 miiteveffa Kral Alek -
sandr derecesinde parlak ve muvaffaki
yetli bir hiikiimdar olmaga azmeden 
Majeste ikinci Piyer'in, Yugoslav tab
tim, §anh bir tacidar gibi i§gal edecegi, 
c;ah§kanhk, ciddiyet. zeM ve ahlak gii· 
zelligi itibarile bugUn bUtiin muallim
lerinin takdirini ve hayranhgm1 kazan
mt~ olmasile sabittir. 

Miidafaa i9in 1nayet Mursaloglu, Ha· 
riciye ic;in Posta Telgraf miifetti§ligi 
uhdesinde baki kalmak i.izere Be~;im Te
cer, adliye i~in Feyzi Atahan, naf1a i~in 
mUhendis Ki§i§iyan, ziraat i~in Mah· 
mud Kavvas, maliye ic;in Huri Rad, ik· 
hsad i~in Celal Akku§, maarif i~in Mar. 
diros, s1hhat i~in doktor S1tkl Osman. 
Anadolu Ajanszmn metnini yanltf 

[Ba~tara!t 1 tnct sahftede J 

«- Fuka kongresinin oni.imi.izdeki se· 
neye aid i~ler ic;in bize kuvvet bah~etmesi 
laz1mdtr. ilk defa olarak ~arktaki hudud 
eyaleti Almanya hududlan dahiline p;ir-. 
mi$ bulunuyor. Kendisinin bu kongrede 

mi.imessilleri bulunacakhr. N tirenberg' de 
binalar ve ta~lar Alman kuvvet ve aza • 

rnetini ifade etmektedir. !mparatorluk ta
ci. mi.icevherlerinin Ntirenberg' e donme;;i, 

yeni Almanyanm kuvvet ve azametinin 
remzidir.» 

Kongrenin kii§ad merasimi yann yapl
lacak ve Hitler de beklenen miihim nut -
kunu bu esnada soyliyecektir. 

Nuremberg'de hakim olan 
umumi hava 

Paris 5 (a.a) - Havas Ajansmm 
Niirenberg'teki muhabirinden: 

Si.idetler meselesi, Niirenberg kongre· 

1 ' ~P heni.iz resmi surette mevzuu bahse
ddmJ degildir. Maamafih biitiin goril~ • 
melerde bu meseleye temas edilmektedir. 

Siyasi f1rka reis!erinden alelade milis ef
radma kadar herkes, bu meseleden bah -
sediyor. ,;loyle bir takim sozler i§itilmek
tedir: 

<<- Hitler, harb yapmiyacaktlr. Fa· 
kat Almanya, Almanya hududu haricin-

deki Almanlarm ezilmesine mi.isamaha 
etmiyecek ve onlar1 her ~areye ba§vurarak 
miidafaa edecektir.» 

Harbden arama bahsedilmekte ise de 
bundan maksad a~agtdaki umumi miila -
hazay1 ileri slirerek harb fikrini bertaraf 
etmektir: 

Vaz ge~emiyecegimiz bir §eyi tahak
kuk ettirmekten bizi menetmek i~in bize 
kar§J harbetmek caniyane bir hareket o
lur.» 

Nuremberg'de ilk gun 
Niirenberg 5 (a.a) - Diplomatlarm 

treni, saat 15 te buraya gelmi§tir. Rudolf 
Hes, nasyonal - sosyalist ftrkaet namma 
diplomatlan istikbal etmi§tir. 

llk giin, bu ak§am Vagner'in «Mays
ter Zinger» admdaki lie; perdelik miizikli 

komedisinin temsilile nihayet bulacaktu. 
Viyananm filarmonik orkestrasile Vi-

yana ve Niirenberg'in korolan orkestra 
partisini temin edecektir. Haz1r bulunan-

lar arasmda Alman namlan, ecnebi dip
lomatlan, fa§ist milise mensub bir c;ok 
yiiksek riitbede zabitler ve nihayet Al -
man ordusunun yiiksek zabitleri nazan 
dikkate . ~arpmaktadtr. 

Hitler, sa at 17,45 te ic;eri girmi§ ve 
temsil derhal ba§lami~hr. 

Nurenberg'de Leh murahhas1 
Berlin 5 (a.a.) - Polonya polis ge

ne] direktorii General Zamorski, Nu
remberg kongresind~ Hitler'in misafiri o
larak bulunmak iizere bu sabah buraya 
gelmi§tir. 

MUteveffa kral, oglunun tahsili ve ter
biyesi ic;inde esas olarak, onun tlpkt 
mekteb arkada~lan ~ibi muamele gor -
mesini, gUnUn birinde tahta c;1kacak o
lan oglunun, millet ~ocuklarmdan hic;bir 
suretle ayn tutulmamasmt, imtiyaza 
mazhar olmamas1m istemi§ti. ikinci Pi
yer'in tahsil ve terbiyesini der'uhde e
den muallimler bu emre harfiyyen ria
yet ettiler. Bu sayede elde edilen neti
celer pek parlak olmu§, Kral, lise be§inci 
sm1f imtihanlanm parlak surette ver
mi~tir. 

Yugoslav milleti, gene Krahn hususi 
hayatile c;ok yakmdan alakadar olmak
ta ve onun §ahsmda. Yugoslav milleti
nin vahdetini gi::irrnektedir. Bu itibarla, 
bugi.in, onun on besinci dogum y1h mii
nasebetile tertib edilen fevkalade §en -
liklere, candan bir §evkle i§tirak ede -
cektir. 

Krahn dogum gunii miinasebetile, bu 
giin sehrimizdeki Yugoslav kolonisinin 
i~tirakile ayini dini yapllacak ve bunu 
Konsoloshanede bir resmikabul takib e· 
decektir. 

Bu mutlu giinii dost ve mi.ittefik Yu
goslav milletine hararetle tebrik ederiz. 

Belgrad'da buyuk 1enlikler 
Belgrad 5 (a.a.) - BUtiin memlcket 

bu giin Kral tkinci Piyer'in dogumunun 
on altmc1 Yildi:inUmiini.i tes'id etmekte
dir. Bu ak§am, Belgradda bir fener ala
yt tertib edilmi$ ve §ehir adeta peri ma
sallarmdaki §enliklerin manzarastm ar
zetmi§tir, 

verdigi telgral 
Ankara 5 (a.a.) - Hatay hiikfuneti re

isi Ekselans Tayfur Sokmen tarafmdan 
c;ekilmi§ olan ve 4/ 9 tarihinde ne§redi· 
len telgrafm metninde bir sehiv bulun
dugu goriilrnU§ oldugundan ayni telgra
fi arz1 itizar ederek tekrar ediyoruz: 

Ekseld.ns Kemal Atatii.rk 
Tii.rkiye Cumhuriyeti Ba§kant 

ANKARA 
Hatay Millet Meclisi tarafmdan bu 

gi.in Hatay reisligine se~tildigimi ve bu 
vazifeyi ifaya ba§ladtgtml yi.iksek hu
zurunuza arzeylemekle §ereflenirim. 

