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Magazas1 yeni binas1na 

ta~1nd1 ve saytn mii~

terilerini davet eyler. 

BEYOGLU 
Istiklal caddesi 301 

Kemaliye asliye hukuk mahkemesin
den: 

dy,oJ_a f't.n_da cl_in 1 ~Jts_i_ni z_. TURKiYE V~Kili NE[IP ERSE s 
IS-rANBUL CiALATA 
SESLi HAN zULFARUZ SOKAK 

Kemaliyenin Hapanos Eklregi koyiin
den Deved ogullarmdan Ahmed kans1 
Hayriyenin kocas1 Ahmed aleyhine ac:;
ml§ oldugu bo§anma davasmda mi.id • 
deaaleyh Ahmedin ikametgahmm mec:;
hul bulunmas1 dolay1sile davetname -
nin ilanen tebligine karar verilmi§ ol
dugundan muhakeme giinii olan 7/9/ 
938 c:;ar§amba gi.ini.i saat 11 de mahke
mede bizzat bulunmadigi ve yahut bir 
vekil gondermedigi takdirde hakkmda 
1gtyab karan verilecegi ilan olunur. 

~·----------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
Konya Vilayetinden: 

A~Ik Eksiltme fiani 
1 - Yap1Iaca1t f§ler' 
a - 1500 lira ke§if oedelli Ereglide :Alan ar:Km tamiri. 
b - 3000 lira ke§if bedelli Karamanda 1brala deresi. 
c - 3500 lira ke§if bedelli Ak§ehirde Koc:;a§ ve Egrigoz sulan uzerinde 

yeniden ac:;tlacak kanal giizergahmm tesbit ve proje ve evrakt 
ke§fiyesinin tanzimi i§leridir. 

2 - Bu i§ler 22 agustos pazartesi giinli saat 11 oe Eksiltmiye Konul
mu§tur. 

3 - Mektubla evvelce miiracaat eden taliblere bu i§lere aid §artname 
ve krokiler gonderilmilltir. Yeniden §artname ve krokileri gormek istiyen
ler ihale guniine kadar Vilayet Su i§leri Biirosuna tahriren veya bizzat 
miiracaat edebilirler. 

4 - Bu i§ler ayn ayr1 veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - isteklilerin ihale giin ve saatinde Konya Vilayeti Uaimi Encii· 

menine % 7,5 teminat ve serbest diplomah miihendis olduklarma dair 
vesikalarile muracaat etmeleri ilan olunur. ( 4602 ) 

BALSAM iN KREMLERi 
Gece - giindiiz - yagh - yags1z 

ve ac1 badem 

BALSAMI'l\l KREMLERi 
Biitiin diinyada birinciligi tasdik edilmi§ slhhi giizellik kremleridir. Gece 

ic:;in yaglt - giindiiz i~in yagslZ ve halis aCJ.badem ~e§idleri vardtr. 
Hususi vazo ve tiiblerde satJ.lu·. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANES1 
Beyoglu - istanbul 

Elaztg iskan Miidiirliigiinden : 
Elaztg merkezind.e 15 c:;ift goc;men evinin muhammen bedeli 15,206 

lira ve 20 tek evin muhammen bedeli 10911 lira, Karakoc:;an kazasmda 17 
~ift evin muhammen bedeli c 19677 ,. lira c 33 • kuru§, Sivrice kazasmda 
11 ~ift evin muhammen bedeli c 14198,. lira olup kapah zarf usulile eksilt
miye konulmu§tur. 

2 - Talibler % 7,5 tminah muvakkate verecekleri gibi in§aat i§lerin
ae bulundukiarma dair N aftadan ve Ticaret Odasmdan musaddak hirer ve
sika ibraz etmeleri mecburidir. 

3 - ihale 11 agustos 938 per§embe giinii saat 13 te Elaztg 1skan Mii-
aurliigiinde te§ekkiil edecek Komisyonda yaptlacaktir. . 

4 - Talibler yevmi mezkUrun saat 12 sine kadar temmah muvakka
telerile C.iger vesaiki Kornisyon Reiligine gandermeleri Iaztmdtr. 

5 - Bu hususa aid ~artnameler iskan Miidiirliigiinden parastz olarak 
almrr. Haricden istiyenler mektub iicreti gondermeleri icab eder. ( 4855 ) 

13 UncU YlldonUmU 

!~,!::m::~~:.::: Buyukdere Beyaz Park Ha~~~=-:da 
Miinir Nureddin Konseri 

BEYAZ PaRKIN 13 ONCU YlLD6N0M0 miinasebetile sureti mahsusada 
haztrlanan Konseri sabaha kadar eglenqe ve numaralar!a dolu muhte~em bir 

KIR BALOSU taklb edecektlr. 
Duhullye serbesttlr. 

Universite A. E. P. Komisyonundan: 
Universite merkez binasmm on cephesinin 4564.53 lira ke§ifli badana 

ve tamir i§i 11/8i938 per§embe giinii saat 15 te Rektorlukte ac:;tk eksiltmiye 
konulmu§tur. 

Isteklilerin ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel Istanbul Baymdrrhk Direktorliigiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i~ler yaphgma dair vesika ve 938 Ticaret .Odas1 kagtdile gelmeleri, 
~artname hergiin Rektorliikte goriiliir. ( 4511) 

Baytarlar ve ~iftlik Sahiblerinin ,. · 
Nazan Dikkatine 

Beygirler, Bakart Hayvanlar, Koyun ve ke~iler i~in 

P A S T 0 R Miiessesesinin ( Dalak ) 

!i}ARBON A$1LARI 
gelmi~tir. Biitiin ecza depolarmdan isteyiniz. Umuml deposu 
Bay Jiil Krepen Galata Voyvoda Han No. I Istanbul 

Harita Genel Direktorliigiinden : 
1 - Ankarada Harita Genel Direktorliigii fotografhanes\ne bir fotog-

rafc;t almacaktir. 
2 - Aranan evsaf ~unlardtr z 
A - Tiirk tebaas1 olmak, 
B - Askerligini yapm1~ bulunmak. 
C - Yaptmlacak slhhi muayenede sthhati tam olmak, 
D - 35 ya~m1 gec;;memi§ bulunmak, 
E - Husnii ahlak ve hal sahibi bulunmak, 
F - Fotograf ve rotii§ i§lerine vaklf olmak, 
G - Yaptlacak imtihanda muvaffak olmak, 
H - 30 temmuz 938 tarihine kadar miiracaat etmi§ l::iulunmak. 
3 - Ayhk iicreti altmt§ lira olup gosterecegi ehliyet ve iktidara gore 

tezyid olunur. 
4 - Talibler Ankarada Harita Genel Direktorliigii Kartograf ~ubesi 

Miidiriyetine mi.iracaat etmelidir. imtihan Ankarada yaptlacaktlr. 
c 2520 ,. ( 4586 ) 

BANK 
Denizyollar1 i,Ietmesi 

iZMi.R FUARINA TENZiLATLI BiLET 
1 - izmir Fuarmt ziyaret edecek yolculara mahsus olmak iizere biitiin 

iskelelerd.en izmir ic;;in yiizde 50 tenzilath gidi§ - don~ biletleri 
verilecektir. 

2 - Bu blletlerin satl§ma 10 agustos 9~8 tarihinden itibaren ba§
Ianacak ve 9 eylul ak§amt nihayet verilecektir. 

3 - Bu biletleri hamil olan yolcularm tabi olduklan §artlar biletlerin 
arkalarmda yazth oldugundan bunlann kemali itiha ile okun. 
mas1 rica olunur. 
izahat almak ic:;in acentalanmtza miiracaat edilmelidir. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
8/8/938 tnrih pazartesi giinii saat 11 de istanbulda Nafta Mi.idiirliigii 

Eksiltme Komisyonu od.asmda ( 18172,53 ) lira ke~if bedelli Ye§ilkoy Hava 
istasyon binas1 oniinde yaptlacak beton asfalt pist in§aatl kapah zarf USU· 
lile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i§leri gene! ve husus1 ve fenni ~art
nameleri, proje, ke§if hul•asasile buna miiteferri diger evra-k dairesinde go
riilecektir. 

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

yaphgma dair idarelerinden aim!§ oldugu vesikalara istinaden Nafta Ve
kaletinden ahnmi§ 938 senesi ehliyet ve Ticaret Odast vesikalar1 ve kapah 
zarflanm 8/8/938 pazartesi giinii saat ( 10 ) a kadar istanbul Nafta Mii -
diirliigiine vermeleri Iaz1mdrr. 4501 ) 

Prevantorium- Sanatorium Direktorliigiinden: 
1 ) Motor en az 6 silindirli ve en az 75 fren beygir kuvvetinde olacakhr. 
2 ) Dingiller aras1 en az 112 olacakttr. 
3 ) Dingil tertibahnda en az 4 ade<1 amortisor bulunacakbr. 
4 ) Frenlerden ayak freni her dort tekerlek iizerine tesir edecektir. 
5 ) Lastikler en az 6.00 pus geni§Iikte olacakhr. 
6 ) Bir aded komple Iastikli stepne verilecektir. 
7 ) $andar ve taktmlar birlikte verilecektir. 
8 l Teslim miiddeti sipari§ten itibaren 45 giindur. 
9 ) Teslim fiah 1475 liradrr. 

Kurumumuz ic:;in satm almacak evsaft yukanda yazllt §asiyi vermek is
tiyenlerin 1/8/1938 pazartesi giinii saat 12 ye kadar te.klif mektublanm Di
rektorliige vermeleri. 

Dr. lhsan Sami 

Bobreklerden idrar torbas1na 
kokiinden temizlemek 

kadar yollardaki hastahklar1rt mikroblarJnl 
i~in ( H E L M 0 B L 0 ) kullaniniZ 

Oksiiriik ~urubu 
Oksii.ri.ik ve nefes darb~, bo~
maca ve ktzanuk oksuri.ikleri t~in 
pek tesirli flacd1r. Her eczanede 

Bobreklerin ~tah§ma kudretini arhnr, kad.m erkek idrar zor luklartm, eski ve yeni helsoguklugunu, mesane iltihabmi, 
bel agnsmt, slk slk idrar bozmak, ve bozarken yarunak hallerini giderir. Bol idrar tem.in eder. 

Silihat Vekaletimizi~ resmi ruhsatm1 haiz bulu~!ln ( H E L M 0 B L 0} her aczanede ~ulunur. 
DIKJ{AT: (H E L M 0 B L 0, idrarmtzt temizliyerek mavile~tirir. . . 

• • ' t . • ! . . . • . 

• ve ecza depolarmda bulunur. 

Zayi - istanbul 5 inci ilk okulundan 
alml§ oldugum §ehadetnamemi zayi et
tim. Yenisini c:;tkaracagmndan eskisinin 
hiikmu yoktur. 

323 Perihan Moran 
--- @-~ . -

Sall.!b ve ·a~harrtrt: }•anaa Nadi 
Umumt ne~nvatt tdartJ eden Yaat hlert 

Mtzdilrll: Hiltmet Miinil Vlaen 

cumhun11~ matbaa.n 

-------

Bat, di§, nezle, grip, romatizma:, nevralji, klrikhk ve biitUri 
agriiarimzi derhal keser •. lcabinda giinde 3 ka§e ali¥bilir. -- ----

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru§luk bedeli ke§ifli elektrik tesisa .. 

tmdan 13712 lira 50 kuruliluk ktsm1 kapah zarf usuljle miinakasaya konul
mu~tur. 

ihalesi 2218/938 pazartesi giinii saat 15 te Bolu Belediye Enciimeni hu
zurile yaptlacakhr. 

isteklilerin ke§if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru§ muvakkat te
minat akc;esini ve 2490 sayth kanunun 10 uncu ma<W~sinde yazth olan Ia ~ 
z1m vesaiki ve tekli£ mektublarm1 ihale saatinden evvel Enciimene verme
leri laztmdir. 

Proje ve §artnameler Bolu Belediyesinden ve !stanbulda Galata :Ase • 
kurazione handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet l§tkpmardan alma • 
"Qilir.. ( 4691) 
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COTV 
Guzellik mustahza
rattnt tecrilbe eder
seniz,"arttk ba~ka hie. 
bir marka mustahza-. 
ratl kullanmak iste~ 
meyeceksiniz ; ·cunkJ •. 
C 0 T V g (l"z~e Ill I( 
mustahzaratt size 

1 GOZELLIGI 
~ GE~CLLGI 

ve 
I 

~ CAZIBt:VI 
..__........__. ·-~-·---··~--------......... ~'! tern in edecektir. 

RUJ:~A~~OM-~UDRA-FLAKSAK 

/ COTY .. 

ME$HUR FRANSIZ MARKASI 

aliligin 

\ 
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)" 

et 
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Erzurumda yep.iden yaptlmakta olan ilk okul binasmm 22998 lira 68 

kuru§ bedeli ke§ifli ka.rgir aksam1 ikmal~ in§aatl kapall zarf usulile ek· n1z 
siltmiye konulmu~tur. Rir 

1 - Eksiltme 11 agustos 938 per§eml::ie giinii saat 16 d.a Vilayet Daimt §af 
Enciimeninde yaptlacakttr. 

2 - Muvakkat teminah 1724 lira 93 kuru~tur. 

3 - istekliler evrakt fenniyesini Vilayet Daim1 .Enciimeninde ve Na• 
fta Miidurli.igiinde okuyabilirler. 

4 - istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayth niishastll' 
da inti§ar eden talimatnameye gore 938 takvim ytlma mahsus ehliyet ve• 
sikast ile birlikte Ticaret Odast vesikast vesair evraklarmt miihiir mumile 
iyice kapatilmi~ ve miihurlenmi§ bir zarfa koyup birinci maddede yaztl~ 
saatten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimenine gondermeletl 
mecburidir. Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 4677 ) tesi 

I 

KIZILAY 
istanbul Deposu Direktorliigiinden: 

1 - Satm almacak bir aded Rontgen cihazt ve teferruah 5 agustos 938 
tarihine rastl!yan cuma giinii saat on birde kapah zarf usulile eksilt· 
meye konulmu§tur. · 

2 - Rontgen cihazt ve teferruatmm esas ~artlarile fenni vastflanm ve va· 
ziyet plamm gormek ve bu hususta fazla izahat alrnak iizere istekli· 
lerin Yenipostane civarmda Ktztlay hanmda Ktzilay istanbul depo· 
su Direktorlugiine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Gole Malmiidiirliigiinden : 
sad 
ker 
du 

15055 Hra bedeli ke§ifli kazar~nz kona~mm no.~s~n ka!an k~.smm ikmal; tigj 
ic;;in 2490 numarah arttrrma, ekstltme kanunu hukumlerme gore 15/7/93 lllo 
gi.iniind.en itibaren 21 gun miiddetle miinakasaya konulmu§tur. . 

Talibler mezkur kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki §eraiti hat~ 
vesikalarile birlikte ihale giinii olan 4/8/938 giiniine musadif peqembe 
giinii saat 11 de yiizde yedi bU(~Uk teminah muvakkate akc:;esile Gole :rJ$' 
liye Dairesinde miite~ekkil Komisyona miiracaatleri. ( 458_:] 

Siimer Umumi Miidiirliigiinden : Bank 

Memur Altnacakttr 
Gemlik Sungipek fabrikas1 ic;in 140 lira iicretle almanca, muhabef' 

terciime ve daktiloya vaktf bir memur almacakhr. 
Taliblerin 5/8/938 tarihine kadar tahsil vesaikile Ankarada Umu~ 

Mudiirliige miiracaatleri beyan olunur. • 2645 • ( 4803 

Bir 
~i~e 

Yalnaz EViNiZDE delil CEBiNIZDE bile 

bulun· 
mall 

NERViN Uykusuzluk • Slnlr aarlla -
ra • Asabi 8ksUrUkler • Bay• 
ganhk • Barp donmesi • ~ar• 

panb ve sinirden ileri gelen bUtU111 rahatsazhklara 

I Y I EDER 
Ne nehatt, ne kimyevt zehirli hi!( bir rnadde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

§en, 
tniz 
sila 
bizi 
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• 
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Kemalizm 
ink1lab1n1n prensipleri 

{·--------------~ 
15 inci y11 Madalyas1 
C. H . P. Gene! Sekreterl1gi 
Curnhuriyetin 15 1nci yildon· hatl.l'a-

Sl olarak, bir tarafmda Biiytik nderimiz 
Atattirktin kabartma bir resiml lle Altl 
ok, diger tarafmda Cumhuriyetin 15 inc! 
Vlllm tesbit eden yaz1 bulunm iizere 
Partimizce blr madalya yapt1 acakt1r. 
San'atkarlanmlZm, acttgmuz bu iisaba-

BOyiik Turk medeniyetinill tarihi VP. 

sosyolojik tetkiklerini ihtiva eden fev
kala.de enteresan bir eserdir, 

Yazan: 
" M. Saffet Engin Onbe~inci y1l S8fl: 5104 -ISTANBUL- CAGALOGLtJ 

Guma 29 Temmuz 1938 1 

kaya i§tirakleri ve haztrllyacak:lar nfunu
nelerl agustosun onuna kadar c. H! Partlsi 
Genel Sekreterliglne gondermeler1 rica o

\_lunur. 
Telgraf ve mektub adrest: Cumhur1yet. istanbul • Posta k:utusu: 1stanbU1 No. 246 

Telefon: Ba~Smuharrtr ve ev1: 22368. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa 1rnm1 24299 • 24290 

Alman ticareti. Lord Halifaks lngillerenin 
Numan Menemencioglu diin harici vazigelini anlalzgor 

--- --- -

Tiirk -
Berlinden ~ehrimize dOndii Filistin Yahudileri « Fra~sa ile Ita.lyanin 

........ M3fbil3'i'.hUii'i'y.'8'ii........ Hariciye umumi k8tibinin beyanatl milis ordu yaplyorlar arasindaki gerginlikten 
Memleketin her taraf1n- d } •• t •f• 

aleyhdariiQI ffiUZir <<Biitiin Tiirk maUarmm hi~bir takyid ve tahdide da kanh hlldiseler 0 ay1 ffiU eeSSI IZ » 
VB geri bif Cereyandlr tibi olmaksiZin Almanyaya ihrac edilebilmesi devam ediyor Nazmn beyanabm Lord-] 

Bu hiirriyetin insanlrgrn bin
lerce senelik rstrrabdan son· 
tQ keyli idareye kar§l elde 
etmege muvaffak oldugu yeo 
8'ane miidafaa vasrtasrdtr. 

~ az1 memleketlerde bir miiddet· 
lQ) tenberi, matbuat hiirriyetinin a· 

leyhine atJp tutmak moda oldu. 
. - Fikir serbestligi de neymi§ efen

d11ll t diyorlar. Milletin oz menfaatlerine 
11Ygun dii§miyen dii§iincelerin bas1hp ya· 
b~l~asma nas1l goz yumulur? Kafasi 

1
rzrrnkine yatm1yan adami sustururuz, o· 
ur biter. F rans1z ihtilalinin icablan bu a

Slrda ya§amazlar. 

Dikkat edecek olursamz boyle dii§ii
nen ve boyle yazanlarm hepsinin muhtelif 
totaliter rejimler sayesinde i§ giic; sahibi 
olrnu§, fikir ugrunda degil, ekmek ugrun· 
da hayata ahlmi§ opportunist adamlar ol
~Ugunu goriirsiiniiz. Ma~bu~t h~rri:,etin~ 
altalamaga c;ah§uken tlen surduklen 

l"lladdelerin arkasmdan: 
Ba§ka tiirlii olursa rahahmtz ka\;ar, 

l"llevkiimizden, ekmegimizden oluruz. 
E:ndi~esini kolayca sezmek kabildir. 

, Cemiyete idealist olarak baglanml§ bir 
lnsan, matbuat hiirriyeti aleyhinde bulu
llabi!ir mi "? Evet bulunabilir. Fa kat yal-
l!~z ve ancak cemiyetin varltg1 tehlikeye 
l!ltdigi anlarda, yahud herhangi bir inki
§af hamlesinin heniiz tabii seyrini bula
lnad!gt devirlerde. 

Matbuah hiirriyetten mahrum kalan 
~ernieketlerde extra - juridique ( gayri 
ukuki) bir idare §ekli var demektir. Bu

nun iki tiirlii izaht olabilir: 
Keyfi idare. 

•. Bir siyasl rejimden otekisine atlamak 
1~1n zar A •• ··1 · ( 't' ) 'd . un goru en g~J§ transt ton 1 a· 
res~, 

· 1' otaliter rejimlerden hie; biri birinci 
~~ah §eklini kabul etmiyor. istisnasiz hep, 
d a~ad1g1rnJz devrin bir transition devri ol
t ugunu, bunun mes'uliyetlerini mtlannda 
\~§ldJklanm ac;lkc;a soyliiyorlar j cemi-
Jet, ke d" . l . A •• • b ll' n 1sme sunu an s1yas1 re]tmi e-
r~lnsedigi giin, fikir hiirriyetini derece de
id~: son haddine kadar geni§leteceklerini 
na Ia. ediyorlar. Sagh, sollu biitiin rejim 

Zanyecileri §U fikirdeler: 
az «- F r anstz ihtilali hiirriyet ugrunda 
set~lk <;a~l§h t Demokrasiyi halka benim
dan 17 I<;m az m1 emek sarfetti? 1789 
sad k 99 a ve sonra 1870 e kadar Fran
ker~er ac; .~e~e deh§et havas1 esti? Ka~ 
du.) A hurnyet kaldmld1 ve tekrar kon
tigi~ kncak halkm demokrasiyi hazmet· 
lllok e . anaat getirdikten sonradu ki de-

rast t f I _ t ara tar an: 
den k §kte §imdi kuvvetliyiz, hi~ bir§ey
kir a or rnuyoruz, dediler. Arhk her fi-

tarnJzd b d Yapabl a ser est<;e propagan asm1 
rn 1 ~ttr 1 Jr. Demokrasi istikbalini kurtar

·» 
Veil~ ave ediyorlar · 

temin olunmu~tur.» Kudiis 28- Hayfada Arab ahali. lar Kamarasl alkl,Iarla 
Y ahudilerin magazalarmda yangm CI • 

Numan Menemencioglu diin kend'isini Sirkeci gaTmda lkartihyan Alman 
ibiiyiik el~isile g<iriitiiyol'l 

Almanya ile yaPilan ticaret miizake ~ 
resini idare etmi$ olan Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi Murnan Menemencioglu 
diin sabahki ekspresle Berlinden ~ehri -
mize donmii&tiir. Menemencioglu diin 

Anadolu Ajansinin bir muharririne §U 

beyanatta bulunmu~tur: 
«- Berlin miizakerelerinin esasmi te$

kil eden meselelerden en miihimmi Tiirk
[Arka.n sa. 8 siltun 1 del .......................................................................................................................... 

A • • • •• 
r a 
bir plio hazidani:fof 

Enstitii]er ve muhtelif zirai te,ekkiiller birer ameli 
meslek mektebi haline getirilecektir 

----~·· 

~-~~ j~~~ 
{(fl~ :!~:\ [1~[1 
[1~11 .... _... .. 

Ankaradaki Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

Ankara 28 (T elefonla) - Yiiksek 
Ziraat enstitiileri muhitinden aldJgJm ma
lumata nazaran Akkopriiden Ciftlige gi
den yo! ii~erinde ve ~iftlige donecek kop-

riiniin sagmdaki Marmara ko§kiine mi.i
tenazir mt Yi.iksek Ziraat enstitiisiine 
tahsrs edilmi§tir. Enstitiilerin §imdi i§gal 

(Arkasl Sa. 'l siltun 4 tel 
I 1 1 Ill II I I I I Ill I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I~ I I I I I I I II I II I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I II I I 1 1 111 1 1 t 1 11 1 It I I I I I I I I I I I I I I I II 1 II 11 1 

Valansiya §ehri diin 
bombard1man edildi 

Bir ingiliz gemisi hasara ugrad1, bitaraf mii,ahid
lerden biri oldii, ~ehirde miihim hasarat var 

karmakta, y ahudi mahallerinde bomb a tasvib etti 
atmakta ve yollardan gecen Y ahudilere 
fena muamele etmekte berdevamd1r. 
Yollar, gecilmez bir haldedir. Nablus -
tan Kudiise giden yol Arablar tarafm • 
dan 8 kilometre boyunca tahrib edilmi~
tir. Diin T elavivden Kudiise giden yol
da miinakalat miiteaddid defalar ink1taa 
ugrami$ ve otomobillere tecaviiz edilmi$
tir. Bir Y ahudi otobiisiiniin yolcusu 
Remle admdaki Arab $ehrinde bir bom
ba atm~ga haz1rlamrken yakalanml$flr. 

Milll Yahudi meclisi, bir sivil muha -
f1z heyeti teskil etmek maksadile goniillii 
kuvvetleri Telavivde toplanmaga davet 
eden bir beyanname nesretmistir. 

[Arkast Sa. 8 siltun 4 tel 

Enstitiideki yang1n 

kasden ~Ikardmif 

Eski makinist mua vini 
intikam almak istiyormu' 

Oniversitenin Cagaloglundaki Kimya 
enstitiisi.inde dordiincii defa olarak gec;en 
per~embe giinii yangm c;IkhgmJ, biiyiik 
bir tehlike atlauld1ktan sonra ate~in et
rafa sirayetine meydan verilmeden itfaiye 
tarafmdan sondiiriildiigiinii yazm1~tik. Bu 
husustaki tahkikat teke!Jlmiil etmi§ ve yan
gmm Mehmed Onar tarafmdan kasden 
ika edildigi anla§JlmJ~tJr. 

Mehmed Onar, enstitiide makinist 
muavinligi yapmaktadir. Bundan evvelki 
yangmlarda Mehmedin dikkatsizliginin 
biiyiik bir rol oynad1g1 anla§Ildigmdan 
kendisine 15 giinliik mecburi izin veri! ~ 
mi~ ve bir daha enstitiiye ugramamast 
aynca tenbih edilmi§tir. Bu vaziyet kar
§Ismda Mehmed Onar, i§ten <;Jkanlmasm
da laboratuar memuru N acinin amil ol
dugu zannma kap1lm1§ ve mumaileyhten 
intikam almak hevesine dii§lllii§tiir. 

Y ap1lan tahkikatta Mehmed Onann, 
aym yirmi birinci per§embe giinii enstitii 
kap!cismm bir bu<;uk saatlik mezuniye ~ 
tinden is.tifade ederek ic;eriye girdigi ve 
N acinin odasmdaki dolabJR altmdaki ka
g!dlan kibritle tutu§turdugu anla§Jlml§hr. 
Ara§hrma neticesinde enstitii kap1s1mn a
nahtan, Mehmed Onann dolabmdan ~~
kanlm!§tlr. Mehmed Onar, mevcuden 
Adliyeye t~slim edilmi§tir. ........................ , .................................. . 
M. Hitlerin yaveri 

Londraya gidiyor 

<;emberlayn' e Fiihrerin 
bir mektubunu verecek 

Londra 28 - Lord Halifaks, evve!
ki p;iin M. Cemberlayn'm Avam kama
rasmda ingiliz ~ italyan itilH1 hakkmda
ki beyanahm tekrar ederek 11oyle demis
tir: 

«- itilafm imza edilmesinin Fransa 
ile italya arasmdaki miinasebatm salah1 
iizerinde derhal bir tesir has1l etmeme -
sinden nekadar miiteessif oldugumuzu 
hicbir zaman g_izlemedik. ltalya ile Fran
sa <Uasmdaki miinasebat dostane bir rna· 
hi yet iktisab ttmedikc;e itil il.f1n gayesi el
de edilmi& addedilemez. Bazi mehafil, 
itilafm hedefi F ransa . ile ingiltereyi bir
birinden ay1rmak oldu~unu iddia etmek-

[Arkast Sa. 8 sutun 1 del 

lngilte-e Hariciye Na:zan 
. Lord Halifaks 

Ill Ill I I IIIII Ill II I Ill I I I I II Ill I I I Ill II I Ill II I I 11111111 I I II II I Ill Ill ttl II till I 111111 Ill Ill 111111111 I IIIII Ill I II tilt Ill II II 

M. Hamza Pafa bu akfam gidiyor 

Misafir Amiral §erefine 
diin bir ziyafet verildi 

Gazetemize beyanatta bulunan Hamza Pa,a: «Bu 
yiiksek eserler karfiSinda bir M1s1rbnm duyacag1 

his, ancak iftihard1r» diyor 

Tiimamiral Maihmud Hamza Pa,a diin Istanbul Vali&inin. ziyafetinde 

Elmahrusa yatile, ~hrimize geldigini T arabyada Tokatltyan otelinde, VaH 
diinkii sayJmizda haber verdigimiz M1s1r Muhiddin Ostiindag tarafmdan §erefine · 
donanma kumandam Ti.imamiral Mah- verilen ziyafette bu!unmu§tur. · 
mud Hamza Pa~a. diin saat 13,30 da, [:.4.rkast Sa. 6 siltun . 5 tel 

Yar1n ba$hyoruz 
0 

.- Bizde d b·· 1. I k H Ik .. lllJrnj . .. e oy e o aca . a rew 
gUn ~~k. ustiinliigi.ine ic;ten kani oldugu 

et1 cag 1~ 1 ~~ h~~riyetine hududlanmJzi a~a
llt{ tr,1~ d ..: .;~d1hk heniiz gec;i§ devrini a tla t-
3' B lgllz. 

Londra 28 - Deyli Mey[ gazetesi, 
Vidman'm yann Londraya donece~ini 
haber vermektedir. Mumaileyh, Cern -
berlayn' e Hitler'in bir mektubunu tevdi 
edecektir. Bu mektubun bir hava itila£1 
maksadile in~~:ilizlerle Almanlar arasmda 
yap1lacak miizakerelerin esaslanm ihtiva 
etmesi muhtemeldir. 

• 

R.us; ~evik ihtilalinin ilk senelerinde, 
olrna a a matbuat hiirriyetinin kaldmlmJ§ 
olaraknk komiinizme bir hiicum vesilesi 
1' rotzk. u.~.Ianan bir muharrire kar§J Leon 

1 ~oyle diyor· 
sos;:-rDtrnek ki me~§eviklerle ve ihtilalci 
te b .. 1

1st erie gutlak gtrtlaga harbetmek-
4 und ~ lllatb ugumuz halde, onlara bir de 

Bizi liath hiirriyeti verecegiz oyle mi? 
§en, Kai vetmek i<;in burjuvalarla birlr
rnize 0

1
J"k ve Denikin ordularile lizeri

silah ~a II Iran bu adamlara kar§t cephede 
bizj v u anu~en, cephe gerisinde ellerine 

Urmak t<;in silahlann en kuvvetlisini 

NADIR NADI 
[Arkas• Sa, 3 sutun 3 d6l 

Jspanyada bulunan halyan .niilliilerinden bir: grup 
(Y azrst 8 inci aahifemizae). 

Berlin, ademi maliimat beyan 
ediyor 

Berlin 28 - Salahiyettar Alman me
hafili, Hitler'in yaveri yiizba~J Vid -
man'm Londraya ikinci bir seyahat ya
pacaib ve Fiihrer'in bir mektubunu 1n • 
gi)iz Ba$vekiline gotiirecegi suretindeki 
haberden ademi malumat beyan etmek • 
tedir. Bundan bMka ecnebi bir memba
dan tere~$iih eden ve Hitler'in bugiin 
Berline avdet edece~i ve orada miihim 
bir konferans akdedilecegine dair haber
ler burada tekzib edilmektedir. 

[ArK.ast Sa. 3 sutun 3 del 

0 
Sizi heyecandan heyecana 
siiriikliyecek olan yeni biiyiik 

roman1m1z: 

0 
Nakleden: 
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2 CUMHURtYET 29 Temmuz 19:1R -
Adliye Sarayl nerede yap1lacak? 
tetkik komisyonu diin 

ilk i~timaini yaph 

( $ehir ve Memleket Haberlerl ) 
Belediye intihab1 

Tanzim edilen fisler ev· • 
Jere tevzi ediliyor 

Eski hapisane binastnin tarihi kiymett" hakL.:nda dJ'yOniimiizdeki eylulde yap1lacak bele • 
K.l e intihabma esas olacak fi~lerle kar • 

mimar Sedad ~etinta~, komisyona miihim 
izahat verdi 

tonlar Kad1koy, Uskiidar ve Adalar ka
zalarmda tanzim edilmi~ ve fi~ler doldu
rulmak iizere evlere dagihlmaga ba~lan· 
mi&hr. Beyog\:1 ve Eminoni.i kazalarm
da da soy adlan esasma gore tanzimi 
I cab eden ikinci k1s1m defter lerin tanzi
mme ba~lanmJ~hr. Beyoglu kazasmda 
kurs mahiyetinde lise mezunu gender <;a
hstmlmaktadJr. !slerin <;abuk bitmesini 
temin maksadile bu gencletden muvaffak 
olanlar diger kazalara taksim edilecek ve 
buralarda iicretle istihdam olunacaklar • 
d1r. lntihab zamam gittik~e yakla~makta 
oldugu icin Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Ostiinda~ Kachkoy ve Oskiidar 
kazalan muamelatm1 tefti$ etmi$tir. 0 · 
niimiizdeki hafta i~inde diger kazalan da 
~eze<:ektir. 

Motorlii sanayi 

erbab1n1n dilegi 

Defter tutmak kiilfeti 
kar,tsinda motorler 

sokiiliiyor 
Muamele verigisi kanununun baz1 hii

kiimlerini tadil eden kanunun defter tut
maga mecbur ettigi ve vergiye tabi tuttu
gu be§ beygirden a§agi kudretle ve ondan 
az i~i ile c;ah§an sanayi erbabma verdigi 
miihlet bu aym son giinii nihayete ermek
tedir. 

:A.dliye Vekaletinin gosterdigi liizum 
iizerine eski hapisane binasmm tarihi va
ziyetini tetkik etmek iizere tesekkiil eden 
komisyon di.in Belediyede Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Usti.indagm riyase
tinde ilk toplantiSim yapm1shr. Di.inkii 
toplanttda iptidai hamhklar iizerinde 
$1;oriisiilmiis; plan ve projeler de tetk;k 
edilmi~tir. 

Bir taraftan alakadar ve miitehassts • 
lar binanm tariht baktmdan ne dereceye 
kadar ktymeti bulunduguna dair mev -
cud vesaiki tedarikle komisyona verecek
leri gibi diger taraftan da birka~ giine 
kadar komisyon heyet halinde mahallin
de bir tetkik yapacakhr. 

vab1 giide&tiriyor.. Halbuki hakikatte 
Tiirkler cami kadar saray da yapm1~lar· 
d1r. Y almz Sinanm 26 aded saray yap-

miS oldugunu hep biliyoruz. Fa kat im -
paratorlugun inhitat devrinde s1k s1k 
vukua gelen siyasi kan~Ikhklarda birc;ok
lan kasden mahvedilrni~tir. 

i~te bugiin ~erefli toplantmtza mevzu 
olan Atmeydam saraymm yiiksek ktyme

ti bu yokluk ve nedret karsiSlnda da bir 
kat daha artmaktadtr, halbuki babalarJ· 
m1zm yapm1s oldugu saraylann hepsi bu
~iin mevcud olsayd1 bile Atmeydam sa
ray! gene ba~hbasma hiirrnet edilecek bir 
k1ymet olarak ortada dururdu. 

Ben buradaki binamn ktymetini, kro
noiisini, ve bir saray oldugunu kitablar
dan veya ar~iv tetkikatile degil, onu re
leve ederek kans kan~ ol<;iip resimlerini 
yaparak buldum .. Bu binamn ta$1art ve 
tuglalarmm ve biitiin mimarl te~kkiilii • 
niin ~a~maz ifadesine bakarak ve mesle-

SEHIR ISLER/ 
Diikkan ve magazalarm ya

pacait ogle tatili 
YtkiimasJ mevzuu bahsolan umumi 

hapisane binasmm eski bir Tiirk saray1 
ve tarihl bir bina oldugunu, p;azetemize 
yazd1ih makalelerle miidafaa eden mimar 
Sedad Cetintas, diinkii ic;timada da nok
tai nazanm izah etmis ve ezciimle demi~
tir ki: ki ihhsastma dayanarak buldum ve 1srar· 

«- Diine kadar dimagmi ve kalemi- Ia bu binanm Onbesinci ve Onaltmc1 a· 
ni c;ah$hran diinya bilginleri arasmda bi- sular .arasmda yap1lm1$ bir saray oldu • 
taraf ve realist birc;ok alimlerin eser ve . gunu iddia ediyorum. 

Dilkkan ve magazalarm da ogle ta • 
tilme tabi tutulmalan haklkmda yaptl
makta olan tetkikat devam etmektedir. 
i§ dairesile Ticaret Odast §imdiye kadar 
bine yakm milessese ile temas yaparak 
bu hususta bir rapcir haztrlamaga ba§
lamt§lardlt'l. Belediye riyaseti Ticaret 
Odasmm buna dair noktai nazarmt sor· 
mu§tur. Tatil esas itibarile muvafik 
gorlilmektedir. Yalmz bunun hangi sa
atlar arasma tesadiif etmesi dogru ola
cagi ara§tmlmaktadtr. Bu cihet de ta
yin edildikten sonra kararm tatbikma 
g~ilmek ilzere tedlbirler almacakb.r. 

Defter tutmak mecburiyetinde buak1 • 
ian imalathane sahiblerinin ekserisi bu i
§in kiilfeti kat§!Stnda motorlerini sokme~i 
tercih etmektedirler. Bu vaziyet kar§ISin· 
da kalan tornac1, dogramacJ ve mobilyeci 
esnaf1 da marangozlar cemiyetine miira
caat ederek biiyiik bir toplanh yapmi§lar
dtr. Bu toplantJda 230 mii.esseseden mii
rekkeb olan Uzunc;at§l tornact esnafmm 
190 tanesinin makinelerini sokmek kara
tlnl verdigi ve bir hafta zarfmda kuka 
yakm miiessesenin motorlerini sokerek ka
nkadim el ve ayak tezgahlarile c;ah§maga 
ba§ladtklan mevzuubahs edilmi§ ve ver
giden degil defter tutmak mecburiyetinin 
agnbgmdan §ikayet edilerek Maliye Ve· 
Hletinin kendilerini de kanunun «S» flk· 
rasma ithali ic;in seksen imzah bir takrir 
hamlanmt§hr. Bu takrir Maliye Vekale
tine gonderilecektir. 

Paras1z ban yo fikirlerini hiirmetle anarken Tiirkler 
hakkmda mimarl mevzuu bahsolurken: 
(Bu ~adm Slrtmda ve omrii at iistiinde 

ge<;mis olan milletin orijinal bir mimarisi 
yoktur .. ) hiikmiinii basan insafSIZiara 
dahi sahid olmusuzdur. Halbuki Basra 
korfezinden Azak denizine, orta Avru
paya kadar, Tiirkistandan simali Afri -
kaya kadar ayak bashgl yerlerde bugiin 
bile mimari eserleri serili olan . bu yiice 
millet p;iiniin birinde de Bizans medeni
yetinin en k1ymetli eserlerini bagrmda 
toplami$ olan istanbulu ahp merkez yap
hktan sonra sava~ meydanlannda at oy
natmastm bilen babalanmlZ ~hir haya
tmi da c;ad1r .altmda ve at iistiinde mi 

gec;irmisler, yoksa her millete nasib olm1· 
yan medeni bir enerji ilA- ve ~ndi, rtthiJn· 
dan yarattp kendi zek.as1 ve kendi elilc 
ona viicud ve ~ekil verdigi orijinal bir 
mimarinin binbir c;e&id niimunelerile ca
mileri, medreseleri ve saraylarile bu sehri 
siislemesini bilmi&ler midir? Bu sua lin ce
vabmi benim kmk dokiik malumat ve bc
yanat.Jma muhtac olmadan siz verebilir
Simz. 

Gerek Marmaradan vapurla, ~erek 
karadan trenle bu ~hre yakla~anlar ev
vela istanbulu siliietindeki Tiirk mede -
niyeti sahikalarile goriir ve tamrlar. !s -
tanbul biitiin tabii p;iizelliklerile birlikte 
evvela bir tarih ~ehri ve ~ok zengin bir 
miizenin ta kendisidir. Bu miizede dola -
strken sag1m1zda solumuzdilki medeniyet 
eserlerine hiirmetkar olmaYI bilmeliyiz, 
hesabs1z ac:hmlarl.a aya$bm1Zin dola~aca
RI bir bibloyu k1rmaktan, etegimizin ta· 
kiiacagt bir k1ymeti devirmekten c;ok ~e· 
kinmek mecburiyetindeyiz. 

T epeleri babalanm!Zin medeniyet 
eserleri olan $ehir taclarile, vadileri ve 
diizliikleri kJymetli san'at eserlerile dop· 
dolu olan bu ~ehrin zairleri zahiren hakh 
bir sua! sorarlar: 

- Tiirkler yalniz cami mi yapmi$ -
lar, hani saraylan yok mu, sivil mimari 
eserleri nerede? I 

Gerc;i zavahir bu suale verecegimiz ce-

lzmir (Hususl) - F uarm ac;tlma ta
rihi yakla§mJ§ht. Y almz fuar sahasmda 
degil, §ehirde bile §imdiden alaka ba§la
ml§tlr. <.;:iinkii fuar, beynelmilel mahiye
tine ragmen, fzmir ic;in de ikttsadi bir 
ktymeti haizdir. Senenin bir aymda fuar 
kanahndan lzmire dort be~ milyon lira 
girmekte ve hayat, birdenbire c~nlanmak
tadtr. 

F uarda Ba~ekilin ve diger vekillerin 
de !zmire gelmeleri muhakkak bulundu -
':undan rF~-- t :reck izlllir ve mmtaka i§· 

Koca Sinan bu saraya sonradan bir 
kap1 daha a<;mi&tlr. Ostad Sinanm biitiin 
miihim eserlerini senelerce etiid ederek 
ansanbl ve detaylanm resmetmi~ ve Si
nan atelyesinin adeta bir c;omezi haline 
gelmi& bir arkadasm1z s1fatile en ehem· 
miyetsiz motiflerde bile Sinamn kalem ve 
c;alJSI~Im tamd1i'bm ic;in Sinanm eseri ol

dugunu tereddiidsiiz olarak kabul etti • 
gim bu kapmm sonradan a~Jlmts oldu
gunu yerinde y.apacagJmiZ tetkikatla he
pinize kabul ettirebilecegim .. 

