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Turk ordusu 
Turk Hatayda 

.Turk ordusu mecbur edilme· 
dikc;e sungusunu c;ekmiyen 
vakarlr bir kudrettir, ki mec· 
bur edildiii zaman da tered· 
dud edecegi tek fedaka1·lrk 

tasavvur edilemez. 

tr::!!! i.inlerdenberi Hatayd.a ard1 aras1 
~ kesilmiyen co§kun b1r bayramm 

§evki, §etareti, dalgalamp ta§l· 
Yor. <;unkii oraya nihayet §anh ba~ra~J
nuzm pi§iivahgile TUrk ordusu g!Ttnl§. 
la§ma topragma kadar Tiirk Hataym 
Turk halb yirmi y1lhk hasretine kavu§· 
ffiU§tur. Milli §UUT sahibi insanlar i~in fe
laketlerin en fecii esaret, yani milli hiirri
Yet ve istiklalden mahrumiyettir. Hatayda 
bitip tiikenmek bilmiyen ve bitip tiiken· 
mek bilmiyecek olan bcryramm bi.itiin go· 
niilleri kaphyarak sokaklara, kulara ve 
Yerile gokile biitiin muhite t~§a~ §adiiman· 
hklanmn ac;1k s1r ve hikmetl l§te bundan 
ibarettir 

Atat~rkiin ve biiti.in Tiirk milletinin 
Hatayda takib ettigi ahdi, uki ve. milli 
davanm ne koklii bir hayat meselesJ old~
gu i§te simdi bUtiin gozler ic;in daha a~I
kar gorUnen bir hakikat olmu§tur .. ~ata~ 
halkmm kalbinde ne biiyiik hicran Idi o k1 
§imdi Turk bayragmm ve Tiirk ordus~
nun huzuru ile bu kadar heyecanh biT 
bayrama ink1lab etmi§tir ~ Bu h~l~1 mi 
milli haklanndan mahrum etmek IstJyor· 
lard1? hkencenin bu c;e§idin~ .n~sJI. ve da
ha nekadar tahammiil edileb1hmrdl? 

TUrk Hataym bayrami ayni zamanda 
biitiin ana vatan Tiirklerinin de bayramt· 
dJr belki daha biiyUk mikyasta. Milliyet· 
c;i ;ejim milli §uura istinad ederek yiirii· 
megi ve ya§amagi yalmz tabii bir hak ola
rak degil, ayni zamanda en biiyiik vazife 
olarak da deruhde etmi§ bulunuyor. Ana 
vatandan ciida dii§mii§ her Tiirkiin haya· 
tm1 biitUn anatile lc:endi hissiyatimJzda ya· 
§tyoruz. Ne hacet, i§te Tiirk Hatay bO~
gesinin mukadderat1m boyle bi~ hassast· 
yetle ahde hi~ bagl~mJ§hk ve mha~et o 
taahhiidii yerme gehrmek ve getirtmek 
ic;in i§te icab ederse fedakarhklarm en ile
rilerini gaze alarak ad1m ad1m takib et· 
mekte ve tahakkuk ettirmekte bulunuyo· 
ruz. Muhatabtmtz Fransanm bu me· 
aelede ak1bet gosterdigi dost~a anlaf· 
rna zihniyetini bu yerde ve bu V'esile 
ile laydc oldugu laymet ve ehemmi· 
yetle selimlanz. Sulhun bozulmasmJ 
biz istemezdik ve bu biiyiik insanhk vazi· 
fesinde bize yap1lrn1~ olan yardimi hakki
le takdir ederiz. Hatayda bizim ahdi va· 
ziyeti yerine getirtmekten ba§ka bir mak· 
sad takib etmedigimiz anla§ilmt§ ve daha 
da anla§lhp gidecek olmasma gore Tiirk
Fransiz miinasebetlerini ve Tiirkiye • Su
riye kom§ulugunu daha iyi inki§aflara 
namzed telakki etmekligimizde artJk hata 
bulunmasa gerektir. 

Giinlerdenberi Hataydan Cumhuriyet 
fotograf<;ISinm gonderdigi resimleri sayfa
lanmiZda tema§a ediyorsunuz. Sevincin 
ve memnuniyetin ta bu derecelere varan 
CU§ ve huru§U elbette dikkatinizden kac;· 
rniyor. ilk bak.§ta azc;ok hayreti bile mu
cib olmak liyahtinde olan bu biiyiik bay
ramm §adiimanhk §ekillerinde nihayet ~a
§llacak degil, belki ibret almacak haki
katler bulundugunu farketmekte gecik
miyoruz. Kendi benligini anlamJ§ ve hakh 
davasma dortelle sanlmi§ bir milletin hi>
siyatmdaki bu tugyan bizim kadar ve 
belki daha ziyade bizden ba§kalan 1c;in 
ibretle gorUlmelidir. Arhk bundan sonra 
herhangi bir milletin §Uuru Uzerinde c;izme 
ile gezilemez: 

«M erkezi hake atsalar da bizi 
«Kiirrei arzr patlatzr pkanz! 
Diinkii say1mizdaki resimlerden bir 

Antakya kli§esi, cephesine: «Zafer siingii 
ucundadm> yaZib bir zafer takm1 gosteri
yordu. Hataym her tarafmda kucaklan 
c;ic;ek dolu Tiirk askerleri kendileri ic;in 
hamlanan c;e§id c;e§id zafer taklan ara
smda Antakyada bir boylesinin de altm
dan g~mi§lerdir. Askerlerimizin tiifekleri 
omuzlannda idi, siingiileri de taktlrnJ§ 
degildi. Buna mukabil kucak~.an d~~d.~ran 
c;ic;ek buketleri bu o•duyu gozler ?nunde 
bir sulh sembolii olarak yiikseluyordu. 
Hakikaten taraflarm gosterdigi ileri an
lay!~ kabiliyeti sayesinde Hatay i§i ban
§m za feri denilecek bir siikun ic;inde hal
lolunmak yoluna dokiilmii§tiir. Bu o ka
dar gi.izel bir manzarad1r ki onun herhan· 
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ikinci defa bastian 

TiK ELEKTRi 
sazlii. sinerna, 

rntwena.1s binba§lSl Raik 
niin Elektrik) adll kitabt 
ikmc1 defa basrh§I kitabm fayda ve 
gerini anlatmaga yeter. 

Onbe~incl ytl 
tSTANBUD - CAOALOOLU 

SaYJ : 5086 Telgraf VI mekfub a.dresl: Cumhurtyet, istanbUl. Posta kutusu: istanbUl. No. 248 Pazartesi 11 Temmuz 1938 125 kuru~. Ikbal Kitab 
Telefon: Ba~uharr1r ve evt: 22368. Tahrtr heyet1: 24298. !dare ve matbaa 1rum1 24299 - 2429D 

Klor fabrika·~•n!n tem I AT AT 0 
atma meras1m1 ya lld1 

K 

ikt1sad Vakili izmitte mfihim · bir nutuk sOyledi 
((Kimya sanayii memleket miidafaas1na biiyiik hiz

hall~rde, bulunacak ve bu mette 

muhtac 

fabrika tehlikeli 

oldugumuz imkanlar1 hazirhyacaktir>) 

lktJsad Vekili temele konulacak kiigtdi 
imzahyor ve nutkunu soylUyor 

fzmit 10 (Telefonla) - istanbuldan lisi olmak i.izere General Miirsel, Amiral cag1 sahada kalabahk bir halk tarafmdan 
kalkan hususi tren lzmit Klor fabrikasmm Siikiir Okan, Amiral Mehmed Ali, Ve- kar§Jianmt~lard!r. <;adtrlarda bir mi.iddet 
temelatma merasimini yapacak olan ikh- killeri ve davetlileri Herekeden kar§ila • istirahat edildikten sonra, fabrikanm teme 
sad Vekili -5akir Kesebiri Pendikten ald1 ml§lardJr. Saat 9 da Ankaradan hususi line konulacak olan kag1d 1ktJsad Vekili
ve saat I 1 de lzmite geldi. Tren, lzmit trenle Ziraat Umum miidi.irii, Merkez le Kocaeli meb'usu Emekli General Ali 
istasyonuna bir kilometre mesafede, fab - Bankas1 Umum miidiirii, Siimerbank U- Said, lzmit Valisi ve Amiral -5iikiir Okan 
rikanm temeli atllacak mahalde davetli- mum miidiir muavini ve Siimerbank er • ve lzmit meb'uslan tarafmdan imazlan • 
leri indirdi. F abrikanm kurulacag1 saha - kam gcldiler. ml§hr. z 
da c;adtrlar kurulmu§tu. Ba§ta lzmit Va- Vekil ve davetliler fabrikanm kurula - · [Arkasl Sa. 7 siltun 1 deJ 
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Hatayda durmtyan .bayram 
Askerlerimiz . fi'len vazifeye ba~lad1ktan sonra 
da candan tezahiirat devam ediyor, Frans1z 

kuliibiinde biiyiik bir ziyafet verildi 

Antakyada Turk bayragr ve Turk askeri boyle kar§rlandr! 
Antakya 10 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Hataya girmi§ bulunan askerle
rimiz vazifeleri ba§mdad1rlar. Hataym 
biiti.in ko§elerinde bu miinasebetle ba§b • 
yan candan tezahiirat heni.iz durmaml§tlr. 
Halk, yer yer her tarafta bir bayram se
vinci ic;indedir. 

F ranm; kuliibiinde diin saat 11,30 da 

TUrk subaylan §Crefine bir §arab ziyafe
ti verilmi§tir. Ziyafette Antakya Ba§kon
solosumuz, 1skenderun Konsolosurnuzla 
Vali de hazJT bulunmu§tur. 

Bi.iyk Onder Atatiirkle Fransiz Cum
hur '•i M. Lebrlin'iin s1hhatlerine ve 
T r · "'lnsJz ordulan ~erefine i~ilmi§. 
miiteak e kumandanmuz albaY. ~iikrii 

Kanadh ile Ti.irk ve Fransiz askeri erka
m ogle yemegine ahkonulrnu§tur. 

Reyhaniyedeki F rans1z garnizonu ku
mandam, evvelki giin siivarilerimiz Rey • 
haniyeye girerken minimini bir Tiirk kl
zmm h1c;kmklan arasmda s<iyledigi ki.i -
~iik hitabe kar§lsmda pek miitehassis ol-
IDU§ ye_; [Arka.n Sa. 3 siUun 5 tel 
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lstanbul I 0 "(/\.A.)' - Reisicumhur 
Atatiirk, bugiin ogleden sonra evvela 
Florya civannda ve bunu miiteak1b Bo
ii;azic;inde <<Acar» motorile bir gezinli 
yapm1~lar ve ak~am iizeri Savarona ya
ttna avdet buyurmu~lardir, 

*** 
H alkm tezahiirall 

Biiyiik Onder Atatiirkiin diinkii ge • 

Foto Cmnhuriyet 
zintileri esnasmda halk biiyiik l~z;a.nllra.I 
bulunmu§tur. Gerek Florya gerek Boga 
ir;inde Acar motorunun etraflm sandal 
motorlarla saran halk Biiyiik Sefe 
baghhklanm bir defa daha izhar etmi~ 
ler ve denizleri Tiirkiin Ulu B 
i<;in yiikseltilen alki~larla · 
Ve Atatiirkiin iltifatlanna mazhar 
muslardJr. ....................................................................................................................... 

Tiirkiye Antikomintern 
pakta girmi§ degildir 

Bir gazetenin verdigi bu ha vadi! 
resmen tekzib edilmektedir 

Ankara 10 - !stanbulda inti§ar eden man kiitlelerinin antikomintern birlik yap
« Tiirki§e Post» gazetesinin 18 tarihli ve hgmdan bahsederken Tiirkiyenin bu te • 
14 I numarah niishasmda mahreci T okvo ~ekkiilde dahil olduguna dair haberin ta .. 
olan bir telgrafta T okyodan Mekke~e mamile as1lsiz oldugunu Anadolu Ajansi 
kadar imtidad eden mmtakadaki miislii - beyana mezundur. (a.a.) 
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Deniz yari§Iari 
Diin, izmit koyunda yapdan miisabakalar ~ok 

heyecanh oldu, gece · Y avuz zlrhbm1zda 
muhte,em bir · halo verildi 

-..~ 1('~ 
rii.P·;..._,'I~.IM :1 ~ '· ~ 

.y 

Miisabakalarda hareketten evvel 

izmit (Telefonla) - Bugiin !zmitte, Oc;iincii miisabaka dortliik klasik telC• 
vilayetin tertib ettigi deniz festivali on neler arasmda yap1!d1. Galatasaray, A14 
binlerce halkm i§tirakile ve giizel bir §e· tmordu, Beykoz, Giine§ ve Fenerbahc;e 
kilde yap1ldJ. g1rdi. Beykoz 9,7 dakikada birinci, Ga~ 

Miisabahlar ic;in istanbuldan Gala - latasaray ikinci Anadolu iiciincii oldular. 
tasaray, F enerbahc;e, Beykoz, Giine§, A- Bu ii<; yan~ta mesafe 2000 metre idi. 
nadolu, Altmordu denizcileri gelmi§ler • Neticede 10 puvanla Beykoz birinci, 
di. lstanbul ve fzmit civanndan pek r;ok Galatasaray 9 puvanla ikinci, Gi.ine~ 1, 
seyirci bulunuyordu. Y an~ sahas1 munta- puvanla ii~iincii oldular. 
zam bir §ekilde haZJT!anmi§lt. Miisabaka- Krzlar arasmda miiscrbakalar 
lara tek klasik tekneler yan§ile 2,20 de Sporcu kiZlar arasmda yap1lan mi.isa-
ba§landi; Galatasaray, Anadolu, Bey - bakalarda mesafe 800 metre idi. Fene-
koz, Giine§ ve Altmordu ekiplen gird!. rin tek klasik tenes1 hirinci, Giine§ ikin· 
Bu mi.isabakada I I, 12 dakika ile Bey- ci oldu. 
koz birinci, Galatasaray ikinci oldu. I 000 metreJik iki c;iftccie alb dakika· 

lkinci miis~baka iki c;ifte klasik tekne.: da F ener birinci, Giine~ ikinci oldu. 
ler arasmda yap1ldJ. Giine§, Beykoz, Yiizmeler 
Galatasaray girdi. Beykoz I 0,46 daki • Yi.izme miisabakalan lzmit Ak-ye il, 
kada birinci, Galatasaray ikinci ve Giine§ Karami.irsel, lzmit idman yurdu, F ener 
ii~i.incii oldular. [Arkas, Sa. 6 sutun 1 de) 
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Giimriik tatbikat 

kursu imtihanlar1 

Hendese kitablar1 

ibka m1 edilecek? 

Atatiirk heykeli kar~Isinda .. 26 memurumuz, 
muvaffakiyetle 

kursu TetkikatJn uzamas1 ve 
bitirdi 

Atatiirkiin huzurunda mana birdenbire degi,iyor 
Onun 

Giimriik memurlarmm mesleki bilgile
rini arhrmak i~in Giimriik ve inhisarlar 
Bakanhgmda a<;1lan giimriik tatbikat 
kursunun ii<;iincii devre imtihanlan bit -
mi§tir. Bu devrede kursu muvaffakiyetle 
bitirenler ~unlardtr: 

ve tarih Onun etegini opiiyor' 
tebessiimiine kucak a~1yor 

Ziyare~i lngilizlerden ~ogu i~te bu tab
lolar oniinde tarihi bilgilerini tamamh • 
yorlar ve toparlak ba§hlar (Tetes-Ron
des) ba§l>ugu Krom~I'in milleti temsil 
eden uzun parlamento kararile Kral Bi
rinci ,Sarl't nasil idam ettigini ogreniyor
lar. F akat zannetmem ki tek bir ki§i 
Kromvel'in o parlamentoyu ni~in kapa • 
dtgtnl dii§iinmege liizum gorsiin L 

Miize, tarih baktmmdan beni zerre 
kadar faydaland~rmadt. Mekteblerde o· 
kudugum ve okuttugum ~ylerden bir kts· 
mmtn orada resmini gormii$ oluyordum. 
F akat ruhumu mes'ud bir heyecanla sars· 
tJ. Ciinkii biiyiik adamlar salonunda 
Atatiirkiin ~ok giizel bir heykeli vardt. 
Rehberlerim Melih M. Kemal, T urgud 
Kartal ve Fikret Erenyolla beraber o ne· 
fis san' at eseri oniinde riikua vardtk ve 
1ngilizler payitahtmm hergiin yiizlerce 
ziyare~i tarafmdan tavaf olunan ilmi 
bir mabedinde yurdumuzun giine~un 
a~kla, ~vkle se!amlarken i<;imizde yur
dun da J~tgmt sezerek siirekli bir heyeca· 
na kaptldtk. 

Bizden sonra ve galiba birka~ kere 
mum miizesini gezen Nuri Demirag, bil
gi ile sau'atm izdivacmdan dogmu~ olan 
me$hur mesher hakkmdaki dii§iincelerini 
ban a fU bi<;imde anlatm1~tl: 

- Tarihin ya~attJkla~le tarih yara • 
tan ve ya$atanlar arasmdaki fark1 bu 
miizede apa~1k gormek miimkiindiir. Me
•ela Napolyon orada tarihin etegine ya· 
pt&mt& bir &Ohret gibi goriiniiyor. Biiyiik 
Elizabet'in de siisii, tebessiimii tarihin sa
dakasl gibidir. Lakin Atatiirkiin huzu -
runda mana birdenbire degi$iyor ve ta
rih onun etegini opiiyor. onun tebessiimii
ne kucak a<;tyor. 

Bu, pek dogru bir gorii$ olup Londra· 
nm me$hur mum miizesi de yalmz bu 
eserden dolay1 Tiirkler i<;in ziyareti va
cib miiesseseler arasma ~irmektedir. 

Ne yaz1k ki Nuri Demira~1 Briti~ 
M iizeum 'a gotiiremedim. Almanyada ol
du~u gibi burada da fabrikatortai:m ;J8i 
gidip be~i gelerek dostumu ~ehirden ~e • 
hire gotiiriiyorlard1, biiyiik sanayi mer
kezlerini ve miiesseselerini gosteriyorlar -
d1. Bu yiizden birbirimizi seyrek gorii -
yorduk. istedigimiz kadar fikir miibade
lesine giri~emiyorduk. Vaziyetten zarar 
goren tabiatile bendim. Ciinkii Nuri De
mira~la beraber dola~maktan kazanc1m 
bUyiik oluyordu. 0, herhangi bir eser 
kar~1smda zarif niikteler bulmakta ve 
herhangi bir mevzuun k1ymetini, ya -
hud kiYmetsizligini bir kelime oyunile 
tebariiz ettirmekte gii<;liik <;ekmiyen bir 
arkada~h. Hele s1k s1k miinasebet dii~ii
rerek okudugu halk ~iirlerinin bana ver· 
digi tad1 hi<; unutamam. 

Fakat, dedigim gibi, o fabrikalarl do
la~tyordu. Ben mUzeleri, kitabhaneleri 
geziyordum. 0, kendi fabrikas1 i<;in mal
zeme satm ahyordu, makineler 1smarh • 
yordu. Ben gazeteme yaz1 mevzuu ha • 
ztrltyordum, notlar topluyordum. Arama 
z.aman bulup neler gordiigUmiizii birbiri· 
mize anlahyordulc. !~te bu k1sa temaslar 
11raamda anladtm ki goklerde hakimiyet 

kurmak Ulkiisile yaman bir yama <;1km1~ 
olan Almanlarla lngilizlerden hangisinin 
ondiilii alacagl heniiz belli olmasa bile 
verimli <;ah~mak baktmmdan bu netite 
lnrilizlere mev'uddur. Bunun aksine za
hib olanlar varsa Almanyadaki magrur 
yaygaraya ve lngilteredeki ihtiyath ses
sizliite aldamyorlar demektir. 

Meslegime ve me~rebime uygun ol • 
madtRl i<;in bu noktay1 h1zla ge<;iyorum, 
Briti• Miizeum' a giriyorum: Y aztl1 ve 
yazlSIZ tarihin ta~a. demire, tahtaya, ka
gida ve kuma~a tahavviil ederek devir, 
devir, am am tecessiim ettigi, biitiin ay· 
dmhgile ya~ad1g1 yer, i~te buras1d1r. IVh
Sir meckniyeti ~ Tanis Ebiilhevlile, oliiler 
lcitabile, dizi dizi fir' avunlarile , yapraJ.. 
yaprak papiriislerile - Briti~ Miizeum'da 
eanlamyor. Asur mabudu N abon, A sur 
hiikiimdarlan N asarapal, Salmanasar ve 
Asur Banapal'le kam1 gene oradad1r. Bu 
son hiikiimdarm - binlerce yJ! evvel - ava 
nastl gittigini, Briti~ Miizeum'da gorii • 
yoruz. fmparator Nabobel'in giine~e na· 
s1l taptiihm gene bu miizede seyrediyo • 
ruz. Asur aslanlannm ne suretle tasvir o
lundugunu ve eski Babil kabartmalann
da neler bulundugunu gene orada goriip 

anltyoruz. Siimerlere, Akadlara taalluk 
eden en parlak vesikalar Briti~ Miize · 
Jm' da. A sur Banapal'in, A~arharo' nun. 
Senaharib'in elyazilan orada. Nemrud 
r.fs.anesini de gene bu tarihler hazines:nde 
hlime kelime okuyoruz. 

Londranm m~hur mum mlizesini 
kuran : Madam Tussaud's 

Pek tabiidir ki Finike tarihi de Briti§ 
Miizeum'da dipdiri ve taptaze duruyor. 
Me~hur Ktbns kitabesi o tarihin en canl1 

lstanbuldan Ali Tanyeli, Enver On -
ger, Orban, Stal, Zeki Cemil Daney, 
Zonguldaktan Cafer <;attm, Naci bzulu, 
hmirden Muhiddin Suner, Ziya Egil -
mez, Vandan F uad Am a<;, Mersinden 
Hasan T uncer, T etkik miidiirlii • 
giinden Edib Osti.in, Mehmed <;aglar, 
Necati Ertem, Sabih Sezgin, Hakk1 
Giinal, T etkik miidiirliigiinden Sozer, 
$evket T ankut, Ankara giimriigiinden 
1hsan Y al<;m, Samsundan ism ail bzal, 
Trabzondan Salim Yanmb1yik, Mustafa 
Gok, Payastan Osman Kurt, lzmitten 
Salahaddin Alpkaya, Urfadan T ahsin 
Batom, Edirneden Zihni Giirsoy. 

MemurlanmiZI tebrik ederiz. 

Banliyo hatlar1nda· 

ki tehaciime karf1 

idare, diinden itibaren 
yeni tedbirler ald1 

bir vesikas1 olarak ge)ip ge~enlere dart Pazar giinleri halkm tehaeiimii dola. 
be~ bin ytl evvelki medeniyetten se • y1sile Devlet Demiryollan dokuzuncu i§
lamlar fmldtyor. Etiler, Lidyahlar, F ri\..- letme miifetti~ligi, Sirkeci • Flory a banli -
yahlar, Misyaltlar, Paflagonyahlar Tro- yosiinde diinden itibaren yeni tedbirler al
vahlar, Kilikyahlar, Kapadokya!tlar, mt§tlr. Bu arada, biitiin ihtiyat vagon -
Ukyahlar, Karyahlar, Medler, Persler • lar sefere sokulmu§tur. Bundan sonra is· 
hayat sahnesinde birbirlerile bogu$a bo- tasyonlarda kalabahk goriiliirse tarife 
gU$a iiziiliip ezilmekten ~imdi nedam~t harici seferler de yap1lacak, bilhassa ak -
getirmi~ler gibi - dost ve sakin hirer sima ~am iizeri, saat 19 dan sonra, Cekmece • 
ile miizede malanml~lar. Daramn oglu- den Sirkeciye sJk Slk trenler kaldmlacak • 
nun kitabeleri • kelimele~mi& hirer gurur hr. Aynca dokuzuncu i§letme, vagon ve 
kahkahas1 halinde ~ camekanlarda yatJ· lokomotif adedini fazlala~tumak ic;in 
yor. En eski Hind yaZISI orada. Buda ~ Haydarpa§adan Sirkeciye bir ka~ vagon 
nm en giizel resmi orada. Asoka ordda. getirmegi dii§iinmektedir. 

Daha neler ve neler yok ki? .. Perikli~ Diger taraftan devlet dairelerile miies • 
giff,lc!;ipi a~ fM,.h\r ~k<it~~1 e¥Jl1Yii>J:-.N~, ~~selr~d~~f. y,en! yaz Jll~~aj $~at~~~ne gii
~~;aliba, ba~ka bir ko~ede bvlunan Arisi:>- re '15evlet benuryollan 1darea1 butun ban-

ntm .. s:l¥fZ,W~ R~~; ~HQi4lr~~IN?As~- , !jyo ~eb.ek~erinde tatbik edilmek iizere 
nin ilk sahnesi de - iki ~m be~ yiiz ya~m1 y~h1 tanfefer hamliyacakhr. 
doldurmu' olmasma ragmen • ~en 'en bir 
zaviye i~gal ediyor. Eski Roma, eski 
Tiirkili, orta ~ag alemi, orneklerini ver
digim, devirler gibi tam bir hayatiyet i<;in
de miizeyi dolduruyorlar ve miizeye eni
konu can veriyorlar. 

Bana oyle geliyor ki bir Finikeli, va
hud bir Babilli - ya~ad1g1 giinlerin bilgi· 
lerini, hatJralanm tas1yarak - bugiin ha· 
yata geri d.Onse kendi yurdunu yadugar, 
~a~mr. Fakat onlan Briti$ Miizeum'a ve 
Finike ile Babil eserlerini ihtiva eden sa
lona gotiiriiniiz, oz yurdlannda ve men
sub olduklan hayatm i<;inde ya~amak 
zevkine ererler, sevinirler .. 

Miizenin hususiyeti her $Ubesinin o 

~ubeye doldurulan eserleri veren mem • 
leketler miizelerinden daha zengin olu • 
$Udur. Orada Roma eseri Roma miize • 
sinde bulunan ayni mahiyetteki eserler • 
den daha <;oktur ve Atina miizeleri cski 
Yunan eseri baktmmdan Briti~ Miize • 
urn' a nisbetle ~ok fakirdir. Bu fakrm nis

beti sark eserlerine te~mil olunursa on kat 
ziyadele$ir. Ciinkii M1s1r, biitiin fir' avun· 
larile ve en giizt;l eserlerile Londraya in
tikal etmi, gibidir. ingi)iz alimlerinm eh
ramlarl da bugiine kadar kendi memle
ketlerine ni<;in nakletmediklerini ben, ne 
yalan s<iy)iyeyim, stk s1k dii~Unmekten 
kendimi alamadtm. 

Turk ve islam elyaztlanmn, minyatiir
lerinin en nefisleri, esefle kaydetmek 15-
Zim, gene buradadtr. Hele bir sikke sa· 
lonu var ki bashba~ma milyarlar de~er 
bir hazinedir. Biitiin Roma, Yunan, A
rab ve Turk sikkeleri • galiba eksiksiz • 
bu hazinede te~hir olunuyor. Birkac; mil
letin tarihini altm ve giimii$C nak~olun -
mu$. hak olunmu~ olarak gormek goz ka· 
ma~tlnct bir temasa oluyor ve o sikkele
rin duvarlardan sokiilerek, topraklardan 
<;Ikanlarak, sand1klardan a$mlarak bu -
raya getirilmesinde, devir devir tasnit o
iunmasmda gosterilen bilgili himmete de 
~asmamak elden ge)miyor. 

Yirminci amda makbul olan tarihi 
Hanri Smit Vilyams, Ohtayn, Helmolt, 
Spamer, Yeker, Samberlen, Zekler, 
Hegel, Fremer, Moritye, Maks Nor -
dav, Sorel, ]ulyan, Ten, Gustav Lobon, 
Senyobiis gibi ingiliz, Alman, Frans.7 
miiverrihlerinin ve i<;timaiyatc;1lannm ted· 
vin ettiklerini soylerler. Bu. siiphe yok ki. 
dogrudur. Lakin iyi bilmek gerektir ki 
Britis Miizeum olmasayd1 ve bu tarib~:. 
ler o tarihler hazinesindeki vesikalardan 
istifade etmeselerdi tarih yan yanya ma 
sal kahrd1. 

<Arkasl tlar> 

KVLTOR ISLER/ 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

ilkmekteb muallimlerinin mesken be· 
delleri but,(;ede muayyen bir tahsisat 
olmadigt ic;in ~imdiye kadar verilemi -
yordu. Vilayetle Belediye arasmda ya -
ptlan temaslar netic~inde istihkaklarm 
bir klsrnmm bugiinlerde odenmesi ka -
rarla~t~, Vilayet Maarif butc;esinin 
mlinasib fastllarmda mlinakasalar ya -
pllmlstlr. istihkaklar agustos ic;inde ve· 
rilecektir. 