Tiirkiyenin Ulu Onderi tarafmdan 
gosterilen yiiksek alaka ve yardtm sa
yesinde istiklaline kavu§mU§ olan Ha· 
taym Ulu f;)efi AtatUrke ve bi.iyiik Turk 
milletine kaqt besledigi minnet ve §iik
ran ve baghhk hislerini bu vesile ile de 
arzetmekle son derece bahtiyanm. 

Vazifemin ifas1 strasmda yUksek ala
ka ve ir§adlanmzm esirgenmemesi di
legile candan baghhgtrni ve sonsuz say
gtlanmt sunanm. 

-·~·-~·--Bulgar hiikiimdarlari 
Londr ya gidiyorlar 

Londra 5 (a.a.) - Bulgar Krah Boris 
vc Krali~enin bu hafta Londraya gelme
leri bekleniyor. Bulgar hUki.imdarlan· 
nm ingiliz hi.ikUmdarlarma yapacaklan 
bu ziyaret hususi mahiyettedir. 
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100 Holanda 68.375 68.385 
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100 Ravhismark 
100 Bel<;ika frang1 
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1.505 
4.315 

50.56 
21.3025 
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100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 
Sold!ln saga: 100 Pezeta 5.0375 6.10 
1 - Adetin fevkinde §a~tlacak ~ekilde . 
- Bir soru edat1. zered~. 3 - idare amir

dep. blr yere g!tmek. 4 - Utanma 
· latifeler. 5 - Demiryolu. erkek. bey
taklllr. 6 - ~tVeremez• in aksi, alfa -
bir harfin okunu§U. 7 - Su memba1, 

emir. 8 - Vukuu daima kabil, sucu. 
Say1, etc!. 10 - f?i~kinlik. bir oyun va-

'"'"mun ters!, layrk. 11 - Sarrllp baglan
e§ya. bir millet. 

Yukarrdan a~agrya: 

1 - Giikte ve yerde giiniin nas1l g~e
dalr tanzim olunan kag1d (miirek
limel. 2 - Kafkasyanm b!r mmta
ya~lyan tnsanlar (cemt), 3 - Ters 
cern! eda h olur, yiiziim iiziin bir 

1. 4 - Alaturka komik, dag kovugu. 
Bir rengin tersi. bulmaga <;all~mak. 

Ters ~evirince anlama kuvveti olur, al
bir harfin okunu~u. 7 - Kadm 

ndurasr derisi. 8 - Akrlll, kale. 9 - Be
bir Mu.sevi ismt 10 - Toprag1 hafif~e 

kuvvetll. - 11 Btr burun. 
~vv·eUd bulmacanm balledilmi!j ,ekll 

100 Zloti 23.5525 23.5525 1 

100 Pen2o 24.8975 24.8975 
100 l.ey 0.91 0.91 
100 Dinar 2.8375 2.8375 
100 Yen 35.6125 35.6125 
100 1svec kronu 31.4525 31.4525 
100 Ruble 23.58 23.58 

E S H A M ve T A H V t LA T 
Ergani 96.25 96.25 

\... J 

AK$EHtRDE 
Kanaat Pazan 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi veridir. 

Uro log - Operator 

Pr. Behaeddin lUtfi Yarnall. 
Bobrek, mesane, fdrar ve tena

siil vollan hastahklan miitehassl
si. Beyoglu - is Bankas1 kars1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 Telefon: 42203. 

ZA Yi - Nufus cii.zdamm1, 7 sicil nu
marah §Oforluk ehliyetnamemi, topc;u 
1 inci tiimen 1 inci alaydan aldtg1m ter
his vesikam1 kaybettim. Yenilerini c;t
karacagtmdan eskilerinin hukmii yok
tur. 

Ye§ilkoy, :;;evketiye mahallesi 
Hareketordusu sokak, No. 3 

Alaeddin Andac; 

Gene) Direktorliigiinden: 
Tiirkku~u te§kilatmda motorlu ve motorsiiz tayyareler iizerinde ogret

olarak c;ah~mak maksadile yeti§tirilecek 15 gence ihtiyac vard1r. 
Aranan belli ba§h §artlar §Unlard1r : 
1 - Turk c soyundan ,. olmak 
2 - iyi hfll ve ~ohret sahibi bulunmak 
3 - Saghk durumu tayyareci' olmaga elveri§li olmak 
4 - Boyu 1.58 den a§agt olmamal; 
5 - En az lisenin onuncu sm1fm1 bitirmi§ olmak 
6 - En az 18. en ~ok 22 ya§mda olmak 
7 - iki vesika fotogra£1 ibraz e~ek 
Ogretmen namzedi olmak iizere almacak genclerd~!l Tiirkku§u te~ki
da· u~uculuk ogrenmi§ bulunan planorciiliik B veya C brovelerile i§e 

tarihten, hie; uc;maml§ bulunanlara da planorcUlii~ B brovesi 
klan tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve giyim 

Tiirkkw;una aid olmak iizere ayda lise 10 tahsilini gormii§lere 
liseyi bitirmi~ olanlara 30 lira ucret ve.rilecektir. 
Gelecek seneler ic;inde uquculuk kudretlerin~n artr~ derecelerine gore 

zamlar hususi bir talimatla tsbit edilmi~ bulunmaktadrr. Tiirk
bu suretle sec;ileceklerin ogretmen muavini oluncaya kadar, nor

olarak be§ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhiidnameyi imza ede
Tii.rkku§unun verecegi vazifeleri on sene miiddetle gormegi kabul ve 

hhud etmesi §artt1r. ' 
Bu hususlar hakkmda fazla tafsilat almak istiyenler Tiirkku§u Talim 

Bi.irosu DirektOrliigiine dogrud.an dogruya §Ubeden veya y,az1 ile 
t edebilirler. 

Kay1d muamelesine Cumhuriyet Bayramma kadar devam 
muracaatlerin bu tarihe kadar yap1lmas1 sartt1r. 

KOy defter·leri 
Kiiy biit~e hesab defteri, Kiiy biit~esi, Kiiy biit~e ve hesab 

defteri lnJavuzu, 100 yaprakh fte emri, Hesab1 kat'i c~tveli, 11$ 
vesikas1 50 yaprakh, Hesab h61asa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, 11$ bordrosu 50 yapraklL 

En giizel sekillerinde Cumhuriyet matbaasmda hazulannns· 
hr. lbtiyacJ olan koylerin miiracaatleri. 

Universitesi A. E. P. Komisyonundan: 
'tlniversitesi fakiiltelerinde pazarhkla dahili badana ve s1va 

Lllat~.:cuuu·. isteklilerin 8/9/938 per~embe giinii saat 13 te Rektorliige 
( 6085) 

Muzik ooretmeni aran1yor 
Halkevi tarafmdan salon orkestras1 kurabilecek • Viyo • 

keman mandolin, kitara gibi sazlan c;alabilecek • ve bir iki sesli 
edebilecek kudrette bir miizik ogretmeni aramyor. 

yiiz Iiraya kaC.ar ayhk iicret verilecektir. istekliler. Zon-
Halkevine miiracaat etmelidirler. ( 6133 ) 

Ka.taa.e nakliyat mevsimi sebebile 3 birincite~rin 938 tarihinden iti
ikinci bir i~'ara kadar vagonlarm 24 saatten ibaret olan tahmil ve 

miihletleri Haydarpa~a, Derince, izmir, Samsun ve Mersinde 8 me
e ve diger istasyonlarda da 6 mesai saatine indirilmi~tir. Ogle ta

mesai saati say1hr. Bu miihletler dahilinde tahmil veya tahliye 
vagonlar ~omaj iicretine tabi tutulacakhr. 

m alakahlardan munakalatm siir'atle yap1labilmesi i~in liizum go-
tetbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. ( 6126) 

UL LiMANI SAHiL SIHHiYE 
.......... ~i SA TINALMA KOMiSYONUNDAN: . 

