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Yerli mallarda 
ilerlemenin manas1 

Turk, zaten tarih boyunca 
Yabanczsz olmadrgt. endiistri
Yel hayattaki kabiliyetini ka-

fi delillerle ispat etmif 
bulunuyor. 

0 nuncu defa olarak bu yil da 
Calatasaray lises~ binasmda 

. ar;Ilml~ olan Y erh Malia~ Se~-
8Isin.in insana ilk verdigi intJba denn bu 
rnemnuniyettir. Memleketin endUstri. sa: 
hasmdaki kabiliyetlerinden ehemm1yeth 
bir k1sm1m orada eserler halinde bir ara
Ya toplanarak kar§JrnJzda malanmi§ go· 
riiyoruz da onun ir;in. N as1l memnun ol
nuyahm ki her tiiriU endiistri imalatmda 
gerek r;e§id, gerek kalite itibarile a!dJg~
rniz. biiyiik mesafeler fi!en tahakkuk eth
rilmi§ olarak gozlerimizin oniindedir, ve 
hu memnuniyetimize nas1l hayranhk ka· 
hlmasm ki endiistri sahasmda temin ettigi
rniz ilerilemelerin onda dokuzunu Cum
huriyet devrinde tahakkuk ettirmi§izdir. 
Cumhuriyet yalmz manevi manas1?da b~r 
fazilet olmakla kalm1yarak maddi 1fadesi· 
le mil!etin refahma ve memleketin umra
nma da en saglam bir temel oluyor de
lllek. Onuncu Y erli Mallar Sergisinde bu 
hakikatle bir daha kar§J kar§Iya bulun
duk. 

Atatiirk Tiirkiyesinde milll ekonomi· 
nin banilerinden olan §imdiki Ba§bakan 
Celal Bayar, yeni Tiirkiye ir;in asgari 
endiistri hayatmm zaruri bir hayat ~artl 
oldugu esasml koymu§tU. Bize oyle geli
Yor ki saym Celal Bayar asgari endiistri
den bahsederken dahili ve harici baZJ en
di§eleri gozoniinde bulundurarak her ta
l'af! faaliyetimizin bu yeni §ekillerine kar· 
~~ tereddiidlii vaziyetlere dii§mekten koru
tnak gayesini takib ediyordu. Filhakika 
asgari sanayi ifadesi hakikatte yapJ!masl 
• A • i t{ .. ~tan i d k la
bilirdi. Bu ise yeni rejimile mi.iterakki Av
rupa hayatma inhbak etmek azmini gos
termi§ Cumhuriyet Tiirkiyesi i~Yin hayat 
ve medeniyet ~art! idi. Y eni Turkiyenin 
bu yolda temin ettigi muvaffakiyetlerin 
kaffesi Calatasaray sergisinde te§hir olu
nabilmi§ degildir. Mesela tersanelerimiz
de yapmaga ba§ladJgJmJz gemiler gibi 
Ca!atasaray sergisiin dar sahasma getire
.tnedigimiz eserlerin boyle i.ic; be§ sergiyi 
daha dolduracak r;oklukta ve biiyiikliik
te oldugunu hahrlatahm. 

Cer;en ytlki Y erli Mallar Sergisinde 
lstanbul ir;in daimi bir sergi binas1 liizu
lllunu bizzat ifade etmi§ olan saym Celal 
Bayann bu sozlerini bu y1l sergiyi onun 
namma ar;an ikttsad Vekili saym ~akir 
kesebir hattrlattl ve Ba§bakanm o sozle
ri tahakkuk yolunda oldugunu ve daimi 
bir serginin tahsisatJ kabul edilmi§ olmak 
suretile tasavvurun filiyata inkilab etmek 
Yoluna dokiilmii§ bulundugunu zikretti. 
Demek ki endiistriye atfettigimiz ehem
rniyet dev ad1mlarile yiiriimekte devam e
diyor. 

Bundan sonra art1k memleketimiz ic;in 
endiistri ihtiyacmdan bahsederken oyle 
sanmz ki bizzat Ba§bakan dahi bu li.i
zurn ve ihtiyac1 bir asgari kelimesile 
vastflandirmaga mahal gormiyecektir. 
~ndiistri yolunda ald1g1m1z mesafenin 
§Jrndiki derecesi yalmz kendi efkanrniZI 
degil, cihan efkanm da tenvir ve tatmin 
edecek b'' I 5 .. en ta u cereyamm a mi§ttr. ana-
Ylln memleketimizde inki§aft ir;in mecbu-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 7 siltun 3 teJ 

Turk inktl8btna 
Bakt~lar 

.... 

ikt1sad Vekilinin dunku tetkikleri 
Basin Kurumunda diin 

bir toplanb yap1ldi 
Gazetelerin haricden getirecekleri kag1d meselesi 
gorii,iildii. V ekil, Sus vapurunu da ziyaret etti 

r 

FransiZ kabinesi diin Reisicumhurun riyasetinde topland1. Ba,vekil ve 

Hariciye Naz1r1 ingiliz Krabn1n P aristeki ikameti esnas1nda yapilmi' 
olan siyasi gorii,meler hakk1nda izahat verdiler 

Londra 23 
Cerek Viktorya is • 
tasyonu civannda, 
gerek saraya kadar 
olan yo! iizerinde bi
rikmi§ olan halk, 
Paristen donen Kral 
ve Kralir;eyi son de
rece §iddetle alkl§· 
lamJ§tlr. Hatta halk, 
polis kordonlanm bi
le yarmJ§ oldugun • 
dan Kral ve Krali
c;enin otomobilleri 
bir an ic;in oldugu 
yerde kalmt§tlr. 

lngiliz maT§Ull soy
Jemi§tir. 
F ransr:z: kabine -

1inin diinkii 
toplanltll 

Paris 23- Bu 
sabah naz1rlar, Re
isicumhur Lobro -
niin riyasetinde top
!anml§lardJr. 

Daladye ile Bo -
ne, ingiltere Kral ve 
Kralic;esinin Pariste
ki ikametleri esna • 
smda yap1lm1~ o -
Ian diplomatik go • 
rU§rneler hakkmda 
malumat ve izahat 

ikhsad Vckili. Sus vapurun~a 

$ehrimizde bulunan 1ktJsad Vekili uzun miiddet kalarak yeni toprak mali .. 
~akir Kesebir diin de muhtelif tetkikler suHeri ofisi te~kil.itmJ kurmakta olan U • 
ve ziyaretler yapmi§hr. yu§turucu Maddeler inhisan miidiirii 

Vekil, saat on dortte Uyu§turucu Mad. Hamza Osman Arkan ve muavini Sakir· 
deler inhisanm ziyaret etmi§ ve burada (Ark~sz sa. 7 siitun 4 tel 
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Tiirkiyede maarif hayat1 
Bukingham sara • 

Yl oniinde CO§kunluk 
azami haddini bul
rnu§tur. Saraym o • 
niinde ecn~bilerden 

ingHh .. hiikiimdarlarmm Parise muvasalatlanndan bir inbba ve Bone, haricl va-

Pariste rckzedilen ingiliz abidesi I ziyeti izah ve tasrih Prof. Afeti•n . Cenevrede 
mi.irekkeb bir grup, fransiZca ola -
rak «ya§asm Kral» diye bagumi§ 
ve Marseyyez'i terenniim 'etmi§tir. Buna 

derhal halk da i§tirak etmi§tir. Kral _ ve etmi§tir. 
Krali~e. balkona <;Ikmi§Iar, bunun iize - Mar§ando, meclise mali vaziyet hak -
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SUdetler i i hal YDIUnda BUyUk ~efin, ProfesOr Afetin yedinci beynelmilei tedrisat konfe· 

Berlin ile Prag aras1nda dunk_~_g_e_zintisi rans•nd~ .memleke~maarifih:akk.ndaverdigiizahat 

b 
o I J · Reisicumhut :t\tatiirk, diin ogled en konferans muhitinde biiyiik bir alaka uyand1rd1 

lr. an a~ma yapl Iyor evvel Savarona yatile Floryaya git· Cenevre 23 - Burada toplanmakta 
Y mi§ ve Florya sahillerinde bir ceve- olan yedinci beynelmilel tedrisat konfe-

lan yaprnl§hr. Banyo yapmak ic;in rans1 son giinlerdeki celselerini eski lisan-

Almanya, <;ek meselesinin halli i~in ingiltere, 
·fransa ve italya 'ile miizakerelerde bulunacak 

ilk huhranh giinlerdc (:ekoslovak ordusuna mcnsub bir topt;u bataryas1 ...... 

Londra 23 - «Havas Ajans1 mu -
habirinden»: Her nekadar resmi mehafil 
<;emberlayn -.Dirksen miilakatJ hakkm
da siikutu muhafaza etmekte ise de parla
mento mehafili bu miilakatm Alman se -
firine Vidman'm serdetmi§ oldugu fikirle
ri tasnh etmek fusatlm bah§etmi§ oldugu 
miitaleasmda bulunmaktadJr. Bu meha -

filde istihsa] edilmi§ olan malumat, AI -
manyamn <;ekoslovak meselesinin halli 
i~in F ransa, Ingiltere ve ltalya ile muza -
kerelerde bulunmak tasavvurunda oldu -
gunu teyid etmektedir. <;ekoslovakya, bu 
miizakerelere i§tirak etmege davet oluna
caktu. Ekalliyetler meselesi bir kere hal-

[Arkast Sa. 3 siitun 1 del 

Filistinde son giinlerdeki hadiselcrde yanan bir fabrika 

Floryada bulunan c;ok kalabahk bir !ann mekteblerde okutulmasJ, mekteb ki-
halk kiitlesi, Atati.irki.i CO§kun teza- tablarma ve ilkmekteb ogretmenlerine 
hUratJa kaT§Jlaml§hT. verilen maa§ meselelerine tahsis etmi§ bu-

Savarona yah, ak§am iizeri Bo- lunuyordu. 
gaza donmii§ ve Bi.iyiikdcreye kadar Eski lisanlann okutulmas1 meselesinde 
gitmi~tir. Sahilde bulunan binlerce Tiirkiye Ba§murahhast ve konferans :kin-
halk, Buyiik ~efi §iddetle alki§Iami§· ci reisi profesor Bayan Afet, yiiksek ted-

.._l .. a111rd .. I111r ... 111111111111_._. ........................ risatta latince ve eski yunancadan maada 
Eti, Siimer, eski MISir ve Etri.isk lisan -
Ian gibi eski medeniyetlere aid lisanlann
da okutulmasmt teklif etmi§ ve bu mak -
sadla bir de takrir verrni§tir. Bu takrir 
konferans heyeti umumiyesi tarafmdan 
tasvib edilerek hiikumetlere tevdi edile • 
cek konferans karan arasma almmi§hr. 

'Tiirk - Alman ticaret 
miizakereleri bitiyor 
Berlin 23 - Anadolu Ajans1 hususi 

muhabiri bildiriyqr: 

Profesor Bayan Afet diger bir toplan
hda da mekteb kitablan meselesi miizake
re edilirken <;ocuklann tarih kitablarmdan 
diger memleketlerin tarihleri hakkmcla 

Menemencioglu heyetinin miizakere • 
Jeri hergiin ger; vakitlere kadar devam 
etmektedir. Corii§melerin inki§afma na
zaran Tiirk - Alman ticaret anla§masmm 
bu giin intac; edilerek pazartesi giinii im
zalanmasJ kuvvetle muhtemeldir. (a.a.) 

[Arkast Sa 5 "t 4 t J P f "r B · Af t ""''"'"'"'""""'""u"m'" .. ''"''""nmuunmmmnmm•m•mm•mmmmnuu 1111111111 • su un e ro eso as an e 

Ankara Polis E~·;·tiiii;ii~d;·jci"""';;;;;i'; ..................... .. 

~-~·~t~~~~~~~~~~~ Kudiis 23 - Filistind n iki gun] rah vard1r. Bir Ingiliz neferi, a!d1g1 yara· - Yakmda Gumhuriyette z~rfmda muhtelif surkasd! I ·,..esinde !ann tesirile olmii§tiir. 
I j Y ahudi olmii~tiir. Aynca b r ~ k ya- '(a. a.) 

Emniyet Enstitiisiinde evvelki giin, mezunlara j 
merasimle diploma ve miikafat tevzi edildigini yaz
mif, hu miinasebetle Ankarada Ulus meydanmda 
hir merasim yapildigtnl kaydetmittik. 

Yukar1daki resimler, Enstitiiyii muva.ffakiyetle 
bitiren polis memurlanmtz abideye ~elenk koyarlar
ken, fstiklal mar•• ve nutuk aoylenirken ahnw 
mittir. 
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2 CUMHURtYET 
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Ayd1nnl su ve elektrik ( 'ehir- v Memleket Haberleri ) 
.. . . ~. · 

derdi hallediliyor ~~~k~a-n-.d~e-m7~-Y~~~~-n~~~~a~.~~.n~d~i.~ek~le~r~i~~O-rt_a_m-e7k-te7b~~-~~e 
konferansi kapand1 Ogle_tatili muallim ihtiyac1 

·Siyasi. ·icmc 
Japonya • Sovyet 

Elektrik tesisab 
yapdacak, su 

7 5 bin lira sarfile yeniden 
i'i de yak1nda bitecek 

Aydma ~hir csuyu verecek olan dt;reden bir goriinii~ 

:Aydm '(Hususi) - Aydm Belediyesi, derlemek iizere Hasan Ferid Anlar, Ce
mevcud elektrik tesisatm1 tevsie karar vad Altar, Halil Bedi Yontekin, Tahsin 

' 

Mii~terek bagaj tarifesi 
e~slart iizerinde de bir 

a.nia,maya varlld1 
Bir ~miiddettenberi §ehrimizde Devlet 

Demiryollan Avrupa hath binasmda 
toplantlllar yapmakta olan Balkan demir
yollan 1konferans1 dun mesaisini bitirmi§ • 
tir. So!Qrada yap1lan toplanttlarm devaml 
mahiyedinde olan §ehrlmizdeki toplant1 • 
larda Balkan demiryollarmdan seyri seri 
ve mii§lerek nakliyat ve yolcu tarifeleri • 
nin tan:~imi iizerinde miizakereler cereyan 
etmi§tiro~ 

Dun ~Son defa bagaj tarifesinin son 
§ekli m\&akere mevzuu olmu§ ve bunun 
iizerinder de anla§ma vukua gelmi§tir. 

T araf)eyn murahhaslan yaptlan proje -
leri ihiikumetlerine bildireceklerdir. Bu 
tarifeler tasdik edildikten sonra mer'iyet 
mevkiine ~~irecektir. 

SEHIR ISLER/ 

Ankara Belediyesinin §ehirdeki 
diikkan ve magazaLar ic;in hergiin \ 
ogle vakitleri bir saat.lik tatil miid
deti koymu§ olmas1 !stanbuldaki 
birc;ok esnaf1 da alakadar etmi§tir. 
Aldtglmiz birc;ok mektublardan, 
§ehrimizde de magaza ve diikkan
lann ogle val<.ti bir saatlik bir tatil 
yapmas1 ve bu miiddet zarfmda ra
hatc;a yemek yenilmesi istenmekte· 
dir. 

Vekalet, 1 eyliilde yeni 
bir imtihan daha a~m1ya 

karar verdi 
Orta mekteb muallimligi ic;in Oniversi

tede bir eylulde de bir imtihan yaptlacak
tlr. lmtihanlar, edebiyat, tarih, cografya, 
fizik, kimya, lisan ve tabiiye ilimlerinden 
olacaktlr. lmtihana girmek iizere bu zum· 
relerden birine talib o]ar{ lise ve muallim 
mektebi mezunlanmn bu aym sonuna ka
dar Maarif Vekaletine miiracaat etmeleri 
lazimdir. T alibler Maarif miidiirliigii he
yeti s1hhiy"esi tarafmdan aynca muayene
ye tabi tutulacaklardJr. $imdiye kadar 
yaptlan miiracaatlerin sayiSl yedi yiizii 
bulmu§tur. 

En fazla taleb, tlirkc;e ve lisan zlimre
lerinedir. imtihanlar Oniversite profe -
sorleri ve doc;entleri tarafmdan yaplla -
cakttr. 

KOLTOR ISLER/ 

n apon ordulan: San ve 
e:::/) nehirlerin sedleri ric' at 

olan Cinli a-sker taraf1 
kthp harekat sahasmm suya g 
sinden dolay1, geni, c;evirme 
parak Hankov'u sanm~lardtr. 
yolile Sanghay' dan gel en biiyiik 
pon donanmast da Cin hiikum 
ordusunun son melcei olan H 
muhafaza ic;in vucude getirilen 
sedleri tahrib ederek Cinin Cana 
say1lan Kiakiang bogazma 

]aponlar karadan ve sudan Cin 
metine ve miisellah kuvvetlerine 
darbe indirip biitiin Cin lilkesini 
tetrnege hamlandiklan bir mada, 
ya, Kore ve Manc;uri hududlarmm 
le~tigi bir noktada bulunan Hozat 
nun garbindeki Cangkufeng · . 
sevkiilcen cihetinden J aponyamn 
karasmdaki askeri yollarma hakim 
s1 itibarile c;ok miihim olan bir 
K1Z1lordu tarafmdan i~gal 
tepedeki ]apon jandarmalannm 
mesi, biitiin nazarlarl Orta Cinden 
ya hududlarma c;evirmi§tir. 

:vermi§ ve lbunun i~in yeni btr proje Banguoglu ve R1za Yeti§enden milrek- Sn makineleri geldi 
yaptrrmi§tlr, Bu projeye gore elektrik keb derleme heyeti Aydma geldi. !s - Terkos idaresi i~in 1ngiltereden sipa-

Bilhassa magaza ve diikkan 
miistahdemleri, bu hususun teminini 
Belediyeden rica etmektedirler. Bu 
gibi miistahdemler, boyle bir tatil 
olmadigmdan ogle yemegi ic;in hie;· 
bir gun vakit bulamad1klanm, ekse
riya saat iic;e, diirde kadar a~ kal
dtklanm ve hatta ayakiizeri birkac; 
lokm.a yemek yemege vakit bula
bildiklerini soylemektedirler. Esa
sen diinyamn hemen her yerinde 
tatbik edilmekte olan bu usul §eh
rimizde de kabul ediidigi takdirde 
bundan en ziyade magaza ve diik
kan miistahdemleri fayda gorecek
lerdir. K1dem zamm1 alan 

muallimler 

hgal keyfiyetinin alelade bir 
hadisesi olmaytp bir harbin ham! 
y1labilecek sevkiilcey~ hareketi 

.santrahna 250 beygir takatmda bir mo- tasyonda Killtiir direktorlugil ve Hal- ri§ edilen ma!ldneler gelmi§, yerlerine 
tor Have edilecek ve geni§liyecek olan kevi erkam tarafmdan kar§Ilanan he - konulmU§, tecrilbeleri yap1Iml§hr. Bu 
§ebeke ilzerinde voltaj zayiahm telafi yet, Halkevinde hemen i§e ba§hyarak tecriibelerden iyi neticeler ahnmt§tlr. 
etmek i~in iki tane muhavvile merkezi folklor baktmmdan ktymeti haiz bulu • Yakmda ,bunlar faaliyete ge~erek esash 
~aptlacaktu·. nan birc;ok eski ve mahalli h.alk §arkt • surette gah~maga ba§hyacaklard1r. 0 

Naf1a Vekaletinin tasdiklna iktiran et- lanm bizzat balk agzmdan plaga almt§, zaman §ehrin su ihtiyact tamamile kar
mi§ olan tevsi projesinin muhammen be- halk hikayeleri ve darb1 meseller tesbit .§llanml§ olacakhr. 

Bu hususta biz de Belediyenin 
bu i§i tetkik ederek imkan goriildli· 
gii takdirde, Ankara Belediyesinin 
kararma i§tirak etmesini temenni e· 
deriz. 

istanbul ilk tedrisat kadrosunda 300 
muallim ktdem zamm1 almt~br. Yeni 
zamlar Maarif Vekaleti tarafmdan tet
kik edilmektedir. Yakmda ala~adarlara 
teblig edilecektir. Tilrkiye dahili~de bu 
ytl zam gorecek ilkmekteb muallimleri
nin say1s1 5,000 den fazla olacaktJr. 

de olmasr ve hadisenin dostane bir 
rna ile k,apatJlmasr ic;in gerek 
]apon ve Sovyet askeri makamlan, 
Moskovadaki Japan sefinle Sovyet 
ciye Nezareti arasmda yap1lan 
mlizakerelerden bir netice c;tkmamasi. 
ponya ile Sovyetler Birligi arasmda 

oeli 75 bin liradlr. Bu paranm temini iQin etmi§tir. Heyet, bir iki giln daha §eh - ' ... • • 
gec;en hafta fevkalade i~tima yapan ;;e- rimizde kalacak ve miilhakattan gele- ' Eglence yerlerme a1d harb c;Jkma~l ihtimalini 

Resmi doktorlar 
hir Meclisi, Belediyeler Bankasmdan ceklerin okuyacaklan balk §ark1larm1 \ tarifeler . ~ Halkevlerinin sosyal 

yard1m kollar1nda da 
vazife gorecekler 

Orta ledrisatta 
Bu yrl orta tedrisat kadrosundan 700 

muallim k1dem zamm1 gorecektir. Ye -
ni zamlar alakadarlara agustos ayr i~in
de teblig edilecektir. 

tir. 
Vaziyetin vehameti iki tarafm 

gerine kar~1 denizden ve karadan 
yapmalarile bir kat daha arlml§ttr. 
ber verildigine gore hadise mahalli 
nnd,a derhal iki K1Z1lordu hrkas1 
alm1~hr. Hadise mahallinin yaruoaL~"'I 
ki F ossiyet korfezinde Sovyetlerin 
den biiyiik kuvvetler sevketmekte 
duklan mii§ahede edilmi§tir. 

30 bin lira istikraz etme~e karar vermi~ plaga alacaktlr. 
ve imzaladtgt istikraz mazbatasmi bu Sehirlerarasi telelon 'tesisalt 
i§ ic;in Ankaraya gitmi§ olan Belediye Hiikumet, Nazilli, Aydm ve !zmir a-
reisi Nafiz Karabudaga gondermi§tir. rasmda telefon tesisatl yapmaga ve bu 

Su te•i•atz tesisatl istanbul ve Ankara merkezle • 
Ankaraoa Belediyeler imar lieyeti ta- rine baglamaga karar vermi§tir. Tesi -

rafmdan 106 bin liraya milteahhide iha- satm yaptlmasma yakmda ba§lanacak 
Ie edilmi§ olan Aydm §ehri fenni su te- ve ktsa bir milddet i~inde ikmal edile • 
sisatmm yaptlmasma devam edilmek - cektir. Tesisatm silratle yapllmas1 i~in 
tedir. Barajdan filitre havuzlarma ka- alakadarlara emir verilmi§tir. Birka~ 
dar ana lborularm milhim bir klsm1 do- ay sonra !stanbul ve Ankara ile vastta
§enm~tir. !?ehir §ebekesi ic;in Alman • SlZ konu§mak milmkiin olacakttr. Te -
yadan beklenilen su borulan Aydm is- Iefon miikalemesi §imdilik Nazilli ve 
tasyonuna gelmi§ ve filitre havuzlan - Aydm postanelerinde kurulacak birer 
nm duvar ve stva in~aatt ikmal edil - santral vasrtasile temin edilecek ve icab 
mi§tir. Tesisahn kanunusaniye kadar ederse §ehrin elyevm mevcud bulunan 
tamamen bitirilecegi ve bu tari\lten iti- adi telei'on tesisah da bilahare otoma -• . hl...' • . , I f., r • baren §ehre tem1z ve sth 1 l~me suyu tikle~?tidlecektir. Yeni yap1lacak tele -
verilece.~i tahmin ediliyor. fon tesisati sayesinde Aydm ve Nazilli 

H alk liirkiileri loplaniyOT .-r ka~abalar1 ikttsadi faaliyetlerinin bir 
Halk §arkllan ve mahalli leh~eleri kat daha artacag1 tahmin ediliyor. 

Y erli mallar sergisi . 
Sergiyi diin 

adam1n 
vatanda' gezdi, binlerce 

duhuliyesi de indirildi 

Sergide ; Nuri Demirag atolyesinin yaphg1 tayyare 

Cam 
·~ 

Y erli Mallar Sergisi dun binlerce zi -1 Cam Adamm 20 kuru§ olan duhuliye 
yaret~i tarafmdan gezilmi§tir. Sergiyi ge- iicretinin indirilmesine karar vermi~ ve fi
zenler arasmda Selanik beynelmilel fuan atlar 15 kuru~a indirilmi§tir. T alebeye de 
umum miidiirii Achille Calevras da bu • sabahlar1 5 kuru~a gosterilecektir. 
lunmakta idi. Sergiyi gezdikten sonra Bazt karilerimiz, Cam Adamm duhu • 
umum miidiir sergi komiserligine gelmi§ ve liye iicreti ic;ine dahil olmas1 laz1m gelen 
uzun miiddet sergilerimiz hakkmda iza- 1 kuru§luk K1Z1lay hissesinin bilet iizerine 
hat aldtktan sonra gosterilen muvaffaki - pul yapl§tmlarak ziyaretc;ilerden ahnd1 • 
yet ve dekorasyonlardan dolay1 komisyo- gmdan §ikayet etmi§lerdir. Y aptlglmJz 
nu tebrik etmi§tir. tahkikata gore bilet iicretinden K1z1laya 

Cam adam 1 kuru§ verilmekte, fakat aynca bilet ii· 
Sergi komitesi diin sabah bir toplant1 zerine bir kuru§luk K1z1laya yard1m pulu 

yaparak Almanyadan sergiye gonderilen da yapi§hnlmaktadlr. 

Sergi paviyonJannda hararet sondiiren ziyaret£ile~: 

Eglence yerlerine aid tarifelerden 
mi.ifuim bir k1sm1 Belediye !kttsad mi.i -
diriyeti tarafmdan tasdik olunmu§tur. 
Mi.iddet 'bu ay sonunda bitecektir. Be -
lediye riyaseti §Ubelere verdigi bir e
mir& ay sonuna kadar tarifelerini tas- S1hhiye Vekaleti, Vilayete gonderdigi 
dik eottirmem~ bulunanlar hakklnda ta- bir tezkerede Halkevlerinin sosyal yar· 
kibat )"ap1lacagm1 bildirmi§tir. d1m kollan tarafmdan ac;tlan muayene 

Hamallar i~in elbise yerlerinde S1hhiye Vekaletine bagh dok· 
Belediyece hamallara ibir ornek elbi- torlann da <;ilh~alannm muvaftk goriil

s·e giydirilmesine karar verilmi§ti. Ka- diigiinli bildirmi§tim. Buna nazaran hii· 
bul olun.an niimune, Hamallar cemiye - kumet tabiblerile resmi mliesseselerde ve 
tine gonderilmi~ ve cemiyet de bu nil· imkan plursa hususi mliesseselerde vazife 
mune~ uygun olarak li.izumu kadar el- ifa eden doktorlar, haftanm muayyen 
bise rsmarl~I~.ttr. Bunlarl~ ~apilmasr giinlerinde buralarda hastalara bakacak
on be§, yirml gune kadar 1l1tn:n§ olacak I lardu. Bun dan maada gene ayni kollann 
v.j on~;n sonra krararm tatblkma ge • ter ib ettikleri koy retkiklerine de hiiku-

91 ece ~r.. • I met doktor.lan i§tirak ederek koylerd~ hair 
Senehk muayeneye gelmlyen talan muayene edecek ve kendilerine 

1 eanaf saghk ogiidleri vereceklerdir. Bund.an 
Esnafm senelik sthhi muayeneleri ba§ka Halkevleri sosyal yard1m kollan

ic;in tayin olunan milddet haziflan so • na fakir koyliilere tevzi edilmek iiezere 
nunda bititigi halde zamamnda muaye- kafi miktarda ilac; verilec:ektir. 
ne olm1yan pek c;ok kimse oldugu i~in 
milddet bu aym on be~ine kadar uzatrl
mt§tl. Buna ragmen daha ibazt kimsele
rin karara riayet etmemi§ olduklart go
riilmi.i&tiir. Zamamnda muayeneye gel
miyenlerin tesbitile haklarmda takibat 
y~apt1mast hususunda alakadarlara emir 
verilmi§tir. 

Esnaf hastanesi 
Esnaf cemiyetleri tarafmdan Avrupa· 

ya bir rontgen makinesi sipari§ edil -
mbjti. Makine gelerek yerine konmu§ -
tur. Bundan ba§ka cemiyet otuz ya • 
takh bir hastane de ac;maga karar ver
mi~tir. Hastane tanzim ve tefri~ edil • 
mektedir. Oni.imilzdeki av iptidasmdan 
iti<baren faaliyete p:ececektir. -···-Aklini ka~1ran katil! 

Trabzonda kans1 Raziyeyi balta ile 
vurarak oldilren Mahmud, delilik ala -
imi goriildugunden m~ahede altma a
lmmak iizere dUn 'frabzondan §ehrimi
ze getirilmi§tir. 

HALKEVLERINDE 

lkmale kalan talebeler i~in 
Be§ikta§ Halkevinden: 
<;evremizdeki orta ve lise talebele -

rinden ikmale kalanlan yeti~tirmek ve 
1 agustos 1938 ba~mdan itibaren bir bu· 
c;uk ay devam etmek iizere Evimizde 
kimya, biyoloji, matematik ve lisan 
kurslan a~tlacaktlr. 

<;evremiz ortamekteblerinden ikmale 
kalan ~ocuklanmlZln her gun Halke • 
vine miiracaat ederek kay1dlanm yap· 
hrmalan lazrmdlr. 

Eminonii Halkevinin bir tekzibi 
Eminonil Halkevinden: 
24 temmuz 938 pazar giinil Taksim 

stadyamunda Evimiz namma pehlivan 
giire~leri yap1laca~ hakkmda duvarla
ra yapl§hnlmt~ afi§ler goriilmil§tiir. Bu 
gilre§lerin Evimizle hi~bir alakast bu -
lunmadrgr gorillen lilzum i.izerine ilan 
olunur. 

<;ifte tedriaat yapacak mek· 
teblerin say1s1 

938 • 939 ders yrh ba§mda memleket 
dahilinde on dort ortamektebde c;ifte 
tedrisat yaprlacakhr. !stanbulda yalmz 
Uskildar ve Beyoglu cihetlerinde hirer 
ortamekteb ~ifte tedrisat yapacaktrr. 

ONIVERSITEDE 

Do~ent kadrosu iizerinde 
tetkikat 

Mflllri£ Veka~.eti, tlniversite profe&or 
ve doc;entlerinin kadrosu iizerinde tet-
kiklere ba§lamt§tlr, Bu ytlki profes6r1 ve 
doc;Emt ' 'bd'rosun'da mtihirfi degi~iklik -
ler yoktur. Yalmz ac;rk bulunan on iki 
da<;entlige ve ilc; profesorluge tayinler 
yap1lm1~tlr. i.Jniversitemiz ic;in Alman
yadan ilc; profes<ir davet edilmi$tir. Do
c;entlerin imtiham te$rinievvelde ola -
cakhr. Bu yll doc;;entlik imtiham ic;in 
150 miiraoaat vard1r. -···-Catalca cinayetinin sebebi 

<;atalcanm Yenikoyi.inde Latif ismin
de bir §ahsm muhtelif yerlerinden vu
rulmak suretile oldiiriildiigiinii diinkii 
ni.ishamtzda yazmt§bk. Yap1lan tahki -
kat neticesinde cinayetin bir kan dava
stndan ileri geldigi anlastlmtstlr. Mak
tul Latif, ayni koyde Murad isminde 
bir §ahstn daytsmi oldi.irmil~ ve ilc; se
ne haois vattlktan sonra c;1km1§tlr. Mu
rad, Latifi daylSlnm intikammt almak 
i~in tarlada pusu kurarak oldi.irmii~ti.ir. ---T enzilath ham mad de listeai 

Sanayi miiesseselerinin haiz olduk -
Ian iptidai madde muafiyetleri tama • 
men kaldmlm1~ oldugundan yeni bir 
listenin tanzimine li.izum gorillmemi§ • 
tir. 70 maddeyi ihtiva ettigi soylenen 
tenzilath ham madde listesinin de c;rk
mak iizere oldugu soylenmektedir. 

Mahmud 40 - 45 ya§larmda pejmiirde 
ktyafetli bir adamd1r. Diin, Adliye ko
ridorunda yanma yakla§an bir arkada
~lmtzm sordugu suallere tamamen sa~
ma sapan cevablar verm~tir. 

Giizel San'atlar Birligi resim sergisi a~dd1 

Mahmud, Miiddeiumumilik kalemin
de yaptlan kayrd muamelesini miltea • 
k1b mil§ahede altma almmak ilzere 
T~bbt Ad1iye gonderilmi§tir. 

lpekli matlah kac;iriyormu§! 
Dun limammtza gelen ve rthtrma ya

na§an Franstz band1rah Lamartin va • 
puru amel~sinden Mes'ud admda bir 
Cezairlinin vapurdan c;tkarken vaziye • 
tinden §ilphelenen giimriik muhafaza 
memurlan, iizerini arad1klan zaman 
beline sanlmi§ ipekli ve gayet ktymet
tar bir §ark ma§laht bulmU§lardtr. Mes
ud hakklnda takibata giri§ilmi§tir. _. __ 

Bursada tiddetli f1rbna 

Manc;urye ve Kore hududlanna 
lanan Sovyet kuvvetleri baztlan 
dan 1 00,000 ki§i tahmin olunuyor. 
ponya dahi biitiin Siberya hududu 
yundaki muhafaza kwvvetlerini 
etmi§tir. Bunun manast, 
Port-Artur ve Dairen limanlanm 
eden Kvantung yanmadasmda 
Asya karasma mahsus Japan 
Cin h,:uekat sahasmda bulunmlyan 
vetlerini ve muavin Manc;u ve 
fukalanm; K1Z1lordunun hudud 
da mevzi alan kuvvetlerine kar§I 
eylemesi demektir. 

Bu tah§idatla beraber J apon)'ll 
Sovyet mak.amlan aras1ndaki temas 
mlizakerelerin neticesiz kalmasr; J 
!arm bir miistemleke harbi 
d1klan J apon - Cin harbine diinyanJll 
biiyiik iki askeri devleti arasmdaki 
bir harbin de inzimam edecegine 
ediyor. 

Oyle bir harb ki J aponlarm 
hafifletmek ve Sovyetlerin A 
kt:vvetlerini Asyaya gondermekten 
netmek ic;in; Almanyanm ve hatta 
yamn i~e kan~as1 ve bunlara kar§l 
Sovvetlerle miittefik bulunan Fr 
harbe siiriiklenmesi suretile yeni bir 
han harbi §eklini a.labilecektir. 

Heniiz miizakere kap1s1 biisbiitiin 
panm1~ de~ildir. F akat iki tat:af da 
nazarlannda 1srar etmekte ve 
miidafaasl ic;in silaha miiraca,atten 
durmtyacaklanm birbirine anlatma 
lar. Bu halin devam1, yahud M 
demiryollarile Baykal golliniin 
ki Sovyet demiryollan arasmda , 
noktast bulunan Manc;uli civanndakl 
pon ve Sovyet miifrezeleri beyninde 
ren vuku bulan musademe gibi yeni 
hadisenin c;1kmas1 yeni bir Rus -
harbine ve dolaytsile de yeni bir 
harbine kolayca sebeb olabilecektir. r 

Muharrem Feyzi TOGA 

Maarif V ekili yar1J1 
'ehrimize geliyor 

Maarif Vekili Saffet Ankan, 
Yuksek Tedrisat Umum mi.idiiri.i 
Hususi Kalem miidiiril Nihad Adil 
1Ik Tedri~at Umum miidilrii 
Hakkl oldugu halde yarm ogledell )B 
ra Gi.ineysu vapurile §ehrimize ge 
cektir. 

