
GENCLiK • 
3 iincil sayts1 

12 Dersl': ~lam .viicudl~ 
Gene ve kad1n 

yeti~tiren yen.i,, metodlar. 
Amerikada 60 milyon gene klza sag

ltk ve giizellik veren Profesor (Bono
mo) nun mucizeleri yeni <;1kt1. Her ai
leye tavsiye ederiz. 50 kur~. 

Tiirk ordusu, Saim Polatkanla ko -
nu§ma, terbiye sistemimiz, insan mec
muas1 ve bugiinkii genclik hakkmda 
dikkate §ayan yaz1lar ve nefis iki san'at 

\.. sahifesile ~1kl!. Fiati 5 kuru§. .J 
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Tiirk - Rumen ti ca re ti f'rof es Or . A/ elin Cenevre 
bir nutku Ticaret Odas1 reisi M. Adein 

miizakere i~in ~ehrimize geldi 
Univer siiesinde 

............................................................ 
Sabiha Gok~enin 
Balkan turnesi .............. ; ............. : .. ·:; .... · .. :;···::·~·:;··· ..... IM. Adem. «Ankarada iki mem· 

Turk 1utunculugu • ,... • • Degerli tayyarecimiz bu 

UZ8r1Rd8 bif haSbihal Jeket aras1nda ticar1 1nki,af sabah Ye,ilkoyden 

Prof es Or Tfirk medeniyetinden 
bahsetti ve ~ok alk1sland1 

fLJ) endek tiitiinciilerimizin bir kis: 
lrlJ mmdan bir mektub ald1k. Kendi 

mahsulleri iizerinde tiitiin fiatla
rinm bu y1l gayrimiistakar ve daha ziya· 
de miitenezzil bir vaziyet i<;inde kalmt§ 
olmasmdan mustarib olduklanm anlatma
ga <;ah§tyorlar. Derdlerini bize dok_erek 
belki Cumhuriyet'te yaZlhr ·da kend1len

ne bu yiizden bir fayda i;1kar umud ve te
sellisine kap1ld1klan anla§thyor. Derin o~
dugunu hissettigimiz bu 1shraba, iki eh

miz kanda olsa, ortakhk etmemenin _im~ 
kansizhgm1 derhal gordiik. Bir havah ki 
halk1 kendi mai§etinin ba§hca idare esa51 

olarak tiitiine dayanmt§hr, bu biricik ge
<;inceme vas1tasm1 deger pahasile sat~mak 
mak vaziyetine dii§erse hakikaten buyu 

zorluk i<;inde kahr, adeta i;1kmazla kar§1· 
la11r, Boyle bir vatanda§ kiitlesinin _ist~r~
b1na ise cemiyet ve hiikumet<;e hepnmzm 

l.k .. .. .1 · bir zaruret a a am1z onune ge<;t em1yen 
olur. 

H d 
•. .. .. ..1..... k.d.ir Mektub en egm tutuncu ugu es t · b . 

bu havalide en a§ag1 yetmi§ yildan_ en 
tiitiinciiliigun gittiki;e iizerinde daha ~iya
de durulan bir faaliyet mevzuu 0 m~d§ 

d·• <;e§l oldugunu anlatiyor. Orada 1ger 

ziraatlere de genii ol<;iide el atilmasma :
razinin darl1g1 engeldir. Ondan ba§ka ~ 
havali halk1 uzun yillar zarfmda k~e~ 
mai§etini tiitiinciiliige verdigi em~ ber

1 
e, 

hatta miireffehen, kurtarmak i;are51 u a-
. • d ·· rinde tsrar gelm11 oldugun an onun uze _ . I 

ederek adeta bir nevi ihttsas sahibi 0 o;a· 

k d.1 ... d I ruri bir netJce 
St, en 1 1gm en ge en, za . b I 
olmu1tur. Bilhassa bi:iyle yerlenn •§di<:_• 

. I kl Id i;1kama 1g1 mahsullen kolay 1 a e en I 
Zaman vaziyetleri zor olur ve act 0 ur. 

D .. ve Hen-
Umumi Harbden once uzce I 

d k ·· · I · · d.. ·yasasmda tutu • e tutun ennm unya pt .. .. 
1·1 · tiituncu· dugu yerler vard1. Hendek 1 enn . _ 

l .. k · d ·· ff h b·r hayat ge<;tr u sayes1n e mure e 1 
cl .kl . . .. I d.kl . lar bilhassa o 1 enm ~oy e 1 en zaman U • 

k . o·· mum1 devirler olsa gere hr. unya .. 
1 
..... 

H b. b. k . I d tiitiincu ugu ar 1 ui;o t§ er arasm a harb 
de kan1tud1_- _Muv~salalar~ •. k~sen erlere 
Yiiziinden b1Z1m g1demed1g1m1z ~ I 
b I . b k kit a arm aika memleket enn ve a§ a I k 
rnahsulleri geldi. Yeni zevkler yarat~ ara 
yeni itiyadlar peyda oldu. Hendd k': 
havalisi tiitiinlerinin mesela Mistr " . ."'..k

1 

k.. . k Id , ,·rio buyu mev um te rar e e etmes1 > I 
himmetler sarfma ihtiyac vardir ve 0 a
caktir. Cumhuriyet ekonomisi diinya pa
zarlanndaki bu yeni fiituhatma varkuv~e
tile devam ediyor ve edecektir. An_lab an 
§imdiki halde Hendek tiitiinlerimiZtn a§· 

hca ahem kendi 1nhisar ldaremizdir, ~e 
anla§ilan bu y1l 1darece Hendek . tar~ -

lan i<;in tesbit olunan ~hm ~!ktanle a ~'. 
kaimesinde zamanla b1r degt§rne Y PI 
mi§ ve bu degiimenin bilhassa fiata taa: 
luk eden kism1 Hendeklileri miitehay>;'~ 
ve miiessir k1lm1§hr. Mektubda d• 
tesbit olunan fiatla bilahare indirilen e· 
receden bahsolunmamakla beraber son 
fiatla tiitiin <;ifti;isinin iki ucunu bi_~ ~~!'.: 
getirmekten aciz bir vaziyete du§tugu 
anla 1lmaktad1r. 

Hendek tiitiin yeti§tiricilerinin hattn 
i<;in Inhisar ldaremizin iili;iisiiz fiat vere
rek kendi biit<;esinden -ve devlet biit~e-. 
sinden- alabildigine fedakarhk etmesmi 

kimse bekliyemez. Hendeklilerin de bi:iy
le biriey bekledikleri yoktur. Ancak bu 
rencperlerimiz kahkSlz ekmeklerini olsun 
tedarik edebilmelilerdir ki uzun ve boguk 
bir feryada benziyen mektublarmdan c;•
kan mana da zaten bundan baika bir§eY 
degildir. inhisar 1daremizin Hendek v_e 
havalisi vaziyetini diizeltmek i<;in ye111-
den almag1 vadettigi tedbirlerde bir par

<;a istical ve itina gostermekle tamamile 
Yerine masruf bir iyilik yapmt§ olacag1 a
<;1kt1r ve bizce bunun biiyle yap1lacag1 da 
§iiphesizdir. <;:iinkii 1nhisar 1daremizin 
iileri iuurlu ve vicdanh k1ymetler elinde
dir. 

YUNUS NADI 
LArkas1 Sa. 7 siUun 3 tel 

teminini ar1yacag1z>> 
Tiirk - Rumen Ticaret odast reisi ve 

Biikrei Ticaret oda51 ikinci reisi doktor 
Georg. Ad em TUrkiye ile Romanya ara
smdaki hcaret miinasebatmm inki§aft im
kanlan hakkmda tetkiklerde bulunmak 
iizer~ iehrimize gelmi§tir. M. Adem diin 
ke_ndi-~ile g~riiien bir muharririmize §Un : 
Ian soylem1~tir: 

«- Kom§u ve miittefik Tiirkiye ile 
Romanya arasmdaki ticari miinasebatm 
inki1afim temin edecek i;areler hakkmda 
te_tkiklerd: bulunmak iizere buraya gel
dim. _Eskiden TUrkiye ile senevi 20 mil
yon ~~ahk ii yaphg1m1z halde, bugiin bu 
meblag 4 milyona tenezziil etmi§ bulu -
nuyor. 

chBunun bai!tca sebebi, tediye rriiiikiila
b r. Halen Rumen tiiccarlarmin Tiirki
yede bloke olarak kalm11 bir milyon lira 

diyor 

[Arkas1 Sa. 7 si.ltun 5 tel M. Georg Adem 

·························································································································· 

Kanton m1ntakas1nda 
4000 ki§i oldiiriilmii§ 

Japon tayyarelerinin a~1k •e irleri 
..-

mbard ma 
etmesi ingilterede infial uyand1rd1 

Son tombardunanlarla feci bir harabeye donen Kanton §ehri 
mahallclerindcn biri 

Lln?ra 15 (Hususi) - Japon tay- vam kamarasmm bugiinkii celsesinde, 
~ar\end bugun de Kanton'u 0iddetle Japon tayyarelerinin faaliyetinden bahse-

om a~ _1man etmi1lerdir. derek demi1tir ki: . 
Hanctye Nazm Lord Halifaks, A - [Arkast Sa. 9 siltun '5 tel 
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Evlenme kanunu diin 
edildi Mecliste kabul 