Maarif miidiir muavini 
Maarif mlidiir muavini Rii§tli Altov 

bir ayllk mezuniyetle Samsuna gitmi§-
tir. 

Y eniden 100 koy yab mek
tebi ac•lacak 

Muhtelif vilayetlerdeki koy yah 
mektebleri ihtiyacm1 tesblt etmek iize-
re bir komisyonun yapmakta oldugu 
tetkikler bitmi!ltir. Bu tetkikler sonun
da muhtelif vilayetlerde 100 kadar ya· 
tJh koy mektebi ac1lmasma karar ve -
rilm~. icab eden tahsisat aynlm1~ttr. 

Bu yattl! kOy mekteblerinden on be§i 
ispartada, sekizi ic;elde, onu da <;orum
da a<;tlacaktJr. Geriye kalan miktar 
muhtelif vilayetlere taksim edilmi!ltir. 

Bu mekteblerde talebeye koy bllgisi 
dersi verilecek, koyde kendine yanya
cak bilgiler o~retilerek c;ocugun tam bir 
ki:iylii olmas1 temin edilecektir. ---Balkondan dii§en ~ocuklar 

Evvelki giin, Takslmde Lamartin 
caddesinde Hac;opulo aparbmam ka -
plCISl Yorginin km 13 ya§mdaki Yu -
vana, tarnc;adan bahc;eye dii§erek yara· 
lanmt§br. 

Diin de PangaltJda Tavukc;u soka~m· 
da $air aparbmam kapiCISimn kiZl 9 
ya§tndaki Nuriye. birincl kattaki bal· 
kondan dii§erek yaralanmi§, $i§li <;o -
cuk hastanesine kaldmlrnl§tlr. --Y aralanan amele ve ~ocuk 

Vatman Kemalin idaresindeki 233 nu· 
maralt tramvay arabas1, Arnavudko -
yiinde Akmhburnundan gec;erken E· 
letrik ~irketi amelesinden Sadene c;arp
mt§tlr. Zavalh amele gi:igsiinden yara· 
lanmt~br. 

Vatman izzetin idaresindeki 168 nu· 
marah tramvay da $ehremininde sey · 
yar satmlardan Giikrii isminde bir c;o· 
cuga c;arpmt§tlr. <;ocuk bacagmdan ya
ralanmt§tlr, 

tab'1n bu yiizden yeti,. 
memesi muhtemel 

Maarif Vekaleti ilkmekteblerde oku
nan hendese kitablanm da tek kitaba ir
ca edecektir. Y eni terimlere gore hazu • 
lanmak iizere &1$Ilan miisabakaya 68 
muallim i§tirak etmi~ti. 15 haziranda 
miiddeti biten miisabakaya dahil olan 
muallimlerin eserleri §imdi tetkik olunu • 
yor. Bu tetkikatla me§gul bulunan husu
sl komisyon, ~ah§malanna h1z vermi~tir. 
Komisyon tetkiklerini bu ay sonuna ka • 
dar ikmal edecek, birinci, ikinci, ii<;iincii 
ve dordiincii dereceyi kazanacak e$erleri 
aynacaktlr. 

Ancak, bu tetkikatm uzamas1 ve tek 
kitab olarak se~;ilen e&erin tab'mm bu 
ders y1h ba§ma kadar yeti§tirilememesi de 
~ok muhtemel goriiliiyor. Bu takdirde, 
Maari£ V ekaleti, kitab listesindeki eski 
hendese kitablanm bu sene i<;in de ipka 
edecek ve yeni tek hendese kitabmi onii
miizdeki ders y1h i~inde nefis bir §ekilde 
Devlet Matbaasmda hazulattlrarak ge
lecek tedris senesinde okutturacaktJr. 

Bursada turizm 
• • 
1~10 

Uludag 
elden 

~II, malar 

otelleri bir 
i,Ietilecek 

Bursa (Hususi) -Son giinlerde Ulu
dagdaki otellerle diger tesisatm, Bursanm 
turistik vaziyetine uygun bir §ekilde tek 
elden i§letilmesi mukarrerdir. Bu maksa
dm temini yolunda tetkikat yapmak iiz~re 
Bursa Valisi ,Sefik Soyer, refakatine dag
cthk kuliibii idare heyeti azalanm alarak 
Uludaga gelmi§tir. Valimiz, otellerdcki 
noksanlan bir defa daha gozden gec;irerek 
yap1lmas1 icab eden i§ler etrafmda alaka· 
hlara direktifler vermi§, dagdaki tesisatm 
tek elden idaresi i~in de dag kuliibiince 
haznlanan bir proje iizerinde tetkiklerde 
buluiUil~ 

Kuliibiin projesine nazaran: 18 tern • 
11)uzdA ·~stecirile mukavelesi nibayet bu· 
lacak olan biiyiik otelle, kayak evinin ve 
Kirazh yayladaki dag evinin i§letilmesi 
i~i kuliib tarafmdan de;uhde edilecektir. 
Kuliib, buralarda otel i§lerinde miitehass1s 
kimseler istihdam edecek ve Bursada da 
bir biiro a~acakhr. Aynca k1~m daga ko -
layca <;tkmayt temin maksadile (hava hat
h hapilmciya kadar §imdilik) oto§ney gi
bi vas1tamn i§letilmesi kararla§tlnlmt§hr. 
Bunun i<;in temaslara ge<;ilmi§tir. bnii • 
miizdeki ki§ aylarmda oto§ney i§letilecek
tir. Hava hath i~in de son defa ltalyan 
Marelli §irketinin miimessili §ehrimize ge
lerek temaslanm yapmt§tlr. Diger talib 
firmalarla da bu i§ etrafmda temas halin
de bulunan belediyenin hava hatt1 komis
yonu, bunu en muvahk teklif sahibine 
yaphracakt1r. Hava hattmm Bursadan 
Bakac1k sivrisine, oradan da otele uzahl
masl esast1r. Bu mesafe tahminen II kilo
metre tutmaktadu. 

Tiirk Spor Kurumu tarafmdan Dag<.:J· 
hk kuliibiine hediye edilen giizel bir rad
yo da Uludaga ~~kanlml§tlr. 2000 metre 
irtifada yap1lan tecriibe iyi nPlir~ ver • 
mi$tir. 

Sultanahmed camisi 
tehlikede mi? 

Arkeolog profesor Bakster tarafmdan 
idare edilen Sultanahmeddeki hafriyat 
devam ediyor. Yeniden miihim bir deh
lize tesadiif edilmi~tir. D£>hliz, Ayasof
ya miizesi istikametinde uzamaktadtr. 
Bunun toprak altmdaki Bi:>:ans sarayt
na aid hir ktslrn oldugu tahmin olun -
maktadtr. 

Avlunun dis duvarlan altmda devam 
eden hafrivat, Sultanahmed camii i<;ln 
k1~men tehlikeli bir safhaya girmi~tir. 
Ciinkii cami avlusundaki bazt binalann 
altlan kanlarak hafriyat. d1~ ihata du
varlarma kadar dayanmistir. Alakadar· 
Jar. camiin tarihi ehemmiyeti bak1rnm· 
dan hafriyatm bu tarzda imtidad etti • 
rilmesini mahzurlu goriiyorlar. Bu ara· 
da. hafriv::>ta bu tarzda devam edildi~i 
takdirdP Sultanahmed camii temelinin 
de tehlikeye ~irecegi si:iylenmektedir. 
Profe~or Bakster, hafrivat sahasmda 

bu baktmdan yeni tetkiklere ba§la • 
m1stir. 

CUMHURiYET - Sultanahmed ca • 
mii temellerinin tehlikeye girdigi hak· 
kmdaki miitalealar bizlm i<;in dikkatle 
tetkike deger. Yeraltmdaki Bizans e
serlerini ortaya c;1karmak ~iiphesiz her 
cepheden iyi bir ~eydir aroma bu arne· 
liye, as1rlardlr ayakta duran ve dura · 
cak olan bir Ti.irk ~aheserini tehdide 
ba~larsa vaziyet t!egisir. Alakadarlarm 
ehcmmiyetle nazan dikkatini celbe -
deriz. 

Anas1n1n 

k1ran 
dislerini s·· ""k , uyu z1rhh 

evlad 

Su~lu, diinkii duru~ma 
sonunda tevkif edildi 
Diin, Langada Sepet~i sokagmda otu

ran 25 ya§larmda Cemaleddin isminde 
birisi anast Emineyi doverek di§lerini ktr
mi§tlr. Vak'amn tafsilal! §Udur: 

Cemaleddin, kumar oymyacagmt soy
liyerek annesinden para istemi§, Emine de 
paras1 olmad1g1 i<;in oglunun bu istegini 
yerine getirememi§tir. Bunun iizerine Ce
maleddin, en kii~iik karde§i Muammerin 
kumbarasmt kumt§ ve i~indeki paradan 
bir miktar alml§tlr. Bu yiizden annesi 
Emine ile aralarmda miinaka§a <;1km1§, 
miinaka§a kiZI§mca hnyas1z gene, annesi
ni yumruklamt§, zavallmm di§lerini kir • 
mi§tlr. Etraftan yeti§enler, kadm1 <;ocugun 
elinden kurtarmi§lar ve meseleden polisi 
haberdar etmi§lerdir. 

Diin birinci sulh mahkemesinde yap1lan 
muhakeme neticesinde tomac1 Cemaled • 
din 26 giin hapis cezasile 2 lira mahkeme 
masraf1 tediyesine mahkum edilmi§, tevkif 
olunmu§lur. -------
San'at mektebleri 

mezunlar1 • • 
1~tima1 

----
Gene mezunlar, diin di· 
ger mezunlarla tanifblar 

San'at mektebleri mezunlan, !stanbul 
San' at mektebinde bir toplanh yapmt§ • 
lardtr. Bu toplanttda bu senenin mezun -
Ian eski mezunlarla tam§t!IIImi~, ve davet
lilere pasta, biskiii ve ~ay ilcram edilmi§ • 
tir. Ziyafette Tiirkiye san'at mektebleri 

mezunlan cemiyeti reisi doktor Haf1z 
Cemal bir nutuk irad etmi§tir. 

Reis, nutkunda, Tiirkiye san'at mek -
tebleri etrafmda izahat vermi§ ve bil • 
hassa saltanat devrinde say1s1 dokuzu 
g~miyen san' at mekteblerinin Cumhuri -
yet devrinde kuk dordii buldugunu teba
riiz ettirmi§tir. Toplanhya nihayet veri • 
lirken, Cumhuriyetin Biiyiik Y arat1cts1 
Atatiirke minnet ve ~iikran hislci izha.r 
olunmu§. tazim telgraft ~ekilmi§tir. 
' Mezflnbr; bull dart ~on.ra s1k s1" ' to?" 
lanacaklard1r. 

HALKEVLERINDE 

Beyoglu Halkevi i~in miisaid 
arsa arantyor 

Beyoglu Halkevinin Tepeba~mda A
merika sefaretile Novotni oteli arasm
da halen ~gal etmekte oldugu binamn 
sahib! miiracaat ederek binay1 ytkbra
ca~tnl, binaenaleyh burasmm tahliye 
olunmasm1 istemi~ti. 

$ehrimizdeki Halkevlerinin yeni mu
azzam ve modern binalarda bulunmas1 
arzu olundugundan kira ile tutulacak 
her hangi bir bina yerine Beyoglu Hal
kevi i~in Taksimde bir arsa satm aim
mast ve orada Halkevi binas1 yap1lrnas1 
daha miinasib gori.iliiyor. Yeni binamn 
insas1 i<;in, miisaid bir arsa aranmak -
tadtr. 

MOTEFERRIK 

Ar§iv memurlarmm iicretleri 
Ba~vekalete ba~h istanbul Ar~iv dai

resinde, arsiv tasnif i§lerinde r;ah~acak 
olanlann 938 mali y1lma aid maa§ kad
rosu Vekiller Heyetince kabul olun -
mu~tur. 

Kadroya gore. 938 mali ytlmda ar~iv 
tasnif dairesinde c;ah~acak memurlar -
dan 14 §ef ii<;er lira, on ii<; memur 2.5 
lira, sekiz memur iki~er lira, dort mii
vezzi 175 er kuru§, iki mucellid <;tra~l 

ve iki odac1 150 §er kuru§ yevmiye ala
caklardlr. 

Elektrik idaresinde yeni 
tayinler 

Nafta Vekaleti istanbul Elektrik U
mum miidiirliigii hukuk mii~avirligine 
Tahir Baydur ve hukuk mii~avir mua
vinligine de Mehmed Giz tayin edil -
mi~lerdir. -···-lki kiicriik hlrSIZ 

$akir ve Refik isminde iki kii~iik htr· 
s1z, evvelki giin, Ramide Cuma mahal
lesinde oturan Ay§e ile Ferideyi Pazar
yerinde takib ederek c;antalanm ~alar
ken yakalanml§lar, ciirmii me~hud 
mahkemesine verilrni$lerdir. 

~···-Buraada kii~iik hir11zlar 
Bursa (Hususi) - Mukassim mahal· 

lesinde oturan on iki ya§mda Ramizle 
arkada~1 on ya§mda Kaz1m, ayni mahal
lede oturan berber Salihin evinde kim
se bulunmadlgt bir s1rada kap1smm ki· 
lidini kmp ic;eri girmi§ler ve on ii~ c;lft 
kadm iskarpini, bir c;ift lastik, ii<; rna· 
deni sigara tablas1 c;alarak ka<;mi§lard1r. 

Kiic;iik h1rstzlardan Ramiz e~yalarla 

birlikte yakalanm1~, Kazrm ka!rml§ttr, 
aranmaktadlr. 

' 

~ iinya i,Ierinin kan§mlf 
1.b::J1 denizde de biiyiik devl 

smda §iddetli bir rekabet 
du. Rekabet yalmz harb gemil 
dine aid olmay1p miimkiin mertebe r.! 
harb gemisi yapmak sahasma da (II 

mii§tiir. 
J a pony a; Amerika ve lngilteredd 

ha az bahri kuvvet bulundunnak 
buriyetinde kalmasmt milli §ere fine ,f 
fi bularak bu esaslan vazeden V 
ton ve Londra muahedelerini fesh~ 
miisavat esas1 iizere yeni bir muahtl' 
pilmasm1 istemi§ti. Arnerika buna rlf 
mamt§b. Londrada Japonya baric 
akdolunan yeni bir muahedede 
biiyiik gemilerin azami hacminin 3; 
tonu ve toplarmm da 14 pusu tecayil 
lememesi kararla§tmlmt§tl. 

Ahiren Amerika gene J aponyad .. 
kulanarak bu Asyah devletin 35,()(i) 
dan daha biiyiik mhhlar yapttrdti"' 
dia eylemi§ ve 1936 senesinde akd~ 
yeni muahedenin gemilerin hacmiol 
toplanmn ~apm1 tahdid eden ahk~ 
kaldmlmasm1 istemi§ti. Ge<;en matt' 
tuz birinde akid devletler buna rat! 
mu§lard1. 

F akat gayrimahdud biiyiikliikte 
ve top yap1lmasma meydan kallll 
i<;in 'hacim ve ~aplann azami hadditl 
yin edecek bir anla§ma akdedilmesi 
kmda ahiren uzun miizakereler ce 

eylemi§ti. Arnerika kendisinin b 
sonra yapbracagt biiyiik barb gemilel 
hacmi 45,000 ton olmasmda tsrar e 
talebini de fngiltereye kabul ettirmit 

!ngiltere ise ancak 42,000 tonluk 
gemilerini yapbrmak hakkmt alm1§Ul• 
mumi Harbin sonuna kadar asula 
beri lngiltere diinyanm en biiyiik 
devleti idi. Umumi Harbden zahir~ 
lib ve hakikatte ~ok bitkin bir hald.e 
gmdan V a§ington ve Londra deniz 
feranslarmda Arnerika ile miisavatl k 
etmege mecbur kalml§tl. 

~imdi ise Arnerikaya biisbiitiin te~ 
vuku buakmaga liizum gormii§tiir. 1 
tere miimkiin mertebe fazla kruvazor 
tumak miisaadesile iktifa etmi§tir. 
rika ald1g1 bu tefevvukun saiki Jap 
oldugunu ip<;lia etmektedir. 

Halbuki yeni" biiyiik deniz manev 
nm Biiyi:ik Okyanusta Japonyaya 
degil, Atlas Okyanusunda fngiltere 

oldugu halde Avrupa devletleri tara 
dan muhtemel bir taarruza kar§l miid• 
imkanmt i:igrenmek maksadile yapur• 
caktir. 

Diger taraftan Arnerikanm lngilte 
zorla kabul ettirdigi bahri tefevvuk J• 
pony a Bahriye N ezaretini ve efkart • 
mumiyesini de harekete getirmi§tir. 1 
yoda Amerikamn 35,000 tondan d 
biiyiik mhhlar yaphrmaga karar ver 
le ancak Biiyiik Okyanusu g~erek J• 
ponya adalarma kar§l taarruz yap 

gayesini istihdaf eyledigine hiikmedil 
tir. 

Arnerikan donanmasmm Asya sahiiJil 
rine taarruza imkan haztrlamasma k 
J aponyamn da kendi donanmasma .Ani~ 
rika sahillerini vurmaga ve biitiin BiiY" 

Okyanusta bahri tefevvuku temin e~ 
ge kudret ve imkan vermek iizere 50.v; 
yahud 55,000 tonluk mhhlar yaprn.l 

karar vermesi ihtimal dahilindedir. 
Diger taraftan ingiltere, Amerikad 

sonra J aponyanm da dununda kalrnd 
pek hazmedecek degildir. Bu suretle dii" 
yanm en biiyiik ii~ deniz devleti arasntdf 

biit<;eleri i<;in y1k1m olacak bir reka~ 
ba~lamak iizeredir. Almanya, ftalya 1f 
Sovyet Birligi devletleri de k1rk be§er ~ 
tonluk mhhlar yapt~rmakta serbest ka~, 
m1§lard1r. Bunlardan birinin bOyle biiYJJI' 
ZIThh }'aptlrmasl Fransay1 da rekabelf 

i§tirak etmege sevkedecektir. Bahrt re~ 
bet diger silahlara benzemeyip gaY 
masrafh oldugundan bunun ya bir anl.f 
rna ile durdurulmasi yahud bir ha 
miincer olmast zaruri bulunuyor. 

Mllharrem Fevzi TOGAf 

T ok karmna denize girdi, 
hoguldu 

Yirmi alh ya~lannda Kerim ismind' 
bir amele, diin, tok kamma Heybell 
adada ytkanmak maksadile denize 
mi~, biraz sonra takati kesilerek bo~Y 
mu~tur. Cesed, T1bb1 Adli tarafmd~ 
muayene edilmi§, defnine izin veril ' 
mUitir. 

Cumhuriyet 

Niisha!J 5 kuru,tur. 

Abone ~eraiti , { TUrktye Harle 
y I tc:ln I~D 

Senelik 1400 Kr. 2'700 Kr· 
Alh ayhk 750 • 1450 • 
0~: ayhk 400 • 800 • 
Bir •:vhk 150 • Yoktu 



CUMHURIYET 
-ttadise!er arasenda n<r;~u mato 1ce~~n ~D~fl'" . 

Gazetelerden ve mecmu
alardan istenen teminat Ahlak pa yandalan 

3 

Kral ailelerinde 

buhran1 izdivac Miilteciler meselesi 
kard;I~cl; Bugiinkii ~artlar dahilinde herhangi bir muhaceret 
re~ab~t.6 plantnln tahakkukuna imkan goriilemiyor, daimi 

rR\ evlet gazete ve mecmua ~
l.b:::&l hiblerinden be§ bin lira temi-

nat isterken, bu parayt i§~i
nin ve abonelerin alacaklarma kar§l· 
hk tuttugunu sayliiyor. Bu esbabt 
mucibey e gore, alman tedbir «siyasi» 
degiJ, sadece ikhsadi, mali veya ti
caridir. 

Gazetelerde okuduk: F abrikanm bek
c;isini arkada§J, sabun kazanmda pi§irmi§. 
Adamcagiz kemiklerine vannc1ya kadar 
sabun gibi erimi~ .. Gene birka~ aye vvel 
okumu§tum: Bilmem hangi koyde bir ba
ba be§ ya§mdaki oglunu, hiddetine mag -
lub olarak, ahmn duvanna ~ivilemi§. Na
sJI ~ivilemi§, neresinden ~ivilemi§?.. Bil
miyorum. F akat ~ocuk olmii§. Bu. bana 
tarihin kaydettigi baz1 feci sahneleri ha
tulattJ: F atih zamamnda zulmile me§hur 
olan mahud Voyvada, vizJ!diyan c;ocuk 
seslerinden sinirlenerek, nekadar emz1kli 
kadm varsa memelerinin kesilmesini, me
me yerlerine ~ocuklann minimini ba§lan
nm kesilerek ~ivilenmesini emretmi§. Ge
ne tarihi bir hat1ra: Filan kumandan zap
tettigi bir kale muhafiZlm inad edip Ga· 
buk teslim olmadigi i~in, k1zgm kumlar 
iizerinde ve k1zgm bir giine§in alnmda 
bayiimciya kadar 40 giin kum c;uvah ta· 
§Itt1ktan sonra kirkmc1 giin kemikleriile 
yapi§an derisini de yiizdi.irmii§ .... 

Yazan: ALl KAMI AKYOZ 
~okluguna gore miisbet ve menfi konten -
janlar artJp eksilebilir. M. Bentam da 
ferdi saadeti rna§eri saadete baglami§hr: 
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tiirlii 

ve prenses 
evlenemiyor 
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Ne zaman ferd kendi saadetini sosyal sa
adete baglarsa be§eriyet, ideal olan te • 
kamiiliinii bulmu§ olur. 

Evian I 0 - Milletler Cemiyetinin umumi muhaceret plamnm tahakkukuna 
multeciler iGin tayin ettigi vuksc:k komi - imkan yoktur. Cunkii miilteciler mesr:lesi 

urmak ~ ser Malkolm Amerikamn da i&tirak ede- gayet mu~lak oldu~u gibi komiteye v~ri-
~refine ~ ce~i daimi bir te&ekkiiliin faydalanm izah len miihlet de gayet mahduddur. 

Val etmi~tir. Bu te&ekkiil Almanya ile de mu- Mezkur daimi te~ekkiil rivasetine bir 
feshetd z~k~relerde bulunacak ve miiltecilerin is- Amerikalmm ve belki de M T avlo 'nun 

muahedt kamle me§gul clan hususi te~kilatlara pa getirilmesi Gok muhtemeldir. Bu te~ekkii-

Bu takdirde cevabstz kalan U!f esas
h sorgo vardu : 

1. - Tiirk kanunlarmda alacakh
larm haklaruu miidafaa eden mevzu
at pek ~oktur. Buna bir yenisinin Ha
ve edilmesine ve gazete i§~il-erile abo
nelerine aynca haklartm derhal istih
sal imtiyazt verilmesine neden liizum 
goriilmii§tiir? 

Stiiar Mil daha ilerisine giderek «ne 
zaman ferd kendisini cemiyet i~in feda e
derse o zaman be§eriyet ideal kemaline 
yakla§ml§ olur.» der. Onca zevk ancak 
manevi zevktir. Manevi zevkler i~inde de 
en k1ymetlisi hasbilik, fedakarhktJr. 

buna rll raca Yardim edecektir. liin merkezi Londrada olacaktir. 
h 'c ell Filhakika gerek yiiksek komiserin, ge- Komite yann tekrar toplanarak nnktai 

aTJ 1' rek hiikumetler aras1 komitede muhacir 
Qe<lecle 35 kabul eden memleketlerin miimessillen nazarlanm bildirmemi~ olan di~er aza-

liikte t
kalrna¢ 
haddi~ 
lmesi hi 

cer~ 

bun' 

tarafmdan yapilan tecriibeler gostermi~ • YI dinliyecektir. Kapam& celsesi cuma ve
tir ki, bugiinkii sartlar iGinde herhangi bir ya cumartesi giinii akdedilecektir. 
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Matbuat hiirriyeti 

kalmtyan yerler 

Du~eye meydan 

okuyan bir gazete 

isvi~re gazetecileri; bey- «Fransa tecaviize ugrar
nelmilel federasyondan sa kendini miittefikan 

~ekilmek istiyorlar miidafaa edecektir>> 
Bern I 0 - Samperi' de heyeti umu • 

tniye halinde toplanan fsviGre Matbuat 
cetniyeti azalan ~imdiki Beynelmilel Ga
zetecilik federasyonundan ~ekilmege 
karar vermi~lerdir. Bu kararm verilme • 
sine sebeb olanlar federasyonun yiiko-:k 
Prensipi rilan matbuat hi.irriyetinin fede
rasyonda aza bulunan devletlerin biiyiik 
bir kismmda mevcud olmadigmJ ileri siir· 
1Tlii$lerdir. Heyeti umumiye, merkez ko
tnitesini miinasib bir zamanda ecnebi 
tnatbuat te&ekkiillerile temasa ~e,erek 
tniizakere yolile beynelmilel gazeteciler 
anla$rnas1 viicude getirmege memur et • 
tni~tir. Bu takdirde gazeteciler arctnnda
ki miinasebetler mesleki meselelere inhi -
sar edecektir. ( a.a.) 

Reims' da yapdan merasim 
Reims 10 - Reisicumhur Lebron bu

raya gelmi§ ve balk tara1mdan alkl§ • 
lanmJ§tJr. 

Reims 10 - Yeniden in§a edilen ka
tedralm a<;JlJ~ merasimi sabahleyin ba§
JamJ~tJr. Reisicumhur Lebrun belediye 
dairesine geldigi zaman 'Piyade alaYl -
nm bandosu Papahk ve Frans1z mar§ -
lanm c;alm!§tJr. Saat 9,30 da Lebrun, 
Katedrale gitmi§tir. Belediyeden Ka • 
tedr ale giden klsa yolda biiyiik bir ka
labahk kiitlesi selam duran kltaatm ar
kasmda toplanmi§tl. 

M. Stoyadinovi~ sefirleri 
kabul etti 

Paris I 0 - Biiyiik fa~ist meclisinin fa
aliyetini gosteren mecmuada M ussolini 
tarafmdan yaz1lan mukaddemeden bah -
seden sag cenahm orgam Epok gazetesi 
~oyle demektedir: 

«fspanya hakkmda Mussolini, Fran -
s1z • Rus kuvvetlerini maglub eden bu ta

biri evvclce de i§itmi§tik. !talyan kuvvet· 
lerinin daha geni§ bir sahada da· muvaf • 
fak olabileceklerini i§rab ediyor. lspanya 
ile Avrupay1 birbirine kan~hrmak hatah 
bir i§tir. Italy an kuvvetlerinin bilfiil zafer
ler kazand1gmdan bahsederken -muvaf
fakiyetsizlikleri saym1yoruz• Du~e'nin 
yaptJg1 gibi Frans1z - Rus kuvvetleri iize
rinde kazamlmJ§ tarihi bir zaferden dem 
vurmak dogru degildir. Frans1zlar gen;i 

fspanyada ~arp!§Iyor, fakat bunlar en iyi
leri arasmdan se~ilmi§ degildir. !spanya
da daha c;ok F rans1z yoksa bunu kom~u 
memleketin topraklanm k1t' alanmlZI talim 

ettirmek ic;in bir manevra sahast r.erine 
'koymak istemedigimize atfehnek laztm • 
d1r. Biz lspanyanm lspanyollara birakii~ 
mas1 laz1m gelecegine kani ' bulu~uyoruz. 
Fa kat bir talihsizlik eseri olarak F ransa 
dogrudan dogruya bir tecavi.ize maruz ka
lacak olursa memleketin yiiksek bir mii -
dafaa gayretile miittefikan harekete gec;e-
cegi bilinmelidir.» ( a.a.) 

Siidetler yurdu 

Boykot yiiziinden harab 
ha]e gelmi' 

2. - Mademki tedbir «siyasi» de
gildir de sadece iktlsadi, mali veya ti
caridir; «gayrisiyasi» mecmualar bu 
mecburiyetten ni!fin istisna edilmi§
lerdir? «Gayrisiyasi» mecmualar ara
smda siyasi olanlardan !fok daha fazla 
kazananlar bulundugu gibi kapamp 
da i§!filerine ve abonelerine borclanm 
odemiyenler yok degildir. (Hatta 
bunlar arasmda daha !ioktur!) 

3. - Bu tedbir neden diger mes
lek erbabma te§mil edilmemi§tir? lf
las ettigi i!rin i§!risine borcunu odiye
miyen ticaret miiesseseleri yalmz ga
zeteler midir? Biitiin ticaret miiesse
seleri ic;in bu ihtimal variddir. Mesela 
bir berber diikkam da kapanabilir ve 
i§!rilerile abonelerine borclu kalabilir. 
Gaye yalmz ticaridir de neden gaze
telerden ve mecmualardan ba§ka hie; 
bir ticaret miiessesesinden teminat is
tenmiyor? 