•• • - - tJ 
Y apag1 ihracat~1larmin sO 

Bursa (Hususi) - :;lehrimizde iki gun 
fasllaltarla devam eden bir ftrtma ol -
mu§tur. Mebzul yagmur yagmt§tlr. Mu
danyaya dolu yagd1gmdan zeytinlerde 
tahribat yapml§ttr. Bursa lisesinin Mu
danyadaki askerlik kampm1 seller ve 
yagmur yiizilnden su basmt§br. 

Resim sergisinden bir kii!ie toplanblarl 
50

)1 

Ciizel San' atlar Birligi yirmi ikind man Duran, F uad Soyhan, Creta Sper- Yapagl ihracat tacirleri yarlll 03rd 

:;lehrimizin muhtelif yerlerine ytldt
nmlar dii~ii§, fakat higbir hasar yap
maml§tlr. Yalova taraflarmda birkac; 
telgraf diregi frrtmadan devrilmi§tir. 
Uludagdan akan dereler c;ok ibol bir su 
getirerek ovaya dokiilm~tiir. Kanallar 
bu sulan muntazaman ovay.a verdigin
den higbir hasar olmami§br. 

resim sergisi, diin Calatasaray Lisesinde co, Ciizin Duran, H.ayri Cizel, Hikmet toplanttlanm yaparak yeni sta!l 0it· 
biiyUk bir davetli kalabahg1 huzurunda Onat, H. Ksantopulos, Hulusi Mercan, nizamnamesini gozden gec;irecek/ 
Konya saylavt ressam $evket Dag ~ara- V ecih Bereketoglu, lbrahim Calli, lsken- t 
fmdan merasimle ac;rlml§ttr. der, Mediha Gezgin, Mithat Akman, C U m h U r i Y ~ 

Sergide bu y1l gec;en y11lara nisbetle Muzaffer Sipahi, Muzaffer Soyer, Tur- . 
d h ·· · h" d T k d N K I 'k f p f S d t NiishasJ 5 kuru$tur. daha ~ok ve a' a mutenevv1 eser te~ u gu o a , . a m o , ero • aa e , , { l'"" k" g 11ric 

edilmektedir. Bu ytl,. Abdullah <;izge~, Ret~an, S~bri Ek§i, Safi Ibrahim: Sami Abone ~eralfl : ~~i~ye tciJ:J 
Ahmed Dogruer, Ah Kars,an, Anah1t Yehk, Sehm !uran, $~vket Dag, V. Senelik 1400 Kr. 2700 ((~• 
Apkaryan, Ayetullah Siimer, Baha Sa· Arslanyan, V1ktorya Srryan. Yvonne Alb ayhk 750 • 1450 ' 
icl, Bedia Giileryiiz, Cevad Gokdeniz. Karsan ve Zahidenin eserleri yer almt§" fi~ ayhk 400 • 800 ' 
Edda Spereo, Edith Antscher, £eyha- ttr4 Bir •Yhk 150 • 'i'oktut 



24 Temmuz 1938 

So ~ : · H · .A. 13 E .~ L ... : ··,~_:<~:;.~-~·~.:~ Cenubu $arki Avrupa ve 
italyan1n vaziyeti 

:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::.:::: 
HEM NALINA 

MIHINA . . t 

SUdetler i~i hal yolunda 
,!Berlin ile Prag arasrDda 

bir anla~ma yap1hyor 
Almanya, ~ek meselesinin halli i~in ingiltere, 

Fransa ve italya ile miizakerelerde bulunacak 
[Ba~taratz 1 tncj sahttedeJ I firi fon Dirkse~'in bugiin Be~line gelmesi 

ledildikten sonra Almanyanm Cekos • beklenilmekted1r. Hareketmden evvel 
lovakya ile be~ senelik bir ademi tecaviiz Londrada Cemberlayn ile yapm1~ oldugu 
tnuahedesi akdedecegi tahmin olunmak • gorii~meler hakkmda Hitler' e malumat 
tadtr. . .. vermek iizere Berhtisgaden' e gidip gitmi • 

Dirksen'in bu itilafm da~a gem~.~~· yecegi malum degildir. 
Zakerelere mukaddeme te~ktl e~ecegmt ~~- Berlinde M. Dirksen'in lngiliz Ba~ve-
rab etmi~ oldugu soylenmektedtr. kilini ziyareti hakkmda yiiriitiilen farazi-

.. <;emberlayn'm arkada~lan ve. Fransa yeler hayal mahsuliidiir. Sefirin mezunen 
hukumetile isti§arede bulunmast tcab et - h k f den evvel boyle bir ziyarette 
~edkte oldugunu soyledigi zannolunmak • b:~:n::smm normal oldugu beyan edil-
a tr. k d' 

lngilizlerin, Alman tekliflerinin tetkike me te tr; h fT b' .. T bu 
§ayan oldu ~ u mi.italeasmda bulunduklan Resmt me a I m tr mumessi I, 
so 1 g · babda a~agtdaki beyanatta bulunmu§tur: 

Y enmekted1r. 1 ']' B k'l' · · 
D . 1 • mehalilde «- Sefirin ng11Z a§ve 1 1m ztyaret rp omasr ld ~ .. 1 1 

d · [A t etmesinin yol ac;mt§ o ugu muta ea ar, 
a emr ma uma A • • d 

L d 23 I. · ]A t almakta herhalde garb ef.kan umumtyesm e mu -
on ra - y1 rna uma . . . . . 

ola d' 1 · h f1']'1 Alman sefin allak meselelenn mushhane btr surette n 1p omas1 me a • . ld ~ 
Dirksen tarafmdan Cemberlany'a tevdi halli ic;in bir hi.isni.imyet mevcud o u~unu 
edilmi§ olan ve Si.idet Almanlar mesele- gostermektedir. Si.idet Almanlara gelmce, 
sinin halline miiteallik bulunan dort taraf- bu babda maatteessiif bu ~talea ve tah
h mi.izakere projesi hakkmda ademi rna • minlerin farzettigi derecede ileri gidilmi§ 
lurnat beyan etmekte?irler. . . degildir.» 

Maamafih, Vestmmster kondorlarmda Berlin 23 _ Siyasi mehafilde beyan 
evvelce verilmi§ ol~n malu~ata ktymet edildigine gore Almanyanm Si.idet AI • 
Ve ehemmiyet atfedllmehkt;dtr.ll • • manlar meselesi hakkmda yapml~ oldugu 

Berlin anla,ma i trma errnt . .. 'k h b 1 b" 1 k 'b · J' soyJenen tekhfJere muteaJh a er er IT te .zr e ryor . . 
B ]' 23 _ Londradaki Alman se • tak1m faraziyattan Ibarethr. 

er m IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUUUUonou ............ . 
...................... 11111111111111111111111111111111111111 

ispanya harbi 

devam ediyor 

ihtilalciler diin 1000 
esir alddar 

Salamanka 23 - Resmi teblig: Es · 
lramadure' de §imal mmtakasmda miihim 
~>Ian ileri hareketimize devam ettik ve cep
hemizi Guadiyana nehri iizerinde tesis ey
ledik ve hatta Orellavala • Viyeja cenu • 
bunda bu nehri a§hk. 

Sort • Katalonya mmtakasmda dii§ • 
tnanm biitiin taarruzlan piiski.irtiilmu§ti.ir. 
iki tabur tamamile imha edilmi§tir. 

Kastellon cephesinde: Sag cenahtmiz, 
iki kilometreden fazla bir derinlikte ileri
ledik. Sag cenahtmiz V alansiya vilayeti· 
ne girerek du§mam hezimete ugratm1~ ve 
di.i§man 400 den fazla maktul b1rakmt~ • 
hr. 

Gebiyel mmtakasmda Paviya kasa· 
basm1 i§gal ettik. 

Dun bin kadar esir aldtk. 
Barselon 23 - Resmi bir tebligde ez· 

ci.imle §oyle denilmektedir: 
~ark cephesinde dii§mamn be§ tayya

resi, bir hava muharebesi esnasmda ycre 
dii§iiriilm ii§ tiir. . . 

Valansiya 23 - Frank1stlenn tayya • 
releri, bu sabah Denya'yt bombard1man 
etrni§tir. 

Sovyet _ Man~uko hudu-
dunda bir hadise daha! 

Moskova 23 - Habarovsk'tan Tas 
Aj ansma bildiriliyor: 

21 temmuzda Manc;urililerin iki mo • 
torlu bir sandah Usuri nehrinde dola~a
rak Vidnoe kasabasi civannda hududa 
tecaviiz etmi§ler ve Sovyetlerin F engov, 
adasma altt asker <;Ikarmi~lardu. Bu as -
kerler, o civardan gec;en bir Sovyet san
~alma kar&I ate§ ac;mi§lardtr. Sovyet hu
~ ud muh<~fP!an, bu alt1 askeri yakala:na
ga muvaffak olmuslardir. Bunlardan ikisi 
Yar;.lanmistiT. -

Tokyo 23 - Vladivostoktaki Sovyet 
mJernurlan, J apon general konsolosluguna 

apon ordusu tarafmdan 18 temmuzda 
gonderilmi& olan iki mukaleme memuru • 
nun bugiin Japon makamatma iarl" ·-i;Je 
ceklerini bilrl;rmi~J.-rdir. 

Y eni bi1· atef! 
H~in~king 23 - Domei Ajans1 bil • 

di·;vor: Sovyet _ Manc;ukuo hududunda 
Yeni bir hadise olmami~tir. Altm1~ Sovyet 
a~k.-ri, di.in Sinking vilayetinde T ungan -
Sen'in be~ kilometre yukammda Usuri 
nehri iizerinde i.i<; devriye vapurile dola
Sirken on kadar sivil Mam;uko'lu iizerine r' acm,<lardir. 

\.. KISA HABERLER ) 

* BELGRAD 23 - M. Stoyadinovlr;, diin 
Bakar'a gitmek iizere otomobilile Su§aktan 
hareket etml~tlr. * BELGRAD 23 - Na!b! hiikflmet Prens 
Pol !le Prenses Olga, Romanya Vallde Kra
ll<;esi Mari'n!n cenaze merasiminde haz1r 
bulunmak II)aksad!le Biikre§e g!tmek iizere 
liled'den hareket etmi§lerdlr. 

Biiyiik bir Leh 
• tayyares1 diistii 

' 
Tayyarede bulunan 14 

ki,i telef oldu 
Biikre* 23 - Var~ova • Biikre~ hat

ttnda ~ah~an Polonyamn Lot kurnpan· 
yasmm bir tayyaresi, Romanyanm Kam
pulung ~ehrine 80 kilometre mesafede 
Polonya - Ramanya hududunda bir da
ga c;arparak parc;alanmi~hr. Miiretteba-
tmdan 4 ki§i ile bir J apon yi.izba§ISI telef 
olmu$tur. 

Bi.ikres 23 - Evvelki gece Roman· 
ya • Polonya hududu yakmmda dUsmii$ 
olan muazzam Polonya tayyaresinin su· 
kutu sebebinin $iddetli bir ftrtma oldu
gu beyan edilmektedir. Bu sukut on yo]-
cu ile miirettebattan dart ki$inin oliimi.i
ne sebebiyet vermi§tir. 

Meksika petrollar1 
meselesi 

Va§ington 23 - Ayan meclisi Hati -
ciye enciimeni reisi Pitman, §U beya • 
natta bulunmu~tur: 

o:- Meksika, Amerikah vatanda~lara 
aid olup istimlak edilmi§ bulunan ara
zi meselesinin hakeme havale edilmesi 
suretinde Hiil tarafmdan yapllml§ olan 
teklifi kabul etmiyecek olur ve yahut 
Hlil doktrini mucibince bu istimlak -
!ere mukabil tavizat vermiyecek olursa 
Amerikamn bah§etmi§ oldugu ikhsadi 
menafiden istifade etmek hakklm kay
bedecektir. Diplomatik icraaab takviye 
etmek i<;in Amerikanm ittihaz edecegi 
biitiin tedbirler, iktJsadi mahiyette ola
caktir. Meksikaya kar§l harbe giri§ecek 
degildir.• 

Petrol amelesinin iicretleri 
artrrrldr 

Meksiko 23 - Meksika petrol ofisi, 
idare meclisi, petrol sanayiinin miiref
feh vaziyeti sebebile bu sanayide <;ah • 
§an amele licretlerinin artmlmi§ oldu
gunu bildirmi§tir. Artmlan iicretler 
miktannm yekfmu senede 440,670 pe -

zoya balig olmaktad1r. 

Maresal F evzi <;akmagin 
iz~irdeki tetkikleri 

fzmir 23 (Hususi muhabirimizden) -
Biiyiik Erkam Harbiye Reisi Mare~al 
F evzi Cakmak bugiin Bayraklt vapuri
le korf~zde bir cevelan yaptiktan sonra 
o~le iizeri Urla iskelesine <;Ikarak oradan 
otomobille Ce$meye kadar gitti ve a~$am 
iizeri izmire dondi.i. 

Belediye, fzmir Palasta ~eretine bii
yiik bir ziyafet verdi. Pazartesiye kadar 
burada kalacak olan Mare~al, Kiitahya 
iizerinden A .1 raya donecektir. 

Mare~al, yarm Bon '~a 
kampta bulunan lise tale n 
edeceklerdir. 

asker! 
le tefti~ 

Hatayda intihab 

kay'1d muamelesi 

Vaziyet, her tarafta 
normal bir ~ekildedir 

Tuna havzastndaki kombinezonlardan 
sonra yeni cereyanlar ba~llyor 

Japonyan1n sesi 

U zak§arkta yeni bir ihtilaf c;1kti. 
Sebebini biliyorsunuz ve gidi~ini 
takib ediyorsunuz. F akat, bil

mem bir§eye dikkat ediyor musunul.? 
""'\ J aponya, hala yiiksek sesle konu§makla 

( B' y· · K c· , k . beraber, gittikc;e yelkenleri suya indiriyor. 
rr ryana gazetesr « ont rano nun, en ya m mesal Halbuki Cinle «ilam harbsiz» bir mi.ica~ 

Antakya 23 - Anadolu Ajansmm k d A k f' ll J l b ar a a§tnl n araya se rr yo amasr, ta yanrn gar deleye tutu§tugu zaman, ]aponlar Arna-
hususi muhabiri bildiriyor: demokrasi devletlerine yap acagr mukabil hare'·~'in ilk vud biberi gibiydiler; onlerine geleni dag-

Kaytd muamelesi diin her tarafta nor· hyorlar, diinyaya meydan okuyorlardt. 
I b. k'ld t · h b" merhalesini ter:kil eder .. » diyor. ma 1r §e I e cereyan e IDl§ ve er u· -s 1 lngiliz sefirine bomba at1yorlar, Ameri-

roda iki yiizden fazla mi.intahib kayde· \.._ _____________________________ _, ka gambotlanm bahnyorlar, Sovyet 
dilmi~tir. Hic;bir hadise vuku bulmami§tlr. Noye Freye Prese gazetesinin Roma ~u kadar var ki halya - Yugoslavya Rusyayt tehdid ediyorlar, Fransayt hicre 

Tu"rk dostu bir ga.zete gene muhabiri Ferdinand von Cles, §U maka· miinflsebatmdaki bu miisaid inki§af ltal- saytyorlardt. J apon siyasetine hakim olan 
k leyi ne§retmi§tir: yanm nazarmda heniiz tamamlanml§ de-

~~ ryor italya garbl" Avrupa devletlert.nl"n ta"- "]d' ! I b f d h §iddet ve harb taraftan askerlere kalsa, g1 1r. ta ya mat uati tara m an e em· 
Antakya 23 - Anadolu Ajansmln bi.iti.in diinyaya ilam harb edeceklerdi. bii olmaktan <;1k1p kendilerine §uurlu ra· miyeti nazan dikkati calib bir surette 

hususi muhabiri bildiriyor: kib kesildigindenberi Avrupamn cenubu kaydedilen Macaristan Ba~vekilinin Ro- Onlar, hayallerinde kurduklan ideal ci-
Tiirk dostlugu taraftan olarak ~aroda b'. d "f t · · · · p ·I R rna Zl·yareti'; an'anev"t olan I'talya. Ma- hangir ]aponyayt, olmu§ bitmi~ samyor-gar tsm e nu uz esiSI u;:m ans e oma 

c;1kan Eddifaa gazetesi, Tiirkiye lehinde- arasmda gizli bir miicadele ba~lamt§h. car miinasebabm yeniden takviye ettik· lard1. Cine saldmrken tayyare bombasile 
ki ne&riyati dolaytsile bir ay mi.iddetle ta· Bu miicadelede !talyanm ilk taarruz ten ba~ka Tuna havzasmdaki Roma • halkt ezerek ve altm torbasile generalleri 
til edilmi§ti. Bu tatil miiddetinden sonra hareketi olarak Umumi Harb akabinde Berlin mihveri miitcvazi olan harici siya- satm alarak uzun sac;h ve afyonke§ Cini 
«Eddifaa» daha biiyiik hacimde olarak Macaristanm sulh muahedesi tadiline da- set istikametini iyice saglamla§hrmaga kolayca hakhyacaklanna kanaat ge~ir-
yeniden inti~ara ba§lami§hr. (a. a.) ir davasma a<;Iktan a~tga taraftar olma· hizmet edecektir. fhtimal bu siyaset ir;in mi§lerdi. F akat, dedigim gibi, T okyodaki 

Y dd 51 saytlabilir. italya bu tavu ve hareketini muayyen ve sabit bir formiil aranacak - pazar <;ine uymadt. <;inliler, 450 milyon-ozga a gene daima sadakatle muhafaza etmi§tir. hr. Bu siyasete Lehistanm, Romanyanm luk niifuslarma gi.ivenerek bir Japan oi
Bu suretle ltalyanm cenubu §ark! Av· vc Bulgaristamn girecekleri de tahmin di.irmek ic;in i.ic; Cinli fed a edecegiz; fakat 

zelzele oldu rupa havalisine aid yeni politikasma Ma· olunuyor. i§in sonunda galebe bizde kalacakttr, de-

Zelzele, Y unanistanda da 
devam ediyor 

Y ozgad 23 - ~chrimizde diin gece 
saat 24 te oldukc;a §iddetli bir yer sarsm· 
tlSI olmu§tur. Zarar yoktur. 

Yunanistanda da yeniden 
.zel.zele oldu 

Atina 23 - Atina Ajansi bildiriyor: 
Orepas mmtakasmda sarsm!ilar bu 

gece de tckerriir etmi§se de hie; bir zarara 
sebebiyet vermemi§tir. 

V eliahd, diin zelzele mmtakasm1 gez· 
mi§, bir c;ok felaketzedelerle gorii~mi.i§, 
ihtiyaclanm sormu§ ve Krahn ve bizzat 
kendisinin sempati hislerine terci.iman ol • 
IDU§tUr. 

Hiikumet, felaketzedelerin yardtmma 
ko§IDU§ ve kendilerine yiyecek tevzi eyle
mi§tir. Gazetelerin yard1m toplamak i.i -
zere bir komite te§kil edilmi§ oldugu 
hakkmda verdigi haber iizerine, hiiku • 
met, bu te§ebbiisii menet;mi§tir. Zira, hii r 
kOmetin fikri, blzzat devletin fela etze -
delerin ihtiyaclanm kar§Ihyabilecek va ,. 
ziyette bulundugu merkezindedir. 

Ba§vekil Metaksas, Tiirkiye, Fransa, 
ftalya, Bulgaristan ve daha diger hiiku
metlerden sempati ve taziye telgraflan a!. 
mi§IIr. (a.a.) 

Hendese kitablari 

Birinciligi, ikinciligi 
kazanan eserler 
tesbit edildi 

Ankara 23 - 1Ik okullar ic;in a<;Il • 
ml$ olan ~eometri kitab1 miisabakasi ne· 
ticesini incelemege memur ooilen hususi 
komisyon vazifesini bitirmi$ ve derece 
almai'!;a ]aytk gordiigi.i iki kitabt kiilti.ir 
kurulunun tetkikine sunmu&tur. Kiiltiir 
kurulunca da yeniden tetkikler yaptldtk· 
tan sonra Gazi lisesi riyazive ogretmeni 
M. Arif Etikan tarafmdan yaz1lan ki
tab birinciligi ve Eski~ehir Mahmudiye 
oi'!:retmen okulu tatbikat ogretmeni Mem
duha Ozyiirek tarafmdan yalllan kitab 
da ikincilii'!;i kazanm1~ bulunmaktadu. 

Birinci olarak se<;ilen kitabm bastml
na Devlet Bastmevinde derhal bMiana· 
cak ve oniimiizdeki ders ytlma yeti~tiri
lecektir. {a. a.) 

Amerikada miithi§ bir 
yangm 

Seatle (Amerika) 23 - Va§ington 
ve Aragan vilayetlerile lngiliz KoloJllbi
asmda c;tkan muazzam yangmlar, binler~ 
ce ki§inin gayretine ragmen heni.iz sondii-
riilememi§tir. • 

M1s1r Ba§vekili, Lord 
Halifaksla gorii§tii 

Londra 23 - MISlr Ba~vekili Mah • 
mud Pa~a bu sabah, fngiliz Hariciye 
N azm Lord Halifaks ile uzun bir mi.ila
katta bulunmu$tur. 

Bir ha va kazas1 
Prag 23 - Bu sabah askeri tayyare 

talimleri esnasmda i.ic; tayyare c;arpi§IDI§· 
tlr. T ayyarecilerden biri para§i.itle atla
maga muvaffak olarak kurtulmu§, diger
leri olmii$tiir. 

caristan ba§langic noktast olmu§tur. Bu Bilhassa Lehistanm ve Romanyanm diler ve mukavemete ba§lad!lar. Harbet
siyaset halya i~in bir<;ok menfaati ihtiva bol§eviklige ~ar~I kat'! bir vaziyet almt§ tikc;e ve dayak yedikc;e hem muharebe bil· 
etmekte ve diger taraftan Macaristan a- olmalan, italyanlann kar:aatine gore gileri artti, hem de, bilhassa manevi kuv
leyhine tevcih edilen hasmane cereyanla- Sovyetler Birligine kar§l Avrupada bir vetleri. Cinli arttk uzun sac;h, afyonke§ ve 
nn onlenmesine sebeb te&kil eylemektedir tecrid ku§agt vazifesini gorecektir. askerligi hakir goren adam olmaktan c;tk-

Buna mukabil F ransa, ltalyamn arka- Bu dii~i.ince ile ltalya: siyasi cihetten m1 , vatanperverligi, milli birlik duygusu, 
smt tehdid etmek ic;in Avrupamn cenubu saglam miinasebetlerin tecssiisile alakadar istiklal sevgisi gittikc;e artan bir cengaver 
§arkisindeki ahvalden miikemmel surette bulunuyor. Bilhassa Macaristanla Ro - olmaga ba§lami~tlr. 
istifade etmenin yolunu bilmi§ti. F ransa- many a arasmda iyi mi.inasebatm teessi.isii· Bir Amerikan muharriri, J apon ordu~ 
nm haztrladtgi bu ittifakm italya ic;in ne ne ehemmiyet vermektedir. Ciinkii Pe§te sunu bir parsa, <;;in kuvvetlerini de kala
kadar tehlikeli oldugu zecri tedbirlerin ile Varsava arasmdaki mi.inasebat ~ok • bahk bir av kopekleri siiri.isi.ine benz:!ti
tatbik edildigi 1936 senesindc gori.ilmii§" tanberi dostane bulunuyor. yor. Kopekler kah kac;Jyorlar, kah ytrtJct 
ti.ir. Bu yolda ltalya daha 1938 senesi parsm i.izerine saldmyor, onu §urasmdan, 

0 tarihte Titulesko, Bene§ ve arka- kanunusanisinde Pe§tede toplanan Tuna burasmdan tsmyor ve yorgun di.i§iiriip 
da~lan halyayl ikhsaden bogmak ic;in konferansmm arifesinde ve akabinde ze- haklamaga ~ah§tyorlar. Bu arada parsm 
Cenevredc; toplandiklan zaman aldikla· mini yoklam1~hr. penc;esine ve di§lerine dii§enler oliip gidi~ 
n vaziyet, kendilerini bu i~e memur eden Muahharen dikkat nazarlan bu s,aha- yor, fakat miicadele devam ediyor. 
Paris ve Londradan daha riyasiz ve sa· dan ba§ka tarafa c;evrilmi§se de bundan <;inin japonyay1 nekadar yordugunu, 
rihti. ltalyanm alak,asl zay1flam1~ olduguna son Sovyet • J apon ihtila£1 ac;1kc;a gostcr-

Ayni sene garbi Avrupa devletlerinin hi.ikrnedilemez. Bilakis italyamn Balkan mektedir. ~imdiye kadar, ikide birde c;!• • 

zoru iizerine italya • Arnavudluk ittifa· siyasetinin yeni bir faaliyet ve harekete kan bu c;e§id ihtilaflarda hemen daima 
klnl bozmak irin te~ebbi.isat yaptldigl ve b 1 k ·· ld ~ d !AI t eden ..- ~ a§ am a uzere o uguna e a e Sovyet Ruya, itilafc;I, J aponya kavgac1 
tngl.ltere dahi Yugoslavyanm Adriyatik d b' k 1 o"r"'lmektedir orta ii trc;o em are er g u · davrannlardt; nihayet, i§ harbe day an~ 
denizindeki limanlanna nagihani fevka- Londranm Balkanlara istikraz vermek mak tehlikesini gosterince Sovyet Rusya 
JAade alaAka go"'sterdiO.i zaman ltalyanm t'l b' t ba .. ]amast ve Anka- 1 

o sure I e n aarruza • ge~erdi. lk defa olarak Sovyet Rusya-
arkadan Ug~radJg~l tehdidin ciddiyeti bir ~ d b' }'t'l. t k'b eylemesi 

ra ugrun a If P0 11"a a 1 ' nm ayak diredigini ve Japonyanm yava~ 
kat daha tebariiz etmi~ti. Avrupamn cenubu ~arkisinde !talyant~ yava§ sesini kistJgmt goriiyoruz. 

Bu sebeblerden dolayJdu ki !talya da harici politika sahasmda boyle btr 
Avrupamn cenubu garbisindeki vaziyet· faaliyete giri~esi herhalde c;ok muhte - Sovyet Rusya, adeta, Japonyanm 
ten em in olmag1 mutlak bir zaruret olarak mel oldugunu gostermektedir. cur' et ve cesaretini imtihan ediyor. Eger, 
kabul etmi~tir. Hakikaten 1talyan diplo- Bu fa,aliyet; !ngiliz • ltalyan anla§ma· vaziyet, tahmin ettigimiz gibi, J aponya
masisi; Habe§istan ha;:binin nihay.et bul· smm son akibeti meselesinden biisbiitiin mn ricat ve mutavaatile neticelenirse, 
mastnt miiteak1b Nazi Almanyasile s1k1 ayn bir §eydir. bundan sonra, Uzak§ark politikasmda, 
i~ birligine zemin hamlanmasi dolaytsile Halihamda Rom ada 1skenderun san- miihim bir degi$iklik olacak, J aponya 
ltalyan §erefinin yiikselmesini ve harici cagl iizerinde F ransa ile Tiirkiyenin . an· prestijini hayli kaybedecektir. 0 zaman, 
politikadaki kuvvet ve s1kletinin artmasml la§Oll§ olmalan hemen hemen !ngilterenin devletler, 
bu havalide F ransanm varisi olarak mey· B.alkanlardaki yeni mali manevras1 kadar - J aponya yoruldu, J aponya korku-
dana c;tkmak i~in fmat bilmi§ti~.. . . ciddi ve mi.ihim sayilmaktadtr. 

Bu te~ebbiiste halyanm hanct ~?l~tt- Burada cari fikir ve telakkiye gore 
kasma paha bic;ilemiyecek kadar. ~uhJm F ransamn mandater bir devletin vezaifi 
olan ikhsadi vaziyet yard1m etmt§hr. 1h- hilafma olarak 1skenderun sancagtni 
racatmm ii<;te birinden fazlasmi ltalyaya Ti.irkiyeye terketmi§ olm.asi, daha sonra 
gonderen Yugoslavya .gibi .b~r ~-emleke· Ti.irkiye ile akdettigi dostluk muahedesi 
· b" · · .. l · 1 IYI munasebat · · b' b d I h' · · k d' tm en mnc1 mus ensi e tc;m 1r e e rna 1yetm1 arzetme te tr. 

tesisine ehemmiyet. \'erecegi tabil bir §ey· Diger taraftan Turk • F ranSIZ dostluk 
di. muahedesi Franstz . Rus ittifakile alaka· 

N etice olarak 193 7 ~enesi martmd.a dar sayilmaktadir. Bu fikri ileri siirenle· 
Adriyatik misak1 akdcdilmi§ti. Bu vesi· rin arasmda ltalyanm ba$hca harici si
kada Italy a ile Yugoslavya: hudu~lan yaset gazetesi olan haftahk Relaziyoni 
ha kk,nda kar§thkh teminat vermt&ler, internazyonali mecmuas1 bulunuyor. 
politika ic;in harbi bir vastta olarak :ul- Bunlann ne~riyatma gore Montro Bogaz
lanmaktan feragat ve birbiri~e kar§I en- lar muahedesinin akdinden sonra ~ama
di araziJerinde te§kilath fa.aliye~lere mey- mile Tiirkiyenin kontroli.i altma giren 
daP vcrmemegi temin etmi§lerdi~. . Bogazlar vasttasile Fransa kendi kuvvet· 

Bu anlasma mi.iteaddid resmt ztyaret· lerile Sovyet kuvvetleri arasmda irtibat 
ler ve iki t~rafm devlet ad~mlan. ve ord~ temini ic;in bu dostluk muahcdesini ak • 
mensublan arasmda gem~ mikyastaki detmi~tir. Umumi Harbdeki tecri.ibeye 
51kt temaslar ve ziyaretlerle tamamlan· binaen F ransa bu maksadm1 temin ic;in 
m1sttr. herhangi fedakarhktan c;ekinmiyecektir. 

italya harici politikasmm ba§mda bu· Bu ba§lan~Ica lngiltere de yabanc1 ol-
lunan zatla Dr. Stoyadinovic; aras:ndaki mad1gmdan halyanm; Moskovanm dos· 

t "ru" •meier n.uayyen vaktt!erde t'll olan Ti.irkiyenin politikasmt son dere-emas vc go , . . . 
toolanan konferanslar mahtyehm almi§· cede §iddet ve dikkatle tarassud ve taki-

bi zaruri bulunmaktad1r. 
hr. d k' .. 1 N Roma ile Belgrad arasm a I munase- Halr;katen talya Hariciye azmnm 
bat; nihai gayesi daima nazari dostlu~ kalemi mahsus mi.idiirii olup bu itibarla 
olan fransa ile Yugoslavya arasmdakt Kont Ciano'nun en yakm mesai arkada
rabttalara nazaran daha saglam bir esasa SL bulunan De Peppo'nun Tiirkiyeye bu-
. · d k d" y. u'"k elrt' t.ayin edilmi~ olmast, aarbli de· 1stma etme te u. .,. ~ o 

Bundan ba~ka Almanya ile Yugos ~ molcrasi devletlerinin Ankaradaki entri • 
la'V)'a arasmdaki mi.inasebat son derecede kalanna kar$1 Romanm yapacag1 mukabil 
mi.isaid bulundugundan Balkanm bu hareketin ilk merhalesini te§kil etmekte
miihim payitahtmt malum ~~hverc s.~k- dir. 
mak i<;in cah§an ltalyanm gunden gune Gelecek te§rinisanide ltiilya Hariciye 
daha iyi t~bariiz eden . dilegi~in Y.~~:~~ N azmnm ihtimal diger Balkan memle • 
olmaktan ziyll.de isabeth oldugu gorul- ketlerine de ugnyarak Ankaraya yapa -
mektedir. cagt seyahat ltalyanm diplomasi taarruz 

Bu ahval ve ~erait ic;inde ltalyanm bir hareketine bir mebde olacaktu. 

yor; 
Diyecekler ve kafa tutmak suas1 onla~ 

ra gelecektir. Ve tabiatile ba§ta Sovyet 
Rusya olmak iizere Amerika, lngilt~re, 
Fransa, hatta Felemenk <;ine ellerinden 
geldigi kadar yard1mdan kac;mmiyacak
lardtr. hte <;;inin gosterdigi fedakar ve 
kahramanca mukavemetin ilk neticesi. 
Unutm1yabm ki harbin ilk senesi yeni bit
mi~tir. <;;in, bir sene daha dayamrsa ba
kahm, neler olacak? 

ehemmiyeti haiz olan bu nokta italyamn 
umumi siyaset baktmmdan <;ekoslovak
ya meselesinin halledilmesine son derece
de alakadard1r. Cunkii italya evvela Mos 
kovanm niifuzunu orta Avrupadan tama· 
mile ihrac edilmi§ gormek istiyor. 

Saniyen Prag hiikumetinin i§leri siiriin
cemede b1rakmak politikasmt ve <;;ekos • 
lovakya devletinin mevcudiyetini, kendi
sinin Tuna havzasmda gormek isted1gi 
miistakar vaziyetin yerle§mesine engel 
saymaktad1r. 

Bu sebeblerden halyamn noktai na -
zanna gore, Prag hi.ikumeti dahilen muh
telif milliyetlerin dileklerini bilakaytd ye 
§art kabul etmek ve haricen Moskova it
tifakmdan vazgec;mek suretile politikasm1 
degi~tirmedikc;e miismir bir surette Tuna· 
da diger devletlerle birlikte c;ah~amtya ~ 
caktu. hte bu meseleler Avrupamn ce • 
nubu ~arkisindeki ahvalin inki§aft italya
mn ziyadesile alakastm celbeylemesinin 
hikmetini izah ve tenvir etmektedir. 

Yak1nda ,,,., 

ka~ sene evvelin~ kadar futmah olan Bel- 1ngilterenin muhtelif Balkanh devlet
'5radla Pe~te arasmdaki havanm ki.i§ayi§ ]ere istikraz vadinde bulunmu~ olmasi 
bulmasm1 1srarla arzu eylemesi ve bu italyan • !ngiliz miinasebatmm alelumum 
maksadla diplomasisinin biitiin kuvvetini tavazzuh etmi§ bulunmamasmdan dolayt 

··~ kullanmi$ olmas1 tabii bir §eydir. Ramada pek mevzuu bahsedilmemekte -
1talya bu mesaisinde ruhl noktadan dir. 

Filvaki bu sahadaki hadiselerin r;ogu, 
Berlin • Roma mihverile Moskova ile 
birlikte garbh devletlerin arasmdaki o • 
yunlann bir makesi bulunuyor. Maahaza 
bu saha ltalyanm hayat memat ehemmi· 
yeti atfettigi yerlere dahildir. Burast ital· 
ya i~in ikinci derecede degil, birinci de • 
recede miihim bir meseledir. 

Bunun ic;in Roma, Macar Ba~vekili ~ 
nin ziyareti miinasebetile nazanm Akde· 
nizin garb sahilinde heniiz dumanlan ti.i
ten sahadan c;evirirken §ark ufkundaki 
iyilige ve fenaltga delalet eden alametleri 
dikkat ve asabiyetle tetkik ve mua~·ene 
etmektedir.) FERDINAND V. CLES 

• • • • 

hayli ilerlemi~tir. Bu salahm ba§langtci Lakin bu istikrazlarla Romanyamn 
Macaristamn Kral Naibi Horty'nin hal- petrollan, Bogazlar ve Yunan adalan 
yaya seyahatinde Yugoslavya arazisin • alakadar olacag1 hatira geldiginden dog· 
den• resmi surette gec;erken Yugoslavya n~dan dogruya italy,aya taalluk etrnekte-
devleti ba§mda bulunanlarla samimi soz- dir. 
ler teati etrni§ olmasldJr. Son bir nokta daha var: Digerleri gibi 
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[~l ===::=~:=====B=e=y= ~~-~~~~us'danJ 
Sipriyen Gram' da ya~lanna ragmen 

gene kalanlann mUheyyic giizelliih var
dJ. Y etmi~ ya~I, mtmda hafif bir c;Ikmh 
arzeden uzun boyu. bir nisan umag1 gibi 
safi giimii~ sac;lan, soziinii her ne paha
sma olursa olsWl dinlettirecek miitehak
kim bir adam oldugWlu ilk bak1~ta sezdi
riyordu. Y etmi~ ya~mda, biiyiik bir ser
vet yapbktan sonra. ~atosuna <;ekilmi~ti. 
Y almzh&a ve yapacag1 ~eyden kimscyi 
haberdar etmemege ah~km oldugu ic;in, 
satoya c;ekilmesi keyfiyetini akrabalarma 
bildirmek liizumunu hissetmedi. Zaten bu 
akrabalar da, Brotanya' da bir doktorla 
evlenmi~ olan yegeninden ve ta~ra fakUI
telerinden birinde bir &eyler okutan bir 
dii!;er yegeninden ibaretti. 
• Sipriyen Gram bu adamlan hie; gor -
memi~ti, gormek de istemiyordu. Zaten 
hie kimseyi gormek istemiyordu. Kadm 
muamlanna ka~1 olduk~a zaaf1 vard1, fa
kat erkek muamlanm hie; sevmezdi. 0 
yalmz seyahatleri, ufuk degi~tirmeleri, a
detlerini bilmedigi kabileleri, ve &atosuna 
kapanmak mecburiyetinde kald1g1 zaman 
kitablan seviyordu; bilhassa tarih kitab
lanru. Zamamna kar~1 duydugu nefreti 
ifade ]c;in maziye sigimyordu. Bu adam 
hakikaten hir ayiydi, ve ~atosunun bu -
lundu&u yerde koyliiler ona «Beyaz Ay1» 
lakabmi takmi~lardi. 