Kad1nlar 15, erkekler 17 ya,1nda evlenebilcekler, 
Mecliste hararetli miinak~,alar oldu 

Ankara 15 (Telefonla) - Tiirk me
deni kanuqunun evlenme ya§ma aid hiik
miinii degi~tiren kanun layihasi bugiinkii 
Mecliste ko~u1ularak kabul edilcli. Ka • 
nunun heyeh umumiyesi hakkmda ilk si:i
zii Osman ,Sevki Uludag ald1. Bu ka -
nun layihasmm S1hhiye enciimeninden 
ge~mesin! bekledigi halde, yalmz Adliye 
enciimenmden. gei;erek, heyeti umurniye
ye sevkolundugunu, bu mesele iizerinde 
tabibin _soy}iyecegi s~zler de olacagim 
kaydettt, lay1hamn bu kere de S1hhiye 
enciimeninden ge<;mesini teklif etti. 
Adliye Vekilinin verdigi izahat 

Adliye Vekili ;\iikrii Saracoglu: 
«- Bu kanunun Sihhiye enciimenine 

gitmesinde hii;bir mahzur yoktur. Yalmz 
S1hhiye enciimeninin hakim oldugu mad
de esasen oldugu gibi ya~amaktadtr. Ya
ni her evlenecek olan, doktor muayenes1n-

(Arkasi Sa. 6 sutun 1 de] Adliye Vekili §iiikrii Saracoglu 

hareket ediyor 
Degerli kadm tay

yaree1miz Sabiha 
Gi:ikGen bu sabah 
saat yedi buGukta 
- evvelce haber ver
m i 1 oldugumuz -
B a I k a n turnesine 
ba1lam11 bulunacak
hr. Sabiha Gi:ikGen t"' ., 

bir miiddettenberi 
Ye1ilkoyde UGUi ta
limleri ve bilhassa 
telsizle muhaberenin Sabina GokQen 

aksamamast iGin tec-
riibeler yapmaktayd1. Diin yap1lan son 
tecriibeler de tam bir muvaffakiyetle ne
ticelenmi1 ve gerek Y e1ilkoydeki, gerek 
tayyaredeki telsizler miikemmel surette 
iilemistir. 

«Cumhuriyel>> Sabiha Gok<;ene hay1r!t 
yolculuklar diler. 

Sabiha Gokfert Biikrefle 
bekl-eniyor 

Biikre§ 15 - Anadolu Ajansmm 
hususi muhabiri bildiriyor: 

[Arkasi Sa. 9 si.ltun 5 tel 

$EYTAN 
== Hiiyiik milli romammiz: == - --

En &fag1 ve korkunc halk taha· 
kalarile kibar muhitlerimiz ara
smda ge~en bir teytanet, kan ve 
&fk macerast. En masum emel
lerle ve en feytani hilelerle dolu, 
biiyiik bir tezad ve ihtiras romani 

Bir kaf giine kadar = 
;:::::: Cumhuriyel siitunlarinda = 

Cenevre Oniversitesinde 9 haziran 
periembe giinii Dies Academicus (Aka
demi giinii) merasimle tes'id edilmi~tir. 

Merasime Oniversite Rektiirii Prof. 
Rappard riyaset etmii. biri;ok giizide ze
vat, ayan azalan, profesorler, do<;entler 
bu toplanbda haz1r bulunmu§lardir. Bil
hassa profesorler arasmda Sosyete Aka
demik Reisi Prof. F rani;ois Pfaeffli, 
eski talebeler cemiyeti az,alan, beynelmi
lel T alebe Birligi azalan ve muhtelif ta
lebe te§ekkiilleri murahhaslan hassaten 
gi:ize <;arp1yordu. 

Toren a~1lmca ' Rektiir Prof. Rap
pard toplantm1n mahiyetini ve ilim yo
lunda Geneve Dniversitesinin sarfettigi 
mesaiyi tebariiz ettirdikten sonra iitirak 
edenlere teiekkiir etmii ve senelik -raporu 
okumak iizere siizii Umum T alebe Ce
miyetleri Reisi Andre Privat'ya vermi§
tir. 

Mumaileyh de bu toplanhya iiniversi
te talebelerinin nas1l memnuniyetle iitirak 
ettiklerini kaydederek senelik raporu oku-
mu§tur. 

Profesor Bayan Afet 

Bundan sonra ilk soz profesor Bayan 
Afete verilmi§, k<ndisi alki§lar arasmda 
kiirsiiye gelrni§ ve s1k s1k alkt§larla kesilen 
a~ag1daki giizel nutku irad etmi§tir: 

Bayan «Afet» in nutku 
Bay rekti:ir, profescir baylar, bayanlar 

ve baylar, 
[Arkas1 Sa. 9 siltun 1 dal .......................................................................................................................... 

Kastellon cephesinde 
§iddetli muharebeler 

Frankist tayyarel r V-alansiya ve Alika ti 
bombaladdar, bir Fransiz gemisini de babrddar 

Salamanka 15 - Umumi karargahm 
tebligi: 
~inkueta nehri mmtakasmda, ktt'a -

lanm1z, Sierra Kubilfredo'nun cenubu 

ve feci 

garbisindeki mevzilerile Tella koyii et· 
rafmdaki yiiksek araziyi ele ge<;irmi§ • 
tir. 

[ArkttSI Sa. 7 slltun 5 tel 
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• •• Maslak . cinagelinin •• 
.1~guzu 

Sar1~1n kad1n ismile an1lan Sabriye diin Eski~ehir .. 
den getirilcli sorgudan sonra tevkif edilcli 

Arabac1 Ali ve Artist 
Necla da isticvab edildi 

Adliyeyi, polisi, matbuab ve efkan 
umumiyeyi giinlerdenberi me1gul eden 
Hac1osman baymndaki esrarengiz cina -
yetin yegane 1ahidi olan ve «Sanim Ka
dm» ve «S~vim» adile aranan ve astl is
mi Sabriye Mang1r oldugu bilahare an
la.1lan kadmm evvelki giin Eskiiehirde 
yakaland1gm1 yazm11t1k. 

Eski1ehirde hiiviyetinin tesbiti iGin sor
gusu yap1lan Sabriye o gece eksprese bin
dirilerek diin §Chrimize getirilmi1tir. 
Haydarpavadan Kopriiye kadar 

N amt miisteari Sevim olan Sabriye 
Mangum Haydarpa1aya geldiginden iti
baren kendisini ad1m adun takib eden ve 
kendisile konuian arkada11m1z bu kad1-
nm Haydarp14adan Adliyeye kadar ge
tirili&ini &oyle tesbit etmi&tir: 

«Saal sabah sekizde foto muhabirile 
berabcr istasyonda idim.. Giinlerden • 

Sar~m Kadm namile amlan Sabrlye polls nezaretinde adliyeye getiriliyor, yu. 
tkar1dakl madalyonda Uzunktiprilden getlrllen arabac1 All, a.§ag1da, diin 

!fades! alman artist Neclii. 

beri efkan umumiyeyi alakadar eden ve 
katille beraber ii~ ki1inin oliimile netice
lenen bu esrarengiz vak' a ile alakadar 
Sabriyenin nas1! bir kadm oldugunu me-

rak ediyoruz .. Diin sabahki gazetede Es
ki&ehir muhabirimizin bildirdigine gore 
kadmm siyah mantolu ve ba1ortlilii ol • 
mast laz1m.. [Arkasi sa. 9 siltun 3 tel 
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No.15 YA ZAN : M. TUR HAN TAN 

Topraktan alt1n 
~1karan memleket 

<;ekoslovaklar, servetin topr ... ~da miindemi~ 

oldugunu gorerek zekalarm1 yerin derinliklerine 
ge~irdiler, cevherleri fabrikalara ta~1ddar 

Avusturyaya yard1m eden Rus ordu
lan olmasaych tarihci Palacky ile 1air 
Hankay'1n Cekoslovak ruhlarmda uya11-
d1rd1i(t $afaktan daha I 848 de o mil
letlerin istiklali dogacakti, 1imdi Yugcs
lavvada kalan bir tak1m tcpraklar da o 
tuludan miistefid olacakti. F akat o yar
d1mc1 ordular o 1afak1 yetim btrakh ve 
yik1lmak istenen geceyi geri getirdi. U
mumi Harbden sonra kurulan Cekcslo -
vakya devletinin ilk reisi Mazarik iste o 
hengameler s1rasmda, I 850 de dogdu, 
c hengamelerin matemi destanlanm nirmi 
olarak dinliye dinliye gozlerini hayatn 
a<;IJ ve ayni destanlann heyecam 1cinde 
biiyiiyiip milli bir kahraman oldu. 

