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Dogru manasile 
ilk su sehrimiz: 
Zumrud Yalova 

u gidi§le Y alovanzn mev· 
iminde, biitiin Y akzn§ark 
emleketlerinden gelecek ih· 

tiya~ sahiblerine bir toplantr 
erkezi olacair zaman da 

rra· uzakta sayrlamaz. 

11897 rnetf. e ir ecnebi dostumuz fstanbulda· 
mektublS· t:::5 ki i.i~ be§ giinliik misafirliginden 
ur. ( 458C istifade ederek Y alovaya gidip 

gelmi§. Bize takdirkar ciimlelerle: 
- Beklemedigim bir§eyle kar§Jla§tlm, 

dart ba§J mamur bir su §ehri! , 
Diye anlattl. Bu ecnebi dostumuz b1r 

gUnliik Y a! ova seyahatinde oradaki su
Yun §ifa verici hassalan iizerinde bir fikir 
edinmi§ degildi. Onu Y alova hakkmd~ 
hayranhga sevkeden sebeb, bu su §ehn· 
nin bir su §ehri olmak ic;in teminine ba§• 
lad1g1 tam manasile Avrupah tekamiil· 

kumdlan:; lerden ibaretti. Modern ve giizel bir otel, 
arn k )' . . . 1 

sikavetieri· su te§kilatmm mii emme 1yet1 1<;m a ~n~u~ 
~ecinni.t. olan tedbirler, temiz, ye§illikli ve <;J<;eJ<h 

meydanlar, §en ve §akrak bir musiki, iyi 
Yemek, bol bol gezilecek ccnnet sahalar 
Ve en nihayet su §ehrinin bu yolda hergi.in 
daha iyi olmas1 ic;in k1h kuk yaran ve zer
reyi gozden kac;JrmJyan dikkatli ~ah§ma· 
lar .. 

iirik ve 
' Jtalll 

as1 ko
ra yarJ.Ill 

Y alovayi biz bu ecnebi dostumuzdan 
onra bir kere daha gorduk. Onun gar· 
dtiklerine ilave olunmu§ yenilikler vard1: 
Orasm1 Avrupai manasmda bir su §ehri 
Yapmak vazifesini kendi salahiyetli uhde
sine ahms olan doktor Nihad Re§ad, Y a
lovada §ifa aramaga gelenlere ho§ vakit 

ZUK gec;irtmek ic;in hamlatttgt sinemanm son 
eksikliklerini ikmal ettiriyor, tiyatro ile 
lurk musikisi i<;;in tasavvur ve takib etti· 
gi faaliyetlere son noktalanm koyuyordu. 
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Bilmiyoruz, bizde hala bunlarla su §eh
ri arasmda ne miinasebet diyecekler bulu
nur mu? 

Su §ehrinde elbette tedavinin oraya 
lllahsus usul ve e§kali vardu: Banyo ah· 
nu, su i<;;ilir ve saire. Fa kat en miikemmel 
§ekillerinde yap1lsa bile bu kadan bir su 
§ehrini bu unvana laylk muteber bir mu
essese haline getirmege kafi degildir. Bir 
ka<;; haftasm1 bir su §ehrinde gec;irecek bir 
hastanm tedavi haricindeki vakitlerini 
ho~a ge<;;irebilmesi lazim degil de elzem
clir. Bu da tedavinin su kadar ehemmiyet
li diger bir safhasmt te§kil eder. Suyun 
§ifa verici hassalarile maddi Ishrablanm 
&idermege 11ah§hglmiz hastalan ic; stkm
tJsJ denilen daha ezici ve iiziici.i diger bir 
hastahkla olcliirmemekligimiz lazJmdtr. 
Konforlu bir hayattn eglendirici safhala
li su §ehrinin tedavi k1smJm onun kadar 
ehemmiyetli diger bir safha olarak ikmal 
etm~l~dir. Doktor Nihad Re§adm salahi
yeth 1htsas elinde tedavi bak1mmdan en 
iyi tertiblerini almJ§ bulunan Y alova ayni 
za~an~.a .~Ynj mUtehass1sm ir§ad ve ida
resile gonul eglendirici giizel vakit gc<;;ir
mek §artlarile tec;hiz ve tak · l k ,. v1ye o unma • 
tadir. Kat Iyetle soyliyebJ')' . k' y I 

I . . 1nz 1 a ova 
mem ekehmJZde en do;:;r .1 .lk 
h k

.k. . ., u rnanas1 e 1 
a 1 1 su §ehn olmakta bul H 

I . . . unuyor. atta 
en esas 1 prens1plen 1tibarile . d'd 

k b 
ona §lrn 1 en 

§8T m gar daki e§lerile omu .. .. k 
. h . l , . z opu§ece 
J)k SU §C T1 0 IDU§tUr bile dJyebj(j · 

· h · d k nz. B1r su §e nn e onfor ve giizel vakit 
ge<; irme §art! an elzem olmakla ber ab 
bittabi ikinci safhadadu. Su §ehrinin ~~ 
rinci safhasi tedavidir, ki miitehass1s dok
torumuz evvela §ifah Y alova suyu uzeri
ne titriyen itinasile, sonra da bu sudan en 
mi.ikemmel surette istifade olunmas1 §eki!-
lerinin tayinindeki ihtimamile onu §imdi
den emniyet altma almi§ bulunuyo~. 

Y alova en eski zamanlardanben suyu
nun sifa verici hassalanna dikkat oluna
rak birkac; bin ytl evvellerine ~~k.a__n bir 
§ohret ve ragbetle maruftur. Hal a, ~ev
cud olarak kendilerinden bugi.in de Ishf~
de olunan eski tesisat suyun o eski zaman
larda bile takdir olunmus k1ymetinin hala 
ayakta duran fill §ahidleridir. Doktor 

N ihad Re§ad d1yor ki: 
YUNUS NADI 

[Arkasz Sa. 7 sutun 4 tel 

Macar Ba~.vekili Romaya hareket etti 
• • 

Muahedelerin gozden ge~irilmesi ICID ..... 

Almanyan1n muzaheretine giiveniliyor 

M. imredi, Romada bir italyan. Macar • Yugof9lav 

bloku • tests etmege ~ab,acakttr 

M. Musolini 

Budape§te 17-M. Bela do !mredi ile 
M. de Kanya ve refakatindeki zevat, 
resmi bir ziyarette bulunmak iizere bu sa
bah Romaya hareket etmi§lerdir. 

M. lmredi'nin Naif,le miilakatt 

M. imredi 

vekil M. !mredi tarafmdan kabul edilmi§· 
tir. Miiteaktben M. lmredi, Naibi hi.iku
met Horti ile gorii§IDU§ ve Romaa ya -
pacagt seyahatin arifesinde kendisine §im
diki siyasi meseleler hakkmda malumat 

Budape§te 17 - Macaristanm Berlin vermi§tir. 
sefiri, diin Berlinden avdet etmi§ ve Ba~ [Arkasz Sa. 3 siltun 1 del 
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Biiyiik fundahk yan 1n1 

6000 doniim a·razideki 
fundahklar diin yand1 

Y ang1n, Bakirkoye bagh S1~anhan mevkiinden 

~1kll, dort koldan ilerliyen ate,, istanbul 

itfaiyesi taraflndan sondiiriilii 

Diin Bak1rkoyi.ine bagh Mahmudbey j ren Arpahdere ba~t ve Karaahmedli tepe
nahiyesi dahilinde biiyuk bir fundahk lerine kadar 6000 doniim arazi iizerinde
yangmt <;;lkml§, istanbul itfaiyesinin bu- ki fundahklar tamamen yanm!§tlr. 
yiik gayreti sayesinde at~ geni§lemeden Y angmm ihbanndan sonra ~ok k1sa 
sondi.iriilmi.i~tiir. bir zamat:~da nahiyeye yeti§en itfaiye, 

Ate§, Mahmudbey nahiyesinin ikitelli bi.iyiik mii~ki.ilat ~ekmi§, nedense, civar
koyi.inde S111anhhan mevkiindeki S1~an - daki koyli.iler yangmt sondi.irmege gelme· 
han mer'asmdan \flkmt§tlr. Hafif esmekte mi§lerdir. Bak1rkoy kazasmdan gonderi
olan riizgann tesirile derhal dort kola ay· len on temizlik amelesi, iyi ~ah§amami~, 
nlan yangmm Soguksu noktasmdan ba§ - yangm mmtakasma girememi§lerdir. A
lad1g1 tesbit edilmi§tir. Soguksudan itiba· te§in cylkl§ sebebi tahkik edilmektedir. 
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KudUste sUkOn temin olundu 
ile 

bombalar atdd1; 
Fakat Akka 

oldiiriilenler 

muhtelif yerlerde gene 

iki teraftan da bir ~ok 

ve yaralananlar var 

Her giin sokaklarmda bombalar, mcrmiler pathyan Hayfadan bir manzara 

Kudiis 1 7 - Hiikumet memurlari ta- mekte alan Kudiis ve Hayfada herhangi 
rafmdan ittihaz edilmi~ olan §iddetli ted- bir hadise vukuuna clair hic;bir haber alm-
birler sayesinde Filistmde diin ;in nis- mamt§!Ir. Maamafih memleketin baz1 
beten siikun i<;;inde gec;:mi~tir a d ve yerlerinde miinferid taarruzlar vukuu bil-
sokaklannda miiteaddid devnyelcr gez.· J.Arka~t Sa. 3 siltun 6 daJ 

M. Hitler 

Macaristanda 

Y ahudilere verilen 

isler tahdid edildi 
' 

uc;u . .a,na irektorii 
~ekiJmege mecbur oluyor 

Budape~te 17 - Pe§te ticaret bankas1 
miidiirii ve milli banka administratorii M. 
Vayz, riyasetten istifa edecek ve millt 
banka statiisi.iniin tadiline dair olan kanun 
do]ayJsile de bankadaki vazifesini terke • 
decektir. Kendisi yahudidir. Mumaileyhe 

[Arkasl Sa. 3 siitun 5 teJ 
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V ali ve Enciimen 

azalarl geldiler 

Avni Y agiZ «Mahkeme· 
nin verdigi yalntz bir 
karar degil, azametli 

bir derstir» diyor 

Muhiddin Ustiindag nhhmda 
muharririm.izle gorii~liyor 

T emyiz mahkemesi Dordiincii dairesi 
tarafmdan haklannda ittifakla beraet ka
rart verilen Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin DstUndag ve Daimi Enciimen a
zalart, diinkii ekspresle Ankaradan ~eh
rimize gelrni$lerdir. 

[Arkasl Sa. 7 siltun S teJ 
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<< Sus )) vapuru 

~anakkaleye geldi 

Midilli a~1klar1nda gemi· 
de miiessef bir yaralam·a 

vak'ast oldu 
Canakkale 17 (Hususi) - Bugiin 

saat 17,30 da «Sus» vapuru, limammtza 
~~;elmi&tir. Fa kat bu esnada gem ide mii • 
essif bir cerh vak' as1 cereyan etmi~tir. 

· CAr](as' Sa. 3 siltun 5 tel 

Uzak~arkta gerginlik 
Tokyo, Rus tah§idabni 

miisamaha edilmez 
bir tahrik say1yormu§ 

Rusya, Siberyada harb hali ilan ve bu 

kuvvetlerin kumandanbg1na Mare,al Bluherin 

tayin olundugunu tekzib 

Siberyadaki Rus askerlerinden bir miifreze vc Mare~al Bluher 

Tokyo 17 - Moskovadan alman Tokyo hiikumeti tarafmdan «miisamalia: 
haberlere gore Sovyet Rusyanm Sovyet edilemez bir tahrik» telakki edilecegi ri~ 
k1taahm 12 temmuzda i§gal edilmi§ olan vayet olunmaktadu. Biitiin Japan kuv .,. 
hududdaki tepelerdcn geri almaktan im- vetlerinin Hankeu'ye dogru bir yiiriiyii§ 
tina edecegi soylenm~ktedir. Bu imtinam [Arkast Sa. 4 siltun 3 tel 
lltllllllllttlllllllllllllllfllltlllllllllfllllllllllllfllllfllllllllflllltllllllllllllflflflllltlllllllltlttlllfllllllll. 

•• gun 
Giimii§aneye gidiyor 

V ekil, kiiltiir i~leri~izin sag lam esas ve 

yandm~z metodlara dayanarak siir'atle 

inki,af etmekte oldugunu soyledi 

Erzincan 17 (Hususi) - Maarif Ve • 
kili Saffet Ankan bugi.in yanmda Or • 
general Kaz1m Orbay ve Vali Fahri 0-
zen oldugu halde mcktebleri, Halk Par
tisini, Halkevini ve Belediyeyi ziyaret 
etmi§tir. Vckil, Kan koyi.indcki Ni.imu • 
n~ f~danhgm1 gi:irmek i~in Kana git • 
ffil§br. Bu ak§am ~crefine Ordu Mi.ifet
ti§i tarafmdan Subay Yurdunda bir zi
yafet verilecektir. 

Yann, Gi.imi.i§aneye hareket edecek 
alan Maarif Vekili, §U beyanatta bu -
lunmu§tur: 

«- Bi.iyiik ~ef Atati.irkiin yilba§l nu
tuklarmda Dogu bolgesinde biitiin mii§
temilatile bir kiilti.ir sitesi kurulmas1 
hakkmdaki direktifleri ve emirleri ma-

lumdur. Dogunun kiiltiir nayatmda bii· 
yiik bir inki§af yapacak alan bu hay1rlt 
mi.icssesenin nerede ve ne gibi esaslar 
dahilindc kurulabileccgini tetkik i~in 
Bakanliktaki bu i~lcrle ilgili arkada§ .c 

lartmla birlikte Diyarbak1rdan ba~hya
rak Siird, Bitlis, Mu~ ve Van goli.i sahil~ 
lerinden Karsa, oradan SankamJ§ yolu 
ile buraya geldim. Bir kultiir miiessese• 
sinin en mi.ihim unsuru i:igretmendir, 
Ogrctmenlcrden azami rand1mam ala .. 
bi.lmek i~in dersini hazuhyacak kafa ve 
kalh siikt'metini tcmine ihtiyac vard1r. 
Tetkikabmtzda bu esaslan gozoni.inde 
bulundurarak hazuhyacag1m etrafh tet. 
kik raporunu Kamutaya sunacag1z. 

[Arkast sa. 7 siltun 4 tel 
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Diin §ehrimizde canh 
spor hareketleri oldu 

Matbuat tak1rm diin yapbg1 ma~i 3 - 1 kazandi, 

bisiklet, a tletizm ve yelken yart,Iart da yapdd1 

Matbn!\ taktmma maglitb olan istanbulspor miitekaidlcrit 

Galatasaraym 33 iincii ylldoniimiinde, dUn de Anadoluhisarmda, 1 tanbulspor 
Galatasaraym tekaiid tak1mm1 yenen tekaiidlerile kar~1la§h ve bu mac;1 da 3 • 1 
Matbat tak1mt, bu mac;m verdigi yorgun - kazand1. 
lugu tam bir senede giderdikten sonra, [Arkast Sa, 8 siltun 1 de] 
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ve 
Prevantoryomda ge~en Galata yolcu salon~ 

( eehir 

bir giiniin notlan Biitiin ihtiyadar1 kar,th
yan bir miiessese olacak -

Memleket Haberleri ) 
lzmit Viliyetine iskin 

edilen gO~menler 

$(yasi .. icm' 
Silahlanma yar1'' 
~ evletler arasmda silahl 
lb:JI yan~1 son haddini bul!ll 

0 derecede ki arhrmada 

i~inde bir 
rastlad•g•mtz 

kadar biiyiik bir 

Saray1n 
holde 

meydan kadar 
hem,ire bizi 

biiyiik 
hoi 

Galata nhtJmmdaki asri yolcu salo -
nunun insaatJ u<;, dort aya kadar bitc!cek· 
tir. Y eni binanm uzunlugu 54, genisligi 
de 38 metredir. Gemiler nhtlma yana~ • 
hib zaman seyyahlar giiverteden binanm 
tara<;asma miiteharrik bir iskele ile c;;tka· 
bilecek ve buradan da c;;ok giizel bir 
merdivenden salona ineceklerdir. 

de yuzden fazla nisbet gozetmek 
Irk• hiikmune girmektedir. Mesela A\111 

mevcud hava kuvvetlerini alb ayd~ 
de yuz arhracak tertibat ahyor. !n 
takib tayyarelerini yuzde yiiz ~rll 
i<;in def' a ten 1000 tayyare sip an~ 
yor. Bunlarm motorlerini kendi f.:~r 
larmda yetistiremiyecegini bildutin' 
Amerikaya birden dort yiiz, en ku' 

Hepsi de miistahsil hale ge~en Romanyah 
da,IarlmiZ kazanclarile hayatlar1n1 temin ediyorlar 

Prevantoryomda ku:Iar paviyonu 

Maarif V ekaletinin Cam!tca etekle • 
rindeki bu kiymetli s1hhat muessesesine 
biz Oskiidar ve Baglarba§t tarikile gittik. 
Halbuki daha guzel ve daha yakm yo! 
varm1~. Kad1koy veya Haydarpa§adan, 
yeni ve muntazam bir §<>Se haline getiril
mi§ bulunan 1brahimaga - T ophanelioglu 
caddesini takib ederek araba ile on be§, 
yirmi dakikada gitmek kabil. 

*** 
Oniinde otomobiller, arabalar bekli • 

yen biiyiik kap1dan ~i~ekli bah~eye, daha 
dogrusu parka girerken bizi a§agtdaki ida
re binasma aldJiar. 

Beyaz ceketli bir zat, ~ocuklanmJztn 
mekteblerinden ve Maarif direktorliigiin
den getirdikleri kag1dlan «Doktor Bedri
ye Bora» diye havale ettikten sonra bi -
zimle binanm online ~·ktJ. 

Gelirken girdigimiz biiyiik kap.:mn 
kar ISlna dii§en ve hafif meyille yiikse~en 
san kumlu §Oseyi gosterdi: 

«- Bu yoldan yukanda gordiigiiniiz 
biiyiik binaya gidiniz. Nobetc;i doktor o· 
radad1r.» 

*** 
Sagh, sollu ~i~ekler ve agaclar arasm· 

dan yukanya dogru ilerlerken solumuzda 
uzun, c;ok uzun bir ktr yatakhanesi gozii
me c;arptl. 0 stu ve uc; tar aft kapah, yo Ia 
dogru olan taraf1 da tamamile ac;1k buyuk 
bir k1r yatakhanesi. Saymad1m, sayama· 
d1m, amma yuze yakm karyolast var gibi 
goriiniiyor. Y old an epeyce uzak oldugu 
i~in karyoladakiler iyi s~ilmiyor. Y almz 
muhtelif ya~ta k1z ve kadm ve ~ocuk ol
duklan belli. Kimi tamamile arkaiisti.i ya· 
hyor, kimi yan yatmJ§ bir halde kitab o· 
kuyor ve §iiphe yok ki uyamk olanlann 
hepsi o anda oradan g~en bizlere bakt
yor. 

Biraz daha ilerleyince sagrmtzda koca 
bir havuz goriindii. Etrafmda kum ve 
riizgar gelebilecek taraflan duvarla ka -
palt bulunduguna gore buras1 yii~me ve 
y1kanma havuzu plaj ve solaryom olsa ge
rek. 

Uzaktan parkm tepesinde gibi goriincn 
ve bir zamanlar saray oldugunu sonradan 
ogrendigim buyuk binaya varmca bunun 
parkm tepesinde degil, ancak ba§langt • 
cmda oldugunu farkettik. Park, gown 
alabildigine gidiyor .... NereyeL Agac
dan, ye§illikten, ormandan gormek, anlcl· 
mak kabil degil. Sonradan ogrendim. 
Buras! park degil, be§ yiiz doniimliik ko
ca bir c;iftlik. 

*** 
Saray binasma, iki tarafh beyaz mer • 

mer giizel merdivenden ~1kt1k. Bir mey • 
dan gibi biiyiik ve parkeleri pml pml par
hyan holde rastlad!gJmlz bir hem§ire bizi, 
ge~tigimiz hoi kadar buyiik olan lo§ ve 
serin bir salona goturdii: 

- Burada biraz istirahat ediniz, Sill 

birka<; dakika sonra ~agmrlar, dedi ve 
gitti. 

Salonda mefru§at olarak sag duvar 
boyunca uzanan cesim, pek cesim bir rna· 
~a ve iki tarafmda uzun malar var. Bir 
pencere ustiinde duvara tesbit edilmi§ bii
yiik bir oparlor, buraya bazan radyo ve· 
ya plak musikisinin geldigini gosteriyor. 

Ac;tk pencereden bir kulang1c girdi. 
Salon tavamnm tam ortasmdaki mun • 

tazam yuvada CIV!IIilan duyulan yavru -
Ianna bir§eyler b1rakarak geri donerken 
pencereden bir diger kulangJc girdi ve 
ayni yuvaya ko§tu. Boylece bah~e ile sa
lon arasmda uc;u§up duruyorlar. 

Salonun pencere tarafmdaki bir ko~e
sinde I 0-12 ya§larmda iki erkek c;ocugu 

salona gotiirdii 

olan eski Saray ve Kiir mahalli 

yorulmadan boks ediyorlar, giire~ yap!· 
yorlar. Biraz sonra, yanlarma, takriben 
16 - 18 ya§larmda, san§m, kocaman 
gozluklu ve giizel yap1h bir k1z geldi. Co· 
cuklardan birine sordu: 

- Ka~ kilo kazandm ~ 
-Be§! 
- Bir ayda be§ kilo I Aferin sana I 
Biitiin bunlara ragmen bizim ~ocukla -

nn yiiziinde ne§e yok. Ben sormadan ta· 
Vlrlanndan: 

- Nafile ugra§Iyorsun, yoruluyorsun 
dayt! Biz burada kalamlyacagtz, kalm1· 
yacag1z., demek istiyorlar. 

!nee bir kadm sesi: 

Salonun denize bakan cephesi muaz· 
zam bir camekan seklinde yukan dogru 
yiikselecektir. Bu camekanm oniinde vu
cude getirilecek kuvvetli elektrik tesisati· 
le geceleri tenvirat yaptlacakhr. Salonun 
iizerinde 34 metre yiiksekliginde limamn 
umumi manzarasma hakim bir kule bu • 
lunacak ve bu kuleye de biiyiik bir elek
trikli saat konacakhr. 

Y eni yo leu salonu bina itibarile sey
yahlara laZim olan biitiin rahathklan te
min edecegi gibi tabi olacaklan muayene 
ve diger resml muamelatta da c;;ok kolay
hklar arzedecektir. 

Bir sandal devrildi 

5 ki•i denize dokiildii, 
fakat kurtardd1 

T ophanede oturan Ahmedle karde§i 
Mehmed bir bahk~1 kay1ihna binerek li· 
mammJZa gelen Giineysu vapurunu kar
s•lamaga gitmisler, vapurdan ii<; amele 
arkada~larmJ alarak geri donmii~lerdir. 
Donii$ masmda kay1gm diimen ipi bun
lardan birinin ayagma takilmi~ ve bu su
retle muvazene bozularak kay1k devril
mi~tir. Hepsi de denize dii~mii~se de o Sl· 

rada oradan ge~mekte olan Liman ida
resinin iki numarah motorii tarafmdan 
kurtanlmtslardtr. 

SEHIR ISLER/ 
Kullandmi§ hahlar dezen

fekte edilecek 
- Buyrun muayeneye... Belediyece verilen bir karara gore 
- Ben de gelebilir miyim? diye sor - bun dan sonra kullamlm1~ hahlarm de-

zenfekte edilmeden sabmlar1 menolun-
dum. mu§tur. Kullamlmt§ hah satmak isti • - T abii, tabii, buyrun. 

. . . . h . b' . yenler evvela tebhirhaneye mtiracaat,
1
• 

Beyazlar g1ymmi§ nazik em§!Te> IZ\ le bunu dezenfekte ettirecek ve bir 
holiin kar§t tarafma ge<;irdi. 1lk evvela bir kur~un miihtir koyduracaklardrr. Ev -
koridora ve sonra muayene yerine girdik. 

1

,velce sablmt§ ve esnaf tarafmdan alt~- 1 

* * * mt~ hahlarm da bOylece dezenfekte et

Doktor Bayan Bedriye Boranm odas1 
orta cesametli bir apart1mam i<;ine alacak 
kadar var. HastabakJcJ!ann biri c;ocuklan 
tartlyor, digeri boylanm ol<;iiyor, bir di
geri onlz.n muayene yatagma oturtuyor. 
Doktor Bedriye biiyiik bir dikkat ve ta:n 
bir ana §efkatile muayene ediyor: 

- Oksiir yavrum... Daha kuvvetli. 
Nefes a!... Yava§ ... Kuvvetli .. . iyi. A • 
ferin. 

tirilerek muhtirletilrneleri mecburidir. 
Buna riayet etmiyenler hakkmda taki
bat yaptlacakhtr. 

MOTEFERRIK 
Ziraat Vekili geldi 

Ziraat Vekili Faik Kurdoglu, dunku 
trenle Ankaradan §ehrimize gelmi§'tir. 
Faik Kurdoglu, birkacr gun §ehrimizde 
kaldtktan sonra, zirai: tetkikat yapmak 

!zmitte go~menler i'<iu yapllan evlerden bir gol'iinii!f 

izmit (Hususi) - Sehirdeki pazarda Ian ufaktefek i&lerle me&gul olmaktadir. 
dolas1rken birkac p;oc;;men gozlerime ilis- Kocaeli havzasma gelen goc;menler, 
ti. Bunlar sebze sergisi kurmu$. Avaz a· hiikumetin ve halkm kendilerine kaqt 
vaz haykmyorlardi: gostermi§ oldugu ~ok biiyiik alaka ve yar-

- Haydi salatahk 40 paraya... d1mdan, Kllllaym §efkatli himayesinden 
- Do mates 1 0 kuru sa. o kadar memnundurlar ki, bunlan s1k s1k 
- Kabak kabak.. ve her yerde daima §iikranla tekrarla· 
Onlar olanca seslerile ba~mrken van· maktadJrlar. 

Ianna yakla$tlm: Pazarda salatahk, domates, semizotu, 
- Bun! an nereden ahyorsunuz? maydanoz ve IC.;~ak satarak ekmek paras1 
Dedim. kazanan g~men vatanda§, yalmz, ~ift~i, 
Yiiziime bakiP giildiiler. bahc;tvan degildir. Onlann ekserisi, ~ehir· 
- Bizim bahc;;eden. deki smai miiesseselerde, kag1d fabrika • 
Ve ilave ettiler: m1zda, tiitiin imalathanelerinde ve bu gibi 
- Romanyadan ana vatana gelir yerlerde vazife gormektedirler. <;ah§kan-

gelmez, hiikumet bize derhal ev, ocak hklan, 51cakkanhhklan ve tath hiiviyetle
verdi. T aria, bahc;;e, c;;ift hayvam, pul • rile ~ok sevilmektedirler. 
luk, tohumluk buitday, yiyecek bugday !c;lerinde bahk~1 olan 12 aile de §eh
daglttl. Bunlart ahr almaz, hemen pa<;a- rimize iskan edilmi§ ve kiirfezde gomiilii 
lar1 sJvad1k, hiikumete, millete dahd faz- kalmt§ bahk~1hg1 jhya etmege ba~lamJ§· 
Ia yiik olmamak icin c;;ah$maga ba~!adtk. Iard1r. En yakm zamanda !stanbul ve 
Bugiin kendimizi kurtarml$ ve kendi erne- Ankara haik1, !zmit korfezinin liifer, lev
gimizin mahsuliinii kazanmt& bulunuya • rek, mercan, kefal, barbunye ve sardalye 
ruz. Bu gordiigiinuz sebzeler de bizim gibi nefis ve leziz bahklanm 1zmitten ye· 
bahc;;enindir. mek bahtiyarhgma kaVU§acaklardtr. 

0<; sene evvel go<;menler geldigi za- Mahsul vaziyeti: 
man: d 

Bu sene Kocaeli hududlan i<;in e - Boyle k1$ ortasmda getirmekte ne 
mahsul vaziyeti ~ok iyi ve bereketlidir. mana vard1. Herseyden evvel evleri ha-

mlanmah, yiyecekleri temin edilmeli, Koylu, basad yapmaga ba§lamJ§hr. 
ondan sonra getirilmeli, diyenler vardt. «Cumhuriyet» isimli hire bin vermekle 

Dilr ~rii& ve dii&iiniis zaviyelerj her • ma~utb¥.gd,ayl_ar, biitiin mmtakada fazla 
taraf edilirse, biitiin vilayet halkt ve ba· istihsal edilmektedir. Koyliimtiz, gi.ine§in 

husus koy]ii g(jc;;menJere g~ni~ l_lir sevgi ~Jttn,dt_J,JUl, ~uJ r~n?~at• ha~J?an yap~ak-
ve alaka gosterdi, onlan misafir etti. tad1r. Heps1, memnundur. 