Bu tedbirin, mahdud baz1 faydalart 
oldugu kahul edilse bile, zararlarile 
mukayesesi yaptldtgl zaman -;tkan ne
tice, gazete ve mecmua sahiblerinin 
de, i§!rilerinin de, memlekette -zaten 
biiyiik bir buhran i!;inde ktvranan· 
ne§riyat ve fikir hayabmn da !fok a· 
leyhinde olur. ~iinkii bir !iOk neJri • 
yat, bu terninab vermekten aciz kala
rak tatile ugnyacakbr; onlarm yiiz
lerce, binlerce i§!;isi B!;lkta kalacak
br; bun dan ba§ka yeni gazete ve mec
mua da !ilkmaz olacaktu. 

Tiirkiyede biitiin gazeteler ve mec
mualar -evet: biitiin !- hep kii!fiik ser· 
maye ile i§e ba§larnt§lardtr. Ne§riyat 
i§ine biiyiik sermaye yatJ.tattlil.~ 'pek 
nadirdir; bunlar da, bizzat gazeteci 
olmadtklan is;in, i§ten !rekilmiJlerdir. 
Kii!riik sermaye sahiblerini gazete ve 
mecmua !iikarmaktan menetmek, he
men hemen, alelitlak gazete ve mec
mua !ftkarmayt menetmek gibi Kema
lizmin en biiyiik prensipine aykm bir 
hareket demektir. 

Matbuat kanununu tadil edenlerin 
biiyiik bir hiisnii niyetle miicehhez ol
duklannda.n §iiphemiz yoksa da, ken· 
dileri gazeteci olmadtklan ic;in, kabul 
ettikleri maddelerin neticelerini tah
minde isabet gosterememi§ olabilir
ler. 

PEYAMI SAFA 

!nsanda vicdan denilen bir ahlak mi
yan oldugunu iddia eden felsefe mekte
bi: «Bunun varhgmJ anlamak i~in herkes 
bir kere kendini yoklasm» diyor. Arasua 
i~ittigimiz cinayetler, §enaatler bizde na
sJI bir tesir uyandmyor? 0 cinayetlere 
kar§l i~imizden kopan isyan nedir? Bun
ian yapanlar yakalanmaz, ka~arsa nic;in 
iiziiliiyoruz? Y aka Ianna adaletin pen~esi 
yapi§ITSa ni~in oh! diye geni§ bir nefes 
ahyoruz? Biitiin bu nefretler vicdanlan
mizm reaksiyonlan degil midir? 

Vicdan bizi hayra sevkedip §erden de 
vik11ye ey)iyen bir kuvvet imi§. Hayir ile 
§errin biribirinden bu kadar bariz vasif
larla ayn!digJ §U misallerde bile vicdan 
soziinii g~irememi§tir. Halbuki hayir ne 
demektir? ,Ser nedir? fyilik ve kotiiliik 
mutlak midir, nisbi midir? Filozoflar bu 
hususta da bir~ok nazariyeler yi.iriitmii~
ler. 

Bir k1sm1 i~in hayir ve §er demek zevk 
ve elem demektir. fnsan yarabh§l icab1 
zevke mail, elemden miictenibdir. Zevk 
onun i~in saadet, elem, felakettir. 0 hal
de insan mes'ud olmak i~in zevk flrsat
larmdan istifade, elem ihtimallerini de 
izale etmelidir. Bu nazariyeyi 2400 sene 
evvel ilk ortaya atan Sokrat'm §akirdi 
Aristip imi~. Uzun amlar uykuda kald1k· 
tan sonra 18 inci asrm sansiialist filozof
lan tarafmdan canlandmlmak istenen bu 

nazariyenin ~iiriil:Jiigi.i ufak bir tetkikJe 
meydana c;1kar. Zevklerin ~ogu elemle ne
ticelenir. Nam1k Kemalin me§hur beytini 
tekrar edecegim: 
Kimt vicdana dokundu kimi cismiL cana 
Zevk namile ne yapttmsa pi~iman oldum 

Sonu pi§mah!Jk olan bir zevkin insan1 
mes'ud edeceginde §iiphe edilse yeri var
dJr. Sonra zevkler mahduddur. T ekerriir 
ettik~e ah§Jhr, bymetini kaybeder. !ik 
defasmda derin heyecanlarla kar§llanan 
zevkler bile ah§Jidikc;a manas1z goriinme
ge ba§lar. Hayatta gayeleri maddi zevk
ten ibaret olanlardan biitiin servetlerine 
ve zahirl saadetlerinc ragmen, son ~areyi 

Belgrad 10 - BS§vekil ve Hariciye 
Nazm M. Stoyadinovic;, <;ekoslovakya
mn yeni Belgrad elc;isi Lipa'y1 kabul 
etmi§tir. Lipa, mumaileyhe itimadna -
mesinin bir suretini vermi§tir. Stoya -
dinovic; ogleden evvel Romanyamn Bel

grad elc;isi Cadere ile Yugoslavyanm 
Budape§te elc;isi Vukc;evic;'i de kabul 
etmistir. 

Berlin I 0 - Essen §ehrinde .c;1kan 
National Zeitung gazetesinde Konrad 
Henlein Almanlan Siidetlerle meskun 
mmtakadaki Cekoslovak kaphcalanm zi· 
yaret etmege davet etmektedir. Bu gaze· 
te Siidetler mmtakasmdaki kapbcalarm 

Prag hiikumeti tarafmdan alman askeri 
tedbirler ve Cekoslovak mahfillerinin 

boykotaj1 neticesinde harab ve babmsiZ 

bir halde kaldtgmJ bildirmektedir. (a.a.) 

!"""""""'!" ....... ----~------""'!!!_ oliimde bulanlar ~oktur. Onun i~in bu 

Motorsiiz tayyare diinya 
rokoru 

Londra 10 - Tayyare miilazimi, Mur
ray ile Stanby Sprule on gun evvel 
~neider ve Erik Meyer ismindeki Al -
man tayyarecileri tarafmdan havada 
21 saat 2 dakika kalmak suretile tesis 
edilen iki ki§ilik motorsiiz tayyare ro
korunu bunlardan takriben bir saat faz
la havada k<almak suretile kJrmt§lardJr. 

RQmada bir tayyare kazas1 
.. Roma 10- Ic;inde Roma hava kuli.ibi.i

nun sivil pilotluk miidiirii kaymakam 
Menghi ile Roma valisinin ·biraderi 
P rens Mario Colonna bulunan bir sivil 
tay~are Tiber nehrine di.i§mii§ ve ir;in
dekJler olmi.i~tiir. 

~ako itilaf1 
Buenos - Aires 10 - Sako konferansJ 

tamamile ~ekli mahiyette bir toplantJ 
akdetmil;tir . Arjantin Hariciye Nazm 
Cantilo itilafm Amerika, Arjantin U
ruguay, $iii ve Brezilya Reisicumh~r • 
Ian tarafmdan imza edilecegini ve iti
]af metninin Bolivya ve Paraguay hii
kumetleri tarafmdan imza edildikten 
sonra ne§redilecegini beyan etmi~tir. 

Ye§iltiirbe ~inileri tamir 
edilemiyor 

lspanyada muharebeler 
Salamanka I 0 - N e~redilen resmi 

bir tebli~de ezciimle &Oyle denilmekte • 
dir: 

Kastellon cephesinde Tales mmtaka • 
smda Jink'in garbmdaki dagda baz1 
mevziler i~gal ettik. Ve Sierro de Espa· 
don'u geride bJraktik. Alcuida ~e Veho 
yolunda da bi kaG mevzi i&gal ettik. 

Castro dagmda dort miihim mevzi is
gal ettik. 

Valans 10 - GeceyariSI F ra:~kist 
tayyareleri liman .. mmtakasmJ bombardJ
man etmi$lerdir. Olen ve varalananlarm 
adedile hasarat miktan heniiz malum de
gildir. 

Valans 1 0 - F rankist hava kuvvet
leri diin sabah Sagonta'yi bombard1man 

etmislerdir. BirGok kisiler olmiistiir. 

Bir meczub 

Ruzvelt'in arabas1na 
atlamak istedi, 

yakaland1 

M. Ruzvelt'in memleket seyahatlerinde, 
otomobilde ahnmt~ resimlerinden 

Oklahoma I 0 - Reisicumhur Ruz -
velt §ehirden ge~erken ufak bir hadise ol
mu§tur. Yahudi Hokaday isminde 52 ya
§mda bir adam Reisicumhurun arabas1na 
atlamak istemi§se de polis memurlanndan 
biri bir yumruk atarak adam1 yere ser
mi§tir. Hokaday polis merkezine gotiirul
diigii zaman verdigi ifadede sadece Re • 
isicumhurun potinlerini boyamak istedigini 
soylemi§tir. 

Hokaday kimdir? 

felsefenin modasJ ~abuk ge~ti. Dediler ki 
ahlak i~in korkoriine zevk degil, fakat 
fayda esas olabilirdi. 

Bu felsefenin de ilk piri ve iistad1 gene 
eski Y unan filozoflanndan me§hur Epl· 
kiir' diir. Epikiir' e gore zevklerin ancak 
faydal1 olanlan insam mes'ud eder. Bu 
bak1mdan faydah elemler zararh keyifle
re miireccaht1r. F aydasm1 gorecegJmJZ 
ac1 bir ilac, bize zararh olacak soguk bir 
§Urubdan ziyade saadet k1ymetidir. Bu
nunla beraber maddl, manevi elemlerden 
azade kalan insan en bahtiyar insand1r . 
Bu da herkesin yalmz kendini dii§iinme
sile olmaz. Mademki sosyete hayah YJ.§I· 

yoruz, kendimiz gibi ba§kalanm da di1-
§unmege mecburuz. Miladdan hemen ii~ 
buc;uk am evvel gelen Epikiir ferdle sos
yete arasmdaki sosyal miinasebetleri da
ha o zamandan sezmi§ bulunuyordu. 

Spenser' e gore tekamiiliin umumi ka
nunlan ferd ve cemiyetin saadetini birle§· 
tirmege dogru yiiriimektedir. lnsan ya§a· 
mak i~in muhitine uymaga mecburdur. 
Muhite uymak"ba§kalan i~in kendinden 
fedakarhk etmekle kabildir. Uym1yanlar 
cemiyetin sinesinde yer alamaz ve bir giin 
gelir ki egoistler, yerlerini hasbilere bira
kacaklanndan insanhk alemi biitiin altrii
istlerden ibaret kahr. 

Morali zevk veya fayda mefhumile 
izah etmek istiyen bu nazariyeler akh 
tatmin edemez. Koriikoriine zevkin tuta
n olmadJgJ malum. Bentam'm zevklere 
verdigi k1ymetler herkese gore degi§ir. 0-
nun da tutunacak yeri yok. Herhalde 
hirSIZJn, katilin kendi yaptJklanna vere
cekleri k1ymetler bizim verecegimiz kiy· 
metlerin ayni degildir. Spenser'in hayali 
tahakkuk edinciye kadar insanlar birbiri
nini yemekte devam edecekler. Ona da 
§iiphe yok. Zevk miyan herkeste basks. 
olduguna gore bunlara numara verecek 
ba§ka bir miimeyyiz bulmak laztm. 

Bu nazariyeyi kabul etmiyen baz1 filo
zoflar insandaki (ali hisler)' yiiksek duy· 
gulann moral i~in bir miyar olacagm1 
soylemi§ler. 1sk~ya mektebi ve onun mii
messili olan (Adam Smit) e gore yiiksek 
duygulardan maksad ( tecaziib) sempa· 
tidir. Bu mekteb ba§kalanmn felaketin
den elem duyup sevincine de ortak olmak 
duygusunu ahlak i~in bir miyar telakki 
eder. Fakat hisler (duygular) arasmda 
iyilerine k1ymet verebilmek 1~m hissin 
fevkinde bir miimeyyiz ve bir miyar bul
mak laz1m. 

Nihayet i§ rasyonalizme kahyor. Akil 
daima hisse iistiin bir yer tutar. Ak1l in· 
sanlar i~in en biiyiik nimettir. Rasyona
lizmin piri say!lan koca Kant' a gore 
insan• ferdiyetc;i yarattlml§tlr. Kendini 
ba§kalarma tercihan dii§iiniir ve ba§kala
tJm kendi varhgma, kendi zevk ve saade
tine vas1ta olarak kullanmak ister. i§te 
bunun i~in cihanda hakim olan harb hali· 
dir. Saltanat siiren §iddet, kuvvet ve hak
SJZhktJr. Buna, kar§J koyacak bir kuvvet 
varsa o da (ak1l) d1r. Ferdler ve millet
ler arasmda sulh ve selameti temin i~in 
(akii) m faa! bir rol ahp ciham kendine 
rametmesi lazimdJr. Ancak 0 Zaman in· 
sanlar didi§mekten vazge~ecek ve ba§ka
lanmn saadeti i~in kendi nefislerinden fe
dakarhk etmek laz1m geldigini anhya -
caklard1r. 

Kant'tan sonra gelen 19 uncu asrm 
moralistleri yeni hi~ bir§ey soylememi§· 
lerdir. Fakat soylemi§ olsalar dane ~~kar) 
Ahlakm zevke, faydaya, hisse veya 
akla dayand1gm1 bilmekten ne ~1kar) 
Degil mi ki biri borcundan kurtulmak i'"in 
kap1 yolda§Jnl sabun kazanmda pi§irece· 
gi vakit bu payandalann hepsi yikJhyor! 

ALl KAMI AKYVZ 

Hatayda 
bayram 
[BCL$taratt 1 tnct saht!edel 

«- kten gelen bu harikulade heye • 
canh halk duygu ve tezahi.irlerine haya • 
t1mda ikinci defa olarak §ahid oluyorum. 
Birincisini istiklalini kazanan Polonyava 
Leh siivarileri girerken gordiim, ikincisine 
de §imdi Tiirk siivarileri Reyhaniyeye 
girerken ham bulunmak suretile §ahid ol
dum.» demi§tir. 

ZEKI 
Rus hiikumetinin tebrikleri 

Ankara I 0 - Haber aldigimJza gore, 
Sovyet biiyiik el~isi Ankarada Hariciye 
Vekilimiz Doktor Arasi ziyaret ederek 
Hatay i~inin Fransa ile Tiirkiye arasmda 
dostane bir surette halledilmesinden do • 
lay1 hiikumetinin memnuniyetle tebrikle
rini ifade etmi§tir. 

••• 
Bursa muallimleri Edirneye 

gidiyorlar 
Bursa (Hususi) - Buradaki Ye~ilti.ir

benin ir;inde ve dJ§mda bulunan cihan
~iimul §Ohreti haiz ginilerin tamiri ir;in 
bir etiid yap1lmak maksadile iir; ~ini ye
rinden sokiilmiis, fakat sokiiliirken bun
lar par~a parr;a· kmlm1~tir. ir; ve dJ§ta
ki ~inilerin ba~tan ba~a sokiilerek yeni
den konmas1 suretinde yap1lmakta olan 
bu etlid, c;inilerin kmlmas1 i.izerine ya. 
nda bJraktmlmJs ve alakadar daireler 
bu i~e el koymu~lard1r. 

Baz1 dairelerin mimarlan bu eserde
ki ~inilerin tamirini mevzuu bahsetme
nin bile dogru olmad1gmJ beyan etmi~
~er ve oraya el bile siiri.ilemiyecegini 
lddia etmi§lerdir. 

Barselona 10- Ne~redilen bir tebli

~e gore, Suerars mmtakasmda dii~m;:n 
hatlanm 1slah etmi&tir. Sark mmtakaqm • 

da cumhuriyetGiler siddetli hiicumlarda 

bulunan diismam Val de Ukso istikame

tinde geri piiskiirtmii~lerdir. 

lngiliz Krah gripten hasta 
Londra I 0 - Bu ak~am ne~rolunan 

resmi bir raporda Krahn ehemmiyet;iz 

bir !rrip rahatSJZbihndan mustarib oldu

gu bildirilmektedir. Doktorlar Krala bir 

iki giinliik istirahat tavsiyesinde hulun • 

mu~lardir. Krabn F ransaya yapacag: ZJ· 

varet iizerinde bu rahats1zhgm hic;bir te· ·'· . sm melhuz degildir. 

Paris I 0- Nevyork Herald ga1etesi 
Paris niishasmda Ruzvelt'in Oklahama· 
dan geGtigi mada vuku bulan hadise hak
kmda asai'i;Jdaki tafsilatJ vermektedir: 

Hokarhy tevkif edilir edilmez bir iti§· 
me olmus ve halk miitecavizi lin<; etmek 
istemi&tir. Polis miitecavizi miidafaa et • 
mek mecburiyetinde kalm1~ ve hiddetle
nen halb da~Itmak iGin itfaiyenin miida
halesine ihtiyac has1l olmu~tur. Hobday 
bir meczubdur. Parlamento bir miiJdet 
evv I ' rna halinde iken Harbiye Na • 
zm Vue< ~'in ba~ma beyaz tiiyler at • 
m1st1. (a.a ) 

18 inci asrm filozof ve ekonomistlerin
den Bentom ise zevklerin miisbet ve 
menfi kJymetlerini olc;erek muhassalasma 
gore asd kiymetini vermek te§ebbiisiinde 
bulunmu§tur. Ona gore zevkler i~in ~id
det, miiddet, hakikat, safiyet, bereket ve 
§iimul hirer esastJr. Her zevkin bunlardan 
miisbet veya menfi bir kontenjam vardu. 
Y ekuna en c;ok miiessir olan §iimul k1y· 
metidir. ~iimulden maksad zevkin ferde 
miinham kalmay1p sosyal olmasJ, yani 
sosyeteye §Umulii bulunmasJdJr. Sosyete· 
ye zararh olan bir zevk zaran nisbetinde 
menfi bir k1ymet ahr. Mesela bir bJrSIZln 
zevkindeki esaslara §iiyle bi1c:r kJYmet ve
rilebilir. ~iddet: + 30, miiddet: + 20. 
hakikat: + 20; safiyet: - 40, bereket: 
- 40, §iimul: - 50 = - 60. Borcun
dan kurtulmak i~in arkada§mi pi§iren a
damm zevkine de boyle k1ymetler koymak 
ve ayanm bulmak miimkiin olacak de • 
mektir. 

Zevk ve elem hayir ve §er demekse 
hmlZin ahlak numaras1 §U misalde --60 
hr. H1mzhgm ehemmiyetine, §iimuliin 

Bursa (Hususi) - Bursa muallimleri 
temmuzun on dordiinde Edirneye seya
hat edeceklerdir. Ba§lannda Maarif mii
diirleri Fakir Erdem de bulunmaktadJr. 
14 temmuz giini.i Trak vapurile !stanbu
la gelecekler, geceyi bir mektebde ge • 
c;ireceklerdir. Ertesi giinii otobi.islerle 
Edirneye harek· t edeceklerdir. iki giin 
Erlirnede kalarak mesleki mevzularla 
alakah tabii, tarihi ve cografi tetkikler
de bulunacaklardJr. Bu seyahate Bursa 
muallimlerinden ba§ka kazalardaki mu 
allimler ve muallimlerin aileleri de i§
tirak etmektedirler. 

Bekar Prenslerden Ar~idtik Otto 

Zenginin paras1, zligiirdiin c;enesini 
yordugu eski hakikatlerdendir. Harb 
sonu tuhafhklan ise, diinya varhklan· 
nm hesabm1 yaparak sade c;ene degil, 
biitiin omriince kafa yoran eshabl zeka 
veya ukalayt artJrd1. Mesela Avrupada 
bu ci.imleden birisi ~Ikml§; Avrupa hi.i
kiimdar ailelerinde nekadar bekar 
prenses, a!"§id\.iies, grand\.iies, di.i~es, 
prens ve saire var? diye defterini tutu
yor. Sonra da tesellisiz bir derd ic;inde: 
Aeaba nic;in evlenmiyorlar? Evlenselcr, 
kiminle evlenebilirler? Evlenmemele • 
rine sebeb, din aynhklan m1? Yoksa 
baztlarmm hiiki.imdarhk haklanm kay
betmi~ olmalar1 m1 di.inya evine girme
lerine mani oluyor? Alman Prensi Ber
nar do Sip iyi bir parti yakalad1, miis • 
takbel Rolanda Kralic;esile evlendi. Fa· 
kat ingiltere Veliahdi, Prenses Elizabet 
acaba kiminle evlenebilir? !talya Kra
hnm kiir;iik klZl giizel Prenses Marya'ya 
hala bir talib <;JktJg1 yok. Yugoslav Kra
h ikinci iyer, Rumen Veliahdi Prens 
Mi§el kimleri alacaklar? Sonra, karlSl 
olen Belr;ika Krah ile, kanlarmdan ay· 
nlml§ olan Romanya ve Yunanistan 
Krallarmm hali ne olaeak? 

i§te me§hur alimin derdi bu. Hesab 
etmi§; bugiin Avrupada 64 prenses, ar
§idii§eS ve saire ile 42 prens mevcud • 
mU§. Bir defa, k1zlardan 22 fazla var. 
Sonra dini tasnife gore mi.ihim zorluR· 
lar ba§l:(osteriyor. Protestan si.ilalcle -
lerden 20 bekar prense mukabil ancak 
18 gene ktz goriiliiyor. Halbuki diger 
dinlerde. 43 prensese kar§J yalmz 24 er
kek goze ~arpmakta. Sonra kcndi sii • 
lalerinden ll.§agt ailelerden klz veya 
kadm alanlan da hesaba katmak laztm: 
ingiltere Krah Sekiz:inci Edvard, sab1k 
1spanya Veliahdi, Habsburglardan Ar • 
~idiik Alber, Rumen Prcnsi Nikola ve 
iki isvec; Prensi gibi. .. 

Sabtk Avusturya 1mparatoric;esi Zita
nm • Ar~idiik Otto da dahil - sekiz c;o· 
eugu vard1r. Cihazs1z ve servetsiz olan 
A!'§idii§es Adelaid, Elizabet ve ~arlot'u 
acaba alaoaklar m1? 

Goriiliiyor ki me~hur alimin tstJrabt 
bir bayli biiyiik. 106 cha§metlu· ~encin 
miktan mevzuu bahsoluyor. Helc bun· 
lann hepsi de ba~larma bircr ta<;. alt • 
lanna birer taht isterlerse! !nsan bu 
bekar as1lzadelere mi, yoksa alim efen· 
diye mi cAilah kurtarsm! :o diye dua e
decegini sa~1nvor! 

Hariciye Vekili Ankaraya 
gitti 

Hariciye Vekili doktor Rii§ti.i Aras 
di.in a~amki ekspresle Ankaraya hare
ket etmi§tir. -···-Bursada bir k1z ka~irma 

hadisesinin sonu 
Bursa (Hususi) - 15 ya§mda bir gene 

klz, bir delikanh ile sevi§mi§tir. Deli • 
kanb bu k1z1 ka<;Jrmi§, vak'a hiikfunete 
haber verilmi§ , gene klz zorla ka~mld1• 
wm iddia edince gene tevkif edilmi§tir. 
Bu halden miiteessir olan k1zm anne • 
sile babas1, kendisini evladhktan mah • 
keme kararile reddetmi~lerdir. Bunun 
i.izerine hamisiz kald1gmJ goren gene 
klz asliye ceza mahkemesinde yap1lan 
duru§masmda bu delikanhya nzasile 
kar;bgmt soylemi§tir. $imdi delikanh 
tahliye edilerek gayrimevkuf olarak 
muhakeme edilmektedir. Son celsede, 
yeni kanuna gore 15 ya§mi bitiren bu 
ktzm evlenmesine •Cevaz oldugundan 
gencler nikah muamelesine ba§hyacak
lanm bildirdiklerinden muhakeme bu 
muamelcye intizaren talik olunmu~tur. 
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Surrealist ve paras1z ressam Valentin,, safirinin, iyi terbiye gormii§, zeki ve her
birbiri ardlSlra aile~ine yazd1g1 mektuh - hangi bir i§i yapmaga miistaid iyi bir de
lara cevab alamayJ§IOa son derece iiziil- likanh oldugunu an!ad1. 
diigu bir Strada ona §Oyle bir mektub gel- Ertesi gi.in poz seanslan tekrar ba§ladt. 
di: Zaval11 Valentin terliyor ve ~ehresinden 

«Yavrum akan taneler boyalar iizerine damhyor • 
Resimlerin o kadar ho~uma gitmemek- du. 

lc beraber, senin yard1mma ko~rnak is- llk taslag1 silmek istemedi, bunun iize-
ierim. N euillq' de ltri.rJatcl dostum Mar- rinde ~ah§maga karar verdi. 
quissa(qa git. Kendisine qazd1m. Seni ivon'un yiizii ihtiyar bir kadm ~ehre-
b,kliqor. S1hhatte ol. - A mean: Paul» sini ald1. Yiizi.in tonu klZilla§h. 

Valentin bir miiddet dii§iineeye dald1. Bu mada Mosyo Markisa onlan zi
Si.irandepandanlarm sergilerinden ba§· yaret etti. Elinde kagtdlar vardt ve ~ok 

ka bir yerde eser le§hir etmemi§ti. Bu e- me§gul goriiniiyordu: 
serler elektrik telleri iizerinde mtivaze- - Beni mazur goriiniiz, dedi, sizi ra-
nede duran silindir §apkalar, denizde yo· hatstz ediyorum. N astl ilerliyor mu? 
h:nu §a§trmt§ ve kendini dalgalara kap- - F ena, ~ok fena... diye Valentin 
tmn~ piyanolar, hayvan ba§h insan re- itiraf etti. 
simleri ... Amcasmm dostu, miimkiin de- Itriyat~mm agzmdan: 
gil, bunlardan ..• Fa kat bununla beraber - <;ok ala, t;ok ala.! kelimeleri ka~u 
mektubda san'atinden bahsediyordu. ve yiizii gi.ildi.i. 

Valentin Noyyi'ye g1tt1. Itriyat~t - (:ok ala ne demek? 
Roub avenosunda adi goriinii§lii bir vii- - Demek istiyorum ki, hence de iyi 
lada oturuyordu. gitmiyor. En iyi vekilim ve miimessilim 

Ziyaret~i hahlarla do§eli bir salona soziimii tutmamama ve yerine getireme
ahndJ. Etrafma bakmdJ. Nasi! bir yerde mekligime sebeb oluyor ve ben §imdi og
oldugunu anlad1. !eden sonra biiyi.ik bir sipari§ alacak bi-

Duvarda tek bir tablo asJ!Jydt. ~eker rini anyorum. Mosyo Valentin biraz din
kutulan i<;in yapllml§, empresyonist tar- lenrnek istemez misiniz? 
zmda bir resim. y alak oniinde inekler - Ben de, kiZlniZ madmazele bunu 
gurubu seyrediyorlard1. teklif edecektim. 

Delikanh bir arahk hemen buradan sa- - Bana biiyiik bir hizmet yapmak is-
VU§mayJ di.i§iindii. V e dii§iineesini tatbi- ter misiniz? 
ka vakit kalmadan Masyo Markisa bir- - Ne gibi bir i~? 
denbire kapmm ~er~evesi i~inde goriin· Markisa, artisti biirosuna gotiirdii. 1-
dii. zah etti: 

Kuvvetli, Herkiil yapili, yuvarlak gO- ~- Zarafet salonu miidiiriinii gorme-
bekli bir adam... Pos blYJklan ellilik, ge gideceksiniz ve on a elli bi!l frankhk bir 
kanlJ yanaklanm ortiiyordu. sipari~ imza ettireceksiniz. I§ zaten yan 

Mosyii Markisa kendisine malisus sa- yanya olmu~ gibidir. Bugiin hava miisa
dah bir sesle konu~ur ve muhatabm1 il - id. Zeki bir gene tarafmdan mallar iyi 
zam ederdi. takdim edilirse 1~ bitJni§ demektir.» 