1stimlak kanununda yapda
cak tadilat 

!mar plammn tatbiki s1rasmda tcsa
diif edilecek m~killatl goz. onU.ne alan 
belediye, Nafta Vekaleti nezdinde te
§ebbilste 'bulunarak istimlak kanunun· 
da 'baz1 tadilat yaptlanasmi istemil~ti. 
Vekalet esas itilbarile belediyenin bu ta
lobini kabul etmi§tir. Belediye kendi 
noktai nazarma gore yaptlmasmt iste
digi tadilatm hututu esasiyesine dair 
bir rapor tanzim ederek Vekalete gon
derecektir. 

Belediye, gelecek sene 
deniz hamamlarl 

yapttracak 
Ac;tkta denize girmek yasak oldugu 

halde mahdud ve muayyen birkac; plaj
dan ba§ka deniz hamam1 mevcud bulun
mamasmdan bu yasak temin edileme -
mektedir. Bu noksam gozoni.ine alan Be
lediye halka ve bilhassa genclere mahsus 
olmak iizere mtiyacJ kar§thyacak kadar 
paras1z deniz hamamlari yaphrmaga karar 
vermi§tir. Bu sene mevsim gec;tigi ic;in bu 
karar ancak gelecek sene tatbik edilebi· 

Bununla da sabittir ki bu sarayin kro
nojisini Sinandan evvele, Onbe~inci am 
sonuna ve Ikinci Beyaz1d zamamna aid 

kalmaktadJr. Mahallinde yapacaR"tmtz 
tetkikatta da sizlere birc;ok delillerini ar
zedeeegim 'bu sarar hakkmi:Jaki kanaa
timde mum ve c;ok imanhy1m. 

V/LAYET•T£ lecektir. , 
Deniz hamamlari ic;in Y enikapi ile 

Binaenaleyh tarihi ve mimari abidele._ 
rln en samimi himayeye' mazhar oldugu 
parlak Cumhuriyet devrinde bu kiymetli 

Turk saraymm bir tek ta&ma ili&ilmesine 
musaade edemiyeceginize de imamm 
tamd1r.» 

. Hayvan sergisi · J(umkap1 ve Be§ikta§la Ortakoy arasm-
Her sene ac;Iltnakta olan vilayet liay! daki sahiller muvaf1k goriilmektedir. Ge

van sergisi bu seneki at yan§lanndan lecek sene buralarda yaphnlacak deniz 
sonra gene Edinekaptda ac;Ilacaktlr. hamamlarma paras1z girilecegi ic;in ac;Jk
$imdiden ihzarat yapllmaktadtr. ta denize girenler de s1k1 bir takibe tabi 

Koyliilere verilecek damizhk tutulacaklardir. 

------------------------------
Tamir ettirilecek tarihi eserler 
Sultanahmed camiinin d1~ avlu ihata -

sm1 te$kil eden k1ymetli eserlerden eski 
medrese binasile Sultanahmed tiirbesi ve 
Dariilhadis evvelce Miizeler idaresi ta
rafmdan tamir ettirilmisti. Cami mii$te
milatmdan olan diger harab eserlerin de 
esash $ekilde tamirlerine karar verilmi~ • 
tir. 

Bu binalardan sebil iizerindeki fkinci 
Osman kam ve Mahyor odalarile Da • 
riisstbyanm roleve planlan Miizeler mi· 
man Kemal Altan tarafmdan hamlan • 
maktad1r. 

Bu ktymetli eserlerden bazisinin miil
kiyeti maalesef evvelce V ak1flar idaresi 
tarafmdan baz1 &ahislara verilmi&ti. 

Miizeler idaresi Eski eserleri koruma 
enciimeni, tarihi ve mimari hirer k1ymet 
ifade eden bu eserlerin &ahislar elinden 
kurtanlarak tamir ve ihya edilmeleri idn 
le$ebbiisatta bulunmaktadir. 

Diin belediye reisi muavini Raufun 
ba§kanhgmda tstanbul vilayeti dahi • 
Iinde kaza kaymakamlan bir toplanti 
yaparak koylillere verilecek dam1zhk· 
tar ve Istanbul koylerinin kalkmma i§
leri etNifmda goril§illmii§ ve bazt di • 
rektifler verilmi§tir. 

KO LTOR ISLERI 

Liseler askeri kamplar1 
Resmi hususi biitiin liselerin askeri 

kamplan iki giin sonra nihayete ere -
cektir. Bugiin kamp imtihanlan yapl· 
lacakttr. 

Bursa muallimlerinin ta
sarruf sandtgl ~ok faydab 

oluyor 
Bursa (Hususi) - Bursa muallimle

nnin on uc; senedenberi faaliyette bulu
nan tasarruf sandtgl bu giin 30-35 bin li
rahk bir biit~e iizerinde c;ah§makta ve 
muallimlerimizin her tiirlii ihtiyaclanna 
mukemmel bir §ekilde cevab vermektedir. 
Tiirkiyede hemen hic;bir vilayette bu ka
dar yiiksek bir para ile c;ah§an tasarruf 
sand1g1 yoktur. Muallimler her ay en a
§agJ olmak uzere 5-10-15 liraya kadar 
sandtga para yatumaktadular. Bu suret
le biriken paralar istiyen muallimlere 
mevduatile maa§ miktannda odiinc ola
rak verilmektedir. Muallimlerin seyahat
leri ic;in kendilerine yardtm edilmektedir. 
Bir muallim istedigi ve ihtiyac hissettgi 
zaman uzun miiddet maa§mdan kesilmek 
iizere sandtktan para alabilmektedir. Ay
nca, tasarruf sand1g1 muallimlere her a
ym yirmi sekizinde maa§lanm avans ola
rak vermekte ve buna mukabil bir liradan 
10 para gibi ciiz'i bir komisyon almmak· 
tadtr. Bu avans maa§Iar muallimlerin it
lerine c;ok yaramaktad1r. 

T asarruf sandtgmm olen muallimlerin 
ailelerine yardtm fash da vardtr. Bu sene 

leri de bu meyanda tetkik edilmi§ ola - yeni heyet yeni biitc;eyi tanzim ederken 
cakttr. F uan bizzat Ba§vekilin ac;masi bu yardtm miktanm daha c;ogaltacakhr. 
muhakkak addedilmektedir. Belediye re- Sandtgm azas1 «250» kadar muallim
is: !stanbulda Ba§vckilimize de hamhk- den miirekkebdir. llkkanunda sand1gm 
lar ve vaziyet etrafmda malumat verecek- yeniden te§kili ve yeni idare heyetinin se-
tir. c;ilmesi mukarrerdir. 

F uann elektrik tertibah i<;in de be§ Bursa muallimlerinin ~u tasarruf san-
miitehassts gelmi§tir. Giimriikten, kiilli - d1gmdan c;ok istifadc ettikleri anla§Ilmak
yetli miktarda elektrik malzemesi <;tkanl- tadn. Giizel ve ornek olacak bir yard1m 
maktadtr. Her halde bu seneki izmir fu- te§ekkiilii clan tasarruf sandtgi, muallim
an, ge~en senekilere nisbetle gem§ mik- lerimizin stktldtklan zaman ba~vurduklan 
yasta farkh olacakt1r. l kend1 miiesseselen olmu§tur. 

MOTEFERRIK 
Mare§al F evzi c;akmak 

Ankaraya gitti 
fie; giin evvel tefti.§ seyahatinden ~eh

rimize donmil§ olan Genel Kurmay 
Ba§kam Mare§al Fevzi <;akmak Anka
raya donmila~tilr. 

lngiltere hiikumeti Kredi da
iresi miidiirii gidiyor 

ingiltere ile hilkumetimiz arasmda 
akdedilen kredi anla§masmm tatbikati 
iizerinde temaslar yapmak iizere bir 
milddettenberi §ehrimizde bulunmakta 
olan 1ngiltere hilkumeti kredi dairesi 
miidilrii Mr. Nikson, bugiin Londraya 
avdet edecektir. 

<;ocuk Esirgeme Kurumunun 
faaliyeti 

<;cuk Esirgeme kurumunun istanbul 
§Ubesi nisan, may1s ve haziran aylar1 
ic;inde yaptlgt i~ ve muavenetlerin is
tatistik cedvellerini hazirlami§tlr. Bu 
cedvellere nazaran iic; ay zarfmda 7360 
c;ocuga 339,830 kilo slid, 325.800 kilo ~e
ker dag1tm~, slid damlasmdan 536 c;o
cugu muayene ve tedavi etmi~, muh
telif dogum, bak1m evlerile c;ocuk kli
niklerine nakdt yardtmlarda bulunmu~
tur. 

DF.NIZ IST~F.RI 

Deniz tarifeleri ipka edildi 
Halic ve $irketi Hayriyenin iicret ta

rifelerini tetkik etmek iizere deniz ti -
caret mi.idilrliigilnde toplanan komis -
yon $irketi Hayriyenin sene ortasmda 
ihdas ettigi kombine biletlere ttskiidar
Kuzguncuk hatb iizerinde yiizde 80 
tenzilat yapbgt ve iit; ayhk karnelerle 
bilet ilcretlerini kilc;lik Bogaz mmtaka
smda yiizde 40, yukart Bogazda yilz
de 50 ucuzlattlgi ayhk karnelerle de 
halka tenzilat yapildigml goz onlinde 
tutarak ~irketin daha fazla tenzilat yap
masma imkan olmad1gma karar vermi§ 
ve bilet iicretlePini oldugu gibi ibka et
mi§tit'l. 

Halic idaresi bilet iicretlerini de tet
kik eden komisyon bu idarenin va • 
purlannm tamiri ve Halic sekenesinin 
azalmasl do~aytsile §imdilik ilcretleri
nin indirilemiyecegini gormii~, Deniz -
banka bagh miiesseselerin iicret tarife
lerini tetkik eden komisyon da diln son 
ic;timamt yaparak Akay tarifesini goz
den gec;irmi§ ve esash bir degi§iklik 
yapmamt§hr. 

Yeni tarifeler tasdik it;in Ankaraya 
g6nder1lecektrr. 

-Et fiatlar1 

Ge~en seneye nazaran bu 
yd daha ucuz mu? 

ingiltere • Almanya • 
!talya 

D ngiliz Ba§vekili Avam Kamarasmdl 0 Hariciye N ezareti biitc;esinin miiza 
Bu sene ba;mda, lstanbulda et fiatla- keresi miinasebetile soyledigi mufM 

nnm normalin fevkmda bir yiik- sal nutukta, <.;:ekoslovakya meselesinin a 4t 
scklikte bulundugunu goren hiiku- zii olan <.;:eklerle Siidet Almanlan aras1n 
met, fstanbuldan ba§hyarak biitiin mem- daki ihtilafm halline Lord Riinciman'tl 
leketin et fiatlanm dii~iirmek ic;in bir a- mutavass1t ve miitehassJs olarak yardur 
dtm olmak iizere celeb, komisyoncu, top- etmesi hakkmda §U esash malumat rt 
tanc1 ve kasablann miimessillerini Anka- izahatJ vermi§tir: 
raya davet etmi§ ve bizzat Ba§vekil Celal <<<.;:ek hiikumetile Siidet Alman · 
Bayarm riyaseti altmda yap1lan toplan- Ian arasmdaki miinazaada hangi tarafrt m·· 
tiiardan sonra istanbulda et fiatlarmm hakh ve hangi tarafm haks1z oldugun' Ya 
kiloda asgari I 0 kuru§ indirilmesi takar- esash ve sahib bir surette tetkik etmeksi kal 
rur etmi§ti. Bu tenzilatm tatbikma I mart zin bir karar vermek mii§kuldiir. Dige: ku 
938 tarihinden itibaren ba§lanmi§tl. taraftan ingiltere ve Fransa hiikumetler ile 

Martm birinci giinii gazetelerde c;tkan meselenin sulhan hallini istemektedirlet· nin 
Vali Muhiddin Ustiindagm beyanatma Bunun i~in iki devlet Prag hii.kumetin Ts 
gore yapiian tenzilatm nisbeti §Ubatm son tazyik etmemi§lerse de bu hiikumetin me· c;i 
haftasmdaki fiatlara nazatan · halkm en seleye fazla sertlikle bakmamasma dikka 
c;ok istihlak ettigi karaman etinde vasati etmi;lerdir. 
olarak 12,5, kuzu etinde 10, kiVIrcikta 
12,5 ve sJgJtda 1 0 kuru§tu. Bu fiatlar Bu maksadla Prag hiikumetine milli • 
nisbetler muhafaza edilerek mevsim ve yetlerin yeni vaziyetine aid kararlann: 
piyasa vaziyetine gore degi§ecekti. parlamentoya teklif etmeden evvel Slide: 

Alman partisi lideri Henlein'in naza~ 
Aradan gec;en be§ ay zarfmda et fiat-

! miitaleasma vazeylemesini tavsiye etmir 
anm kontrol eden komisyon fiatlarda 

hi<;bir degi§iklik yapmami§tlr. Her sene et lerdir. Gene parlamentoda, bu hususta 
fiatlarmda ucuzluk goriilmesi mutad olan miizakere ba§lamadan once, Prag hiiku• 
yaz aylan gec;mekte oldugu halde fiat- metinin Siidet Almanlarile anla§masi me' 

lar sabit kalmi§tir. selenin halli ic;in en musib bir yol olaca· 

N gm1 bildirmi§lerdir. 
azan dikkati celbeden §U hali, ra • 

kamlar iizerinde de tetkiki miinasib gor- Bu yolda meselenin halline yardtm et· 

Zor 
rni§ 
Ja 
clir 
ha 

cliri 

rnul 

diik ve §U neticeye vardtk: mek iizere, bir !ngiliz §ahsiyetinin memur 
Ge«en sene temmuzun 29 uncu giinii edilmesi hakkmda Prag hiikumetinin m\1' tkl 

t b I vafakatini aldtk. Lakin bu mutavasslt ve in 
stan u mezbahasmdan et alan bir kasa· 1 &err 

bm defterinde toptan fiatlar §Oyle yazi- tahkikat<;I ne ngiltereye, ne de ba§ka bit 
!Id1r: KIVlrc1k 45, daghc 37, karaman hiikumete tabi olmtyarak kendi bildigi rni§l 
35, dana 30, sJg~ Ir 28. 111 gibi vazif esini yapacaktlr. Zod 

r diirl 
938 senesi 28 temmuz giinii yani diin Siidet Almanlarile Prag <;ek hukume· . 

Istanbul mezbahasmda ayni cins etlerin tinin itimad ve nzalanm istihsal etme~ ti~ 
toptan satl§ fiatlan §UnlardJr: §artile bu vazifeyi Lord RUnciman kabul <.: 

KIVlrcik 45, daghc 38, karaman 37, etmi§tir.» 
dana 30, 81g1r 25. Bu izahattan anla§!ldtgl ve\hile, lngil· 

Gec;en sene gene bu tarihte bu etlerin tere ile Fransa Avrupa sulhunu koruma~ 
perakende vasati fiatt §U idi: ic;in bitaraf bir §ahsiyetin tetkik ve tavas• 

K1V1rc1k 55, daghc 50, karaman 45, sutta bulunmasm1 <.;:ek hiikumetine kabul 
sJgit kemikli 35, kemiksiz 40. ettirmi§lerdir. Lakin, bu vazifeyi yapa' 

cak lngiliz Lordu lngilterenin ve Fransa' 
~imdiki perakende Belediye nark1 ise 

nm bir adam1 olarak degil; vazifesin• 
§udur: KIVIrcik 4 7, daghc 50, karaman 
40, dana 40, sJglt 35. miistakillen kendi ba§ma yapacakt1l• 

Avrupa sulhu Lordun bulacag1 neticelt' 
Goriiliiyor ki bugiinku et fiatlan ge- re ve bunlann da hem <;ekler, hem d 

t;en senenin hem en ayni,: hatta ge- S d A 1 ,,,1 
k I b i.i et lm'anlan tarafmdan kabu eo!' 

~en sene i er u seneye nazaran baz1 nok
mesine bagh bulunuyor, demektir . 

tal:r~~ .PJ~sjl)ld;J,rrw '1 • • •He · ' 1ngiliz Ba§vekili, esasen lngifter~ j]l 

ADL/Y EDE Fransanm Almanyaya kat§l herhangi sU' 

retle ve Pariste iki devletin §efleri ara' 
Eyiiblii Halid tevkif edildi smdaki gorii;melerde bile bir karara gel· 
On bir senelik bir mahkfuniyeti mli

teabb tahliye edilen Eyilblil Halidin, medigini temin ederek Lord Riinciman'].ll 
lit; dart giin evvel Aksarayda bir kadt- tavassuta memur edilmesinin AlmanyaY' 
nm c;antas1m kaparak kac;mak isterken kar§I bir hareket olmadtgml anlatmt~tl!· 
yakaland1gm1 yaZI!m{;lhk. Hatta Ba§vekil daha ileri giderek Af• 

DUn adliyeye getirilen Eyiiblii Hall- manyamn lngiltereye dostlugunu fngili~ 
din sorgusu ikinci sulh cezada yap11 - efkan umumiyesi nazannda tebariiz ettir• 
m1~hr. mek ic;in, Ingiltere ile Almanya .arasmd1 

Halid, sorgu esnasmda suc;unu inkar deniz silahlannm tahdidine aid muahede' 
ederek: nin akdile Hitler'in sulhperverane politi· 
· c- Ben bu kadmi eskidenberi tam- kasmm pratik ve miisbet bir delilini gos· 

nm .. Fakat ne c;antas1m kaphm. Ne de termi§ oldugunu, lakin bu biiyiik hizrne' 
i~inden parasmt aldim. Bu iddia tama- tin §imdiye kadar laytkile takdir ediJrne' 
men hilaft hakikattir.. demi§tir. mi§ olmast teessufe §ayan bulundugunu 

Sorguyu miiteaktb Halid tevkif edil
ilave etmi•tir. mi~tir. ~ 

Bir katilin idami istendi Mister ~emberlayn yalmz Alman)'' 
hakkmda degil, !talyaya kar§J dahi iyi "1 

Bir mi.idet evvel Samatyada sandal- takdirkar bir lisan kullanml§ ve Romad1 

Cl Arab Kemali ba§ma odunla vurarak imzalanmi§ olan !ngiliz • ltalyan misakr 
baytlthktan sonra denize atmak sure-
tile oldiiren !brahim <;etin'in muha - nm §imdiye kadar tatbik edilmemesind1 

kemesine dlin ag1rcezada devam edil - iki tarafm bir sun'u taksiri bulunmad1~· 
mi§tir. ni, bu vesikamn, !spanyadaki AvruP' 

Dilnkii celsede iddia makam1 miita • sulhunu tehdid eden ve Roma muahede' 
leasm1 serdederek, muhtelif deliller sinin tatbik1 ic;in bertaraf olmas1 ~art kO' 
ve §ahidlerin ifadcleri ile suc;un sabit nulan vaziyetten dolayl beynelmilel brl 
oldugunu iddia etmi~ ve katil hadise - mahiyeti haiz bulundugunu ehemmiyetfl 
sinde taammi.id de bulundugunu ileri 
slirerek katil ibrahim <;ctin,'in idamm1 kaydetmistir. 1ngiliz Ba§vekili, Almall· 
istemi~tir. yay1 takdir etmek ve ftalyayi Roma J'lli· 

Muhakeme mildafaa ic;in talik edil • sakmm tatbik edilmemesinde mes'ul saY' 
mi~tir. mamak mretile umumi vaziyetin salah' 

Karagiimriik cinavetinin yiiz tuttugunu anlatmi§hr. Umumi hava· 
muhakemesi nm kii§ayi§ buldugu ciimlesini soziine ha 

time yaparak bu salaht sarih bir suretl1 

Karagilmrukte Draman caddesinde kayd~tmi§tir. 
Yahyay1 i:ildilren Recebin muhakeme • 
sine dlin de agtrcezada dcvam edilmi§- Muharrem Feyzi TOGA 1' 
tir. Dilnkii celsede dinlenen §ahidler -
den Cihad: 

c- Bahc;e kaptsmda dururken bir 
gilrilltil duydum. D1~anya <;tktJgim za -
man Receb ve uzun boylu bir adam 
ellerinde bH<ak oldugu halde birbirlcri
ne saldirmislardJ. Bu s1rada Receb kac;· 
maga ba~lad1. Uzun boylu adam ellerini 
karnma tutmU§ inliyordu .• 

tddia makammm talebi ilzerine va -
kanm sureti cereyam mahkeme hu
zurunda temsil edilmi~tir. 

Muhakeme gelmiyen bir kadm §ahl
din c;agmlmas1· i~in bugiine talik edil
mi§tir. 

P. T. TELEFONDA 

Istanbul • Ankara arasmda 
yeni hir telef'ln hath 

Dort hat iizerinden c;ah~makta olan 
istanbul - Ankara telefon hatlar1 ihti
yaca kafi gelmediginden iki §ehir ara
smda yeni bir telefon hath .c;ekilmekte-

HALKEVLERIN!!J 
Eminonii Halkevinde yap1ll' 

cak ilaveler 
I 

Eminonli halkevine yaptlacak ili1''' 
kLSmm in§asma birkac; giine kadar bBi' 
lanacaktJr. 

!lave kismm tahsisah olan 50,000 ur' 
ile bu sene in§aatm duvar aksamile (,. 
h ortilsil ikmal edilecek ve ikinci blf 
tahsisatla bakiye kalan in~aat yap1l!l ' 
cakhr. 

Cumhuriyet 
../ 

Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraifi : { TUrkiye oa.ric 
't f~ln i~ID 

Senelik 1400 Kr. 2700 ({t• 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
o~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • ~oktur 
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SON HABER L·ER 

<;in ordusu Japonlann 
taarruzunu durdurdu 

CUMHURfYET 

HAdise!er aras1nda 

Cam adam1 seyrederken 
~ am adam1 seyrederken i!;;i· 
~ ~izde . dogan hayretlerden 

MISIR MEKTUBLARI 

Sicaklarla Kahire, suyu 
~ekilmi§ dereye dOndii 

40 kilometrelik bir cephe iizerinde cereyan eden 
muharebede Japonlar 15,000 telefat verdi 

biri de msan viicudiiniin i!;;i
le d1Jl arasmdaki farkm estetik ma· 
nasma karJtdlr. Tabiatin de !;;irkinlik
leri gizlemekte bir insan §uurile !;;ah§· 
m1§ oldugunu kabul edecegimiz geli
yor; dt§anst yald1z ve i~erisi !;;irkef 
olan bir !;;Ok be§eri haller, mua§eretler 
ve miiesseseler gibi insamn tabii ya
plsmda da, i!;; uzuvlarmrn manzara
smdan daha !;;Ok tiksinti veren bir iki 
yiizliiliikle kar§1la§1r gibi oluyol'uz. 

Kral Farugun Tiirkiye seyahati - iki tarafh cuma 
namazlar1 • M1s1r aristokrasisi ve halk • Toplana

cak kongreler • Hele Nahas Pa,a bir dinlensin. 
Kahire, 24 temmuz 

an 
raftt 
un 
ksi· 
iger 

.tier 
rler 
etin 

Hongkong 26 - <<Ajans $ekiai» Li· cephesindeki kuvvetlerini bombard1man 
on daglanna yaptiklan mutemadi hiicum· etmi§ler, dii§mana 300 kadar zayiat ver· 
lar neticesinde verdikleri mi.ihim zayiat ve dirmi§lerdir. Lisue civarmdaki Cin milis
IIlutemadi hezimetler dolay1sile ve Po • leri faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Yang goliine girme te§ebbuslerinin a kim Y angtze'nin §imal sahilindeki Cin kuv
kalmasJ iizerine J apon deniz ve kara vetleri anslZln Si~iden hiicum etmi§ler • 
~uvvetleri takviye k1taat1 gelmeden evvel dir. J aponlar 800 kadar zayiat vererek 
Ilerlemege cesaret etmemektedir. Y angtse §imali §arkiye ricat etmi§lerdir. 
nin §imal sahilindeki Japon k1t'alarmm ~inliler mukabil taarruza 
"fsienshan - T aihuidaki 48 kilometrelik hazrrlanzyorlar 
<;in cephesine bir miiddettir yaptiklan Hongkong 26 - «Ajans $ekiai» 
Zorlama te§ebbusleri hic;bir netice verme· Ecnebi askeri mehafilinden ahnan ha-

Fakat ashnda bu fark var m1? ln
san viicudiiniin bugiinkii di§ manza
ras1 gene insamn eseridir: Sa~larlml· 
z1, sakahmizr, b1yigim1zt ve bmakla
nnuza kendi haline buaksaydtk es
vab denilen siperle tabiatin cildimiz 
iistiinde yapacagl tahribata mani ol· 
masayd1k, metodlu beden hareketle
rile Fidyas'm ortaya koydugu mii· 
kemmeliyet ornegme yakla§maya 
~ah§masaydrk, en giizellerimizin bile 
i~ ve dt§ cihazlar1 arasmda fark kahr 
m1yd1? 0 zaman, belki de en basta 
adamm bObregi ,en giizel kadmm ya
nagmdan daha az ~irkin bir§ey olur
du ve herkes eski bit esvab1 tomistan 
ettirir gibi, ktlh, !;;illi, lekeli derisini 
tersine ~evirterek cdk tarafm1n iiste 
gelmesini isterdi. Cam adamm i!;; 
biinyesinde bir sabcmm §UUru gibi 
dola,arak cigerin, kalbin, hicab1 haci
zin, kor barsagm iistiinde duran 1§1· 
gm aydmlathg1 alemi goriince: <<Ah, 
ne giizel !» diye i~imizi !jiekerdik. 

Size <;oktanberi mektub yazmad1msa 
bu, benden ziyade mevsimin kabahati -
dir. Bu mevsimde Kabire, suyu c;ekilmi§ 
bir dereye doner. ilk sJcaklarla bera • 
ber, herkes yava§ yava~ hicrete ba§lar. 
Keseleri ve i§leri miisaade edenler Av
rupamn ye§il golgeli, sulu, serin memle
ketlerine giderler. Keseleri veya i§leri 
miisaade etmiyenler de hie;: olmazsa !s
kenderiyeye hicret edeJler. Yerlerinden 
kimiidamayip da burada kalanlara da 
Allah ac1sm I 

! 

me
e~ 

bul 

llli§tir. Vukubulan muharebe neticesinde berlere gore, Cin ordusu Honan'm §ima· 
laponlar 15,000 yarah ve alii vermi§ler- Iinde ve Anwhei'nin cenubu garbisinde 
dir. On bir tayyareden miirekkeb bir Cin miihim kuvvetler teksif etmekte ve hum
hava filosu Hankov'daki Japon harb ge· mah bir faaliyetle umumi bir mukabil ta· 
lllilerini bombardtman etmi§ ve bu born • arruz bazirlamaktadtr. J apon arazisi da
bardiman neticesinde bu gemilerden bir hilinde Kifeng ve Lanfeng arasmdaki 
~oklan batmi§ ve yanmi§hr. mahalli tamamile s~ istila etmi§ oldugun
$iddetli muharebe devam ediyor dan Japon k1taatmm barekatma mani ol-

Hongkong 28 - <<$ekiai Ajans1 bil- maktadu. Hopey, «Peyping» eyaletin • 
diriyor» deki Cin k1t' alan faaliyetlerine devam et-

Nankin civarnda Lontende de §iddetli mektedirler. Japonlar tarafmdan i§gal e· 
IIluharebeler cereyan etmektedir. dilmi§ bulunan «Peyping • Hankov» tren 

Yangtze cephesinde muhim bir degi • hath bm1 i§lememektedir. 
§iklik yoktur. Dun Cin tayyareleri An - <;in c;eteleri, J apon mutearriz • 
king • Hukov arasmda bulunan du§man Ianna Peyping'in cenubundaki Pao • 
Bemilerini dort defa bombard1man et • tingin cenubu garbisinde mi.itemadiyen 
mi§lerd'r Neticede Japonlarm bir kruva· taarruz etmektedirler. 0~ defa dii§mam 
Zorii, dort topc;ekeri, iki nakliye gemisi ve hezimete ugratarak mubim miktarda ce -
dart gambotu batmlmi§, bir barb gemisile pane trenleri zaptetmi§lerdir. Cinliler 
iic; gambotu tahrib edilmi§tir. Paoting demiryollarmm miihim bir k1s -

Cin tayyareleri J aponlann Nan kin mmt da ele gec;irmi§ bulunuyorlar. ( a.a.) 
................ ,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,n,HIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIJIII!IIIIIIIIIIIIIIIIu"""""'""""'"'"" """"""'"""" 

gil· 
mak 

Hindistanda gene 

:J kanlt hadiseler oldu 

ingiltere - Meksika 

siyasi miinasebat1 
pa' 

~iisliimanlarla mecusi • 
Jerden o]ii ve yarab var 

1 
.. Rangun 28 - Budist rahiblerle miis
umanlar arasmda c;tkan bir kavga ile bu 

a:'nn 26 smda ba§lamt~ olan dini karga -
j]l 4ahklar, bugi.in en nazik, der~c;eyi buh;nu~
sll' ~llr. Bir~ok katil hadiseleri ve panige se· 

ebiyet vermi§ olan tufek mubarebeleri 
taydedilmi§tir. Askeri k1taat, zabtta kuv· 
hetlerinin imdadma ko~mu§tur. Ticaret • 
aneler kapanmi§hr. Munakalat durmu§· 

tur. 0<; olii ve otuz yarah tadad olun • 
, l'nu§tur. (a.a.) 

Yunanistanda yeniden 

zelzele oldu 
Atina 28 (Hususi) - Dun, biit:.in 

~~tz.ele mmtakasmda yerden gelen giiriil· 
; erie bir!ikte yeni sarsmhlar olmu§tur. 
h'arsintJlar Atina, Tiva ve Eviya'da da 
Iskedildiginden ahali panige tutulmu§, 

11~ a~, Yerlere iltica etmi§tir. 
Oropos ve diger zelzele mmtakasmda 

' evvelk. I I d ~I k I I 'f bu .. 1 ze ze e en sag am a an ev er 

M. Kardinas miihim bir 
nuhik soyledi 

Meksiko 28 - Reisicumhur Karde -
na, bir hitabe irad ederek Meksika hiiku
metinin 1ngiltere i:inayak olmadik<;a 1n • 
giltere ile yeniden diplomasi miinasebetle
ri tesis etmiyecegini tekrar etmi§tir. Mii
§arunileyh, istimlak edilmi§ petrol kum -
panyalarma nakden tazminat verilmesi 
imkanmdan bahsetmi§ ve kumpanya!ai 
bu hal suretini kabul etmedikleri takdirde 
herhangi bir bankaya bir ~ek yatJracagm1 
ve ecnebi tazyikinin devam etmesi halinde 
de Meksikamn hic;bir nevi siyast mula • 
hazaya tabi olmakslZ!n petro1unii §U veya 
bu memlekete s.atmak mecburiyetinde ka· 
J~agm1 ilave etmi§tir. (a.a.) 

Parti Umumi Heyetinin 
diinkii i~tima1 

fnsamn bugiinkii diJ manzarasm1 
yaratan, gene insandtr. Tuvalet, k;. 
yafet, masaj ve friksiyon itinasmt ci
gerlerine, haz1m borusuna ve barsak
larma kadar uzatmaya mecbur ve 
muvaffak olsayd1, biinyesinin i~ 
manzarasm1 da d1§ar1s1 kadar giizel
le§tirebilirdi. Fakat insan, faziletleri 
gibi giizelliklerinin de yalmz goriinen 
tarafile magrur oldugu i!;;in, gogsii • 
niin ve karmmn i~inde sakladigi ~ir
kinliklerden utanm1yor. 

PEYAMI SAFA 

Matbuat hiirriyeti aleyh-

tarhg1 muztr ve geri 

bir cereyandtr 
CBa3makaleden devamJ 

vermek giiliinc olmaz m1? Eger bu firka
lan intihabat ve miinaka§a sistemile yola 
getirebilsevdik dahilt barb esasen patla
mazdi [*J. 

*** 
Biitiin samimJ nazariyeciler matbuat 

hurriyetinin kaldmlmi§ olmasm1 muvak
kat bir vaziyet olarak miidafaa ederken 

yeni yeni ba§hyan matbuat hi.irriyeti 
aleybtarhg1 muztr ve geri bir cereyandJr. 
Halkm bu kabil uydurma laflarla aldatl· 
labilecegini sananlar, giiliinc 1:1tr §ekilde 
k:endilerinin aldandigmt farkedemiyorlar. 

Matbuat hiirriyeti, insanhgm binlerce se· 
nelik Ishrabdan sonra keyfi idareye kar§I 

elde etmege muvaffak oldugu yegane 
mudafaa vasltasidJr. Bulunmu§ bir baki
kati insanlara unutturmak kabil olabilir 
mi? 

- Rahahm kac;ar! 
'1/1 \1~ Yuk hasara ugram1§ ve o vakit hasara 
d; 1 grdtYanlar bu defa kamilen harab olmu§· 
~r ar IT, 

d~ as1S~rs1nt, ba§lamadan evvel Eviya ktt· 
gJ' h n b~ bulunan butiin ehli hayvanlann 
P~ ttp lbtr agtzdan bagumalan nazan dikka· 

Ankara 28 (T elefonla) - Parti u -
mum! idare beyeti bugun de topland1. 
T oplanh gece sa at yirmi hire kadar de • 
vam etti. Bugiinkii toplantJda mi.ihim me
selelerin gori.i§iildiigii ve kararlar aim • 
d1g1 anla§Ihyor. Cumhuriyetin 15 inci 
y1l §enlikleri etrafmdaki tertibat i§leri de 
gorii§iilmi.i§tiir. Vekaletler ve te§ekkiille • 
rin 15 ytlda ba§ardiklan i§leri gosteren 
biiyiik bir kitab da haznlanmaktadJr. 
ToplantJya yann devam edilecektir. 

Dii§iincesile fikir hiirriyetini uyu§tur· 

mak istiyen opportiinist'ler, ancak bir 
miiddet i<;in kendilerini avutmu§ olurlar. 
hte o kadar. 

ce t • . a· e llll§hr. 

Ir F rans1z askeri tayyaresi 
L· par~aland1 

Maliye V ekaletinin bir 
tamimi 

NADIR NADI 
~-:--------

[*] Leon Trotzky. Defense du Terroris. 
me. Editions de la Nouvelle Revue Critique. 
Sahife 78 ve iite.si. .. ' 

Kahirenin son canh giinleri, han he
yetinin buraya kadar yapt1g1 ziyaret giin
leriydi. Ondan sonra bu giizel memleket, 
tekrar c;:ol havasmm ic;ine dald1. 0 ka
dar ki gazeteler olmasa Kahire, devlet 
merkezi olarak ya~1yor, denilemez. Ba§" 
ta Melik oldugu halde butun hanedan 
ve biitiin devlet adamlan 1skenderiyede. 
Hatta bir ktsmt, Melike Nazh ile Pren· 
sesler ve bazt devlet adamlan Avrupa· 
dalar. 

Rivayetlere bakthrsa, Melik F aruk da 
bir seyahat tasavvt:rundadtr. Bir arahk, 
s1cak haftalarda uzunca bir seyahat tasav
vurunda bulundugundan behsedildi. Fa • 
kat, sonradan bu rivayet durdu; MISlrm 
siyasi i§leri hiikumdann uzun zaman Mt
mdan aynlmasma miisaid olmadtgi be
yan edildi. Simdi de, Melik'in Turkiye
ye gidecegi ve Atati.irkii ziyaret edecegi 
si:iyleniyor. Doktor Rii~tii Arasm Kahi
reyi ziyaretindenberi mutasavver olan bu 
seyabatin bu mevsimde yap1lmast gittik
c;e kuvvetlenen bir ihtimal dahilindedir. 
Vaziyet musaid olvrsa bu ziyaret yap!· 
lacakt1r denilebilir. $imdilik Elmahrusa 
yatile Hamza Pa§a Turkiye yolundad1r; 
Buna, mutasavver seyahatin pi§dan ola
rak bakmak yanh~ olmasa gerektir. 

*** 
M1sirda §imdilik nisbi bir siikun var. 

Nahas Pa§a partisinden gayri biitiin par· 
tileri bir araya tophyan son hiikumet te-

..bedcliilile Vefd' e kar§1 vaziyet alan si
yaset cephesi zahiren kuvvetlenmi~ gorii
nliyor. Fakat, hakikatte Vefd eski kuv
vet ve satvetinden ~ok bir §ey kaybetmi§ 
degildir. 

Nahas Pa§a ve tarafdarlari balk kiit
lelerine hitab etmekte ve onlara dayan· 
makta berdevamd1rlar. Her hafta cuma 
namazm1 Melik Faruk bir camide, Na
has Pa§a bir digerinde ki!makta devam 
ediyorlar. Hiikiimclar camiye gidip ge· 
lirken pe§inde biitiin M1m aristokrasisi
nin ve yiiksek biirokrasinin mumessilleri 
bulunuyor. Resmi merasim yap1hyor. Na
has Pa§a camiye gittigi zaman da her SI
mf balk kiitlelerinin onun pe§ine taktl
dtklan goriiliiyor. Her tarafta halkm ha
raretle etrahm ku§alhgi, alki§ladtgi eski 
Ba§vekil de her vesilede halka doniip 
bir nutuk soyliiyor; biitiin bu nutuklarm 
bir tek mevzuu, bir tek hulasas1 var: MI
m ic;in tam bir istiklal, halk ic;in tam bir 
hakimiyet. $u halde Nahas Pa§a taraf· 
tarlanmn harici siyasetleri gene eskisi gi
bi ingiltere aleyhtarhgt, dahili siyasetle
ri de gene eskisi gibi aristokrasi aleyhtar
hgi. «Halkm sesi Allahm sesidir.», «Halk 
her §eyin iistiindedir !» ~iarlanm biitiin 
kuvvetlerile mi.idafaa ederek halk 1<;me 
<;Ikan Vefd'ciler, kiitle tarafmdan hakiki 
bir hararet ve samimiyetle kar§Ilamyor • 
lar. 

Vefd partisi lideri Nahas Pa§a 

Yf? M1s1r, Suriye ve Irak gibi parlamen
tolan bulunan devletlerin parlamento mu
messilleri ve Hicaz, Yemen ve Filistin 
gibi memleketlerin de ileri gelenleri da
vet edilmi§tir. $imdiki balde kongrenin 
ruznamesinde birinci derecede Filistin 
meselesi bulunuyor. ikinci derecede de 
umum Arab memleketleri arasmda bir it
tihad ve tesaniid temini ic;in neler yapii
masJ laztmgeleceginin tetkiki var. Suriye
liler, araya Hatay meselesini de sokmak 
istiyorlar; fakat, diger Arab memleket
leri, bu meseleyi kongreye getirmek fik
rine muhalif goruni.iyorlar. Belki Suriye
liler !STar edecekler ve bu suretle Hata
ym da babsi gec;ecektir; fakat, uzerinde 
1srar edilecegini zannetmiyorum. 

Size, evvelki mektublanmda, Hatay 
bahsinin M1s1rdaki nkisleri uzerinde hayli 
izahat vermi~tim. Bu bahse aid havadis
ler gazetelerde biitiin tafsilatile inti§ar e
diyor. Bilhassa El Ehram gazetesi de, 
hala, arada bir bu mevzuu ele alarak o-
nunla me§gul oluyor ve Tiirkiyenin Su
riyeye kar§1 politikastnt tenkid ediyor. 
Bununla beraber, ne§riyat hlZlm kaybet· 
mi~tir. 

Arab ittihad1 fikrinin yamba§inda !s
Iam ittihad1 fikri de hareket halindedir. 
$eyh Maragi'nin idare ettigi bu hareket 
bakkmda size evvelce malumat verdim. 
Hilafet meselesini tekrar canlandiTmak 
iizere yaptlmasi tasavvur edilen bir !slam 
toplant1s1 fikri hakkmdaki istimzaclar, §im
diye kadar her taraftan iyi akisler ald1. 
Bu arada bilhassa dikkate laytk olan 
hadise de bu defa islam toplantiSI fikri
ne musaid cevab veren islam muhitleri 
ic;:inde Necef'in de mevcud olu§udur. $ii
ligin merkezi olan Necef, §imdiye kadar 
Siilik haricindeki herhangi bir !slam! ha
rekete lakayd kalmi§ken bu defa, Iran 
Veliahdile M1m Prensesi arasmdaki ni
§anlanma hadisesinden sonra, bu !slam 
toplanttsma alaka gostermi§tir. MlSITla 1-
ran arasmdaki bu banedan slhriyetinden 
sonra Siinni - ;>it davasmm arttk biitiin 
§iddetini kaybetmi~ olacag1, hatta belki 
de tarihe kari§IDl§ olacag1 hakkmdaki 
tahminler de bu suretle tahakkuk etmi§ 
bulunuyor. 

!slam kongresi heniiz bir neticeye bag
lanm1§ degildir. istimzac ve haml1k dev· 
ri devam ediyor. 

¥¥lifo 

HEM NALINA 
MIHINA 

DariSI istanbulun ba,Ina! 

O
a z_mirde, 1nciralti denilen eglence ye· 

nnde !spanyol dilile konu§arak fazla 
gi.iriiltu eden yuz ki§iden hirer lira 

para cezas1 almmi§. 
Konya ve Nigdede, umumi yerlerde 

ve resmt dairelerde ti.irk~eden ba§ka dille 
konu§anlar elli§er kuru§ ceza vermege 
mecbur olmu§lar. 

Gazetenin biri soruyor: !stanbulda da 
bu ceza tatbik edilecek mi? 

Bu suale cevab verecek olan salahi
yettar zat, ben degilim amma, tatbik edil
melidir, derim. Ciinki.i, ba§ka tiirlii ecnebi 
dilile bag1ra c;ag1ra kafamtzm iiti.ilenme· 
sinden kurtulamiyacagiz. !spanyadan 
kovulurlar, bir tiirlu ispanyolca konut
maktan vazge~emezler. 