Diger taraftan vilayet gece, gi~ndiiz Bir iki giin evvel yagan yagmur, sebze 
hummah bir faaliyetle az bir bir zaman ve mtsnlara pek yaramJ§, yiizleri bir kat 
zarfmda yer yer, ev yaptlrd1, arazi. <;ift daha giilmu§tiir. Bu arada, iiziimlre bu 
hayvam, tohumluk tevzi etti. Ve n1iis - sene <;ok boldur. 0 kadar ki, terekler, 
tahsil hale getirildiler. §imdiden iiziimleri ~ekemez ve ta§Iyamaz 

Vilayet mmtakasmdaki is'kan te$kilah olmu~tur. Bir ay sonra T av~ancJ!m nefis 
bugiin lagvedilmi~ ve iskana aid i&ler ta· c;avu§lannm kilosunu 1 0 kuru§tan yemek 
mamlanmis oluyor. Y almz merkezde bir imkan ve bahtiyarhgma kavu§acaglm!Zl 
iskan memuru kalmishr. Bu da geri ka- kuvvetle iimid ederim. 
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motor siparis ediyor. 
Simali Kutub mmtakas1 etrafmd3 

giinden az bir zamanda devrialem Y~ 
ve bu munasebetle Siberyanm me<;hu 
hillerinin haritasm1 alan Amerikal: 
yoner Hughes'un, son cihan rekorunU· 
ns1 kadar az zaman zarfmda kJTall 
yaresinin saatte vasati 21 0 mil katt 
sur' ati ilim ve fenne ve be~eriyete c 
ehemmiyetinden ziyade askeri nokta 

olan k1ymeti takdir edilmis olduguP 
simdi her devlet bu gibi tayyarelerivk 
hava kuvvetleri ic;inde bulundurma~a 
h$1yor ve sipari$ler vermege haztrla 
yorlar. 

Denizde ve karada da devletler atl 
smdaki silahlanma yans• hava silahla 
dan geride degildir. Bu yans !ngil~ 
nin bir milyar sterline balig biit<;t!ll 
miihim bir k1sm•m yuttuktan ha$ka 3 

ca her sene yuz milyon sterlinlik istiV 
akdini icab ediyor. Amerikamn biiiC 
ne milyarlarca dolar ac;;1k verdiriyof· 

Dunya servetinin yariSim ellerin?e ~ 
lunduran bu iki zen gin memleketlll. 
maliyesini ve iktiSadiyahnt sarsan sa 
lanma yansmm bu kadar zengin oh111, 

baska memleketleri ne hale getirece 
soylemege hacet yoktur. Biitun rlii' 
ic;;in bu halin sonu ya harabi yah 
dir. 

Lakin simdiye kadar hic;bir devlel 
dam• bu hakikati but~n <;!plak~~gil~ ~~ 
latmaga cesare! edem1yordu. Cunku P' 

le bir tesebbiisiin kendi memleketindr 
silahlanma hamles~ni k!racag1~da~ e~ 
se ediyordu. T erb teshhahn $Imdtye 

dar en hararetli ve anud miidafii bul 
nan fngiliz amele partisi liderleri bile 
hareketini tenkid ettikleri Ba$vekil (,II 
berlayn'in fevkalade silahlanma politi 
Slnt sitayi~ ve takdirle tasvib e mi~le 
Simdi ilk defa f\merika Cumhurreisi: 
lahla.nma yan&mtn sonu felaket olac-' 
m 50yledi. Y ansm oniinii almak i<;in 1 

[if yap1lacak olursa Amerikamn bu Jll 

sadla toplanacak konferansa i~tirak 1 
cegini ve biitiin diinya devletlerinin s1li 
lanm kat'i olarak azaltmalanm te 

i<;in icab eden gayreti gostermekten 'I 
durmiyacagmt beyan etti. 

Sonra soruyor: 
tizere, Anadoluda uzun bir tetkik seya- yeS, ilgiin 
hatine <;tkacakttr. bayram1 1 IS ecnebi 

Amerikada sonbaharda yeni intibt 
yapJlacaktJr. Meb'uslarm hepsi ve aY' 
mn ii<;te biri yeniden intihab edilccek~ 

memur Bu intihabda Mister Ruzvelt Amerl 

- Bir yerinde agn duyuyor musun? 
f§tihan nas1l? Ktzamuk hastahg1 ge~irdin 
mi? 

Uzun muayeneden sonra bana hita • 
ben: 

- Siz direktorliige gidiniz. Ben ra • 
porlan gonderiyorum. ikisine de iki§er ay 
prevantoryorm tedavisi lazJm. Giiniinii, 
iicretini direktorliik tayin edecektir. 

Ben sordum: 

-lkisi de ayni binada m1 kalacaklar? 
..:..,_ Hay1r, dedi. Burast ktzlar tara h • 

dtr. Bu binanm iistiindeki odalar hep ya· 
tak odasJdJr. Buraya gelirken yanmdan 
ge~tiginiz bah~edeki yatakhane de kur ye
ridir. Her ~ocuk ogleden evvel iki saat o
rada da aynca istirahat eder. Boylece 
her birinin gece ve giindiiz ayn olmak ii
zere iki§er yatag1 vardu. Erkekler k1sm1 
daha ileridedir ve ayni bunun gibi te§ki • 
lat1 vard1r. Erkek <;ocuk kiic;iik olursa k1z 
tarafmda b~rakabiliriz. Sizinki 12 ya§m· 
da ve ma§allah boyu da yerinde. Onu 
ablasmdan aymnaga ve erkekler tarafma 
vermege mecbur olacag•z. Sonra ~ocugun 
gozlerine bakarak ve giiliimsiyerek: 

- F akat uslu durursa giinde bir iki 
kere ablasile gorii§tiiriiriiz, diye ilave et -
ti. 

Donii§te tekrar k1r yatakhanesi iiniin • 
den ge~erken, bizim k1z bir sayha kopar
dl: 

- Day1, day!.. Bakm .. Mekteb arka
da§Jm .. 

0 tara fa bakt1m. Y ataklardan birinde 
bir k1z c;ocugu dogrulmu§ elile bize i§aret
ler ediyordu. 

Haniya, yirmi dakika evvel burada 
kalamJyacaklanm soyliyen ~ocuklar bun
Jar m1yd1? ~imdi direktorliik dairesine 
yakla§tlk~a «acaba b1zi ne giin kabul ede
cek ?» diye halecan gec;iriyorlar. Btrak • 
sam, evlerini, annelerini, babalanm gor
mege liizum hissetlneden bugiinden itiba
ren kalaca kl ar!.. 

Dar gazete siitunlanna ancak bu kada· 
n sJgabilecek. Halbuki biz daha direktor
liik dairesine bile varmadtk. Prevantor • 

ECNEBI MEHAFILDE 
Kurum, bu sene Mudan- Ay sonunda Tramvay 

Beklenen seyyahlar • • • • k ) k 
2 agustosta, ~ehrimize muhtelif mil • yada tes'tde karar verdi ,.rkebnde~_21 arl aca 

letlere mensub 850 seyyah gelecektir. y e&ilay kurumu, y e~ilgiin bayramml N af1a Vekaletile T ramvay ~irketi a-
Bun! arm bir k•sml Avusturyaltdlr. iiyeleri ve iilkii arkada~lannm i&tirakile rasmda yamlan bir anlasma iizerine sir-

Gec;en giin §ehrimize gelen Oroguay- bu sene Mudanyada kutlulamaga karar ketin on bes ecnebi memurundan onunun 
lt seyyahlar, Bursaya gitmi§ ve !?ehrin vermistir. vazifesine bu ay sonunda nihayet verile· 
tema§aya deger yerlerini gordiikten 24! 7 / 938 pazar giinii sabaht saat cektir. Vazifesi nihayet bulan memurlar 
sonra !stapbula donmii§lerdir. 8,30 da T ophaneden hareket edecek o· sunlard1r: 

-- Ian Trak vapurunda yer bulabilmek i<;in Yo! servisi sefi Giler; hareket servisi 
Uludaga yap1lacak hava hatb 22/7/ 938 cuma giinii saat 14 e kadar &efi Gomes; hareket servisi miifettisi 

Bursa (Hususi:) - Uludaga yaptlacak 
olan hava hattt ic;in mtitemadiyen mli • 
racaatler vuku bulmaktadtr. Yeniden 
Milanoda Gretti Tanfani admdaki 1tal-
yan §irketi de bir miiracaat yapm!§br. 
Bu teklifler Belediye hava hath komis
yonunda tetkik edilmektedir. Belediye. 
nin bu komisyonu btittin talib firmalara 
hirer mektub gondererek, ~?ehrin imar 
plam ic;in havadan fotograf ahmrken 
Uludag hava hattt gtizergahmm da res
mi almacagmt ve istasyonlarm yerleri 
tesbit edilecegini bildirmi§tir. 

Diger taraftan §ehrimiz imar pla • 
nmm Profesor Prost tarafmdan yaptl -
mast kat'i surette kararla~ml~ bulun • 
maktad1r. Prostun istedigi §ekilde ha • 
z1rhklar ikmal edilmektedir. Belediye 
Ba§mtihendisimiz HulU.Si Karadayr is • 
tanbula giderek istanbul !mar biirosu 
§efile temas etmi~ ve !mar §Ubesi Be • 
lediyemize resman bir cevab vererek, 
istanbulda havadan fotograf almmak 
ic;in kullamlan vesaitin Bursa Belediye
sinin emrine verilecegini bildirmi§tir. 
Bunlarla tayyareden Bursamn mute -
addid fotograflan ahnacakttr. 

yum nedir? N astl ~ah~tr? T e§kilah neler
dir? Buralarda nastl vakit ge~irilir? Ka
bul prtlan nedir?.. 

Direktor doktor Zeki Koseoglundan 
ogrendigim biitiin bunlan size gelecek se
fer anlatmm. 

.Y. M. 

gelmek istiyenlerin Gene! sekreterlige ve- Baldisera; istatistik servisi ~efi Bessen; 
ya Cagaloglunda Cocuk Esirgeme kuru· nakliyat servisi &efi T anburini; yo leu ser· 
mu binasmdaki Yesilay merkezine mii • visinde ustaba&t Gram; yo leu servisinde 
racaat etmeleri rica edilmektedir. Gezin- katib Gravina; atelyeler Htibi Salari; 
tin in bu sene daha giizel olmast ic;;in ted- otobiis servisinde makinist Romella; dak-
birler ahnmistJr. tilo Kritiko. 
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Bagdad vapuru kopriiye ~arpt1 

Bagdad vapurunun harab ettigi koprii dubast 

Hikmet Kaptanm idaresindeki Bag • 
dad vapuru diin sabah 7,55 te Haydar -
pa§adan kalkarak Kopriiye gelmi~ ve 
iskeleye yanapg1 s1rada Karakiiy cihe-

tindeki iki numarah dubaya bindirerek 
1,20 metre derinliginde bir yara ac;m•~
tlr. Vapura bir §ey olmad1gt i~in sefer
lerine devam etmi§tir. 

da kurmaga <;ahst1g1 yeni ikllsadi sistt 

korumak uzere <;Ikhgl son devir ve st~ 
hatte soyledigi en miihim s<iz; sil~h ~ 
n~ma nihayet vermegi goru~ecek b1r k 

v~ 
feransa Amerikamn taraftar oldu!l 
beyan etmek olmustur. ol 

Lakin Amerika ilk te&ebbiisii ve .k ~ 
ferans davetini kendisi yapmak istenllY f 
baskalanndan bekliyor. Ba$kalan ist ~ 
kanda soyledigimiz sebebden boyle . ..1' 
tesebbiis ve harekette bulunacak vat.lY; 
te deitildir. Binaenaleyh Ruzvelt'in ,o 
Jeri pratik bir k1ymetten mahrumdur·; 

Hatta devletler Amerika Cumhur ( 
sinin ileri siirdiigu konferans fikrine ~~j; 
st simdiden vaziyet ahyorlar. Musso,; 
son yammda italyan politikasmm es•.r 
Berlin • Roma • Tokyo mihveri oido~<,. 
nu beyan eylemi$ oldugundan ft~IYtl; 
Mister Ruzvelt' e kar$1 a!dJgJ vaz1'it If 

ayni zamanda Almanya ile J aponJ'~.~·r. 
da telakkisine terciiman olmu$ saytiabl;. 

M ussolini' nin gazetesi biiyiik z1rhh; 

nn hacmi 45,000 tona <;Ikanlmasmda . 

merikanm onayak oldugunu ve Arn~: 
kanm sozii i$ine uymad1gmt ve Amer:JI 
hi<;bir tarafta tehdid edilmedigi h:va' 
Mister Ruzvelt'in zoru iizerine aY 

I. . . b h • I'h . . . tahl mec ISinm a n tes 1 at J<;m az1m . .' jjP 

sat verdigini yazmishr. 11k te$ebbus ( 

Amerikadan yapJ!amlyacagma ve bu d;ll' 
letin i~ile sozii arasmda tezad bulun t1' 

guna ii<; biiyiik devlet kani bulunduk!~ e 
.. 110 

na nazaran silahlanma yansmm ~~~II" 
gec;;ilmesine aid sozlerden miispet blr 

tice c;;1kacak degildir. f 
Muharrem F eyzi TOG;, 

Cumhuriye!/ 
Niishas1 5 kuru$tur. 

Abone c:eraiti I { Tur~iye ua.rlc 
y 1 i4;1D f~JJ) 

Senelik 1400 Kr. 27011 ~· 
AltJ ayhk 750 • 1450 -
U~; ayhk 400 • 8110 ; 
Bir •yllk 150 a lCoktU 



Macaristan <;eklere 
kar§I muahedelerin 

tetkikini istiyor 
Romaya hareket etti. 

Macar Ba~vekili 

Muahedelerin gozden 
muzaheretine 

ge~irilmesi i~in 

Almanyan1n 
giiveniliyor 

(Ba$taratt 1 fnc1 !ahttectel 

Seyahatin gayeleri 
Budape~te 17 - Ba~vekille Harieiy~ 

N azm, ltalya ile Maearistan arasmdaki 
samimi dostlugu An§luz'un merkezi ve 
§ark1 eenubi Avrupada ihdas etmi~ oldu • 
gu vaziyete inhbak ettirmek maksadile 
R~maya gitmektedirler. .. 

Iktisadi sahaya miiteallik olarak mu • 
§ahidler, ltalya ve Avusturya piyasala • 
l!nm, heyeti meemualan itibarile, Maea· 
ristan ic;in hie; olmazsa Alman piyas~si 
kadar miihim oldugunu ileri siirmektedir· 
ler. italya ile Avusturya, bu suretle AI· 
rnanyamn iktisadi ve siyasi niifuzuna kar· 
§I bir muvazene viieude getiriyorlardi. 
An~luz, vaziyeti tebdil et~i~tir. Halih~ • 
Znda Maearistan, has1lat fazlasmm yuz· 
de kirk ~§ini Almanyaya ve yaln1z ~iizde 
on nisbetini ltalyaya ihrac etrnektedir. 

Dahili siyaset sahasmda, An~luz' da~
beri, Macaristanda nasyonal - sosy~hst 
Propagandasmm inki§af ettigi goriilmu§ • 

ilk planda mevzuu bahsolan mesele, <;e • 
koslovak meselesidir. Ve Macaristan <;e
koslovakyaya kar~1 muahedelerin yeniden 
gozden gec;irilmesine muteallik o~an ~e : 
talibini Almanyanm muzaherehle Ilen 
surmege gayret etmektedir. Alman • Ma
car dost)uguna kar§I bir muvazene husule 
getirmek ic;in !talyan Macar dostluguna 
yeni bir esas tedarik edilmelidir ve Buda· 
pe§te hiikumeti, bir !talyan • Macar • Yu
goslav kombinezonunun !talya • Avus • 
turya • Macaristan muahedesi yerine ka
im olabilecegi mutaleasmdadu. 

Berlinde miihim miizakereler 
Berlin 17 - !ngilterenin Berlin sefi

ri Sir Nevil Henderson'un Hariciye 
Miiste§ari F on Vay~zaker ile yaprru§ ol
du~u mulakat hakkmda Nasyonal Cay
tung' da miihim bir makale inti§ar etmi§· 
tir. Bu gazetenin Mare~al Goring'le mii· 
nasebetleri oldugu malumdur. 

r· ur. 
Harici 

Yan resmi muharrir, bu miilakatm 
mevzuunu bilhassa !spanya ve <;ekoslo
vaha meselelerinin te§kil etmi§ oldugu-

. hasinda halihazirda nu kaydetmektedir. ( a.a.) 
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Kral Jorj'un 

Fransa 
• • ztyareti 

Bu seyahate, biiyiik bir 
ehemmiyet veriliyor 

Paris 17 - !ngiliz hiikumdarlarinin 
F ransaya yapacaklan ziyaret ge~en 19 
nisanda Paris ve Londra hukumetlerince 
ittihaz olunan hath hareketin bir miieyyi· 
desi olaeaktrr. Avrupay1 tehdid eden teh· 
likeler Frans1z • 1ngiliz anla~masma hu· 
sus! bir mana vermektedir. 1ki memleket 
balk! da bunu tamamile miidriktir. 

1937 te$rinievvelinde Ba~vekil Sotan 
bu daveti yaphgi vakit !ngiltere ile hal
Yamn arasl ac1kh. 0 zamandanberi dai
:rna Parisle Londra arasmda fark gozet· 
:rnek istemi~tir. Bu seyahat iki memleke· 
tin arasmt acmak hususundaki butiin gay· 
retlerin akim kalmaga mahkum oldugunu 
Rosterir. 

Krala Harieiye N aziri Lord Hali • 
faks da refakat edecek ve Frans1z Hari· 
ciye N azm Bone ile miilakatlarda bulu
llacaktJr. ( a.a.) 

lngiliz Krah iyiletti 
Londra 17 - Kral, bugiin Lodze par

ktnda bir gezinti yapml§hr. Kral ve 
Kralic;e, pazartesi giinii Londraya av • 
det edeceklerdir. 

M. Stoyadinovi~, M. ~irah'i 
kabul etti 

Belgrad 17 - Ba§vekil ve Hariciye 
N azm M. Stoyadinovi~. Alman gencligi 
§efi Baldur von :;lirah'1 Bled'de kabul 
etmi§tir. 

Meksika amelesi 7 altin ma
denini zaptettiler 

Meksiko 17 - J eliko hi.ikumeti dahi
linde maden amelesi hi.ikumet memur· 
lanmn da mtizaheretile ecnebi miiesse
selere aid yedi altm ve gi.imii§ madenini 
zaptetmi§lerdir. Bunlan i§leteceklerdir. 

Biiyiik bir Fransiz tayyaresi 
par~aland1 

$erburg 17 - Dun burada bir ka a a 
~arparak parc;alanan d . t y .Y d b 1 emz ayyaresm-
~. t~' unanlardan iki ki§i hastanede 61-
mu~ ur. 

$erburg 17 - Dun ogl d 
zaya ugrami§ olan denize t:n sonr~ k~· 
kac; giine kadar ilk \:1 b yyares1, b1r .,er urg - Dakar 
yahatini payacakh. se-

Kanadlarmm ac;1khgi 40 metr 1 
bu tayyarede her biri 1100 beygi~ ~ an 
vetinde 2 motor bulunuyordu. .uv-

Romanya Valide Krali~esi 
Biikrese doniiyor 

Biikre§ 17 - Romanya Valide Krali
~esi Mari, bugiin Lehistandan gec;mek 
suretile Dresd'den Gerno~i'ye gelmi~ • 
tir. Krali9e, seyahat yorgunlugu sebe • 
bile bir miiddet burada kalmi§hr 

Bu gece, Krahn trenile Sinaya'ya d1i
necektir. 
YuP."oslavyayi ziyaret edecek 

filolar ve kruvazor!er 
Belgrad 17 - 23 temmuzda Akde -

nizdeki !n,giliz filosunun bir ktsmi 
Trikeni~;a limamna gelecektir. Bir !tal· 
Yan filosunun gelmcsi de beklenilmek
tedir. Pravda gazetesinin istihbaratma 
gore, temmuz aymda bir Tiirk kruva -
Zorii de bu limam ziyaret edecektir. 

Fransiz siyasetinin 

muvaffakiyeti i~in 

M. Bone Parti komite· 
sinde bir nutuk soyledi 
Paris 17 - Hariciye Nazm M. Bo

ne, radikal sosyalistler komitesi tarafm • 
dan verilen bir ziyafete riyaset etmi§tir. 

Nam, Daladye h\ikumeti tarafmdan 
iktJsadi ve mali sahada yap1lm1§ olan i§le
ri hahrlathktan sonra harici siyaset me
selelerine temas etmi§ ve §oyle demi§tir: 

«- Fransanm kuvvet ve satvetinin 
her§eyden evvel Frans1z vatanda§lann 
say birligine bagh oldugu c;ok bedihi bir 
keyfiyettir. F rans1z vatanda§lan birbirle
rine kar§l nekadar muhabbet besliyecek 
olurlarsa muhte§em mirasma tevarus etmi§ 
olduklan vatanlarma kar§l ol,an vazifele
rini o kadar iyi anlarlar, daha c;ah~kan ve 
daha sakin olurlar. F rans1z diplomasisi 
de bu sayede Avrupada cereyan etmekte 
olan miizakerelerde daha agu basar.» 

(a.a.) 

Mare~al F evzi Cakmak 
Muglada 

Mugla 17 (Hususi) - Biiyiik Erkam· 
harbiye Reisi Mare§al Fevzi c;akmak 
bugiin buraya gelmi§tir. Mare~ahm1z, 
biiytik merasimle kar§Ilanrni~tlr. 

Antalya meb'usu Celilin 
cenaze merasimi 

J:\nkara 17 - Vefat eden Antalya 
meb'usu Celal Mengiliborii'niin cenazesi 
bugun ogleuzeri Hac1bayram camiind'!n 
kaldmlarak onde asker Ve IDIZika o!dugu 
halde Cebeciye goturulmii$ ve Sehidlige 
defnedilmi&tir. 

Cenazede Biiyiik Millet Meclisi Reisi 
Abdulhalik Renda, meb'us ve asker ar· 
kada$lan hazu bulunmakta idiler. 

Ruzvelt, Okyanusa ~1kti 
San Diyego (Kaliforniya) 17 - Re • 

isicumhur M. Ruzvelt, Btiyiik Okyanus
ta bir cevelan yapmak iizere diin ak§am 
Huston kruvazoriine binmi§tir. 
Mare§al Fot'un abidesi a~Ild1 

Paris 17 - Yuksek askeri $UTa aza • 
smdan General Jorj, Mare$al Fo$ naml· 
na iane ile dikilen abidenin kii$ad mera· 
simine Ba~vekil Daladiye namma riya • 
set etmi~tir. 

Bu munasebetle si:iyledi~i nutukta, 
1918 martmm 26 smda Mare~al Fo~'un 
kumandasl altmda tahakkuk ettirilen ku
manda birliginin tarihcesini yapmi$ ve 
Fransizlarm hudud bilmez vatanperver
liklerini ve vazife a~klanm kaydeylemi$
tir. 
Kolombiya Milletler Cemi· 

yetinden ~ekilecek mi? 
Bogota 17 - Kolombiya Reisicum· 

huru Lopez, Kolombiyamn Milletler Ce
mivetinden cekilmesine taraftar old gunu 
ve bu babdaki karann ittihazml yeni se • 
<:ilen ve 7 aRustosta ise ba&hyacak olan 
Reisicumhur Santos'a buakt1gm1 soyle • 
mistir. 

Burada meve Jd kanaate gore, Kolom· 
biyanm Milletler Cemivetind lri mii-
messili olan yeni Reis1eumr , tos 
Milletler Cemiyetinde kalmaga ar· 
d1r. 

bayram 
diin 

yapblar 
K1zllcahamam 17 - Atatiirkiin 

Ktzllhamami §ereflendirdikleri 16 
temmuz giiniinii kendilerine bay • 
ram olarak kabul eden ve dart yll
danberi bu mutlu giinu biiyi.ik bir 
bayram olarak kutluhyan Kizilca
hamamhlar diin de bu yildoniimii
nu sonsuz bir sevinc ve ne§'e i~e
risinde tes'id eylemi§ler ve Ulu 
Atalarma kar§l olan ic;ten sevgile
rini izhar etmi§lerdir. (a.a.) 

Silah yar1'1 
----

italya ve Almanya, 
ekonomik buhrandan 
nas1l kurtulabilecek? 
Roma 17 - Silahlanma meselesini 

mevzuu bahseden Giornale d'!talia ga • 
zetesi, silah yan&mm butun avakibinden 
miinhaman kendilerine demokrat diyen 
devletlerin mes' ul tutulabilecegini yaza
rak diyor ki: 
«- Gerek Amerika, gerek !ngiltere, 

sanayi refahm1 munhaman silah sipari$
lerine medyundur. Bu silah yan~1, ~ok 
vahim ekonomik buhranlar c1karaeak rna· 
hiyettedir. Silahlanmakla beraber ekono
mik esaretten kurtulmak ve kendi ekono
milerini kendileri kurmak kin cah~an 1-
talya ile Almanya boyle bir buhrandan 
kurtulabilirler. 

Diger taraftan silah yari~i online ge -
cilemiyecek bir harbin ba~lang!CIDI te~kil 
eder. Bu yari$1 acan F ransa, fngiltere ve 
t\merika herhangi bir harbin mes'uliye • 
tini ~ekeceklerdir. Vak1a bu silah yar1~1m 
demokrasi devletleri muhik gostermek i~in 
totaliter devletlerin tehdid edici hatli ha
reketini ileri siiriip duruyorlar. Fa kat ~u
nu itiraf etmegi unutuyorlar ki, totaliter 
devletler kendilerine aid olmas1 laz1m ge
len topraklardan bir kan~ bile yer ala -
mami&lardir. F rans1z ihtiyat zabitleri fe
derasyonunun beyannamesi, lspanyaya 
yerle$tirilen ltalyan ve Alman toplanmn 
F as, T unus ve Cezayiri F ransadan ayir
ma~l istihdaf ettigini ilan etmek suretile 
do~rudan dogruya tehdid ve tahrikte bu
lunmaktadJr.» (a. a.) 

Y ddirimlarin ...... 

~1kard1gi yanginlar 

Sultanahmed camisi 
tehlikede degildir 

u a 

Ne garibdir ki ecnebi bir alim bir Bizans sarayiDI 
meydana ~1karmaga ~ah,Irken, biz biraz 

ileride sapasaglam bir Tiirk saraYJni 
( Atmeydan1 saray1n1 ) ytkmaga ~ah~1yoruz 

HEM NALINA 
MIHINA 

istedigimiz gendik 
JE5) izim nesille;imizin munev"er 
(g) gencligi, askerler mustesna, len-

favi bir genclikti. Bizler edib 
~~i~, kalem efendisi, memur olarak ye~ 
b§tJk, daha dogrusu yeti§tirildik. istan
buldan uzakla§mca, topragmdan aynlan 
nazik ve nazh ~c;ekler gibi solmaktan kor· 
karak ta~raya gitmezdik. Saltanat idare· 
si, bilmem neden, !stanbul ~ocuklanm as
kerlikten muaf tutmu~tu. Bir vatan ~ocu

M/MAR SEDAD CETJNTA$ gunun en mukaddes vazifesi alan asker• 
-------------...:... ___ __:_ lik hizmetini yapmazd1k; her Tiirkiin 
Yazan: 

,...... -

Sultanahmed camisinin, muharrir tarafmdan ahnm1~ bir fotografisi 

Bizler Onaltmc1 am ba~lanndan kal
ma ve sivil mimarimiz tarihinde e~siz bir 
k1ymetle sapsaglam ya~amakta olan bir 
Ti.irk saraym1 (Atmeydam saraym1) §U· 
nun bunun soziine uyarak, §UnU Ve bunu 
vesile edinerek, mutlaka y1k1p ortadan 
kaldiTmaga ugra~Irken diger taraftan bir 
ecnebi alim gelip bu saraym iki yuz met
re yakmmdaki topraklan kaz1p yedi sekiz 
metre a~ag1da bir Bizans saraym1 mey
dana c;1karmak ic;in ihtisasla, mesleki he
yeeanile ve oldukc;a muhim bir masrafla 
c;ali§maktadrr. 

Ben §imdi bu sahrlarda, §U anla~Ila
maz tezadm manasmdaki ac1hgl muka
yese ve tahlil edeeek degilim. Belki bu
na ba§ka bir zaman daha kuvvetli bir fir· 
sat du§ecektir. Ancak Sultanahmed haf
riyah ve son dedikodulara temas etmek 
i.izere karilerimle bir hasbihal kasdediyo· 
rum. 