Bu oyle adamlardandt ki daha siz dii- Valentin, ben bu i§i yapanm, diye dii-
§iinmege vakit bulamadan onun fikir ve §iindii. Giderken Markisa onu alk1~ladi. 
kararlan ~oktan sizi teshir etmi§ bulunur- Bir saat sonra delikanlJ eebinde sipa· 
d ri~ kag1dile dondii. Markisa sevinerek Va-

u. lentin'i ald1, biirosuna kadar gotiirdii, bir 
Itriyat~1. yapilmasi adet olan ilk neza- iskemleye oturttu ve <;ekmecesinden bir 

ketten sonra misafirine: ~ek defteri <;tkard1. Delikanlmm emrine 
- Buna m1 bak1yorsunuz, diye du • ba~ bin frank imzalad1. 

vardaki tabloyu gosterdi; sana bir giin o- Ressam: 
nun hikayesini anlatmm. Demek ressam- _ Bu ni<;in~ diye sordu. 
sm1z oyle mi? _ y aptigmlz i§ mukabili eamm I 

- Amcam, hakikaten, size resmim- Valentin giiliiyor ve protesto ediyor, 
den bahsetti rni~ hi~ir §ey almak istemiyor. Bunu bir hiz-

- Evet, evet •. , Resimlerinizden ta- met if a et.Jnek ic;in yaptl. fazla bix §ey 
mamile ho§lanmiyacagmu zannettiren bir i<;in degil. 
tarzda bahsetmedigini te,min ederim. F 11.· Ertesi giin, her za g1 1 §()vale
kat §imdilik onu brrakahm. Bir portre sinin ba§ma oturdu. Ktzmm yerine otu
yapmagt kabul eder misiniz? ran Miisyii Markisa idi, fakat poze et-

Omriinde bir defa bile portre yap • mek i<;in degil. 
maml§ olan Valentin: Valentin c;ok 

- Ah, ah... dedi. M&yo Markisa blraktJgmi itiraf 
devam etti: kald1. 

maheub oldu ve resmi 
etmek mecburiyetinde 

- Siiylemek istedigv im kizimin portre· M M k' 'lk d f k b 1 iisyo ar 1sa, onu, ; e a a u 
aidir. Vaktiniz var m1? ettigi hah d&§eli salona gctiirdu ve inek-

V alentin: lerin gozlerini kama~tlran giine§li table-
- Allahtm ... diye mmldanch. ltriyat- nun kar§tsmda ona dedi ki: 

<;1 ilave etti: _ Y avrum, bunu yapc;n benim. Onu 
- Ve bu portre i<;in ayird1g1m para yaptlg1m zaman sen ya§ta idim. Bu ban_a 

pek fazla degil. A§a~ yukan be§ bin ugur getirdi. Bu eserimi ilk defa bir at
flank... !eye gostermi~im. Bana o kadar giildii

Valentin ba§mi ~alhyarak muvafakat Jerdi ki ... Kendilerine resmi anlat.Jnaga 
ettigini bildirdi. Ve heyeeam ge~ce, kaikt1m ve bunu o kadar iyi yapml§lffi 
tiikriigiinii yutarak: ki bu zat benim iyi bir i§ adam1 olarak 

- Beni kiZmiza ne zaman takdim e- dogmU§ oldugumu derhal anlad1 ve beni 
deceksiniz? bu.gi.in is mimi ta§Iyan fabrikasma ald1. 
· - Hemen §imdi. Ameantz Pol'un mtktubunu aldtgun za-

lki dakika sonra lvonne Marquissat i- man sizden: «Zeki bir delikanh ve san'a
<;eri girdi. Bu. uzun boylu ve manidar tile ya§amaga bir ti.irlu muvaffak olaml· 
r;ehreli bir k!Zdl. yacak .. . » diye bahsedinee heme.n ak.h-

Tipi ziyaretc;inin ho§una gitti. rna benim genclik zamammdak1 hahm 
- Model hakkmda ne dii§iiniiyorsu- geldi. Ben de a~1k goz ve bana muavin 

nuz L Diye pederi, ressamm fikrini an· olacak bir gene ar1yordum. Onu buldum. 
Jarnak istedi. Valentin, methedilmekten memnun • 

Valentin onu guzel buluyordu. Hay- du ... Mosyo Markisa: 
reti iki misli arttJ: _ Valentin, §iiphesiz evinizde benim 

- Ne zaman ba§hyaeagiz Madma - bu ine'klerime nazire olacak bir tablonuz 
zel? diye sordu. vardtr; dedi. 

Pederi eevab verdi: - Surrealist bir tab lorn var, onu ge-
- Eger arzu buyurursamz hemen §im- tireyim. 

di, ve hatta burada ..• hterseniz, ikinci _ Bu table neyi ifade ediyor? 
katta kii<;iik bir atelyemiz de var. - Kartal ba§h bir kadm, elinde bir 

Valentin: §am dan, bir tavuk kiimesmden <;lktyor. 
- Evime kadar gitmtk ve resim mal- Itriyatt;I: 

zememi almak ve donmek, ~ok uzun su- _ Yay canma; onu benim tablonun 
recek, dedi. yanma a~am! diye kiifretti. 

1ki saat sonra, bir gece elbisesi giymi§ (:eviren: 
gene Markisa'mn kar§JSJnda §Ovalesinin Hamid Gorel 
online oturdu. Bu dakikada hayat ona ne 
tath goriiniiyordu. 

F akat ak§ama dcgru modelinin gene 
k1z yiizii onun i<;in biiyiik bir s1kmtt mev
zuu olacagm1 anlamakta gecikrnedi. (:iin· 
kii her f1r~a siirii~iinde Madmazel lvon'un 
rehresi bu diinyada olm1yan mahlukatm 
§ekillerini, ekspresyonlarJm ahyordu. 

Gozlerini biraz biiyi.iteyim, diyor; mu
§ambasmm iizerinde dana goziine benzi
yor; tebessiimii bitum boyas1 i~inde do -
nup kahyor ve yanaklan, ne kadar boya
!a, kirli mor renldtre giriyordu. 

ilk seanstan sonra, lvon resmine bak-
b. Kat'i bir fikir edinemedi. Fa kat Mos· 
yo Markisa tuvali goriir giirmez ~ehresin
de fevkalade bir memnuniyet belirdi. 
Ciinkii onun en ufak bir Jstidaddan mah
~m iyi bir <;ocuk oldugunu anlam1~h. 

Ak§amleyin, yemekte, resimden bah
setmekten ~ekinildi. F akat ev sahibi, mi-

Bursanm planml da M. Prost 
yapacak 

Bursa (Husus1) - $ehrimizin yeni 
imar plam M. Prost tarafmdan yaplla
cakhr. EylUlde Fransadan doni.i~i.inde 
Bursa imar planile me§gul olacak ve 
burada ar,;1lacak olan bi.iroda r,;all§acak· 
tlr. 0 vakte kadar imar plam ir,;in Iii • 
zumlu goriilen biiti.in ~ler haz1rlanm1~ 
ve tamamlanrru§ olaeakhr. Bu arada, 
profes<ir Prostun liizum gosterdigi i§ -

lerden §ehrin tayyare ile fotograflan · 
nm aldmlmaSl ilanal edilecektir. Fo -
tograf ir,;in Erkam.harbiyei Umumiye -
den miisaade almml§ ve icab eden emir 
verilmi§tir. Daha evvel fotograf aldlr
ml§ bulunan istanbul Belediyesile bu 
i§e yanyacak aletlerden istifade edile -
bilmesi ir,;in bir temas yap1lmast da ka
rarla§tln.lml§ttr. 

CUMHURIYET 

Eserler arastnda ) 

i~ten - DI,tan 
Hasan - Ali Yiicel 

Gencligile tezad te§kil edecek derece
de olgun ve dolgun bir mi.itefekkirimiz 
var: Hasan Ali Yi.icel.. Yarahc1 oldugu 
kadar olc;illii r,;ah§an bir dima~n mah
sullerini YJllardtr Ti.irk kariine kadir 
bir kalemle nakleden muharrir, §i.iphe 
yok ki, en bariz vasfile irfan seviyemiz 
ir,;in bir hocahk yapmaktad1r. 

"(:1plakl1ktan b1k t1m arttkl, 

Miitefekkir Hasan Ali, bize ruhiyal: 
ve metafizikten kuvvetli ornekler 
verirken, §air, edib ve miinakkid Ha • 
san Ali de musahabeleri, f1kralan, e
debiyat eti.idleri ve ir,;timai tetkiklerile 
ki.itlenin bi.itiin entelektiiel eephesinin 
ihtiyaclanm kaq1lam1§br. 

Giizel artist Dorothy Lamour «Ben de her kad1n 
gibi giyinmek, siislenmek, medeniyetin bu 
nimetlerinden istifade etmek isterim» diyor 

Yazan: DOROTHY LAMOUR 

Yukanya ismini koydugumuz eseri 
yeni r,;1kh. Kendi tarifile cir,;te duyduk
lanmn d1l?ta ifadeleri. clan bu yanlar
da, k1sahgma derinligini s1gd1rabilmek 
san'ahm ispat eden, sezdigini duyu -
ru§ kudreti buluyorsunuz. Muharrir, 
memleket davalan kadar, di.inya mev • 
zulan uzerinde de hassasiyetle egilm~
tir. Ruhun kavramlmaz seyyalligin -
den, maddenin gor~e ve dokunu§a go
re degi§en mevcudiyeti kaT§Ismda mu
harririn degi~miyen bir hakimiyeti var: 
Daima realist olu§u.. Hem vatanda~, 

hem insan cemiyetinin bir uvzu olarak 
alakadar oldugumuz, badiselerin kendi 
hareketlerile verdikleri izah; bizi dai
ma §a§lrtan akislerdir. Halbuki bun -
lann realist bir miifekkireden siiziilen 
ifadeleri; yolumuzu aydmlatan l§lklar, 
sebebler kadar neticeler hakkmda da 
- hatta pe~n • ihsaslar ve kararlar e
dinmemize yarayacak iil<;iilerdir. 

Y eni eserinde bize bunlan vermi§ o
lan Hasan Ali Yiicele tE!§ekki.ir etmek 
mevkiindeyiz. 

* * 
Meger ciirmii me§hud 

yapiyormu§! 
Bursa (Hususi muhabirimizden} 

Burada c;ok garib bir vak'a olmu§tur. 
Orta y8§h bir kadm saat 22 de Tahal 
polis karakoluna miiracaatle, pE!§ini ba
Zl erkeklerin takib etmekte bulundu -
gundan bahsetmi§ ve korktugu ir,;in ken
disinin bir bekc;i ile evine gonderilmesi
ni rica etmi§tir. Karakolda bulunan po
lis Recai, bu Jmdmt 54 iincii daire bek
r,;isi Omerle evine giindermi§tir. Biraz 
sonra Orner kadm1 evine b1rak1p kara
kola· gelmi§, fakat sabaha kar§l saat 

§te tekrar ay.rai eve girmek ]fin biti
§ik evde oturan dilsiz bir kad1ndan bl
~ak istemi§, bu b1<;akla kadmm ka.pJsml 
ar,;arak irreri girmi§tir. Dogru yatak oda
sma <;1kan bekr,;i 6mer, kan kocanm 
yatbg1 yatagm ba§ma gelmi§, tabanca
smi rrekerek kadma sarkmhhk ederken, 
neye ugrad1gmm farkma varamtyan ka
dm, bacagile kocasma vurarak onu u
yandlrmi§tli'. Bu s1rada evde bir giiri.il
ti.idiir kopmu§, bekr,;i: 

- Ci.irmi.i me§hud yap1yorum! demi§. 
fakat kan koca olduklanm anlaYJnca 
oradan bir kolay1m bularak savu§mllij
tur. Bek<;i yakalanml§, ellerine kelepr,;e 
takllarak ci.irmii me§hud mahkemesine 
verilm~tir. Bugi.in ilk celsesi yap1lan 
bu muhakemede polis memuru Recai ile 
kom§U kadmlardan vak'aya §ahid clan 
Fethiye admda bir kadm ve bir de dil
siz kadm dinlenmi§lerdir. Bunlardan 
dilsiz kadm; i§aretlerle §ayam dikkat 
bir ifade verm~. Bekr,;inin b1r,;ak istedi
gini, sabaha kar§l onun bir b1r,;ak iste • 
mesinden §iiphelenerek perdeyi arala • 
y1p ne yaphgm1 gozetmi§ oldugunu an
latml~ ve bJ<;akla kadmm kap1s1m nas1l 
ar,;t1gm1, irreri girip ne yaphgm1 tarif et· 
m~tir. Bi.itiin mahalle halkm1 sabahm 
alaca karanh~nda ayaga kald1ran bu 
gi.iri.ilti.ili.i ve garib Mdisenin muhake -
mesi, polis memurlarmdan Sabitin cel
bi i<;in 11 temmuz pazartesi giini.ine t&
lik edilmi§tir. -···-Y akalanan eroinci 

Tahtakalede §i.ipheli vaziyette dola§ -
bg1 gori.ilen sab1kah eroincilerden Baki 
evvelki giin yakalanmi§, fakat miidiri -
yete getirilirken her nastlsa ka<;ml§br. 
Baki, s1k1 takib sonunda tekrar tutu! -
mu~tur. 

Dorothy 

<<C1plak gezmekten nekadar btktlm, 
usandtm, kat'iyyen tahmin edemezsiniz .. 
Sekizinei filmimi de <;evirip bitirdim. An
eak son ikisinde <<Madridden kalkan son 
tren» le «Siyah altm diyarmm kahrama· 
m» kordelalannda biraz giyinmekligime, 
biraz ortiinmekligime miisaade olundu. 
Y oksa digerlerinde viieudiimiin tesettiirii
ne yanyan e~ya ancak kii<;iik bir ~aldan 
ibaretti. 

Ge,en .fjW t;,iQy9QiVI evo.. doJtcJiigum 
vakit ann 1le bu meseleye dair konu~ • 
mak iste~im. 

- Kuzum, dedim, benim eedad1mda 
boyle k1rlarda, sahralarda GIT<;!plak do -
la~ml~, yan vah~i bir Polinezyah k1zla ev
lenmi& kimse var m1? 

Kadmca~tz yiiziinu buru~turdu: 
- A. 0 nas!l l.ikirdi kizim, diye ce

vab verdi, ecdadtmlz arasmda kat'iyyen 
oyle bir insan mevcud degil.. Kamm1z 
saf Amerikan kamd1r. 

Hemen o ak~am tutup annemi, son fj. 
limlerimden biri «Ormanlar hakiwesi 
Tura>> ya gotiirdiim. C1karken epey du
~iineeli goriiniiyordu: 

- Fen a kordela de~il yavrum, dedi, 
fakat istikbalde biraz giyinik roller der· 
uhde etsen, hie de fena olmryacil k. ben 
«seninle ayni fikirdeyim». 

Sevincimden haykirdim: 
- Oh .. Ne yi, sen de ayni fikirdesin, 

demek! 
Oyle ya, ne olur, ben de di~er kadm

lar ve artistler gibi lame tiiniklere, kiirk 
mantolara, yiin ve ipek elbiselere biiriin
sem de oyle gezsem, beyaz perdede oyle 
goriinsem .. Mesela, Greta Garbo'nun 
«Maria Valevska» filminde giydigi eldi
venin kuma&J, bir~;ok filimlerimde benim 
ta~Idtihm elbiselerin kuma&min birkac; 
mislinden ~1kmt~tl. Daima boyle 
gezmege, goriinmege mecbur olmak, bir
cok hem&irelerim gibi, alb metre ulun 
etekli, vahud ba~tan a&a~t pliseli elbisele
re meftun benim i<;in ne elim mahru -
miyet degil mi? «Ormanlar hakime· 
si T ura>> da ba~IIDI ortmek icin aglr ve 
pahah &apkalar deiW. ancak bir mendil 
kullanmak hakkma maliktim. Haydi ba
&lm i~;in buna katlanayim, zarar yok .. 
Fa kat korsaj ve etek yerine de birer men· 
dil sannmak .. E art!k. bu kadan fazla!.. 

AVRUPAYA TALEBE GoNDERiLECEKTiR 
Tiirkiye .Seker F abrikalart 

Anonim $irketinden : 
Fabrikalar1m1Zda bir yll staj yaparak i~, yabanc1 dil ve bilgi 

bak1mlarmdan geregi gibi hazulandudan sonra s1hhat ve kudret -
Jeri en iyi birkac; lise mezunu smai kimya elektrik ve makine yiik • 
sek miihendisi yeti~tirilmek iizere Almanyaya gonderilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, Almanyaya 
gonderihncde ise staj neticeleri esasbr. 

isteklilerin temmuz sonuna kadar a~ag1da yazth belgeleri, istan
bulda Ta!jhanda Tiirk Endiistri ve Tecim Anonim ~i,keti Direktor • 
liigune gondenneleri lazundu. 

1 - Hal terciimesi, 2 - S1hhat raporo, 3 - Mezuniyet olgunluk 
notlarmm tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 ii'< tane boy fotoiraft. 

Not: 1 - Staj talimatnamesi biirodan almabilir. istiyenlere posta 
ile de gonderilir. 

2 - BJllgeler 10 agustos 1938 tarihine kadar gonderilebilir. 

Lamour 

Maamafih, zannediyorum ki, bu hu • 
sustaki kabahatler sade Amerikah fil:m 
amillerine aid degil .. Bu i&te benim uzun 
siyah sadanmm da biiyiik kusurlan var .. 
Sac;lanm1 goren, onlara pahah bir §ap
kadan ziyade Hatttiistiiva otlanndan, ya· 
hud da vah&i diyar ku&lannm tiiylerin -
den yap!lml& birer <;elengin daha iyi ya
ra&aca~ma hukmediyor. 

Sa~;larunJ nicin boyle uzun b1rakt1m .. 
Muayyen hir fikir ve gay.e aiiderek de -
iW. emin olun! .. Bundan yedi sene evvel 
memleketim Yeni Orlean'm diger k!Zlan 
gibi ben de permenant kiVIwklar yaphr

mak heevsine dii~tiim. 0 vakit biG de zen
gin degildim. Onun icin berberlerden en 
ucuz i.icret alam se~;tim. Bir de sokaga 
cikayim ki, sade beyaz 1rka mensub in -
sanlar de~il. zenei kJZ!an bile bana ~ii
liiyorlar. Eve ge)ip aynaya bakmea haki
katen guliine bir &ekle girdigimi anladtm. 
Ba~1m tlpkt bir astragan kuzusunun sirtJ
na donmii&tii. Heniiz on be& ya~mda ol
du~um o dakikadan itibaren sadanm1 bir 
daha hicbir berberin eline teslim etme -
mege and i<;tim. 

Bir miiddet sonra saclanmm uzunlugu 
bir metreyi buldu. Bugiin emsali nadir 
oldu~u eihetle iptidai memleketlerin ktz
lanm temsil idn daima bana miiraeaat 
ediyorlar. 

Fa kat san' at sahasmda ilerlemekligimi 
sade sa<;lanma medyunum sanmaymJ:!:. 
Bugiinkii gibi ~lplakla~maga ba~lamadan 
evvelki zevkle giyinmekligimin de bu i§te 
miihim bir rolii olmu§tur. Kii<;iikken de §U 
anda hasretini <;ektigim §ekilde guzel el
biseler giyip siislenmege r,;ok dii§kiindiim. 

Y a§adigim ~ehirdeki moda magazalannm 
eamekanlannm onunde saatleree durup 
bir tak1m hayalata daldigrm vakidi. Bir 
ak§am, hususi bir toplantJda giymi§ ol
dugum §Ik bir pembe tafta elbisenin ver

digi eesaretle sahneye <;1k1p §ark1 soyle
dim, hemen birinci mi.ikafatt kazandigl
ma hiikmetmeyiniz. F akat hediye olarak 
bir sepet yemi§ verdiler. Annemin mem
nuniyetten kulaklan agzma vanyordu. 
Bunu, istikbalde kazanacagtm muvaffa
kiyetlerim i<;in bir miijde say1yordu. 

lkinci defa kalabahk bir halk huzu
runa mayyo ile <;IktJm. Bunun netieesinde 
ise « Y eni O rlean gi.izellik kralir;esi» inti
hab edildim. O ndan sonra biitiin san'at 
hayatlm miiddetince o §ekilde, hatta on
dan daha fazla soyunmu§ bir vaziyette 
kaldim. 

Son eserim «Riizgara kar§I .. » mn mev
zuu kutub diyannda ge<;tigi halde gene 
giyinmeme musaade edilmedi. (:iinkii ben 
zavalh gene yerli bir k1z §ahsiyetini tern
sil ediyordum, en iyi arkada§tm da kim, 
biliyor musunuz? Bir fok bahg1 .. 

V aha hayvanlan sevmez degilim .. Fa
kat kiic;iiklerine bay1lmm. Mesela giizel 
bir kedi, minimini bir kopek, yavru bir 
ku§<;agiz, yahud pilic; pek ho~uma gider .. 
F akat filimlerimde mutemadiyen may -
munlarla, kaplan.larla, gergedanlarla di.i
§Up kalkJYorum. 

Siz siiyleyiniz.. Bir timsahm sutJnda 
resim <;lkartmak i§inize gelir mi? Ben bu 

ill••••••••••••••••••••••••••••••• acayibligi yaptlm. J"imsahm miirebbisi 

11 Temmuz 

ANKARA: 
12,30 kar~lk plak ne~riyat1 -

la Tiirk musikl.si ve halk 
ajans haberlerl - 18,30 
yatl - 19,15 Tiirk musikl.si ve 
(Ma.kbule) • 20 saat ayan ve 
riyat - 20,15 Tiirk musikisl ve 
!ar1 (Handan) - 21 konferans: 
reyya Aydemirl - 21,15 stiidyo 
kestras1 _ 22 ajans haberleri -

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikl.si -

dl.s - 13,05 pl§.kla Tiirk 
muhtelif plak ne~riyat1 - 14 
plakla dans muslkl.si • 19,15 
sal: Bayan Nine •aram~aa.n 
haberleri - 20 saat ayan: ,..,~,,~.,•~ 

hane.slnden naklen, Sadl Ho§Se-5 
da§lan tara!mdan Tiirk muslkl.sl 
20,45 hava raporu - 20,48 Orner 
rul tarafmdan arabca s<iylev - 21 
rl, orkestra - 21,30 !as1! saz heyeti: 
ve arkad~lar1 (Kiirdill hicazkar) 
mtizik ve varyete: Tepeb~1 BelledlYI 
~eslnden naklen • 22,50 son 
ertesi giiniin program1 - 23 saat 

• Y abanc1 mterlte~~Ierelel 
miintehab par~alar 

Biiyiik konserler 
22,20 Frankfurt: Schubert'ln 

Oda musikileri 
19,25 Laypzig: Humperdlnck 

par~as1 C = dlll'l. 
22,05 Parl.s <P. T. T.l: Fa\ll'e 

bussy'nin eserleri. 
22,20 Doy~landzender: Muhtelif 

Jar. 
22,25 Miinih: A. Lorenz (piyano 

teti E = dill') 70 incl dogurtl 
miinasebetile. 

Operetler 
21,35 Floransa I: ilkbahar bavas1 

Strauss). 
Askeri bandolar 

23 Budape~te: Muhtelif havalar. 

$arkz konserleri 
20,15 Saarbriicken: K. SChmitt -

<tenor) gramofonla. 
24,35 Londra: H. SChlusnus 

lal. 

Bu gece §ehirimizin muhtel1f senul~··
dekt ni:ibe~i eczaneler: 

istanbul ciheti: 
Emini:iniinde <Mehmed Kazun), 

darda (Ari! Ne~etl, Kii~iikpazarda 
Cemill, Kumkap1da (Cemil), .~.e~hza~<!!?:dll 
§md.a (Hamdil, 
Aksarayda <Sariml : Fenerde 
Samatyada (Rldvanl; Bakuki:iyde 
pll.nl; ~hremlninde (Nazunl: Eyiibde 
rlf Be§trl ecza'ne~ri. 

Beyoglu clhet! : 
Tiinelde (Matoovi~l; 

(Yenikolopulo), Osm.anbeyde (§ark Met 
kezl, ParmakkapJda (Kemal Rebiill : 06 
lata Topo;ular caddesinde (Yi~epulos); 
sunp~ada (Vasl!l; Hallc10g!unda 
bud); Ortaki:iy; ArnavudkQy; Bebek 
neleri. 

Kad1ki:iy Eskil.skelede (SadJk); 
menlnde cb'c;!erl; Biiyiikadada 
HeybeiLde (Tan~); Uskiidarda ftt:l!hi~CI"I 
Be~ikta§ta (Siileyman Receb); 
Pa§abahc;e; A. Hl.sar eczanelerl. 

Buraada koza bir bu~uk 
yon kiloyu bulacak 

Bursa (Hususi) - $imdiye 
Koza Borsamtza getirilerek sahlan 
koza mahsulii miktan bir 
mi~ alh bin kiloyu bulmu§tur. 
deki hafta dokiimi.in son haftaSldlr. 
hafta ic;inde de ii~ dart yliz bin kilo 
za gelecegi tahmin edilmektedir ki, 
sene mahsul bir bu~k milyon 
yakla§acak, belki de tamamen bu 
tan bulm~ olacakhr. $u hale 
bu seneki rekolte, ge<;en seneden 
bin kilo fazlad1r. 

istirdad ytllarmdanberi hemen 
def.a olarak koza mahsulii bu sene 
raddeye r,;1km1§hr. bu seneki kozalar 
saf itibarile de r,;ok iyidir. tpekr,;ilik 
bOcek~ilik enstiti.isi.ini.in sistemli 
mast ve bocek tohumlannm fenni sU 
rette bakum neticesi olarak mahsul 
si itibarile yi.iksek eVISaf arzetm 

Y eni Eserler 

~afak Sokerken .• 
Gene $3.irlerimizden Mehmed Emln 

pmar, cf;!afar Si:ikerkem adll bir ~iir 
b1 ne§retmi§tir. Eser ba§tan ba~a ,...,,~nr,flf'.tt 
folklorunu terenniim eden l)tlrlerle 
Tavsiye ederiz. 

Fransa sefareti ir,; telefon 
deg~mesinden dolay1 ticaret 
mn a§agJda yaz1h yeni telefon 
Ian alakadarlara bildirilir. 

Ticaret ata§esi 
Ticaret ata§esi muavini 

boyuna bana teminat veri~ord~: 
- Karmm iyi doyurduk, emin olun 

zi yemez! 
Diye! .. F akat bu seferki fok arbk 

~e§id arkada§lanmm sonuneusu oldu. 
daha bOyle rollere ~tkmtyacagim. He111 
birlikte resim <;lkarttlglm timsahJ da ol• 
durtup derisinden ~anta, kemer ve sair'
yaptJracagtm .. Ondan sonra ~tplak ge:t 
mek korkusile birlikte yenmek endi§esi Je 
kalm1yaeak .. Allaha§kma siz de soyleylllt 
hakh degil miyim ?>~ 
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Dunyan1n en zengin kad1n1 
!....--......-...... &bar a ikinci kocas1ndan da 

ayr1lmak • • 1stiyor 
piak n 

alk ~ar~ 
arabCa 
halk $.1' 
(~vket · 
salon 

Kont kar1s1ntn talak 
teklifini hakaret 

• • 
1~10 

saymtf, 

300 bin 
ama 

lira 
bir 

olacakmJf! milyon 
. vertrse raz1 

22,1S sot 
Amerikanm !Tll!~hur milyarderlerin ·J 

12,50 ~len Mr. Hutton'un kizi Barbara sene -
: 1 erdir, dunyay1 ~gal eden bir kadmd1r. 

;ok zengin, ~ok giizel. Fakat o nisbette 
~e hayati maceralarla dolu. 

ras~' Barbara, gene k1zken Glircli Prensi 
v~~~ i~el Medivani ile sevi§mi§ ve bu me

RI~a-" e_h~siz as1lzade ile Pariste evlenmi§tir. 

at J31r 1ki seneli:k gliriiltiilli ve bedbaht ev-
sa 'l'k . tbra 1 1 hayatmdan sonra Prensten aynlan 

• 2!Barbara, lbe§ alb sene evvel Londrada 
blf>animarkah Kont Haugwitz Revent -

low'la tanu1m1§ ve bu sefer de onunla 
ayatm1 birle§tirmi§tir. Yeni izdiva -

tlndan c;ok mes'ud ve memnun gorlinen 
bak Barbara Hutton, sab1k Prenses 

ivan ve lahik Kontes Reventlow, iki 
sene evvel de bir ~ocuk dogurmu§tu. 
Fakat hir mliddet evvel karl kocanm 
az:as1 a~1lmi§hr. S1g1r taciri oldugu sC:iy

Kontun, kansmdan c;ok para is -
tedigi, kadm buna razt olmad1gmdan 

IJt ~endisini Londrada b1rakarak Avrupa-
da seyahate c;Jktlgt rivayet ediliyordu. 

par( Gec;enlerde birdenbire yeni bir ha -
kul'l"'oise patlak verdi. Londrada Regen's 

),llarck'ba oturan Kontes, kocasmm, ken-
disini oldiirmek ve c;ocugunu kac;Irmak
la tehdid ettigi iddiasile zab1taya mli -

Jc'> ~'acaat etti. Evi muhafaza altma ahnd1. 
1 ltalyada bulunan Kont alelacele Pa-

rise geldi. Lakin Londra hlikfuneti o -
hun ingiltereye gelmesine miisaade et

iyordu. Geldigi takdirde tevkif edi
lecekti. Kont §ayialan ve kansile ihti
lilf halinde oldugunu tekzirb ediyordu. 
lier §eye ragmen Londraya gititi ve 
350,000 frank kefaletle serbest bJrak1ldi. 
Lakin dedikodular biiylimli§tii. Kontes, 
tondra as1lzadelerinden birisile sevi -
. iyormu§. Kont cO herif diiello yapmaga 
degmez. Sadece kur§Unla beynini pat
latmak i.izere geliyorum• demi§. 