Tarihin olmiis bir milleti diriltece -
i!;ini bize ol!reten vesikalar .;cktur. Bir 
eairin de olmiis bir milleti ayaklandtrabi
lecci!ini bircck orneklerle ogrenmis bulu
nuyoruz. F akat u son niimune bu pek 
miispct hakikate bambaska bir belagat 
veriyor. Ne yaz1k ki Klemanso'lar, Loid 
Corc'lar - Siidet Almanlarm1 Cekoslo -
vak bayrag1 altma sokmakla - o belagati 
peltekle1tirdi ve bu giizel memleketi fe
laketlere namzed b1raktt. 

Nuri Demiragla bu hazin neticede bir
]e5ip de Cekoslovak tarihini bir yana b1-
rak1ti(1m1z ve Tiirk akmc1larm1n menk1-
bclerini - hiirmetle - anm1ya ba5lad1g1 -
m1z mada Prag goriinmiistii. 

Dort tam ve bir yanm biinyeden te· 
iekkiil ettirilmis olan Cekoslcvakyamo 
bcyni Prag' dadtr. 0 dort tam biinycJen 
Bohemya, bu beyni gogsiinde ta51r. Mo
ravya'nm kalbi Brno (eski Brunn) dur. 
Slovakya, Macar hududu iizerindcki 
Bratislava'ya dayanarak teneffiis eder. 
Riitenya da cigerlerini o 1ehre baglam15-
hr. Y anm biinye halinde Cekoslovakya
ya eklenmis olan Silezya par<;asmm bir 
elile Prag'a, bir elile de Bratislava'ya ya
p15m15 gorunmesine ragmen gozlerini 
Breolav'dan aytramad1gma 5iiphe yok -
tur. Silezya'nm boyle parcalanmas1, ko
ca bir eidcrin oldiiriilemiyerek sakat b1 -
rak1lmasma benziyor. Y arm o ejdcrin 
kendinden kesilip baska bir viicude ekle
nen budunu geri alm1yacagm1 kim temin 
eder? 

Bununla beraber Cckoslovakya en ile
ri memleketlerden ve bilgili saym tanta
nah karargahlarmdan biridir. Her y1l on 
bes milyon ton komiir, yirmi milyon ton 
lii!nit, iki milyon ton demir, on bin ton 
petrol <;1kanr ve bunlan altma kalbederek 
milli servete ilave eder. Orada mabcdden 
i;ck mekteb ve mektebden cok fabrika 
:var. Me1hur Saint-Veit kilise•inin ikiz 
~an kulesinden <;tkan uhrevi velvele, soz 
gelimi Skoda fabrikasmm elmas zemze
mesi yanmda pek soniik kahr. Cckcslo -
vaklar, cennetin insanlar elile ve fabrika
larda imal olunabilecegine iman etmi5ler 
Ve yurdlanm bu iman kuvvetile cennete 
c;evirmislerdir. Y almz cam yapan fabri
kalann saym yiiz clliyi, mamul camlar 
iizerinde isliyen miiesseselerin adedi de 
sekiz yiizii gecer. Seker fabrikalan on 
bes. bira fabrikalan knk bes diizineyi 
bulmustur. 

Medeniyetin tam bir tarifini de bize 
bunlar, bu fabrikalar vermi$ oluyordu. 
E•kiler medeniyetin kuvvetten, kuvvetin 
ise alttndan dogacaihna inamrlard1 ve 
kimya kuvvetile altm yapmaga caL51r • 
lard1. Onlann kimyast basit cisimlcrin 
havas ve keyfiyyahm tahsil, miirekkeb 
cisimlerin ciiz'ii ferdlerini tetkik esasma 
istinad eden biiyiik ve miispet ilim olma
YJP vehmi bir5eydi. F akat ak1lh tan;nan 
bircok hiikiimdarlar c vehme kap1lm>k
tan ~eri kalmad1lar, kalay1 altm yapmak 
ugruna hazineler sarfettiler. Eski Al -
man ya fmparatorlarmdan Ociincii F re
derik, Osmanl1 oultanlanndan Dordiincii 
Murad bu vclda en ileri giden budala -
lardandir. Frederik <;amuru altma <;evir· 
mege ugra•anlara asilzadelik unvanlan 
verirdi, diizinelerle sarlatam baron, mar
ki, diik fi!an yapard1. Diirdiincii Murad. 
bir Diirzi kmna - kalay1 bak1r yapaca
gma inananarak • etek etek altm vermis 
ve kmn bu paralarla scvda pazan kur
dugunu goriince vah ileserek onu - iki pi
rile - bogdurtup Dicleve gomdiirmiislii. 
Gene c, Fastan gelen bir •arlatanm ya -
lanlanna kand1, T opkap1 .araymda bir 
atdye kurdurarak tenekevi altma <;evir -
mek tecriibeleri yaptird1 ve sonu cilk <;t
kmca Arabi burnozuna sardmp Sarav -
burnundan denize att1rd1. 

Kendi ahmakhklanmn hicab1m fikir 
flolandtrtcm zekilerin kanile odeten taci-

- - -~-.. 

nln•, • 
.,.,. f ~~ I! 1i"~ 
~,,,,,,fl' 

A , J._ rj .,.., 

,1"'1~ -~i! 
l;ift kuleli me~hur Saint-Veit kilisesi 

dar ahklardan biri de Viirtenberg Dii
kas1 Frederik'tir. Onaltmc1 asrm birinci 
y1lmda diikahk tactnt bcyinsiz kafasma 
geciren bu adam, kimya kuvvetile altm 
yapmak iddiasile sarayma gelen bir 1ar
latana epcyce soyulduktan sonra uyamk
hk p;osterdi, demirden bir daragac1 kur
durup herifi onun dibine cag1rd1: 

- Hiinerini, dedi, burada goster, 1u 
daragactm albna <;evirl 

Sahte kimyact bir iki yutkundu, bir iki 
tekerleme savurdu. F akat ipligi pazara 
<;tkhgmdan yakasmt felaketten kurtara • 
madt, o daragacma as1ld1. F akat mede

niyetin kuvvetten, kuvvetin de servetten 
dogacag1 akidesi gene yasad1 ve her mil
let bu akidenin ibramile zengin olmak yo
lunu aramaga koyuldu. Cekoslovakya 
bu volu bulmus olan mes'ud memleket· 
lerden biridir. Onlar bu yola mektebler· 
den ald1klan meiale ile girdiler, servetin 
toprakta miindemic oldugunu gorerek 
zekalanm yerin derinliklerine ge<;irdiler, 
elde ettikleri cevherleri fabrikalarma ta-
51d1lar, bir maddeden on madde yarat
mak suretile zengin oldular. Kuvvet, bu 
servetin ardmdan • kendi kendine • geldi, 

ikisinin izdivac ve imtizac etmesindcn de 
5u hayran hayran temasa ettigimiz mede
niyet semas1 ve sima>l tekevviin.etti. Mu
hakkak ki servete istinad etmiycn kuvvet 
hakikatte zaftan baska birscy degildir ve 
zafm iddia ettigi medeniyet ise pek bica
re bir5eydir. 

Prag'dan Laypzig istikametine gide • 
eek Irene ge<;tikten ve yeni kompartima· 
mmiza yerle1tikten sonra biitiin arkada1-
lar ba5ba5a verip bu mevzu iizerine ko
nu5uyorduk. Nuri Demirag • bizi neie
lendirmek icin - sahte kimyaya dair <;ok 
lath f1kralar anlatlt, <;ok giizel hikayeler 
siiyledi ve bir arahk ~yle bir miilahaza 
yiiriittii: 

- Hurafeler tarihinde Peygambcr 
Musanm kalay1 altm yapltgt mukayyed
dir. Hatta Karunun o hazretten kimya 
ogrenerek rakamla ifade olunam1yan btr 
serve! elde ettigi de rivayet clunur. Ka

run, malum oldugu iizere, 1arkm Rok -
feller'i, Morgan't, Ford'udur. Bugiin bir 
adamm zenp;inlii!ini ifade i<;in nastl 
«Rokfeller gibi, Ro.;ild gibi» deniliyor
sa vaktile 5ark memleketlerindc de «Ka
run gibi zengin» tabiri kullamhrd1. Ka

run • masal ya - Peygamber Musanm ya 
amcazadesi, ya halas1 ogluydu. Devrinde 
Y ahudilerin • Musadan sonra - en alimi, 
en fazth say1hyordu. Yiizce p;iizel, boy 
bosca pck miitenasib oldugundan «mii • 

nevver adam» diye amhyordu. F akat 
cimri idi. Ak11lara s1gm1yacak kadar cok 
parast varken bir yoksula tek_ bi_r pul ~er
mek elinden gelmezdi. Bu <;trkm hamhk 
yiiziinden dini vecibelerini de yer~ne ge· 
tiremiyordu, zekat fi!an vermiyord_u. 
Musa bir arahk kendisini s1k151trmak 1s
tedi, din borclanm odemesini sert sert ih
tar etti. 0, bir cezaya ugnyacagmt seze
rek korkmakla beraber paraca fedakar
hiia giriiemedi, tazyikten kurtulmak i.;in 
Musaya iftira etmek yoluna saplt, bir fa
hise bularak Y ahudiler pcygamberi a -
leyhine namus davas1 a<;hrdt. Lakin bu 
kii•tahhibn cezas1 cok ag1r oldu ve Ka
run - Allah tarafmdan - hazinelerile bir· 
likte verin dibine gecmei(e mahkum ol -
du. Aradan iic bes bin sene ge<;tigi halde 
o basis zengin hala yeraltt sevahatine de
vam etmektedir, kademe kademe esfeli 
safiline inmektcdir. 