Profesor arkeolog Bakster, Sultanah
med camiinin mermer eteklerindeki mesa
isinin dorduncii y1bm idrak etmektedir. 
ilk buldugu moza1klan, ii~ sene evvel 
bizi qavet ederek gostermi§ti; bugiin ise 
ilk gordiigiimiiz moza1k resimlerin sayisi, 
e§kali c;ogalmi§ ve tenevvii etmi§, hafriyat 
sahas1 da hayli geni§lemi~tir. 

da, kimseden habersizee kendi kendisine 
has1l olmu§ bir hadise degildir. Bilakis 
hiikumetin miisaadesile i§e ba§laml§ ve 
daima onun murakabe~i altmda c;ali§m~k
tadJr. Muzeler ldaresi ameliyatta daimi 
bir komiser bulundUJdugu gibi, hafriyah 
yap,an profesor de gozomindeki mesaisini 
ve semerelerini herkese gostermek 1~m 
eangozile ziyaretc;i beklemekte ve ziya
ret~ileri nezaket ve memnuniyetle kar§I· 
lamaktad1r. Memleketin mimar ve mii
hendisleri, teknisyen arkeolog ve tarih 
alimleri ziyaretc;iler arasmda en c;ok kiy
met vererek bekledigi ~ahsiyetlerdir. ;lu 
halde profesor Bahter'in bilgisi ve Turk 
mimari eserlerine ka I§! §ahid oldugumuz 
hiinnetkarhgile ibeynelmilel bir ilim i§i· 
le me§gul olurken gene beynelmilel yuk
sek bir kiymeti alan Sultanahmed camii
nin temellerini tehlikeye sokacak bir va
ziyet ihdasma imkan tasavvur edilebilir 
miL. 

yurda kar~I en §erefli borcu alan kan bor-
cumuzu odemezdik. Me~rutiyetten evvel, 
Istanbul genclerine «mahallebi c;ocugu» 
denilmesi pek de yanh§ degildi. Fa kat 
kabahat, bu gencligi, Anadolunun kara ek 
megi yerine !stanbulun mahallebisile bes-
liyenlerde idi. !stanbulun yumu§ak tabi
atinde ve yumu§atJCI iklirninde ya§Iynn 
bu genclik !zmitte, <;ataleada bile vazife 
almaktan korkar, Bursa bizim donlilmez 
gurbetimiz olurdu. Osmanh saltanatmm 
t§kodra goliinden Basra korfezine, Hak• 
kariden Sahrayjkebir kaplSlndaki Fizana, 
Bosnadan Mekkeye kadar uzanan uesuz 
bueaks1z yerlerine, suriilmedikc;e gitmez
dik. 0 zamanm munevver gencligi ic; in 
«Istanbul» soziin as1l manasile hakikaten 
«DersooJet» idi. 

0 maziden bize miras kalan bir ruhi 
halete kar§I, hala, meeburi §ark hizmetle· 
ri kabul etmi~ bulunuyoruz. Miinevver 
gencligi, memleketin uzak ko~elerine 
gondermek i~in, §U ve bu mesleklerde bu
na mumasil mecburi hizmetler tatbikmi 
dii§iiniiyoruz . 

Eenebi matbuatmda ve fikir alemin
de muhim akisler uyand1rm1~ ve uyand!T
mak~a bulunmu§ olan bu hafriyatm biz

Amerikada 250 muhtelif de bir ilmi tenkidini gormedim. Halbuki 
bu hafriyat ve semeresi ciddi bir alakaya 
deger ve layJkhr; bu hadise, bu liyakat 
ve ehemmiyetile, ilmi alaka beklerken son 
giinlerde birdenbire menfi cepheden mat· 
buata akseden dedikodulan n,aho~ bul· 

Tiirk miinevverleri tarafmdan biiyuk 
bir memnuniyet ve sempati ile kar§Ilan
makta olan profesor Bakster'in hafriyat 
V<' ameliyatma bOyle yersiz bir isnad yap
maga kalkr§mak hakikaten yersiz olmu§• 
tur. Zira boyle isnadlardan uzak bulunan 
bu hafriyat, arkeoloji ve turizm bakimm· 
dan 1stanbula muhim bir serve! ka?,andJr
ffii§br. Hatta §Unu da kaydetmege mec
burum ki oradaki Arast-1 namile amlan 
Turk medeniyet eserleri mimari bakimm· 
dun ikinci derecede bir k1ymette iken 
bu hafriyattan sonra buradaki medeni
yetler heyeti umumiyesinin bir mutemmi
mi ve koea bir tarihin teselsulu olmak iti
barile fevkalade k1ymet iktisab etmi§tir. 
Y ani en alt tabakada Dorduneu asudan 
kalma bir Bizans Mraymm nefis moza
Iklan iizerinde muahher ikinei bir Bizans 
medeniyeti tabakas1 ve ondan sonra da 
kahn bir toprak tabakasmdan sonra 
Turklerin son tabakaya kurduklan c;ar• 
§L ve dukkanlar eanh bir tarih olarak na
zarlara arzedilmi~tir. Hafriyat sahasi 
daha §imdiden k1ymetli bir m\ize haline 

Fa kat ben, §U uc; giinli.ik seyahatimde 
Zonguldakta maden oeaklarmm karanhk 
ve 1slak dehlizlerinde, Karabukiin tozlu 
ve k!Zgm ovalannda c;ah~an munevver bir 
gendik gordiim. Bu istanbul c;oeuklan 
ic;inde, uc; eenebi dilini biilbi.il gibi konu • 
§anlar, ellerinde yalmz kuru bir §ehadet· 
name degil, kafalanmn ic;inde, garb fen
ninin , Avrupa ve Amerika tekniginin 
bilgilerini ta~Iyanlar vard1. Dunkii mahal
lebi c;ocuklan, bugiin maden kuyulannm 
romatizmasmdan, yiiksek fmnlann, §im
diden giine§in altmda fmn gibi yanan te
pelerinde gune§ ~arpmasmdan korkma -
dan c;ah§Jyorlar. Yirmi be~ sene evvel, 
ben onlann bug\inkii tahsillerine ve bilgi· 
lerine sahib olsayd1m, komiir ocaklannda 
ve ~elik fmnlarmda amele gibi c;ah magi 
akl1ma bile getirmez, en az bir nezaret 
muste~an olmag1 kurard1m ve ak~amlan 
iic; c;ifte bir kike kurularak Bogazi~inde 
Goksu safasma giderdim. Halbuki onlar, 
buyuk Avrupa §ehirlerinin her tiirlu kon· 
foru, eglencesi i~inde senelerce ya§adik • 
tan sonra, ~imdi; komur tozlan ve baca 
dumanlan arasma siki~IDI§, seyireisiz bir 
kortta tenis oynamaktan, yahud crorak 
Karabukun bogucu sicagi ic;inde, !ngiliz 
muhendislerinin pinpon miisabakasnu 
seyretmekten ba§ka, her tiirlii zevkten 
mahrumdurlar. Fakat, yalmz bir tek zevk· 
leri vard1r ki onlara biitiin sikmtiianm, 
biitiin me~akkatlerini, butun mahrumiyct· 
lerini, butiin hasretlerini, butun gurbet a· 
danm unutturmaktad1r. Geri kalmi§ 
Tiirk yurdunu, tahsillerini ikmal ettikleri 
medeni memleketlere biran evvel benzet
mek i~in c;ah§mak zevki, bir kelime ile 
memlekete hizmet zevki ... 

San F ransisko 17 - Sular ve orman· 
lar servisi, y1ldmm yiiziinden San Fran • 
sisko rnmtakasmm 250 muhtelif noktasm· 
da yangmlar <;Ikml§ oldugunu bildirmek • 
tedir. Ate§i sond\irmege ugra§an yiizleree 
insamn ia§e ve levazimmi temin ic;in hadi
se mahalline bir tayyare gonderilmi§tir. 
Satl yakmmda s1cak dalgast ve y1ldmm 
yiiziinden zuhur etmi§ olan orman yan • 
gmlan 2000 ki§inin gayretile bastmlmi§ • 
hr. (a.a.) 

ispanyada barb vaziyeti 
Barselon 17 - Ne§redilen bir teblig

de ezcumle §Oyle denilmektedir: 
~ark eephesinde Frankist'ler bugun de 

tazyiklerine devam etmi§lerdir. Tales 
mmtakasmda eumhuriyetc;iler, Pikallo te
pesini geri almi§lardir. 

Burgos 17- Namlar meclisi M. 
Goring' e klz1l oklar ni§anmm birinei rut -
besini, M. Cianoya da habel La katolik 
ni~amnm birinci rutbesini tevcih etmi§tir. 

Kuvvdli bombardrmanlar 
:A.likante 17 - Bugun ogle uzeri be~ 

Franko tayyaresi ~hri cok kuvvetli born· 
balarla bombard1man etmi~ ve aynca da 
yiiz kadar yangm bombas1 atmr~tJr. Bom
balann buyuk bir kismi denize dii~mii$ -
tiir . 

$iddetli muharebele'r 
T eruel 17 - F rankocular T eruel • 

Sagonte yolu uzerinde taarruzlanm de -
vam ettirerek bu sabah Viver istikame • 
Iinde ilerlemege ba~lami~lardiT. 1400 ra
kimli Pina tepesinin zapli il;in muharebe 
edilmektedir. 

Biiyiik bir niimayi, 
Londra 17 - Bugiin binleree nii· 

mayi~i Trafalgar'da yaptrklan bir mi • 
tingi muteaklb !spanya buyiik elciligine 
giderek !ngiliz hukumeti tarafmdan ta • 
kib edilen siyaseti takbih etmekte olduk· 
lanm bildirmi~ler ve «cumhuriyetci !s -
panyaya silah, sulh il;in silahtiT» diye ba
girmi$lardiT. 

Mitin~de kabul edilen kararin bir ~u
reti de fspanva ekisine tevdi edilmi§tir. 
Bu kararda, 1ngiliz hukumetinden fa~ist 
devletlere vard!Jil etmemesi ve lspanyaya 
~iden !ngiliz vapurlanmn himaye edilme
si taleb olunmaktad1r. 

dum. 
(Profesor arkeolog Bakster'in haf.ri: 

ya!J Sultanahmed camiinin temellenm 
trhlikeye sokmaga ba~lam1~hr!? ·. ·) . ;lah· 
siyet ve salahiyeti malum olm1yan b1r zat 
tarafmdan ortaya atilan bu yersiz isnad, 
matbuatimJzda §irn~ek sur' a tile tesirin! 
gosterdi. Bundan anla§ilmak~adir k1 
matbuatlmiz bu ve bu gibi mevzular uze
rinde li.izumu kadar hassas ve alakahdir. 
Fa kat salahiyetli kulem ve agJzla~ su~
tuklan ic;in, me«huliyet ve m~bhemJyet .~
c;inde geli~igiizel haberler ve Jsnadlar mu
him akisler yapabilmektedir. 

Bu dedikodular meydana a!Jlmea baz1 
mimar ve muhendislerden murekkeb bir 
heyetin mahallinde Letkikat ~apml§ ol
duklan soylenmektrdir. Hang1. arka~~§
lardan miirekkeb oldugunu bJlmedigim 
bu heyet elbette ki tetkikah neticesind.e 
aid oldugu makamlara raporunu vermi§ 
veya vereeektir .. Ben ise matbuat ve ef
kan umumiyenin k1ymetli alaka. v~ sorgu: 
Jan kar§Ismda gcrii~ ve k~naahml evvela 
bsac.a ~u ~ekilde arzedey!m: (S~.ltanah
med hafriyat1 bugiine kadar camun sade 
temellerini degil. hic;bir yerini halihr m
da ve istikbalde tehlikeye sokmu§ bir 
vaziyette degildir.) 

Hafriyatm binaya en c;ok sokulmu§ ye~ 
ri (28.0) metre mesafede kalmi§tlr k1 
buradaki hafriyat ko§en;n derinligi, ca
miin dJ§ zemin seviyesinde aneak yedi ku
sur metreye inmi~ ve orada kalmJ§tlT. E
ger yirmi sekiz metre mesafedeki haf.-i
yat yirmi metreye kadar inmi§ olsayd1 va-
sa ti k1rk be§ derece ( §eV) zaviyesinin dol
rna topraga gore hesabm1 dii§iiniir ve o 
vakit baz1 itibarlarb mahzurl11r hatuhya
bilirdik. 

Evet, bugiinkii §ckli ve hususiyetile 
hafriyatm carnie hi<;bir zaran yoktur ki 
bu hakikat de, en tabii bir haldir. <;:iinku: 

1 - Profesor arkeolog Bakster'le 
yap!Jgim muteaddid temaslarla bu zatm 
Turk mimari eserlerine buyiik bir sevgi 
ve hiirmet besledigine kaniim ve kendisi 
bir arkeologa laz1m olan teknik bilgilere 
de maliktir. 

2 - Bu hafriyat sab,as1 bir dag ba§m· 

gelmi§tir. 
Binnetiee profesor Bakster'i boyle 

yersiz dedikodularla rencide etmekten 
z~yade kendilerine te~ekki.ir etmegi milli 1stedigimiz munevver gencligi Zongul· 
bn· bore bilirim. dakta, Kozluda, Karabiikte buldum. 

Mimar 
SEDAD <;ETINT A$ 

Macaristanda Yahudi-
lere verilen i,Ier 

tahdid edildi 
[Ba§taraf' 1 inci sahifede] 

eski Ticaret N azm M. T elezki'nin haief 
olacag1 zannolunmaktadir. 

Y ahudi muharrirler de iflen 
~rkarrlryorlar 

Budape~te I 7 - Matbuatta c;ah§an 
yahudi muharrirlerin ve mesai arkada§la
n mik annm yi.izde 20 olarak tahdid e • 
dilmesini derpi~ eden kanun ahkamma 
tevfikan ve dun gece hukumet tarafmdan 
bu babda 1sdar edilmi~ olan kararname 
mucibince butun gazeteler, 20 agustos 
tarihine kadar mesai arkada§lannm bir 
listesini tanzim ve hiikumete tevdi ede • 
ceklerdir. (a. a.) 

----.·--·~·-
« Sus » vapuru 

Canakkaleye geldi 
[Bf!§tarat' 1 inci sahifede] 

«Sus», Midilli ac;Jk!armda seyreder • 
ken ba&yagei Osmanm verdigi emri ne • 
den e hazmedemiyen yagcl Hiiseyin, bir 
b1cak darbesile Osmam yere sermi&tir. 
Gemi limana gelince, yarah hastaneye 
yatJnlmak uzere almml§, Hiiseyin de tev· 
kif edilmi§tir. 

«Sus» vapuru, tahkikatm netieesine 
kadar burada kalacakhr. 

Bu genclik, Ataturkun kendilerine 
Cumhuriyeti ve memleketi emanet ettigi 
Turk gencliginin ta kendisidir. Bu gene· 
lik, medeniyet ordusunun feragatli, feda· 
kar erleri, miinevver Mehmedeikleridir. 

Kudiiste siikun 
temin olundu 

CBa$taraf1 1 fnC1 sah!tedel 

dirilmi§tir. Akkada bir bomba yi.izunden 
3 Arab yaralanmi§hT. T ethi§~iler, bir 
Y ahudi polisi oldurmii§!erdir. Hebron 
yakmmda bir Arab bir bomba isabetile 
telef olmu$. Saronda da bir Y ahudi let
hi§<;iler tarafmdan itlaf edilmi§tir, 

Y enid en aldiiriilenler 
Y a fa 17 - Bu sabahtanberi Y a fa ci

vannda be§ ki~i oldi.iriilmii~ti.ir. Tel-A • 
viv' de uG Arab olmustur. Diger taraftan 
gene iki Yahudi tabanca ile bir ihtiy~r 
Arab1 oldiirmii$lerdir. Ramat' da da bir 
y ahudi olduriilmii~tur. 

(a.a.) 

Frans1z i§~i sosyalist partisi 
kongresi 

Paris 17 - Pivert'in riyaset ettigi «i~
d ve koylii sosyalisb> partisi konferam1• 

Halk cephesine iltihak1 reddeden bir ka
rar suretini 83 muhalife kar$1 1 00 reyle 
kabul etmi$tir. 

Bu netiee muhtelif §ubelerin tasvibine 
arzedileeektir. 



r KU\=Uk 

\. hiklye Sene fark1 ) 
Bindigim .araba, eski usul bir posta a· 

rabasJydJ. Bavulumu arabac1ya teslim 
edip yerime henliz oturmu§turn ki, oniin
de durdugumuz hamn kapismdan bir ih
tiyar ~1kti. Bir elinde heybeye benzer bir 
t;Jkm, otekinde kahn bir baston vardJ. 

!~eri girdi, bana askerce bir selam ver· 
dikten sonra tam kar§Jma ge~ti oturdu. 
Bu esnada, araba da hareket etmi~ti. 

ihtiyarm yuzune dikkatle bakhm. 
Altmi& be~. yetmi~ ya~lannda kadar var· 
d1. Yiizii tamamile matru§tu; ba§ma, 

dagda k1rda giyilen cinsten geni§ kenarb 
bir ham &apka giymi&ti. C1kmmi yanma 
buaktJ, iki elini bastonunun iistiinde bir
le~tirdi, kulaktan atma, kahn camh goz· 
liiklerinin arkasmdan dJ~arJyl seyretmege 
ba~lad1. 

Arabanin takib ehigi yo), vah~i bir ta
biatin korkunc denebilecek glizellikleri 
i~inden ge~iyordu. Buralan ilk defa o
larak gorliyordum. Bu giizel manzara ve 
benim bu yabancihgJID, halini, k1yafetini 
~ok merak ettigim ihtiyarla bir muhavere 
zemini bulmak ic;in iyi bir bahane ola -
cakt1. 

0, biiyiik bir alaka ile etraf1 temalja 
ettigi mada, lakudJ .a~mak i~in birden
bire: 

- Cok giizel yerler, dedim. 
!htiyar hemen cevab verdi: 

- Harikulade giizel. Su kayalan. liU 
agachkh tepeleri gordiik~e insan kendi
sini Korsikada saruyor ... Oyle benziyor 
ki .... 

- Korsikayt bilir misiniz, mosyo? 
- Eh! Bir par~a! Orada dogdum ... 
ihtiyar, bu sozleri soylerken derin bir 

gi}gi.is ge~irdi. 
- Korsikanin hatuasi sizi miiteessir 

ediyor gibi ~toriiyorum, dedim. 

- Miiteessir olmam.alc. kabil mi? Ha
yatJIDJ bilseniz, teessiirlimii, ac1mt hakh 

bulursunuz. Bakm, anlataYJm: Ben, 15 
agustos 1849 da, Ajaksyo'da diinyaya 

geldim. Atelili bir vatanperver alan ba
bam orada devlet hizmetindeydi. Simdi 
~u noktaya dikkat edin. Babamm adt 
Sari idi, anamm da Lotitya. Ben, yedi 
kardeliimin ikincisiydim. Kardelilerimden 
iic;ii erkekti; birinin adt ]erom' du. Oc; 
k1z karde~imden birinin ismi de Karolin
di. Ne dersiniz bu i~e? ,Sayam dikkat de
ii:il mi? 

- Ne gibi ~yani dikkaH 
- Anhyamaduuz rm camm? 15 a -

gustosta diinyaya ge)i~im... Ajaksyo' da 
dogulium ... Anamla babamm isimleri .. . 
Y edi c;ocuktan ikincisi ben olulium .. . 

Dart erkek, lie; k1z kardeliim... ]erom, 
Karolin... Biitiin bunlardaki garib mii
~abehet gaze batacak derecede kuvvetli 
goriinmiiyor mu size? Gene anhyamadJ
mz rot? !;\ayam hayret dogrusu! N apol
yon'un aile vaziyetini gozoniine getirirse

niz anhyacaksmrz. Seksen sene evvel 

dogsayQJm N~polyon ben olacaktJID, 
mosyol 

Hayret ic;inde, ihtiyann yi.izi.ine dik
katle bakhm. Acaba deli miydi? Sozii
ne, ne tasvibe ne de redde benzer bir ce
vabla mukabele etmedigimi goriince, de
vam etti: 

- Bu muhakkak bi:iyledir. Seksen se
ne evvel di.inyaya gelseydim hie; ~iiphe
siz Napolyon'dum. Anlattlglm bu garib 
mii&abeheti, Ajaksyo' daki mektebde, 1m
paratorun hayatmdan bahseden tarihi bir 
kitabt okudugum gun farkettim. 0 za -
man on ya~mdayd1m. Ko~tum, annemi 
ve babam1 buldum, ke~fettigim hakikati 

Bursa (Hususi) - Buradaki top~;u ve 
piyade alaylanna sancak verme mera
simi Atattirk meydamnda buyuk teza
hiiratla yaptldJ. Merasimde Vali ~efik 
Soyerle Ordu Mi.ifetti§i Orgeneral Fah
reddin Altay, General Cemil Tahir 
Taner, General Ekrem ve bin;ok zabi -
tan da bulundu. ~ehir bayraklarla do -
nanmi~h. Ataturk meydam binlerce 
halkla dolmustu. 

Saat dokuzda Orgeneral, kJtaab tefti~ 
rrlerek selamladrktan sonra alay ku -
mandanlarma sancaklar1 teslim etti. Bir 
nutukla bu sancaklarm Turk milletinin 

anlathm. 0 zamana kadar bu miiliabe -
hetin farkma varmad1klan ic;in hayretler 
ic;inde kaldtlar. Hayret edilmiyecek gibi 
de dej;(ildi. Ciinkii Napolyon'un hayatile 
benim hayahm arasmdaki bu benzerlik, 

demin soylediklerimden ibaret kalmiyor. 
Mesela, benim anamla babam, ben dog

dugum tarihte, biri yirmi be~. oteki on 
dokuz ya~mdaymr~lar. T1pk1 Napol • 
yon'un diinyaya geldigi tarihte babasmm 
yirmi beli. anasmm on dokuz ya&mda ol
mast gibi. N asrl biiyi.ik bir istikbalin ya

nmdan sJyu!Jp gec;tigimi goruyorsunuz 
ya I Ah, N apo[yon olabilseydim; haya
hm, hi~ ~iiphesiz, ba§tanba~a degi~ecek
lil 

- Zannederim! 
- Daha garibi, bu mii&abehetin, bi.i-

tiin hayabm uzunlugunca devam etmi~ 
olmasJdrr. Vak1a, hayatJmt Napo)yon'a 
benzeten hadiselerin bir kJsrnmJ, on ya
~mda zihnime p;iren bu fikri sabitin sa
ikasile kendim, bilmiyerek ihdas ettim. 
Fa kat ekserisi mucize nev'inden tesadiif 
eserleridir. 

Sehen senelik bir teahhurun beni Na
pol'yon olmaktarr nas1l mahrum ettigini 
anlamamz i~in &U tafsilah da dinleyin. 

Trpkt Napolyon llibi ben de askerdim. 
Fa kat neyleyim ki hadisat, is tid ad ve ka
biliyetimi ispata fmat vermedi. Y oksa 
ben de, yarahh&!rnda mevcud bulundu
gu muhakkak alan liCflik, sevkulcencilik 

gibi evsaf1 inki~af ettirerek biiyiik bir ku
mandan olacaktun. Mesela I 793 ten son
ra bir ikinci Tulon muhasarast olmad1. 
1870 te de ben bir karavana neferiydim. 

Bir Rivoli harbi daha yapJlmadJ ki ken
dirni g(jstereyim. 

Hele barb bitip de ben sivil hayata 
avdete mecbur olunca, yanm kalan N a
po)yon'luga biisbiitiin veda zarureti ha
st! oldu. Ondan sonra, sadece mii$abe -

hetlerle iktifadan ba$ka yapacak l$ kal
mryordu. 

Ben de, Napo)yon gibi, iki defa ev
lendim. Ilk karJIDm ismi }ozefin'di. Va

kla melez degildi aroma, Marsilyahydt. 
Eh, Parise nazaran Marsilya, Martinik 

adasr yolu iizerinde bir merhale say!la -
bilir degil mi? 1kinci kanmdan, t1pk1 Na
polyon gibi, bir oglum oldu. 

Ben de bir Rusya seyahati yaphm. 
1mparatorun seyahatile benimki arasmda 
mevcud en biiyiik, en harikulade mi.i~a

behet, orada benim de ba$Irndan bir yan

gm felaketi gec;mi~ olmasJdJr. Nekadar 
p1h P.JrtJm vaua yandt, kiil oldu. 

Coriiyorsunuz ya, seksen sene evvel 
diinyaya gelmili olsaydrm, hie; §iiphe yok, 
Vaterlo, beni gorecekti ... 

1htiyar sustu. D1~anya bir goz att1. 
Sonra, yerde duran heybesine dogru 
uzanarak onu eline ahrken §U sozleri ila
ve etti: 

- Ben, ~u durakta iniyorum. Benim 
menfam da buras!. Artrk hayatJmm son 
giinlerini burada, siikun ve inziva ic;inde 
gec;irmege karar verdim. llk giiniinden
beri o biiyiik adamm hayatmm niishai sa· 
niyesi alan hayal!m!, son demlerinde de 
ayni benzerlik kinde gec;irmek mukad -
dermi$! Allah a JSmarladik mosyo I 

Araba durmuljtu. !htiyar, heybesini 
ald1, indi. Cayriihtiyarl d1~ar1ya bak -
trm. Durak yerinde, mavi boyah bir ta
belamn iizerinde &U ismi okudum: «Sent 
Helen». 

!htiyar acaba deli miydi? 
Qeviren 

HAMDI VAROCLU 

en yiiksek §eref ve namus timsali ol -
duklanm ve bunlan Cumhur Reisi Ata
turk adma kendilerine verdiklerini say
ledi. Biitiin halk, sancaklar verilirken 
alkt§ tufanile meydam inletiyordu. Ba
dehu !stiklal rnar~1 !falmarak ge!fid res
mine ba~landt. Kahraman askerlerimiz 
tuncdan hirer aslan gibi kumandanlan
mn ve halkm onunden alk1~lar arasmda 
g~tiler. Top<;ular batarya kolunda dort 
nala heyecanh bir ge~i§ yaphlar. Bu 
merasim halktn kahraman Turk ordu
suna besledigi a~k derecesindeki sevgi
sini bir defa daha i2!hara f1rsat verdi. 

CUMHUR1YET 18 Temmuz 1938 

T1bbiyenin 329 y1b 

mezunlar1 

Diin, kendi aralartnda 
bir toplanb yapblar 
Ttbbiye mektebinin 329 y1h mezun

lar!, dun Biiyiikadada, Akasya otelinde 
toplanmili ve mektebden mezun olu~an
mn yirmi be~inci y1hm kutlularni$lardir. 

329 senesinde T1bbiyeden 117 ki~i 
mezun olmu&tur. Bunlardan anc.ak 63 
hekim, bugiin hayatta bulunmaktad1r. 

Diinkii toplanhda, bu 63 hekimden 
ancak 26 kieyi ham bulunabilmi&tir. Bir
birlerini uzun zaman gormiyen bu arka
da&lar, diin aralarmda eski hatrralan ta
zeliyerek ne$'eli bir vakit ge~irmililerdir. 

Uzaktarkta gerginlik 
lBa$taratt l tnct sahtJede 1 

icras1 maksadile tah§id edilmi§ oldugu bir 
mada Sovyetlerin meydan okumalanm 
J aponyanm kabul etmesinin pck fena bir 
zamana tesadiif etmi§ oldugu umumiyetle 
beyan edilmektedir. 

Osani gazetesi, hadise yakmmda iki 
f:rkadan fazla Sovyet askerinin tah§id e
dilmi§ oldugunu haber vermektedir. Ha -
disenin kuvvetleri iskandil derecesinden 
ileri gitmesine ihtimal verilmemektedir. 

M oskovamn tekzibi 
Moskova 17 - Tass ajans1, ~arki Si

beryada gfiya harb hali ilan edildigine 
ve Marelial Bliiher'in de ora kumandan
hgma tayin edildigine dair Cenubi Ame
rikada c;1kan haberlerin kat'iyyen esass1z 
ve uydurma oldugunu beyan etmekte -
dir. 

Rusya, Letonyayz protesto etti 
Moskova 17 - T as Ajanst teblig edi

yor: 
Letonyadaki Sovyet elc.;isi 13 temmuz 

tarihinde bir Leton tayyaresinin Sovyet 
hududu iizerinden iki defa uc;mu§ olma
stm Leton hiikumeti nezdinde protesto et
mege memur edilmi§tir. 

Sovyet makamatma gore bu hadise, ilk 
defa olarak vaki olmu§ degildir ve Leton 
tayyareleri son zamanl.a.rda Sovyet hu -
dudu iizerinden birc;ok defalar uc;mu§lar
drr. 

Pahahhkla miicadele 
tetkikleri 

Bursa (Hususi) - tkhsad Vekaletinin 
memlekette pahahhkla mii.cadele rnev
zuu iizerinde tetkiklerde bulunmak ic;in 
lngiltereden getirttigi miitehass1slar -
dan doktor Benhay'la Vekalet Hukuk 
Mii~aviri Haldun Sarhan §ehrimize ge
lerek tetkikler yapmaktadtrlar. Miite • 
hasstsla mii§avir, Belediyeden ba§lamak 
uzere bir<;ok yerlerle temas ederek pa
hahhk mevzuu uzerinde etiidler yap -
m1§lard1r. MutehassJSa, Belediyede kab
Zlrnallar, sebzecilik vaziyetini anlatml§
lardtr. ~ehirdeki muhteli! piyasa yer -
lerini de gezen rniitehassu;, perakende 
fiatlan alm1~, Belediye biitc;esini ve di
ger liizurnlu rakamlan istemi~tir. Mez
bahaya giderek et mevzuu iizerinde de 
tetkikler yapacakhr. -·-Mahkum olan esrarke§ 

Bursa (Hu.susi) - Demirta~ istasyo
nunda kahvecilik yapan Bekir admda 
birinin kahvesindeki merdiven altmda 
78 par<;a esrar yakalanm1~hr. Kahveci 
Bekir mahkemeye verilerek bir sene 
hapse ve 200 lira para cezasma mahkfrm 
edilmi~tir. -···-Kartaldaki yangin 

Diin, Kartalda, <;irnento :fabrikasmm 
arka tarafmdaki bir bu~uk donum ara
zide bulunan otlar yanml§hr. Otlarm 
bir banliyo treninden sH;nyan kJVJlclm
la tut~tugu anla~1lrn!§, at~, daha ziya
de geni~lemeden sondiiriilmU§tiir. -···-Sokaga diiten k1z 

Samatnayada !stasyon caddesinde o
turan terzi Ko~onun ku~;uk klZl Anas -
tasya dun ibir arahk sokaga ~1kmak is
temi§, a'blast Fofo buna rnani olmaga ~a
hm~t, fakat ku<;iik karde~ini dinlemiye
rek ka~ml§br. Esasen asabi bir ktz alan 
Fofo karde§ini geri ~evirmek i~in pen
cereden seslenecegi s1rada muvazene • 
si bozularak sokaga dU§rnU§, agtr suret
te yaralanrnt§br. imdad1 sthhi ile Cer
rahpa§a hastanesine kaldmlarak tedavi 
altma almmt~br. -···-Kendi otobiiaiiniin altinda 

kald:i 
Kurtul~ - Beyaz1d hattma i§liyen §o

for Saidin idaresindeki ot'Obiis evvelki 
ak§arn son seferini yapbktan sonra ga
raja ~ekilmi§tir. Bir arahk Said araba
mn altma girerek ufak bir tamir ya -
parken nastlsa makine i~lemi~ ve araba 
hareket etmi§tir. Saidin ba~ t~:kerlek 
altmda ka1arak yaralanmt!?br. 