Kontesin ac;tig1 davaya 5 temmuzda 
, tondrada ba§lanrnl§hr. iki tarafm me§· 

bur §ahsiyetler olu§U mahkeme salonu
nu her s1mftan merakhlarla doldur -
rnu§tu. Kontla avukatim miiteakib i~e
riye; arkasmda iki hususi polis ve re
hxat kadmile Kontes girdi. Ba§tan
O<Uia siyahlar giyinmi~ti. Ba,tnda <;ok 
geni§. fotr §apka vardt. GOsterilen yere 
oturdu. Ta Amerikadan ve Danimar -

• kadan meseleyi takibe gelen gazeteciler 
etrafm1 sarml§h-

1Ik s6zii Kontesin vekili me§lhur avu-
kat Sir Patrick Hasting ald1. 2 hazi • 
:randanberi aile hayatmm devamma iki 
tarafc;a imkan goriilemedigi ve Kontla 
Rontesin talakl Z'aruri addetmekte ol -
duklanm s6yliyerek dedi ki: 

•- Tehdid hadisesi, bu tarihten da
ha sonra, 18 ve 19 haziranda olmu§tur. 
Konta dair baz1 §eyler 'bilmeniz Iaz1m. 
:Su, §edid ve 1slah1 gayrikabil mizach 

Kont ve Kontes Reventlow 

acayib bir adamdrr, c;ok sinirlidir. 18 
haziranda yalmz kansmr ollimle tehdid 
etmekle kalmaml§, kendisini de oldiire
cegini sC:iylemi§tir. Bazan da hlinglir 
hlinglir aglar. Has1h gayritabii haller 
ic;indir.• 

Bundan sonra kan kocanm arasma 
girmek istiyenlerden ve bu maksadla 
tayyare ile Parise giderek Kontla go -
ri.Uimli§ olan M. Mitchell dinlenmi§tir. 
$ahid, Kontun birbirine uymaz ahlak 
tezahiirlerini anlatmi~br. Ona gore M. 
Mitchell, Konta, talak talebini telmih e
derek: 

- Sizin ic;in fena bir haberim var, 
demi§tir. 

Kontun cevab1 ise ~udur: 
- Benim de size soylenecek daha fena 

haberlerim var. Aynlmak i~in c;ocu -
gumla beraber ve mlithi§ yekunda, bir 
para istiyorum! 

Kont, kansile alakadar olan bir .Lon
drah centilmen• den bahsettikten son
ra, birdenbire degi§erek kansile arasr
nm bulunmasml rica etmi§, arkasmdan, 
bir daha onunla ban~mak soziinu isit
mek istcmedigini soylemi~ ve, cAllah 
onu ve beni muhafaZJa etsin. tehdidini 
savurmu§tur. 

Kontesin avukah, M. Mitchell'in Kon
tesle Pariste gorli§tUklerini tasrih et -
mesini istemi§tir. 
~ahide nazaran talakr evvela Kontes 

tasavvur etmi§ ve aynlmak i~in koca -
sma 250 bin ingiliz lirahk bir irad al -
mak veya def'aten 51) lbin sterlin ver -
mek teklifinde bulnnmu~tur. Bu mik • 
tan k€'ndisi ic;in .hakaret!. sayan Kont 
ise 1,000,000 sterlin almagt dii§iiniiyor
mU§. 

Nihayet Kont, kansmm cLondrah 
centilmen• le miinasebetini eski §Oforu
niin mektubile ispat edecegini de soy • 
lemi§tir. Bu mektubda Kont, Londra • 
dan aynldJgmdanlberi, evinde bu cen
tilmenle neier ge~tigini yazryormu§. Bu 
centilmenin kim oldugu Londra sosye
tesince arbk malum i§im. 

Muhakeme temmuzun 13 ne kalmr§ -
br. Hadise, Londra ve Paris muhitle -
rinde ge~ alaka uyandrrmakta devam 
ediyor. 

Sur Mer limantndaki Britanya abidesi 

Berlin - italya Harbiye Nezareti Miiste§an General Parian~ r Alman 
ordusu manevrc.lannda bulunmak uzere Berline gelmi§tir. 

CUMHURlYET 5 

Ege mintakasinda 

i'liyen madenler 

istihsal ktymetleri sene
den seneye arbyor 

Hataydan F oto ROportajlan-PENcEREsit~DEN 

hmir (Hususi) - Yeraltr servetile 
de ehemmiyet alan Ege mmtakasmda 
son zamanlarda maden sanayiine aid fa
aliyet ilerlemi~tir. 

Ege mmtakasmm muhtelif yerlerinde
ki krom, z1mpara, c1va, simli kur§un, an • 
timuvan, manganez, kiikiird, komiir, arse
nik, bak1r, mmk, asfalt, boraks, kur~un, 
c;inko, talk madenlerinin faa! bulunm1 • 
yanlarmdan da istifade yolu tutulmu§ • 
tur. 

.$imdiki haldc faal bulunan maden o
caklan §Unlard1r: Krom, simli kur§un, 
c;:inko, kur§un, manganez, cJva. Biitiin 
bu ocaklardan istihsal edilen madenlerin 
ihracatl da yapllmaktadJr. Kiilliyetli 
miktarda ihracatl yap1lan madenleri 
krom, z1mpara, 9nko, kur~un te§kil et -
mektedir. 

Bu lie; maddenin istihsalatile beraber 
ihracatl da artmaktadrr: 93 7 y1lmda £. 
ge mmtakasmdan yap1lan krom ihracat1 
101,050 ton ve 1,641,840 lira tutmu§ -
tur. 936 daki krom ihracatlm1z 61,976 
ton ve I ,683,654 lira idi. Deger itibarile 
935 ihracatl 1,377,414 lira, 934 ihraca
tJ 2,063,750 lira, 933 ise 984,582 lira
hktl. 

Goriili.iyor ki, 937 ihracatJmJz dort se
ne evvele nazaran yandan fazla artlm§· 
tJr. 

Z1mpara ihracatmda da dort be§ sene 
evvele nazaran 937 y1h lehine biiyiik bir 
fark vardu: 933 y1hnda 98,675 lira tu -
tan zrmpara ihracall 93 7 de 156,189 li
raya balig olmu~tur. 

<;inko, kur§un ihracatlmlz 
muntazaman artmaktad1r: te 
315,728 lirahk kur~un ve c;inko ihraca • 
11011z 937 de I ,280,765 liraya yiiksel -
mi§tir. 936 ihracatr 672,582 lira, 935 ih
racah 365,103 lira idi. 

Ege mmtakasmdan diger madenlerin 
ihracah yap1hyorsa da miil!teri heniiz mii
taleaya degemiyecek kadar azd1r. Fakat 
bu madenlerin istihsalatma aid faaliyete 
bak1lacak olursa k1sa bir zamanda bun -
!ann da ihracatmm yiikselecegine hiik -
metmek icab eder. 

Tiirk 
.. Tiirk 

ordusu 
Hatayda ,, 

[BaQmakaleden devam I" 
gi maddi bir kuvvet tesiri muhassalas1 ol· 
dugunu soylemege dilimiz bile vanmyor. 
Sulhun k1ymetini anhyan taraflar onu 
ayakta tutmamn yolunu bilmi§ler ve bul
mu§lardir, Tiirkiye ile F ransa Hatay i§in
de herhangi bir ihtilafm mantJkla ve dost
lukla hallolunabileceginin delilini vermi§ 
oluyorlar. Bununla her iki tarafm kazan· 
d1g1 §eref, en parlak harb muzafferiyetle· 
rininkinden asia az degil, elbette daha 
<;oktur. istikbalin ordulanna bOyle zafer· 
ler temenni etmek muvahk olur. 

Harb .. Onu bilmiyorsak ge<;en Diir.ya 
Sava§mda adamak1lh ogrendik. Harbin 
ne demek oldugunu Umuml Harbin soz· 
de gahblerine sorunuz da size as1l fecaat 
destamm onlar okusunlar. F akat ne ya· 
z1k ki kanlann govdeleri gotiirdiigii o 
muazzam felaketten sonra dahi ve bi.itiin 
gayretlerine ragmen hala insanhk harbi 
kanun harici yapmaga muvaffak olmu§ 
degildir. Hala varhgmlZl, smnlanmz1 ve 
haklanDIZI miidafaa etmek ic;in milli or· 
dunuzun kuvvet ve kudretine istinad et
mekten ba§ka ~areniz yoktur. Hatayda 
Tiirk orciusu hte bir ciimle ki onun ban§ 
timsali olan gi.izel manzarasmda dahi 
goniillere itimad veren yegane kuvveti du
yuyoruz. 

Maamafih §Ununla iftihar edebiliriz ki 
Tiirkiyede ordu s1mflanna tevdi olunan 
biiyiik milli vazifelerin hepsi milli miida
faa unvam all!nda toplanml§tJr, ve bu hi· 
linerek konulmu§ bir unvand1r. Tiirk mil· 
letinin kuvvetleri kimseye kar§l tecaviiz 
fikri beslemiyor ve yalmz kendi hukuk ve 
hududumuzun mi.idafaasm1 gozoniinde 
tutuyor. Tiirk ordusu mecbur edilmedik
c;e siingiisiinii c;ekmiyen vakarh bir kud· 
rettir, ki rnecbur edildigi zaman da te
reddiid cdecegi tek fedakarbk tasavvur 
edilemez. hte Turk ordusu Hatay~ TUrk 
milletinin bu sulhsever azim ve iradesini 
goti.inni.i§tiir. 

Bu bir zaferdir ki Hatayda ve Tiirki
yede onun hakh olarak co§kun biiyiik 
bayram1 yap1hyor, ve bu harbin degil, 
ban§In zaferidir. Onu dahi milli kudreti· 
mize borclu oldugumuzu bilerek bu vesile 
ile de vakarh ordumuzu candan selamh· 

YUNUS NADl __ .... ...._ __ 
Bahkesirdeki giire§ler 

Bahkesir i 0 ( Hususi) Bup;iin 
Spor Bolgesi tarafmdan tertib edilen p;ii
re~te Tekirdagh Huseyin Manisah Ha
lili. Smd1rg1h Serif Bulp;aryah Mehmed 
Aliyi '· akikada yendiler. Yirmivi mi.i
tecavi ~nm giire§i heyecan ve ala
ka ile tak1b e 1ldi. 

:till~ f 
Kumandan miralay ~iikrii Kanadh, heyecan i~inde bulunan bir 

Tiirk kadmm1 teskine c;ah!ityor 

Hatayh kadmlarla zabitlerimizin telakisi 

Kumandan arasmda 

Yerli zabitler 

Donmek 
rr==\\ ilimizde c;ok geni§ ve c;ok renkli 
1!:::::/J mefhumlar ta§Jyan kelimelerdcn 

biri de, zannediyorum ki, don
mektir. LazJm fiil olarak mill! kamusa 
giren bu kelime ilkin kendi m1hveri iizerine 
veya bir merkez etrafmda agu ag1r, ya· 
hud fml fml donmek manasm1 ifade eder. 
Buna fenciler devri hareket diyorlar ki 
en giizel, fakat gaze goriinmez misalini 
kiiremizin yirmi dart saatte bir kere kendi 
mihveri iizerinde ve y1lda bir kere de gii
ne§in etrafmda donmesinde buluyoruz. 
«Goren samr ki safadan semai ruh ede
rim - Doner doner bakanm kuyi yare ah 
ederim» ve «Mevlevidir san §adJrvnnl 
ruh - efza yi kim - Hem doner, hem de 
safasmdan eder e§kim revan>> beyitlerin· 
deki donii§ler de oyledir, mihveridirl 

Donmek, geriye gelmek manasma da 
gelir. Arablar bu mevkide -yerine gore
avdet ve ricat kelimelerini kullamr!ar. 
Biz her iki Arab lugatinin ka.r§1hg1 olarak 
donmegi kabul etmi§iz, bir yere gidip gel
megi -ki avdettir- donmekle ifade ettigi· 
miz gibi geri geri c;ekilmege de donmek 
diyoruz. Fakat bu kelime, ba§ka dillerde· 
ki tam kar§1hg1 olan lugatlerin delalet et· 
medigi manalan da ta§Ir. Mesela Arabia· 
nn tahavviil ve tagayyiir lugatlerinde 
miindemic manalar bizim «donmek» de 
vard1r: Onun bahh dondii, deriz ki bu· 
nunla tahavviil ve tagayyiir, yani degi§ik
Iik ifade etmi§ oluruz. !htida ve irtidad 
kar§1hg1 olarak da donmegi kullanagel "! 

mi§izdir: Filan dininden dondii, deriz. 
Sonra riicu kar§1hg1 olmak, yani cay .. 

mak mefhumunu gostermek iizere de don• 
megi dile almz: Si:iziinden dondii, dim .. 
lesinde oldugu gibi !.. Bir halin degi§mesi. 
yeni bir hal ahrunas1 g!bi vaziyetlerde ge
ne donmek kuvvetli bir mana ifade eder: 
Korkudan fareye dondii s<:iziinde goriil· 
diigu gibi! Hiddetten sagm1 solunu gore• 
miyenlere <<gozii dondii» demegi itiyad et· 
mi§iz . .$erefsiz tesaliibler i~in «suyu don• 
dii» denildigi de vakidir. 

Bu kelimeden <<doniip>, «donii§tiir
mek», <<donii§iin», «donek», «donii:n>> 
ve «donme» gibi kelimeler c;Jkml§l!r. Do· 
nii§, malum oldugu tizere, geri gelme de
mektir. Donii§tiirmek gezine gezine ara
ma manasma gelir. Donii~iin, zarft1r ve 
donerken, donii§ masmda manasm1 ta§Jr, 

Danek, soziinde durmJyan sebatslZ, renk
siz kims-tlerin sJfat1d1r. Doniim eni boyu 
k1rkar adundan, yani eski mikyasa g()re 

k1rk ar§mdan, yeni mikyasa gore de bir 
hektardan ibaret toprak parc;as1dn. Don· 
me, avdet ve ricat demek olmakla beraber 
ba§ donmesinde oldugu gibi devri ve dev· 
ram da gosterir. lhtida veya irtidad eden· 
!ere donme denildigi ise malumdur ve 
Tiirkistanda bu kelimenin yerine dun • 
gan kullamhr. 

Fa kat itiraf ederim ki bu c;ok kuvvetli 
kelimenin manasm1 ben bugiine kadar 
layJkile kavnyamaml§llm. Ancak diin 
sabah gazeteleri gozden gec;irirken ve 
Dniversitemizin Hukuk fakiiltesinde 
yiizde doksan nisbetinde donmek vukua 

geldigini okurken donmenin, donekligin, 
donii§iin yamanhgm1 anlad1m. Fa kat, ge
ne itiraf ederim, teessiiriimden beynim de 

dondii. \=iinkii oyJe bir donii§iin e§i mek• 
tebler tarihinde yaz1h degildir. 

M. TURHAN TAN 

0 fiiriik~ii bollugu! 
Bursada ii~ kifi bu su·~tan 

muhakeme ediliyor 
Bursa (Hususi) - Kocanaib mahal. 

lesinde oturan Seyfeddin admda birinin 
para mukabilinde i.ifiiriikc;iiliik ve muska
cJhk yaphg1 haber almarak ara§hnna ya• 
piiml~. neticede Seyfeddin, ayni mahal· 
lede oturan Salihe, uyku uyumas1 ic;in 
muska yazarken sue;: iistiinde yakalanmi§• 
hr. Seyfeddin, evinde bulunan iifiiriikc;:ii· 

liige ve muskac1hga clair vesikalarla bir • 
likte adliyeye verilmi~tir. 
Mii~emma admda bir kadm da ayni §e· 

kilde iif~riik~iiliik yaparken ciinnii me§ • 
hud halmde yakalanm1~hr. Son giinlerde 

§ehrimizde yakalanan iifiiriikc;:iilerin say!• 
s1 iic;ii bulmu§tur. Bunlardan evvela ya • 
kalanan Asri Hoca namile maruf Ahmed 
Hilminin mevkufen muhakemesine ba§ • 
lanml§hr. Ahmed Hilmi, boyle bir§ey 
yapmad1gm1, bunun polisler tarafmdan 
miiretteb bir §ey oldugunu, evinde bulu • 
nan kadmlarm da akrabalan oldugunu 
soylemi~tir . .$ahidlerin dinlenmesi ic;in mu· 
hakeme talik olunmu§tur. 

Yiiziine kezzab atmt§! 
Pangalhda Hidayet sokagmda 13 nu

marah cvde oturan 56 ya§mdaki Agob 
oglu Kirkor Tekin, diin, Ni§anta§mda 
Valikonagr caddesinde berber Hilmi • 
nin y>amnda c;ah§an Bedros Kirkorya " 
nm ylizline kez.zab atml§, yakalanmi§• 
hr. 
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CUMHURIYET 

• en1z yarl$ ar1 
Diin, lzmit koyunda yapdan miisaba .. 
kalar c;ok heyecanh oldu, gece Y avuz 
Zirhhm1zda muhte§em bir halo verildi 

£Ba$tarata 1 fnei sahttetfel v 
Beykoz ve Galatasarayltlar arasmda ya· 
p1!dJ. Neticede I 000 metre serbestte Ga· 
latasaraydan Mahrnud birinci, Beykoz· 1 

lu Ali ikinci, ve Karamiirselden Mehrned, 
u~uncii oldular. 

Yiiz metre mt iistiinde Calatasarayh 
Samil birinci, Beykozdan Fikret ikinci, 
Izmit Ak-y~ilden lsmet i.i~iincii oldular. 

200 metre • lturbagalamada lzmitten 
Yusuf birinci, Calatasaraydan Semih i
kinci, Beykozdan lsmail ii~iincii oldular. 

100 metre serbestte Calatasaraydan 
Halil birinci, idman Yurdundan Osman 
ikinci, izmitten Siikrii ii.;iincii oldular, 

Bayrak yarlfl 

~ X 200 bayrak yan~mda Galatasa • 
ray birinci, Beykoz ikind oldu. 

:A.tlama miisabakalannda Calatasa ~ 
raydan Sadi birinci, Beykozdan lbrahim 
ikinci ve Fethi (Adatepe) ii~i.incii oldu· 
Jar. 

Miisabahlar umumiy.etle c;ok heye ~ 
canh ve giizeldi. hmit gori.ilmemi~ bir 
spor giinii ya~ad1. Miisabakalan halk a· 
!aka ve zevkle seyretti. 

Y avuzdaki balo 
Bu gece Y avuzda Donanma l'uman • 

danh~1 tarafmdan bir balo verildi ve eg· 
lenceler samimi bir hava i<;indc sabaha 
kadar devam etti. 

Baloda ikt1sad Veltilile diger davet· 
1i1er haZir bulundular. Donanma erki.ru
mlzm minfirlere gosterdiltleri hiisnii lta• 
bul unutulmlyacak derecede giizel ye 
yiiltsekti. 

Barutgiiciiniin ikinci 
yddoniimii miinasebetile 

yap1lan bayram 
Barut~tiicuniin ikinci yi!donijmii miina· 

sebetile Bak•rkoydeki Giic; alanmda diin 
bir spor bayram1 yapJlmi~tlr. Saat 14 te 
Barutgucii ile Harbiye Y1lmaz gure~i • 
leri arasmda yllp!lan kar~I!a~malarm hep-
sini Barutgucluler kazanmi~br. Bundan , 
sonra Giidulerle Harbiye Yllmazhlar a· 
rasmda boks madan yapdml§ ve iki mac 
beraberlikle neticelenmi§tir. 

lstanbulspor voleybol tak1mile yapilan 
bir miisabaltay1 miiteak1b Barutgiicii .. 
Bak1rkoy Spor miitekaidleri bir mac yap· 
mi~lard1r. Bu mac;1 da I ~ 0 Barutgiidi 
miitekaidleri kazanm1~br. 

En son olarak 1stanbulspor • Barutgti· 
cii A tak1mlan arasmda yap!lan ma~1 
2 ~ I Barutgiicii tak1m1 kazanmi§br. 

Bursada giire§ler 
Bursa 10 (Telefonla) - Bugiin 

Ataturk stadyomunda K1ztlaym tertib 
ettigi serbest giire§ miisabakalan yaptld1. 
Seyirci c;;olttu. 

Keleseli Mustafa Bursah R1za ilc be
rabere kald1. 1netsili Hiiseyin Ankarah 
Ahmedi 7 dakikada tutla yendi. Ban • 
d1rmah Ahmedle Dinarh Mehmedin 
karde§i ismail. Bulgar Piros'la Cemal 
berabere kaldllar. Dinarh Mehmedle 
:A.vu~tralyllh Modri arasmdaki heyecanh 
giire~i Dinarh 35 inci dakikada kazandJ. 
Bugiin te§vik giire§ miisabakalan da ya· 
pJ!dJ. 

~~ 

~arpi miisabakalanndan .. 

S1hhi bahisler 
Spor hekimligi 

Kamutayda kabul edilen (Beden ter
biyesi te§kilatJ) kanunu ile, zaman zaman 
muhtelif §ekiller verilen Tiirk spor te§ • 
kilatJmiz arhk nihai ve kat'i §eklini alml§ 
bulunuyor. Tiirk gendiginin bedeni ve 
fikri yiikseli§i i~in modern bir devlet te§
kilatl kuran Cumhuriyet rejiminin, gene • 
lige verdigi ehemmiyet ve gosterdigi yiik
sek alakamn hakiki bir miieyyidesi olan 
Beden terbiyesi te§kilah kanunile en esas· 
h ve en miihim bir yurd davas1m hallet-
mi§ bulunuyoruz. :o.:. 

Bu yiizden sevinc i~inde oldugu §Uphe-
siz bulunan Tiirk gencliginin yanmda 
Tiirk hekimliginin de k1vanc duydugu 
muhakltaktir. 

Beden terbiyesi gibi hekimlikle s1k1 'a.>ir 
miinasebeti olan bu omenli mevzuun dev· 
let otoritesinin kuvvetli ve hay1rh mura -
kabesi altmda en feyizli neticeler verece
gine inamm1z vard1r. Bu alanda Tiirk 
hekimine dii§ecelt vazifeler pek c;oktur. 
Beden terbiyesi te§kilatmm (Spor hekim • 
ligi) mevzuundaki dii§iince ve kararla • 
nm heniiz bilmemekle beraber i§ yerlerine 
bagh muvazzaf hekimlerin spor hekimligi 
ile s1k1 miinasebetleri gozoniinde tutula • 
rak onlann, bu i~te her zaman istifadesi 
miimltiin, faydah birer eleman olduklanm 
hatulatmak isteriz. 

Filhakika i§(;ilerin s1hhi muayene ve 
murakabesini yapmak, kaza veya mesle· 
kl hastahklanm tedavi etmekle miikellef 
bulunan, fabrika, maden ve sair i§ yerleri 
hekimlerinin bu alandaki i§tigal mevzu -
Ian spor i§lerindeki tibbi muayene ve 
murakabelerini ifa ve sporcunun maruz 
bulundugu kaza veya spordan otiiru kisbi 
hastahklann tedavisi i§leri ayni ihhsas ve 
me§gale mevzuu dahiline girer. 

h fiziyolojisile spor fiziyolojisi arasm • 
da da ayni yakmhg1 gormek miimkiindiir. 
Dimagm ve adalatm psi§ik ve fiziyolojik 
faaliyetleri, ~ah§an bir i§~ide oldugu gibi, 
sporcuda da ayni fiziyolojik ve fiziyc
patolojik degi§melere maruzdur. 

Nihayet i§ hekimi, ag1r, tehlikeli ve 
s1hhate muz•r olan i§lerin, i§~inin saghk 
durumu iizerindeki zararl1 tesirlerini tet
kik ve miitalea ederken i§in zararh tesir • 
lerinden i§(;iyi korumak icin ald1g1 i~ em· 
niyeti ve i§~inin saghgm1 koruma tedbir
leri meyanmda spor ve spor hareketleri • 
nin §afi ve vaki tesir ve yard1mlanndan da 
faydalamr. 

h hekimi kendi sahasmdaki faaliyet ve 
muvaffak1yetini umumi beden harekctle -
rile birc;ok bran§lara aynlan sporun her 
§Ubesinin uzviyet iizerindeki faydah veya 
zararh tesirlerini gozoniinde tutan ve her 
i§C;i veya sporcunun bunyesine gore onun 
~ah§abilecegi spor bran§Ini tibbi bir go • 
rii§le takdir ve tesbit edebilen bir spor 
hekimi olmasma borcludur. 

Tiirk gencliginin bedenen ve fikren 
yiikselebilmesi i§ini kendisine bir gay·! e· 
dinmi§ olan yeni Beden terbiyesi te§kilati· 
mizm Turk hekimligile s1k1 bir i§birligi 
yapmas1 ve bolgeler spo[ hekimleri i~in 
de hemen her bolgede kolayca temin ede
bilecek olan i§ yerleri hekimlerinin tee -
riibe ve yukanda tebariiz ettirmege ~a -
h§tlglmlz iht!sslarmdan istifade etmesi 
laz1md1r. 

Sporun teknik ve ilmi esaslan bilaistis
na tJbbm ilmi donnelerine istinad ettigine 
gore, buyiik bir mali kulfete katlanmadan 
yurdumuzun hemen her ko§esinde kurulu 
muhtelif i§ yerlerinde bedenen ve fikrea 
~ahtan iic yiiz binden fazla Turk i§l;isinin 
fiziyolojik sava~lanm tanzim ve onlann 
s1hhi murakabelerini ifa eden i§ hekimle
rinin spor hekimliginin en faydah ve bu 
i~te en ziyade miitehass1s olan elemanla
nm te§kil edecekleri §uphesizdir. 

Ankara 

Dr. Baha Arkan 

Radyonun k1sa bir ta 
Markoni, gec;en yazimizda bildirdigi

miz, tertibat sayesinde 1901 senesindc 
1rlanda ile Kanada arasmda i~aretleri, 
Okyanusu a$arak, telsizle gondcrmege 
muvaffak olmu&tu. irlandadaki Poldbu 
merkezinden gonderilen telsiz dalgalan 
elektrik cereyanlarmm yukselt anten tel
lerinde siir' atle raksettirilmesile has1l edi
liyordu. Bugun de bu dalgalar ayni su
retle gonderiliyor. Aradaki muhim fuk 
cereyanlann istihsali usuliindedir. 0 za
man cereyan bir ~rrare fas1lasJ dedigi • 
miz ( devrenin iki ucu arasmdaki) bo~ • 
Juga b.a~h olan kondansatordelti desarjla 
elde ediliyordu. Bugiin bu cereyanlar da· 
ha ziyade radyo lambalarile temin edili· 
yor. Serrareli postalar dedigimiz eski 
makinelerin mevcudii bugiin pelt azalmi~
tir. Ancak kiic;iik gemilerde kullan;hyor. 
Sahil postasmm ta! tal tal diye kefen 
y1rtarm1$ gibi <;Iltardigl sesi hepiniz hatlr
larsmlz. Halbuki lambah postalann ver
dikleri isaretler biilbiil nagmesi gibi ge -
lir. 

Telsiz telgraf her tarafta ragbet gar
mil$ ve si.iratle ilerlemi~tir. Bugiin diin • 
yada 15,000 den fazla gemi telsiz ci
hazl vard1r. 

ilk tecriibelerde hlandadaki PoldLu 
istasyonundan k1sa fas!lalarla ii<; nokta 
(yani S harfi) telsiz dalgasJ ~ekliude 
giinderiliyordu. Bu dalgalar Kanadada· 
ki N evfoundland' da kurulmus olan ahc1 
istasyonunun anteninde bu i~aretlere ta
mamen benziyen, fakat pek ZaYJf cere • 
yanlar hasii ediyordu (1). Kanada'da· 
ki ilk cihazm anteni uc;urtulmu~ olan bi.i· 
yuk bir u<;urtmanm ipini te&kil eden baktr 
teldi. Ahcmm antenine gelen bu kii~iik 
cereyanlar ltoherer dedigimiz ka~ifeye 
giriyor ve bu basit cihaz da bir te)graf 
tab1 makinesini i~leten cereyanlan idare 
ediyordu. Bu suretle ahc1 tarafta S i~a

retleri, bir telgraf makinesinde oldu~u gi· 
bi, telgraf kag1dma bas1hyordu. Koherer 
veya dedekror (ka~ife) dedigimiz ~ey 
bir cam boru i<;inde dogulmii§ maden 
( umumiyetle gi.imii$) kmntJlarmdan iba
retti. Antende zaYJf bir cereyan hasll ol
madikc;a anten devresindeki bu kmntllar 
fena nakil idiler. Antene zay1f bir cere· 
yan gelince bu kmnhlar birbirine vakla-
~lyor ve iyi nakil oluyorlar ve bu sefer 
batarya cereyammn bir maniple devre • 
sinden gec;mesine musaade ediyorlard1. 