- Merkezimize aid eski Eregli motorii 81 kalem e§yasl ile birlikte 
suretilc sahlacakhr. Tahmin bcdeli 300 Iirad1r. 

- Bu motorii gormek istiyen talibler Galata Kopriisii Halic mevkiin-
1 vamnda gorebilirlcr bu i~c aid §artnameler merkezimiz Ievazlmm

z ahmr. 
- Pazarhk 6 eylfll 933 sah giinii sa at 15 te (' alatada Karamustafa-

gmda mezkur Merkez Komisyonunda yaptlacakhr. ~~ 
Bu pazarhga aid teminah kat'iye miktan 45 lirad1r. c 6111 ,. 

Eksiltmiye konulan i~ : 
1 - Tokadda Kazovas1 sag sahilinin !iUlanmasl ic;in a~1lacak 20 -· 55 + 930 

Km. lik sulama kanalmm hafriyat ve smai imalah ke§if bedeli 
577,059 lira 88 kurustur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de Naf1a 
Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su eksiltme Komisyonu odasmda 
~apah zarf usulile yap1lacakhr. 

3 - Istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i~leri 
gene) ~artnamesi, fenni sartname ve projeJeri ( 28) lira ( 90 ) kurU§ 
mukabilinde Sular Umum Miidiirliigunden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin ( 26,832 ) lira ( 40 ) kuru§luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacag1 giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir 
isti.da ile Vekalete miiracaat ederek bu ise mahsus olmak uzere ve
sika p]malan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri iiarthr. Bu miiddet ic;in
~ vesika talebinde bulunmwanlar eksil~iye i§tirak edemezler. 

5 - Isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar Sular Umum Miidurliigii.ne makbuz mukabilinde 
vermeleri laz1md1r. 

Post ada olan gecikmeler kabul edilmez. c 3351 ,. ( 5872 ) 

Kiitahya Vilayetinden : 
Kii.tahyamn U~ak kazasmda yeniden yaptlacak be§ dersaneli okul hi

nasi in~a~h kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - l§bu in~aatm bedeli ke11fi 37607 lira 29 kurus olup bu paramn 

yarlSl 938 biitc;esinden diger yarlSl da 939 biitc;esinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat a.kc;esi 2820 lirad1r. 
3 - !hale 23 eylUI 938 cuma giinii saat 15 te Kiitahyada Daimi Encii-

men huzurunda yapllacaktlr. 
4 - Bu iniiata aid evrak sunlard1r: 
A- Proje 
B - Kesifname 
C - Hususi sartname 
C - Fenni sartname 
E - Baymd1rhk genel §artnamesi 
F - Eksiltme sartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - I§bu evrala. arzu edenler 183 kuru§ mukapilinde Kutahya Naf1a 

dairesinden alabilirler. 
6 - Tekli~ zarfmm kabul edilebilmesi ic;in §U evrakm teklif zarfmm 

iqerisinde bulunmasl sar'thr : 
A - Bu isi yapm1ya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - ~n ~ag1 25000 lirahk bina in§aah yaphgma dair bonservis. 
7 - Isteklilerin mezkur gun saat 14 te teklif mektublanm makbuz 

mukabilinde Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri sarthr. Bu saatten sonra 
mektub kabul olunmaz. ( 6114) 
' 

Deniz Gedikli Erbas Orta 
' 

Okulu Miidiirliigiinden : 
1 - 7 ve 8 inci s1mflanmtzla aynca donanmaya gedikli er olarak or

ta oku1 mezunlan almacakhr. Kiiltiir orta okulfarmm biitiinleme smavlan
nm sonu olmak iizere kay1d miiddeti eylul nihayetine kadar devam ede -
cektir. 

2 - 7 inci s1m.fa girmek ic;in bu sene 7 inci stmfa gec;mi§ olmak, 8 inci 
smtfa girmek ic;in de bu sene 8 inci sm1fa ge<;mis bulunmak 11artt1r. Gedikli 
er olmak iqin bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulun
mak laz1mdtr. 

3 - 7 inci s1mf i~in ya§ 13 bitmi~ 17 bitmemi§, 8 inci stmf ic;in 14 bitmi§ 
18 bitmemi§, gedikli er i~in 15 bitmi§ 19 bitmemi§ olmas1 lazrmd1r. 

4 - Okul parastz ve yahlldir. Her ay bir miktar maa§ t a verilir. Mii-
racaatcllarm Kas1mpa~ada Okul Miidiirlii~iine ba§ vurmalan. ( 6110 ) 

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

N af1a V ekaletinden 
Eksiltmiye konulan i~ : 

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

y1kilarak yenisinin in§aSl, ke§if bedeli 245,868 lira 68 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihi:g e rashyan "Qazartesi giinii saat 12 de 

Naf1a Vekaleti S1,1lar Umum Miidiirliigii. Su Eksiltme Komisyonu Oda
smd.a kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 

3 - istekliler eksiltme sartn~mesi. Mukavele projesi, bay~dtrhk i~· 
· leri gene! §artnamesi, fenni §artname ve projeleri 12 lira 30 kuru~ muka

bilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 
4 - Eksiltrnive girebilmek ic;in isteklilerin 13,543 lira 45 kuru§luk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacagt giinden en az sekiz 
giiu evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte ltJr istid.a ile Veka
lete miir&caat ederek bu ise mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu 
vesikay1 ibraz etmeleri ~arttlr. Bu miiddet ic;inde vesikt.. talebinde bulunml
yanlar eksiltmiye i§tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yazi11 saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Miicl.iirliigune makbuz mukabilinde ver-I m•l•d larund"·i:=:~;•n ~:~:~~;~;bu;J:;; . 3352 . ( 5873) I 

Ke§if bedeli 23850 lira 35 kurus olan Sarayburnu ve $emsipa§ada elek
trikli havuz, tulumba dairesi, transformator binas1 in§aSl pazarhga konul
mu§tur. Kesif evrakile §artnamesi Levaz1m Miidurliigii.nde goriilebilir. 1s
tekliler 2490 numarah kanunda yaz1h vesikadan ba§ka Fen ( I§leri Mii· 
diirliif;iinden alacaklan fen ehliyet vesikasile 1788 lira 78 kuru§luk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 9/9/938 cuma giinii saat 11 d.e 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. c B. ,. ( 6159 ) 

Ulukt,Ia Belediye Reisliginden : 
1 - Kasabanm elektrik tesisab. 
2 - Ke§if bedeli 13,558 lira 13 kuru§tur. 
3 - ihale kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
4 - !hale 19 .zylUl 938 pazartesi ~nii saat 14 te Belediye Dairesinde 

yapllacakhr. 
5 - Muvakkat teminat 1017 lirad1r. 
6 - Arzu edenler plan, fenni ve eksiltme §artnamelerini dairede go-

rebilirler. ( 6136) 

Manisa V aliliginden : 
Manisada sinema binasmda yapbnlacak 8600 lira ke§ifli kalorifer, 

h~,·~landlrma ve sthhi tesisat in§aatma talib <;1kmad1gmdan eksiltme mud
deti 8/9/938 per~embe giinii saat on bire kadar uzatllml§hr. 