*** 
Bir glin, kendisini hayretler ic;inde bi

rakan ve son derece hiddetlendiren bir 
mektub ald1. Mektub, doktorla evlenmi~ 
olan yegenindendi. Y egeni, adresini te
sadiifen bir ahbabdan ogrendigini biidi
riyor ve ilk defa olarak daylSiniD alice
nabh&ma siginJYordu. Ricas1 §uydu: Co
cuklan Bernar'!, tebdilihava ic;in yam
na gondereceklerdi, zira c;ocuk hastayd1 
ve kir havas1 almas1 biitiin doktorlar ta
rafmdan ittifakla tavsiye edilmisti. Ken
dilerinin malt vaziyetleri miisaid olmadi
gl ic;in, evvela onu nereye gonderecekle
rini ~a&ITmlslardi, fakat sonradan day1lan 
hatirlarma gelmisti. Kendileri c;ocuga re
fakat edemiyeceklerdi. Cocuk da son de
rece asabt oldugu ic;in yalmzhk ona ya
ramazdi. Bunun icin ... 

Beyaz Ay1 alabildigine homurdand1. 
Mektubu tortop ederek ~iddetle duvara 
f1rlattJ. F akat biraz dii~iiniinee, red ce
vabi vermenin dogru olmtyacagiDI anladt. 
K~rk senede bir kendisinden rica edilen 
bir hizmet, bir iyilikti bu. Ne kadar 
miinzevi ve uh~i tabiath olursa olsun, 
reddetmenin insanca bir hareket olmJYa· 
ca~1 a~ikard1. Bunun i~in miisbet cevab 
verdi, yalmz, c;ocugu bir aydan fazla ya
nmda tutamiyacagmi &art ko~arak. 

*** 
Ertesi hafta yegeni Bemar ~atoya te1-

rif ediyordu. Sipriyen Gram, dii~iindii
il;iini.in tamamile aksine, ilk baki~ta, ye
genini sempatik buldu. Cocuk ~atoya, bii
yiik day1sma hayrand1 ve Beyaz Ay1 co
cukta bu hayranhg1 tevlid ettiil;ine bayagi 
memnundu. F akat c;ocuk istiklaline wn 
derece dii~kiindii. Sipriyen Gram bunu 
farkedince endi&e etmege ba~lad1. DayJ

si, Bernar'a, parkt·n muayyen bir ko&c
sinde oynamamaib tenbih etmi~ti. Bu ko
~eyi Beyaz Ay1 kendine tahsis etmi&ti, o
rada kitab okurdu. F akat ertesi giin Ber
nar, day1s1mn s1k1 tenbihlerine rail;men, 
o ko~ye yerle~mesin mi? Beyaz Aymw 
hiddetine payan yoktu. Bu serke~ ~ocuk 
yalmz hayatlm altiist etmekle kalm1yor, 
kend1sine yasak edilen ~eyleri yapmakta 

da zerre kadar tereddiid etmiyordu. Bu 
tahammiil edilir &ey deil;ildi. Beyaz Ay1, 
hiddetle, onu tokatlamak ic;in elini ha
vaya kaldud1. BacakSIZ, ihtiyarm goz
lerinin icine bakarak: 

- Seni menederim, dedi. Pekala bi
lirsin ki bana vurursan, seni biitiin haya
tJmca affetmem, ve sen beni sevmemene 
ragmen biitiin hayatmca vicdan azab1 
cekersin. 

Beyaz Aymm havaya kalkmt~ eli a
~agi indi; to kat tasa vvur halinde kald:. 
Fa kat o gi.in Bernar, farkmda olmadan, 
biiyiik day1smm kalbini fethetmi~ti. 

*** 
Ay bitmek iizeredir. Bernar'm an

nesi bir mektub yazm~&hr: 
«Misafirperverliginize namiitenahi te

~ekki.ir. Bu birkac; haftanm Bernar'I de
il;i&tirdiil;ini, sinirlerini yatJ~tirdti'hm pek i
yi bi!iyorum. Artik yamm1za dOnebilir. 
bbiirsii gun sabah trenine binsin. Kendi
sini istasyonda bekleriz.» 

Beyaz Ay1 bu mektuba ~oyle cevab 
verdi: 

«Bernar'I daha uzun miiddet size iade 
edemiyeceil;imden miiteessirim. Bir itirafa 
mecburum. Diin merdivenlerden dii~tii, 
ayagmdan rahatsizdir. Bu kii.;iik kazayJ 
sizden saklamak istiyordum. Fakat mek
tubunuz: sizi kazadan haberdar etmege 
beni mec:bur ediyor. Akhmza hicbir sey 
gelmesin. Sizi misafir edecek yerim yok

tur. Zaten aglunuza pek iyi bakilmakta
d!r. Sizin burada bulunmamza li.izum gor· 
miiyorum. Sonra, sizden sakhyacak ne 
var, Bernar'la gayet iyi anla~Iyoruz. Bun
da hayret edilecek bir~ey to'k, degil mr? 
Aslma bakarsan, ayni yaitay1z. Cidctl 
soyluyorum, giilmeyin. Cocuklar, ana ve 
babalarmm ya~mda olanlara ihtiyar der
ler; halbuki ben sizin ~a~mtzda degi
lim.» 

Cevlren: 
Cevad Sadzk 

Band1rma Piyade alayina sancak verme merasimi 

Bandmma piyade alayma sancak ver
me merasimi burada ~ok heyecanh te
zahiirata vesile olmu~tur. 

Cumhuriyet meydamm erkenden dol· 
duran binlerce balk oniinde Ordu Mii
fetti~i Orgeneral Fahreddin Altay, Kor
general Sabit Noyon, Tiimgeneral Ek -
rem, Tuggeneral Ya§ar Yeniceoglu, a
lay lutaatmt teft~ etmi§tir. 

Orgeneral Fahreddin Altay ~ok mli -
essir bir hitabe ile Atatiirk adtna san-

cag1 alay komutam Osman Aka~a tes
lim etmi~, a1bay Osman Aka~ da sanca
gi operek, zabitan ve kltaata bir nutuk 
soy lemi§tir. 

Alayma kar§I gosterilen bu itimad ve 
tevecciihten ~ok miitehassis oldugunu 
beyan ederek Atatiirke ve ba§ta Orge
neral Fahreddin Altay oldu~u halde ge
nerallere §likranlartm tekrarlarru§tlr. 

Bunu mliteakib yap1lan ge~id resmi 
~ok muntazam olmu§tur. 

Bolu ( Hususi) - Atati.irklin Boluyu te§riflerinin yJldonlimii miinase
betile yapilan merasimi bildirmi§tim. Gonder\ligim resim, bu merasimden 

bir ir..hbadtr. 

Miiptedi nasd ~ab,mab ? 
Gazete ilanlan, magaza vitrinleri mii

temadiyen ve ISrarla haykmrlar ve ~ok 
ucuz fiath makinelerle ~ok giizel ~e -
kilmi§ cicibici resimler te§hir ederler. 
Yamba~mda ise ~ok yliksek fiath ma
kinelerin arz1 endam ettigini goriirsli
nliz! Hangisine inanmak laz1m? Evvela 
itiraf etmek laztmd1r ki, o pek canh ve 

sempatik buldugunuz san~m bebegin 
plaj kenarmda lastik finosuna banyo 
yaptird1gmi gosteren enstantane o ucuz 
makine ile mlikemmelen ~ekilebilir. 
Zira, o sahne, en bol ziyah bir mevsim-

de ve bir mevkide cereyan etmi§'tir. 
Nitekim, ayni vitrinde pahalt maki -

nenin yamba§mda duran yagmurlu ha
vada ahnml§ futbol enstantanesi de 
pekala ifade eder ki, ucuz fiath bir ma
kinenin basit olan objektifile ancak oy-

le bol glinesli sahneler tesbit edilebi1ir. 
Bu itibarla, mesela smif g~me he -

diyesi olarak kiic;lik yavrunuzun eline 

tutu§turaca~miz bir fotograf makine -
sinin ilk ad1mda en iyisinden olmasma 
heves ederseniz, o, objektifin yliksek 
kudreti ve mesafelerin tebeddlilline kar
~~ olan ~ok ince hassasiyetile bol bol 
filim karartmaktan ba~ka bir netice a
lamaz. 

$u halde ~ocugunuza, ucuz bir 
makine ile ba§latmak ve giine • 
§in de <tepede olmadigi saatleri 
intihab ettirererek daima haricde 
ve iki ila be~ metrelik mesafelerde kii
c;Uk gruplar, tektuk portre k1hkh ens
tantaneler yaptlrmak en dogru hareket 
olur. 

Gline§i tam geriye ve yahut yan ge
riye almak da ba§lang1cda en saglam u
suldiir. 

Bir miiddet bu kabil hareketli resim
lerle makineye ah§an miiptedi, biraz 
sonra, t;ok uzaklan ihtiva etmemek ~ar
tile, manzara resimlerine ge~ebilir. Te
nezzi.ih giinlerinde arabamzm, sandal 
veya vapurunuzun etrafmda birbirini 
kovahyan zarii ko§eleri, agach, dereli 
~anzara par<;alanm <;ocuga arastra i§a
rek edivermekle ayni zamanda gorli§ 
kabiliyeti de tekemmiil ettlrilmi§ olur. 

Bundan sonra sua, dogrudan dogruya 
manzara resimlerine gelir. 0 zaman, 
objektife ilave edilecek renkli adeseler, 
yani ekranlar mevzuu iba.hsolur ve iste 
ilk acemilikte tercih edilen ucuz maki
ne o vakit kafi gelmez. 

Athk afuatorlin elde ettigi meleke ve 
Unsiyetle miitenasiJ:j k1ymetli :Oir lllla
kin~ye ge9ilirse muvaffiikiyef ta1illkki1~ 
eder. 

N. G. 

Edremid Halkevinde 
~ah,malar 

Edremid (Hususi) Edremid 
Halkevi kiilti.ir ve ir~ad yolunda bi.iyiik 
faaliyet gostermektedir. Bilhassa T emsil 
kolu ve hatiblerin y.az faaliyeti ~ok alaka 
ile takib edilmektedir. Evin yaptud1g1 
hoparlor tesisatile ~hrin b~ kalabahk 
mahallinde ve bilhassa umumi parktaki 
tesisatile her ak~am aj a'IlS ve giiniin siya· 
sl, ic;timal ve ikhsadl haimleri veri! -
mekte, konferanslar dinlenilmektedir. 

*** 
Edremid Elektrik miiessesesi Beledi -

yece satm almm1~ ve ferag muamelsi ya· 
pilmi~hr. 

Belediye kilovat fiatlannda tenzilat 
yaparak kilovatim 15 kuru~ iizerinden 
verecektir. 

Edremidin miihim bir ihtiyac1 olan 
plaj i&ini de ele alan Belediye, Edremid 
Akc;ay sahil mahallesinde asri bir banyo 
yapmakta ve mevsim ic;in yeti~mesine a
zamt bir faaliyetle c;ah~Ilmaktadir. 

*** 
Senelerdenberi kasabaya isalesi muh

telif anzalara ugnyan Alic;etinkaya ic;me 
suyunun isalesi i~i de ba§anlm1~ ve ihalesi 
yapdarak isale hususuna filen ba~lan ~ 
mt~tir. Pek yakmda Edremid halk1 temiz 
bir ic;me suyuna kavu~acaktir. 

Stcaklar bu y1l c;ok fazladir. Bazi yaz
hk mahsuller kurakhktan miiteessir ol • 
mu~larsa da esas bolgemiz mahsulii olan 
zeytinler keyiflidirler. Poyraz hassaten 
zeytinlere yaram1~1Ir. 

lnegol Halkevinin resim 
sergisi 

Bursa (Hususi) - !negol Halkevi re
sim kolu buradaki Parti binasmda bir 
resim sergisi a~mi§hr. Hemen hepsi 
muallim olan resim kolu azalan 150 den 
faz}a yagh boya ve kara kalem resim 
yaparak tburada halka te~hir etmi§ler -
dir. Glizel san'atlara kar§t bir kazamiz
da beliren bu alaka takdire ~ayandrr. 
Tablolar arasmda ~ok; giizelleri vard1r. 

( Askerlik i,leri ) 
Subeye da vet 

U.sklidar Askerllk §Ubeslnden: 
Harb okulunun ikinei smlfma ge~;en o

kurlal'm kamp1 bu sene 1 altustos 938 de 
yap1laeagmdan mezkur smlfa gec;;ml~ ~up 
da UskU.dar mmtakasmda oturan olrurlarm 
27 temmuz 938 giinii aqamma Jtad.ar mek
tebde bulunmalan li.i.zumu ehemmiyetle 1-
lan olunur, _ 

Fakir Hindli cocugu : Sabu 
iki biiyiik filmin kahraman1 

tesadiifen degil mevkiini sade 
dirayeti 

bugiinkii 
zeka ve 

sayesinde 
Acaba bu Hindli c;ocuk, biitiin diin

ya sinema seyircilerinin kendisini alb§h
yacaklanm ve haftada yiizlerce lngiliz 
lirasmm cebine girecegini riiyasmda bile 
gormi.i§ miiydii?. ;>uphesiz hayn. F akat 
tcsadiifle birlikte Sabu'nun zekas1 ve me
hareti hayal olmaktan bile uzak bir vazi
yeti hakikat haline koydu. 

Sabu, yedi ~obek ecdadmdanberi fil 
siiriiciisi.i olan Ibrahim isminde bir Miis
liiman Hindlinin ogludur. Dokuz ya§ma 

kadar fakir, fakat mes'ud ya§affil§, lakin 
hayatmm onuncu bahanm idrak ederken 
babasmm oliimii iizerine yetim kalmi§tlr. 
Y a§IDID kiic;iikliigii dolayisile babasmm 

efendisi olan Maysor mihracesinin hiz -
metine de girememi§, hayalmi ormanlar
da gec;iren amcasmm yamnda ona yar -
dimcihkla me~gul olmu§tur. 

Bir giin Ali isminde bir arkada§I bir 
tak1m Avrupahlarm filim c;evirmek i~in 
Karpur' a geldiklerini ve bir fil yaTI§l ter
tib edeceklerini, onun ic;in mahir bir fil 
siiriiciisii ve siivarisi arad1klanm haber 
vermi~tir. 

Tabiatile Sabu segirtmi§ ve Avrupah
lara arzt hizmet etmi~tir. Avrupahlar 
Londramn me~hur filim llmillerinden 

Aleksandr Korda ile maiyetinden miite
§ekkildi. <<Kiic;iik fil si.iriiciisii» isminde 
bir filmin harid sahnelerini almak ic;in o
raya gitmi~lerdi. Sabu'nun ilk tecri.ibeden 
sonra hakikaten i§lerine yanyacagm1 an~ 

lam1~lar ve Kipling'in eserinden iktibas 
edilerek viicude getirilen kordelada Sa -
bu'nun oynamas1 laZim gelen rol gayet 
ba5it iken onu uzatmi§lar ve miihimle§ • 
tirmi§lerdir. 

Bunun iizerine Hindli ~ocugu lngilte
reye getirmek laztm gelmi~. zavalh Sa -
bu babasmdan yadigar kalan filinden ~o" 
giic;li.ikle ve aghyarak aynlmt§tlr. 

Londradaki stiidyoda «Kii~iik fil sii
\H,::i.is4?> 1'\AA d.ahili kJslmlapncla!l maad" 
S~bu'ya yeni bir filim daha ~evirttil ~ 

~k }ta,J;~;rhwtmlm~. §imdi Ingiliz Kral 
ve Kralic;esinin ziyreti §erefine Priste g05-

terilmekte olan «Hindistan uyamyor I» 
kordelast viicude gelmi§tir. Bu eserin ha~ 
rid sahneleri Hindistan daglanm temsi ~ 
len Gal k1t' asmm yalc;m kayahk yerlerin
de c;ekilmi§tir. Sabu orada miikemmel bir 

Arab ahm idare vazifesile ortaya ati!mi§ 
ve ilk zamanlar bu i§i pek becerememi§· 
se de sonralan fil kadar at siivarisi oldu
gunu da kat'iyetle isbat etmi~tir. 

Sabu, Aleksandr Korda'ya kar§i ne 
derece minnettarhk hissediyorsa kiic;iik 
!ngiliz aktorii Desmond Terter'le o ka
dar dosttur. Birlikte bisiklete binerler, o
yun, oynarlar, denize girerler. 

Sabu, §imdi Beaconsfield mektebi 
direktorii yii~ba~I Thomson'un tedris rah

lesinde ders gormektedir. lstikbalde ne 
yapacag1 hakkmda 1ngiliz gazetecilerinin 

Hindli !OOcuk Sabu 

kendisine vaki olan suallerine Sabu §U 

cevab1 vermi§tir: 
- Eger ba~ka filimlerde bana rol ve• 

rilmiyecekse, senede bir defa memleke
time gidip bir miiddet orada kalmak §aT
tile stiidyoda elektrik~i olarak ~alt§ma -
ya dahi raz1yim. Fakat Korda amca, bu~ 
nu da bana lay1k gormezse gene ku§ uc;~ 
maz, kervan gec;mez Hind ormanlannda 
fil siiriiciiliigii ederek ekmegimi kazana
bilirim.. Bir gun kimbilir.. Gene §anstm 
yard1m ederse tekrar bugiinki.i gibi bii • 
yi.ik bir adam olabilirim .. 

( Bir iki sat1rla ) ____ ___, 

* Pariste «Mum Heykel» isminde o
rijinal bir filim yapilacakhr. Bu korde ~ 
laya aid faaliyete eylulde ba§lanacaktu. * «Don Kazaklan» kordelasmm re -
jisini F ranSIZ sahne vazn Marcel !'Her • 
bier idare edecektir, * F ransada i.ic; miihim filmin yakmda 
c;evrilmesine ba~lanacag1 haber verilmek
tedir. Bunlann biri «Canakkale muhare -
beleri», ikincisi «Pu§kin'in diiellosm>. ii
c;iinclisli de «Prenses Chinay» du. * Pariste talebe hayatmm merkezini 
te§kil eden «Quartier Latin» nammda bir 
filim yapilacaktlr. Bu kordelamn !enar

yosunu Maurice Dekobra yazmaktad1r. 
Ba§ rolleri Michele Morgan, Bernard 
Laneret, Silvia Bataille, Betty Stockfield 
ve Raymond Cordy omyacaklard1r, * Albert Prejan «Metropoliten» fil
mini bitirdikten sonra Dito Parlo ile bir
likte «Monte • Carlo'lu kadm» kordela ~ 
sm1 c;evirecektir. * FranSIZ artisti Mireille Balin ile 
me§hur §arklci Tino Rossi beraber ya§a· 
maktadular. Pariste biiyiik bir caddede 
§Ik bir apartlman tutmu§lardir, * T anmmi§ rejisorlerden Ludvig 
Berger, Yvonne Printemps ve Pierre 
F resney ile «0~ Vals» filmini c;evirecek, 
sonra «Kizii Salib» miiessisinin hayatmi 
filme c;ekecektir. 

24 Temmuz 1938 

J~ADYO 
( Bu ak~amki progra~) 

ANKARA: ·~· 
12,30 ka~~Ik plft,k ne§riyatJ - 12,50 pl~ • 

la tiirk mu.slklsi ne~riyatJ - 13,15 ajan.s ll'1 
berleri - 18,30 kar~lk pl~k ne~riyatl • 19,~. 
tUrk musikisi ve balk §ark!.lan (Muka 
der) - 20 saat ayan ve arabca ne9r1yat ' 
20,15 tUrk muslklsi ve halk §arkilan lS~ 
l~haddin) - 21 ~an plaklan - 21,15 st~dl,1 
salon orkestras1 ~ 22 ajans baberlerl ' 
son. 

isTANBUL: 
12,30 plakla tiirk muslkisi • 12,50 haYa' 

dis .,. 13,05 plakla tUrk musik!Si • 
13,30 muhtell! plak ne9riyati - 14 .sOn· 
18,30 haflf mi.i.zik: Tepeba§l Beledlye b~ 
c;;eslnden naklen - 18,50 konferans: <Fllt.0 Halkevi namma S1rr1 Enver (Lozan) - J9,·~ 
Nezlhe Uyar ve arkada§lan tara!mdan tiil' 
muslk1s1 (U§ak, Hiizzam ve balk tiirkuslil : 
20 Grenvicr rasadhaneslnden naklen sB9' 
ayan, keman ~onseri: Konservatuvar pr~ 
fe.sOrlerinden All Sezin vlyolonist - 20. 
hava raporu - 20,43 bmer R1za Dogrul ta' 
rafmdan ara.bca soylev - 21 saat ayari, o~ 
kestra - 21,30 klasik tUrk musik.lsi: NW' 
Halil ve arkad3.4lan tarafmdan tUrk Ill~~ 
slklsi (Tah!rpusel!k fasll) ~ 22,10 mUZ P 
varyete: Tepe~l Belediye bahc;;estnd~ 
naklen - 22,50 son haberler ve ertesi gu" 
niin program1 - 23 saat ayar1, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
16,35 Prag: Serser1 lcral. 
22,05 Milano: Nabueco (Verdi'ninY. 

Biiyiik konserler 

18,05 Lli.ypzlg: Alman - italyan kon.serL 
21 Hllversum: Senfonik konser 
21,05 Brtik.sel: Orkestra konserl. Ill 
22,20 Prag II : Veber ve Qaykovsld'Jl 

eserlerl. 
23,20 Blikre§: Senfon1k konser. 

Oda musikileri 
18,25 Droitvich: Muhtellf pargalar. 
22,05 Paris [P.T.T.] Kan~1k eserler 

Org ve koro konserleri 
17,45 Hilversum I : Kadmlar korosu.rf 
20,05 Viyana [K.V. 626] : Moza.rt'm o 

ve koro lie bir eseri. 
23,35 Laypzig: Almanya - Holanda k011' 

serl. 

Nelesli sazlar orke.tralarr 
17,10 Pressburg: Aglk hava konserl. 
20,05 Berlin: Askeri bando. 

Eglenceli konserler 
19,05 
21,15 
23,35 
24,05 

Doy<;landzender: Gi.i.zel melodiler· 
Berlin: Eglencell kuvartetler. ~ 
Berlin: Eglenceli orkestra konse~ 
Doyglandzender: Eglencell n1US 
ve dans hava.lan. 

NOBETCiECZANELEB 
Bu gece §ehrtmlzln muhtelif semtleriJl' 

deki nobetgi eczaneler: 
istanbul ciheti: 
Eminonlinde (Hliseytn Hlisn ii), Alemde.r' 

da. (Abdiilkad!r), Kiigii.k.pazarda <Ben.se. ' 
son), Kumkap1da. (BelkJ.S), §ehzadeb~Jncl• 
d. Hakki), Karagiimriikte (Sua d), A]t.S&' 
rayda (E. Pertev), Fenerde (Hlisameddl!l:: 
Samatyada <Eromosw Bakirkoyiinde ell. 
lal), §ehremininde (li<lmdl), Eyiibde <lli~' 
met Atlamaz) eczaneleri. 

Beyoglu clhetl: . , 
Istlkl~l caddesinde (Kanzuk), Datre 

(Giine~), §l~llde (Halk), Taksimde (NI.ZII' 
meddlnl, Tarlaba~mda (Nih ad), Gale.t~ 
Topgular ca.ddesinde (Sporidisl, Kasun~, 
~ada (Vasil), HallciOi\'lunda. (Bar bud), Ot 
takoy, Arnavudki:iy, Bebek eczaneleri. 1 Kadtkoy Moda caddesinde (Bahaeddl!l: 
Pazaryolunda (Rifatl, Biiyiikadada (~1Il11 , 
sl Riza), Heybellde (Halkl, Uskiidarda (~ 
medlye)·, Be~!kta§ta <Nall Haildl, BeYk 
Pa§abah~;e, A. Hisar eczanelerl, 

VEFAT 

Filim artistlerinin gUzel pozlan 
Denizli saylavt Yusuf Ba~kayal11JI 

karde~i Hi.iseyin Ba§kaya §irpenc;ede!H 
Denizli hastanesinde yap1lm1~ olan 8~ 
meliyat neticesinde, hastane dokt~r, 

\ Suzan Giineyin sarfettigi gayret ve 1)1 

Macar aktrisi Marika Bokk bi.r kostiimlii balo klyafetil~ 

timama ragmen vefat etmi§tir. • 
Merhum Hi.iseyin Ba~kaya hay1rse , 

ver ve temiz kalbli bir ~ift~i idi. pe , 
nizli saylavt Yusuf Ba§kamn ve kede~ 
dide ailesinin teessiirlerine ~tirak ede ' 
sabtr dileriz. 
--------------------------~ 

Mev lid 
Merhum Zi.ilfiye Ald1ka~tl rubU11: 

ithaf edilmek lizere yarmki 25 ternJll.l.l, 
938 pazartesi giinii Divanyolunda :fl 1 
r-uzaga camii §erifinde ogle namaZ1~, 
mliteakib Mevlidi Nebi okunacaictl, 
Arzu buyuranlarm te§rifleri rica oll.l 
nur. 

Yeni Eserler :J c 
Muammas1z Bir lsfenks tl 

Diinyanm en bi.iyiik muharrirler!Il0~~t 
Oscar Wllde'ln en gi.i.zel hikA.yelerlni 1,1!~ 
araya topllyan bu eser, 1;\aziye Berrln ~ 1)11~ 
tarafmdan inglllzceden tiirkc;;eye c;;e1ril )llr 
ve Remzi Kitabevi tara!mdan 25 kuru.$ ~· 
fiatla ne§redilmi4tir. Okuyuculanmiza 11 

raretle tavslye ederlz. 

Esrars1z Hayat 
e' 

Wick! Baum, gUniin en tanmm~, ell 5
11• 

vilmi§ bir kadm muha.rriridir. cEsrarslZ ~~~~ 
yab romam, sinema y1ld1zlarmm hll.Y 11 uJ!i 
an1atan en muva.ffa.k bir eserld!r. :Na$ ,·e 
Baydar tarafmdan tiirkc;;eye ~;evri!IIl!~ !l' 
cRemzi Kitabevin!n terciimeler ser!Si~~tlt• 
den 21 inci kltab olarak lntl§ar etiil 
Okurlaruruza J.Srarla tavs!ye ederiz. 

Muhasebe rJll' 
Tiirklye cumhurlyeti Zlraat Banka51 tiil' 

hasebe miidUrii ve Ankara Hukuk 1ll rl:l!l 
tesi profesorlerlnden Bay Suhayb pe:tdll 
tarafmdan telif edilen ¢Muh~J,ebe'··te!ll' 
kitab «;1km~t1r. Eser, muhasebeye JllU ar¢ 
Ilk ne~riyat arasmda b!r noksam taiil 
la.mi§tlr. Tavslye ederlz. 
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24 Temmuz 1938 

Lozan •• •• gunu 

Y avuzu modern bir hale 
sokm3k zaman1 gelmi§tir 

Y ar1nki merasime aid 
program hazirlandi 

Y arm, Lozan giinii miinasebetile Oni
versite konferans salonunda yap1lacak 
merasime aid program hazulanmJ§hr. 
Program §Udur: 

1 - Merasime saat 16 da lstiklal 
mar§ile ba§lanacaktlr. 

26 ya,inda bulunan giizel ve sevgili gemimiz, 
bir tamirle bugiiniin muharebe ~ok esasb 

kruvazorlerile 

2 - Ac;I§ soz:ii (Hukuk F akiiltesi 
Dekam namma bir profesor tarafmdan). 

3 - Konferans (Doc;ent doktor Y a
vuz Abadan tarafmdan). 

ayni kudrete getirilmelidir 4 - Hukuk Fakiiltesi talebe miimes
silleri tarafmdan Lozanm ehemmiyeti 
hakkmda hitabeler. 

.. 
.. 

Merasime herkes gelebilir; hususi da
vetiye yoktur. 

Merasime i§tirak eden misafirler; Hu
kuk F akiiltesi tarafmdan haznlanan bu
feye davetlidirler. 

Bursadaki Y e§ilcamiin 
~inileri 

Kuvvetli muharebe 
kruvazoriirniiz Yavuz tam yolla seyrederken 

Bursa (Hususi) - Me§hur Ye§il tlir
benin, duvarlar1 nezle olmu§ tabirile, 
tamirine ba§lanacag1 s1rada sondaj ic;in 
si:ikiilen iic; c;i~inin parc;alanarak kop -
tugu gi:iriilmi.i§, bu vaziyet kar§Ismda 
c;inilerin hepsinin parc;alanacagt anla -
~tld1gmdan bu tamirden vazge<rilmi§tir. 
Bu muameleyi haber alan Vilayet, Ye
§ilin tamiri i<rin alakadar dairenin tab
sis ettigi paraya ragmen i~e ba§latma -
ml§, keyfiyeti Maarif Vekaletine bildi· 
rerek durdurmu§tur. 

lngiltereden aldiglmiz alh rnilyon li
rahk harb malzemesi kredisile yaptmla
cak gemiler hakkmdan bir miiddetten~e
ri yazdigim makale serisinin, bugiin, s1ze 
sonuncusunu takdim edecek ve avcJ bot
larla refakat gemilerinden bahsedeceg~m. 
Esasen, !ngilterede deibl, fakat, makme 
Ve motorlerini d1~andan getirterek memle
kette yap1)masJm miinasib gordiigiim bu 
kii~;iik gemileri, ayn bir yaz1ya bJrakiP 
daha miihim bir mevzudan, Y avuzun 
Yenile~tirilmesi liizumundan bahsedece 
giro, 

Y avuz Alrnanlarin 1909 programma 
dahil olu~ 28/ 3/ 1911 de tezgaha. k~
nulmu~ ve 1912 senesinde ikmal ed!liDl§ 
bir gemi olduguna gore, bugiin 2~ ya. -
~mdad1r. Gerc;i on sene evvel tamu edil
mi~se de bu tamir, atJs kontrol manzume
sinin yenilenmesine ve diger baz:1 ~egi • 
~ikliklere ragmen, harbde be~ maym ya
ras! alm1~ olan gemiyi eski haline irca • 
dan ibaret kalm1~tlr. 

Son tamiri suasmda, Yavuzun topc;u-
suna, hava rniidafaasl ic;in, yalmz 4 tane 
8,8 lik top ve 4 tane de makineli tufek 
ilave edilmi~se de, geminin biiyiik ve or
ta batarvalan, zuhlan ve muharrik kuv· 
veti degismemistir. Biiyiik Harbde <;Jka
nlarak karada kullamlan iki tane 152 lik 
topu da sonradan yerlerine konulmad1 -
gmdan vaktile 12 tane toptan miirekkeb 
olan vasat bataryasi da, bugiin I 0 topa 
inerek eskisine nazaran, biraz zay1flami§· 
tJr. 

Siir' a tine gelince, giizel gemimizin, ye
ni iken, sur' at tecriibelerinde, azami 28 
mil elde etti&ini, o zamanki Alman deniz 
:'nlbklannda okumu~tuk. F rans1z yJlhgi
na gore tamirden sonra, 1930 da. 6 
saat siiren tecriibelerinde 52,000 beygir 
kuvvetile saatte vasati 26,8 mil yapml$-
br. Bu alh saatin dort saatinde ise 27 mil 
Yapmaga muvaffak olmu~tur. (~!man 
YIIhg1 ise 52.000 ve 80.000 beygn kuv
Vetile 25,5 ve 27.1 mil yaptlgml yaz1 • 
Yor.) 

Y avuzda bu yiiksek siir' atleri elde et
rnek ic;in ate~ilerle komiirciilerin fevkal
be~er bir gayret sarfetmeleri lazim~u. 
Ciinkii onun 23 I 00 tonluk muazzam gov
desini boyle 26-27 mil yiiri.itebilmek ic;in 
saatte 70-80 ton komiir yakmak laz1mdu. 
Buna ise can dayanmaz. nitekim 1914 
a&ustosunun ilk giinlerinde, Akdenizde, 
lngiliz muharebe kruvazorlerile yan~a 
tutu$tugu ve nihayet kac;1p kurtuldugu 
Zaman, gemide to~ulardan ba~ka her· 
kes, ate~Kilerle komiirci.il#~re yard1m et • 
~!~· cehennem gibi yam~ ocaklarm o • 
nunde <;ah~anlardan bir ikisi olmustu. 

..Sirndi Y avuzun noksan taraflanm ec-
n b' 'I e 1 YIIhklarma bakarak ve yeni zun I· 
larla mukayese ederek tetkik edelim. 

Zrrh giiuerte 
Y avuz, hala, c;ok kuvvetli bir muha

bebe kruvazoru olmakla beraber, artlk 
Ugiiniin modern gemisi de&ildir. Cunkti, 

~nun YaPildJgi tarihtenb i, deniz harbin
e sevkulcen ve tabiye bak1mmdan bir 

Io~ degi§iklikler olmu§tur. Bu degi§iklik-
erm en miihimmini hava silah1 yapml§hr. 
Art~k Zlrhhlar, yalmz top, torpil ve mayi
na kar§1 degil; bir <<belayi asiimani» gibi 
,teh Peden in en tayyare bombasma kar§I da 

arbetmek mecburiyetindedirler. Born -
~al:u ise, gemilere ~akulen indigi 1c;m, 

unlara tahammiil edebilmek iizere, zuh 
r.iivertelerin kahn ve sai!;lam olmas1 Ia -
Zimd1r. Zuh giivertenin kahn ve saglam, 
hatta c;ifte olmasmm bir sebebi de, agu 
top menzillerinin c;ok biiyiimesi yiizun -
den, top mermilerinin de gemiye, tayya
r~ bombalarma yakm bir surette, dikine 
d~~mesidir. Eskiden gemiye yandan de
n!lecek bir $ekilde vuran giilleler, ~imdi, 
c;ok uzak menzilden ahld1~1 ic;in, amuda 
Yakm bir zaviye ile isabet etmektedir. 
Yavuzun zuh giivertesi 25-50 'Santimet
re kahnhii:mdad1r. Bu kalmhk, ne uzak 
hlesafeden at!lan aihr top mermilerine, 

ne de havadan gelen bombalara kar~I 
kafi bir muhafaza vas1tas1 degildir. Y eni 
mhhlar, daha kahn ve c;ifte mh giiver
telerle muhafaza edilmektedir. 

fngiliz Nelson ve Rodney'de mh gti
verteler, 76-159 milimetre kalmhgmda· 
d1r; yeni ingiliz mhhlannda daha kahn 
olacaktu. F rans1z Donkerk ve Strasbur~
da 175 milimetredir. Y eni 35,000 tonluk 
Frans1z mhhlannda ise 200 milimetre 
olacagl tahmin ediliyor. 