Markoni bu tecriibeleri Kemp'le be • 
raber yapml~h. Ertesi sene Markoni kum· 
panyas1 kohererden <;ok iyi olan brevek· 
toriin (miknat1si kasifenin) (2) ihtira be
rahm ald1. Bundan sonra elelttrolitilt de
dektorler meydana geldi. 1896 senesin
de Amerikada Dumoody ile Pickard 
kristal dedektorii bulmu~lard1. Bu kristal 
dedektorler amatorler elinde yirmi be~ 
otuz sene biricik dedektor olarak ku!la • 
mld1. Bugun bile kristal dedektor vc ku· 
lakhkla radyo nesriyahm dinliyenler var
dir. Bu asnn ba~lang~cmda fngiliz pro • 
fesorlerinden J. A Flening iki elektrodlu 
lambayr (diyode) buldu. Edison hadi • 
sesi dedigimiz hadise iizerinde tecriibeler 
yapan Flemin lambasmm fitili kars1sma 
bir anod ilave etmisti. 1907 de Amerika 
fizikc;ilerinden Lee De F crest Fleminin 
bulmu~ oldu~u (diode) dedigimiz lam -
baya bir de gri ilavesile triode dedigimiz 
ii<; elektrodlu lambay1 icad etmi~tir. Bu 
ke$if yalmz radyoda degil bir<;ok i~lerde 
pek muhim rol oymyan en biiyiik ke~if
lerden biridir. Bunun·nekadar m:ihim ve 
favdah bir ke~if oldu~unu sonradan soy· 
liyece~im. 

Diode dedigimiz lamba • ki bugiin 
makinelerde miitenavib cereyam d11imi 

Yazan: Prof. SALiH MC!.!!, 

cereyana tahv11 eden veya bazl 'I 
lerin dedektorii olarak kullamlan 
adi bir elektrik ampuliine beoze£ 
lambada fitilin kar~1smda plak 
dedigimiz kuc;uk madeni bir 

Oc; elelttrodlu lambalarda 
arasma, ~eklinden dolayl gri 
kara seklinde kuc;iik bir ~ar<;a var· 
hc1 cihazda fitil bir bataryamn 
ucuna ve anod veya plak bu 
miispet kutbuna baglamrsa ~ewow-~~
reyan gec;er. Lambanm anten 
sine baglamnca bu ge<;en 
anten devresindeki tahavvulata 
taryadan gec;en cereyan bu 
uyarak telefon kulakhgmdan 
lara aid tafsilata ileride gelecegiz. 

Verici merkezlere gelince, 
postalar gittilt<;e tekamiil etmi~. 
arltla <;ah~an ve daha sonra da 
derson alteranatorii cledii'(imiz 
frekansh mutenavib cereyan din 
c;ahsan postalar meydana gelmistir. 
nihayet radyo lambalan, ahcJiarda 
gu gibi, verici devrelerde de yerioi 
hr. Verici devrelerde kullamlan li 
lar, esas itibarile makinenizdeki li meli 
ra benzemekte ise de c;ok biiyuk 1f 
olup vine veya araba ile ta~m1r. ~ 
elektrodlu lambalar son otuz ~ne J. 
da gittik<;e tekamiil ederelc sonradaD 
be~. alti, yedi ve nihayet oktod d 
miz sekiz elektrodlu lambalar icad 
mi&tir. Bu yeni lambalara yeni m 
lerin bazilarmda tesadiif edi!iyor. J) 
balar terakki ettik<;e cesametleri 
kuciilmii$ ve nihayet bugiin kiic;iik 
fincam cesametinde madeni r 
meydana gelmi~tir. Bu kiic;uciik Ia~ 
nn ideri eski biiyuk lamba~ra na 
kan~1k olduil;u gibi gordiikleri i~ de 
biiyiiktur. 

Bu lambalarla elektrik enerjisinid 
siz olarak nakli meselesi her zaman 
ya ahlmakta ise de heniiz ameli sa 
<;lkmaml~hr. Bu dii&iinceden pek 
mesafelerdeki elektrik fmnlarma 
gondermek suretile istifade edilmek 
Fa kat bu i&te primer cere yam hamil 
bobin madeni eritmek i<;in yiiksek c 
yan has1l eden sekonder devreye pei 
kmd1r. Bu q eneriinin telsizle n 
pek benzemez. Enerjinin telsizle n 
de enerii projektorlerde oldugu gib 
mahrut ic;inde gonderilir. Nitekim 
koni'nin boyle bir icad1 var ve tatbik 
liyor. Adi antenle enerjiyi etrafa Y 
maktan ise tek cihetli antenle enerii 
mahruta sikishnhyor ve zayiatm ni~ 
online gec;iliyor. Bu mahrutun re's t• 
yesi 8, 1 0 dereceye indirilmistir. Es!ci 
tenle 500 kilovathlt bir istasyonla en 
yi hangi mesafeye gonderiyorsak bu u 
le bir iki kilovathk bir istasyonla ayni 
safeye ayni enerjiyi gonderiyoruz. fa 
bundan tamamile istifade etmek iste 
mahrutun re' s zaviyesini kii.;iiltmek 
enerjiyi bir miistakim iizerinde gander 
mek icab eder. Bu takdirde ba~ka miit 
kiilat ba~ gosterir ki o da boyle da!g• 
!ann hava tarafmdan bel edilmesi~ 
Bugunku ilim kanunlanna gore bundf 
muvaffak olmak imkanmdJT. Binaena_t 
leyh oliim &ualan gibi &eylere inanJIII' 
do~ru degildir. 

SALIH MURAD 

(1) Rakamla ooylemek Hl.zun ge~ 
enerJ1 yolda 2 m1lyon kere mUyon dtll' 
kadar zay1t1ar. &f. 

(2) Miknatlsi dedekt<ir diinyam.n yett•~ 
d!~! en bUyiik fizikc;ilerden olup ato 
parc;ahyarak yenl flz!~i ·kuran ve gec;en t/1' 
ne olen Lord Ruttertord'dur. >!!fl 

----- ----
h ... Bu mukavelenin bozulmas1m el 

Tefrika: No. 62 
- N as1l oldu, dedi, sizi buak1p da 

nas1l gitti? .. Giiriiniiste ne kadar kibar, ne 
kadar terbiye)i idi. ilkonceleri siz de pek 
iyi gec;iniyordunuz. Neden boyle, durup 
dururken sizi de, sizinle beraber ge~ir • 
digi bu zengin hayab da buakh, ka~;tJ ? .. 
Ben de onu, akh baimda bir gene san ~ 
mi$tlm. Pek ge~;imsiz, pek huysuz bir a
dama da benzemiyordu. Pek nazikti. 

- Oyle goriiniiyordu amma it; yiiziinii 
ararsamz kendini begenmi$in biriydi. Her
kesle eiHenir, insamn yiiziine bakarken 
i<;in i~;in alay eder. Sonra ..• 

- Sonra? .. 
- Sonra. ne bileyim, kadm olsun, er· 

kek olsun, kan koca, herkei birbirinin u
fak tefek sudarma goz yumar, gorme -
miye p;elir, de~(il miL Bizimki en ufak bir 
yanh~hib bile gozden ka<;umaz, iistel:k 
fl"r C"a••o 1r"~l1T hnl11r. Ovla lr~rl,nl~r vaT 

Nakleden: Kemal Rag~b 
d1r ki ofkelendikleri zaman birdenbire 
kendilerini unuturlar, hie yoktan kavga 
<;1kamlar; ne bileyim, rofra ba,mda bir 
giiriiltu <;lkacak olsa yemek tabagm1 hr· 
latJrlar, ,arab kadehini yakaladJklan gi
bi kocalarmm ba~mdan lltaglYa doker • 
ler ... 

A vukat N ecibin gozleri a<;Ilmi~, ea1 • 
km tafkm dinliyor; bir yandan da; 

- Y a sen ne delilik yaptm L 
Demek ister p;ibi Perihanm yiizUne ba· 

k1yordu. Gene ltadm batml .;evirdi. Goz• 
lerini uzaklara dikti: 

- Ben bOyle bir teY yaphm, demiyo· 
rum amma yapt.am bile ne olur?.. Koca
lanna dayak a tan kadmlar bile yok mu L 

- Olabilir amma ne ltendini bilen bir 
kadm boyle bir t;llgmhlt yapar; ne de 
kendini bilen erkek boylesine katlamr!.. 
Hal!' hir 1<-rl•nrl•n rl~vak Vl'mok? .. 

- Evet amma yiyip de sesini bile ~~-
·kanmyan erkekler az miL Hie; roman· 
~arda okumadm1z m1, bir kadm koca· 
sma terlikle dayak atarmJ§ da, adamca
s•z karmm gene 0 kadar severmi§ ki yal
m~ kaldigi zaman kadmm terligini ahr, 
uzun uzun oper, ok§armJ, 1.. 

- Bunlar, okuyanlan eglendirmek i
~n uydurulmU§ masallar... Kadmlann 
her yaptlgma goz yuman erkekler, pek 
bayag1 yarad.lmi§ insanlar, demektir. Bu 
hdar dii kun bir erkekle siz de gec;ine • 
mezsini~. Kocamz boyle bir adam olsay
d •. ilkoll'Ce siz on dan igrenirdiniz !.. 

- Sonra, hepsi bu kadar des; I ki ... 
Kocam benim yammda sanki bir misafir 
gibi, bir yabanc1 gibi ya~tyordu. Cec;inme
ge gonlii olmad!gl daha ilk gi.iniinden 
belliydi. <;antalanm bile a~nuyor, her da
kika birdenbire yob <;lkacakm!§ gibi ha· 
z1r duruyordu. Ctiniin birinde nas1l olsa 
llYrJlacak degil miyiz, diyordu. Kac; ke
re bunu. yiiziime ka\§1 soyledi. 

- Sizin de yiiziiniize kar,1 soyledi 
miL Olur §ey degil... Mademki aynla· 
eakh. ned en evlendi; ben de bunu anla
mtyorum. F akat dana ilk giiniinden bOy· 
le diitiiniiyordu. Mllhud mukaveleyi ya· 
zarken bile hi~bir §eye ses ~1karmad1 da 
'"'Pl.,a, bo~anma me-selesine gelince yal-

mz bu noktaya saplanml§, kalmi§h. Fa • 
kat insan, sizin gibi bir k1zla evlendikten 
sonra, kovulmadan gitmez; kendiligin • 
den aynlmayl aklma bile getirmez, di • 
yordum. Ben oyle samyordum. 

- Hepimiz aldanmi§IZ, i§te ... Siz de, 
ben de ... Daha o zamandan, evlenme • 
den once. aynlmak ic;in ka~amak yollan 
dii~iiniiyonnu§ ... 

- Yaz1k oldu!.. Nercden bulduk bu 
genci? .. Biitiin kabahat benim... Ben 
buldum. Fa kat biraz sizde de o!du. Da
ha ba~ka gender de bulmu~tum. Daha 
ba§ltalanm da gosterdim. Hepsini b!ralt
hmz, bunu sec;tiniz. Ke§ke otekilerden 
birine varsayd1mz! .. 

- Onlarm h!<;birini begenmedim ... 
Hicbiri F eriduna bcnzemez ki ... 

- Hi~ olmazsa kend:lerini size be · 
gendirmek ic;in daha uysal davranacak
lardi; daha sessiz i1Jsanbrd1 ... 

- Evet, biraz daha para koparmak 
icin belki yuzume giileceklerdi amma ... 
Boyle dalkavuk yarad1h§h insanlardan 
da biisbiitiin igrenir:m. Benim kocam, on
larm hi~irine benzemez ... Hele para i§· 
lerinde o kadar tok gozlii ki ... U.kirdl· 
smi bile ettirmezdi. $imdiye kadar belki 
kendi cebinden, kendi ayhgmdan bile pa· 
ra harcamJ•tJr. 

-£vet. cok yamlm1~1zl .. Hi~ de urn· 
dugumuz gibi ~1kmad1. 

- Orasm1 affedersiniz. Kocam i~in 
diyecek hic;bir soz bulamazsm1z. F eridun 
kadar miikemmel h;~bir koca bulunmaz. 
Terbiyesi, inceligi, bilgi~i 1-·- : G

1<siksiz
di. 

- Peki amma .. 
- Yalmz ... Ne diy~yim, biraz so • 

guktu i~te... Soguk da demiyeyim de 
benden biraz uzak duruyordu. Birbirimi
ze yabanc1 gibi ya~Iyorduk. 

- Bundan yana da ona bir §ey soy· 
lemege hakkamz yok, siz bOyle istiyor· 
dunuz. 

- 1stiyordum amma ne de olsa gene 
sokulmah, kendini sevdirmeli degil miy
di? .. Her kadm biraz uzak durur; kendi
ni biraz aglf ahr. Fa kat erkekler, kar~l
lanndaki kadmdan yuz bulmak ic;in ne
ler yaparlar!.. 

- Oemek siz de bOyle&ini istiyordu • 
nuz? .. Kocamz sizden iltifat gormek i • 
c;in dart donsiin, sokulsun. yahrar~m. oy· 
le miL 

- Hakk1m degil miL 
- 0 zaman siz ne yapacaktmJZ?.. 
- Ben ba§ka ... Aram1zda bir muka-

vele var, nas1l ya§Iyaca~tmlz orada vaz1-

istemim. 
- Pelt iyi anlam1yorum amma de 

ki siz ona yiiz vermiyeceksiniz, uzak 
racaks1mz, fakat kocamz size yalvar• 
cak, sokulacak, oyle miL Peki a 
buna da s1rna§Ikhk dersiniz; buna da 
zarsm1z. 

- S1rna§Jkhk ba§ka, benim dedi~ 
ba§ka... _.lr. 

- Vallahi, ben kadm psikolojisini J1V 
iyi kavnyam1yorum. Hangi erkek, bar' 
le bir hayata katlamr, onu da bilmem r .... 

Avukat Necib, bir yandan da kell 
kendine: 

- Anla§1lan, diyordu, bizim k~~ 
hamm, c;ocuklarm misafirhk oynamas1 , 
bi ilkonce bir kan koca oyununa kalkllo 
Evlendikten sonra da kocasile lto§e kaY: 
maca, kovalamaca oynamalt istiyorl" 
Kendisi ka~m. kocasm1 yanma yaklat 1 

tumasm, adamcag1~ da hit; durmad11n f1' 
nun arkas1 ma, ko§SUn, didinsin !.. Oil' 
cak ~ey mi bu? .. 

Sonra ba~m1 kaldud1. Perihana: 
- Demek, kocamzm en buyiik sue" 

bu? .. 
Diye sordu. 
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lor fabrikasiDID teme} Merinos fabrikast izmirde bir senede 
isler 

' tari atma merasimi yapddJ nasJI ~alt~Iyor? yapi)acak 
Muazzam fabrika, ba, Vali F azb Giile~ bir 
dondiiriicii bir faaliyete senelik program hak-

KISIRLA$TIRMA 
Baz1 milletlerin o/o 6 SIDI 

h1rakmak iktisad V ekili 
bir 

izmitte miihim 
sovledi nutuk 

d
. 

0 
izmit Valisi Hamid Oskay nutkunu .soylerken 

maJI1 

sahne olmaktad1r k1nda izahat veriyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) lzmir (Hususi) - Vilayet biit<;esinin 

Buradaki Merinos fabrikasi, bi.itiin eko- tasdiki ve turistik yollar kanunile tefti~ 
nomi diinyasmm g1pta nazarlanm i.izeri- ve faaliyetlerini artlran lzmir V alisi 
ne ~ekecek kadar kuvvetli ve yepyeni bir F azh Giilec;, Bergamaya gitmi~ ve 
teknik varhgi i~inde c,:ah~an k1ymetli bir Kozak yaylasmda seyyahlar i<;in yap1lan 
miiessese olmu§tur. Tiirkiin yiiksek san' at yeni oteli gormiistiir. 
kabiliyetini ve teknik zekasm1 harekete ge- Kendisile gorii~tiim . Vilayete aid muh
tiren, ona en degerli canhhg1 veren bu telif i~ mevzulan etrafmda malumat iste
fabrika, fennin en wn icablanm kucakla- dim. Valinin bana verdigi izahata gore, 
d1g1 i<;in, muhakkak. ki, diinyamn bile e§· vi! a yet bi.itc;esi 2.5 mil yon lira iizerinden 
siz bir fabrikasidlr; I~inde 1500 i§<;i ~ah- tasdik ve iade edilmi&tir. Seferihisarda, 
§an, yani bunlann besledikleri kimselerle Armudluda ve merkezde birl'r mekteb 
vasati olarak 3-4 bin ki~iyi gec,:indiren, yapilacak, baz1 mektebler tamir edilecek, 
aynca Bursadan <;anakkaleye kadar u- yeni koy mektebleri in~aatma da yard1m 
z1yan geni§ bir mmtaka dahilindeki koyun- olunacakltr. Yeni F o<;a mektebinin insa
culara zengin bir ge!ir kaynagl te§kil eden ali iki aya kadar bitecektir. 
bu modern ve muazzam fabrika, i~inde Muhtelif mi.i,him yollann in~as1 ham
kulaklarm duyma kabiliyeti duran, ba§ hklan bitirilmi&tir. Buna muktazi istikraz 
dondiiriicii, goz karartJcJ bir elektrik ve idn de te~ebbiisatta bulunulmu~tur. 
makine faaliyetine sa~nedir. Vilayet Umumi meclisinde fuvara ay· 

eden delileri akim 
iki z1d cereyan yaratt1 

·Ameliyatla t1marhane arasmda tereddud 
Y eni bir mevzu oldugu i~in okuyucula-j m1yan ana ve babanm c;ocuk ~eh§b.J rme!Q 

nm1za evvela haber verelim ki, modern, haklannm tanmmamas1 meselesidir. 
operasyon ve bay1ltma usulleri, yeni te- lilerin ve yanm ak1lhlann c,:ocuk vet1stu~-1 
clavi ve bak1m sistemleri sayesinde kim- meleri §ansa kalm1~ bir meseledir. Doga· 
la§hrma ameliyathn son derece sade ve cak !;OCuklarm cemiyete bir bela, 
tstlrabsiz bir hale getirilmi§ bulunuyor. yi.ik olacaklan ise muhakkaktrr. 

Buna ilaveten ameliyat neticesi k1s1r -
la§tlnlan kimsenin cinsiyet arzu ve zevk
leri zerrece haleldar edilmemektedir. 

irsi olduklan fennen ve t1bben kat'i o· 
larak tesbit edilmi§ olan hastahklar na· 
dirdir. Binaenaleyh klSlrla§tmlmalan 
mevzuu bahsolanlar ancak hafif veya z1r· 
deli tiplerdir. Y oksa zannedildigi gibi te· 
davisi kabil olan bdZI hastahklara tutu • 
lanlann krmla§hnlmalan mevzuubahs 

K1mla§hrma aleyhtarlan §U mii ~ 
dafaada bulunuyorlar: 

Z1rzop veya deli ana ve babadan do ~ 
gan <;ocuklarm yi.izde yiiz zuzop veya 
deli olacaklan kestirilemez. Heniiz fen 
bu ciheti kat'i olarak ve yiizde yiiz isa• 
betle tesbit etmi§ degildir. 

gelmi~tir. [Bagtaraft 1 fnct sahftede1 I halkmi, Siimer Bank1 yeni fabrikanm vii-
ahctla~d~ Kag1dda §Unlar yaz1h idi: «Birinci be§ cud bul.~asi.n~an dolay1 tebrik ederek sO-
de yennJ 1 $enelik program dahilinde Siimerbank ta· ziinii bitlrrm~hr. 

Blitiin Tiirkiyenin yiin ipligi ihtiyacmi nlan 20 bin, Bi.iyiik Sefin validelerinin 
kar§Ilamak iizere kurulmu§ olan bu fab- mezan yanmdaki sahamn tanzimi 1c;m 
rika, bugi.inkii faaliyet §ekline g(ire, mem- 15 bin, Cocuk hastanesine yard1m olarak 
leket i~in<1en yalmz yirmide bir ni~betin- aynlan 1 0 bin lira, yakmda yerlerine ve
de merinos yi.inu alabilmektedir. Ost ta-~ rilecektir. 

degildir. 
Hafif veya tam::.men deli olanlann 

klSlrla§tmlmalan bazt Avrupa memleket
lerile birle§mi~ Amerika devletlerinden 
yirmi yedisi tarafmdan kanunla kabul e· 
dilmi§ mevzuat meyanmda bulunuyor. 

Hastaneye girip ~1kan bir~ok abl has
talan vard1r ki buTllann delilikleri gec,:ici
dJr. Bu devreyi atlathktan sonra bunlann 
cemiyete faydah hirer unsur olarak hiz· 
met ettikleri goriilmii§tiir. 

Ak1l hastalan, mzoplar ve delilerin 
normal insanlara nazaran daha fazla <;o
cuk yeti§tirdikleri dogru olsa bile bu c;o• 
cuklardan yiizde altrm§l dort be§ ya§ml 
bulmadan Q.lmektedirler ki bu da delile
rin fazla ziirriyet b1rakmadiklanm ispat 
eder. <;ocuk yeti§tirecek <;aga kadar ya • 
§Iyan yanm ak1lhJarm adedi ~ok azd1r. 

, ....... u ... u Ja~ rafmdan kurulan ilk Klor fabrikastntn te· Bundan sonra Sakir Kesebir fabrika • 
: .. ~ ......... JaDI meli bugiin burada atild1.» nm temeline ilk harc1 koymu~ ve bu fab- rafrm Avrupadan ithal eden miiessese, Verem hastanesinde yeni paviyon ic;in 

t~m randimanla ~all§hgi mi.iddet~e bu ih- aynlan 15 bin lira ile, paviyonun in~as1 
tlyacmm tamamm1 ancak on sene sonra miinakasaya konmu$tur. Daha dart bin 
i~eriden temin edebilecek demektir. ~u lira verilecektir. !n~aat Cumhuriyet bay· 
halde Merinos dav.:~smm endiistri saha - ramma kadar bitirilecektir. Belediye ve 
smda i§ kalmaml§, faaliyet mas1 ziraat~i- Vilayet biit<;elerinden aynlmrs tahsisatla. 
!ere ve koyunculara gelmi§tir. Cumhuriyet meydamnda yeni Halkevi-

b'' "k 11 h 
ta

uymuJr. ~: lkhaad Vekilinin nutku rikanm millet ve memleket i<;in ayuh ol-
~ P 1 mas1 temennisinde bulunmu~tur. 

lzmit Valisi Hamid, zmitte kurulan 
fabrikaiardan dolayi izmitlilerin nekadar Davetliler orada hamlanan biifede 
sevindiklerini anlatb ve vilayet halkl na- izaz edildikten sonra trenle hmit istas -
rnma hiikumete te§ekkiir etti. yonuna gelmi~ler ve Erkin gemisine ge • 

· d V k'l' k · .. <;erek kay1k yan~mt takib etmi~lerdir. Bundan sonra lktJsa e 1 1 ursuye 
~Ikarak bir nutuk soyledi ve ezciimle dedi Erkin gemisinde davetlilere bir ogle zi -
ki: yafeti verilmi~tir. 

«- T emelini atmak i!;in toplanmt§ ol
dugumuz fabrika, birinci be§ senelik kim
Ya sal"ayiinde birinci olmas1 ve bunu di
gerlerinin takib edecek olmas1 be§ sene
lik plammlZin neticesini kuvvetlendirmesi 
bizim i~in hakiki bir zevk olmaktadu. 

lkt1sad Vekilinin muhabirimize 
beyanatt 

iktisad V ekilimiz ~akir Kesebiri Y avuz· 
da bularak bugi.miin intJbalanm rica et
tim. Bana §Unlan soyledi: 

«- Gi.iniimiiziin bizim i~in pek by
metli ge~tigini soylemek isterim. <;ok mi.i
him bir fabrikanm temelini atmak, ~ok 
ne§' eli deniz sporlanm tertib etmek, ni
hayet harb gemilerimjzin k1ymetli misa
firperverliginden istifade ederek degerli 
general ve amirallerimizle birlikte Y a
vuzda gi.izel bir gece ge~irmek bu giinii
miiziin unutulmaz intrbalarile doludur.» 

Kimya endi.istrisi sanayi programmda 
ba§hca esash iki yer ahyor. Birisi Klor, 
digeri HamiZI Kibrit fabrikalandtr. Klor 
fabrikast burada, HamiZI kibrit fabrikasi 
da Zonguldak havzasmda kurulacakllr. 
Bu suretle kimya endi.istrisi tamamlanmi§ 
olacaktJr. 

Kimya sanayii iizerine fazla soz soy· 
lemegi zaid addederim. Kimya maddele
n l:iu hareKete canhhk ve ruh verecek ka
dar ehemmiyeti haizdir. Klor fabrikasl, 
kag1d sanayiine, sun'i ipek fabrikasma ve 
diger sanayie cevab verecektir. Bilhass~ 
tebari.iz ettirmegi liizumJu goriiyorum k1 
o da memleket miidafaasma ifa edecegi 
yiiksek hizmet olacakl!r. Biitiin i§lerimiz
de daima sulha hizmet e!mek ve sulhper· 
ver olmak esas gayemizdir. Ancak mem· 
leketi mii§kUl zamanlarda gayri insani te
caviizlerden korumak ve me§ru mukabe
lede bulunmaga hazulanmak mecburiye
tindeyiz. Bu fabrika tehlikeli hallerde 
muhtac oldugumuz imkanlan hamhya • 
cakttr.» 

1kttsad Vekili, bundan sonra, fabrika
mn istihsal kudretini anlatmi§ ve fabrika
nm iki milyon liraya ~I!cacagml, senede 
dort bin ton tuz, iki bin ton kirec ta§I, 
on bin ton komi.ir istihlak edecegini ve 
senede 700-800 bin lira kiymetinde is • 
tihsalat yapacagm1 si:iylemi§tir. 

~akir Kesebir, Ba§vekil Celal Bayann 
rahatSIZIJklan dolayrsile bu merasimde 
bulunamadigml s<iyledikten sonra: 

«- Bi.iyi.ik Atatiirk, fabrikanm kuru· 
lu§u hakkmdaki maJUzahm iizerine, da • 
vetlileri selam ve muhabbetlerile taltif et· 
tiler. Bu anda kendilerinin yiiksek takdir 
Ve tevecciihleri 'iizerimizde bulundugunu 
soylemek de aynca bir zevlctir» demi§tir. 

1khsad Vekili, lzmit V ~lisini, lzmit 
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K1sa bir zamanda avuc i~i kadar ge
ni~. k1pkmn1Z1 bir ate§ ~ukuru peyda ol
mu~tu. Odamn her tarafm1 sert bir yamk 
kokusu ve duman kaplad1. Haydar, ba§l 
gaz sand1gmm iisti.inde bir yana devril • 
mi~. agz1 yan ac;1k, horluyordu. 

Fa kat bir arahk sol bacagmda keskin 
bir ac1 hissederek su;:radr. Ate§ pantalo • 
nunu yakarak etine kadar gelmi§ti .. ~e ol· 
dugunu bilmiyen Haydar, gozlenm a~1p 
da ortahg1 duman isinde goriince, korku
dan ve etinin aclSindan bir <;Ighk kopard1. 

V ekilin hareketi 
Vekil Sak'ir Kesebir · ve' diger "'davetli

ler saat 11 bu<;ukta trenle istanbula ha
reket ettiler. 

Japonlara gore 

Komiser Lu,tof, Man~u
koya nasd iltica etmi'? 

Domei aiansimn Tokyo'dan verdigi 
ve Pariste mi.inte~ir Le Journal gazetesi
nin yaz<hg1 bir habere gore, resmi bir 
J apon tebli&i. Sovyet Dahiliye Halk 
Komiserliginin Uzak~ark miimessili ve 
ayni zamanda bu komiserligin siyasi bii.· 
ro ~efi Lu~kof'un Sovyet arazisinden ka• 
<;arak Man<;uko'ya iltica ettigini bildir • 
mektedir. 

Bu haber, J apon siyasl mehafilinde 
btiyiik bir alaka uyandlrml~tlr. 

Harbiye Nezaretinden verilen malu
mata nazaran Lu~kof 13 haziran sabah1 
saat be~ bu<;uk sularmda, Hun Cun ~ar· 

kmdaki hududdan ge<;erek Japon me • 
murlannm himayesine iltica etmi~ ve bu
na sebeb olarak da Sovyet Rusyada tat
bikma kar,ilr verilen temizlik tedbirlerinin 
~ahsan kendisini istihdaf ettigini goster • 
mi~tir. 