!steklilerin Vilayet Daimi Enciimenine miiraca.atleri ilan olunur. (6113) 

<;oruh Vila yeti Hususi 
Muhasebe Miidiirliigiinden : 

c;oruh Vilayeti §ehir tenvirah ic;in su ile mij.teharrik 145 beygir kuv
vetinde 135 kilovat amper cenerator perton tiirbin tertibath elektrik tesi
~atmm idare ve i,sletmesi ic;in 120 lira aybk ucretle Naf1a Vekaletinin 
iic;iincii derece ehliyetnamesini haiz bir memur aranmaktad1r. Taliblerin ev
rakl miisbitelerile Coruh Vilayetine miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 6132) 

Yiiksek 
•• 
Ogretmen Okulu Direktorliigiinden : 

938 - 939 ders senesi ic;in almacak talebenin kay1d muamelesi 1/9/938 
den 29/9/932 e kadar yap1lacaktir. Kay1d giinleri: Sah, c;arsamba, cumad1r. 

Okula girmek sartlan : Lise bakalorya veya olgunluk smavm1 ver • 
mi§ bulur.mak, yirmi be§ ya~m1 gec;memis olmak, s1hhi bir anzas1 olma
mak ve yap1lacak sec;me smavm1 kazanmakbr. Se<;me smavlarma 30/9/938 
curna giinii ba§lanacaktlr. Diger ~artlan ogrenmek istiyenlerin okula ba~
V'Jrmalart laz1mdtr. ( 5955 ) 

6 1938 

T iirk karde~ : Halk ve Bozkurt T ra~ b1~a 
ahmz ve kullammz : Unutmaym1z ki : Size Turk oglu 

Tiirkten ba~kas1 yar olamaz. 
Sahibi • FEHMi ARDALI ve MEHMED BOZKURT 

Istanbul Tel: 22811 

Aydin Belediyesinden : 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 -

beygir takatmda bir motor ile jenerator, alternator, tevzi tablosu 
larm teferriiatl ve montajlan ic;in kapall zarf usulile yaptlan 
talib <;1kmamasmdan bir ay miiddetle pazarhga ~Ikanlm1~ttr. 

2 - Tesisatm muhammen k1ymeti 26255 liradtr. 
3 - Bu i~e aid evrak §Unlard1r : 
A - Fenni ~artname 
B - Ke§ifname 
C - Eksiltme §artnamesi 
D- Planlar 
E -- Mukavele projesi. 
4 - Arzu edenler bu evrak1 Aydm Beled.iyesinde gi:irebilirler. 

125 kuru~ mukabilinde satm alabilirler. 
5 - Pazarhga i~tirak edebilmek ic;in taliblerin 3938 lira 25 

ibaret olan kat'i teminatlarm1 onceden Belediye veznesine teslim 
veya muteber bir bankanm teminat mektubunu beraberinde 
ve §imdiye kadar bu gibi i§leri yaptlkla!:.lm ve bu husustaki fenni ka 
yetlerini gosterir ve kanunun tarifine uygun vesika· ibraz eylemeleri 
bunlar bir §irket veya firmay1 temsil ediy.orlarsa musaddak 
ve mukayyed bulunduklan Ticaret Odasmdan son tarihli bir 
termeleri laz1md1r. 

6 - Yukanda yaz1ll llartlar clairesinde pazarhga girmek 
3 te§rinievvel 938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Daimi Enciimeninde haz1r bulunmalan ilan olunur. ( 6135 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - !daremizin Pa~abahc;e fabrikasmdaki tahammur dairesinin 
name ve projesi mucibince tevsii ve bodrumda ambar tesisi i§i her 
birden kapall zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

II - Ke:.~if bedeli tahammur dairesinin 14374 lira 
ambar tesisi i§inin 707.30 lira ki cem'an 15082 lira 13 
teminati 1131.15 lirad.lr. 

III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rasthyan cumartesi giinu saat 
de Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Su.besindeki Ahm Komisyonunda 
p1lacakt1r. 

IV - ~artname ve projeler 75 kurull bedel mukabilinde 
Levaz1m ve Mubayaat Subesile Ankara ve · izmir Ba§miidurliiklerinden 
nabilir. 

V - Eksiltmeve i!ltirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 
ihale gii.niinden 3 giin evveline kadar !nhisarlar in§aat Subesine ibraz 
rek aynca miinakasaya i!ltirak vesikas1 almalan lazund1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
zl11 ehliyet vesikasJ ve % 7,5 guvenme paras1 makbuzu veya banka 
tubunu ihtjva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii en gee; saat 10 
kadar yu~anda ad1 ge~en Komisyon Ba~kanhgma makbuz 
verilmesi laz1md.lr. -I - l?artname ve ntimunesi mucibince satm almacak 57 X 82 Cm. eb' 
dm&l 40 top zivana kag1d1 a~1k eksiltme usulile satm almacakttr. 

H - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira ve · muvakka 
teminatl 60 lirad1r. 

III - Eksiltme 9/9/938 tarihine rashyan cuma giinu saat 13 te u.a'u"'"' 

ta§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda 
IV - Sartnameler paraslZ olarak her giin sozii gec;en §Ubeden alma 

V - fsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 5785) ·-I - :;;artnamesi mucibince satm almacak 100000 aded 100 liik tuz c;u
vah kapail zarf usulile eksiltmiye konmustur. 

II - Muhammen becleli beheri 41 kuru~ hesabile 41000 lir~ v~ mu· 
vakkat teminatl 3705 lirad1r. 

III - Eksiltme 21/IX/938 tarihine rasllyan qaqamba giinii saat 11 
de Kabata~ta Levazun ve Mubayaat :;~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacakhr. 

IV - :;;artnameler iki lira. bedel mukabilinde inhisarlar Levaztm ve 
Mubayaat ~ubesile, Ankara ve Izmir Ba~miidiirliigunden almabilir. 

V - Mii):liirlj.i teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme pa
ras! makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarflarm eksiltme ~iinii en gee; saat 10,30 a kadar yukanda adt gec;en Ahm 
Komi!!yonu ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laztmdtr. ( 6099 ) -I - idaremizin Paiiabah~e fabrikasmda in~a edilecek ot la.hf am
ban ic;in ~artnamesi ve inhisarlar insaat ~ubesince intihab ed.ilecek niimu
nesi mucibince 80000 aded tugla pazarhk usulile satm almacakttr. 

II - Muhamwen bedeli beher bin adecli 16-17 lira ve muvakkat temi· 
nah 102 lirad1r. 

III - Pazarhk 10/IX/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 9,30 
da Kabatasta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacaktlr. 