Alman ceb mhhlannda iki mh gii
verte vard1r: Biri 38, oteki 75-102 mi
limetre kalmhgmdad1r. italyanlar da ye· 
nile~tirdikleri Kavur ve Cesare dretnot
lanmn mh giivertelerini takviye etmi~ • 
lerdir. 

Top 

Y avuzun toplan 28 liktir. F akat, Al
man 28 likleri Skagerak muharebesinde, 
yiiksek kudretlerini isbat etmi~lerdir. Y al
nrz ~u var ki 1916 ela vukubulan Skage
rak deniz muharebesi, 7000-15,500 met
rede cereyan etmi~ti. Bugiin ise ag1r top· 
!ann degil, hatta 150 ]ige kadar vasat 
toplarm bile menzilleri C(Ok artm1~tlr. A
gir top menzilleri ve mermi s1kletleri hak

Ogrendigime gi:ire, vaktile Tlirbe ve 
Ye~ilcamiin tamiri ic;in bu binalar ya· 
p1hrken yedek olarak depo edilmi~ bu
lunan (3000) kadar <rini eski Evkaf mli
diirlerinden biri tarafmdan Ankaraya 
gonderilmi§tir. Bu <rinilerin ne oldugu 
ve neden Ankaraya gi:inderildigi anla -
§Ilamaml§tlr. Bu suretle Ye§iltlirbe ile 
Ye~ilcamiin her hangi bir tamir mec -
buriyeti kar§lsmda kullamlacak ayni 
cins c;ini kalmaml§ demektir. Yenilerini 
aynen yapabilmek ic;in buglin blitUn 
diinya boya sanayii izhan aciz etmek • 
tedir. 

kutda soy]e bir cedvel yapahm: 

Sulz-Bornikroft su borulu buhar kaza
mdu. Bu kazanlar, komlir yakar. SUr • 
ati hakkmda yukanda izahat verdigimiz 
ic;in tekrar liizum gormiiyoruz. F rans1z 
y1lh!bna gore, Y avuzun komiirliikleri yal
mz 2500 ton komiir ahr ve bu miktar 
komi.irle, saatte 15 mil iizerinden 3000 
mil mesafe katedebilir. Alman y1lhF;ma 
gore, Y avuz 3100 ton komiir ve 200 ton 

Merml mazut ahr ve saatte 14 mille bu kadar 
Top Menzll SJklctl mahrukatla 4000 mil gidebilir. Yavuzun 

Gem1 ve mllliyetl ~ap1 (metre) (kilo) 
i:ngll1z Nelson : 406 32,000 907 mazut yakhgma dair malumatumz yok • 
Frans1z Donkerk : 330 21,000 540 tur. Fa kat 3,100 ton komiir alabilir. 
Japon Nagata : 406 36•500 993 Y avuzun makine bak1mmdan zay1f 
sovlyet Marat : 305 13,800 324 
Amerikan Marlland : 406 35,000 952 noktas1 kOmiir yakmas1dJT. Yeni gemilerin 
Alman Doycland : 280 30,000 3°4 hemen hepsi rnazut yakarlar. Ciinkii ma-
halyamn Kavur s1mfma koydugu ye- zut, hem daha kolayhkla yiiksek si.ir'at 

ni 320 lik toplar hakkmda heniiz malu- temin eder, hem de komiir gibi kesif du
mat yoksa da, bunlann da FranSIZ 330 manlar c;Ikarmadigl ic;in geminin hayli u· 
luklan derecesinde olduklanm bbul et- zaklardan gi:iriilmesine sebebiyet vermez. 
mek ikhza ~der. Mazut yakan gemiler, ate~iler yorulma· 

y avuzun 280 liklerinin rnenzili, AI • d1ih i<:;in, saatlerce miiddet yiiksek siir' at· 
man y!lhi!;ma gore 13,510 metredir ve lerini muhafaza ederler. Ben seyir halin
mermi s1kleti 300 kilogramd1r. N amlu- de iken Y avuzun ocak onlerine indim. 
nun aibrhih 37,000· kilogram, mermisi- Orada ate~ilerin nas1l c;ah~tiklanm ve 
nin namlu agzmdaki ilk hlZI, saniyede neler c;ektiklerini gordi.im. 
940 metredir. Ah~ siir'ati, dakikada 1,5 Yavuz tamir edilirken memlekette ma
mermidir, yani iki dakikada iic; mermi. zut olmadig! ic;in, gemiye komi.ir ocaklan 
Merminin fern yakmmda delebildigi Zir· yerine yag ocaklan konulmamas1 Hkri 
hm kalmhg1 973 milimetredir. Bu top- dogru degildi. Ciinkii, biitiin yiiksek siir
lar, biitiin Krup toplan gibi gayet sag- atli gemilerin mazut yakmasmdan ba~ka 
lamdu. Fa kat, vaktile Alman bahriyesi c;are yoktur. Nitekim muhriblerimiz de 
tarafmdan verilen bu resml rakamlardan mazut yak1yorlar. 
menzil hakkmdaki dogru degildir. Cun- Yak tile zamanmm en siir' atli ~emile
ku, Yavuzdaki toplann e~i olan SO c;ap rinden biri olan Yavuz, ~imdi, siir'at ba
tuliinde 280 liklerle mucehhez bulunan hmmdan birinciligi kaybetmi~tir. Ciinkii, 
Moltke ve Seydlitz hatta 40 c;ap tuliin- asaihdaki cedveldeki biitun yeni mhll
de 280 likler ta~Jyan Von der Tann mu- lar, $imdi daha h1zh gidiyorlar ve gide· 
harbe kruvazi:irleri, Skagerak muhare- ceklerdir: 
besinde 15,500 metrede dahi muharebe ~lman Doycland 2jl mil, §.aruhorst 30 mil. 
etmislerdir. Halbuki o tarihteki Alman Inglllz Hu~ 31 mil, King Core 30 mil. 

0 I 
~ d k' I Frans1z Donkerk 31,5mll Ri§llyo 33 mil 

y!lhklan 5 cap uzun ugun a I top arm 1 italyan Kavur 27 mil' Lltt 1 30 n: 
45 1.. d k'l . d , or o m 13,5 1 0 ve c;ap tu un e 1 enn e Amerikan Va~lngton 30 mil. 

12.11 0 metre oldugunu yazarlar. Bu AI- 1 aponyamn yeni mhhlarmm sur' ali 
man t0plannm hakiki men;illeri hakk1~- kac; mil olacaii;I malum degilse de, bu 
da harbden sonr~ ~~ malu~at ne~red1l- memleketin daha 1912 de tezgaha koy
mi~tir: Y avuzdak1lenn e~len 19,700 met- dugu Kongo sistemi muharebe kruvazor
re Von der T ann' dakiler 20.300 metre. lerinin siir' ati 26 mil ve 1919 da in~asma 
V~ktile Alman deniz yiihklannda c;1kan ba$ladJgl Nagato tipi iki mhhnm siir'ati 
resmi ma!Umatta, has1mlan aldatmak i- 26 mil olduguna gore, yeni 1apon mh
c;in menz:illerin eksik yazildigl, yahud hlarmm da 30 mil den fazla siir' atte o
sonradan taretlerde tadilat yap!larak lacag! ~iiphesizdir. 
menzillerin artmldigl anla~Jhyor. . Soviyet Rusyamn BaltJk ve Karade· 

Yavuzun ag1r toplan, bugiin, e~I Molt- nizdeki drednotlan tamir edilerek siir' at
ke'nin 19,700 metre~e at~.n ~~planndan leri 23 milden 24.6 mile c;Ikanlmi~tlr. 
daha uzun menzillid1r. Cunku son ta • !n~as1 mutasavver 35,000 tonluk Soviyet 
mirde taretlerinde menzili art!Tacak baz~ whhlanmn sur' ati 35 mil olacakbr. 
tadilat yapilmi$hr; fa kat, toplarm yem Akdenizde Y avuz diine kadar -fngi· 
az:aml menzili hakkmda malumat ve~ • liz muharebe kruvazorleri mustesna- siir
mege mezun degiliz, yalmz $ukadar soy- at itibarile e~sizdi. Fakat ~imdi Fransa
liyelim ki bu menzil, 381 likler ve. 406 nm Dunkerk'leri Yavuz:dan seri ve ltal
hklar miistesna, herhangi bir e.c~ebt ge- Y~mn Kavur'lan Yavuzla ayni siir'atte
misindeki biiyiik toplarm menz1hnden a· d1r. 
$aih degildir. Su halde Yavuzun aga Yavuzun tecdidi hakkmdaki dii~iince
bataryasi daha hayli z:aman. mii~emme· lerimize ikinci bir yaz1da devam edece
len i~ gorecek kudrettedir. Ni~an ve at1~ giz. 
kontrol tertibah da miikemmeldir. 

Makine 
Yavuzun .. ak.neleri p,.rsons sistemi 

dart turbinden murekkel Bu dort 
tiirbin, ikisi sancak, ikisi , raftn· 
da dart uskuru cevirir. Kazan an 24 tane 

ABIDIN DAVER 
Bir tashih: 

22 temmuz tarihli Cumhurlyette hticum 
botlan hakkmda. c•kan yaz1ma konulan 
reslm, hticum botlanm1zm de~ll· giimriik 
motorlerlm!zden blrlnlnd!r. Bu kll,~e yanll~
llgmi itizarla tashlli ederlm. - A.D. 

IDA ZAQDAN DAZAQAI PENCERESiNDE 
Kurdun kuyrugu ve 

Camdan adam kar,Isinda · Viicudiimiiziin i~yiizii • 
Muayene korkusu • S1n1fta kalanlar 

Camdan adam karft~rnda [linin hazim cihaz1 ir;inde aldigl manza • 
raya tahammiil etmek kabil midir? in
sanda mecazi manasile en giizel §ey olan 
kalb, bir gogsiin kafesi ir;inde, fare kapa
nma as1h sucuk parc;as1ndan daha c;irkin 
goriinur. 

Sergide camdan adam! goren bir tam
digJmJz dedi ki: 

- Haftalardanberi «camdan adam 
geliyor! », <<cam dan adam sand1kl ara 
kondul>>, «camdan adam hususi trene 
hindi», <<camdan adam gumruge geldi)>, 
«camdan adamm ambalaj1 c;oziiliiyor». 
«camdan adam sergiye ta§mdJ», «cam
dan adam kuruluyor» diye gazeteler ya

ZIP durdular ve camdan adam1 bir kahra
mana yara§Ir merasimle kar§Iladik. Sergi. 
de gidip gordiim. Harikulade bir§ey de
gil. Bu kadar alaka ve heyecan ne olu
yor? Sonra neden camdan adam1 seyret
mek istiyenlerden adam ba§ma 21 kuru§ 
ahmyor? Ben on a verilen bu ehemmiyeti 
fazla buluyorum. Bu seneki sergide on~ 
dan c;ok daha k1ymetli ve glizel §eyler 
var. Y erli mamulahmiz dururken tek bir 
maddeye veri len bu ehemmiyet ned en? 

Kendisine §U cevab1 verdim: 
- Mernlekette adam k1thgmdan s1k 

stk bahsediliyor. Demek, bu k1thk o dere
cede ki, aram1zda, eamdan bir adamm 
bile pek biiyiik bir k1ymeti var I 

Viicudiimiiziin i~ yiizii 

Bereket ki Allah, ~- 1 )'-
insamn etini ve de • ~ ((~ 
risini cam gibi §ef - ~~ ~ 
faf bir maddeden =~ 

y~r~tr_na.~l§. :o~sa ·~ Y:~~ 
bubmm1zm yuz:u - , ~-~ 
ne bakamazd1k. En 

giizel kadm ba§I bi· ~ 
le, ic;inde pis bir siin- '? ~ /?~· 
ger ve ufak ufak 6_, ~ \j 
bocekler yiizen yu - ~ ~' 
varlak bir cam ka- 4[---; 
vanoz gibi bize tiksinti verecekti. Hele 
plajlarda birbirimizi gormek daha fena. 
olacakti. T abakta duran giizel bir §efta-

Sergide camdan adam! seyreden gii -
zel bir k1z §(lyle demi§: 

- Ke§ke gormeseydim ... Ben bobrek
lerimi de yanaklanm kadar guzel bir§ey 
samyordum. Sukutu hayale ugrad1m. Bir 
hafta yemek yiyemiyecegim. 

Afuayene korkusu 

Biz Almanyada 
oldugu gibi Tiir -
kiyede de kan mu
ayenesine ve oz 
Tiirk olanlarla ol
miyanlarm aynl -
masma taraftar de
giliz. Baz1lan boyle 
zannettiler. Bir tela& 
ba&gosterdi. Damar- ~ 
larmda halis Tiirk kam ta§1d1~na emin 
olanlann meseleyi anlamadan bu ka· 
dar tela§ etmelerine l'le liizum var? Hem 
merak etmesinler... Gunun birinde Tiir
kiyede boyle bir muayeneye liizum gorii
lecegi farzedilse bile, bir adamm yiiregin
de, kac; damla, dededen kalma yab:mc1 
kam oldugu pek oyJe koJay meydana r;Ik
maz:. Boylelerinin tela§!, herhangi bir mu
ayeneden ziyade, uklanm ve cibilliyetleri
ni meydana vurmaga kafi gelir. 

Stmlta kalanlar 
Bilmem hangi fakiiltede yiizde yet

mi~ sekiz ki~i simfta kalm1~. Ben buna 
hie &a~adim. Geride kalan ytizde yirmi 
iki ki~i S1mf1 nas1l gec;ti, ona ~a~tlm. Bu
gi.inku programlar veya programsizhklar
la, bugiinku kitablar veya kitabsizhklar· 
Ia, o hkhm tikhm dolu, hocanm sesi du
yulmiyan s1mflarla yiizde yetmi$ sekiz 

ki~inin di:inmesine degil, yiizde yiiz ki~i
nin donmemesine sa~1hr. 

F akat birkac; sene sonra bu hayretimi
ze de nihayet verilecek gibi goriiniiyor. 
Sm1fta kalanlarm nisbeti her sene biraz 
arta arta en sonunda yiizde yiizii bula
cak. 0 zaman fakiilte imtihan talimat
nameler!~e ~i:iyle bir madde ilave edil • 
meli: «Vniversitemiz fakiiltelerinde smif 
gec;mek memnudur.» 

SERVER BEDI 

Tiirkivede maarif hayat1 
[Ba$tara/f I fnci sahffedel 

yanh§ fikirler almamas1 ve milletler ata
smda anla§mayi kolayla§tlrmak ir;in bu 
gibi kitablarm bitaraf olmasma dikkat e
dilmesini ileri si.irmii§ ve bu fikir konfe
rans reisi ve bir «;:ok murahhaslar tarafm
dan tasvib edilmi~tir. fa kat bu miihim 
mesele ile esasen 6 senedenberi beynelmi
lel fikrl te~riki mesai enstitiisii me§gul ol
dugu i<;in enstitUniin bununla i§tigale de
vam etmesi muvaf1k goriilmii§tiir. 

Konferansm ilk okul ogretmenlerine 
verilen maa§lar meselesine tahsis ettigi 
celseye ise Bayan Afet riyaset etmi§tir. 

Muhtelif memleketlerdeki maarif ha -
reketleri hakkmcla a~J!an umuml miizake· 
re konferansm bir ka<; celsesini i§gal et -
mi§tir. Ba§murahhasJmiz Bayan Afet bu 
muzakereler esnasmda memleketimizdeki 
maarif hareketlerini mufassal bir raporla 
izah etmi§tir. 

Bayan Afet, bu raporlarmda bilhassa 
iic; miihim meseleye temas etmi§, bunlar~ 
dan ilkini te§kil eden ve Tiirkiye2e ilk 
tedrisat sahasmda tatbikma ba§lanan ve 
dikkate deger bir yenilik olan koy egit
menlerinin yeti§tirilmesi, bunlann koyler
deki <;ah§malan hakkmdaki izahati kon
ferans muhitinde biiyiik bir alaka uyan
dJrmi§tlr. 

tanbul Oniversitesi, ikincisin1 Ankara 0-
niversitesi te~kil ettigini, §ark mmtakas1 
icinde Yanda te§kil edilecek iiniversite
nin kiiltiir merkezi olacagmi bildirmi§ ve 
mesleki ve teknik sahalardaki c;ah§malari 
anlatml§hr. 

Ba murahhas1miz raporunun sonunda 
Buyiik ~efimizin nutuklannda i§aret bu
y~rduklar~ ;e~hile ~iirk milli terbiyesi
nm gayesm1 evvelem1rde milletin milll 
varhgm1 en yiiksek medeniyet derecesine 
ula~tmnak ve sonra maarifin y~y1lmasile 
dunya sulhunun esash §arb olan millet
lerin kar*1hkh anla~masm1 kolayla§tlr • 
mak oldugunu tebariiz ettirmi§tir. 

Bayan Afetin bu izahah, kaoferans 
muhitinde c;ok derin alaka uyand1rmi~ 
ve hararetle alb~lanm1~hr. Reis, profe
sor Afete te~ekkiir ederek Turk maanf 
hareketinin hareket uyand1ran neticele
rini tekrara luzum gormedigini bu biiviik 
terakkiye, Tiirk milletinin maarif saha
smdaki inki~afma bizzat Bayan Afetin 
konfcrans huzurunda bulunmasmm ve 
kendisile te§riki mesai etmesinin pek gii
zel bir misal te§kil etmekte oldugunu soy
lemi~ ve kendisini tebrik etmi~tir. 

Bayan Afet, bundan sonra baz1 dele
gelerin suallerine cevab verrni~tir. -···---Bir beraet karar1 

Erkek Ay,e 

C hanhufeng tepesi yuzunden 
Ruslarla 1 aponlar arasmda c;1~ 
kan giirultulii miinaka§amn so

nunu tahminle ugra§anlar -hele kahveha· 
nelerde- diizineleri a§acak kadar ~oktur. 
0 tepe nerededir, Ruslara veya J aponla
ra miinasebeti ne yiizdendir, bunu ara~h· 
ran belki yok. Fa kat J aponlann tehdidini 
b!Of sayanlar, yahud Ruslann tecelliid 
eder goriinmel~rini denemeden ibaret go
renler ve bu telakkiye gore meselenin a• 
k1betini tehlikesiz bulanlarla bu tepe i§in
~:n yanardaglar peyda olup kiirenin ate~ 
1c;mde kalacagmJ iddia edenler tiimen 
tiimen. 

Onlardan biri kendi dii§iincesini me§• 
hur f1kray1 dile alarak ban a an lath: 

- T epeyi, dedi, ine, Ruslan ine gir
mi§ avc1ya, sulhsever diplomatlan inin 
agzma gelen ana kurdun kuyrugunu tu· 
tan N asreddin Hocaya benzetebiliriz. 
Bu kuyruk kapm1yagorsun. 

Ben bu te§bihl tahlili dinlerken me§
hur f1kralarm iilke iilke nasd dola§hgmi 
ve nas1l sima degi§tirdigini hat1rlad1m. 
C::iinkii bizde Nasreddin Hocaya atfolu
nan bu kurd kuyrugu f1krasmm bir e§i de 
arabcada var. ~u farkla ki, s1cak c;ollcr
de kurd -kolay kolay- bulunamJyacagm
dan yerine deve konulmu§. Ayni zaman• 
da f1kradan bir darb1masel ~lkanlml§. 

Ho§a gider sandtglm i<;in bizden altmp 
c;ole maledilen f1kray1 i§te yaz1yorum: 

Erkek oldugu halde Ay§e adm1 ta§i
yan bir c;ol c;ocugu karde§ile beraber de
velerini sulamaya gotiiriir ve kovayla su 
<;Ikarsm diye karde§ini, haylice derin olan 
kuyuya indirir. Fa kat develer, su §evkile 
s1c;ramaga ba§lad1klarmdan erkek Ay§e 
ne yapace.gm1 §a§mr. Bir yandan karde
§ile, bir. yandan develerle me§gul olmaga 
<;ah§Ir. I~te bu Slfada gene bir devenin. 
tiirkc;ede potuk denilen tak1mdan birinin 
ayag1 kayar, kuyunun agzma yuvarlamr, 

erkek Ay§ede de §afak atar. Ciinkii deve 
kuyuya dii§Se olecek ve kuyudaki adam! 
da oldiirecek. Bu iki tarafh ziyam bir 
lahzada dii§iinen erkek Ay§e hemen de· 
venin minicik kuyruguna yap!§IT, olanca 
kuvvetile geri c;ekmege koyulur. A§agi
daki adam ise o esnada bunahp «kardt>~. 
beni <;1kar, boguluyorum» diye bag1rma· 
ga giri§tiginden erkek Ay§e, -bizim N as· 
reddin Hocamn elindeki kurd kuyruguna 
yapl§lp ay1 inindeki avc1ya soyledigi so• 
ziin kelime kelime ayn1 olarak- §U cevab1 
haykmr: 

- Hele elimdeki kuyruk kopsun, bo
gulmanm ne demek oldugunu o vakit 
gorursun. 

Chanhufeng tepesindeki sulh kuyrugu
nun kopmamasm1 dileriz !.. 

M. TURHAN TAN 

Hariciye Vekilimiz diin 
Biikre~e gitti 

Romanya Ana Kralic;esinin bugiinkii 
cenaze merasiminde hiikumetimizi 
temsilen bulunacak olan Hariciye Ve • 
kilimiz doktor Rii§tii Arasm riyasctin
de Bi.ikre~ el<;imiz Hamdullah Suphi ve 
Riyascti Cumhur yaveri Na~idden mii
rekkeb heyetimiz, diin Zafer torpito -
sile saat 11.30 da Ki:istenceye mUtevcc
cihen hareket etmi~tir. 

Doktor Aras, hareketinden evvel Sa· 
varona yatma giderek Biiylik $ef Ata
ti.irke tazimlerini arzetmi~tir. 

Da9ya vapuru dtt gitti 
Rumen Ana Kralic;esinin cenaze me • 

rasiminde bulunmak iizere §ehrimiz • 
den Romanyaya bir~ok kimse gitmi§ • 
tir. Romanya vapur acentas1 dun istan
buldan mcvcud postaya navetcn bir 
posta daha kaldirmi§tlr. 

$ehrimizde yaprlacak ciyin 
Bu sabah saat on birde Taksimde 

Sent Ernite kilisesinde miit~veffn Ro • 
manya Valide Kralic;esi Mari'nin istira
hati ruhu i~in bir ayini ruhani icra cdi
lecektir. 

Bolu ormanlarmda yap1lan 
tetkikat 

Bayan Afet, sonra orta tedrisat me
selesine ge<;ere.Jc memlekehmizde orta tah
sil ihtiyacmm s,.'~n derece artt1gmi kayde· 
derek Maarif \' !kaletimizin bu sene ba§~ 
l:ca mesaisini yeni mektebler ac;maga ve 
bunlatm tfc;hizine hasrettigini bildirmi§ 
ve rhisal olarak 1934 - 1935 ders y!lm
da 36 lisede talebe rnevcudii 7384 ten 
ibaret iken talebe adedinin 1937 • 1938 
y1lmda 18,097 ye varml§ oldugunu soy
lemi§tir. 

Adapazan (Hususl) - hmitte Kay
serili Halid isimli bir zat, Y akub Cevdet 
aleyhine, §ehrimi1. asliy.s, ceza mahkeme
sinde bir hakaret davast ac,;ml~tl. 9 aydu 
devam eden bu muhakeme evvelki gun 
neticelenmi~ ve Y akub Cevdet beraet et-

Bolu (Hususi) - Bolu, Kocaeli, Zon
guldak Vilayetlerinde devlet i~letmesi
ne miisaid ormanlann tetkik ve plan • 
larm1 yapmak iizere yiiksck Ziraat Ens
titiisii ormanc1hk ~efi doktor Ali Kcma
lin ba~kanhgmda miihendislerden mii· 
rekkeb orman miitehassiSI fen heveti 
~ehrimize gelerek Akyaz1, Abad vc Kar
diiz ormanlarmm tetkiklerini bitirmi~
lerdir. 

mi~tir. 

Yak nda 
??')? 
• • • • 

Halkmm c;ogu ormanc•hkla ge~incn 

Bolulular, Vckaletin yaptirmakta oldu· 
gu bu tetkiklerden memnun olmaktad1r. 

Bolu ormanlarmda dii§iik devrik a
gaclarm sat191 son bir ay ic;indc 100 bin 
liray1 bulmu§tur. Arazinin dortte iic;ii 
ormanlarla i:irti.ilmii§ olan orman scrvc
tinin devlet elile i§lemiye ba§lad1g1 gun 
Bolu halkma ycni bir rcfah kaynag1 a-

Yiiksek tedrisat meselesinde ise Pro
fesor Afet Biiyiik .$efimiz Atatlirkun e
mirlerile dogu, bali ve merkez olmak 
iiz:ere Tiirkiyenin 3 biiyiik kiiltiir mmta~ 
kasma aynld1gm1 birinci nuntakay1 ls • ~;;;;;;;;;ll;;;;;;._.;;;;;;;;_.;;;;;;;jl ... _. .... _ =;;;;;;;;_..-?.< c;Ilmi~ olacakhr. s 1 • 
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CUMHURIYET 

~iQ\IPO ~~J;;&;d 
Taksimde yap1lacak 

~H~S!I§>O.Ql!i" .Qlli".al~Difi1~~ 

Ecnebi ,airlerin 
frans1zca siirleri 

' 
Frans1z tiyatro 

giire§ler tehir edildi 
mi.ielliflerinden Pat
rice Buet, «Ecnebi 
~airlerin frans1zca ~i
irleri» isimli antolo
jisinin ikinci cildini 
de ne~PCtmi~tir. ilk 
bak1~ta, Turk oku
yuculara yabanc1 gi
bi gorunebilecek o
lan bu haber, haki
katte sevinc ve ifti

BugUn at yanslan basllyor 
Diin yiizme te~vik, 

miisabakalari ok 
atletizm 

yapdd1 
ve 

har verecek bir ha- Kitabm miiellifi 

istanbul yi.izme birinciliklert se~;me 
mi.isabakalan dun de, Moda Deniz ha
mammdaki yam~ sahasmda yap1ld1 ve 
bu miisabakalar esnasmda, Galatasa -
raym gene ve klymetli yi.iziiciisi.i Mah -
mud, 100 metre serbest yi.izmede Tiir -
kiye rokorunu klrdt. 

Yiizliciilerin gosterdikleri muvaffa -
kiyetlere ragmen, davet cdildikleri hal
de, mlisabakalara gelmek zahmetine 
katlanm1yacak kadar lakayd alan yiiz
me hakemlerimizin 1slaht liizumu bir 
defa daha meydana <;Ikmi~tlr. 

Kli9iikler arasmda yap1lan 100 metre 
s1rti.istii yiizmede, kuvarlan §a§Iran ha
kemler, tasnifi yanb§ bir karara bag -
laml§lar, seyircilerin itirazlan iizerine 
de, tekrar •bir toplanh yaparak karar -
lanm degi§tirmi§lerdir. Fakat bu yeni 
kararlannda da hakik1 vaziyete uyama
mi§lardu. 

Oyle ki, te§vik mahiyetinde olan bu 
miisabaka, gencleri te§vikten ziyade, 
ytlduacak mahiyette idi. Baz1 hakemle
rin astl te§vikleri ise, mensub bulun • 
duklan kuliiblerin yii.ziicillerini allo§la
mak suretinde tezahiir ediyordu. 

Genclerimizin, bilhassa son seneler
de, bliyiik bir istidad gosterdikleri yiiz
me mti.sabakalanna, artlk bir intizam 
vermek zamanmm ~;oktan geldigine i
§aret etmek laztmd1r. 

Diinkli miisabakalarda alman derece
ler 11unlardir: 

100 metre serbest - 1 inci: Mahmud 
(Ga!~tasal.'lay) 1,2,6 (yeni Tlirkiye ro -
koru); 2 nci: Vedad (Beykoz) 1,9,3; 
3 iincli: Ali (Beykoz) 1,12. 

200 metre kurbagalama - 1 inci: !s
mail (Beykoz) 3,19; 2 nci: Saffan (Bey
koz) 3,25,6; 3 lincii: Mekkin (Beykaz). 

400 metre serbest - 1 inci: Halil (Ga
latasaray) 5,39,3; 2 nci: Mahmud (Ga
latasaray) 5,39,4; 3 iincii: Biilend (Bey
koz) 6.22,2. 

4X200 bayrak - 1 inci: Beykoz takt
mt (Fikret, Biilend, Vedad, ismail) 
11,13,5; 2 nci: Galatasaray tak1m1 (Ve
dad, $ami!, Orner, Halil) 11,33,6. 

Tiirk bayrak yan§I - 1 inci: Beykoz 
taklmt 4,40; tkinci: Galatasaray tak1m1 
4,40,2; t.l'~;uncii: Be~ikta~ takrmt. 

Kii~iikler 
100 metre scrbest - 1 inci: Osman 

'(Galatasaray) 1,17,4; ikinci: Kemal 
(Galatasaray) 1,17 ,6; t.l'~;iincii: Serkis 
(Beykaz) 1,20,4. 

100 metre s1rtiistii. - 1 inci: Maruf 
(Be§ikta~) 1,42; ikinci: Kemal (Beykoz) 
1,44; t.l'~;iincii: Kemal (Galatasaray) 
1,47. 

400 metre serbest - 1 inci: ibrahim 
(Beykoz) 6,25; !kinci: Recai (Be§ikta§) 
6,42; Uc;iincii: Kemal (Galatasaray). 

Atletizm miisabakalari 
!stanbul atletizm ~ampiyonasma dUn 

de Kad1koy stadmda devam edilmi.§ ve 
§U neticele ralmmi§tlr: 

Bugiinkii spor 
hareketleri 

d. . .. 'd 'd' Patrice Buet 1senm mu] es1 1r. 
Zira on dokuz muhtelif millete mensub 
~airin fransiZca ~iirlerini biraraya toph
yan bu eserde, ii<; Turk ~airinin ismini 
ve eserini de goruyoruz. 