Yazan: SERVER BED/ 

bebini hala anlamad1gl ic;in, dumanlardan 
bi.isbiitiin sersemliyen ba~ile ne yapacaibm 
kestiremedi. Cozleri minderi kemiren ge
nis ates halkasma takilmr$. kalmi$h. Bir 
arahk dumanlarm arasmda $eytanm ha
yaleti belirip kayboldu. Kendisi goriin -
miiyordu ama bir yerlerden sesi ge)iyor· 
du: «Avanak!.. Y amyorsun! .. Avanak !.. 
Beni dinlemezsen yanacaksm: Otlann a
rasma saklan, kanmn g1rtlagma bas, kar
nma bJ<;aih sapla, elmaslanm sok, a! l>> 

Merinos fabrikas1 ilk ~ah§ma aylarm- nin temeli yakmda anlacakhr. 
da piyasada heniiz tamnmami§ oldugun- Vilayet dahilindeki muhtelif kaphca -
dan kilolara dayanan pek nazh sipari§ler lann Islahl, yeni tesisatla takviyesi, sair 
alml§hr. F akat be§ ~y i~inde telkin ettigi hususat ic;in, istimlakat yapilmi~hr, tapu
itimad iizerinedir ki; bugiin kendisine ton- Ian da c;Ikanlmi~hr. 
larca sipari§ verilmekte, bu sipari§lerin Memleket hastanesini genisletmek i~in 
yekunu yanm milyon kiloyu ge~mi§ bu- baz1 istimlakat yapilml$tir. Simdi in$aat 
lunmaktadu. ic;in tahsisat bulunup derhal i~ baslana-

Be§ ay ic,:inde Tiirk i§<;isinin ve Turk cakhr. Bu suretle hastane kadrosu epeyce 
c,:ocugunun elinde teknik kudretinin en artacaktlr. 
yiiksek mertebesini bulan fabrika bu te- Hastanede k1smen ayak tedavisi goren 
miz i§c,:ilikle, fabrikay1 kuranlarm bile kuduz $iiphelileri i<;in haricde yer bulun
hc:yretini ~ekecek bir rand1man temin et- mus. ihtiyaclan temin edilmi~tir. Hasta
mi§ bulunmaktad1r. ne buradan da 30 yatak tasarruf etmi~tir 

Bugiinliik Merinos fabrikasinin hedefi, ve bu yatak miktan da ihtiyaca arzoluna
sadece Tiirkiye ihtiyactm temindir. Fa- cakhr. 
kat dev adunlarile ilerliyen Turk .fabri- Zira1 i~lerde, bilhassa dag koylerine 
kasyonunun yarm alacagi c;ok muazzam'' ve ~~:ecim darltgmdan ormanlara zarar 
~kli §imdiden her i§inde hesaba katan v~ren ~~ntakalar~ ehe~miy~!. verilmekte
Cumhuriyet Tiirkiyesi, bu fabrika i<;in de d1r. Y1layet kend1 t~mm ~thg1 vasitalarla 
goz oni.inde tutmU§ Ve onu yiizde yiiz nis· 40 bm kadar yabam zeytm asiJatmi~tJr. 
betinde biiyliti.ilecek §ekilde yaptlrml§hr. Ayni zamanda kaYJSI ve Gazi Aym
Nitekim bunlardan yalmz kuvvet santrah tab f1stiih a~ISI faaliyeti <;ok iyi gec;mi~ -
bugi.in Bursa elektrik §irketinin §ehre ver· tir. ~nkaranm iyi cins armudla.n~d~n. da 
digi kudretten sekiz defa yiiksek bulun • 3 bm tane dam1zhk kalem getmlmishr. 
maktad1r. Y ani 5500 beygir kuvvetindeki Buralarda 120 bin asma fidam da di
son sistem dinamolan bugiinkii biiyiikliik- kilmi$ ve bunlann hepsi de tutmu~tur. 
te sekiz Bursay1 aydmlatabilecek vazi - Bu suretle ya~ meyva ihrac1 keyfiyeti de 
yettedir. takviye edilmi$ olmaktad1r. 

Bu dinamolari ~all§hran ocaklar en son Ge<;en sene meccanen verilen Akale 
sistemdir. Bursa • Mudanya §imendife- cinsi '!'amuk tdhumuna ~la~et.en, bu sene 
rinden aynlan bir kol fabrikanm ic;ine va- 30 ton tohum daha venlm1~hr. 
gonlarla komlir ta~!fl1akta bu kOm.iirler Dikili • Ayvahk yolunun tamam1 
bir sahaya dokiildiikten so~ra 30-40 met· Cumhuriyet bay:_ammda .. a~Ilaca~tlr .. 
re irtifaa kadar bir boru ile emilerek c;e- Kozakta A$agibey koyundeki yem o
kilmekte ve oradan ocaklura otomatik bir tel bir, iki aya kadar tam.amlanacakhr. 
surette verilmektedir. Burada ate§c;iye sa- Yakmda, olmazsa Cumhunyet bayrami-

d 'b ] · k 1 k b k b' na kadar otel i$lemege ba$hyacakhr. Bu ece 1 re en ontro etme ten a~ a Ir 1 .. 1 · z f b 'k d k' .. suretle me$hur Kozak yay asmm guze -
I§ kalmamJ§tir. aten a n a a I yuz • 1 .~. d h k · t'f d d kt' M" 
I k. . I d k I b'l k 1gm en er es IS 1 a e e ece u. un-erce rna meYJ ~a I~hran a o ve I e . K k · 
k · d ~·1 1 1.: 'k k' t k 'k fend surette, oza ta, aynca pans1yon 
uvvetl eg1 , e e,.,n , rna me ve e m bb" I . d b 1 t 

k d 'd' B d k 1 b'I k · tese us enne e a& anm1~ Jr. u ret! tr. ura a o ve 1 e yerme ........................................................... . 

i§<;inin yalmz gozi.i ve dikkati hakimdir. kaynagr olan bu fabrikayr kurduktan son
Su hale gore, yirminci am i§c,:isine veri- ra ellerindeki koyunlan merinosa ~evir
lebilecek isim olsa olsa sadece (kontro· memek affolunmaz bir hatadu. Bilhassa 
lor) den ibarettir. bu j§ kendi menfaat1eri ve kazanclan ba-

Bu i§te arttk en biiyiik vazife koyun - k1mmdan da bir vazife olduktan sonra 
culanm1za ve koyliilerimize dii§mektedir. bunda tereddiid bi.iyiik bir gaf!ettir. 
Hiikumet kendilerine miikemmel bir gelir M. A. 

smda, kenarlan simsiyah, tabak kadar bii· 
yiik ve yuvarlak bir c;ukur goriindii. Par· 
magmda da bir yamk hisseden Haydar, 
minderin sigaradan tutu~tugunu anlami~
tJ. Bir kiifiir savurdu ve kap1y1 ardma 
kadar a<;ti. 

Kulagmda hala ugultular, sesler, goz
lerinin oniinde odanm dumanlarma batJp 
<;Ikan bi<;imsiz, kan~1k, silik ~ekiller var· 
d1. Haydar mastor oldugu zamanlar go
ziine hayaletler goriiniirdi.i ama bugiinkii 
gibisini hatrrlamiyordu. «Ben bu odada 
be~ dakika kahrsam ka~Iracag1m !» dedi 
ve evden d13an f1rladJ. Kapmm oniindeki 
<;ocuklar, pcncereden c;1kan dumanlan 
gorerek haykm~Iyorlar, Haydarm yolu
nu keserek: 

- Amca l Y angm m1 var? diye soru
yorlardJ. 

Haydar onlara minderin tutu&tugunu. 
fa kat sondiigiinii anlatlt; wnra, meraktan 
gene kurtularmyarak bacaklarmm arasm· 
da dolasan vt: bir~eyler soran <;ocuklardan 
birinin suratma okkab bir ~amar indire
rek h1zl a yiiriidli. 

Kendi hatJralarmdan baska, esrar ic;en 
arkadaslarmm gozlerine gori.inen haya • 
letlere dair dinledigi bir siirii hikayeler de 
vard1. Bunlarm i<;inde hie boyle cinlisi, 
seytan!lSI yoktu. Mastor olunca saks1y1 
kazan gibi, testiyi deve gibi goriir; kafa -
smdan bir dakika i<;inde bin acayib hayal 
ge<;er; bazan kulagma sesler, hatta go • 
ziiniin oniine c;esid ~esid panoramalar da 
gelir amma boylesi ilk defa oluyor. Belki 
de o musibet Seytan barmm duvanndaki 
resimler zihnine takilmi& ve canlanml~tl. 
Bazan olur bu: Duvardaki levha canla
mverir. Ve lakin gozoni.inde olursa. «Hay 
kara suratma tiikiirdiigiim ampesi, az daha 
enayi gibi tutusacaktlm. T uh be, tuh, ba
cagJm hala yamyor ... » 

KISlrla§hrma i§inin modern bir cemiyet 
ic;in bir liizum olduguna inananlar bulun· 
dugu gibi liizumsuzluguna da kail olan -
lar var. Bu yaz1da kendimizden bir fikir 
katmakslZln lehte ve aleyhte yi.iriitiilen 
miitalea ve nazariyeleri ortaya koyacag1z. 

Lehteki miilahazalan ~oyle hulasa ede
biliriz: 

K1sa akiihlar, yahud mdelilerin za • 
rars1z hale getirilmeleri ic;in bunlan tJ • 
marhanelerde yatumak, beslemek ve te
davi etmek icab ediyor. 

Ba§Ibo§ b1raknsak bize zararlan doku
nuyor. 

Delilerin veya Zirzoplarin hususiyet • 
lerinden biri de cinsiyet meselelerinde in· 
ce eleyip srk dokumamalandir. Bilhassa 
Zirzop kadmlar arasmda her sene <;ocuk 
dogurma alelade bir hadi~e §eklindedir. 
Binaenaleyh bunlarm ~ocuk dogurma • 
Ianna cevaz veren cemiyel adeden c;ogal
malanna miisamaha ediyor demektir. 
~iinkii ak11lanarak cerniyete faydah bir 
unsur olduklan seneler, tunarhanede ve 
cezaevinde gec;irdikleri senelere nisbetle 
~ok azd1r. BUDlarm timarhanelerde veya 
cezaevlerinde beslc-nmeleri, yatlp kalk -
malan ve giydirilmeleri hit; §i.iphesiz ki bi.i
yiik masraflan icab ettiriyor. 

Delileri klSlr!a~tirmak, bunlarm hakkr 
hayatmt tammamak degildir. Bilakis bun· 
Ian kimla§hnnakla bunlardan dogacak
lann c;ekecekJeri IStirab Ve sefa)etin onii· 
ne gec;ilmi§ oluyor. Y almz sefalet degil, 
baz1 cinayet ve ahlaksrzhklann da men'i
ne dogru bir adun at1hyor. 

Kac;1k dedigimiz ZJrzoplarla deliler bir 
klSlm mernleketlerde niifusun yiizde al • 
tJSI raddesinde bir nisbet te§kil ediyorlar. 
B az1larmda ise yiizde iki veya ii~ii ge<;· 
miyorlar. Amerikada yiizde all! hafif a
kilh ve deli bulundugu tesbit edilmi§ bu
lunuyor. 

Zmoplar ve delilerde!l cemiyet hishir 
istifade ternin edememektedir. Hatta ca· 
nilerin, fahi§elerin miihim bir krsmrm bun
tar te~kil etmektedir. 

Sivri akilhlar ve delilerin hmarhane ve 
cezaevlerinde muhafazas1 Amerika hii
kumetine senede I 00,000,000 dolara 
mal olmaktadrr. Avrupada masraf daha 
az olmakla beraber bu i~ i~in 48,000,000 
dolar sarfedilmektedir. 

K1S1rla~tuma i§i lehinde ileri siiriilen 
mi.ilahazalardan biri de, biiyiitmek, bak· 
mak, okutmak ve cemiyete faydah bir 
unsur halinde yeti§tirmek kudretinde ol· 

mege c;1kacagr giinii Halidden ogren~ek.. 
Onun nas1l gezdigi malum ... Y ere mer, 
otomobil <;ok uzakta kahr, Nermin ken· 
di ba$ma, baymn arkasmdaki o tiimsege 
kadar gider, oturur. Mehtabl seyreder. 
Caliba vaktile orada birile sevi~mi$ler. 
Bir ~ey var o tiimsekte. Her ne hal ise, 
~ytanm dediiti p;ibi, vaktinde, saatinde 
otlar arasma saklan. Kan gelince birden· 
bire iistiine ahl, bag1rmasma meydan bi
rakmadan gutlagma bas, elmaslan al, sa
vu~. 

Yanm akdh ve delilerden cemiyet id
dia edildigi nisbette zarar gormernektedir. 

Bundan ba§ka tamiilaki! ve tama • 
mile normal an'a ve babadan dogan ~o ~ 
cuklar arasmda da ylizde be§ ila yiizde 
yedi nisbetinde yanm ak1lhlar veya ak1l 
hastahklarile malul olanlar goriilmekte ~ 
dir. Delileri ve mzoplan k1mla~tlrma ta· 
raftarlan bu iki kategoriyi birbirinden ne 
gibi bir usul ve olc;ii ile ayJrdedecekler -
dir. 

Y anm akiih, zirzop veya tamamile de· 
li tiplerin klSlrla§hrma suretile ortadan 
kaldmlmalan normal insanlardan da ya
rlm ak!lhlar dogduguna gore soylendigi 
gibi yanm amda degil, belki on amda 
kabil olamiyacaktJr. 1 000 sene ilerisi i<;in 
dii§i.i!}mek biraz fazla z1rzopluk telakki 
edilse, yeri degil midir ~ 

Be§erin sivri akr!hlardan, mzoplar • 
dan, delilerden hakh bir §ikayeti varsa 
bunlardan kurtulmamn yegane ~aresi bu 
tipleri timarhane veya cezaevlerinde o· 
liinciye \adar muhafazad1r. Bu usul sa • 
yesinde klSirla§brma tedbirinden melhuz 
biitiin faydalar daha kolay elde edilecek, 
cemiyet de insanl vazifesini gormii§ ola • 
cakbr. 

K1S1rla§brma i§inde yap1lacak hatalari 
da hesaba katmak icab eder. Her hangi 
bir salgm hastahga kar§l tatbik olunan a§l 
tedbirlerinde bile yanh§hklar yapi!d1gml 
kabul edecek olursak krmla§tmlmamast 
icab eden birc;oklannm da klSirla§tinla • 
rak yolsuz ve haks1z i1 yapilmlf olacag1 
a§ikardir. 

Ayni zamanda k1sirla~tmlmalan icab 
edenlerle klSlrla§hTihp kis1rla§bnlmama • 
Ian miinaziiinfih kalanlann ay1rdedil "' 
meleri devlet i~n ic:;inden ~Ikilmaz bir 
kiilfet olacaktir. Ak1l hastahklanm te§his, 
esasen <;ok gi.ic,:tiir. Bu hususta miitehas· 
s1s doktorlann bile aciz izhar ettikleri go· 
riiliiyor. ~u halde devlet s1hhat te§kilatt~ 
mn bu i§le ugra§mast i~in hususi bir kad
ro ve te~kilat kunnas1 ve bu te§kilah bel· 
ki birka<; yiiz sene idame etmesi lazlffi 
gelecektir ki bu masraf da her halde deli
Jeri ve yanm akilhlan timarhanede mu • 
hafaza ederek bu suretle c;ocuk diinyaya 
getirrnelerine mani olmaktan kat kat fazla 
olacakt1r. 

yenin aldigmi anlami~tl. Pantalonunun 
cebindeki bozuk paralara el ath. Orada 
yetmis. seksen kuru~u vard1. Borcunu o· 
dedi ve <;Ikti. 

N e yapacagrm bilmiyordu. l<;inde bir 
tek arzu vard1: Melegi gormek. Tram • 
vay durak yerine gitti. Bek]iyordu. Yu
kan dogru bo~ gec;en otomobillerden bi
rine elile i$aret etti ve bag1rd1: 

- Kadri, Beyogluna m1 ~ 
- E·;et. 
Otomobil durdu ve Haydan ald1. Yo· 

ku~u c•kJyorlardi. Kadri sordu: 
- Hala bo~ta mlSln? 
- Evet. 
Uzun miiddet konu~mad1lar. Kadri 

her tramvay istasyonunda biraz duruyor, 
T aksime on kuru~a yo leu <;agmyordu; 
kimse gelmeyince hafif bir kiifiir savura• 
rak arabayJ siiriiyordu. 

Haydar lngiliz sefarethanesinin oniin
de indi ve T arlaba$ma kadar yiiriidii. f~ 
sokaklardan birinde iki kath ta~ bir evin 
oniinde durdu ve kapiy! <;aldJ. 

Kolunu pantalonuna bashrarak orada 
fmd1k biiyiikliigiinde bir ates dairesini ez
mi~ti. Fa kat hal a sigaradan minderin tu
tustugunu anlamiyor, pencere ile kap1 a
rasmda ne tarafa kv~aca~mi ~a~myordu. 
Etrafma bakarken, simsiyah dumanlar 
· a~an minderin iistiindeki atesi gordi.i. Se-

Haydar, genzine kac;an dumanla ok
siirerek hala ~a$km ~a~km etrafma baki
yordu: «Ben oynat1yorum ga]iba ... » di
ye di.i~iindii ve bir silkinerek mindere doi
ru viiri.idii, ayaklarile ate~i ezmege ba$la
di. Etrafa klVllcimlar sac;Ihyor, fakat 
tahtanm i.istiinde soniiyordu. Biraz sonra 
ate$ten eser kalmad1 ve minderin orta -

Kendi sokagmdan uzakla$mca biraz 
durdu .,. temiz havaYJ ic;ine <;ekti. «Yay 
oliisi.i l 'Ji, dedi, hie; boyle oldugu yok
tu be! .. l v ytanlar m1 bash, yoksa ben 
az daha c;Ildmvor muvdum ?» 

Cam da hala tath istiyordu. Aksara
ya kadar uzamp oradaki mahallebicide 
bir ekmek kaday1fl yemek hulyas1 ba • 
caklanna kuvvet verdi. H1zh gidiyordu. 
0 ... hI Y a~amak ne keyifli ~ey be!.. N e 
olurdu yahu, biraz pape] olsa, dinine yan· 
d1ibm. biraz rahat olsa ba~ka bir ~Y iste
mez. Aklma o sozler geldi: «Otlarm a
rasma saklan, gutlagma bas, karnma bJ
c;aih sapla, elmaslanm sok, all» lki ii<; 
p;iindiir bu diisiince onu kovahyordu. Bir 
bakarsan <;ok zor is, bir bakarsan <;ok ko
lay ... Kerim Beyin kansmm yalmz gez· 

Ah ... Halid <;1ksayd1 da Haydar, Ke
rim Beyin yanma tekrar girseydi, tekrar 
N ermini gezdirerek onunla Maslakta, 1s
tinye mtlannda, Hacwsmanda yalmz 
kalmak f1rsahm elde etseydi.. . Fa kat 
Halid onlann yakmd<>, bir ay kadar, A
dada Y at kuliibiinde oturacaklanm si:iy
liiyordu. Kerim Beyin her y<~z bir iki ay 
bu kuliibde ya~amak adetidir. Bunu Hay
dar da bilirdi. AdaYJ, kuliibii, Nerminin 
haftada iki giin lstanbula inislerini habr· 
lad1. Onu yalmzken bir kosede ensele -
mek miimki.in olup olamiyacagmJ dii~iinii
yordu. 

Aksaraya geldi ve bir mallallebiciye 
girdi, list iiste iki kaday1f yedi. Parasm1 
vereceij zaman gece Melekten ald1ib iki 
liraYJ arad1. Bulamavmca paraYJ Sabri-

Pencereden ihtiyar bir kadm basr u • 
zanmi$h. Haydar1 goriince ek§iyen bir 
yiizle: 

- Y oktur! decl.i, gelmedi. 
[Arkcm var] 
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Soldan saga: 
1 - Qek!ll~ler. 2 - Bir millet, ek$ilik 

esast. 3 - Muvafakat, giinahm aksl. 4 -
Ters ~eVirln pederin yarJSI olur, ehllyetll, 
giizel san'atm tersi. 5 - Balik tutma usuL 
lerlnden (cern!). bir hayvanm yavrusu. 6 -

~lretler, Arnavudlarm yemlnl. 7 - Yil -
d1zlar1 tetkik etme Urn!. 8 - Bir emir, ko
nudan evvel gelen. 9 - GemUer onun iize
rine yiiriir, bir hayvanm yavrusu. 10 -
MUll. 11 - Kom§u blr memleketin merke
zinin halkmdan, karm zil c;alan. 

Yukandan a§agJya: 
1 - Tiren (iki kellmel. 2 - En ~ok i§ 

goren uzvu dolu degil, FransJZlarm me~hur 
bir edlbinin iklnci ism!. 3 - Mtistesna, 
miireklkeb bir emir. 4- Bir~eyin yapJlmasJ 
ic;in verilen iicret, .sOz dlnlemlyen. 5 - is
min tersi, ba§ma bir ch:. getirirseuiz czev
ce:. olur, bir emir. 6 - Bir soru edatmm 
tersi, aleyhlnde bulunan, nota. 7 - Glzl! 
§CY, soru edatJ. 8 - Gayret, alfabeden ikl 
harf yanyana, baz1 hastaliklarm insana 
gelmesini meneden. 9 - cYok:. un akslnin 
tersl, bir tarz diki§. 10 - Zlyadan h~lan. 
m1yan blr k\l.li, ecdad. 11 - Pufla glbl do
ll!Ck. 
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Dr. M. Osman Saka 
GOOUS VE DAHiiJ HASTALIKLAR 

M'OTEHAssiSl 

Her giin ogleden sonra 
hastalanDl kabul eder 

tstanbul Belediyesi kar~Ismda Sinan 
A~a daireJeri. Telefon: 23565 

Gayet modern bi~imde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantezi fanila pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlann 
Zengin ~1k ~e~idleri 
Reklam fiatma Beyoglunda 

BAKER Magazalarmda 

REFiK FENMEnin KiTABLARI: 
Yeni elektrikt;ilik 3 cild 160 K. 
Madde ve Ziya 20 " 
Ti.irkiyenin elektrifikasyonu 40 " 
Smai elektrik 3 cild 250 " 
Termodinamik 100 " 
Ihtirak, Ocaklar 50 " 
Ameli elektrik<;ilik 60 " 
Ameli makinecilik (eski yazil1) 20 • 
Ameli telsiz • " 20 • 
Ameli otomobilcilik • " 20 " 
Einstein nazariyesi • • 50 • 
:;iehirlerin illl?aSl " • 20 • 
Ankarada Akba ve Tank, istanbulda I 

her kitabevinde bulunur. 

Askeri Fabrikalar 
ilinlar1 

2000, 2250 ton demir hurdasJ ahnacak. 
2384 sayi11 kanun mucibince 2000, 

2250 ton demir hurdas1 Kmkkale istas
yonunda teslim §artile beher tonu ~art
namesinde izah edildigi vet;hile 22 lira 
20 kuru§tan satm almacaktJr. l;lartna· 
meier merkez satmalma komisyonundan 
biHibedel verilecektir. Taliblerin 25 

temmuz 938 pazartesi gi.ini.i ak~amma 
kadar teklif edecekleri demir hurdas1 
miktan kadar %7,5 nisbetinde teminat
larile birlikte ~artnameyi kabul ettik
lerine dair kay1d ve sarahati havi fiat 
tekliflerini merkez sahnalma komisyo· 
nuna vermeleri (4166) 

••• 
700 metre mikab1 ceviz tomrugu 

almacak 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan 

700 metre mikab1 ceviz tomrugu Asked 
fabrikalar umum mi.idi.irli.igi.i satmalma 
komisyonunca 30/7/938 cumartesi gi.ini.i 
saat 11 de kapah zarf usulile ihale edile
cektir. l;lartname 1 lira 40 kuru§ muka -
bilinde komisyondan verilir. ·Taliblerin 
muvakkat teminat alan 1820 liray1 havi 
teklii mektublanru mezkur gi.inde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 i.inci.i maddelerindeki vesaikle mez
kur gi.in ve saatte komisyona miiraca • 
atleri. (4295) 

*** 70 ton benzin almacak 
Tahmin edilen bedeli 18,200 lira alan 

70 ton benzin Askeri fabrikalar umum 
miidi.irli.igi.i merkez sahnalma komisyo
nunca 3 agustos 1938 l<ar§amba gi.ini.i sa
at 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname paras1z olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olan 1365 Iiray1 havi teklif mektublan
m mezkfu gi.inde saat 10 a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarali kanunun 2 ve 3 i.incii madde -
lerindeki vesaikle mezkur gi.in ve saatte 
komisyona muracaatleri. (4296) 

1 Operator ,. 

RIZA UNVER 
Doi:jum ve kad1n hastallklarl 

miltehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye ~addes 

No. 22, M.avi yap! 
llllllll-• T elefon 22683 ~~~ 

Kulagtntza kUpe olsun! 

kullanmakla kabildir. 
l:S1r hamlede nezle ve gripi ge~mr. Harareti siir'atle dii~iiriir, 

Ba~, di§, sinir, matsal, adale agnlart ancak GR1PiN almak 

suretile ~ar~abu k deted!lebilir. 

lcabmda giinde 3 ka~e ahnabilir. Ismine 
dikkat. T aklidlerinden sakmmtz. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma, 
Eksiltme Komisyonundan: 

istanbul Leyli T1b Talcbe Yurd.u igin mcvcud §a.rtnamesine gore 920 
~rift okt;eli terlik a<;1k eksiltme suretile satm almacakhr. 

1 - Eksiltme: Cagaloglunda S1hhat ve igtimai Muavenet Mi.idi.irli.igi.i 
binasmdaki Komi1)yonda 27/7/938 t;ar~amba giini.i saat 10,30 da yap!lacaktlr. 

2 - Muhammen fiat: Bir <;ift terlik 140 kuru§tur. 
3 - Muvakkat tcminat: 96 lira 60 kuru~tur. 
4 - Istekliler llartnameyi hergi.in <;emberlita§ civarmda Fuadpa§a 

turbesi ka,r§Jsmda Leyli T1b Talebe Yurdu merkezinden paras1z olarak ala
bilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka
nunda yaz1h belgeler ve bu i§e yeter muvakkat teminat mak::,uz veya ban
ka mektublarile birlikte belli gi.in ve saatte Komisyona gelmeleri. (4294) 

~irketi Hayriyeden • • 
Temmuzun 12 nci salt giinii akpm1 

Bogazda ilk mehtab alemi 
En yiiksek san'atkir1m1Z Bayan 

SA FiVE 
Bestekar me~hur SALAHADDiN PINAR'1n i§tirakile 

Saz heyeti olarak: 
Kemani SADI ve NECA Ti, 
~EREF, Piyanist FEVZl. 

Udi CEVDET, Klarnet 

Okuyucular: 
NURi HALiL, 
Bayan RADIFE, 

HAFIZ Y A~AR, SUAD, 
SUZAN, Kii~iik SAFlYE. 

Saz heyetini ha.mil bulunan (71) No. h vapurumuz Kopri.iden saat 
2/,15 te hareketle Yenikiiye kadar Rumeli yakasm1 takiben BEYKOZA 
gidecek ve orada 23,45 e kadar 

Mehtab alemini ya~atacakhr. 
Bogazda oturanlardan bu tenezzi.ihe i§tirak edecekler it;in RUMELi 

ve ANADOLU iskelelerine ugnyarak Kopri.iye gelecek olan 74 ve 66 
No. h vapurlanmJZda Kopriiden 21,20 ve 21,25 te hareketle 71 No. h 
vapurumuzun iskele ve sancagmda olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile, Beykozdan Bi.iyi.ikd.ereye gelecek ve piyasa oniinde halklmJ
za en mi.isaid bir noktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 a kadar 
mehtabm en bi.iyi.ik safasm1 ihya edecektir. 

Avdette 66 ve 74 No. h vapurlarda bulunan yolculanmizdan dogru 
Kopri.iye git~ek istiyenler il;in Bi.iyiikderede ayn bir vapur temin edil
mi~tir. 

F•latlar 71 No. da 100 kuru~, 74 ve 66 da 50 kuru~tur. Paso ve 
: kart abonemanlar muteber degildir. 

Fazla tafsilat el iliinlanndadir. 

M. M. Vekaletinden: 
1485 say1h kanuna gore sava!? sakatlarile !?ehit oksiizlerine aid 938 yl11 

ikramiyelerinin tevziine ba~lamak i.izere havaleleri Ziraat Bankasmca 1k
ramiye Tevzii Komisyonlan emrine gonderilmek i.izeredir. Bu yll sava§ sa. 
katlarile ~ehit oksi.izlerine isabet eden para miktan a§agJda gosterilmi§tir. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 
204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

Er 
Lira K. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 

( 4178) 

19 81 Bir §ehidin oksiizlerine 

<;ALGILAR 
Ahenk, Mandolin 

V esair ihtiya~larm•z derhal gonderilir. 
Eski~ehir : Ahenk M usiki Ticarethanesi, S. Suat 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 
Zonguld.ak ViH1yeti i<;inde iskele ba§mda yap1lmakta olan gi.imriik hi· 

nasmm yirmi bin lira muhammen ke!?if bedelli ikinci kls1m in~aatl i$i ka
pah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltmesi 29/7/938 cum a gi.ini.i sa at on be~te Vilayet Naf1a Miidiirlii
gi.i Odasmda toplanacak Komisyonda yap1Iacakhr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna mi.iteferri diger evrak Zonguldak Naf1a 
Miidi.ir li.igiinde gori.ilebilir. 