-A rkas1 uarm· _ 
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( ·~ehir ve Memlaket Haberleri ) Siyasi icmal 
~ehirde seyriisef er 

• • • • 1nt1zama g1r1yor 

Yaya kald1r1mmdan 
yiiriimiyenlerden ceza 

ahnacak 
Son giinlerde vesaiti nakliye kazala

rmm ~ogald1gm1 goren istanbul Polis 
miidiriyeti, evvelce tatbik edildigi hal
de bir ara ge~iyen seyriisefer ve yaya 
yilrilyii§lerini yeniden bir intizama sok
maga karar vermi§tir. 

Bu mesele hakkmda bir muharririmi
ze istanbul Polis miidilril Salih K1!tc 
§Unlart siiylem~tir: 

c- !stanbulda, hallon, yaya kaldmm
lanndan gitmiyerek yollarm ortasma 
indikleri ve dalgm dalgm yiiriidiikleri, 
hatta §Ofiir ve vatmanlarm ihtarma 
ragmen gene istifini bozmad1klar1 go -
riilmektedir. Bundan ba§ka, kar§1dan 
ka~1ya g~mek istiyenlerin de etrafma 
bakmmadan rasgele kaldmm degi§tir -
dikleri, bu yiizden ban kazalara sebebi
yet verdikleri her giinkil vukuat s1ras1-
na girm~tir. 

29 mayis 936 tarihli Belediye karan 
mucibince yolcular sokaklarda gittik • 
Jeri istikametin sag tarafmt takibe mec
burdurlar. Yollarm orta k1sm1 nakil va
s1talanna tahsis edilmi§ oldugundan pi
yadeler, mevcud clan yerlerde yaya 
kald.trtmlan iizerinde, olm1yan yerler
de yollarm kenannda yilriiyeceklerdir. 
Liizum ve zaruret olmad1k~a yayalarm 
sokak ortalarmda lakayd ve avare do
la§malart yasakttr. Buna riayet etmi -
yenlerden umuru belediyeye miiteallik 
ahlcim1 cezaiye kanununa tevfikan bir 
lira maktu para cezas1 almacakttr. Po
lis, bu karart, seyriiseferin intizam1 ve 
vatanda§larm se!ameti namma milste
miren ve sebatla tatbik etmege karar 
vermi~tir.> 

SEHIR ISLERI 

Margarin yaglar1 hakk1ndaki 
talimatname 

Belediyenin margarin yaglan liak -
kmda ~1kard1gi talimatname haricdekl 
ban yabanc1 firrnalan da alil.kadar et -
mi§tir. Bu hususta Ticaret Odasmdan 
malfunat istenmektedir. 

Hilekar kasablar 
$ehrin muhtelif mmtakalarmdakl 

kasablar, yeniden tarama suretile umu
lni bir tefti§e tabi tutulmu§lardJ.r. Bun
lardan bir losmmm etiket kullanmadJ.
g1, bir kismmm damgas1z par<;a etler 
satttgi. ve banlarmm da mili;teriden faz
la para ald1klan tesbit edilmi§tir. Bun
lar hakkmda takibat yap1lmaktadir. 

Memleket dahilinde yedi 
giinliik seyahat 

ikttsad Vekaleti Turizm §Ubesl mii -
dilrliil!il memleket dahilinde yedi giin 
siirecek bir seyahat tertibine karar ver
mi§tir. Bu maksadla !stanbul Belediye
si Turizm §Ubesi miidiirlilgilnden de 
ban malfunat istemi§tir. Bu seyahatin 
hangi mmtakada olacal!J. yakmda tes -
bit eclilecektir. 

ONIVERSITEDE 

Edirneye gidecek Oniveraite 
talebeleri 

Tetkiklerde bulunmak iizere tin!ver
site Edebiyat Fakiiltesinden 30 talebe 
ile birlikte profesi:ir Ali Nihad, profesor 
Ahmed Caferoglu bu aytn 18 inde Edir
neye gideceklerdir. Seyahat be§ giln de
v~m edecek, t.l'niversiteli gencler Ge -
neral Kaz1m Dirik tarafmdan misafir 
l'dilecektir. 

Oniversite Y abanci Diller 
mektebi kurlar1 

ti'niversite Yabanc1 Diller mektebi 
yaz kurlart 20 haziranda ba~hyacak ve 
ey!Ctl ortasma kadar devam edecektir. 

Bu kurlara devams1zltklart dolaytsile 
imtihana giremiyen talebeler almacag1 
gibi haricden miiracaat edenlerden 1e • 
raiti haiz olanlar da ahnabilecektir. 

Yabanc1 Diller mektebine kayid miid
deti haziranm yirmisine kadardir. 

DENIZ /SLERI 

~irketi Hayriyenin yaz 
tarifesi 

$irketi Hayriye haz1rlad1gi yeni yaz 
tarifesini bu aym 24 iinden itibaren 
tatbik edecektir. :l\kay idaresi yaz ta -
rifesinin tatbik giiniinii heniiz tayin et
memi~tir. Fakat temmuzdan evvel tat
bik olunacakhr. 

Tiirkiye - Amerika ticaret 
miizakeresi 

Bir miiddettenberi Ankarada cereyan 
etmekte olan Tiirkiye - Amerika tica
ret anla§mas1 miizakereleri muvakka • 
ten durmu§tur. Bunun sebebi, baz1 ta
leblerimiz iizerinde Amerika murah -
haslarmm Va§ingtondan salahiyet ve 
talimat istemeleridir. Cevab geldikten 
sonra miizakerelere tekrar ba§lana • 
caktir. 

Halk1n fikiyetleri · ~ Y eni tramvay hatt1 
Bir f abrikadan haksiz 
yere ~1karilan i~~iler \ 

-- \ 
Samatyada havlu fabrikasmda I 

~ah1an i§~iler namma bir heyet 
matbaam1za geldi. Anlathklari ~- \ 
dur: 

c- <;;a!t§hg1m1z fabrika, bundan 
iki ay evveline kadar, i§ kanunile 
kendini alil.kadar gormiyerek, bizi ' 
gilnde 12 • 14 saat miltemadiyen ( 
~alt§hrmakta idi. I 

11 bilrosu milfetti§lerinin fabri -
ka miidilrilne icab eden ihtarlarda 
bulunmalart ilzerine, i§ kanunu -
nun si:izde tatbikma ba§land1. Soz
de diyoruz. <;ilnkii, fabrika i§~ileri, I 
gene eskisi gibi -ancak bu sefer giz
li olarak- gilnde 12 - 14 saat ~ah§h· 

1 r1!tyordu. Biz, bunu, i§ biirosuna I 
haber verdik. Fabrika miidiirii Al
ber, kanunl yclda yapttg1m1z bu 
miiracaati ogrenince, yirmi be§ a
meleyi, hi~bir sebeb olmad1g1 hal
de i§inden ~1kard1! • 

11 kanununun fabrika i§letenlere 
tahmil ettigi bir takim vazife ve 
mes'uliyetler vardtr. / 

!stanbul ~ biirosunun, bu hak!t I 
§ikayeti, esash surette tetkik ede- I 
rek, bu zavalh i§~ilerin magduri - I 
ye_ti?e meydan vermiyecegine e- Ii 
m1n1z. Ji 

Tam bir sene sonra 

Edirne cinayetinin faili 
Bergamada bulundu 

Edirne (Hususl} - Ge~en sene Edir
nede biiyiik bir asabiyet ve heyecan u
yand1ran ~k feci bir katil hadisesi cl
mu§tu. 

yap1lm1yacak 

Mevcud hatlar1n 
kald1r1lmas1 haberi 

dogru degil 
Dilnkil a~am gazetelerinden biri §e

hircilik miitehass1S1 profesi:ir Prostun 
Belediye riyasetine bir rapor vererek 
tramvay hatlarmm kaldmlmasm1 ve 
bunlann yerine ctobiis servislerinin i
kamesini tavsiye eyledigini haber ver
mi§tir. Alilkadar makamlar nezdinde 
yaphg1m1z tahkikata nazaran Belediye 
riyasetine bu hususta bir raper veril -
mi§ degildir. Yalmz Tramvay §irketile 
hiikilmet arasmdaki miin'akid mukave· 
!eye giire mevcud hatlardan ba~ka ya
p1lmas1 ihtiyari ve mecburi olan bir 
los1m hatlar daha vard1r. Halbuki $eh
rin bugiinkil seyriisefer vaziyeti hali 
i§baa geldiginden arhk yeniden tram -
vay hath yap1lmamaSI ve imar dolayi
sile a~1lacak olan cadde ve meydanlar
da yeni vaziyetlere giire hatlar ilzerin -
de tadilat yap1lmas1 karar altma aim -
ID1$hr. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel ~ikolata ofisinin 
bir miiracaati 

Merkezi Briikselde bulunan beynelmi
lel 'ikoli\ta ve kakao sanayii ofisi alii
kadar makamlara milracaat ederek 
memleketimizdeki 'ikola ta ve kakao 
amillerinin birl~erek ofisin mesaisine 
i§tiraklerini istemi§tir. 