Muellif, garbm, Tiirk olan her ~eye 
~~~.t 15 te: cVeliefendh de at ko~u- kar~I eski devirlerde gosterdigi alakasJz-

Saat 16 da: Kadtkiiytinde istanbul hg1 unutturmak istercesine, ihkak1 ha 'r. 
atletizm §ampiyonasmm devamJ. kabilinden, eserinin en ba~ma Ti.irk ~airi 

Saat 10 da; Beykozda gtire~ te~vlk · · k 
miisabakalan Edib Ayelin «Sagesse» isimli ~iinm oy· 

Saat 15 te: Robert Kollejde, a tie- mu&tur. Kitabm ilk sahifesini a<;ar a<; • 
tlzm miisabakalan. 

1 
maz bir Tiirk ismile kar~Ila&manm verdi-

:---------------·./ gi heyecam son sahifeyi gene bir Turk 
13 te Eyiib Orta okul bah~;esinde biiyiik ismile kapamanm uyand1rd1g1 gururla ka
yagh giire§ler yap1lacakhr. Bu glire~ . 
lerde Koseoglu orta hakemligi ya- n~1k zevk tamamhyor. Patrice Buet'nin 
pacak, miisabakalar-a K~pmarll ib- bu intihabmda, tesadiiften ba~ka bir mil· 
rahim, Molla Mehmed, Adapazarh lahazanm rolii goriiluyor. Esasen, ken
Arif, Afyonlu Siil€yman i~tirak e- disi, eserinin mukaddemesinde, kitabm
decektir. Aynca Tekirdaglt Hii - daki ~iirler ic;inde en fazla nazan dikka· 
seyin ve Miilayim pehlivanlar davet e- tini celbedenlerin Turk &airlerin &iirleri ol-
dilmi~ ve i§tirakleri temin edilmi§tir. dugunu soylemekle bu mi.italeayl kuv-

Okmeydamnda ok ab§lari vetlendirmektedir. 

Okspor kuliibii umumi katibinin ne -
zareti altmda dun Okmeydanmda ok 
ah~larma devam edilmi§otir. Mlisabaka
lara Adnan, Nizam, Tahsin, Besim, Ce
lal, Hiiseyin, Necmi, Mihri, Baha, Or
han, Siileyman Aydm i~tirak etmi~ • 
lerdir. Dlinkii ab~lar uzun mesafe ve 
hedef ab~lan olarak yapllmt~tlr. 

Su sporlarma i~tirak edecek 
kuliibler 

T. S. K. istanbul btilgesi su sparlan 
ajanhgmdan: 

1 - 14/8/938 pazar giinii. Moda Deniz 
kulii.biiniin tertib ettigi miisabakalara 
i~tirak etmek iizere her kullibiin erkek
lerden k1demli tek, iki t;ifte ve dort tek 
ile bayanlardan iki ~;ifte ve dort tek 
kiirek~ilerinin o giin yart~ yerinde ha
Zlr bulunmalan teblig olunur. 

2 - Ayni giin yap1lacak olan 400 met
re serbest yi.izme ile yelken mi.isabaka
lanna da denizcilerimizin i§tirakleri te
menni olunur. 

3 - 24/7/938 pazar giinii Beykazda 
yap1lacak olan klirek te~vik miisabaka
lanna sabahleyin saat 10 da ba§lana -
cakhr. 

Bu mlisabakalarda hakemlik edccck 
olan zevatm muayyen olan saatte yan~ 
yerinde haZJr bulunmalan rica olunur. 

Bursada i§~i buhram 
Bursa (Hususl) - Yeni koza mah

suliini.in sah~1 sona ermek iizere bulundu
gu bu malarda ipek filator fabrikalan 
faaliyete ge<;mege ba&lami~lardlr. Y eni 
mahsuliin idrakine kadar i&lenecek ve 

ipek yap!lacak elde koza olmad1ibndan 
bir miiddet kapah kalan bu fabrikalar 

Antolojiyi, gi.izel bir &iirile kap1yan 
iiairimizin ad! Zeynebdir. Ve hi<; ~uphe 
yok ki, gerek Edib Ayelin, gerek Zey
nebin ~iirleri, yabanc1 milletlere mensub 

&airleri F ranSIZ!ara tamtmak maksadile 
ne~redilen bu kitabm en parlak sahifele
rini te~kil etmektedir. 

Antolojide isimlerini okudugumuz ii<; 
Turk &airinden birisi de Osman N uri Bel
)igiindur. Bu isim i.izerinde biraz durmak 
isteriz. 

Patrice Buet, dii!;er &airlere bir, niha
yet iki sahife tahsis etmi~tir. Fa kat Os
man Nuri Belligi.inden u<; ~iir intihab et
mistir. Antolojiyi ve Osman Nuri Belli

!l:iini.in oradaki &iirlerini okuyanlar ic;in, 
mi.iellifin bu z1mni tercihini yerinde bul
mamak kabil dei2;ildir. 

Osman Nuri Belligi.in, hepsi birbirin
den gi.izel olan bu iic ~iirinde, ~air ruhu-

nun inceligini kaleminin kudretine ekler,... 
ken, 1rki hassasiyetini yabanc1 bir dilin 
sahiblerine derinden duyuracak kadar 

mucizeli bir hiiner gostermi&, anadili de
recesinde tasarruf ettii!;i franst'lcay!, en 
yuksek ifade tam olan &iir lisanile, bir 
F ranstz &airi gibi puriizsiiz terenniim et
mi&tir. 

Osman Nuri Belligi.in, <;ok iyi bir tah
sil gordiikten, bir miiddet onemli ban
ka hizmetlerinde bulunduktan sonra huku· 
ka da intisab ve universiteyi ikmal eden 
degerli vatanda~ardandu. F ranSIZiara 

franSIZcad.aki kudretini teslim ettirdiii;i gi
bi, Tiirk edebiyatmda da pek ~i.imullu 
vukuf sahibi oldugunu butiin dostlan tes· 
lim etmektedir. 

Her iic; ~air vatanda&i, kazandtklan 
muvaffakiyetten dolay1 candan tebrik e· 
derken Patrice Buet'nin de kadir~inash
gml takdirle kaydederiz. 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Patlayan baltk 

I 
{ 

:6_ 

Tabiisi buluna -
m1yan maddelerin 
yerine sun'ilerini i
kame etmek usulii. 
dii.nyaya dal budak 
salmaga ba~ladt. Ka 
g1ddan sii.te kadar 
her §ey klhk degi§ -
tirmege ba§ladi. Ko 
yunsuz diyarlarda, 
ke~;ilere bol kese -
den 9elebilik tev~ih 

edildi. Biitiin bunlarm, zaran degil, bir 
baktma belki de faydas1 var. Lakin, i§in 
gidi§i tehlikeli bir hal almaga ba~hyor. 

Son haberler, Japanlann, sardalye 

baltgmdan, gayet tehlikeli bir maddei 
infilakiye imali usuliinli bulduklanm 
bildiriyor. Umumi bir emir, Japon su
larmda tutulacak biitiin sardalyelerin, 
bundan boyle, kilo ile sah§a degil, ton
larla catl§a• tahsis edilecegini teblig et-
mi§. 

Biz, sardalyenin, iskarada piiryan ol
maktan, kutulara istif edilmekten, ya -
hut f1~tlara bastmlmaktan ba§ka' i.§e 

yaramad1gm1 zannederdik. Meger ica
bmda, boyundan biiylik i§oler de gore -
biliyormu§! 

insan oglu, hemcinsini oldiirmek icab 
edince, sudan bile ate§ yap1yar. 

Zengin olmu~ 
Bundan birkac; 

sene evvel Ma
tu~ka admda bir 
Macarm, trenleri 
yoldan 1;1kartmak 
su~;ile yakalan-

~~!~R d1g1 ve idama 
~ mahkum edildigi 

\\ hatirlardadtr. 0 
zaman Matu~ka, 

mahkemede delilik iddia ederek kellesi
ni kurtarmaga ~;ah§ml~ ve bu idclia sa
yesinde degilse de, bir tak1m beynelmi
lel hukuk sebe'blerinden dalay1 idam
dan kurtulmll§tu. 

Matm~ka'y1 miiebbed hapse mahkum 
ettiler. Olmeden evvel kaptsmdan dt~an 
pkam1yacagt Budape~te hapisanesine 
girdi. Meger deli oldugunu iddia eden 
bu adam, dort duvar arasmda zengin 
olmanm yolunu ke§fetmi§. 
I One~, oturmw~. hahratmt yazmt~. En 

biiyi.ik marifeti trenleri yaldan ~1kar -
rrtak olan bir z1rdelinin hahratmda, a
kunmaga deger ne gibi cevherler bu -
lunabilir, oras1 malum degil. Fakat ne 
olursa olsun, bu hahrab, bir Amerikah 
na§ir 300,000 frank para saylp satin al -
IDI§. 

Matu§ka, paranm tadmt almca, bu 
sefer de i~i m~hterilige dokmii§, icad 
ettigi bir aleti, isve~li bir §irkete 100,000 
franga devretmi~. icad ettigi alet 90k 
miihim: Trenlerin yoldan 1;1kmasma 
mani oluyormu~! 

Eger bu haber dogru ise, Matu§ka'nm 
idamdan kurtulduguna hem eseflenmek, 
hem memnun olmak ica~ ediyor. Tren
leri devirmesi, mutlaka aletini tecriibe 
i~;indi. Kafasmm kapanlmasma kafi 
bir sebeb. Fakat kazalarm online gee; -
mege nihayet hakikaten muvaffak ol -
«l.uysa giinahlanm bir dereceye kadar 
odemi§ demektir. 800 metre - 1 inci: Receb (Giine§) 

2,2; tkinci: Cerna! (Galatasaray); 3 lin
eli: Ahmed (Giine§). 

500b metre - 1 inci: Serkis (Kastm
pa~a) 16,57; !kinci: Hakkt (Fenerbah • 
~e); 3 iincii: Nuri (Be§ikta§). 

&imdi i~i bulmakta mii~ki.ilat <;ekme~e ve 
bir i~i buhranile kar~1la~ma~a ba~lamt&
lardtr. Bu vaziyet kar~tsmda ~ehrimizde
ki h dairesi bolge amirli~inin buna bir c;a
re bulup bulamiyacagi sorulmakta ise d~ 
amirlik i~ kanununun (i~ ve i&<;i bulmak) 

hakkmdaki maddeleri bu kanunun ne~ri 
tarihinden i.i<; sene sonra tatbik edebilece
gini bildirmi~tir. Ancak o zaman munta
zam bir ~ekilde kalifiye i~i yeti§tirilmesi 
kabil olacakttr. Simdilik mii~ki.ilat devam 
etmektedir. 

~ok tehlikeli bir atlay1~ 

Smkla atlarna - 1 inci: Halid (Gii -
ne§) 2,90; !kinci: Miinir (Gline§); 3 lin
eli: Sudi (Glines). 

4X400 ·bayrak yan§t - 1 inci: Giine§ 
tak1m1 (Goren, Melih, Receb, Ahmed) 
3,36; ikinci: Galatasaray tak1m1 (Faruk, 
Stepan, Cemal, Mehmed). 

Bu final miisabakalanndan ba§ka, ge
lecek hafta finalleri yap1lacak olan 
muhtelif ko§ularm s~meleri de yaptl -
m1~tlr. 

Finale kalan ka§ucular §Unlard1r: 
100 metreye - Giine§ten: Melih, Go

ren; Galatasaraydan: Fikret, Haluk; 
Haydarpa§adan: Seyvan, Nazmi. 

50 metreye - Galatasaraydan. Haluk, 
Fikret, Kaztm; Gline~ten: Melih, Hay • 
darpa~adan: Seyvan. 

400 metreye - Giine§ten: Receb, Go
ren, Melih; Galatasaraydan: Mehmed; 
Fenerbahc;eden: Ekrcm; istanbulspor -
dan: Zare. 

$imdiye kadar yaptlan miisabakala
rm neticelerinc gore, Giinc§ 44 puvanla 
ba~ta gelmekte, Galatasray da Gline§i 
13 puvanla takib etmektedir. Diger ku
lUblerin ald1klan puvanlar §Unlardtr: 
Kastmpa~a: 5. Bc!?ikta~: 4, Fenerbahc;e: 
3, Kollej: 1, Hayskul: 1. 

Taksim stadyomundaki 
giire,Ier tehir edildi 

Tiirk Hava Kurumu Eyiib !lc;esin -
den: 

tl~;emizin tertib ettH~i yagll giire~ler 
miinasebetile buglin Taksim stadyo -
munda yaptlacag. evvelce ilan edilen 
profesyanel serbest giire§ler geri btra
kulmu~tur. 

Kurl'm"lumuz menfaatine bugiin saat 

Y eni fabrikalanm1zdaki i&<;ilerin va -
ziyetleri normaldir. h verenler ve i~ alan
Jar kar$1hkh olarak kanun maddelerine 
riayet etmektedirler. 

Sehrimiz t~ bol~~;esi amirligine yeniden 
bir ba$memurluk ilave edilmi& ve 1stan
bul bolgesinden Rasim Evin bu memur
lub tayin edilmi~tir. Bolge amiri Avni 
Ankgi:ik yeni kadroda yerinde ipka edil
mi~tir. Bu suretle Bursa bol!!;esi amirligin
de bir mi.ifetti$, bir muamde memuru ve 
bir basmemurluk ihdas edilmi$ aldu~una 
gore, buradaki i~ilik vaziyetinin ehem· 
miyeti tebariiz etmektedir. 

Derleme heyeti Aydmda 
Aydm (Husus1) - Halk leh~;esini tap

lamak iizere Anadoluda seyahat etmek
te alan heyet, dun Nazilliden Aydma 
gelmi§ ve istasyonda Halkevi ba~kam ve 
Kiiltiir Direktorii tarafmdan kar§Ilan -
rni§ttr. Heyet, Cevad, Hasan Ferid, Ha
lil Bedii, Tahsin Banguaglu ve Rtza 
Yetsinden ibarettir. Kendileri, san'at o
kuluna misafir edilmi§1er ve · 6gleden 
sonra c;alt§malarma ba§hyarak Aydmla 
Ka~arh ve Karapmar nahiyelerinden 
gelen halkm Halkevinde soyledikleri, 
balk tiirkiilerini di;nliyerek plaklara al
IDl§lardlr. Diinkii §·arkl stiyliyenler ara
smda iki bayan da bulunmakta idi. He
yet, Aydmda iki giin daha <;ah§acakbr. 
Zengin bir koleksiyonla avdet edecegi 
tahmin alunmaktadtr. 

... 
1>,"' 

Berlin - Alman pistlerinden birinde c;ok yUkselde,n havuza athyan yiizii
ciilcrden biri tehlikeli bir atlayt§ esnasm~ 
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Prevantoryomda bir 
ka~ saatin notlan 

Buras1 oyle 
ve biitiin 

bir yer ki biitiin 
genclerin tanllllasl 

- 2- [*] 

muallimlerin 
icab eder 

Prevantoryomda erkekler lusnn 

V aldebagt prevantoryomunda, kadm ( Direktor bu tafsilatJ verirken ben talebe 
bsm1 i<;in aynlmt§ olan tepedeki saray veya muallim olmadtgima esefleniyor • 
binasmdan tekrar methal kap1smm ya- dum!) 
nmdaki beyaz binaya donmii§ bulunu~ - Mevcudiiniiz, yani (ne diyelimO 
yorduk. Holi.in solundaki ilk kapt a!rlk. ka!r misafiriniz var? 
~Ikanlar ve girenler arasma ben de ka- - ,Simdi, i.icretli ve iicretsiz olarak 
TJ§Ilm. DirektOr Dr. Zeki Ki:iseoglu .. 0- 150 ki§i kadar var. F akat buglinkii te~ • 
nune si.irulen kag1dlan okuyar, imzahyor kilallmizla 180 ki§i alabiliriz. Ve bir iki 
ve ayni zamanda telefonla gorii§uyordu. gun i9inde bu rakama varmt§ bulunaca-

Muamelesi bitip !rOcuklar dJ§an !rlkar- g1z. 
ken direktore buraya kadar gelmekteki - Te§kilat buyurdunuz. Bunun bak-
asii maksad1m1 anlatmak ihtiyacmdan kmda da malumat lutfeder misiniz? 
kendimi kurtaramad1m: - Bir mudi.ir~i.iz var. hte benilll· 

- Prevantoryom hakkmda aradtgim Ayni zamanda mudur muavini alan iki 
ve istedigim malumah hi!rbir yerden bu- dahiliye miitehasstst doktarumuz ve a'/' 
lamadigim i<;in bugiinkii fmattan istifa- r:ca iki asistan var. Bir <;ocuk mi.itehas
de ederek geldim. Sizden birka!r §ey so- SIS!, bir rontgen miitehass!Sl, bir di§ dok• 
racakttm. F akat nekadar me§gul oldu- toru ve icabmda gelip giden goz, kulak 
gunuzu goriiyorum.,. Hi<; olmazsa basil- ve sair miitehasSISlnnmtz vardtr. T abii 
mt§ bir eser veya bir bro§i.ir varsa bir tane kendi rontgen, bakteriyoloji ve saire Ja• 
vermelerini emreder misiniz?.. boratuarlanmtz var. 

Ban a oturacak yer gostererek: * * * 
- Elbette, elbette, dedi. 1stediginiz Pek !rak me§gul miidiir, doktar Zeki 

her ti.irli.i malumatt veririz. Y almz mi.i- Koseoglunu fazla rahats1z etmek dogrll 
saade edin de §U kag1dlan imza edeyim, degildi. Bro§i.iri.i de getirmi§lerdi. Eksik• 
mustaceldir... lerimi belki bu kitabda bulabilirdim. Di• 

Benimle goru~mege ba~larken zile rektore te§ckki.ir ederek aynhr aynlmat 
bash. Giren hademeye: ve daha yo ida iken bro§iiri.i okumaga baY 

- Soyle, buraya bir bra§i.ir ve fatag- ladim. 
raflar getirsinler ... emrini verdi. Resimli bir albi.im §eklindeki bra§iirUP 

Sonra ,bana donNek izahat vermege kapagmda kahn harflerle yazilmi§ §U i• 
ba§ladt: bare gaze <;arp1yor: 

- Bu mi.iessese, yani Prevantaryom, «Maarif Vekaleti, Pr~antoryo!ll• 
daha 1927 senesinde, merhum Maarif Valdebag». 
V ekili N ecati Bey tarafmdan tesis edil- hte i!rinden, hulasa alarak birka!r san! 
mi§tir. !Ik evvela yalmz kadm k1sm1 a- al1yorum: 
<;lim!§, sonra erkekler ic;in icab eden te§- « . .. Memleketin irfan ardusu olall 
kilat ikmal edilerek erkek dairesi ilave muallimleri ve milletin istikbalde en <;Ok 
edilmi§tir. 1932 senesindenberi de Ucret- kendilerinden hizmet bekledigi ge1 
li talebe ahyoruz. yavrulann s1hbatlerinin tam ve mi.ikefll' 

- Demek ki Prevantoryom, yalmz melle§mesi i<;in ve bu ihtiyacm tatmini 
ktz ve erkek talebeye mahsus bir miles· maksadile Prevantoryom tesis edilmi§ • 
sesedir.' tir.» 

- Hay1r, hayu, kadm ve erkek mu- « Prevantoryom, isminden de anla~L· 
allimlere, ve talebeye mahsustur. Bun- lacag1 iizere, hastabgm gelmeden evvel 
lar da iicretli ve iicretsiz olabilir. ve gelmek iizere iken uzviyette b1rakUS1 

- Ocret nedir! ve yaphg1 umuml zafiyetlerin tedavisiniJ\ 
- Talebeden gi.inde 60, muallimler- teminine yanyan bir miiessesedir. Etrafa 

den 75 kuru§. sirayet ve bula§maya heni.iz ba§lamtyaJ\ 
- Bu i.icreti veren her talebe ve mu- ba§lang1cmdaki akciger veremlileri bu ' 

allim gelebilir mi? ray a kabul edilen hastalann en ba§lllda 
- Haytr, ilk evvela, mensub alduk- bulunur.>> 

Ian mekteb idaresine ve onun vasitasile Muessese, <;aml:ca eteklerinde, Mat' 
Maarif Vekaletine miiracaat ederler. mara ve Adalara Iatif bir ku~bak1~1 ma~' 
Mekteb idareleri yap1lacak muameleyi zaras1 veren, bine yakm agacJ havi ara~l' 
bilirler. Vekalet taleblerini kabul ettik - de kurulmu§tur. Valdebag1 namile an1' 

ten sonra bize gelirler. Biz de burada lan bu mahalde vaktile Sultan Aziz val• 
muayene ederiz, cidden burada baktl - desi i<;in bir saray yaptlrml§ ve bun11 

maga muhtac; ise ve diger §eraiti haizse kendisine hediye etmi§tir. PrevantaryoJil 
kabul ederiz. bu sarayda tesis edilmi§ ve sonra s1r~ 

- Ocretsiz kabul edilenler kimler - ile diger klSlmlar ilave edilmi§tir.» 
dir? Kitabm nihayetindeki §U satlrlar bil • 

-· Hiikumet b.esabma tahsil eden, ya- hassa mi.ihimdir: 
ni hi.ikumetin bakmaga mecbur oldugu «Biiti.in muallim ve biitiin genclerill 
ve bize Maarif Vekaleti tarafmdan gon- Prevantoryomu tammalan icab ede!• 
derilen her talebe. Herkes talebenin hayatma kart§hgt i~111 

- Hastalanmz • affedersiniz • mi - buras1m b)Jecek ve li.izumunu takdir ed[ 
safirleriniz burada ne y'lparlar, nastl ba- cek olursa bi.iyi.idi.ikten sonra da <;ocU ' 
kthrlar. Bu ucret mukabilinde ne yerler, lan ic;in bu gibi miiesseseleri faydah d.,:e 

ne ic;erler? i§e yarar telakki eder ve liizumu anll\ 
3 

- Ocretli olsun, iicretsiz alsun, her- istifadeye ko§ar.» 
kesin baktlmasJ ve yemesi, ic;mesi birdir. *** 
V e tafsilat verdi: Bra§i.irdeki bu tavsiyeye ragmen b~ 

Sabah sa at 8 - 8 I /2 raddelerinde k1ymetli miiesseseyi bilen pek az. H~t·~, 
kahvalt1 verilir. Sut, tereyag1, rec;el, pey- mekteb idareleri bile yalmz uzaktan 1~ 1 , 
nir, ekmek. Kahvaltldan sonra iki buc;uk mi§e benziyorlar. Buraya mi.iracaat et j 
saat bah<;ede gordiiguniiz k1r yatakha • mek ve kabul edilmek ic;in takib edil)llese 
nesinde kiir maksadile istirahat. laz1m olan yalu ve usulii bilmiyarlar f 

Sa at 12 de ogle yemegi: Et, sebze, bilmedikleri i<;in de gosteremiyorlar. ~ 
makarna, pilav ve tath. Saat 7Yz ta gene tanbulda bOyle olursa !stanbuldan u~t, 
bOyle ayni §Ckilde ak§am yemegi. Bun- memleketin diger mekteblerinde buna ·~i 
larm ikisi arasmda saat 4 raddelerinde i!' elde edilebilecek malumatm derecesbll 
ayran, peynir, ekmek ve saireden ibaret tasavvur etmek gi.ic; degildir. V ekalet. t' 
bir kahvaltJ. bro§iirleri mekteb idarelerine olsun dag:.e 

Her dairede mevcud ve hepsi buraya m1yorsa c;ok yaZik ediyar. Muracaat li• 
bagh hoparlorler ve bu gordi.igiini.iz rad- kabul edilme §artlanm gi:isterir bir ta)ll' 
yo makinesi ve gramofon vas1tasile rad- matname ile birlikte bu kitablarda~ me .,e 
yo ve plak musikisi veririz. Saat 9!/z ta leketin her tarafma dagttmak yennde 
herkes yatar. Zengin ki.itubhanemiz var. iyi bir i§ alur, fikrindeyim. 

v.N· istiyenler kitab okurlar. Y emeklerimizi 
beraberimize alarak §ehrimizin muhtelif 
yerlerinde piknikler, gezintiler yapanz. 

IZda 
*l ilk yaz1 18 temmuz tar!hll saYII11 ' 
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f.AYPZiG MEKTUBLARI: Y erJi malJarda iler-

Aimanyamn en modern kUtUbhanesi lemenin manaSJ 

vazifesi, 

Almanyada ve haricde basdan biitiin 
almanca kitablar1 toplamakllr 

Laypzig' deki milli kiitiibhanenin 
[Ba$makaleden devam) 

rl te§vik ve himayenin devamh bir kiilfet 
olmamasma mukabil on binlerce vatanda§ 
bu yeni ve pek haysiyetli faaliyetlerden 
hayat ve refah ~IkarmaktadJr. Harice 
gelince Ti.irkiye dahilinde sanayiin en ile· 
ri imkan hadlerile teessiisii bizim millet· 
l~raras1 mi.inasebetlerimizi azaltmak §ayle 
dursun bilakis mebsuten miitenasib bir 
in§irahla artud1g1 ve artuacag1 §imdiden 
ve olanca kat'iyetile anla§Ilmi§ bulun
maktadJr. 

Filhakika bir milletin diger milletlerle 
ikt1sadi mi.inasebetleri kendi medeniyeti 
ve kendi ikhsadi faaliyeti derecelerile mii· 
tenasib oluyor. Herhangi milletin i~timai 
seviyesi yi.ikseldigi nisbette diger memle
ketlerle miinasebeti de arhyor. Harb ~onu 
diinyasmda diinyanm ic;:ine siiriiklendigi 
heyulai nizam bizce Avrupay1 beyhude 
yere korkutmu§tur. Hukuki veya hakikt 
kapitiilasyonlara dayanarak kolay para 

. kazanmaga ah§ml§ olan bir kiSim kapita-
Laypzig'deki Alman kiitiibhanest listlerin tela~! an yerinde degildi. Y eni 

~eipzig (Husust) - Kitab say1~1 iti-1 ?~nm planlar~ o §ekilde yapllmi§ti ki ye?i k1ymetlerin eski zihniyetleri azc;:ok rahat-
banle diinyamn en zengin memleketl AI- Jlavelerle 60-/0 sene sonra say!sl I 0 mJI- SIZ ve hatta bir parc;:a mutazarnr etmesi 
ll'lanyadir. Kiitiiphanelerinde a§agi yu - yona varacak olan kitablan miies~eseye tabii olsa bile bu, insanhgm refah1 miim· 
kan 75 milyon kitab vard1r. Y ani niifus s1gdirmak mi.im~i.in olsun._ Y_ e. h~k~katen kiin oldugu kadar umumile§tirmek kabili
ba§Ina bir kitab dii~iiyor. Rakamm dela- bina dar gelmege ba§ladigi Ic;:m 1k1 sen.e yetindeki terakkilerine sed ~ekmege sebeb 
let ettigi manayi daha a.;tk gostermek v.e ev;el. kiitiibh.ane_Y~ evvelce planda t~s~It olamazd1. Kald1 ki Tiirkiye misalinde 
ac1 da olsa bir muhyese yapmi§ olmak 1· ed!lmi§ olan Ilk Iiave kmmlar eklenml§hr. goriildiigi.i ve~hile muhtelif manialarla 
~in §unu soyliyeyim: Bizim biitiin umu- Kutiibhane bir c;ocuk gibidir: _Dogar, az~ok geri kalml§ memleketlerde husule 
rni kiiti.ibhanelerimizdeki kitab say!Sl -kol· biiyiir. bi.iyi.ir; fakat almez. Nesillerden getirilecek terakkiler milletlerarasl miina· 
lejdekiler Alman ve F rans!Z arkeoloji nesillere bir ebedi miras gibi intikal eder. b I · · · b' b b b' d .1 b , se el en 1~m u 1stJra se e 1 eg1 , ila-
cellliyetlerl· ku''tu .. bhanelerindeki kitablar da Ne mutlu o nesillere, ne mutlu o millet- k' k . k' f . h 1s ve anca m !§a ve m§ira amili ola· 
dahil olmak iizere- alb yiiz bine biraz ]ere ki kendilerinden sonra geleceklere bilir. 
Yakla§Iyor. boyle bir zeka ve bilgi hazinesini miras lstanbulda a~IIan §U Onuncu y erli 

Nevmid olmaga gelmez. <.;iinkii AI • diye birakabiliyorlar. Mallar Sergisinden sonra arhk milli en· 
ll'lanyanm kitab zenginligini k1skanan mil· Deutsche Biicherei'm 1kinci miihim va· 
I 

diistride imkanm miisaid olabileceai en 
etler pek rok. zifesi bir araya !!:etirdigi eserlerin bibliog· ., ... ileri hamlelere aulmak liizumunda dahilt 

Deutsche Biicherei bu muhte§em ha- rafisini viicude t,etirmektir. Y ani milli Al~inenin bir ufak parc;asm1 sinesinde barm· man bibliografisini. Kitab tabileri ne§ret- harici kendisile ihtilaf edebilecegimiz kim-d F k se kalmaml§ olacagma hiikmedebiliriz. 
IrmaktadJr: Bir bm;uk milyon. a at tikleri eserlerden hirer niishasmi derhal kii-k.. b k Bilakis §imdi sanayide daha biiyiik bir 
utiibhanenin ehemmiyetini bu bir uc;:u tiibhaneye yollarlar. Buna mecburdurlar. 

ikt1sad V ekilinin 
diinkii tetkikleri 

[Ba~taraft 1 tnc£ sahifede] 

le gorii~mii§tiir. Bu gorii~me esnasmda 
V ekil, yeni toprak mahsulleri ofisinin 
hamlanmi§ olan te§kilat projesi iizerinde 
izahat almi~, ofisin i~tigal mevzuu olan 
bugday ve afyon iizerinde garii§meier 
yapmi§ ve direktifler vermi§tir. 

~akir K.esebir toprak mahsulleri ofisi· 
nin te§kilat projesini tasvib ederek saat 
16,30 da Uyu§turucu Maddeler inhisa -
rmdan aynlmi§ ve Basm Kurumu merke
zine gitmi~tir. 

Basm kurumunda 
Vekil, orada kurum idar~ heyetile yevmi 

ve haft~hk gazete ve mecmualarm sahib 
veya idare miidiirleri tarafmdan kar§llan
ml§tlr. ~akir Kesebir, gazete ve mecmua 
ihtiyaclan ic;in memlekete haricden ge -
tirilen gazete kag1dlan miktanmn her ~e
ne artmakta oldugunu, birkac; sene evvel 
bu i§ ic;in memlekete getirilen kag1d mik
tannm 400 tonu gec;mezken 937 senesm
de bu miktarm 830 tona yiikseldigini soy
lemi§ ve gittikc;e artacak olan bu miktann 
kontenjan i~inin tanziminde de bazt mii§
kiilat husule getirdigini, sat1~1 fazla olan 
gazetelerin evvelce kag1d sipari§i vererek 
kontenjan miktanm doldurmakta, az si -
pari§ verenlerin de bilahare lcag1d ic;in 
kontenjan tedarikinde mii§kiilat ~ekmekte 

rnilyonla degil, gordiigi.i i§lerle alc;:ersek Kiitiibhane bir makine si.ir' a tile her giin cesaret ve kat'iyetle yeni tekamiiller elde 
onun Berlindeki m11azzam devlet ki.iti.ib- giindelik milli Alman bibliografisini ne§- etmege ge~ecek bir merhaleye ula§IDI§ ol-

h 
· d b' Jd v k b 1 d b AI dugv umuzu aoriiyoruz. Ezci.imle hiikumet- ..: k' K b' B K d anes1 ayann a 1r miiessese o ugunu redere u eser er en Utiin manyay1 ., .,a 1r esc Ir asm urumun a 

anlanz. Giizellik, temizlik, intizam baki- haberdar eder. Sonra bu giindelikleri bir- ten ve memleketten ehil i§~ilerin ~o· olduklanna i§aret etmi§tir. Vekil, hiiku -
ll1Indansa biiyiik Alman kiitiibhanelerin- le§tirerek haftahk, ayhk, senelik ve be§ galmasl ve yerli rnallarm istihsalinde metin bu i§i te§kilatland!rmay1 dii§iindii
den pek az1 Leipzig'deki arkada§larmm senelik bibliografiler viicude getirir. Bun- en ileri kalitelerin elde edilmesi hede· giinii, bir kooperatif te§kili faydah olaca· 
kabma varabilir. Ian muntazaman ne§re<:ler. Aynca kii - finde yeni faaliyetler ve gayretier isteriz. gm1, i§in mali cihetinin de milli bankalar 

Kiitiibhane, me§hur sergi binalannm tiibhanenin ne§rettigi hususi bibliografiler, Tiirk, zaten tarih boyunca yabanc!si vas1tasile temin edilebilecegini saylemi~tir. 
bulundugu sahaya pe.k,. ylkm. <;;ic;:eklerle, kitabc1hga, bibiiografiye aid mecmualar olmadigi endlistriyel hayattaki kabiliyeti· Vekilin bu sozlerine kar§I gazetwler, 
alt~n yaldizh tezyinatia ve heykellerle da vard1r ki bunlann say;s1 ona yakla§ • ni kafi delillerle ispat etmi§ bulunuyor. kitabdar ve mecmuac1lar tarafmdan mii· 
~iislii cephe, ~imenli, bol ~ic;:ekli ve bol a- maktadu. Keza miiessese kendi hususi ~imdi bu kabiliyetin miitehassts i§~i lahazalar serdedilmi§, goriilen giimriik 
8ach YC§il, geni§ bir meydana bak1yor. matbaasmda Alman klitiibhaneierinin tek ve il-eri kalite rneziyetli mal §eklinde mu~kulah mevzuu bahsolmu§, kitabolar 

Siikunet, tertemiz bir hava ve tabii gii- ornek fi~lerini basJyor ve bunlan h;r ta- yeni hlzlarla tecelli ve te ami.iliine ~ahid bilhassa tek bir elden ve giimriiksiiz kag-ld 
~ellik bu sevimli ilim mabedinin etrafm1 rafa dag1hyor. I olabilmeliyiz. Tiirkiin az zamanda bu celbi etrafmda miilahazalarda bulunmu~-
ne giizel ~er~evelemi§! Kiitiibhanede i.i<; okuma salonu var. yolda da biiyiik muvaffakiyetler kayde- lar, mekteb ~ocuklarmm ellerinde defter 

Deut
•che Bu''chere'i, Aimanyan1n m1']]1 Bunlarda 470 okuyucu rahat rahat !;a- deceginde §iiphe olmadigmi sarahat ''e I d I " 0 rna lg!DI soy emi§}er, bunun temini ha-

kutiibhanesidir. Vazifesi Aimanyada ba- h~abiliyor. Miiessese her sabah 8 den kat'iyetle ifade ederek milletimizin yiik- Iinde kendilerinin fakir c;:ocuklara yiizde 
SI!an biitiin asan bilaistisna eksiksiz ola- gece I 0 a kadar bilafas!la okuyuculara sek kabiliyetini hiirmetle ve muhabbetle on nisbetinde defter tedarik edebilecekle-

tak toplamak, biriktirmek ve bunlann bib- a~;1khr. Y ani fasilaS!Z 14 saat. Bunu ya· selamhyahm. rini bey an etmi§lerdir. 
liografilerini ne~retmek. Mi.iessese bir rna· zarken bizim sabahieyin dokuzda ve ek- YUNUS NADI N 
k 

~ 1 k 12 d b' ·1 • • eticede kooperatif te§kili esas itiburi· 
ine gibi intizamla ve siir' a tie i•liyor. seriya onda a<;I ara e IT sa at tah 0 bl d 1 1 k • 4 5 k k'' u en e talyanlar aleyhi- e abul ediimi§tir. T e•kil edilecek koo -

Almanyada boyle bir kiitiibhane kur· yapan ve saat te ve te apanan u- • "" k · k t··bh ] · · · h t rlad1m ne nu"mayi'"ler peratifin nizamnamesi mevcud koopera-
'". a ve almanca ne~redilen her •ey1 e - u ane enmiZI a 1 · ~ 

k 
~ ' 1 k k 'bh tif esaslanna istinaden lkt!sad Vekaleti 

S! siz ve kusursuz bir araya getirmek fikri Senede vasati o ara iitu ancye Dublen 23 - Hali haz1rda iki 1talyan 
eskidenberi mevcudrlu. F akat bu fikir an- 250,000 okuyucu geliyor. Y ani !!;iinde mekteb gemisinin §ehri ziyaret etmek- tarafmdan tanzim edilecek, bilahare ga-
c:ak 1913 te Deutsche Biicherei'in kuru!- vasati 700. Bazan bu aded gi.inde te olan bir~ok talebesi, evvelki gece §e· zetecilerden miirekkeb bir heyet tarafm -
ll'lasile beraber tahakkuk edebildi. Demek ( 1700) e kadar Clkiyor. Ki.iti.ibhanede hir sokaklarmda gcnclerden miirekkeb dan tetkik edilerek tekrar Vekalete gon • 

k
. d d 25 50 b' k d t bir tak1m gruplarm tecaviiziine maruz derilecek ve tatbik sahasma vazedilecek • 
I miiessese §imdi 25 ya§m a IT ve se· me ya m mecmu3, a mun azaman 

nedenberi diinyam:J her tarafmdan al • takib ediliyor. kalml§lardlr. Bu gencler, «Habe~istam tir. Sus vapul'unun ilk seleri ~anca basJlan kitablar, mecmualar bila- Butiin bu canh <;ah~mayi 18 yiiksek akhmza getiriniz• diye bagirmJ~lardir. Zab1ta, italyanlan himaye etmek ve 
~stisna burada toplamyor. Bu emege, bu tahsilli ki.iti.ibhane mi.itehasSISmm nezare-. kendilerini gcmilerine kadar gotiirmek 
lnhzamh, s~batkar, kih kHk yaran .;ah§- ti altmda 130 dan fazla miitehass1s rne- mecburiyetinde kalmi§hr. 
ll1Iya hayran olmamak mi.imkiin degil. mur idare etmektedir. Ki.itiibhanenin .......................................................... .. 

,.. Almanyaya bi.iti.in diinyanm g1pta etti- umumi kadrosu 175 ki~iliktir. Senelik 
Rl seviyeye yiikselten, Almanyayt Alman- biit<;esi bizim param1zla 330,000 lira. 
Ya Yapan tek milli meziyet §udur: <.;ahr Hulasa bir canh, bir faydas1 !!;ozle 
ll'lak, ~ah~mak. ~ah§mak. inadla, 1srarla p;oriili.ir, elle tutulur te~kilat ve ca h~ma 
f1ah~mak. Her§eyin kaynagml ben bu ~a- ki hayran olmamak ve !i:IPta etmemek 

etmi~ olan miitehass1s Dr. Stummvoll de 
&imdi burada <;alt~Iyor. Ankarada kald1· 
~~ uzun VIllar icinde memleketimize ha· 
kikaten hizmet etmi~ olan bu degerli mu. 
tehass1s ve hakiki Turk dostu bana Le
ipzig'te elinden !!;elen yard1mlardan hir;
birini esirgemedi. Y apt1g1 iyilikleri unu
tamiyaca~Im. 

§tnada buluyorum. miimkiin de~il. 
l Deutsche Buch~rei' a ~enede vasati o- Bi.itiin bunlan anlat!rken i<;imden hep 
ar~k 80 ila 100,000 yeni kitab girmek· tekrarhyorum: Bizim ml;m olmasm? 
ted~r. Y ani her sene umumi yekun boyle Bunlann bir ornegi, bir modern devlet 
hzarnetli bir rakamla kabanyor. Kiitiib- biblioreiti nicin bizde de olmasm? 