Almanyadan kap!dJ§ari edilirler, ag1z. 
larmdan almancadan ba§ka soz i§itemez.. 
siniz. Tiirkiiz, Tiirkliik ic;in cammiZI fe
daya hazmz, derler, ana dilleri franstzca 
imi§ gibi, size, evvela frans1zca hitab e
derler. Hele kendi aralarmda turk<;e ko
nu§tuklann1 asia i§itemezsiniz. Turk ol
duklanm iddia eden bu insanlar, turkc;:e 
konu§m1yan garib Tiirklerdir. 

Kazinolarda ve lokantalarda da, gar ... 
sonlar yabanct dille ekmek, su ve kiihve 
isterler. $ehrin baz1 arka sokaklannda 
satictlar, mevcud yasaga ragmen, ecnebi 
dillerile bagmrlar. Ge~enlerde, Beyog• 
lunun bir arka sokagmda, bir Turk satl
cimn da, ecnebi bir dille bagtrdigmi i§itin• 
ce kendimi tutamad1m; ben de on a bagu
dtm: 

- . Ni~i~ turk.Je bagumiyorsun? Ba§
ka d11le bag1rmaga utanmtyor musun ?. 
Sen Tiirk degi) misin? ' 

- Baziian almiyorlar da ondan. 
- Yalan soyleme. !htiyac• olan senin 

malma bakar, diline degil. 

- Almiyorlar. 

- Ana dilinle bagtrdtgm zaman alm1-
yorlarsa Tiirk mahallelerine git. 

T epeba§i bahc;esinin varyete k1smmda, 
arhk, hi~ ti.irk~e i§itilmez oldu. Varyete 
numaralanm bile Yunan operetinin ic;ine 
sokarak halka rumca takdim ediyorlar. 
V aryete numaralanm opere tin ic;ine siki~
hrmak zekasmt gosterenler, bu operetin 
i<;ine bunlan ilan edecek bir tiirk~e bilen 
sokmag1 neden akletmiyorlar? Numara• 
lar operete girince, bunlarm tiirkc;e ilani 
da pekala girebilir. 

Bu meselede, cezaya miiracaat liizu -
mundan bahsediyorsam, umumi yerlerde 
turkc;eyi korumak ic;in, bir harekette bu -
lunmak ihtiyacm1 duyuyorum da ondan .• 
Ciinki.i bizim tesamuhumuz suiistimal edi
liyor ve nihayet halis muhlis Turk sahel• 
lar ic;inde bile mallanm satmak ic;in ba§· 
ka dillerde bagtrmaga yeltenen soysuzlar 
c;tkiyor. Tiirk~e. Beyoglu gibi bazt yer
lerde ilerliyecegine geriliyor. 1stiklal cad
desinde, sahibleri Turk olan biiyiik bir 
hanm ismi, kap1smm iki tarafmda fran
SIZca ve rumca olarak ta§lara bakkedilmi§ 
oldugu halde, bir kelime tiirkc;e yoktur. 

Eger, bizim tesamuhumiiz lakaydi de
recesini alma, onlar turkc;eyi yava~ yava§ 
bize dahi unutturmaga kalkJ§acaklar ve 
resmt dairelerimize turkc;eden baska dit .. 
!erie istida vermege bile cur' et ed~cekler
dir. 

Herkes evinde istedigi dille konu abi
lir. Umumt yerlerde bagmp c;agumamalC 
§artile ba§ka dil kullamlabilir. F akat, 
ammenin kulagma akseden dil, yalmz 
tiirkc;:e olmak gerektir. 

b· •Yon 28- Diin gece iki motorlii 
Ir aske • 

Ankara 28 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti te§kilatma muamele vergisi ka
nununun baz1 hiikiimlerini degi§tiren ka -
nunun tatbik suretini gosteren bir tamim 
gonderildi. 

Denilebilir ki Mtsir, hakikt istikial ve 
demokrasi mucadelesine yeni ba§lami§tlr. 
$imdiye kadar, ingilterenin koltugu al
tmda sakin sakin ya§Iyan M1s1r aristok· 
rasisi, Nahas Pa§i:ldan aynld1. Sebebi, 
V efd'in M!Sln da1ma miicadeleye sevk 
etmesiydi. Oliimlii diinyada, rahat rahat, 
te§rifat ile, zenginliklerle ya§amak var
ken M!Slr aristohasisi neden mi.icadele 
etsin? Halbuki V efd' ciler oyle dii§un
mi.iyorlar: M1str, MISir olmak ic;in miica
deleyi goze almak mecburiyetindedir; is
tiki a! ic;in ve balk ic;in miicadele! Bu fi
kir de halk1 tutuyor; c;iinkii halk, §imdiye 
kadar hakim olan rcjim i~inde c;:ok ihmal 
edilmi§tir. Bu ihmalin ;ntikamtm almak 
ic;in, V efd' ciler onu ne tarafa sevk eder· 
lerse onlarla beraber yiiriiyecektir. Bu
nun ic;in M1suda eski sokak miicadelele
rinin yeniden ba§ go~terme devrinin uzak 
olmadJgl kanaati umumidir. «Hele bir 
yaz gec;sin, hele bir Nahas Pa§a Avru· 
pay a gidip kiir yapsm ve kuvvetlensin !» 
diyorlar. 

Hamlanan diger bir kongre de V efd 
kongresidir. Fa kat, V efd Arab ve lslam 
olarak harekete gectP."Jiyor. 0, istiklal, mil
liyet bakkt ve demckrasi davasile baztr· 
hklar yap1yor. Hindistanm nasyonalist 
hareketile Vefd arasmda son zamanlar· 
da s1k1 bir irtibat tees~us etti. Hind nas· 
yonalisti Nehru MISlra geldi, Vefd ile 
konu§tu. Hindistanda toplanacak olan 
kongrelerine Vefd'i davet etti; Vefd de 
sonbaharda toplanacak olan kongresine 
Hind nasyonalistlP.rini davet etti. Bun -
lar oraya gidecekler. onlar da buraya ge· 
lecekler. Bu suretle istiklal ve demokrasi 
davasmda, ingiltereye kar§J, Hindistan· 
Ia M151r demokratlan el ele vermi§ bulu
nacaklar. 

. ............................................... ············ 
~al T! tayyare, bir tepeye ~arp1p par • 

anmt§ v I E k dan b e ate§ a mt§hr. n az arasm • 
A.. e§ na§ <;:tkanlmi§tlr. 

lllerika hariciye nezaretin· 
V . de Yeni bir §Ube 

civ aN§tngton 28 - Kordel Hi.il, Hari • 
• e e:z: ' d 

clugunu b~re~m .e ?'eni bir §obe ac;:tlmt§ ol-
Atne 'k ~ldumi§ltr. Bu §Ube, bilhassa 
ra51n~1 a Ile diinyadaki diger milletler a· 
me§gur mevcud olan fikri mi.inasebetlerle 
cla 5101 kolacaktu. Kongre, bu §ubenin ib
ru.pa .d abu~. etmekle hassaten baz1 Av
sine 1• e?loJI!erinin Amerikaya girme • 
l\1 man, olmak istemi§tir. 

U~akeme i~in §ehir I ere ge
en koyliiler hakkmda 

An kolayhk gosterilecek 
me i .kara 28 (Telefonla) - Muhake
lerin ~~n §ehir ve kasabalara gelen koy!ii • 
diiiiij dazan davalan gee; fakte kadar si.ir-
~ "' n en dol . h' d . ge me b ay1 gecey1 §e u e ge<;Irme-

Aclt ur kaldtklan goriilmektedir. 
ne a! 'Yke V ekaleti bu vaziyeti gozonii-

ara h"dl"k celbedilen §~. 1 .. ' veya sair sebeblerle 
lllam koylulerin s1kmhya maruz kal
hr Bastnt temin edecek bir karar almt• • 

• II . • 
ll'lert b vl~Ziyette muhakemeler miimkiin 

.. e e Istenin b 1 k t!oru] k a§ma a maca ve erken 
ece tir. 

Koy saghk koruculari 

M. Hitlerin ya veri 
Londraya gidiyor 

[Ba$taratt 1 tnct sahttedeJ 
Ankara 28 (T elefonla) - Koy sag· K k l k r yo cu mu, 1rk bomba mr? 

hk koruculannm kollarma baghyacaklan 
kl . 5 hb' V k~l · Berlin 28 - Bu sabahki Alman aa-kol bagmm §e 1 1 1ye e a etmce tes- I ,., 

d I d ")d' zete eri, Avam kamarasmda amele meb-
bit edilerek alaka ar ara gon en 1. 1 d M us ar an ontegii'niin hic;bir yere ugra-
M. Stoyadinovi~in tetkikleri maksiZln Londradan Berline knk yolcu 

Split 28 _ Stoyadinovi~. diin Split'in nakl7d.eb!lecek olan yeni ingiliz tayya • 
ve civardaki kasabalann ekonomik kiiltu- relermm Icabmda kirk bomba da ~otiiriip 
rei ve sporcu delegasyonlanm kabul et • goti.iremivecegi suretinde sormu& oldu~u 
mi§tir. Ba§vekil, bunu miiteaklb Zagreb sualin ink1taa ugrahlm1& olmasmi protes· 
ve Liyubliyana torpidolanm ziyar~t et • to etmektedir. Gazeteler, bu miinasebetle 
mi§tir. Bu torpidolar, tamamen Spht tez· «Aimanvamn suJ.h a&k~m ciddi bir im
gahlannda in§a edilmi§tir. tihana tabi tutulmu~» oldugunu beyan 

Saat yirmide Stoyadinovic;, Pekta va· ebmektedirler. (a.a.) 
puruna binmi§ ve Dalmac;ya sahillerinde- •• 
ki seyahatine devam etmek iizere yola Frankfurt konsolosumuz bir 
c;:•kmi§lir. kaza ge~irdi 
M1s1r ana Krali~esi Pe§te' de Frankfurt (Husu.si) - Fahri konso • 

Budape&te 28 - MlSlr Valide Kra· losumuz Niyazi ge~enlerde otomobille 
lic;es1, yanmda dort ktz1 oldugu halde bu Vis Badene gelirken olduk~a biiytik bir 
ak&am buraya gelmi&tir. kaza ge~irmi§ ve kendisini hastaneye r ) kald1rmak rnecburiyeti hast] olrnU§ • 
\.._ KISA HABERLER tur. Biiytik olmakla beraber tehlikesiz 
* .. varalar alan Niyazinin muhtelif uzuv· 

BRUKSEL 28 - Fa§!zm ale;y , , n al"I a k 1m t K · · b" 
sergiye yap11an taarrll7. dolayislle Ad ~ ,.. Y onu U§ ur. end1s1 IT 

dain!IJI.. lej!yon nasyonal binasi hakkmd .. l· a~ haftadan evvel hastaneden ~Ikarn1· 
bir arama tezkere.s! !sdar etmi§tir, yacakt!J.'. 

*** 
Arab ittihad1 fikri etrafmda M1sirda 

yap!lan hareket giinden giine biiyumek
tedir. $imdiki halde vanlan miisbet neti
ce, Filistin meselesile umumi surette A
rab itithad1 ve Arab tesanudii meseleleri 
uzerinde miizakerede bulunmak uzere 0-
niimiizdeki birinci te§rin aymda Kabire
de bir kongre akdi karand1r. Bu kongre-

Goriiyorsunuz ki MISlr, biitun bu si
caklara ragmen, bo§ da durmuyor. Ha
mlamyor. Sonbaharla birlikte faaliyet 
ba§hyacakttr. 

Halen baz1 muzakereler ic;in Londra· 
ya gitmi~ olan Basvekil Mehmed Mah· 
mud Pa§a, «Londra 'da Filistin mesele
sile de me~gul olacakrn1§SlniZ, dogru 

Mudanya ·Bursa asfalt yolu 
Bursa (Hususi) - Mudanya • Bur .. 

sa asfalt yolu siir'atle yap1lmaktad1r. 
Bu asfalt yol 939 da bitmi§ olacaktlr. 
~imdi Mudanyaya i§liyen vesait baZI 
mmtakalarda kara yolunu takib etmek
tedir . 

Nafia Vekaleti; Bursa- Karaki:iy yolu 
iizerindeki biiyiik kopriileri yaptirmi§· 
hr. Bu suretle Bursanm i~ ve orta Ana· 
dolu ile olan irtibat yolu takviye edil· 
mi§ olmaktad1r. 

mu ~» diye Royter muhabiri tarafmdan 
sorulan bir suale <<N e munasebet, ben 
Filistin'in degil, M1s1r'm Ba§Vekiliyim I» 
diye bir cevab vermi§ti. Bu cevab1 ele a
lan Vefd, Mehmcd Mahmud Pa§aya 
kar§l ate§ piiskiiriiyor. Fa kat, i§ bu ka
darla kalacak degil; bele sonbahan bu
lahm, daha c;:ok §CY puslciirecekler! 

M. Teker 

Dostlarmum bihakkm minnetlerini celbedecek 
En zarif hediyeleri 

DEKORASYON 
Magazasmda bulabilirsiniz. 

Lutfen bir kere gorfiniiz. Beyoglu, IstikJal caddesi 

~----------------------------r---
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T amnmi§ ressamlardan Jose Dinan 
hayatmda hep acib ve garib i§ler gormek
le ~hret bulmu~tu. Fakat, boyle dedim 
diye, onu son zamanlarda aram1zda pek 
~oklanna tesadiif edilen fazla eksantrik, 
adeta yan deli tiplerden, yahud da kas
den sa~mahklar yapan 1iippelerden zan· 
netmeyin! HayH, cidd- ,. garib ve acib, 
anadan dogma orijinal bir adam, yani 
gayet iyi ve temiz du§iindiigii halde bii • 
tiin diinyay1 kendisinden ibaret sandtgi 
ic;in giiliinc vaziyetlere dii§mekten c;ekin • 
miyen bir ins an I 

Nitekim oliip de vasiyetnamesi ac;Ildigi 
zaman, dostlan onun gene tuhaf bir ori
jinal hareketine §ahid oldular. 

Mallanm §U suretle taksim etmi~ti: E
serlerini dogdugu kasabamn belediyesine, 
paralanm ise gene ve fakir ressamlara 
yardtm edecek bir hay1r cemiyetine bira· 
kiyordu. V asiyetnamenin en so nunda §U 

sahrlar okundu: 
«Bana yaptlacak cenaze merasimine ge· 

Iince, o hususta kat'i bir arzum vardn, ta· 
buta konmu~. arabaya bindirilmi§ olmak· 
la beraber heniiz canhlar arasmdan aynl· 
mami§ bulundugum cihetle o miihim ana 
aid istegimin noktasJ noktasma yerine ge· 
tirilmesini ve bu arzumun safiyetinden 
§iiphe edilmiyerek giiliinc ve muhakkar 
gorUlmemesini temenni ederim. 

Biitiin hayatJm miiddetince giizellik i
c;inde ya§adim ve mabud olarak sade gii· 
zelligi tamdtm, her ressam a§agJ yukan 
biraz putperesttir. Ben biitiin arkada§la
nmdan daha mubalagah bir §ekilde bu 
dinin veya dinsizligin saliki oldum. En 
biiyiik zevkim gozlerimi memnun etmek
ti. 

Bugiin heniiz mesaimi bitirmi§ saytla
mam. 0 kadar ihtiyarlami§ degilim. Fa· 
kat, istikbalde de bu umdeye sad1k kala
cagim §iiphesizdir. Biitlin eserlerim mu -
hakkak ki gene giizelliklerin hirer ma'kesi 
olacaklardir. Her dakikam1, her saniye· 
mi glizellikle muhat olarak g~irdim. T a
biat giizellikleri, e§ya giizellikleri .. Serve
ti de ancak giizel seylere sahib olmak ic;in 
bir vas1ta telakki ettim. Y oksa, gene ve 
giizel bir ktzm c;1plak viicudii kar§tsmda 
fakir olarak ~ah§mayi da bir feragat de
gil, bir haz ve memnuniyet eseri gibi te· 
lakki edebilirdim. 

<,;linkii cihanda kadmdan daha giizel 
ne vard~r? Kadm, bizatihi guze1lik\ir. 
HayatJm, miitemadi bir a~k zinciri halin
de uzay1p gitti. Fa kat, bu noktay1 1y1 
izah etmekligim laz1m .. A§>k, diyince, ar
zu ederek ele ge~irdigim, sonra da ayrt
hp kendileri ic;in aglay1p sizladiglm, ve 
daha sonralan unuttugum kadmlara aid 
sevgiden bahsetmek istemiyorum. Onlar, 
tath fa kat zaytf ha tnalardan ibaret 
kald1. A§k diyince; saf ve menfaatsiz sev
giyi kasdediyorum. Kadmlara kar§l duy
dugum bitip tiikenmek bilmiyen bu a~k. 
onlarm mevcudiyetlerindeki ahenk ve te~ 
nasi.ibden membamJ ahyordu. Bir c;ift ka
dm gozii, pembe bir kadm yanag1, mini
mini bir kadm ayag1 beni saatlerce me~ -
gul ederdi. N azarlanm ancak kadm vii
cudii lizerinde gezindigi zaman nurlamr 
dt. 

Onun ic;in, aziz dostlanm, §oyle bir 
hulya kurd urn: T abii herkes gibi bir gi.in 
ben de olecegim, bana da bir cenaze me
rasimi yapilacak, benim de canstz cese
dim §ehrin sokaklarmdan alayi vala ile 
gec;irilecek.. ~iiphesiz biitiin dostlanm, 
biitiin arkada§lanm, evimde yemegimi 
yemi~. kazinoda kahvemi i~mi~ biitiin ta
mdiklanm bu son seyahatimde beni te§yi 
etmek istiyecekler .. ,Simdiden kendilerine 
binlerce te§ekkiir!.. F akat ben bu alayt 
sizlerden degil, ba~kalarmdan te§ekkiil 
etmi§ bir vaziyette gormek arzu ediyo
rum. <;i.inki.i biz erkekler giizelligi temsil 
eden mahluklar degiliz. Giyinme tarzlan
mlz da giizel degil.. T abutumun arkasm
da bir siirii siyah pardesiilii, gozliiklii, 
§emsiyeli, kabak kafah insanlar .. Aman 
ne berbad ~ey, yarabbi!.. 

Hayu .. Hay1r .. Ebedi bir giizellik a· 
§Ikmm ollisi.i mezarma bu §ekilde gide • 
mez .. Ben, na§~mm, ebedi istirahat yerine 
sade kadmlardan mi.irekkeb bir kafile ta
rafmdan gotiiriilmesini istiyorum.. Bir 
artistin cenazesine boyle bir kalabahk ya
ra§Jrl Her kadm bir buket sayi!abilece • 
gine gore ~elenk ve ~ic;ege de li.izum yok! 

!§te, aziz dostlanm, arkada§lanm, 
gaybubetimle 1snrab duyacag1 muhak -
kak olan kalblerinizin beni affedecekle • 
rind en em in olarak sizden ricam §udur: 
Cenaze alaytma siz gelmeyin ve muhte
rem refikalanmzt gonderin! F aka t onlar 
da vlicudlerinin cazibesini ka~nan koyu 
renkli elbiselerle, yiizlerinin giizelligini 
sakhyan siyah tiillerle degil, hergiinkii 
k1yafetlerile, diizgiinleri, pudralan, alhk
lan, krvnk sa~lan, §Ik ve zarif elbiseleri
le, yani Allahm kendilerine otedenberi 
bah§etmi§ ofdugu gi.izelliklere insanlarm 
icad ettikleri giizellikleri katarak gelsin -
ler!» 

l§te Jose Dinan'm son arzusu bu idi ve 
kemali ehemmiyetle yerine getirildi; ve 
davetiyelerin altma §U kay1d ilave edildi: 
«Cenaze alayma sade kadmlar i§tirak e
debileceklerdir.» 

Jose Dinan'm evinde cenazenin ha§m· 
da toplananlar ve yolda onu takib eden
ler yalmz, dostlanmn, arkada§lanmn, ta· 
md1klarmm kanlan oldu. Hem de aynen 
onun istedigi gibi dudaklannda rujlar, 
gozlerinde siirmeler, yiizlerinde pudralar
la .. Bir k1smt tayyor, bir k1smJ rob, bir 
k1sm1 tuvaietlerle .. 0~ di5rt yiiz kadmt bu I 
§ek4lde bir tasavvur edin! 

Jose Dinan, bu suretle tam tahayyi.il 
ettigi §ekilde ebedi istirahatgahma gotii • 
riildii, diyeceksiniz, degil mi? Durun, 
boyle bir hiiki.im vennekte pek o kadar 
acele etmeyin! <;iinkii 1 ose vasiyetname
sini yazd1g1 zaman heniiz kuk ya§mda 
idi. 0 vakittenberi onu tekrar a~1p oku • 
maga ve degi§tirmege liizum gormemi§ti. 
Y etmi§ yedi ya§mda oldii. Aradan tam 
otuz yedi sene ge~mi§ti. Jose Dinan'm ar• 
kada§lanmn, dostlannm ve tamd1klannm 
muhterem refikalannm ne hale geldigini 
bir tasavvur edin! 

Zaval!t gi.izellik a§Iki ressam, ebedi 
istirahatgahma korkunc bir cadalozlar 
kafilesile gotiiriildii. <;eviren: 

NURI REFIK 

Vagona hapsedilen 

Nevyork - Mi~igan vilayetinde kain Mar§ai §ehrindeki hapishane tamir 
edilmekte oidugund!!n, Belediye reisi mahkuml~n a<;Jkta btrakmamak iizere 
bir vagonu hapisane haline ifrag etmi§tir. 

ingilterede son at 

Londra - Son at yan~larmda Kral miikafatm1 kazanan yiizba~1 Barlov, 
yan~tan sonra arkada§Iarmm omzunda 

CUMHURIYET 

Faka basan bir 
yankesici 

14 kuru, 30 para ~ald1, 
alb aya mahkum o!du 
Diin ~ebze Halinde bir arkada§ml zi

yarete giden ,Sibinkarahisarh Kaz1m, hal 
kaptsmdan <;Ikarken N am1k Cesur is -
minde sab1kah bir yankesici ile kar,Ila§
ffil§tlr. 

Nam1k Cesur, Kaz.mt hafif bir suret· 
te gogi.isledikten sonra cebindeki §i§kin 
goriinen keseyi c;arpml§hr. Fa kat o civar
dan ge<;mekte olan bir polisin bu hareketi 
gordi.i~iinii anhyan yankesici keseyi yere 
atarak ka<;mak istemi§se de on metre git
meden yakay1 ele vermi§tir. 

Y ankesici N am1kla Kaztm karakola 
gotiiriilmi.i§tiir. Karakolda Kaz1ma kese
de paranm tamam olup olmadigJ sorulun· 
ca Kaz1m: 

«- Kesede bozuk para olarak on dort 
kuru§ otuz para vard1» cevabm1 venni§· 
tir. 

Bu §i§kin kesenin tamamen onluklar
},, dolu oldugunu goren yankesici Kazt· 
rna kiifretmege ba§lamt§otlr. 

N am1k dun Adliyeye getirilerek 1kin
ci Sulh cezaya veri!mi§ ve yap1lan muha· 
keme sonunda suc;u sabit goriilerek altJ 
ay hapse mahki1m edilmi~tir. 

On dort kuru§ otuz para i<;in alt1 ay 
hap is yatacagmt i§iten N am1k, muhake
me salonundan <;Ikanldtgl suada bek~inin 
elinden kurtularak elleri kelep<;eli bir va
ziyette Adliye koridorunda ko§maga ba§
laml§hr. Arkasmdan fuhyan polisler N a,
migt Asliye Birinci Ceza salonu oni.inde 
yakalamJ§lardir. 

Sabtkah yankesici hapishaneye sevk e
dilmek i.izere jandarmaya teslim edilmi§· 
tir. 

Balyada bir ortamekteb 
yapdd1 

~---·------ eo-·----~ 

Annabella Parise geldi 
Amerikadan muvakkaten ayrdan Fransiz artisti, 
biri Fransada, digeri ingilterede olmak iizere 

Avrupada iki filim ~evirecek 
Paris ten 25 temmuz tarihile yaz1hyor: 
Dun Amerikadan gelen kansm1 kar

$Ilamak iizere Cherbourg' a giden Jean 
Murat bugiin Annabella ile birlikte Pa
rise vas1l oldu. «Queen Mary» ile Atlas 
Okyanusunu gec;en Annabella istasyona 
c;ok ne~'eli bir halde indi. Ak$amiistii ga· 
zetecileri evinde c;ok nazikane surette ka
bul eden yJldiz bizimle konu~urken kati
besi Mis Violet Vright de salonu ve ya
ZI odasm1 tanzimle me~uldii. Kiic;iik 
Pudi, artistin sevgili kope~ de sahibesi
nin ayaklan dibinde uyukluyordu. Hep 
birden: 

- Nihayet tatil zamamna eri~tiniz 
de~il mi? dedik. 

Annabella gi.ildii: 

- Benim ic;in oniimuzdeki iki i.ic; ay 
maatteessiif tam bir tatil de sayilamJya· 
cakttr, diye cevab verdi, r;iinkii gene c;a
h~acagim .. F akat zarar yok.. Aylardan· 
beri harikalar memleketi Amerikada ya· 
~ad1m ve kendimi biisbiitiin ba~ka bir 
alemde sand1m. «Siivey~» filmini cok 
miisaid giden havalardan i~tifade ederek 
timid ettigimizden daha az bir zaman 
i<;erisinde c;evirip bitirdik. S1rf bu korde· 
ia ic;in ki.i<;iik bir korfez kurutularak iize· 
rinde sonsuz bir c;ol ve muhtelif da~lar 
viicude getirildi. Haftalarca kumlar, s1· 
cak memleketlere mahsus nebatat ve pal
miyeler arasmda omiir siirduk. Colde bir-
c;ok defalar futmalar taklidleri yapmak 
mecburiyetindeydik. 0 fntmalar esna -
smda agz1m1, burnumu, kulaklanmt pa· 
muklarla t1kam1~ oldugum halde gene ki-
lolarla kum yuttum. Reklam olsun diye 
soylemiyorum, fakat «Siivey~» hie de fe
na bir filim olmtyacak zannediyorum. Be· 
nimle birlikte o kordelada Loretta Young 
ve T yron Pover de miihim roller oyna
d!lar. Kordelaya i.ic; dort milyon dolara 
yakm masraf yap1ld1. Amerikada neka
dar biiyi.ik bir gayret ve kudretle c;ahs -
tlmsa bu sene burada da ayni ~kilde 

Annabella 

enerji sarfetmekten ~kinmiyecegim. 0 -
niimi.izdeki c;ar~amba giiniinden itibaren, 
Amerikada c;evirmi$ oldu~um ilk filmim, 
yani Villiam Povell'le birlikte viicude 
getirdill;im «Kibar kadm ve U$agl}) korde
lasmt franSJZca olarak duble etmege ba~
hyacagim. Ondan sonra burada <<Sima! 
misafirhanesi>> isminde bir filim c;evirece
~im. Sima! misafirhanesini takiben de ln
gilterede bir kordela yapacaibm .. Sonra 
gene Amerikaya doneceiHm. 

- Demek, $imdilik Amerika sizin 
kin en esash <;ah~ma yeri I 

- Evet, doihusunu isterseniz o mem
leketi c;ok seviyorum. Bugunlerde bi.itiin 
yeni diinyahlar tayyarecilik ve devrialem 
i~lerile pek me$gul goriinuyorlar. 

- Hovard Hughes'in rokoru dolayi -
sile de gil mi? 

- Evet.. 

F azla yorgun olan artisti daha fazla 
taciz etmemek laz1mdt. Onun ic;in ara
mlzda gozle ka$la hep birden kalk1p git
meli;i kararla~tJrd1ktan sonra sevimli gene 
kadma toptan veda ve te~kkiir ettik. 

* Frans1z artisti Simone Simon'un 
nam1na sahte c;ekler tanzim eden katibesi 
Sandra Martin Holivud mahkemesi ta • 

rafmdan dokuz ay hapse mahkum ol -
mu$tur. Hakim bu miinasebetle Sandra
ya artistin aleyhindeki baz1 isnad ve if

tiralan dolayisile a~br cezaya <;arpdma'sl 
ihtimali oldugunu fa kat san' atkar bu hu
susta heniiz • dava a<;mad1g1 cihetle mua

mele yaPJlmadJgmt ve Simone Simon'un 
on sene miiddetle bu hakkt muhafaza 
edebilecegini soylemi~tir. 

., (~~-----:----a ____,;,___.__] * Sessiz filmin en buyiik kahraman
larmdan biri olan «Nevyork esram> ve 
sair birc;ok kordelalarm yJldizt Pearl 
Vhite halihamda Paris hastanelerinden 

birinde asabi buhranlar ve kalb agnlann
dan mustarib olarak yatmaktad1r. Ken • 

disile gorii$lllek doktorlarm emrile mem· 
nu oldugundan gazeteciler tedavisini 
deruhde etmis olan hemsire ile bir mula

kat yapmislardir. Hastabakicmin verdill;i 
malumata nazaran tehlike gec;mi$se de 
asabl buhranm niiksetmesi ihtimali var • 

d1r. Maamafih iic; dort hafta ic;inde ta • 
mamen iyi olmas1 da muhtemeldir. 

Balya (Husust) - Kazalanndaki 
ilkmekteblerden mezun olan <;ocuklannm 

ortamektebsizlikten ya tahsillerine devam 
edemediklerini ve yahud da biiyi.ik s1 -
kmtJlara katland1klanm ROTen halk1mtz 
elele vererek bir bin a temin etmi~lerdir. 

Boyle bir mektebin biiti.in ihtiyaclanm 
kar$Ihyabilecek evsafta olan bina Balya 

Karaaydm Maden $irketine aiddi. Ha -
miyetli kimseler &imdiden ders aletlerini 
tedarike c;.ah~makta ve mektebe mualiim 
gonderilmesi hususunda te~bbiislerde bu· 
lunmaktadirlar. 

Yukanki resim Balyada ortamekteb 
binas1 ittihaz edilen binay1 gostermekte
dir. -·-· .... ·--

Bir (;ingene ni§anhsim 
oldiirdii 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin 
Karsak koyii kar~Jsmdaki zeytinlige ~dtr 
kuran bir ~ingene grupundan Hiiseyin 

admda biri, 0 gi.inlerde nikahlanmak u· 
zere oldugu anla§Ilan sevgilisi .Huriyeyi 
tabanca ile oldiiriilmii§tiir. Bir sabah de

mirci ate§inj koriiklemek meselesinden ka
ympederi olacak M&hmud, Hiiseyine bir 
c;<~du sopas1 indinni§, bundan beyni dO

nen Hiiseyin, ka;m olacak Huriyenin 
iizerine tabancasile evvela lie;, sonra da 
iki defa ate§ ederek onu oldiirmii§tlir. 

Bu cinayetin muhakemesine Agtrceza· 
da ha§lanmi§tlr. Hiiseyin mahkemede: 
«Ne yaptlgiml bilmiyorum. Kendimde 

degildim, beynim donmii§tii. Ben mi vur· 
dum bilmiyorum» demi§tir. ,Sahid olarak 
yalmz bir ki§i dinlenmi§, koy muhtan 

Mustafa bir sabah vukua gelen bu cina· 
yeti etrafile anlatnu~ ve Hiiseyinin ba§l 
a~1k, yalm ayak koye dogru ka~1p geldi

gini, kendisini yakahyarak koy odasma 
gotiiriip ifadesini aldigmJ soylemi§tir. Di

ger altJ §ahid, koyde c;ad1r kuran c;inge
nelerden oldugu ic;in kendileri kalk1p ba§
ka yere gitmi~ bulunduklanndan onlara 

tebligat yapJ!amad!gt anla§Ilmi§, ihzar 
miizekkereleri kesilmesine karar verilerek 

muhakeme talik olunmu§tur. 

RESSAM A 

BAY IHAB HULUSI 
Bir miiddettenberi Aimanyada afi~ -

ler ve sergiler iizerinde tetkikat yapan 
ressam Bay ihab Hulusi §ehrimize av
det etrni§tir. 

* Me~hur sergiizest kahramanlann • 
dan Samuel lnsull'iin hayahm filme al
mak i.izere Amerikan kumpanyalarmdan 
biri te~ebbiisata girismi& ve bu hususta 

oglundan mi.isaade ve malumat almak 

ic;in biN;ok fedakarhkta bulunmay1 goze 

almJshr. * Amerikan artistlerinden Gracie 
Allen ayni zamanda muktedir bir res -
samdu. T ablolanndan birkac; tanesi bu

giinlerde Sikago' da ac;Ilan bir resim ser
gisinde te~hir olunmaktad1r. * Nevyork'ta bulunan Joan Crav -
ford ~arkt dersleri almaktad1r. Bundan 
c;evirece~i yeni filminin bir musiki korde
lasi olacag1 tahmin edilmektedir. 

* Greta Garbo Holivud'a dondiigii 

zaman Rus hayatma aid <<Nin~ka» is -
minde bir filimde basrolii oymyacakt1r. 
Bu kordelamn senaryosunu da « T ovari~» 
miiellifi F ranSIZ muharriri 1 aques Deval 

bizzat bu namdaki piyesinden iktibas 
ederek viicude getirmektedir. Fa kat M. 
G. M. ~irketi radium kasifinin kam1 ve 
c;ah&ma arkadasJ «Madam Curie» nin 

hayatm1 tasvir eden kordelada da ba~ro· 
Iii lsvec;li artistin temsil etmesini arzu et
mektedir. Binaenaleyh ilk olarak bu 

eserlerden hangisinin yapilacagt hakkmda 
heniiz kat'i bir karar verilmemistir. * Annabella tatil miiddetini gec;ir • 
mek iizere yakmda Amerikadan aynla -

cak ve Fransaya gelecektir. Arkadaslan

na veda etmek iizere bir kokteyl 'partis i 

vermis ve bu davette Paulette Goddard, 

Miriam Hopkins, Charles Boyer, Jaques 
Deval, 1 ubi en Duvivier, Fern and Gra -
vey, Anatole Litvak haz1r bulunmu~lar
d!r. * Fernand Cravey, Louise Reincr'le 
birlikte ~evirmekte oldugu filmi bitireme-

digi ic;in bu sene tatil miiddetini gec;ir • 
mek ic;in Fransaya gelemiyecektir. Ciinkii 
kendisine ancak on b~ yirmi gi.inluk bir 
dinlenme zaman1 kalm<~,kta~Ir. 

. * Holivud'da bulunan !talyan artisti 
Isa Miranda'nm bir otomobil kazas1 ne-

ticesi yaralandtgmi ve ba~roli.inli oyna -

mas1 icab eden «Zaza» filmini cevire -

mediii;ini evveJce yazm:~hk. 0 kordela -

nm ba~rolii Claudette Colbert' e veri! -

mi~tir. isa halihamda nekahet devresi 

gec;irmektedir. Tam amen iyi olunca diger 

bir filim c;evirmeli;e ba~hyacakhr. * Uzun zamandanberi sinemadan 
uzak kalm1~ olan artist Doris Kenyon 

yakmda tekrar beyaz perdede goriine -

cektir. Halihamda «K1zlar mektcbi» is

minde bir filim cevirmektedir. Bu korde

lada kendisinden maada Ann Shirley, 

Nan Grey, Noah Beery, Ralph Bellamy 

de rol almi&lardir. 
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Artistlerin giizel pozlar1 

Londradaki filim amillerinden biri 
June Deprez ismini tas1yan $U gene y1l -
diZl «Dort tiiy» filminde lanse etmi~tir. 
June Deprez o kordelada s1rt1ndaki 1898 
modas1 elbise ile ba$rolii oynamaktad1r. 
Artist k1rk sene evvelki bir k1yafet i<;e· 
risinde bulunmakla beraber en son moda 
bir. ayakkab1 ile en ince tiillerden daha 
ince bir c;orab giymekten kendisini mene
dememi§tir. 

29 Temmuz 1938 

( 8u aksamki program) 
ANKARA: 
14,30 kan~Ik plak ne~riyat1 - 14,50 plak· 

Ia Turk muslklsl ve balk ~arkllan - 15,15 
ajans haberlerl - 18,30 kar~1k plak ne§rl· 
yat1 - 19,15 Ttirk muslklsi ve balk ~ark!• 
lar1 (H. Rtza) ~ 20 saat ayan ve arabca 
ne§riyat - 20,15 Ttirk musikisi ve balk §ar· 
ktlart (Salahaddln) - 21 slhhi konu~ma: 
mevzu: Gebelik, dl§ gebelik, yalanc1 gebc· 
Ilk. <Dr. Muzaffer Sezer; do!tum ve kadlO 
hastahklan miitehassiSl) - 21,15 stlidyo sa· 
Ion orkestras1 - 22 ajans haberleri ve son. 

isTANBUL: 
14,30 plakla Ttirk muslklsi - 14,50 hava· 

dis - 15,05 p!akla Ttirk muslldsi - 15,30 
muhtellf plak ne§riyatl - 16 son - 18,30 
plakla dans muslklsl - 19,15 Settar Kor -
mtik<;ii ve arkada~Ian tara!mdan Tiirlt 
musik!sl (rB.Ilt, nikrlz, kiirdlll, u~ak) - 19,55 
borsa haberlerl - 20 Grenvic rasadhanesin· 
den naklen saat ayan, Miizeyyen Senar ve 
arkada§larl tarafmdan Ttirk muslklsl (u§• 
~ak, hiiseyni, kiirdili, evi<;) - 20,40 hava 
ra.poru - 20,43 Orner Rtza Dogrui tarafm· 
dan arabca soylev - 21 saat ayan, orkes• 
tra - 21,30 Muza!fer ilkar ve arkada§larl 
tarafmdan Tiirk muslklsl (ktird111 hlcaz· 
kar) - 22,10 viyolonsel solo: Muh!ddin sa
dak, Konservatuar profesorlerlnden - 22,50 
son haberler ve ertesi gUntin program1 • 
23 saa t ayan, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
20,35 Sofya: La Boheme. 
21,35 Nls: Glrofle-Girofla (Lecocq•un 

opereti), 
21,40 Btikre~: Traviata. 
22,05 Roma: Klo-Klo Coperet). 

Bii:viik konserler 
21,05 Beromiinster: Amerikan muslklsi. 
21,15 Miin!h: Briickner'ln yedinci .sen• 

fonlsl. 
22,10 Prag: Forster'ln blrlnci senfonlsl· 

Oda musikileri 
22,20 Liik.senburg: Muhtelif par<; alar. 
22,30 Droitvich: Muhtelif par<;alar. 

Nefesli sazlar orkestralan 
18,05 Prag: Ac;Ik hava konseri. 
22,15 Stuttgart: Tayyarecller muslklsl. 
18,15 Hllversum: Org konseri. 

Org ve koro konserleri 
18,35 Berlln: Koro He §arkilar. 
21,15 Stuttgart: Koro konserl. 
21,40 Prag: Koro ile ~ark1 konseri. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~ehrimizin muhtelif semtlerin• 

deki nobe~i eczaneler: 
istanbul c!hetl: 

I. 

kt 
y 

n 

Em!noniinde (Be,lr Kemal), Alemdarda 
<Smt R~irnl, K:ii!tiikpazarda Wi.i.$ey!U r 
Huli:l.sl), Kumkap1da (Haydar), ~hzade "' 
b~mda (Asatl , Karagfunriikte (Arlt), Ak.• 
~arlj.Yda (Z. N~U .. ,Fenerde <Em1lya.d1l, sa.• 
matyada (Rtdvan), Baktrkoyde (istepanJ, 
~ehremlnlnde (Nazim), Eytibde (Ari! Be• 
§er) eczaneler!. 

Beyo~tlu ciheti: 
istiklAl caddeslnde (GalatB.Ilaray), Til • ta 

nelde (Matkov!c;l, §l§li Halaskil.rgazl cad• Ia 
des!nde (Asim), Cumhurlyet cadde.sinde 
(Klirk<;lyan), Kalyoncukullukta (Zafiro • 
pulos), Flruzagada (Ertugrul), Ok<;umu.sa.• C 
da (Yenlyol), Fmd1kllda (Mustafa Nallh y. 
Kas1mpa~ada CMtieyyed), HB.Ilkoyde (Ne· 
sim Aseol, Ortakoy, Arnavudkoy, Bebe~' d1 
eczaneler!. 

Kad1koy Moda caddes!nde (Nejad), Al' ri 
tiyolda <Namik), Btiyiikadada (!;llnasi Rl' 
za), Heybellde CHalkl, Uskiidarda cittl • 
had), Be!ilktaljta (Stileyman Receb), BeY• 
koz, Pa.!labah<;e, A. Hlsar eczanelerl. 

TE~EKKOR 
Pek gene ya~mda ve hazin bir surette 

irtihalile bizi dagidar eyliyen sevgili 
yavrurnuz Baki Sanverin cenaze me' 
rasiminde huzurlarile ~ok yakm alaka ' 
lanm gosteren muhterem zevata ve bil• 
hassa maiyetperverligin yiiksek Iutuf 1 

kar ni§anesini ibraz buyuran saym :Ma' 
liye Vekili Bay Fuad Ag:ahya, ve call' 
dan meslek arkada~hgm1 geceli giindii~' 
Iii bii.yiik fedakarhgile ispat eylemi~ 0' 

Ian ktymetli Maliye miifetti~lerindeJI 
Bay Hiisnii Bengiye en bar te§ekkiir ve 
minnetlerimizin arz ve ibiag{na dei8Je1 

lutfunda bulunulmasm1 gazetenizde~ 
saygtlarumzla rice. eyleriz. 

Validesi: Libabe Sanver 
Pederi: Siimer Bank meclisi ida!e 

azasmdan H~im Sanver 

TE~EKKOR 
Sevgili zevcim kereste tiiccarlarmdll~ 

Anastas Paskalidisin i:ili.imii hasebi11 

bizzat cenaze merasimine i§tirak ..;I 
sozle ve yazl ile beyam taziyet lutfund' 
bulunmu~ oian biitiin akra·ba ve dost 

1 

Ianm1za ayn ayn' te§ekkiire teessi.irii I 

miiz mani oldugundan en samimi te' 
§ekkiirlerimizin iblagma saym gezete' 
nizin tavassutunu rica ederiz. 