Halen 26 memleket 'ikolilta ve kakao 
sanayii erbabmm i§tirak etmekte ol -
dugu ofis, ~ikc!ata ve kakao sanayiin -
de miitekabil menfaatleri ve ticarl ha
reketleri goziinilnde tutarak tetkikler. 
yapmak, bunlara aid malilmat1 cem, a
lil.kadarlar1 haberdar etmek, sah§lart, 

Geceyar1smdan sonra ortahg1 ac1 bir 
vaveylil ile uyandJ.ran bu tiiyler iir -
pertici hadise §Udur: Edirnede, ham, 
8 - 10 arabas1 clan Saka Ali admda bir 

teamiilleri tesbit ve sanayiin tensiki, zat vardi. Bu adam, gece uyurken ya • 
tagmda karisile birlikte balta ile oldil- mevcud usullerin 1slah1, alil.meti farika, 
riilmii§tilr. ambalil.j ve men§e giisterme gibi i§lerle 

Derhal harekete g~en zab1ta ~ok st- me§gul olmaktad1r. 
la bir takib ve tahkikat neticesinde ka- Bu hususta §ehrimizdeki alakadar ,i. 
tillerden biri olan Faiki yakalam1§ ve kolil.ta fabrikalart sahiblerinin fikirleri 
fakat Faikin su~ crtag1 olan Hilmi her sorulmU§tur. 
tarafta aranrnl§ olmasma ragmen ya-
kalanamami§h. Bunun ilzerine Edirne Mahsub muamelesi miiddeti 
Atilt zab1tas1 icab eden biitiin tcdbirleri uzahld1 
aim!§ ve bu arad'I keyfiyeti her tarafa Mefsuh kontenjan kararnamesinde 
bildim1i§ti. ' " kontenjan mahsti.15 muamelesi i9in on 

Faik, mahkemede, i§ledigi cinayetin be§ giinltik bir miiddet konulmu§tu. 
sorgusu kar11smda titremekte iken bir Sonradan (Gir) rejimile biiyle bir 
ka9 gun evvel Bergamada h1rs1zhk i§in- miiddet konulmu§ olmamakla beraber 
den Abdurrahman Hilmi admda biri - miiddet teamiil halinde devam etmi§ti. 
nin yakaland1gm1 Cumhuriyet gazete - Mahsub i§leri i~in ,ok kisa gelen bu 
sinde okuyan Edirnenln uyamk polisi, milddet, yap1lan itirazlar iizerine bir a
derhal izmir ve Bergamaya 'ektigi tel- ya ~1kartlmt§hr. 
graflarla Abdurrahman oglu Hilmi ol-
duguna §iiphesi bulunm1yan bu h1rs1zm Bir lsvi~re fabrikasin1n 
ge~en sene Edirnede Saka Ali ile kart- miiracaati 
smt oldilren az11t katil oldugunu bildir
mi§ ve oralarda yap1lan silo bir lstic -
vab neticesinde Edirne polisinin tah -
minlerinin dogru oldugu Hilminin iti
raflarile anla§tlm1§b.r. 

Bugilnlerde Edirneye getirilecek o -
Ian bu az1h katil 1zmir ve Bergamada 
da baz1 cinayetler i§lemi§tir. 

Diinyanm her tarafmda tanmrnt§ bii
yiik bir !svi,re mensucat fabrikas1 bii
tiin tesisatile Tilrkiyeye nakletmek ve 
bir Tiirkle ortak olmak iizere a!akadar 
makamlara teklifte bulunmu§tur. 

K1ravat miitehass1si 
Siimer Bank, ipekll kuma1Iar ve bi! 

hassa k1ravat sanayii iizerinde tetkik -
ler yapmak iizere Avusturyadan bir 

miitehassts getirtmi§tir. Miitehass1s, 
§ehrimizde tetkiklere ba§lami§tlr. 

Harb tehlikesi 
IL-Jl itler'in muavini Hess, 1efi 
u--1J zir bulundugu halde 1imali 

manyada, Pomeranya' da s' 
ledigi nutukta, Cekoslovakyanm k1smi 
ferberlik ilan eyledigi 21 may1s giiniin" 
yeni bir umumi harbe seb<b olmamasm 
biitiin diinyanm yalmz bir ki1iye minnet 
oldugunu beyan etmi1tir. 

Demek oluyor ki yinni be1 giin e 
muhakkak bir Avrupa harbi tehlikesi 
<;irmi1iz. <;:ekoslovakyamn seferbcrlig" 
kar11 Almanyanm bilmukabcle seferb 
lik ilan etmesine Hitler miisaade etm 
oldugundan, ge<;en Umumi Harbin <;are 
ve eniine gecilmez bir ha! almasma 
bebiyet veren kar11hkh ve acele seferb 
likler meydana gelmemi1tir. 

Bu tehlikeyi atlatmakla ati hakkm 
miisterih olamay1z. Ciinkii Cekoslova 
ya meselesi gene giinden giine veham 
peyda ettiginden bir giin Almanyanm 
Cekoslovakyaya kar11 seferberlik ilam 
mecbur olma~1 ihtimali vardtr. 

21 may1sta yalniz <;:ekoslovakya d 
gil; F ransa dahi sef.rbcrlige haz1rlanm1 
tir. F ransamn sab1k Ba1vekili olup 1im 
sag cenah te1ekkiillerinin en kuvvetlisi d 
mokrat ittifakmm lideri bulunan Flande 
hiikQmeti boyle bir hamhk yapmakla 
~1ktan a~1ga itham etmi1tir. 

Lakin bugiinkii tehlike dahilden ziy 
d• harici miinaseb~tlerden ileri geliyo 
Ge<;en pazar yapilan son intihabda A 
manlann ekseriyeti haiz bulunduklan n 
hiyelerin ciimlesinde Siidet Almanla 
partisi yiizde doksandan fazla rey alm1 
llr. Bine yakm nahiyede bu partinin go 
tcrdigi namzede kar11 baika bir namze 
bile c1kanlmam111tr. Bu suretle heme 
hemen biitiin Alma11lar Hitler par1ts1 
ornek tutan Henlein partisine rey venni 
lcrdir. 

Alman komiinistlerinin ~ogu da b 
partiye rey venni1tir. Bununla berab 
komiinistlerin milli dii1iinceden ziyad 
ikttsadi saiklerle dii1manlarma iltihak e 
tikleri iddia clunuyor. Demek cluycr 
Prag hiikumetinin 1kttsadi programmda 
ve icraatmdan Alman kcmiinistleri bi! 
memnun kalmam11lHdtr. 

Siidet Alman pdrtisinin taleblerini ili 
tiva eden muht1ranm, Hcdza hiikume 
tarafmdan kendisinin hamlad1g1 milliyet 
!ere aid ana yasa ii< birlikte miizakerey 
esas olabilecegi kabul ed1lmi1tir. 

Bu miizakcrcleri11 ne netice vercceg 
!imdilik ma!Um degtldir. Muhttranm mii 
zaliere esas1 olarak kabul edilmesinde fn 
giltere ile F ransamn tesir yapttklan bi 
hakikattir. Bu taleblerin kabulii hususun 
da da Prag hiikumetini, miimkiin merte 
be, zorhyacaklan da 1iiphesizdir. 

B ugiinkii tehlike daha ziyade haricidi 
demi1tik. ~oyle ki Almanya Hariciy 
Nezaretinin na1iri efki.n gazete ile yar 
resmi Alman mathualt, son giinlerde, ~o 
1iddetli ne1riyat yapmaktad1r. Bu resmi 
gazete, Siidet arazisindeki <;:ek ordusu 
nun askeri i1galine derhal nihayet veril 
mesini ve Alman unsurunun her husust 
<;:ek unsurile ayni hukuku haiz olmasmt 
taleb etmektedir. Diger suretle hareket et· 
mek Prag hiikQmeti i<;in tehlikeli olaca• 
gm1 ilaveten ihtar etmi1tir. 

Biitiin Almanya matbuat1 Cekoslovak· 
ya hiikumetine ve ordusuna en 1iddetli ve 
en galiz tabirlerle hiicum etmektc, en 
hafif tabir olarak Prag hiikQmetinin ic· 
raatm1 (vah1iyane) diye tavsif etmekte
dirler. 