b af~ 1913 te • kuruldugu zaman miistak- Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

Leipzig panaymm ziyarete J;(elecck 
vatanda~lanma Almanyanm bu modern 
ilim muessesesini de gezmelerini bilhas,a 

e mki§af nazan dikkate ahnml§ ve bi- kiitiibhanesini kurmu~ ve dart sene idare tavsiye ederim. A. C. l)tiiken 

c 

d 
Bu lakudi!ar da m1 Venedik T acirin-

en')>> d d' .. !.. k · · .. k .: e 1 ve ~u umsememe 1~m 

~ kurdi.i. Meger az §CY degilmi§ bu Me-
e · Neredcyse prenseslik tashyacak ve 
~utturacak. Bak nasi! da masanm iistiin

e .duran parmaklanm piyano <;alar 3ibi 
zanf ve mevzun hareketlerle oynatlyor; 
~as~l da ba. m1 arkaya dogru hafifc;:e mey-
ettJrerek ·· ·· d k · f h yuzun e anca servetm ve re-
a In verebilecegi bir in§irah ve saadet 
las~esile duruyor!.. Hie;: §iiphe yok, ai
k.enc1 k1zlan bile, sinemaya gide gide, bir 
ontes o 1b· d ..• · ·1 
kl 

., 1 urup oturmasm1 ogrenem e-
ce er F h d · ' · d. b. . · · · er a tlyatro san at! 1ye IT 
llluc:Ize 'd ~ . B · o. uguna manmaga ba~lami~ti. 
;~] unda §a§Ilacak ne var? Sahnede ve 
1 ~lerde kontes veya prenses rolii yapan 
11 ll•k! rm c;ogu da halk .;ocuklan de-

-·--- ~-

' Nazmiye Hamm miistakbel damadm1 
c;eki§tirm~k. ihtiyacile, bir §eyden igreni • 
yormu§ gib! yiizi.ini.i buru§turarak: 

- Korkak erkekleri de hie;: sevmem 
dedi. ' 

F erhad di.i~i.indii: «Acaba Haleyle ni
§anlanan ben olsam, bu kadm bana da 
boyle diyebilir miydi ?» 

Hale masaya dandiigii 7~m'ln N azmi
Yazan: SERVER ~ ye Hamm sordu: 

- Neymi§? 
gil mi?» H 

C 
'd H - .astaneye kaidirmi~lar. F rans1z 

Nazmiye Hamm k!Zlna av1 e ani- h y • astanesme. ann ameliyat olacakm1•. 
mefendile nasi! tani•tiklanm anlat!yordu. N d A ' • - e en?. . pandisit miymi•? 
Fakat Hale, masaya geldi geleli, Mele - A d • - pan lSlt. F ena bir kriz gelmi§ bu 
giu huzurundan gayrimemnun goriinmii§· sabah. 
tii. Annesinin scizlerini de alakas1z ve is- T hl'k I' · b - e I e 1 m1 aca a? 
teksiz dinledi. Hirbir •ey soylemedi. K I I k ,.. ' IZ omuz anm aldirdi: 

Ko§a ko§a gel en bir garson Halcyi !e· - Bilmem? 
lefona c;:agirdiklarmi habet 'erdi. N azmi- F h d 

H 
er a §U gi.inlerde Mecdinin ablasma 

ye amm mmldand1: bir hal I · · d o mas1m JstemJyor u. Komedinin 
- Mecdidir. Bakahm annesmm has- tad1 ka~acaktJ. 

tal1i'b neymi•. M I k ' e e mmldand1: 
Hale uzakla§uken F erhad: - Kolaydn efendim. 

. - Apandisit, dedi, gene kriz gelmi§- N az.T?iye Hamm ka§lanm kalduarak: 
hr ~utlaka. 0 kadm ameliya t n kork • - Oyle ama efendim, dedi bununki-
maga devam ederse bir giin i · ~ok 'k · H d ' 
d

. n g- s1 ' gec1 m1~. em apan isit oldugu da 
Iverecek.Soyca korkak onlar. M de [ pek belli degil. 

kan gorse bay1hr. H ] a c annesinin bu sozlerinden me~'um 

,Sakir Kesebir Basm Kurumundan ;on· 
ra Galata nhtJmma inerek Almanyadan 
yeni gelen Sus vapurunu ziyaret et:ni§, 
bu esnada beraberinde miiste§ar vekili 
Hi.isnii Y aman, Tiirkofis ba§kan vekili ve 
matbuat erkam da bulunmu§tUr. 

Vekil, Susu gezdikten sonra vapur ilk 
seferini yapmak iizere nhhmdan harcket 
etmi§ ve Bi.iyiikadaya kadar gidip gelmi§-

tir. 
Siis bu gezinti seferinde bilhassa Ada-

Jar halk1 tarafmdan tezahiiratla kar§Ilan-

mi§tlr. 
Siis, diin gezinti seferini miiteak1b ha· 

vuzlanmak iizere lstinyeye gitmi~tir. 

bir tern enni sezmi§ gibi heyecanla: 
- Apandisit, apandisit! dedi. 
Melek bu meseleye de burnunu sok· 

makta 1srar ediyordu; salahiyetli bir ta-

V!rla: 
- Gecikmemi§se kolayd1r I dedi. 

Sozi.i akis yapmaymca ilave etti: 
- Ben de ge~irdim, bilirim. 
F erhad Melegin yiiziine ters ters bt~k

tJ. Kan, karmna aftoslanndan yedigi bi
cyaklan apandisit mi samyordu? F erhad, 
~eytan bannda onun Anadoluda yedigi 
bir b1~ak yarasm1 gostennek ic;in karnm1 
a~I•ml hatHladl. 

N azmiye Hamm sordu: 
- Apandisit r,,j efendim? 
- Evet!.. Ben~mki koltuk altmda ~~k-

ml~h. 

N azmiye Hamm, gozleri tavia pulu gi
bi bi.iyi.iyerek: 

- Koltuk altmda m1? dedi. 
F erhad hJrSmdan ayagm1 yere vurmu~· 

tu: Hay sersem, cahil kan hay! A pan· 
disiti kopek memesi mi samyor? Bilmedi
gi §eylere ne burnunu sokar i 1ste Hale 
giilmekten kendini alam1yor ve kahkaha
sml bashrma k icin mendilini agzmm iis
tiine kapahyor: 

N azmive Hanim da Riiliimsiyerek m1· 

8 Okede gO~ men I e r 
Muhtelif 

her 
koylere yerle,tirilen vatandaslarin 

' 
tiirlii ihtiyaclar1 temin edildi 

Sokcden umumi bir goriinii§ 

SOke (Hususi} - Aydm Valisi Oz
demir Giinday Sokeye gelerek kaylerde 
ii~ giin tetkikatta b.J!unmu§tur. Vali be
raberinde bir iskan heyeti bulundugu 
halde, Sakeye gelen go<;menlerin yerle§
tirildigi Y enihisar koyi.ine giderek orada 
in§a edilmekte olan gOc;men evlerini gar
mii§ ve bu evlerin muvakkat kabul i§i gO
rii§i.ilmii§ti.ir. Sakenin Y enihisar, Akkay, 
Y enikay mmtakalannda, 936 y1lmda ge
len gOc;menler ic;:in her tiirlii s1hhi §eraiti 
haiz 132 ev bugiin ikmal edilmi§ bir va
ziyettedir. SOkeye gelen ~menlere ara· 
zi, hayvan dag1tma i§leri hergiin de
vam etmektedir. Son may1s aymda 17 
hane tiitiincii gOc;men gelmi§tir. 

Aslen Bulgarist~d1 olan bu goc;men
ler evvela ~arki§laya ganderilmi§ iseler 
de oranm tiitiin mmtakas1 olmamasi do
layisile ti.iti.incii olan bir mmtakaya na· 
killerini istemi§ler ve SOkeye gonderilmi§
lerdir. Bu go~men:er Sokede hemen. 
tiitiinciilerle temas ederek onlarla i~tirak 
etmi§lerdir. Vali ve kaymakam goc;men
lerin evleri, s1hhatleri ve ziraatlerile biz
zat me§gul olmakl adular. Sakeye gel en 
go<;menlerin hepsi de bugiin arazi sahibi
dirler. V asati bir besabla bu y1l her biri
nin 400 - 500 ayar bugday istihsal eltigi 
anla~Ilmi~tlr. Bu sene tUtiiniin ise nefasel 
itibarile iyi, fakat miktar bak1mmdan az 
olacag1 zannolunuyor. 

Y almz Balat koyi.ine yerle~tirilen goc;
menler 6u koyun s1trnah olmasmdan ve 
s1hhatlerine tesir ettiginden dolayl mlisa
id arazi ve ahvali ~~h~iyelerine uy n ~e
raiti mevcud bulunan Y enihisara kaldl
nlmt~lardir. 

Vali, Soke- Bagaras1- Kisir • Akkoy 
yolunun a.;dmasi ii!le bin:at me~gul ol
maktadJr. Bu yol Sakeyi Milasa bagh
yacagmdan ikhsadi bir ehemmiycti haiz
dir. SOke ile Bag ras1 nahiyesi arasmda
ki k1sim bu sene Vilayetc;e yaptmlacak· 
tlr. Bagaras1, Akkov nahiyelcri arasmda
ki 27 kilometrelik bs1m isc ilkbaharda 
tesbit edilmi~tir. K1§m Menderes nehrinin 
ta~masmdan dolay1 her yt! Soke ile koy
ler arasmdaki mUnakalat durmakta idi. 

y eni yaptmlmakta olan yo! anLah bir 
araziden gec;irilmekte oldugundan arl!k 
Menderesin ta§masJ bertaraf edilmi§ ve 
k!§In dahi koyler kaza merkezile bagh 
kalm1~ olacak demrktir. Bu yolun imla· 
Sl, kayahklannm dinamitlenmesi bitmi§, 
yalmz kaprii ve menfez i§leri kalm!§tlr. 
Aynca koyler arasmda yeniden dag yol· 
lan a~1larak Sokenin biitiin koyleri birbi· 
rile baglanmaktadir. Y ap1lmakta olan 
Sake • Bagaras1 - (.avdar yolu c;am or· 
manlannm i.;inden ge~mektedir. Bu yol 
bittikten sonra zengin ta6iat giilelliklerine 
malik olan <.;avdar koyii Si:ikenin bir me
sitesi haline gelecektir. 

Oag koyleri arasmda yapilmakta olan 
yollar dart tekerlekli vesaitin gec;mesine 
mi.isaid §ekilde a.;IImaktad1r. 938 - 939 

mali y11lan i.;erisinde bu yollar biteceli 
ve biitiin SOke koyleri dart tekerlekli ve~ 
saitin g~mesine miisaid yollara malik o
lacaklardu. 

SOke Kerner koyii hiikumet tarafmdan 
Merinos mmtakasJ tesbit edilerek buraya 
bir baytarla alt1 merinos koc;:u getirilmi~ 
tir. Su~ 'i telkih suretile faaliyet de
vamdad!r. Kerner koyiinde aynca bir is .. 
tasyon yapiimJ~tlr. Elde mevcud planile 
yeniden yap1lmakta olan bu kayiin yolla• 
n ac,:Jlmt , batakhg1 kurutularak buraya 
c,:ogu kavak olmak iizere 8000 muhtelif 
aga~ dikilmi§tir. Aynca koye asri bir koy 
odas1 yapilml§, koy Cumhuriyet meydam 
a~J!mJ§hr. 

1daresi bir miiteahhid elinde bulunan 
Sake elektrik fabrikasmJ son Belediye 
meclisi ic,:timalannda Belediye satm al~ 
maga karar vermi~tir. Elektrigin kilovati 
15 kuru~a indirilmistir. 

Kaymakam Y ahyamn ba§kanhgmda 
loplanan s1hhat meclisi, Sakedeki otel 
ve hanlann ve lokantalann hepsinin asri 
ve s1hhi bir §ekilde Jslah olunmalanna ka-· 
rar vermi§tir. 

Bu karara nazaran oteller, banyo, 
du§, asri hala, temiz karyola ve c;ama Ir
larile her ti.irlii i<;timai ve s1hht ihtiyaclan 
tatmin edecek bir hale ifrag edilmekte
dir. Otellerin Jslalu ic;in azami iki <'Y 
miihiet verilmi olup bu miiddet zarfmda 
1~lah edilmiyen oteller seddedilecekler .• 
dir. 

Ayni esaslar lokanta ve a~ 1\ara da 
t11 tbik edilmektedir. 

Giindengiine ilerlemekte olan Soke, 
c;ok parlak bir i~til bale namzeddir. 

Dursunbeyde devlet orman· 
lar1 i§letmiye a<;Ild1 

Dursunbey (Hususi) - Ala<;am or -
manlannda, devlet orman i§letmesi a
gilmi§ oldtlgundan, revir amirligine 
orman miihendislcrinden Naz1m, bolge 
§efligine N evzad Mcngii, miihcndisligc 
Bekir S1tk1, muhasebecilige ibrahim, 
veznedarhga Rahmi tayin cdilmislcr ve 
orman bugi.inden itibaren rcsmen i!l • 
Ietmeye a 1lm1~br. 

Bu sene 80 bin metre mikab1 c;am ke
silecefini si:i liyen mi.ihcndisler, gele • 
cek senelerde 180.000 metre miki\bt 
ke;:ilmek suretile 100 sene dr->va"TT ede
cc~ini de ilave etmektedirler. 

Simdiye kadar ikbsadi vazi •cti pek 
durgun olan kazam1:r.a arttk talih gUl • 
mege ba§lami~tlr. Halk, her yerde ve 
her mecliste bu mevzu iizerinde konus· 
makta ve hiikumetimize kar§l minnet-. 
t!lrl,ifml hildirmr>ktedir. 

r 

nldandi: memnun oldum. Beyefendi gelinciye ka· 
- Koltuk altmda apandisit... dar beraber olahm. Hie <;ekinmeyiniz ku· 
Melek bir halt ettigini anlamJ~tl: zum. S!kllmazsamz beraber yemek yeriz 
- Hay1r efendim, dedi, ben kolt~~u· birlikte geze~)z de. ' 

mun altmdan ameliyat oldum, o de~1l... Nazmiye Hamm Meiegin elini b1ra-
F erhad onun imdadma yeti~ti: knken sordu: 
- Siz ba~ka hastahktan amcliyat ol- 0 b·1· - vun 1 1r misiniz, sever misiniz? 

dunuz. - Ne oyunu efendim? 
- Ba~ka hastabktan. 
- Ameliyatm kolay oldugunu sayle- - Oyun. · · Mesela Brie, filan ... 

mek istiyorsunuz. - Y eni mi cfendim, bu oyun? 
- Evet. -Brie mi? Hayu ... Yeni degil yav· 

Uzun bir sessizlik ba~lad1. ferhad ·1e-. rum. 
legin art1k kalk1p 11:itmesi laZlmgeldiii;mi - Ben bilmiyorum. Ben yalmz tan-
dii~iini.iyordu. Herkesin yiizi.ine !!;Uli.imsi· go. fokstrot biliyorum. 
yerek bakan ve yeni bir zevzeklik brsat1 Nazmiye Hamm kadmm ii tiine var-
anyan kan oralarda de~ildi. mad1: 

1 Iale odasma <;!kacagm1 SO'. •liyerek a- Pek ·· I f d' ·· ·· I' ·' - guze e en 1m, goru1-e 1m! 
yaga kalktt, koiunun gev&ek bir harekcti- Dedi ve uzaklastJ. 
le MeleRin elini s1kh, <<memnun oldum)> F h d 
diye mmldand1 ve uzaklasli. F erhad ~r a ham koltu~a Y1k1hr gibi otur· 
!!:azlerinin dik baki$larile, Melege: «Hay- mustu. Melek de yerine oturunca, gene 

d. d k Jk ~ ) d adam, oniine iai]mi• ba•1n1 h1'r mu'·ddet 
1, ~n e a , .az a otur un artJk ... » " ' ' 

d k · · d kaldnmadJ. 
erne !Shyor u. Kan gene oralarda de-

::,11di. Melek etrafma bakarak yabancr ha· 
Nazmiye Hamm da ibrahim Bey de kJ.slardan uzak olduituna emniyet getir -

miisaade istiyerek kalkhlar. Halenin an- d1kten sonra F erhada dogru igildi: 
nesi, Mele~in elini bir miiddet avcunda - Ne di.i<i.iniiyorsun. tontonum? de-
tutarak: di, sen de bugi.in bir acayib hal var I 

- Gori.i elim hammefendi, - - , ~,.:h. Jm [Arkan_ 13ar} 



Doktorun nasihatleri 
* Hastasile fazla teknik kelimeler ve 

anla§Ilmaz tabirler kullanarak konu~an 
doktorlardan sakmm1z ve hastahgm tet
his ve tedavisi ic;in muayyen bir fikri ol
madigmi bu suretle saklamak istedigin -
den kat'iyen §iiphe etmeyiniz! * fnsana biitiin yedikleri degil, ancak 
hazmettikleri yarar. fyi hazmetmek ic;in 
de ag1r ag1r, muayyen vakitlerde ve gii
zelce c;igniyerek yemek lazJmdir. Di§leri 
muntazam olm1yan:n s1h.~ati hic;bir za -
man diizelemez. * Bir hastahktan kurtulmak ic;in ev
vela iyi olmaga karar vermek, ondpn 
sonra doktora muracaat etmek gerektir. 
y ani derdlere kar~! koyan doktordan on
ce insanm iradesidir. * Ogle yemegini kuvvetli yemek, 
f.akat ak§am yemeginde sofradan yan ac; 
kalkmak akilane bir harekettir. Ak1lh
lar buna benzer epeyce can sJkicJ, fakat 
daima §ayam tavsiye birc;ok hareketler 
yapm,aga mec):mrdur lar. * Eger omrunuzun uzun olmasini is
tiyorsamz zafl)anmda evleniniz. Butiin 
'dunya istatistikleri evlilerin bekarlardan 
'daha fazla ya:;ad1kJanm gostermektedir. * Evinizden, apartimammzdan c;Iktp 
'da yeni bir jere gittiginiz zaman oray1 
girmeden evvel muhakkak giizelce dezen
fekte ettiriniz. (_;iinkii, evvelce or.ada otur
IDU§ olanlann verem, kanser ve saire gibi 
hastahk mikro'blan buakmatru1 oldukla
rmdan nastl em in bulunab1lirsiniz I * Evde ve sokakta cl,aima tozdan sa· 
kmm1z. Beher toz zerresinin milyonlarca 
mikroba yuva oldugunu hi~ir zaman ak
hmzdan c;tkarmaymJZ! 

* Viicudiiniizde bir bozukluk hisset
seniz de etmeseniz de altt ayda, senede 
bir mutlaka doktora muayene olununuz. 
Kendinizi tamamen smhatli zannettiginiz 
anlarda bile bazt kiic;uk rahatSIZl!gmtz 
mevcud olabilir. Bunlar heniiz ba§lan
gicda iken hi~ §iiphesiz da.ha kolay teda
vi olunurlar. Bu suretle ileride size biiyuk 
bir zarar vermelerinin tam zamanmda &
niine gec;ilmi§ olur. * Her ya§m takib edecegi s1hhat kal.
deleri aynd1r. Binaenaleyh y:a§hlann ve
ya ihtiyarlann gender gibi ya_§a~a~a 
heves etmeleri c;ok yanlt~ ve tehhkehd1r. 
llllllllllll II II II 11 Ill II II II II IIIII 111111 II II I 111111 II II II I 

Ev kad1n1 

Seftali , re~eli 

~imdi tam §eftali mevsimidir. ?n~n 
ic;in §eftali rec;eli yapm,anm. ?a munastb 
zamamd1r. Rec;el yapmak 1<;m fazla ol
gun ve iyi cinsten ~eft~liye liizum ~o~tur. 
<.;iinkii 0 cins §eftal~len old~klan gtb~ ye
mek daha biiyiik b1r zevkhr. R~elhk o
larak almacak §eftaliler biraz sert ve 
hafif pembe renklilerden se~ilme~idir. 
Onlan evvela kaynar suya atlp . bukac; 
dakika durdurmahdu ki kabuklan derhal 
soyuLabilsin. Ondan sonra ikiye bOlerek 
yekirdeklerini guzelce c;1karmah ve tart
mahdir. Her kilo ba§Ina 750 gram ~eker 
koymak kafidir. $eker iyice kaynad1ktc~n 
sonra ~eftaliler ic;ine atthr. Rec;el, mahlul 
bal koyulugunJl geldigi ve rengi de pem~ 
bele~mege ba~ladJgt zaman tam k1vamma 
gelmi§ olur. 0 vakit rec;eli indirmeli ve 
kavanozlara koyarak ag1zl~nm iyice ka
payip yap1~hrmahdn. 

y atak ortiileri 
Sayfiyede yazm insanm bo~ vakti 

fazla olur. Onun ic;in baz1 el i~lerile kit-

"· "I· , 

•, 

'·· 

takinden daha ziyade me§gul olabilir. 
Mesela bir perde, bir yatak ortusii orebi-

!Son Amerikan modalar1 

M.A. Kalevras'1n 

beyanat1 

Selanik Sergisi Miidiirii 
hazirhklari anlat1yor 
~ehrimizde bulunan Selanik beynel

milel fuan gene! direktoru M. Achil Ka
le'Vras, diin Kontinantal otelinde kendisini 
ziy,aret eden bir arkada§Im!za §U beya
natta bulunmll§tur: 

Beyaz ve siyah laepten zarif bir ak
~am k1yafeti. Bu elbise beyaz k1smile ya
Zl, siyah ktsmile sonbahan temsil ettigi i
c;in iller iki mevsimde de miikemmel giyi
lebilir. Geni~ kenarh ~apka da siyah taf
tadandlr. Kerner ve c;anta siyah renkte 
ve ayni deridendir. 

If;~ 
;/; 

Beyaz trikodan guzel bir yaz tayorii. 
Ceketin kenar, ceb, ilik ktstmlan ic;indeki 
bluz ve diigmeler laciverddir. Be
y,az has.1r §apkanm da keza laciverd 
tezyinatJ ve laciverd vuvaleti vard1r. 
Eldivenl~r orme, c;anta giideriden -
dir. 

«- M. Metaksas'm himayesi altmda 
bulunan beynelmilel Selanik fuanrmzm 
on uc;iincii ac;th§Jna Tiirkiye gibi hassa
ten mlistahsil ve ayni zam,anda c;ok c;aht
kan dost bir milletin i§tirak edecegi habe
rine c;ok memnun olduk. Dost Turkiye 
bu sene de fuanm12;_a i§tirakle glizel pavi
yonunda gerek Y unanh ve gerekse bin
lerce ecnebiye milli mahsullerini bu se
ferle be§inci defa olarak t.akdirle seyret
tirecektir. 

Turk paviyonunda, daima Turk istih
salatmm, san'atmm ve bilhassa Cumhur
reisi Atatiirkiin canlandmc1 ilham1 altm
da parhyan ve yaratan Turk dehasmm 
canb bir sentezi tebari.iz etmektedir. Be
§eri fa<;lliyetin vasi bir panoramas! alan 
beynelmilel fuarlar, milletlerarasmda 
miinasebetler kurmak hususunda c;ok bii
yiik bir rol oynamaktadtrlar. 

hte bu iman ve enerjinin bir ifadesi 
olan bizim bugunku Selanik fuanm1z da, 
bu itibarla maddi ve manevi bir terakki 
sembolli, ~yni zamanda Balkan i§ birli
ginin kurvvetlenmesi yolunda ahlm~ bir 
adJmdJr. Bunun ic;in, biitun dost ve kom
§ulanmlZin eylul aymda ac;Ilacak olan 
fuanm1zda degerli ve verimli eserler bu
lacaklanm timid ediyoruz. 
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Selanik beynelmilel fuarimn bu sene 
her senekinden daha fazla muvaffakiye
tc mazhar alacagma biz §imdrden emin 
bulunuyoruz. Birc;ok ecnebi devletler fu
ara i§tirak edeceklerini resmen bildirmi§
lerdir. Binaenaleyh, bu hususu gozonun
de tutan yedi devletin i§tirak ettigi 1935 
senesi miistesna; fuanm1za bu sene'ki ka
dar bol ecnebi devlet i§tirak etmedigini 
sayliyebilirim. 

Temiz ve giizel eller 
Tlrnak ve 
verdiginiz 

el tuvaJetine bpk1 yiiz 

ehemmiyet kadar dikkat 
tuvaletinize 
gosteriniz ! 

Bu sene fuarimiza, Arnavudluk yedin
ci defa, Bulgaristan, Almanya ve italya 
iic;iincii defa, Yugoslavya onuncu defa, 
Polonya ve Romanya ikinci defa ve 
dost Tiirkiye de be§inci defa olarak i§ti
rak edeceklerdir. 

Herhangi bir mecliste bir kadmm elleri 
de yiizii kadar nazan dikkate c;arpar. 0-
nun ic;in ellere de c;ehreler derecesinde 
degilse onlara yak\n bir §ekilde dikkat ve 
ihtimam gostermek icab eder. 

Eger evihizde ellerin giizelligini bo
zacak i§ler gormjiyorsamz, onlann temiz
ligini ve zarif!igini muhafaza etmek ko • 
laydu. Hergiin birkac; dakika ttrnaklan
mzi parlatmamz ve verniklemeniz kafidir. 
Haftada bir iki defa da esash bir temiz
lik yapmah, ellerinize ba§tan a§agi yagh, 
besleyici krem surerek hafif bir masaj 
yapmahd1r. Bu masajm istikameti par
maklann ucundan bilege dogru olmahd1r. 
Cildinizin ic;tigi k1s1mdan bakiyye kalan 
kremi evvela parmaklanmzla almah, son
ra ellerinizi gayet iyi bir sabunla yikama
IISiniZ. ArtJk ma ttrnak tuvaletine gel· 
mi~tir. Onlan torpii ile almah, kat'iyyen 
makasla kesmemelidir. Eger zarafete 
fazla dikkat ediyorsamz tunaklanmza 
rastgele bir §ekil vermekten sakmm1z. 

Uzun parmaklarda kiit tJrnaklar fena 
duraca~ · k1sa ve tombul parmaklar-

da da sivri hrnaklar gayet fena bir §ekil 
altr. Mubalagadan ihtiraz ederek par
maklanmzm boyuna gore onlara hafif 
bir badem §ekli vermek muvaftk olur. 

TunaklannlZI iyice torpiiledikten son
ra onlan sabunlu 1hk bir suya batumah
dJr. Bundan maksad hrnaklanmzm dib 
taraflanm c;evirmi§ olan ince derilerin 
yumu§amasJdlr. On dakika sonra elinizi 
sudan ~1kanp o derileri madeni veya ke
mik bir itme aletile geriye itebilirsiniz. 
Deriler kalkmca onlan keskin ve ince hu
susi penslerle kesmek icab eder. Sakm 
bmak kiskac;larile kesmeyiniz. (_;Unkii bu 
suretle onlarm c;ok c;abuk biiyumelerine 
ve §eytan hrnag1 §eklinde firlamalanna 
sebebiyet verirsiniz. 

Eger, dikkatsizlikle parmagmizin bir 
tarafm1 yaralarsamz derhal oraya alkol 
siirmeniz lazimdJr. Clinkii en kiic;uk yara-

lir. Resmini koydugumuz numune Ri
chelieu tabir olunan brodori cinsindendir. 
Parlak koton perle ile vucude, fistolu ki
simlar, kabank noktalar ic;in Cezayir 
brillante' si kullamhr. 

Jar, hatta ~izgiler, miithi§ tshrab venct 
«dolama» lann c;tkmasma sebeb alabilir. 
Parmaklanmzm dibine oradaki keskinin 
b1rakhgi hafif siZllanm dindirmek ve o 
ince derileri daha ziyade yumu§ak bir ha
le getirmek i~in hususi mahlfillerden su -
rer, t;rnaklanmzm bic;imini daha ince bir 
torpi.i ile son defa olarak muntazam bir 
§ekle sokar, sonra sabunla y1kar ve cila 
siirersiniz. Cilalann da cildinizin rengile 
ve yapacagm1z i§lerle ahenktar olmasl 
icab eder. Gundiiz ic;in beyaz veya hafif 
pembe cilalar iyi gider. Elinizin cildi eger 
biraz esmerse cilamn pembeligi daha kuv
vetli olabilir. 

K1§ ic;in ~ay veya mercan pembesi ho§· 
tur. Gece ic;inse her turlii fanteziye miisa
ade vard1r. Elbisenizin rengile ahenktar 
renkler bile kullanabilirsiniz. Hatta bazJ
larJ giimii§i pembe bir rengi tercih ediyor
lar ki bu cila, timakl;m adeta birer inci 
§ekline sokuyor. Fa kat size yegane esash 
tavsiyem, mubalagaya kac;madan orijinal 
olmakt!r. 

Bu k1sa izahattan da anla§Jltyor ki, 
Selanik beynelmilel fuan. bir taraftan 
gittik($e tebelliir eden bir Balkan birligi 
§ekli almakta, diger taraftan da !talya ve 
Almanya gibi buyiik dost devletlerin git
tikc;e nazan dikkatini c;ekmektedir. 

SOzlerimi bitirmeden evvel §U hususu 
ilave etmek isterim; gerek dost Tiirkiye
den, gerekse sair ecnebi memleketlerden 
gelecek butiin ziyaretc;ilerin azami ko -
layhklardan ve en iyi ziyaret §artlarmdan 
istifade edebilmek imkanlan da tama -
men temin edilmi§ bir vaziyet,tedir.» 

Viyanada Y ahudi 

istiyenler, Y ahudi kiraci
lart ~1karabilecek 

Viyana 23 - Bur ada Y ahudi aleyh
tan tahrikat yeniden alevlenmi§tir. fkin~ 
ci claire mmtakasmdaki biitiin Y ahudi 
magazalanmn camekanlarma tehdid e -
dici kag1dlar yapi~t!nlmJ§tlr. 

Devamb §ayialara gore, yakmda OJ!§
redilecek bir emi.rname, her ay kirac1ya 
redilecek bir emirname, her aryen kirac1ya 
derhal evden kap1 d!§an edilmesini taleb 
eylemek hakbm verecektir. (a.a.) 

<;ank1r1 Memleket hastanesi
nin temeli atlld1 

yankm 23 -Asri her ti.irli.i tec;hizat 
ve vas~talan ihtiva edecek olan <.;ankm 
memleket hastanesinin temeli dun yuzler
ce <.;ankmlmm i§tirakile at!ld1. ~ehir ban
dosunun c;ald!gl istiklal mar~ile ba§lanan 
torende soyledigi nutukta hastane dokto
ru Rasim Ali Olgen §imdiki hastanenin 
tarihc;esini yaptJ ve anu takiben Hiisnii 
Uzgoren Cumhuriyet devrinde s1hhat i§ -
lerine verilen onemin giizel bir timsali 0 -

lacak olan hastanenin <.;anku; ic;in olan 
degerini anlath. 

M. Hitler Kiel' de 

Eger elleriniz, gordugunuz ev i§lerile 
biraz bozuluyorsa o vakit parmaklanntza 
ve t1rnaklanmza daha fazla ihtimam gos
termeniz gerektir. Hergiin .bir c;eyrek sa
atinizi, t1pk1 yiiziiniiziin cildi gibi elinizin 
cildine de gtda vermege tahsis edeceksi
niz. Diger taraftan ev i§leri yaparken 1n
ce giideri veya kauc;uk eldivenler giyec.ek
siniz. Haftada iki defa yukanda tarif 
ettigimiz §ekilde el ve hrnak tuvaleti ya
pacaksml2:. T1rnaklanmzm bic;imini biraz 
yuvarlakc;a ve ktsa badem §ekline koya- Kiel 23 - M. Hitler, diin ak§am sa
caksmiz. <_;abuk rengi kac;mtyacak bir at 21 de halkm alkt§lan arasmda buradan 
vernikle cilalatacakstmz I hareket etmi§tir. 

Eger tJrnaklanmz kmhyorsa haftada Polonyah ekalliyetin teklifi 
iki ii~ defa hususi yag banyosuna soka • kabul edHdi 
cak, bu suretle onlann mukavemetlerinin Prag 23 _ Ba&vekil ile yakin alakasi 
ve yumu§akhklanmn artmasm1 temin ede- bilinen «Slovenski» gazetesine gore, Po
ceksiniz! lonyah ekalliyetler tarafmdan Ba$vekile 

Kuru cildli olanlara da ellerini gunde verilen sekiz maddelik muhhra muhtevi
bir de fa sa bun yerine bad em yagmdan yatmm biiyiik bir k1smm1 is' a fa Cekos
yapilml§ hamurlarla y1kamalanm ve el- lovak hiikumeti muvafakat etmi$tir. 
lerinin c;ok beyaz olmasmt arzu edenlere Bunlar arasmda mektebler, ekseriyeti 
de o suyun ic;ine pamplemus denilen ye- Polonyah olan mmtaka demiryolu id~ " 
mi§in tiiylerinden bir miktar koymalarmt relerinde iki lisan kullamlmast gibi miih1m 
tavsiye ederiz. I meseleler de vatdtr 

lngiliz hiikiimdarlart 
tezahiiratla kar~tlandtlat 

Paris seyahatinin Avrupada umumi bir 
ha vas1 yaratacagt iimid ediJiyor 

sulh 

ingiltere Kral ve Krali!<esinin Pa.riste kar§danmasmdan bir inhba~ 

[Bautaratt 1 tnct sahttede} kii§ayi§ peyda etmi§ oldugu soylenebi!it• 
kinda malumat vermi§tir. Belki de M. LObron, Londraya ge}me' 

Meclis bundan sonraki ic;timam1 29 den evvel ekilmi§ tohumlar semereleri~ 
temmuz cuma gi.inii Elize saraymda ak- verecek ve Avrupanm kan§Ik tarihind1 

dedecektir. bir degi§iklik husule getirecektir.>> 
lngiliz Kralrmn Franstz Cumhur- Fransrz gazetelerinin nefriyati . 

reisine fektigi telgraf Paris 23 - Gazeteler, fngiltere J<r~· 
Londra 23- Kral Jorj, Lobron'e bir ve Kralic;esinin Fransadaki ikametlerin~ 

telgraf ~ekerek Frans1z Reisicumhuruna son giiniine ve Londraya muvasalatlarlll1 

ve namlarna kendi hakkmda gosterilmi~ bir c;ok sahifeler ve fotografiler tahsis el' 
olan dostluktan ve misafirperverlikten mi§lerdir. Gazeteler, «binlerce lngiliz~ 
dolay1 hararetle te§ekkiir etmi§tir. Kral, Kral ve Kralic;esinin Londraya avdeclt' 
bu telgrafmda demi§tir ki: rini Marseyyezi te;enniim etmek suretilt 

«Kralic;e ile ben, zevkimizi ve istiraha- selamlamJ§» olduklanm buyuk harflerlt 
timizi temin ic;in gosterilmi§ olan ihtmam· yazmaktadular. 
Ian takdir ic;in kelime bulmaktan aciziz.» Le J ur, diyor ki: 

T elgrafnamede §U sozler de vardJr: «H~ kimse, hatta bugun, ingiltert 
«Paris §ehrinde yapilmi§ olan tezyina- Kral ve Kralic;esinin ziyaretleri neticesin' 

tm letafet ve tenevvliu bizde uzun mud- de Frans1z - fngiliz ittifakmm rasanel 
det tesiri zail olmJyacak bir inhba tevlid peyda etmesinden cihan sulhu ile bizi!ll 
etmi§tir.» sulhumuz ic;in tevelliid edebilecek olan ve 

Kral, Fransiz halkmm «hararetli ve etmesi laz1m gelen menafii takdir ve talr 
muhabbetli» istikbaline kar§t hissetmekte min edebilecek vaziyette degildir. An ' 
oldugu minnettarhgt ve heyecam ifade ')'f cak §U §artla ki pet;c;inlenmi§ olan it1 a' ettikten sonra §oyle demektedir: 

l
'k't onumiizdeki aylar ic;inde, durulmakstllll• 

«Ben bunu uzun miiddettenberi bir an bile fas1la verilmeksizin askeri "e 
memleketi yekdigerine baghyan, mii§te -
rek ideallere, mii§terek fedakarhklara is
tinad eden ve munhaman adilane ve de -
vam!t bir sulhun muhafazasma hadim ki
lmmt~ olan ihlaskarane dostlugun ve mli
tekabil takdirin bir delili addediyorum. 
F rans1z milletine «tekrar gorii§uriiz» di
yor ve kendisine yukrekten te§ekkiir edi
yoruz.» 

ingiliz gazetelerinin ne,riyatl 
Londra 23 - ingiliz gazeteleri, Kral 

ve Kralic;enin avdetlerini Fransayt ziya -
retlerinin tevlid etmi§ oldugu neticeyi ka
ytdsJz ve §artsiz olarak, miittefikan tebcil 
etmek suretile kar§Ilamakta ve bu ziyare
tin Avrupamn sulh ve sukununu temine 
fevkalade hadim Q.lacagml tahmin et ~ 
mektedirler. 

T aymis gazetesi, bu ziyaretin Kral ve 
Kralic;e ic;in bir zafer oldugunu ve iki 
millet ic;in bir bahtiyarhk te§kil.etmi§ bu
lundugunu yazmaktad1r. Bu gazete, 
Frans1z Ba§vekilile Hariciye Nazmnm 
gec;enlerde Londray1 zitaretlerini miitea
kib ingiltere Kral ve Kralic;esinin Parisi 
ziyaret etmelerinin Fransa ile ingilterenin 
Avrupa milletlerini sulha kavu§turmak -
tan, sulh ve adaleti saglam bir surette tesis 
etmekten iba,ret alan biiyiik davadan mii
tehassis olduklanm gostermekte bulun -
dugunu yaz1yor ve diyor ki: 

« Eger bu te§riki mesai, mual -
lak meselelerin muslihane usulle 
msfet dairesinde hallini teshil ic;in kulla -
mlacak olursa -ki muhakkak surette boyle 
olacakt!r- giiniin binnde milletlerin daha 
geni§ mikyasta te§riki mesailerinin bir 
merkezi haline gelmesi kuvvetle muhte -
meldir.» 

Deyli T elgraf, gazetesinden: 
«Hakikati halde Avrupada siyasi ha

vamn bu haftanm hadiseleri neticesinde 

siyasi sahada inki§af ettirilmelidir.» 
Epok gazetesinde do Kerilie, yaz yor 
«Dominyon gazetelerinin fngilter~ 

Krahnm seyahati esnasmdaki harareth 
miitalealan, butiin lngi)iz fmparatorlugtl' 
nun Avrupa meselelerindeki istihaleyi son 
derece alaka ile takib etmekte ve domin • 
yonlann ana vatamn yamba§tnda azim 1 

karane mevki almakta olduklanm goster• 
mektedir.» 

Ovr gazetesi, yaztyor: 
«Kral Jarj, di.in Viller - Bretono abi• 

desi oniinde bi.iyiik bir itimadla gerek A' 
vustralya, gerek Kanada ve gerek ingil• 
tere namma soz soylemek fJrSatJm bul• 
mu§tur.» 

Figaro, gazetesinden: 
«Fransiz milleti, Fransiz - ingiliz an • 

la§masi ~iyasetini fevkalade hararetle kat' 
§tlami§ ve kabul etmi§tir. Franstz mille' 
tini te§kil eden biitun unsurlar, ayni hisse 
i§tirak etmi§lerdir. Blitlin Franstzlann it' 
tifak ettikleri nokta Frans1z • fngiliz all' 
la§mastdir.» . 

Diger taraftan gazeteler, fon Dir~' 
sen'in M. <.;emberlayn'I ziyaretini ve A' 
manyamn <.;ekoslovak meselesinin hallille 
muteallik usuller hakkmda dort devlet a' 
rasmda bir konferans akdi ic;in yaptllll~~ 
olan teklifi de mlitalealanna mevzu itll' 
haz etmektedirler. Gazetelerden baziJarlr 