Zevcesi: Kornilia Paskalidis ,.e 
~ocuklan 

iRTiHAL 
Maliye Vekaieti maU teknik heyeti 

azasmdan Bay Zeki Sidarmanm pedet 
Tokyo biiyiik el~isi Bay Hiisrev Gerede' 
nin day1st, !stal1ibul Gumriik muhafaZ' 
komutanhg1 levaztm mi.idi.irii Bay Mall' 
mud Ba§oglunun kaympederi mulgl 
Hilafet ikinci seccadeciliginden mute 
kaid Bay Salim Sidarmanm uzun zatrls~ 
danberi miipteia oldugu rahatstzhktB~ 
§ifayab olam1yarak evvelki gi.in Karts1 ~ 
da Soganhktaki koskiinde irtihal ettie

1 

teessiirie ha.ber al~nmJ§tlr. Merh1.1!l'9 

rahmet, kederdide ailesine ta.~i.vet. aw· 
riz. 
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Salduaym denize indirilmesi milnasebetile 
Ay s inifi denizalti 
gemilerimizin k1ymeti 

Bu gemiler, diinyann en ~ok deniz harbi yapm1~ 
memleketinde, en ~ok denizalb gemisi in~a 

~den tezgahlarda yap•lmaktad•r 

Ecnebi salnamelerine gore Ay simfl gemilerimizin in~asmda niimune 
ittihaz edilen Giir denizalh gemisi 

Bi.iyiik Sef Atatiirk tarafmdan konu- miitekamil bulunduklandir. 
Ian isimleri, <<ay» hecesile bittigi i~in *~~ 
«AY>> simfi denilen dort yeni denizalt1 Almanlar, §imdiye kadar en fazla de-
gemimizden «Saldiray» 23 temmuzda, nizalt1 gemisi ve en ~ok denizaltl harbi 
bBUyiik merasimle Kil' de deniz.e indirildi. yapml§ bir millettir. Almanya, 1906 dan 

u dort gemiden bir tanesi daha Kil' de l 914 e kadar yap1lm1§ 28 deniza)h ge
Yaptlmaktad1r. Diger ikisi de gene misile Umumi Harbe girmi§ti. Bu ilk 28 
Krupp miiessesesi tarafmdan Halicde geminin biiyiik bir k1smm1 da, bizim ge -
Yalide k1zagmm bulundugu yerde yapd- milerimizi yapan Germania tezgahlan in
lllaktadular. §a etmi§Li.Demek ki Germania 32 yddan-

Ay 51mft denizaltt gemilerimiz hak _ beri denizalt1 gemisi yapan bir miiesse • 
k d sedir. Bi.iyi.ik Harb i~inde, Almanlar, in-

In a, ecnebi deniz yiiiiklannda, §imdi-
Ye kadar hi~ malumat ~Ikmami§hr. y al- gilizlerin denizi.istii ablukasma, denizalh 
n~:z F ransiz y 1]hgmda §U sat!rlar vardu: ablukasile muka bel eye karar verdikten 

sonra, Alrnan tezgahlan 400 kadar de -
«Ciir tipi dort gemi, iki tanesi /936 da /3[ ~ nizalh grmisi yaphlar. Bunlann ic;inde 
0 n und Voss' a sipari§ edilmi§, iki ta· l 68 - J 83 tonlulc «diki§ makinesi» deni

nesj de 1937 de Halicde, bir tersanede t len ve 14 ki~ile idare edilen minimini de-
ezgaha konulmu§ olup Krupp fabrikalan 

tarafmdan terhiz edileceklerdir.» nizaltl gemileri oldugu gibi, 2480 - 1930 
)' tonluk denizalh kruvazorleri de vardt. 

Alman Ytlhgt da yalmz 4 denizalti Bu kruvazorlerin mi.irettebatt 83 ki§iye 
~ernisinin yap1lmakta oldugunu kaydet - balig oluyordu. 2 tane 15 lik top ve 19 
tikten sonra ikisinin Krupp Germania ta- tane torpil ta§Iyorlardi. Baztlan 18 tane 
tafmdan, ikisinin de hmitte devlet tersa- toPpil, fakat 2 tane 150 lik, 2 tane de 
llesinde yaptldtgtnl s~yliiyor. 8,8 lik top ta§tyordu. Bunlardan mayin 
d Coriiliiyor ki her ikisinde yanh§lar var- botu olanlar, hirer tane 15 lik top, 24 ta· 

11· Caribdir ki Frans1z Ytlhgmm bir ye- ne torpil ve 42 tane mayin ta§ryorlardt. 
tinde Almanyaya Ismarlananlann Blohn f~Ierinde, bir defada aldiklan mahrukat· 
l.lnd Yoss'ta yapildi~ yaz1h iken diger Ia 13,130 mil mesafeye gidebilenler var-
1tarafmda Kil'de Germania'da yap!ld1k- d1. Bu gemiler, Amerika limanlanm bile 
arindan bahsediyor. abluka eltiler. 
c·~ranslz Yilhgi bu gemilerin sadece 1914 ten -1918 e kadar 343 Alman 
'y ur tipinde olduklanm soyliiyor. Ayni dt:nizalti hizmete girdi. Harb bittigi za
d Ilhkta CUr hakkmda §U malumat var· man tezgahlarda yap1lmakta olan bir ~ok 

11 : gemiler vard1. Alman denizalt1 gemileri
. «Sab1k E. 1 : lspanyada, Kadiks §eh- nin 178 tanesi hizmette bath. 7 tanesi 

;Inde Ec,;evarrieta tezgahlannda yapiimi§, bitaraf limanlara iltica ettiklerinden tev
._90 1 de tezgaha konulmu~tur. Denizin kif edildiler. l 4 tanesi Umumi Harbin 
l.lst" d ~ un e 780, dalmi§ken 960 tondur. Bo- son giinlerinde miirettebatlan tarafmdan 
Y1.1 72,39 metre, eni 6,20 metre, ~ektigi tahrib edildi. Boylece miitareke imzala
su 3,48 metredir. mrken Alman denizaltl zayiati 199 ge
e! ~otoderi: Denizin iistiindekiler 2800, miyi buldu. Harb sonunda, miitareke ah
k enizin altmda ~ah§anlar 1000 beygir kamma tevfikan Almanlar, itilaf devlet
tt''Vetindedir. Saatte 9,5 mil gitmek §ar· lerine l 72 denizalt1 gemisi teslim etmek 

e 15,000 mil katedebilir. mecburiyetinde kald1lar. Bunlarm 48 i 
rn·~ilahlan: 1 tane 102 Iik top, 1 tane 20 Fransaya, 124 taneo;i !ngiltereye teslim 
k 1 Itnetrelik makinelitiifek, 6 tane torpid a edildi. T ezgahlarda in§a halinde bulu-
ovam. nan ve drnize indirilmemi§ olan gemiler de 

Ve 1
1
9
9
34 y1lmda 1s~anyadan satm almmi§ par~aland1. ingiltere ve Fransaya teslim 

Ill 35 ba§mda Izmite gelmi§tir. AI • edilen biitiin gemiler tavizan F ransaya 
,.,., an - F elemenk plan! an iizerine yapil- verilen 1 0 gemi mi.istesna kamilen tahrip 
'''1§hr. edildi. 

ton~lkrnan ~Illigmda ise Giiriin 950 -960 1918 senesinde Almanlann faaliyette 
lllJ•ku oldugu, denizin iistiinde 20, dal- bulunan 150 denizalh gemisine kar§I hi
D~ de~ 9 mil siirati bulundugu yaz1hd1r. laf devletleri ve Amerika 8000 gemilik 

or u ba~t 'k· · k 6 533 ·1· muazzam bir miidafaa filosu viicude ge-m ~ a, I IS! l«;ta tane m1 I· 

1 4e.~~~~k ~ovam oldugu, 6-9 mil siiratle tirmi 'ilerdi. Bunlara 2000 de tayyare 
bnd m1~ katedebilecegi, denizin al- yard1m ediyordu. Avnca muhtelif deniz
ilav: 4 .. m1l siiratle 100 mil gidebilecegi Jerde bir c;ok mayin tarlalan tesis edilmi§
llletr ed

1
Ilmi§tir. Boyu 72, ~ektigi su 4, I ti. Bunlarm en me§huru ve en miithi§i, In-

C~· 0 arak gosterilmektedir. gilterenin §imalind!ki Orkad adalarile 
Alrn ur, Yersay muahedesi mucibince, N orvecin Berjen lim am arasmda 200 mil 
t1rrn :nYanm heniiz denizalt1 gemisi yap- uzunlugunda tesis edilen ve Sima! Baraj1 

aga hakk 1 d v b' · I d B b. k nf"b' I o rna 1g1 u zamanda, ec- denilen maym tar as1 1r. uraya, Ir ac; 
ctg/ trne~leketlerin tersanelerinde yaptu- metreden ba§liyarak 80 metre derinlige 
li\r, b~r~be .~bmilerinden biridir. Alman· kadar 24 mayin hattl yapdmi§ ve 56!760 
1935 ecru e gemileri sayesindedir ki tanesi Amerikahlar, 16,300 tanesi lngi
tar y tnartmda V ersay muahedesini yu- lizler tarafmdan olmak iizere 73,060 
dar, ~r~~az, 193 7 senesi nihayetine ka . mayin dokiilmi.i§ti.ir. (Bizim <;anakkale -
gplllisini ' ? 1 ~ .ve S?O tonluk 36 denizalt1 ye doktiigiimiiz mayinler 400 kiisurdu.) 
rn :-1,. d·. bnbm pe§!Slra hemen yapiver . B k r 1r. Alman denizalll gemileri, iiyii · 

A Harbde 11,153,000 tonluk ticaret ge· 
rUn { ~Inifi deni,:alh gemilerimizin Gii - misi bahrmi§lardn. Batird1klan harb ge
r11~. (~1s1 olup olmad1klanm bilmiyo- mileri ise, bu kadar biiyiik bir yekun tut
ela bilclik~ha. d.o~rusu ~u gemiler hakkm- maz. <;unkii U. 9 Simal denizinde i.ic 
silat enmizi, ecne i ydhklannda taf- ingiliz kruvazoriinii. ayni gi.in, hatta ayni 
1• ~JkinCJy k d d v • 1 ~. ) Bil .~. a. a . ar ne§re mezun eg1 - saatte birbiri pe§inden batJrd1ktan sonra, 
dafaa Vd~~~~~ bu~ey varsa, Milli Mii- bi.iti.in biiyiik harb gemileri miistahkem li
albay S e~a eh Deniz Mi.iste§an deniz manlara kac;m1§lard1. Nitekim U 21 de 
indir']d·va.1 Halmanm Sald1raym denize <;;::anakkalede iki ingiliz zirhhsmi batmn-
8ernj~·~~~~ Zaman soyledigi gibi, denizalti ca Bogaz agzmdaki du§man don 'lnmasi 
Al 1 lgmde en tecriibeli ve en ileri olan da ayni suretle denizde goriinme/ ; · -

man te .. hi d me] .,.zga ann a yapilm1~, miikem- tu. 
lan ~e~~!e~ ol~_ukl~ndir ve Giirde yapi· Alman denizalh gemilerinin ingiliz 

CUMHURIYE'I' 5 

i ktzsatli harekn; "· 

Kii~iik san' at erbabrn1n 
vaziveti 

Muamele vergisi kanunun un baz1 hi.i
kiimlerini tadil eden ve bu kanuna yeni
den baz1 hiikiimler ekliyen 3535 numa
rah kanunun esas1 2430 say1h muamele 
\'ergisi kanununun ikinci maddesinin «0» 
hkrasm1 degi§tirerek yeniden bu madde
ye «R» «S» ve «T» f,kralanm ekliyen 
degi§iklikler ki.i<;iik sanayi diyebilecegi
miz be§ beygird~n i.l~agi kuvvei muharri
ke ve ondan a7 i~c;; ile c;ali§an smai mii
esseselerin c.l. · umunda :niihim bir degi
~ikligi ;r ' · ' · · ·recektir. Y eni tadilata gO
re; sabua, alkolsiiz me§ntbat, slit ve ma
mulati, ayakkab1, soba, zarf, §apka, is
pen~iyari ve tJbbi mustahzarat me§in ve 
sahtiyan imalathanelerile dondurmaCI!ar, 
kurukahveciler, tuz degirmenleri, terzi -
haneler, kuyumcular ve tenekeciler ve i
luide !era V ekilleri heyetince liizum gO
riilecek san' at §ubelerile muharnk kuvvet 
kullanm1yan fakat i~i say1s1 onu gec;en 
imalathaneler vergiye tabi degildir. Bu
nun haricinde kalan sanayi §Ubeleri ise 
vergiye tabi tutulmaktad;r. 

Vak1a, gene bu kanuna gore, «$» fik
rasi haricinde kalan bu san' at §Ub~lerin
den Maliye Vekaleti bir ydda yaptikla
nna bakarak maktu vergiye baglamaga 
salahiyettar ki!mmaktadu. F akat gelecek 
seneki vaziyet eyimdiden kestirilemez. Bi
naenaleyh, §imdi vergiye tabi tutulmu§ 
olan bu ki.ic;iik sanayiin §imdiden kanu
nun icablanna gore vaziyetlerini tanzim 
etmeleri laz1mdn. ~iinkii, verginin tarht
na ba§lanmasile berabcr husule gelecek 
hmltJlan bugiinden tahmin etmek hie; de 
mi.i§kiil degildir. Su hale gore; yeni esas
lar dahilinde faaliyetine devam edecek 
miiesseselerle etmiyecekler yani el sana
yiine donecek olanlann §U giinlerde la
?.Im gelen §ekle girmeleri bir zarurettir. 

F. G. 

Edremid Halkevi temsil 
heyeti izmirde 

Edremidli gender Atatlirk heykeli 
oniinde 

izmir (Hususi) - Edremid halkevi 
temsil heyeti §ehrimize gelmi§, halke
vinde iki temsil vermi§ ve bu meyanda 
Buyuk ~efin heykeline giderek ~elenk 
koymu§tur. Misafir genderin temsil -
leri ~ok alaka uyandwmi§hr. 

d1klan gemiler 5 zuhh, 5 zuhh kruvazor, 
I monitor, 1 tayyare gemisi, 4 kruvazorle 
miiteaddid muhrib, denizaltt gemiSI, 
gambot, §alopa ve mayin gemisidir. Al
man denizaltJ gemileri F ransamn 3 ztrhh
sim, 2 z1rhh kruvazoriinii, Rusyamn 1 
Zlrhh kJ uvazoriinu, itaJyanm 2 z111hh 
kruvazoriinii ve biitiin devletlerin daha 
kiic;i.ik mi.iteaddid gemilerini bahrdiklan 
gibi, aynca biiyiik, kii~iik bir ~ok dii§man 
gemilerini de hasara ugratmi§lardu. . 

*** 
Biitiin bu tafsilat gosteriyor ki Alman-

ya, Bi.iyiik Harbde, en biiyiik denizalti 
harbi tecriibesi yapml§ olan memleket • 
tir. Bizim Ay s1mf1 gemilerimizi yapan 
Germania tezgahlan, harbden evvel ve 
harb i~inde oldugu gibi, harbden sonra 
da Alman denizalh gemilerinin in§asmda 
en biiyiik rolii oymyan miiessesedir. Bu 
tezgahlann denizalh yapmaktaki yiiksek 
bymeti malum ve miicerreb oldugu ic;in
dir ki yeni Alman donanmasmm denizalti 
gemilerinden bir ~ogu bu miiesseseye yap· 
hnlmi§hr. 250 tonluk kiic;iik botlardan 14 
tanesini, 500 tonluk denizalhlann 4 tane
sini Germania in§a etmi§tir. Y ap1lmakta 
olan l 5 ve yap1lmalan mukarrer bulunan 
1 0 gemiden en az yarlSlm gene Ger
mania'nm yapacagma §i.iphe yoktur. 

Bu itibarla, Milll Mi.idafaa Vekaleti 
Deniz Mi.is te~an deniz albay Said Hal -
manm nutkunda i§aret ettigi gibi «Ay» 
si~Ifi denizalti gemilerimiz, bu cins ge • 
miierde tecri.ibesi en c;ok memleketin gene 
tecriibesi en ~ok tezgahlannda yapllmak
tadirlar. Bu dort denizalh gemisini. diin
yamn en modern ve en miikemmel gemi· 
leri addetmekte hata yoktur. 

ABIDIN DAVER 

Yurtta~ 
Tiirkiye dunyanm en iyi meyvalarm1 
yeti~tirir. Sofradan meyvay1 hict ek
sik Ptme 

U.usal ekonomi ve arthrlila kurumu 

(_ Sagltk 
----

notlart 

Stcaklar ve sihhat Eger maksud eserse? 

Yazan: Dr. RUS(UKLU HAKKI 
~ oca Ragib Pa&amn, ozlii bir miS· 
~ ram sonsuz bir hayatla miibe~-

$er oldugunu Ve oy)e bir mJSTa 
yaratabilcn ~airin de olmezler ziimresine 
girece~ini anlatmak ic;in mi, yoksa c;ok ve 
manasJz soyliyenleri az ve ozlii soyleme
~e te$vik ic;in mi yazdigmi kestirmek pek 
de miimkiin olmiyan bir sozii vardu ve 
beyit olarak ~u bic;imdedir: 

TtLtlt yel, gulii.§ gibi esiyor 

Bir tiirku parc;as1. Yoriik kiZlan sov
lerdi; yaylada, kularda, si.iriilerle sus -
lenmis yamadarda .. Boll;ucu s1cak gun
lerde yellerin, meltemlerin hasretile ya
narken hahrladim onu. 0 tabiatin, ta 
kendisinin sesini; tabiatin, sadeligin ~iiri
m. 

Rahmetli Ahmed Hikmet, sanmm, 
Pe&te'de bir salonda gormii~. kar~I kar
SIYa asilmi~ bir Anadolu klZlmn hahsile, 
Minkuc;i'nin bir tablosu. Bunu anlahrken 
nekadar sevinmis ve oi'i;iinmi.i$tii. Benim 
de goihiim kabard1, Yori.ik klZlmn bu 
~iirini en bi.iyiik ozanlannkilerle kar$dalj
tmrken . . . 

Onlar gosterisi sevmediler. Ne o oi;ri.in
meleri, ne bu gogi.is kabartmalanm rlii -
si.inmediler. Oteki Yemen c;ollerindc ka v
rulan yavuklusunun hulyasma dalarak 
haliSlm dokurken.. Bu. yaylalann du -
manh daglarma ic;ini dokerken ... 

Ne estetik oyunlan var, ne kelime gi.i
riiltiisii. Bu tath, piiriizsi.iz $iir dokundu 
bana. Konuyu unutacakhm, az daha .. 

*** 
Y azm en s1cak gi.inlerindeyiz. Kendi

mizi siCaklardan korumak gerek. T eni -
mizde s1cakh~m di.izenini iki sev denkle$· 
tiriyor: S1cakh~I yaymak, siCakligJ sac;
mak. Giine$ altmda bulunurken ve c;ab
$Irken sJcakh~Imi7. artar. SJcakhi'i;m et -
rafa dagii1p yaydmasi, suyun bull;ulan
masl, g1dai maddelerin ve tend fi.is edi
len havanm 1smmas1 gibi turlii tiirli.i me
kanizmalarla s1cakhk eksilir. 

SJcakbgm dagiiarak reyonmunla kay
bolmasi onemli oluyor. Reyonmunun dc
rinin iistiinde olmas1 ve deri sathmm c;o
cuklarda daha genis bulunmas1 itibari:e 
cocuklarda s1cagm fena tesiri c;ok gorii
liiyor ve korkunc oluyor. Suyun bu~u -
lanmasim da hesaba katmah. Su bugula
nuken etrah sogutuyor. Bedende suyun 
bu~ulanmas1, teneffiis ederken akcii'i;er -
lerde ' ve terlerken deride oluyor. 

Giyim meselesi de bu i~te onemlcsir. 
Elbisemiz derimizin yiizde seksenini oi
ter. Bunlar stcakhlb nakletmiyen kahr. 
orgi.ilii kumaslardan yaplhr; govdeye 
sims1k1 yapi~Ir. Deriden s1cakh~bn dagil
ma~Im bunlar engeller. 

Havanm sJcakhgl arLa r~a . elbise ~ok 
ISIDir ve bunlann ic;indeki hava s1cak bir 
kovan gibi bedeni sarar. 

D1sandaki havadaki sJcakhihn beden 
iizerine onemli tesiri var. S1cakhk birden
bire artarsa tesiri de o nisbette ziyade o
lur. 0 arh~ s1cakl.ga diizen veren sistemi 
bozar. Y elpazelenmek suyun bull;ulan -
masm1 kolayla$tiraca~I ic;in stcakl1k yuk
selmesinin yapacal!;1 fenahklann onunu 
ahr. Havamn nemli olmas1 da biivi.ik bir 
rol oynar. Hava kuru olursa suyun bu • 
~ulanmasi tezlesir ve s1cakhktan dogan 
arlzalar nemli havalarda artar. 

Nasi] oluyor da insana s1cak dokunu-

yor? Bu biraz c;apraz, kan$Ik bir me -
sele. hin ic;ine birc;ok elemanlar giriyor. 
Glines radvasyonlarile barometre ve elek
trii?;in tesiri siiphesiz bedende hiimor 
dedigimiz sular ara~mdaki muvazene bo
zuklugu, viicudiin kendi kendini zehirle
mesi, s1cak c;arpmasmi yap1yor. Y orgun
]ugu da genis oki.ide hesaba katmah. 

S1cak c;arpmas1 tiirli.i tiirlii anzalarla 
kendini ~~;ostrrir. Hcle c;ocuklarda. On
larda sJcakhgi tanzim eden vas1talar tam 
degil. Havanm Sicaklt~J arthg1 zaman 
kreslerde stit c;ocuklanmn sicakiJi'i;I bir -
denbire vi.ikselivor; sJkihvorlar, istihalan 
ke~iliyor, tart!lan di.isi.iyor. 1c;lerinde o
lenler de oluyor. Gi.inesliyen c;ocuklar 
da bu anzalara tutuluyorlar. Hele s1cak 
yeller de eserse cocuklann suyu kaciyor, 
kuruyuverivorlar. Biraz ya~mur vagarsa 
her$CY di.izelir. 

*** 
Er~inlcre de s1ra~m bovle kotu tesm 

var. Bir kuru Slcak t;Hrma~I var, bir de 
nemli s1cak c;arpmasi. D1~<mda sicakhk 
derecesi 30 ve nem derecesi 40 tan asagi 
olursa hava &artlan kuru s1rak carpma· 
sma uygun gelir. Giines altmda km11lda
madan duran bir kimseyi hem s1cak, hem 
~une& c;arpar. 

Eger maksud eserse mtsrai berceste katidir 
Aceb hayretteyim ben. seddi iskender hu-

susunda! 

Edib arkada$Im Peyami Safa ~ec;en 
gun k1m ~airlerden, ,Seyh Calibin: 
Manendei makiyam garra 
Yek beyza, htztir tahrii. da'va 

Beyitile tarif etti~i eseri az, yaygaras1 
cok manzumecilerden bahsederken Koca 
Rag1b1ft bu sozi.inii de ileri siirdii ve onun 
tek bir gi.izel m1sra1 bir ~aire kafi gar .. 
mekle ~airleri tembellige sevkettigini soy~ 
ledi. 

.Sairlerin hmh~a ragbet gostermeleri
ni birc;ok bak1mdan nahos bulan ve ell" 
VII ic;inde elli beyit dogurabilen bir ~airin 
<<kiymet» iddia etmekte hakh olam1ya .. 
ca~m1 soyliyen edib Peyami Safamn 
gorii$u dogru, muhakemesi dogru, hii -
kiimleri dogrudur. Ne k1mhkla iftihar, 
ne de kiSIThktan istifade olunur. Meyva• 
SI, hie; yok denecek kadar az olan aRacm 
bol ve gi.izel verimli hemcinsleri yan:r.da 
~.laca~I k1ymet neyse m1sralan parmakla 
say1lan bir sairin koca koca eserler sahibi 
~airlere karst kazanacag1 ktymet de o .. 
dur. 

Nemli giine~ c;:arpmas1, orta s1cakhk 
dcrecesi 25, 30; nem derecesi 80. 1 00 
den yi.iksek oldugu gi.inlerde; s1cak iii -
kelerde ve bizim diyarda firtmah ve bu
lutlu havalarda olur. 

Korunmak ic;in ne yapmah? Su hal de benim klsirhi:b miidafaa et .. 
Oturulan yerleri iyi havaland1rmah, ve mekliP;ime imkan voktur. Y almz <<Eger 

nemli bulundurmah. Bugi.in eldeki ijiyen maksud eserse m1srai berceste kafidir» 
vas•talarile c;ocuk kre~leri daima serin ve soziini.i soyliyen Koca Rag1b Pasanm 
nemli bulunduruluyor; 51cakhk ve nem tembellii'i;i teljvik etti~ine ben inanmad1 .. 
dereceleri bir kararda tutuluvor. D1san- gtm, inanamad1P;Im ic;in bu soziin o rna ~ 
da SicakJ.k derecesi 23, 24 ij gec;ti mi, naya degi], tek bir ffi!STam bazan c:n 
pencereler kapahhr ve odalara vanlila _ seddinden daha uzun bir omiir ta ~1yabi~ 
torlerle buz parc;alanndan gec;irilen hava lecegi manasma almmas1 muvaf1k ~laca~ 
verilir. ~tnl soylemek istiyorum. 

~1cak~a ~i.iri.imege mecbur olanlar az 
1 

• Ci.i~kii Rag1b Pasa, tek bir m1sram 
su I<;meb, b1r defada birden c;ok ic;me _ bJr ~aue kafi gelecegine inanmi$ olsaydt 
meli. Yi.iri.irken de ic;memeli, oturup din- - Revanda, T ebrizde, Hemedanda, Bag
lenirkcn ic;:meli. Uzun vola gidenlerin ya- dadda, M1mda, Aydmda, Halcbde, 
mnda bir matra bulunmah ve matl'alara Samda vdlarca dola$mi$ ve c;ok miihim 
saf su yerine kahve veya c;:ay katilm:& su i~ler ba~armi& bir devlet adam1 olmasma 
doldurmah. Denemi$ler az su kenler 51. ra~men • koca bir divan, nefis bir miin.
caga daha ziyade dayamyor. Elbise ince seat, enfes bir sefine, pek kiymetli bir 
olmaii ve yiiriirken sigara ic;:memeh. yo- mecmua ve aruza clair onemli bir risaic 
Ia <:Jkmadan once ~eker ve biraz tuz ye- b1rakmazdi. 
megi favdah bulanlar var. Kanda seker, Bu noktay1 su suretle kaydettikten 
tm~ azahrsa Sicak c;arpmas1 ko!ayla&IYOr. sonra - rahmete vesiJe olmak iizere - aktl 

81cak c;arpanlara ne yapmah? Gi.ines ve fazil sairin birkac; da giizel soziinii ya
carpan kimseyi golgede boylu boyunca Ziyorum: 
vere uzatmah, diigmelerini c;:ozmeli. Biraz Hiisnii. baltiter eder came dii$iince cesban 
m, kahve ve <;ay vermeli. Miimkiinse he-· Nev arust siihane revnakt ta'bir verir 

kim gelinciye kadar zeytinva~h kafuru 
smngas1 yapmah. Serbestc;e teneffiis et
mesini tern in etmeli ve aihr vak' alarda 
sun 'i teneffiis vapmah. Yukanda soyle
nen tedbirler YaPihrsa s1cak c;arpmasma 
meydan verilmez. 

Dr. Rus~uklu Hakkr 

Nakzs olmaz feyzi zati telhit eyyti.mdan 
Ba_de. telh ~ldukr;a artar ne§'est kuvvetlcnir 
Kaset lebrtz taYtur olsa da vermez sada 
Servet efzayt~ bulunca a(Jniya htssetlcntr 

Meyant gii.ttegilda bedmeni§ iham eder 
kuphun 

$ecaat arz ederken merdi ktptt strkati7t. 
sayler 

G'aziantebde trahomla miicadele 
Efendt ta'n edenin aklt var mt mecnuna 
Giiruht ehlt heva ir;re bir mt, bin delt var, 

• 
Libast nevbenevle ey olun arayt$e mail 

Gazi f\vmtab (Hususi) - T emiz 
yurdu~uza cenub yollarmdan ve bilhas
sa Umuml Harbde Suriye, Filistin ve 
MISir cephelerinde harbeden askerleri -
mizle gelerek c;o~alan trahom hastahg1 
verem, frengi veya s1tma gibi bir afct 
halini alamadan kokiine kibrit suyu ekil· 
mek iizeredir. Bazi yerlerde niifusun 
yiizde 63 ni.i penc;esi altma alan bu has· 
tahk on iie senelik c;ok kisa bir mazisi o· 
Ian trahomla miicadele te~kilatmm c;ah~ 
malan sayesinde tamamile hlZlm kaybet
mi~tir. T utulan kabataslak istatistikler bi
le, simdiye kadar asgari yanm milyon 
vatanda~m korli.ikten kurtanld1klanm 
gostermektedir. I 938 y1lmm yalmz ma
}' IS ay1 ic;inde Gazi Avmtab vilayeti mil
cadele sahasma dahil koylerindeki 
20,591 trahomludan claim! bir tedavi al
tma almmami~ olan hemen hemen vok 
gibidir. Tiirkiyedeki trahom miicadelesi 
teknik bak1mdan Filistin, Ceza:v.ir ve MI
sir miicadele sekillerinden kat'iyyen asagi 
degildir. 

Yurdumuzdaki miicadelenin esas1 has
tahgm sirayetine mani olmak ve yakab. -

clavi altma almak gibi iki husus te§kil et
mektedir. Trahomla miicadelenin en s1h 
cereyan ettigi mmtakalarda hergiin bin -
lerce talebe muntazaman ilaclandmlarak 
sirayetin online ge~ilmekte ve ihtilata 
meydan verilmemektedir. 

Yukanki rcsim trahomla miicadelc S~:i · 
bi ~ok biiyiik bir yurd davas1m iizerine 
al~I§ ol.a~ dokt~rlan kurs goren arkada§
lanle bJrhkte gostermektedir. - ·-·-

lzmitte su i§i 
i zmit (Hususi) - Bin bir dereden 

dola~hnld1ktan sonra nihayet §ehri • 
mize getirilen me~hur <;ene suyu hal -
kimizm yeni bir der~i haline gelmi~tir . 

S1ca klarm bas<hrmasile su istihlakinin 
fazla la~masmdan olacak, bugiin iki me
murla dort hamal izmit evlerinin iste
dig i suyu zamamnda degil fakat bir 
hafta sonra . hUe verebilmekten r;ok u • 
zakhrlar. 

Suyu §ehre getirebilmek i~in bir hay
li yorulup uziilen belediye reisimiz tev
zi i ini de bir diizene korsa bii iik bir 