Katilin Edirneye getirilecel!ini iigre
nen halk, bu sabah yakm kiiylerden bi
rinde birini balta ile tehdid ettij:ti !'in 
s1rtmda balta oldugu halde iki atlt jan
darmanm oniinde kollart bal!h birini 
giiriince bunu katil Hilmi sanarak etra
fmt almt§lar ve bu, §ehrin biiyiik cad
desindeki halk ve esnaf arasmda biiyiik 
hir merak ve heyecan uyand1rm1§hr. 

ADLIYEDE 

Ba§tna ta§ dii§tii Ayni zamanda Lehistan hiikumetinin 
taraftan Leh matbualt da <;ekoslovak 

Yeni§ehirde Giilba§l sokagmda 44 hiikumetine ayni tabir ve tavsiflerle hii· 
numaralI evde oturan Paskal km Mar- cum ediyorlar. Var'°vadaki Cekoslcvak 

Oskiidar Adliye dairesi yanti, diin sabah saat 7,30 da Tepeba§I sefiri Lehistan Hariciye Nazmm ziyaret 
$ehir Tiyatrosu kar11smdaki 131 numa- ederek resmi Lehistan mathuatmm miit· 

tiskiidar asliye hukuk mahkemeleri 
KadJ.koyiinde Moda caddesinde eski rah aparhmanm oniinden ge~erken ba· tehiden yapttklan bu hiicumlara defaat· 
Terkos binasma yerle§rnektedir. Cu _ §tna iki kilo ag1rhgmda bir ta§ dil§erek la nazan dikkati celbetmi1tir. Almanya 
martesi giinilnden itibaren muhakeme- ag1rca yaralanmllJ, tedavi i~in Beyoglu ve Lehislan devletleri resmi matbualtmn 
!ere bu yeni binada devam olunacakhr. hastanesine kaldmlmi§hr. kat'i talebleri ve hiicumlar1, Cekoslovak· 

C 
ya meselesinin beynelmilel 1eklinin son 

Orta mekteb muallimligi imtihanlar1 J' derece vehamet peyd• ettigini gostennek
------------------------------ tedir. Bu havamn devam1 ise ikinci defa 

Orta mekteb muallimi olmak iizere imtihana giren muallimler 

!stanbul K1z Lisesinde diln ortamek- ban komisyonu azalart haz1r bulunmu§
teb muallimi olmak istiyen ilkmekteb lard1r. Sabah ve ogleden sonra yaz1h 
muallimlerinin tiirk,eden imtihanla _ ve planlt olarak yap1lan tiirk~e imtiha-

b I t t t "h d M "f M"" nma Kiiltiir Bakan!tgmca §eraiti haiz rma a§ arum§ tr. m 1 an a aari U· olanlardan 29 ilk ckul muallimi i§tirak 
dilrii Tevfik Kut, K1z Lisesi miidiirii ve etmi§tir. Bugiinkii imtihanlar tarih der
MaarU: Vekaletince tayin edilen imti - sindendir. 

bi1 harb tehlikesi dogurabilir. 
Muharrem Feyzi TOGAY 

Tiirkiye - lran hudud komia
yonu toplan1yor 

Ankara 15 (Telefonla} -Tiirkiye - f. 
ran arasmdaki yiiksek hudud komisyo
nunun bu aym 24 iinde Trabzonda top
lanmas1 takarrilr etmi§tir. Kcmisyona 
i§tirak edecek delegelerimiz yarm ak • 
§am Ankaradan hareket edeceklerdir. 
Komisyona Emniyet Umum miidiir mu
avini izzeddin riyaset edecektir. Emni • 
yeti umumiyeden ikinci daire reisi Arif 
idare miltehasslSI olarak bulunacak, 
bundan ba§ka ziraat, gilmriik ve askerl 
mii§avirler de bulunacakttr. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Ab one ~eraiti : { T~r~iye ~a.ric 
l(;lD ICID 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tl'~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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SON HABER LER 

Avrupa ve Amerika 
-~~~--~~~-

Nevyork Taymis gazetesi miihim 
Avrupa 

bir ma kale 

ne~rederek 

yak1n 

Amerikanm siyasetiJe 
ediyor alakas1na 

Nevyork 15 - Nevyork Taymis ga
zete>i, ba§IIlakalesinde Amerika halkmm 
diinya vaziyeti hakkmdaki sempati hisle
rine terciiman olmakta ve §Dyle demek -
tedir: 

«Amerika halk1 §imdi harb tehdidi te§
kil eden hi~bir vaziyette bitaraf degildir 
Ve ileride diinya kuvvet!erinin muvazene
sini bozmak tehlikesini gosteren vaziyet -
lerde de bitaraf kalm1yacaktir. Makul ef
kan umumiye, J aponyaya kar§l <;:inin le • 
hinde, Avusturyanm Alman k1t'alan tara· 
fmdan iigali aleyhindedir. Ve <;:ekoslo • 
vakyanm rnukavemetindcn dolay1 rnern· 
nundur. <;:iinkii <;:ekoslovakya hiiriyet ve 
demokrasi hakkmdaki prensiplerine sad1k 
kalmi§llr. <;:ekoslovakya, Amerikahlarca 
mergub olan bu prensipleri rniidafaa et
mektedir. Amerikanm sempatisi vasati Av· 
rupa ve fskandinavya demokrasilerine ve 
bilhassa Fransa ile fngi\tereye tevecciih 

isaret • 

Gazete, bitarafhk kanununun ilgas1 lii
zumunu ileri siirmektedir. <;:iinkii bu suret

le Arnerika, hukuku diivele ve urnurni ni
zama hizmet etmek f1rsatm1 elde etmi1 ola
caktir. 

F akat bu gazete, Amerikanm bitarafhk 
kanununun ilgasmdan daha miisbet taah
hiidlere giriimesini beklememek laz1m ol
dugunu ila ve etmektedir. 

«Bununla beraber miitecavizler, bir a
mil olmas1 itibarile Amerikay1 ihmal ettik

leri takdirde bir hesab hatas1 yapm•• ola
caklardir. F azla taahhiide giri1mek isle -

mernekte olmamiza ragmen Avrupada bir 

harb patlad1g1 takdirde demokrasilerin ta
rafm1 iltizam etmege amadeyiz.» 

Nevyork Taymis, bu vaziyetin 1914 
ve 1917 de Amerikamn miittefiklerin ya

n1ba•mda mevki almas1 anmdaki vaziyeli 
hahrlatrnakta olduguna i§aret eylemekte
dir. etmektedir.» 

_'''"''' .. ''""'''"''"''""1111 ,,,,,.111111111 :tr!! 1ilUllllllllllllllllUllllJHlllllllUllllUlllllU111m1111u1111111o•"'''"''"''' ... ''""''" 

Zirai kongreler Tahsilat art1yor 

ihracat~darm da fikirleri May1s ay1nda 23,152,000 
edildi abnacak lira tahsil 

Ankara 15 (Telefonla) - Yumur • 
ta, fmd1k, ~ekirdeksiz kuru iiziirn ve pa· 
lamuttan ba§ka bu sene zarfmda bugday, 
arpa, tiftik ve yapag1 ihracatmm da kon· 
trol edihnesine karar veri!mi§tir. 

fkhsad Vekaleti, yeniden kontrola tabi 
olacak bu maddeler i~in nizamnamel~r 
hamlamrken alakadar ihracat~1larm mu

talealanm almay1 prensip olarak kabul 
ettiginden, baz1 kongreleri toplamaga ka· 
rar verdi. 

Haziranm 27 sinde lstanbulda alaka· 
dar tacirlerle Vekalet miimessillerinin i1· 

tirakile bir bugday kongresi yap1lacak, 
toplanh 4 temmuza kadar devam ede • 
cektir. Gene lstanbulda 7 temmuzdan 9 
ternrnuza kadar siirecek olan arpa, 11 
temmuzdan 16 temmuza kadar tiftik, 18 
temmuzdan 23 ternrnuza kadar da yapa· 
g1 toplant1lan yap1lacaktir. . 

Vekalet mer'i olan nizamnamelenn 
tatbikati hakkmda goriiimek i~in de top
lanhlar yapmaga karar verdi. 

Karadeniz iskeleleri arasmda merkezi 
vaziyeti ve ehemmiyeti itiba.rile fmd1~ 
toplantilan Giresunda yap1lacak ve bir 
agustosta baihyacakhr. 

Cekirdeksiz iiziim, kuru iiziirn ve pala· 
mut toplanhs1 da fzmirde fuann a<;1hi 
tarihi olan 20 agustosta ba§hyacakhr. 

Bu maddelerin ihrac1 ticaretile me&· 
gul ruhsatname sahibi her firrna bu 
toplanhlara i§tirak edebilecektir. 