bu teklife asia taraftar degildirler. Bun " 
lar, bu teklifi bir manevra addetmekte "e 
daha bidayettten ba§hca alakadar deV .' 
let, yani <.;ekoslovakya davet edilme~51" 
zin boyle bir konferansm akdedilmesllle 
ihtimal vermemektedirler. 

Sand rig ham' da 
Londra 23 - Kral ve Kralic;e, haf_t: 

tatilini ge~irmek Uzere Sandrigham'a g•t 
mi$lerdir. 

ingiliz Kral ve Krali!<esini Bulanya istasyonunda selamhyan 
FransiZ talebelerinden bir grup 
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Soldan saga: 
1 - iskambU oyunlarmdan b!r!ne b 

lan Uk! kellme}. 2 - Ankara civarmda 
lstasyon blr edatm kJSaltllml§l. 3 - M 
hatnetl ~e muhabbeti fazla olan, mlde 
landmr. 4 _ Herkese bUdlrilmek lsten 
§eyler, tenblh edati. 5 - Japonyada bir 
lllan. 6 _ ~iler, bir soru edatl. 7 -
Peygamber blr haberi kuvvetlend!rme. 8 
Sahib, ku~uklerin oyuncaklarmdan. 9 
liukiimdarllkta vekalet, Afr!kada bir 
gU!z mti.stemlekes!. 10 - Bal yapttran, 
fat ooat1. 11 _ vucuddeki hat!! sert~;e 
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· Yukar1dan a§a~tya: 
1 - Paras1 verl!ip hemen gotUriilen 

kelime). 2 _ Mlsafirhane, inad eden. 3 
Yeterllk, b!r emir. 4- Murekkeb bir em 
Mekkeyi Medineyi ziyaret etmi§ olan. 5 
Kekelemek, bir emir. 6 - Dumanm ki 
tnektebl!. 7 _ Yen! gelen vapur!anm1zd 
birlnin Jsmi, blr komlsyon azasmm t? 
8 - E.ski bir Tiir.k oevleti, ters ~tevirm 
bir !~;k! olur, !slm. 9 - Rutubet, hUe. 10 
Unsur, bir emir. 11 - Ters ~tev!r!nce 
edat olur, 1nsan yuvas1, matematikte k 
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-
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-
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lamian blr harf. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ ,eldl 
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·Ankara Borsas1 22/7/938 
KAPANISI 

A<;th~ Kapants 
6.20 6.2275 1 ingiliz Iiras1 

100 Dolar 
100 FransiZ frangJ 
100 Liret 
100 lsvic;re frangt 
100 Rolanda 

florini 

126.0725 126.6325 
3.47 3.47 
6.6325 6.6625 

28.8475 28.975 
69.27 69.575 

100 Rayhismark 50.6225 
100 Bel~;ika frangJ 21.3125 
100 Drahmi 1.135 

50.8475 
21.405 
1.14 
1.5375 
4.375 

100 Leva 1.53 
100 Cekoslovak 4.355 

kronu 
100 Pe~eta 6.20 6.2275 
100 Zloti 23.62 23.725 
100 Pengo 24.80 24.91 
100 Ley 0.9325 0.9375 
100 Dinar 2.8575 2.87 
100 Yen 36.195 36.355 
100 lsve~ kronu 31.965 32.11 
100 Ruble 23.6725 23.7775 

ESHAM ve TAHViLAT 

I 

' 

I 

Ergani 96.25 96.25 

\..~~ir __:__!~ 40.65 40.65 J 

}i;jeb • Sancak . tskeuderunda 

• 
Jan R. KiircU 

Cumhuriyet Gazete•Jinin 
tevzl erldb' · 

Ordu Halkevi Ba~kanbg1ndan: 0 S M A N L I B A N K A S ·I 
1 _ Ordu Halkevi binasmm 25,000 lira ke~if bedelli birinci k1s1m in

§aatt 8/7/938 gun linden itibaren 30 gun miiddetle ve kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

28 ~ubat 1938 tarihindeki vaziyet 
2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §Unlardtr : 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 

AKTiF PASiF 

C - Nafta i§leri genel ~artnamesi 
D - Yap1 i!;ilerine aid umumi ve fenni §artname 
E - Hususi ve fenni §artname 
F - KE'>?if cetveli ve projeler. 
istiyenler bu evrak1 bedelsiz olarak Ordu C. Halk Partisi Ba§kanhgm-

dan alabilirler. . . .. .. . .. 
3 _ Eksiltme 8/8/938 tarihmde pazartes1 gunu saat 13 te Part! !Iyon-

kurulunda yaptlacakhr. . . . . . . 
4 _ Eksiltmiye girebil!llek tc;m tstekhlerm c 1875 » bra muvakkat te-

minat vermcsi ve bundan ba§ka a§ag1daki vesikalan haiz olup g6stermesi 

laz1mdir. . y • • • 

On be§ bin lir?hk yap1 i§I yaphgma. d~1r Nafta Vekaletmden almmi§ 938 
senesine ai.cl. muteahhidlik vesikas1, T1caret Odasmda kaytdll bulundugu-

na dair vesika. 

lsterlin ,. P. lsterlin ~. P. 
Hisse senedlerinin odenmesi 5.000.000 Sermaye 10.000.000 
istenmemi, olan k1sm1 Statu mucibince ayrtlan 1.250.000 
Kasada ve Bankalarda bu- 4.226.608 9 2 ihtiyat ak~esi 
lunan paralar TedavUlde bulunan banknotlar 298.469 12 0 
K1sa vadeli avanslar ve ro- 2.135.548 13 11 Goriildiigunde odeneeek se- 221.876 8 II 
porlar nedler ve vadeli senedler 
Tahsil olunacak senedler 4.1 ;30.360 I 1 8 Alacakh cari hesablar 15.452.599 1 6 
Oiizdanda bulunan k1ymetler 3.046.275 3 4 Va.deli bonolar ve cari 1.641.451 4 1 
Borclu cari hesablar 7.148.686 hesablar 
Rehin mukabilinde avanslar 2.730.6.'i3 J 6 Kabuller 1.017.409 10 8 
Kabul yolile borclular I. OJ 7.409 10 8 Miiteferrik 219.984 a.!Z. 7 
Gayri menkul mallar ve 58:' 363 I 5 -
mobilya 

30.101 .790 14 9 

Miiteferrik 78.886 3 1 -30 101.790 14 9 5 _ Teklif mektublan yukanda iir;iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar C. Halk Partisi?e get~rilecek ve_ Eks!.ltme . Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde venlecektlr. Posta 1le gond:nlecek mek
tublarm nih2yet iic;iincu maddede yaz1h saate ka~ar gclml§ olmas1 dt~ 
zarfm miihiir mumile iyice kapahlmt~ bulunmas1 lazimd1r. 

Kuyuda muvaf1k oldufiu tasdlk olunur. 
Mes'ul Murahhas ve 

Umumi Muhasebe ~efi 

p0~tada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4695) G. DELLA SUDDA 

Kocaeli Vilayetinden : Hayvan S1hhiye Memurlart 
Nalband 

T~rkiye Umum Miidiirii. 
PH. GARELLI 

ve 
Mektebi Miidiirliigiinden : 

18/7 /93o tarihinde hurda olarak ac;1k arttlrma sure tile sahlacag1 ilan 
edilen Naf1aya aid dokuzar ton iki praga on bir ton Fiat marka siliodir 
makinelerile lie; ton sikletinde ta~ kmcJ. IJ1akinesine istekli c;Ikmad1gmdan 
temmuzun 28 inci per~embe giinii sa,tlt on be§te ihaleleri yapllmak iizere Eksiltmiye konan 

maddenin cinsi 
Miktan Mektcbe teslim 

tahmin 
olunan fiat 

ilk 
teminat 
miktan 

Eksiltmenin 
giin saati arttlrma miiddeti on giin uzahlm1~hr. • Azl Cogu Tutan 

Lira K. Bu silinC.irlerin o giin zikredilen saate kadar c 192 » lirahk muvakkat 
teminat ve Ticaret Odas1 kay1d vesikasile Vilayet makamma §artname ve 
makineleri gormek istiyenlerin de Vilayet Nafla Miidiirlligiinc muracaat-
leri (4771 

Erzurum T. H. K. 

Ekmek ( 1 nci nevi ) 

Arpa yemlik 
Arpa k1rmas1 
Saman 
Kuru ot 

16 ~e§id ya§ sebze 
$artnamcsinde yaz1h miktarda 

10000 

750 
750 

1500 
1000 

12000 

1000 
1000 
2000 
1500 

10. 

5. 
5.50 
1.75 
2.75 

Kr. Nark 1200 90. L. 

50 ) 
55 ) 13.60 L. 
35 ) 

,. 41 25 ) 

545 77 40.93 r;, 

938 mall yl11 mekteb ihtiyaclarmd.a~ yukanda yaz1h ii<; k1s1m mala eksiltme giinu ve:rici g1kmamasma binaen 
2490 say1h kanuna uygun ol_arak eks1ltme 4/8/938 per§e mbe giinii sabah1 saat pnda icra edilmek iizere on gun 
uzahlmi~hr. $artnameler ?~~~miye~e me~tebde goriilebili r. Vericilerin muayycn gun ve saatte Cagaloglunda Yiik
sek Mek_tebler Muhasebec1hgmdeki Kom1syona muvakka t teminat makbuzla:rile ve. diger aramlan vesaikle birlikte 
gelmelen. ( 4772 ) 

Acele Satihk Arsa 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme 

Cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko~e

ba§l 9X17 metre eb'admda bir arsa 
satillktlr. Sultanahmed Kabasakal 
Miimtazbey aparhmam 1 numaraya 

miiracaat. 

Kiiltiir Bakanbgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: 1\nkarada in§a edilmekte alan Tarih, 

Dil, Cografya Fakultesi kalorifer, elektrik ve fenni tesisatld1r. Ke~if bedeli Di$ ve ~ENE 
Rontgen Radyografileri 

Turbe, Divanyolu Nuri Conker cad· 
desi 6 No. Dr. Macid Arit Apartrna· 

138.996 lira 78 kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid §artnameler ve evrak §Unlardrr : 
A - Eksiltme §artnamesi, , 
B - Mukavele projesi. 
C - I{alori!er v~ sihhi tesisat ve projelerinin nasll 

nmm 2 nci da1resinde ynp1hr. 

gine d~Jir talil7)at. 
D - S1hhi tesisata aid umumi ve· :fenni - ~artname. ~" .. 
E - S1cak sulu kalorifer tesisatJ i<oin umumi ve fennt §artname. 
F - Hiih1sa ke§if cetveli, kalorifer tesisat hiilasas1, kalorifer tesisat 

ke§fi, slhhi tesisat hulasa cetveli, s1hhi tesisat ke§fi, ya~mur dereleri ve 
borulan hiilasa ke~if cetveli ve ke§fi, havagazi tesisat ke§fi, ve hulasa cet
veli elektrik tesisat1 ke~fi hususi ve fenni ~artname, dahili elektrik tesi

Dr. Haf1z Cemal 
Lokma11 H ekim 

DahiUye miltehasstsl 

s ah hakkmda umumi ve fenni §artname, tesisat izah raporu, s1cak su ile 
eshin hesab1 hulasa cetveli. 

Pazardan ba$ka j:!'(inlerde ogleden 
sonra saat (21h tan 6 ya) kadar !stan· 
bu1d.1 Divanyolunda (104) numaral 

husust kabinesinde hastalartru kabul ~ 
der. Sah, cumartesi ttU.nleri sabal: 
c9 ¥.! • 12, saat!eri hakiki ftkaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 

t 
G - Projeler. 
tstiyenler bu i$artnameleri ve evrak1 6 lira 95 kuru~ _mukabilinc1e An-

karada Kiiltiir Bakanhgl Yiiksek 6gretim dairesinden, Istanbulda Giizel 
an'atlar Akademisi Direktorliigunden alabilirler. s 3 _ Eksiltme 4/8/938 tarihinde peqembe giinii saat 11 de Kultiir 

Bakanhg1 Yiiksek bgretim dairesinde yap1lacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap!lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 8.199 Era 84 kuru~ mu

akkat teminat ve,rmesi, bundan ba§ka a§ag1daki vesikalan haiz olup getir
mesi laz1mdtr. B~md1rhk Bakanhgmdap almmi§ 1938 senesi tesisat mii
eahhidlik vesikasm1 ibraz edccektir. Bu vesikada bir defad.a bu if;le ben
er 50.000 lirahk tesisatl ikmal etmi~ oldugu yaz1h olmas1 §arttJr. 

22398. 2104. -·--------· v Dr. M. Osman Saka 
t 
z 

s 
y 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 uncii r:c.addede yaz1h saatten bir 
aat evveline kadar Yiiksek Ogretim dairesine getirilerek Eksiltme Komis
onu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek 

mektublann nihayet ii~lincii maddede yaz1h saate kadar gelmi§ olmas1 ve 
1§ zarfm miihiir mumile iyice kapahlm~ olmas1 §artttr. 

G6Ci'US VE oAH!Lt HASTALIKLAR 
M'OTEHASSISl 

Her gun ogleden sonra 
hastalarmt kabul eder 

istanbul Belediyesi karslSinda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 d 

Postada olacak gecikmeler kabul ed.ilmez. c 2544 ,. ( 4646) 

Karacil!er. bobrek, taG ve kumlann· 
dan miitevellid sanctlanmz, damar 
sertlikleri ve GiGmanhk GikA.vetleri
nizi U R t N A L ile ~~:eciriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asid ~rik ve 
oksalat 11:ibi maddelerl eritrr. karu 
temizler. lezzeti ho!3. ahnmasl ko· 
lavdrr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su icerisindc allmr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEY00:LU - !STANBUL 

Giimriik Muhafaza Genel 
istanbul Sabnalma 

Komutanbg1 
Komisyonundan : 

1 - 207 tak1m miirettebat yazhk elbisesine istekli ~1kmad1gmdan 
28/7/938 pers.embe giinii sa at 11 de yeniden a~1k eksiltll}esi yaptlacakttr. 

2 - 'fasmlanan tutan 1138 lira 50 kurU$ ve ilk teminatJ 86 Iirad1r. 
3 - ~artname ve evsaf Komisyondad1r. Gi:iriilebilir. 
4 - Istcklilerin giin ve saatinde ilk teminat makbuzlan 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Giimriigu binasmdaki 
gelmeleri. 

Yiiksek Deniz Ticareti 

ve kanuni 
Komisyona 

( 4720) 

Mektebi Miidiirliigiinden : 
Cinsi Miktan Beber forma- Cogu Muvakkat 

Forma Forma nm muham- tutan te1.1.inah 
1500 aded kitab AZI <;ogu men fiat! 

tabiyesi 75 100 Lira K. Lira Lira K. 
3000 aded kitab 55 80 22 2200 

tabiyesi 27 2160 452 25 
Kitablarm ic;in&ki 30000 s/m2 50(100 s/m2 0 01 500 
e~kal ve resimler o 26 _1129.. 
Cildiye aded 4500 6030 

1 - Mektebimiz tedrisatl ic;in liizumu alan motor makinelcri tarifati, 
ci_~imlerin day_anma kuvveti ve gemicilik nam es.,rlerin beherindcn be~er 
yuzden 1500 adedi ve iic; cildden miirekkeb olan deniz nakliyatJ kitabmm 
da bchC'r cildi binPrden olmak • iizerc 3000 a dedi tab ve ic;indeki resim 
ve ~el-il!crin yap1lmast ve teclidiyesi kapah zarf ~5-ulile eksiltmiye konul
mu~tur. 

2 - Eksiltmc 3 agustos 1938 c;ar§amba giinii saat on bir buc;ukta Yuk
sek Dmiz Ticareti Mcktebi Miidiirliigiinde toplanacak Komisyonca yapt
lacakhr. 

3 - Bunlara aiC. §artname ir;in mekteb muhasebesine miiracaat edil
melidir. 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Yiiksek Miihendis Mektebi 938 mali senesi mahru}l:at ihtiyac1 olan 
c 300 » ton c 5205 » lira muhammen bedelli kok k6miirii kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu ise aid ilk teminat 391 lirad1r. 
3 - Kapah zarf mrulile ya'p1lacak i~bu ekslltme ic;ln isteklilerin teklif 

mektublan 2490 sayth kanunun emretigi vesikalarla beraber 4 uncii madde
de yazth saatten bir saat evvel zarflanm Komisyon Reisligine makbuz mu
kabilinde vermeleri lazimdir. 

4 ~ Eksiltme 27/7/938 ' tarihine tesaduf eden <;al'§amba gunu saat 11 ae 
Giimii~suyunda Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i~indeki Satmalma Ko
misyonunda yaptlacaktJr. 

5 - Posta ile gonde:r~lec~ mektublann nihayet 4 uncli maddede ya
zth saate kadar gelmis olmas1 ve dt~ zarfm miihlir mumile iyice kapahlm1~ 
bulunmast ~arthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4314) 

r 

Erzurum V aliligin den : 
Erzurumda yepiden yap1lmakta alan ilk okul binasmm 22998 lira 68 

kuru~ bedcli ke§ifli kB.rgir aksamt ikmal~ iu§aatl kapah zarf usulile ek
siltmiye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 11 agustos 938 per~embe giinli saat 16 d.a Vilayet Dai~ 
Enciimeninde yaptlacakttr. 

2 - ~uvakkat teminatl 1724 lira 93 kuru~tur. 
3 - Istekliler evrak1 fenniyesini Vilayet Daimi ~nciimeninde ve Na~ 

f1a Miidiirliigiinde okuyabilirler. 
4 - jstekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 saytlt nlishasm .. 

~a int~§ar :d7n tali;natnameye gore 938 takvim yilma mahsus ehliyet ve
sikast 1le b1rllkte T1caret Odast vesikas1 vesair evraklarmt mi.ihiir mumile 
iyice kap~tllm1~ ve miihiirlenmi~ bir zarfa koyup birinci maddede yazllt 
saatten . b:r saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimenine g6ndermeleri 
mecbundu. Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 4677 )' 

Tiirk Hava Kurumu 

BOY OK ·pjy ANGOSU 
Do:rdiincU ke$ide: 11 Al;USTOS 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000. 12.000, 10.000 Urahk ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk iki aded miikA.fat vardrr. 
Simdiye kadar binlerce kl~iyl zengin eden bu piyangoya 

i§tirak etmek suret!le siz de talihinizi deneyiniz. 

istanbul Ziraat Okulu Talebe 
ve Kabul ~artlan 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 -- Orta okulu bitirmi§. c;ift~;i. veya arazi sahibi ~ocugu olmak, 
3 - Ya~1 19 dan yukan olmamak, 
4 - Tahsil csnasmda okulu mazeretsiz b1rakbg1 takdirde kendisine 

yapllm1~ alan biitiin masraflan odeyecegini bildirir noterden musaddak 
orncgi okulca verilecek bir kefaletname vermek 

5 - ·istekliler : ' 
. a.- O~ta okul_ diplo~as~, .b - Nlifus tezkeresi, c - <;iftc;i veya arazi 

sahtb.~ c;o~~~~ ol~ugun_u b~ldmr vesika. cl. - H~G bir hastahg1 olmad1gm1 
ve vucudunun. :uaat 1~le~n:e dayamkh bulundu~nu bildirir hekim rapo
ru, e - A~~ kag:dt~. ~ .. - Iy: hal vesikas1, g - U<; aded vesikahk fotogra
fm Okul D1rekto~Iu_~une h1taben yaztlacak dilck<;eye baglanarak agustos 
aymm sor.uncu gunune kadar Okul Direktorliigiine gonderilmesi gerektir. 

.. 6. - Dt§andan yapllacak miiracaatlerin bulunulan mahallin en bii)•iik 
mulk1ye memuru vas1tasile yapllmas1. 
.. 7 - O.kula. ~lmacaklar diploma Sirasile almacaklarmdan, Sira ile en 
once pek I!l, 1y1, yeti§med,igi takdirde orta qereceliler se~ilecektir. Dip
lomas! aym derecede ol~nlard_an ta~iiye ve riyaziye derslerinden yiiksek 
d:rece almt~. olanlar terc1h ed1lecekhr. Bunun ic;in diploma] an hen liz tas
diklen gelrmyenlerin mezun olduklart orta okul idaresinden diploma 
tabiiye ve riyaziye derecelerini g6sterir bir vesika almalart gerektir. ' 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 sa~h kanunun 2 ve 3 iincii 

maddelerindeki vaslflar1 haiz ve Ticaret Odasmm yeni y11 belgesini hamil 
olmalan laz1md1r. 

fl - O_kul 10 eylfrlde a<;Ilacagmdan; kadro dolmadtgl takdirde orta 
ok~llard~ tkmale kalanlardan da iyi derecelilerin de mtiracaatleri kabul 
edilecektJr. Bu gibilerin 11 eylfrlden 25 eylule kadar ikmallerini verdikten 
sonra tamam evrakla okula ba§ vurmalan. 

9 - Noksan evrakh dilek~;eler muameleye konmaz. 
40 X 120 X 190 eb'admda 10 aaed dolab, W8/ 938 cum 

10 dit Galata Gilmrilk binasmda a<;Ik eksiltme ile satm al 11 
hammen bedcli 1500 1irad1r. isteklilerin % 7,5 pey akc;elerile b 
sayi11 kanunda yazllt belgelerle belli gun vc saatte Komisyon 
il:in olunur. 

giinli saat 
Mu-
2490 

1elcri 
( 4776) 

5 - Muvakkat teminatm teslim yeri !stanbul Yiiksek Mcktebler Mu
hasE'beciligidir. Eksiltmiye i~tirak edeceklerin sozii gec;en kanunun 32 inci 
maddesi tarifatt dairesinde zarflanm ihzar etmeleri ve bu tekemmiil et
mi~ zarflan eksiltme ~atinden bir saat evveline kadar Komisyon Riya
setmc makbuz mukabthnde vcrmeleri laz1mdir. . ( 4598) 

. 10 - Se~im neticesinde okula kabul olunanlara, bulunduklan mahal
lm en buyiik miilkiye memuru vas1tasile tebligatta bulunulacaP.mdan : 
namzcd yaztlanlarm se~;im neticesh:li beklemeleri ve tebligat yapSmac!nn 
okula gelmemeleri ger~ktir. ( 4600 ) 
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Y API i~LERi iLANI 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Ankarada Devlet mahallesinde yapila

cak Giimriik ve !nhisarlar Vekaleti ikinci k1s1m in§aatld1r. 
Ke§if bedeli 720,996 lira 15 kuru~tur. 
2 - Elu:iltme 8/8/938 pazartesi giinli saat 10 da Naf1a Vekaleti Yap1 

i§leri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapllacakhr. 
3 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 32,589 lira 85 kuru§luk 

muvakkat teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden 1938 senesinde alm
m~ miiteahhidllk vesikas1 ibraz etmesi ve bir defada yapm1~ oldugu buna 
benzer en biiyiik i~ bedelinin 400,000 lirad.an az olmamas1 ve miiteahhidin 
bizzat diplomah miihendis veya mimar olmas1 veya bu §artlan haiz mii
hendis veya mim~rlardan birile mii§tereken teklif yapmas1 ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi Iazrmd1r. 

4 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 36 lira 5 kuru§ he
del mukabllinde Yap1 i~leri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

5 - !steklilerin teklif mektublanm 2 inci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri 
laztrndJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. « 573 » ( 4737 

lne';let Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden:l 

-Diplomab Orman Miihendisi Abnacak 
1 - Devlet Demiryollan Yol Dairesinde ~ah~mak iizere 7 inci de

receden 20o lira iicretle bir diplomah orman miihendisi almacaktu. 
2 - Ankarada istihdam edileceginden 15 lira mesken tahsisatl ve 

harice yapllacak vazife seyahatleri ic;in de aynca harcirah verilir. 
3 - Yiiksek orman ,miihendis diplomasm1 haiz olmas1 §arthr. 
4 - Travers i~lerinde bulunrnu§ olanlar tercih olunur. 
5 - Taliblerin evrak1 miisbitelerile §ahsen veya yaZl ile Yol Dairesine 

miitacaatleri il'an olunur. c 2594 » 1 4738) ,.,., 
Diplomali Mimar Ahnacak 

1 - Devlet Demiryollan Yol dairesinde ~ah~mak iizere 7 inci dere
ceden 208 lira iicretle bir diplomah mimar almacakhr. 

2 - Ankarada istihdam edileceginden 15 lira mesken tahsi.sah ve 
harice yap1lacak vazife seyahatleri ic,;in de aynca harc1rah verilir. 

3 - Yiiksek mimar diplomasm1 haiz olmas1 §art.tlr. 
4 - Taliblerin evrak1 miisbitelerile §ahsan veya yaZl ile Yol claire-

sine miiraca<itleri ilan olunur. c 2595 » ( 4739) ,.,., 
Muhammen bedeli 6375 lira alan 75,000 aded ~imento karo 10/8/938 

!<ar§amba giinii saat on ikide Haydarpa§ada gar binas1 i~indeki Satmalma 
Komisyonu tarafmdan kapah zarf usulile satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik, 478 lira 13 
kuru§luk muvakkat teminat ve Resmi Gazetenin 1/7/1937 tarih 3645 nu • 
rnarah niishasmda inti~ar eden talimatname dairesinde ahnmi§ ehliyet ve
sikasile teklif mektublanm muhtevi zarflanm eksiltme giinii saat on hire 
.kadar Komisyona vermeleri laz1md1r. 

Bu i~e aid §artnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon tara-
fmdan paras1z olarak dag1tllmaktad1r. ( 4373 ) . ,.,., 

Haydarpa~ada yap1lacak k1sm1 azam1 demir fevkani ge~id kopriistiniin 
in§as1 kapah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu in§aatm ke§if bedeli 461,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname ve sair evrakl Devlet Demiryollan • 

mn Ankara, Haydarpa§a, Sirkeci veznelerinden 23 lira mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - :Eksiltme 10/9/938 tarihinde cum;utesi gjinii saat 12 de Ankarada 
Devlet Demiryollart Yol Dairesinde Merkez Birinci l{omisyonunca yaptla
cukhr. 

4 - Eksiltmeye girebihnek i~in isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a§ag1da yazll1 teminat ve vesaiki ayni giin saat 11 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi~ olmalan l•azirndlr. 

A - 2490 say1h kanunun ahkamma uygun 22,190 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - N af1a Vekaltinden musaddak miiteahhiC.Iik vesikas1. 
5 - Fazla tafsilat almak istiyenlerin Devlet Demiryollan Yol Daire • 

sine miiracaat etmeleri. c2595) (4705) ,.,., 
Eski§ehirde in§a edilecek leyli <;1rak mektebile ticari e§ya ambar1 ka

pah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
1 - Bu i§lerin muhammen bedeli cern'an 260,000 lirad1r. . 
2 - fstekliler. bu i§e aid. §artname ve sair evrak1 Devlet Demiryo1lar~

nm Ankara, Eski§ehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde alabt
lirler. 

3 - Eksiltme 15/VIII/938 tarihinde pazartesi giinii saat 12 de Ankara
da Devlet Demiryollan Yol Dairesinde merkez birinci komisyoJ'lunca yapl
lacaktu. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ir;in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a§ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 11 e kadar Komisyon Re-
isligine tevdi e~rni§ olmalan Iaz1rnd1r. . . 

A _ 2490 say1h kanun ahkamma uygun 14150 hrahk muvakkat temmat. 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. . . . . 
C - Bu gibi in~aat i~lerindn en az 50,000 hra • k1~metmd~ b1r m~aat 

yapml§ olduguna dair Nafta Vekaletinden musaddak ehhyet ves1kas1. 
c2586• (47]06) I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

1 - $artnamesi ve niimunesi mucibince uzum ve anason koymaga 
mahsus 50 000 aded ~uval kapah zarf usulile satm almacaktir. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 kurufl hesabile 21.000 lira ve mu
vakkat teminatl 1575 liradrr. 

3 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 13 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a. y~pllacak
tlr. Fiat teklif mektubunu ve teminat akc;esi veya makbuzunu 1ht1va ede· 
cek alan kapah zarflarm ayni giinde saat 12 ye kadar Komisyon Ba§kan
hgma verilmesi laz1rnd1r. 

4 - Sartnameler 1 lira bedel mukabilinde her giin 1nhisarlar Levaz1rn 
ve Mubayaat Subesile Ankara ve izmir Ba~miidiirli.iklerinden almabilir. 

5 - Miihi.ir teklif mektubunu, kanun1 vesaik ile % 7,5 giivenme pa
ras! makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek alan kapah zarflarm yu
karda yaz1l~ oldugu iizere eksiltme giinii en ge~ saat 12 ye kadar yukanda 
ad1 ge~cn Ahm Komisyonu ba§kan,hgma makbuz mukabilinde verilrni§ ol
masi iaz1md1r. ( 4454 ) 

.-..., 
idaremizin Koc;;hisar tuzlas1 ic;in bu kere tadil edilen ~artnameleri mu

cibince satm almacak 10 aded mahruti ve 5 aded dort ko~eli ~ad1r yeniden 
aq1k eksiltmiye konmu~tur. 

· 2 - Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 liradan 500 lira, dort 
ko!ielerin beheri 110 liradan 550 lira ki cem'an 1050 li~a ve muvakkat temi
natl 7B. 75 lirad1r. 

3 - Eksiltme 11/8/938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 11 de 
Kabata§ta Levaz1m V€ Mubayaat Subesindeki Abm Komisyonunda yapila
;:akbr. 

4 - Muaddel ~artnameler paraSlZ olaral;,t h_eJ'giin sozii ge~en ~ubeden 
almabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan kanuni vesaid ve 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte 
yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ila.n olunur. ( 4715 ) -I - Ge§idleri §artnamesine ekli listede yaz1h 350 kilo hurufat, kag1d 
iistiine bas1lmt~ ya.z1 ve barf niimunel£>rine uygun olmak ~artile ac;Ik elo
siltme usulik satm almacaktJr. 

II - Mullaminen bedeli 420 lira ve muvakkat teminati 31.50 lirad1r. 
III - EksiHnli' 11/Vill/938 tarihine rashyan per§ernbe giinu aaat 10 

de Kabata~t& Lsv~zun vc Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
'Dilacaktlr. 

IV - $artnameler para&JZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - 1stekliler eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.iven· 

r..1e parmrile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 4774) 

CUMHURlYET 24 Temmuz 1938 

Giine§in yak1c1 §Ualanndan vikaye 
etmekle beraber cildin daha c;abuk 

esmerle~mesine yardtm eden 

l!D;(·)!l 
Pah siiriiniiz. Ve giine§ banyonuzu 
tereddiidsiiz ve kemali siikunetle 

alm1z. 

.. V i tR _··.O Z.A· 
Giine§ banyosunda yanan cildini • 
zin yamklanm teskin ve tedavi 
i~in dahi kemali muvaffakiyetle 

kullamhr. 

ViR -·OZA 
Pahm bir kere tecriibe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostlan

mza tavsiye edecek.s,iniz. 

ViRO'Z.A 
Bir giizellik kremi degil, miitehas
Sislar tarafmdan istihzar edilmi§ 
s1hhl ve faydah bir cild merhemidir. 

Tiirk <;imentosu ve Kireci 
ANONi M ~iRKETi 

i LAN 
~irk€t esas mukavelenamesinin 47, 

48 ve 53 iincii maddelerine tevfi • 
lkan Tiirk c;imento ve Kireci A
nonim §irketi hissedarlan a~ag1da mu
harrer ruznamede miinderi~ mevadd1 
miizakere eylemek iizere 12 agustos 
1938 tarihine musadif cuma giinii saat 
3,30 da Galatada Agobyan hanmda §ir
ket merkezinde fevkalade bir heyeti 
umumiye i~ti.rnama davet olunurlar. 

RUZNAMEiMOZAKERAT 
c;imento sanayiinin Eti Bank elinde 

temerkiiz ettirilmesi ve hususi ~imento 
fabrikalarmm ibu bankaya devir ve fe
ragl hakkmda hiikfunet~e ittihaz olu
nan karardan hissedaranca malfunat 
husulii ile heyeti umumiyece bu husus
ta bir karar ittihan. 

Devir ve ferag §eraitinin tasdikl ge
ne hissedaran heyeti umumiyesinin t-as
vibine muallak bulunmak iizere i§'bu 
l?eraitin miizakere ve tesbiti i~in delege 
tayini. 

I§'bu devir muamelesinin icab edece
gi ve heyeti umumiyenin miinasib go
recegi diger bilcumle kararlann itti • 
haz1. 

Esas mukavelenamenin 53 iincii ve 
ticaret kanununun 386 net maddesinin 
birinci bendi mucibince, fevkalade he -
yeti umumiyenin bu ruznameyi miiza -
kere edebilmesi ic;;in sermayei §irketin 
ii~ rub'unun temsil edilmesi ve asaleten 
veya vekaleten istirnal olunan aranm 
siiliisamnm i~tima1 muktazidir. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince bir hissesi olanm da i§bU 
rniizakereye i~tirak ve rey ita etmege 
hakk1 vard1r. Birden ziyade hissesi 
olanlarm reyleri hisseleri nisbetinde 
miitesaviyen tezayiid eder. 

i§bU i~timada haz1r bulunrnak isti • 
yen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesi rnucibince i~tima tarihinden 
bir hafta evvel hisselerini §irket mer -
kezine tevdi etmelidirler. 
. Bankalara tevdi edilecek hisse sene

dati mukabilinde al:nacak makbuzlar 
§irket merkezine tevdiat mahiyetinde 
olarak kabul edilecektir. 

Taklid hi~ bir zaman 
ayni olamaz 

T aklid benzeri 
demektir 

I<REM PERTEV 
Bu itibarla en iistUn 

kremdir. 

Zayi - Uskiidar Ekmekc;iler §irketi
ne aid M. Ali ismine mahkuk miihrii • 
mii zayi ettim. Yenisini ~Ikaraca&'Jm -
dan hiikrnu yoktur. 

M. Ali Od·SJba§l 

Dr. lhsan Sami 

Oksiiriik ~urubu I 
Oksiiriik " nefe. darh&'J, bo~· 
maca ve lozBJDlk oksurillderi t<;in I 
pek teairll UAedlr. Her eczanede 

ve ecza deoolannda bulunur 

SahJb w BClf111uharrt11: Yunua Nadi 
Umumt ns~rtyatt fd.are eden Yazt l1tert 

MildilrQ: Hikmet Miinif Vlgen 

CUmh.tlrtl/et matbatm 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan : 
Emlak ve Eytam Bankas1 Tiirk Anonim l;)irket~ne birinci derece ve. 

s1rada ;potekli olup tamamma lie; ehli vukuf marifetile 8610.- sekiz bin 
alh yiiz on lira lnymet takdir edilmi§ alan Eyiibde $ahsultan mahallesin
de Bahriye caddesinde sag taraf1 Hasan arsas1, arkas1 Ha~im Pa§a bostam, 
sol taraf1 Muhiddin ver:esesi hane bahc;;esi, onii yol ile mahdud Hiisrevzade 
Mustafa vakfmdan senevi 20/42 icareli eski 60 yeni 74 en yeni 82, 82/1 
nmr.arah ( son yapllan niimerotajda 74/1, 74/2 numaray1 almi~?hr ) altm