Kemalinden haber ver kimse senden ihtt~ 
§am alma2 

Ahenden olsa da fele(Jin (}ek kemamm 
9ekme telekte sii.tlelertn tmttnantnt 

Sozii kesmeden mevzua taalluku do ., 
layisile en me~hur Turk $airlerinden bir
kac;mm kac;ar eser yazdiklanm da soy}j .. 
yeyim: ( Baki) nin koca bir divandan 
baska herbiri ayn bir k1ymette ve ayri 
bir mevzuda be$ biiyi.ik eseri vardu. F u~ 
zuli tiirkc;e, farsc;a. arabca divanlanndan 
ve Leyla - Mecnun gibi degerli eserler~ 
den baska olarak dort kitab birakml~hr. 
N abinin divanile beraber eserlerinin sa~ 
YISI dokuzu buluyor. N edim, meshur 
Miineccimbasi T arihini milli kitabhaneve 
armagan eylemi&tir . .Seyh Galibin Hiisni.i 
~~~~ ve divam hesaba kahlmazsa eserle~ 
nnm sayisJ i.ic;tiir. 

Demek ki tarihin iistad s1fatma layili 
R'ordi.i~ii sairlerin hicbiri - garbda olclu~ u 
gibi bizim diyanm1zda da - klSir de~il~ 
di! .. 

M. TURHAN TAN 

Ziraat V ekaleti Zat i~Ieri 
miidiirliigii 

Ziraat Vekaleti 
zat i§leri miidiirlu
gune Ekrem tayin 
edilmi§tir. K1drmli 
ve ~ah§kan bir dev
let memuru olarak 
amirleri ve arl<ada~
lan tarafmdan sevi
len Ekrem, §imdiye 
kadar muhtelif ma
arif mi.idiirliiklerin
ele, son defa da 
Bursa lisesi cograf- Ekrem 

ya muallimliginde bulunmu§tu. Kendist. 
ne yeni vazifesinde muvaffaki etler te , 
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Uyku hayathr 
Uyantk iken dipdiri bulunmak i~in uyurken alii

den. farks1z bir siikunet i~inde dinlenmeliyiz 
Oglunun tahsil ve terbiyesini zamanm 

en biiyi.ik alimine tevdi eden bir Mogol 
imparatorunun, bu tahsil ve terbiyeyi ki
fi gi:irerek oglunu saray hayatlna iade et
mesi ic;in alime mi.iracaati i.izerine ondan 
§U cevab1 aldlglnl rivayet ederler: «Og
lunu bir sene daha benim nezdimde b1rak. 
Simdiye kadar ona ~ah~ma san'ahm og
retmi~tim. Bundan sonra, ayni derecede 
hatta daha mi.ihim diger bir ders talim 
etmekligim gerektir. Ona, istirahat ilmini 
ogretecegim. Zira, ~ah~mak dinlenmege I 
vabestedir. Gecesiz giindiiz nas1l olmaz
sa, istirahatsiz <;ah§ma da oylece ola -
maz.» 

*** 
Mogol aliminin bu sozii alan hi[jflerle 

yaz1hp ~ah§ma odam1zm duvanna, hem 
de en goze goriini.ir yere asilmaga laylk
tJr. Hele hayat gailesinin gitgide artt1g1 
§U devirde, kadm erkek hepimiz, hayat1 
dolduran saatlerimizi ta§Iyabilecegimiz
den fazla ~ah§ma yiikile oyle dolduruyo
ruz ki! 

Sinirlerimizin bi.itiin kabiliyeti, yalmz 
!rall§ma faa]iyetine degil, ondan daha 
yorucu alan didinmeye sarfediliyor. Her
§eyin istatistik terazisinde tartJld1gJ bu a· 

s1rda, insan viicudiiniin faaliyet derecesi 
de olc;iilmii~ ve mi.ismir i§ ugruna sarfet
tigimiz kuvv~tin yi.izde 40 olmasma mu
kabil, oyun ve spor gibi yorgunluldara 
yi.izde I 0 nisbetinde kuvvet serfettigimi
zi, geri kalan yiizde 50 nin de beyhude 
didinmelere gittigi anla§Jlmi§hr. 

Viicudiimiizii bir an ic;in elektrik ba • 
taryat•na benzetelim. Akiimiilator bo§a
lmca batarya i§lemez olur ve onu tekrar 
faaliyete getirmek mutlaka akiimiilato • 

riin dolmasma bagiidir. !nsan viicudii de 
hpk1 boyledir. Y orgunluklarla azalan 
kuvvetini, yeni kuvvet ilavesile ihya et • 
medik~e o viicudden hay1r beklenemez:. 
Bunu temin etmenin ise bir tek yolu var· 
du: lstirahat ve uyku. 

Goriinii~te bundan daha basit ve daha 
kolay bir~ey yoktur ve belki de, malumu 
ilam demek alan §U yukanki satJrlar, ba
zt dudaklarm kenarnda, tebessiime ben • 
zer k1vrmttlar yapacaktlr. Lakin, hakikat
te, istirahat ve uyku, diinyanm en zor ve 
en ~apra§Ik i§idir; dikkat istiyen, itina 
istiyen bir vazifedir. 

Avrupanm me§hur profrsorlerinden 
bir operatore, altmi§ ya§mi tecaviiz ettigi 
halde, yaz ve k1§ sabahm alhsmda ya • 

taktan fHlamaga, ak§ama lc:adar yaz1 ile, 
miitalea ile, hastalanm tedavi ile, ameli
yatla me§gul olmaga ve bu ezici mesaiye 
ragmen yorgun gori.inmemege nasi! mu -
vaffak oldugunu sormu§lar. Verdigi ce. 
vab, istirahatin ve uykunun, goriinii§te 
pek kolay fakat hakikatte bir vazife ka· 
dar titizlige muhtac oldugunu bakm nasal 
gosteriyor. Profesor diyor ki: 

re yap1labilecek kadar kolay bir i~ degil
dir ve bunda bir parc;a da yarat1lt~m te· 
sirini kabul etmeliyiz. Ancak, §U var ki, 

ekseri kimseler, baz1 usullere muracaat 
ederek, bazi esaslar takib ederek viicud
lerini istedikleri zaman dinlendirmege 
pekala muvaffak olabilirler. 

Hindistandaki Y ogi'ler, bedeni ve di
magi bir antrenman sayesinde iradelerini 
istedikleri gibi kullanmaga ah§tlktan son
ra, her an i~in muvakkat veya devamh bir 
istirahate gomiilmenin ~aresini bulmu§
lardir. 

1stirahat halinde bir kediye veya bir 
kopege dikkatle bakarsamz, insanlarm 

<;oktanberi kaybettikleri tam manasile 
dinlenme kabiliyetine, hayvanlarm bi.iti.in 

~iimulile sahib olduklanm gori.irsiini.iz. 
Y ere uzanmi§ yatan bir kopek, uyumad1-
g1 Zaman bile, biitiin sinirlerini gev~etmi~ 
bir vaziyettedir. 0 dakikada ufak bir tec
riibeye giri§ir ve hayvam kollanmz arasl
na ahp yerinden kald1rmak isterseniz go· 
receksiniz ki, elinize aJdJglniZ bu vucud 
cansiz bir et yigmi kadar gev§ektir. 

insanlar, bu noktada·, hayvanlara na
zaran daha kabiliyetsizdir. Bir c;:ogumuz, 
gece uykusunda dahi sinirlerimizi yan 
gergin bir halde bulundururuz. Viicudii
mi.iziin motorii tamamen durmaz, faali • 
yet haline nazaran daha aheste olmakla 
beraber, gene i~ler. Bu ise, sinir kuvveti
nin, enerjimizin israfi demektir. 

hte, tam istirahat halinde, biitiin sinir· 
lerimizi gev§eterek kendimizi dinlenme 
vaziyetine getirdigimiz zaman, kullaml -

m1yan bu enerji, istirahati takib edecek o
lan faaliyet i~in ihtiyat kuvveti olarak 
ahkonulmu§ demektir; aki.imiilatorler 
derhal dolmaga ba~lar; her faaliyet ha
reketinin viicudiimiizde tevlid ettigi tok
sinler dagthr. 

iradeye hakim olmak hiinerinin iistad1 
Hindli Y ogi'ler, uyumak ve dinlenmek 
i~in §oyle bir re~ete veriyorlar: 

~UMHURIYET 

Matbuat taktm·I 

Pazar giinii Beykozda te
kaiidlerle rna~ yapacak 
Matbuat tak1mmm bu hafta pazar 

gi.inii Beykozda Beykoz kuli.ibii tekaiid· 
lerile bir rna~ yapacaldanm yazmi~hk. 
Gazeteciler, bu mac icin hazulanmakta
dular. Matbuat takimmm formasi tesbil 
edilmi~. tahm azasJ ic;;in bir ornek forma 
sipari~ edilmi~tir. Takim, pazar giinkii 
maca yeni formasile c;Ikacaktu. 

Beykozlular, gazeteciler talumma Bey 
koz <;aymnda bir k1r ziyafeti verecekler· 
dir. 

T alum kaptanlzgmm tebliii 
Matbuat tak1m1 kaptanllgmdan: 
1 - Matbuat tak1m1 31 temmu2> 938 PD.• 

zar giini.i Beykoz spor kulUbii tekai.idlerile 
bir rna~ yapaca.ktn. 
A~ ag1da islmlerl yaz1h arkada§lar pazar 

gi.inii saat 11 de Kopriiden kalkacak va • 
purla Beykoza hareket edeceklerdlr: 

Erciimend Rlfat, Nam1k, :tzzet Muhlddln, 
Erciimend Kemal, Murad Kayahan, Ahmed 
Adem, Osman Kavrak, Salahaddin doto>, 
Ali c!oto,, Sedad, Orner Besim, Ulvl Ziya, 
:;lazl Tezcan, Hlkmet Feridun, Nael Sadul· 
Jah, Halid Galib, Sabahaddin, Enver, Os
man Miinir ve A. Fuad. 

2 - Matbuat takimi azalan biltiln fut • 
bollevazimml BahgekapJda Llman ham al
tmdakl Fenerll 1';\abanm spor maga.zasma 
miiracaatle evvelce LSmarlanmJ§ olan ta· 
k1mlarm1 tedarlk etmelldirler. 

3 - Arkad~larm biltiln futbol levazim· 
larile beraber gelmelerl rica olunur. 

4 - Ma!;m hakeml Ahmed ihsandlt'. 
5 - 11 vapuruna yetl~emlyenler 12,15, 

13, 14,10 ve 14,30 vapurlarile gelebillrler. 

Festival heyetinin getirecegi 
taktmlar 

istanbul festivellerinin spor $enlikleri 
h smile ugra~an heyet oniimiiideki ay 
i~inde tanmm1s bir ecnebi futbol takunma 
getirerek muhtelitlerimizle kar$tla~ttrmak 
hususundaki tasavvurlanm tahakkuk et • 
tirmek i~in <;ah~maktadJr. 

M1mhlardan sonra Ceklerin Slavya
smdan da miispet bir cevab alam1yan ko
mite, italyada bu sene $ampiyon <;IKan 
Ambroziyano kuliibi.ine miiracaat etmi~. 
halya ~ampiyonunun istenilen tarihlerde 
ba~ka madan oldugu anla~Ilmca Yuna• 
nistanm ~ehrimizce malum bir tak1mma 
baFurulmu~tur. 

---~----------------------·---Mektebler 

Gazetemiz, bu giinden itiba
ren muhtelil mekteblere ka· 
yael ve kabul feraitini ba •ii· 
tunlarda ilan edecektir. Bu 
giin a•keri liseler kayrd ve ka
bul fartlarrnr yazryoraz: 

Askeri liseler : 1 
Askeri liseler, kara ve deniz harb okul· 

Ianna talebe yeti§tirir. Her lisenin Erzin
can ve Konya orta mektebleri gibi u~er 
sm1fh orta mekteb kasm1 ile iic;er stmftan 
miite§ekkil lise s1mft vard1r. istanbulda 
ikisi kara, biri den;z, ii!r askeri lise var
d~r. 

Askeri kara liseleri: Maltepe Askeri 
li~esi «Topkapi Maltepesindedir». 

Kuleli Askeri lisesi: <<\=engelkoyiinde
dir.» 

Askeri Deniz lisesi: «Heybeliadada· 
d1r.» 

Girme §artlan: 
· A) Ya§I, lise birinci simf i~in 15-19, 

lise ikinci s1mf i~in 16-20, lise il~i.inci.i sl
mf i~in I 7-21 arasmda olmak. 

B) Lise birinci smifa girmek i~in or
ta mektebi, ikinci smtfa ginnek kin lise· 
lerin birinci stmfmt, lise iit;iinci.i smda gir· 
mek ic;in de liselerin ikinci s1mfm1 bitir
mi~ bulunmak. 

C) Askeri orta mekteb §artlanm haiz 
olmak. 

«Kendi kendini yeti§tirmi§ veya bir 
muallimden hususl ders gormii~ olanlar 
a~keri liselere almmazlar.» 

2 - Muadeleti tasdiksiz hususi orta 
mekteblerle tahsili orta derecede olan 
meslek mektebleri rnezunlarile, muade ~ 
leti tasdiksiz liselerin ikinci devreleri ta
lebesi asker! belerde, ginnek istedikleri 
SIDlftan bir onceki SIDlflD butiin ders)erin~ 
den ve askerlik dersinden bir imtihana 
tabi tutularak bunda muvaffakiyet gos • 
terdikleri takdirde girmek istedikleri Sl • 

mflara kabul olunurlar. 

3 - Muadeleti tasdikli hususi veya 
resmi orta mekteblerin mezunlarile mua
deleti tasdikli hususi veya resmi liselerin 
ikinci devre s1mflan talebesi girmek isle· 
dikleri sJmflara imtihans1z almnlar. As· 
keri liselere girecek talebenin miktan mu· 
ayyen kadro miktanndan fazla ise gire· 
cekleri s1mflara gore bir mi.isabaka im -
tihanma tabi tutulurlar. 

Bursada htklar Askeri lisesi de var· 
Y cni Si li spar kuliibii oniimiizdekl d Jr. 

pazar gunii sabah1, T aksim stadyomun· Askeri lise! ere girecek talebede aranan 

Atletizm mi.isabakasi 

da senelik atletizm bayrammt yapacalc - va1sflar: 
ttr. F edere olm1yan kuliibler arasmda 1) Viicudiiniin te§ekkiilah diizgiin, 
futbol ~ampiyonlugunu kazanan Si~lili - 51hhati elveri§li, viicudii saglam olmak, 
lerin atletizm sahasmda da rakiblerinden hi~bir hastahga bulunmamak, emir ve ku
geride kalmamak ic;in uzun zamandanbe- mandaya mani kekemelik gibi allzalan 
ri muntazaman idman yaptakJan soyJen- oJmamaJc «ba§I kel ve boyu ya§Janna gQ-
mektedir. rc ktsa olanlarla zenci ve siyahiler kabul 

Bu seneki deniz yari§lari edilmev>. 
Her sene oldugu gibi bu sene de Mo- 2) Kusursuz bir ahlak ve seciye sahi-

da koyunda 14/81938 tarihinde Deniz bi olmak. 
kuliibii tarafmdan buyiik deniz yan~lan 3) Ailesinin kotii hali ve ~ohreti olma· 
tertib edilecektir. mak. 
Be§ikta~ kuliibii idare heyeti 4) Aynlacagi mektebde sm1fta don-

. h'IA 1 tt' mii§ veya ikmale kalm1~ vaziyette bulun-1n 1 a e 1 k mama. 
Bt·e~ikhtal~l jimt n.astbi~ kul~bii idd~.re ~e-, 5) C>nce ~ulundugu orta mektebden 

ye I m 1 a c m1~ 1r vaztyete u~mu~- h 1 1 1 k 1 k 
t .. K l""b · · z· d T k er ne suret ~ o ursa o sun c;I an mama . ur. u u reiS! lya ve aza an arJ 6) B. r .. k 
ve Rii~tii bir miiddet evvel istifa etmi~- IT ve 1 gosterme · 
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Hem ziyaret hem ticaret 
Y az aylartnda Bursablar daha ziyade gelen, ahbab, 

dostlartni agirlamakla ugra~Iyorlar 

I -' 
Giinden giine giizelle!jen Bursadan bir inanzara 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Son y11larda Bursamn tanmm1yacak ka· 
dar deRi&mi~ oldugunda herkes miittefik
tir. Bariz bir surette gaze carpan bu de
gi~iklik; hiikumetle belediyenin ve hal • 
km adeta sozle$llli~ gibi elbirligile mem· 
leketi imara ~ah malarmdan ileri gel • 
mektedir. Bir taraftan ~ehirde ve Cekir

gede yeni yeni binalar yiikselirken diger 
taraftan yollar a~thyor, parkeleniyor ve 
asfalt yaPJhyor. Y akm bir maziye kadar 
harab ve metruk bir &ark beldesi vasftm 
muhafaza eden Bursanm bu canh kal • 
kmmas1, buranm bir turist merkezi olmas1 
yolundaki davaya temel te$kil ediyor. 

!stanbul • Mudanya hattma Trak gibi 
li.iks ve seri yollu bir vapurun tahsisi, Y a-

lava - Karakoy, ve Bahkesir yollanna 
geni$ ve rahat yolcu otobi.islerinin i~letil
mesi gibi sebebler de bu degi$iklige inz1· 
mam edince Bursa, memlekette dillere 
destan olmu$ bir eiHence ve istirahat ~eh
ri halini alml$ bulunuyor. Goniil a~an ta
bii giizellikleri, $ifa veren kaphcalari, 

~aheser tarihi abideleri, Uludaih ve A
polyond golii gibi c;e&id ve cazib mev • 
zularla zengin bir tetkik, spor ve §ifa 
merkezi olan Bursanm ziyaretci say1s1 
her y1l biraz daha artarken bu sene bil
hassa nakil vasttalarmdaki degi$iklik do
laylsile ge~en y1la nazaran on misli art· 
ffil$ bulunmaktad1r. 

Belediye istatistikleri maalesef hakiki 
rakam1 vermekten uzaktJr. Ciinkii, bele
dive yalmz otellere gelip gidenlerin sayi
smi almaktada. Halbuki diger taraftan 
73 bin ni.ifuslu Bursaya, memleketin dort 
bucagmdan gelen ahbablar, tamd1klar, 
akrabalar, otellere gelenlerin belki on 
mislini buluyor. Gec:;en sene iki ayhk bir 
mevsim i~inde 60 bin ki~inin · geldi~ini 

bildiren belediye, evlere gelen misafirle• 
rin say!Sim da almt~ olsaydt bu rakamm 
hi~ mubalagas1z 200 bini buldugunu go• 
recekti. !statistiklere girmiyen bu raka.mi 
biz gorUp tetkik ediyor ve biliyoruz. 

Mesela Bursada oturan herhangi bir 
ai)eye mevsim boyunca en az birka<; aile 
misafirlige gelmektedir. Hem ziyaret. 
hem istirahat, biraz da banyo almak fena 
bir~ey degil.. Be~ on gun burada kalan 
bu ailelerin say!Sl vasati olarak 30 • 40 
niifusa balig oluyor. A~aih yukan 10 bin 
eve misafir ~eldigini farzedersek rakamm 
neye balii( oldugu kolayca anla~1hr. 

DUn belediye reisi Ne~et Kiperle ou 
mevzu i.izerinde konu~uyorduk. Bir ta " 
md1gma gelip hurada sekiz gun kalan za· 
tm gittiil;i memlekette sekiz ahbabma 
BursayJ methettigini, sekizinin de birbiri• 
ni miiteak1b Bursaya ge)ip gittiklerini an• 
latan belediye reisi vaziyet icin: 

- Cok doihu! diyordu. 
Filhakika vaziyet boyledir. Bursa gii• 

zelle$tikce ziyaret<;isi co~almaktadir. F a• 
kat bu ziyaret~iler otelden ziyade evi ter• 
cih etmektedirler. Haklan da var. Ciinkii 
evler hem rahat ve elveri~li; hem de otel 
gibi merasime tabi degil.... 

Bu hale gore, yazm burada kalmali, 
akraba veya misafir agJrlamak mecburi· 
yetinde olan aileler Bursaya bir de ( pan• 
siyon &ehri) <;ehresi vermektedirler .• 

Bir<;ok tamdiklardan dinliyorum: Y a• 
zm bunaltlct stcaklarda ~hrin guzelligin• 
den, ye~illiginden istifade edecegimize 
misafir albrlamaktan diinyaYJ goremiyo• 
l'Uz! diyorlar. Cerci bunu &ikayet yollu 
soylemiyorlar, fakat hakiki vaziyet ve 
manzara budur. 

Bursamn giizelle&mesi Bursahdan c;ok 
ta$ral1ya yarami$hr. 

MUSA ATA~ 

M. Hamza Pa~a bu ak,am gidiyor 
[Bastaratz 1 fncf sahfterle 1 

Ziyafette, Amiral ve Muhiddin Os
tiindagdan ba§h istanbul Kumandant 
Korgeneral Halis Biyiktay, vali muavini 
Hiidai Karataban. istanbul Merkez Ku
mandam Albay Mahmud Gokbora, Em
niyet miidiirii Salih Kt!Ic, Vilayet ve Be
lediye erkam ~ehir Meclisi miimessilleri, 
ve Amiralin maiyeti erkam arasmda EJ. 
mahrusa yah subaylarmdan Kaymakam 
Emin, kulemli binba§l Horan, doktor 
yiizba~t Abdiilaziz, yi.iLba§l Atzf, yiiz· 

mahrusa yatmm seferini tecri.ibe mahiye
tindedir. Harbiumumi it;inde Mahrusa 
yah si.ivarisi stfatile, bir arahk !stanbula 

gelmi~tim. 1kinci defa yaphglm bu seya• 
hatte ~ehrinizi tamamile degi~mi~ bul • 
dum. 

Anadolu ortasmda, Atatiirkiin yiiksek 
ilhamile kurulmu§ olan yeni mamurenit 
Ankaray1, gonneden iskenderiyey¢" don· 
mek mecburiyetinde bulunduguma pek 
miiteessirim. 

- Hergiin, ogleden sonra saat hire 
dogru, yan soyunmu§ olarak, karanhk bir 
odada, bir yataga veya bir kanapeye, 
mtiistii uzamnm. Derhal derin bir uyku

ya dalanm. Y anm saat veya k1rk be§ da
kika sonra uyandmrlar. Bir nevi antren
man, yahud jimnastik diyebilecegimiz de
vamh bir sistem sayesinde kendimi ah~hr
dlglm bu k1sac1k ara istirahati, bana biitiin 
kuvvetimi iade etmege kafi gelir ve biitiin 
bir gece dinlenmi§ gibi dipdiri kalkanm. 

- Omuzlanmz1 bir yashga dayay1p, 
ba~m1z hafif~e yiiksekte olmak §artile 
mti.istii yahmz. Dimag1mzdan her tiirlii 
tasayi, hatta dii§iinceyi tardediniz. Biitiin 

lerdi. ikinci reis riilsnii Keseroglu da - -- ._ __ _ 

cvvclki giin istifa etmi§. bu suretle ida- Bursada iki zehirlenme 
- ba~1 Bedir, yi.izba~L Servet ve Suphi de Ancak bir iic;iin<'ii defa memleketinizi 

gormek i.imididir ki, bu teessi.iri.imii k1smell 
tadil ediyor. 

*** 
Profe~oriin sistemi pek de yeni bir§ey 

sayilmaz. Ayni usulii, ondan c;ok daha 
evvel, daha ba~ka kimseler tatbik etmi§
lerdir. Netice ayni derecede miikemmel
dir. 

Mesela Napolyon'un hayahni yazan 
miiverrihlerin hepsi bir noktada ittifak e· 
derler ki o da, imparatorun, giiniin veya 

gecenin hcrhangi bir saatinde, k1sa mi.id
detlerle, derin uykular uyumak hususun
daki harikulade kabiliyetidir. Napolyon, 
en nazik zamanlarda, hatta muharebenin 

en civcivli dakikalannda yatar, derhal u
yur, az sonra eskisinden daha diri, daha 
cevval, zekas1 daha parlakla§ml§ olarak 
uyaniT ve en giic; meseleleri halle muvaf
fak olurdu. Onun, istirahatten faaliyete 
ge~i,indeki yildmm siiratini, medarlarda, 
giiniin geceden aynh~mdaki fasilaSIZhga 
benzetmekte hata yoktur. 

Ger~i. istedigi zaman uyuyup uyanan, 
bu ufac1k istirahat devresinden sonra ha
rikulade bir faaliyetle harikulade i§ler gO... 
ren kim~elerin miistesna yarahh§ta in
sanlar olduklan soylenebilir. Bu cihet 
dogru olmakla beraber, her insanm, bu
tiin bir gi.ini.i dolduran faaliyete, k1sa bir 
istirahatle fa~1la vermesi li.izumu inkar 
kahul etmez bir hakikattir. 

Buna muvaffak olmak ger~i birdenbi· 

dikkatinizi vi.icudi.ini.izi.in heyeti umumi -
yesine veriniz, ta ki it;inizde bir UYU§ukJuk 
hissedinr.:iye kadar. Sinirleriniz yumu§ak 
hale gelecek kadar gev§etiniz. Bu pek 
kolay bir i~ olmamakla beraber ab§maga 
baghdtr. y ava~ yava§ bunda oyle tekem
mi.il edersiniz ki. siz bu vaziyette iken 

birisi kolunuzu tutup kald1rsa, buakmca 
kur§un gibi tekrar dii§er. Bu tarzda bir 
istirahat, pek kisa da olsa kuvvetinizi 
derhal iadeye kafi gelecektir. Zihin yor
gunlugunu dinlendirmenin biricik ~are~i 
budur. 

Uyamkhk halinde iken dipdiri bulun • 
mak i~in, uyku halindeyken oliiden fark
SIZ bir siikunet i<;inde dinlenmeliyiz. 

izmir avcdarinin 

re hcyet inde hemen hi~ kimse kalma • hadisesi 
m1~ gibidir. 

Bu vaziyet iizerine kuHi.b heyeti u • 
mumiyesinin fevkalade bir kongreye 
davet edilmesi zarureti has1l olmu~tur. 

Kongreye davet 
Nl nnta~ spor kuliibil ba$kanhgmdan: 
218/ 938 tarlhine musa.dlf .sal! gi.inil saa.t 

19 da $1~11 Halkevl blnasmda kuli.ibilmiiziln 
senellk toplnntJSI olaca!hndan azalarm bu· 
lunmalan ehemmlyetle blldlrillr. 

Bursa (Hususi) - Burada bir giindc 
iki zehirlenme hadisesi olmu~tur. Ki
remidci mahallesinden Mustafa oglu 
Ali admda biri me~hul bir zehirle ze -
hirlenerek olmii§tiir. Miiddeiumumilik
<;e yapilan tahkikat ve hastanedc yap1 -
lan otopsi sonunda Alinin ah§ast tahlil 
edilmek iizere istanbul TtbbJ Adli mu· 
essesesine gonderilmeye karar venl -

- mi!?tir. 

Bir ~ocuk boguldu 
Be~ikta~ta ilhan soktlgmda Hamdi • 

pa§a konagmm bir odasmda oturan 10 
ya§mda Mehmed Ali, diin saat 16 da, 
Besiktas odun iskelesinde ytkanmak 
ma.ksadile denize girmi~, yuzme bilme· 
diginden bogulmu§, bir miiddet sonra 
cescdi bulunarak sahile <;Jkanlmishr. 

senelik bayram1 ) 

15 ya§larmda Atpazan mahallesin • 
den bir ~ocuk da bilinmiyen bir zehirle 
zehirlenmi§tir. Onun da ah§asl tahliie 
gonderilecektir, 

Her ikisinin de nas1l ve ne suretle ze
hirlenmi§ olduklan anla~tlamaml§ fa -
kat haz1m cihazmdan temessiil suretile 
kanm zehirlendigi gorUimu§tiir. 

lzmir mekteblerinin verdigi 
mezunlar 

tzmir (Hususi) - Kiiltiir dircktor • 
liigiiniin bir istatistigine nazaran bu se
ne, vilayct ic;indeki be~ sm1fh ilk mek
teblerden 2415 ~i erkek, 1485 ~i k1z ol
mak iizere 4000, ii<; sm1fh okullardan 
1362 si erkek ve 629 u kiz olmak i.izere 
1991 mezun vard1r. Meomu 5991 talebe
den 2635 si merkeze aiddir. Erkek lise
sinden 150, k1z lisesinden 96 talebe ~Ik
mi~tlr. Merkez orta mekteblerinden 450 
mezun vardtr. Bu netice cok iyi gori.il
mektedir. Yalmz ilk okullarda geqen 
seneye nazaran 1500 rakam1 iizerinde 
bir fark vard1r. 

On ya~inda bir hirsiz 
izmir avctlarmdan bir grup Bursa (Hususi) - Qekirgede Musta

fa sokagmda oturan on ya~mda Kadri
ye admda bir qocuk, Ye~ilbursa ote • 
Iinde oturan Cemilenin odasmda blrak· 
hgt el c;antasmdan 535 kuru~ <;alarken 
su<; iistiinde yakalanm1~, kiiqiik h1rstz 
cvrakile adliycye verilmi~tir. 

!zmir (Hususi) - Sehrimiz avcilan, 
mutad y)lhk bayramlanm T ahtahkoyiin
de. koy halkmm da i§tirakile c;ok eglen -
celi bit ~tkilde kutlulamJ§lardlT. hmir av
cllan ari\stnda Munevverler bulunan, 

kalabahk, ~ogu mahir insanlard1r. AvcJ
Iar, son bir senelik faaliyetlerini ~ok iyi 
bulmaktad1rlar. Bayramda, muhtelif o -
yunlar vermi~ler, bu meyanda isabetli en
daht mu~abakalan da yapml~lardir, 

hc::m bulunmu§tur. 

Son derecc samimi bir hava ic;inde ge
¥en ziyafet esnasmda Vali Muhiddin 
Usti.indag, MISlrh misafirlerimizin, istan
bula yaphklan k1sa seyabatten birka<; za
rif ciimle ile kendil.::rini hakiki bir karde§ 
s1fatile selamlamaktan duydugu hazzi i
fade etmi~ ve kadehini. M1smn Majeste 
Hi.ikiimdan F aruk ~erefine kald1rmi§t1r. 
Amiral Mahmud Hamza, Vali Muhid
din Ostiindaga verdigi cevabda, . hakiki 
dost ve karde~ bir muhitte kendisine gos· 
terilen ihtimamh misafirperverlige bilhas
S'l te~ekkiir etmi§tir. 

Mahmad Ham%a Pa1anrn beyanatr 
Ziyafetin sonunda, Amiral Mahmud 

Hamza Pa~a. bir arkada§IIDIZI kabul e
derek, «Cumhuriyet» e §U beyanatta bu
lunmu~tur: 

«- Burada, kendi memleketimizdeyiz. 
Biz M1mhlar, Ti.irkiyeyi Mmr kadar se
veriz. Esasen Tiirkiye ile M!Slr, o kadar 
derindcn ve o kadar koklii baglarla bir
birlerine bagbd1r ki. benim bu mevzu et
rafmda sayliyecegim birkac; si:iz, herkesin 
bildigi bir hakikati, teyid etmi§ olmaktan 
daha ileri gidemiyecektir. 

Aram1zdaki rab1ta, amlarm yadigan 
olmakla kalmtyarak birbirine kan~mi§ o
lan kanlann tahtim ettigi, bir karde§lik 
do~urmu~ bulunuyor. 

fstanbula ayak bashg1m dakikadanbe
ri, Vali Muhiddin Ostiindag ve Korge
neral Halis B1y1ktay ba~ta olmak iizere, 
biiti.in sivil ve askeri makamlardan gor -
mii§ oldugum ihtimam ve halk tabakala
nnm §ahs1ma kar~J gosterdikleri sempati, 
bilhassa dikkatimi c:-ekti. Bu vesile ile bir 
kere daha anladim ki, Tiirkiye MISlrh
lar i~in, daima ve ebediyen bir ikinci va
tan olarak kalacakhr. 

Seyahatim, tamamile hususi ve El-

Harbiumumiden bugiine kadar aradall 
ge~en yirmi ~u kadar sene zarfmda, Tiil'"' 
kiyede as1rlann hududuna s1gm1yacak ir 
Ier goriilmii§ti.ir. 

Biitiin diinyanin gozlerini kama§tlrall 
bu yiiksek eserler kar~Ismda, bir MISlrlv 
nm duyacagi his, ancak iftihardan ibaret 
olur. 

Elmahrusa yatile lstanbula yaptJgtmJt 
seyahat, pek iyi get;ti. 

Umarun ki, tekrar gorii~elim.» 
Ktymetli misafirimiz, bu ak§am El " 

mahrusa yatile, dogruca !skenderiyeyo 
avdet edecektir. 

MlSlr Krah Majeste F arugun, di.in de 
yazd1g1m1z. gibi, fstanbula Elmahrusa ya• 
tile te§rifleri tekarri.ir etmi~tir. 

Ancak, seyahatin tarihi heni.iz kat'i a' 

larak tesbit edilmi~ degildir. 

Limammtzda misafir bulunan Elmah• 
ruse yatmm zabitan ve mi.irettebatJ dii11 

Belediye T urizm §Ubesi memurlannm re' 
fakatinde miizelerle §ehrin tarihi abidall' 

m gezmi§ler ve Y erli Mallar sergisini de 
ziyaret etmi§lerdir. 

Cumhuriyet abidesine konulan 
~elenk 

Malunud Hamza Pa§a aat 12,30 d~ 
Taksim Cumhuriyet abidesine bir c;elen~ 
koymu§ ve defteri mahsusu imzalamt~tar. 

B1~ak -;eken kad1n 
Bursa (Hususi) - Aktar Hi.isam rna' 

hallesinde oturan 30 ya~mda Safiye S' 

dmda bir kadm, ev meselesinden ara ' 
!an aq1k bulunan kiractsJ N azmiyc)·e 
b1~ak ~ekmi§tir. Safiye bu::agilc yak?1 9' 

narak .mahkcmeye vcrilmistir. 
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Radyo nedir ? Bundan 

Eski Avusturya 

Basvekili Dolfiis 'tin 
' 

Zirai kalk1nma i~in ge i§ 
bir plin hazirlaniyor 

Ero · n ka~k~JSI 
Yahu ·, kiki 

nas1l istifade edilir ? 
katlinin yddoniimii Haham degilmi' 

Yazan: Prof. SALIH MURAD 

5-

Bu sene ilk defa olarak 
katillerin habrast taziz 

Enstittiler ve muhtelif zirai te,ekkiiller hirer ameli 
meslek mektebi haline getirilecektir Paris Y ahudileri Ameri

k da bOy e bir aham buo 
JunmadJ "1 I soyJ"" yorJar 

edildi 
Viyanadan ge -

len haberler, eski 
Avusturya Ba$ve -
kili Dolfiis namma 
dikilen abidelerin 
naziler tarafmdan 
yJki!digini bildiri -
yor. En son gelen 
Avrupa matbuah 
bu hususta etrafh 
malumat vermek -
tedir. 

N azilerin bu te- Maktuz Ba~velctl 
zahlirii, nasyonal Doltus 

r Bagtaraft 1 fncf ~ahlfedeJ yonu civannda zirai i~letmeler mi.idiirlii-
etmekte olduklan binalara, §ehir it;inde gi.ince tesbit edilmi~ bulunmaktad1r. 
dagm1k bir halde bulunan Ziraat Veka-

T avukt;uluk en5titiisu miidi.iri.inlin soyleti te ~kilatJ yerle~tirilecektir. Enstitii ve-
ledigine nazaran enstitii bdrosunun yeni ya miitedavil sermaye nam1 altmda tesis 
sahada en iktJsadi ~ekilde ~ah§masJ kaedilmi~ ve ~imdiye kadar maalesef sadece 
bil olacak, bir taraftan yerli ve avrupa kadro halinde kalm1~ olan muhtelif te • 
cinsleri iizerinde grni§ ve esash tetkikler §ekkiiller de birer ameli meslek mektebi 

haline konmaktadJr. yap1lmak, diger taraftan kulut;ka maki-
nelerini tam faaliyete gdirmek suretile T avuk<;uluk, tav§anc1hk, arJcJhk. bah-
c;ok ucuz tavukt;uluk imkanlan elde edi-t;ivanhk enstitiileri de bu meyandadu. lecektir. 

Biiyiik kongreye verilecek zirai tedri-
T av~anc1hgm, ikt1sadi bak1mdan gene sat plan! kakkmda enstitiide gayet hara-

retli mesai sarfedilmekte oldugu anla§t- fevkalade karh bir bran§ olacagi enstitii 
miidiiri.iniin izahatmdan anla§Ilmaktad!r. hyor. Bu plamn mazbata muharriri bu-

giinkii rektordiir. Bu hususta iki fikir t;ar- Koyliilerin Ziraat V ekilini 

Radyo deyince soz ve musikiyi uzak·1 digimiz fmd1k cesametindeki bir kemik 
lara nakletmege yanyan bir nevi muha- par~asmm ~ir. tarafm~~ki bey.zi. §eklinde
bere sistemi anla§1hr. Si:iz ve musiki, da- ki bir zan Jht1zaz ettmr. Bu 1htJzaz kok
ha umumi olarak ses, adi usullerle pek linin i<;!ndeki bir mayii ihtizal. ettirir. Ma
Uzaklara nakledilemez. Bagumakla sesi yiin ihtizaz1 kokli i<;inde gerilmi§ olan 
epey uzaklara "onderebiliriz. Megafon 24,000 telden birkac;m1 miiteessir eder. 
gibi ses borularile sesi dar sahaya inhisar Bu teessiir veya tenbih bir elektrochimi 
ettirerek daha uzaklara gonderebiliriz. cereyanla, sinirler vasJtasile dimaga gider. 
F akat bu usullerle ses ancak birkat; kilo- Biz de bu suretle ses duymu§ oluruz. 
rnetreye gonderilebilir. Sesi boyle miha- Burada keman teli verici ( veya mem -
niki usullerle binlerce kilometreye gon- ba), hava, vas at ve kulak da ahcJdJr. Bir
derebilmek i~in membada biiyiik bir indi- ka~ satJrda h~lasa etti~im bu ha?!se iste
fam vukua gelmesi icab eder. Nitekim nirse biiyiik b1rka<; Clld I~ga] edeb1hr. Ma· 
krakatoa indifamm giirleyi§i 5000 kilo- amafih kulak bahsme sonradan gene te
Inetre uzaktan duyulmu§tur. !Jim tarihine mas edecegim. . . 
Re<;en ve sesin duyulabildigi en uzun me- Bir ihtizaz. ~areketi olan ses b~r nev~ 
safe budur. F akat bu indifa 0 kadar dalga hareketJd1r. Bu halde ses b1r nev1 
§iddetli idi ki arzm mukabi[ tarafmdaki dalga enerjisidir. Bu dalgalar telden ku· 
herometreler indifadan sars1ld1g1 gibi m· laga gelirken yoldaki havay1 allakbull~k 
stf kutru 250 kilometre tutan biiyiik bir ederler.Dalgalar her tarafa yayihr.Bagi· 
sahada gokyi.izli alt1 ay tozla, pomza ta§· ran bir insan 4000 ton ka~ar ha~ayJ dal
larile ortlilii kalm1 ~t1r. Deniz seviyesi on galandmr. Buna mukab1l bagmnakla 
be§ metre yi.ikselmi; ve bir<;ok gemiler ka- sarfettigi kud:et hie; ?ibidir. Bunu !akam· 
ray a oturmu§lard! [*]. Ia soyletmek Jsters~mz 75 vat~Ik bir elek: 

sosyalist partisinin 24 ve 25 temmuz 
1934 teki ilk ihtiial yildonlimi.i mlinase • 
betile vuku bulan ~enlikler esnasmda ol
mu~tur. Ba~vekil Dolfiis, o ihtilal esna
smda Ba$vekalet binasmda vurularak ol-

pl§maktadir: :ziyaretleri 
I - iptida gayet yiiksek nazari rna- Ziraat mektebi talebesi Ankaradaki 

lumata sahib ziraatt;iler yeti§tirmek, civar koylerde arazi i.izerinde tatbik.ata 
2 - Bunu ihmal etmeksizin as1l mesa- 9kanlmi~t1. ilk devre me~vaffakiyetle ne

iy; bilhassa Amerikada experimentar, ticelenmi§tir. Ki:iyliilerden mlirekkeb bir 
Avrupada Ferme-Ekol denilen ve koy heyet Ziraat Vekili Faik Kurdog]unu 
t;ocukalnm ve halkt da tamamile ameli makammda ziyaret etti. Aralannda Bal
ve teknik §ekillerde kendi toprag1 ve ken- kad koylinden 90 Y' 'l'lda ihtiyar Ker:im 
di vesaitile tahakkuk ettirebilecegi fennl Day1 da bulun'lT ik~d 1ciJ. Orak kullanma
ve ikt1sadi <;ah§hrma tarzma ah§t!nnaga sm1 bilmiyen baz1 talebelere orakla bit;i§ 
yanyan kademeye kadar giden miisbet dersi veren ve muvaffak olamiyanlann 
ve ameli bir plan etrafmda teksif etmek. kulaklanm c;eken ihtiyar Kerim Day1, 

Nevyork'un Bruk
lin mahailesi haha
mJ izak Leifer'le or
tag! <;ama~IrCI Her
man tarafmdan ya
PJlan geni$ mikyasta 
eroin kac;akc;;Ihgmi 
ve bu iki kac;ak mm 
yakalanarak adliye
ye teslim edildikle
rini diin ii ni.isha • 
m1zda yazmt tJk. 
Hahamla ciiriim or
ta~mm ka<;Irdiklan Haham i zak (yuka-. 

· "kt h ·· rtda) ve §eriki cilr-
erom ~~ ar1 . enu.z mil {:ama{lzrcl 
tamam1le tesb1t edi· 
lememi$se de, bugiine kadar elde edilen 
malumata gore, kac;mlan eroinin kiyme~ 
ti 1 0 mil yon frank tan c;ok fazlaya balig 
olmaktadJr. 

di.iriilmii$tli. 

ikinci bir yo!, sesin telefon tellerile trik lambas1 sarf1yat~nm. m!lyonda 5.1 
nak!1"d· B ld d 1 1 tele kadardu. 75 vathk b1r lamba saatte b1r 

Bu seneye gelinciye kadar. bu yildo
niimii bir matem giinli say1hyordu. Bii • 
tiin magazalar kapamr ve o giipden bir 
evvelki ak~am, Viyanada her pencerenin 
oniinde, memleket adeti mucibince bir 
mum yanard1. Ba&vekil Su$nig, bu mii • 
nasebetle, iizerine maktul Ba~vekilin c;eh· 
re kahbJ asilmJ& bir siyah perde oniinde 
nutuk soylerdi. 

1r. u usu e ses a ga anm • . 1 b 
fon tellerinden gonderilen cereyanlara ~uru§luk e~~~t:1~ sarfed~r. 0. h~ de .. a
bindirmis oluyoruz. Radyonun icadm· guma ene!}ISI J<;m elektn~ tanfesme gore 
dan evv~l bu usul Budape§tede tatbik e- masraf yapml§ ol~ayd1k 100.000 .. s~a~.te 
diiiyordu. Bir stiidyoda verilen konserler bu kuru§ sa:.f~tmJ§ olacak·t·J~: Gordunuz 
abonelerin evlerine cekilen hususi telefon mli ses enerJISI nebdar ku~uk ve ucuz
tellerile nakledilirdi - Vaktile Budape§te· dur? Fa kat her cihette yayi!mas1 yi.i
:Yi gezmi~ olanlar e~lerin duvarlarma c;e- ziinden ~~vayt iyi kan§tl·r·I~o:. Kula£~. ~~
kihni§ olan bu tellcri gormii§lerdir. Fa- len enerJI, memba ener)I~mm. pek ku<;uk 
kat bu usule gore bir takim kan§Ik elektrik bir ~esridir. Bereket versm k1 kulak ~e
devreleri meydana koydugumuz gibi pa· kamzmasJ pek h.assastlr. Kulak pck ku -
hahya mal olur. U<;iincii bir yo! sesin !;iik tazyik fark1le ~ah~1r. ~ulak za:J 
tdsizle naklidir ki bizim temas edece- santimetre murabbama on m1lyonda b1r 
!iirniz mevzu da' budur. gramhk tazyikten tutun da bir grama ka· 

M k d · · 1 t b"l k dar tazyiklerden miiteessir olur. Bundan a sa ImlZI Iyice an a a 1 me l<;m . I 
evv j• · ld ~ 1 t 1 S sonra rahats1z olur, mhayet pat ar. e a sesm ne o ugunu an a a 1m. es :d .. 1 ·· 
bir · ··d· E ·· · d·~ Ses dalgas1 havada g1 erken goz e go-nevi ener11 1r. nenmm 1ger mevzu- b d 1 k 
lar1nd ld ~ ·b· ·· · 1· de nak riinmez, fakat u algay1 ku a I§ltJT. a 0 ugu g1 1 ses enel)Ism n - . d I 
Iinde b" b ( · ") bir vasat ve Ger\;I ses dalgas1 su a gasma benzemez-
b IT mem a venc1 • d d 1 k 1 ·· ·· d· · ~·· d 
ir de ahci lazJmdu. Adl seste bu ij~ se e su. a gas! o ay goru~ ugun en 
~y birlikte mevcud olmahdu. Bunlar dolay1 bir de ona bakahm. B1r havuz -
da: daki suya bir ta§ atsamz ~u yiizlinde bir 

(I) M b ·~ [ · · h tak1m dalgac1klar peyda olur. Bu dalga-
t em a, c1ger enm1z, ant;ere, kl h . 
oot;a d"l d" 1 d d kl · ·· 1 Cl ar avuz kenanna gehr. Buradan ge-., z, 1, I§er, u a ar, smusar ve . 1 f d .. 1 B" .. dd 
saireden miirekkeb olan agzimJzdir. n tepebr erd: zl ayli ~§er erT. Ir m.~ .. et 

sonra u a ga ar soner. a§ su yuzune 
(2) Vasal, havadn. dii§i.ince dii§tligi.i yerde c;ukur pey-
(3) Ahc1 kulakhr. da olur. Bu c;ukuru doldurmak ic;in civar-
Kuiak olmasayd1 bizim it;in ses yok- dan su hiicum eder. Bu sefer ta§kmhk o-

~~· Cerc;i bir gun sun') kulaklarla kulagm lur. Bu ta§kmhk yiizi.inden <;ukurun ya
~·ll.rne gayesi dt§mda kalan sesleri duya· nmda bir t;ukur daha peyda olur . .r3ir • 
I Iltyoruz. Bu seslere «slipersonik dalga • b1ri pe§ima goriinen bu ~ukurlarla tlim· 
ar» diyoruz:. Bu nevi i§itme rontgen §U- seklere biz dalga deriz. Su yiizliniin bir 

alarile gormege benzer. N asil rontgen §U• noktasmda, bir and a <;ukur, mi.iteabb bir 
~lar1 goziimi.iziin gi:inne kabili~~tini anda ~iimsek olur. Bu hareket devam e
.?000 defa artirml§Sa, radyo amphfika- der, g1der. l§te bu harekete su dalga ha • 
jtleri veya devrelcri de kulaklanmlZln rcketi deriz. Dalga. giderken su beraber 

Uyrna kabiliyet ve gayelerini artuml§ - gitmez. Su zerrelen olduklan yerde yu-
ltr. Bu bahse ileride gene gelecegiz. kan a~ag1 raksederler. Eger su dalgalan 

Bir ses memba1 ihtizaz ederek ses has1l giderken su da beraber gits-eydi, lodos 
e?er. Mesela bir keman sesi keman teli- eotigi zaman Akdeniz ve Marmara de-
111~ ihtizazile has1! olur. Hepimiz keman mzi Karadenize, poyraz estigi zaman 
tehni bildigimiz i<:;in meseleyi onunla i- Karadeniz ve Marmara denizi Akdenize 
~:h ede~i~: Bir kema.n teli bir. yayla ih: bo§anud.I: . ~iden. su zerreleri degil, dal
t az ettmhnce bu ihtJzaz tel civanndak1 ga eneT)ISldir. B1r f1rhnada gem1de bu
l1av 1 d ) D 1 ·· · · d · ih . a zerrelerine ge~er. Hava zerreleri un unuz mu · a ganm uzerm e gem1 

hzaza ba§laymca, yakmmdaki diger a~ag1 yukan hareket eder; ba§a kit;a ve 
k~~[eleri ihtizaz ettirir .. Bu ihtizaz ha:e- i~kele san~ag~ yal~a .. eder: Eger bu fi~tJ
. . havamn zerrdennden zerrelenne nada gem1 buaz suruklemyorsa onu su -
tnt1k1 kl " d~·1 ····d "d dl Kula edip nih a yet kulak zarma gelir. ru Jyen .. s~ . egi ' su yuzun en.~~ .. en a_-
Za a.k .zanna gelen ihtizaz enerjisi bu ga ener]Istd!r. Su ~aL~a;1 su yuzunde. gt
lak~ thhzaz ettirir. Zann ihtizazt j~ ku • der~e? su. z:!.re!e~l a§agJ yukan, yam e-
l a hu!unan ve li<:; kemikten ibaret nenmm githgi Ishkamete, amud hatlar 

(an i:izengi dedigimiz bir manivela iizerinde raksediyor. Bu nevi dalgalara 
Veya transfermator) si·temi vasJtasile arzani (yanlaml!) dalgalar deriz. Ziya 

§e:vtan rninaresine benzi;en ve kokli de- dalgalan, radyo dalgalan bu tiptendir. 

Bu sene, merasim evvelki senelerin ta
mamen aksine olarak, maktuliin degil 
katillerin hahrasmJ ihya ic;in yapilmt&hr. 
Merasimin en miihim safhasm1 te~kil et
mek iizere, 1934 ayaklanma hareketine 
i$tirak edenlerden .D.tuz k1rk ki~inin te~
kil ettigi bi r kafile, hpki ihtilal gliniinde
ki gibi, avni yolu takiben Ba~vekalet bi
nasma do <!ru yiiriimii~tiir. 

Bu )'1ldonmiinii kutlulamak lizere ya
pJlan merasimde, Dolfiis'iin, o zaman 
idam edilen katillerinden Planetta'nm is· 
mi bilhassa tebcil edilmekte ve kendisi 
isa ile mukayese olunmaktadu. Avustur
yah Hitler' ci gene! ere ogre til en elli bir 
emrin yirmi dordiinciisli &oyledir: «1sa 
nas1l oldii? Carm1hta yalandan aghya • 
rak. Planetta nasll oldii? Heil Hitler! 
Y a&asm Almanya! diye bag1rarak.» 

Avusturyamn ilhak1 tarihine kadar 
maktul Ba$vekilin hat1rasma ka1"11 gos • 
terilen tazim bugiin aynen, katili Pia -
netta hakkmda izhar edilmektedir. 

Her &ehirde, hatta en ufak kasabada, 
Do!fi.is ismi bir sokaga veya bir meyda
na verilmi$, birc;ok yerlerde onun biisti.i 
dikilmisti. Hatta $imendifer istasyonla -
nnda, resmi dairelerde bile heykeli, por· 
tresi bulunuyor, arasua kiliselerde, hall
rasml ihya ic;in ayinler yap1hyordu. Al
manlar, ~imdi biiti.in bu heykelleri, por
treleri, biistleri kald1rmi~lar, daha dUne 
gelinciye kadar tazimle amlan Dolfiis a· 
dm1 silmi&lerdir. Viyanada, Ballhaus 
meydammn ko~esine dikilecek olan ve 
heniiz tamamlanm1yan abide yikilmi&tlr. 
Simdi oras1 bombo~tur. Dolfiis'iin i:ildii • 
riildiigii Ba&vekaletteki odada, bir kon
solun listline bir Meryem tasviri, altma 
da bir mermi konulmu~, bu merminin lis
tUne <<burada, 24 temmuz 1934 te dok
tor Engelbert Dolfi.is katledilmi&tir» iba
resi yazilmi&t'. Bu da oradan kaldmlml~
hr. Maktul Ba&vekilin tiirbesinde vanan 
kandil sondiiri.ilmii~. ve tiirbeye ziyaretc;i
]!"ri, ~7irmesi va~ak edilmi&tir. ..................................... .-...... -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.... 
Fa kat ses dalgalarl bu tipten degildir. 
Bu dalga hareketleri arasmdaki farkt ge
lecek sefer izah edecegiz. 

[*J Krakatoa, Somatra ile Cava. adalan 
ara.smdakl Sunda bo~azmcta blr aclac1k o
lup volkan 1883 te patlami~tl. 

tlyor.» diye dii§lindi.i. · 
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0 gece, yemekten sonra, bah~enin yan 
sokaga bakan parmakhgma en yakm ve 
birbirine biti§tirilmi~ iki masamn ba§m -
da grup tamamd1: Ibrahim Bey ve ka
l!S! Nazmiye Hamm; k1zr Hale ve Mec
di; Kerim Bey ve karlSI N ermin; Fer
had ve Melek. 

-c r 
y a:zan: SERVER BED I Y emegi de hep beraber yemi§lerdi ve 

F erhad «Cavidan Hammefendiyi» Ke
ki:itii bir sokak dramma t;evrilerek mey- rimle de, kansile de, Mecdile de tanJ§'" 

Buglinkii rekti:iriin ve hem en biiti.in mli- Vekil F aik Kurdoglunun talebeden bir 
tchasSISlann bu son fikir iizerinde birlet- §ikayeti olup olmadigi sualine §U cevab1 
tikleri anla§llmaktadu. verdi: 

Y eni Ziraat V ~kilinin alakahlar ara- «- Arslan gibi <;alt~Iyorlar, bizden 
smda serbest ten kid ve mlinaka§alara yo! daha iyi bellemi§ler ... » 
ac;an ic;timalan tertib etmekte oldugu go- Bu ziyaret vesilesile Balkad koyliileri 
riiliiyor. yaz mevsiminde bol oldugu halde k1§a 

Soylendigine nazaran Vekil bunlar • dogru pek azalan sularmdan bahsile V e· 
dan birinci fikri: kaletten bir miiteh11ss1s gonderilmesi rica-

«-Bir evin in§a~ma ~avanmdan ha§- smda bulunmu~lar, bir de dam1zhk iste-
lamak» kelimelerile tavsif etmi~. mi§lerdir. Koyliilerin Vekille yaptlg1 bu 

Rektor Profesor Klayzberg ise: §a yam dikkat hasbihal masmda si.it~ii!Uk, 
«- Tiirkiyede mi ve seash bir zirai tavuk~uluk, helvac1hk sahalan da dahil 

kalkmma i~in yaimz akademik degil, in- oldugu halde kendilerine geni§ mikyasta 
kilabc1 ve umumi bir plan hakikaten esas- yardtm temini takarrlir etmi§tir. Ogrendil 
tlr» demi§tir. gime gore bu civarda birkac; koy ziraat 

Biitiin ziraate memurlannm bilciimle mektebinin tatbikat koyii ittihaz edilecek· 
zirai sanayi gruplanm d'l. ihtiva etrnek li- t. IT. 
zere te§kilatlandmlacak olan numune 
t;iftlikleri ve mektebler de ameli ve siste
matik bir kurstan gec;meleri de yeni zirai 
t-edrisat planmda bir cliz te§kil etmekte
dir. Bu plan ziraat memurlan ve yiiksek 
enstitii mlidavimleri nezdmde biiyiilt bir 
sempati ile kar§Ilanmakta ve bu memle -
kette ziraatt;inin kendi rollinii oymyabil
mesi ic;•n tek yo! olctrak miitalea edilmek
tedir. 

Merke:z tohum rslah istasyonu 
Ankarada sekiz sene evvel viicude ge

tirilmi~ bulunan T ohum Islah istasyonu 
§imdiye kadar Yi.iksek Ziraat enstitiileri 
biti§iginde dar bir sahada tecriibelerini 
yapmakta ve Solfasol koyii sahasmda 
koyliiden kiralanmi§ iki tarlada t;ab§mak
ta idi. Bu istasyonda ufak kopri.iden C::ift
lige giden yolun sagma tesadiif eden Or
man ~iftligine aid vasi araziye nakline ka
rar verilmi~ ve buna aid hamhklara ba§• 
lanmJ§tlr. lstasyonun mesaisi, arama ve 
deneme olarak iki kisma aynlml§tir. 

Arama mesaisile bulunan veya tslah e
dilen tohumlar deneme tarlalarmda nor
mal iklim ~artlan ic;inde tecri.ibe edilecek
lerdir. T ecriibelerde muvaffakiyeti gorli· 
len tohumlar devlet t;iftliklerinde ~ogaltJ
lacak ve koyliiye tClhumluk olarak dagi
tJlacaktu. 
T avukfuluk, artcrlrk, tav,anctlak 

enstitiileri 
Keza Yliksek Ziraat enstitiileri biti§i

ginde tesis edilmi§ olup kafi arazi bulun
mamastndan dolay1 sadece tavukt;uluk 
k1sm1 mahdud derecede faaliyete ge~iri
lebilmi§ olan bu enstitiiler de ISlah istas· 

lzmit halkevinin faaliyeti 
!zmit (Hususi) - ~ehrimiz Halkevi 

son seneler i~inde tam rand1manla <;a -
h§nuga ve muhite cidden faydah olma
ga ba§laml§ bu!unmaktad1r . 

Oldukga zengin bir ki.itli.bhanesi olan 
halkevi okuma salonuna gencler devam 
etmekte ve okuma hevesleri artmakta
dir. 

Halkevi igtimai yard1m §Uibesinin po
Iikligine fakir halk ve biitiin Kocaeli 
k1iyli.islinlin hastalan gelerek tedavi ve 
muayene olmaktad1rlar. Bu hareket 
~iikranla kar§JlanmaktadJr. 

Halkevinin temsil kolu da hararetli 
bir faaliyet i~indedir. 

Kocaeli mmtakas1nda iiziim 
bollugu 

i2lll1it (Hususi) - Bu sene Kocaeli 
mmtakasmda tam manasile bir i.izi.im 
bollugu vard1r. Tevekler· daha §imdiden 
salkimlart <;ekememektedir. Eski bag -
c1lar bu derecede bir bereketin yirmi 
senedenberi vuku bulmad1gmJ soyli.i • 
yorlar. Araya bermutad bir taktm fuzu
li eller kan§mazsa Kocaeli i.izi.imleri 
perakende olarak 7,5 - 10 kuruqa satJ.
labilecektir. Uzi.im bollugu bilhassa 
Tav~anc1l ve Degirmenderede fevkala
dedir. 

lngiliz kabinesinin 
mukarrerah 

Londra 28 - Buglin yaz tatillerinden 
evvel son bir i~tima akdetmi§ olan kabine, 
muallak mesaili tetkik ve halletmi§tir. 

- Ne var? 
- Sen benim tabiahmda degilsin ki, 

anlamaz.sm. 
- Ne var? Soyle Allah a§kma! 
M ecdi F erhadm koluna iyice sokula

rak kulagma igildi: 
- Benim kadma goziim doymuyor ... 

Evlensem de o, ~vlenme'em de ... 

$ark limanlarina mliteveccihen yol<i 
<;Ikml& bulunan birkac; gemide ara&tlrma .. 
lar yap1lacak, bu meyanda, haham Lei
fer tarafmdan, postada yakalananlardan: 
evvel sevkedilen dua kitablanm hamil bu .. 
lunan vapur da durdurularak ara&tmla• 
caktir. 

Diger taraftan, Paristeki salahiyettar 
Musevi mehafili, Leifer'in sahte bir ha• 
ham oldugunu, Amerikadaki hahamlar 
arasmda bu isimde bir kimse mevcud bu• 
lunmadJgml soylemektedirler. 
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Amerikada Los Angeles'de toplanan 
«ReklamcJhk kongresh nde tertib olu~ 
nan glizellik mi.isabakasmda §U gordu~ 
gi.inliz gene k1z, Mis Betty Green birin~ 
ciligi kazanmt§tlr. Fakat bu mi.inase
betle de son moda bir mayonun rekla~ 
m1m yapmt§hr. Giizel bir fikir! 

- 0 biraz dahd canh oyundur, degil 
mi efendim ~ diye sordu. 

Fa kat Melegin gozleri sol tara fa dog
ru kaym1~, harekrtsiz duruyor, donmu§ 
gibi mat ve acayib bir panltJ it;inde, his
sedilmez bir halde, azar azar biiyliyordu. 
F erhad onu uyandnd1: 

- Cavidan Hnmmefendi ... 
Melek Sit;radJ. Oziir diledi. Nermine 