FOTO ..... : : ..... : ...... :: 
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Ayhk san' at ve aalon . 
mecmuas1 

Ballkc1n1n k1z1 Marie Glory 
~imdi sinema artisti Jaques Catelain'in yanmda 

hizmet~iligi ediyor ve vaziyetinden 
memnun oldugunu soyliiyor 

oda 

Evet, §a§maym!z, Marie Glory, sine-j 
rna artisti Jaques Catelain'in yanmda o
da hizmetc;iligi ediyo1 ve vaziyetinden c;ok 
memnun oldugunu soyliiyor. Bu i§, na
s!l oldu? 0, uzun ve hazin bir hiki.yedir, 
hem de beyaz perdede bile emsaline na
dir tesadiif olunan bir peri hikayesidir. 

V aktile F ransa 5a hillerinden Hoof
leur' da kii<;iik bir bahkc;1 klZl vard1. Di
ger sekiz karde~!nin en kii<;iigi.i oldugu i
c;in bu yavrucak c;ok dayak yer ve dai
ma fen,a muameleye maruz ka!Jrd1. Onun 
ic;in arama evden ka<;ar, ta§ kovuklarm
da yatar, fakat bir miiddet sonra c;aresiz 
gene eve donerdi. Bir giin acayib bir 
tak1m kadmlar ve erkekler, ellerinde kor
kunc makinelerle oraya geldiler. Bunlar, 
sinemac1 imi§ler meger.. Frans1z kadm 
muharrirlerinden Lucie Delarue Mar· 
drus'iin eserinden iktibas edilmi§ bir kor
dela c;evireceklerdi. Rejiyi, tanmmi§ sah· 
ne vazu Marcel l'Herbier idare ediyor
du. Sokakta tesadiif ettigi c;ocuklann a
rasmda bir kii<;iik k1z rejisori.in nazan 
dikkatini celbetti. Filmin bir sahnesinde 
bir takim kiic;iiklerin de otekine berikine 
muziblik etmeleri lazJrnd!. Onun i<;in kor
delanm b.a§roli.inii oymyan Betty Bal
four' a: 

- Bakm, dedi, i§te bu krzcag1zla et
rafmdaki c;ocuklar bizim i~imizi gorebilir

ler. 
Sonra k1za dondii: 
- Yavrum, dedi, sinemada oynamak 

ister misin? 
Kiic;i.ik smtb: 
- Oynamak isterim aroma, dedi, ne 

yapacagrm1 bilmem ki .. 
- Biz sana ogretiriz!.. 
Cidip annesinden miisaade almd1. 

Sinema artisti Marie Glory 

Bu suretle me~ur «Kiic;iik daktilo» 
tipini yaratmi§ alan gene artist meydana 
c;Jkt!. Peki, hakikt Marie Glory ne ol
du? 

0, yedigi dayaldara, g()rdiigii haka
retlere dayanam1yarak bir giin babasmm 
evinden kac;h, Parise geldi ve vaktile ta
mdJgi artistlerin vll!Jiasile kendisine bir 
i~ bulmak istedi. 0, tabit artist olmak 
hulyasmda idi. Lakin diinya herkesin hul· 

yasmm hakikat olmasma imkan b1ralm 
mt ~ Jaques Catelain onu oda hizmetc;isi 
olarak yamna ald1, biraz sonra da evlen
drrdi. Bugiin iyi bir aile kadm1d1r ve 18 
aylrk bir de c;ocugu vardtr. 

Cazeteciler, Marie Glory'ye kendi is
mini ta§Jyan me~hur sinema artisti hakkm
da ne dii§iindiigiinii sormuilar ve iU ce
vabJ almi§lardir: 

- Ben onu evve~a akrabamtzdan bi
ri zannettim de sevindim. Sonra da ara
rn!zda bir karabet mevcud olm..ad1gmt 
anlaymca mi.iteessir oldum. F akat zan
netmeyin ki onu k1skamyorum.. Hay1r .. 
Onun «Kiic;iik daktilo» filmini bir c;ok 

ANKARA: 
14,30 kan~~k plak ne§rlyatt - 1 

Tiirk mus!klsi ve halk §arlularl 
j ans haberleri - 18,30 plak "'"'"u ~·
Ttirk mus!ki.<;i (Makbule) - 20 
ve arabca ne~riyat - 20,15 Tiirk 
ha}k ~arkilart (Handan) - 21 
(~evket Siireyya. Aydemir) _ 21,15 
salon orkestrast - 22 ajans haberleri 
.son. 

isTANBUL: 
14,30 plakla. Tiirk m usikisl - 14,50 

dis - 15,05 plakla Ttirk muslklsl 
muhtelif plak ne§riyatl _ 16 son 
pllkla dans muslk.isl - 19,15 Rifa.t 
kada.~lan tarafmdan Ttirk musiklsl 
ha.vend) - 19,20 ~ocukla.ra masal: 
Nine - 19,55 borsa haberlerl - 20 
n: Grenvl9 rasadhaneslnden naklen. 
tafa c;aA-lar ve a!1kad~an tarafmda11 
muslkisl - 20,40 hava raporu - 20,43 
RIZa Dogrul tarafmdan arabca 
.saat. ayar1, orkestra _ .21,30 
tl: Ibrahim ve arkada§lan 
Ttirk mu.slk.lsl (karcaA"ar fasl!) -
zlk ve varyete: Tepeba~1 Beled!ye 
sinden naklen - 2.2,50 .son haberler 
sl giiniin progranu - 23 saat ayarl, 

Y abancr merkezlerdell 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
22,15 Milano: Muclca. 

1,05 Stuttgart: <}ar ve :Gltnmen.u~-
Biiyiik konserler 

21,05 Beromiinster: Mozart'm 
21,05 Prag IT: Senfon!k musiki. 
21,15 Briino: Orkestra kon.serl. 
21,35 Paris (P. T. T.): Orkestra 
22,05 Kolonya: Muhtelif parQalar. ~• 
22,05 Prag: Qek filarmonik ol'kestr--

nm kon.seri. 
~.15 Miinlh: Bach'in eserlerl. ""' 
.22,25 Londra (Regional) orkestra v 

serl. 
22,35 Roma.: Senfon!k konser. 
23,05 Budape§te: Orkestra konserL 

Eilenceli konserler 
19,05 Stuttgart: Muhtellf paryalar. 
19,20 V!yana: Plyano mus!kls!. 
19,25 Laypzig: Piyano par~alan. -~ 
21,06 Londra (Regional) p!yano mil"' 