da diikkam bulunan apartlrnanln evsaf1: 74/1 numarah d.emir kap1dan 
girildikte karosimen bir antre alb ki:imiirliik. Antre kah : Karosimen bir 
sofa iizerinde iki ada, emaye kiivetli, termosifonlu banyo, sofadan c;1k1hr 
demir parmakhk korkuluklu zemini karosimen bir taras bir mutfak vard1r. 
Cah kah: bir koridor iizerinde iki bas1k tavan~1 ~atl odasile. zemini karo
simen etraf1 duvar korkuluklu bir taras vard1r. Bodrum kat: bir sofa 
iizerinde iki ada bir mutfak bir hala mevcuddur. Binanm umum mesahas1 
148 metre murabba1 olup bund.:m 123 m2 bina geri kalam bah~e alan gay. 
rimenkuliin tamam1 ac.1k arttirm1ya konmu§ olup il•an tarihinden itibaren 
§artnamesi herkes tarafmdan goriilebilecek ve 26/8/938 tarihine rashyan 
cuma giinii saat ondan on ikiye kadar dairemizde ac;;1k arthrma suretile 
satllacakhr. Sah~ Emlak ve Eytam Bankasmm 844 numarah kanunu hii
kiimlerine tabl oldugundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan 
ikinci bir arthrma yapllmaks1zm gayrimenkul, yukanda yaz1h giinde en 
fazla arttlranm iizerinde birakilacaktir. Arttlrm1ya i§tirak ic;;in muhammen 
k1ymetin yUzde yedi bu~ugu nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm 
teminat mektubu tevdi edilmek lazirndJr. Biriken bina vergilerile c;i:ip ve 
fener resimleri ve tellaliye ve vak1f icaresi satl~ bedelinden Od~nir. 20 se
nelik Evkaf taviz bedeli rnii§teriye aiddir. Sat!~ bedelini pe§in odemek 
lazimdir. icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan ipote'k sahibi 
alacakhlarla diger alakadarlarm gayrimenkul iizerindeki haklanm ve hu
susile faiz ve masraflarma dair alan iddialanm evrak1 mi.isbitelerile bir
likte 20 gun ic;ind.e dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olmad1kc;a sahf? bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. 
Alakadarlarm i§bU kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/3009 dosya numarasile daire
mize miiracaatleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasindan: 
i§bu gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek 

k1ymetin % 50 si kadar bankanm mevzuah dairesinde istikrazda buluna
bilirler. ( 4757) 

RE~iD 
idrar yollan hastahklar• mUtehass1s1 

B.O. Istikl~l caddesi Mis sokagt No. I Telefon 41443 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan1 

Hozad Malmiidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : c Hozad kazas1 Hiikumet Konag1 in§a-

ahd1r. » Bu i§in ke~if bedeli 35406 lira 82 kuru~tur. 
2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak §Unlardir: 

A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i~leri genel §artnamesi, 
D - HJ,lsusi ~artname, 
E - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
F - Ke~if ve genel §artnamesi, 
istiyenler bu ~artnameyi ve evrak1 2 lira mukabilinde Tunceli Naf1a 

Miidiirliigiinden satm alabilirler. 
3 - Eksiltme 28/7/938 per§ernbe giinii saat 10 da Hozad kazas1 Mal· 

miidiirlligii odasm(la yapilacaktir. 
4 - EksUtme kapah zarf usulile olacakhr. 
5 - Eksiltmiye girmek ir;in isteklinin 2655,51 lira muvakkat teminat 

verrr,esi ve a~?ag1daki vesikalan haiz olup gostermei liizirndir: 
A - Naf1a Vekaletinden almm1~ 938 senesine aid muteahhicUik eh

:1iyet vesikas1 ve Ticarct ve Sanayi odasmdan almml§ sicil vesikas1. 
B - Bir taahhiidde en az 20,000 lirahk bina vesair in§aat yapnu§ 

oldcguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublan yukanda iir;iincii madedde yanh saatten bir 

saat evveline kadar Hozad Malmiidiirliigii dairesinde Eksiltme Komis
yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~uncii mad.dede yaz1h 
saate kadar gelmi~? olmas1, dl:? zarfmm miihiir mumile iyice kapanrru§ ol
masi lazirnd1r. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. '( 4627 )' 

---------------·~ SERLiN' DE 

Emin G.m.b.H. 
Ham Maddeler, 

Sanayi Mamulit• 
Berlin W. 15, 

KurfUrstendamm 224 

Berlinde senelerdenberi yerle§· 
mi.§ milli bir Tiirk miiessesesi st· 
fatile ve en iyi Alman ithalat fir· 
malarile miinasebeti dolay1sile bi· 
rinci s1mf Tiirk ihracat miiessese· 
lerinin vekaletini iizerimize al· 
maktay1z. 

Bilhassa a11ag1daki mallar ic;in 
sabit mii§terilerimiz vard1r. 

Kuru meyvalar 
Sultaniye 

Cevizler 
Tiftik 

Palamut 
Pamuk 

Deri 
Oziim 

Ve saire .• 
Muhabere: 
Tiirk~e • Almanca 

Bugiin Biiyiikdere Beya~ 
Park kazino ve yiizme 

havuzunda muhtelif ' 
Varyete numaralan 

(Foli caz ve §antoz) fiatlar ~ok 
ucuzdur. 

ENGOZEL 
Htfztssthha noktai nazartn• 
dan her hususta iyi imal 
edilmi~ 90CUK ARABA· 
LARI, en iyi ~erait ve en 
ucuz fiatl.arla yalntz, 

Baker Magazalarinda 

Prof. Dr. 

1hsan Hilmi Alantar 
Tetkiklerde buhmmak Uzere Avrupal'l 

gitrni§tir. Orada bir bw;uk ay kadal 

kalacakhr. 

DOKTOR ·: .. 

HORHORUNi: 
Sirkcci tram yay: caddesinde Viya~ 
na · oteli yamnda hastalaniii her · 

- giin kabul cder. 1'elefon: 24131' 
. - . ' ~ 

·--------------------------------------------· T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars•z tasarruf hesablar1nda en az 50 lirat1 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile atag•daki plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag•tllacakbr: 

Aded 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,200 
3,800 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

DlKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene ic;inde 50 liradan a§ag1 dii~miyenlere ikramiye c;1kbg1 takdirde 
ro 20 fazlasile v~rilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 haziran tarih" 
lerinde ~ekilecektir. 
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ERKEKL ERi 
TESHiR EDEREK 

Nasll 

MESHUR 
oLDUM ... 

Art1k 
Diinya benimdir I 

c ildim, hemen yarl olmu§ gibi_ i~i, yii
zu buru§ukluklarla dolu, clldl 5?1• 

lllU§ ve ihtiyarlam1~h, fakat karakte~Im 
daima gencdi, dans, eglentiyi severdJm .. 

Fakat kimse beni dansa dave~ ~tmi· 
Yordu. Bugiiniin erkekleri gencbg1 a:I· 
:Yorlar. Nihayet bir cild miitehassrsr tie 
isti~are ettim. Cilctimin gene v~ ta~e 
tutan kJymetli bir cevher olan B1ocel e 
ihtiyacl. oldu~unu soyledi. ~e~, son 
zamanlarda bu Biocel cevhermi, _ge_nc 
hayvanlarm cild huceyrelerinden tstth· 
sale muvaffak olmu$tur. Bu cevherdfl 
bizzat sizin cildinizdeki hayatl 
t~nsurlar mevcuddur. Biocel 
llimdi; cildinizin beslenmesi ve 
gencle$mesi i~in ihtiyacl olan 
tarn nisbet dairesinde Tokalon 
krerninin terkibine kan§hnl· 
lbt$tir. Bu kremi her ak~am 
:Yatmazdan evvel kullanmm ve 
J{ayet muvaffakiyetli semereler 
elde ettim. Diger taraftan her 
sabah da beyaz n:nkli Tokalon 
kremini kull~ndrm, bu da siyah 
henlerimi eritti, aGik mesame-
lerimi stkla$tirdl ve esmer ve sert cildimi beyazlatip yumu$attl. 

M i} H t M : Cild unsuru olan me~hur Tokalon kremleri her yerde sa.
tihr. Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

istanbul Sthhi Miiesseseler ArttJrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Muham- Muvak-
Kuduz Tedavi Miiessesesi men ka{ 

!halenin $ekli 
gun ve • saati 

fiat garanti · 
Kriple komuru 150 - 250 ton · 1550 290,63 

r 
a~1k 3/8/938 

saat 10,30 

Akliye Hastanesi 

Kesilmemi~ odun 2000- 2500 ~eki 250 
536,25 kapah 3/8/938 

Mangal komurii 15000 - 20000 kilo 4,5 saat 11,30 

Bak1rkoy Akliye ve Asabiye hastanesinin kesilmemi§. odun~_ar~~c m.angal 
komurleri kapah zarfla, Kuduz Tedavi Miiessesesinin Knple komurlen apk 
eksiltmiye konulmu~tur. . . .. 

1 - Mi_ktar, muhammen fiat, muvakkat garanti, 1halenm gun ve sa-
atleri yukanda yaz1hd1r. . . 

2 _ istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesik~s1Ie 2490 say1h ka-
nunda yazlh belgeler ve bu i~e yetcr muvakkat _garanti. makbuz ve banka 
lllektubile birlikte teklifi havi zarflar1 ihale saat~nden ?I~ saat evv~l mak
buz mukabil5 Komisyona vermeleri ve a~1k ekslltme l~lll d.e belh saatte 
h:omisyonda haztr bulunmalarr. ( 4615 ) 

• 

KIZILAY 
istanbul Deposu Direktorliigiinden: 

1 _ Satm ahnacak bir aded Rontgen cihaz_1 ve teferruatl 5 agustos 938 
tarihine rasthyan cuma giinii saat on b1rde kapah zarf usulile eksilt-
meye konulmu~tur. 

2 - Rontgen cihaz1 ve teferruatmm esas §artla~ile fenni vas1~~anm _ve v~
ziyet plamm gormek ve bu hususta fazla 1zahat almak uzere Istekh
lerin Yenipostane civannda KlZtlay .h.a~mda KlZllay istanbul depo
su DirektOrliigiine miiracaat etmelen 1lan olunur. 

Gayrimenkul Sat1' Ilant 
istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden : 

Bay Harilaos Veladikasm Sandlglmizd~n 18167 ~esab nu~arasile aldJgi 
~300 lira borcuna kaql birinci derecede 1potek ed.tlen vadesmde borcunu 
0demcdiginden dolayl hakkmda yapllan takib iizeri~e 3~02 numarah . ka
nunun 46 nc1 maddesinin matu!~ olan 40 nc1 maddesme g~r~ sahlmas1 1cab 
~den Beyoglunda eski Hiiseyinaga yeni Kuloglu mahallesmm Alyon soka. 
g~~da 479 ada 13 parse! ve eski 13 yeni 17 kapl ~:umarah. ( ka~s~ro ye te_s
hlhne gore 24 parse! bu parsel ve 14 parsel ile mu~terektir) kargir blr e~I? 
talbaml bir buc;uk ay miiddetle a~lk arttirmiya k.on_mu~tur. Sati~ Tapu Sicrl 
ka~drna gore yapilmaktadir. Artt1rm1ya girmek lSti.yenler 350 hra pcy ak
~es1 verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin temmat mektubu . da k_abul 
olunur B' 'k . b'·t·· '1 1 B ledi'ye resimleri ve Vakif Icaresl ve t . . 1n mi§ u un verg1 er e e . t · 27 I aviz bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aidd1.r. Artt1rma ~ar names!! . 
17/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandik Hukuk . ~len 
S · · I" lu 1zahat erv1sinde a~1k bulundurulacaktir. Tapu sicil kaydl vesa1r uzum fa §artnamede ve takib &lsyasmda vard1r. Artti~mtya girmi~ olanl~r~ .• bun-
3~1 tetkik ederek satihga ~Ikar1lan gayrimenkul hakkm~a. her ~eyi ?fgreni 
~.1§ ad ve itibar olunur. Birinci arttlrma 27/9/938 tanhme musadt sa 1 

gunu Cagaloglunda kain Sand1gtm1zda saat 14 ten 16 ya kada~ yapilacaktir. 
!"fuvakkat ihale yapilabilmesi iGin teklif edilecek bedelin terc1han almma~t 
lCab eden g&yrimenkul miikellefiyeti ile Sandtk al .. cagm1 tamamen gec;II?{§ 
olrna.,I ~arttlr. Aksi takdirde son arttiramn taahhiidii baki kalm~k liarti e 
18/10/938 tarihine muudil Jllh gllt1tl 1\Yhi mtthalde ·Q ayhi !laatte son arihr
rna Yaptlacaktir. l3u flrttt~·m:t&l griyritYt~nltul en qok artttrartth i.isti.inde bu a
kilacakttr. Haklar1 ttpu iilcillerile i!lbit olmtyan :i!Akadarlar ve irtifak h~k~l 
sahiblerinin bu hakHi.rlm v~ husU!:llc bb: ve masarife da1r iddialar~m 1~an 
t~rihinden iiibaren 20 gi.in ic;:inde evrakt miisbitelerlle beraber daire~mze 
hiJdirrneleri laztmd1r. Bu .,uretle haklarmx bildirmemi~ olanlarla. har.lan 
tapu sicillerile sabit olm1yanlar satl~ bedelinin payla~masmdan bane kahr
~ar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 37/60 dos.va numarasile Sandt· 
gtlbrz Hukuk I§leri Ser visine miiracaat etmcleri liizumu ilan olunur. -D t K K A T 
. Ernniyct Sandtgt. Sandtktan alman gayrimQnkulii ipotek 
1~tiyenlere tahmin edilen k1ymetin yar~ma kadar ikraz yapara 
gore kolayhk gi:istermekted.ir. 

BAYBURT ~ORUH UN FABRiKASI 

Tiirk Anonim ~irketi Direktorliigiinden: 
Fabrikam1za ustaba~1hk vazifesini yapacak bir usta almacaktir. Usta

da aramlacak evsaf : 
1 - Turk olmak ve Tiirkiye Cumhuriyeti yurdda~1 bulunmak. 
2 - Unculukta ve fabrikanm makinelerini i§letmekte ve fcabmda tamir 

etmekte ehliyeti bulunmak. 
3 - Torna i~lerinde miitehass1s olmak. 

Her turlii konforu cami fabrika ittisalinde bir ev hila icar ustaba~l
nrn ikametine tahsis edilecek ve maa§I ibraz edecegi vesaike naazran ken
disile mutabtk kalmacakt1r. 

Yukanda gosterilen evsaf1 haiz uncu, tesviyeci ustalarmdan talib 
olanlarm $imdiye kadar Gah~hklan miiessese ve fabrikalardan alm1~ ol
duklan hiisniihal ve ehliyet vesikalanm teklifnamelerile birlikte Bay
burdda Coruh $irketi Direkti:irliigiine gonderilmek suretile miiracaatleri 
ilan olunur. 

I istanbul Komutanllg• ilinlart I ____ ........_ __ _ 
1 - <;atalca Miistahkem mevki komutanhg1 birlikleri i~in a§ag1da 

yazi11 dort kalem taze sebze 25 temmuz 938 pazartesi gunu saat 9,30 da 
ihalesi yapilacaktir. 

Tutan tlk teminatl Miinakasa 
Miktan Lira K. Lira §ekli 

Ay~eka&n fasulya 
Pathcan 

4800 408 31 
5100 331 50 25 Ac;1k eksiltme 

Bamya 900 135 10 
Do mates 3600 252 19 

Hepsinin tutan Hepsinin ilk teminatl 
1126 50 85 

2 - $artnamesi hergun Komisyonda goriilcbilir. isteklilerinin ilk te
minat makbuz veya mektublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yaz1h vesikalarile beraber ihale Riinu vakti muayyende Fmdtkhda 
Komutanhk Satmalma Komisyonuna gelmeleri. ( 4332 ) -1 - Makamca pahah goriilen !stanbul Komutanhgma bagh birlikler 
ihtiyac1 olan a§ag1da yaz1h be§ kalem taze sebze 30 temmuz 938 cumartesi 
giinii saat 11 de tekrar kapah zarfla ihale edilecektir. 

Miktan Muhammen Tu. ilk teminah 
Ay§ekadm fasulyast 
Pathcan 

35000 2975 223 13 
35000 2275 170 63 

Domates 14600 1022 76 65 
Barny a 6450 967,50 72 56 
Ye§il sivri biber 2500 125 9 38 

Hepsinin tutan 
7364.50 

Hepsinin ilk teminatl 
552.35 

2 - $artnameleri hergiin Komisyonda goriilebilir. i:steklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayllr kanunun 2 ve 3 iincu mad
delerinde yazth vesikalarile beraber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektublanm Fmd1kllda Komutanhk Satm
alma Komisyonuna vermeleri. • 3 " ( 4465 ) 

ihale giinii talibi <;1km1yan istanbul 
Komutanhgma bagh birlikler i~in 40,000 
kilo sadeyag1 satm almacakbr. Tekrar 
kapah zarfla ihalesi 4 agustos 938 per
~embe giinii saat 11 de yapilacakbr. 
Muhammen tutan 38,000 lirad1r. !lk te
minati 2850 lirad1r. $artnamesi 190 ku· 
ru~ mukabilind9 verilebilir. isteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 saylh kanunun 2 ve 3 unci.i 
maddelerinde yaz1h vesikalarile hera • 
ber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline Kadar teklif mektubla
nm Fmd1khda Komutanhk Satmalma 
komisyonuna vermeleri. ( 4468) 

** * 
<;atalca miistahkem mevki komutan-

hgt i~in 70,000 kilo fmn, 70,000 kilo 
hamam ve 80,000 kilo tutu~turma odunu 
satm almacakbr. A~1k eksiltme ile iha· 
lesi 30 temmuz 938 cumartesi gunu sa
at 10,30 da yap1lacakbr. Muhammen tu
tan mecmuu 3520 liradll'. Hepsinin ilk 
teminah 264 lirad1r. $artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii mad • 
delerinde yaz1h vesikalarile hera ber 
ihale giinu vakti muayyeninde Fmdik
hda Komutanhk satmalma komisyo · 
nuna gelmeleri. (4467) 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh btrlik-

ler i~in 286,000 kilo tutu§turma odunu 
satm almacaktlr. A~tk eksitme ile iha
lesi 30 temmuz 938 cumartesi gunii sa· 
at 10 da yap1lacakhr. Muhammen tuta-

n 3718 lirad1r. ilk teminah 279 lirad1r. 
9artnamesi her giin komisyonda gorule
bilir. tsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 iincu maddelerinde yaz1h vesika
larile beraber ihale giinii vakti muay
yeninde Fmd1khda Komutanhk Satm
alma komisyonuna gelmeleri. (4466) 

*** 
<;atalca Mustahkem mevki komu

tanhgt i~in 9000 kilo sadeyag1 satm 
ahnacakttr. Kapah zarfla ihalesi 25 
temmuz 938 pazartesi giinii saat 11,30 
da yap1lacakhr. Muhammen tutan 8370 
liradtr. ilk teminab 628 lirad1r. $art
namesi hergun Komisyonda goriilebi
lir. !steklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayl11 kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazl11 vesikala· 
rile beraber ihale giinii ihale saetinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmd1khda Komutanllk 

Satmalma Komisyonuna vermeleri. 
( 4333) 

*** 
Gatalca Miistahkem mevki komu

tanhgi birlikleri i~in c7000· kilo gaz 
yag1 satm ahnacakt1r. A~1k eksiltme 
ile ihalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
gunu saat 9 da yaptlacal:hr. Muham 
men tutan 1295 liradn. !lk teminatl 
98 lira&r. $artnamesi hergiin Komis
yonda ~oriilebilir. tsteklilerin ilk te· 
minat makbuz veya mektublarile 2490 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii madde • 
lerinde yazth vesikalar ile beraber 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko
misyonuna ,gelmeleri ( 4331 ) 

Istanbul Dordiincii icra MemurJugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Turk Anonim $irketine birinci derece ve 

s1rada 1potekh olup tamamma ii~ ehli vukuf marifetile 6770.- alh bin 
yedi yiiz yetmi§ lira k1ymet takdir edilmi~ olan Arnavudkoyiinde Adah
dimitri sokagmda eski 11, 13 yeni 7 kap1 numarah sag taraf1 ve arkas1 
Ayanofiri sokag1, solu 1 harita numarah bane, cephesi Adahdimitri soka
gile mahdud evin evsah : Zemin kat : Sokaktan mermer merdivenle giril
dikte karos.n•en pabu~luk iizerinde bir oua ve camckanla boliinmii§ bir 
koridor iizet·inde yekdigerine gecyilir iki oda olup birinin tavanlan tezyin
li kagtdlarla ortiilii iki oda ve tekrar hir kap1 ile BY!'Ilan bir koridor i.ize
rinde iki oda ve bir haladan ibarettir. Bu koridorda bodrum ve birinci 
kab ~1kan merd.ivcnler vard1r. Bodrum kat: K1rmiZ1 ~ini di:i§eli bir kori
dor, karosimen ve zemininde sarm~ bulunan bir ta~hk iizerinde iki komiir
liik, bir halil., zemini ~rini bir kiler, maltiZ ocakh zemini ~ini bir mutfak, bir 
odunluk ve zemini ktrmiZl ~ini ~imento ~ift tekneli ve sabit kazanll bir 
c;ama§Irhane ile bir odadan ibarettir. Ta§hgm bah~eye kaptsi vard1r. Bah~e 
yan taraftaki Ayanofiri sokagma demir parmakhk kap1s1 bulunan ve et
raft krsmen ta~ liuvar, ve k1smen parmakhkla muhat bulunan bah~ede 
yedi aded meyva ve ~i~ek fidanlarile, beton bir sarm~ ve ha§ap ku~iik kii
mes ve bodrum kattan bah~eye inen merd~venleri vard1r. Birinci kat: Bir 
koridor ve bir sofa i.i..zeritlde bir hala, bir od.a, ve zemini karosimen ve ter
mosifonlu vE mermer kurnah ve emaye kiivetli bir banyo mahalli ve ay ... 
nca i.i~ odadan ibarettir. Ikinci kat: Bir koridor ve sofa i.izerinde ii<; oda ve 
Zf.mini ~rimento iistii ortiilii ve ah~ab korkuluklu iki tarastan ibarettir. Bina 
ah§ab dograma ve tavanlar kamilen yagllboyah olup pencereler panjurlu 
ve bodrum kat pencereleri demir parmakllkhd1r. ikinci kattan mada di
ger katlar ve merdivenler kamilen mu~amba di:i~elidir. Evin ii~ cephesi 
sokaga nazirdir. Bina ve di§ yiizleri kamilen boyah olup halihaztr vaziyete 
gore muhtac1 tamir olmadigi anla~tlan ve umum mesahas1 336,50 m2 olup 
bund.an 136 mZ bina ve mlitebakisi bah~e olan evin tamam1 a~1k artttr
miya konmu§ olup il~n tarihinden itibaren §artnamesi herkes 1p.rafmdan 
gi:iriilebilecek ve 26/8/933 tarihine rashyan cuma giinii saat ondan on ikiye 
kadar dairemizde a~1k arttlrma suretilc satllacaktlr. Satt~ Emlak ve Ey
tam Bankasmm 844 numarah kanunu hiiki.imlerine tabi oldugundan mez
kur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttlrma yapilmaks1zrn 
gayrimenkul yukanda yazrh giinde en fazla arttn:anm iizerinde brrakila
caktlr. Arttlrmtya i~tirak i~;in muhammen k1ymctin yi.izde yedi bu~;ugu nis
betindc pey ak~esi veya milli bir bankanrn teminat mektubu te.vdi edilmek 
laztmd1r. Biriken bina vergilerile ~op ve fener resimleri ve tellaliye ve 
vaktf icaresi sah~ bed.elinden odenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli mii§te
riye aiddir. Sah$ bedeli pe!!in odemck lazimd1r. icra ve iflas kanununun 126 
net maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhll!-rla diger alakadarlarm gay. 
rimenkul iizerindcki haklanm ve hususile faiz ve masraflarma dair olan 
iddial!lrllli evrekt miisbitelerile birlikte 20 gun i~inde dairemize bildirme
leri Iaz1mdtr. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmad.tk~a satl§ be
delmin payla~masmdan haric kahrlar. Allikadarlarm i~bu kanun madde
sine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyen
lerin 938/455 dosya numarasile dairemize miiracaatleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan : 
t~bu gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek 

ktymctin % 50 si kadar bankanm mevzuatl d.airesinde istikrazda buluna-
bilirler. ( 4758) 

(Jim to umu 
Londrada me~hur Raynes Park muessesesinln ekstra ekstra marka 82 

librelik bakild Raygras ~im tohumu Tiirkiyede valmz miiessesem namma 
gelmi~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve mUesseselerin tecrilbesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iindi Vaktf han, 4 Uncii kat 18 No. da Bahc;e Miman MeviM Baysal Tel: 23426 ...................................... 
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 

8/8/938 tarih . pazartesi gunu. saat 11 de J~Jtanbulda Naf1a Miidiirlugii 
Eksiltme Komisyonu od.asmda ( 18172,53) lira ke$if bedelli Ye~ilkoy Hava 
istasyon binas1 oniinde yaptlacak beton asfalt pist in§aatt kapall zarf usu
lile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i~leri gene! ve hususi ve fenni §art
nameleri, proje, ke§if hul'~sasile buna miiteferri diger evrak dairesinde go· 
riilece ktir. 

Muvakkat teminat : ( 1363 ) lira (00) kuru~tur. 
!steklilerin teklif mektublar1 ve en az ( 15000) lirahk bu i~e oenzer i§ 

yaptigma clair idarelerinden alm1§ oldugu vesikalara istinaden Naf1a Ve
Hletinden almmi§ 938 senesi ehliyet ve Ticaret Odas1 vesikalan ve kapah 
zarflanm 8/8/938 pazartesi giinii saat ( 10 ) a kadar istanbul Nafta Mii -
diirliigiine vermeleri IAzimdir. 4501 )' 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari I 
Muhammen 

Cinsi Miktan bedeli ilk teminat ibale gunii 
Ton Lira Lira 

Kriple maden 120 14 126 4/8/938 Per§embe 
ki:imiirii , saat 11 de 

Gureba hastanesine liizumu olan yt.~kanda cins ve miktar1 yazlh komiir 
a~;1k eksiltmiye konulmu§tur. ihalesi yukanda yazth gun ve saatte tstan
bul Vaklflar Ba~miidurliigii binasmda toplanan Komisyonda yapllacaktlr, 
$artnamesi hergiin Levaz1m kaleminde gorlilebilir. ( 4643 )' -
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12 CUMHURIYET 

Diinyaca taninmi§ ve lecriibe 
bulunan: 

edilmi§ 

Markal1 ampu lerimizin 
Miimessilligini 1 I 7 I 938 tarihinden itibaren: 

AEG ve 
Tiirk Arionim Elektrik ~irketi 

Umumiyesi 
istanbul P. K. 1449 

ELEKTRON 
Tiirk Anonim 

Sirketi 
istanbul P. K. 1144 

I 

firmalartna vermi§ oldugumuzu beyan ve sayn1 
mii§terilerimizin badema yalntz . bu 'iki miiessese 

ile temas etmelerini rica ederiz. 

G. m bHKomrrandifgesef!schart 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve 
T erbiye Enstitiisii Direktorliigiinden : 

l93B - 1939 ders yi11 ic;in Enstitiiniin Tiirk~e • Edebiyat, Tarih -
Cogr12fya, Tabiiye, Riyaziye. Pedagoji, Resim - !§, ve Bed.en terbiyesi §U· 
belerinin birinci smlflarma yeni talebe almacaktJr. Alakadarlar kay1d ve 
kabul §artlarile mi.isabaka imtiham §ekil ve giinlerini Kiiltiir Direktorliik
lerinden ogrenebilirler. Ankarada kay1d i~leri ve imtihanlar Enstiti.ide ya-

llacaktlr. c 2529 ,. ( 4689 ) 

Sulann Kire~ ve Sertligini Alan 
TEMINATLI 

• 

T ATLI SU Y APICI CiHAZI~ARI 
Kuyularm1zm, musluklartnizm en kire~li ve sert sulanm nefis tath 

suya ,_evirir. Evinizde sJ.hhat, giizellik, lezzet, rahathk ve ikttsad, 

imalathanenizde yiiksek menfaatler temin eder. 
Saatte 300 litreden 500,000 litreye kadar. 

Ziirich'de Webbolite A. G. Tiirkiye ve ~ark1 Karip vekili : 

VEBOLiD LiMiTED ~iRKETi 
Merkezj : istanbul-Galata VoY'·oda cad. No. 40-42. Tel: 44507 P.K. 1094 
Subesi : Ankara, Bankalar ·~addesi No. 22, Tel. 2681. P.K. 45 

Prospektiis istE~ yiniz • T ediyatta kolayhk. 

Galatada Liileci Hendek sokagmda 119 numarah -. .. . . . . . " I 
GUNDUZLU, GECELI ve Y ARIM LEYLI 

SEN BENUA 
( Saint Benoit ) Franszz Erkek Lisesi 

1hzari s1mflan vard1r ve olgunluk smavlarma haz1rlar. 
Hergiin saat 9-12 ye kadar kay1d muamelesi yap1lmaktad1r, 

Ac;th§ tarihi : 19 Eylill 1938 

inhisarlar Kocaeli Ba,miidiirliigiinden : 
1 - 23/6/938 per~embe giinii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiye 

konulan Di.izce, Uskiibii Giindogdu, Hend.ek ve Adapazan Bak1mevlerinde 
mevcud tahmini c 2,300,000 • kilo yaprak tiitiiniin istanbul depolarma 
kadar nakliye i~i goriilen liizum iizerine pazarhkla a~1k eksiltmiye ~evril
mi&tir. Muhammen bedel 20,000 lirad1r. 

2 - Eksiltme miiddeti 12/7/938 den 26/7/938 tarihine kadar 15 giindiir. 
3 - Bu yoldaki eksi1tme $artnamesi isteklilere izmit, istanbul, An

kara, Adapaz~n, Hendek, Diizce, Bolu inhisarlar idarelerinden verilir. 
4 - Muvakkat ihale 26/7/938 pazartesi giinii sa at 15 te tzmit !nhi

sarlar idaresinde miite&ekkil Komisyonca yapllacakhr. 
5 - Muvakkat teminat miktan 1500 lira veya o miktar itibari d.ev· 

letc;e musaddak milli bankalar teminat mektubu olup 26/7/938 tarihinde 
saat 12 ye kadar kabul olunur. 

6 - Taliblerin ticaret durumlanm bildirir vesaiki izmitte miite§ek-
kil Komisyona ibraz etmeleri laz1mdir. ( 4656) 

MUSTAFA 
NEZiH 
.A..VI 

24 Temmuz 1938 

Biitiin Iztirablarin • cares I 
• 

Akhmzda tutacagtnJz ve 
cebinizde ta~tmantz 

laztm gelen yegane ilac 

SEFALi 
dir, 

Ba~, Di~, Adale, roma
tizma agnlan, u~ut
mekten husule galen 
k1rlkhklar, nezle vo 
Gripi derhal ge~irir. 
1 ve 12 lik amb~liijJarmt her 

ec2ahaneden araym1z. 

~nakkale Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktan bedeli teminat ihale Ta. ihale 

L. K. L. K. G. 
Odun 1560000 15600,00 1170.00 1/8/938 Pazartesi 
Ekmeklik un 705400 91702.00 5835.10 2/8/938 Sah 
Sadeyag1 _ 24000 24000.00 1800.00 2/8/938 Sah 
S1g1r eti 141800 40204.00 3015.30 5/8/938 Cuma 
Yulaf 298260 17895.60 1342.17 5/8/938 ,. 

1 - Ganakkale Birinci J. Alayma bagh taburlarla Kirazhdaki J. '.f8 
burunun 1 eyh11 938 giiniinden 31 agustos 939 sonuna kadar bir y1lhk ill' 
tiyac1 bulunan yukanda yaz1h be$ kalem erzakm hizalannda gosterilen giill' 
lemec; ve giinlerde J. Alay1 Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yaplla ' 
cakhr. , 

2 - Teminat ve teklif mektublan ihale giinii saat 10 a kadar Kornis· 
yona teslim edibpi~ bulunacaktlr. 

3 - $artnameler parasiZ olarak Komisyondan tedarik edilebilir. (4421) 

Daima Kanunlar1na sadtkt1r 
Yaratan kuv.vet, her insana slhhat ve saadet i~inde ya~amak haklunt 

vermi~tir. Her tiirlii suiistimal ve tabiat kanunlanna ayk1n hareketin 
cezasi oliimdiir. 

Yurdda§! Her zaman kendi kendinin doktoru ol ! Blitiin uzvi• 
yetini gozden ge~ir ve gordiigun en ufak bir anza iizerine derhal faa
Jiyete ge~. Kendinde dli~kiinliik, halsizlik, i~tahs1zhk, kans1zhk, ku-v• 
vetsizlik, tembellik, korkakhk Ini hissediyorsun? Bunlar uzviyetin 
imdat i~aretidir. Cabuk yeti!:! ve hayat eksui olan 

i~miye ba&la FOSF ARSOL tababetin esasm1 te!:ikil eden blitiin doktor· 

lar tarafmdan takdir edilen en miihim ilaclarm gayet fenni bir surette 

te§rikinden yapl)mi§ emsalsiz bir kudret ~urubudur. 

Karu tazeler ve c;ogalhr. i!:itihaYJ a~;ar, hahza ve zekaYI yiikseltir. 

Sinirleri, adeleler) saglamla~hru. Azim ve faaliyeti yiikseltir. Ve bii· 

tUn kudretleri uzviyet.te topbyarak iimrii tabiiyi biitiin ne~elerle ge· 

c;irtir. Jt'OSF ARSOL giine§ gibidir. Girdigi yere saghk dim;lik, ve gene· 

lik sac;ar, her eczanede bulunur. 

Ktrsehir 
Elektrik T esisatt 

Belediyesinden : 
' 

1 - Nafta Vekaletinden musaa.dak projeleri mucibince elektrik te' 
sisatl « 45 • giin miiddetle ve kapah zarfla miinakasaya konmu§tur. 

_II - Bu i~e aid miinakasa §artnamesi, projeler ve evrakx saire I{l!' 
§ehiT Belediyesinde goriilecektir. Muvakakt teminat birinci k1s1m W0 

2932 lira 50 kuru~tur. ikinci kiSim i~in 191 lirad1r. 
III - Eksiltme 7/7/938 tarihinden 19/8/938 tarihine musadif cufl13 

giinii saat 12 de Klr§ehir Belediye Enciimeninde yap1_lacaktrr. 
IV -· Birinci kxsmm1 te~kil eden makine ve elektrik krsm1 • 39096 

lira 32 kt\ru~tur .• 
1kinci k1smm1 te§kil eden santral in§aat k1sm1 ise c 2547 lira 50 ktl' 

TU$tUr.:. 
V - Eksiltmiye girecekler 2490 say1h kanunun tayin ettigi ve mU· 

nakasa §artn.1mE'sinin alt1 ve yedinci maddelerdeki vesaiki haiz olmalllf)l 
§arthr. ( 4413 

SAN'ATIN BiR HARiKASI 
POL YDOR $iRKETiNiN 

sureti rnahsusada Almanyada 
imal ettirdigi 

300 defa ~almakla bozulm1yan 
TUrk~e pliklar•n birinci 

serisi geldi 
Her ince ruhu heyecana getirecek mevsimin en giizel ve en ca1.ib §ark1lllr1 

Gramofon piAklar1nda bQiacakslnaz. 
Memleketimizin tanmmt§ Bestekarlarmdan Mustata Nafiz 

lrmak ve muganniye Fahriye ozses'in 

No. 8008 ~~~~NBEA~s:~s~~Am~~ v~~~:~~~ (~~~~: ,arkll 
Biitiin bayilerden asrarla isteyiniz. 