IV - ~artnameler paraslz olarak her giin sozii gec;en §Ubeden ah· 
nabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tugladan 
3-4 adedini tetkik edilmek uzere inhisarlar Subesine vermeleri laz1md1r. 
!ntihah edilcek niimune mubayaaya esas olacaktir. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin ed.ilen gun ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komlsyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6130 ) 

~ 

Miktan Cinsi Muhammen bedeli 
Beber kilosu 

1278 kilo Iskarta kanavic;e 12 kuru§ 
362 ,. ,. c;uval 6 ,. 
73 ,. Yamahk kanavic;e 16 ,. 
33 ,. Iskarta qul 9 ,. 
19 • ,. ,. 14 ,. 

I - Ahrrkap1 Bak1mevinde mevcud Adanadan ge_len miifredatr yukan
da yaz1h cem'an c 1765 ,. kilo iskarta sargtlar pazarhkla sahlacakbr . 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli c 192.39 • lira ve % 15 
teminat « 28.86 • lirad1r. 

III - Pazarllk 21/IX/938 tarihine rasllyan c;ar§amba giinii saat 10 da 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesinde miite§ekkil Komisyonda ya
pllacaktlr. 

IV - Niimuneler her gun Ah1rkap1 Baktmevinde gi:iriilebilir. 
V - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 15 temi· 

nat paralarile birlikte yukanda aC.1 gec;en. Sab~ Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. ( 6131 ) 



• 
I 

GRiP· NEZLE .. KIRIKLIK 
NEVRALJi • BA' • Di' 
ve bUtUn AGRILARI dindirir 

Kiitahya Vilayetinden: 
Kiitahyanm Tav§anh kazasmda yeniden yap1Iacak be§ dersaneli okul 

binas1 in:?_aati kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - l§bu in§aatm bedeli ke~Ii 35440 lira 70 kuru§ olup bu paranm 

YarlSl 938 biit~esinden diger yarlSI da 939 biit~esinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akGesi 2558 lirad1r. 
3 - ihale 23 eylul 938 cuma giinii saat 15 te Kiitahya Daim1 Enciimen 

huzurunda yap1lacakbr. 
4 - Bu in:?ata aid evrak ~unlard1r: 
A- Proja 
B - Ke~ifname 
C - Hususi ~artname 
G - Fenni ~artname 
E - Baymd1rhk gene! ~artnamesi 
F - Eksiltme §artnamesi 
D - Mukfivele projesi 
5 - 1§bu evralu arzu edenler 178 kuru§ mukabilincl,e Kiitahya Naf1a 

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

i~erisinde bulunmas1 §arthr : 
A - Bu i~i yapm1ya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - En a~ag1 25000 lirahk bina in~aah ya::;!hgma dair bonservis. 
7 - isteklilerin mezkO.r giin saat 14 te teklif mektublarmt makbuz 

.tnukabilindc Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ~artttr. Bu santten sonra 

.tnektub kabul olunmaz. ( 6116) 

----Ankara' da ---.-
vrupa Oteli A~lld1 

Po~tahane Caddesi Yeni Halarkas• 

Naf1a Vekiletinden ·: 
Eksiltmiye konulan i§: 
1 - Tokadda Kozovas1 sa~ sahilinin sulanmas1 i~in a~1lacak 0 - 20 

Km. lik sulama kanalmm hafriyat ve smai imalat1 ke§if bedeli 551,480 lira 
99 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesl gUnii saat 10 da 
Naf1a Vek~leti Sular Umum MiidiirlU~U Su Eksiltme Komisyonu Oda
smd.9. kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 

3 - istekliler eksiltme ~artnamesi. Mukavele proiesl, baymd1rhk i~· 
leri genel ~artnamesi, fenn1 ~artname ve projeleri 27 lira 60 kuru~ muka
bilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 25,809 lira 25 kuru~lqk 
rr.uvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacag1 gUnden en az sekiz 
gun evvel eller!nde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu ve
sikayl 1braz etmeleri ~arttlr. Bu miiddet i~inde vesika talebinde bulunml
Yanlar eksiltmiye istirak edemezler. 

5 - 1steklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat vv line kadJlr S"lar Umum Mi.idi.irli.igUne makbu~ mukabilin ver
melerl lhlmdlr, Po~tada olAn Jfecikmeler kabul edilmoa. 3S~ ( a874 ) 

Turk Hav Kurumu 

OYO PlY NGO U 
Be,tncl k~tlde 1 11 EYLC'L 938 dedlr. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr 
Bundan ba$ka : 15.000. 12.000, 10.000 liral1k lkramtyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) Urahk iki aded miik§.fat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyf zengln eden bu piyangoya 

l$tlrak etmek suretfle siz de talihtntzJ creneytniz. 

Kiitahya Vilayetinden: 
Kiitahya merkezinde yeniden yap1lacak be§ dersaneli okul binas1 in§a· 

ah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - J~bu in~aatm bedeli ke~fi 35760 lira 61 kuru§ olup bu paranm ya-
938 biit~esinden c,iger yariSl da 939 biit~esinden Verilece~tir, 
2 - Muvakkat teminat akGesi 2682 lirad1r. 
3 - thale 23 eylul 938 cuma giinii saat 15 te Kiitahya Daimt Enciimen 

huzurunda yap1lacaktlr. 
4 - Bu in~ata aid evrak $Unlardtr: 
A- Proje 
B - Ke~ifname 
C - Hususi ~artname 
G - Fenni ~artname 
E - Baymd1rhk genel ~artnamesi 
F - Mukavele projesi 
D - Eksiltme ~artnamesi 

5 - l:?bu evrakl arzu edenler 180 kuru§ mukabilinde Kiitahya Na£1a 
idaresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi i~in ~u evrakm teklif zarfmm 
i~erisinde bulunmas1 $arttlr : 

A - Bu i$i Yf~Pmiya ehliyeti fenniyesi olduguna dair vesika, 
B - Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - ~n a$ag1 25000 lirahk bina in~aatl yaptifulla dair bonse~vis. 
7 - Isteklilerin mezkur giln saat 14 te teklif mektublanm makbuz 

mukabili•Jde Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ~arttir. Bu saatten sonra 
ll:lektub kabul olunmaz. ( 6115 ) 

tobumu 
Londrada meshur Rgynes Park milessesesinln ekstra ekstra marka 32 

librel1k hakiki Raygras <;im tohumu Tilrkiyede valruz miiessesem namma 
gelmi~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu cim tohumunu 
bahce sahiblerinin. Belediye ve miiesseselerin tecrube-.;ine amade bulun • 
duruvorum. 
1 iincii Vaktf han, 4 iincil kat 18 No. da Bah~e Miman Mevlud Oaysal Tel: 

• Naf1a Mi.idiirliigiinden: 1rne 
1 - Edirne bolge san.'at okuluna yap1lacak 5369 lira 54 kurujiluk ta· 

rnirat i§leri onbe~ gUn miiddetle aGik eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, hususi, fenni 

§artname, baymd1rhk i~leri genel §artnamesi, ke~if evrak1 Editne N<lfia 
lviiidiirliigilnde ~oriilebilir. 

3 - Bu i~in ihalesi 20 eylul sah giinii saat 15 te Edirne Nafta MiidUr
li.igii odasmda yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in 403 lirahk muvakkat teminat ver
lllek ve c.~ag1daki vesikalan ibraz etmek laZimd1r. 

