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TURK BAYRAGI 
Kanunt ~ekle uygun en giizel ve en 

dayamkh bayraklar Bursada Atlf 
Salih biraderlerde bulunur. 

I - R endinden i~lenti bayrak 
2 - Al ftzerine patiska kaph l>ayrak 
l'optan ve perakende, rekabet kabul 

fii2S 
HAFTAliK _ _.,........___..._ 
25 

-'.JQtiUI' 
En giizel ~at 

I etmez sat••· Slpar•,ler 20 blrlncl 
tetrine kadal' kabul edlllr. 

\..... Telefon; Bursa 298 Telg. Karde§ler -Onbe~inci y11_ 
-tSTANBUD - CA0AL00LU 

S3JI: 5146 Teliraf-ve mektub adrest: Cuinhurtyet. istanbul• Posta kutusu: IstanbUl. No. 248 Coma 9. EyiOI 1938 
En giizel resnuler 
En me~hur imzalar 
Yakanda ~akayor 

Telefon: Ba~l.lharr1r .ve ev1: 22366, Tahrtr . heyet1: 24298, ldare ve matbaa tlsml 24299 • 24290 

TUrkiye culilhuriyetinin 
Harici siyasoti 

Gerginlik azal1yor 
Siidetlerin miizakerelere tekrar bas· 

' 
Ceklerle . -, 

IIyacaklari kuvvetle . iimid edilmektedir 
------------~------------

M illetler Cemiyeti Asamblesine 
i§tirak etmek tizere bu ak§am
ki ekspresle Cenevreye har~ket 

edecek olan D1§ hleri Bakammtz Dr. 
'f evfik Rii§tii Arasm izmir gazetelerine 
vermi§ oldugu beyanah diinkii saytmtza SiidetJer 
hasttk. Dr. Rii~tii Aras bu beyanatmda 
dunya siyasetinin pek de emniyet ve mem
nuniyet veriei manzaralar gostermiyen 
§imdiki §ekillerinin belliba§h noktalanna 
kuvvetle temas ettikten sonra kendi" mem-

biitiin ekalliyet partilerile anla,tdar • italya· 

leket ve muhitimizin i§gal ettigi siyasi 
lnevkii hakikate muvaf1k en tabil ifade
lerile tebariiz ettirmi§tir. 

Dunyamn siyasi ahvali nekadar mii§
kiil §artlar ic;:inde yiizer olursa olsun Ha
riciye Vekilleri ekseriya vaziyetleri daha 
ziyade nikbin ifadelerle siislemegi meslek 
\re san' at icabt bir adet haline koyrnU§ o}
dukJan halde bizim Hariciye Vekili son 
defaki beyanatmda diinya siyasetini en 
~iy ifadelerle en ha§in c;:ehrelerinde gos· 
termekten kendini alamamt§hr: Herkes 
so:zde sulhtan dem vurdugu halde eski 
diinyamn §ark ve garb uclannda ilan 
olunmamt§ harblerin alev alev ate§leri ya· 
l'l!yor ve yarm Avrupanm gobeginde yeni 
bir diinya harbinin infilak1 kulaklan t;m
latmiyaeagmi kimse temin edemiyor. 

n1n Siidet tezine miizahir oldugu bildiriliyor. ~imali 
harb vaziyeti 

' 
i~inde ... Fransa hali 

----------~··-----------Hitler dun NOrenberg' de ingiliz . elcisini kabul etti 
<;el{oslovakyada Alman 
talebeleri grev yaptdar 

Prag 8 (a.a.) - Diin ak~am ne~re
dilen resmi tebligde deniyor ki: 

<<Siidet delegeleri Ba§vekil Hodza ile 
yapt!klan mUla~at esnasmda, .Moravska -
Ostrava hadiseleri hi.ik.umet tarafmdan tas
fiye ~dilmedikc;:~ hiikumetle mtizakerelere 
deva,m edemiyeceklerini bildirmi§ler9ir. 

Ba§vekil, mezkur iki m~b'usa verdigi ce~ 
vabda, alakadar namlann bu hadiseler 
hakkmda ciddi tahkikat yap1lmasi, mes'ul 
makamatm tecziye edilmesi ic;:in icab eden 
tedbirlerin almml§ oldugunu teblig etmi§-
tir. 

Siidet Almanlan partisinin delegeleri 
tahkikatm seyrinden haberdar edilecektir. 

Parti miimessilleri, Ba§vekille yaphk
lan miilakatm netieesini partiye bildire
eeklerini soylemi§tir.» 

[Arkast sa., 7 siltun_ 3 tel 
. Ni.irenberg'de miihim miHakatlarda bulunan Frans1z el~isi Fransuva Ponse, 

Alman Hariciye Naztri Ribbentrop, ingiliz el~isi Sir Nevil Henderen 

Hatayda bUyok: ink1l8h· haz1r1101 
Biitiin asri kanunlar 

kabul ve tatbik· edilecek 
Turk istiklal mar'1 kabul edilecek, a,ar kalkacak, 

,apka milli serpu!l olacak 

HukOmete azami salahiyet veriliyor 
Antakya 8 (a.a.) - Anadolu ajan~ 

smm husus'i munabiri bildiriyor: 
Hatay Millet Meclisinin diinkii top

lanhsmd.a Haleb ve Lazkiye hududlann
da Suriye memurlan tarafmdan bazt Ha
tay koyleri iizerine yap1lan tazyike niha
yet verilmesi ic;:in hiikumetin te§ebbiisler
de bulunmasi, miistakil Hatay pull.art 
bastmlast, Tiirk istiklal mar~!Slmn Hatay 
mar§t olarak kabu]u, a§arm kaldmlm3;SI, 
§apkanm milli serpu§ olara.k kabulii, tatil 
esnasmda · yeni mi.istakil .devlete aid· ka~ 
nun! arm ne§ir . ve tatbih ic;i~ .hiikuinete -
salahiyet verilmesi, · bir'c;:ok yerlerde orta~ 
mektebler a<;JlmasJ hakkmd~ki . temenni 
takrirleri esas itibarile kabul edilerek ala- ~ 
kadar eneiimenlere ve hiikumete havale 
edilmi§tir. 

Hl).tay Millet MeCiisi, gene diinkii top
lanhsmda ald!gt bir kararla, te§nmsani 
'938 tarihjne k,adar mesaisini muvakka-
ten tatil eylemi§tir. . 

Tiirkiye ve Hatay Ba,vekilleri . 
- ar.asmd a ' 