sorgmunu tekrar r.ttirdi ve titrek bir ses
le: 

- Evet! dedi. Melek ~·· d~kneb.yakpackak ~ . d 
na b k uyu · 1r or u 1~m e elrafJ-

~'> a 1Yordu. 
rerh d k _ G . te rarlad1: 

herift ebp de ne yapacak? Sizin bu 
n1in dtn .. goz.Uniiz pek korkmu§. N er

l\ .. e oyle. Odii pathyor. 
'Ylelek .. I . . _ B. go~ enn1 a<yarak: 

kui'<cak llme:z:sin ki ... dedi, sahiden kor
- B adarnd1r. 

Par) 1 u kadar kalabahk yerde ne ya-
1\tte]ckbbe~erse polise haber veririz I 
_ e agtrd1: 

-.. ~U~! Oyle §eyler soyleme! 
ag1rrna! 

f1 a ~~oylem~. Polisi kan~tama. Benim 
F h 

a da haynh olmaz 
~ dd . . 

'·" ' •rn k . a b~ maceranm polis tara fma 
a Istemiyordu. Biitun komedi, 

dana ~1kabilirdi. tirmJ~ti. Melek sofrada F erhad1n tenbih-
F erhad birdenbire ayaga kalkti: lerine gore hareket etti: <;ok konu~ad1; 
- Aman, dedi, Nazmiye Hamm ge- kendisine sorulmadan bir §ey soylemedi 

liyor. Bizi beraber gormesin. vc k1sa cevablar verdi: tiyatrodan, konak-
Masadan uzakla~h ve Halenin anne· tan ve biiyiik agabeyisinden hi<:; bahset

sine gori.inmeden, cdasma t;1kt1. ~e~lon- medi; Halenin ho§una gidecek bir iki 
ga uzand1. Bir sigara yakt1. T ahmmle- jest yaph ( mesela kJZm gi:igsiindeki ig.. 
r:ini a§an bir vaziy~t kar§tsmda idi. Vak- neyi pek begendi ve hemen bir vesile dii· 
tile kendisine masal gibi goriinen bir. pia· $i"rerek glizelligini methetti. Bu, yalmz 
m hi<; bu kadar .nuvaffakiyetle tatb1k e- Halenin degil, ana~mm da, babasmm da, 
decegini ummamJ§ti; fabt i§in muvaff~- Mecdinin de, F erhadm da ho§una git • 
kiyeti kadar tehlikesini de hesab etmJ§ rr.i§ti.); gozlerile Mecdiye timid verdi; 
degildi. Bu ~ofor- Nermm vak'asJ, ken~i cnun her si:iz si:iyleyi§inde Haleye goster
macerasmm it;ine dJ§andan zararh bu meden guliimsemesini becerdi ve bi.itiin 
para zit gibi kan~tycrdu. Su tath k0 - bunlart gayet iyi yaph. F akat bir kusuru 
dinin ic;ine korku havas1 salan tesadiife ca- rd1: Nermine t;ok dikkatli bak1yor, bil
n; stkiid, amma «Btr feliiket veya reza I :ussa gozlerini onun clmaslarmdan ay!rml
let olmaz.sa avantiirun keyfi kat kat ar- yordu. 0 kadar ki, F erhadm i~ine biiylik 

bir korku girdi: Y a kannm hm1zhk ve 
yankesicilik daman tutar da bir yolunu bu
h:p bu mlicevherleri a§lrmaga kalkars~?.. 
Y a par m1 yapar. Gece odasma m1 guer, 
yahud tenha bir yerde arkada~a boynu
na sanhp gi:igsiindeki plak1 m1 t;eker, ah:? 
Art1k orasm1 Allah bilir; Ferhadm b!l
digi bir §ey varsa kannm bu elmaslar.a 
bakan gi:izlerindeki hiTS panltlSlnm tehh
keli oldugudur. Y emek salonundan bah
t;eye gelirlerken F erhad bir fJTSat bul -
sayd1, Melegin kulagma tgilerek: «Hi~t~ 
diyecekti, Nermine · oyle yiyecek gib! 
bakma l>> F akat Mecdi F erhadm koluna 
girmi§ti ve onu serbest birakmJyordu. Bir 
arahk gruptan geri kalm1§lard1. Mecdi 
or.lerinde giden Melegi gostererek Fer • 
hada sormu§tu: 

- Yahu ... Kim bu kadm? Nas1l ta· 
ni§hn1z? 

Mecdi herkes sofraya oturduktan son
ra lstanbuldan geldigi it;in «Cavidan Ha
mmefendinin» araldrlna nas1! girdigini bil
miyordu. F erhad onu tahrik etmek it;in: 

- Laf aram1zda, pek ~eker §ey I de
di, hem de«mlisaid>>goriiniiyor, deiW mi? 

- C::ok! 
Mecdi bu tek heceli kelimeyi pek ha

raretle soylemi§ti. Sonra. alt;ak sesle: 
- Hay Allah cezas1m versin! dedi. 

Fazla konu§amadan bahc;edeki masa
lartn etraftm doiduran grupun ic;indeki 
y~rlerini alm1~lardt. ilk once N azmiye 
Hammla Kerim arasmda slktcl bir poker 
bahsi a~Ild1. Melegin yanmda oturan 
Nermin ona sordu: 

- Oyun sever misiniz efendim? 
- Hay1r efendim. 
- Ben den de aim o kadar. F akat 

Kerim Bey baydu. 
Melek gene dayanamad1: 
- Zevcim de bay1hr efendim, dedi. 
Onlarm kar~lSlnda oturan F erhad, 

Melegi bir &ecere i tintakmdan kurtar • 
mak ic;in N ermine s01du: 

- Benim hatJr!adJgJma gore siz bezi
gi severdiniz, degil mi? 

- A. .. Hie; 1.. Biraz bakaradan ho§· 
lanmm. 

- Ha, akhmda yanh~ kalml§: Baka
ra, evet, bakara ... 

N ermin Melege donerek: 

Halinde o zam;lna kadar Ferhadm e
}.ni gormedigi bir heyecan vard1. Gozleri 
tekrar sol tarafa byml§tl, Ferhad da o
nun bakt1g1 tarafa bakmca i.irperdi. So
kak iisti.indeki parmakhgm demirleri ara
smda, gozleri yumr1.1k gibi biiyiimii§, he
men birinin Ustline attl1p r:la pan;ahyacak
mi§ gibi vah§i bir ofke ile bakan, yiiziinii 
ik' demir cubuk J.r.loma dayami~. korkunc 
bir ad m ba~1 vardt. Fe1had evvela bu
nun Haydar olabilecegir,i nasilsa diifun• 
medi. Az daha onu yanmda oturan Mec~ 
diye gostererek: <<Bak, ne ?ptidai bir 
portre l» diyecekti. Sonra birdenbire ak· 
lma geldi ve Melegin yiiziine bakh. Ka
dm bayJ!acak gibiydi. Arada bir agzm1 
yan a<:;1yor ve bog'llmaktan kurtulmak is
tivor gjbi derin bir nefes ah.vordu. 
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Lord Halifaks lngilterenin 
harici vaziyetini anlat1yor 

. . CBastar~t~ 1 Inez sah.ttedeJ I yet temin edecegi ~ok a§ikard1r. Boyle bir 
~e~hr. Roma 1le Berhmn arasm1 bozmak plebis(t yap!ld1g1 takdirde herkes yerinde 
It;m yapllacak olan hertiirlii te~ebbus na- saym1· clacak yalmz Fransamn muzmir 
sll akamete mahkumsa Londra ile Pari- h' b' ? c t b '1 k · · · k 
sin arasmi bozmak iGin yaPilacak olan ~~ llrd ·~:<:IT esfe].me lsizm temenm etme -
h ·· 1·· bb'' d · h'l f te o ugu ~ere 1 uz asma gii<;le~tirilmi~ ertur u te&e us e aym vee 1 e . muva - . · . . . . . . 
fakiyetsizlige mahkumdur.» olacaktir. ,Su halde plebisit l§Ini b1r kena-

L d H l'f k C k 1 k ra bunhhm. Riinciman'm ne yapacagmi 
or a 1 a s, e os ova ya mese • b kl' .. 

lesinden bahsederek demi&tir ki: e zyetun.» 
Orta Avrupadan Uzak$arka 

Va§ington 28- Havas ajans1 muha
birinden: 

«- Pra~ hiikumetinden alitenabane 
ve uzla~ma zihniyetile hareket etmesiai 
istiyoruz. Almanyadan da bu .kabil 'lla -
sihatler verrnesini itimadla bekliyoryz. 
lngiliz efkan umumiyesi, makul bir uz
lasmaya mani olacak hertiimii harekete 
dii&man olacakhr.» 

Nihayet Lord Halifaks, Fransa ilc 
fngiltere arasmdaki askeri itilaflann ta
mamile tedafiii mahiyette oldugunu be -
yan etmi$tir. 

in~iltere Kral ve Krali~esinin Paris 
ziyaretlerinden bahseden hatib ezciimle 
~oyle demi~tir: 

«- FransJZfapn yapm1s olduklan is· 
tikbal, bana F rans1z milletinin bizim ttpkl 
kendisi gibi ferdi hakkm k1ymeti ne ol
du~unu hissetmekte bulundu~umuzu ve 
hayah tenvir ed~ ve zenginlestiren bu 
daimi kuvvetlere bizim de kendisi kadar 
imammtz oldugu kanaatini beslemekte 
bulundugunu gostermi~tir. lki memleket 
arasmdaki dostluk, kag1d part;alanna 
barih de~ildir.» 

Lordlar kamarasi, nazmn beyanattm 
hep birden alkl&laJmsttr. 

F ransrz matbuatrnrn n~!friyatt 

Paris 28 - Bu sabahki gazetelerin 
miitalealan, Lord Riinciman'm memu -
riyeti ve Lord Halifaks'm nutku hakkm
dadtr. 

La fur yaziyor: 

<<Lord Grey'in 1914 senesinde b!r 
kelime i!e harbin oniine gec;ebilecek idigi 
kafi derecede soylenilmi§ ve tekrar edil -
mi§ degil midir? Bugi.in ingiltere bu ke
limeyi pe§in olarak soylemektedir. Bu id
dialardan belki de ~ok daha miihim olan 
bir§ey varsa o da Lord Halifaks'm nut -
kunun edas1 ve mumaileyhin Lordlar 
Kamara~mm mi.ittefikan alkl§ladJgt Fran
saya aid senas1d1r. T arihin bir tekerriiriin
den ibaret olduii;u bir hakikat ise bu te
mayiillt!! devam ettik~e harble kar§tla§· 
mJyacai:z.» 

Figaro gazetesinden: 

<<Baz; kimseler, Fransamn kendisini 
son de1ecede alakadar eden bir mesele de 
ikinci plana ge~mekte ve bunun yeni bir 
hadise trskil etmekte oldugunu soyliye -
ceklerdrr. Boyle bir tefsir, doii;ru degildir. 
Hakikat §udur ki Fransa, hadisatm ilcasi
le «Cek kampl>> nda bulunmakta oldu • 

gun iki tarafa basiret ve kiyaset nasihat -
leri vermek hususunda 1ngilterenin malik 
oldugu otoritenin aynine malik olamaz. 

$u halde her§eyden evvel zafere ka • 
vu§turulmast icab eden §CY basiret ve ki
yaset dcgildir de nedir? Hakikat olan bir 
§ey varba o da merkezi Avrupada had bir 
mesele mevzuu babsoldugu bir suada iki 
garb devletinin rolleri meyamna giren bu 
nevi mudahalenin §imdiye kadar vukua 
gelmi~ istihalelerin ol~iisiinii gostermekte 
olmasJdtr.» 

La Popiiler gazetesi, yaz1yor: 
<<Siidetler arasmda yap1lacak bir pl.e

bisitin Henlein'e ekseriyet temin edece -
ginden §iiphe edilmemektedir. Fa kat <;e
koslovakyamn sair aksammda yap1lacak 
bir plebisitin Bene§ ve Hodza'ya ekseri-

Amerika diplomasi mehafili, M. <;em
berlayn'm <;ekoslovak meselesi kar§ISln -
da ittihaz etmi§ olduii;u hath .hareketi tas
vib etmektedir. Bu mehafil, lngiliz te§eb
biisiiniin ehemmiyetine i~aret etmekte ve 
bu te~ebbiisiin muvaffakiyetle neticelen
mesi temennisinde bulun~aktad1r. Maa -

mafih ayni mehafi!, bu hal suretinin mu
vakkat olmasmdan ve evvelce Fransa ta
rafmdan Soviyet Rusyaya verilmi§ olan 
askeri zamanlan takviye edecek bir ga
ranti ile miiterahk olmamasmdan endi§e 
etmektedirler. Amerikanm nazan dikka

ti, ingilterenin <;ekpslovakyadaki giri§ -
mek mecburiyetinde kalacagi taahhiidler 
ka~ar Prag hiikumetile Siidet Almanlan 
arasmda akdedilecek itilafm ahkam1 iize
rinde temerkiiz etmektedir. lngilterenin 
merkezi Avrupadaki azimkarane hattl 
hareketi, soylendiii;ine gore, Uzak§arkta 

da miimasil bir hatt1 hareket kabul edile
cegi iimidini doii;urmaktadir. Amerikanm 
piitiin kaygulannm merkczi ise, malUm ol
dugu ve~kile Uzak~arktadzr. 

Siidet meb'uslart reisinin bir 
makalesi 

Prag 28 - Parlamentonun Siidet 
grupunun reisi meb'uslardan M. Kund, 
Zayt gazetesinde ~oyle yaz1yor: 

«Milliyetlere miiteallik olarak ahiren 
ne§redilmi§ bulunan st-1tii miinderecati 
kar§Ismda ittihaz cdecegim hath hare -

ket hakkmda ~imdilik bir §ey soylemek 
~akkmt muhafaza <'diyorum. Birka~ gii
ne kadar bu mesele hakkmda bir risale 
ne§rederek hususi vaziyetimizi bildirece
giz.» 

Milliyetler statiisii tamamile 
haztrlanmamtf 

Prag 28 - <;eteka ajans1, milliyetler 
statiisii hakk1r,!.a ~1kan bazt huHisalann 
bu proje esaslan hakkmda tam bir fikir 
verecek mahiyette olmad1g1m ve bu se
bebden tefsirler i~in esas te§kil edemiye
cegini bildirmektedu. Zira proje, daha 
metin itibarile kat'i olarak hamlanmi§ 
degildir. 

Lord R unciman saltya Prag' a 
gidiyor 

Londra 28 - Lord Runciman, onii -
miizdeki sah giinii Prag' a hareket ede
cektir. 

Cekoslovakya ile Polonya 
arastnda 

V ar§ova 28 - <;ekoslovakyadaki ko
miinist unsurlann Polonya aleyhindeki 
faaliyeti hakkmda Polonya hiikumeti ta
rafmdan Prag hiikumetine 23 temmuzda 
bir nota tevdi edilmi§tir. 

Hattrlardad1r ki Po!onya hiikumeti, 
22 martta ayni mesele hakkmda ilk bir 
nota tevdi etmi§ti. P rag hiikumeti, bu iki 

notaya cevab vermi§tir. Bu hiikumet, ilk 

cevabmda Polonyamn mutalebatm1 tat

min etmek i~in ittihaz etmi~ oldugu ted

birleri tadad etmi§tir. Bu tedbirleri V ar

§OVa hiikumeti kafi gormemi~tir. (a.a.) 

Tiirk - Alman ticareti 
[Ba§taratz 1 tnct sahttede] 

Alman miibadelelerinin hangi reiime ta
bi olacaih isi idi. Biliyorsunuz ki 1936 
senesinde altmt~ milyon liray1 bulan 
Tiirk ihracat1, ayni sene i(inde Alman • 
yanm muadil bir ihrac imkan ve kabili -
yeti bulamamas1 yiiziinden Tiirkiyenin 
kiilliyetli miktarda alacag1 kalmasJ gibi 
bir muvazenesizlik tevlid etmi~ ve hiiku
met Tiirkiye ekonomisini korumak gaye
sile Almanyaya vaki olacak ihracat hac
mini daraltmak zaruretinde kalmi~ti. Ge
c;en sene Almanyaya giden heyetimiz, 
Almanya heyetile de tam bir mutabakat 
dahilinde bu ~ayeyi temin i<;in Tiirk em
tiasmm Almanyada konteniana tabi ol
masmJ binnetice ihracat yekununun bir 
hayli azalmasmt icab ettiren bir mukave
]eyi miizakere ve imza etmisti. Ald1gl 
vazife bu suretle pek de zevkli olm1yan 
Turk murahhas heyeti 193 7 miizakere -
lerinde tam bir muvaffakiyet elde etmi~ 
ve bu sene bize daha zevkli bir mi.izake
re imkamm hazulaml~hr. 

Tiirk - Alman tediye vaziyeti ihraca
tlmiza konulan kontenjanlarm hiG degil
se tevsii imkamm bah~edecek kadar mii
said bir manzara arzediyordu. Su kadar 
ki Almanlar bu tevessiiii arzu ve kabul 
ettikleri halde ihracatJmJZJ biisbiitiin ser
best bJrakmayJ, son zamanlarda ittihaz 
ettikleri umumi tedbirlere nazaran, mu -

J.. ,,.f,'<: h"'"'uvorlardJ. Miizakerelerin esa-

sm1 bu nokta teskil etmis ve neticede bii
tiin Tiirk mallarmUt hit;bir takyid ve 
tahdide tabi olmakslZln Almanyaya ih
rac edilebilmesi temin olunmu&tur. AI -
manlarm son sene zarfmda gosterdikleri 
ihrac kabiliyeti de oniimi.izdeki sene ic;in
de Tiirk ihracatmm kar~1lanabilecegi ve 
tediye muvazenelerinin bir tara£ leh veya 

aleyhine olarak ihlal olunmtyacagt iimidi 
kavisini vermektedir. Tiirkofis, yakmda 
yaptiibmtz anlasmalar hakkmda icab 
eden etrafh malumatt gazetelerimize ve
recektir. Ben, ~eflerime malumat arzet -
meden daha fazla tafsilata giremem. Su 
kadanm ilave edeyim ki ticaret itilafm -
dan ba~ka bu defa bankalar yerine hii· 
kumetler tarafmdan imza olunan bir kle

ring anlasmast, bir de Avusturyamn Al
manya ile birle&mesinden miitevellid va
ziyetleri derpi~ eden bir hususi protokol 
Berlin miizakereleri neticesinde imza o
lunan vesaiki teskil etmektedir. Biitiin bu 
vesikalar miimkiin olduii;u kadar sadeles
tirilmi~ ve Tiirk - Alman miibadelatmm 
esas vasftm te~kil eden tabiilige ve nor
mallige uygun metinler haline getirilmi§
tir.» 

Numan Menemencio~lu diin ogleden 
sonra Ba~vekil Celal Bayan ziyaretle 

Berlinde imzalanan ticaret mukavelesi 
hakkmda gorii&mii&tiir. Akdedilen muka
vele bugiinlerde ne~redilecektir. 

Valansiya ~ehri 
bombard1man 

edildi 
Valansiya 28 - 12 tayyare bugiin 

saat 14,30 da liman ve civanm bombar
dlman etmi&tir. 115 bomba ahlml&hr. in
sanca miktan malum olmamakla beraber 
olduk<;a miihim zayiat vard1r. Tayyare -
ler, limanda bulunan ve beynelmiicl 
kontrolun miisaadesile ~ker ve kahveden 
ibaret hamulesini ClkarmJs olan ln~iliz 
band1rah «Kelvin» vapuruna bilhassa 
hiicum ederek hasara ugratmJ&ttr. Bu ge

mide bulunan birka( tayfa ile beynelmi
lel kontrol mii&ahidi olmiistiir. 

Harb vaziyeti 
Salamanka 28 - Resmi tebligde Ebr 

mmtakasmda Fa yon ve Mekinenza ara
smda nehri ge<;mi~ olan dii&man k1t' ala
nom tathiri hareketine devam edilmekte 
olduP;u beyan edilmektedir. Sahil mmta
kasJ tamamile tatlllr edilmi&tir. 

Burgos 28 - Radyo Nasyonal teb
\ii:~ ediyor: 

Ebr mmtakasmda Frankist k1taat, 
dii&mam agtr zayiata ugratm1shr. T ay -
yareler, hiikumet(iler tarafmdan kuru! -
mu& olan kopriileri tahribe devam etmi~., 
lerdir. HiikumetGiler, biitiin nehir boyun
ca hakiki bir hezimete ugramt~lardu. 

Hiikumelfilere gore vaziyet 
Barselona 28 - Havas aiansmm bir 

muhabiri, Ebr cephesinde Gandeza mm
takasma gitmi~tir. Nehri miitemadiyen 
bombardtman etmekte olan F rankist tay
yarelerin faaliyeti, cumhuriyet(ilerin sag 
sahili ellerine ~e(irmelerine mani olama
maktadtr. Nehir i.izerine attlan ve tahrib 
edilen kopriiler derakab yeniden yaptl -

maktadtr. CumhuriyetGiler, hic;bir mu -
kavemete maruz kalmakslZln 20 kilo • 
metreden fazla ilerlemislerdir. Gandeza 

oniinde temas tesis edilmi&tir. Burada 
dii&man ~iddetli bir mukavemet goster -
mektedir. CumhuriyetGiler, Gandeza seh
rine dogru iic istikametten ilerlemislerdir. 

lspanyamn goniilliiler meselesi 
hakkanda verdigi cevab 

Londra 28 - Barselona'nm goniil -
liilerin geri almmasma miiteallik olan 
plana vermi& oldugu cevab ne~redilmi~ -
tir. Bu cevab, bir kabul mahiyetinde olup 
ihtirazi kayzdlar ve kabul i<;in ileri sii -
riilmii~ sartlar mahiyetinde olm1yan bir 
tak1m mi.italealan ihtiva etmektedir. 
Barselona, goni.illiilerin geri almmast 
i<;in vazedilmis olan ahkam1 kabul et • 
mektedir. Bu ahkamm tesirli bir surette 
tatbiki icin halisane mesai birliginde bu

lunacaktu. Barselona, goniilliilerin sev
kedilecekleri tahsid merkezlerinin tesbitile 
geri almacak goniilliiler miktan arasmda 
bir rab1ta mevcud olup olmad1gmt sor -
maktad1r. Barselona hiikumeti, goni.illti
lerin tahliyesine miiteallik ahkamm tat -

bikmda tesadiif edilecek miiskiilata isa • 
ret etmektedir. Bu hiikumet, 18 temmuz 
1936 dan evvel lejiyon etraniere girmis 
olan fasJ!alarla ecnebilerin hemen geri a-

hnmasmt temenni etmektedir. Bu hiiku -

met, planm harb malzemesinin geri aim

mast hususunu derpis etmemekte olmasi

m hayretle kar&JlamaktadJr. Bu hiiku -

met, bahri kontrolun kafi olmadJgJ miita

leasml ileri siirmekte ve daimi bir kontrol 

mevcud olacak olan dort Frankist limamn 

tayin ve iraesinden sonra General Fran

ko'nun elinde daha 12 kadar liman kala

cagJm, halbuki cumhuriyetcilerin toprak

larma girmek kin methal vazifesini go
recek dort biiyiik limanm daimi kontrola 

tabi tutulaca~1m kaydetmektedir. Not 

ademi miidahale komitesinin tayyarelerin 

faaliyet ve taarruzlanm hesaba katma

masmt hayretle kar~tlamaktad1r. ( a.a.) 

Bulutlar aras1nda 
•• •• • gorunen res1m 

Nevyork - Amerikada kuvvetli pro
jektorler vasttasile 3000 metre yiiksekte 
Cumhurreisi M. Ruzvelt'in resmini gos
termege muvaffak olmu§lardtr. Re
simde gorlildiigii vec;hile M. Ruzvelt 
Amerikan bayragile birlikte bulutlar 
arasmda goriinmektedir. 

1~ Cumhu~ivefel 
lf=1l ©\ u ~ ~ lYJ ~ lYI lril lYI 

Kay1b aramyor 
Merslnde Esltl cam! kar~1smda kahvec1 

Hasan oglu Salih imzasile aldigtmiZ mek
tubda deniliyor kl: «Aslen Vastanm Orta 
mahallesinden Mehmed k!Zl ve Harputlu 
Osman gavu~ zevcesi Rahime kJZJ Fatma 
ve ogullar1 Mehmed, Ahmedle Nureddlnl 
Harbi Umumidenbert kaybettim. Hayat ve
ya mematlan hakkmda malumatJ olanla
rm yukar1ki adrese bildirmeler!nl !nsan!yet 
namma rica ederim.,. 

Elektrik idaresinin nazar1 
dikkatine 

Bak1rkoyde Kartaltepede Kiigiikbaglarda 
3 numarada Hava kurumu miifett!~l Bah~! 
Giir imzasile ald1gtmtz mektubda denlliyor 
ki: cEvim!n hemen on linden Beledlyenin 
hatt1 gegt!gl ve 200 metre yammltida bii -
tiin evlerde elektr!k bulundugu halde mu
h!tlmiz haUl petrol 1~1gile aydmlanmakta
dtr. Radyo kullanrnaktan mahrumuz. Mil
l! bayramlanm1zda eviml cam fenerlerle 
tenvir ediyorum. Merhum Elektrik §lrketl 
rubu astr biz! bu medeniyet vas1tasmdan 
mahrum b1raknu~t1. Yen! Elektrlk !dares! 
CUmhuriyet!n on be~incl y1ldtiniimii bay
rammda evlerimizl elektriklerJ.e siislemek 
lmkamm blzlere versin.~ 

tr "' 
Ankara Borsasl28/7/938 

KAPANI~ 

Ac;1hll 
1 ln~iliz liras1 6,20 

100 Dolor 125,85 
100 Frans1z fran~ 3,4825 
100 Liret 6,62 
100 tsvi.;re fran~ 28,8425 
100 Rolanda 50.5825 

florini 
100 Rayhisrnark 69,6425 
100 Belc;ika frang1 212975 
lOU Drahmi 1,135 
100 Leva 1,53 
100 Cekoslovak 4,355 

kronu 

Kapams 
6,2275 

126,52 
3,4975 
6,66 

28,9875 
50,8275 

69,555 
21,405 

1,14 
1,5375 
4,375 

100 Peseta 6,20 6.2275 
100 Zloti 23,62 23,725 
100 Pen~o 24,80 24,91 
1110 Ley 0.?325 0,9375 
11111 Dinar 2,8575 2,87 
100 Yen 36,115 36,355 
100 fsvec kronu 31,965 32,1075 
iOO Ruhle 23,6725 23,7775 

E S H A M ve T A H V t L A T 

T. B. I. vadeli 19,20 19,20 
'r. B. I, pesin 19,15 19,15 

~ 

Filistin Y ahudileri 

milis ordu yap1yor 
[Bal}taratt 1 tnct sahi!ede 1 

Bir kasabaya yaptlan basktn 
Kudus 28 - 150 tedhi~iden miirek

keb bir c;ete, Filistinin ~imalinde kain ufak 
bir kasabaya taarruz etmi&tir. Asiler, iic;; 
polis oldiirmiisler ve postayJ yagma et -
mi~lerdir. Di~er bir <;ete de Hayfa yakt
nmda bulunan Y okena kolonisine hiicufn 
etmi~tir. Koloniler, fi~ekler atmak sure -
tile zah1ta ve asker kuvvetlerini imdadla
rma <;a~ITml~lardJr. T aarruz, piiskiirtiil
mii~tiir. Asiler, agtr zayiata ugramt~lar • 
d1r. 

Amanda miisellah bir (ete, Mave
rayi Serianm ~imalinde !rbidde kamp 
kurmu~ olan bir bedevi kabiliye taarruz 
etmi~tir. Miitearnzlar, hayvanat siiriile
rini, miicevherat ve kadmlan abp kac; -
mz~lardtr. Bunlann takibine gonderilen 
k1taat, haydudlan tevkif etmi~ler ve (a
lman mallan geri almr~lard1r. (a.a.) 

Akka imamt oldiiriild ii 
Beynn 28 - Akka' dan ogrenildigine 

gore, Akka camii kebiri imam1 ,Seyh Hii
seyin Abdiirrahim suikasdle oldiiri.ilmii~ -
tiir. Bu Filistinde miisliiman din! §eflere 
kar§l yap1lan ikinci suikasddir. 

Bi~bc; zaman evvel Kudiiste Camii
omer imam! da bu suretle oldiiriilmii§tii. 

···························································· 
Cinayet miitehass1slarl 

nasd ~ah,1yor? 

Nevyork - Mikroskoplarla tetkikatta 
bulunan bir grupu gorenler ilk nazarda 
bir<;ok alimlerin ilmi tetkiklerde bulun
duklanm zannedeceklerdir. Halbuki 
resmini gordligliniiz zevat, San Fransis
ko polis miidiriyetinde <;ah§an cinayet 
miitehasstslandll', 

GONON BULMACASI 
t 2 !I 4 II II 1 R 11 Ill 11 

Soldan saga: 
1 - Grii~ler (cemi). 2 - Miisavi, kat'i 

lhtiyac. 3 - Fazla s1ack degil, kuyuda bu
lunur. 4 - Hayvan yavrusu, blr emir, ters 
gevirince LStirab ~ekenin feryadl olur. 5 -
Asyada bir nehir, blr renk, blr yemi~. 6 -
oimi§lik, bir emir, blr devletin paras!. 7 -
Ta~ma alametleri gi:isteren. 8 - Feci, ail
nan bir§eye mukabll b1raktlan §ey. 9 
Avrupada blr nehir, iy! gormeklik. 10 -
Bir c!ns toprak, blr clns maden. 11 - Ga
llb gelen, blr Alman ism!. 

Yukandan aliag1ya: 
1 - Hal olunacak §eyler (cemD. 2 -

Tembellik eden, kirln yerleliiP kalml§ §ek
li. 3 - H011 goriinen, bir ilac. 4 - Qevik in
san (ikl kelime), bir edatm kJ.Sa!ttlmll?l. 
5 - Alfabede bir harfln okunu§unun ten;!. 
6 - Uzuvlarlmt~>.dan , bir !§in uhdes!nden 
gelen. 7 - Ufleyince titer, fotograf. 8 -

Usti'me bastlml~, blr eser!n sonuna Have o
lunan kJ.Sun. 9 - PertavS1z, ters ~evirlnce 
«ku~kulanan, olur. 10 - Bir emir, kuma
liln tiiyii, Yunan m!lleti. 11 - Akraballk. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ sekU 
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C Yeni Eserler ) - - --
T iirkiyede ~ocuk ciir iimleri 
Profesor dokt.or Fahreddin Kerim Gi:ikay, 

.rTiirklyede Qocuk Ciiriimleri• !smile kii • 
giik fakat ktymetll blr bro§iir ne§retml~tlr. 
Doktorun bu eserl, Parlstekl beynclmilel 
birlnct Qocuk Psi§lyatrlsl kongreslne teb
Jlg edllmi§ raporun hulasas!dtr. Doktor, 
es~r!ne kongreye yapt1g1 tebl!glerin fran
stzca hulasalanm da ilave etmi§tir. Tav
siye ederiz. 

Gen~lik gazelesi 
Yann l?ayam dlkkat yazJ!arla 1ntt~ar 

edecektir. 

Cioz Hekimi 
Dr. !?iikri.i Ertan 

Cal!" a lol!"lu Nuruosmanlye cad. No. 6 
Tel 22566 <Dr Osman !;>eretedd1n 

llr>'lrttmqnl) 

Yen• ~akh 

Ask Pesinde 
I I 

Pitigrilli - Haydar Rifat 

Her dile c;evrilmi~, ne~ri roman 
aleminde hadiseler yapml~ 

bir ~?aheserdir. 

100 kuru$ 

Gemlik icra memurlugundan: 
Gemlikte Yeniceli Rel'nzi ogullan Ali 

ve Mustafaya masrafstz 500 Iiraya bore· 
lu Yeniceli alii Hlisrev ve varisleri 
~evket, Miiriivvet ve Naimenin bu borc
larmm temini it;in lie; yeminli ehli vu• 
kuf tarafmdan 2 bin lira bina ve bin 
lira tak1mlarma krymet takdir olunan 
Gemligin Pahkpazan mahallesinde ta • 
punun 9/11/933 glin ve 165 numar 
da kaY.tdh sagt ~evket Evrenos '"'"""."' 
solu, arkas1 ve onli yolla c;evrili kargit' 
alt ktsmmda yaghane ve iist iki katll 
bOcekhane olarak kullamlan bir bab 
yaghanenin iic;te bir hissesi a<;1k art • 
ttrma ile paraya 9evrilmesine karar 
rilmi§tir. i§tirak edecek olan mii§teri• 
lerin gayrimenkule takdir olunan 
metin % yedi buquk nisbetinde pey a 
<;esi veya milli bir bankamn teminat 
mektubunu getirmeleri lazimdll'. Mii· 
terakim vergi borcluya aiddir. 

Arttirma ~artnamesi 29/7/938 

ne rashyan cuma glinii dairede rna 
mahsusuna talik olunacaktJr. 

Birinci arthrma 27/8/938 tarihine 
sadiif eden cumal'tesi giinli saat 10 -
ye kadar icra edilecek ve verilen 
gayrirrtenkule takdir olunan 
% yetmi.§ be§ini bulmadtgt takdil'de 
son arthranm taahhlidli baki 
iizere on be!i giin sonraya b1ra 
12/9/938 tarihine rashyan 
giinii saat 10 - 12 ye kadar ikinci a 
rna ile en c;ok bedel veren 
ihale olunacakttr. 2004 No. h icra ve 
las kanununun 126 net maddesine 
han haklal'l. tapu sicillerile sabit o 
yan ipotekli alacakhlarla diger alaka 
darlarm ve irtifak hakkt sahibl 
bu haklanm, hususile faiz ve ""'"'"""~j 
clair olan iddialanm ila~ tarihinden 

baren 20 giin i<;inde evrakt miisbitele 
rile birlikte dairemize mj.iracaatle 
dirmeleri Iaztmdtr. Aksi takdirde 
Ian tapu sicillile sabit olmtyanlar 
bedelinin payla§masmdan haric k 
Atttlrma bel!leli haricinde %2 
tellaliye ve tapu fel"ag harc1 ahc1ya 
olac9khr. Daha fazla malumat 
istiyenlerin 937/698 sayth 
mevcud evrak ve mahallen tutulan 

ciz ve takdiri krymet raporunu 
anltyacaklan ilan olunur. (9251) 

Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahill ve sari hastahklar 

Yeni adresi: Cagaloglu Nuruosma· 
niye caddesi 5 • Saat : 2 - 61j., 

T eleton : 20893 

BUR U$U KLU KLARI M DAN 
NASIL KURTULDUM? 

ve 10 
nas1l 

yat; daha gen~ 
goriindiim ? 

Parisde ikamet eden Bayan Lilian Gr_ebert, Bu ,ayanl 
hayret tebeddiilii nasd temine muvaftak oldugunu anlatlyor: 

Bir giin kendime aynada ba
karken kendi kendime soylen -
dim: cAzizem, sen art1k ihti • 
yarlamaga ba§ladtn!..• goz -
lerim ve agzimm etrafmda kii
~lik c;izgiler ve almmda derin 
buru§ukluklar gordiim. Daha 
sonra tesadiifen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon krernine 
aid bir ilan okudum ve <;ok 
dli§iinmeksizin strf merak sai
kasile tecriibeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gun ka
dar sonra arkada§lanm, taze 
ve beyaz tenimden dolay1 beni 
tebrike ba§ladtlar. Ben de hay
rette kaldtm ve bundan cesa -
retlenerek tecrlibelerime devam 

ettim. Altt hafta nihayetinde 
biitlin 9izgi ve buru§ukluklamn 
tamamen kayboldu. 

MtlHiM: Her ak§am yatmaz· 
dan . evvel . cild unsuru olan 
pembe rengindeki Tokalon kre· 
mini kullammz. Terkibinde 
gencligin tabii unsuru o1a1l 
Biocel vard1r. GUndiiz i<;in de 
beyaz renkteki (Yagstz) Toka • 
lon kremini de kullammz ve 
bu suretle cildi siyah benler • 
den ve gayrisaf maddelerde~ 
kurtanr ve a<;tk mesamelet1 

Slkla§tmr. Muvaffakiyetli serne
reler garantidir. Aksi takdil'' 
de paramz iade edilir. · 

DiKK AT: 30 haziran 938 de ~ekilm esi mukarrer o1an piyang'0 

baz1 teknik sebebler dolay1sile 15 temmuza talik edilmi~tir. 
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Arslanlar Vadisi 
[ Ce~en de fa ~tk· 

mz§ krstmlann hulii
~a~r: Pierre Libert, 
karde§i Edouard ve 
oglu Andre ile bir 
Afrika seyahatine 
~tktyor. Seyahat he· 
Yetine yolda Bengo 
isminde bir zenci 
~ocugu da kan§l -
Yor. Aslanlar vadi -
~indeki vah§i hay -
Vanlarm insanlara 
dokunmadrklarz §a· 
Yiasr mcvcuddur. 0· 
nun ifin Pierre, me§• . · • 
hur b' · l Edouard'm I kavgaya mimcer olmuyordu. Pterre L1 • 

tr avct ve m~ncz o an d f ~ f k' 1 · · b' 
orad 'l'h t d' r 0 da bert'le A'Q re otogra rna me enm 1r • a st a a mastm mene tyo , 
<<mademki, silah atmzyacagtz, bari folog· likte getirmi§lerdi. Andre: 
raflanm almakta gecikmiyelim!» diyor.] - Galiba, dedi, ~ok enteresan baz1 

Sabahleyin Edouard, karde§ine: vesikalar elde etmege muvaffak olacagtzl 
- Peki amma, dedi, aslanlann resim- Edouard da ilave etti: 

1 · - Karm doymu§ asian kiinseye iii§ -
ermi ne zaman alacag1z! · 

b mez. Onun i~in korkmaya hi~ mahal yok! 
Pierre herzamanki siikunetile ceva 

verdi: Bunun iizerine Pierre ile oglu hayvan-

- Ne zaman fusat ~tkarsa 0 vakitl. lara on, on iki adtm kalmctya kadar yak-
- Zanmma kahrsa 0 fmat zuhur et- la§tllar. Aslanlarda kat'iyyen ne bir te-

llli§tir. <;unkii §U gordiigiin kayanm arka· Ia§, ne de bir hiddet eseri goriilmiiyordu. 
smda bir erkek, bir de di§i as,lan gece ye- Sanki resimleri ~ekildiginden dolay1 mag
d'kl rur ve miiftehirdiler. Biitiin tav1rlan ve 

l erini hazmetmek iizeredirler. 
harekah bunu gosteriyordu. 

- Pekala.. 0 hal de gidelim I 
lki karde§ uzakla§trken Bengo, Edou· Andre sevincinden Zip zip sis:riyordu. 

ard' a sordu: Bengo'ya daha ziyade emniyet ve itimad 
gelmi§ti. Aslanlara zenci dilinde tebrik

- Peki sil.ihm1 neye yamna aldm? 
E ler, takdirler savuruyordu. 

douard giilerek- cevab verdi: 
- Korkma aslanlan vuracak degilim, Vah§i hayvanlar yemeklerini bitirince 

k kl erkekler onde, di§iler arkada yuvalarma 
e ik avbyacagtm!. d 

Bu sefer, Bengo da onlara refakat ogru yiiriimege ba§ladtlar. Andre ken· 
etlllek istedi. Edouard: dilerini yakmdan takib ediyor, Ben go da 

adeta onlarla oyna§tyor gibiydi. Pierre 
· - Gel amma, dedi, &Qz.Umde}l kat'iy-

'! biitiin bu sahneleri fotogr"afla- •--.. ~hk mli· 
l Ch, cL§an c;tkmlyacaksm.. Sen ije soy • kemtnel bir Surette tesbir etmi~ti. 
ersem onu yapacaksm!. 1 Zenci c;ocugu •arhk aslanlardan kork-

Pierre fotograf makinesi, Edouard t' muyordu. Onlar da hie; homurdanmtyor• 
tifegile ilerliyor, Bengo da elleri bombo§ lar, Bengo da kendilerine sanki hirer ka· 

81<;nyarak ko§uyordu. Birden iki aslant b l raca veya ya an e§egi imi~ler gibi mua • 
ar§tlannda dikili buldular. mele ediyor, altalta, tistiiste onlarla ~aka-

Benge, korkudan anide yere kapandt. la§ryordu. Biitiin bu hareketleri Edou • 
E:douard: · d' b k k d ar a a tp smtara yaptyor, o a Ben • 

- Sakm k1pndama I go'ya fazla ses c;tkarmamakla hera her ge
Diye bagndt. Zenci s:ocuguna bu ih· ne stk stk ihtiyath davranmastnt ihtar et· 

tarda bulunmaga da hacet yoktu. <;iinkii mekten de geri kalmtyordu. 
Zavalh zaten hareket edecek bir vaziyet-
te d v 'ld' - Aslanlann, diyordu, iyi ve kotU za· 

egt I, 11 p manlan hi~ be i olmaz, ~imdi kuzu gibi· 
ierre, makinesini ayar ederek yava§ dirler, birazdan kopiiriip §ahlamverirler. 

'Java§ aslanlara yakla§tl. On, on iki adtm Bengo alayh alayh cevab veriyordu: 
uzaktan gayet muvaffakiyetli bir resim - Ba§ka yerir aslanlart belki, fakat 
<;ekti. Aslanlar, bir iki bogiirdiikten son- Afrikanmkiler degili •. 

:a kac;tp gittiler. Ben go yava§ yava§ aya· Fa kat cgleden sonra cereyan eden bir 
ll:a kalktt ve geriye doniip geldikleri za • h d' · ~ 
lllan kamyoneti tamir etmek iizere kamp a ISC zencl c;ocugunun aslanlara fazJa 
Yerinde kalmt' olan Andre'ye magrura • itimad gostermekte mubalaga etmi§ oldu-
ne: ¥ gunu pek giizel meydana c;1kard1. Dart 

A bl
'r seyyah aslanlar vadisinde kamyonetle yol 

- slanlarin, dedi, miikemmel B 
reslllini ~ektik l dedi. ahyorlardt. ir kayamn dibinde yatmt§ 

alan iki aslana rastgeldiler. Kendilerine 
V - Silah atmak yok! tuhaf bir hayvan gibi goriinen kamyone-

Ak§am olunca Edouard: tin birdenhire meydana ~tkmast onlan 
- Bu gece de, dedi, rahat uyumak hv.yli §a§trtmakla beraber pek de yerle-

ancak I I · f 1 · · k d k as an ann muayyen ztya et enm rinden tmtl anma te§ebbiisleri gostermi-
~e mekle kabil olacak I yorlardt. 6nlerinden gec;mek Uzere olan 

b. Ckene ta kalbine nisan alarak vurdugu arabaya bon bon baktyorlardt. Andre gii-
It ' h 

5 
aracay1 onlara btrakti. Ertesi saba lerekten: 

eYJah! I I 'I · · S 'd b k 
d • ar, as an ar vadisinin 1 ensme - ar ki resmi gec;1 e a 1yor gibi bir 

ogru ,:tt'kl · · I Ill .,I I en vak!t karacamn parc;a an- halleri var I 
1 ~ vi.icud" f d I b' d gi:i d"! u etra m a sekiz as an tr en Bengo da onu t$dik etti. Fakat asian-

birr b u er. Herkes kendi hissesine bir kol, Jar vadisine geldikleri andan itibaren ilk 
<;1 acak alml§, bazt ktstmlanna da aya- defa olarak anSIZm araba durmu§ ve bir 
"rn uzatm t 0 k d·~ b' . . .. dah . 1 ~ L 1sma 1ger mnm mu· ad1m daha ileri gitmek temayiiliinii gaster 

alest b 'k' h d d' .. ter . ' IT I 1 omur anmay1, I§ gos· memi§ti. Y olcular a§agr indiler, itip kak-
,,,,,:eyl mucib oluyorsa da i~ biiyiik bir malarma ve biiyiik bir gayret sarfetmele-

,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,i,,!i)'!'''''''''''''''''''''''''''''''' .. ''''''''''''''' k rine ragmen onu yiiriitmege muvaffa o-

<;ocuk portreleri lamadtlar. 
0 zaman aslanlar, kendilerince bir 

garib hayvan telakki ettikleri kamyonetin 
birdenbire tevakkufuna bir mana vereme
diler. Lakin yolculann tela§h tela§h ha
reketleri onlan endi§eye dii§iirdii. Bir a· 
gtzdan homurdanarak ayaga kalkttlar. 
Bengo miithi§ bir korku ile Edouard'a 
dogru ko§tu ve derhal silahma davranma· 
srm rica etti. Edouard, zenei ~ocugunun 
ricastm pek hakh buldu ve dohi alan sila· 
hmt ihtiyatkar bir vaziyette eline aldt. 0 
zaman Pierre: 

- Yo .. Silah atmak yak! 
Diye bagtrdt. Edouard sogukkanhhkla 

cevab verdi: 
- hi amma, aslanlann hal ve tavn 

pek emniyet verici de gil! 
- Biz evvela ~u arabay1 y·~ I ''rn .. 

Aslanlar ~ekilip gittigimizi gorii 1 

l\riih d' derhal siikG.net bulurlar. 
en lS Kemal Akmm klZl Alev Akm Pierre Libert, motorii dikkatle muaye-

Kanadada Saskatohevan eyaleti da -
hilinde bir taktm miite~ebbisler, diinya
mn en 'bilyiik fabrika ~iftligini kurmu~
lardrr. Fabrika, ~iftlik tabirinden ga • 
liba bir mana ~1karamadm1z. Fabrika 
c;iftlik ~u demektir ki, ~iftlikten ~1kan 
biitiin mahsulat onun civarmda kurulan 
fa,brikalar tarafmdan i~lenecektir. Ya • 
ni orada peynir, siit yapilacag1 gibi, ke
silen hayvanlarm boynuzundan e~ya i-

~lt~~· 
., ) ~ -- .'-... .&. -- _.. 
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mal olunacak, kemiklerinden gii'bre 
viicude getirilecek, deriler debagat edi
lecek, sebzeler, etler, meyvalar kon • 
serve haline konacaktu. 

Fabrika giftlikte §imdiden yiizlerce 
amele ~al~mtya ba~laJ!Ul§hr. Bu tecrii -
be muvaffakiyetli bir netice verirse 
boyle bir~ok ~iftlikler derha1 Kanada • 
mn muhtelif mmtak,alarmda tesis olu -
nacaktlr. 

Oliimlerden oliim begen! 
Japonlar gayet kolayhkla hayatla -

rma nihayet veren in.sanlard1r. Ya§a -
maktan btkmalan, dilnyada ii.mid ettik
leri gayelerine varamamalan, yahut da 
hamilel'i alan biiyiik adamlarm vefah 
dolaYJ.sile kolayhkla ve kendi arzula • 
rile obiir diinyaya giderler. Japonlar, 
yakm zamanlara kadar hayatlarma ni
hayet verme vas1tas1 olarak harakiri 
denilen usulii kullamyorlard1. Yani b1-

gakla kamnlanm a~1yorlar ve ayni za
manda saduk arkada§larmdan birine 
keskin bir klhcla kafalanm ugurtuyor
lardl. Fakat son gelen haberlerin Ja • 
ponlarm ekserisinin hayatlarma niha • 
yet verme vas1tas1 olarak yanardaglar1 
kullandiklanm, yani kendilerini kaldt
np onlarm i~ine athklanm bildirmek
tedir. Ge~en sene hayatlarma nihayet 
veren 3000 J apondan 2356 SI bu suretle 
diinyayt terkedip gitmi§tir. 

Bu golge oyunlan sizin yeni ogrene
ceginiz §eyler degildir. Fakat bu defa 
koydugumuz numuneler miitehaSSlS • 
larm en son icad ettikleri §ekillerdir. 
Bunlarda birc;ok c;e§idler viicude getire
bilmek igin bilhassa, ellerinizden maa
da oyulmu~ mukavva, mendil, kalem ve 
saire gibi e§yadan da istifade edebilir
siniz. Soldan saga sua ile: 1 Tav§an. 
2 Kartal. 3 Sigara igen adam (Bunda 
ellerin parmakla.rmdan maada bir 
mendil ve bir hakiki sigaradan istifade 
edilmektedir.) 4 C>rdek. 5 Kegi. 6 Do· 
muz. 

Bu · golgeleri viicude getironek tgm 
odada yalmz bir ziya memba1 olmast ve 
ellerinizin bu ziya ile d1var arasmda 
mevki almasr Iazrmd1r. Dtvardan neka
dar uzakla§Ysamz golge okadar biiyiir. 
Fakat bu marifetleri arkada§lar1mzm 
ve misafirlerinizin oniide yapmadan 
evvel, kendi kendinize uzun uzun ta -
lim ediniz ki sonra mahcub o1mtyaS1-
mz. 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru goZienlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazanmt§ 
olmakhga delalet etmez. Milklifat ka
zananlarm ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye yaz1hr. Sol • 
dan saga s1ra ile: 

1 - Sultanahmed t.Tc;ler sokag1 17 
No. da Behiye. 

2 - K111klareli ilk okul 120 Turgud 

~enkan. . • 
3 - Adana Osmaniye Ink1lab okulu 

prevantoryomu Necati. 

15 - Mecidiye gemisi 3 iincii bOli.ik 
inebolulu Salih. 

16 - Kad1koy Erkek orta okul Ali 
Sava§. 

17 - Konya Siiel orta okulu hesab 
i~yan klZl Siiheyla. 

18- istanbul Erkek liscsi 371 Ahmed. 

Asurilerin harb kanunu 

-===~~~==~~~----'!!- 66 Mehmcd Can. 
4 - Adana Osmaniye inktlab okulu 

Medeniyet ileriledikc;e harb silahlan 
miikemmelle§iyor. Tayyare hiicumlan, 
zehirli gazler ve saire sade askeri ktt'a
lan degil, sivil halk1, kadmlan ve go -
cuklan da oldiirmek gayesini istihdaf 
ediyor. Miistakbel harblerde bir~ok mii-

ne ediyor, muhtelif parc;alan uzun uzun 
gozden gec;iriyordu. Ogfuna da aras1ra: 

- Andre, diyordu, soktiigiim aletlere 
goz kulak ol, bir tarafa kay1p giderek 
kaybolmasmlar I 

Aslanlann yava§ yava§ arabaya dogru 
geldiklerini goren Bengo deh~et i~inde 
birdenbire hayktrdt: 

21 Mustafa. 
5 - Biga ilk okul 284 Giirgiiler. 
6 - Diizce manifaturaci Yakub zade 

thsan. 
7 - Pendik Dere sokak 11 No. da 

Nimet. 
8 - Elbistan orta okul 20 Nuriye. 
9 - Kiitahya jandarma okulu yiizba§I 

- Ozerimize hiicum ediyorlar, 
cigim! 

anne· Cevdet ktzi Afife. 
10 - Ankara birinci orta okul 1735 

dafaaslz insanlarm bo~ yere mahvolup
gidecekleri muhakkak .. insaniyetin ilk 
devirlerinde, henuz bu gibi vasttalar 
yak iken de harb kanunlan boyle imi§. 
Mezopotamya'da son yaptlan kaZllarda 
meydana 91kanlan c;ivi yaz1s1 eserlerde 
okunduguna gore, Asuriler maglub et -
tikleri dii~mamn otuz ya§mdan yukan 
muharebeye i§tirak eden ve etmiyen 
biltiln halkmt kadmlarla birlikte alii • 
me mahkttm ederler; otekilerini esir a
larak memleketlerine getirirler, fakat 
bir gi:izlerini ~Ikarhrlar, burunlanna da 
esir olduklarma bildiren bir i§aret ya • 
parlarm1~. 

Edouard, tiifegini yokhyarak: 
- Bu vaziyet kar§tsmda arttk hare • 

ketsiz kalmakta mana yok! dedi. 
Pierre gene amirane bir sesle soze ka· 

Ti§tl: 
- Silah atmanm §U tehlikeleri var .. 

Bir kur§unda ikisini birden oldiirmenin 
imkam yok; degil mi? Sonra onlar bize 
hiicum etmiyorlar ki, yalmz ne yaphgiml
Zl merak ve tecessiisle seyrediyorlar. Biz 
buraya, onlan oldiirmege gelmedik, sade 
resimlerini almaga geldik!. 

Kamyonet, radyatoriin iistiine ~tkmt§ 
olan Andre'nin miidahalesile motor biran 
i§ler gibi oldu. Fa kat bu Umid pek k1sa bir 
zamanda suya dii~tii.<;iinkii ses tekrar ke
silmi§ti. Bengo biisbiihin korku ve heye
cana dii§ffiU§tli. Onun i\in yere yiizi.iko· 
yun yatarak arabamn altlM gi~di. £dou· 
ard, arttk tiifegini kullanma zamammn 
kat'! surett~ hulG.! '!ttigi~ kanidi. Pierre: 

- Aman daha zaman1 gelmedi, dik • 
kat et I 

Diye bagudt. Edouard ba§Int aalhya -
rak: 

- Fakat birkac; saniye daha ges:erse 
pek g~ kalm1~ olacagtz I 

Desi. 
-'Arkasi gelecek 'defa~ 

N edim bnciil. 
11 - KlZlltoprak ilk okul 63 Turgud 

Arcaroz. 
12 - Nisantas1 Valikonagt caddesi E-' ~ 

mel aparhmam ' Kmactyan. 
13 - iznik tiiccar Avni Yaman oglu 

<;etin. 
14 - Haydarpa~a Validebagt KUltiir 

··y···A···z···~···s···~···z········H·······i< .. 'A ... ,i ... E. 

(!-AvoALI atLG i LE R I 
Giiriiltiiciilerle miicadele! 
Bizde de oldugu gibi Arrnerikada gii • 

l'iiltiiciilerle muthi§ §ekilde bir milca -
dele ba§lamt§tlr. Hele Nevyork gibi sa
de Amerikanm degil, biitiin dunyamn 
en kalabal!tk ve giiriiltiilii §ahirlerinden 
biri olan lbir beldede gtiriiltiinun oniine 
gegmenin pek m~kiil bir ~ oldugu ilk 

te~ebbUslerle meydana ~Umu§hr. Nevo~ 
york Belediyesi sattctlardan, .sai'IliO§lar
dan, radyo galanlardan, her kim olursa 
olsun giiriiltii yapanlann o dakikada 
para cezasma ~arptmlmas1n1 ernretm~ 
ve bu emir derhal tatbikat sahastna. 
konmU§tun. Fakat buna ragmen Nev • 
yorkun eski gii.riiltiisiiniin lbir dirhem 
bile azalmadt~ml bUtiin ~ehir halkl hay .. 
retle gormli§lerdir. ~imdi giiriiltiiciiler
le miicadele igin daha lba~ka ve yen! 
usuller aranmaktadll', 

1~. OYUNLAR 
Ejderha ile suvariler 

Oyunculann yans1 siivari olurJar. 
Diger yar1s1 da elele tutu§arak ejder -
hayt te§kil ederler. 

Zincirin ilk halkas1 vaziyetinde bulu
nan oyu~u ejderhanm ba§l, sonuncu 
halkas1 vaziyetinde bulunan oyuncu da 
ejderhamn kuyrugu olur. Ejderhamn 
ba§l siivarnlerden her hangi birini ya -
~ala~ak gayesini takib eder. Kuyru~ 
1se b1r yere merbut olacak, ya-ni orada· 
ki arkada~ elile bir agac1, bir strayt, bir 
iskemleyi veya her hangi bir ~eyi tu • 
tacak ve oyun devam ettigi :miiddetc;e 
oraYl btrakamtyacakhr. 

Nasrl ejderhanm ba~1 si.ivarilere hu • 
cum ediyorsa, siivariler de bilmukabele 
ona hiicum edecekler ve kuyruguna 
sapllyacaklan zehirli bil:1 han~erle ol -
diirmege ~ah~acaklardrr. Zehirli han .. 
~er avuca stgacak ve goriinmiyecek ka
dar kii~iik bir tahta par~as1drr. Bu tah
ta pargasm1 oyun sahasma c;tkmadan 
evvel her hangi bir siivari sol avucunda 
sakhyacakhr. Oyunun devam1 miidde ... 
tince hanc;er onda kalacak ve ba~ka o
yuncuya verilemiyecektir. Fakat her 
oyuncu daima sol avucunu kapah tu "" 
tacagma gore ejderhaJl te~kil eden ~ 
yuncular zehirli hans:erin kimde oldu• 
gunu bilemiyecektir. Binaenaleyh ej .. 
derhanm lba§l muhtelif oyuncularla 
me~gul iken zehidi hanc;eri tutan oyun
cu kuyruga gidip kendisini ba§a yaka• 
latmadan oray1 yarahyacakhr. Eger bu .. 
na muvaffak olursa ejderha olm~ ve 
siivariler oyunu kazanmt~lardlr. 0 va .. 
kit ma ile dizilip ejderhaYJ. da pe§le "" 
rinde siiriikliyerek biitiin bah~eyi do
la§trlar. !kinci particle oyuncular rol .. 
lerini deg~tirir1er. · Siivarilerden ejder• 
hamn ba~1 tarafmdan yakalanm1~ olan .. 
lar yenilmi§ say1hrlar ve oyundan c;t .. 
karlar. Ejderhay1 te§kil eden oyuncu • 
lar biitiin parti miiddetince birbirleri .. 
nin ellerini kat'iyyen b1rakamazlar. Ak• 
si takdirde maglub olmu~ say1hrlar. 

( Temmuz Bulmacas1 ) 

Yukandaki pargalart dikkatle birle§• 
tirebildiginiz takdirde ho~unuza gide .. 
cek bir resim meydana ~tkacaktlr. Res• 
mi do~ru olarak vUcude getirdiginize 

kail olursamz derhal bize yollaymtz! 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 

birinciye be§ lira, ikinciye bir masa 

lambas1, ii~iinciiye bir lira takdim olu· 
nacak, diger yiiz ki~iye muhtelif ve 
miinasib hediyeler verilecektir. Cevab· 

larm temmuz bitmeden evvel cCumhu• 
riyet c;ocuk Sahifesi• adresine gonde .. 
rilmesi §artttr. Ge~ kalanlar miikafan 
alamazlar. 
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DENiZBANK 
Sat1bk Oziim ilan1: Bursa inhisarlar Ba, MiidiirliigiindeJ 

Halkah ziraat mektebinin 16,5 donumden ibaret c;iftlik baglarmm 8000 
kilo tahmin olunan 400 lira k1ymetindeki uzumleri 15 agustos 938 pazartesi 
gunu saat on be§te ac;tk arttlrma ile sablacaktlr. 9artnameyi gormek istiyen-

istanbul $ubesi MiidUriUgUnden : ler her gun, artbrm1ya i§tirak etmek istiyenler de mezkur giinde %7,5 te-

ic.aremiz Bursa Merkez depolarmda bulunan i§lenmi~ ve i~lenmer 
artar ve eksilir 500,000 kilo mikdarmdaki idare mah ya.prak tiitiinlerin BUJ 
Mudanya yolile istanbul ambarlarma nakli 20 temmuz 938 giiniinden itil 
ren on be§ giin miiddetle ac;1k eksiltmeye konulmu§tur. Hurda demir ve sa,.. satiCtl minab muvakkate ile birlikte Halkahda bulunan Ziraat mektebindeki ko • 

T Y misyona muracaatleri. (4888) istekliler nakliyat §artnamesini her i§ gi.ini.i Bursa Ba§miidi.irliigii yapr 
tiitiln §Ubesinde ve istanbul umum miidiirli.ik stok ve imalat §Ubesi mi.idiir 
giinde gorebilirler. 

istinye doklan dahilinde gemi tamiratmdan Qtkml§ tal:riben 200 ton kadar I I 
I hurda demir, S3Q kO~ebend 5 Agustos 938 giinii saat onda. pazarb.k. suretile istanbul Komutanhih ilinlarl 

satJlacaktlr. istekliler 12eraiti Ogrenmek iiz~r~ bankam1z materyel dairesine _ 
Bu nakliyat eksiltmesinin ihalesi 5 agustos 938 cuma gunii saat 12 

Bursa Ba§mi.idiirliigiinde yapllacagmdan taliblerin yiizde yec.i buc;uk temir 
ak<;elerile Ba§miidiirliigUmiizde miite§ekkil komisyona miiracaatleri il 
olunur. 