. A - Naf1a Vekaletinden veya Ed.irne Naf1a Miidiirliigiinden bu i§e 
gu·mek i~in almm1~ ehliyet vesikas1. 

B - 938 yuma aid ticarct vesikas1, ( 6112 ) 

MiD E 
Rahatsazhklara 

Yanmalar1, mide 
agnlan, ek§i egriti· 
ler, mide ag1rhg1 ve 
yemeklerden sonra 
biitiin viicudde hisse
dilen ~okiintU ve a~1r 
hk. Ne i~kence! Bu 
hallerin kat'i ~aresi 
ve tesiri tabii olan 
MAZON ahmz. Ay· 
ni zamanda KABIZ· 
LI(H defeder. EK~t
L!k ve YANMALA • 
RI gidererek viicude 
ferahhk verir. 

MAZON 
ME.YVATUZU 

ROMANYA SEYR!SEFA!N !DARES! 
Hareket edecek vapurlar 

ROMANiA va~uru 7 eylul ~ar~amba 
saat 9 da (Fire, Iskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

SUCEAVA vapuru 9 eylul cuma saat 
8 de (Trablus, Beyrut, Hayfa, Yafa ve 
Portsaid) e. 

12 eylul pazartesi gUnii Kostenceden 
hareket edecek RECELE KAROL I. va
puru yerine TRANSL!VANYA vapuru 
ilk sefer olarak !skenderiye hattmda 
seyriise'fer edecektir. 

6 birincite§rin 938 den itibaren Ro
manya - Tfu'kiye .. Xuna:t~-istan • Spri
ye - Filistin ve MLSu: battmm sef~Jeri 
TRANSLlVANYA :\le ASS A R A EvA 
vapurlan tarafmdan yap1lacaktlr. 

Fazla tafsilat i~in Galata Yol • 
cu Salonu kar§lSmda Tahirbey ha· 
nmda istanbul umumt acentah~ma mil· 
racaat. Telefon: 49449-49450. 

Operator • 

RIZA UNVER 
Doftum ve ked•n haatallklar• 

mDteh•••••• 
Cagalollu, Nuruosmaniye eaddes; 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 

•MiSAPART.' 
JJ'l.lRJ0//611n~ 't]JTU!!Dl 

Bayanlar: 
UnutmayiDtZ ki bir gil· 
zel tapka yiizilniizUn 
Seksapellnl arbnr. 
Liitten Paris'ten yeni 

geleo modellerimizi 
gorfiniiz. 

Den1z Levaz1m Satm Alma 
Komisvonu ilanlan 

M. M. Vekaleti Deniz Merkezi Sa
hnalma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 10600 lira o
lan 53 ton 1zgarahk lama 8 eylw 938 
per~embe giinii saat 11 de pazarhkla sa
tm ahnacakhr. 

2 - Muvakkat teminatl 795 liradtr. 
~artnamesi her gUn komisyonumuzda 
goriiliir ve paras1z olarak ahmr. 

3 - lsteklilerin kanuni belge ve te · 
minat makbuzlarile birlikte o giln ve sa. 
atte Vekalet binasmdaki komisyona 

· "aatleri. (3389) (5944) 

SahJb PB Ba§muharrtrt: Yunue Nodi 
Umumt ne~rtyatt taare eden YaZ1 l§ten 

Mfldflrfl: Hikmet Miinil tJlgen 

cumhurt11e' matl>aan 

, Sara~hanebaf•nda Horhor caddesinde 

r 

I 

K1z 
Erkek H Vi • 

I Yabb 
Yabs1z 

Ana, ilk, orta, lise stmflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk s1mflardan itibaren ba~lar. i\rzu 
eden talebe okulun hususi otobiislerile naklolunur. Kav1d i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar mUracaat kabul 

olunur. 1stiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

- Eski Feyziati 
Yabb BOGAZiCi LiSELERi Yatisiz 

Arnavudkiiy • Cflftesaraylar 
Ana s1mf1 ile ilk kiSim en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Frans1z Se~1jozef mektebi binasmda: 
Orta ve Lise s1mflar1 ArnavudkoyUnde Tramvay caddesinde ~ifte saraylarda k1z ve erkekler icin ayn dairelerde: 

Her giin saat 10 dan 17 ye kadar yeni taJebe kayd1 i~in Giftesaraylarda Mekteb idaresine miiracaat edilebilir. 
tstiyenlere tarifname ~onderilir. Telefon: 36.210 

Krz, Erkek - Gecel, GUnsel 

Yuca UlkU Liseleri 
Kay1d muamelesine ba,lanm•,br. istlyenlere izahname gonderilir. 

( !;ar$Jkapt, Tiyatro Caddesi - Telefon 20019 ) 

BEYOuLUNDA 

ingiliz K1z Okulu 
Okul 21 eylulde actllacakttr. Kaytd ictin 12 eyhilden itibaren cumartesi ve 

pa.zardan gayri her giin sa bah sa at l 0 • I 2 ye kadar okula muracaat 
- olunur. Telefon : 42724- -

NI$AN TA$1N'DA 

ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS 
Kay1t ve kabul i~in 9 Eylul Cuma gilnfinden itibaren saat 

10 • 12 ye kadar Mekteb MUdiriyetinden arzu edilen 
izahat altnabilir. Teleton : 41078 

Beyoglu • TUnelb&fl • Yenlyol 
K1z ve A L M A N L • 5 E 5 • ve Ticaret 
Erkek I I Okulu 

Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 
Almanca ogretmek i~in ihzari &lntflar 

~- ihtira ilin1 --. 
c Yiiksek tekasilflU oleumlann 

imaline mahsus usul ve cihaz• 
hakkmda almmt§ olan 21/11/1934 
gilnlii ve 1877 say1h ihtira berat1 
bu defa mevkii fiile konmak iizere 
ahare devrii ferag veya icar edile
ceginden talib olanlann Galatada 
ikhsad hanmda, Robert Ferri'ye 

·-· miiracaatleri m.n olunur. 
Dr. iHSAN SAMI 

GONOKOK Af;ISI 
Belsoj;lklu.itu ve 1htilAtlanna kaill 
o~k tesirli ve taze a~dll'. Divanyolu 
Bultanmahmud tilrbesf No. 113 

Istanbul ikinci icra memurlugundan: 

~.erslere 16 ey~lul cuma gunft ba~Jlanacektrr. Kuy1d muamelesi 9 eylfllden 
Jtlbaren. her gun saat 8 den 12 ye .kadar: Niifus tezk.eresi veya ikamet 
tez_keresn ~ahallt hukumet doktorlugunca tasdikli slhbat raporu ctictek a~tsJ 
kAg1d1. ve tlfo a§ISt .kAgid1: alta t.o~ogra.t ve mekteb tasdiknamesi veya dip· 
lomaslle yap1hr. Fazla mal!i~at •ctm 49486 ya telefon edilmesi. Kaytdlar 15 

••--• eylUl per§embe gunu saat 12 ye kadar devam edecektir. •••• 

Dairemizin 38/2782 numarah dosyasi· 
le mahcuz olup bu kere paraya ~evril • 
mesine karar verilen Beyoglunda Tepe
ba~mda Liiksenburg otelinde karyo1a ve 
sair e~yamn a~1k artlrmast 8/9/938 de 
per§embe giinii saat 15 ten 17 ye kadar 
yap1lacakbr. Bu artlrmada mahcuz e§

ya muhammen bedelin yiizde 75 ini bul· 
mad1,gt takdirde ikinci a~1k arthrmasl 
13/9/938 de ayni saatte ifa edilecektir. 
AhCI olanlarm muayyen giin ve saatte 
mahallinde yaz1r buluna~ak memuruna 
miiracaat ederek almalan ilan olunur. 