Ankara 8 {a.a.) - Hatay Ba§velr.ili 
Abdurrahman Melek ile Ba§vekil Celal 

Kabma stgm1yan diinyanm bu buh
ranh devrinde silah yan§larmm goz karar
het bir siiratle ileri gotiiri.ilmesinden daha 
tabii bir§ey olamaz, ve Doktor T evf1k 
Ri.i§tii Arasa gore silahlanma i§inde her 
laraf azami hadleri bulmadJkc;:a silahlan 
a:zaltmaktan bahsetmege imkan buluna
lna:z. T eeaviizi veya tedafiii bir barb ih
timalini derpi§ ettiren silahlanma her 
~~~!~~:ngo::!!~~rbirkfad;~lle~;;arha;~~ J ..... a ...... p ....... O ...... n ......... ~.O ...... r ..... d ...... U ...... S ..... U ............ H ......... a ..... n ...... k ....... O ...... V ..... ,.a ................................. E ..... , ..... I .... u~ .. 1 ............... . 
deh§etini muvazeneye imkan bulabilecek- . _ . . , . . 9 
lerdir. Silahlanmak belki bir r.aruret, fa- . · 

£Arkasz Sa. 3 siltun 6 dal 

Miistakil Ratay Ba§vekili Dr. Abdur. 
J;'&llman Melegin, Orgeneral AsJm 
Gtindtizle gorti~tirken ahnnu~ bir resmi 
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Balkan Ttb . K~>:ngresinde 
kat harb cinnet veya cinayettir. $imdilik d "" •1 
Zaruretin hi.ikmii yerine getirile dursun, ogr er 
elbette bir giin harbin felalceti iizerinde 
derin derin dii§iinmek zamant geleeektir. · 
Biz Tiirkler dahi harbin c;:ok fena bir~ey ~in membalar1, -Japonlar1n .zehirli gaz ·kullanmaga 
olclugunu pek iyi bilerek ihtiyaclarimiza devam ettiklerini bildiriyorlar. Harb s,iddetlendi 
"e taahhtidlerimize kafi silahlanma zaru~ 
retinin biitiin ieablarmt yap1yoruz. 

Cumhuriyet hiikumetinin harici siyase· 
tine gelince biz Hariciye Vekilimizin if a
delerini biraz geni§leterek bu siyas~ti 
'furkiyenin ve muhitinin siyaseti olarak 
ifade ettik. · Filhakika kendi milli miida
faast nam ve hesabma tekba§tna bir kuv
\ret olan Ti.irkiye takib ettigi sulh siyase~ 
tinde kendi etrafmdaki kom§U ve dost 
lliemfeket]erle samimi surette kuvvetli bir 
lnesai birligi temin eyliyerek bu siyaseti 
oldukc;:a geni§ bir muhitin mall olacak ha
l~ koymu§tur. Ttirkiye, Balkan Antan~ 
hie Tuna boylarmdan ve §arki Akdeniz 
havzasmdan ba§hyarak Saadabad pakti· 
~~ Himalaya daglanna kadar uzanan ge
n1§ sulh sahasmm ortasmda bulunuyor ve 
bu geni§ sahayt dolduran k1ymetli karde§ 
lnilletlerle en samimi bir elbirligi hayatJ 
lYa§IYor. ,Simali Amerika Miittefik de·. ~et· 

Sun'i sis himayesinde ilerliyen Japon piyadeleri 

Hankov 8 (a.a.) - Luan cephesin· Cinliler <<Pi» nehrinin · garb sahiline 
de Luan'm eenubu garbisinde kain Hos- c;ekilerek yeni miidafaa hatlan tesis et .. 
han §ehri 29 agustosta k,anh sokak muha- mi§lerdir. 
rebelerini miiteak1b J aponlar tarafmdan 30 agustosta J aponlar yeniden zehirli 
i~gal edilmi§tir. [Arkast sa. 3 sii.tun. 1 de] 

eri btiyiik eumhuriyeti hariciyesinin biitlin 
~~nya ic;:in ornek tutulmaga laytk gorerek 
~gdi.igii bu siyaset, rec.list bir sulh siyase
lidir. Diinyanm diger devletleri belki k IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIfllllllllllll 

avga arkadashgt i~in miittefikler anyor-
ar. Ttirkiye ile onun muhitindeki gene, 

azimli ve kuvvetli milletler hie; olmazsa 
kendi muhitlerinde sulhu miidafaa ic_:in 
e~birligi ediyorlar. Di.inyamn kan~1k \a
tYeti ic;inde ~arki Avrupa ve on Asya 

~e"letlerinin bu ittihad ve ittifak1 kendine 
has pek parlak bir manzara ile goze c;arp~ 
tnc> 1~tan hali kalamaz. 

Balkan ve Saadabad Antantlarile Tu
na - Hindistan aras1 sahasmda geni§ bir 
ulh mmtakasJ te~kil eden devletlcrin n:i.:s· 
et siyasetleri yalmz kendi aralarmdaki 

Trakya 
tarihi 

hafriyabnda 
~aheserler · 

Vize hoyiigiinde meydana ~rkan odada bulunan 
k1ymetli eserlerin Birinci as1r Trak Krallar1na 

aid oldugu anlasddt 
' 

ealist i§birligine de miinham de?.ildir. r 

evletlerimiz kendi aralarmdaki c;ok sa-
irn( ve kardes mtinasebetlerinden ba~ka 

di.invanm biiyi.ik kiic;iik diger devletlerile 
de irnkanm miisaid olabileeegi en ileri 
?erecelerde normal dostluk miinasebc~leri 
k~arne ediyorlar. Misal olarak i~te Tur-

IYe: Buyiik ~imal kom§umuz Sovyetler 
Curnhuriyetile dostuz. ingiltere ve Fran~ 
sa ile dostuz. Almanya ve halya ile du~
ll'lan de~iliz. Hususile Fransa ile Hatay 
l"rteselesini halletmek hususunda vast! ol
dugumuz netice kendi memleketimiz ve 
~iYasi muhitimiz harieindeki alemle ara· 
:tntzda hic;:bir piiriizlii mesele bJrakmami$
i!r: Atati.irk Tiirkiyesi Hatay i§ile milli 
trusak hududumuzun haricinde olmakla 

YUNUS NADI 
_[Ark.ast sa. 3 siitun 3 del 

Yakmda, i~inde de hafriyat yapJlacak olan Vizenin, Eskikaleden goriinti~ii 
.(Y ~zsa ~ !!Ci sahil~miz4_e) 

Giizel izmir, bugiin; 
kurtulu,unun 16 ncr yd
. doniimiinii -kutluyor · 

Dun, bir~ok oikRate fayan teiJJigJerde. bulunuldu. 

9 eylUI izmirin kurtulu§ bayra • 
m1d1r. 16 sene evvel 26 agustos 
taarruzundan sonra 30 agustosta 

Dolitorl~r T aksi~ abidesine-~~l~nk koyd~lar, 
gece. · ,ereflerine bir ziyafet - verildi 

· kazamlan Ba§kumandan meydan · 
muharebesinde Ulu ;;eften ~Hede
finiz Akdeniz! ~ emrini alan kah • 
raman ordu, yildmm si.iratile gii-· 
zel izmirimize ula§m1~tl. izmirli
ler, uzun 1zt1rab senelerinaen son
ra kavu§tuklan bu ·mes'ud giini.i, 
her sene oldrigu gibi·bugi.in de co§
kun tezahiirat ve btiyi.ik niimayi§-

. lerle 'kutlayacaklardir. izmirin 
kurtuli..l~u, milli davam:ri. bir sem • 
bolii oldugundan, bugiin izmirli ~ 
lerin. yapacaklan bayram, biiti.in 
yurdun bayram1 demektir. · 

Aziz izmirlilere bugiinii biiti.in 
kalbimizle tebrik ederiz. 

Be§inci Balkanlararas1 T1b kon.gresi 
Sinob 8 (Hususi muhabifimizden) - di.in sabah saat 10 da Ytld1z saraymda 

Boyabat mmtakasma yagan §iddetli Rumen heyeti reisi profesor Gheorg -
~ 1 .. ·.. d k b · · d k' d hiu'nun ba§kanhgi altmda ikinci top -

Sinohda seylab 

yagmur ar yuzun en asa a t<;m e t e- 1 t t an 1sm1 yapml§ 1r. 
re ta§h, bahc;eleri sel bash. Bostanlar ha-1 Di.inki.i kongrede Yunan murahhas1 
rab oldu. Bir c;oeugu sular ahp gotiirdii. heyeti reisi ve Atina Univers itesi kli ~ 
Pirinc mahsulii c;ok zarar gormli§tiir. Ha- nigi profesori.i doktor V. Bensis, L'amyg~ 
sar heniiz tetkik edilememi~tir. dalite cryptique mevzuu etrafmda §a -

B yani dikkat bir tez ileri siirmi.i§ti.ir. 
elgrad fuarl a~1hyor Yunan delegele>rinden doktor Gouttas 

Belgrad 8 (a.a.) - Btt aym onuncu anj inler hakkmda, Bi.ikr~ T1b Faki.il • 
tesi cerrahi profesorii doktor Jianu 

giinii olan eumartesi giinii Belgrad fuan· 
nm sonbahar sergisinin kii§ad resmi icra 
edilecektir. 

han~ere hastahklan hakkmda birer teb
lig yapm1§lard1r. 

Yugoslav ba§murahhas1 doktor Zika 

Markovit;'le doktor · Sarvan gocuk felcl 
hakkmdaki tecri.ibelerine dair bir teb
ligde bulunmu§ttir. ' 

Miiteakiben profesor Tevfik Saglain~ 
la profesor tstefenesko malarya iize • 
rinde · birer teblig yaptllar. 

Bunu doktor Mihalides'in · anjin do 
puatrinde elektro kardiyogram hak -
kmda, dokt.or Popesco - Buzeu'm jenital 
tiiberki.iloz te§hisi hakkmda ve doktor 
Bugarski'nin Yugoslavyada ziihrevi 
hastahklarla mi.icadele mevzuu hak -
kmda ve 'riirk komitesi reisi ordinaryiis 
profesor doktor Akil Muhtar Ozdenin 
gli.ikozun farmakodinamik tesirleri iize-

[Arkas~ Sa. 7 siltun. 6 daJ 
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lnOnii Kamptnda bir giin 

w;: 

inonii Tiirkku§u kampmda talebenin planor u~urma ve para§iitle atlama ekzersislerinden hirer intJba 

(Ar~adaf.tmz;_ AbiJi, Daverin mii§aheJeleri 1 n~i 8ahifemizJedirJ. 



~ehir ve 

Tarlhi roman : 32 
Trende yang1n 

Yazan: M. TURHAN TAN 

Y ani, bir kelime soyliyemeden apartopar d1sart Avrupa banliyo katar1, 
~Ikarddi, tekmelenerek sokaga f1rlatddt. bir tehlike atlatb 

Prenses, buyuk bir hatib talakati ta- l biitun gururu ve umidleri hirer stzt olarak 
kmarak plamm izah eden ihtiyar gardi- belkemiginde, kalc;alarmda, kaba etle -
yam siikunetle dinledi, uzun bir miilaha· rinde alev alev yamyordu. Bir ytgm <;a· 
za gec;irdi, bir hayli hesab yuriitti.i, sonra mura donmu~tii, attldtgl yerde sessiz ses-
n~~eli ne eli guliimsedi: siz hiisramm inliyordu. 

- Fikrini, dedi, begendim. Sen ya· Hakikat $U idi: Atranos'lu astlzade-
rm erkenden saraya git, c;ekmecemi al. nm kans1, prensesin yuziigiinu ahr al • 
Buraya gelirken de muhaftz Yuvanis'e maz saraya ko~mu$, klZln dadlSlm gore

'm kendisini gormek istediF;imi soyle. rek ve keyfiyeti anlatarak c;ekmeceyi al
u kolayca kandtracagtmt uinuyorum. mt~h. Eve doni.i~te macerayt kocasma soy
kere dii$iindiigiin gibi davramp bu • ledi, c;ekmeceyi gosterdi, Y ani'nin sabah 

adan c;tkahm, i~in ardmt getirmek ko ~ erken gelip emaneti alacagm1 da haber 
ay!. verdi. Herif, bu hikayeyi biiyi.ik bir he~ 

Y ani, c;:ahmh bir eda ile prens-esi se- yecanla dinlemi~ti. Soz bitince ka~lanm 
amladt. Ona hem hiirriyet, hem saadet c;att1, ktsa bir dii~lince gec;irdi, sonra ye

ettigini, ayni zamanda kendini de rinden fuhyarak c;ekmeceyi yakaladr,. 
bir hayata namzedledigini di.i~ii - kansmm, ktzlanmn, yegenlerinin, baldiz· 
gurur duyuyordu. koltuklan ka • lannm korkak ve oa~ktn gozleri onunde, 

kabara hiicred<.n c;tktyordu. Hal ~ kapagmt soktu, ic;iodeki elmaslan, inci-
T eodosya, onun plamnda c;ok esas- leri, zi.imriidleri, altmlan ortaya doktii, 

tadiller yapm1~h ve TUrklerle temas et- deli deli giilerek miihimce bir yekun gos
k meselesini bamba~ka ~kilde ba§ar • teren bu serveti yamba~mdaki kalabahga 
Yt tasarlamt~tt. gosterdi: 
1htiyar, gene klZln boyle mahrem dii- - Siz, dedi, bunlan Yani'ye vere • 

ler ge~irdigini tabiatile sezmedigin- ceksiniz . ha. Cyleyse topunuzun akhna 
o geceyi magrur bir istirahat ic;inde turp stkaytm. 

ve ertesi sabah .. giinliik i~lerini Ve o c;e~id c;e~id ta~lan, sikkeleri ok~t-
c;trplda gorerek ve hu sefer amirlerin- ya ok&tya kendi sefil dii§lincelerini anlat-
izin almaga da liizum gormiyerek ~ tt: 

d1~ar1' ftrladt. Zihninde iki - Prenses, belki kac;may1 kuruyor, 
u'""'"'"lik bir program vardt: 1 • Atra - bu serveti o ugurda feda etmek istiyor. 

asil ailenin evine gidip c;ekmeceyi Edirne tekfuruna sadakatim sebebile 
ak. 2 • Zindana doniip kale muhaft~ prensesin bu dii$iincesini onlemek bor -
prensesle birle~tirmek 1 .. Dimetoka ~ cumdur! Sonra ~ehrin vaziyeti naziktir. 

aki yamag1 tarafmdan yap1lan davete Y ann, obiirgiin Turklerin hi.icumuna ug~ 
· pren'Sesin zindandan kurtulma ~ ramakltgtmtz muhtemel. 0 hiicumun so~ 

a talik ediyordu. Daha dogrusu Tiirk- nu ise me~hul. Eger ~ehir - yiizde dok
. yanma, giizel prensesle gitmek isti- san dokuz nisbetinde umuldugu gibi - el

Bu programm ilk maddesinden kurtul
k ic;in sabmtzlandtgmdan sokaklan 

adtmlarla a~tyordu. Hamileri11in 
ne varmca da ayni sabtrsiZhga mag ~ 

oldu, oturup dinlenmege liizum gor· 
Ktsa bir selam vererek evin ham ~ 

dan c;.ekmeceyi istedi. T ela&mi mazur 
ltJI"'I<:tPr·mek ve madamt da tela~landumak 

: <<Vaktim dar. Prenses hazretleri 
be~ bine kadar saymc1ya kadar 

Klip gelmelisin dediler. Kendilerine faz
a say1 saydumak sayg1s1zhk olur. He -

den ~tkarsa bize de goc;etmek dli~ecek. 
Siz go~iin ne demek oldugunu bilmezsi
niz. Fa kat ben gene ya$tmda o felaketi 
tathm, Adreyanos'tan bura.lara - bin tur-
lu me~akkat c;ekerek - geldim. Onun ic;:in 
elimizde yeni bir yurda rahatc;a gitmek 
ve kolayca da yeni bir yuva kurmak i~in 
bol para bulunmak laz1m. Ulu T ann, bi
zi bizden once dii~iinerek i~te muhtac ol
dugumuz serveti aya~bmtza gonderiyor. 
Bu ilahi lutfun kadrini bilelim, bazine -
miz.i _,.koruyaltm, sakltyabm. ~ysd k~Jlt
tugumuza ugramazsak serveti sahibine 

Dlin saat 10, I 0 da Kii<;ukc;ekmece -
den hareket eden 27 numaralt banliyo ka
tan, Y edikuleye yakla§hgt strada maki
neden sonra v.elen yedinci vagonun us· 
ti.inden dumanlar ve alev c;tkmakta oldu
gu gorulmii§, bu manzarayt goren makas
~Jlar bagumaga ba§lamt~lardtr. 

0 zamana kadar vagonun ic;inde her· 
~gden habersiz oturan yolcular, bagn~-

malan duyunca tela~a dii~mii~lerdir. 
Katar Y edikule istasyonuna girer gir

mez, vagon bo§alttlmt~. aynlmt§hr. Yan
gma, tren Baktrkoy kopriisii altmdan ge
c;erken attlan bir sigaranm sebebiyet ver
diiYi zannolunuyor. 

VI LAYETTE 

Cumhuriyet bayramtna 
haztrhk 

Cumhuriyetin on be~inci yildoniimU
ni.in ulusc;a kutlulanmas1 ir;in ~imdiden 
gereken tedbirlerin almmas1 ve bu hu
susta yap1c1hk ve yaratlcihga inandt -
gtmtz Cumhuriyet Halk Partisince gon
derilmi§ direktifler dairesinde hareket 
e<iilmesi Dahiliye Vek~letinden viHl.yet
lere bildirilmi~tir. 

GOMROKLERDE 

Miiste§ar yartn geliyor 
1zmir giimri.iklerinden sonra Mersin 

giimriigi.ine kadar bir tetkik seyahati 
yapan Gi.imtiikler Miiseta§rt Adil 0 -
kulda§, yarm §ehrimize donecektir. 

Trakyada tefti§ler 
Gi.imri.ikler Muhaftz Umum kuman

dam General Seyfi Diizgoren, berabe -
rinde istanbul mmtakas1 M'uhaftz Ba~
mi.idiiri.i Hasan Koper bulundugu halde 
Trakya hudud glimri.iklerinde tefti§ • 
lere ba§lamt§tlr. 

MOTEFERRIK 
Matbuat Umum miidiirii 

. Matbuat Umum mi.idiiri.i Naci K1c1 -
man bir miiddet istirahat etmek Uzere 
~ehrimize gelmi~tir. 

Emniyet Sand•R-• Kad1koy 
§ubesi 

~~niy~t , Sandtgmm Kad:koy §Ubesi, 
C-q,mhuriyet bayrammda merasimle 
· ¢11acakttr. 

donmeliyim» dem~ti. Fa kat madam, 
sahibi madam, onun bu tela~ma kar· 

tuhaf bir hayret gosterdi: 
- Ne diyorsun usta Y ani, dedi, an-

amadtm. Cekmece ne, prenses kim? Rii
mt goriiyorsun, yoksa saytkhyor mu
? 

lhtiyann gozleri biiyiidii, agz1 kart$ 
rt$ ac;.tldt, yiiregine bir c;arptnh geldi, 
i tutuldu, dizleri titredi, felce ugru • 

iade deriz. .itU 

Bir iifiiriik~ii yakalandt 
Taksimde Ceviz sokagmda 21 numa

rah evde oturan MevlOd isminde birisi, 
i.ifi.iri.ik~iili.ik yaparken yakalanmi§, Ad
liyeye teslim edilmi§tir. 

htikab etmege hazirlandtgi suc;u Tan- ' 
rmm yardtmma baglamaktan c;ekinmiyen 
asil htTSIZin sozleri odada bulunanlan 
muhtelif du~iincelere siiriiklemi~ti. Gene 
ktzlar, c;ekmeceden dokiilen k1ymetli ta~
lann, san~m sikkelerin cazibesine kapJl
mi~lardt, herifin hareketini alkt$1amaga 
hamlamyorlardt. Aile kadrosunda ikin-

-···-lzmirden tiitiin alacak lngi
liz • Amerikan heyeti 

.. ,..,.., ........ ~ gibi tepeden ttrnaga kadar ihti~ 

gec;irmege ba~ladt. Kadmm ciddi 
~,...,,ctno·n yiiziinden belli oldugu ic;in 

da Jsbrabt kuvvetliydi. Bey-
vurulmu$c;asma sendeliyordu. N e~ 

sonra biraz kendini · tophyabildi, ke~ 

ci, lic;uncu mertebede bulunan ve bu se -
beble de o servete alakalanm zay1f bu
lan yegenler. baldtzlar «mahrumu fasik» 
durumuna dii~memek ic;in hazineden miis
pet hisse istemegi tasarltyorlard1. Hmt • 
zm kamt ise - c;ekmeceyi saraydan alan 
kendisi olmak dolaytsile - ileride yiizgos
terecek giiriiltiileri, sorgulart dii~uniip te

- Saraydan.... Saraydan ... 
L,.eJI(m~eceyJ· almadmiz m1} 

Siz.. Ia$ ediyordu. Asil h1rstza ilk cevab veren 
de o oldu: 

«Haym> dense biitiin 1st1rabi gec;ecek, 
ve iradesi yerine gelecekti. F aka t 
mm: 

- Ne c;ekmecesi Y ani?.. Benim boy
bir~eyden haberim yok. Riiya gorme, 
klama l 

Demesi iizerine kendini kaybeder gibi 
u, bulundugu yere yJgtldt, yamk ya-
inlemege koyuldu: 

- Merhamet, merhamet. Benimle eg· 
n, beni prensesin yanmda lekele

!. 
Ev sahibi kadm hala tecahiil ediyor, 
Ia bir~ey anlamamt~ gibi goriiniiyordu. 
aman bir felaketle kar~tla~ttgma tam 

kanaat getiren Y ani de boyuna inle
yalvanyordu. hte bu strada aile re· 

Atranos'lu astlzade odaya girdi, so-
duran evile yerlerde siiriinen ih

gardiyana ~oyle bir bakh, diizmeli
pek belli bir hayretle sordu: 
- Ne oluyor, bu adam ne. istiyor ve 
en mustarib goriiniiyor? 

Kadm omuzlanm silkti: 
- Anla~tlmaz bir~ey, dedi, galiba 
1rm1~. Demin geldi, <«;ekmeceyi ve -

diyip kar$tma dikildi. Ne c;ekmecesi 
meme kalmadt, c;trpmmaga ba~ladt. 
Asil adam bu cevabt ahr almaz ka • 

~itti, htzlt htzlt birkac; isim hayktr· 
ve biraz sonra ic;eriye ii~ii~n dort be~ 

,Lu"'"\,,·) Y ani'yi gosterdi, namerd 
irler maladt: 
- Bu herifi si.iri.iyi.in, kaptdt$art a!m. 
r daha eve girmesine de miisaade et

. n. Dimetokada Turk casuslanna kt
uk ettigi yetmiyormu$ gibi $imdi 

deli goriiniip bana oyun oynamak is
!.. 

y ani, bir kelime soyliyemeden aparto
r dt&an c;tkanldJ, sillelenerek ve tek -
lenerek sokaga ftrlattldJ. $jmdi ~uuru 

lyaya ~evrilip dudaklanndan slZ!yor, 

- Aziz dostum, dedi, c;ekmeceyi ah
koymak kolay. Lakin i$in yarm meydana 
<;Jkacagmt da dii~iinmek gerek. Prenses, 
meseleyi babasma anlattrsa ne yapaca· 
gtzL 

Cesur astlzade ktvrak bir kahkaha ko
pardJ: 

- Hele, dedi. diisiindiigiln '-<:ye bak. 
Cekmeceyi sana bir diizine ~ahid yanm
da mt verdiler?.. E&er oyle yaptlmasmda 
mahzur olmasayd1 senin zahmete girme
ne de hacet kalmazdt, c;ekmece herkesin 
gozii oniinde zindana yollamrdt. Bu i~in 
o ~ekilde yaptlamamast, c;:ekmeceyi istiye
nin de, verenin de, arada vasttaltk yapa· 
nm da bir sue; i~lediklerini bilmelerinden· 
dir. 0 halde endi~lenrnek sac;madn: Ne 
prenses davacJ olabilir, ne Yani agzml 
ac;mak ci.ir' etini gosterir, ne de dadt su
c;unu itiraf eder. F arzedelim ki bu tab
minim yanh~ c;tksm, prenses babasma ~i
kayette bulunsun, dadt da c;ekmeceyi sa
na verdiF;ini soylesin. Sen ahmak degilsin 
ya. Oc; istavroz c;tkanr, bu i~ten haberin 
olmadtgtnl soylersin, dadtyl hlfSIZ mev• 
kiine dii~iiriirsiin. Bunu yapamazsan da
ha kolay bir yol var: Cekmeceyi Yani'ye 
verdim dersin. Onunla sen - hmtzhk toh
metile yanyana gelince - ~uphe yok ki sue; 
sana de~il. ona yiikletilir. Ciinkii sen a
stlzadesin, o bir pespayedir ve sue;, asil
lerden ziyade oyle ayak taktmma yakt -
$lf!.. 

f~te Yani bu sefil muhavere sonunda 
verilen karar iizerint< tasvir etti~imiz mu· 
ameleyi gormii~tii, soka~a ahhvermi~ti. 

(A ,.7rn~' """l 

Yurdda, 
Zamanm en emin tekaiid sand1g1 

Bnnkadaki tasarrufatmd1r. 
Onu daima arthr. 

U'u •a' • k"'n'lrnl "" rT'' ,. a ''''FUrr'\U ----

izmir (Hususi) - ingiliz kooperatif
lerine aid dart ki§ilik salahiyettar bir 
heyetin iizi.im, incir mi.ibayaast i\in ~eh
rimize geldigini bildirmi§tim. Heyet, 
buradaki fiatlan derhal Londraya bil· 
dirmi§tir. Bugiin, yarm cevab bekle -
mektedir. Pazar gi.inii, hususi otorayla 
Aydm mmtakasma giderek satl§ koope
ratifleri birliginin muhtelif istasyonlar
daki imalathanelerini gorecektir. 

Keza, bir ingiliz - Amerikan ~irketi
nin dort ki§ilik bir heyeti de ti.itiin mli
bayaast ir;in gelmi~ ve stoklar iizerin
de tetkikata ba§lamt§tlr. 

Bundan ba§ka Macaristan ofisi mii -
messillerinden bir zat, ikttsad Vekilleti 
mi.itehassts mi.i§avirlerinden ihsan To
Ionia Adana ve Mersin taraflannda yap
tlgt tetkikatJ bitirerek §ehrimize gel -
mi~ ve burada rla pamuk ihracatc;Ilan 
ve alttkadarlarla temasa ba§lami§hr. 
Bir habere nazaran, Macaristan bu se . 
ne epeyce pamuk mtibayaa edecektir. -···-Zonguldak Hava kurumunun 

tertib ettigi bir gezinti 
Safranbolu (Hususi) - Zonguldak 

Hava kurumunun te§ebbiisile tertib e
dilen tren gezmesine i§tirak edenler -
den 100 ki§ilik bi.iyiik bir kafile buraya 
geldi. Hemen hemen yanst ecnebiler -
den mi.irekkeb seyyahlara bir de caz -
band tak1m1 refakat ediyordu. Misafir
ler otomobillerle Misaktmillideki <;elik 
palas oteline indiler. 0 gece sabaha ka
dar ne§'e ic;inde gec;en bir gardenparti 
tertib edildi. Ertesi gi.in Karabi.ike gidi
lerek demir, 9elik fabrikast gezilmi§, 
Aslanlardaki Belediye bahc;esinde bir 
i.izi.imlii 9ay ziyafeti verilmi§tir. Zongul
dakhlar ak§am gee; vakit yurdlarma 
donmek iizere trene binmi§lerdir. 

Bursada ~ok ~ocuklu ailelere 
ikramiye veriliyor 

Bursa (Hususi) - Sthhiye Vekale -
tinden verilen emirle htfztssthha kanu
nuna ilave olunan bir maddeye tevfikan 
berhayat altl c;ocuklu annelere miika • 
fat verilmesi bildirilmi§tir. Bu emre na
zaran 933 senesinde miiracaatte bulu • 
nan alti c;ocuklu 59 anneye mlikafat ve
rilecektir. 

Bu anneler Bursa merkezile koyle -
~i,dE>dirler. S1hhiye mi.idi.irli.igi.i listeye 

'ire tevziat yapacakhr. 

Meml ket Haberleri 
Muallimlik imtihanlan
nln bir ktsmt dUn bitti 
Riyaziye grupundan 4, 
tabiiye grupundan da 2 

gene muvaffak oldu 
Oniversitede orta tedrisat muallimligi 

ic;in a~tlan imtihanlarm bir. ktsmt diin ne· 
ticelenmi§tir. 

1 eylulde tarih - cografya ve edebiyat 
yazi!JSI, 3 eylulde tabiiye yazthst ve 6 ey
lulde de riyaziye yaz1hs1 yaptlan bu :m
tihanlarm sozlusu, 8 eylul per§embe gu -
niine buaktlmt§h. Riyaziye ve tabii ye 
gruplarmm yazth imtihanlarmda muvaf
fak olanJann adedi az oldugundan diin 
sozliileri yaptlmt§, netice alakadarlara 
teblig edilmi§tir. 

T abiiye grupundan yazth imtihan: :r:l 
14 ki§i girmi§, ancak 5 ki§i muvaffak ola
bilmi§tir. Riyaziye yaztlt imtihanma isc 
ekseriyet yuksek muallim mektebi ve Oni
VeTsite riyaziye §ubesi talebesi olmak ii -
zere 19 ki§i girmi§ 4 ki§i muvaffak olmu§· 
tur. Riyaziye ve tabiiye gruplarmm so·du 
imtihanlarmda tabiiyeden 2, riyaziyeden 
4 ki§i kazanmt§tlr. Riyaziye grupun~an 
muvaffak olanlar §Unlardtr: Ulus gau
tesi muhabirlerinden Halil Atay, Yiik -
sek muallim mektebi riyaziye §Ubesinden 
Ali Can, Oniversite riyaziye §ubesindea 
Adnan Sunayla Nermin Sar. 

Orta tedrisatta muallimlik hakkmt ka
zanan bu gender, hemen tayin olunacak· 
hr. Staj devresini gec;irmemi~ olanlar1:1 
asaletleri 6 ay sonra tasdik edilecektir. 

ADLIYEDE 

Katil Maksudun muhakemesi 
Sebzeci Saidi tabanca ile vurup oldii

ren Arnavud Maksudun Ag1rcezada 
muhakemesine dUn de devam edilmi§
tir. 

Mi.idafaa §ahidlerinden Zeki, maktul 
Saidle Maksudun kans1 Ervehe arasm
daki mlinasebete dair izahat vermi§, 
bundan sonra Mi.iddeiumumilikten ge • 
len bir tezkere okundu. Bunda, Mak • 
sudun Evrehe ile nikah kag1dlanmn 
terci.imelerinin tasdik edilmek iizere 
noterlige gonderildigi bildiriliyordu. 

Maksudun vekili, Maksudun bir giin 
kansile beraber Arnavudluk konsolos -
luguna gidip orada sulh teklifinde bu -
lunmu~ oldugunu ve bu keyfiyetin 
rte94ir ei1. kopsolosll!ktan soru]!Jl!l)?~n~ is• 
tedi. Muhakeme, talik edildi. 

Tekrar mahkum olan bir 
sab1kah 

Di.in, asliye dordi.inci.i ceza mahke -
mesinde daha evvelki gi.in hapisaneden 
<;1km1~ bir. sabtkalmm muhakemesi ya
ptlmt§ ve yeniden mahkum edilmi§tir. 

Maruf sabtkahlardan Avni, iic; ayhk 
mahkumiyetini bitirerek evvelki giin 
hapisaneden tahliye edilmi§tir. Ancak 
bir gece suc; Wemedcn vakit ge~irebi -
len Avni, ertesi giin Vefada bek~i 
kuli.ibesinin kilidini ktrarak ic;eriye gir
mi§ ve bekc;inin resmi tabancas1 ile c;a
ma~Irlarmt Galmt§hr. Avni, tam kulii -
beden kac;arken yakalanmi§ ve Adliye
ye verilerek dordi.incli asliye ceza mah
kemcsinde muhc:\keme edilmi~tir. Bu 
suqu, ac; kald1g1 icin i~ledigini soyliyen 
A vni, sabtkalan da gozonlinde tutula -
rak, yedi ay hapse mahkum edilmi§, 
tekrar hapisanev€' l!onderilmi§tir. -···-Tabanca ile oyntyan ~ocuk 

$ehremininde Gi.inaydm soka,(Jmda 7 
numarah evde oturan Saimin 13 ya~m
daki oglu Melih, tabanca ile oynarken 
tabanca ate~ almt~. c;1kan kur§Un sol e
line isabet etmistir. 

intihab 

Y eni Belediye meclisinin 
70 azas1 olacak 

Soyadt esas1 iizerine iic;:er nushadan i
baret olmak uzere tanzim edilmi~ alan 
intihab defterlerinden hirer niishast dUn
den itibaren butiin kaza ve nahiye mer • 
kezlerinde astlmt~tJr. Bu defterler aym 
on sekizinci 3Unu ak~amma kadar astb 
kalacak ve bu altt gun miiddet zarfmda 
her kazada te§kil edilmi~ alan intihab k~ 
misyonlan vaki olacak itirazlan kabul e
deceklerdir. Y aptlacak itirazlar intihab 
komisyonlan taraf:ndan reddedildigi tak
dirde itiraz sahibleri iic; F;iin i~inde mah· 
kemeye miiraraa~ edehileceklerdir. Bu se· 
ne ilk defa olarak alfabe masile ve soy 
ad1 esasma gore tanzim edilen bu defter
ler intihab i~lerini son derece kolayla§ti
racak mahiyettedir. 

Dun ilk giinii olmasma ragmen, halk, 
biiyiik bir alah i]P her tarafta defterleri 
tetk:· ~ ba~lami§laJ dtr. isimler c;:ok kolay
ltkla bulundugu ic;:in defterlerin oniinde 
izdihama imkan kalmamJ§hr. Herkes bir 
iki dakika ic;:inde ismini bulabilmektedir. 
Tesrinievvelin birinci giiniinden itbaren de 
yeni belediye azalarmm intihabma ba~la
nacaktir. Gec;en senelerde istanbul ic;in
den altmt§ bir belediye azas1 c;tkanlmak
ta idi. Bu sene ~ehirdeki niifus tezayii -
diinden dolay1 aza adedi iki fazlasile alt
mt& iic;:e <;Jkmt§hr. Miilhakattan aynlacak 
yedi aza ile birliktt yeni belediye meclisi 
ye~"lli$ kisiden miirekkeb olacakhr. 

1ntihabm ilk guniine tesadiif eden te§· 
rinievvelin birindc resmi ve hususi miies
sesat ile nakil vasttalan donattlacak; ge
ce de tenvirat YamlacaktiT. 

ONIVERSITEDE 

Yiiksek Tedrisat Umum mii· 
diiriiniin tetkikat1 

Evvelki giin §ehrimize gelen Yiiksek 
Tedrisat Umum mi.idlirii Cevad, di.in 
Universiteye gelerek oni.imi.izdeki ders 
y1h haztrhklanm tetkik etmi§, Rektor 
Cemil Bilselle Universiteye aid baz1 hu
susat hakkmda gori.i§mli§tlir. Umum 
mi.idiir, daha birkac;: gi.in tetkiklerine 
devam edecektir. 

DENIZ ISLER/ 

Y eni tahlisiye motorii 
' dun geldi 

Almanyada in~a olunan t ahlisiye mo
torle~inden ilki, Alman band1rah An -
kara vapurile dun §ehrimize gelmi§tir. 
1 numarayt ta§tyan bu motorlin . batma 
imk~mm ortadan kaldtran tertibati 

vardtr. Ayni zamanda motorde roket 
tertibati da bulunmaktadtr. 

Diin, Denizbank erkam motorlin tec
ri.ibelerinde bulunmu§tur. -· .. -Harem oniindeki musademe 

tahkikab 
Birkac; giin evvel Rasim kaptanm 

idaresindeki c;op romorkorii ile (Hilda
verdi) mavnast'hm Harem iskelesi 6 • 
niinde Garpt~tiklan yaztlmt~tl. Emniyet 
miidiirli.ii!iinden ahnan malumata gore, 
bu sademe esnasmda kimse bo~ul -
mamt§, suc;:lular ciirmU me§hud mah 
kemesine verilmistir 

~·-Ba§tna biiyiik bir demir 