klsi, 

N elesli sazlar orlrestralart 
21,50 Stokholm: .A.skerl havalar. 
~~~~~====~~ 

Konya adliyesind 

feci bir cinayet 
Giinde 40 frank iicret verilmesi kararla~
tmldt. Kii<;iik ktzla maiyetindeki c;ocuk
lar filimde bir bahc;eden portakal ~alan 
aktorlere gozciiliik ettiler ve diger bir 
tak1m §aklabanhklar, marifetler daha 
y,ap!Ilar. 

kereler seyrettim ve her defasmda daki- Bir mahkum mahke 
kalil rca alkr§ladJm .. 

Kii<;iik k1z, hem para kazan1p hem de 

alayh i§ler gordiigii i<;in fevkalade mem
nundu. <;;ok sevimli oldugu ic;in ayncp. 
artistler de kendisine yemi§ ve para veri
yorlardl. Arhk sevincine payan yoktu. 
Fakat en ~iizel romanlar, en tath hika.
yeler de birgiin gelip nihayete ererler. 

C .... __ B_i_r _i_k_i _s_a_t_•r_l_a_) den ~·kar ~Ikmaz r k' ' 
- koridorda oldiirdii 

Filmin c;evrilmesi hitam buldu. Her
kes k1za veda etti. Kiic;iik iki gozii iki 
~e§me: 

- Beni de beraber g()tiiriin I 
Diye aghyor, !1trpmtyordu. Betty 

Balfour: 
- Ben 1ngiltereye gidiyorum, dedi, 

sana oradan §eker, c;ikolata gonderirim .. 
Adm ne senin bakayliill •• 

- Marie Glory I .. 
- Aman ne gi.izel isim.. Eg~r biitiin 

diinya beni adJIDla tammarm, olsayd1, 
derhal degi§tirir senin isxnini ahrdJID .. 

Bu hadise, tam on sekiz sene evvel 
cereyan ediyordu. 

Bir giin Arlette Jenny miistear namm1 
ta§Iyan ve yeni yeti~mekte alan bir sine
rna artisti Marcel l'Herbier'ye miir,acaat 
ederek: 

- Ostad, dedi, ta~Id!glm isimden 
memnun degilim, bana ba§ka bir tsJID 
bulur musunuz? 

Rejisor biraz dii~iindii ve kiic;iik bahk
c;t kiZlnm Betty Balfour'la birlikte pek 
begendikleri adm1 hahrhyarak: 

- lsterseniz, dedi, Marie Glory is
mini ahmzl 

* Myrna Lov ile Clark Gable yakm-
da cevirecelderi «T utulam1yacak kadar 
steak .. » filminde mevzu gazetecilikle son 
derece alakadar oldugu i~in bu kordela 
yap1hrken teknik mii~avirlik vazifesini 

ifa etmek iizere «News of the daY» ga· 
zetesinin sahibi ] oseph Hub bel ang&JC 
edilmi~tir. 

* Miiteveffa me~ur kadm alim 
«Marie Curie» nin hayatmm sinemaya 
~ekilmesi hakkt Holivud' daki bir sine -

rna &irketi tarafmdan satin almmi~t,r. Ki
tabt yazan da Marie'nin k1Z1 Ev Curie
dir. * Sinema artisti Melvyn DougJas ay· 
ni zamanda iyi bir musiki§inastlr. Bo, za
manlannda giizel ~rk1lar bestelemekte -
dir. 

* Franstz muharrir ve reiisarii An -
dre Hugen «Marn kahramanlan» ismin
deki filminin ilk sahnelerini c;evirmege 
ba~lamt~ttr. Bu kordela Umumi Harbe 
aid bir eserdir. Ba~rolii Alman aktorii 

Albert Basserman oymyacak ve kendisi
ne Fransrz artistlerinden Bernard Lane
ret, Suzanne Despres ve sair san'atkarlar 
refakat edecektir. * Eleanor Povell yakmda c;evirecegi 
«Honolulu» filminde ince madeni telden 
ori.ilmii, bir c;orab giyecegi kin §imd!den 
bu hususta ekzersisler yapmaktad1r. 

• • 1938-39 mevsimi filmlerinden 

Edvard G. Robin10n • Son Kangster • filminde 

Facia ve polis filimleri kahramani A- dir. F aht oyle bir baydud ki sonunda 
merikah artist Edvard. C. Robinson, bu- c;ocugunun §eref ve saadetin.i korumak i
giinlerde «Son Gangster» filmini ~evirip c;in kendi hayatm1 feda ediyor ... Bina· 
bitirdi. 1sminden de anla§Jlacagt v~hile enaleyh buna sade Lir macera filmi degil, 
bu kordela, Amerikamn me§hur haydud- feragat ve fedakarhk filmi demek daha 
lanndan birinin hayabm ta$vir etmekte • dogru olur. 

Konya (Hususi muhabirimizden)·l 
Agtrceza mahkememizin koridorunda ~ 
cinayet i,Ienmi§, Bozkirh Hasan isrnJ 
birisi Bozknh Hiiseyni bir 11ak1 ile y~ 
hyarak oldiirmii§tiir. Bu vak'amn ~ 
kanh olan mukaddemesi §Udur: 

Konyaya bagh Bozktr kazasmm LP 
gu.~ k~yiin~den Cafer oglu Hiiseyi~ 
Huseym oglu Hasan bundan bir b~ 
y1l kadar evvel bir kadm meselesincll 
dola}'l birbirile bozU§IDU§, sonra Hiise~ 
Hasam tabanca ile yaralami§tU, Bu f1 
ralanmamn intikammt almakta HasJ' 
Hasanm karde§leri alan Siileyman ~ 
Mehmed ge11 kalmami§Iar, Hiiseynin akl' 
basmdan biri alan Mustafay1 oldiirwiit' 
lerdir. Hadiseye vazJYed eyliyen zabl~ 
yaralama vak' asmdan dolay1 HiiseYtll' 
oldiirme vak' asmdan da Hasanla kardd' 
lerini yakahyarak mahkemeye tevdi et: 
mi§tir. hte Konya ag1rceza rnahke!lletl 
bir miiddettenberi bu zincirleme vak'ala' 
nn muhakemesile me§guldiir. Muhaket11

1 

hitam bulmu§, karar verilmi§tir. Kar~r• 
gore, Hiiseyin, Hasam yaraladrg1ndt 
dola:Jl.l be§ sene, Hasan ve karde§leri 

1 

Mustafay1 oldiirdiikleri ic;in dokuzar ,t 
ne hapse mahkum olmu§lardJr. Muha~l' 
me salonunda karan tebellug ettikten sO~ 
ra dJ§anya ~1kan mahkumlardan Ha51Jio 
oradaki aptesaneye girip ~1kt1ktan soii]'J 
alb tane siingiilii jandarmanm bulunrn'5~ 
na ragmen elindeki c;ak1y1 eskiden kelldi' 
sini yaralami§ alan Hiiseyne batmp c;lkar" 
maga ba§lamt§ ve pek ani olan bu hart' 
kete jandarmalar mani olunc!ya kad•~. 
Hiiseyin kendisini oldiirecek yarala11 3 

'.1" e' rnt§hr. Derhal hastaneye kaldmlan nU5 

yin orada olmii§tiir. 
V ak' ayt miiteak1b sorguya ~ekilen J-Ia• 

san: 
- Onu oldiirmekle intikamimi aldll11' 

0 be~ !ene hapse mahkum oldu. Ben dO" 
kuz seneye. Ni~in o benden evvel hapis'' 
neden c;1ksm, demistir. 

HALKEVLERIN~ 
Bak1rkoyde sergi 

Bak1rkoy Halkevinden: . 
Evimiz sosyal yard1m §Ubesi Eli~Jetl 

sergisi 17/7/938 pazar gunu saat 14 ~ 
Halkevi kuragmda a<;1lmt~hr. Set t 
24/7/938 pazar giinu ak§arnma ]I: ads 
her giin saat 15 ten 18 e kadar umurT111 

a<;Jktir. 

Lisan dersleri 
Uskiidar Hal•kevinden: erl 
Evimlz<ie (frans1zca, lngillzce) dersl II'• 

ver!lmeA"e ba§lanmt~tlr. Ders!er paras1zd .., 
Kaydolmak lst!yenler Ev i~yarliA"ma blll 
vursunlar. 
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dmriimiin kitah1ndan: 
Elli sene evvel Galatasaray 

Yazan: SELIM SIRRI TAR~ 

b' vakarh duru§U var! Altm 
GeceyatlSl mektebi onceleri bana :- liiguni.in incecik kordonu 

raz gli~ geldi. izin gi.inlerini iple <;e~l- a~ml§ sallamyor. Natuk, 
Yordum. Bi.itiin Tiirk yah mekteblen ° " 

kenarh goz
kulagmdan 

kamil, bir 

t Frans1z! devirde per§embeleri ogleden sonra a- b M 
til edildigi halde Galatasaray kurul~u - i§te <;inc;on sakalh sermu asstr « u-
gundanberi cumartesi ve pazar tatll o- sabin•! Ktpkirmizl yiizii, kanh gozleri, 

daima dargm baki§larile, korkudan kar-
htnurdu. Ar .,1smda bizi maymun gibi titretirdi. 

<;:ok gec;meden mektebe Ismdtm. .. - ,. h h b 
kada~larla bag"da~hm. Stmfm en ku • i§te klitiibhane memuru, em esa 

" -s M ktebe hocast cLobo.! Ah bu gorlilecek bir tip-"" ·.. bendrm' e ,.-ugu ve en yaramaz1 · . . . h ·ct· u t 'b' 
YaZildlg"Imm U"iincii ytlmda otuz kt§ihk ti! Bir bacagt ta ta I I. cu opuz gt I 

" fr a ho - yuvarlak olan bu t~kma ?acakla mekte-
Stmftmtzdan on arkada§ anslZC ·raf bin 0 devirde ah§ab kondorlarmda do
canuz ve mubassinmtzla bir fotog 
~lkarmag·a karar verdik. k la§trken tok! tok! diye bir ses.<;tk~nrdl.. 

- · · · yo sa Biz de muzakerelerde hep bu ag1zdan 
~ok yaramaz oldugum t<;m mt, tok! tok! diye tempo tutarak alay eder-

kii<;iiciik boyumla arkada§Iarm ho§una 
gitt·•· . . mi beni grupun ortasma dik. 

Igrm Ic;m y 1 iskem- Ah bir de Peronen adh hendese hoca-oturtmaga karar verdiler. a ruz d 
leye oturunca ayaklanm havada ~~1~:~ mtz vardt; ya§l elliyi a<;mt§, vaktinden 
sonra kii<;iik bir tabure buldular, bOy evvf::l bunamt§, §i§man Karamanh bak
ce ben iki miirebbinin ortasma stkt§ - kallara benzerdi. GOzleri giirmez, ~;ifte 
tun gozliik takard1. Bu iistiiste takttjti gozliik 
~lmdi agaran ba§tmla §U yanm astr lerle gene gormez. Talebeyi ne §ahsan 

evvel c;tkard1g1m1z resme bakmak ba;a tamr, ne admt bilirdi. Mesela esami def
elem veriyor. B:ma yeniden ~uk 0 ~ terini burnuna kadar yakla§bnr, bin 
lnU§um gibi geliyor, arkada§larla ba~ zorlukla c412 Selim! gel tahtaya!. der, 
l:Ja$a kon~uyor gibi oluyoru~~ .. benim yerime Abdullah giderdi. 

Sag ba~ta dart parmagt gogsunde ~- Tiirk<;e hocalanmtz i<;inde hat mu • 
yakta duran ibrahim Pa§a ~ade. Fatd allimi izzet Efendi de §ahst nev'ine 
ne haluk, ne terbiyeli, ~e _na; 1~.b1\ <;o- miinhastr bir mubarek tipti. Bi~areye 
~uk ... Beni ka<; kere Emirgan a 1 ya lSI· yapmadtg1m1z kalmazd1. 
na giitiirmti§tii. Zavalll, Londra sefare- izzet Efendi zamamnm biiyiik bir 
tinde Ba katib iken vefat etti. Onun ya-
.... d . emlede oturmu" ellerini gog"_ san'atkar1y:dt. 0 devirde onun ayarmda 
... a 1 " hattat yoktu. Smtfm boydan boya du -
SUne kavu§turmU§, sevimli yiizlii, zeki V.ll'lnl kaphyan kara tahtaya, merdive-
bakt§lt ~ugun adt HakktdJr. <;ok ~e- ne ~1karak harikulade giizel yaztlar ya
nebaz oldugu i~in Horoz Hakkt! derdlk. zardi. 
:a.efik Halidin agabeyisi. Bir zamanlar Bir giin beni ayaga kaldtrdt; niyeti 
barbhanei Ami.re miidiirii idi.. 0 d.~ ge- bir sattr siiltis yazdmp tashih temekti. 
~enlerde bir daha konu!?mama~ .:uer.e Ben tebe§iri saklad1m ve tebe§ir yok 
dudaklanm kapadt ve diinyaya gozlen- efendim! dedim. Hiddetlendi, nasll yok? 
ni yumdu. Onun yanmda Kadri Pa~a Ben §imdi orava bir kutu tebe§ir koy -
Zade $evket! 0 da haluk, miiste~na brr dum! dedi. Peki oyle ise havada yaz! 
~ocuk! Bir arahk Be§ikta§ Belediye re- Ben dogru yaztp yazmadtgmt analnm, 
isi idi 0 da A1lahm rahmetine kavu§· dedi ve yaz bakahm: 
tu. O~un yamnda mubasstr .ef~ndi, ne- .c~nabl rabbi mennat'l• 
kadar gok kulaklanmt c;ekmi§h. Adam- Ben tabii ba§ka miinasebetsiz bir §ey 
cail;lz beni severdi aroma ne yapsn~, 0 yazdrm. 
kadar ~ok ktzdmyordum ki, ihtiyan e- Hoca yerinden firladt: 
linden gidiyor, kulaklanma yapt~tyor- - Sil <;apkm! Sil! . 
du. Sonra ai!;ladtgtmt goriince. yum~§U- Silecek bir §ey yoktu, yazmadtm ki 
Yor ve giinlumii ahyordu. Bemm sagn~- neyi sileyim? diyecek oldum. Tekrar 
da oturan franstzca hocasi !;Ok ters btr 

d. hayk1rd1: Sil! diyorum sana, §imdi aya-
adamd1, hi<; yuzii giilme~ .1. • 

Her ikisi de c;oktan g1d1p gclm1yen • gtmm altma almm da goriirsiin! diye • 
Jere kan~ttlar! Onun yam,nda smtft.n rek tizerime yiiriidii. Tabii ben de ya • 

~ - F d' B r Ianctktan havada yaztlanmt sildim. sevimli, temiz yiirekli c;ocugu u~. :. .~ 
elini obliri.inlin iistiine koymU§ du§unu- Tekrar ba§ka bir §ey s<iyledi. Bu sefer 
Yor. Onunla ~ok sevi~iyorduk. Ne bii - gene 'tniinasebetsiz bir §CY yazd1m. 
Yiik projelerimiz vard1.ikimiz de Askeri Ktzd1: kan tepesine <;1kt1: 
T1bbiyeye gidecck, kadife kollu ktr _ - Ne haltediyorsun, dedi ve yiiziime 
mtZI ~eridli elbiseler giyecek, belimize bir tokat att1. 
kihct takm §ak1rdata $aktrdata Galata- Ben, tokatm actsmdan ziyade, §irret
saraya ,gelip Rum ve Ermeni mubas - ligimden bir yaygara kopardtm. Ava • 
strlara caka satacaktik. Tesadiif bizi zim c;tkttgi kadar bagirmaga ba§ladim. 
birbirimizden av!rdt. 0 Tibbiyeye, ben Bu sefer zavalh adam mekteb idare -
Miihendishaney~ girdim. 0. klymetli bir since duyulur da belki mes'ul olurum, 
tabib oldu. Fransada tahsilini bitirdi, korkusile yumupdt. 
bahriveye gcc;ti. Bu namus ve fazilet _Sus, aglama! Hocanm vurdugu yer-
timsali doktor tedricen ilcrliyerek pa- de giil biter anladm mt? dedi. 
§ahqa kadar viikseldi. Bundan epeyce Ben hPm aghyordum. hem de: 
zarnan evvel t<>kaiid oldu, nihayet \,; da . _ Sizf' de hocamz vaktile vurmu§ da 
~C<;f'~lerde ebediy<>t volculuguna c;Iktl. sakagtmzda giiel bitmi§! diye mmldam
Otekt arkada~lar da hirer hirer son sii- ~yordum. (izzet Efendinin ~akagmda ktp-
kuta daldtlar. k. ku""u"k bir domates kadar et he-

R · d b Jrm1z1 " 
.. es~m e enim arkamda ellerini gog- ni vardt.) • . 

sufne avu;;tulr~u~ bir gene var. i~te st- - Bak §eytana, hala maskar~!lk .. e~I-
m m en gm:e 1! Ka-;1, gozii, ag·z1 b 1 · kudretten dedi. Tabn butun r .. d'l ' urnu, yor u an 0 
bic;im 1 vucu 1 e ciddcn yak1!l1kh bir sm;f kahkahadan bayildL . 
gencdi! Benden altl ycdi ya~ biiyiiktli. Evet aradan elli sene ge~tl. Ne fran-
Agabevlerimizden biri idi. Gi.ildii~ii za- ' t" kreden kendilerinden ders 

b . · · ·b· d' 1 . s1zca, ne ur ~ . . . 
man Ir sJra tnCI gt 1 I!i en partldardi. okudugum hocalardan htc;btn . hayatta 
Zeki ve c;abskand1. Stmf1m1zdan bir 0 kalmadt. Bugiin 0 irfan mabedmdc ders 
ha,.attadtr. AJlah kendisini daha rok o< b nc1 Yal ' " verenlerin hepsi de bana ya a : . -
miirlii etsin; bu giizel, bu sevimli, bu mz ko§UP oynadtgim bahc;eler, H~t~de 
"tk, bu zarif. bu kocamaz dclikanh es . k d ··ni ya§adtgun " B hayahmm c;ocuklu evti .. · . 
bak Sehremini muavini ay Tevfik ta b' .... 1 bag"ladtglm Jtmnastik sa-
A § ma, gonu . G 1 t mirdir! lonu, ycrliycrinde durnyor. Ve ~ a a-

Bu resme baktikqa, biitlin c;ocukluk saraytn her oniinden ge<;tik<;e !sma~l Sa
havattm, yaramazhklanm ~.oziim~n. o- famn ~u m1sra1 dilimin ucuna ~:llr: , 
niine gelir. Sair n. dogru soyl~mJ~hr: Ben sayei snkfmdfl 1Jeti.~tim bu bwantn. 
•Ge~mi§ zaman olur ki hayah ct!t«n SELIM SIRRI T ARC AN 

deger• 

Elli ytl evvel Galatasaray! i{te mi.i. · 
diir Ismail Bcv' Sevrek saka h, haft£ 
!Wi«;ek bozui:\u. Bab1ali terbiYe~i almJs, 
nazik, Gelebi Evliva ~ibi bir zat. h~e 
ders nazm lVIosYo cDolis•! Mektebm 
z~:min katmda bUyiik odasmda yiiksek 
Piioitrisinin ba~mda ayakta c;ah§IYO~· 
Si.it gibi beyaz sakalt. uzun. b~v?. genJ~ 
ornuzlarile bir atlct gibi d1pdm, ne de 

Bir aile zehirlendi 
Bursa (Hususi) - Gi.irsu nahiyesine 

baglt Ah1koyii muhtarile ailesi ve ~o • 
cuklan, yedikle • bir tatlt ile zehirlen -
mi~lcrdir. Zehirlenen aile efr kami • 
len hastanemi".e getirilmi;ll lavi 
alhna ahnm1c;lardtr. Bu zehirlcnm k-
li etrafmda tahkikat yap1lmaktadtr. 

Edirne asfalt 

yolunun faydalart 

Miirefteliler, istanbulla 
irtibatlartnt bu yolla 

temin ediyorlar 
Miirefte (Hususi) - Trakyamn kal

kmma hareketinde miihim rol oymya -
cak olan 250 kilometrelik istanbul - E
dirne asfalt yolunun i§lemege a«;tlan 
kisimlannda yeni bir hayat yaratmakta 
oldugu goriilmektedir. Trakyayt, can -
land1racak bir kan damarmm yalmz 
gec;tigi yeriere degil, biitiin Trakyay1 
miistefid etmesi bilhassa memnuniyeti 
mucibdir. 

Bu yol, Miirefteye hayli uzak olma -
sma ragmen vapurla 16 - 18 saatlik !s
tanbul yolculuifunu 6 - 6.5 saat gibi k1sa 
bir zamana indirmistir. Bu suretle Mii
refteliler 53 kuru§la 3 saatte vapurla 
Tekirdai!Ina, 100 kurus da otobiise ve
rerek Tekirdagmdan 3 - 3.5 saatte !s -
tanbula gidiyor ve Milrefteden ikidc 
hareket eden bir yolcu 8 - 10 da istanbu
lun gcce hayahna kart§lyor. 

Halkm bugi.in bu yolu tercih etme -
sindeki sebeblerden birincisi, asfalt yo
lun ucuz ve rahat olmakla beraber za
man kazandtrmas1, ikincisi Denizvollan 
vapur navlunlarmm yiikseklii!idir. is
tanbula 88 mil mesafede olan Mlirefte
den vapura binen bir yolcu geceyi va
purda ge«;irccegine gore, kamara bilcti 
almak mecburh:etindedir. Denizyolla -
nmn hatbmtza tahsis ettigi Tayyar ve 
yahut Scyyar vapurlarmm birinci mev
kii 560, ikinci mevkii 460 kuru~ olduitu
na gore. ve birinci mevkile seyahat ede
cek bir yolcunun ak~am yemei!;i ve sair 
masre~flan da hesaba dahil edildij:(i za -
man Miirefte - !stanbul yolculugu, 150 
kurusluk otobiis yolculuguna nazaran 
7 - 7,5 lira gibi miihim bir yekun tut • 
maktadtr. Bu ve buna b~nzer sebebler, 
halktmlZl vapurla seyahat etmekten u
zakla~hrmaktadtr. 

Miirefte • Malkara, yahut Tekirdag • 
Mlirefte yolunun yap1ld1gl giin, Mii -
refteye yeni bir havat girecektir. Mii
refte, bir<;ok §eylerdeki mahrumiyetini 
bu yolla izale edecektir. 

Bugiin yiiksek bir hayat1 ticariyeye 
sahib bu mmtakamn amudu f1karisini 
te~kil ede-cek olan bu yolun Cumhuriyet 
hiikUmetimizin planh ve programh <;a
h~malan, yap1c1 ve yaratlcx kudreti s~
yesinde Tekirdag - I§1klar yolunun Mu
refteye kadar imtidad ettirilerek $ar -
koy tarikile Gelibolu yoluna baglan • 
rna 1 em k abalartmlZ ar mdaki ra
blta;l temin edecek, hem de bu yerlEll'i 
deniz dalgalarmm keyfine tabi olmak -
tan kurtaracakbr. 

Stcaklar devam ediyor 

Havalar, §ehrimizde dun de <;ok s1cak 
ge<;mi~ir. Diin, pazar olmaSl dolaytsile 
halk, adeta plajlara hiicum etmi~, nakil 
vasttalan miitemadiyen yolcu ta§tmi§· 
lardtr. Bogazm iki sahili dun gene, ihti
yar, kadm, erkek denize girenlerle o
riilmii§tii. 

Yukandaki resim, Bogazda s1caktan 
bunalanlarm biraz serinlemek i<;in dun 
kendilerini nastl denize athklannt gos
termektedir. 

Bot sandallar 
izmir (Hususi) - Riisumat idaresi 

motiirlerinden biri, <;e§me civarmda 
Goni adasmda, Yunanh bahk<;tlar tara
fmdan terkedilmi§ dort tane sandal bul
mu§tur. 

Anla§llan, bunlar kara sulanmtzda 
avlamrken motoriin geldigini gormti§ 
ve sandallan b1rakarak diger seri bir 
vastta ile Koyun adasma, oradan da Sa
ktza ger;er.ek yakalanmaktan kurtul -
mu~lardtr. -···-Muhtelia tahsildar be§ seneye 

mahkum oldu 
Bursa (Hususi) - Muhtelif tarihlerde 

makbuzlarda sahtekarhk ve tahrifat 
yapmak suretile zimmetinc para ge«;ir
mekle su<;lu olarak muhakeme edilen 
Mudanya Hususi Muhasebe tahsildan 
Kaz1m Ku~akslZln muhakemesi bitmi~
tir. Kaz1m, be§ sene on ay agtr hapse 
mahkum edilmi!? ve zimmetine ge<;irdi
gi 1759 liranm da kendisinden tahsili -
ne karar verilmi§tir. 

ZONGULDAKTA TETKIKLER: 2 KOSe 

Havzada 2 bu~uk milyar PENCERESiNDEN 
tonluk bl•r defi•ne Var Sehli miimteni 

~.Ail ektebli bir okuyucu sehli mum~ 
U W U leniin ne demek oldugunu 1g-

istihsaJabmiZI her I 300 000 ton arbrarak renmek istiyor ve birka~ da 
Y1 

' ornek verilmesini diliyor. Heniiz edebiyat 

on sene sonra 5 milyon tona ~rkaracagtz 

ikusad Vekili ince komiir tozu ile katrandan yaptlan ve lokomotiflcrde 
• kullamlan komiir toka.;larm1 seyrediyor 

- Altmdan ne apthr~ 
- Bi.iyiik Harbdenberi yuzunii gore-

mez oldugumuz ~il lira, liiks ziynet e§yasi 
ve nihayet di§lerimiz i~in kuron ... 

- Komurden ne yapthr~ 
- insandan ba§ka her§ey. Almanya-

dan fstanbula getirilen ve bir tiirlu derdi
ni anlatamadigt i~in giimriikten ~tkanla
miyan cam adam bile onun eseridir. 

Filvaki komtirden binden fazla madde 
~Ikttgmt,. Munihteki Doy~e Miizeom de
nilen ilim, fen, san' at, teknik ve tarih sa
raymt gezerken gozlerimle gormu§otiim. 
0 zaman, Cumhuriyet' e yazdigim bir ya
ztda, kiimtirden nihayet insan da yapar
larsa §a§mamah, demi§tim. Komtirden, 
hergiin yeni bir§ey daha ~tkanhyor. Fa -
kat bunlann ba§mda, muhakkak ki buhar 
kudreti ve elektrik takati gelir. Bu iki 
enerjinin kaynagt oldugu i~in, babast in· 
san zekas1 olan medeniyetin, anas1 da 
komurdur. 

Pariste bir resim muzesinde gordiigum 
bir tablo vardtr ki onu hi~ unutamam. 
San§m ve pembe bir kadm ~n~tplak uzan
ml§, iistiine yagan altm yagmurunun altm· 
da sarho§, baygm ve mes'ud btitiin ka -
dmhgm1, butiin varhgm1 altma veriyor. 
T ablonun bir ko§esinde <<Altm, sen, da· 
ha Danae'nin zamanmda bile tann idinl» 
diye ba§hyan bir k1t' a vard1. 

Du§iiniiyorum da, eger, insanltk, Jiipi· 
ter'in kanst olan Danae'nin zamanmda, 
komiirii ke§fetmi~ olsayd1, o zaman ilah
hk §erefini altma degil, mutlaka komtire 
verirdi. 

¥¥~ 

,Simdi Turki§ denilen eski me§hur 63 
numarah ocakta, «Tiirk antrasiti» admt 
ta11yan komtirlerin yaptldtgl fabrikada -
y1z. Burada yalmz bii.yiik bir fabrika de
gil: ayni zamanda biiyiik hir kimya labo
ratuan da var. Galatasaraydan arkada· 
§Im kimyager Mithat, bana i:z:ahat veri -
yor. Y aln1z antrasit fabrikasmda balnmz 
komiirden neler ~tktyor: 

I - Kullamlacagl yere ve i§e gore, 
muhtelif cesamette numara numara antra· 

sit, 
2 - Havagazi, 

3- Ham katran, 
4- Benzol, 
5 _ F abrikada elde edilen gazleri 

y1kamak i~in y1kama yagi, 
6- Kreozot, 
7- Fenol, 
8 - Krezilol, 
9 _ lnce komiir tozu ve katrandan 

mamul komur tokadan. 
Benzolden de aynca ii~ ~e§id benzol 

ahmyor: 1 _ T ayyare benzolii, 2 -
Hafif benzol 3 - AgJr benzol. 

Yukandaki maddelerden daha bir su· 
ru tali maddeler istihsal edilebilir. Fa kat, 
bunlar, ayn fabrikalar ve arn iht~s~s ~§i
dir. Halbuki antrasit fabnkasJ, 1y1 ems 
kok komurii istihsal etmek i~in yaptlmit
br. Memlekette diger fabrikalar yaptlm
ca ta§ komiiriinden insan zekasmm ~~~ar
digi binbir madde ve mli§tekkatm heps1 de 
~Ikanlabilir ve ~tkanlacaknr. 

Eski mekteb arkada§Jmm verdigi iza • 
hah dinlerken kok ocaklannda san du • 
manlar yukseliyor, gazler kiZII alevlerle 
yamyor, bir taraftan sulan s1zarak fum· 
lara attlan ytkanmi§ siyah elmas, diger 
taraftan beyaz kudret (benzol) olarak 
imbiklerden aktyor. 

Kari§Jmt7da dunyanm en modern tesi -
sah, te~hizatJ ve makinelerile e§siz bir 
fabrika ~ah§tyor: Komur Turk komiirii· 
dur. Mudiirleri Turk, muhendisleri Turk, 
kimyagerleri Turk, memurlan Tiirk, us
taba~IIan Turk, iKileri Turk, amelesi 
Turk, biitun 'varligi, biitun ruhu Turk, 
hulasa yuzde yuz bir Ti.irk fabrikast. 

Eskiden biitun komiir havza~m1 somuren 
ecnebilerdi. Ecnebi §irketler, 700 ecnebi 
veya gayri Ti.irk teknisyenle ~ah§Irlardi. 
Biitiin havzada ~imdi sermayesi Turk ol-

m1yan bir tek §irketle 40 kadar mi.itehas -
SIS teknisyen kalmi§tlr, o kadar. 

Havza miidiir ve ba§mi.ihendisi Cerna] 
Zi.ihtii Aysan, matbuat miimessillerine 
vermek lutfunda bulundugu konferansta 
soyedigi gibi, milli hukumetin teessiisu 51-
rasmda, Zonguldak, Kozlu, Kilimli, 
Eregli ve Amasra mmtakalannda Rum, 
Ermeni, Frans1z ve !talyan sermayes1le 
i§liyen 89 ocaga mukabil, Tiirk sermaye
li 45 ocak vard1. Cumhuriyet devrinin I 5 
yth i~inde havza ocaklan da, buti.in me:n· 
leket gibi, Turkle§mi§tir. 

Etibank Eregli komiirleri i§letmesi, 
Maadin komiirleri, 
Kilimli komiir madenleri, 
Kire~lik komiir madenleri, 
Kozlu komiir i§leri, 
Hep Turk sermayesile i§liyen anomm 

§irketlerdir. Y almz Turk komiir maden· 
leri anonim §irketinin sermayesi ltalyan· 
du. Kandilli ve Kozluda baz1 ocaklan 
i§letmekte olan bu §irket de Etibankm 
kiracJsJ vaziyetindedir. Yukanda ismi ge· 
~en §irketler haricinde, elyevm faaliyelte 
bulunan 16 muteferrik ocak vard1r ki biri 
miistesna, digerleri kamilen Turklerin e
lindedir. Bunlardan ba§ka Amasra, Ala
caagzl §irketlerile <;avu~agz1, Koseagzt 
istismar mmtakalan gibi te~ekkiiller de 
meydana gelmi§se de esash bir faaliyet 
gosterememi§lerdir. 

Havza, on be§ sene evvel 410,000 ton 
komiir ~1kanrken §imdi bu miktar, gene 
Cemal Ziihti.i Aysamn ifadesine naza ~ 
ran, 2 bu~uk milyon tona balig olmu§tur 
ki on be§ senede 30 misli artmJ§ demek -~ 
tir. Saltanat devrinin 75 senelik faaliyet
ten sonra, varabildigi son haddi, Cumhu
riyet idaresi, be§te bir kadar ktsa bir za· 
manda, altl misli yukseltmi§tir. 

20 sene evvel geldigim zaman, bura -
da ne boyle modern fabrikalar kurmu, 
Tiirk §irketleri, ne de o zamanki kutustiir 
tesisatta, a~ ve muhtac ~ah§hnlan zavalh 
ameleden ba§ka Turk vardt. Yaragcle 
denilen basit tertibatJ kopye ettiginden do
layJ zamanm cahil padi§aht, bilmem han
gi Ruma, «Sayei sanayivayei hazreti pa
di~ahide bOyle bir icad1 miihimde buluna
rak sanayie hizmet ettiginden dolayt Os
mani ni§anJ zi§am ihsan» buyurmu1tur. 

Bugiinkii liyakatli Turk gencleri, ni -
§anla taltif edilmiyorlar; fakat onlar i~in, 
en biiyiik miikafat, Turkun endustri saha
smdaki kudretini gostermektir. 

*** 
Komiire ister siyah elmas, ister kara al

tm, her ne derseniz diyiniz; faka t em in 
olunuz ki bir milletin ve memleketin ha· 
yatmda komiiriin ktymeti altmdan da, 
platinden de, elmastan da ~ok fazlad1r. 
Komiir, bir hayat kaynagtdJr. Elmassiz, 
alttnsxz, platinsiz ya~anabilir amma ko -
miirsiiz a•la. Bana inanmazsamz ltalya
ya sorunuz. 0 halde Zonguldak havza-

SJnda, Karadenizin mavi sulan ve beyaz 
kopukleri arasmda yiikselen yemye~il te
pelerin altmda, bir define yaiJyor. Alttm, 
pulantas1, yakutu ve zumriidii ile en kuv
vetli hayalin bile tasavvur edebilecegin -
den zengin bir define. Zonguldak havza· 
smm, Turk milletinin refaht i~in sinesinde 

saklad1g1 bu servetin yalmz gozle goru
len ve elle tutulan lusm1, 380 . damarda 
400 milyon tondur. Senede 5 milyon ton
luk istihsal program! tahakkuk ettigi talc.
dirde, bu, bize 80 sene yeti§ir. Fa kat ya
pllan baz1 sondajlar, iptidai tetkikler 
Zonguldak havzasmm; ye§il bagnnda 
bizim ic;in sakladigi hazinenin 2 bu~uk 
milyar ton oldugunu tahmin ettirmekte -
dir. Yuvarlak he~abla heber tonu be~ li
rad n hesab edelim. 400 milyon ton 2 
milyar Tiirk lirasi eder, 2 bu<;;uk milyar 
ton ise 12 buc;uk milyar Turk lirast tutar. 
Ne eski zaman zenginlerinden Karun'un 
hazinesi, ne de bir iktisadi buhranm iflas 
ettirebilecegi Amerika milyardelerindcn 
Rokfeller'in serveti, eteklerini Karadeniz 
dalgalanmn optugii bu ye§il kasalann i-

dmi almaga ba§lamadtgi §U sualinden 
anla~IIan okuyucuma verilecek cevabx 
Muallim Naciye btrakttm. 0, sehli mum· 
tenii ~oyk tarif ediyor: 

«Soylcnilmesi kolay gorundi.igu halde 
pek giic olan sozdur. Sehli mumteniin en 
buyuk su u kiil fetsizliktir. Gayet tabii ve 
rev an oldugundan onu i§iten: «Ben de 
bOyle SOZ soyliyebiJirim>> der. hte 0 L.a• 

man ona, gene sehli miimteni kabilinden 
olan: «Zannetme ki ~yle, boyle bir soz• 
Gel, sen dahi soyle boyle bir soZ>> hitabi 
varid olur. <;ah§Ir, ~aii~Ir, kiilfetli bir soz 
sayler. Bu suretle ~ehli miimteniin Ziddml 
meydana getirmi olur. 

<<Schli mumtenie kaptlmtyacak tabiat 
yoktur. Fa kat onu viicude getirecek tabi• 
at az bulunur. Eski ~airier ic;inde sehli 
miimteni soyliyebilecek kabiliyette bulu
nanlardan biri me hur N abidir ve §U be
yitleri 0 soylemi tir: 
$ohreti mal iledlr ma'bedl isldmm da 
Camii kolznci birakja cemaat gelmez 

Evliyayz niamm adett dirinesidtr 
Kendi evzazm etbama isnad etmek! 

Yok bigaraz muamele ehli zemanede 
Kimse ibadet etmcz idi cennet olmasal 

Naci merhum, sehli mumtenii i§te btf 
bi~imde tarif ediyor. V e N abiden de bir 
ka~ ornek veriyor. Eger o zamammtz~ 
da ya~ami§ ve sehli mi.imtenii gene ta.., 
rif etmek zorunda kalmi§ olsaydt sozii -hie; 
§iiphe yok ki- bu kadar uzatmazd1, «An~ 
la~1labileu tiirk~e» derdi. Fa kat om etC 
vermege gelince -gene §iiphe yok ki- yut
kunurdu!.. 

M. TURHAN TAN 

KarlllDl yaralad1 
lzmir (Hususi) - Arabac1 Salih na .. 

mmda biri, Basmahane istasyonunda 
kompartimanlar i<;inde, kans1 yirmi be~ 
ya~mda Fatmay1 agtr surette yarala ... 
mi~ttr. 

Tahkik::~t, hadiseyi ~u §ekilde aydm ... 
latmaktadtr: 

Kan koca gec;inmemektedirler. Ayn 
evler tutmu§lardir ve kadm, bo~anma 
davas1 a~mt hr. Mahkemeden sonra an
nesilc bcraber istC~syona gelmi§ ve Bur"' 
novaya gitmek tizere kompartimana 
binml§tir. 

Bu strada Salih de gelmi~, bart§malC 
istermi§ gibi, kansma hitab ctmi§tir. 
0 da: 

- Salih, senin kizkarde§lerin benim 
aleyhimde c;ok konu~uyorlar. Ben fena 
bir kadmmt~Jm. Sen de benim yolsuz -
luklarima goz yumuyormu§sun. Arhk 
bizim bcraber ya!?amakhg1m1za imkan 
kalmad1. 

Demi~tir. Bu cevab1 miiteakib ktsa 
bir siikut olm\l.li. ve Salih, bir arahk, 

- Senin §U ayakkab1lanm ben almt • 
tim, 

Deyip, Fatmaya, ayakkablanm gos • 
termi§tir. Kadmca~z gafletle cgilir eJ 
gilmez, Salih bir yildmm gibi btc;agml 
.;ekmi~, kadmm sol bOgriine saplam1~tlr. 
Kadmcagtz, fcryadt bas1p o tarafa dogru 
ktvnlmca bu defa da bt<;agt sag bOgriine 
indirmi~ vc elinde b1«;akla, kac;mak is .. 
temi~tir. tstanyondaki iki polis, taban .. 
calanm cekip teslim olmasm1 fhtar e
dince, teslim olmaga mcebur olmu§tur. 
Kadmcajpz agtr yarahdtr. 

···························································· 
~inde sakh kara elmastan daha zengin, 
daha ktymetli degildir. 

Memleketin diger taraflarmda ketfe .. 
dilen ve edilecek olan ta§komiirleri ve 
linyitleri hesaba katmak 1zm, yalmz Zon
guldak ~ Eregli havzasmm komtirlerile 
italyaya kadar biitun ~arid Akdenizin 
komi.ir ticaretini ele ge<;irmemiz ve ko -
mi.ir piyasasma hakim olmam1z miimkiin
diir. 

CeJal Bayann ikhsad VeHletine ge~~ 
tigi gundenberi, komur havzamtzm son uz 
servetinden azami i tifade etmenin <;arele
ri aramyor. Komiir i tihsalahm gittikc;e 
artlrmak i~in planh bir c;ah§ma ba lamt~
br. 

1939 i~in 2.200,000 ton 
1940 » 2,450,000 » 
194 I » 2.750,000 » 
Ye bundan sonra, her y1l 300,000 ton 

fazlasile istihsali 5 milyon tona kadar <;t~ 
karmaga karar verilmi§tir. Bu miktara. 