Bu toplanhlarda, kontrol tatbikah y~
banc1 memleketlerdeki ahc1lann isteklen, 
ihrac mallanm1zm kiymetlendirilmesi ba· 
kimmdan rakib mallarm kalite ve am • 
balajinda meydana konulan yeniliklerin 
tetkiki gibi rnevzular iizerinde ~ah11l a • 
cakhr. 

Rumen matbuatma dair 
bir kararname 

Biikre§ 15 - Bu sabah ne§redilmi§ 0• 
Ian yeni kararname, Romanya matbua
tinm faaliyeti hakkmdaki f1krasinda 
gazetelerin ancak bir Romanyahya ya· 
ni etnik men§eleri ne olursa olsun b~
t(in Romanyah vatanda§lara aid 01•?1• 
lecei(ini tasrih etmektedir. Rumen 11 • 
sanile inli§ar eden gazetelerin ~1kar • 
d1klan niishalardan ecnebi memleket • 
lerde yiizde 20 ve ecnebi Jisanile miin • 
le§ir gazeteler de yiizd~ 50 den faz]a 
sab§ yapam1yacaklard1r. 

Pek yakmda menfaati devlete aid ol· 
mak iizere bir ne§riyat monopolu ih • 
das eden bir kararname ne§redilecek • 
tir. (a.a.) 

Turk harflerini kabuliimiiziin 
10 uncu yil doniimii 

Ankara 15 - Kiiltiir Bakanhgmdan 
bildirilmektedir: 

Harf inkdab1mJZ1n onuncu y1ldoniimii 
doiay1sile memlekette bugiine kadar Tiirk 
harflerile yap1lm•§ her tiirlii ne§riyah ih· 
tiva etmek iizere bir bibliyografya ~1ka· 
nlmas1 mukarrerdir. 

Bunun kat'iyetle noksans1z olmasm1 
lemin maksadile biitiin rniiellif ve naiirle· 

rin fstanbulda bulunan basma yaz1 ve 
resimleri derleme direktorliigiine ister 

§ahsan miiracaat ederek hamlanan fi§ • 
leri gozden g~irmek, ister yaz1 ile ma· 

lumat ahp vermek suretile memleketimiz 
irfanmm bu bilan<;osunun noksans1z ~1k
:nasm1 temin etmeleri rica olunur. 

Ankara 15 (T elefonla) - Bu may1s 
aymda da 23, 152,000 lira tahsilat ya· 
p1lm11, bu suretle 193 7 mali y1lmm 12 
ayhk tahsilat yekilnu 262,779,714 liray1 
bul~u1tur ki, bunun 248,672,075 liras1 
haliye, 14, 107,639 liras1 sab1kaya aid 
tahsilathr. 

Bu vaziyete gore ge<;en seneye naza • 
ran hak1ki tahsilat fazlas1 25, 153,234 li
radir. Biiyiik Millet Meclisinin 1938 
mali Y•h i<;in kabul ettiil;i biit<;enin vari • 
d~t k1sm1 250,049,000 lira olarak tah
d'~~ edil.diil;ine gore tahsilatm bugiin ver· 

11!1 netice, bu tahrnindeki isabet kadar 
memlekctteki umumi refah seviyesinin se
ne~en s~neye yiikselmekte olduil;una da 
par ak bir misa] te1kil etmektedir. 

Hatay ve Suriye meselesi 

Frans1z Hariciye 

enciimeninde 
.. Paris 15 (Hususi) - Meb'usan mec

llSl Har1'c· .. · b .. I k H iye encurnem ugun top anara 
atay, Suriye ve Liibnan hadiselerini 

tetkik ve miizakere etmi1tir. Enciimen a· 
zalan, vaziyetin, Tiirk • F rans1z dostlu

gunu ihlal etmiyecek iekilde 1slahile be • 
r~ber F ransa • Liibnan ve F ransa • Su
nye teiriki mesaisinin devammm temini 
arzusunu izhar etrni•lerdir. 

b. E
1 

n.ciimen, vaziyetin icab ettirdigi ted
ir enn ahnma51m taleb etmek iizere 

Baivekil M. Daladye ve Hariciye Na-
zm M B d' b' h " d • · one nez me ir eyet gon er· 
mep;e karar vermi1tir. 

Meksikada haydudlarla 
miicadele 

M~ksiko 15 - Diin Guanajuato ve 
~a~lu1 hii.kilmetleri hududunda iki hay

u <;etes1le federal k1taat arasmda iki 

b~rpii_ma vukua p;elmi1tir. Haydudlardan 
k irkop;u maktul diiimii1tiir. Haydudlarm 
~r un~ 1efleri J oze Kama10 Gra<;ya, 

em ed1lmi1tir. Asileri takib etinekte olan 

~~t:_ra] ~UVVetler ayni zamanda Sanlui 
u
1 

umeti dahilinde sulh ve siikilnu temine 
<;a •smaktadir. 

Siidet Almanlarile 
miizakerelere resmen 

ba~land1 
Prag 15 (Husu>i) - Ba§vekil M. 

Hod:•· . Siidet meb'uslanndan M. 
Kuni un nyaseti altmda bii)unan be§ ki

§ilik ~Iman ekalliyet heyctini kabul ede
rek, ilk .. resmi miizakereye ba§lam1§tir. 

.. Bugun ne§redilen resmi teblig, evvelce 
Sudet Almanlan tarafmdan hiikiunete 

v~rilen m.uhtira ile, hiikilmet~e tanzim e
dilen yem ekalliyetler nizamnamesinin 
miizakerelere esas ittihaz edilecegini ve 
miizakerelere bir iki giin daha devam edi
lecegini bildirmekterlir. 

Hamidiye lskenderiyeden 
hugiin ayr1hyor 

fskenderiye 15 - lskenderiye Tiirk 
kolonisi Hamidiye kumandam ve zabitam 
§erefine bir suvare tortib etmi§tir. 

Suvarede mahalli hiikumet erkam kon· 
soloslar ve diger zevat hazir bulunn:uitur. 

Diin Hamidiyeyi fran Ba§vekili ziya· 
rel etmi§ ve merasimle kar§ilanrni§IJr. 

Hamidiye yarm buradan hareket ede
cektir. 

CUMHURlYET 

H!diseler aras1nda 

<;argrad propagandas1 
~ iyaeddin F ahrinin ,.1kard1g1 
~ «1§» adh felsefe ve it>timai-

yat mecmuasmtn son niisha
smda «Bizde turizme dair» ba§hkh ve 
Ahmed Hali! imzah bir makale var. 
Bulgarlar1n 1stanbulu nas1l benimse
diklerini ve yaphklan turizm propa· 
gandasmda bize aid bir §ehrin diinya
daki §ohretini nasd istismar ettikleri· 
ni anlamak i~in, o makalenin §U sa· 
brlarmt okuyahm: 

«Varna turizm propaganda te~ki
latt, lstanbulu ve Bogazi~ini miikem· 
me! bir istismar vas1tas1 olarak kul
lanmaktad1r. ~oyle ki, ta merkezi ve 
garbi Avrupa memleketlerinde kol
lan olan bu propaganda teykilah, tu
ristleri Varnaya degil, 1stanbula da
vet etmektedir: Propa.gandaya gore 
Istanbul, Varnamn adeta bir mahalle
sidir; yedi, sekiz saatlik bir vapur ge· 
zintisile dort giin it>in 1stanbula gidi
lir. Bu arada, istanbulda kalmak zor
luklarmm onune «vapurda kalmak, 
yemek, i~mek» §artile ge,.ilebilecegi 
de turistlere mujdelenmektedir. Ger
t>ekten her yd, on binlerce turist, Bul
garistanda tediye edilen ku~iik bir 
masrafla 1stanbulu gormektedir. 

«Bu son nokta, Romanya turizmi 
aleyhine neticeler vermekte gecikme· 
mi§tir. F akat bu neticeler ayni za
manda Turkiye turizminin de aley
hindedir: Zira 1stanbulu gostermek 
vadile yaptlan propagandalardan Bul
garistan turizminin elde ettigi kazanc 
pek buyiiktur. !stanbulda bir ka,. gun 
kalan ve ekserisi Bulgaristamn «<;ar 
Ferdinand» vapurile gelen seyyah 
kafileleri, gundelik yemeklerini bile 
malzemesi Bulgaristandan almmt§ ve 
bedeli Bulgaristanda odenmi§ vapur 
mutfagmdan yemektedirler ! Hatta 
satm aldiklar1 kartpostallar bile Var
nada teksir edilmi§ Istanbul kartlan· 
dtr. Bunlar turistlere «<;argrad man
zaralan» diye sabhyor.» 