par~ast diittii 

Kurbagahda Gazhane fabrikasmda 
yeni in~a edilmekte olan havaqazi de -
posunda \8h§an Osman oglu Orner is
minde bir amelenin ba~ma bi.iyi.ik bir 
demir parqast di.i~muc;ti.ir. A{{tr surette 
yara 1 ~n '.!11 amele, ted a vi ic;:in Havdar • 
pa~a Niimune hastanesine kaldtr~lmt§ -
br. 

~·-· ....... 
s;l" s~ndal parr.alandt 

Arabaya ~arpan tramvay Evvelki aksam saat 18 raddelerinde 
Bostanctdan K?.chkoyi.ine gelmekte o- Yemi!:? actkla;mdan gecmekte olan Ni

lan vatman Fethinin idaresindeki 29 yazi kaptamn idaresindeki motor, ic;in
numarall tramvay arabas1, Bagdad cad- de Zekiye, Saniye ve Ahmed isminde 
desinden ge<;mekte iken ani olarak kar- ii<; yolcu bnlunan Hasanm idaresindeki 
§tsma ~Ikan ~iikriiniin yiik arabasma sandala ~arpm1~hr. Sandal parc;alan · 
c;arpmt§hr. Araba par~alanml§, iki bey- mt§, denize dokiilen sandalct ile yolcu· 
gir ai!Jr sun,tte :varalanm1~tir. lar kutanlm1~. Nivazi yakalanmtshr. 

(_R_a_s_a_dh_a_n_e_y_e __ ii_av_e_e_d_ii_en_y_e_n_i._p_a_v_iy_o_n_I_a_r _) 
--·----------- ·-- --- -----

Kandilli rasadhanesine ilave edilen dart yeni paviyonun in,aatr 
tamamlanmr,trr. En modern meteorolojik tesisleri ihtiva eden pavi
yonlar, rasadhanenin biiyiik ihtiyactnr kar,rlryacakttr. Yukandaki 
resim, bu binalarr gosteriyor. 

A lmanyadaki rejimi temsil 
mill! sosyalist partisinin onu 
kongresinin Niirenberg' de 

lanmas1 Cekoslovakya meselesinin en 
ve nazik bir safhaya girdigi zamana 
saduf ettiginden biitiin dunyamn dikka 
ni celbetmi~tir. 

Cekoslovakyada Sudet ha v 
ya~amakta olan uc; bw;uk milyon AI 
la hiikumeti elinde tutan Cek partil 
arasmt bulmaga c;ah~an Lord Runcim 
Henlein'i M. Hitler'in nezdine xv ... , ..... 

mekle son sozu ve karan adeta 
devlet ~efine btrakmt$ oldugundan mez 
kur kongrede mumaileyhin Si.idet 
manlan hakkmda ne diyecegini bti 
diinya merakla bekliyor. Kongrede 
det Alman partisi lideri Henlein de 
ztr bulunmaktadtr. 

Bu defaki kongreye yalmz milli 
yalistlerin yakm akrabas1 ltalyan 
leri degil diinyanm her tarafmdan mil 
sosyalistlige ve Almanyadak.i rejime a 

ka ve tevecciihii olan yahud siyasi ct 
ten Almanyadan bir fayda ve yar 
bekliyen garb ve ~ark memleketl · 
bir~ok mii.messil gelmistir. 

Mesela Irak ve Suudiye Arab 
gibi Arab memleketlerinden yiiz 
mumessil gelmi~tir. Arab aleminin AI 
manyaya gosterdigi bu teveccuh sebe 
degildir. Filistin Arablarmm burastm 
Y ahudi iilkesi yapmak istiyen · 
lere ve !ngilizlere kar~t yapttklan 
dele biitiin Arab altmini harekete 
mi$ oldu~undan Arab memleketleri 
hudi ve lngiliz aleyhtan devlet ve te$e 
kiillere kar$1 kendilerinde incizab 
vecciih hissetmektedir. 

Mesela son telgraflarda 
vec;hile Suudiye Arab devleti 
olup Necidi ve Hicaz1 hiikmii altmd 
bulunduran Abdi.ilaziz ibni Suud 
Arab kabail $eyhlerinin akdettikleri 
ic;timada Arab memleketlerinin 51;o;~~~oq 
gi Filistin Arabian hak ve adalet gor 
medikleri yani davalanm kazanama 
Ian takdirde biitiin kuvvetile Ku 
iizerine yuruyecegine yemin etmi~tir. 

Filistin Arabian davastm 
ic;in musellah olarak mudahaleye haztr 
lanan mumaileyh hukumdarm Y 
dii~mam milli sosyalistlerin 
i~tirak etme" uzere Hicaz ve Necid 
rablanndan miimes iller gondermi~ y 
bunlarm gjtmelerine goz yummlf& 
tabii bir~eydir. 

M. Hitler kongrede okunan bey 
mesinde intizann hilafma olarak 
Almanlan meselesinden ba ......... , ....... ~ ... 
Mumaileyh kongrenin sonunda 
lulde okuyacag1 beyannamede 
biatile Almanyanm hayati 
verdigi bu mesele hakkmda kat'i fikir 
kararmt beyan edecektir. 
. 0 zamana kadar meselenin Almany 
mn ve Siidet Almanlannm dilekl · 
uygun bir s-ekilde bir karara b 
i~in Lord Runciman biitiin niifuz 
gayretini sarfediyor. Cekoslovakya Cu 
hurreisi Bene$'in riyaseti altmda topla 
nan Prag kabinesinin yeni kararlan 
hi 1n~iliz lordunun bir muvaffakiyeti 

Royter aj ansma gore 
hiikumeti Siidet Almanlarma miilk1 
tariyet, miisavat ve dil imtiyazmt 
mi~tir. 

Fa kat diger membalardan gele 
lere gore Siidet Almanlarma toplu ola 
rak degil lie; eyalete aynarak muhtariyel 
verilecektir. Bundan ba&ka muhta · 
haiz Alman eyaletlerinde milli sosyalist• 
Iik rejimi 9egil demokrasi sistemi cari ol• 
mast ~art konulmu~tur. 

Bu $ekil ve $arta gerek Siiedt Alman• 
Ian partisinin gerek Almanyanm raz1 o• 
lacaklan beklenemez. Bunun ic;in vaziycl 
c;ok naziktir. Vaziyetin sonu M. Hit " 
ler'in kongerede son soyliyecegi soz.ler • 
den anla~tlacakttr . .Simdiye kadar soyle· 
di&i sozlerde Almanyanm ne yiyecek. 
ne de ham madde hususunda harice ihti• 
yact kalmadtihm haber vermi~ ve binaen· 
aleyh Alman ordusunun diledigi gibi ha• 
rekette tamamile serbest bulundugunll 
bildirmi~tir. F ransanm ktsmi sefrberligine 
kar~t Almanya biiyiik manevralar i~in 
yaphg1 seferberlige ilaveten daha birc;ok 
kuvvetleri silah altma alarak Fransa hu• 
duduna sevkettiginden vaziyet son dere" 
cede nezaket kesbetmis bulunuyor. 

Muharrem Fevzi TOGA 1' 

Zehirlenen kad1n 
Ku§dilinde Mis sokagmda 40 numa • 

rah evde oturan 35 ya~mda Sadiye is~ 
min de birisi, kalaystz ka bda pi§irdi~i 
yemekten zehirlenmi~, tedavi ic; in Nii· 
mune hastanesine kaldmlml$br. 

Cumhuriyet 
NUsbasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : { T~:~re 
Senelik 
Alb ayltk 
Oc. avhk 
fti I "· '.I< 

1400 Kr. 
750 • 
4Cif'l • 
' .... , . 

Hario 
i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

Rflfl 



SON HABER LEI~ 
Hldlse!er aras1nda 

davalar ingilize dair ( Bilyiik J ~ivili ge~idlerde 
• 

Japon Ordusu Hankov'a u zaktan diinyamn en soguk, 
yakmdan da en s1cak adam1 
ingilizdir. Onun yabanc1 

emn1yet meselesi 
Medeniyet cellid1 

Polis Miidiirii, ge~id ba~
Yazan: LOYD CORC lar1nda ni~in polis bulun

yazdtg!m dakikada bile radyo $U haberi madtgiDl izah ediyor 
d w •1 1• kar§lsmda bir y1lan derisinin me-ogru I er 1yor nevi,li soguk partlbsite donan 

gozleri, dost kar§Ismda s1cak bir Amerika sabtk Cutnhurreisi Vilson, 

~in membalari, Japonlar1n zehirli gaz kullanmaga 
devam ettiklerini bildiriyorlar. Harb ,iddetlendi 

[BCZ$taraf1 1 tncf sahttede 1 varmdaki <;in kuvvetleri 300 J apon piya-
gazler kullanarak <<Pi» nehrinin garb sa- de askerini muhasara etmi~lerdir. $iddet
hilinde bulunan bir <;in boliigiinii imha ]i muharebeden sonra yan yanya zayiat 
etmi§lerdir. <;inliler ag1r fedakarhklarda veren J aponlar tayyarelerinin himayesin
bulunarak ne!uin garb sahilini ellerinde de geri c;ekilmi~lerdir. 
bulundurmaktadtlar. Diger cephelerde 
~inliler bir Japon alayrnr imha Hankov 8 ('l.a.)- ]aponlar garb is-

etmifler tikametindeki taarruzlannda muvaffaki-
Hankov 8 (a.a.) - Yanc;e'nin §ima- yet gosterdiklermden Anking'den nehrin 

Iinde <;in ktt' alan per§embe giinii hava §imal sahiline takviye ktt' alan gonderil -
Ve to~u kuvvetlerinin yardtmile Anhvei mi§tir. 
garbmde Huangmei ve Susung arasmda Bu ktt'alar (:inliler tarafmdan Tsien
Yan yolda Hin Ku§uku ve Tuyouanshan shan'm · ~arkmda .Sichpasih'te tevkif edil
s~rtlanm i§gal eden biitiin bir Japon alayi- mi§tir. Bu mmt?.kada §imdi, §iddetli mu
hl imha etmi§lerdir. Miihim miktarda harb harebeler vuku bulmaktadJT. 
Jnalzemesi igtinam etmi$ olan Cinliler, J aponlar garb istikametinde §imdi yap
§irndi bu mtlarda yerle§ml$ bulunmakta- makta olduklan taarruz neticesinde agir 
dtrlar. 1.ayiata ugraml§lardn. Kiukiang' dan $eng-

Hankov 8 (a.a.) - Kiukiang- Nan- hay'a her giin binden iic; bine kadar ya
~ng demiryolu iizerinde, Vukvu§en ci- raJ. s:ronderildi~i tabmin edilmektedir. 

............. ,,,.,.,.,.,..,,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllnnm""""''"'"'"'"'"'""'" 

Trad · Onyonlarin 

verdigi karar 
Parlamentonun fevkala
de i~timaa ~agirdmasi 

isteniliyor 
Londra 8 (a.a.) - Trad - Union • 

lar konferansi, parlamentonun alelacele 
toplanmasmi istiyen beyannamesinde, mii· 
tecaviz devletler tarafmdan yaptlan kuv· 
Vet tezahiirlerinin medeniyet ic;in bir tehli
ke te§kil ettigini soylemekten, son yedi 
sene zarfmda lngiliz hiikumetini zaf ve 
kararstzhk gostermi~ olmakla itbam eyle
tnekte ve biitiin bu vaziyetten mezkur hii
kurneti mes'ul tutmaktadtr. 

Konferans, goniilliilerin !spanyadan 
geri almmasi hakkmdaki 1ngiliz planmm 
Franko tarafmdan reddedilmesi iizerine 
Pirene hududlannm a(ftlmasmt istiyor. 

Konferans, <;ekoslovakya meselesinde 
S~Jlhun taksim edilemez oldugunu ilan et
mekte ve <;ekoslovakya iizerinde devletin 
inhilalini kabul ic;in tazyikte bulunulma
stna itiraz eylemektedir. 

Almanyaya ihtar 
Nihayet konferans, Almanyayt tahri

katc;thkla itham etmekte ve eger <;ekos • 
lovakyaya tecaviiz ederse, lngilter<!nin 
Fransa ve Sovyet Rusya yamnda bulu • 
nacagma dair Almanyaya hie; ~iiphe ede
rniyecegi ihtarlarda bulunulmasmi iste • 
tnektedir. 

lngiliz · Rumen 

ikttsadi if birligi 

Lord Loid'in Biikre,e 
gelecegi anla,Ihyor 

Londra 8 (a.a.) - lngiliz diplomasi 
tnehafili, lngiltere ile Romanya arasm • 
da daha s1k1 bir ikhsadi mesai birligi im· 
kamm tetkik etmek iizere resmi bir lngi
liz heyetinin yakmda Biikre§e gidecegine 
clair olan haberi tekzib etmektedir. Ma • 
arnafih ayni mehafil, lngilterenin sab1k 
M:tsir komiseri Lord Loid'in aym sonun· 
da bususi surette bir seyahat yapacagm1 
kabul etmektedir. F akat mum ailey he di
ger hic;bir kimsenin ref a kat etmiy:-- -:; 
tasrih olunmaktad1r. 

ispanyada muharebeler 
Barselona 8 (a'a.) - Milli Miidafaa 

N ezareti teblig ediyor: 
Evvelisi giin dii§man fevkalade ves'l • 

itle Sidals dagmdaki cumhuriyetc;i mevzi
lerine taarruz etmi§se de birbiri ardmdan 
dort defa piiskiirtiilmii§tiir. Dii§mamn 
iki taburu imha edilmi§tir. 

Diin dii§man Korbera'mn ~imalinde 
iki mevzi i§gal etmege muvaffak olmu§
tur. 

$ark cephesinde Eltoro mmtakasinda, 
dii§man keza Rinkon'u ele gec;irmi§tir. 

karaburunda batan gemiler
deki altmlar ~·kardacak 

lzmir 8 (T elefonla) - Alanyah 
Mehmed isminde birisi Maliye Vekri.~:ti-
ne rniiracaat ederek Ce§menin Karabu -
run civarmda §imdiye kadar batmi§ olan 
bir c;ok vapurlarda altm ve k1ymelti e~ -

Yay1 c;tkarmak miisaadesini istemi§tir.Ve
kalet bu hususta miisaade venni§tir. Ea • 
tan gemilerin ic;indeki e§yanm c;tkanl • 

rnasma ba§lanacaktlr. lddiaya gore bu 
Vapurlarda miihim bir servet bulunmak -
tadn. 

AtatUrkle Arnavufl 
Krall aras1nda 

Samimi tebrik ve te- ~ 
,ekkiir telgraf]ari ( 

tea ti edildi 
Ankara 8 (a.a.) - Arnavudluk 

Kralmm tahta 91k1~mm onuncu ytl- ' 
d1:iniimii miinasebetile, Atatiirkle 
Zogu arasmda a~agtdaki telgraflar 
teati olunmu~tur: 

Majeste Birinci Zogu 
Arnavudluk Krah I 

TiRAN I 
Majestenizin tahta 91k1§1mn o- ) 

nuncu ylld1:iniimii miinasebetile, en ) 
hararetli tebriklerimi ve §ahsi sa- j 
adet1erile asil Arnavud milletinin j 
refah1 hususundaki temennilerimi 
arzederim. 

K.ATATURK 
Ekseld.ns Kemat Atatilrk 

Reisicumhur 
ANKARA 

Ekselansmtz tarafmdan §ahstm ' 
ve Arnavud milleti hakkmda hi.t- 1 

fen izhar olunan samimi dostluk i 
hislerinden fevkalade miitehassis 
olarak, derin te§ekkiirlerimle bir- ) 
likte sahsi saadetiniz ve asil ve ) 
§anh Turk milletinin itilas1 husu -
sundaki temennilerimi arzevlerim. 

ZOGU 

Milletler Cemiyeti 

konsey i~tima1 

Lord Halifaks'la Bek 
toplanbya gelmiyecekler -

Londra 8 (a.a.) - Press Associatin, 
<;ekoslovakya meselesi hakkmda yap1l -
mast muhtemel miizakereler esnasmda ar
kada§larile stkt bir temas muhafaza etrnek 
ic;in Lord Halifaks'm §imdiki halde Ce
nevre seyahatini tehir etmi§ Gldugu res -
men bildirilmektedir. 

Cenevre 8 (a.a.) - Polonya Harici
ye N azm Bek, ahval dolaytsile Cenevre· 
ye yapacagi seyahati tehir etmege karar 
vermi§ oldugunu Milletler Cemiyetine 
bildirmi§tir. 

Var§OVa 8 ( a.a.) - Hariciye N azm 
Bek'in Cenevreye hareketi bugiin u;m 
mukarrer idi ise de, Hariciye Nazm an
cak yann veya obiir giin gidecektir. 

Bu teahhura sebeb olarak baz1 dahili 
meseleler ileri siiriilmektedir. Ezciimle 
Hariciye Naz!Tl muavinligine Zembek'in 
yerine Hariciye Nezareti siyasi daire §e
fi Argisevski'i tayin edilecegi rivayeti do

la§maktadu. 
Biikre§ 8 (a.a.) - Hariciye Nazin 

Komnen ve Romanya heyeti, Cenevreye 

gitmi§tir. 
Bone de gitmiyor 

Paris 8 (Hususi) - lngiltere, Le • 
his tan, ve Belc;ika Hariciye N aZirlan 
Cenevreye hareketlerini tehir ettiklerin • 
den, M. Bone de yarm Cenevreye har 
ket etmekten sarfmazar etmi~tir. 

Frana1z it federasyonu da 
proteatolar I a metgul 

Paris 8 (a.a.) - Umumi mesai 
konfederasyonu bir teblig ne§retmt§hr. 
Bu tebligde bilhassa limanlar, doklar 
milli federasyonunun Marsilya limanmm 
askeri i§gal altma almmasm1 protesto et
mektedir. 

aydmhkla dolar. Oyle zannedile- bir giin: «Biitiin mille tier medenidir» dc
bilir ki onun dii§manlarmdan ve mi~ti. Fakat gazeteleri okuyunca, insan 
dostlarmdan miirekl(eb iki dun - gerc;ekten medeni bir milletin mevcud ol
yasl ve iki diinya gorii§ii vardtr. mad1gma, yahud bu medeniyetin bir ha
Bunun i~in iki nevi politikas1 arasm- yalden ibaret bulunduguna hiikmediyor. 
daki tezad hayret verir ve gene bu- Eger medeniyet mevcud ise, son za -
nun i~in onu sevmiyenler hi~ sev- manlarda pek azalmi~tlr. HalihaZir har
mezler, sevenler de ~ol( severler. binin zulmii hic;bir $eyle ktyas edilemez. 
Frans1z muharrirleri arasmda birinc:i- Onaltmci ve Onyedinci amlardaki dini 
ye misal Henri Beraud, ikinciye mi- katli amlar, (in ve lspanya bombard1 -
sal Andre Maurois'dtr. manlan yanmda hie; kahr. 

Ben kendi i~imde aksi tecriibeyi Bugiiniin katli amlan, binlerce kilo • 
ge~irdim. On be§le yirmi ya§Im ara- metre mesafedeki asude kalem odalann
smda lngilizlere hayrand1m; fakat da miinaka$a ediliyor. Bir yanda kiic;iik 
omriimde bir tek ingilizle tam§ma- c;ocuklar oldiiriiliir, kadmlar ac;bktan can 
mt§bm, hi~bir lngiliz evine gitmemi,- verirken, ote tarafta ba~ka kadmlar, ev
tim, Londrayr gormemi§tim ve ingi- lerinde rahat rahat oturuyorlar, ba&ka c;o
lizce bilmiyordm. Boutmy'nin, Des- cuklar bahc;elerde oyun oynuyorlar. Ba~· 
molins'in, G. le Bon'un kitablann- kalanmn felaketine tedricen ah$Ihyor. 
dan, lngiliz karakteri denilen o qm- 1 Bir mamureyi harab~ haline getiren 
maz ve y1kdmaz irade kayasma hav- bu bombardtmanlara kar~I nastl bir mu
ran olmayi ogrendim. insan i~in bu kabelebilmisilde bulunulabilir~ 
karakterden daha fazla bir teku4• iil Kanton cepheden yiizlerce kilometre 
mukadder olmadtgma inanmr§hm. mesafededir. Niifusu 1,143,000 ki~idir, 
Daha dogrusu bu, eski Romahlardan ekseriyetini ayni yere yigilmi~ olup biz 
ve lngilizlerden b~ka bir de allahlara garbhlar ic;in anla~Ilmasi mii~kiil $erait 
mahsus kudretti: Nefsi Mr kopek ic;inde ya~Iyan fakir insanlar te~kil eder. 
sadakati ve itaati ic;inde akhn ve ira- Bir iki yangm bombast, birka~ saniye 
denin emri altma almak. i~inde, binlerce aileyi sefalete ve Istnaba 

Bugiin o hayranhg1mdan pek ~ok yuvarlamaga, pthptrtilanm kiil etmege 
§'ey eksilmi§ oldugunu soyliyemem; kafi gelebilir. 
fakat lngilizlerin ba~kalarma cism:a- Mayism 28 inci giinii J aponlar Kan
ni goriinii§lerinin telkin eUigi prestij- ton'u bombard1man etmege ba§lad1klan 
le ruhlar1 arasmdaki miinasebetin da- zaman hava son derece stcakh. Oc; giin 
ha ince bir tahlile muhtac oldu~unu siiren bombardtmandan sonra oliilerin sa
dii§iiniiyorum. Sabah gazetelerimiz. ytsi 11 00 ii, yarahlarmki 1600 ii bul -
den birinde Andre Maurois 'mn lngi· mu~tu. Be$ gun sonra, olii adedi be$ bin 
lizler hakkmdaki yaztlarmtn seri ter· be~ yiize c;tkmi~ti; yarahlan saymak bile 
ciimelerini okurken bu Franslz mu- kabil degildi. On giin sonra yanm mil
harririnin de kendilerinden evvelkiler yon insan, hastahgm ve hummamn yer -
gibi dJ§ biinyenin telkini altmda i~ le$tigi ~ehirden kac;mt~ti. ,Simdi bi!iyoruz 
biinyeye aid esash bazi ger~eklikleri ki, son on bir ay zarfmda, Kanton tize
ihmal etmi§ oldugu zanmna dii§· rinde sekiz yiiz defadan fazla tayyare 

uc;u$U olmu~tur. Bu harbin fecayii, irti-
tiim. d 1 k I f 

Tiirkiyede Latin kiiltiiriiniin iis· kab e i en kor unc cinayet er tari e sig· 
tiinliigiine ragmen bir Anglo • Sak- maz. Bunun biitiin deh~etini anlatabil • 
son hayranhgr vardn. Bu alaka, bil- mek kin kafi derecede vazth kelime bul

mak bile kabil degildir. 
hassa meJrutiyetten sonraki ne§ri-

Lakin, biitiin bu k1talleri bilmek biz-
yatla artmt§hr. Biz bu ba~hllih daha lerin vazifemizdir. lspanyada ve Cinde 
§Uurlu ve daha §iimullii bjr hale ge- vukua gelen bu hailer giiniin. birinde 
tirmekle yalmz siyasi degil, terbive· Londrada, Pariste veya Berlinde vukua 
vi balomdan da iki eski dost mil et gelebilir. 
arasmdaki benzeyi§lerden ve $evgi- Yeryiizi.inde, kalbi merhametle dolu 
lerden milli faydalar ~tkarabiliriz. insanlar heniiz mevcuddur ve bunlar bir 

PEY AMI SAFA araya gelirlerse bu usullere kar~1 belki 

Tiirkiye Cumhuriyetinin 
harici siyaseti 

[Ba~makaleden devaml 

beraber milli duygulanmiZln ic;inde bu!u
nan bir davayi ahdi §ekline uygun bir 
adaletle halledebilmi§ olmaktan do!ay1 
cidden miiftehir ve bu gayenin husuliine 
yard1m edenlere miite§ekkirdir. 

Tiirkiye ve F ransa Cumhuriyetleri 
Hatay meselesi iizerindeki anlayt§la~ile 
ve anla§malarile diinyaya sulh ic;inde 
rnes'ud i§ler gormenin en giizel bir ornegi
ni vermi§lerdir. 

Kendimizin ve miittefiklerimiz olan 
karde§ memleketlerin gayretlerimizle 
diinyanm bu geni§ c;evresinde sulhu ayak
ta tutmanm imkamm temin etmi§ olduk
\an sonra her ihtimale kar§l kuvvetlerimizi 
Ayni hedefe tevcih eylemi§ bulunuyoruz. 
Boylelikle devlet olarak bizlere teretti.ib 
eden milletlerarasl vazifelerimizi -bi.iti.in 
mes'uliyetlerini miidrik olarak- ifa etmek
te hulundugumuz kanaatindeyiz. 

Doktor T evfik Rli§tii Arasm beyanati 
etrafmdaki miilahazalanmizi tamlamak 
ic;in harici miinasebetlerde sulh gayesi
ne miiteveccih gayretlerimizin dahild~ 
medeni inki§afa azami zaman ve imkan 
bulmak gibi daha ciddi ve daha hayati 
bir maksad1 da ihtiva etmekte oldugunu 
kaydetmi§ bulunahm. Filhakika hariceil 
kendi geni§ c;evremizde saglam temellere 
oturtulan sulh esasma dayanarak dahilen 
memleketlerimizin umramm ve milletlcri
mizin saadetini artiran c;ah§malarda her· 
gtin daha geni§ dev ad1mlarile yiiriiyoruz. 
f§te harici siyasetteki mevkiimizle onun 
dahili ve milli neticesi. 

YUNUS NADI 
••• 

Filistinde yeni hadiseler 
Beyrut 8 (a.a.) - Bir Arab ~ete5i, 

Beisan civarnda Amoz Y ahudi kolonisi
ne hiicum etmi§tir. 

Polis, miitecavizlerden onunu o!diir • 
mt ve dordiinii yakalami~hr. 

isyan edebilirler. Bunlan gaflet ic;inde 
birakirSak, yapacaklanm yapamazlar. 
Butiin bu fecayii okumak, yazmak, las
vir etmek cesaretini gosterelim. 

hte, Kanton bombardtmamna ~ahid 
olan bir ingilizin, bu bombardtman hak
kmdaki yiirekler parahyan tasviri: 

«Sokaklar, bazan yiiz metre otede bu
lunan govdelerden kopmu$ kafalar, kol
lar ve ayaklarla ortiilmii$tii. On dart ya
~mda bir ktzcagiz, iki kolunu bir bomba 
ahp gotiirmii~. benden birkac; metre ote
de, miitbi$ Ishrablar ic;inde can veri)ror
du. Onun tstlrabmi azaltmek ic;in maal -
esef bir~ey yapamtyordum. Onun vamn
da, lime lime doP;ranmi$ be$ insan, iist
iiste yigiimi$lar, kanh bir tepe te$kil et -
mi~Ierdi. 0 giinkii oliilerin 1500 ki$iyi 
bulduP;unu soylersem mubalaga etmemi$ 
olurum. 1 000 ev tam amen mahvolmu$1U. 
Bereket versin halk $ehri tabliye etmi~ti. 
Y oksa, facia c;ok daha biiyiik olacakti. 

Miiltecilerle, alevler ic;inde yanan ev· 
!erie, ytktlml$ hastanelerle, kanla, miite
fessih cesedlerle dolu bir ~ehir iizerinde 
on iki giin devam eden bu bombard1man· 
dan daha korkunc bir~ey goriilmemi~tir. 
Biitiin bun! ara, c;aresi olm1yan ktthgt ve 
salgm hastahklan da ilave etmek laztm
dir.» 

Deyli Ekspres gazetesinin muhabiri 8 
haziranda, vukuatl $i:iyle anlatml$hr: 

«Aievler ic;indeki Kanton knk sekiz 
saatten fazla bir zamandanberi, bora ha
linde dokiilen bir bomba yagmuru altm
dadlr.» 

On iki giin siiren kttalin sonunda, 
News Chronicle gazetesinin muhabiri $U 
yaztyt yazml$hr: 

«Bu 1,143,000 niifuslu $ehir tamamen 
olmii~ gibidir. Ne bir giiriiltii, ne de bir 
hareket var. S1cak gittikc;e artlyor, tebli
ke de onunla beraber biiyiiyor. Salgm 
hasta!Jk!ardan, vebadan, koleradan, ma
laryadan korkuluyor. ,Sehrin biiyiik bir 
ktsmmda hemen hemen hie; su yoktur ve 
sag kalanlar, biitiin giin iizerinde cesed
lerin yiizdii~ii nebre gidip su almaga 
mecbur oluyorlar. Yiyecek yoktur.» 

( KISA H ABERLER ) lnsanlann, medeni mahluklann, etraf-
\_.._ __ ~---------- lannda bir parc;a refah yaratmak ic;in vii-* TEKiRDA6 8 - f;ilarab fabrlkasmda cude getirdikleri ne varsa tahrib edilmi$, 
a<r1lan §arabctllk kursu bitm1$ ve kursa de-
vam edenlerden on sek1:.~ ki:?i muvaffak ol- yaktlml~, enkaz haline getirilmi~tir. 
ffiU§tur. Harb devam ederse, medeniyet olecek, * ATiNA 8 _ Kandiye fevkala.de mah- kaybolacakhr. 
kemes1 tarafmdan g1yaben miiebbed ag1r 
hapse mahkum edllen Muntakis tevkif Gazeteler, hergiin, Cinden bombar -
edilmi~tir. dtman haberleri veriyorlar. Su satulan 

venyor: 
«Hankov civannda J apon tayyareleri

nin hiicumu neticesinde takriben alh yiiz 
ki~i olmii§tiir. Amerikan koleji iistiine iic; 
bomba dii$mii~ ve iic; memuru oldiirmii~
tiir. Bu bombardtmana yiiz J apon tay
yaresi i~tirak ediyordu.>> 

lspanyada oldugu gibi kendi halinde 
kasabalar, mukabil taraftan bir miida • 
faaya mazhar olmadan tabrib edilebil -
digine gore, ayni tayyarelerin, yann bi -
zim $ehirlerimiz ve kasabalanmiza hiicum 
etmiyeceklerini kim temin eder ~ 

Guernika, Bask'larm mukaddes §eh
ri idi ve bir tek mitralyozi.i, bir tek topu 
yoktu. Bununla beraber F rankist'ler, bu
nu bildikleri i~in geldiler, ne buldularsa 
tahrib ettiler, mahvettiler. 

Akdeniz sahillerinde miidafaastz, as
keri yardtmdan mahrum, c;ah~kan kiic;iik 
~ehirler, kendi halinde kasabalar bombar
dtman edildi. Kadmlar, c;ocuklar, ihti -
yarlar bogazlandt. Akdeniz bu hiicum• 
lara ugrarsa, Man§ nic;in ugramasm? A
merika bu nevi tehlikeden kendini c;ok 
uzakta farzediyor. Acaba hakikaten oy
le midir? 

Mesafeler hergiin azalmaktadtr. .Sim
di Berlinle Nevyork arasmda muntazam 
bir servis tesis edilmi~tir. Asor adalan bir 
askeri merket, bir barb iissii haline gele
bilir. 

Bu muhasamatm haricinde duran mil
letler, kendi menfaatleri namma, bu yol
da hareketlere kar~I bir karar ittihaz et
melidirler. F ecayiin tasviri Hfi degildir 
ve kafi gelmemelidir. Harekete gec;mek 
laztmdtr. Bu modern Herod'lara: «Bi -
giinahlan oldiirmek c;ok fenad!r !» de -
mekle i~ bitmez. 

Birka~ giin evvel 
(Kendi kendimizi 
tenkid) siitunumuz
da «Maymun i§tah -
hhk» ba§hgi altmda 
c;tkaa bir yaztda, c;i
vili gec;id yerlerinin 
kontrolundan pek ~a 
buk vazgec;ildiginden 
bahsedilmi§, bu ge
c;idlerin yamndaki 
polis memurlannm 
nic;in kaldmldtgi so
rulmu§tu. 

Polis mii.dii.ru 
Salih Ktltc 

Istanbul Polis Miidiirii Salih Kthc, 
diin, kendisini goren bir arkada§Imtza bu 
mesele hakkmda ~u izahah vermi§tir: 

«- Halkm gosterilen yolda kendi 
kendine hareket etmesi laztmdtr. <;ivili 
gec;idlerin ba§mdaki pQ}islerin kaldmlmt~ 
olmasi, intizam fikrinden vazgec;ilmi§ o[· 
masmdan degil, halkm bu lazimeye ria
yet etmi§ bulunmasmdan ileri gelmekte • 
dir. Y oksa her yaptlan i§in ba§mda uzun 
zaman polis memuru bulundurmak, hi~ 
bir yerde tatbik edilen bir sistem degildir. 
Y ap1lan i§, bir miiddet halka yol goster
mek ve halkl ah§ltrmaktan ba§ka bir§ey 
degildi. Bu vaziyet takarriir ettikten son
ra polisler, daha ba§ka bir i§ iizerinde 
c;ab§ltnlmak i~in almmt§hr. Binaenaleyh, 
intizams1zhk goriiliiyorsa bu, halkm ken~ 
disine aid beledi bir vazifeyi yapmami~ 
olmasmdan ileri gelmektedir. 

Miitemadi yorulmamtza ve c;ah§mami~ 
za ragmen, maalesef, seyrii sefer i§leri u
zerinde bazan intizamstzhk, hatta kaza
lar vuku bulmaktadtr. Sokakta yiiriimek 
adabmt gerek bizzat tertibat almak ve ge-
rekse gazetelerin §iikrana deger yardtmile 

I.ngi.Itereni·n HI.nd halka hattrlatmak vazifesini yapml§ bu! 
lunuyoruz. Bundan otesini arhk hep be· 
raberce vatanda§m kendisinden istemek • 

Ha va Maresab ligimiz 1az1m gelir.» 
' Giiriiltii ile miicadele 

S• Ph"}" d"" Jd" b Salib Kthc, arkada§1m1zm, giiriiltii ile 
Jr J lpps UD ge J, U miicadeJe ediJdigi bir Sirada bazi ra::lyo 

giin gene tayyare ile Hin• sahiblerinin alabildigine kom§ulanm ra • 
I hatSIZ etmelerinin online ge~ilmesi ic;in 

distana hareket edecek tedbir almtp ahnmad!gl etrafmdaki suali
- ' ne de §U cevab1 vermi§tir: 

Mare~aJin diin 
ahnan resmi 

Hindistandaki vazifesi ba§ma gitmekte 
olan lngiliz Hava Mare§ah Sir Philipps 
B. Joubert de I a F erte, diin ogled en son
ra saat 13,20 de tayyare ile Biikre§'ten 
§ehrimize gelmi§tir. 

lngiliz Hava Mare§ah, Y e§ilkoy hava 
istasyonunda, ingiliz sefareti hava ata§e· 
si, havayollan miidiirii Abdullah ve as
keri tayyare miifrezesi kumandam tara
fmdan kar§llanmi§tlr. Mare§al Philipps 
B. Joubert, ln~~;iliz ordusunda Korgene
ral riitbesini haizdir. $imdiki halde, Hin
distan ordularmda hava kuvvetleri ku • 
mandanhgmi ifa etmektedir. 

T ayyaresini, kolsuz bir ceket ve lma 
pantalonla, tam bir sportmen gibi, bizzat 
idare eden Mare§al, kendisini istikbal e
den tayyaJecilerimizin de bilhassa takdi
rini celbeden Sir siiziilii§le, hava meyda
nma inmi§ ve istikbaline gelenlerin elleri
ni stkarak, havayollan merkezinde bir
kac; da ~ .. =ka istirahat ettikten sonra oto
mobille $ehre inmi§tir. 

Mare§al. bu sabah, tayyare ile Y e§il
kov..len dogruca Arlanaya bareket edecek 
ve Adanadan Haleb yolile Hindistana 
gidecektir. 

Mare,alin ihtisaslarr 
Sir Philipps B. Joubert de Ia Ferte 