1948 senl'sinde vanlm1 olacaktJr. On e
ne soma. komur havzas1, bize, her ytl, en 
az 25 milyon lirahk komur verecektir. On 
sene sonra, memleketin c;ehresi busbutiin 
dcgi~ecegi i~in. bu 5 milyon ton komuriin 
de dahili ihtiyactmtza ve ihracahmiZa 
yeti miyecegine ~iiphe yoktur. Cumhuri
yet Turkiyesi, imkanlannm son haddine 
varmt§ ve yerinde sayan bir memleket 
degildir. Endi.i~tri ve madencilik sahasm• 
da, daha yl'ni yola «;1kttk. Bu sahada, ta
biatin aksine olarak yurudiikc;e yorulmak 
ve kuvvetten dii~mek yerine, yiiriidiikc;e 
kuvvetlenmek ve htzlanmak mukadder
dir. 

4.8/DIN DAVER 
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DUn $ehrimizde canh spor hareket eri old 

Diinkii mac;1 3 • 1 kazanan Matbuat takum 

[Ba§taraft 1 inct sah!fede] lub olmalarma asia imkan yoktu. Maa -
Hakkmda, giinlerdenberi ne§riyat ya • mafih, bu tedbirlerin hie; birisine liizum 

pilan bu mac;, Anadoluhisan idman yur· kalmad1 ve gazeteciler, gabiliyeti hak • 
du sahasma biiyiik bir kalabahk toplaml~- kile kazand1lar. 
ti. Her mac;tan sonra miitemadiyen ha· Matbuat tak1m1 sahaya §U kadroyla 
ke~ler}•. oyunc~an tenk~~ eden gazeteci- <;Ikml§tl: 
lenn, 1~1 nazanyattan hhyata ~1kannca, Foto Nam1k • Ressam Erciimend, !z-
ne yapabilecekleri merak ediliyordu. zet Muhiddin • Osman Ahmed Adem 
v· ~erakhlar yalmz gazete k~ri~eri de • Murad_ A. Fuad, ~azi Tezean, Sedad: 
g1ldt. Arkada§Imiz Server Bed1 b1le «Pa- Osman Miinir F oto Salahaddin. 
z~~dan P~~ra» siitun~~a; « Y ere dii§en lstanbulspo;lular ise, ya§ saklamanln 
kag1dm1 1g1hp almakta U§enen veya Ba ~ yani gene goriinmek hevesinin moda oldu-

Foto Gorgii~, gol yakalamaktan 
sennest halde ! 

1 

Ulli yoku~nu l!rmamrken, doh!z kiitiih • 
bane vitrininin oniinde alimane bir duru~
la mola veren lapacJ baz1 arkada~larm» 
yapacaklan bu ma~I cidden merak ettigi
ni yaz1yordu. 

Mac;m neticesini merak etmiyenler, yal 
mz futbolcu gazetecilerdi. <;iinkii lstan -
bulspor tekaiidlerini yenmek i<;in ada • 
makilh hazirlanmi§lar ve aynca da hu .. 
susi tertibat almi§lardJ. Bu tertibatm ne 
oldugunu burada if§a etmegi dogru bul
muyoruz. Y almz §U kadanm soyJiyelim ki 
bu tertibat sayesinde gazetecilerin mag -

gu bu devirde bazt gene arkada§lanm da 
tak1mlarma almak suretile eidden biiyiik 
bir tevazu gostererek sahaya <;Iktilar. Bu 
miihim (I) ma~1 arkada~Imiz Ahmed lh
san tam manasile «idare» etti. Hi~bir SI· 
ziltJya, meydan vermed~ i§in ic;inden 
siynldi. 

11k devre, umumiyetle, miitevazin bir 
§ekilde oynand1, Foto Nam1kla, Ressam 
Erciimend eidden enstantane ve krokile
rini a]maga deger giizel miidahalelerle 
kalelerini canla ba§la korudular. Yiiz.le 
yiiz elli kilo aralannda bulunan 1zzet 
Muhiddin ise, gerek iri govdesine, gerek 
kafasma ~arpan birka~ s1k1 ~iite muka -
vemet etmek suretile, bir iki miihim teh-
likeyi onledi. 

Bu arahk; F enerbah~enin eski oyuncu· 
lanndan orta muhacim Sedad da rakib 
miidafilerin hazulad1klan muhtelif «sui
kasdleri» ustaca bir sezi§le atlatarak ~ok 
tehlikeli bir akii\ yaphysa da kalecinin 
miidabaleleri gol atmasma mani oldu. 

!Ik devre, boylece 0-0 berabere bitti. 
Fakat yanm saat devam eden ilk devre
den sonra iki tarafta da oyuna deva ede
cek pek meeal klmarni§h. Onun ic;in, ikin
ci devrede «§i§en» gazetecilerin yerine, 
ihtiyatlar girdi. Bu ~i§enler rneyanmda, 
<<yerini ilk devrede oynam1yanlara b1rak • 
mak» gibi nazikane bir «formiille», §i§ • 
tigini gizlemek istiyen, tak1mm yiiz kilo· 
luk kaptan vekili 1zzet Muhiddin de 

I vard1. Bu devrede, gazetecilerin «go! I ~inci takrrnile gen<;. t.ak~ml Anadoluhisar 
kralm Sedad bir go! attlysa da, istanbul- Idman Yurdunun b!nnc1 ve gene takiml.a
sporlular buna, k1zarak muavin hattmdan rile kar§Ila§ml§hr. Istanbulspor gen~ ta· 
muhaeim hattma gec;en, gonlii gene teka· k1m1 4-1, birinci tak1m1 da 3-1 galib gel· 
iid Canko Hamid vas1tasile der'hal mu • mi~lerdir. 
kabele ettiler ve beraberligi temin eyledi- Anadoluhisar ldman Yurdunun 
ler. misalirperverligi 

Fa kat, bu berabere vaziyet uzun siir· Gazeteeilerin yapllklan bu mac mii -
medi, Matbuat takrrnmda kii<;iik bir ta· nasebetile, Anadoluhisar~ ldman Yurdu 
dilat yapild!, !stanbulsporlu Canko Ha- heyeti idaresinin ve bilhassa, Bay F ua • 
midden geri kalmadigmi gostermek i~J:i- dm gosterdigi eidden nazik mis.afirper -
yen Ahmed Adem, orta muavin mevki· verlige, te~ekkiir etmeden gec;emiyecegiz. 
inden solac;Iga gec;ti ve ayagma gec;en ilk Anadoluhisan idman Y urdu, gazeteciler 
topu, uzun bir siirii~le kaleye kadar in - ~erefine giizel bir ziyafet verm~kle kal -
direrek, aglara takl!, fakat topla beraber, mamili, ayni ziy~fete Beykoz kuliibii re· 
gazetecilerin sagic;i Sazi T ezcamn da, isi Bay Hiiseyni de davet etmek sure tile, 
aiHardan c;Ikhih goriildii. Meger arka • gazetecilere, Beykozda da bir ziyafet 
da~Imlz, Ahmed Ademin topu k(\leye vermek imkamm hazirlami~l!r. 
siirdiigiinii goriinee, ondan evvel kaleye Filh,.akika, Beykoz kuliibii reisi, Mat
girmi~ ve rakib kalecinin miidahalesine buat takimim, kuliibiinijn tekaiid!erile 
mani olmak ic;in tertibat almi~ !.-.. kar~Ila~mak iizere, 31 temmuz pazar gii

Bu gazetecilik kurnazbgm1 takdir et • nii Beykoza davet etmi~tir. 
mesini bilecek kadar teeriibeli bir gazete· C eza goren oyuncular! ... 
ci olan hakem Ahmed !'hsan, bu golU, 
pek hakh olarak, ofsayd saymaga bjr 
tiirlii kiyamadi. 

Bu golden sonra, Futbol Aiani Ab -
dullahm, ko~arak sahaya geldigi ve ha-
l- ----- l 

Gazeteciler futbol tak1mmda disiplini 
t~min etmek ihtiyacmi duyan takrrn kap
tanhgi, davet edildikleri halde maca gel
miyen ve me~ru bir mazeret beyan etmi
yen, Naei Sadullah, Besim Ko§alay, Ul
vi Ziyaya ve Y ekta Rag1ba bir hafta 
boykot eezas1 vermi$tir. 

Maamafih, bu bir hafta zarfmda, hi~
bir mac yapJ!miyacagi ic;in, bu cezah ga
zeteeiler gelecek ma~;ta oymyabilecekler
dir. 

Tiirkiye bisiklet mukavemet 
yarl§l 

Diin, muhtelif mmtak,alara mensub 36 
bisiklet<;inin i§tirakile yap1lan Tiirkiye 
bisiklet mukavemet birinciligi c;ok heye· 
eanh olmu§ ve biiyiik bir intizam ic;inde 
cereyan etmi§tir. 

1stanbul - Edirne §OSesinde, 150 ki
lometre iizerinde yap1lan bu yan§a ayn· 
ca «milli ekip» napu ,altmda, T alat, E
yiib, 011han gibi iic; k1ymetli bisiklet<;imiz 
de girmi§lerdir. {_;ok c;etin ve yorucu olan 
yan§I bazt bisikle~iler terketmi§, milli 
taknl)a mensub elemanl.ar ise, ko§uyu top· 
lu bir ha.lde bitirmi§lerdir. Bilhass,a, son 
iki yiiz metrede, Orlhanla Eyiib arasm· 

Matbuat taktmmm kalecisi Foto da vuku bulan miicadele c;ok ~etin olmu§, 
Namlk: bir gol kurtanyor neticede bir tekerlek farkla, 011han bi • 

kemin elinden diidiigii zorla kaparalC o- rinciligi kazanmi§tir. 
yunu idare etmege ba~ladigi goriildii. Bu F erd ve tahm ko§usu olarak iki simfa 
hareket, galib vaziyette bulunan gazete· aynlan bu yan§m umumi tasnifi §Udur: 
cilere kar&I bir suika.sd hazirlandigini Birinci - Orban (Milll tak1mdan) 
gosteriyordu. Bunu sezen hakem Ahmed 5 saat 7 dakika • 
lhsan, Futbol Ajammn diidii&ii tam ag- lkinci - Eyiib (milli tak1mdan) 5 
zma gotiirecegi bir mada, iki iic; defa, o- saat 7 dakika. 
nun eline sanlmak suretile gazetecileri O<;iineii - Halil (Eski§ehir) 5 sa· 
maglub vaziyete dii~iirecek penaltJlara at 27 dakika. 
mani oldu. Dordiincii - Mehmed (Denizli) 5 

Oyunun kasden uzablmasina ragmen, saat 38 dakika. 
gazeteciler, Sedadm ayagile bir go! da· Be§inei - T orkum (Istanbul) 5 sa-
ha atarak, galibiyetlerini biisbiitiin tak· at 38 dakika. 
viye ettiler. Oc;iincii golden sonra, dogru· Y elken yari§lari 
sunu s&ylemek lazrrn gelirse, kimsede a· Istanbul su sporlan tarafmdan tertib 
d1m atacak hal kalmami$h. Gazetecilere edilen yelken te§Vik miisabakalan, diin 
hamlanjln suikasdde de muvaffak olu • ogleden sonra, Moda koyunda yapi!mJ§· 
namad1. Onun ic;;in mac;, be~ dakika t1r. Havamn riizgars1z olu§U, miisabaka
fazla oynand1ktan sonra bitirildi. larda iyi dereceler almamamasmi inta<; 

Sahadan c;1karke~ arkada~lar biiyiik etmi§ ve uzun miiddet, riizgar beklendik-
bir gururla ~yle diyordu: ten sonra yan§a ba§hyan yelkenliler, mii-

«- Yanm asn miitecaviz mazimize sabakay1 §U ma ile bitirmi§lerdir: 
ragmen, yapt!gimJz biitiin ma~lan ka - Birinci - Galatasarayh Biirh,an, 54 
zand1k !» dakika 6 saniye. 
lstanbulspor • Anadolphisarl ta· ikinci _ Anadoludan Salahaddin 

krmlarznrn yapttgt miisabakalar saat. 

giren 

T enis mac;lar1 bitti 
Dagd1k kuliibii tarafmdan tertib edi

len «Muhiddin Ostiindail; Celen~ kupa • 
s1» tenis miisabakalan, diin yap1lan final 
ma~larile nihayete ermi§tir. 

T ek erkeklerde, Su,ad, biiyiik bir lto
layhkla ( 6-2, 6-1. 6-2) T eylam yendi. 
T ek bayanlarda da Matm!lzel Grode ski 
6-0, 6-0 Ia Matmazel Kortelli'i maglub 
etti. 

Muhtelitlerde, Matmazel Ari¥)',an • 
Grodeski c;ifti 6-1, 6-1 le Kris Kortelli 
c;iftine galib geldi. 

<;ift erkekler miisabakasJ c;ok heyeeanh 
olmu~. neticede 1brahim Cimcoz - Ar-
menye<; c;ifti, Jaffe • Baldini c;iftini 6-4, 
6.2, 4-6, 6-4 yenmi~tir. 

Umumi tasnifte, Dagc1hk kuliibii 
25,5 puvanla biri~i olmu$ ve gec;en sene 
oldugu gibi, bu sene de <;elenc; kupas1m 
muhafaza etmi§tir. 1kinci 1 0,5 puvanla 
Fenerbah<;e. iic;iincii de 4 puvanla Gii
ne§ kuliibii olmu§tur. 

Di.in yap1ln rokor k1rma 
miisabakalarl 

Kad1koy stadmda, biiyiik bir kalaba
hk oniinde diin, atletizm rekor deneme 
miisabakalan yapilmi~ ve giizel derece
ler elde edilmi~tir. 

Bilhassa, kendilerine bu sene c;ok e
hemmiyet verilen gene atletler, cidden ~a
yam -dikkat neticeler almi~lard1r. Fa kat 
200 metre maniah yan~m Tiirkiye reko
runu knmak te&ebbiisiinde, gene ve de -
gerli bir atlet olan Haydarpa~a spor ku· 
liibiinden Neriman, giizel bir ko~u yap· 
ml$, fakat biiyiik bir talihsizlik eseri o~ 
rak, son maniada dii~mii$tiir. N eriman, 
dii~tiigii 'zaman, kronometreler, tam 25 
saniye gosteriyordu. F aika aid olan Tiir
kiye rekoru ise, 27,8 dir. Eger Neriman 
bu kazaya ugramasayd1, Tiirkiye reko
ru, hie &iiphesiz ehemmiyetli bir farkla 
kmlaca~h. Gene atlet bu sukutuna rag
men, ayaga kalkarak ko~uyu gene birin
eilikle bitirmi&tir. 

Diger $ayam dikkat dereceler de, 300 
metrede, Giine~li Gi:irenin, 36,3 saniye ile 

yaphgi yeni Tiirkiye rekorile, 
de, kmlan rekor ve kiiciiklerin, uzuO 
lamada ve 4 X 1 00 bayrak yari§Jnd~ 
300 metre ko~uda, tesis ettikleri ye!ll 
recelerdir. 

Bu miisabahlarin neticeleri 
Uzun atlama ( 4 iincii ka 

1 inci <;aroglu (A.S.) 5,95 (yeni 
kor); 2 nei Cemal (F.B.) 5,87. , 

200 metre mania - Birinci N~~ 
(H.S.) 30 s,aniye; 2 nei: MamakiS 
Y. Y. K.). 

Bayrak yarl§mdan bir inhba 

4X 100 bayrak (iic;iincii kategori).; 
Birinci Haydarpa§a tak1m1 (Cihad, l" 

zaffer, Neriman, Biilend) 47,2 (tl 
ri:ikor). 

4X 1500 bayrak - Birlnci :Kiil 
Besim, Artan, Kemal ve Recebden p~i 
te~ekkil t,ak1m. 18, 12,5 •. (Y eni Tiirill 
roko.ru). 

300 metr-e - 1 inci: SOren '(Cjii!f' 
36.3 san\ye (yeni Tiirkiye rekoru; 2 ~ 
Zare (lstanbulspor) 37,4, 3 iin' 
Mehmed (G. S.) 38. . 

300 metr~ (3 iincii kategori} - ll 
e!: Muzaffer (S. H) .. 39:~; 2 __nei: ~C 
s1h (F. B.) 40,3; 3 uncu: Kazun 
K.) 40,8. 

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

idman yurdu tarafmdan gazeteciler Dun Anadoluhisan ldman Yurdu sa- O~Uncii - Fene~ah~eden Hayri 
verilen ziyafetten bir inhba hasmd.a ayni z;amanda !st~nbulspor bi- s,aat 1 dakika. Diinkii miisabakaya giren atletler birarada 

--------~--~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. §! varmi§, §imdi de i§te en ~ok bunu di.i- - Perihan, dedi. Ben pek yalanc1 - 0 k,adm amma, annemin siitninesi du 
~iiniiyordu .. , degilim; yalam da, yalancilan da hie; filan degildi. 0 zaman send en sakladJm. Yere incH. Bir kere daha bakl)lt 

Tefrika: No. 69 
- N ereye gotiireyim seni, diye sordu. 

Ma~;kaya m1 gideceksin?.. Y oksa ... Bi
ze gidelim mi?.. ister misin? .• 

P erihan tel ash bir sesle: 
- Sen nereye gideceksen beni de o

raya gi:itiir, dedi. Eger beraber gelecek
sen, Mac;kaya gidelim. 

- Simdi dogru Mac;kaya gelemem. 
ilki:ince mutlaka eve ugramaliyim. 

- Oyleyse beni de oraya gotiir. Size 
gidelim. 

- Peki camm!.. 
Gene kadm, zaten ne zamandanbeti 

kocasmm nerede oturdugunu merak edi
yordu. ~imdi i§te bunu da ogrenmi§ ola
cakti. Sonra, onu yalmz bnakacak olursa 
sanki gene kac;JVerecek samyor, en <;ok 
bundan korkuyordu. Kocasma dogru bi
raz daha sokuldu. Elini SlmslkJ tuttu. 

F eridun, §ofore: 

Nakleden: Kemal Rag~b 
-Eve!.. 
Diye seslendi. 
Otomobil de sesizce, postanenin 0. 

niinden kayd1. 0 kalabahk merdivenler, 
biitiin o siyahlar giyinmi§ golgeler, hepsi 
arkada kalmi~II. ~imdilik koeas1 da ya
mnda idi. Bu otomobil kimin, Feridun 
bu kadar paray1 nert;len buluyor, p.rtJk 
bunlann hic;birini du§iinm.enin sirasi de
gildi. 

Arabanln arkasina dogru <;ekilrni§ler; 
caddelerden, kopriiden, darac1k tramvay 
yol1,:1nndan ge<;iyorlard!. 

ikisi de dalgm, ikisi de dii§iinceliydi. 
F eridun, buraya gelirken, donii§te Pe

rihanla yanyana, kolkola c;~kaeaklanm 
hi~ aklma getilJllemi§ti. Gene kadmdan 
ne bu kadar sevgi, ne de bu kadar heye
can bekliyordu. Meger bu §Imank, bu de
li§men k1zm ne derin, ne ic;li bir yaradll1-

Perihan da §U bir iki saat ic;inde ba§in- sevmem. Fakat sana bir~ok y:alan soyle- Peri!han, birdenbire ~okmii~. ezilmi§- Gozlerine inanam1yor gibiydi. Buras.J ~( 
dan ge~enlere bir tiirlii inanam1yor gj.,. di!n; si:iylediklerimin arasmda yalan o- ti. Hi~ sesini <;Ikarmadi. 0 kadmm kim ridunun mu, yoksa demin soyledigi 
biydi. Feridunu seviyordu; ondan aynl- lanlar pek <;oktu. oldugunu bile sonnad1. Biraz durdu; ne- dmm y:ahs1 m1yd!"?... f} 
sa belki de YJl§lyamiyaeakh; bunu artlk Gene kadm, ac1 aci giildii: den sonra: Kocasi da otornobilden at! ami§, ge tf. 
iyiden iyiye anlami§b. Fakat ne de olsa, - Biliyorum zaten... - Oyle ise, "dedi, beni ister mi bah- kadmm kolundan tutuyQT, beya.z mertll 
sevgisini ilk once ac;1ga vurmak, hi~ bir Dedi. hm? .• merdivenlerden, yanyana ~IkJYorlardi·f, 
kadma yara~mazd1. Hele onun gibi sev· - Oyleyse, dinle l:ieni ... 1lkonce, si- - Neden istemesin ?... Madem ki Kap1dan ic;eriye girdiler. Buras!, .5\ 4 
giye de, sevi~ege de inanm1yan, kendini ras1 gelmi§ken ~unu soyliyeyim: Ben benim tkanmsm .. -. gibi geni§ bir yerdi. SaglJ, sollu bJr ~ 
bildigi giindenberi biitiin bu rn.asallara y:almz oturmuyorum, biisbiitiin yalniz ya· _ Y a ben L Ben ne y,apaeag1m?. kapi goriiniiyordu. !]I 

dudak biikiip gee; en bir k1z, nas1l olup da §amiyorum. Gidecegimiz yerde birisi da- Ben onu ister rniyim L. F eridun bjraz ilerledi; one gec;ti. !:~~ 
ic;inden gelen anla§tim,!lz bir feryad1 sus- ha· var... _ Artik bu kadanna katlanaeahin, kar§Iya gelen bir kap1y1 ac;tJ. Perih 
turamarn1~t1? ... Nas1l olmu§ da o kadar - Bir kadm degil mi?.. Perihanl .. ~imdilik senden en biiyiik ri· yol gosterdi: . 

1 
kalabah&tn oniinde y;aramaz ~ocuklar gi- - Evet, goziim !.. - ~_-_ • d d1 
b h k I D d k 

cam o .. • - Buras1 oemm <;ah§ma o am.. j"!ll 
i ' IQkira hie; Ira ag ami§ti?.. ii§iin ii • Perihan, ne zamandanberi bundan Gene kadm, !Ja§ini pencereye dogru yordu. ~imdilik biraz bur.aya gire J 

c;e kendi kendinden utamyordu. Bir za· ku§kulamyordu. F akat §im.di birdenbire c;evirdi. Beyoglundan ge~mi§ler, ~i§liden de .. ., ·de 
manlar nekadar biiyiik si:iylemi§ olacak duyunca, ne de olsa biraz irkildi, §Jl§Ir· y enikoye dogru iniyorlard1. y a§IIca bir U§ak, birka<; a dun ~e~~i~ 
ki, i§te giiniin birinde, biitiin korktuklarJ d1: N eden sonra otomobil yaVJl§ladJ. durmu§, onlara bakiyordu. Ev 5 ah1db···1~ 
b,a§ma gelmi§ti. F akat ne ohnu§sa olmu§, - Seviyor musunuz, bu hdm1? .. di- Yiiksek duvarlarla c;evrilmi§ bir bah<;e• bOyle birdenbire yamnd.a bir ka 111 i 
hepsi gelip ge~mi§, en sonunda F eridunu ye sordu. nin kapiSlndan i<;eriye girdi. Biiyiik bir · I • h h ld k k .. "I bir;e 
bulmu .. tu·, bundan o"tesi'nJ· de du"•u"nmek roc 1 ge mesi, er a e 51 SI goru en ··~ii' 

~ ~ - 'r K.-.-., yahmn oniinde durdular. c;eriden bir u- d ~·ld' H 1 b k d . . . . ytJ~ 
l'stemi'yordu. '"" d ' . d I . egi 1. e e u a mm ~pymi§.'· t-11"' 

- v a SJZI seviyor, egi m1 ?... §ak ko§IU. Otomobilin kapismi ac;tJ. Pe- niin soluklugu, gozlerini c;erc;evehye~ de~ 
Y an.aklarinda, Mia izleri duran goz· - Sevmez olur mu? .. Hatirlar misin, rihan ba§Im uzatti; ~tr,afma bir goz gez· mJZJ golge adamcagizm bile gozun 

ya§lan, aradahir yeniba§tan bo§antvere· bilmem. Bir kere hastalanmt§b da ben dirdi. Dort be• basamakh, ceni§ mermer k 
~ o ac;mami§tl. .. fe' 

cek gibi oluyordu; fak.at bu artJk iiziin- nekadar iiziilmii§tiim; nekadar c;1rpmmi§· merdivenlerin oniinde durmu§lardi. Kar- Perihan, korkak korkak yiiriidu; ·r ~ 
tiiden, korkudan degil, belki sevincden- tun. ~1da yaghboyah, iki kath biiyiik bir ya- ridunun gi:isterdigi kapJdan ic;eriye gi 
di.-... _, - :Annenizin siitninesi diyordunuz, h. etrafmda da giizel bir b,ahc;e vard1. di. •:~~ "arl 

Feridun 6irClenbire dogruldu~ o lkadm degil mi?... Uzaktan Bogazm mavi sulan goriiniiyor· £Arkast 



18 Temmuz 1938 

Ziraat mektebi talebeleri Hughes'Un seferi 
. d tam bir devrialem 

kOyde, I§ ba§ID a • • • saydmiyor 
B.. k bd kuyan gene, stimdi utiin bir sene me te e o ' 
d 

1
.htiyar ift~iden ahyor, koy Diinyan1n tam muhiti 21 

e hayati dersi ~ k bin mil tutmaktad1r 
hayatmi ya,Jyor, meleke azaniyor Londra gazeteleri Amerikah milyoner 

Hughes'in devrialem seyahatinden uzun 
uzad1ya bahsediyorlar. Daha o zaman 
mumaileyh hareketinin mebdei olan Nev· 
york'tan 4000 mil uzaktayd1. 

Willy Post 1933 senesinde yalmz ba
~ma yapbgt devrialem seyahatini yedi 
giin 18 saat ve 50 dakikada ikmal et -
mi$ti. Hughes'in dart giinden daha az 
bir zamanda bunu ikmal edecegini daha 
o zaman lngiliz gazeteleri tahmin etmi~
lerdir. 

Maahaza gerek Willy Post, gerek 
Hughes tam bir devrialem seyahati yap· 
mam1~lard1r. Ci.inku bunlar kiirenin, 
Sima! Kutbuna yakm tarafmda seyahat 
etmi~lerdir. Halbuki burada kiireiarzm 
muhiti ancak on be$ bin kiisur mildir. 

Hathiistiivada, yani kiirenin tam or
tasmda, diinyamn muhiti yirmi bir bin 
ki.isur mildir. 

Maahaza tayyareciligin bugiinkii te -
rakki ve inki$afma nazaran kiireiarzm 
Hathiistiiva tarahnda dahi devrialem se· 
yahati dort giinden fazla siirmiyecektir. 

Hughes Siberyayt ba~tanba~a katede· 
rek Behrenk bogazmi gec;ip Alaskaya 
geldigi zamanda Fairbanks beldesinin 
biitiin ahalisi kendisini kar$1laml$hr. Kar· 
$1hyanlar arasmda Willy Post'un dul 
zevcesi da'hi vardu. Bu kadm kocasmm 
hatJrasma Fairbanks' da reholunan a • 

• bidenin kii&ad merasimine i~tirak etmege 
gelmi&ti. 

Malumdur ki Willy Post 193 7 sene· 
sinde beraberinde Willy Rogers oldugu 
halde ikinci defa bir devrialem seyahati
ne <;1khg1 zaman Alaskada Point Bas • 
row' da hala esbab1 anla~llamiyan bir ka
zaya kurban ~itmi~ti. 

Ziraat mektebl talebeleri tarwda harman i§lerile ugra§xyorlar 

Ziraal Vekaleti bu y1l kamp devresi l rada en ihtiyar c;i:ftc;inin kumandasina ve· 
llaricinde ziraat mektebleri talebesinden rilm~si v~ muallimleri t~rafm~an, yapt~k
ailesi c;ift~i ve tatil devresinde kendi top!- l~n 1~lenn ve ~uv~ffakJyetlen de~eces1 • 

kl d r"h$m1yacak olanlann mek • nm kontrol edllmes1 1cab etmekted1r. Ta-
ra arm a v- I b . k"" I _] I w I f tebi terketmesine mlisaade etmemi$ ve e eru~ oy eroe a acag1 nurnara ar s1?1. 

b 1 t t'l aylanm mekteblere ve Ve· derslennden alacaklan numaralar g1b1 
un ann a 1 f"l · d ·· · 1 kt M k~l t b ¥1 uesseselere ve koyliilere ter 1 enn e muesSJT o aca 1r. ey.va~~ • 
a e e ag I m . . I k .. ..l .. k t w I k I k ·d · ·· · d t tb"katla g---1rmes1 1 sutc;u u , ereyagc1 1 , peymrct 1 • a1 araz1 uzenn e a I ~... ' 1 k k 1 k · · b" b Bundan ba•ka yogurtc;uluk, yumurtac1 1 , tavu c;u u , 

l<;m 1r program yapm1~ · • 1 k h b b 
Vekalet, Vekalete bagh c;iftlik ve miies- tav~anc1hk, anCJ!tk, h;lyvanc1 1 , • u u at 

1 k d. · 1 · · b"t" d"kten sonra el- ve meyva ambarlan, sulardan 1c;me ve 
sese ere, en 1 1~ enm 1 1r I · · · "f d ··b l"k 
1 · d k" ·t k" lerle c1"varlann- toprak sulamas1 1c;m 1stl a e, gu re 1 • erm e 1 vesa1 ve rna me . .. · h 1 • 1 
d k. k"" 1 d t Ierini de tamim lenn, koy evlen ve a 1r ann m~a tarz ar1, 

a 1 oy ere yar 1m e me I~· · k"l" · 1 1 · 
t · b 1 kt d H len bu ~ekilde amba aJ, p1yasa ve te$ 1 at mese e en, ta· e m1~ u unma a u. a .. 

muhtelif mahallerde talebe ve zirai mii· lebenin koydeki ~esaisi, bu numari\ya 
esseseler koylii i~inde ~ah~maktad1r. esas olacak olan 1der arasmdad1r. 

Belgrad koyunde Talebe yemekleri. mektebce ve adeta 
Dun bir muharririmiz Balgat koyiine bir kamp hal in de temin olunuyor. Tale • 

gitmi$, talebenin cah~malanm tetkik et- benin beraber getirdigi daha miitekamil 
mi~tir. T alebe, bu koyde, at ko~ulu do • bir kiirek, bir t1rm1k veya herhan~i bir 
laph bic;er makinelerile ~ah$makt~dJr. Bu makineye koyliinlin gosterdigi dikkat ve 
c;ah~malar esnasmda . !Jaya~t dlkkat ve alaka ba$hba~ma nazar1 c;ekecek bir hal
makine tekamiiliine atd nettceler de elde dedir. 
edilmektedir. 

Ciftc;ilerden Kerim dayi admdaki 90 
:Ya&larmda bir ihtiyar, koyiin tarlada <;a· 
h$anlan ic;inde en ya$lts1d1r. T alebeden 
?ir k1sm1 orak kullanmasm1 bilmedigi 
l<;in, orakla bi~i~ dersini bu ihtiyar 
Vermekte ve baz.an tarifi dahilinde yap
ffilyanlann kulaklanm c;ekmektedir. 

Gene bu programa nazaran talebenin, 
0?iimiizdeki tatil devrelerinde iki~er, iic;er 
hirer makine ile koylere daa1lmas1 ve o· 
~ ,., 

M illi roman: 2b 

- Hala ne dii§iiniiyorsun onu"~ S r.. ev-
dah mtsm? 

- 0 bana sevdah. Kara sevdah. 
~imdi kudurmu§tur vallahi. Korkanm 
ben ondan, tontonum, odiim patlar. Es
ran t;ekti mi gozii hic;bir §ey gormez. 
Nah, §Uralarmda, §akaklarmda hirer da
mar vard1r, onlar bir kere kabanrsa yap
miyacagl §eY yoktur. Doger de, sager de, 
oldiirlir de, her §eyl yapar. 

- Senin burada oldugun akhna gelir 
mi? 

- Nereden gelecek? 0 beni Galata 
ile T aksim arasmda arar. Am a neden 
korkanm bilir misin ~ Beni bur ada giin -
di.iz bir goren olur, agtzdan ag1za onun 
kulagma gider. 

- !yi soyledin. Senin tanmman benim 

Barutgiicii sahasmda yapi· 
lacak ma~lar 

!peki§ Balat yiinlii fabrikas1 futbol ta· 
k1m1, diin Baktrkoyiinde Barutgiici.i birin· 
ci futbol tak1mile bir rna~ yapm1~tlr. Mii· 
sabaka, lpeki~ tak1mmm hakimiyeti altm· 
da cereyan etmi~. fakat Barutgiicii takt' • 
mmm son dakikalarda penalhdan yapt1g1 
bir golle 1-1 beraberlikle bitmi~tir. 

Yazan: SERVER BEDI 

de hi~ i§ime gelmez. Planun altiist olur. 
fyisi mi giindiizleri sen kuliibden di§anya 
hi~ ~lkm1yacaksm. Anladm mt~ . 

- Peki tontonum. Haydar bem ya• 
kalarsa sag b1rakmaz. Ben de ortalarda 
dola§mak istemem. Hem o kuliibe bayil
dJm ben. N e giizel yer orasi, tontonum · · · 
Cennet. .. Sayende neler gord\im. · ·. B~
rakmtyorsun ki o giil yanagmdan bn o· 
peyim. Hala benden igreniyorsun. Has· 
ta filan degilim, vallahi... Bana kar~l 
ne kadar kapahsm. Hi~bir §eY s<>yiemi • 
Yorsun. Beni aldm, gi.izel bir apartJmana 
gotiirdiin. Kibar, siislii bir kadm oda;ma 
soktun. ;;imd onun esvabl ··m ben giyi· 
yorum. Bu kadm kim? Se di? Ka· 
nn m1, ktz karde§in mi, afto un Ken• 
disi nerede? Oldii mii? Seyahate mi c;1k· 

Simdi Sima! Kutbunda yaz miinase· 
betile geceleri karanhk olmuyor. Howard 
Hughes bi.itiin seyahatini giindliz gibi 
geceleri de aydmhkta yapm1~tlr. 

Hughes «Cehennemin melekleri>> is • 
mindeki me~hur filmi c;evirmi~ti. T ayya
redeki murettebatl te&kil eden arkada~lan 
seyir memuru mUlazim Harry Connor ve 
mlilazim Thurlow, radyo operatorli 
Soddart ve carkc1 Edward Lund' dur 

Vali ve Enciimen 
azalarl geldiler 

[Ba1tara/l 1 tnct sahttecle] 

Muhiddin Ostiindagt lstanbul Umu· 
mi meclisi azalan, Vilayet ve Belediye 
erkan1, ilk va.purla Haydarpa~a garmda 
kar~Jlam1$lard1r. 

Valimiz gayet ne$' eli bir tavula tren· 
den inmi~ ve kar~Ilamab gelenlerin teb· 
riklerine ve gec;mi~ olsun temennilerine 
giiler bir yuzle mukabelede bulunmu~ • 
tur. 

Akay vapun.mda kendisini goren bir 
arkada$lmlza Muhiddin Ostundag, sade· 
ce «adaletin tecelli» ettigini soylemekle 
iktifa etmi~tir. 

Daimi Enclimen azasindan Avni Ya
gtz, hissiyatJm bize ~u suretle ifade et· 
mi~tir: 

«- Hakk1m1Zda ve bir heyet aley • 
hine yapilml$ olan tasniat, Cumhuriyet 
Adliyesinin yiiksek irfanile kar~Jla$tl. 
Kararda denildigi gibi <<insan haysiyeti· 
nin istidlal yolile asia yikilamlyacagi» 
hakikati, en yiiksek kiirsiiden haykmld1. 

Bundan daha belig bir saz olamaz ki, 
benim buna bir~ey ilave etmekligime Iii· 
zum olsun. 

Kaniim lei bu yaln1z bir karar degil. 
azametli bir derstir.» 

tJ ~ Sonra beni aldm, berber! ere, terzile· 
re, kunduradara, di§C;ilere gotiirdiin. 0 
kadar masrafa girdin. Gi.inlerce bir apar· 
t1manda seninle beraber ya§ad1k. Elimi 
bile tutmadm. Bak ben ne kadar guzel 
oldum, degil mi? Kendimi vall a hi ayna
da tamyamtyorum. Sinema yild1z1 ol ~ 
dum. Biitiin bu esvablan benden geri a
lacak m1sm? Son urn ne olacak ~ Bu ku
liibe ni~in geldik ~ Hep o ~ocuga iimid 
vermemi istiyorsun, ba,ka bir ~ey soyle • 
miyorsun. Meraktan oli.iyorum. Kim o 
~ocuk? Ad1 ne? Bari adm1 soyle. 

- Mecdi. 
- Y amndakiler kim? Anas1, babasi, 

k1z karde§i mi ~ 
- Oeg1l. 
-Ya? 
- K1z onun ni~an!ISI. F azla sorma. 
Melek birdenbire F erhada dondi.i, 

tekrar onun iki elini birden tutmak iste· 
digi halde cesaret edemiyerek ~ekildi, 
battm geriye dogru gerdi ve bagud1: 

- Ayl Bu k1z onun ni§anhs1 mt'? 
F erhad arabac1y1 i§aret ederek: 
- Bag1rma I dedi, evet. 
Melek sesini al~altarak sordu: 
- Ben onu ayarhp ni§anhsmm elin· 

den mi alacag1m? 

Dogru manasile ilk 
su .fehrimiz : 

Ziimriid Yalova 
[B(%fmakaleden devam) 

- Y alova sulan ~ok ~fahdir. lnsan• 
hgm iki bin yilhk tarihinde mutemadiyen 
buraya in'itaf etmi~ olan ragbet ve him· 
met, pek yerinde olarak tecriibenin ec
dadimiza gosterdigi hakikatlerden ilham 
ve kuvvet almJ§br. Burada ilk vazifemiz 
Y alovanm §ifa verici sulanm kat'i bir 
muhafaza ve emniyet altma almaktl ki ben 
ilk i§ olarak, icab eden dikkat ve itinanm 
en ileri derecelerini gostermek §artile, i§te 
bunu yapllm. Kaphcalann §ifa verici su.
lan kat'iyetle tecrid ve bunlarm zerresinin 
kaybolmamast temin olunmu§tur. Bnudan 
sonraki i§imiz en modem usulleri tatbik 
suretile tesisatt ikmal eylemek olacakttr ... 

Kont • Kontes Reventlow'un 

Filhakika §imdiki halde bu tesisatm ilk 
nU.muneleri en mukemmel surette viicude 
getirilmi§ bulunuyor: Banyo, buhar te
neffiisi.i, su altmda masaj, su i~inde du§, 
mi.itenavib s1cak ve soguk du§lar ... Avru
pa su §ehirlerini gorenler bu tertibatm 
tenevvi.ii.indeki ehemmiyet derecelerini pek 
iyi takdir ederler. ;;imdi bu tertibatJ bir 
giinde daha c;ok insana afiyet tevzi etmek 
i.izere daha geni§ mikyasta ihtiva edecek 
bi.iyi.ik bir s1hhat mi.iessesesi de viicude ge
tirilmek laz1mdir, ki hi.ikumetimiz.in Y alo-

1 vaya ehemmiyet. veren ve onun ha§mdaki Dunyanm en zengin kadm1 olan Barbara Huttonla, kocas1 Kont R 
miitehassJsl takv1yeye her an hazu olan ventlow'un arala~ndaki talA.k davasma, Londrada baktlmakta oldu~tt 
himmetile pek yakm bir zamanda bu da yazm1~hk. Resimlerden yukcu-1daki Kontes , evinin oni.inde istirahatte iken, 
vucud bulacaktu. a&agldaki de Kontu mahkemeye giderken takside gosteriyor, 1 1 

Celal Sayar hiikumeti ve bizzat Bat
bakan Y alovanm en seri bir zamanda en 
mi.ikemmel bir su ~ehri olmast i~in Ata· 
ti.irkten gelen ilham ve i~areti tahakkuk et· 
tirmege azmeylemi§ bulunmaktadir. Bu 
medeni miiessesenin biran evvel tekemmu· 
Iii i~in Denizbank Mi.idiiru Yusuf Ziya 
gibi c;abuk anlayt§h ve yaplcihk kudretin· 
de ileri bir §ahsiyet de onun i~lerine riya
set ve n~zaretini kuvvetli alakasile yiirli
tiiyor. Y alovanm tanzimini deruhde eden 
doktor Nihad Re§ada gelince bu vatan· 
da§IffiiZ A vrupada dahi hekimligini ve 
bilhassa su §ehirleri hekimligini Avrupa