Doktor 

Osman Serefeddin 

Ziraat V ekaletinden : 

Dahill ve sari hastahklar 
Yeni adresi: Ca.galoglu Nuruosma· 

niye caddesi 5 • Saat: 2 • 6~ 
Telefon 1 20813 

Vekalet binas1 iginde verilecek planda gosterilen odalar~ hoparlor sis. 
temi esas posta ile on abonelik telefon tesisah a~1k eksiltme suretile yaptl-
rilacaktir. Muhammen ke~if bedeli 1919 ve muvakkat teminat 194 Iirad1r D M Q S k 
~artna!"e ve planlar Vekalet Levazim Mudi.irliigiinden ' paraSlZ olarak all: r. . sman a a 
nacaktlr. GtiCiUs ve dahili hastahklar 

Aq1k eksiltme 22/9/938 tarihine musadi£ per~embe giinii saat 15 te Ve- MUteha••••• 
kAlet Sat1nalma Komisyonunda yapdacaktlr. Bu tesisah yapmlYa talib olan- Is 
lann mezkur tarihte Satmalma Komisyonunda hazlr bulunmalan ilan tanbul BeledfyesJ kal'f!smda Slnan 

~-lu·n·u·r·~~~ .... ~~ ...... ~~ .................... ~(6~1~2~B~)~::::A:b::d:a:i:n:le:ri:.:~::le:f:on:::2:3:56:5::~ 

T. C. ZiRAAT B 

5ermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
Sube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRA iYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars•z taearruf hesablar•nda en az 50 llras1 

bulunanlara senede 4 defa ~ekllecek kur'a ile ata§•daki plAna 
gtire lkramlye dagatllacakllr: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Aded 1,000 Lirahk 
, 
" 
" , 
" 
" 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" , 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

DfKKAT: Hesablarmdakf paralar blr sene f~inde ~0 Uradan S$alti dii.,mlyenlere takdrr' de 
% 20 fazlasile verilecektir. -< ikramtye ~1kt1~ 

Kur'alar eenade 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih. 
lerlnde ~ekiiPcektlr. 



90 derece limon ~i~ekleri 

Di.Jnya ltriyat mUtehass1slar1 sir araya gelse bir damlas1n1 viicude getiremez. 
Ve BAGI Sayesinde bir c;ocuk gibi korkusuzca ko,ar, atlar, ata ve bisik· 

lete biner, Kiirek c;eker, Tenis oynar, dans eder, GUne, banyosunu ahr 
velhasal biitiin spor hareketlerinize rahat ve ne,'e ile devam edebilirsiniz. 

Cennet ve portakal bah~elerini yafiatlr, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 
~ifa, derdlilere deva olur. Asabi, ruhi hastahklara huzur ve sUkQn verir. 

Nesrin Limon <;i<;ekleri kolonyas1 FEMiL ve 

FE MiL ve 
ve 

BAG I 

BAG I 
BAG I 

Art1k kadmlara aym Uziinttilii gtinlerini tamamen unutturmu§tur. 

0 kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altmda bile sezi-. 
mez, kullanan kadm mevcudiyetini kat'iyyen anhyamaz. 

r 

Hasan1n yavrusudur. Daha hafif ve daha ucuzdur. 

FE MiL Mikrop yuvasJ olan eski usul bez ve pamuk tamponlarm Bayanlarm biitiin 
hayatlarma mal olan rahim, tenasiil ve sinir hastahklarmm online ge~;mi§tir. 

Bakanbg. 
Terzilik 

istanbul 
Okulu 

HASAN LOSYON 
ve ESANSLARI 

Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti Bayanlarmm AYLIK TE MiZLiKLERiNDE yalmz F E M i L ve B A C I N I 
takdirle kabul etmi~tir. F E M i L ve B A G I'm her eczanede ve btiytik ticarethanelerde daima 

BayanlanmJZID hizmetme haz1r bulunur. 

Lale, ~ipr, Diyinya, Nerkis, 
Viyolet, Milflor, Leylak, Giiller, 
Revdo, Origan, Yasemin, Krep 
do~in, Neroli, Suar do Paris, A~k 
gecesi, Dag ~i~ekleri, Zanbak, 
An her, F ulyalar, Genclik, Senk 
Flor, Amorita, Kadmeli, Nadya, 
Fujer, ~anel, Niige, Florami, 
Skandal, Flor Damur, <;i~ek de
meti, Limon ~i~ekleri, Popi, Ceo
net «;i~ekleri, Kolonya. 

Meyva esanslar1 : 
Limon, Portakal, Mandahna, 

<;ile, Aga~«;ilegi, Muz, ~efta1i, 
Armud, Ananas, F renkiiziimii, 

......._.....J Sinalko. 

II SATILIK 

Miifrez Arsalar 
KalamJ§ deniz kiy1smda, Mura· 

caat: K1z1ltoprak, Rii§tiiye sokak 
47 No da Mi<;o rlelaletile 

I Miihendis aranayor I 
Baraj yapt1gma dair vesikas1 olan 
bir baraj miltehasslSlna ihtiy:!c 
vard1r. Mutehass1s bir toprak ba
raj i§inde ~ah§acaktJr. 

Alakadarlarm 15 giin zarfmda 
tahrirt miiracaatlerini Ankara pos• 
ta kutusu 8? ye. ~ilahi miiracaat
lanm Ankara Anafartalarda Emek 
aparhmam 8 numaraya yapmalan. 

NEZLEMIN 
PA.MUGU 

80Y0KAOA t-IALt< £'ZANESt 

NEZlEYi derhal keser e§siz ve mucer• 
rebdir. Eczanelerde araym1z. 

Erkek 
Direktorlugiinden : YEN • 

I 
cc Havalandtrdmt~ ,> 

'(6019) 

PUDRA 
• 

Orman Komutanhgtndan : 
1 - Orman Koruma Genel Komutanhk talimgah1 i~;in tahsis 

Zeytinburnundaki binalardan birinin iki defa yapllacak k1sa ilanla 
zarhkla ihalesi 7 eylul 938 ~;ar11amba gtinii saat onda istanbul Galata 
c;ular caddesi 176 numaradaki Orman Koruma ambar binasmda icra 
lecektir. 

2 - Muvakkat teminah 691 lira 14 kuru~tur. Muhammen 
deli • 9215" lira « 15 :o kuru~tur. 