bava yolculugu ihtisaslanm bir muharri
rimize &oyle anlatmi~tir: 

«- Belgrad' a kadar yolculugum, ga
yet miikemmel gec;t1. Fa kat Belgrad' dan 
sonra, hava degi§ti. Balkanlar iizerinden 
asarken §iddetli bir f1rhnaya tutuldum. 
Fakat bu kabil manialara ah§Ik oldugum 
ic;in, fazla miiteessir olmad1m. 

Giizel memleketinizde, birkac; giin ol
sun kalmak isterdim. F akat, Hindistandaki 
vazifem, burada kalmakhgtma manidir. 
Y arm (bu giin) saat sekizde, Y e§ilkoy
den tayyare ile, Adanaya hareket edece-

«- Radyolann vakttb vakttstz yiik -
sek perdeden ~ahnarak kom~ulann iz' ac 
edildigi hakkmda direktorliigiimiize vaki 
miiracaatler artmaktadu. Bunun onune 
gec;ilebilmesi ic;in direktorliigiimiize, rad
yolann gece saat ondan sonra yiiksek 
sesle c;almmamast ve bu saate kadar c;a· 
hnacak radyolann da etran rahatstz et • 
miyecek §ekilde ev ic;erisinde, ancak ev 
balkmm i§itebilecegi derece ayar edile,·ek 
kullamlmasm1 ve mahalle aralarmdaki 
kahvehanelerde, kazinolarda radyo ve 
gramofonlann avaz avaz hayknhlmalan
na miisaade edilmemesi ic;in tasarlanan 
karar sureti, Belediye reisligine gonde ~ 
rilmi§tir. Bu tedbirlerin pek yakmda 
kuvveden fiile c;tkanlarak §ehir halkm1 
baz1 sayglsiz radyo seslerinin iz' acatmdan 
kurtarabilecegimizi timid etmekteyim.» 

Hatayda biiyiik inkdab 
haZJrbgJ 
r BtUtara.tt 1 cnct sahfledel 

Bayar arasmda a§agtdaki telgraflar teati 
olunmu§tur: 

Saqrn C elal Bauar 
T iirkiqe C umhuriqeti hiikumeti 

Bawekili 
Varltgmi Tiirkiin yiice varhg1 ic;inde 

bulan Hataym bugiinliik milli kabinesini 
te§kil ile §eref kazamrken, bu mutlu giin
leri gosteren biiyiik Tiirk milletine, Ulu 
;iefine s,aTSI!maz minnet ve §i.ikran hisle
rimi iblaga delalet buyunnamz1 rica ve 
derin saygtlanmm kabuliinii istirham ede-
nm. H a lay B~ekili 

Abdurrahman Melek 

Bay Abdurrahman M elek 
H atau Ba~vekili 

Hatay 
Ba~kanhgmtzda Hatay ~?-binesinin te

~kkiilii miinasebeti!e Ulu Onderimiz ve 
Tiirk milleti bakkmdaki duygulanm ifa
de eden telgrafnamenizi Biiyiik $efimize 
arzettim. Kabinenizin Hatay halkmi sa
adet ve refaha eri§tinnege matuf mesai
sinde tam ba§anya nail olmas1 temennile
rini tekrar buyurduklanm arzeder ve ken
di samimi tebriklerimin kabultini.i dilerim. 

girn.» 

Ba~vekil 
Celul Baqar 

lngiliz Hava Mare§.alini binba§I Si
nelair ve tegmen Ring de, ayn bir lay
yare ile takib etmektedirler. Bu giin, her 
iki tayyare e Y e§ilkoy bava meydanm• 
dan Adana ve Haleb yolunu takib etmek 
iizere Hindistana miiteveccihen harekel 
edeceklerdir. 



t;l; KU~Uk s· t•• b ]1 Karisile kaynanasl-
hikaye Ir OV e ··td·· k 

~============ Murad Sertoglu ~ Dl 0 uren ~Ira 
-- Hay1r! dedi. Ben fikrinize i~tirak Zava!h ihtiyar, mf torunu iyile§sm diye 

etmiyorum. B•J i§te beni mazur goriin. tarla dememi§, c.;kiiz dememi§, tohumluk 
- Ni~in? Sebeb ne? diye mar ett1k. dememi~, nesi var, nesi yoksa satmJ§. E
Birdenbire dalgmla§tl. Bulanan gozle- Iinde, avcunda bir~ey kalmami§. Koyleri 

rinde kendisine biiyilk bir teessilr veren de fakir bir koymil~. bu y1l mahsul olma
bir hatiramn u~u~tugu adeta gozle gorii- ymca kadm erkek fabrikalarda veya hiz
lebilecek kadar belli oluyordu. Aga agil' met~i :i~lerde c;ah§mak iizere §ehre inmi§
anlath: ler. Koyde kala kala birka~ basta ve alii 

- Ka~ sene oldu, hatmmda kalmad1. insandan ba§ka kim~e kalmam1~. iki giln
F a kat aradan yilz sene bile gec;se hatn- dilr yiyecek kuru ekmekleri ve hiikume
lad!kc;a ayni derecede miiteessir olaca - tm bedava ver-:ligi kininler bitmi§. Bunun 
g1m. Uzerine ihtiyar, sekiz saat yiiriiyerek §eh-

Bir yaz giinU idi. Ve senelik tatilimi r~ inrni§. Bir kutu kinin aim!§. Ondan 
gec;iriyordum. Be§ on arkada~. ~ehirden sonra saatlerce kap! kap1 dola§arak ek
uzak bir yerdc kamp kurmu§tuk. Arka- mek dilenmi~ ve torbasm1 doldurduktan 
da§lanm benim kadar spora dii~kiin de-l sonra koye donmek iizere hareket etmi§. 
gillerdi. Onun ic;in benim her giin tek ba- Ak§ama koye varacagm1 umuyor ve ev
~Ima yaphg1m t.:zun gezintilere ve daglara de yalmz biraktigt hasta torununu ~ok me
tamanmalara i§tirak etmezlerdi. Bu i§te rak ediyordu. 
gosterdigim sebatl da alay mevzuu yap- Bana bunlan anlattlktan sonra torbast-

J,!ardJ. n; ac;h ve bana, topladJgl ekmekleri gos-
Ben her§eye ragmen adetimden vaz terdi. Bunlar bula§lk, yemege bulanml§, 

gec;memi§tim. ·1er sabah erkenden kalkt- pis, mikroblu ve bayat ekmek parc;alan 
yor, ogle yemegimi te§kil eden ak§amdan idi. I ~iSta bir insanm bu ekmekleri ye -
amladt~lm paketi ahyor, daglara c;1kt- mesi, muhakkak ki onu daha kotii bir ha
ordum. Bol S~"guk et, yumurta, tereyagl, lc getirirdi. Bunu ihtiyara soyledim. Son
eynir ve ekmekten miirekkeb yemegimi ra akluna geldi. Kendi yemek paketimi 
i.iyiik bir i§tiha ile yiyor, giizel de bir uy- on a uzatt1m: 
u c;ektikten sonra ak§ama dogru kampa - Bu paketin i~inde iyi ekmek, et, yu-
oniiyordum. murta ve tereyag1 var. Bunu al. torunu-

Bir gUn gene erkenden kalkml§ ve yal- na yedir. Bu ekmekleri yerse, zavalh iyi 
IZCa on kilometre kadar otemizde bulu- olacak verde biisbiitiin hastalamr, dedim. 
an bir dagm zirvesine c;1kmak Uzere ha- Z.av~lh ihtiyann gozleri bir anda dol-
eket etmi§tim. 0 gi.in, c;ok s1cak bir gUn- du. Hi.ingiir hiingiir aglamaga ba§lad1. 
U. Ve ic;imde garib bir his ilk defa ola- Y aphg1m hareket onu c;ok miitehassis et
ak beni bu gezintiden vaz gec;irmege c;a- mi§ti. Y ammda, aynca ihtiyara vermek 
l§lyordu. . iizere para bulunmadigma ~ok iiziildiim. 

F akat karanm kat'i idi. Ostelik bir ev· ihtiyar, paketi ald1ktan sonra, yirmi 
elki ak§am arkada§larun, benim oraya dort saattenberi ar,: oldugunu soyledi. He
!kamlyacagimt, yan yoldan geri donme- men torbasm1 ac;t1 ve ic;indeki bayat ve pis 
e mecbur kalacagiml iddia etmi§lerdi. ekmek parc;alanm biiyiik bir i§tiha ile ye
en de onl.arla bahse giri§mi§ ve giin bat- mege ba§ladi. Ar,: kopegi de ona ayni 
adan evvel, elimde, o dagm sadece zir- hararetle yard1m ediyordu. 

elerinde yeti§en c;am agaclanndan bir Boylece ekmek parc;alannm hepsini 
al oldugu halde donecegimi soylemi§- bitirdiler. !htiyar bo§ torbasma benim pa-

lm. ketimi yerle§tirdikten sonra koye hareket 
Biraz fazla siir'atli gitmi§ olmah idim etti. Ben de elimde bir r,:am dah oldugu 

i, dagm zirvesinde ilk c;amhklara vard1- halde kamp yerine dogru avdete ba§la -
1m zaman saat ancak on bir olmu§tU. d1m. 

Utemadiyen yoku§ hrmandiglm halde Arkada§lanm, beni goriince kahkaha-
ort saatte gaveye vas1l olmu§tum. Maa- larla gUlmege ve yiiksek perdeden alay 
afih adamakalh da yorulmu§tum. Se- etmege ba§lad1!ar. Bu alaylannm, bu gii

in bir su ba§mi oturacak yer olarak sec;- lii§melerinin sebebini bir ti.irli.i anhyamt· 
im. V e dinlenmek iizere bir c;am agacmm yordum. lc;lerinden biri: 
iiti.igiine oturdum. - Ey anlat bakahm, biitiin giin ac; 

Su ba§mm ouiinden ufak bir kay yolu kalmak nastl oluyor? diye sordu. 
ec;iyordu. Ezile ezile topraga bulanmt§ Hayret! Benim yemek yemedigimi ne
imenler ve i.ist i.iste ge~mi§ birka'i teker- reden Liliyorlardt. Bir ikincisi bu sun 
ek izi bunu belli ediyordu. Harhalde da- c;ozdii: 
m arkasmda, uzakta bir koy olacakt1. - Simdiden itiraf edeyim. Beni on-

Ben bunu dU§Uniirken yolun, §ehre gi- lar te~vik ettiler. Paketteki yemegini ta§ 
en yalunda bir adam goriindi.i. Bana ve kag1d parc;alarile ben degi§tirdim. 
ogru yakla§hkc;a kendisini daha iyi gor- Hikayesi bitmi~ti. Ag1r ag1r ilave etti: 
ege ba~ladrm. Bu, Ustii ba§t c;ok kotii, _ 1§te bunun ic;in yapa~gmrz muzib-
tiyar, fakir bir koylii idi. Omzunda bir lige beni kan§tirmaym. Hayahmda hie; 
:Sa ta§!yor ve kahn bir sopaya dayana kimseye muziblik yapmamaga ve boyle 
ayana zorlukla ilerliyordu. Kendisini de bir §CYC alet olmamaga yemin ettim. 

Diinkii celsede yeniden 
baz1 sahidler dinlenildi • 

Birkar,: ay evvel Sultanahmedde kans1 
Zehra ile kaynatas1 HUseyni b1c;akla ya
ralaylp oldiiren ve ustaSl Mehmedi de ya
rahyan ahc;1 <;nag! Eminin muhakemesine 
ag1rceza mahkemesinde dun de devam e
dildi. 

Emin, hadise gecesi gizlice evin bah -
c;esine girip agaca ~Ikhgmt ve oradan e
vin orta katmdaki odada kansile ustasm1 
bir yatakta gordiigiinU ve ondan sonra 
deli gibi ne yaptlgllll bilmedigini iddia e

diyordu. Miiteaktben, mahallinde yapl
lan ke§if raporile Gorede bulunan suc;.lu -
nun yedi ya~mdaki klZI Melihanm istina
be suretile ahnan ifadesi okundu. Meti -
haya, annesi Zebra ile ahc;1 Mehmedin 
miinasebetleri etrafmda sualler sorulmu~ -

tu. F akat baz1 cihetler meskut kalm1~ti. 
Bunun iizerine su~lu, ~ocugu Melihanm 
Goreden lstanb~la getirildigini, ve mah
kemede dinleyiciler arasmda bulundugu

nu soyliyerek tekrar dinlenmesini istedi. 
Yedi ya§mdaki Meliha §ahid mevkiine 
getirildi. Hakim, kendisine, babasJ evde 
yokken ahc;1 Mehmedin gelip annesile o

turup oturmadigml sordu. <;ocuk: «Bil • 
miyorum» dedi. Bundan sonra su~lu avu
katmm talebi iizerine c;ocugun hatmnda 
kalmas1 daha fazla muhtemel goriilen 

sahneler hakkmda sualler soruldu. Miite
ak!ben, gene mahkemede, halasmm kuca
gmda bulunan Melihamn be§ ya§mdaki 
k1zkarde§i F eriha, §ahid olarak dinlendi. 
F akat, sorulan suallere cevab vermedigin
den dinlenmesinden vazgec;ildi: 

Suc;lu vekili, maktul Zehramn karde§i 
Makbulenin c;agmhp dinlenmesini ve 
(:Ocuklarm da tekrar getirilmesini taleb 

etti. Su~lu Emin, ahc;1 Mehmedin kamt
m kanduarak kendisinden bo~anmas1 i<;in 

istida yazdmp mahkemeye verdirdigini 
ve biitiin masraf1 Mehmedin yaphgm1 ve 
bunlan, isimlerini verecegi ~ahidlerle is
pat edebilecegini, binaenaleyh §&hidleri
nin dinlenmesini istedi. Mahkeme, Mak
bulenin celbine, c;ocuklann da mahkeme

de bulundurulmalarma, su~lunun goste -
recegi miidafaa §ahidlerinin hirer lira 

yevmiyeleri verilmek §artile <;agmlmala -
nna karar venp mahkemeyi ba§ka giine 
b1rakh. 

Ktrk giindiir kay1b 
bir ~ocuk 

Mecidiyekoyiin -
de Sak1zagacmda 
20 numarada otu -
ran Bayan Me~ • 
kfue diin matbaa -y1f ve tiiyleri dokiilmi.it bir kopek takib MURAD SERTOGLU 

iyordu. m1za gelerek, oglu 

Su ba•ma gelince durdu. Beni selam- ( T kk•• 1 ) 16 ya§mdaki Tahi -' e,e u r er - rin bundan 40 giin 
d1. Sonra igilerek akan sudan kana ka- -----~---·-----"' kadar evvel sine _ 

a ic;ti. T erini sildi. V e bir ta~m i.izerine Ac;tk te§ekkiir - Muztarib ol - maya gitmek i.ize-
urdu. Bu suada ben de yemek yemek dugu bobrek iltihabmdan dolay1 re evden <;Ikhgrm 
ere paketimi c;antamdan c;Jkarmi§tlm. berayi tedavi yatJrdigimiz Ni§an - ve 0 giindenberi 
nun oturu§U iizerine yemek yemegi te- ta§I ~i§li Sihhat Yurdunda bobrek- bir daha gelmedigi- Kaytb (:ocuk Tahir 
r ettim. lerinde icra ettigi c;ok tehlikeli bir arne- ni bildirmi§ ve c;ocugunun nerede ol -
Sizi fazla i§gal etmiyeyim. Az sonra liyatla c;ocugumuzu muhakkak bir .0- dugunu bilenlerin adresine haber ver • 

tiyar koyli.i ile ahhab olduk. Bana ac1k- li.imden kurtaran Glilhane hastanesi melerini rica etmi~tir. 
hayatm! anlattJ. Meger bu ihtiyar, diin- doktorlarmdan profesor doktor Fuad -·-·-

. Kamile ve c;ocugumuzun tedavisi miid- Matbuat kongresi 
nm en badbaht §ahtslanndan giri imi§. detince kendisine biiyiik bir itina ve 
· d b k k' · k istanbul Basm kurumundan: IT torpnun an a§ a 1mses1 yo mu§. §efkatle bakmak lutfunda bulunan Yurd 
evsim kurak gittiginden bu y1l hic;bir tabibi doktor Marko ikize, Yurd mu • Basm kurumu fevkalade kongresi, 7 

k U.. J'k k' eylul tarihinde toplanan Basm kurumu y azanamamr~. ste 1 on se IZ ya~m- diresi Bayan Seniye ve k1z1 Bayan Emi-
tosun gibi olan torunu da s1tmaya ya- neye ve Yurd hastabaklCilanna candan fevkalade kongresi ekseriyet olmad1 -

I · · d gmden mi.izakerede bulunulmamr~ ve lanrnJ§,kac; haftad1r ate§ er 1<;m e yah- te§ekkur ve minnetlerimizi sunanz. 
f.k kongre 13 eylUI 1938 sah gi.inii saat 

rmus. ZaYJfhlctan iilne ioli~e donmU$. David Romano ve re 1 as1 

MUNiR NUREDDiN 
iZMiR ' FUARINDA 

1 inci konseri 12 eylfil pazartcsi ak!iam1. 

KIZILA Y KERMESi 
~i!fli K1Z1Iay Kurumu taraf1ndan: Yann ak~am aat 21 den itiharen 

TEPEB ~I Bah~esinde 
Tekmil yeni orogram... Y eni arti'.ltler .• , 

Frans1z Yddizi D 0 Vi A 
Pivanist ve c:stekan J A N J A L 

Ses Krali~esi MUALLA ve arkada~ arl 
San'atkar komik N A~ i D o Z CAN 

MACAR YILDIZI BAL~T HEYETi 
Azerbaycan heyeti LEYLA ve ar:~ada§lan 

TRiO YOSETTY Cihan Akrobatlan 
Ispanyol dansozii LUCEANA SEVtL VA 

1. e~hur kad1n ~algtcJsJ ANNA MYRA 
Renkli hava fi~ekleri ve birc;ok si.irprizler. 
Duhuliye konsomasyonla beraber 1 lirad1r. 

Bilet ve masalarm tedariki: Telefon: 42690 
DiKKAT: Kermes ic;in sureti mahsusada getirilen gardenbar 

artistleri ba~ka bir yerde c;ah~m1yacaklardrr. 

13.30 a blrakilml§tlr. 
Bu toplantlda mevcud aza ekseriyet 

telakki edileceginden saym iiyelerin 
her halde gelmelerini rica ederiz. 

Ruzname: 
Mer'iyete girmi§ olan Basm Birligi 

kanunu hi.ikmiince ilk toplanacak olan 
kongrenin miizakere edecegi nizamna-
me esaslan. -···-K1r balosu 

Turk Hava Kurumu Kad1koy ~ubesi 
tarafmdan 10 eylftl 938 cumartesi ak -
~ami sabaha kadar Fenerbahc;e Belvii 
kazinosunda bir k1r balosu tertib edil -
mi~tir. 

Balonun ne~'eli gec;mesi it;in muhtelif 
numaralar ve siirprizler hazlrlanmi§tlr. 
Mehtabda miistesna bir gece gec;irmek 
f1rsatim bulacak olan halkimizm ayni 
zamanda faydall bir gayeye hizmet et
mi~ olacaklan si.iphesizdir. --Kermes 

10 eylul cumartesi ak§aml Tepeba~1 
bahc;esinde ~i~li KlZilay kurumu tara -
fmdan tertib edilen Kermes eglencele
rinin fevkalade olmas1 temin edilmi§tir. 
Sureti mahsusada Pe§teden celbedilen 
Ylld1z balet heyetile me~hur tspanyol 
dansozii diin gelmi~lerdir. Gardenin bii
ti.in numaralan bu hay1rll i§ ic;in paras1z 
i§tirak ettikleri gibi ses krali~esi Ba -
yan Mualla da bi.iyiik bir hamiyet eseri 
gostererek miiftehiren i§tiraki vadet -
mi§tir. 

~ADYO 

Maria Cebotari ile 
Gustav Diessl evlendiler 

( Bu ak$amki program) 
ANKARA: 
14.30 kan§lk plak ne~riyat1 - 14,50 plakla 

Ttirk musiki.si ve balk §arkilan - 15.15 a 
jans haberlerl - 18,30 kan~nk plak ne!iri 
yati - 19,15 Tiirk muslki.si ve balk §arklla 
r1 (Hikmet RIZa) - 20 saat ayan ve arabca 
ne~riyat - 20.15 lncesaz - 21 Gti~ dogum ve 
neticeleri: Doktor Muzaffer Sezer (do~urn 
ve kadm hastal!klan mtiteha.ssJSI) - 21.15 
sttidyo salon orkestras1 - 22 ajans haber 
leri ve hava raporu - 22.15 yarmki program 
ve son. 

Nikah merasimi gayet sade olarak Charlottenburg 
belediye dairesinde yapdd1 ve devlet mii,aviri 

Hinkel sahid olarak bulundu • 

isTANBUL: 
12,30 Tiirk musik!si (plak) - 12.50 hava 

dis - 13,05 Tiirk muslkisi (plak) - 13,30 
muhtellf plak ne!irlyati - 14 son - 18,30 
dans musik!si Cplak) - 19 konferans: Se• 
lim S1rn Tarca.n (Tarla SI~am) - 19.30 dans 
musikisi (plak) - 19.55 borsa haberler1 - 20 
saat ayan: Grenvi~ ra.sadhanesinden nak
len, Vedia R1za ve arkada~lan tarafmdan 
Ttirk musik!si ve balk §ark!lan - 20,40 ha 
va raporu • 20,43 Orner R1za DogrUl tara
fmdan arabca. soylev - 21 saat ayan, orke.s
tra - 21.30 .saz eserlerl: Refik §emseddln 
ve arkada~lan - 22,10 amatOr mandolin 
orkestras1: Domarini idaresinde - 22.50 a
jans haberlerl, ertesi gtintin program! - 23 
.saat aya.r1, son. 

Gustav Diessl 

Berlinden yazii1yor: 
Giizel sesli san' atkar Maria Cebotari 

ile Alman facia artistlerinden Gustav 
Diessl ge~en hafta Berlinde Charlotten
burg belediye dairesinde evlendiler. Ni· 
kah merasimi gayet sade oldu. Devlete 
aid sinema i~lerile me~gu) heyet azasm
dan mii~avir riitbesini haiz Hinkel de ~a
hid olarak bulundu. 

Maria Cebotari aslen Rus oldugu 
halde son zamanlarda daimi surette Al
man ve 1 talyan filimlerinde ve operala
nnda oymyan bir aktristir. Basarabya 
henUz Rusyaya aidken orada Ki~nev 
~ehrinde dogmu§tur. Babas1 muallimdi. 
ilk tahsilini dogdugu ~ehirde yapti. Sekiz 
ya~mda iken Ki§nev kiliselerinden birinin 
koro heyeti arasmda ~arkt soylerken ho
calarmm ve dinliyenle.rin nazan dikkatini 
celbetmekten geri kalmad1. 16 ya~mda 
iken konservatuara girdi ve guzel sesini 
orada tam iki sene giizelce terbiye ett:r
di. 

Artistin eski zevci olan Virubof o za
man seyyar bir tiyatro kumpanyasmm di
rektorliigiinii yap1yordu. Kumpanyast 
Ki~nev'e geldigi zaman Maria ile tam~t1. 
Gene bzm istidadma hayran oldu. Rus 
ihtilali <;Ikhgi zaman biitiin kumpanya 
erkam yabanc1 bir memleketteydiler. Bir 
daha oraya donmemege karar verdiler. 
Biitiin Avrupay1 ba~tanba~a dola~arak 
temsiller verdiler. Basarabya Rusyadan 
aynlm1~ ve Romanyaya ilhak olunmu~
tu. Onun ic;in kumpanya tekrar Ki~nev'e 
gidebildi. T olst9i'nin «Canh cesed>> ini 
oymyabilmek i~in gUzel sesli bir aktrise 
ihtyac vard1. Direktor derhal Maria 'y1 
hatJrladJ ve rolii ona oynattJ. Eser milt • 
hi~ muvaffakiyet kazand1. \ 

Maria, bir sene sonra Berline geldi, 
orada musiki tahsilini ciddi surette ilerlet
ti ve musiki akademisinden ~ehadetname 
aldt. !Ik olarak Dresden' de soprano ola
rak i&e ba&ladi. Viyana, Salzburg, Bal, 
Londra, Riga'da temsiller verdi. Bilhas· 
sa Berlindeki biiyiik operada ~ok alki~
landJ, fakat Dresden operas! azahgw1 

Maria Cebotari 

Maria sinemaya rejisor Geza von Bol
vary'nin idaresi altmda cevirdigi «Be -
yazh kizlar» filmile intisab etti, sonra 
Ufa hesabma «Metin kalbler» i viicude 
getirdi. Son zamanlarda italyada da bir 
kordela yaph. 

Gustav Diessl' e gelince o, Viyanah
dJr. Onun da babas1 muallimdi. Kii~iik
tenberi tiyatroya hevesi vard1. Hatta pek 
gencken bir tiyatro kumpanyas1 kurmaga 

Yabanct merkezlerden (orta 
dalga) muntehab par~alar 

Operalar 
21 ,30 Biikre~: Lucia (Donizetti'nln). 
22,20 Strassburg: Palya~;o (Leoncaval· 

lo'nun). 
Operetler 

22,05 Milano I: Lale (Barney'ln). 
8iiyiik kon•erler 

20.05 Doy~landzender: K~nser. 
21.05 MUnih: Bach. Haydn, Beethoven. 

Wever'ln eserleri. 
21.35 British National: Beethoven'ln 

eserleri. 
22,05 Roma I: Mozart. Haydn, Beetho • 

ven'in eserleri. 
22.15 Prag : Dvorak'In bir .senfon!sl. 
22,35 Viyana: Beethoven. Schumann ve 

Brahms'm eserleri. 
23,25 Brit!~ National: Bach'm eserleri. 

1,05 Stuttgart: Beethoven, Wagner ve 
<;aykovski'n!n eserlerl. 

Oda musikileri 
bile muvaffak olmu~tu. Sonra bir arahk 21.35 Bruno: R. Strauss'un eserleri. 
bu hevesten vazge~ti. Dekorculuk i~lerile 22.35 Stuttgart: Zllcher'in e.serlerl. 

22,35 Prag I: Smetana ve Mozart'tn 
me~gul olmaga ba§ladt. Umumi Harb c;l- eserleri. 
kmca asker olarak ftalyan cephesine sev· Sarkr kon•erler i 
kedildi ve esir dU§tii. Miitareke olunca Vi- 20,05 Mtin1h: Elise Waldenau (Alto). 
yanaya dondii ve ruhunda aktorliige kar- 22,50 Beromtinster: f}arkilar ve mus1ki. 

~~ yeniden bir arzu uyandigllll hissetti NO.· BETf'"l -1. ECZAN£L£R 
«Yeni Viyana tiyatrosu» nda verih:n ~ 
temsillerde miihim roller deruhde etti. 0- istanbul ciheti: 
rada rejisor Carl Frohlich'in nazart dik- Eminoniinde <Mehmed K~zlm), Alem -

darda (Arif Ne§et). Kti~tikpazarda (Hikmet 
katini celbetti. Viyanada c;evrilen bir fi. cem1ll, Kumkaplda (Haydar), §ehzadeba-
limde ba~rolii oynad1. Arhk bir ayagt §ln.da (A.safJ. Karagtimrtikte (Arifl, Ak.sa-
B 1. d b' v v· d j w 1 ]'ayda (Z. Nur1), Fenerde (Emilyad1), Sa• 

er m e, IT ayag1 Iyana a ~a I~maga matyada (Ridvan ), Bakukiiyde (istepan>. 
ba~lamJ~h. Gustav sahne ve beyaz per· eehremlnlnde (Nazun), Eytibde (Arlf Be
dedeki me~gu)iyetinden maada hususi su· ~r> eczaneler1. 

Beyoglu clheti: 
ret!e resimle ugra~maktan da geri kal - istiklal caddeslnde (Galatasaray), Ttl
mad!. Yaptlgt tablolarla birkac; defalar nelde (Matkovir;), el§lide Halaskargazl 

caddesinde (A.sim), Kasimpa§ada cMUey -
sergiler a~tJ. yed), Ha.skoyde (A.seo), Ortakoy, Arnavud-

Sesli sinemanm icad1 Gustav·! yem kay, Bebek eczaneler!. TakBimde Cum.hur!
hamleler yapmaga mecbur etti. Bu ham- yet caddesinde <Kiirk<;iyan), Kalyoncukul

lukta CZafiropulos), Flruzagada CErtug .. 
leleri biiyiik zaferlerle neticelendi. Holi- rull, Galatada <Yenlyol). Fmdlkllda (Mu.;-
vud'da «Demir kap1>> kordelasmm al - tafa Nail), Kad1koyde Eskll.skelede <Sa -

· I d1k), Yeldeg1rmeninde (U<;ler). Btiyilka.da-
manca vers10nunda ba~ro ii oynadt. Br\- da CHalk), Heybeliadada (Tana~). tiskii -
gitte Helm ile «Bugiinkii gene k1zlar» darda <ittihad), Be!ilkta§ta. (Siileyman 
filmini viicude getirdi. Sop olarak da Receb) eczaneleri. 
Maria ile «Metin kalbler» i yaptl. ib !!!""'"--!!!""'"--------~~~ 
san'atikann bu eserde sevi§tikleri tahmin Beykoz Cumhuriyet Halk 
olunabilir. Partisi Anadolukavagt o· * Pariste yakmda senaryosunu, filim cagmm gece eglenceleri 
artisti Vivian Romance'm yazd1g1 bir fi- Beykoz Cumhuriyet Halk Partisi A-
lim c;evrilmege ba~lanacak, giizel aktris nadolukavag1 ocag1 himayesinde Fuka· 
ayni zamanda bizzat kordelada miihim ra Yard1m cemiyeti menfaatine 17/9/ 
bir rol deruhde edecektir. Aktrisin diger 938 tarihine rashyan cumartesi giinii sa· 
partonerleri Albert Prejan, fnkijinof, at 14 te Bogazm en §irin manzarasma. 
Georges Flament olacaklardu. Kordela- hakim olan Si.itliice nam mesire yerinde 
mn ad1 ~imdilik «Kadmlan mesteden er- tabesabah muhtelif eglencelerle devam 
keb olacaktJr. Rejiyi Geza von Bol edecek olan si.innet diigiini.ine arzu bu • 

terketmedi. • yuran zevatm te§rifleri ve ~ocuklarml 
_________ _.._vH.9.[:-..y•i•d•a.;.re;..;e~d,;;.ec;;,;e;,;;k;,;;ti::.r:.. __ siinnet ettirmek istiyenlerin §imdiden 

Filimcilik aleminde yeni simalar 

Ufanm gene artistlerinden Lotte Hamann 

Anadolukavagmda iskele ba~mdaki 
Halk Partisi binasmda her giin saat 20 
den 22 ye kadar bulunacak heyete mii • 
racaat ederek isimlerini tesbit ettir -
meleri ilan olunur. 

Aynca civar sahillere deniz vesaitl 
temin edilmi~?tir. 

Bah~e Mimar1 
Mevliid Baysal 

Dordiincll Vaklf Han dordUncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adres1: Mim Baysal ±atanbul 

BUytik §ehlr ve kasaba parklan: 
Anrt, meydan, ~otuk parklan n 
viiJa bah~elerl f~in modern proje 
ve plftnlar haztrlar; k~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatiDl demhde ve taahhUd 
eder. 

Biiket, ni$&D sepeti ve ~:elenkler 
h:in vapuan sipari~Jer siir'atle ba. 
Zll'lanll'. 

Ci~;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve a~ac· 
clk:lan; bah~e alAt ve edevatJ ve 
ehlfvetlf Baht;fvanlar srl5nderfr. 

Hususi ve miinferid 
dans dersleri 

tedris ediliyor 
Beyoglu Karlman kar~1smda Nurzf

ya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, pa
zardan maada hergiin (12-14), (17-21). 

Profesor Panosy?,.n 



IZMIR r.fEKTUBLARI 

F uar, bu sene lzmir i~in 
bir ne§' e kaynag1 oldu 
Koca •ehir, 

hareketi 
giinlerdenberi biiyiik bir hayat 
ve sevinci i~inde ya~1yor 

lzmir fuarma davet edilen Bergamah efeler 

izmir (Hususi) - izmir, ~ok g\izel, la yiiriiyemiyen veya basta olan ihtiyar
~ok ne§li. Memleketin her tarafmdan gel- lar da duyacak, onlar da bayram yapa ~ 
mi§ binlerce vatanda§m da i§tirakile fev- cak. ~ehrin hangi tarafmdan hakarsamz 
kalade giinler ya§amaktadu. ~ehir, ba~- bakm1z, donanmay1 ve donanmaya dogru 
tan a§agiya ·buyiik bir hayat hareketi, ko§an sandallan, kay1klan goreceksiniz. 
velvele ve sevinci ic;inde bulunmaktadir. Kahraman Tiirk denizcileri, tertemiz k:-

Sokaklara bak1yorsunuz, arabalar, o- yafetlerile, centilmen ve asil; caddeler -
ton10biller hi~ durmadan dcla§lyor ve den get;iyor ve vatanda§lann gururlanm 
gezintiye gelmi§ olmak itibarile diizgiln ok§uyorlar. 
k1yafetli, iyi giyinmi§ yabanc1 kalaba • Ba§IDIZl fuara <;eviriniz ve onu, isterse-
hklan miitemadiyen saga, sola ak1yor. niz, para§iit kulesinden seyrediniz .. 
Caddeler, bayrak ve kalabahk tufan: Rengarenk bir insan dalgasi, durma • 
i~.;inde. Otellerin pencerelerindeki kmnl • dan ak1yor. Kazinolar t1khm tJkhm, ka
damadan anhyorsunuz ki, onlar da pay1- napeler tamamile dolu, paviyonlar, asfalt 
nt almi§lar .. Bu kalabahk arasmda dik - caddeler hmcahmc .. 
katinize .t;arplp alakanlZI kendi iistiinctc Biiyiik bir ne§e ve canhhk, fuarm iis
tophyacak olanlar da var: Zeybekler!.. tiinden riizgar gibi esiyor. Temsiller, -var 
Oyalarla ~evrelenmi~ feslerinin kenann • yeteler, danslar, eglenceler ve her§ey .. 
dan, gogiislerine sarkan uzun piiskiillcri, F uarm tiyatro kismmda olanlan opar • 
sntlanndaki siyah kaytan i§leme cepken· Iorden dinlemek istemezseniz i<;eriye giri
leri, bellerindeki ku§ak ve silahhklarile niz: Alh mmtakamn amator gi.ire~~ileri, 
hu arada goziiken siyah, kemik, gumi.i~ son kozlanm oynuyorlar. Giire§e verilen 
saph saldumalan, k1sa donlan ve tozluk- ehemmiyet, kemiyet itibarile goze c;; ::- -rrJan 
1arile ag1r ag1r ge~iyorlar.. artmadan da anla§lhyor ve bunlarm i<;in-

Onlar fuann davetlileridir. Vaktile de, hakikaten yann milli tak1mda sevine 
dedeleri~in «Gavur izmir» diyerek bir sevine alki§hyacagimiz kabiliyet ve kuv -
nevi di§ gicirtisile homurdand1klan lzmir vetler de var. ilk gecenin umumi tasnif 
sokaklannda, §imdi, herkesin sevgi ve a- neticesi, izmir lehinde .. 
lakasmi topluyorlar. Onlar diin gece, fu- Daha diin, futbolji aid kiSlpl hitam bul
arm kazino oniindeki geni§ sahasmaa, du ve fuar komitesinin' koydugu kupay1, 
daglann serazad ihti§amma uygun bir Ankara!J gender, gol averaj_mdan istifa
estetikle diz c;okiip, s1c;ray1p parmak c;;t- de ederek, gec;en sene oldugu gibi gene 
lahrken, herkesin goziinde zeybek hiivi - ahp gotiirdiiler. Fuar mevsiminde gele -
Yetindeki merd ve asil gurur gittik~e bii - cek y1llar, daha geni§ bir programla hare
Yi.iyor ve emsalsiz bir alki§ tufam ortahgi ket edilecektir. izmirliler, bu sene hakikl 
ayaklandmyordu. Onlann e§leri, k1zlan istanbul muhtelitini gormek ve alkt§b. -