lt!ar onlinde ve arasmda tamtml§ miiteha&
SIS ve ayni zamanda ba§an kudret ve 
kabiliyetile temayi.iz etmi§ bir ~ahsiyettir. 

Biitiin bu §artlarm bir araya gelmesi 
neticesi olarak Y alovada TUrk vatanda§· 
lanmn kolayhkla ve emniyetle §ifa, huzur 
ve in irah kazanmaga gidecekleri dogru 

anasile bir ~u §ehrimiz, Avrupadaki e~~ 
lerile omuz opiiten mOdern ve miikemmel 
bir su §ehrimiz viicud bulmaktadu, ve de· 
digimiz gibi, biraz zamana tevakkuf eden 
teferruatl bir tarafa blrak1hrsa, bu ilk su 
§ehrimiz bi.iyiik hatlannda §imdiden vii· 
cud bulmu§tur. 

y alova su ~ehrimiz tabii herkesten on· 
ce kendi vatanda§lanm1zm istifade ede· 
cekleri bir s1hhat kaynag1 olacaknr. Fa
kat bu gidi§le Yalovanm mevsiminde bii~ 
tiin Y akm~rk memleketlerinden gelecek 
ihtiyac sahiblerine bir toplanb merkezi o
lacagl zaman da uzakta &ayJlamaz. 

YUNUS NADI 

Maarif Vekili bugiin 

gidiyor 
r Ba#ara/1 1 tncl sahftede I 

Umu.mi kiilti.ir i§lerimiz c;ok iyidir. 
Atatiirk rejiminin bize bah§ettigi bin
bir iyiliklerin biri belki de en ba§hcas1 
amlardanberi miihmel kalm1~ olan kiil
ti.ir i§lerimizin saglam esaslara ve ya • 
mlmaz metodlara dayanarak seri in • 
ki§af1d1r. Cumhuriyet devrinde var ol
maga ba§hyan kiiltiir hayat1, asrrlar
ca si.iriip giden bocalamalarla k1yas ka
bul etmiyecek derccede hareketli ve 
olgundur.» 

F erhad cevab vermedi. 
Kadm agzm1 a~tJ. geni§ bir nefes ald1 

ve solugunu ic;inde bir miiddet tutarak 
durdu. Sonra, birdenbire nefe~ini b1ra • 
ktrken bagud1: 

- Yapamaml 
F erhad da ka§lanm c;atarak, hayretle 

ofke arasmda bir hisle onun yi.iziine bak· 
ml§tl: 

- BagJrma. diyorum, ne yapamaz • 
SID? 

Kadm alc;ak sesle tekrarladl: 
- Y apamam, tontonum. 
- N e yapamazsm? 
- Y oo! .. Ben oyle vicdanS!Zlardan 

deRilim. Kimse ile kimsenin arasma gi· 
rem em. 

• N umara m1 yap1yordu '? F erhad onun 
yiiziine butiin dikkatile bakt1. 

Melek. samimiyetinden ~iiphe ettirmi· 
yen titrek bir sesle ilave etti: 

- Y apamam, tontonum, sen beni so
kakta buldun ama bende de biraz insa· 
niyetlik var. Y apamam. 

- Dur bakahm I N e yapacaibm hi· 
liyor musun? Kendi kendine gelin giivey 
olmal 

- Yapamaml 
- Hala .Oy]iiyorsun. Ben sana fena 
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Ladi Godiva ihtifali 

Ladi Godiva roliinU oyn1yan klz, sokaklan dola~uken • r 

fngilizler, her sene, bir «Ladi Godi- liflerden birisi Miraoel'e hiicum edere~ 
va» ihtifali yaparlar. Bu ihtifal, glizel onu attan indirmek istemi~tir. Halk bu te .. 
bir kadmm, mtmda yaln1z. bir mayo caviiz ka~mnda isyan etmi~. miiteeavizi 
bulundugu bald~. at iistiinde sokaklar1 lin<; etmege kalk1 ml§Sa d3., zab1tanm mli-4 
dola~masmdan ibarettir ve bu merasimin dahalesi sayesinde hadise biiyiimemi~tir. 
esast da, OndOrdi.inci.i amda, <;ester 
Kontunun zevcesi olan Ladi Godiva'nm, Orban Tiirkiye mukave• 
Koventri halkim ~ok ag1r vergilerden 
kurtarmak kin, kocasmm ~arhm kabul met 
edip <;Ir<;tplak, bir at iistiinde ~hri dola~· 

tampiyonlugunu 
kazand1 mi$ olmasid!r. 0 hikayeye gore, Ladi 

kasabaYI dola~uken, halk s1yanet meli ~ 
kelerini c;1plak gorerek iffetine toz kon
durmu$ olmamak ic;in kap1 ve pencerele
rini SIIDSikt orterek evJerine kapanm1sJar 
ve kadma bakmaml~lardtr. 

Bu sene, Ladi Godiva roliinii Mirabel 
Muller isminde on iic ya,mda giizel bir 
k1z yapmi~hr. Fakat, gene klZln kendi • 
sinden daha ya~l1 rakibelerle c;etin miica
deleler ge<;irmek suretile ele gedrebildigi 
bu rol iki hadiseye ~ebebiyet vermi~tir. 
Devam ettiai rahibe mektebi idaresi gene 
kiZln yan ~1plak bir k1yafette halk ara • 
smda dola$masml edebe rnuRayir telakki 
etmi$ ve kendisini mektebden tardetmi~ -
tir. Ladi Godiva roliiniin gene bir k1za 
verilmesi de &ehirde muhalif bir ziimre 
dogurmu$ ve ihtifal esnasmda bu muha· 

bir i$ yaptuacak de~ilim. Senin kadar be· 
nim de vicdamm var. 

- Onu biliyorurn, tontonum.' Andri
yaya nas1l ac1d!~ID1 l'{ordi.im. Y oksa ben 
seninle gelir miydim? Bak... Haydan 
yiiziisti.i buaktim. 

- Kim bu Haydar '? Sen onu nas1l 
tamdm? 

- Ah ... 0 da bir ayn hikaye ... Ben 
sana birQey .Oyliyeyim mi? Kad1n deni· 
len mahluk, kendisini seven erkege cam
m verir. Kim olursa olsun. Ben karasev
daYI onda gordiim. B1rakmazdtm onu 
ama camma tak dedi. Esran ~;ekince su· 
ratma bakilmaz, yamna yakla~1lmaz ... 
0 pis huyu yiiziinden i$siz kahyor. Ar
kada Ian ondan yiiz <;evirdiler. 

- T aksi $oforii miydi ~ 
- T akside de c;ah$h, yapamad1. Hep 

o z1kktm yuziinden ... Sonra iyi bir yer 
bulduydu. Kerim Be in ~oferi oldu. 

- Hangi Kerim Bey~ Ne i$ yapar? 
- Kumusyoncu mu ne imi~. Simdi 

sigortalarla u~ra~Jyormut. 
F erhad ba$ml salladt: 
- Bizim Kenm olmasm? Sigortac1. 
Melek bagud1: 
- Tamyor musun} Giizel bir karis1 

· lstanbul 17 - Bugiin 938 senesl 
Ti.irkiye mukavemet birincilikleri 156 Id~ 
lometre iizerinde saat 7,30 da 14 bolge .. 
den 3 7 ko ucunun i tirakile T opkapJdan 
ba~hyarak Edirne yolu iizerinde yaptl .. 
m1~br. Finale 200 metre kaldigi zaman 
Orhanla Eyiib arasmda 938 senesi ~am· 
piyonlugu i<;in kuvvetli bir miicadela 
ba~lad1 ve 13 saniye suren miicadele Or .. 
han (Kocaelinden) m yanm tekerleli 
farkla Eyiibii p;ecerek Tiirkiye mukave• 
met ampiyonlugunu kazanmasile netico 
lendi. 

Taktm tasnifinde Zekeriyya, F aru'K. 
Ali, E~ki~hir taktmt birinci~ 

!brahim, Kadri, Mithat, Kocaeli taki ... 
m1 ikinci. 

F aruk, f~mail, Hlisameddin, Bursa ta~ 
k1m1 iic;iincii olmu$lard1r. 

var hani ... Ptrlantalar kinde. 
---.. Nerminl 
Melek bd1rarak tekrarladt: 
- Nerminl 
- Tamam ... Bi:lim Kerim ... Hay .. 

dar onun yanmda mtyd1? Ben Kerimi iki 
sene var gormedim. Ekseriya kuliibde 
bulu&urduk. Ben ge<;en sene seyahattey.
dim, p;orii&emedim. 

- Ya... l~te... Onun yaninda idr. 
RahattJ ~ok... F akat buakmaz ki ic;kiyi, 
esran ... Tabii adam hakh ... Kogdu o

nu. 
F erhad mmldand1: 
- Bugiinlerde gelirler. 
-Kim~ 

- Kerimle karJSl. 
- Nereye gelirler'? 
- Kuliibe. Odalan hamlamyordu. 

y ann, yahud obiirgiin gelirler. 
Melek evvela bi.iyiik bir sevincle si~· 

rad1 ve bag1rd1: 

- A 1 •• :..\man goreyim... Meraktan 
olliyordum ... Haydar anlata anlata bi-
tiremez. Hele kadm1 pek merak ediyo • 
rum. Bak ne tesadiif .... Pek mi giizel 
o Nermin? .• 

£Arkan "ar) 
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GRiPi N 
Vucudlinuzde agn, sanc1, stzt, 
kiigmhk, lirperme hisseder et

mez hemen bir ka§e 

GRiPiN 
1 

1 

(,. 
I I 

I 
1• 1 • I 

j__ I 

ahmz: Rahatstzhgmtz hemen 
a peer 

Soldan saP; a: 
1 - Bir cins kii!;iik vapurlar (cemiJ. 2 -

Serseriler (cemiJ, 720 saat!n ters!. 3 - Bu
nu tutan parmaP;m1 yalar, yen!lemeler (ce_ 
m!J. 4 - Tayyare, soru edat1, eski rutbe -
lerden. 5 - Eski sa(; boyas1, kolel!k. 6 -
Yayla at1llr, bir hayvan, blr edatm kJSal
tJlml§l. 7 - Ters c;evir!n H!nd!standa bir 
mihracelik olur, buru~turucu madde. 8 -
Gokten yere !nen dogru hat, vereslye de
gil. 9 - Nagme, Iakrrd1. 10 - B!r deniz 
nakl!ye vas1tasJ, Uzak~arkta blr yanmada. 
11 - Evlenemez, dayak (argo). 

YukarJdan a§aP;1ya: 
1 - Bir !§! Iahzada yapan (!k! kel!me). 

2 - Hayvan vurmaga giden (iki kellmeJ, 
alfabede b!r harfin okunu.:;u. 3 - Yagma, 
demir. 4 - Utanma hiss!, sahte kahraman. 
5 - vazlh, bir emir, b!r daha tekrar eder
seniz burnundan konU§ur. 6 - i~aret, !s
kamb!lde blr kag1d clnsi. 7 - Elle dokun
ma, ne~'ell. 8 - Blr rrk, ayn! !smi ta~1yan.. 
lar, ters c;ev!rln bir renk olur. 9 - Alman
yada b!r havza, tayyare !dare edenlerden. 
10 - Bazt §arkl ve gazellerln arasmda ge
c;er, sarho.:;un feryadt. 11 - Bir yeraltl seb
zesl, tuzak (argo). 

GRi PiN 
Ba~ ve di~ agnlarma, gripe, soguk 
algmhgma, romatizmaya kar§I en 

tesirli ve bier zararstz ilacdtr. 

GRiPiN Evvelki bulmacanm halledilmit 11ekll 
1 2 8 4 I! (5 1 8 !I 10 11 
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tsmine dikkat. Taklidlerinden 
sakmmrz ve Gripin yerine ba§ka 
bir marka verirlerse ~iddetle red· 
dediniz. 

Fenni sUnnet~l 

EMiN FiDAN 
Kabine : Be§ikta§ 

Erip aparttman 
Tel : 44395, EY Su· 
adiye 1stasyon yam 

· eti, herkes kudretiu g(lre verir. 

Dofium ve kad1n hastallklarl 
mllteh BSSISI 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T eleion : 22683 

Yiiksek ikbsad ve Ticaret Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Mektebimizin yiiksek ve lise ktstmlarmd.an bu sene mezun olan talebe
ler icrin 18/7/938 pazartesi giinli saat 19 da Tarabyada Tokathyan otelinde ve
rilecek ak§am yemegine, mektebin blitlin idare mensubini, profesor ve mu
allimlerile beraber yuksek ve lise ktsmmm son srmf talebeleri davetlidirler. 
51 numarah hususi vapur saat 17,30 da Kopriiniin Bogazi\;i iskelesinden ha
reket edecektir. llan olunur. ( 4518) 

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

Birinci smu tesviyeci ve tornac1 almacakhr. 
Kmkkalede bulunan bir fabrikamtz iGin be§ birinci. smtf tesviyeci ile be§ 

tornacxya ihtiya<; vardtr. isteklilerin Ankarada Silah, Istanbulda Zeytinbur
nu ve izmirde Siliih fabrikalanmrza miiracaatleri. ( 4192 ) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

Madde : 1 - Ktrklareli Vilayetinin Babaeski kazasma bagh Erikler yur
du koyiinde mazbutan idare olunan Gazi Hasan Pa§a vakfmdan eldeki ta
pularmda yazrh hu&ldlar i<;inde ( 570 )' donum bir parcra tarla ve biri (1898) 

(iigeri ( 560 ) ve u~iinciisii ( 612 ) di:inum li<; parcra mera ki cem'an ( 3640 ) 
di:inumden ibaret bir par<;a tarla ve li<; par<;a meranm mlilkiyetleri sahlmak 

iizere 11 temmuz 938 giinunden 1 agustos 938 giiniine kadar §artnamesi mu-
cibince kapah zarf usulile artbrmtya konulmu§tur. 

Madde: 2 - Yukanda yaz1h gayrimenkullerin birlikte muhammen be
deli ( 15700 ) lirad1r. 

Madd.e : 3 - !hale bedeli pe§in almacakttr. 
Madde : 4 - ihalesi 1 agustos 1938 tarihine musadif pazartesi gunu sa· 

at 14 te Krrklareli Vaktflar Mudurlligli 1hale Komisyonunca Vaktf Paralar 
Umum Mlidlirlligliniin tasdikma talikan yaprlacakttr. 

Madde: 5 - Taliblerin c 2490 • sayrh k~nuna gore haztrhyacaklan tek
lif mektublanm ( 4 ) uncu maddedeki saatten bir saat evveline kadar Krrk
lareli Vaktflar Mudlirliigu !hale Komisyonu Reisligine vermeleri laztmdtr. 

Madde : 6 - Teklif mektub.ile teminat!Dl vaktinde vermemi§ olanlar 
arttiimlya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde: 7 - Tahmin edilen bedele gore muvakkat teminat ( 1177) 
lira (50) kuru§tur. ' 

Madde: 9 - Sah:;:a aid §artname Ankarada Vak1flar Umum Mlidlirlii
gu Emlak Miidurliigi.inden. istanbulda istanbul Vaklflar Ba§mlidiirliiglinde, 
Kt:klarelinde Vaklflar Mudurliigunde paras1z verilir. 

Madde : 9 - Artbrm1ya i§tirak edenler §artnamenin biitiin muhtevi-
yahm kabul ctmi§ sayrhr. ( 4428 ) 

Sabhk kO§k 
Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden : 

Cumhuriyet ve Ak§am gazetlerinin 18 haziran 938 tarihli niishalarile 
sah~r ilan edilen Said Pa§a ktn Refia Bayura aid Cift~havuzlar C. 76 No.h 
ko§k 19/7/938 sah giinii mahkememiz binasmda satrlacagr tekrar Han olu
nur. ( 4529) 

Kastamoni Orman Ba, miidiirliigiinden : 
Cumhuriyet gazetesinin 2 - 7 ve 12 temmuz tarihli nushalarmda Ta§

koprii kazas1 dahilinde Elekdagt Devlet ormamndan kesilmi§ 11897 metre 
mikabt c;am agacr hakkmdaki ilamn be§inci maddesinde teklif mektublan
nm kabul saatinin H olmay1p 11 e kadar oldl!gu tashihen ilan olunur. ( 4580 ). 

CUMHURIYET 

Acele Sabbk Kargir Ev r 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A

rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biitiin teferriiatJ tamam 
miicedded bir ev sabhkbr. Ogleden 

BASURA ~ARE 

HEDENSA 
d1r. Ameliyatstz memeleri kurutur. Ka· 
m, Agr1y1 derhal keser, Tiirkiye, AI. 

sonra 1crindekilere miiracaat. 
manyada ve biitiin diinyada 

Nafta V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Adanada Seyhan sol sahil sulama ana 

kanalmm temdidi ke~?if bedeli 598,165 liradtr. 
2 - Eksiltme 28/7/938 tarihine rashyan per!iembe glinu saat 12 de 

Naf1a Vek~leti Sular Umum Miidlirliigu Su Eksiltme Komisyonu oda -
smda kapah zarf usulile yaptlacakbr. 

3 - istekliler; eksiltme liartnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk 
i~?leri gene! ~?artnamesi, fenni ~?artname ve projeleri • 29 » lira • 90 • ku
ru~ mukabilmde Sular Umum Mlidlirliiglinden almabilir. Eksiltmiye gi
rebilmek i~in isteklilerin • 27,677 • lirahk muvak',·at teminat vermesi, 
c 200 • bin lirahk Naf1a su i~?lerini veya buna muadil Nafra i§lerini ta· 
ahhiid edip muvaffakiyetle bitirdigi ve bu kabil Naf1a i~lerini ba§ar -
makta kabiliyeti olduguna dair Nafta Vekaletinden almmt§ mliteahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi. 

4 - !steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth saatten 
bir saat evvelline kadar Sular Umum Miidiirlligline makbuz mukabilinde 
vermeleri laZJmdtr. 

Postada olan gecikmeler kobul edilmez. c 2288 • ( 4254) 

Malatya Bez ve iplik Fabrikas1 T. A. $irketinden: 

.Sirketimiz Adana Fabrikas1 mamulah: 
Kaput Bezi Fiatlan: 

Tip (Silindirli <;iftc;i) Geni~?Iik 
2 75 

14 85 
14 90 

Top metre 
36 
:36 
36 

Fiati 
725,-
751,-
784.-

Aynca elbiselik grizet, para ve k1ymetli evrak nakli iGin muhtelif boyda 
...2. diki~?siz torba sipari§leri de kabul E'dilir. 

tplik Fiatlan : 

Vater numarasx 8 
• • 10 
• • 12 

Paketi 

335,-
355,-
395,--

FiATLAR FABRiKA TESLiMtDtR. 

Sipari~ler $irket !dare merkezine (Ankara Yeni~ehir, Atatiirk bulvart 
Tuna aparhmam) veya Adana fabrikas1 Miidiirliigune yapdabilir. 

Sipari~lere Banka garantisi mukabilinde 91 giin vade verilebilir. 

Nafta V ekaletinden: 
Eksiltmiye konulan is : 

1 - Bergamada BaktrGaY ovasr ve nehir tslahati ameliyah kel,lif bedeli 
1,564,863 lira 86 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 22/7/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 12 de Nafta 
Vekaleti Sular Umum Mlidiirliigu Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yap!lacakhr. · 

3 - istekliler eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i~leri 
genel ~artnamesi, fenni §artname ve projeyi 50 lira mukabilinde Sular Umum 
Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek u~m isteklilerin 60,696 lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve 500 bin lirahk Nafra su i§lerini veya buna muadil 
!faft~ .i~lerini taahhiid edip muvaffakiyetle bitirdigine, ve bu kabil Naf1a 
l§lenm ba~armakta fenni kabiliyeti olduguna dair Naf1a Vekaletinden alm
mi$ miiteahhidlik vesikasr ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublanm 
ikinci madcl.ede yaz1h saatten bir saat vvelf'lfe kadar Sular Umum Miidftr
liijtiine makb~z mu abi inde vermelert 1a.z1mdrr. 

C
P1•o•st•a~!~c!•a •o•la•n-g.ec1.ik•m-el•er-k•a•bu•l-e<[lit•if.m.•eilz.•••i.c.l2•11•1•"•••(~4~~ 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
I - ~artnamesi mucibince 27 aded durbun a~rk eksiltme usulile sa· 

tm ahnacaktlr. 
2 - Muhammen bedeli maateferrliat 2 adedi beheri 115 lira 25 adedi 

65 er lira hesabile tamam1 1855 lira ve muvakkat teminat1 139,12, liradrr. 
3 - Eksiltme 27/7/938 tarihine rashyan \;ar~amba giinii saat 11 de 

Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat :zubesindeki Ahm Komisyonunda yapt· 
lacakhr. 

4 - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
.. 5 - fsteklilerin kanunen kendilerind.en aramlan vesaik ve % 7,5 

guvenme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yu
kandc. adr gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4380 ) -1 - idaremizin Uskiidar depolar grupuna bagh Semsipa:?a i§leme 
evi ve burolarmda sartnamesi mucibince yapxlacak olan transit mahalli 
demir camekan, banko ve sthh1 tesisat il,ii ac;tk eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Kel,lif bedeli 4827 lira 40 kuru§ ve muvakkat teminatl 362 liradrr. 
3 - Eksiltme . 25/7/938 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 10 da 

Knbotasta Levaztm ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt
lacaktli. 

4 - Sartnameler 12 kuru!j bedel mukabilinde hergiin sozii ge<;en §U
beden almabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yukanda 
adr ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4334) 

Kartal Belediyesinden : 
1 - Ac;tk eksitlmiye konulan i!? : Kartal Cumhuriyet Halk Partisi hi

nasi ve okuma salonunda yaptlacak tadilat ve tamirat in§aahdtr. 
Yap1lacak i§ bagdadi bi:ilme, tavan, kap1, srva, badana, yagh boyadtr. 

Bu in§aatm yalmz i~<;ilikleri ac;rk eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme 26/7/938 sah gunii sa at 1 de Belediye dairesinde miite

§ekkil Daimi Enciimen huzurunda yaptlacaktrr. Bu i§e i~tirak edeceklerin bu 
i§leri yapmlf? ve yedlerinde ehliyeti fenniye vesaikini ibraz etmeleri l,iartbr. 

3 - Bu i§e aid izahat almak, ke§fi gi:irmek istiyenler herglin Belediye 
riyasetine mliracaat edebilirler. ( 4561) 

Devlet Meteoroloji i, Ieri 
Umum Miidiirliigiin~en : 

Umum Mlidiirlugi.imiiz te§kilatmm teknik ve idari ktstmlan kadrola
rmda mlinhal vazife bulunmadtgmdan memuriyet talebinde bulunulmamasr 
ve bu ilana ragmen istida ile vuku bulacak muracaatlere bu ilammiZln ce
vab telakki edilmesi llizumu ilan olunur. · c 2431 • ( 4508 ) 

istanbul Defterdarhg'lndan : 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira 
Arnavudkoyunde Polis karakolhanesi bahc;esindeki harab bina 
ankazmm a~&b ktsmile kiremidleri. 70 
Cagaloglunda istanbul Sthhat ve !~timai Muavenet Mlidlirlligu 
binas1 mu§temilatmdan harab evrak mahzeninin ah§ab k1smile 
kiremidJeri. 35 

Yukanda mevkileri gosterilen harab binalara aid ankaz, hizalarmdaki 
bedeller i.izerir.den acrtk arttirma ile ayn ayn satrlacaktrr~ .T-ediye §eraitile 
diger §artlanm ogrenmek istiyenlerin hergi.ID.-v.e-<lllhrmlya gireceklerin de 
21/7/938 peqembe glinii saat on birde % 7,5 pey ak<;elerile Milli Eml'ak Mii
diirlligiinde toplanan Komisyona gelmeleri. ( 4215) 

Urfa Belediyesinden : 
Urfa Belediyesi i~in §ehri c: 300 • lira ucretli bir yliksek mlihendis 

aranmaktadrr. Talib olanlarm ellerindeki vesaikile birlikte Urfa Bele
diye Reisligine mliracaat etmeleri.. , ( 4341 ) 

~ARPINTI BA YGINLIK 

NEVROL CEMAL· 
den 20 damla ile ge"er. Bu emsalsiz si. 
nir iliicm1 kullanmiyan, sevmiyen yok· 
tur. Evinizde mutlaka bulundumnuz. 

ADEMi iTiDA 

FORTESTi 
ile ge~;er. Bel gev~ekliginin 
UacJdu. Vakitsiz ih 
.genclik ve dinclik kudreti 

Babkesir Belediye Reisliginden : 
itfaiye i<;in itfaiye tipi ve asgari 25 beygir kuvvetinde bir 

a}macagmdan 15 gun rnuddetle a~lk eksiltmiye konmU§tUr. K •• l.~TTUI 

bedeli 2000 lirad1r. Fenni ve eksiltme §artnameleri Belediyede -~",."·"' 
Eksiltmiye istirak edeceklerin % 7,5 kanuni depozito vermeleri, 

nacak motopomp Tlirkiyede asgori be§ y1ldanberi tanmm1~ ve teknik 
rlibeler neticesinde itfaiyeye elveri~li olduguna dair fenni rapor 
edilmesi mecburidir. ihalesi 29/7/938 tarihinde cuma glinii sa at 16 da 
hkesir Belediye Enciimeninde yaprlacakbr. 

Taliblerin ve fazla malumat almak istiyenlerin Belediyemize 
etmeleri ilan olunur. 

Oevlet Oemiryollan 1$1etme Umum 

Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuru~ olan 6 kalem muhtelif 
'<am dilme ile 800 demet 4 metre boyunda bagdadilik ~am Gtta 
cuma gunu saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binasr i<;indeki Satmalma 
ndsyonu taraflJ1dan pazarhkla satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 354 lira 42 kuru~luk teminat ve kanu' 
tayin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinu saatine kadar Komisyona # 
racaatleri laztmdtr. 

~u i~e aid ~artnameler Haydarpa!?ad.a Gar binasx i<;indeki Satt~~ 
Kom1syonu tarafmdan parasrz olarak dagrttlmaktadii. ( ~ - . 

Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan asagtda yazrh ma~ 
parsE-len ve ziiccaci yemek takrmlan 26/8/1938 cuma glinii saat 11,30 
kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin hizalarmda yaz1h muvakkat teminatla 
nunun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gjin saat 10,30 a ltB 
Komisy0•, Reisligine vermeleri lazrmdrr. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, HaY~ 
pa~ada Teselliim ve Sevk ~efliginden d.agttllacakttr. { 43. 

Muhammen bedel Muvakkat te11li' 

Madeni e~ya 
Porselen e~ya 
Zliccaci e~ya -

Lira K. Lira K. 
9993 92 749 55 
6020 451 50 
6350 476 25 

Birinci i~letme ihtiyact IGin a$ag1da mevki ve miktarlarile muhamnl' 
bedelleri yaz1h balast kapah zarf usulile ayn ayr1 munakasaya ~rkarJ.lm~ 

Eksiltme 21/7/938 tarihine rashyan per§embe giinu saat 15 te Ha)'d 
pa~a. gar binasr iGinde Birinci t~letme Eksiltme Komisyonunca yaprlacakll 

Isteklilerin Eksiltme §artnamesinde yazth muvakkat teminat, evralt. 
24~0 ~ayth kanu~ ve 1/7/938 tarih ve 3645 numarah Resmi gazetede 1 

ed.ilmt!i olan tahmatnamede bildirilen vesaik ile teklif mektublartnl -
siltme giinii saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. tstel 
liler bu husustaki ~artname ve mukavele projelerini Haydarpa§a Yol f3i 
miifetti~ligindE'n parastz alabilirler. ( 41ol 

Balast ocagmm !hale edilecek Metre mikab, 
Muhammen Muvakkat kilometresi miktan ihzar muhammen 

32 + 000 H. 
184 + 194 ,. 
217 + 227 • 
256 + 258 • 
479 + 000 • 
536 + 539 • 
40 .j- 000 • 

metre mikab bedeli 
Kuru~ 

135 
135 
140 
160 
130 
130 
124 

bedel tutan teminat 
Lira K. Lira :£{. 
6750 00 506 25 

16200 00 1215 oo 
11200 00 840 oo 
16000 00 1200 oo 
13000 00 975 oo 
19500 00 1462 oo 
24800 00 1860 ~ 

Bayanlar: Mayo Miisabakasina Haz1rlammz 

FLORYA • YEN i PL AJ 
Miidiiriyeti : 20 Temmuz <;arljamba gunii saat 5 de bi.r ~ay :r;i• 

yafeti tertip etmi~tir. Bu miinasebetle Bayanlar aras10da 

BiR MAYO MUSABAK ASI 
Yaptlacak ve en gO.zel Mayolara fi<( MttkAfat verilecektir. 

Duhuliye ile beraber ~ay Komple 1 Liradtr. 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 
Zonguldakta yap1lacak gumriik binas1 ikinci kls1m 20 bin lira rJI. 

h~n:~en ke~il bedelli in~aatma aid ilan varakasmda i§in 29/7/938 c~ 
gunu saat on be~te ihale edilecegi yazJ.lmi§ ise de Heyeti Vekilenin )'t' 
mesai saati kararma gore ihale saatinin on iki olarak dlizeltilmesi karal' 
la!?~l!lldtgmdan isteklilerin teklif mektublanm saat on ikiden bir saat !! 
velme kadar Zonguld.ak Nafra Miidiirliigu odasmda toplanacak KomiSY~. 
Reisligine vermeleri ilan olunur. ( ~ 

S1hhat1n1z 

nam1na 

E NO. "Fruit Salt", "Sel 
d e Fruit" ve "Meyva Tu. 
zu" kellm elerl fabrlka 
m ark as• o I a r a k tescll 

edtlmlflltlr. · 

£NO'S "Fr'uib Salt",'. biitiib 
'aunyada sthhatm ~n Iatif ve e~ 
miiessir yard•mc•s•d•r. Heme 
hergiin kiic;iik cahatstzltklan 
biiyiik: hastahklar tevlit- etti~i 
goriilmektedir. Bu kii~iiiC rahat• 
1nzllklarm men~ei, inkibaz oldu~ 
g-u .h.aJ:_I).n. f~r.kt~a bil~ var•Lmai)i 
Muntazadlen ahnd1~1 takdirde~ 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahil 
temizli~i temin · eder ve barsak 
lan yakan ve zehirliyen zehir. 
leri giderir. Bugiinden bir ~i~CI 
ENO'S ahmz. ENO'S un hic;birl 
miimasil miistahzarla kabili ktya~ 
olmad•Q"m• hemen anhyacakstm:t'.1 

ENO'S, sonderece teksif edil• 
mi!! bir toz olub, granUle ~ek• 
lindeki miimasil miistahzarlar-

dan daha kat'i bit 
tesir icra eder. Mu~ 
k a y e s e d e n sonr"' 
ENO'S almakda isr.S 

butun 

taklitlerlnl 
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Fazla yemek 
bazan insan kendisini 
tutamxyarak veyahud 
bir bayram, ziyafet ve
ya davette mutattan 
fazla yer ve i9er. Fa
kat ,;ok ge<;meden vii.
cudda ag1rhk M!DEDE· 

EK~iLiK veya kusma 

liizumu elhas1l bir keyif 

bozuklugu hissedilir. 0 
zaman derhal yanm 
bardak taze suya bir 
kahve ka§Igi MAZON 
katarak i~iniz. Keyif

alametleri zail 

olur. 1~ilmesi gayet 
latiftir. Tesiri seri, ko· 

Selimiye Askeri Sattn Alma 
Komisyonu ilanlan 

1 - Sclimiye Tiimen Birliklerile Hay· 
darpa~a hastanesine ve Karadeniz Bo · 
gaz1 birliklerinin 1/8/938 den birinci -
te~rin 938 sonuna kadar ihtiyaclari olan 
2~ 000 kilo ay~ekadm fasulyesi, 25.000 
~~lo patlrcan, 15,000 kilo domates, 2000 

110 .bamya, 5160 kilo biber kapah zarf 
usuhle satm almacakbr. 

.. 2 - 1~ale gii~ii 3/8/938 <;ar~amba gil· 
n~k oldar1 ::.~ k tesb1t edilmi~?tir. Mektublar 
7.1 r e 1 en gi.inde saat 10 k d· . 

· T'" a a ar Seh . mxve umcn Sahnalma k . . . omtsyonuna 
venlm1c; bulunacakhr ihale a . .. 

· ym gun-
de saat 11 de komisyonumuzca ya 1 
ca kt1r. px a · 

3 - Mezkur be~ kalcm sebzenin tab . 
min bt'dcli ceman 6386 lira 93 kuru~tur. 
Muvakkat teminat 479 lira 2 kuru§tur. 

4 - Taliblerin sebze i~lerile me§gul 
oH uklanna dair vesika ibraz ctmeleri 

~a"thr. 

5 - K apalt 1.arf ~artname!li ve eklt 
l"·~usi §&rtnaml'! her gUn komisyonda 

f · ·Uiebilir. (4567) 

• RLERINDE, 
MEYDANLARDA 
KULUPLERDE 
5TADYOMDA 

• FABRII\ADA 
• DEVAIRDE 

MEKTEPLERDl 

Varidat Miidiirliigiinden: 
Ke$an ve fpsala kazalart dahilinde kain Pamuklu, Ser~~· Km~h, Mala

matina, Ki.i<;i.ik ve Biiy Likgala gollerile .J£n e~ ualy~r.n ve Ene~ 1skelesmden. ~a
hile kadar Meri~ nehrinin tamam1 ve esk1 Men.ci? t~mam1le. Enez dablhn
deki iki kazanm bilci.imle bahk sayd1 mahallcrmm u~ .se.nehk ?~bk sayd1 
riisumu sencvi 3500 lira muhammen bedelle 4/7/938 tanhmden 1t1baren on 
be§ giin mii1detle miizayedeye konulmu§tur. 

ihalesi 19/7/938 sah giinii saat 11 de Defterdarhkta yap1lacakt1r. 
Teminat a~~esi % 7,5 hesabile 787 lira 50 kuru~tur .• 
Taliblerin ~artnameyi gormek veya daha fazla malumat almak istiyen-

lerin Defterdarhtra mi.iracaatleri ilan olunur. ( 4365) 

Istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden : 
Karakoy Acentahg•nda tamirat 

1 _ Denizbank, Denizyollan t~Ietmesinin Karaki:iy acentahgx bina

da yap11acak tamir ve tadil i§leri eksiltmiye konulmu~tur. 
sm c b · M t al 2 _ Eksiltme, 22/7/938 cuma gunii saat on bu~ukta '~"u em1z a ery 

dairesi binalar kiSrnmda yapxlacaktir. 
3 _ ~artname, resim ve ke§ifler bu serviste gi:iriilebilir. 
4 _ Eksiltmiye i§tirak edeceklerin teminatlarile yaz1h giin ve saatte 

muracaatleri. 

Askeri Veteriner 

Kaytd ve 

Okuluna 

Kabulii 

Tale be 

1 - Anh.arada Asker1 Veteriner okuluna bu y1l tam devreli devlet ~i
vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imt1 • 
hanlarm1 vermi~ olan a$ag1da yaz11I vasl.f ve ~eraiti haiz 30, 35 talebe 
almacaktlr. 
, A - Tiirkiye Cumburiyeti tebaasmdan ve Turk 1rkmdan olmak. 

B - Yast yirmi bir ya~m1 a~m1~ olmamak. 
C _ Beden ve te~ekkiilleri ve s1hhati ?rduya ve her iklimde hizmete 

elveri$li olmak c Dil rekaketi olanlar almmaz • . 
D - Kusursuz vaz'1 tavxr, ahlak ve seciye sahibi olmak. 
E _ Ailesinin biG bir fena bali ve fena $dbreti olmarnak. . 
• Zabxta vesikns1,., c ordu rnensubu ve devlet rnemurlanle emeklile

rin cocuklan iGin vesika aranmaz,.. 
2 _ isteklilerin miiracaat istidalanna $U vesikalarm baglanmas1 la-

Zlrndir: 
A ; Nufus ci.izdam veya musaddak sureti c Kabulde aslmm ibraZI 

~artt1r . 
B: S1hbati bakkmda tam te~ekkiillii Asked hastane fotografh raporu 

ve as1 kagxd1. . . . c; Lise mezuniyet ve olgunluk $ehadetnamesx veya tasd1kh sureti 
c kabulde ashnm ibraz1 ~arttir ,. . ,. .. · 

D ~ Okula ahnd1g1 takdirde halen mer 1 ve bundan boyle 1:;1kacak ka· 
nun nizam ve talimatnameleri kabul ettigi hakkmda velisinin ve kendisi
nin 'noterlikten tasdikli taahhud senec!i. 

E . Sar'al1. uyurken gezen, sidikli, bay1lrna ve marazi <;1rpmmaya mUp
t 1 • oirnad1g1 hakkmda noterlikten tasdikli taahhiidnamesi bu gibi hasta
l ekf rdan birile okula girmezden evvel mah11 olduklan sonradan anla~J
l~nfar olwldan Gikanhrlar ve bu miiddete aid biikumet masraf1 velilerine 

odettirilir. 1 d k' A k l'k b . . . ..3 tl .. 
3 _ tstekliler bulunduklan yer .er e 1 s ~r 1 su e~me 1Stlt:~ . e. mu· 

t e-decekler ve ~ubclcrce 2 nc1 maddedek1 evrak1 tkrnal ettirlldJl;ten 
rncaa istanbul ve civarmdan olanlarm Haydarpa~a Askeri Veteriner Tatbi
~~~r~kulu Mi.idprli.igiinc, A~kara. ve ciyar y~rlerdekilerin Ankra Fakiiltesi 