~~~~~~~~~~~~m~ii~r:ac~a~a~t~e~t~m~e:ll~d~Jr~l~er~.~~~~~~~~~~~ 1- Makamca pahah gorulen istanbul 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. Y ozgad Jandarma Efrad Okulu Komutanhg1ndan: 

Erzakm muhammen Erzakm <;ogunun bedeli % 7,5 Erzakm cinsi 
fiatl :Az1 <;ogu teminat 

Kuru§ Sa. Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
13 • 50 180000 200000 27000 00 2('.25 00 Ekmeklik un 
Yozgadda Jandarma okulunun 31/8/938 tarihinden 1/9/938 tari

hine kadar bir senelik yukanda miktan yazll1 ekmeklik unu 6/8/938 
tarihinden itibaren on be~ giin miiddetle ve kapah zarf usu
lile eksilimiye konulmu§ ve 22/8/938 pazartesi gunu ihalei kaJ;;iyesi 
icra edileceginden taliblerin sozu gec;en giinde muvakkat teminat paralarmi 
Malsandtgma yabrarak makbuzla birlikte Yozgadda Jandarma okul satmalma 
komisyonuna muracaat eylemeleri. (4889) 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve 
Terbiye Enstitiisii Direktorliigiinden: 

1938 • 1939 ders y1h iQin Enstitiiniin Tii~kQe - Edebiyat, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye. Pedagoji, Resim - l§, ve Bed.en terbiyesi §U
belerinin birinci smularma yeni talebe almacaktlr. Alakadarlar kaytd ve 
kabul §artlarile miisabaka imtiham §ekil ve giinlerini Kiiltiir Direktorliik-
lerinden ogrenebilirler. « 2529 ~ ( 4689 ) 

I istanbul Belediyesi ilinlarJ I 
Kadtkoy Kaymakamhg1 ve Belediye §Ubesi miidiirliigiinden: 
Mari ve Sofiyanm alhda iki hissesine mutasarnf olduklan Rasimpa§a ma

hallesinin Halidaga sokagmda 25 numarall arsa miiterakim vergi borclarmm 
temini istifas1 i~>in sahhga c;tkanlmt§tl. ihale giiqii olarak ilan edilen 15/7/938 
giinii talib zuhur etmemesine binaen tarihi il-andan itibaren ihalei evveliyenin 
on giin daha te1J1didine karar verilmi§ oldugu ilfm olunur. (B) (4862) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

istanbul Vakular Ba§miidiirliigiine liizumu olan 5500 aded ampul eksilt
me suretile satm almacagmdan 26 temmuz 938 d.en 16 agutos 938 tarihine ka
dar miinakasaya konulmu§tur. Talib olan miiessselerin fenn1 §artnamelerini 
almak iizere her giin saat 14 e kadar istanbul Vakular Ba§miidurliigii Ba§mi
marhgma miiracaatleri. 

Bu ampullerin ke§if bedeli 1732,5 lira ve teminah muvakkate 130 lirad1r. 
Eksiltme 16 agustos 938 sail giinii saat 13 te Istanbul Vaktflar Ba§miidiir

liigii ihale komisyonunda yaptlacakhr. 

--- Muhammen ayh~ 
Lira Kuru§ 

Bahc;ekaptda 4 iincii Vaktf hanm zemin katmda 58 No. magaza 115 00 

" " 
,. ,. ,. 60 " 105 00 

,. ~ " " " 62 " 105 00 

" ~ ~ " 
,. 64 ~ 115 00 

Yukar1da yazllt magazalar teslimi tar~hinden 941 senesi mayts sonuna 
kadar kiraya verilmk iizere a~tk arttlrm1ya ~tkanlmt§tlr. 

istekliler 9 agustos 938 salt giinii saat 11 e kadar <;emberlita§ta istanful 
Vaktflar Ba§miidiirliigiinde Vakil Akarlar kalemine gelmeleri (4895) 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : - -
1 - ~artnamesi ve niimunesi mucibince iiziim ve anason koymaga 

mahsus 50,000 aded QUval kapah zarf usulile satm almacakt1r, 
2 - Muhammen bedeli beheri 42 kuru§ hesabile 21.000 lira ve mu

vakkat teminah 1575 liradrr. 
3 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 13 te Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapdacak
ttr. Fiat teklif mektubunu ve teminat ak~esi veya makbuzunu ihtiva ede
cek olan kapall zarflarm ayni giinde saat 12 ye kadar Komisyon Ba§kan· 
hgma verilmesi laztmdtr. 

4 - Sartnameler 1 lira bedel mukabilinde her giin 1nhisarlar Levaztm 
ve Mubayaat Subesile Ankara ve izmir Ba§miidiirliiklerinden almabilir. 

5 - Miihiir teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme pa
ras! makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm yu
karda yaztl~ oldugu iizere eksiltme giinii en ge~ saat 12 ye kadar yukartda 
ad1 geQen Ahm Komisyonu ba§kanltgma makbuz mukabilinde verilmi§ ol-

- mast laz1mdrr. ( 4454 ) ,.,.,.,., 
1 - idaremizin Kagtzman ve Kulp Tuzlalan ic;in §.artnamesi mucibince 

satm almacak 10 aded vagonet 4/7/938 tarihinde ihale edilmediginden yeni
den aQtk eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminah 37,50 liradtr. 
3 - Eksiltme 13/8/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de Ka

bata~ta levaztm ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacakhr. 
4 - Sartnameler parastz olarak her giin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
5 - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiatstz ve mufasal tekliflerini 

• ihale giiniinden 5 giin evveline kadar inhisarlar umum miidiirliigii Tuz fen 
!,?ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
laz1mdlr. 

6- isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatte %7,5' giivenme 
paralarile birlikte yukanda adt gegen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4916) -1 - 9artanme ve proje mucibince Gazianteb Barut deposunda yaph

- nlacak bekc;i evi in~aah ve depo arazisinin tel orgii ile ~evrilmesi i§i heyeti 
umumiyesile birlikte ap~ eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Ke§if bedeli bekc;i evinin 1864,96 lira tel orgiisii i§i 248,26 lira ki ce
man 2113.22 lira ve muvakkat teminah 158,49 liradtr. 

3 - Eksiltme 15/B/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de Ka
b:~_ta§ta Levaztm ve miibayaat §Ubesindeki Ahm komisyonunda yapdacakhr. 

4 - ~artname ve projeler 11 kuru§ bedel mukabilipde inhisalar Levaztm 
ve mubayaat §Ubesile Gazianteb Ba~mi.idiirlugiinden ahnabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve %7,5 giiven
me parah•rile birlikte ekiltme i<;in tayin edilen gUn ve saatte yukanc!.a ad1 
ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (4878) , 

Y1kanabilir. 

RAIN -LEIGH 
Marka Amerikan Panama fi~apku· 

larnn1zm ii<;iincii partisi gelmi~tir. 
Tiikenmeden evvcl ~apkanlZl inti· 
hapta acele ediniz. 

BAKER Magazalan 
Dr. IRFAN KAYRA 1 
Rontgen mUtehass•s• 
Adres: Tiirbe, Bozkurd krraat -

hanesi karst§mdaki eski Klod Fa
rer sokak No. 8 - 10. 6gleden son
ra 3 ten 7 ye kadar hastalanru ka
bul eder. 

Cafialofilu 

SIHHAT YURDU 
Miidiir ve operatorii: Orban tina
Ian Cagaloglu Halk Partisi arka -
smda. Dahili, harici, nisai, viladi, 
idrar yollan, goz, bogaz, burun, 
kulak hastahklanm kabul eden 
bak1m1 iyi bir hastanedir. Dogum 
bir haftahk ikametle 25 liradlr. 
3 i.incii s1mfta ameliyatlar mecca
nidir. Tel: 23165. 

SATILIK KARGiR EV 
Kadtkoyiinde Rthttm caddesinde 

Re§idefendi sokagmda 24 No. h 
iskeleye iki dakika mesafede ne
zaretli 9 oda, banyo, 2 mutfak, e
lektrik, havagazi, terkos, sarmc;, 
kuyu, tarac;as1 bulunan ev satthk-

tlr. ic;indekilere miiracaat._ 

Miktan Muhammen Tu. ilk teminab 
Ay~ekadm fasulyasx 
Pathcan 

35000 2975 223 13 
35000 2275 170 63 Hinis kaymakamhgindan: Domates 14600 1022 76 65 

Barny a 6450 967,50 72 56 
Hmts kazasmda yenidn yaptlacak olan Hiikumet konagmm on be§ bin I. 

bedeli ke§ifli inqaatt kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 
Ye~il sivri biber 2500 125 9 38 

Hepsinin tutan 
7364.50 

Hepsinin ilk teminat1 
552.35 

2 - 9artnameleri hergiin Komisyonda goriilebilir. isteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii mad
delerinde yazth vesikalarile beraber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektublarm1 Fmd1kl1da Komutanhk Satin
alma Komisyonuna vermeleri. c 3 ~ ( 4465 ) 

1 - Eksiltme 18/8/938 per§embe giinii saat 16 da Htms Hiikumet kon 
i~inde kaymakamhk odasmda yaptlacaktlr. 

2 - Muvakkat teminah 1125 liradtr. 
3 - istekliler bu i§in evrakt fenniyesini Hm1s kaymakamhg1 ve En 

rum naf1a miidiirliigiinde okuyabilirler. 
4 - !stekliler resmi gaze ten in 7/5/938 ve 3297 sayth niishasmda inti§ 

eden talimatnameye gore 938 takvim ytlma mahsus ehliyet vesikast, tical ~ 

!hale giinii talibi c;tkmxyan istanbul! rile beraber ihale giinii belli saatte ~m
Komutanhgma bagh birlikler ic;in 40,000 dtkhda Komutanhk Satnalma komts -
kilo sadeyag1 satm almacaktrr. Tekrar yonuna gelmeleri. (4914) 

odas1 vesikast ve teminat mektubhrt ' ~~ h• nattlm1~ za 
birinci maddede yaz1h giin ve saatten bir saat evvel komisyon riyasetine v 
meleri mecburid.ir. Postada vuku bulacak 2ecikmeler kabul ~dilmez. (48 

kapah zarfla ihalesi 4 agustos 938 per- ---------------------------------------------~ 
§embe giinii saat 11 de yapllacaktJr. r 
Muhammen tutan 38,000 Iiradtr. ilk te
minatt 2850 liradtr. ~artnamesi 190 ku-

BASURA ~ARE 

HEDENSA 
~ARPINTI BA YGINLIK 

NEVROL CEMAL 
ADEMi iTiDAR 

FORTESTiN 
dtr. Ameliyats1z memeleri kurutur. Ka. den 20 damla ile ge~er. Bu emsalsiz si· 
m, Agr1y1 derhal keser, Ti.irkiye, AI- nir illicm1 kullanm1yan, sevmiyen yok· 
manyada ve bi.iti.in di.inyada me~hurdur. tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

ile ge~er. Bel gev~ekliginin birin 
ilacJd1r. Vakitsiz ihtiyarhyanla 
genclik ve dinclik kudreti ve 

ru!.? muka bilind11 verilebilir. isteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 saytlt kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yazth vesikalarile bera -
ber ihale giinii ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektubla- I inhisarlar Umum Miidiirli.ig .. iinden: 
nm Fmdtkhda Komutanhk Satmalma i•• .. •••••••••••••••••l•••••••••llliiiill•••••••••••••~ komisyonuna vermeleri. ( 4468) 

*** 
<;atalca miisbhkem mevki komutan

hgl ic;in 70,000 kilo fmn, 70,000 kilo 
hamam ve 80,000 kilo tutu§turma odunu 
satm almacaktlr. Ac;1k eksiltme ile iha
lesi 30 temmuz 938 cumartesi giinii sa
at 10,30 da yaptlacakttr. Muhammen tu
tart mecmuu 3520 liradrr. Hepsinin ilk 
teminatt 264liradtr. ~artnamesi her gun 
komisyonda goriilebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 i.incii mad -
delerinde yaz1h vesikalarile beraber 
ihale giinii vakti muayyeninde Fmdtk· 
hda Komutanhk sahnalma komisyo -
nuna gelmeleri. (4467) 

*** 
Istanbul Komutanhgma bagh birlik

ler ic;in 286,000 kilo tutu~turma odunu 
satm almacakhr. Ac;tk eksitme ile iha
lesi 30 temmuz 938 cumartesi giinii sa
at 10 da yap1lacakt1r. Muhammen tuta
n 3718 lirad1r. !lk teminatt 279 lirad1r. 
~artnamesi her giin komisyonda goriile
bilir. isteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayih kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yazth vesika
larile beraber ihale giinii vakti muay
yeninde Fmdtkhda Komutanhk Satm
alma komisyonuna gelmeleri. (4466) 

*** 
Selimiye garnizonundaki birliklerle 

Haydarpa§a hastanesinin ihtiyac1 olan 
75,000 kilo c;ama§lr ve tutu§turma odu
nu ile 114,400 kilo fmn odunu satm a
lmacakhr. Ac;tk eksiltme ile ihalesi 13 
agustos 938 cumartesi giinii saat 10 da 
yaptlacakhr. Muhammen tutan 2424 
lira 32 kunl§tur. ilk teminah 182 liradtr. 
~artnamesi her giin komisyonda gorii
lebilir. isteklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayih ka -
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazth 
vesikalarile beraber ihale giinii belli sa
atte Fmdtkhda Komutanhk Saltmalma 
komisyonuna gelmeleri. ( 4911) 

*** 
Karadeniz Bogazmdaki birliklerin ili

tiyact olan 76,000 kilo fmn odunu ile 
262,000 kilo c;ama§lr ve tutu§turma o
dunu satm almacakhr. Ac;tk eksiltme ile 
ihalesi 13 agustos 938 cumartesi giinii 
saat 10,30 da yaptlacakhr. Muhammen 
tutan 4563 lirad1r. ilk teminah 343 lira
dtr. 9artnamesi her giin komisyonda go
riilebilir. !steklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayih ka -
nunun 2 ve 3 i.incii maddelerinde yazil1 
vesikalarile beraber ihale giinii belli 
saatte Fmdtkhda Komutanhk Satmal -
rna komisyonuna gelmeleri. (4912) 

*** 
Haydarpa§a hastanesinin ihtiyac1 o -

lan 20,000 kilo yogurt satm almacaktrr. 
A~1k eksiltme ile ihalesi 15 agustos 938 
pazartesi giinii saat 10 da yapllacaktrr. 
Muhammen tutan 3600 liradtr. ilk temi
natl 270 liradrr. 9artnamesi her giin ko
misyonda goriilebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yaz1h vesikalarile ·beraber ihale 
giinii belli saatte Fmd1khda Komtan -
hk Sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

(4913) 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh birlik

ler ihtiyac1 olan 59,500 kilo patates sa
tm almacakhl'. A~1k eksiltme ile ihalesi 
15 agustos 938 pazartesi giinu saat 10,30 
da yaptlacakhr. Muhammen tutan 4165 
liradtr. ilk teminatl 313 liradtr. ~artna
mesi her giin komisyonda goriilebilir. 
!steklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaztll vesikala • 

Cinsi M1kdart 

Bask iii c B• 34 
:~det 

«B• 13 • 

Tart rna 
kabiliyeti 

500 Kg. hk 

300 
:11 eM• 8 » 1000 :11 

:. • B:. 1 • 1000 ;, 
;, c fh 2 , 200 ;, 

Terazi cB• 20 :. 10 ;, 

Muhammen bedah 
Beheri Tutan 
L. K. L. K. 

I IO 3740 

130 1690 
285 2280 
285 285 
90 180 
17 340 

Muvakkat Eksiltmenin Teklilin 
tern in at ~ekli Sa ali verilecrgi 

L. K. S.D. ~ube 
2: 0 50 A. eksiltme 10 30 Tiitiin F. 

126 75 , 10 45 lt lt 

171 lt II - Tuz Fen 
21 37 Pazarl1k I I I 5 Tutiin F. ~ 
13 50 lt II 30 » :. 

25 50 lt 11 45 lt ll 

1 - Yukanda tartma kabiliyetleri ile miktan yaz1h muhtelif c;ekerde (58) adet baskiil ile (20) adet ter 
§artnamesi mucibince satm almacagm dan hizalarmda gi:isterilen usullerle ay n ayn eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhamen bedellerile muvakk at teminatlan hizalarmda gosterilmi~tir. 
3 - Eksiltme 12/9/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarmda yazllt saatlerde Kabata§ta levaz1m ve m 

bayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktrr. 
4 - 9artnameler parastz olarak her giin sozii gec;en §Uibeden almabilir. 
5 - Eksiltmiye i§tirak etmek isti yen firmalarm fiatstz teklif ve kataloklanm ihale giiniinden bir hafta e 

line kadar hizalarmda i§aret edilen umum miidiirliikteki alakadar §Ubelere vermeleri ve tekliflerinin kabulu 
mutazammm vesika almalan Iaztmd1r. 