da oynuyorlar ve oynad1lar. Kadmlann mak istiyorlardi. F akat M1su §ampiyo -
figiirlerindeki hususiyet de bamba§ka.. nunun istanbula geli§i, izmirlileri bun -

Keza, izmir sokaklanndan tmsa kalk- dan mahrum etti. 
tni§ atlar, iisti.indeki ciridciler ve siivari - MISlr §ampiyonile izmir muhtelit:nin 
lerle K1ZII<;ullu sahasma gidiyorlar. oynad1gr giin, izmir sahasr, emsali gori.il-

Evet, izmir fevkalade giinler ge~iri - memi§ bir kalabahkla dolup ta§Iyo:dn. 
Yor: (:iinkii izmirli seyircilerden ziyade misa-

Dokuz eylul gelmi§tir. Esaretin aCISJ· fir merakhlar vardt. 
n1 · c;ok derin bir §ekilde i<;inde tatml§ ve Karde§c;e ge~en ve izmirin 2- l galebe
Yamp harab olduktan sonra bugiin Ege sile neticelenen bu oyunla fuann futbole 
sahillerinden mamur ve medeni bir yi.izle aid. program1 kapaJWll§ oluyordu. 
otelere bakan izmir, biiyiik bayramml lzmir mefhumu i<:;inde, memleket ve 
kutlulamak i~in hazrrhklarla me§gul.. Ti.irk inkilah bak1mmdan biiyiik bir ruh 
Sehrin her tarafmda radyo - oparlor tesi- vard1r ve 1zmir, bu gordi.igii alakaya, 
satr yap1ld1. Atatiirkiin heykeli dibinden vatanda§m kalbinde kazand1g1 bu derin 
Yi.ikselecek olan ses, §ehrin ta otelerinde, sevgi ve iimide, hakikaten layrktrr. 
evlerinden <;Ikamaml~ kadm ve ~ocuklai- * * 
( ibrahim Haklun1n kabri ve asar1 
~·------~~======~--~==~~~ 

Me~hur Marifetname sahibi ibrahim Hak~mm me• 
zarmm Siirde tabi Tiillii koyiinde oldugunu yaz· 
nu~ttk. Resimde sagda tiirbeyi, solda merhumun, 
torunlarmda bulunan el yazmas1 eserlerini go· 
ruyorsunuz. 

Ahnanya - Almanyay1 ziyaret eden Lehli eski muhariblerden miirekkeb 
bir grup, Berlindeki Alman me9hul asker abidesine bir !;elenk koymu§tur, 

...,.. rm 

iktlsad.i harek.etler 

Halk bankas1 
iktrsad Vekili ~akir Kesebirin elile 

Ank,arada kap1s1 a<;1lan Halk Bankas1 ve 
Ankara halk sand1g1 bizde, ikhsadi saha
da mutlu bir hareketin ba§langlcr telakki 
edilebilir. Bu ba§langrc, oyle bir hareke
tin ilk ad1m1du ki doldurac,agr sahanm 
ho§lugu hi~_;bir zaman Cumhuriyet hiiku
metinin goziinden uzak kalmami~, fakat 
her harekette esasb haZirlanmagi §iar e
dinen rejim bunda da her tarahm dii§ii
nerek s.aglam bir temel iizerine kuvvetli 
bir te§ekki.il kurmak yolunu tutmu§tur. 

Cumhuriyet devrinde milli banka ve 
kredi mi.iesseselerinin yekunu krrkt ge~ti
gi ve kredi muamelesi ~_;ok gen§ilemi§ ol -
dugu hal de kiic;iik esnafa, san' at ve 
ticaret erbabma ve her srmf halka 
kredi temin edecek bir miiessese vii -
cud bulmamr~tir. Bu yiizden inki~af im
kam clan birc;.ok san' at ve ticaret ~ubeleri 
k1s1r kalm.I§, en kii~_;iik ihtiyacm1 tedarik 
edemiyen bir~ok i§ giic sahibi vatanda~, 
diikkanmm kaplSlm kapamaga mecbur 
kalmi§hr. Halk Bankas1 ve ona bagh o
larak teessiis edecek halk sand1klan, i§te 
bu <;ok miihim ihtiyact kar§Ihyacak bir 
vas1ta olarak meydana ~1kmaktadrr. 

Banka ve onun esas faal kollanm te§· 
kil edecek olan sand1klar nekadar halk 
miiessesesi olmaga c;ah§IT1 ne derece halka 
dogru inerse o nisbette ismine lay1k bir 
teessiis olabilecektir. 0 zerinde ~_;ah§!la

cak sahamn geni§ligi nisbetinde i§ yapl
lacak zijmrenin bu husustaki hassasiyeti 
yeni Hc-:lk Bankasi ve kollanm da ~_;ok 
b~ssas davranma§;a sevk eden hirer amil
dir. 

F. G. 

Erenkoyiinde dun 
• aksamki 

' 
c1nayet 

Bir adam kariSIDI oldiir
dii, rakibini de bt~alda 
ag1r surette yaralad1 
Diin ak§am iizeri Erenkoyiinde feci bir 

cinayet i§lenmi§, bir koca, kiskanchk yii
ziinden karlSlm blc;akla yol ortasmda ol
di.irmii§tiir. Cinayet hakkmda ge<; vakit 
edindigimiz malum at §Udur: 

Erenkoyiinde Kozyatagmda oturan 
F atma ismindeki gene bir kadm, birka~ 
senedenberi Hasan admda birisile evlidjr. 
Bidayette tath btr hayat gec;.iren <;ift, son
radan birbirlerinden sogumaga ba§lami§, 
ve zaman zaman patlak veren aile kavga
lan, bu yuvay1 sarsacak §ekli alrni§tiJ. 
F atma bu vaziyet kar§tsmda kocasmdan 
biisbiitiin sogumaga ba§lami§ ve nihayet 
onu gene Erenkoyi.inde Kemalin ko§kiin
de bahc;Ivanh!: yapan Hasan admda biri
sile aldatmak istemi§tir. Kadm, kocasma 
goz gore gore ihanet etmege, onu c;ileden 
c;tkaracak hareketlerde bulunmaga ba§la -
mi§, en nihay~t de kocas1 Hasam terk e
derek a§Igl Hasanla birlikte ya§amaga ka
rar vermi§tir. 

Bu vaziyet kar§lsmda Hasan, kansma 
birka<; defa ban~mak teklifinde bulunmu§ 
ve her def' asmda: 

«- V az gee; kanctgrm, i.i~ tane ~_;ocu
g.umuz var, yaz1k giinah degil mi ?» §ek
lindeki ricalanna: 

«- Olmaz !» cevabm1 alml§tlr. Bu 
halden fena halde mugber olan ktskanc ko
ca, i§i kanla temizlemekten ba§ka ~_;1kar 
yol olmadigmi sanarak, bu tasavvurunu 
kuvveden fiile <;Ikarmak i~in flJSat kolla
maga ba§lamr~tJr. 

Diin, bu firSatm geldigini anhyan bed
baht Hasan, kansm1 takib etmi§, kendisini 
a§lgt Hasanla birlikte caddede dola§n gO.. 
ri.ince h_afif bir miinaka§adan sonra bu:;a· 
gmi ~_;ekerek iizerlerine saldirmr~hr. Fat~ 
rna, ald1g1 derin br~ak yaralarile derhal o
racikta olmli§, a~Ik Hasan da agtr surette 
yaralanmt§tlr. Katil firar etmi§tir; her ta
rafta aranmaktadrr. Bu giin yakalanmasl 
muhtemeldir. 

---------------~--
Bulgaristanla Yunanistan a· 
ras1nda bir ikbsad konfe:rans• 

toplan1yor 
Sofya (Hususi) - Selanikte aym on 

dordiinde toplanacak iktrsad konferan
srna Yunan ve Bulgar ticaret ve sanayi 
murahhaslarmdan ba§ka, 1ktrsad Neza
retleri murahhaslarile ikhsadi ve kill -
tiirel te§ekkiiller mensublan da i§tirak 
edecektir. iki memleket arasmda evvel
ce imzalanan klering anla§masmm iyi 
ve kotii taraflan yeniden miizakere e
dilerek kararlar almacaktrr. Miizakere -
lerde Hariciye N ezaretleri ve milli ban
kalar delegeleri de haz1r bulunacakt1r. -···-Bulgaristan kuru fasulya 

ithal edecek 
Sofya (Husus!) - Devamh kuraklar 

yiiziinden Bulgaristamn bu seneki kuru 
fasulya istihsalah ~ok azd1r. Dahill ih
tiyacatm bu seneki istihsalatla tatmin 
edilemiyecegini goren Bulgar Ziraat 
N ezareti haricden kuru fasulya it hal e
decektir. Yabanc1 bazr zahire tiiccarlan 
daha §imdiden sah§ teklifinde bulun • 
mu~tur. 

notlar1 

Yazan: DOKTOR RUSCUKLU HAKKI 

Giizellik ~ag1nda kad1n, 
sikinblar sinir buhranlari 

edecek hekim artist 

kendisini ydd1ran 
• • 

ge~Irir, 

ruhlu 
onlari teda vi 
olmabd1r 

Kadm nekadar zeki, duygulu olursa 
o kadar beden rahats1zltklarma tutulur . 
Zekasl heyecanlanm ineele§tiriyor. Bu 
ince heyecanlar biiyi.ik sempatik dedigimiz 
uzvi duygu merkezini igneliyor. Bedenin 
i~indeki humor admt verdigimiz sular bo
zuluyor; ta.gaddi muvazenesi elaman ~a
gmyor. Ondan sonra sikmtJlann arkasi 
gelir. Otede beride agnlar ha§lar; kuv
vetsiz irade dayanacak bir yer arar. Ge
celer t;Irpmmakla ge~_;er. 

Eskiden, bu gibilere kuruntulular, 
kendini basta sananlar, derlerdi. Oy
leleri rahatsiZhklanm kendileri de ta
yin edemezlerdi de kimse inanmaz -
dt onlann 1stuablanna. (:.ektikleii • 
ni bir Allah bilirdi, bir de kendileri ... 
Ger~ekte ise on]ara inanmiyanlar, on
larla eglenenler vehimli, kuruntulu sayrl
malr! .. 

Hazimsizlikler, i<; uzuvlanmn tembel· 
ligi, ~arpmtilar, bunlara bagh daha bir 
~ok uzvi dii§kiinliikler demzde yiizen 
tahta, direk par<;alanna benzer. 0 rst1 -
rablar i~inde ~upman zavalh kurtulmak 
i~in onlara sanhr. ~ifas1 sanki onlara 
as1lm1§ gibi. ~ifa, o 1stlrab denizinde yi.i~ 
zen o enkazda degil, ak1lhca tatbik olu
nacak fizik ve moral ijiyende. 

*** 
RatahSJZhklar biter mi? Sinir kurur:IU

nun, yamba§mda anahk uzuvlarmm ra -
hatmhklan. Yiirek sJkmtlSI, ag1rhk bas
mas!. Ai?;nlar, adar, kan gelmeler; bir 
siirii 1stlrablar zincirden bo§amr. Hafta • 
larla krmrldanm1yarak istirahatten sonra 
icab ederse ameliyat yap1hr. 

S1ra safra yollarma gelir. Korkunc 
buhranlarile karaciger sanc1lan, yatakta 
istirahat; karaciger iisti.ine buz koymak. 
Mevsiminde su §ehirlerinde, kaphcalarda 
kiir. Hatira gelmesi tiiyleri urperten agn 
dramlannm bir daha tekerriir etmemesi 
i<;in bunlann yap1lmas1 gerek. 

*** 
Giizellik <;agmda, kadm kendisini yil

diran s1kmtrlar gec;irir. Goriini.i§ii parlar, 
gozleri kama§tlnr. i<;i yufkala§Ir ve zayif
lar. Kimseye a<;Jlamaz, kii~_;i.ik kiZken o, 
bunlan bilmezdi. Oglanciklarm tutulduk
lan ayni hastahklara amac olurdu. Apan· 
disit, bronkopiinomoni, beyin zarlan an
zalan, hep ayni hastahklan payla§Irlar -
d1 aralarmda, k1z ve erkek t;ocuklar. 
Gene k1zhk c;:agma gelince o c;aga mah
sus hastahklar kendini gosterir. Onlan go· 
riince korkar, §a§mr. Ayba§I rahatsrzhkla
n: c;:ok gormeler, gecikmeler, sonra birden 
kesilmeler. Anasmm tavsiyeleri fayda et
mez.. Hekimden I§lk almak gerekir. 

Gene k1z kadm olur. Bir tak1m beden 
anzalarile, hele kendisine yaki§miyan 
meslekler ic;inde goni.iller ahc1 gi.izelligi
nin bozuldugunu gormek o ~agda kadm1 
ez:er ve iizer. Gulleri tophyacak bir c;:ag
da dikenler parmaklanm kanatsm, reva 
m1L. 

*** 
Ge~en gencliginin hiisram kadm ic;:in 

bir it; stkmtlsl ve iiziintii olur. Ergen!ik 
c;:agmm kar§Ihklan tonunu al~_;alhr. Ve 
i§te §imdi ha§ka bulutlar toplamr ufukta; 
fntma bulutlan ... 

Her iki cinsin mii§terek hastahklann -
dan bahsedecek degilim. Kalb, bobrek. 
sinir kurumunun uzvi hastahklan, roma
tizmalarm her ~e§idi ... 

Kadm bu hastahklara ve onlara kar§l 
kul!amlan ilaclara kendi hassasiyetinin 
damgasmr vurur. · Hastahgi kokiinden ko
panp ataytm diye ilacm miktanm artlr • 
maga gelmez. ilac verirken ~ok tedl!,irli 
davranmak ister. Manev:l tesirlere kar§I 
c;:ok ince bir hassasiyet gosteren kadm ila
cm tesirinden sarstlmaz m1? Pedala aya
gmt biraz kuvvetlice basmca hekimin is
temedigi bir ses t;Ikar, beden piyanosun -
dan. Uyku ilaclan kadmm uykusuzlugu
nu artmr. (:i.inkii mideyi ,uzvi sefaletlerin 
kaynag1 olan yorgun mideyi biisbiitiin yo
rar. Uyu§turucu ilaclar ibedeni uyand1 -
m; miishiller s1kar, kuvvet ilaclan kuv
vetten du§iir\ir; hep o sebebdtn, hep mi
deyi bozduklan ic;:in ... !yilik beklenen her 
§ey kotiiliik yapar, eger o!t;u ta§mhrsa ... 

Bundan dolay1 Iatif cinsi tedavi eden 
hekim artist tabiatli olmah biraz da.. 0 
tabiatin ilham verici vasrflarr hekime yar
d,m eder, teknik bilgiler kadar. 

*** 
«Kadm, ey basta ~ocuk.» Soyliyen 

bunu (Alfred do Vinyi). Evet basta; onu 
basta eden erkek egoizmi, hayat cilvele
rinin sertligi, yarahl§Imn nazikligi, ~abuk 
kmhvermek kabiliyeti. 

Boyle olmakla beraber gene usanma 
ya§amaktan ey basta <;ocuk l Y a~amak 
sevincile her sabah giiller a<;tlsm i~_;inde ... 

Hay at bir elbise. T ozlamrsa fu~_;alamr, 
yut1hrsa yamamr; dayand1g1 kadar giyi
Iir. Balzak'm bu soz. «Ya§amak, nastl o· 
lursa olsun, ya§amak» Dostoyevski soyle· 
mi§ bunu da. 

Olmak m1, olmamak mi} $ekspir'in 
ebedi sorusu. «S1rlanm koynunda sakh
yan tabiat kadar heybetli, korkun~.;.» <;e
kinme onun kar§Ismda. Alber Samen soy
liiyor: Giillerle bezenmi§ par1ak sabah -
lar olur, ~_;ocuk gibi sevinirim o sabahlar
da ben ... 

Dr. Rus~ukltt Hakkr 

Hay1rh bir lf!tebbiis 
Karilerimizden emekli yiizba§I Ek -

rem Ertiirk imzasile alchgrmrz mektub
da yakmda bir siithane ve pastahane a
<;acagrm, her aym ikinci giiniiniin gayri 
safi hasilatm1 Hava Kurumuna, iigiin
cii gi..iniin gayrisafi hasilatm1 da Cocuk 
Esirgeme kurumuna b1rakacagm1 bil -
dirmektedir. 

Ekrem Ertiirkiin bu vatanseverligini 
takdirle kaqrlar ve kazancr yerinde o
lanlar tarafmdan ornek edinilmesini te-
menni ederiz. ---Camilerden kilim ~alan bir 

hlrSIZ 

Bursa (Hususi) - Bursa zab1tas1 ca
milerden kilim c;almakla me§hur bir sa
bikallyi yakahyarak Adliyeye vermi§· 
tir. Tevfik admda bu cami h1rsrzr son 
defa Fethiye koyiiniin camisinden kilim 
~almi§, bunun muhakemesine ba§lamr
ken di ger kilim h1rslzhklan da ortaya 
t;Ikmt§hr. Mahkemede reisin suallerine 
kaq1 sabrkah kilim h1rs1Zl: 

- Bay reis, kilim kilime benzer a! 
Bunlar, Allah yap1s1 degil, kul yapiSl· 
drr, demi§ ve kendisine atfolunan htr -
siZlrklan reddetmi~tir. $ahidlerin hepsi 
de kilimler kendilerine gosterilir gos -
terilmez muttefikan kendi kilimlerini 
derhal tamm1§lard1r. Diger ~ahidlerin 
c;agmlmasi Ve oteki kilim hlrSIZhklan
na dair muhakemesine devam edilmek 
iizere muhakeme talik edilmi§tir. 

KO$& 

PENCERESiNDEN 

H 
Harb 

arb olacak m1, olmtyacak m1 
diye sagdan soldan w;urulan 
sualler c;ogald1 ve bugiiniin 

heyecanh mevzulanndan biri de bu me· 
sele oldu. F akat bu meselenin giiliinc bir 
taraf1 da var: Harb ~ ~imdiye kadar bi
lindigine gore bir devletin ba§ka bir dev· 
let topraklanna ordular sokmasile, yahud 
sokmak istemesile tahakkuk eden «kanlr 
bir vakia» idi. Meden! diinya, o vabamn 
aliyyiilalastm bir y1ldanberi Cin toprak· 
larmda seyredip dururken gene herkesin 
dudagmda «harb olacak ml>> suali dola· 
~1yor ki benim giiliinc gordi.igiim nokta da 
budur. Harb kelimesi, manasm1 m1 degi§· 
tirdi, yoksa medeni alemin vukuuna ina
nacagl barb o alemin temeline kadar Yl• 

kilmasm1 intac edecek umumi bir bogu§o
ma ve bugazla§ma mrdu?.. Eger boyle 
bir facia bekleniyorsa bunu harb kelime· 
sile ifade etmemeli, «diinya ne vakit YI· 
ktlacak» diye sorup ara~hrmah !.. 

Ben boyle bir y1k1mt dii~iinmekten biie 
korkanlardamm. Fa kat harbin - geni§ 
mikyasta ihtiras mahsulii bir cinnet ham• 
lesi oldugunu unutmamak kaydile - tabii 
bir ihtiyac olduguna da ir.ananlardamm. 
Rahmetli Ziya Pa§a da ayni kanaatte 
olacak ki ~u giizel manzumeyi yazm1~h~ 
Dendam gire lokma olur ah.uvani zcir 
Bir k1lsifendi ta'ma kuar gilrlci ca~ilcltt: 
Bi cilrm iken gulayt anakib olur melees m 

Ma'sum i~n lcebuteri gahin eder §Ucar, 
Aciz ilcen ulcaba girtttar olur ke~et 
Goki zaif~ kut idintr bi vesile mar 
Bi cilnha makiyan bet;eyi t;dk eder aage~ 
Bi sabilca du pare eder m~in mughar 
Mari zemine lokma olur murgi tiz-per l 
Murgt havaya ta'ma olur mahii bt har l 
Gavvast hu-st gevher eder lokmai neheng . 
Kebki iimidi dane ecier teleye ~ilcltr 
Galib zebunu kaidedir eylemek telef 
Yerde. havad.a, bahrde cari bu girii.dar 

E vet, hakim ~irin dedigi gibi asian 
ahulan, kurd koyunu, oriimcek smegi, 
§~hin giivercini, karaku§ kaplumbagaYJ, 
y1lan kurbagaYJ, kuzgun pilici, kedi fa
reyi yiyecek ve - kavinin zay1f1 yutmas1 
hayat kanununun birinci maddesinde za
ruri gosterildigi i<;in - yerde, gokte, deniz· 
de bu kavga devam edip gidecektir. 0 
halde hath olacaktir ve sulh teessiis ettik~ 
ten sonra ikinci, ii~iincii, yiiziincii, bininei 
harbler de olacaktJr. Bu zincirleme haile
nin oniinii almak kin hayvanat alemindc 
cereyan eden hayat miicadelesi usuliin • 
den insanlan uzakla~tumak lazrmdn ki 
zamamm1zda ~pllamryan i~ de budur. 
Ondan otiirii ben harbin o!up olmJyaca• 
gm1 degil, harbin kaldmhp kaldmlam~ 
yacaihm dii§iinmelidir, diyorum. 

M. TURHAN TAN 
H: 
istanbul Miizelerl. Umum Miidiirii saym 

Bay Aziz Ogana: 
Burmah siitunun restore edilmesinin 

dii§iiniilmekte oldugunu bildiren mektubu
nuzu l?iikranla ald1m. Bu giizel i~e muvaf
fak olmamzt candan dilerim, ilt1!at1111za 
da te~ekkiirler ederim. 

M.T.T. 

.. 
Ucuz s1nema 

Beyoglunda yeni 
tarifesi tesbit 

fiat 
edildi 

K1~ mevsimi miinasebetile 
i~in yeniden tarifeler tanzim 
ba~lanmt§h. 

sinema1ar 
edilmege 

Diin sinemaCilarm i§tirakile Beyoglu 
kaymakamhgmda kaymakam Dani§in ri· 
yasetinde bir toplanti yaprlarak yeni fi· 
atlar tesbit olunmu§tur. Get;en senelere 
nazaran birinci s1mf sinemalann fiat1 yet• 
mi§ kuru§tan elliye, ikincilerin elliden 
otuz be§e ve ii~iinciilerde de yirmi be§ten 
on yedi bw;uk kuru§a indirilmi§tir. Kabul 
edilen esasa gore aynca haftamn muav· 
yen giinlerinde de balk matineleri ve c:o
cuk seanslan tertib olunacakbr. Halk 
matinelerinde azami fiat birinci smtf si· 
nemalarda 25 - 30 ve ikincilerde de 15-
20, t;ocuk seanslannda da alelumum on 
kuru§ o1acakbr. 

Be§ seneye degil, 15 seneye 
mahkum oldu 

Gazetemizin 30 agustos 938 tarihli 
niishasmda, Trabzonda kan giitme yii
ziinden bir cinayet ieylendigini ve Temel 
oglu Kemal isminde bir gocugun Osman 
oglu Hayriyi oldiirdiigiinii ve katilin, 
ciirmii me§hud kanununa tevfikan der
hal muhakemesi icra edilerek be§ sene
ye mahkum oldugunu yazm1~hk. 

Trabzon Miiddeiumumiliginden al -
diglmiz bir tezkerede, katil Kemal hak
kmda oliim cezasr verildigi, fakat ya§I
nm kiigiikliigii nazan dikkate almarak 
cezasmm be!'; seneye degil, on be~ sene
ye indirHdHH bildirHmi§tir. Keyfiyeti 
tashih ederiz. -···-Kral Karol Lon.drava gidiyor 

Biikre§ (Hususi) - Eski Ba§vekil 
Tataresko bugiinlerde L·ondraya gide
cektir. Tatareskonun Londraya gidi!;ii, 
Kral Karolun te!'irinievvel ay1 ba~mda 
vapacag1 ziyarete zemin hazulamak 
ic;indir. 

Matbuat, bu ziyarete fevkalade ehem~ 
miyet veriyor. 



6 CUMHURtYET 

Pariste Kolomb stadmda yapilan Avrupa atletizm 
bakalarma 24 milletten 360 atlet i~tirak etmi~tir. 

giren atletlerin bir~ogu beynelmilel §Ohre
haiz atletler oldugundan mlisabakalar c;ok heyecan!J 
o nisbette zevkli olmu~tur. Bu yart§larda bilhassa 

~u•'""'du Ozendorp, Alman Zuter ve Leichman, Finlan
Yardinen bliylik muvaffakiyetler gostermi§lerdir. 

yiiksek atlama birincisi olmu~, Leichman 7,65 metre ile 
uzun atlama birinciligini alm1~ , Finlandiyah Yardinen 
76,87 metre atarak ciridde birinci olmu~tur. Bunlardan 
baijka Estonyah Krek 15,83 metre ile giille birincisi, Fin
Iandiyah ~uinonen 2,37 ,38,8 saatte maraton yan~1sm1 
kazanml§, Ingiliz Vaytlok da 4,41,50 saatte 50 kilometrelik 
yliriiyii~ miisabakasmda birinci olmu~tur. 

Holandah Ozendorp 100 metreyi 10,5 saniyede 
,u~,dl ... J\. birinci gelmi~, Alman Zuter 4,05 metr~ athyarak 

Yukanki resimlerde !svec; taklm1 resmigec;id esna
smda ve Alman Leichman uzun atlarken goriinmekted.ir. 

····················································································································································································· 
lzmirdeki giire§ler 

ak,am, yaptlan miisabakalarda 
taktmtmtz gene 5-2 maglub oldu 

lzmir 8 (Telefonla) - Finlandiyah 
bugi.in fuar tiyatrosunda i~inci 

yaphlar. Finlandiya milli ta
diin ak§amki galibiyeti 1zmir mu
biiyi.ik bir alaka uyandirdigmdan 

ak§amki miisabakalar daha c;ok kala
Iktl. 

79 kiloda Mersinli Ahmed giire§ti. 
Mersinli, hasta olmasma ragmen gore§i -
yordu. F akat say1 hesabile maglub ad
dedildi. 

87 kiloda hmirli Mehmed 3,45 da
kikada yenildi. 

AgJTSlklette Cohan Mehmed de say1 
he!crbile ·galib .gelebildi. 
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Kadtn ve moda 

Bir miiddettenberi Ankarada bulunan 
T oprak mahsulleri Umum miidiirii Ham· 
za Osman Erkan §ehrimize gelmi§tir. 

T oprak mahsulleri Ofisine baglanacak 
mi.iesseselerin §ehrimizdeki devir i~i ikmal 

edilmi§ ve bunun iizerine Ofisin istanbul 
§ubesi, diinden itibaren resmen faaliyele 

gec;mi§tir. Devir heyeti d.e Derincedeki 
silonun devir ve teselli.imii i~in Derinceye 
gitmi§tir. 

Evvelce Ofisin yalmz 1stanbulda bir 
§Ubesi olmas1 mukarrer iken izmirde de 
tam te§kilath bir §Ubenin kurulmas1 tesbit 
edilmi§tir. Ankara Umumi merkez te1ki· 
lah ikmal edilince !zmir §Ubesinin kuru! -
mas1 i§ine ba§lanacakhr. 

Kurulacak silolar 

T oprak mahsulleri Ofisi te§kilah ik -
mal edilir edilmez ilk i§ olarak Diyarba
klr ve Erzurumda o civarm ihtiyaclanm 
kar§Ihyacak iki biiyiik silo kumlmasJ ola-

cakhr. Ofis silolar meselesine bilhassa e
hemmiyet vermektedir. 

Bugday mubayaatr 

Ziraat Bankasi Ofise de vredilecek o
lan 42 a jam vas1tasile, T oprak mahsul -
leri Ofisi hesabma, yurdun her tarafmda 
bugday mubayaatma ba§lanmi§hr. Mu -
bayaa fiah gec;en senekinin aynidir. $im
di Ofisin i stanbul §Ubesi tesekkiil etmi§ 
oldugundan istanbul mmtakasmda mu -
bayaat1 bizzat Ofis yapacakt:r. 

Afyon i~leri 

Ofisin bir kolu olan Uyu§turucu mad
deler !nhisan son giinlerde Almanya, is
vic;re ve Belc;ikaya iyi sah§lar yapm!§ • 
hr. 

Afyon i§leri Cenevre beynelmilel kon
vansiyonu mevzuah c;erc;evesi dahil:nde 
olmak §artile normal §eklindeki inki~afm
da devam etmektedir. Dahildeki muba -
yaalarda da daima hakiki sahibi miis
tahsil ve koyliiye yakla§mak yolu takib 
edilmektedir. 

Bulgaristamn uzum 
istihsalah 

Sofya {Hususl) - Bulgaristanda li· 
zum i'stlhsal edllen. bir mily'on dekar 
ba~ vardir. Bu ba~larm goo,ooo dekati 

lk mi.isabakay1 56 kiloda ' lzmirli ~e
Finlandiyah ile yaph. ~efik, rakibine 

· a dayanabildi ve sekizinci dak~
malub oldu . . 

Giire§~ilerimiz §ere fine F uar lokanta~ 
smdA..hir z.iyafet verildi. • §ar ab ii.zilin.il· yet i§tiriyor. 

1 kiloda istanbuldan Halil, Finlan -
anm bu s1kletteki maruf giire§c;isine sa

~~c~du''" yenildi. 
kiloda lzmirden Dogan tu§la mag-

oldu. 
kiloda Ankarah Celal serbest gii

yaph ve bir dakika 1 0 saniyede ga
geldi. 

Kongreye davet 
Davudpa§a Gencler Birligi ba§kan • 

hgmdan: 
Siimer kuliiblin birligimize iltihak1 

nm heyeti umumiyeye arZl ve nizamna
meye baz1 maddeler ilavesi ic;in 18/9/ 
938 pazar giinli sat 10 da yap1lacak fev
kalade toplantlya iiyelerin gelmeleri 
onemle bildirilir. 

Bafra tak1m1 Trabzonda maglub oldu 

Trabzon { Hususi) Sehrimiz Necmiati spor kullibiinlin daveti iize-

Bu sene ist ihsal edilecek iizlimlin ya
nm milyar kilo olacag1 ve bu miktar -

• dan 80,000,000 kilo sofra iiziimiiniin dog
rudan dogruya istihi.ak edildikten son
ra, 380 milyon kilosundan §arab yap1 -

Sporcu gene k1zlar ic;in orijinal 
bir takkac 

·······································•••Jitllllllllllllllll 
Bulgarlar Balkan oyunlarma 

i§tirak etmiyorlar 
Sofya (Hususi) - Dokuzuncu oyun • 

Ianna Bulgar atletlerinin i~tirakini Bul
gar Maarif Nezareti tarafmdan mene -
dilmi§tir. 

Maarif Naz1n Gospodin Mane£, hare
ket etmek lizere olan atletlerin Belgrad 
oyunlarmda hic;b1r muvaffakiyet gos -
teremiyecek atletlerden intihab edildi
gini ve bu seneki oyunlara i~tirak et -
menin Bulgar sporculan haysiyeti na -
mma muvaf1k gormedigini kat'i olarak 
bildirm i~tir. 

Bulgar atletleri bu ani emir kar§l -
smda §a§mp kalml§lar, yalmz Belgrada 
birka~ mli§ahid gondermege karar ver -
mi§lerdir. --···-T ekirdagda kurakhk 

lacag1 tahmin olunuyor. Bulgaristanda 
bir senede ic;ilen ~arab 120 milyon lit -
redir. ~arab depolannda gec;en sene 
mahsullinden sablamay1p kalan 50 mil· 
yon litre §arab vard1r. 

a a a a 
a 

FOTO MAGAZiN 
E u mecmua, yalmz bir 

san'at eseri degil, i~inde 
tan1nm1§ imzalarin yazi
lan bulunan bol resim 
ve bir~ok tablolarla siislii 
ba~tanba§a bir k1ymettir. 

Foto Magazinin 5 inci say1s1 
Yaz1, resim ve ince zevk baklm
larmdan mutlaka okumamz, tet
kik etmeniz icab eden niishadJr. 

gec;en sene Ankarada yap1lan milli klime mac;mdaki .. r.~smi tak1mlar 
Tlirkiye ~ampiyonlugunu kazanan Bafraspor kulublJ. bur~ya ge

bir mac; yapm1~ ve 1 _ o maglub olr,?u§tur. Yu~anki resim gahb Nev· 
spor birinci tak1m oyuncularm1 gostermekted1r. 

T ekirdag 8 (a. a.) - Be§ aydanberi 
T ekirdagda yagmur yagmam1§hr. S1cak -
lar ve kurak!tk devamdad1r. _a • - u 

romam: 41 

A~k 18\Uid\UIIf' I 

Nakleden: HAMDI VAROCLU 

ika Hamm, sormaga cesaret ede -~ Raika Hammefendi •. ~ir sual sormak
. bu meseleyi oglunun bizzat ani a- la i~in ashm ogrenecegml. a~lad1 ve san

iimid ederek bekledi. F a~at Se- ki bundan korkuyormu~ gibJ, ·s~~st.u. Dar
arici alemden tamamen aynlm1~. benin F eride Hammdan geld1g1m hemen 
hakikatlerle alakasml kesmi$, mu- hemen kat'iyetle biliyor, fak.at bunu Se· 
sinde yaratt1g1 hususi bir alemin figin agzmdan i~itmek istem1yordu. Ne 

dola~maga ba~lam1~t1. Bir giin ev- de olsa ic;inde bir parc;a iimid vard1. Geii-
0 dakikaya kadar gec;irdigi ruh IS· ninin, Sefigi c;ok sevdigini bildigi ic;in, 

annm yerine sanki birdenbire bii • ehemmiyetsiz bir sebeble ondan uzakla
siikunet gelmi~. otekileri unultur- ~acagma, uzun miiddet ayn ya~lyabile

cegine ihtimal vermiyordu. Zeynebin ha
reketi, toy bir gene kadm kaprisinden 

ogrene· ibaret olabilirdi. Giini.in birinde, yapti-
a Hamm, tekrar sordu: 

Zeynebin nereye gittigini 
mi? 

tek kelime ile cevab verdi: 
r. 

Kimden tahkik ettin? 

tek kelimelik bir cevab : 
Sahendeden. 
Nic;in gittigini biliyor musun? 
Evet. 

gma nas1l olsa nedamet getirecek, koca
smm yanma elbette donecekti. Fa kat, ~a
yed bu meselede F eride Hammm parma-

gi varsa o vakit i~in rengi degi~irdi. Zey
neb, biitiin c;ocukluguna, daha dogrusu 

c;ocuk goriini.i~iine ragmen Sefigin, ihanet 
manas1 alan bir hareketini ebediyen 
unutm1yacak kadar izzetinefsinde inadc1 

bir kadmdx. Raika Hammm biitiin kor
kusu, Zeynebin F eride Hammla yiiz yii· 
ze gelmi~. konu~mu~ ve Scfigi goziindcn 
dii§iirecek hakikatler ogrenmi~ olmasiy
dJ. 

Sefik, annesinin son sualine o tek ke
limelik cevabl verdikten sonra oni.indeki 
dolu c;ay fincamm isteksiz bir hareketle 
itti, sandalyasmJ geri c;ekti, Raika Han:· 
mm yiizi.ine bakarak ba~m1 sallad1 ve 
dam dan dii~ercesine sordu: 

- Hayahmzda, hie; imzas1z mektub 
aldm1z m1 anne? 

Raika Hammefendi, birdenbire pek 
manaSJZ buldugu bu suali hayretle kar$1· 
lad1: 

- Bilmem ... Hay1r ... Niye soruyor· 
sun) diye kekeledi. 

- Eger almadm1zsa, Zeyneb hak -
bndaki hiikiimlerinizde insafs1z davra • 
nacaks1mz diye korkanm. 

- Ne demek istedigini anhyamiyo -
rum Sefik. Zeyneb hakkmda heniiz ne 
bir hiikiim verdim, ne de verebilecek va· 
ziyetteyim. 

- 1$te ben de bunun ic;indir ki evve
la bir mukaddime yapmak istedim ... 

- Mukaddimeye filan liizum yok, 
Sefik. Olan olmu§, &imdi zarann nere • 

sinden doni.ilse kardu diyip vaziyete c;are 
bulmaga c;ah&ahm... lmzas1z mektub 
dedigin nedir? 

- Zeyneb bu sabah imzas1z bir mek
tub alm1~.. Biitiin bu hadisenin ba&I o 
mektub. 

- Kim yazmt~ bu mektubu? 
- F eride Hamm! 
Raika Hammefendi bu neticeyi zaten 