3 - Hususi ve fenni §artnameleri her gun Komisyonda 
4 - isteklilerin ihale gun ve saatinde mezkur Komisyona 

ilan olunur. 

ve biitiin Jstirablari teskin eden 

G R p • 
I iN 

Bilhassa bunlara kar,• miiessirdir. 
i~ ba~xnda, seyahatte, evde her zaman y anamzda bir ka§e 

dahi tasdik olundu~u 2}bi 
,.,..., .,.,..,,,.,,,., bu icad1 mtirekkebli 

i\c:UC clralol
&~ halde her ne 

sekilde durursa dur
sun mtirekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullam§h miirekkebli 

kalemdir. 

yazmak mec· 
olan halk1 

bu eziyet-

50.000 

Siyahtan maada ye§il, mavl ve klrmiZI 

renklerf de ayni fiatta satilmaktad1r. Her 
yerde araym1z. Taklidlerinden sakmm1z, tize

rindeki • Tiku ,. markasma dikkat ediniz. 
FiatJ 3 Iiradtr. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, fstanbul. 
Ta$raya posta ile gonderilir. 

Aded Levha Tab'1 
Vekaleti Satinalma Komisyonundan : 

Ziraat Vekaleti Akkol Mtidtirlugu icrin ntimuneid vecrhile ELL! BiN 
aded levha tab'I, bunlara mtiteallik renkli kli~elerin imaliyesile 
beraber a<;Ik eksiltmiye konmm;tur. 
Eksiltme 7/9/938 ~ar~amba giinti saat · ll de Vekalet binasm& ya
pllacaktJr. 
Bu i§in muhammen k1ymeti 1880 lira ve muvakkat teminah 141 lirad1r. 
Sartnamesini gormek istiyenlerin her gtin Akkol Mtidtirltigiine 
miiracaatleri ve isteklilerin 2490 numarah kanunun huktim
leri mucibince verecekleri teminat ve ~artnamesinde yaz1h vesika
larile birlikte eksiltme giinii satmalma Komisyonuna miiracaatleri 
ilan olunur. c 3249 :o ( 5679) 

i~KISiZ SAZ 
KEMANi NECATi TOKYAY 

n MUALLA ve &~::.:::.~:'·"·" bUyuk saz heyeti 
Her sal1 ak§ami Istanbul Eski Duyunu Umum1ye binas1 yamnda 

CIFTE SARAYLAR BAH~ESiNDE 
·---Dikkat: Kap•mu; ~umhuriyet Matbaa111 ka~JsmdadtJ.-----.. 

lu Belediye Riyasetinden : 
Belediyesinin 42271 lira 50 kurw~luk bedeli ke~ifli elektrik tesisa-

13712 lira 50 kuru~luk k1sm1 22/9/938 per~embe giinti saat 15 te 
edilmek tizere yeniden kapah zarf usulile mtinakasaya konulmw,l

Boluda Bele&ye Enctimeni huzurile yap1lacaktJr. 
klilerin ke~if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru~ muvakkat 

akc;esini ve 2490 say1h kanunun 10 uncu maddesinde yaz1h olan 
vesaiki ve teklif mektublanm ihale saatinden evvel Enctimene ver

lazJmdrr. Proje ve ~artnameler Bolu Belediyesinden ve istan • 
Galata · Asekurazione handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet 

almabilir. ( 6058 ) 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yap1lan bu 
pudra 1;1imd.iye kadar tam
dlglmJz pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. 0 kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, ~ayani hayret bir ten temin 
eder. Gtindtiz, rti.-:gar ve yag
murun bozam1yacag1 bir tazelik 
verir, gece de en s1cak bir dans 
solanunda bile kat'iyen terden 
mtiteessir olmaz. imtiyazh bir 
usul dairesind.e krema kopiigti 
ile kan~tmlm1~ oldugundan bu 
yeni Tokalon pudras1 saatlerce 
sabit kahr ve cildin tabii yagh 
ifrazatJm masetmesine mani 
olur, kurumaktan muhafaza ede
rek buru~ukluklarm te~ekkillti
nti meneder. Terkibinde Krema 
kopiigii bulunan bu me~hur To· 
Kalon Pudrasm1 tecrtibe ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N 0 M UN ELi K · 

Birka~; giin zarfmda teninizde 
Husule getirecegi 9ayani hayret 
Guzelligi goriintiz. Kad1plarm 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olm1yan fena renkte bir pudra 
kullam.r ve ytizleri makyajh ve 
ag1r bir manzara kesbed.er. Te
ninize uygun renkteki pudray1 
bulmanm yegane c;aresi, ytiziinti
ztin bir tarafma bir renk ve di
ger tarafma ba~ka renk pudra 
tecrtibe etmektir. Bu suretle en 
muvaf1k pudray1 intihab etmi~ 
olursunuz. ~ayet rengin intiha
bmda tereddiid ediyorsamz mii
essesemize miiracaat ediniz. Tee
rube i~;in muhtelif ren)s:lerde ve 
paras1z olarak ntimunelikler 
takdim edecegiz. 

Oskudar Ktz Enstitusii Direktorliigiinden: 
tl'sktidar K1z Enstitiisii ve Ak~am kiSlmlarma 22 agustos 938 den iti· 

baren talebe kaydma ba~lanmJi;ihr. 
Kay1d giinleri: Pazartesi, ~;ar~amba, cuma giinleri .. saat 9 • 12, 1 - 4. 

c 5571) 

Bulundurmay1 unutmay1n1z. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bObrekleri yormaz. icabmda gunde 3 ka~e almabilir. 
ismine dikkat, taklidlerinden sakmm1z ve Gripin yerine ba§ka bir 

marka verirlerse §iddetle reddediniz. 

Askeri Fabrikalar Umum Miidurlugii 

TiCARET ~UBESiNDEN: 
2425 kilo BEYGiR KILl. 

Yukanda yaz11I mal?:eme sif istanbul c Gtimrtiksiiz,. veya 1\:nKarada 
Marangoz fabrikasma teslim • Giimriiklti :o olmak tizere satm almacaktJr, 

istcklilerin 1000 lirahk muvakkat teminatile birlikte 19 eylUl 938 pa. 
zartesi gtinil saat 14 e kadar Ticaret ~ubesine vermeleri. ~artname !stan· 
bulda Fmd1kh Askeri Fabrikalar Yollama Mudtirliigiind.e ve Ankarada 
Ticaret $ubesinden hergtin saat 13,5 - 15,5 arasmda almabilir. 

• 3473 ,. ( 6068 r ..................................... ~ 
Sovyet Tehnoeksport Fabrikalann1n 

~oktanberi beklenmekte olan 

(M. 1) markah luks ve zarif (GAZ. AA) markah 
TenezzUh otomobilleri ve K-.myon ,aselerl 

geldi. Az sartiyatla ~tok mesate kateden fevka!Ade tasarruflu olan olomobil· 
lerimiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Tiirkiye i<;in sat1~ deposu; Galata Pervemli sokak No. 19 
iSMAiL HAKKI KOZACIOGLU 

Bildirme 
Devlet Bas1mevinde bini k1rk be~ kuru~ hesabile gottirti olarak dort 

kmm forma k1rdmlacaktJr. Bu i~i yapm1ya istekli olanlarm 
balivurmalan. · 

Terkibi alt1n kremli 24 saat havalandirdmt~ fevkalade ince ve hafif VENUS 
ifade eder. Pudrasile tuvalet goren bir cild diinyantn en taravetli giizelligini 

iSTANBUL 
, 

Deposu : NUREDDiN EVLiYAZADE, 