Muvakkat teminat bin be~ yi.iz lirad1r. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
talimatnamesine tevfikan Naf1a Vekaletinden yap! i§i i<;in almmu~ mute • 
ahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan bu y1l i<;in almml§ vesika ve 
muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yukandaki glinde iha
le saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine vermeleri ilfm 
olunur. (3944) 

~vlel Demirrollan l'lelma Umam MiidiirtUgiindal I 
Muhammen bedeli 17.160 lira alan 120 ton telgraf teli ile 2 ton bag teli 

1/8/1938 pazartesi glini.i saat 11 de kapah zarf usulile Ankarada Nafta Ve
kaleti binasmda satm almacaktJr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1287 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Naf1a mi.iteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 10 a kadar 1daremiz Malzeme dairesinde Komisyon Reisligine ver· 
meleri h~1.Z1md1r. 

:;>artnarr.eler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-
~ac!.a Tesellu!I! ve Sevk $efliginden dag1hlmaktadrr. ( 4148) , 
iSMET SANTONiN BiSKUViTi 

<;ocuklarm ve biiyiikler'n bag,rsaklannda ya~1yan solucanlan 

dii~iirmek i~in en birinci devad1r. 

Eczanelerde kutusu 20 kuru,tur. 

Malatya meyvac1hk istasyonu binalar1 eksiltmesi 
Malatya Meyvac1bk istasyonu Direktorliigiinden: 

4&232 lira 23 kuru!? kesif bedelini havi olup Malatyada yapllacak mey
vac!lrk istasyonu binalan 29/6/938 tarihinden itibaren 15 gi.in zarfmda ka
pah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 15/7/938 giiniine musadif cuma giinii Malatya meyvac1hk is
Mukavele, eksiltme, baymd1rbk i~leri gene), hususi ve fenni ~artna • 

meleri, proje ke~if hulasasile buna aid diger evrak herglin Malatya Mey • 
vac1hk istasyonu Direktorliigi.inde gori.ilebilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 kuru~tur. 
Eksiltmeye girebilmek i<;in bu i~e benzer 25 bin lirahk i~ yapbgma 

dair Naf1a Vckaletinden tasdikli mi.iteahhidlik vesikas1 ve Ticaret Oda -
st vesikalanm hamilen Malatya Meyvac1hk istasyonu DirektOrliigune mi.i
racaat eylemeleri ilan olunur. (4017) 

Maden Komiirii Abnacak 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 Adana <:;!1rt;1r Fabrikalanm1z igin 

kapah zarf yolile < 500 • ton maden komiiri.i almacaktlr. 
Mi.inakasa 15 temmuz 1938 cuma gi.ini.i saat 15 te Fabrikada yaplla

caktJr. 
Talib olanlarm Ziraat Bankalarma mi.iracaatle §artnameleri okuma

ln ve mi.inakasaya i~tirak etmek istiyenlerin de mi.inakasa giinii saat 15 e 
kad.ar ~artname hi.ikiimleri dairesinde teklif ve depozitolarm1 ihtiva eden 
kapah zarflanm fabrikaya gondermeleri ilan olunur. ( 4252 ) 

Kan, kuvvet, i§tah §Urub 
(FOSFARSOL) muhterem doktorlarumz tarafmdan biiyiik k1ymet ~ 

ehemmiyet ,·erip begenilen ve yiiz binlerce vatandaii tarafmdan itimad 
memnu11iyetle kullandan ve azami bir hafta i!;inde kan, kuvvet, i§tiha te-¢1 
eden en birinci hayat eksiridir. 

S1hhatin en biiyuk devlet oldugunu takdir eden her insan mevsim deJl 
melerinde behemehal (FOSFARSOL) kullantr. 

Kapab 

Tunceli Naf1a 
Zarfla Eksiltme ilani 

Miidiirliigiinden : 
1- Eksiltmiye konulan i§ : • Hozad kazas1 hi.ikUmet konaW, in~aat1dJt' 

Bu i~in ke~if bedeli 35406.82 lirad1r. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §Unlardlr : 
A - Eks!ltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i!lleri genel ~artnamesi. 
D - Fenni ~artname. 
E - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, proje. 
F - Yap! i~leri gene! ~artnamesi. 
istiyenler bu liartnameyi ve evrak1 2 lira mukabilinde Tunceli Nab' 

Miidi.irli.igiinden satm alabilirler. 
3 - Eksi1tme 18/7/938 pazartesi gi.inil saat 15 te ElaZigda Tunceli ~r 

f1a Mi.idiirli.igi.i binasmda yapllacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklinin ~655.51 liz;a muvakkat te~ 

nat vermesi ve asag1daki ve!tk~~rl'hAU: b~~~~ IazJmdir. 
A - Naf1a Vekaletinden ahnm1~ 938 senesine aid miiteahhidlik e 

yet vesikas1 ve Ticaret ve Sanayi od.asmdan almm1~ sidl vesikas1. 
B - Bir taahhlidde en az 20,000 lirahk bina in§aatJ yapm1~ oldugutl' 

dair vesika. . 
6 - Teklif mektublan yukanda li<;iinci.i maddede yaz1h saatten bit 

saat evveline kadar Tunceli Naf1a Mi.idi.irli.igii dairesinde Eksiltme Komi9' 
yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilece~ 
mektublann nihayet i.i<;i.inci.i maddede yazi11 saate kadar gelmi~ olmas1 ,e 
dl!i zarfm miihi.ir mumile iyice kapatllm1~ olmas1 lazimdJr. Posta ile olacaJ 
gecikmeler kabul edilmez. ( 4165) 

Muayenehane nakli 
Di~ tabibi ~ekib Rifat EminOnilndeki muayenehanesini Taksim Standart 
benzin deposu yamnda Namar apartJmanma nakletmi§tir. Hastalar1m Cu• 
martesi, Salt ve per~ernbe giinleri saat ondan ak~am dokuza. ve Pazartesi, 

Qar~amba gfinleri on dortten ak~am dokuza kadar kabul eder. 
_______ .,. Telefon No. 35 • 245 -------11111.: 
--------------------------------------------------------------~ 
Malatya Vilayetinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i§ : Malatya Vilayet merkezinde yapt.Jl'Ilmak• 
ta olan Memleket Hastanesi bakiye in~aat ve tesisatl. 

2 - Bu i~e aid evrak : 
A - Eksiltme !)artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi, 
D - Yap1 i!lleri umumi, fenni liartnamesi, 
E - Hususi 11artname, 
F - S1hhi tesisat 11artnamesi, 
G - Elektrik liartnamesi, 
H- Proje, 
J - Ke~ifname, 
3 - Yap1lacak in!laat ve tesisat 1/7/938 tarihincl.en itibaren on be~ 

gi.in mi.iddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
15/7/938 tarihine rashyan cuma gi.ini.i sa at 16 da ihalesi yap1lacakbl'· 
4 - Yap1lacak in~aatm muhammen ke!lif bedeli 59453 lira 67 kuru§tul'· 

Muvakkat teminat miktan 4459 lirad1r. 
5 - isteklilerin muvakkat teminatlarile 1938 takvim senesi i<;in Nafii 

Vekaletinden verilmi!? mi.iteahhidlik vesikasm1 ve llimdiye kadar laakal 25000 
lirahk tesisat yapm1~ olduguna dair vesikay1 muhtevi zarflarm1 ihale saa• 
tinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni riyasetine tevdi ey• 
lcmeleri lazJmdJr. Bu zarflar 1490 say1h artt1rma, eksiltme ve ihale kanunu• 
nun 32 nci maddesinde yaz1h ~ekilde hazJrlanmi!l olacaktlr. Posta ile goncl.eri· 
lecek mektublarm teahhurla vlirut etmesindeo. dolay1 mazeret ve mes'uliyet 
kabul edilmez. 

6 - Ke~ifname, &artname ve diger evrak Malatya, Ankara, istanbul 
Naf1a Mi.idi.irliiklerinde goriilebilir veya 3 lira mukabilinde Malatya Naf1a 
Mi.idi.irli.igiinden tedarik olunabilir. c 2193 ,. ( 4118) 

Naf1a V ekaletinden: 
Eksiltmiye konulan i~: 

1 - M. Kemalpa§a deresinden Karacabey ovasmm sulanmas1 igin 
yap1lacak in~aat ke~if bedeli 335,051 lira 87 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 15/7/938 tarihine rashyan cuma giini.i saat 15 te Naf1a 
Vekaleti Sular Umum Mi.idiirliigi.i Su Eksiltme Komisyonu odasmda ka• 
pah zarf usulile yapJlacaktJr. 

3 - !stekHler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i~
leri gene! llartnamesi, fenni §artname ve projeleri 16 lira 75 kuru~ muka
bilinde Sular Umum Mi.idi.irlligi.inden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 17,152 lira 10 kuru~Iulc 
muvakkat teminat vermesi ve 100,000 lirahk Naf1a su i~lerini veya buna 
muadil naf1a i§lerini taahhi.id edip muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil 
nafra i~lerini ba~armakta fenni kabiliyetine dair N af1a Vekaletinden alln• 
m1~ mi.iteahhidlilr vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublanm ikin• 
ci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Miidi.irlii• 
gi.ine makbuz mukabilinde vermeleri lazimdir, 

Postada alan gecikmeler kabul edilmez. ,.•1962 • ( 3794) 



Ro•A ... iZMA 
Lu•a.AGO 
Siv.A ... iK ve 

Sogult .RitJlnf,k/a,.,n, eyi edeJ~-. 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet naf1asma aid dokuzar tonluk iki praga, o~ bir tonluk Fiat marka 

sil' d ' · k1'nes1·Ie U" ton 51kletinde ta$ kmc1 makma hurda olarak sati-m 1.r ma ,. . . t · .. .. t 
hga ~Ikanlmi~tlr. ihale temmuzun on sekizmc1 pazar es1 gunu s~~ ?n 
be t k artt1rma suretile Vil'ayet makammda yapllacaktlr. Bu sihndir-

& e a~I · · · ! t kl'l · " 'k lerin kilosuna sekiz kuru& fiat takdir edilmi~tlr. s e 1 erm o gun ZI re-
dile te kadar 192 lirahk muvakkat teminat ve Ticaret Odas1 kay1d ve
sika~1 ~~= Kocaeli Vilayetine ~artnamesile silindirleri gormek istiyenlerin de 
Vi!ayet Nafta Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4291) 

NASIR iLACI 
En eskl nasarlar1 bile ktikUnden ~1kar1r, astarab1 

nas1r1 yumu,atarak dUfiUrUr. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoftlu - Istanbul 

keser, 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbgt istanbul 
Sattnalma Komisyonundan: 

Taatnlanan 
tutart 
L. K. 

Ilk 
teminab 

L. K. 

ekailtmenin 

tarihi gllnU aaati 

~198 00 165 00 34 sayth romorkoriin 
tekne ve gi.iverte tamiri 
43 saylh romorkoriin 941 00 71 00 

14/7/938 per;~embe 14 te 

makine kazanlart 14/7/938 per&embe . 17 de 
1 _ Yukanda yazth tamirleri giin ve saatlerinde kapah zarfla eksiltme· 

leri yap1lacakhr. $artname ve ke&ifleri Komisyondadtr • 
2 _ isteklilerin ilk teminat makbuz veya banka mektublarmi ve kanu· 

ni vesaiklerile birlikte teklif mektublarmt birer saat evvel Galata eski tt
halat Gi.imriigiindeki Komisyona vermeleri. (3900) 

Dolaplaj oteli kiraya veriliyor 
Adalar Malmiidiirliigiinden: · , .. 

Semti Mahallesi Sokagt Cinsi 
Her odamn 
muhammen 

Yah Altmordu Dolaplaj 
oteli 

Oda No. s1 ican 
2- 10 30 

11- 16 40 
19.21 35 

22,26,27,31 10 
Yukartda yaz1h odalar mev:;imlik kiraya wverilecektir. 2 ten:muz 1938 

tarihinden itibaren bir ay miiddetle pazar]Jga konulmu§tur. Isteklilerin 
% 7,5 pey akc;elerile hergiin Biiyiikadad.aki Malmiidtirliigune miiracaatle
ri. (4216) 

Kimyager ahnacakhr 
Askeri FabrikaJar Umum Miidiirliigiinden: 
Umum Miidiirliik te$kilatlnda istihdam edilmek iizere kimyager ah • 

nacakt1r tsteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile mi.iracaat 
ederek &artlarJ o~renebilirler. (4018) 

• $ark Sanayi Kumpanyas1 
T. A. $. • iZMiR 

KAPUT BEZLERiNiN 
F abrika teslimi sab~ fiatlan: 

Tip . 5 : Fener marka s. 90 
K. 832 

Tip. 8 : Bozkurt , 

Tip . 9 : Kelebek , 

s. 70 

K. 657 

s. 70 

K. 639 

75 8085 

690 723 756 

7580 85 ---
670 701 732 

Sipari§ler umum1 sat1~ acentahgimJZda kaydolunur. Adres: 

RIFKI ER R 
Dlkranyan Han 112 Sultanhamam, Istanbul 

Universite A. E. p. Komisyonundan : 
'ttniversite i~in almacak 318750 kilo odun ic;in yapllan ac;1k eksiltme

si.?d.~ verile.n fiat yiiksek goriilc!.Ugiinden ayni $artlarla 14/7/938 per§embe 
gunu saat 15 te tekrar a~1k eksiltmiye konulmu$tur. ( 4278) 

Malatya Bez ve lplik Fabrlkas1 T. A. fiUrketinden: 

.$irketimiz Adana Fabrikas1 mamulatt: 
Kaput Bezi Fiatlan : 

Tip (Silindirli Gift~i) Geni$1ik Top metre 
2 ~ ~ 

14 85 36 
14 90 36 

Fiatt 
725,-
751.-
784,-

A:vnca elbi~eilk grizet. para ve ktymetli evrak nakli 
diki~siz torba sipari~len de kabul edilir. 

ic;in muhtelif 

tplik Fiatlan: 

Vater numaras1 8 
» » 10 
.. .. 12 

FiATLAR FABRiKA 

Paketi 

335,-
355,-
395,-

TESLiMtDtR. 

boyd a 
. .. 2. 

pari~ler $irket !dare merkezine (Ankara Yeni~?ehir, Atatiirk bulvan 
una apartimam) veya Adana fabrikast Miidiirliigune yaptlabilir. 

Sipari&lere Banka garantisi mukabilinde 91 .l!iin vade verilebillr. 

CUMHURIYET I 

istanbul Komutan1101 ilanlan 
Karadeniz BogaZl Birlikleri tc;m 

66300 kilo s1glf veya ke~i etlerinden 
fiatt miisaid olam satm almacakhr. Ka· 
pah zarfla ihalesi 22 temrnuz 938 cuma 
giinii saat 10 da yapllacaktrr. Muham . 
men tutan s1W,r etinin 21879 lira ve ke<;i 
etinin 13923 liradtr. !Ik teminatlan st· 
gir etinin 1641 lira ve kegi etinin 1044 
lirad1r. ~artnamesi komisyonda her giin 
goriilebilir. !steklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber 2490 
sayth kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin· 
de yaZili vesikalarile beraber ihale gii
nii ihale saati.nden en az bir saat evve· 
line kadar teklif mektublanm Fmdikh
da Komutanhk Satmalma komisyonu
na vermeleri (4121) 

*** 
Karadeniz BogaZl Birli.kleri ic;in 

10,000 kilo koyun eti satm ahnacakhr. 
A<;tk eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 
cuma giinii saat 10,30 da yaptlacaktrr. 
Mubammen tutart 3900 liradtr. ilk te . 
minatl 293 liradrr. ~artnamesi her giin 
goriilebilir. !steklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 sayth 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zth vesikalarile beraber ihale giinii 
vakti muayyende Fmdtkhda Komutan
hk Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(4122) 
¥4¥ 

Haydarpa§a hastanesile Selimiye kl§· . 
lasmdaki birlikler i<;in 35,400 kilo ko • 
yun etf satm almacakt1r. Kapah zarfla 
i.halesi 20 temmuz 938 c;ar1,1amba giinii 
saat 10 da yapilacaktlr. Muhamrnen tu
tan 13983 liradrr. !Ik teminat1 1049 li
radtr. filartnamesi her giin komisyonda 
goriilebilir. !steklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 saYlh 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zth vesikalarile beraber ihale giinii iha
le saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublarmt Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna ver
meleri. (4123) 

*** 33. Tiimene bagh birlikler i~in 85521 
kilo stgl.f veya ke~Si etlerinden fiat1 
miisaid olam satm almacaktlr. Kapalt 
zarfla ihalesi 20 temmuz 938 c;ar§amba 
giinii saat 10,30 da yap1lacakt1r. Mu • 
hammen tutarlan s1g1r etini 4V li
ra 53 k~ ve ke9i etinin -1ll387 ira u. 
ll teminat1an s1g1r etinfn e k~l 
etinin 1379 lirad1r. ~artnamesi 143 ku· 
~ mukabilinde verilebilir. !steklile • 
rinin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 sayllt kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaz1h vesikalarile bera
ber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub -
lanm Fmd1khda Komutanhk Satmal
ma komisyonuna vermeleri. (4124) 

*** 
<;atalca mlistahkem mevki komutan

hgt birliklerile revirinin ihtiyac1 olan 
6800 kilo koyun eti sahn almacakhr. A· 
c;tk eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 
cuma giinii saat 11 de yap1lacakhr. Mu
hammen tutan 2244 lirad1r. ilk teminah 
169 lirad1r. ~artnamesi her giin komis • 
yonda goriilebilir. isteklilerinin ilk te
minat makbuz veya mektublarile 2490 
sayth kanunun 2 ve 3 iincli maddelerin
de yaz1h vesikalarile ihale giinii. vakti 
muayyende Fmdtkhda Komutanhk Sa
tmalma koonisyonuna gelmeleri. (4238) 

*** 
<;atalca miistahkem mevki komutan

hW, birlikleri ihtiyact olan 48500 kilo 
s1g1r veya kec;i etlerinin fiat! miisaid O· 

lam satm almacakhr. Kapah zarfla iha
lesi 22 temmuz 938 cuma giinii saat 
11,30 da yapilacaktlr. Muhammen tu -
tarlan Slgtr etinin 13337 lira 50 kurm~ ve 
ke~i etinin 7760 lirad1r. 1Ik teminat1ar1 
s1g1r etinin 1001 lira, ke~i etinin 582 Ji. 
radtr. $artnamesi her giin komisyonda 
gori.ilebilir. tsteklilerin ilk te'minat 
makbuz veya mektublarile 2490 sa)'lh 
kanunun 2 ve :l iincii maddelerinde ya
Zih vesikalarile beraber ihale giinii iha
le saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublanm Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna ver· 
meleri. ( 4239) 

Dahlllye mDtehass••• 

Dr. Hilseyin Usman 
Laleli Liltuf aparttmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

hututunuzu muhafaza, 
ediniz 

!;l,monhkl-. mOaodolo odl• 
nlz •• bunu" en lyl Q8PIII 
olon SHOIIT LINIA yo glyl· 
ftiZ, Oalmf rnaaajtnnt teal• 
Pill yagh tabokoyo gldorl•. 
Huouol ollotlkl blr lrtko• 
don yopllmt' olan SHORT 
LINIA odl blr kOiot glb1 

ytkantr. 

Flyetl ' 10 lira dan ltlberan. 
Satoe yerl yal"oz • 

.J. ROUSSEL 
Parla

1 
186 Bd. Hauaamann 

_.....4o--, ISTANBUL, Boroiilu 
TOnel meydent 12 No.lu. 

M1~n1mttt zly1ret edlnlt.l v1y1 
12 No.lu tlr"lfemlzl lltlylnlz. 

Sah.tb ve Ba§munarnrz: Yunus Nadi 

Umu •rtyat1 tdare eden YCIZI t~lert 

Hikmet Miinif VIgen 

c mh.urtvec matbaaaa 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuz talebe ve miistahdemininin 938 ytb 25 temmuzdan 25 ikincite~rine kadar dart ayhk erzakm 

a&agidaki gosterildigi iizere 6 grupta ayn ayn bir klsmt ka pall zarfla, bir k1smt da a~tk eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - 1halesi 22/7/938 cuma giinii her grup hizasmd.a gosterilen saatlerde Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliik 

binasmda miite$ekkil Kom~yon tarafmdan yaptlacakhr. 
3 - Muhammen bedeller erzakm hizalarmda yaz1b dtr. Muvakkat teminah % 7,5 tur. 
4 - Kapah zarfla eksiltmiye konulanlarm teminatl an ihale miiddetinden bir sa at evvel Komisyona teslim 

edilece ktir. 
5 - Daha fazla izahat ve paras1z $artname almak is tiyenlerin Enstitii Daire Miidiirliigune mi.iracaatleri. 

c 2284 » ( 4248 )' 

!smi 

Et 

As gad 
Kilo 
29966 

Azami 
Kilo 

30334 

Muhammen 
bedel 

T.L. 
13650,30 

Muvakkat 
teminat 

T.L. 
1023 80 

thale giinii 

22/7/938 cuma giinii 
saat c 9 .. da 

Ekmek 

Sadeyag 
Tereyag 
Zeytinyag1 
Zevtinyag1 

Yumurta 
Yogurd 
Siit 
Ka~ar peynir 
Beyaz peynir 

Kuru Sogan 
, Fasulye 
:o Bamya 
» Kaytsl 
., 'ttziim 
., Erik 

Mercimek 
No hut 
Patates 
Cay 
Soda 
Re~e1 
$eker 
Sirke 
Pirinc 
Pirin~ unu 
lrmik 
Makarna 
$ehriye 
Tuz 
Un 
Sa bun 
Sal~a 

Taze fasulye 
T. Kabak 
T. Bamya 
Pathcan 
Laban a 
Ispanak 
P1rasa 
Domates 
Dolmahk biber 
Semizotu 
Bakla 

• 

54800 

55600 
484 

3016 
1050 

6667 
2166 
2166 
566 
633 

4866 
2833 

223 
19933 

300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2566 
3900 

566 
8664 
220 
900 

1334 
45 

1120 
2000 

600 
333 

1934 
1934 
668 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
2000 
1334 
1334 

55300 

6000 
600 

3334 
1100 

6834 
2334 
2334 
700 
700 

5334 
3167 

230 
2167 
350 
350 

1334 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 
4167 
667 

9000 
250 

1000 
1166 

67 
1334 
2167 
834 
400 

2000 
2000 
1000 
2000 
2133 
2133 
2133 
2133 
2250 
1667 
1500 

5253,35 

6600,00 
840,00 

2000,40 
385,00 

119.60 
583,50 
466,80 
840,00 
350,00 

373,38 
274,05 
276.00 

1625,25 
105,00 
210.00 
100,10 

• 225,00 
513,38 
290,50 
333,40 

1133,20 
1333,44 
100,05 

2250,00 
100,00 
250,00 
291,50 
20,10 

100,00 
325,05 
433,60 
120,00 

300,00 
200,00 
200.00 
400.00 
170,64 
319,95 
170,64 
319.95 
450,00 
250,05 
225,00 

394 

737 

163 

726 33 

267 00 

22/7/938 cuma giinii 
saat c 10., da 

22/7/938 cum a 
saat 11 de 

22/7/938 cuma gunu 
saat 12 de 

A~tk eksiltme 

22/7/938 cuma giinil 
saat 13 te 

22/7/938 cuma giinil 
saat 14 te 

'o\<;tk eksiltme 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~----~D~i;,lh~e~ki;m~i----~ 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi. 

S A L t H '8 0 S N A 
TARSUS 

Fabrikatmz mamulih kaput bczleri l~in 1/2/938 tarihinden 
itibaren tesbit edilen sah$ fiatlan 8$&!tdadu: 

Seyhan Tip II 75 sm. 36 metroluk 7.25 kuru~ 
Horozlu , VI 75 , 36 , 6. 70 , 
$apkah , VI 90 , 36 , 7.66 , 
1- Satls pesin bedelledlr ve fabrlkada teslimdir. 
2- Bir balvadan a~at{! satl&lar i~in yiizde 2 zam yapllli', 
3- Sif masrafiarile balya ambalAj bedelleri miisteriye afddir. 

istanbul satu;evl: Sultanhamam, Kendros han No. 

GALiB RONA 
~eyabatten av:det ede~ek Beyeglu 
lstiklal caddes1 Saray smemast kar• 
~nsm<hlri muayenehnnesinde basta• 

lanm kabule ba~lamJ~br. 

Dr. iHSAN SAMi 

BAKTERIYOLOJI I 
LABORATUARI 

Umumi kan tahillatl, frengl nok
W nazanndan Vasserman ve Kahn 
t~amiilleri, kan kiireyvati sayllmaSI. 
Tifo ve 1Sttma hastaliklan te$hisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatl, iiltra mikroskopi, bu
sust a~llar fstihzan. Kanda fire, 
:seker, Kloriir, Kollesterin miktar
larmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

•• 
Yiiksek Ogretmen Okulu Sabnalma Komisyonu Ba~kanbg1ndan: 
E rzakm cinsi 

Ekmek 
Et daghG 
Et kl.vuclk 
Et kuzu 
Et Slgll' 

Un 
Makama 
$ehriye 
!rmik 
Sadeyag 
Pirin~ 
Tuz 
Kuru fasu1ye 
Nohud 
Siyab mercimek 
Ktrmtzt mercimek 
Barbunya fasulye 
Yumurta 
Seker 
Beyaz peynir 
Kasar peynir 
Zeytinyag 
Zevtin 
Sa bun 
Gam f1stlk 
Ku~ iizlimil 
Gekircl.eksiz i.iziim 
Cevizici 
Kuru kay1s1 
Kuru erik 
Bademi~i 
Kuru incir 
Fmdtk i~i 

34 kalem 
Ya~ sebze 

Qok 
kilo 

18250 
4300 
2300 
2100 
1200 
1700 
850 
100 
250 

2700 
2600 
750 
700 
350 
100 
200 
500 

22000 
3700 
1200 
500 

1200 
350 

1200 
75 
50 

700 
275 
250 
250 
20 

100 
200 

21555 
29500 

6050 

Az 
kilo 

15000 
3700 
1700 
1600 
900 

1600 
600 

75 
200 

2200 
2100 

600 
500 
200 
75 
125 
350 

19000 
3000 

8501 
250 

9001 250 
900 

50 
30 

600 
200 
150 
1110 
15 
75 

150 

kilo 
aded 

demet 

ilk teminat 
lira k. 

136 88 

343 35 

38 52 

203 00 

6(1 7'1 

28 88 
72 15 
61 05 

7fl II' 

l'ular• 
!.ira K. 
1663 30 
923 50 
60 50 

2647 30 

Tahmin edilen fiat 
K. S. 
10 
47 
50 
47 
35 
15 
23 
23 
16 

100 
24 
4 50 

15 
9 

14 
11 
12 
1 75 

26 
42 
62 
48 
30 
30 

105 
22 
22 
45 
45 
35 
95 
20 
60 

ilk teminat 
r.im K. 

124 75 
69 26 
4 54 

198 55 

Tarih Gun Saat 

13/7/938 
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14/7/938 per&embe 10 
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14/7/938 per~embe 
saat: 10 

Yiiksek Clgretmen Okulunun 939 may1S nihayetine kadar ihtiyac1 olan ve yukanda nev'i ve miktan yaz1h yiye
cek miktar1 eksiltme ~artnamelerine gore ayn ayn ~osteril mi$tir. Bu yiyece_gin hepsi a~tk eksiltme ile eksiltmesi ya. 
pllacagt ve eksiltmenin hangi giin ve saatte yap1lacag1 ve bunlara aid ilk teminat miktarlari da yanlarmda yaztlmi$· 
hr. Eksiltme istanbulda eski Diiyunu Umumiye binast i~inde Yiiksek Mektebler Muhasibligi binasmda toplanan Sa
tmalma Komisyonunda yap1lacakhr. Eksiltmeye girecekle rin 938 y1h Ticaret Od.asmdan ve vekaleten hareket eden
lerin Noterlikten alacaklart vesikalan gostermeleri mecbu ridir. 

isteklilerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlanm Yi.iksek Mektebler Muhasibligi veznesine yahrmalan 
ve $artnameyi gormek iizere Beyazttta 'ttniversite arkasmdaki Yiiksek Clgretmen Okulu Direktorli.igiine ba~vurmala· 

n ilan olunur. (3914) 
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kadar boyu lie ne de doaru sOyiOyor, istedigini 
ne de lyi billyor. ve nas11 · da yOksek sesle uan ediyor 1 

Sutunun daima taze kalmas• lc;:in, g1da1ann•n bozulmamas• 
ic;:in, ve s1hhat lc;:inde bUyuyup adam olmas1 icin ana bir 
FRIGIDAIRE 1az1md1r. 

0 $1mdt bllmiyor ama. FRIGIDAIRE, annesl lc;:ln de buyuk 
bir koJayllk ve ne$e menba• otacakt1r. Onun sayeslnde 
bircok ·ozOntule-rden kurtulacak, ve her sahada tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soguk $erbet, dondurma. 
ve saire lkram edec_ektir. 

Saba$• da lc;:kisine istedigi kadar huz kubleri katabilecektir. 

Hulasa 9A Y SEBEK SA YESiNCE bOtOn aile Slhhat ve 
ne$eye kavu$acaktJr. 