beklediil;i ic;in Sefigin bu cevabma hie; &a~
madi. Giiniin birinde, bu me~'um kad1 • 
nm, boyle bir hadiseye sebeb olacagl za
ten belliydi. 

- Bu i~te, Feride Hammm parmagx 
bulundugunu zaten tahmin ediyordum, 
oglum, dedi. Onun ic;in, Zeynebi zaten 
kabahatli bulmad1m. Boyle de olmasa, 
yani ortada bir imzastz mektub meselesi 
de bulunmasa, kabahatin Zeynebde de
gil sende oldugunu soylemekte tereddiid 
etmezdim. Ben, bu neticeyi, senin evlen· 
me karanm verdigin zaman soylemi&tim 
zannederim. Hahrhyorsun de gil mi? 

Sefik, annesinin Eskihisarda soyledigi 
sozleri filhakika hat!rhyordu. Hat~a bll 
sozler, kelimesi kelimesine aklmdaydi. 
Raika Hammefendi, ona «senin ahlab
nt bilirim. Hevesin ugrunda her~eyi feda 
edersin. Sana kap1lan bu miidafaaSIZ c;o-

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agnlanntzt derhal keser._ 
- - icabtr.da gUnde 3 ka,e ahnabilir. - -

SOLUCAN dedigimiz bagusak KUROLARI 
Ekseriyetle <:ocuklarm baaersaklarma yapu;arak kanlarene 
emmek surelile bUyiiyen ve Ureyen muzer hayvanlarder. Bunlar 

HAZ1MSIZliBA, KANSIZLIBA ve bir ~ok HASTAliKlARA 
sebeb olurlar, karm ~i~rneleri, burun ve makad ka§mmalari, 
1shal, oburJuk, salya akmas1, ba~ donmesi ve daha bir ~ok 
gayritabii baUer gorunur. Bunun ilaca ~ocuklara verilmesi 

pek kolay olan 

iSMET SANTONiN BiSKUiTi 
dir. Aile doktmunuza dam~m1z. Kutulann iC{inde sureti istimali yazihdir. 

Okuyunm:. her eczanede tiat1 20 kuru~tur. Yalmz tiSMET) ismine DIKKA r 

istanbul (;i~ek~iler Cemiyetinden: 
Nizamnamemize bir f1kra ilavesi ic;in idare heyetimizce arzohn,acak 

teklif hakkmda bir karar verilmck iizere 5/9/938 pazartesi giinu ic;timaa 
davet edilen umumi heyetimizde ekseriyet has1l olmad1gmdan 12/9/938 
pazartesi glinu saat 10 da Galatasaray mektebi bitil?igindeki cemiyet mer
kezine tekrar toplanacag1 ve azanm bu i~timaa i~tirakleri rica olunur. 

BASUR Memelerini 

~EKTA 
PAll iLE TEDAVi EDiNiZ. 

Kapah 

Kayseri 
Zarf Usulile Eksiltme 

Belediyesinden : 
ilan1 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : Kayseride yeniden yap1lacak olan mezhaha 
in~aatlc!.I.r. Muhammen ke~if bedeli ( 100471.43) lirad1r. 

2 - i& vahid fiat lizerinden verilecektir. 
• 3 - Bu i$e aid $artnameler ve evrak vesaire. a~ag1da yaz1hd1r : 

A - Eksi ltme ~artnamesi, 
B - Eksiltme sartnamesine ek ~artname 

I ~')~ .. f f./11: C - lVIukave1e projesi, 
D - Baymd1rhk i:;;leri genel ~artnamesi, 
E - Fenni iJartname, 
F - Ke~i£ ve silsilei fiat cetvellerine metraj cetvelleri, 
G - Proje vesair evraklar, 

!stivenler bu i~e aid olan projelerle ~artnameler ke~ifname ve saireyi 
Kayseri Belediyesinden 15 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktan 6273 lira elli yedi kurw~tur. 
5 - Eksiltme karan 12/9/938 tarihine rasbyan pazartesi gii.nii saat 12 de 

yarnlacakhr. 
6 - Eksiltmiye i!$tirak edebilmek ic;in ~imdiye kadar elli bin lirahk bir bi

na i~i yapm1:;; olduklarma c!.air Baymd1rhk Veka.letinden ehliyet ve
sikasi ve cari senenin Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz etmeleri ve in§aatm 
devam1 miiddetince bir miihendis veya mimar veyahud bir fen me
muru kullanacaklard1r. 

7 - Teklif mcktublan yukc.nda yazl11 ~n ve saatten iki saat evvel Bele
diye Enci.imen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gi:inderilecek mektublarm ihale saatinden nihayet iki saat evvelinde 
£(elmi~ olmas1 ~arthr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edil
mez. ( 5850) 

~- Meraklandtntz m• 
Hiddetlendiniz mi? 

Korktunuz mu? 
?20damla 

NEVROL CEMAL 
ahmz. Butiin sinir buhranlarmiZI yatJ~tmr. Baygmhgtmz, l(arptnhmz, tees· 
suriiniiz ge<;er, derhal lerahlarsmtz. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i kullan· 
mtyan, se;miyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalmz ismine 
hem;iyeniPr vard•r (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ismine dikkat edim7.. 

cugu, bir oyuncak gibi kmp bir tarafa a
tacaksm diye korkuyorum» demi~ti. 

Sefik, o giin, ahlakmm degi~tigini id
dia etmi~. annesinin endi~elerini haks!Z 
bulmu&tu. Fa kat, ~imdi, kendi hatas1 yii
ziinden y1kilan saadetinin ~u peri~an 
manzaras1 kar$Ismda, annesinin o sozle
rini hakh bulmaktan ba~ka bir~ey yapa
mlyor, ondan ve kendinden utamyor, su
suyordu. 

Raika Hamm, bu nokta iizerinde faz
la man li.izumsuz, hatta tehlikeli buldu
gu ic;in lakudiyi degi~tirdi: 

- Biitiin bunlan &imdi bir tarafa bl
rakahm. T amiri imkam olm1yan &eylerle 
beyhude vakit ge~irmektense, vaziyeti 
di.izeltmenin yolunu anyahm. Simdi ne 
yapmak niyetindesin? 

- Hie; bilmiyorum, dii&iinmedim ve 
dii~i.inemiyorum. Bir~ey yapmak niyetin
de olmak ic;in evvela Zeynebin nerede 
bulundugunu bilmeliyim. 

- Onu bilmek giic; bir~ey degil. Ben, 
Zeynebin dogru annesinin yanma gitti
~ine eminim. 

- Acaba~ 

- Hie; ~iiphe etme. Ba&ka nereye gi-
debilir? Sahendeden ba&ka arkada&l ol
madigmJ biliyorsun, hatta bunu kendin 

soyledin. 
- Evet, amma .. 

- Aklmdan, olm1yacak ~eyler gec;ir· 
di~ini hissediyorum oglum. Fa kat boyle 

~eyler dii~iiniip kendini biisbiiti.in iizme. 
Zaten faydas1 da yok. Zeynebin ~u da· 
kikada Eskihisarda bulunduguna yemin 

edebilirim ... 

- Peki, siz ne tavsiye ediyorsunuz? 
Ne yapay1m! 

Raika Hammefendi hie; dii§i.inmeden 
ce-vab verdi: 

- Bekle! 
- N eyi bekliyeyim anne? 
- Karmm mektubunu! 

Raika Hammefendi, ogluna bu nasi

hati verirken, sozi.iniin samimiyetine k~n

disi de inanm1~ dei?;ildi. Fa kat, bir an ic;in· 

de zihninde tasarladi~l bir planm hula

sasJ olan bu soz, ~gzmdan, hemen hemen 

gayriihtiyari <;1km1~ bulunuyordu. Ma k
sadl, .?efigi, o me§hur ani ve delice ka

rarlarmdan birine saplamp, manas1z bir 

harektte bulunmaktaa menetmek ve bu 

miiddet zarfmda bizzat bir&eyler yapa • 

rak Zeyneble Sefigin arasml bulmaktJ. 
tArkaS1 van 



. inonu kamp1nd~ bir gun 
r··rk gencligi havacih { 

Gerginlik azahyor 

• imanl1 bir 
(:eklerle Siidetlerin miizakerelere tekrar 
ba~byacaklari kuvvetle iimid edilmektedir 

1~1n 

humma ~ah§Iyor 
Eskiden Turk k1zlari donanma i~in sa~larini 

kesip verirlerdi, Atatiirk kizlari ise havacd~k 
i~in canlarini veriyorlar 

cBa~tarat& 1 tnci sahl!ede J 

Pragda miitalealar 
Prag 8 (a.a.) - Sudet mahfilinde 

Bene&'in yeni plam gayrimiisaid bir in
tJba tevlid etmemi§tir. Usuli dairesi,lde 
tatbik edildigi takdirde, hukGmetin ser -
detmi~ oldugu ba~hca 9 teklifin tatbiki 
takdirinde, filen Karlsbad' daki ileri si.1 -
ri.ilmu§ 8 noktanm tahakkuku mum :iin 
olacaktJT. Son gunlerde hastl olan int1ba, 
bazJ Alman mahfilinin, <;eklerin feda -
karhklan kar§Jsmda ve garb devletler:nm 
gosterebilecekleri mukavemetin zafa .Jg
rami§ olmasJ kar§Jsmda baz1 Alman mah
fili yeni baz1 mi.italebatta bulunmak ;m -
kanmm has1l oldugu iimidindedirler. 

Bu ~erait altmda, bu mahfil Lord Run
ciman'm butiin gayretine ragmen hie; Lir 
hal suretine vanlmamasJ ic;in ellerinden 
geleni yapmaktadular. Siidetler yeni tek
lifleri reddetmek imkanma malik olduk -
lanndan, sozii adeta Berline b1raknu~ -
lard1r. Hitler'in Niirenberg'de Cekoslo
vak meselesinde bahsetmiyecegi ve yahud 
bu hususta sarih bir karar vermiyecegi 
hakkmdaki haberler, Pragda olduk<'a na
zan itibara almacak mahiyette telakki e
dilmi§tir. 

Turk Hava Kurumu Ba~kam ve davetliler, inoniinde genclik arasmda Mir::;akerelere ba~lanabilecek 

lnoni.inden geliycrum. Orad a Tiirkku- ku~ biiyiik bir terakki ve inki§af ic;inde- Prag 8 ( a.a.) - hi ma!Gmat alan 
§U kampmda c;ah§an ogretmen ve talebe dir. Tiirk gencleri, havacJhga kar§J biiyi.ik mehafilin kanaatine gore, hiikGmet, Mo
&enclerle, Eski§ehirdeki giizide hava za- bir a§k gostermektc ve c;ok disiplinli bir ravska-Ostrava hadisesini tasfiye ic;in bii
bitlerimizle tern as ettim. Onlann nas1l c;a- c;ah~ma sayesinde fevkalade muvaffak ol- yiik bir siirat gosterdiginden Henlein' ci
lt§hklanm yakmdan gordiim. Yiiregim, maktad1r. \=ah~malanmiz, Romanyah lerle miizakereler hemen tekrar ba~hya
bindigim mekteb tayyaresinin riizgarh ha- Prens Bibesko'nun da tebrik ederek soy- bilecektir. 
Vasmdan ziyade gorduklerimin iftihar ha- ledigi gibi, Li.iitin Balkan milletlerinin bu Hiikiimet tahkikat neticelerini 
asile dolu. sahadaki mesaisinden iisti.indiir. Siidetlere bildirdi 

Ben, gec;en :ene bugi.inlerde gene Ti.irk Fuad Bulca «Tiirk genci mi.istaiddir; Prag 8 (a.a.) - \=ekoslovak maka • 
Hava Kurumu ba~kam Fuad Bulcanm bize en bi.iyi.ik iimidi veren budur.» di- mat1, Moravska Ostrava hadiselerinde 
lutufkar davetile inonii kampm1 ziyaret yor. Ti.irk klZI da havacthga c;ok bi.iyi.ik mes'uliyetleri derkar olan polis memur -
etrni§ ,yarmm havaCJlanm or ada planar- bir sevgi ve alaka~osteriyor. Fa kat ka- Ian hakkmda icab eden kanuni tedbirleri 
ler!e c;ah§Irlarken gormi.i§tiim. Arada ge- nunlanm1z heniiz kadmlarm askerligini ittihaz etmi§tir. Bu husustaki tahkikat de
~en bir sene ic;mde. gordiigi.im degi§ikligi, kabul etmemi~ oldugu ic;in, ~imdilik kam- vam etmektedir. Mi.icrimler §iddetle tec-
lerakkiyi kafarn guc; ald1. pa mahdud miktarda ktz talebe almmak- ziye edilecektir. 

Ce<;en sene bir avuc; bz ve erkek Turk tad1r. Bu hadiseler dolay1sile namlar bugiin 
ocugu, Turkiin hayatmda uc; defa me§- Gec;en sene oldugu gibi bu sene de, Bene§'in nezdinde i<;tima etmi§lerdir. Na-

hur olan inoniinde c;adtrh ordugah kur- 1noni.i kampmda beni en mi.itehassis eden zular vaziyeti tetkik etmi§ler ve vaziyet 
lnu§lardt. Sekiz on planorleri vardi. Bu- manzara, planorle w;u~ ogrenen mi.inev- icab1 ittihaz1 laz1m gelen tedbirler hak • 
lin, di.inkii c;adularm yerinde, ma ma ver Tiirk k1zlanmn c;ah~masJ oldu. On- kmda gorii§mii§lerdir. 

beton ve elektrikle tenvir edilmi§ binalar- lar, daha <;ocuk denilecek va&ta ve vii- Saat 16 da Hodza, Kunt ile Ro§'u 
clan mi.irekkeb riizel bir mekteb lnonii cudde narin Tiirk kizlan, bir erkek gibi, kabul etmi~ ve kendilerine bu hususta ya
kayalarm.m eteginl' yaslanmt§; yii~me ha- bir asker gjbi <;ahw;orlar, nazik ellerile p1lan tahkikatm neticelerinden ve §imdiyer 
vzlan bile unutulmamJ§ ohttt 'bu moderrt plinor halatlanna yap1~1~ "' ~ekiyorlard1. kadar ittihaz edilmi§ olan cezai tedbirler
Inalarm onundeki geni~ Ut;U§ meydanma Kadmm en bi.iyiik zevki Q!an ren!l;arenk den ve tahkikatm hitammda allJlacak ay, 
e§id <;e§id planorler ve tayyareler ma- tuvaletler yerine hepsi haki ren'kte" i~ tu · ni mahiyetteki tedbirlerden malumat ver-
anml§... lumlan giymi~lerdi. Gi.izel yiizlerine Av- · f 
.~.ava~a. ka:ralik te~e!erin ~stii~~: 1.~ rupamn c;e~id <;e~id boyalan yerine gii- mt~~detler, biitiin ekalliyetlerle 

.~anor, baer aunaca g1bJ sesstz.' gurultu- ne~ ve riizgar esmer bir makiyaj yapmi&tt. 
~z dola§Iyorlar. Mektebde 7 sJ kJz, .111 Hepsi hirer Mehmedcik gibi yagJzla~nu~ anlaflrlar 
tse talebesi gene, planor~ii.liik ogrem~or: ve yavuzla~m~~. hepsi tuncdan bir cen- Prag 8 (a.a.) - Siidetler fukas1 ta· 
ar. Bu gender, yannm sJvJI tayyarec1len gaver heykeli olmu~tu. Vatana kafalari:e rafmdan ne§redilen bir teblig §oyle diyor: 
e hava ordusunun yedek subaylandir. yaphklan ve yapacaklan hizmeti kafi «Si.idetler fukasmm siyasi komitesi 
T .. kk 'k' I 'k1' mu"te} ass1s · k k 11 ·1 d h d 1 halkq Slovaklar miimessillerJ·, Macar . ur U§U 1 1 sene evve , I 1 gorm1yere o an e e izmet e en ou " 

gretmen ve iki tane de planorle i§e b~§- Turk kJzlannm c;ah~maktan avuc;lan na· muhtariyetc;ileri ve Polonya anla§masl 
arnl§tl. Bugiin, 3 ii k1z olmak i.izere •. b~r- mla~mt~h. Ah~hklan nazh ya~ayJ~a hi~ komitesi murahhaslan arasmda mii§terek 
ok miitehassJS ogretmenlere ~ahkhr. uymlyan bu c;etin ve mi.icadeleci hayatta, bir i~tima akdedilmi§tir. Bu i<;timada dev
unlann ic;inde pianorle diinya rok.orla;l erkeklerden, erkek havacJ karde§ler i ,c:~n letin zaruri ve acil olan reform meselesi 
~Panlar var. 19 ogretmen ~a~z~d1 pla- geri kalmamag1, yurda hizmette Turk ve milliyetler i§i hakkmda tam bir itilaf 
or ogretmeni olarak yeti§tinlmJ§tlT. klZinm Ti.irk delikanhsmda hi; farkm elde edilmi§tir. lcabJ hale gore miizakera-
T 1.. n -. 

iirkku§unun vas1talan da iki Yl J<;m- oldugunu ispat etmegi kendilerine bir ta devam edilmege karar verilmi§tir.» 
i::le 24 b l 1" .. .. 24 t k" "I Ia b b' · · f F k I f d l . · · . I . .. a§ angie p anoru, . e .a~u .. P - ore, 1r 1zzetme is meselesi yapmJ&lar- zr a ar, e era srstemz rstryor ar 
?ru, 23 D ;ens I akrobas1 planoru, 12 d1. Bu Ti.irk k1zlan, kendilerini bed en Prag 8 ( a.a.) - Muhte:if milliyetle-
I~t ~umandah akrobasi pl~nori.i •. 5 rokor kudreti itibarile erkekten zay1f yaratan re mensub fukalann akdetmi§ olduklan 
lanorii ve A~k~ra merkezm~e~.J!erle be- tabiatle de mi.icadele ederek onu yenme- ic;timada bu toplanhya i§tirai.; etmi§ bu!u-
aber 122 planorle 26 motorlu mekteb ge c;ah&Iyorlardi. M uhakk k k' b k nan zevat, r ekoslovakyanm federal sis -t . .. . B" k r . . . a I u nazi y 
n~!Yaresmden ~t·rekkebdu. uc;o. P ~- viicudlerm 1c;mde c;elik bir irade, kml _ temine riicu edilmesi laz1m oldugunu m:.tt-
or ve miiteadd1d mekteb tayyaresl fabn- maz bir azim sonmez b · · d tefikan beyan etmi•lerdir. k d • ' 1r 1man var 1. , 
a a yap1lmaktacm. . . Ti.irk klZim havalara hakim kdmak azmi, Bene, Slovak partisi reisi ile 

.. Bu sene ka·•pa giren tal~be 143 kt§I onlan giindi.iziin k1zgm gi.ine§i, geccnin goriiflii 
kdt, bunlardan 32 si muhtehf sebeblerle ayaz1 ve riizgarlann keyif ve hevesile Prag 8 (a.a.) _ Sloval{ halk!tJ f1r -
amptan aynl:mslardtr. Kampta mevcud b1kmadan, usanmadan, Yllmadan ugra&· kas1 reisi Tizo Reisicumhur Bene§ ta1a -

~ 11 talebede'l 1 0 erkek Ankara, 27 er- tmyordu. Ki.ic;iik avaklan ta~lara c;arpip fmdan davet edilmi§tir. Bu davete ica
/ ek 1 k1z lstanhul, 7 erkek 1 k1z Konya, acJyarak, narin kollannm adaleleri r;- bet ederek saat 16,30 da Riyase: : _ Jm~ 

erkek 1 k1z Bursa, 7 erkek lzmir, 38 lerek planorleri c;ekip tepelere c;Jkar ge '. hur sarayma giden mumaileyh sa at •"' !5 
erkbekl ~ ~diZ Aclan~, ~ erkek 1 kJzbE~ir4ne1 sonra bu motorsiiz kanadlann arasm~o:i~ te saraydan <;Ikml§hr. 
§tJ e enn en gelmi§tir. Adana §U es1 rerek kendilerini bo~luga koyu 
ta( b ·1 b' · · 1 · ~ 1 · venyor, Azledilen polisler 

e e 1 e mnc1 1g1 a mt§tJr. havalara fulatJyorlardJ. Sonra, tekrar te-
~imdiye kadar Ti.irkku§undan 148 peye hrmamyor, tekrar planorii c;ekivor- Prag 8 (Hususi) - Moravsko-Os-

&c· b .. IInistJr B 1 88 · A k 1 d H · · tra va hadiseleri hakkmda yapilan ilk tah-
'A ··~ rove a _ .. . un .. arm. 1 , Jar, te rar u<;u:or a: 1. eps1 k1ymet!i 
;,Q 1 B, 20 tan~s1 de C broves1 almJ§lar- ba~ogretmenlen Sab1ha Gokc;en gibi ya- kikat neticesinde i.ic; polise i&ten el c;ekti-
dtr · 1 k · · b rilmi&tir. T ahkikat devam etmektedir. · man bir tayyarecJ o rna Jsttyen u gene 

Cec;en sene talebe olarak gordiigiim kJzlar, &imdi heniiz ilk kanadlanm c;Irpan lngiliz mufuhidinin tetkikleri 
Bene k1zlardan i.i<;ii bu sene kampta og- yavru ku~lard1 ; yann he psi birer di~i kar- Prag 8 ( a.a.) - lngiliz mi.i~ahidi 
retrnen namzedi olmu§lar vc Tiirkku§u- tal olarak !nonii kayalanmn tepelerinc Prat, Ostrav' a gelmi§tir. Polis miiditiye
nun i.iniformasm1 giymi§lerdir. degil, yurdun en yiibek daiHarmm ~ahi- tin ne&rettigi bir tebligde, ic;tima etmek is-

Bu sene I 0 tammuzdan 4 eylule ka- kalarma yi.iksekten bakacaklardi. tiyen bir Siidet Almanlan grupunu dagtt-
Qar lnoni.i kampmda yapllan u~u§lar da 1nonii kampmda c;alt~an Turk k1zlan- tJgmi, c;i.inkii muhalif siyasi kanaatte bu
Re~en seneye r.isbetle pek c;ok artmi§tir: mn, kadmhklanna ve havaya kar~1 yap- lunan diger halkm asayi§i ihlal edebile -
l - 404 yelken u~U§U, 170 saat 41 da- hklan ha~in mi.icadele ile tabiati iki defa ceklerinden ~ekindigini bildirmektedir. 
kika, yenmege muvaffak olan c;elik iradeleri, Ba~ka bir hadise 

2 - 78 tayyare romorkile kalkt~. yurd irin rali•malanmtzda hepimize bir 
3 k · · " ..- ' Prag 8 {a.a.) - Ceteka ajansi teb-- 326 velken uc;u~u yapma l<;Jn a- ornek olabilecek yu"ksekliktedir. 

211 d' li~ ediyor: 
or Jsor ile kalkl§, . Yirm1' sene evvel Tu"rk k1rlan, donan-
4 k 'I k lk ( lk t 7 eylGI tarih1'nde Hlusen admdaki u-. - 619 otoromor 1 e a 1~ 1 a- 1 1 

[,,..., .. ) rna yaphrmak ic;in giize uzun sa<; anm . k Alman adasi sakinlerinden 300 ka-
5er H;m ' lk ('lk kesip verirlerdi. Atatiirk neslinin kizla· ' c.. adm •ehrin belediye reis muavinine . - 9878 ,,rr.ortisor ile ka I§ 1 ta- · h · 1 • 

l 1 ISe avacihk ic;in canhnm v~nvor ar. bir 1 yet oondererek Alman rocuklannm 
,, er ic;in). ABIDIN DA V ER " ... 

B I · · (' 1 k Ian 7 T roppav mektebine kaydedilmesini iste-u VI birmc1 ta 1m o ara yap! 
1'1. uhtelif hare~·tin m"cmuu 11.345 e ba- B"":. ''k f ~ t 1' • mi~lerdir. Heyet belediye reis muavininin 
I uyu a§IS mec lSI d' d k d k d I k k 1

;; oll'l,"tur Bu cidden kesif bir <;ah§ma nez m en c;1 t1g1 ma a a m ar, so a -
d-""'ekti;. · ' toplamyor larda bir alay te~kil etmege te~ebbiis et-

Turkkusu uml'mi mi.idiirii hava yar- Roma 8 {a.a.) - Resmen bildinlJi- mislerdir. Ancak polis kordonu kendile-
b~y, Osm;J.n N u:; Baykal ile ba§ogret- gine gore biiyi.ik fa§ist meclisi, yakmda rini daRilmaga davet etmi&tir. Dort ka
~en Atatiirk 1 .. 71 Sab;h;, Gokcenin ve akdedecegi ic;timada bilhassa 1rk mese1e- dm bu davete itaat etmediklerinden polis 
{ ava Knrum•J bc.~kam F uad Bulcanm, si ve beynelmilel vaziyetle me§gul ola - karakoluna goti.iriilmii~ler ve biraz sonra 
·· •:,,1 t~ lim hev~tinin, himmetlerile Tiirk- caktu. serbest buakilmJ~IardJr. 

Alman ~alebesi grev yaptz 
Prag 8 (a.a.) - <;ocuklanmn Trop

pav ~ehri mektebine kaydedilmelerini is
tiyen Hi.ilsen admdaki Alman adac1~1 
sekenesinin c;Ikarmi~ olduklan ihtilaf sebe
bile zikri gec;en ~ehirde bir grev patlak 
vermi~tir. Alman c;ocuklar mekteblere 
gitmemi~lerdir. Bu yi.izden tedrisat ya -
PilmamJ~tJr. 
Doktor Bene~ bir nutuk soyliyecek 

Paris 8 (Hususi) - \=ekoslovakya 
Cumhurreisi Doktor Bene§ cumar'esi ak
~ami saat I 8 de radyo vasttasile Cekos -
lovak halkma bir nutuk irad ederek vazi
yeti tahlil edecek ve Cekoslovakyan:n fe· 
dakarhklan hakkmda izahat verer·~'- •ir. 

Franszz ordusunda hazzrlrk 
Paris 8 (Hususi) - Frans1z ordusu 

kumandanlan arasmda mi.ihim degi~iklik
ler yaptlmi~, bir c;ok kumandanlar teh
i.ide sevkedilmi~tir. .)ark hududundaki 
miistahkem mevkiler hali harb vaziyetin -
dedirler. Hudud mmtakasmdaki garni -
zon sehirlerinde ki§Ialar askerle doludur. 

Bugi.in ne§redilen bir teblig kabinenin 
fevkalade bir toplantl yapacagma dair 
deveran eden §ayialan tekzib ederck, 
alman askeri tedbirlerin kafi goriildugii -
nii, yeni asker! tedbirlere ihtiyac hisse -
dilmedii!ini bildirmektedir. 

ltalyamn beyannamesi 
Londra 8 (Hususi) - halyan hii -

kGmeti Siidetlerin noktai nazanna mu -
zahir oldugunu bildiren bir beyanname 
ne~retmi~tir. Mevzuubahis beyanname -
nin Si.idet Almanlan lideri M. Henle -
in'in talebi i.izerine ne~redildigi haber ve
rilmektedir. 

Franszz maslahatgiizarr, Kont 
Ciano ile goriiflii 

Paris 8 (Hususi) - Romadaki Fran
siz maslahatgiizan Blonde!, bugiin o~le
den sonra !talyan Hariciye Nazm Kont 
Ciano'yu ziyaret etmi§tir. Mi.ilakat bil -
hassa Siidet meselesi etrafmda cereyan 
etmi~tir. 

Almanya, Japonyadan yardzm 
istemif 

Londra 8 (Hususi) - Tokyodan a
lman haberlere gore, Alman hi.ikGmeti 
T okyodaki el<;isi vas1tasile J apon hiiku -
metine muracaatle herhangi bir kan§tkhk 
z.uhurunda ] aponyanm Almanyaya yar
dtmmt istemi§tir. 

Lord Runciman Londraya 
donmiiyor 

Londra 8 (Hususi) - Lord Runci -
man'm vaziyet hakkmda beyanatta bulu
nacagma ve yorgunluk neticesinde Lon -
draya donmek i.izere bulunduguna dair 
verilen haberler resmen tekzib edilmek -
tedir. 

Lord Runciman bugi.in Cekoslovakya 
Ba§vekili Doktor Bene§'le uzun bir mu
l$katta bulunmu§tur. 

lngiliz kabinesi toplamyor 
Londra 8 (Hususi) - Kabine pazar

tesi giinii toplanarak beynelmilel vaziyeti 
tetkik ve miizakere edecektir. Hitler pa
zartesi giinii Niirenberg kongresinde ka
pam~ nutkunu irad edeceginden, 1ngiliz 
kabinesinin toplantiSina hususi bir ehem
miyet atfedilmektedir. 

Cemberlayn'rn laaliyeti 
Londra 8 (a.a.) - Skoc;ya'da dost

larmm nezdinde bulunan Ba~vekil Cem
berlayn, diin ak~am oradan harekt etmi~ 
ve bu sabah Londraya gelmi~tir. 

Londra 8 (Hususi) - Ba§vekil <;em
berlayn bugi.in Hariciye Nazm Lord 
Halifaks'la mi.ihim mi.izakerelerde bulun
mU§tur. Maliye Nazm Sir Con Simon'la, 
Hariciye N ezareti daimi miiste§an Sir 
Robert Vansitart miizakerelere i§tirak et
mi§lerdir. 

Niirenberg'de selirlerin miihim 
miilakatlarz 

Berlin 8 (Hususi) - Niirenberg'de 
bulunan F rans1z elc;isi F ransuva Ponse 
Berline donmi.i§tiir. ingiliz biiyiik d~1si 
Nevil Henderson, Alman Hariciye N a
zm von Ribbentrop'la Niirenberg' de u -
zun bir miilakat 'yaparak, Londradan al
dJgJ talimat hakkmda izahat verm= : ~ir. 

DigeJ taraftan ortada dola~an bir $a
yiaya gore sefir Hitler tarafmdan kabul 
edilmi~tir. Y almz bu haberin dogru olup 
olmadigmJ tahkike imkan hast! o1mamJ§
tlr. 

Posse de Naz1rla son vaziyeti gorii~
mi.i§tiir. 

Henlein'in nerede oldugu 
bilinemiyor 

Londra 8 (Hususi) - <;ekoslovakya
da cereyan eden hadiseler hakkmda ya
p!lmakta olan tahkikat heniiz neticelen
memi§tir. Sudet Almanlan lideri Henlem 
vaziyet hakkmda mahallinde tc::.::,.,.tta 
bulunmak i.izere Niirenbergden tayyare 
ile \=ekoslovakyaya gitmi§ ve Siidet f1r -
kas1 erkanile gorii§tiikten sonra Niiren -
berg' e donmi.i§tiir. 

Prag 8 (a.a.) - Henlein'in dun ak-

T rakya hafriyabnda 
tarihi §aheserler 

Vize hoyugiinde meydana ·~Ikan odada bulunan 
k1ymetli eserlerin Birinci as1r Trak Krallar1na 

aid oldugu anla~dd1 

lstanbul 8 (a.a.) - Ti.irk T arih Ku-~ yap!lm1~ bir <;elenk zuhur etmi§tir. Altm 
rumundan: yarraklar ve apEkler biiti.in lahdin imti-

T. T. Kurumunun Trakya bolgesin - dadmca devam etmektedir. Bunlann 0-
deki hafriyatlm idare eden Dr. Arif Mii- li.ini.in kiilii i.izerme vazedilmi§ bir kuma§I 
fid Mansel orada c;1kan baz1 eserleri Is- tezyin etmi~ 0l'11alon muhtemeldir. Lah
tanbul miizesine getirmi§tir. Bu hafriya- dm cenub kenarmda k1hf1 kismen muha
tm son giinlerd~ki neticesini Dr. Mansel f;)za edilmi~ Tll.tn bir k1b<; bulunu§tur. 
T. T. Kurumuna su suretle izah etmi§tir: Biraz daha ileride ise dort hanc;er dur • 

« 13 agustos 1938 tarihindenberi Vize maktad1r. Orta k.s:mda, iizerleri mah • 
koylerinde yap11an hafriyat miihim neti- kGk tezyinah havi ta§lar ihtiva eden iki 
celer vermi§tir. Vize kasabasmm 5 km. altrn yi.i?.iik, i<abutma tezyinat1 havi a
cenubunda ve <\nadere ismini ta§Iyan kii- yakh ve kulplu be~ giimi.i~ vazo bulun • 
c;iik bir derenin kenannda bulunan 55 m. rr ·r. Bilhassa bu vazolar gerek bic;im. 
kutrunda ve 9,5 m. yiiksekligindeki ho- gerek i.izerlerind cki kabartma tasvirlerden 
yi.igiin ortasmda muntazam i~lenmi~ ki- ~ ':l 1 ayt antik san'atin birer ~aheseri olarak 
rec; la§mdan vapiim1~ 5 m. uzunlug~nda zikreclilme~e laytKtJr. Lahdin ~ark taraf1. 
ve 3 m. geni~liginde, i.izeri tonoz §eklinde yani oliini.in ayak ucunda tunc ve demir
bir kemerle or~iilmiis bir mezar odas1 mey- den yap1lmi§ '1ir mhh elbise ve bir insan 
dana <;IkanlmJ•ttr. Odanm k1sa taraflan ba§Jnl gayet san'atkarane bir surette tak
§ark - garb istikametindedirler. ~ark ta- lid eden bir mig fer bulunmu~tur. Tam a• 
rafmda merm~~ (erc;eveli bi kap1 mevcud- mile ~iimii~ ol;J.n bu migferin on taraf1 in
dqr. Kanmm oniine yekpare biiyiik bir ;an yiizi.ini.i taklid eden bir maske §eklin
ta~ vazedilmi~ ve bu ta~ iic; kuvvetli demir dedir. Migfenn yanmda, agz1 bezle or
kenetle esas binwa rapteddmi§tir. Mezar ti.ilmi.i~ bi.iyi.ik bir ki.ip bulunmu§tur. 
od:lsmm ic;i kamilen alc;1 ile s1vanm1§ ve :'u zengin 'iltm, gi.imii§, tunc, cam ve 
naki§larla orti:l:nii§tiir. Altta mermer pia- topra k eserler, tislub babmmdan M. S. 
kaj taklidi motifler ve bunun iizerinde ince I. inci asn ima etmektedirler. Bu devir
uzun bir §erid &ck!mde, ktrmlZl bir zemin de n~ vitahh Vize olmak i.izere §arki T rak· 
iizerinde, Lotus - Palmet motiflerini an- ya Kralhg1 mevcud oldugundan bu zen• 
dtran nebati , JJtifler ve ince, narin va- gin mezarm bir krala yahud kral ailesi· 
zolarla si.islii Sir friz bulunmaktadtr. Ke- ne mensub bir kumandana aid olmas1 la
merin i.ist klsm1, yani odanm tavam mavi z1m gelmektedir. Bu mezar gerek mima
zemin tizerinde beyaz rozetler ihtiva et- risi, gerek fresk tezyinah ve ihtiva ettigi 
mektedir. Bu•:da yald1zh semanm gos- asardan dolay1 birinci aSJT T rak kiiltiirii
terilmek istenildig; a§ikardu. Mezar oda- nt' dair pek -:anh bi fikir vermekte ve 
smm i<;inde, cel\ubu §arki ko§esine dogru, Traklarm viicude getirmi§ olduklan si
yekoare kalker ta§mdan yap1lm1§ ve iize- yasi bir te§ekkiiliin zenginlik, satvet ve 
ri iki tarafa meyilli bir ta§ kapakla orti.il- ihti§ammJ gostcren miihim bir vesika te§
mi.i~ bir lahd mevcuddur. T a§ lahdin ii- kil etmektedir. 
zeri dahi stvanmJ§ ve bilhassa on cephesi Bu hoyiigiin takriben 25 m. cenubu 
nakl§larla tezyin cdilmi§tir: Bu tarafta ~~;at~ :.;inde kaz1lan 4 m. yi.ihekliginde ve 
bir kap1 ve kapmm sagmda ve solunda 30 m. kutrundaki kiic;iik bir hoyiikte ise, 
girlandlara benziyen nebati motifler goze tam merkezde ve harici zemin seviyesin
<;arpmaktadular. Bu fresk tezyinah vu- de, bahk mtl §ek!.nde, tuglalarla ortiil
zuh ve sadeliginden dolay1 Augustus za- mii~ yan yana iki mezar bulunmu§tur. 
manmdaki fre~kleri, bilhassa Pompeyi Sark - garb istJkametinde olan ve bir ka
i.i<;i.inci.i frensk iislcibunu hahrlatmakta - dma aid oldugu anla§Ilan birinci mezarda 