A k • Talebe Amirli i'Hne gondenlecektir. 8 en · E 1· 1.. b • k d 4 -- Miiracaat miiddetl : y u u!l .on v~~u~e a~Ar tr. . 
5 _ Kabul duhul imtibaz:m~ ~ab1 d:g1lchr. ~~JJadetname ~ere~elerme 

v .. at 81 rasma goredir. IsteK!J aded1 tamam oumca kay1d 1~ler1 kapa
n1e .. murakcab 1 edilenlere miiracaat ettikleri Askerlih. §Ubelerile tebligat ya-

• ve a u, c 64 • ( 4132 ) 
'I)] hr. 

Beyoglunun en eski Lokanta ve Birahanesi olan ' 

ANADOLU 
« Eski K apris ~ 

Muhterem mii~terilerinin eglcnce ve m enfaatini temin i~in bUyiik 
t~dakirhklar yaparak esasen ~ok serin ve giizel salonlariDI 

CANLI BALIK HAVUZLARiLE SOSLETTi 
ve hayat pahahhga :kar~I me~rubat Hatlannl, yeni tertip 

mezeler mi hadda indirmi~tir. 
Sir ziyaretiniz y p1l n tedakArhg1 gosterecektir. •••II 

TURKiYE 

Pamuklu Dokuma 
ve 

Pamuk ipligi 
Fabrikalan A. $irketinden : 

Baktrkoy ve Kayseri F abrika
larxmlz kaput bezlerinin sah~ fiat
lart a§agtda gosterilmi~tir. 

Bu fiatlar Fabrikada teslim ve 
pe§in tediye ~artile muteberdir. 
Bir balyadan eksik sah~larda fi
atlara % 2 zammolunur. 

KAYSERi 
Fabrikas1 Mamulatt: 

Tip : 14 Anahtar marka 75 santim 
bezin 36 M. topu 710 kuru~. 

Tip : 14 Anahtar marka 85 santim 
bezin 36 M. topu 778 kuru~. 

BAKIRKOY 
Fabrikast Mamulatt: 

Tip : 15 Kartal mark:. 85 santim 
bezin 36 M. topu 756 kuru~. 

Tip: 15 Kartal marka 90 santim 
bezin 36 M. topu 789 kuru~. , 

•• 
8 GUN ZARFINDA 

GOZELLESMiS 
Burutukluklar gaib oldu. 

Y umusak cild • Cazib ten • 

Sen eivannda oturan Bayan Drouct; ou usul, beni •8 gtln zarfmda liakiJia. 
ten cazib bir tarzda giizelle~tirdi• diyor ve buna nasll muvaffak oldugunu 

anlatan asll mektubunu okumaruzt rica ediyor: 

c8 - 10 gi.in kadar evvel !;ektirdigim Gece yatmazdan evvel pembe renk • Askeri Fabrikalar 
ilinlar1 bu iki fotograf1m1 gori.ince, kendim bile teki Tokalon kremini siiriiniiz. Siz uyur. 

______________ _. tammakta gU!;liik c;ektim. Almmda, goz· ken cildiniz1 besleyip yumu§abr ve 

250 ton mazut almacak lerim ve agztm etrafmda, 9izgiler ve 
Tahmin edilen bedeli 17,500 lira olan buru§ukluklanm vardt. Tenim esmer ve 

250 ton mazut Askeri Fabrikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komis • sertti. Bugiin ise biitiin dostlanmm gip· 

giizelle§tirir ve buruiukluklan giderir. 

Giindilz i~in de beyaz renkteki Tokalon 
remini kullanmtz, Cildinizle siyali 

benlerini eritir ve as;1k mesameleri stk
la~tmr. 

yonunca 29 tcmmuz 938 cuma giinii saat ta ve takdirini ~eken beyaz, yumU§ak 
11 de kapali zarfla ihale edilecektir. ve buru§uksuz bir cildim vardxr. Bunu 
~artname parasxz olarak komisyondan temin eden ve hakikt bir cild unsuru o
verilir. Ta:iblerin muvak~at t.eminat llan gece i~in pembe ve giindilz i~in be
olan 1312 hra 50 kuru§u hav1 tekhf mek- yaz renkteki Tokalon kremini herkese 
tublanm mezk11r giinde saat 10 a kadar . . t . 

Paramn ladcslnde rarantl 
Bu usulii bilen ve tatbik eden her 

kadm cgilnde 30 dakika· bir gene kl-

k . 1 . k d"l . . d hararetle tavsxye edenm. c;lermden bir zm yurnu§ak cild ve sevimli, taze bir ormsyona verme er1 ve en 1 ermm e .. . . 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 uncii ~oklan tecrubelenm yapmc1ya kadar ten elde edillr. Blnlerce defa temin edi-
maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve adeta benimle alay ederlerdi. Fakat tee- len ~ayani hayret semereler size parayt 
saatte komisyona miiracaatleri (4399) riibe edip §ayani hayret neticesini elde iade etmek gayretini vermege sevkedi. 

* * * edince, onlar da benim gibi §a~alad1lar yor. Hemen bugiinden her iki Tokalon 
70 ton benzin ahnacak ve son derece memnun kaldtlar.• Cild kreminden birer vazo ahmz. Tarif e-

Tahmin edilen bedeli 18,200 lira olan unsuru olan pembe renkteki Tokalon dilen tarzda on giin kadar tatbik ve tec-
70 ton benzin Asked fabrikalar umum ""' 

kreminin terkibinde Viyana universite- riibe ediniz. Elde edece~iniz §ayanl miidiirliigU merkez satmalma komisyo-
nunca 3 agustos 1938 ~ar§arnba giinii sa- sinin me>§hur bir profesori.i tarafmdan hayret semeresinden memnun kalma -
at 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. ke~fedilen ve Biocel tabir edilen genclik mt~samz, vazoyu iade ediniz. Parantz 
~artname parastz olarak komisyondan cevheri vard1r. derhal geri verilecektir. 
verilir. Taliblerin muvakkat temlnat DiKKAT: 30 Haziran 938 de ~ekilmesi mukarrer olan piyango ban tcknik 
olan 1365 lirayt havi t eklif mektublan- scbeblcr dolayisile 15 Temmuza talik edilmi!!)tir. 
m mezkur glinde saat 10 a kadar komis· 
ryona vermeleri ye k endilerinin de 2490 
num~r.ah kanunun 2 ve 3 iincii madde • 
lerindeki vesaikle mezkur gun ve saatte 
komisyona miiraca~tlcri. (4296) 

*** 
700 metre mikabx ceviz tomrugu 

ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan 

700 metre mikabt ceviz tomrugu Askeri 
fabrikalar umum miidiirliigii satmalma 
ko:misyonunca 30/7/938 cumartesi giinii 
saat 11 de kapah zarf usulile ihale edile· 
cektir. ~artname 1 lira 40 kuru§ muka · 
bilinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 1820 lirayx havi 
teklif m~ktublanm mezk11r giinde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle mez· 
kur giin ve saatte komisyona miiraca · 
a tleri. ( 4295) . ~. 

12/8/938 cuma glinu saat 11 de ka · 
pall zarfla ihale edilecegi Resmi Ga
zete, Ankarada Ulus, istanbulda .son 
Posta gazetelcrile 23/25~938, 30 haztran 
938 tarihlerinde ilan edilen 300 u ~o_nk~
tod bakmn §artnamesinde . degi§lkl:k 

ld u dan bu bakua atd mezkur yap1 1gm .. ... .. d" 
.. 1 d "lkan ilanlar hukumsuz ur. gun er e :t ( 4515) 

*** 
300 ton katod bak1r almacak 

Tahmin edilcn bedeli 135.000 lira olan 

300 ton katod bakir Askeri fabrikalar 
umum miidiirliH{ii merkez sat~na!.m~ 
komisyo~unca 3/9/938 cumart~sx gu~u 
saat 12 de kapalt zarfla ibale edtlccekhr. 
~artname 6 lira 75 kuru~ .mu~abilin

de komisyondan verilir. Tahblerm mu
vakkat teminat olan 8000 lirayi havi 
teklif mektublarlm mezkur giinde saat 
11 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralt kanun•m 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle mez. 
kur giin ve saatte komisyona miiracaat
leri. (4516) 

*** 200 ton elcktrolit bak1r almacak 
Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 

200 ton el.:ktrolit bak1r Askeri fabrika· 
lar umum miidiirliigii merkez satmalma 
komisyonunca 3 eylul 938 cumartesi gii
nii saat 11 de kapah zarfla ihele edile · 
cektir. 
~artname 4 lira 50 kuru§ mukabilin• 

de komisyondan verilir. Taliblorln mu: 
vakkat teminat olan 5750 liraYl havt 
teklif mektublanm mezkur gtlnde nat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesika ile 
mezk11r giin ve saatte komisyona mii· 
racaatleri (4517) 

Sahfb vc Ba~muharrirt: Yunua Nadi 
Umumf ne~rlyatt fdars eden Yazt I~Terf 

Mildura: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhurtvee matbaan 

M. RA$iM FABRiKASI MUSTECiRi 

SAL i H BOSNA 
TARSUS 

Fabrikamtz mamul~h kaput bczlerl t~tn 1/2/938 tarihinden 
ftibnren tesblt edilen sah$ fiatlar1 a$aii'tdad.tr: 

Seyhan Tip II 75 sm. 36 metroluk 7.25 kuru§ 
Horozlu ,. VI 75 , 36 , 6.70 ,. 
$apkah ,. VI 90 , 36 , 7.66 , 
1- Sah~ pe~in bedelledir ve fabrikada teslimdir. 
2- Bir balyadan asag1 satxslar ic;in yiizde 2 zam vapdir. 
3....:. Sif masraflarlle balya ambalai bedelleri miisteriye aiddir. 

Istanbul satuJevl: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

Rize Belediyesinden : 
1 - Rize Belediyesi tarafmd.an yaptmlacak §ehir clektrik ~an~r~l ve 

sebeke tesisatma aid c yetmi~ iki bin bet? yiiz otuz • lira yetmt~ 1k1 ku
ru~luk kesif muhteviyati eksiltmiye konulmu~tur. g 

2 - Bu i§e aid ~artname ve diger evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavelename 
C- Proje 
D - in~aata aid fenni ve hususi ~atlname 
E - Hulasa ke$if bedeli. 
istiyenler bu ~artname ve evrakx ii~ lira altmt§ iig kuru§ bedelle Rize 

Belediyesinden alabilirler. 
3 ~ i~bu in~aat 1/7/938 taribinden itibaren 25 giin miiddetlc cksilt

miye kom.:lrr.u$tur. !halesi 25/7/938 pazartesi giinii saat 14 e Rize Bele. 
diyesinde miite~ekkil Komisyonda yapxlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktxr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin dort bi_n sekiz yiiz yetmi~ 

alb lira elli bes kurusluk rnuvakkat tcminat vermelcn ve bund.an ba§ka 
Naf1a Vekaletinden almmx~ birinci sm1f elektrik ebliyet ye miiteahbid
lik vesikalanm ibraz eylemeleri ~arthr. 

6 - Yukanda iic;iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
Rize Belediyesi namma bankaya yatmlm1~ dort bin sekiz yiiz yetmi§ alb 
lira elli be~ kuru~luk muvakkat terninat makbuzlarile birlikte teklif mck
tublanm Rize B.elediyesinde mi.ite~ekkil Komisyona vereceklerdir. 

7 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;Uncii maddede 
yazth giin ve saate kadar J;!elmis olmas1 ve zarfm miihiir mumile iyice ka· 
pahlmi~ bulunmas1 laz1md.Ir. Postada vuku bulacak gecikmelcr kabul 
cdilmez. ( 4257 ) 

r • 
$ark Sanayi Kumpanyasa 

T. A. $. · iZMiR 

KAPUT BEZLERiNi 
Fabrika teslimi satJ fiatlan: 

Tip • 5 1 F ner marka 

Tip. 6 : Bozkurt 
" 

Tip • 9 : Kelebek , 

9. 90 
K. 832 

• 10 
K. 657 

s. 70 

75 

690 723 

7580 

8085 

756 

85 
K. 639 670 701 732 

Sipari~ler umumt sah~ acentahgimrzda kaydolunur. Adres : 

RIFKI ERER 
Dlkranyan Han 1/2 Sultanhamam, istanbul 
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Diinyaca tantnmi§ ve tecriibe 
bulnnan: 

edilmi§ 

Markal1 ampullerimizin 
Miimessilligini 1 I 7 I 938 tarihinden itibaren: 

AEG ve ELEKTRON 
Tiirk Anonim Elektrik ~irketi 

Umumiyesi 
istanbul P. K. 1449 

Tiirk Anonim 
~irketi 

istanbul P. K. 1144 

firmalanna vermi§ oldugumuzu beyan ve saytn 
mii§terilerimizin badema yalntz bu iki miiessese 

ile temas etmelerini rica ederiz. 

OSRA 

G. m. b. H. 
Kommandit Gesellschaft 

Dr. Haftz Cemal 
Lolzmart H ekim 

Dahiliye miltebass111 
P azardan ba~ka giinlerde ogleden 

sonra saat (2lh tan 6 va) kadar h1:an· 
buld:l Divanyolunda (104) numaral 

hususi kabinesinde hastalarmi kabul e
der . Sah, cumartesf l!{inleri sabal 

c9 lh • 12· saatleri hakiki nkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Bu say1da: 
Vitaminler - Kan 

koca geGim s1r Ian -
Yavrumuzun sag1Jg1, 
r;ocugun odas1 - Bir 
kadm: Be~ ~ehre -
Nas1l yapmah - Ya. 
§lnl bulabilir misiniz- , 
Bunlan biliyor mu-

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
8/8/938 tarih pazartesi giinu sa at 11 de istanbulda N af1a Mudiirliigii 

Eksiltme Komisyonu od.asmda ( 18172,53) lira ke§if bedelli Ye§ilkoy Hava 
istasyon binas1 oni.inde yapllacak beton asfalt pist in&aah kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i§leri genel ve hususi ve fenni §art
nameleri , proje, ke§if hul•asasile buna mi.iteferri diger evrak dairesinde go
riilecektir. 

Muvakkat teminat: ( 1363) lira (00) kuru$tur. 
isteklilerin teklif mektublan ve en az ( 15000) lirahk bu i$e benzer i§ 

yaphgma clair idarelerinden almi§ oldugu vesikalara istinaden Naf1a Ve
kaletinden almm1~ 938 senesi ehliyet ve Ticaret Odas1 vesikalan ve kapah 
zarflanm 8/8/938 pazartesi giini.i saat ( 10 ) a kadar istanbul Naf1a Mii -
diirlugune vermeleri laz1mdrr. 4501) 

i~ler: 
Di.izgiin bir yaka 

nasll yap1hr? • Spar 
erkek ceketi - Y 
iGin Kro$e bir buluz
Plaj ~antas1 - RAFYA 
sayfiye yastlg1 • 
al p erde - Floralia 
ile zarif ortiiler -
ten Uzerine i~li 

sun - H1yar, en bi • 
rinci giizellik miistah
zarl zamanmda isti
fade ediniz - Kopegi
mizin annelik zamam 

TEMMUZ say1s1 
tak1m • renkli H:et,en-• 
den bir yemek or 
tiisii - Yemi~Gi kadm
Renkli yashk - 3 ~o· 
cuk mayosu. Gene 40 sayfa, 4 renk 

Ayr1ca 8 sayfa ek · Bir biiyiik ornekler paftast . 15 kuru' 

Berlin 

Dr. IHSAN SAMi n 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilati, frengi nok· 
hi nazarmdan Vasserman ve Kahn 
tnamiilleri, kan kureyvat1 saYJlmasJ. 
Tifo ve 1s1tma hastahklan teGhisi. 
klrar, bal_gam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilat1, Ultra mikroskopi. hu· 
susi aGdar istihzarL Kanda fire. 
$1'ker. Kloriir, Kollesterin miktar· 
l11rmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

SATILIK 
Mi.ifrez Arsalar 

Kalam1~ deniz klyJsinda, Miira• 

caat: KIZlltoprak, Ril§tiiye sokak 

.... 47 No da Mivo delal etile -

ENGOZEL 
Htfztssthha noktai nazartn· 
dan her hususta iyi imal 
ediLmi§ (,;OCUK ARABA· 
LARI, en iyi §erait ve en 
ucuz fiatl.ar1a yalmz, 

Baker Magazalarinda 

sonra kad1nlar 
Aytn her .. .. gunu 

FE MiL 
FE MiL 
FE MiL 
FEMi L 
FE MiL 

birbirinden farksizdD" 

!can eCiildikten sonra bir ~ok Uziicii 
§akkatler ortadan kalkml§tlr. 

Kadmlara (Ayhk temizliklerinde) 
land1klan bez ve pamuk 
feH!ket yuvas1 oldugunu 

Ve bag1 kullanan her kadm lastik 
gibi ~evik ve serbest bir harekete 
VU§IDU§tUr, 

Bilgili bayanlan rahim ve tenasiil 
hastahklarmdan kurtarml§tlr. 

En ince elbiseler altmda ve dar 
lar iGinde bile sezilmiyen gayet 
slhhi yumu§ak. mikrobsuz, el ~ 
rmda ta§mmasl kolaycl.lr. 

-
ve BAG 

Her eczanede ve biiyiik magazalard.a oulunur. 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet ~iftGilerine dag1blmak uzere satm almacak alan. 

aded iki demirli ecnebi mamulah pulluk 22 agustos 938 pazartesi giinil 
at 9 da kapah zarf usulile Vilayet Daimi Enclimeninde ihalesi y 
cakhr. 

2 - Pulluklarm muhammen bedeli 5040 lirad1r. 
3 - Sartnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Miidiirliiklerinde 

nen verilir 
4 - istekliler pulluklarm % 7,5 tutan alan meblaga aid banka 

tubu veya Hususi Muhasebe Miid.iirliigii veznesine yatmlmll$ 
akGesi makbuzu ile birlikte ihale giinii gosterilen saatte Vilayet 
EnctimenindE' haz1r bulunmalar1 ilan olunur. c 2383 • ( 

NASIR iLACI 
En eskl nasnlarr bile ktikUnden ~1kar1r1 1sllrab• keser, 

nas1r1 yumuf;atarak d ii!;ii riir . 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - Istanbul 

Doganhisar Belediyesinden : 
A~1k Eksiltme ilan1 

1 - Yapllacak i~: Tanzim ve tasdik edilmi§ olan ke!iif ve 
mucibince Ak~ehir kazasmm Doganhisar Belediyesi iGme 
edecek takriben 11 kilometre mesafede Davras menba suyunun 
isalesine dair 12,663 lira 17 kuru~ bedeli ke~ifli in~aatm beton 
yap1lmasma muteallik 6886 lira 50 kurU$1Uk kJsmldlot'. 

2 - Beton borularm in§aatma muteallik bu klsmm ke~?if bedeli 
lira 50 kuru~tur. 

3 - Eksiltme muddeti 1/7/938 tarihinden itibaren 21/7/938 per 
:sembe _giinii saat 14 te olmak Uzere 21 giind.ur. 

4 - Muvakkat teminat 516 lira 48 kuru~tur. 
5 - Mi.iteahhid istedigi takdirde in~a olunacak borulara aid kum 

~ak!l ke~=Jif bedeline gore tutan tenzil edilerek taraf1m1zdan temin olll 
nacakhr. 

6 - Mi.inakasaya girecek taliblerin ~imdiye kadar bu gibi i~?leri 
veffakiyetle ba~ard1klarma dair resmi ehliyet vesikas1 ibraz etmeleri 
buridir. 

7 - Bu il$ iGin fazla izahat almak, ~?artname ve projelerini 
istiyenler Ak~ehir kaymakamhgma ve Doganhisar Belediye Reisligine 
racaat etmelidirler. ( 

en a] 
Kamyon Otobiis ve Otomobil listikleri 

Bisiklet ve Motosiklet listikleri . 
Listik kaynak malzemesi • araba listi91 

Vantilitor kay1'lara vesaire ... 
Miiracaatlar• : Istanbul postCI 

kutusu 671 