6 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve %7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in tay 
edilen giin ve saatlerde yukanda ed1 gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. c4917• 

i~mek istiyenler bu birayt son sistem kelvinator tertibatile sogutulmu§ olarak gerek duble ile 
gerek ANKARA BiRASl i~in hususi surette temin edilmi' ufak fJ~Jlar derununda 

BOMONTi BADf;ESiNDE 
bulabilirler. ANKARA BiRASl'ntn nefaseti biiyiiklerimiz taraf1ndan tasdi 

edilmi~ olmakla bir tecriibe kafidir. 
MUdiriyet 

... _iiiJIIii Z Lii.IILIRIE 
~A~,s;l 

CILiill •iiP R 



b 29 Temmuz 1938 

Devlet 8 as1mevi Direktorliigiinden: 
Tipo makinesile bas1lacak 68Xl00 1/16 k1t'asmda biri ~.1' d.igeri 10 forma

hk iki okul kitabmm biri 130,000 say1, digeri 90,000 say~ uzermden basim ve 
cild isi her kitab ayr1 bir i~ olarak pazarhkla ac;tk :ks!ltmeye konulm~§tur. 
Kit<~b~n kagld ve cfld malzemesi Basimevimizce temm oluna.cak.hr. ~k~:~t.~e 
ve ihale 1/8/1938 pazartesi glinli saat 10 da Devlet Bas~m~v: ~Irektorl.ugun
c.e birbirini miiteakib yap!lacakhr. Muhemmen bedellen bmnm 560? hr~ ve 
di~erinin 3600 lira ve 'muvakkat teminat mikta:rlan da bu ~edellerm yuzde 
7 5 1 1 .. d · · d 1 teklilerin eksiltme zamanmdan b1r sac.t evvcl bu , o up usu u a1resm e s 1 1 Ia dlr Eksilt 
teminatlan Devlet Bas1mevi veznesine yabrm1~ ~rna~~~ . ztm -.' lazm~ 
miye i§tirak edeceklerin 2259 say1h kanunun 2 nci rna. e~I geregmce 
gelen teknik ehliyeti baiz bulunduklan.na ~air ;a~~;~~ ~i\~~e~ev~~~!~nd:i~ 
ahnmi$ bir mektub getirmeleri ve ekslltmwe . on t d b lg ve i§leri de 
okul kitabm~ muvaffakiyetle basmi§ olduklanm tspa e en e e 

gostermeleri laztmd.tr. . . .. r·;<," den parastz olarak alma-
Gene! :;artname Devlet Bas1mev1 D1rektor u5un 

bilir. ( 4918) 
-~~-----------------------
Erzincan Belediyesinden: 

'fl' b · bze bali yaptmlacakt1r. Bu balin 
Erzincanda otuz bin lira ke~l 1 1r se 1 .. ddet ic;inde talib zuhur et-

in§asl ic;in evvelce mlinakasaya konulmu~ ? a~ Z?u linakasaya konulmw~tur. 
Jnedigindn buglinden itibaren pazarhkla Iha es1 _m s gayesi'nde bitecektir 
I. . d b 1 k ve 939 senes1 may1 · 
n~aat pazarhk h1tamm a a§ lY~c~ • . t'hl"k raporu iizerine tediye 

'Yapllacak balin bedeli miiteahh1dm alacagi 15 1 a (4859) 
r>dilecektir. 

Tiirk Hava Kurumu 

B 0 y 0 K p t Y A N G .0 S U 
Dordiincil ke$ide: 11 A(;USTOS 938 ded•r • 

Biiyiik ikramiye 50.000 bradir 
12 000 10 000 lirahk ikramtyelerle 

Bundan ba$ka: 15.000 •. · ' .. · d d "kafat vardtr. 
( 10.000 ve 20.000 ) hrahk tki a e mu I an o a 

Slmdiye· kadar blnlerce ki$iY1 zengil_l . ed~n bu ~ ~ g Y 
~~·tirak etmek suretile siz de talihmizl d.eneymtz. 

Gayri menkul sab' ilan1 
istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden: 

t · s · · SandlglmiZdan 23009 hesab No. ile ald1klan 700 
. hsan N:ctbe ve . a1me.nm . . . d recede i otek ed.ip vadesinde bor· 

hraya birincl ve 800 hraya kar~l da lkmcl e l f k'b .. . 3202 No h 
cunu odernediklerinden dolay1 haklarmda yapl an a ~ uz~rme . · 
k dd · · t fu alan 40 met maddesme gore satilmast 1cab anunun 46 net rna esmm rna u M h d · K' t• 
eden FatJhte Atpazan civarmda eski Manisah _e me pa~a yem 1rmas 1 
""' h 11 · · k' R f ht"ye Mutab yeni Ferah sokagmda esk1 26. 24, 26, 24, 26, 
""a a esmm es 1 e a . k · M t fl k ~ d 1 ~ 17 19 
24 42 15 17 19 eni 28 15 17, 19 en yem, es 1 ~ a. ar .7° agm a ~. • . 
ve' R~fah' sckagi~da 42 ~u~arah 3 diikkam olan karg1r ko§e ba§md.a b1r e~1~ 
ta b' b k y miiddetle ac;1k arthrm1ya konmu§tur. Sati§ tapu sicil 
kam:ml ~r u~u 1 aaktadir Arthrm1ya girmek istiyen 500 lira pey akc;esi vere-
ce{ti~~aJi~~t ~:~~~arlmtzd~n birinin te~inat mekt~bu d~ kabul. olunur .. Bi
r1·k · b"t" g'lerle belediye resimlen ve vak1f Icares1 ve tavtz bedeh ve 

mi§ u un ver I . 30/7/938 t 'h' d te11·1· ... borcluya aiddir. Arthrma ~artnamest an m en 
a 1ye 1usumu h k k · 1 · · · d k bulun itib · t tk'k tmek istiyenlere Sand1k u u I§ en serv1sm e ac;1 . -

durarlen ket 
1
T epu sicil kaydt ve sair llizumlu izahat da §artnamede ve taktb 

u aca Ir. a . b l t tk'k d k t 1 -
dosyasmda vardir. Anthrm1ya girmi§ ol~n-~~r, lll_l ar~ e \be er~ sa 1 ~.a 
!;lkanlan gayrimenkul hakkm_da her §e~l ogrenml~- ~. vee lu lla:l 0 udnur.k •. 1-
rinci arttuma 30/9/938 tarihme musad1f cuma gunu aga o~ un a am 
Sand1gm!tzda saat 14 ten 16 ya kadar yapilacaktir, Muvakkat thale. yap!la
hilmesi icin teklif ed.ilecek bedelin tercihan almmas1 icab eden gaynmenkul 
l'niikellefivetile Sand1k alacagm1 tamamen ge~mi~ olmas1 ~arttlr. Aksi takdir
de son arttiranm taahhiidli baki kalmak §artile 21/10/938 tarthine musadif cu
l'na glini.l ~yni mahalde ve ayni saatte .~a~. arttmnas1 yap1lackbr. Bu artbr -
l'nada gayrimcnkul en . arttn•al'lm . t';lnde l:»rak1lac~k : . Halna ta 
sicillerile sabit olmwan alakadarlar ve 1rtifak ~a__kk1 s~h:bierm:n. bu hak!an~ 
n1. h s1·]e faiz ve masarife d.air iddialanm 1lan tanhmden 1tlbaren y1rm1 

ve usu , . . b'ld' 1 . 1• d r Bu gu.. · · d akl musbitelri]e beraber da1rem1ze I Irme en az1m I . 
n 1cm e evr · ·n ·1 b't 1 

suretl~ haklanm bildirmemi§ olanlarla baklan tapu s1ci en e sa. 1 o miyan-
lar t b d l' 1·n payla"masmdan baric kahrlar. Daha fazla malumat almak 

sa 1~ e e m .. - b k k · 1 · · · .. 
istiyenlerin 938/334 dosya numarasile Sandlgimiz u u 1~ en serv1sme mu-
racaat etmeleri liizumu Han olunur. (4909) 

~ 

DiKKAT 
Emniyet Sandigt; Sandtktan alman gayrdimei?kkulii ipotekkgoste1~mek .~stiyenlere tahmin edilen klymetin yansma ka ar 1 raz yapara usu une gore 

kolayhk gosterilmektedir. 

ALE M DAR ::lahib1 ve mes'ul mudtiru: Dr. Operator 
Suleyman Mehmed Tezer .. Dahilt cer-

SIHHATEV• raht, oisat ve asab1 hastal.1klar kabul edilir. 
I Yatak ucretleri 2 hradan ba§lar. 

=a Do@umlar en mUaald yartlarla kabul edilir. Tel. 23700 

Edirne Meri~ Su i,Ieri ~ubesi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i§: EdJrne civarm~a. Merit; nehri sag sahilinde 
b11Iunan Bosna koyiiniin £eyezandan kurtulmast xc;m yap!lacak sedde ve mah-
l'nuz in§aah ke§if bedeli 51305:92 lirad1r. . .. .. . 

2 - Eksiltme 15/8/938 tarihine rasthyan pazartes1 gunu saat 12. de Edtr
~~ lliikumet konagmda Meclisi umumi salonunda toplanan su eks1ltme ko-

Isyonunca kapah zarf usulile yap1lacaktir. . . . . 
3 1· t k'l k 'lt rtnamesi mukavele pro]eSI, Baymd1rhk 1§len - s e 1 er e s1 me §a · • h' · f' gene! "art . • · leri .,artnamesi, husus1 §artname, va 1d1 1at 

d .., names1. umum1 su 1§ -< • k u· • M"f t 
e~ velini ve · 1 . 256 kuru" mukabilinde ~dxrne Tra ya mum1 u e -t'§l'"' proJe en " 

• 
1g1ndcr. alabilirler . ... 
4 Ek ·rt · · b'I k 1·,.·1n 1·steklilerin 3815,29 hrahk muvakkat t . - s1 meye g1re 1 me .., . .1 f · 1 · 

el'nmat vermsi ve 15 bin lirahk Nafla su ieylen veya bu kabi na Ia I§ .. en 
~~h~r~akta fenni kabiliyeti olduguna &ir Naf1a Vekaletinden ahnmt§ mute-

ldhk VP.!'ikas1 ibraz etmesi. b' 
e 5.- istekliler teklif mektublanm ikinci n:a~~-ede yazill ~ saatte~ 1~ s~at 
'-"'t:hne kadar Meric; Su i§leri !~Ubesi mi.lhend1shgme vermege mec ur ur ar. 
-- :Postactr o1an gecikmeler kabul edilmez. (4894) 

Miisabaka imtihan1 
l'iirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankastndan: 

1 - Bankam1za mlisabaka ile c 10 • miifetti$ namzedi ahnacak~_I~· k 
lkt, 2 - Bu musabakaya girebilmek ic;in Siyasal Bilgiler veya Yu se 
lar ·Sad ve 1'icaret okullarmdan veyabud Hukuk fakiiltesinden ve~a b~~

lll Yabanci rnemleketlerindE'kl muadillerinden diplomah olmak l~zlm b ri 
'l' J - Miisabaka 7, 8 ve 9 eylul 938 giinlerinde Ankara ve ~stan u 
ir;.in C. ~!ra.~t Bankalarmda yaZ1 ile yaptlacak ve kazananlar te~rmievvel 

de sozlu bir imtihana tabi tutulacakttr. . .• 
Ya 4 - "Miifetti~ namzedlerine c 140,. lira ayhk verilir. Ask.erhklerml 
ll"l:al'nak uzere aynlan miifett.i~ namzedlerl askerlikten avdetlerme kadar 

~Stz mezun sayiltrlar. 
n1na 1-Tuf:ttl~ namzedleri ikf senelik bir stajdan sonra miifetti$l~k. _tmtiha: 
etti .1tabt tutulacaklar ve kazamrlarsa • 175 ,. lira ayhkla mlifettl$hge terfl 
kau~1:cek1erdir. • Yeni kanunumuz mucibince bankam1z memurlan da te-

5 uk ~akkmt haizdirler. ,. 
lsta b- Im~ihan program1 ile sair $art1art g6steren matbualar Ankara, 

n ul ve Izmir T. C. Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 
sur ~~-:- ~stekliler, aramlan vesikalarm aslllarm1 veya noterd.en t c:dikli 
r"'r~· erm, b~r mektubla Ankarada Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat B ";t 

·11 e1.'!J. Heyet1 Reisligine vermek veya gondermek suretile miirac. ~ e • 
l'ef~?lrler ~u mii racaat mektubile vesikalarm en gee 24/8/938 tarH· ·,,de 

1~ Heyet1 Reisligine ~elmilJ olmas1 me§ruttur. c 2397 ,. ( 4402) . 

CUMHURlYET 11 

Y enikoy Sulh 
Hakimliginden: 

Biiylikderede Sanyer Belediyesi Ba§
hekimligi odaciSl olup mezkfu yerde 
mukim iken 27/6/938 tarihinde Giilha -
ne hastanesinde bilavaris vefat eden 
Arab Mansurun mirasmm hazineye in
tikali icab ettiginden kanunu medeni • 
nin 569 uncu maddesi mucibince olii -
den alacakh olanlarm ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfmda mahkemeye 
mliracaatle alacaklanm kaydettirmele
ri, aksi takdirde ne mirasc;1lan §ahsan 
ne de terekcye izafetle takib edemiye
cekleri ve menkul e§yasmm da mezkur 
Belediye dairesi onlinde 5/8/938 cuma 
giinli saat 10,30 da ac;1k arttlrma sure
tile satJlacag1 ilan olunur. (938/46) ,. 

Dr. M. Osman Saka 
G6c:'iUS VE DAHIL! HASTALIKLAR 

M'OTEHASSISl 

Her gun ogleden som·a 
hastalarmt kabul eder 

Istanbul Belediyesi kar$1Stnda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

AKBA-
K iT ABE Vi (Ank ara) 

BDtUn mekteb kltablarJnln sat•• 
y erldlr. Mekt eb klrtaslye ~e,ld l arl 
en mDsald ,artlarla tamln edlllr. 

Tel. 3377 

!stanbul Birinci N oter ligine 
Miilga Davudpa§a Mahkemei §er'iy.e

sinden verilen 305 sicil numarah ve 
rabiiil'ah1r 1330 ve 26 mart 1328 tarihli 
vekaletname ile umumi surette tevkil 
eyledigim Kuzguncukta iskele civa -
rmda merhum binba~t Hasan Fehmi 
konagmda sakine validem Rabia Ad • 
viyeyi vekaleti mezkmeden azleyledigi
mi ve i§bu azilnamelerden birinin he • 
men kendisine teblig ve §ayet bu ve -
kaletnai=neye mebni ba~kalanm tevkil 
eyledi ise anlan dahi azleyledigimi bil
mek ve kendisinin dahi azli anlara isal 

Macar Ziraat Makine eri Fabrikas1 
Hofherr • Schrantz - Clayton· Shuttleworth Anonim ~irketi 

TURKiYE MERKEZ !JUB£51. : 

JST ANBUL, Sirkeci, Ankara caddesi No. 154 
Telgraf adresi : HOFHERTON 

~UBE ADANA 
T elefon : 23577 

Posta kutusu 77 

Tohum ayumaga, zahire temizlem ege 
Mahsus el lie ve motiirle ifletlllr . 

Yiiksek Kudretli, En Modern 

SELEKTORLER 
Her tUr iU ziraat makine ve aletleri 

S1nai MUesseselerin 
TUTACAK L A RI 

lptidai maddelerine mahsus ahm ve sarf detteri 
Muamele defteri 
Ayhk beyannamesi ( 12 adedi ) 

50 
50 
25 

Satlt yeri : iNK1LAB KiTABEVi 
1stanbul, Ankara caddesi No. 155 

Kr. 

" 
" 

Asma Fidanbklar1 Ahm Sabm Komisyonundan: 
80 lira deger bil(ilen Goztepe £idanhg1 kolleksiyon bagmm bu y1lki iiziim 

mahsulli 4 agustos 938 per~mbe giinii saat 10 da mahallinde ve 42 lira deger 
bi~ilen Gebze fidanhgt iiziim mahsulli de 8 agustos pazartesi giinli saat 13 te 
Gebze belediyesinde pazarhkla sattlacagmdan isteklilerin pey akc;esile bir _ 
likte sozu gec;n yerlerdeki komisyona miiracaatleri. ( 4828) 

t;lm tobumu 
Londrada meshur Raynes Park milessesesinin ekstra ekstra marka 32 

Ubrelik hakikt Raygras ~im tohumu Tiirkiyede yalnlZ mfiessesem narruna 
gelmf~tfr. Bir defa ekfldikten sonra seneleree devam eden bu ~im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve muesseselerin tecrilbeaine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincli Vak1f han, 4 Uncil kat 18 No. da Bahce Miman MevHld Baysal Tel: 234.26 

SATILIK 
Mi.ifrez Arsalar 

KalamH;; deniz klyismda, Miira• 
coat: K Iziltoprak, Ruf}tiiye sokak 

-47 No da Mi~to delaletile -

Selimiye AskerliK Salm Alma 
Komlsyonu Hanlan 

1 - Selimiye Tiimen Bidiklerile Hay .. 
darpa§a hastanesine ve Karadeniz Bo .. 
gaz1 birliklerinin 1/8/938 den birinci • 
te§rin 938 sonuna kadar ihtiyaclar1 alan 
25,000 kilo ay~ekadm fasulyesi, 25,000 
kilo pathcan, 15,000 kilo domates, 2000 
kilo bamya, 5160 kilo biber kapah zarf 
usulile satm ahnacaktlr. 

2 - ihale gilnii 3/8/938 c;ar~amba gii-
1 nli olarak tesbit edilmi~tir. Mektublar 

zikredilen giinde saat 10 a kadar Seli • 
miye Tlimen Satmalma komisyonuna 
verilmi§ bulunacaktlr. 1hale ayni gUn
de saat 11 de komisyonumuzca yaplla .. 
cakttr. 

eylemek ve ona gore hareket etmek ii- Konya 
zere tanzim k1lman i§bu azilnameler - Eregli Kaymakamhg1ndan: 

3 - Mezkt1r be~ kalem sebzenin tan • 
min bedeli ceman 6386 lira 93 kuru§tur. 
Muvakkat teminat 479 lira 2 kuru§tur. 

4 - Taliblerin sebze i§lerile me~gul 
olduklarma dair vesika ibraz etmeleri 
~arttlr. den birinin Rabia Adviyeye, digerinin 1 _ Eksiltmiye konulan i$: Konya Eregli kazas1 dahilinde §imendifer 

Adanada bulunan akar ve baglardaki istayonuna iki kilometre me:snfedeki Ayranc1 nahiyesindc yap1lacak olan 
hisselerimin feragma mahal vermemek mekteb in§aatl. 
zimmnda Adana tapu miidiriyetine ve 2 _ Bu i§e aid evrak, eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, husus~ ~art-

5 - Kapah zarf ~artnamesi ve ekli 
husust l?artname her glin komisyonda 
goriilebilir. ( 4567) 

Adana Belediyesinde olan para.m ken- name. proje, hul..isai ke~if, tahlili fiat cetveli. 
disine verilmemek lizere Adana Beledi- 3- Yap1lacak in§aat, 30/7/938 tarihinden itibaren on be§ glin mliddetle 
ye riyasetine t?bligin .ve dordiincu .. niis- kapah zarf usulile ekiltmiye konulmu§tur. 15/8/938 tarihine rashyan pazar
hasmm herkesm m~l~~ ol.ma~ uz:re tesi. giinu saat 11 de Eregli hususi muhasebesinde te§ekkiil eden komisyonu 
Cumhuriyet gazetestle Ilan edtlmesml mahsusunda ihale yap1lacakbr. 

*** 1 - Haydarpa§a Sliel bastanesi ihti • 
yac1 ic;in 1000 kilo yogurt pazarhkla sa
tm ahnacakhr. 

ve be§inci niishasmm badettasdi~ tat·r • : 4,.,_ Yapllacak in§aatm ke~if bedelfi19230 lira ' 79 kuru§tur. Muvakkat 
f1ma iadesini r'ca eyleritn. - ,tcminat olan miktan 1442 lira 31 kuru~tur. 

2 - Pazarhk 1/8/938 pazart~i giinii 
saat 10 da Selimiye Tiimen Askerlik tla
iresi binasmdaki satmalma k:amisyo -
nunda yap1lacaktlr. Kuzgu cu~a ~ilpur i~kelesi ititsalilil) ., .., ~ .s, - 1$teklilerin mu.va~kat~ temin.~. arile miiteahhicllik vesi~asx ye ~imdi~ 

de 50 numarah yahda Sad1k zevce'S'1 ye kac!.ar bu i~leri yapmx~ olduguna da1r Naj1aca musaddak ves1kay1 muhtev1 
Muzaffer Degirmenci zarflanm 1haleden bir sat evveline kadar kaza hususi muhasebe mcmurlugu

3 - Pazarhk sonunda takarrlir ede • 
cek fiat iizerinden %15 teminat derhal 
Tlimen muhasebe veznesine yatmla • 
caktir. r Operator 't 

RIZA UNVER 
Dollum v o k adan ha• t a laklar• 

milt ehaSSIS I 
Cagalo~lu, Nuruosmaniye eaddes1 

No. 22, Mavi yapt 
T eleton 22683 

«TERCOMAN>l 
Terciime ve Y azzevi 

Galata Billdr sokak No. 17 
Her lisand.a terciime ve vaz1 i~leri 

Sartname - Rapor • Kataloi 
ilab.. terciimeleri 

En ucuz, en emin ve !;abuk 
olarak vap1hr. 

Dr. Hafiz Cemal 
l olzmart Rekim 

DahiJiye miJtehasstsi 
Pazardan ba$ka giinlerde l5~leden 

sonra saat (2:1,2 tan 6 val kadar lstan· 
buld3 Dlvanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesf giinlerl sabat 
c9 :lh • 12. saatlcrl hakikf flkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Sat1llk Eczane 
lspartan1n sermayesl ~ok 
zengin ve i !ll ek bir eczanesi 
sahiblnin vefab dolay1sile 
sabhkbr. K1z1ltoprak k1z o r· 
ta okulu d irekt8rUne mUra· 

- caat . Telefon : 60096 -

.~-------~ 
Bi~ki dersleri 

Evinde hocaSiz bic;ki ve diki§ og
renmek istiyenler ic;in Be§ikta~ 
Diki§ Yurdu direktol'ii ~iikru 
Canal tarafmdan yaZ1lan kadm 
terziligine aid kitablann birlnci 
cildi iki, ikinci ve lic;iincii cildleri 
iki§er bu~uk lira olarak yalruz 
Yurdda sahhr. Ta~ra siparl~Ierl 
bedeli pe~in geldiginde derhal gon
derilir. Posta paras1 ahnmaz. 
Adres: Be§ikta~ Akaretlet Dibek 

sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu 

Sahtb ve Ba§muharrtrtz Yunut Nadi 
Umuml ne1rtyat1 tdare eden 1'czz1 l qten 

Mi/.di/.ril: H i kmet Miinil Vlg~n 

' . Cumhurtyet matba~ 

na tevdi eyleme1eri laz1md1r. Bu zarflar 2490 say11l kanunun 32 nci mad
desinde yazxh §ekilde haz1rlanmi§ olacakhr. Postada vuku bulacak teahhur • 
den dolay1 mazeret ve mes'uliyet kabul edilmez. 

6 - Ke§ifname, §artname ve diger evrak Eregli hususi muhasebesinde~ 
almabilecektir. ( 4887) 

4 - Yogurda aid evsaf ve pazarhk 
§artnamesi komisyonumuzda goriile • 
bilir. (4885) l 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Banka&lnda kumbarah ve lhbars1z t asarruf hesablartnda 

bulunanlara senede 4 defa ~ekllecek k ur'a ile a,agtdakl 
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gore lkramlye dagltelacaktlr : 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
, 500 " 2,000 

" 
250 , 1,000 

" 100 " 4,000 
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40 " 4,200 
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" 
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" 
" 
" 

az 50 liras1 
plAna 

DtKKAT: Hesablar1ndaki paralar bir sene l~inde 50 liradan a$ag1 dii~miyenlere ikramlye ~1kb~1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerlnde ~ekllttcektir. 



1:! 

Fikir biraz ciir' etkarane goriilebilir ••• 

Fakat neticeleri ,ayan• hayrettir. 

FEM I• L' Kadm olmamn yegane 
mahzurunu unutturur. 

FEMi.L, 
!caa edilince, kadm inamlmtyacak derecede 
bi.iyi.ik bir serbestiye ve emsalsiz bir raliata 
kavu§tu. 

F E M • L Her ay tekerri.ir eden mii~ki.il ve i.iziici.i gi.in-
1 ' lerde kadtm bi.iti.in di.i~i.ince ve eziyetlerden 

kurtard1. Hayahm ve aile saadetini sigprta etti. 

FE M 111 L En ince elbise ve en d.ar ban yo ma:yolan al-

' 

tmda sezilmez, kullanan kadm bile mevcudiye~ 
tini kat'iyyen farketmez. 

FEMiL• Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlarm kadm
larm bi.iti.in hayatlarma mal olan rahim ve te
nasi.ili tzbrablanm ortadan kaldlnr. 

iL 
i L 

Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve k1rm1Z1 
' hususi iki cins pamuktan kimya harikalarile 

mikrobsuz bir §ekilde yapllrnt§hr. 

Bayanlarm ( ayhk temizliklerinde ). en birinci 
' yarduncts1d1r. S1hhatini seven her kadm, 

ve A 
kullanmahd1r. FEMiL kii~iik ve yumu§ak oldugundan el ~anta
DJzda bile ta§JDir. Her eczane ve ticarethanelerde 

Jandarma~ 

Komisyonundan : 
MUnamnien Muvakkat 

Cins1 Miktan bedeli teminat !hale Ta. !hale S. Kapa-
L. K. L. K. G. hzarf 

Oaun: 1560000 15600,00 1170.00 1/8/938 Pazartesi 11 ,. 
Ekmeklik un ,705400 91702.00 5835.10 2/8/938 Sah 11 ,. 
Sadeyag1 _ 24000 24000.00 1800.00 2/8/938 Salt 11 ,. 
Stgrr eti 141800 ~0204.00 3015.30 5/8/938 Cuma 11 ,. 
Yulaf 298260 17895.60 1342.17 5/8/938 ,. 11 ,. 

1 - c;anakkale Birinci J. Alayma bagh taburlarla Kirazhdaki J. Ta· 
15urunun 1 eylul 938 gi.ini.inden 31 agustos 939 sonuna kadar bir ytlhk ih
tiyacl bulunan yukanda yazllt be§ kalem erzakm hizalarmda gosterilen gi.in
leme~ ve giinlerde J. :Alay1 Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yaptla • 
caktir.: 

2 - Teminat ve tekli£ mektublart ihale gi.inii saat 10 a kadar Komis-
yona teslim edilmi~ bulunacaktir. . 

3 - $artnameler parastz olaralt Komisyondan tedarik edilebilir. ( 4421) 

KUVVE~ $URUieU 

ViTAL iN 
Kansazhk, kem•k hastahklar1, dimaij yo rgunluklar• ile 

vltaminsizlikten doijmabilt iln zay1fhkl a ra g e~irl. 

v • 
I T A L • 

I N 
Her annenln bilmesi icap eden bir kuv vet f1ur ubudur. ~o

cuklaran•za Vitalln kuvvet ffUrubu vermekle onlara 
saijlam, gUrbUz ve net'eli yeth;tlrirsiniz, 

• 
I T A L N v • 

I 
Mektep ~aijandakl gen~lerle em zikli kadan veya lhtiyarla• 

r•n hayati kudret ve kuvvetlerini art1r1r. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGL U - iSTANB UL 

Sindirgi Belediye Riyasetinden : 
Smd1rgt kasaoasmm tahminen 60 hektar meskCin ve 30 hektar gayri

meskun ktsmmm halihaztr haritasmm almmas1 22/7/938 tarihinden itibaren 
yirmi giin mi.iddetle a~1k eksiltmiye konulmu§tur. Meskfm k1smmm hek
tan 28 lira gayrimeskun k1smmm 14 lira olmak i.izere muharr..men bedeli 
2100 liradtr. Eksiltme 10/8/938 tarihine tesadi.if eden ~ar§amba gi.ini.i saat 
16 da Smdtrgt Belediyesinde yaptlacakhr. 

isteklilerm 157 lira 50 kuru§, muvakkat teminat vermesi ve 2490 sayth 
kanunun tayin ettigi vesaikle Naf1a Vekaletinden alacaklan bu gibi miina
kasaya girme ve mi.iteahhidlik vesikasmm ibraz1 §artbr. ( 4841 ) 

Dr. Richard Weiss Berlin 

Ademi iktidar, 
Bel gev~ekligi, 
Dermansizlik 
Umumibeden 

zafiyetleri 
I<(In rakibsiz bir miistahzard1r. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu : No. 88 
Istanbul, Ankara Cad. 

Tiirkiye Eczanesi 

Rahats1zhklan 

Yanmalan, mide 
agrnlan, ek§i egriti
ler, mide ag1rhg1 ve 
yemeklerden sonra 
biiti.in viicudda hisse
dilen c;oki.intii ve agn• 
hk. N e i§kence. Bu 
hallerle kolayca mii
cadele etmek igin haz 
rom en miiessir mu
sahhihi, almmast la
tif, tesiri tabii olan 
MAZON ahmz. Ay
ni zamanda KABIZ
LIGI defeder. EK$i
Lik ve YANMALA • 
RI gidererek vi.icuda 
ferahhk verir. 

CUMBURIYET 

Y urdun m iih im ve 
biiy iik derdler inden 

biri de : 

DOL ve iYi iCME ve 
KULLANMA SUYU 
is inin hallid ir. • 
Cihan piyasas1 iizerinden standard 

kabul edilen en ucuz ve en son fiatlarla 
su borulan, su tulum'balan ve suya aid 

her turJi.i ~~ ve tesisati miya -

hiyye levaztmatl, ti.irbinler ve her ti.irlii 

arteziyen i~leri hakkmda kat'i olarak 

son fiatlan ile tenvir eder ve teslimat 
yapartz. 

Su temizleme, siizme, dag1tma proje

lerile her nevi su membalan hydroj e -

olojik etiidleri ve ~ogaltmaya aid fen· 

ni proje ve etiidleri tanzim ve ekzeki.ite 

ettiririz. 

Fahri olauk belediyeler ve i~timai 
resmi te§ekkiillerin su i§lerini ve mii§
killlerini rni.i§avere edecek ktymetli mii
tehasstslan ve degerli mi.ihendisleri de 
temine vaSita oluruz. 

Mi.iracaat yeri: 

AHMED SUPHi ve SKi 
Yazthanesi: Galata, Per§embepazar, 

Asian han, kat: 5, posta kutusu 1246 
Galata. 

istanbul Miicadele 
Eksiltme 

Riyaseti 
Komisyonundan : Artbrma, 

!hale gi.ini.i teklif edilen bedeli haddi lay1kmda gori.ilemiyen mi.icad.e
lemiz ihtiyac1 iit;n almacak c 80" ton motorinin pazarhkla ihalesi 1 agustos 
1938 pazartesl gi.ini.i saat 13 te yaptlacakbr. 

Muhammen tutan « 5600" liradtr. Kanuni §artlan haiz isteklilerin ve
sikalan ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale giinii vakti muay
yenindP Kad1koy, Moda caddesi 91 numaral1 Miicadele Riyaseti binasm
daki Komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. ( 4773 ) 

• 
lzmir Belediyesinden : 

:Alsancc.kta Havagazi fabrikas1 binas1 d.ahilinde yaphnlacak Havagazi 
istihsal ocagma aid temel, bina, ~atl ve baca in~aat1 vahidi fiatlar esas1 
i.izerinden 24/7/938 ta~ihinden itibaren 15 giin mjiddet~e kapah zarfla eksilt
miye konulmu§tur. l§in heyeti umumiyesinin muhammen ke§if bedeli 
on yedi bin lira olup muvakkat teminat miktan 1275 liradtr. Vahidi fiat 
cetvelleri proje, ke~if ve ~artnamesi 85 kuru~ bedel mukabilinde Havagazi 
Miidiirliigiinden tedarik edilir. Ta~radan istiyenler pasta i.icretini aynca 
gondermelidirler. 

Kapah zarfh ihalesi 9/8/938 sah giinu ~taat 13 te Beled.iye EncUmeninde 
yaptlacaktlr. i§tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haztr· 
lanmts tekli£ mektublarmt ihale tarihi olan 9/8/938 salt giinu azami saat 
12 ye kadar Enciimen Reisligine vermelidirler. ( 4816 ) 

-- SOLUCANLI ~OCUKLAR~ 
G1dalarm1 solucanlara verirler. Bunun i<;in en birinci deva. 

i S M E T S'A N T 0 N i N B i S K U i T i D i R • 
Solucaolar1 dii~iirur, <;ocugu cihzhktao kurtar1r. Eczanelerde 

K UTUSU 20 KURU!fTUR. 

K1rsehir 
' 

Elektrik Tesisat1 
Belediyesinden : 

1 - Naf1a Vekaletinden musad.dak projeleri mucibince elektrik te
sisatl c 45 » gi.in mi.iddetle ve kapab zarfla munakasaya konmu~tur. 

II - Bu i~e aid mi.inakasa ~artnamesi, projeler ve evrakt saire Ktr
~ehir Belediyesinde goriilccektir. Muvakakt teminat birinci ktstm i~;in 
2932 lira 50 kuru§tur. ikinci klSlm i~in 191 liradtr. 

III - Eksiltme 7/7/938 tarihinden 19/8/938 tarihine musadi£ cuma 
gi.ini.i saat 12 de Ktr~ehir Belediye Enciimeninde yapt.J.acakhr. 

IV -· Birinci ktsmmt te~kil eden makine ve elektrik ktsrnl « 39096 
lira 32 kt\ru~tnr. " 

ikinci ktsmmt te§kil eden santral in§aat ktsmt ise c 2547 lira 50 ku
ru~tur., 

V - Eksiltmiye girecekler 2490 sayth kanunun tayin ettigi ve mii
nakasa §artMme>sinin altl ve yedinci maddelerdeki vesaiki haiz olmalan 
~artttr. ( 4413 ) 

13 UncU YlldiinUmU 

Yann ak~am BuyUkdere Beyaz Park Ha~~::-:da 
Miinir Nureddin Ko·nseri 

BEYAZ PARKIN 13 UNCO YILDONUMtr mtinasebetile sureti mahsusada 
haz1rlanan Konseri sabaha kadar eglence ve numaraJarla dolu muhte~em bir 

KIR BALOSU t aklb edecektlr. 
Duhullye serbesttl r . 

Kapab Zarf 
Bingo! Vilayeti 

Usulile Eksiltme 
Defterdarbg1ndan : 

ilan1 

1 - Eksiltmiye konan i§: Bingi:\1 ile Kigi il~esinde yaptlacak Hiiku
met Konagma bir klSlrn malzemesile tamammm i~~iligi olup 12788,68 lira 
ke~if bedelle 15/7/938 tarihinden itibaren 20 giill mi.iddetle ve kapah zarfla 
eksiltmiye kcnmu~tur. 

2 - Bu i~e aid §artname ve evrak §Unlardtr : 
A - Ko.pah eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi. 
D - Fenni ve hususi §artname. 
E - Silsilei fiat, metraj, hi.ilasai ke§if ve projeler. 
3 - istekliler bu evrak1 Elaztg ve Bingol Naf1a Mi.idi.irli.iklerile Kigi 

Malrniic!.iirliigiinde gorebilirler. 
4 - Ehiltme 30/7/938 cumartesi saat 11 de 11 merkezi olan Cabak

~rdc: Defterdarhk odasmda yapllacakbr. 
5 - Ekfiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 959,15 lira muvakkat te

minat verm&leri ve bundan ba!ika a§ag1daki vesikalan haiz olmalan la
ztmdtr. 

A - 938 senesine aid Naira Vekaletinden almrnt§ en a§agl on bin li
rahk i§ yaptJgma clair yap1 i§leri mi.iteahhidlik vesikas1. 

B - 938 senesine aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
6 - Teklif mektublarmm 2490 sayth kanunun 31 inci maddesinde ya

zlld1g1 gibi haztrlad1ktan sonra 4 iinci.i mad.dede yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri laztmdtr. 

7 - Postada vaki gecikmeler kabul edil:n;:tez. ( 4837 ). 

29 Temmuz 1938 

-------

Ba§, di§, nezle, grip, romatiz rna, nevralji, kir1khk ve biitiirt 
agrilariniZI derhal keser. lcabinda giinde 3 ka§e alinabilir. - ------ -

Kapab Zarf 
Makine 

Usulile 
Yaglar1 

Ye§ilkoy Tobum Islab ve Deneme istasyonu 

Motorin 
Ahnacak 

ve 

Arttmna ve Eksiltme Komisyonundan : 
Cinsi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 
Motorin 
Mobiloil BB. 
Mobiloil C. 
Gres yag1 
Benzin 

8000 
500 
100 
50 

200 
200 

600 00 45 00 
200 00 15 00 
35 00 2 62 
7 50 0 56 

42 50 3 19 
Gaz 30 00 2 25 

Ye~ilkiiy Tohum Islah istasyonunun ihtiyac1 ic;in yukanda cins, miktar 
ve muvakkat teminatl yazth altl kalem e~ya kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

ihale 3 agustos 938 Gar~amba giinii saat 10 da istanbul Defterdarhk Mu• 
hasebe Mi.idi.irliigiinde toplanacak Komisyon tarafmdan yaptlacakhr. $art
nameler Ye~ilkoyde Mi.iessesede goriilebilir. Bu i~e girmek istiyenlerin hi· 
zalarmda muvakat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikalar ve teklifleri 
ayni giin ve ihale saatinden evvel Komisyon Reisligine vermeleri laztmd1r. 

( 4630) , VARYETE • MUZiKHOL 

iZZET BAH~ES iN D E 
Tak s im • Esk i Panorama 
Her ak,.am Balkan y1ld1z1 

ZOZO DALMAS 
ve arkada§lar•, « MAVi TUNA ~ tilminde ve radyo· 
lanm1zda dinledigimiz musiki par<;alartm oymyan ha• 
kikt QlGAN ORKESTRASI .konserlerine devam et 
mektedir. 
. Taze ve soguk bira duble 25 kuru§tur. 

SA YIN BA Y ANLARA MOJDE 
Z OZO DALMAS, 3 Agustos ak~am1 saat 20 · 21 de Avrupanm eo yiik
sek san'atkarlarmm esen olan son moda tuvaletlerini saym bayaolara te§hir 
edecektir. Ar:r.u edenler modellerin kopyasm1 meccanen alabillrler. 

Duhuliye serbesttir. 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
1 - Mekteb lis€ ve yiiksek olmak iizere alb ytlhktlr. Yabh ve para • 

stzdtr. Gayesi ti.iccar gemilerine kaptan ve makinist yeti~tirmektir. Mek ~ 
tebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mekteb tarafmdan temin edilir. 

2 - Mektebin yalmz lise birinci stmfma talebe ahmr. Bunlarm orta 
mektebi bitirrni§ ve ya~lan on be§ten ki.i~i.ik ve on dokuzdan biiyiik olma· 
malan §arthr. 

3 - Yaz1lma i~i i~in pazartesi, ~ar~amba, cuma giinleri mektebe mi.i• 
racaat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mekteb mi.idiriyetine kar§t yaz!lcaklar1 istidanamele• 
rine: 

'!\. - Hiiviyet ci.izdanlanm. 
B - A~1 kagt~Jarmt. 
C - Mekteb diploma astl veya tasdikli suretlerini ve yahui:l tas· 

diknamelerini. 
D - PolisGe musaddak iyi hal ka.gtdlarn?-1, 
E - Velilerinin izahh adres ve tatbik imzalarml 
F - 6X9 eb'admda 6 aded kartonsuz fotograflarm1 raptetmeleri 

lazrmdtr. 
5 - Yaztlma i§i 22 agustos 1938 pazartesi gi.ini.ine kadardtr. isteklilet 

muayenei sthhiye it;in o gi.in saat sekizde bizzat mektebde bulunmah ~ 
d1rlar. 

6 - Fazla t?-fsilat almak istiyenlere ayr1r.a matbu bilgiden gond.eri • 
lir. Muhaberatta pasta pulu irsali laz1md1r. (3987~ 

Sar1yerde me,hur 

BALIK 
Gazinosunda harikalar yaratan .c LADANY • MACAR OR· 
KESTRASININ refakatile Biiyiik Gala Suvares i 

Sabaha kadar devam edecek bu suvare i9in hususl ve fevkaiAde bir 
program hazulanmi§tlr. 

MAGAR MUZiGi • MAGAR DANSLARI • MAGAR YEMEKlERi 
~~~~M~asalar1n1Z 1 evvelden peyleyini z. Tel. 3 2 .. 90 

Kocaeli Naf1a Miidiirliigiinden: 
Derince travers fabrikasmda kurulu on bir bin lira ktymetinde AsmaP 

marka lokomobil ve teferruah miizayedeye Gtkanlml~hr. 
1 - Lokomobil ve teferruatl evsafma aid ~artname ile makinenin kal• 

dmlmas1 hakkmdaki hususi ~artname Kocaeli Naf1a Miidiirli.igiinde go• 
riilecektir. 

2 - ihale 3/8/938 ~ar~amba gi.ini.i saat 11.30 da Kocaeli Nafta Mi.idiit• 
liigiind.e yapllacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 822 lirad1r. 
4 - Arthrma kapah zarf usulile yaptlacagmdan taliblerin belli giitl 

ve saatten yanm saat evveline kadar teklif mektublarm1 Komisyona ver' 
meleri ilan olunur. ( 4~ 

~anakkale Memleket Hastanesi Ba~tabibligindell: 
Memleket hastanesi ic;in 35 lira i.icretli iki hasta baktctya ihtivac var' 

d1r. Talib olanlar hastabaklClhk yapmli;i olduklarma dair v~sika v~ hi.isnii' 
hal mazbatast ile Ba~tabiblige miiracaatleri. ( 483j 

• 
I 

Yar1nki cumartesl gUnU Hoparl6riU ve elekt r ikli 

71 ve 7 4 numarah vapurlartmtz mutad I ilks 
tenezzi.ih seferlerini yapacaklardtr. 

14,30 da kalkan 74 te miikemmel alaturka sat: 
heyeti, 14,45 de kalkan 71 de de miikemmel 
salon ve caz orkestras1 vardtr. Biifeler Lo; 
kantac1 maruf Pendeli ve Beyoglu muhitinde ta· 
n1nm1§ Glorya pastanesi taraf1ndan deruhde edil· 
mi§tir. 
Her taraftan g6sterllen ragbet ve arzu Uzer lne 71 d' 

dans yeri sureti mahsusada bUyUtUimU,tUr. 

Bilet ucretleri her iki vapur i~in 75 kuru~tur. 
' 