d1r. Fa kat Vize fresklerine Rumen fres- altm yapraklardan mi.ite§ekkil bir c;elenk, 
ki denemez. Bunlar · k~ndllerine has oir Ienger, toprak ve cam muht~lif vazol r 
«Trak iislubu» ihhva etmekte ve bu ba- ve kablar bulunmu§tur. Olii gene yaktl
ktrndan hususi br ehemmiyet arzetmekte- mi~tJr. Daha ki.ic;iik olan ikinci mezarda 8 
dirler. ise ki.ilden maad~t toprak iki <;ocuk hey-

Odanm i!tinde, lahdin etrafmda, pek kelcigi bulunmu$tur. Bunlardan bu <;ifte 
miihim tunc ve toprak asar bulunmu§tur. mezarm bir kadm ve c;ocuga aid oldugu
Lahdin ba§ ve ayak ucunda birer tunc nu istidlal etmek kabil oluyor. Ayni dev
§amdan vardu. Civarda ise kulplan gayet reye aid oldugu c:nla§Jlan bu mezann bu~ 
san' atkarane i~lenmi§ muhtelif cesamette yiik hoyiikte medfun olan kral yahud 
tunc vazolar, ag1~larmda fitilleri muhafa- prensin akrabasl bir kadma aid olmasi 
za edilmi~ olan kandiller, lengerler, tava kaviyyen muhtemeldir. 
~eklinde uzun lculplu kaplar, bir el feneri, Halen bu iki hoyiigiin 600 m. §arkm
cam siirahiler, muhtelif §Ckil ve eb' add a da bulunan bir ii<;iincii hoyi.ik kazilmak
san cam dan mamul tabak ve kaseler, ki- tad1r. T ran~eler siiratle ac;Jld1gmdan bu
lid, anahtar ve aplik gibi tahta c;ekmece- gi.inlerde bir netice almacag1 i.imid edili- ' 
Jere aid tunc par<;alar, birc;ok toprak ki.ip yor. 
ve vazo meydana c;Jkanlml§tlr. Bilhassa Hoyiik ameliyesi bittikten sonra heyet 
lahdin garbinde bulunan agz1 kiil ile dolu Vize kasabasJ ic;inde, ileride bi.iyiik ka
biiyi.ik bir kiip calibi dikkattir. Lahdin zilara esas te~kil edec k olan sondajlar 
ic;inde ise olii kism!'n yakJlml§ olarak bu- yapmaga ba§hyacaktu. Ayni zamanda 
lunmu§tur. Garb cihetinde oldugu anla- K1rklareli civarmdaki hoyiikler dahi a
silan ba§ taraf·'lda i.izeri altm yapraklar- ra~tmlacakhr. Bu ara&tlrmalar eylGl so
la tezyin edilmi~ ve nebati bir maddeden nuna kadar devam edecektir.» 

~am Cekoslovakyaya gitmi~ olduguna da- ' 
ir olan haberleri teyid edecek hic;bir ha -
ber almmamJ§hr. Sudetler fukas1 Hen
lein'in Ni.irenberg'i terketmi~ oldugu ha
berini miitemadiyen tekzib etmektedir. 

Londra matbuatzna gore 
Londra 8 (a.a.) - Umumiyetle 

Londra matbuat1, son Cekoslovak tek -
liflerini tamamile makul bulmaktadJr. 

Manchester Guardian diyor ki: 
Daha fazla tavizde bulunmas1 Jc;lll 

Cekoslovakyayl tazyik etmek onu AI -
manyaya teslim etmek demekti. 

Matbuat, diger taraftan Times gaze
tesinin Cekoslovakya hududlarmm degi~
tirilmesi suretile bir tawhal bulunmasma 
dair olan telkinlerini tasvib etmemekte -
dir. 

Fronsrz gazete1eri tela~ta 
Paris 8 ( a.a.) - Paris gazetelen, 

diin, Cekoslovakyada gec;en hadiseler ve 
yap1lan miizakerlerle me~~ul olmaktadu. 

Epoque ~oyle yaz1yor: 
«N as II Cekoslovaky a meselesi A vus

turyamn i~~alinin ertesi gi.inii ortaya c;tk
tJysa, Si.idet mmtakasmm i~galinin ertesi 
giinii de Macar meselesi, Danimarka me
selesi. Romanya meslesi ve Alzas mese
lesi ortaya c;1kacaktJr. Biitiin F ranstzlann 
bildiF;i i$te budur. Miiretteb hic;bir hadise 
hic;bir Siidet hareketi F ranstzlara soguk
kanhhklanm kaybettiremiyece~i ~~:ibi, ka
rarlanndan da dondi.iremivecektir. Fran
sJzlar, hala bu saaatte bir harbin oniine 
gec;mek i<;in imkanstza bile tevessiile ha· 
z1r bulunuyorlar. Falcat onlar harbe mec
bur edilirlerse vazifelerini son haddine 
kadar yapmakta tereddi.id etmiyecekler
dir.» 

Balkan tJb kongresi 
( Ba$taTa/l 1 tnc1 sahi/cde> 

rine olan tebligleri takib etti. 
ic;tima1 miiteaklb degeler hep birlikte 

Taksim Cumhuriyet abidesine giderek 
Balkan Hekimler Birligi namma me • 
rasimi mahsusa ile bir c;elenk vazettiler. 

Ogleden sonra profesor $ahovic; kan
sere clair miihim bir konferans verdi. 
Biikre~ Universitesi dogum klin igi 

profesorii Dr. Sheorgheu da kendi ih-
tisasJ dah ilinde ~avani dikkat bir kon -
feranstan sonra, Yunan murahhas1 dok
tor Mihaelidis, Rumen murahhas1 dok
tor Popesco Buz, doktor Sava Bugarski 
ile ordinaryiis profesor doktor General 
Tevfik Saglam muhtelif hbbi hadiseler 
etrafmda miihim hirer tebligde bulun
mu~lardir. Kongre bugi.in saat 15 te tek· 
rar tonlanmak iizere dagilm1~tir. 

Bu!:{iin ogleden evvel umumi toplanh 
voktur. Delegeler Universite ve hasta
neleri zivaret edeceklerdir. Ogleden 
sonra 3.10 da konferans ve ilmi tebligle
re program vec;hile devam olunacaktJr. 

Geceki zivalet 
Kongre azalaq serefine di.in gece Pe

rapalas otelinde 150 ki~ilik bir ziyafet 
verilmi§tir. 

Abideye f;elenk 
Ttb kongresi murahhaslan diin ak~am 

saat 12.30 da grup halinde Taksime gi
derek, Cumhuriyet abidesine bir celenk 
koymu~l ard1r. __. .... __ 

Freud'a ameliyat yapdd1 
Londra 8 ~a.a.) - Freud' a b. ~"n 

ogleden sonra bir ameliyat yap.: ~i~hr. 

S1hhi vaziyeti hic;bir endi§eyi tevlid ede· 
cek mahiyette degildir. 



Yavrunun gurbuz, tombul, saglam, ne1eli olmas1n1 istersen Fosfatin Necati yedir. BahGekapl Salih N 

KUVVE:T ~u~u~u 

ViT LiN 
Kans1zhk, kem•k hastahklar1, dimaft yorgun!uklar• ile 

vitamlnslzllkten dogma butUn zay1fhklar1 ge~iri. 

v .. 
I N T A L • 

I 
Her annenln bilmesl leap eden bir kuvvet ~urubudur. ~o

cuklaun•za Vltalln kuvvet t;urubu vermekle onlara 
sallam, gUrbUz ve ne1f'eli yetl~tlrlrsiniz. 

T A • 
I N v • 

I L 
Mektep ~altndakl gen~lerle emzikli kad1n veya ih tiyarla· 

rtn hayati kudret ve kuvvetler lni art~r~r. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ISTANEIUL 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
I- !daremizin Yav§an ve Camaltt tuzlalan i~in memur, amele ve 

~ ;;,.,,.,,., hafif yiik naklinde kullamlmak tizere hirer tonluk iki aded 
§artnamesi mucibince a~1k eksiltme usulile satm almacakbr. 

II - Muhammf#n bed.eli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvak
teminab 360 liradrr. 
III - Eksiltme 17/9/938 tarihine rashyan cumartesi gtinii. sa at 11 de 

bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Alun Komisyonunda ya· 

IV - $artoameler parastz olarak her giin sozii ge~en §Ubeden alt. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin kataloklarile karoseri §ekli 
dahili taksimahm gosterir bir plan ile benzin sarfiyatmt gosterir fen
tekliflerini ihale giiniinden 5 giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen §U

vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 

VT - 1steklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii
paralarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri Han 

( 6013) 

I - !daremizin Pa~abah~e fabrikasmda in~a edilecek at kthf am
i~in :sartnamesi ve inhisarlar in~aat ~ubesince intihab ed.ilecek ntimu
mucibince 80000 aded tugla pazarltk usulile satm almacakttr. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira ve muvakkat temi-
1 02 liradtr. 

III - Pazarhk 10/IX/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 9,30 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat :;iubesindeki Alrm Komisyonunda ya. 

ktrr. 
IV - ~artnameler parastz olarak her giin sozii ge~en §Ubeden all-

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tugladan 
adedini tetkik edilmek iizere !nhisarlar $ubesine vermeleri laztmdtr. 

edilcek ntirnune mubayaaya esas olacaktlr. 
VI - isteklilerin pazarhk ir;in tayin ed.ilen giin ve saatte % 7,5 gii

paralarile birlikte yukanda adt ger;en Komisyona gelmeleri ilan 
( 6130) 

NtiJ;N 

I - $artname ve projesi mucibince Gazi Anteb barut deposunda yaptl
cak bekr;i evi in~aah ve depo arazisinin tel orgii ile r;evrilmesi i§i 25/ 

1938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pazarltk usulile ek
konmu~tur. 

II - Kei$if bed.eli bekr;i evinin 1864,96 lira, tel orgii i§inin 248,26 lira 
eem'an" "2113,22 lira ve muvakkat teminab 158,49 liradrr. 
III - Eksiltme 24/IX/1938 tarihine rastllyan cumartesi giinii saat 11 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat $ubesi Allm Komisyonunda yaptla-

IV - Sartnan1e ve projeler 11 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Le
ve Mubayaat $ubesile Gazi Anteb Ba§mtidtirliigiinden almabilir. 

V - isteklilerin pazarbk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven
paralarile bir}ikte yukanda adr ger;en Komisyona, !stanbula gelemiye
taliblerin de Gazi Anteb Ba§mtidiirltigilnde miite§ekkil Komisyona mii-

eri ilan olunur. (6246) 
""""' 

Muhammen bedel Muvakkat Eksiltmenin 
§ekli saati Miktart beheri tutan temivati 

L. K. S. L. K. L. K .. 
200 kilo 
200 kilo 

- .78.54 314.16 23.57 A~tk eksiltme 11 

bk ~tvt 2000 kilo -.15.05 301.- 22.57 Pazarhk 11,30 
I - Sartnameleri ve niimunesi mucibince satm almacak 400 kilo jela
a~tk <'ksiltme;z:e ve 2000 kilo ~ivi 2/IX/938 tarihinde ihale ed.ilemedigin
yeniden ve pazarhkla eksiltmeye konmu~tur. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste
i ~tir. 
III - Eksiltme 26/IX/1938 tarihine rasthyan l'azartesi giinii hizala

yazJb saatlerde Kabata§ta Levaztrn ve Mubayaat $ubesindeki Ahm 
isyonunda yaptlacakttr. 

IV - $artnameler parasrz olarak hergtin sozti ge~en $ubeden almabi
gibi jelatin ntirnuneleri de goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme it;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii
e paralarile birlikte yukanda adt ger;en Komisyona gelmeleri Han 

(6247) 

TURKiYE 
KIZILAY CEMiYETiNDEN : 

Cemiyetimizce a!?agtda yazllt be~ l,l:alem e§ya satm almacakhr. Ta
liblerin hizalarmda yazth tarihlere kadar !stanbulda Yenipostane ci
varmda KlZllay hanmd.aki sah§ deposu direktOrliigiine kapah zarfla 
tekliflerini yapmalan ve fazla izahat almak ve §artname ile niimune
leri gormek iizere mezkur direktorliige mtiracaat etmeleri liizumu Han 
olunur. 
Miktan 
5000 m2 Podosiiet 
4000 rn2 Parlak kayt§hk deri 
9000 rn2 Parlak ztrhh derisi 

17500 m2 <;adtr bezi 
400 ki Urgan 

15/ 9/938 
15/9/938 
15/9/938 
15/9/938 
15/9/938 

saat 11 e kadar 
saat 11 e kadar 
saat 11 e kadar 
saat 15 

1fi KJ§t Beklemeyiniz ! 

KURK MANTOLARINIZI 
her yerden daha ucuz, daha itinah ve ayni nmanda uzun 

vade ile veresiye ~imdiden alabilirsiniz. 

Arjante Tilki -Kurk Ticarethanesi 
- Istanbul, Mahmudpalf& caddesi No. 137. Tel: 22554 -

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
imtihanla bir ofset ustas1 ahnacaktlr. 

Ofset makinelerinde ustahk yapabilecek kabiliyet ve iktidarda oldugu· 
nu ve bu tip makinelerde ~alt§hgmt vesaik ile de ispat edebileceklerin Dev
let Bas1mevi ba~vurmalan. (6233) 

ENiZBANK 
istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden: 

Mubayaa edilecegini 4, 5, 7 eyliil 1938 tarihli muhtelif gaeztelerle 
ilan ettigirniz Diesel motoriine aid teklifin kabul mtiddeti 15 birincite~
rin 1938 tarihine kadar temdid. 

I istanbul Komutanhg• Uanlar• I 
~--~2--~~~----Giimi.i§suyu hastanesi i9in 1400 kilo 
tereyagt satm ahnacakhr. Ar;1k eksilt
me ile ihalesi 12 eylul 938 pazartesi gii· 
nii saat 10 da yapllacakttr. Muhammen 
tutan 1750 Iiradtr. ilk teminatl 132 li
radtr. $artnamesi her giin komisyonda 
goriilebilir. isteklilerinin ilk terninat 
makbuz veya mektublarile 2490 sayth 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zth vesikalarile beraber belli giin ve 
saatte Fmdtkhda Komutanhk Satmal • 
ma komisyonuna gelmeleri. (5825) 

••• 
33 tiimen birlikleri hayvanatl i~in 

575,000 kilo yulaf sahn almacakttr. Ka
pah zarfla ihalesi 14 eylUl 938 9aqam
ba giinti saat 11 de yap1lacakttr. Mu -
hammen tutan 31625 liradtr. ilk temi -
nab 2372 liradtr. $artnamesi 156 kurU§ 
mukabilinde komisy;ondan verilir. !s -
teklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 saytlt kanunun 2 ve 
3 iincti maddelerinde yazth vesikalarile 
beraber ihale giinii ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek • 
tublanm Fmdtkltda Komutanbk Sa -
hnalma komisyonuna vermeleri. (5828) 

*** 
33. Tiimen birliklerile HayUarpa§a 

hastanesi ir;in 35400 kilo koyun eti satm 
abnacakttr. Kapab zarfla ihalesi 16 ey-

raber ihale giinii belli saatte Fmd1khda 
Kornutanhk Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (5830) 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh birlik

lerle Giimli§suyu hastanesi ic;in 50,000 
kilo koyun eti satm almacakttr. Kapalt 
zarfla ihalesi 16 eyh11 938 cuma giinii sa
at 10,30 da yaptlacakttr. Muhammen tu
tarl 21,000 liradtr. flk teminah 1575 li
radrr. $artnamesi her giin komisyonda 
goriilebilir. isteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 saytlt 
kanunun 2 ve 3 ii.ncii maddelerinde ya
zth vesikalarile beraber iliale giinii iha
le saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublanm F:mdtkbda Ko
mutanhk Satmalma kornisyonuna ver -
meleri. (5831)' 

*** 
fstanbul Komutanhgma bagh birlik • 

ler ic;in 45,000 kilo sadeyagr satm alma
caktrr. Kapah zarfla ihalesi 19 eylul 
938 pazartesi giinii saat 11 de yapllacak
br. Muharnmen tutan 42750 liradtr. ilk 
teminab 3207 lirad1r. $artnarnesi 214 
kuru§ mukabilinde komisyondan veri • 
lebilir. lsteklilerinin ilk teminat mak • 
buz veya mektublarile 2490 sayth ka -
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h 
vesikalarile beraber ihale giinii ihale 

lUI 938 cuma giinu saat 11 de yaptlacak- saatinden en az bir saat evveline kadar 
ttr. Muhammen tutar1 14868 liradrr. llk tekli£ mektublar1m Fmdtkhda Komu -
teminatt 1116 lirad1r. :;;artnamesi her t~hk Satlnalma komisyonuna verme • 
giin komisyonda goriilebilir. tsteklile - leri. (5834) 
rinin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 saytb kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yazth vesikaJarile bera -
ber ihale giinii ihale saatiooen en az bir 
saat evveline kadar teklif mektublarmt 
Fmdtkhda Komutanhk Satmalma ko • 
misyonuna vermeleri. (5832) 

*** Haydarpa§a liastanesi i~in 1825 kilo 
tereyagt satm almaca.ktlr. A'itk eksilt
me ile ihalesi 12 eylfil 938 pazartesi gii
nii saat 10,30 da yaptlacakttr. Muharn -
men tutan 2281 lira 25 kuru~tur. ilk te
minah 172 liradtr. $artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 saytlt kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yaztlt vesikalarile beraber Fm
dlkhda Komutanhk Sattnalma komis -
yonuna gelmeleri. (5826) 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh birlik • 

ler hayvanatl i~in 1200 ton yulaf satm 
almacaktrr. Kapah zarfla ihalesi 14 ey
lul 938 r;ar~amba giinii saat 10,30 da 
yaptlacakbr. Muhammen tutart 66,000 
liradtr. ilk teminatl 4950 liradtr. !;?art -
narnesi 330 kuru§ mukabilinde satlla -
bilir. tsfeklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayth kanunun 
2 ve 3 tincii maddelerinde yazth vesika· 
larile beraber ihale giinii ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmdtkhda Komutanltk 
Sahnalma komisyonuna vermeleri. 

(5827)' 

*** 
Karadeniz Bogazmdaki birliklerin 

hayvanah ir;in 120,200 kilo yulaf satm 
ahnacaktlr. Kapah zarfla ihalesi 14 ey
lw 938 ~ar§amba giinii saat 11,30 da ya
ptlacaktir. Muhammen tutan 6611 Iira
drr. ilk teminatt 496 liradtr. $artnamesi 
her giin kornisyonda goriilebilir. 1stek
lilerinin ilk teminat rnakbuz veya mek
tublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 ii.n
cti maddelerinde yazth vesikalarile be
raber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektubla
rmt Ftndtkltda Komutanhk Satmalma 
komisyonuna vermeleri. (5829) 

*** 
<;atalca miistahkem mevki komutan

hgt ir;in 6800 kilo koyun eti satm alma· 
cakttr. A~tk eksiltme ile ihalesi 16 ey
lw 938 cuma giinii saat 10 da yaptla • 
caktlr. Muhammen tutan 2380 liradrr. 
ilk teminab 179 lirad1r. $artnamesi her 
giin komisyonda goriilebilir. 1steklile • 
rinin ilk teminat makbuz veya mek -
tublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 lin
eli maddelerinde yazlh vesikalarile be-

• 

*** 
Karadeniz Bogazmdaki birlikler t~m 

10,000 kilo koyun eti satin ahnacakbr. 
A~tk eksiltme ile ihalesi 16 eylul 938 
cuma giinii saat 11,30 da yapllacaktlr. 
Muhammen tutan 4200 lirad1r. ilk te -
minatl 315 liradtr. $artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. lsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yazth vesikalarile beuber belli 
giin ve saatte Fmdtkhda Komutanltk 
Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(5833r 

Berrak bir ses veren Clllrfl 
yapm1yan ve 

300 DEFA 
Calmakla bozulm•yan 

POLYDOR 
Marka Gramofon plaklar1 piyasaya ~JkmJ§br. 

UrgUbiU REFiK BA!?ARAN Bayan RUHAT I!?IK 

80011 Hactla~ .tti.rkiisii 
80091 

Yeter Allah l~ln ol1un 

Kaysenh Ham bey tiirkiisii K _ 1 k ( Kii
1 
rd H •• 

RAS•H BEC:ER ar_,t gec:e er uzzam 
I . v . BAYAN NERMiN 80051 Annem bent evlend1r (Tiirkii) 8010 I Seni ruvada. gornp 

Al iiahm (Tiirkii) (HUzzam 
BAY AN BELMA Cici bay 

80071 NigAhm mestine BAYAN NEVZAT 
( Saba ~ark1) BOlli Hele hele Tiirkiisu 

Ben seni s~vdim seveli Bir inci gibi (Ne...a 
( BestemgAr ~ark1 ) 

Sayan Fahriye ozses BAYAN FAIDE YILDIZ 

8008 I Seni ben nasr Jii::'::: ) 80121 Ruya gibi_ (Hlizz~ ~arkt) 
Ge~en ak11am (Hicaz ~arkt) j Aylar ge~ttyor {Huseynl 

POL YDOR Gramofon Pliklarana her yerde t&rarla lsteylnl 

TUrkiye toptan sata, deposu: VAHE UTiiCiY 
Istanbul Sultanhamam Camcrba~1 han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 

•• 
Uskiidar 

1 - tlsktidar Ktz Enstitiisti i~in Gazhane mah 40 ton kok komiirii 
3000 kilo Bulgarya mah mangal komiirti a~tk eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muhammen fiatt kok komiirii beher ton 18 lira 90 kuru§ 
den 756 lira ve 3000 kilo mangal korniirii 4,25 ten 127 lira ki cem'an 
liradtr. 

3 - Terninat ak~esi 66 lira 22 kuru~tur. 
4 - Eksiltrne Cagaloglunda eski Diiyunu Umumiye oinast 

daki Yiiksek Okullar Sag1~manbgmda 12/9/938 tarihine rasltyan 
giinii saat 14 te yap1lacakttr. 

5 - isteklilerin ad1 ge~en giin ve saatte miiteahhid ve mahrukat~1 
i:luklarma dair Ticaret Odast vesikas1 ve muvakkat teminat 
Komisyona miiracaatleri. 

6 - Tart1 mektebde olacakttr. Ve tarttdan sonra kabul 

B ETAZiT YENi · tfRiLEQ TRRNVRY [ADDESi 11:114 TEL·2'5 ... 76 

39 Modeli 
ISTANBUL 

., 
imalat1m1z 

Piyasaya ~•kar1ld1. Katalok lsteylniz. 

istanbul Oniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
5/9/938 tarihinde Universiteye ahnacak me§e ve giirgen odunlan 

verilen fiatlar yii_ksek goriild.iigiinden ayni ~artlarla tekrar a~tk 
ye konulrnu~tur. lsteklilerin 435 lirabk terninat makbuzlarile 15/9[938 
~embe giinii saat 15 te Rektorliige gelmeleri. 



Yat1h 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remi liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. Ana, ilk, Orta 
ve Lise klS!mlarile Fen ve Ed.ebiyat kollan vard1r. Lisan tedr!satma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapilan 
paviyonla mekteb asri bir ~ekle ifrag edilmii;itir. Ktzve Erkek talebe icin ayn daireler vard1r. Talebe kayd1 
i<;in her gun ondan on albya kadar rnilracaat edilebilir. Fazla malumat ic;in tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

Ktz 
Erkek AY • 

I 
Horhor caddeslnde 

E LiSESi~::::IZ 
Ana, ilk, orta, lise stmflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk smtflardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden talebe okulun hususi otobilslerile naklolunur. KR Vld icin hergiin saat 10 dan 17 ye kadar milracaat kabul 

olunur. 1stiyenlere tarifname gonderilir . Telefon : 20530. 

• 
Istiklil · Lisesi DirektOrliigiinden : 

1 - ilk; Orta ve Lise klSlmlarma yat1h veya yabstz ktz ve erkek talebe kaydma ba~lanmu~trr. 
2 - Bu yll yeniden az talebe ahnacagmdan rnektebe girmek tstiyenler biran evvel milracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eyluliin onuncu gunilne kadar gerek mektubla, gerek mektebe ba~vurarak kayd1m yeni!e. 

melidir. Eski talebenin eylulun onundan sonra ya pacaklan milracaat kabul ed.ilmiyecektir. 
4 - lstiyenlere mektebin kaytd ~artlanm bildiren ta rifname parastz gonderillr. 

Adres : Sehzadeba~t Polis karakolu a:rkast. Telefon : 22534 

Mekteb ingilizceyi en iyi ogreten bir rnilessesedir. Milli terbiye ve kiiltilre son derece ehemmiyet verir. 

Almanca veya F rans1zca lisan dersleri miihtelif sporlar. 
ingilizce i~in ihzarl stntflar 

Orta k1s1m - Lise k1sm1 - Ticaret dersleri 
Mu .. HENDI"S KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, rnakine ve Naf1a milhendisi yeti~tirir. Ders

ler 21 eylul <;ar~amba sabah1 ba§hyacaktir. Leyli talebenin 20 eyh1I salt ak§am1 
mcktcbde bulunrnas1 laz1mdir. Tecdidi kay1d, erkek ktsrnmda 17 eylul cumartesi ve 19 eylul pazartesi gilnleri, 
ktz k1srnmda 20 eylul sah gilnildilr. Yeni talebenin kay1d rnuamelesi hergiln yaptlmaktad1r. Fazla malurnat i~in 

mektubla veya bizzat milracaat edilebilir. 

Beyoglu • TUnelb&fll • Yeniyol istanbul ikinci iflas memurlugundan: 

Modas1nda 
Biiyiik bir tebeddiil 

MiLbalc1gah cMakiyaj, katmad' 

CiLDE SURULECEK GA YET lNCE 
BiR PUDRA, TABU B!R GtrZELL!K 
VER1R. 

Parisin §Ik ve kibar kadmlari, yeni bir 
moda rneydana atmi§lardtr. Onlar, bil
tiln gun zarfmda hi~ parlakhk izi ver
meksizin ~eftali ~i<;egi bir ten temin e
den yeni bir pudra ke~fetmi~lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul lle en 
ince bir pudrayt ipekli elekten ii~ defa 
ge~irilmi~ ve hakikaten krem kopu~ii lle 

Her tUrlii yantklart, kan ~tbanlart, tra, yaralart, 
meme iltihaplart ve ~atlaklar1, koltuk a ltl ~tban• 
lart, dolama, akne ler, ~ocuklartn ve b Uy iikleri n 

hertUriU DE Ri iL TiHABLARINI 

En ~abuk 
surette 

ve en e min bir 
tedavi eder 

Bir giizellik kremi de gil, bir 4tok tennt • ara§hrmalardan sonra mutehassls• 
Jar tarafmdan istihzar edilmi§ sthht ve laydah bir cild merhemidir. 

Edirne Miidiirliigiinden: 
1 - Edirne bol~e san'at okuluna yaptlacak 5369 lira 54 kuru~luk ta

mirat i~leri onbe~ giln milddetle ac;tk eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i§e aid eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, hususi, fenni 

§artname, baymdtrhk i~leri gene! §artnamesi, ke§if evrakl Edirne NafJ.a 
Mi.idurliigilnde goriilebilir. 

3 - Bu i§in ihalesi 20 eylw sali gunu saat 15 te Edirne Naf1a Mi.idi.ir
lugii odasmda y~p1lacaktir. 

4 - Eksiltrniye girebilrnek i~in 403 lirahk muv~kkat teminat ver. 
mek ve a§agtdaki vesikalan ibraz etrnek laz1md1r. 

A - Nafta Vekaletinden veya Ed.irne Naf1a Mildiirlilgilnaen 15u i§e 
girmek ir;in ahnrn1~ ehliyet vesikasi. 

B - 938 yllma aid ticaret vesikast. 

kan~bnbn1~ pudrad1r. -Franstz kimya- ~~---••••••••••••llli••••••••••••~~~~r.. 
gerleri tarafmdan uzun ara~tirmalar ne-
ticesinde elde ettikleri bu en son usul
Tokalon muessesesi tarafmdan imtiyaZI 
almmt~hr. Tokalon pudrast, parlak bir 
buruna ve yagh manzarah bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMat:. bir ten temin ede
cektir. cFini Mat:t Tokalon pudrasm1 
kullandtgtmzda ne rilzgar, ne yagmur, 
ne de ter, cildinizin gUzelligini bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi arhran bir tazelik 

K 
istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden: 

Bankarntza aid deniz vesaitinde kullamlan mu§amba ortiilerden 270 
adedi yaglattmlacaktir, 

i~in ~artnamesi Materyel daireo.<>inden almabilir. Teklifler en gee; 
20/9/938 tarihine kadar mezkur daireye verilrni~ bulunr:nahdtr. 

Deniz Gedikli Er bas Orta 
~~tevke AlMAN l i 5 E S i veO~~~~et 

ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalon pudrasm1 isteyinlz ve kul

Milflis Leftere aid ve birinci arttlr - lammz. Okulu Miidiirliigiinden : 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 

Almanca o :gretmek i~in ihzari Slnlf:ar 
Der;;~lere 16 eylul cuma giinil ba~ l anacektlr. Kuytd muarrtelesi 9 eyhilden 
ttiuaren her gun saat 8 den 12 ye kndar: Niifus tezkeresi veya ikamet 
tezlH'resi: mahalli hukftmet doktorlugunca hsdikli s1hhat raporu <;i<;ek a~JSI 
kagtdl ve tilo a~tl!l kA.g1d1; alti lotograt ve mekteb tasdiknamesi veya dtp• 
loma~ile yapd1r. Fazla malflmnt i<;tn 49486. ya telefon edilmesi. ~ay1dlar 15 

eylul per~embe giinu saat 12 ye kadar devam edecektu. •••• 

··------~ ESKI ~EM ULM£KATIP 

mada takdir edilen k1yrnete nazaran 

yilzde yetrni§ be§ini bulam1yan istan • 

bul Bahkpazarmdaki fmnda mevcud 

harnur rnakinesi ve motOr ve saircnin 

ikinci arttlrmas1 12/9/938 pazartesi sa-

at 12 de yap1lacagmdan istiyenlerin ma-

1 - 7 ve 8 inci sm1flanrntzla ayr1ca donanrnaya gedikli er olarak or. 
ta okul mezunlan almacakhr. Killtilr orta okullarmm biltilnleme smavlar1• 

nm sonu olrnak ilzere kaytd milddeti eyllll nihayetine kadar devam ede • 
cektir. 

2 -. 7 inc! ~mlfa girrnek iqi~ bu sene 7 inci smtfa gec:;mi~ olmak, 8 inci 
Simfa g1rmek IGID d.e bu sene 8 mci s1mfa gec;rni~ bulunrnak ~arthr. Gedikli 
er olmak i~in bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulun-
mak laz1md1r. . 

3 - 7 inci s1mf i~in ya~ 13 bitmi§ 17 bitmemi§, 8 inci smlf i~in 14 b1tmi~ 
S A T I L I K .~11111111!~ Q~n bir .:nubasib arap1yor. Fabrika mu- 18 bitmemi~, gedikli er i~in 15 bitrni~ 19 bttrnerni olrnas1 laz1md1r. 

• ~- hasebesini bilenler tercih olunur. Acele 4 - Okul paras1z ve yatihdtr. Her ay bir miktar maa~ ta verilir. MU-

Ta§rada bir fabrika i~in ingilizce ve
hallind-e haz1r bulunmalan ilAn olunu . " ya ftan!::lzcay1 iyi l:iilir, T. c. tebaasm _ 

Miifrez Arsalar 522 posta kutusuna milracaat. racaatcllarm Kaslmpa~ada Okul Mildilrlilg~ne ba§ vurrnalan. (6110 r 
Y ah51Z Kalamt ~;~ deni~ ktytsmda, Miira- r~-------------------------------------------11 ... 

Tale be kaydma ba~lanH~br. Isteyenlere t a rifname gonderilir. caat: Ktz1ltoprak, Rii~tiiye sokak T. c • z 1• RAAT BAN KAS I OKULLAR GUNE$i KIZ 

Erkek • Yahh 

Be,ikta, - Y1ld1z Telefon: 42282• .. _ 47 No da Mic;o del!\letile _ .. 

~~~~------------~ 
BEYOuLUNDA 

ingiliz KIZ o .kulu 
Okul 21 eylfl.lde a<(tlacakttr. Kaytd ictm 12 eylfllden thbaren cumartes1 ve 

pazardan gayri ,her gun sabah saat 10 • 12 ye kadar okula muracaat 
,.. _______ , __ olunur. Telefon : 42724 -~••••••••i 

ad1kOy K1z Enstitiisii 
DirektOrliigiinden 

Enstitli ve Ak~am klsimlarma talebe kaydma 
: Pazartesi, Per~embe. Cuma saat 9 dan 16 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYAN~OSU 
Be~inci ke~ide : 11 EYL'OL 938 dcdtr. 

Biiyiik ikramiye 50 .. 000-liradtr 
Bundan ba~ka : 15.000. 12.000. 10.000 lira1t~ ikramfyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk ikl aded mukafat vardtr. 
Simdiv.e kadar binlerce ki~iyi zengi~ . e?~n bu ~i~angoya 

i§brak etmek suretile siz de tal1h101ZJ deneymtz. 

Belediye Ri yasetinden : 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru~luk be deli ke~ifli .. e~~ktrik tesisa-

13712 lira 50 kuru~luk k1srn1 22/9/938 per~ernbe gunu saat 15 te 
edilmek uzere yeniden kapah zarf usulile milnakasaya konulmUi· 

ihalesi Boluda Beled.iye Encilrneni huzurile yap1lacaktlr. 
isteklilerin ke~if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru~ rnuvakkat 

t akc;esini ve 2490 sayth kanunun 10 uncu rnaddesinde .. yazth olan 
vesaiki ve teklif mektubJanm ihale saatinden evvel Encumene ver

laztrndlr. Proje ve ~artnarneler Bolu Belediyesinden ve !stan • 
lda Galata Asekurazione banda elektrik rnilhendisi Bay Hasan Halet 

"Ikpmardan almabilir. ( 6058 ) 

D ENiZBANK 
"'- ~ --- -- ......-.... .....-..._ --- -- -- ..........._ -- --- ----~ - - -- ..-.._ ---~~ · iQ&.AJw...~~-...ar..WV---4!4~-$F....UV--

Akay ifletmesinden : 
l - Yi.irilkali i~Jkelesine 12 eylulden itibaren vapur ugramiyacaktir. 
:.! - Pa?.ar lin lerine mahsus tarifede 233 :N'o.h scferler )a ~ vedilecektir. 

-ayi - 3149 <;ift araba plaka numa -
1 kaybolmustur. Yenisi ahnacagm · 

1 hiikmu yoktur. 
Be~ikta§ Ortabah<;e caddesinde ekmek 

fabrikas1 sahibi Adil Gilrel 

Sabhk ka rgir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A· 

rifipa~a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazili milcedded bir ev satlhktir. 
ir;indekilere milracaat. 

1938 aenesi i~ : n 

~ocuk arabaJartntn 
Son partial gelmi,tlr 

BAKER Mafiazalar•nda 
Reklttm Fiatma satllmaktadJr 

35 Tiirk lirast 

ae,ikta, ---. 
Dikis Yurdu • 

Taleb e k aydana ba~lada. 3 
ayhk devreler de vardar. 

Akaretler Dibek sokak. 1· 2 

.!ifiiliij- ~~~~~~ 

W Haydar Rifabn l 
eserlerinden i 

A~k Pe~inde 100 Kr. I 
Karagomlekliler ihtilali 100 :t 
Etrilsk Vazosu 20 , 
!lk A§k 50 :t 
!li~in Oliimii 50 Jl 

Efendi 1Ie U§ak 40 :t 
Vikontun Qli.imu 30 Jl 

lklimler 
Oliller Evi 
Felsefe 
Kil~i.ik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesi 
Anar§izm 
Farmasonluk 

100 :t 
125 Jl 

35 , 

100 :t 
125 Jl 

150 :t 
75 , I 

125 , I 
1~~ .~ 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
Sube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankasanda kumbarab ve lhbarstz tasarruf hesablartnda en az 50 llrasa 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a .ile afiagadaki p l ina 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gtire ikramlye dagat•lacaktlr : 

Aded 1,000 Liralik 4,000 
" 500 " 2,000 
, 250 " 1 ,000 
, 100 " 4,000 
, 50 " 5,000 
, 40 " 4,800 
" 20 " 3,200 

Lira 
, 

, 
, 
" 
" 

DfKKAT: Hesablarmdakl para1ar bir sene l~inde 50 liradan a~agt dil~rniyenlere tkramiye ~1kb~1 takd.lrde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincik l nun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerlnde ~ekil~cektir. 



90 derece limon ~i~ekleri 

Diinya atriyat mUtehasstslart bir araya gelse bir damlasana vUcude getiremez. 
Cennet ve portakal bah~elerinl ya,at•r, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 
ftllfa, derdlilere deva olur. Asabi, ruhi hastahklara huzur ve sUkQn verir. 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolonyas1 
Hasan1n yavrusudur. Daha hafif ve daha ucuzdur 

HASA LOSYON 
ve ESANSLARI 

Lale, ~ipr, Divinya, Nerkis, i 
iyolet, Milflor, Leylak, Giiller, 
evdo, Origan, Y asemin, Krep 
o~in, Neroi, Suar do Paris, A~k 
ecesi, Dag -;i~ekleri, Zanbak, 
nber, Fulyalar, Genclik, Senk 
lor, Amorita, Kadtneli, Nadya, 
ujer, ~anel, Niige, Florami, 
kandal, Flor Damur, c;i~ek de
eti, Limon -;i-;ekleri, Popi, Cen· 

et ~i~ekleri, Kolonya. 
Meyva esanslar1 : 
Limon, Portakal, Mandalina, 

ilek, Aga~~ilegi, Muz, ~eftali, 
rmud, Ananas, F renk iiziimii, 
inalko. 

'• 

Giizellik ve . s1hhat i~in ilk ~art 

kullanmakbr . 

ADY 
D i ~I e r ·j 
di~ler ~ehreyi 

~iizelle~tirir. 

RA -DYOLiN 
Di~leri 

Di~ler mideyi 

sa~ lamla~tJnr 

• IIDmDlDIIBIIIIBIIIIIIIIIImiiiiBDIDIDlDilDblmiiDIIdllwiiiiDIIDiliiiDnmRIDUIIIJmmmDDNIIIIIIIInllmJUIIRIIIIIlliiiiiiUimmmunrnoiUIIIUUIIDUIIIIIIHIIIIIHin 

ADYOLiN di§leri temizler ve parlabr, mikrop-
n yiizde yiiz oldurur, di§ etlerini besliy erek has- ., 

lanmalartna mani olur, ag,.z kokusunu keser. I 
mnna mmmmnn IIIIIIUillDllliDIIIBllllllilllllllll JIIIIIIIIJtliiiii1IIIIIIlllllllllllllllllllnumlllllllllllll1laJ 

yazi Askeri Kereste Fabrikasi 
Miidiirliigiinden: 

AkyaZl askeri kereste £abrikas1 ambarlarmdan Adap~zan istasyonuna 
li'-"'"''u"'w"""" ii~ bin metre mikab keresteyi kapah zarfla eksiltmeye koya . 
1 - 20 eylul 938 sah giiniinde saat 15 te Adapazarmda park kar~Ism-

17".,..'""T" fabrikas1 yollama dairesinde ihalesi yap1lacaktlr. 
- Her cins kerestenin beher metre mikabma iki yiiz kuru~ iic~ti 

1 iye takdir edilmi~tir. Muvakkat teminz:t dort yiiz elli lirad1r. 
- istekliler teminatlanm maliye veznelerine yf;tmp alacaklan mak-

veya banka mektublanm ve Ticaret Odalarmda k;iy1dlt bulunduklan
belgelerini havi kapah zarflanm saat on be~e kacl.ar KomisyQna 
, ~artnamesini gormek istiyenlerin fabrik~ miidiriyetine 

ilan olunur. 

AiM ON FEN ERLER 
Merakliiarina Miijde : 

200 ila 600 metre Ujlk veren 

1938 Modeli 

I 
F enerleri gelmi~tir. 

iyi 1~1k almak i~in yaiDJz 

D A i M 0 N Pilleri 
iJe 

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

markasma dikkat ediniz. 

Otomobili'nizde 
fFazla 1 Kilonlefre 

Yap-an Va_g1 
rK'tilrammz 

O•ha UCUZA MAL OLAN 1t eftf 
VEEOOL YaQ'•· en ekonomik bir yaR" 
dar. <;iinki %23 daha dayanakhdar. • 
ITAATLi KUVVET . ; , Pistonlar, ko· 

'layc:a ve zahmetsizc:et yeni VEEDOL 
yaR"anan tltbakas• iiterinden kayarlar. 

SESSIZ ~ALI$MA .. , Yeni VEEDOL 
yaA"• ile yaglanma~ bir motor daba 
•esaiz c;ah~ar. Bu da, temas yorgen< 
lugu ve uhmeti azaltm•~ demektir . 

EMNIVETLI aiR VAliLAMA ... Yeni 
VEEDOl. yaQ"a bilhassa yaQ" hu1ne· 
sinin tahammuzuna ve tortulaomsstna 
•kar~a mukavemeti 1le tan1nma~t1r. 
Hemen bugiinden otomobilinit_de bu 
miikemmel yaQ-1 kullananat .. -% 23. daha dayan11<ll 

VEE DOL 
TUrklye Umum Oepoziter ve.sata' Merkezi 
Amerlkan Madani Yaglar Evt 

Y.' KARAYANOPULOS 
Balik Pazar'Vagcl sokak No. 10 

h cO kat iSTANBUL 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin Lutfi Yarnall 
Bobrek, mesane, idrar ve tena

siil vollar1 hastabklan mutehassi· 
SL Bevoi?:Iu • ts Bankas1 kars1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 . Telefon= 42203. 

TERCUMAN 
T erciime ve yazt evi 

Galata BiiiOr sokak No. 17 
Her Jisandan terciime i ~ leri en eh

ven §artlarla. yap1hr. ................... 
NEZLEMIN 

PAMUGU 
8liYUK,.OA HA~I< EC:ZAI'<ESI_ 

NEZLEYI• derh!ll keser e~siz ve miicer• 
rebdtr. Eczanelerde araYimz. 

Sahib vs Bf1411Luharnn: Yunu• Nadi 
Umuml ne~rlyatz fdars eden Ytl21 ltlert 

M1ldilril: Hikmet Miinil VIgen 

C.Umh.urtvet matbaa.n 

9 Eyhll1938 

URsoR t 111usikl merakltla fr:. 
~E~E<!AN VE LE!zcTLE o;NLEYE-biLEC!EI<L.ER.i' 
NEFiS PLAKLARJ MUHTEREM HALKA SUNMAK 

~artdiRk~~ SANAT bOJleUOUR. 

a 

PLAKLAQINI:llN COK DAYANMASI i~iN YALNIZ 

SQTI5 
VERi 

SAHiBiNiN 5E-5i_ 
- it.NELERiNi KULL.:ANINI%. 

SQI-IifJininSESI 
~ RCEnTELERinDE _ 

~02 iSTi~L~L.CQD 
eE"CJOtL.V 

Uluki~la . Belediye Reisliginden : ................. ~ 
JOSE~H BONNiCi 1 - Kasabamn elektrik tesisatJ. 

2 - Ke~if bedeli 13,558 lira 13 kuru~tur. 
3 - ihale kapah zarf usulile yap1lacaktlr. 
4 - ihale 19 ~ylul 938 pazartesi giinii saat 

yap1lacaktJ.r. 
1017 lirad1r. 

14 te Belediye Dairesinde 

5 - Muvakkat teminat 
6 - Arzu edenler plan, 

rebilirlcr. 
fenni ve eksiltme §artnamelerini dairede go

=;~=~~~~~,..,.~( 5136-) 

~~- .··., . . . 

PedlkUr 
istlklil caddesl 140 No. 
Sureyyapa~a apart1mam NO. 4 

Telefon : 44436 
( Franssz Tiyatrosu Pasajmda ) 

Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklarm mikr.oblaruu 
kokiinden temizlemek i~in ( H E L M 0 B L 0 ) kullanmiZ. 

Bobreklerin ~ah~mak kudretini arthnr, kadm, erkek idrar zorluklanru, esld 
ve yeni belsoguklugunu, mesane iltihabmt, bel agnsmt, s1k st.k idrar bozmak 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. SJ..bhat Vekl· 
letinin ruhsatm1 haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO, idrann1n temizliyerek niavile~tirir. 
:.,·. • • •1 • " . '\ . .. 

en 
: I 

PARKER VACUMATiC kalemleri, yaz1s1ndakl 
cazlbesl, tlpindeki zarafetl ve makanlzmas1ndakl 
mukemmellyeti sayeslnde emsah aras•nda her 

vaklt en buyuk rekoru k1rm1$t1r. . 
Parkerdeki .bir~ok meziyetleri 
hi~bir kalem size temin edemez 
Makanizmas1 en ince teferrua· 
bna kadar miikemmeldir. 

Siyah, ye~il, burgoni k•rm1zi, 
kahve rengi ve g1ri renklerinde 
sedefle mezc edilmi~ kimyevi bir 
terkiple kmlmaz, matla~maz, ha
fif bir madde ile zarif bir ~ekilde 
yap1lm•~ bu kaleo1ler, metanette 
oldu~u gibi ~skllktada daima en 
iist mevku tutmaktad1r. 

14 ayar halis albndan mamul, 
tepesi en yiiksek dereceli Osmi· 
ridium ile kaplanm•~ a~mmaz 
ucu sayesinde senelerce kulla
nsldJ~J halde yazssJnm derece· 
sinde zerre kadar bir degi~iklik 
gi>riilemez. 

60uin~ 
Madern mUrekkebl. kaleml 

'yuarken temlzler, kaleml· 
nlzl reprenl w • z 1 r e 1 1 • 
aaklar. 

Parkerin patenti olan doldur· 
ma tertibab sayesinde, ~effaf 
miirekkeb haznesi ayni biiyiik· 
liikte lastik tiiblii miirekkebli ka· 
Ierne nazaren % 100 daha fazla 
miirekkeb aldagJ halde kalemde 
hi~bir kabal•k goriilmez, bllakis, 
inceltilmi~ ~eklile parmaklanmz 
arasmda daha iyi durur. 

Bu kadar miikemmeliyet ve 
"meziyetleri bir araya toplamaya 
muvaffak olmu~ Parker kalem· 
lerine sahip olmak muhakkak ki 
biiyiik bir zevki selime delalet 
eder. lnce bir zevk mahsulu 
olan OK ~ek.lindeki Klips ile 
PARKER VACUMATIC keli· 
mesine dikkat ediniz. 

o~rt boyda olan bu kalemler 
Standard 10. - T. L. Major I 5.- T. L. 
Selender 12.50 T. L. Max1m• 20.- T. L. 

lumumi acente 
va halle alton' tepnl 

l•ldyumdt• 

g~ 
M0ftKKK .. P 

§c.uA;;... 