Bu sahrlan okuyup da, lstanbulu 
yahanc1lara «~ar §ehri» olarak tam!· 
maga ve benimsemege cur'et edecek 
kadar istismar eden Bulgar turizmi· 
nin sahtekarhgma ve bu propaganda. 
ya kar§1 hem hakikat, hem de milli 
menfaat namma hi~ birtey yapm1yan 
Turk turizminin musamahakarhg1na 
ta§tp kalmamak imka;,1 yoktur. Ar
go soyliyelim de kafalar1m1za dank 
des in: Biz bu i§te tam enayi vaziye
tindeyiz ! Peyniri agzmdan alman 
kargarun safhg1 bile bizimkinden da
ha az tuhafhr: Yamb8§1mizdaki kom
§Ular1m1z1n turizm acentalar1 iatan· 
bulu kendi §ehirleri gibi ilan ediyor· 
lar, hatta adm1 bile degi§tirerek «~ar
grad» yap1yorlar, bunu kartpostal gi· 
bi aleni vesikalara basmaktan !;ekin· 
miyorlar, fstanbula gelmek istiyen 
turistleri avhyorlar, onlan yalruz bir 
vapurun penceresinden §ehrimizin 
manzarasm1 teyemmum ettirerek 
kendi topraklarma ,.ekiyorlar, istan
bul sularmda onlara kendi yemekleri· 
ni yediriyorlar, bOylece tehrimizi tu
ristten mahrum ediyor, kendi memle
ketlerini seyyahlarla dolup la§myor
]ar ve biz buna kar§t hit> bir§ey yapm1-
yoruz ! 

Ayni makalede §U satirlan daha 
biiyuk bir sab1rla okumak laz1md1r: 

«Ast! garib olan nokta Bulgarlarm 
istanbula bu i~mi vermeleri degildir. 
Istanbul Natta §irketi de Vamada a
centalarda bulundurdugu ilanlarda 
<;;argrad ismini lrullamyor !» 

Eger yaztlanlar dogru is-e cur' etin 
bu derecesi tahammulumuzun zem· 
beregini k1rar: llkonce Natta iirketi· 
nin kar§tsma dikilerek, icab eden bii
tiin iiddetile ondan hesab sormaga 
ba§lamak laztm geliyor. Geri taraf1, 
buyuk, fakat beklemege tahammulii 
olm1yan pek acele bir turizm davas1-
d1r. 

PEYAMI SAFA 

. ingiltereye giden 

Habes miiltecileri 
' 

Hiikumet yard1m1n1 bu 
sene ~ogaltiyor 

Londra 15 (Hususi) - Miistemle -
kilt Nazm M. Malkolm Makdonald, 
Avam kamarasmda Habe; miiltecileri 
hakkmda a;ag1daki beyanatta bulun 
mu;tur: 

«- fngiliz hiikilmeti Eritre' den fn 
giliz topraklanna ihica eden Habeilere 
ge<;en sene 50,000 sterlin yard1mda bu
lunmu1tu. 1939 biit<;esinde de ayni mak
sada sarfedilmek iizere 62,500 sterlin a
y1rm1• bulunuyoruz. 

ingiltere hiikumeti arzulan hilafma o
larak hi<;bir Habes miilteciyi Habe;ista· 
na iade etmemei!e karar vermiitir.». 

HITLER VIYANASINDAN 

Yahudiler 
ROPORT AJLAR: 6 

ne diyor? -----
Yazan: NADIR NADI 

Viyanadaki tamd1klanmm yandan I paras1z birakhlar. Bu ak1betten korkan 
faz]a51 Y ahudi idi. Tam bir talebe hay a- bir kism1 da ailelerile birlikte intihar etti· 
ti ya§1yarnad1g1m i~in daima iiniver.ite !er. Y almz benim tan1d1g1m yirmi kiii iki 
muhiti i~inde bulunmuyordum. Gazeteci- hafta i~inde bu iekilde oldii. 
lik dolayJSile evvela gazetecilerle ve son- - N aziler tarafmdan oldiiriilen kimse 
ra devlet adamlan, avukatlar, doktorlar, var ml? 
artistler ve saire ile s1k1 temaSJm vardi. · - I§itmedim. 
~imdi dii1iiniiyorum da, mesela gazeteci-
lerden y ahudi olmiyan ancak bir kiii ha- S1k s1k konserlere gittigini, hergiin §eh-

re ~1kt1g1m bildigim doktorun hi~bir maht1rl1yabiliyorum Mirko Jclusitsch. Bu 
zatla o zamanlar ayni pensiyonda beraber zur olmad1g1 halde neden evinden ayr:\-

mad1gm1 ogrenmek istedim. Birden yiizii yernek yerdik. Kiymetli bir muharrirdi; 
C sarard1. Heyecanh, titrek bir sesle: esar, Cromwell adh tarihi romanlan ol- • 
duk~a biiyiik bir muvaffakiyet kazanmi _ - 1manhg1mdan utamyorum da on • 
t1. Mirko Jclusitsch ateili bir nasyonal dan, dedi. Evet, bana uluorta hakaret ct· 
sosyalist idi. Kii~iik bir gazetede ~ah;i- miyeceklerinden emin oldugum halde on· 
yordu, baima gelmedik bela kalmami§h. larm arasmda bulunmak izzeti nefsime 
fkide bir takibata ugrar, yazi yazmaktan agir geliyor. Diin vatanda§ addedildi
menedilirdi. Sonunda Dollfuss hiikumeti gimiz bu memlekette bugiin bize bir ya
gazetesini de biitiin biitiin kapatmi§tl. Fa- banci, yabanci bile degil a1ag1hk bir 
kat 0, hi~bir zaman yilmadi, miicadeleden mahluk nazarile bak1yorlar. Bizi kendi 
b1kmad1. Ve nihayet mesaisinin semerele- sirtlanndan ge,inen parazit sayiyorlar. 
rini el de etmege muvaffak oldu. Bugiin Mademki giiniin birinde alacaklard1; ne
Mirko ]elusitsch Viyana devlet tiyatro· den vaktile haklanmm tamd1lar. Neden 
Ian umum miidiiriidiir. «siz de bizim gibi insans1mz. Ayni hak-

Evet, vaktile, a dim ba§mda rastladi- Iara sahib olacaksm1z l» dediler. $imdi 
gim Y ahudi ahbablardan bu sefer hi~ bi- bunlan inkar etmelerinin sebebi, kendile
rini goremedim. Miihim bir kismmm A- rinden daha zeki, daha becerikli oldugu
vusturyay1 terkettigini soylediler. Diger- muzun biitiin diinyaca kabul edilmesi de
leri de pek seyrek ~1k1yorlarm11. Vak1a gil midir? 
bir ~ok yerlere girmeleri memnudur; fakat Maamafih ben buna da pek inanmam. 
her yere degil. Akiamlan, Arnerikan ba- Biz onlardan ne daha zeki ne daha buda
nndaki yiiksek sandalyelere tiineyip ape- layiz. Muvaffakiyetimizin sim biisbiitiin 
ritif ald1klan Grand otele ni~in gelmiyor- ba1kad1r. Bakin1z anlatay1m: Y ahudi her 
lar? Yetmi§ iki rnilletin girip ~iktigi bu yerde fena muamele goriir. Hayahm ka
kozmopolit muhitten onlan kim uzaklai- zanmak onun i~in her zaman miiikiildiir. 
tirabilir? Bu, maddeten imkanSJz biriey. Kernan ~alan veya doktorluk yapan va-

fie Fritz de akil erdiremiyor, sat kabiliyette bir Alman kolayca ekmek 
- Kendilerini yemiyecegimizi pekala bulabildigi halde ayni kabiliyette bir Ya

bilirler a, diyor. <;:ekingenligin bu kadan- hudi a~ kalm1ya mahkumdur'. Onun mu
na da korkakhk derler arhk ! vaffak olabilmesi i~in, biitiin Almanlar-

y ahudi ahbablanmdan bir tanesm1 dan daha giizel keman ~almas1, biiliin 
gidip evinde ziyaret etmege karar verdirn. Almanlardan daha iyi doktorluk yapmas1 

* * * §arttir. Her faaliyet sahasmda esas olan 

i,inde cinlerin top oynad1g1 §U elli iki 
daireli koca han, vaktile bir kannca yu
va51 gibi f1kirdard1. Asansoriin ho§ dur
dugu goriilmezdi; rnerdivenlerde iii§ ka
!ui olurdu. 

Kap1c1y1 bulamad1g1m i>in asansore 
binemedim (Viyanada asansorlere para 
ile binilir). Merdiveni yaya ~1k1yorum. 
Avukat filan. Kabul saatlerini gosteren 
yazmm iizerine beyaz bir kag1d yap1~h
nlm1§: Kapah. Komisyoncu fa Ian: Ay
ni iey, kapah. Ham iigal eden biitiin Ya
hudi miiesseseleri faaliyetlerini durdur -
mu§lar. 

Ben doktor T. yi anyorum. Onu size 
tarif etmiyecegim; kim oldugunu da soy
lemiyecegim. Kendisine soz verdim. Za
ten ismi de T. harfile ba§lamaz. Biitiin 
Yiyana elbirligi else, bir gazeteciye iti -
mad ederek ona i~ini doken bu adam1 
bulamamahdir. 

Kapmm iizerindeki diigmeye bast1g1m 
zaman biitiin han, alaturka bir hamam gi
bi ra§eler g~irerek zil sesini emdi. Uzun 
bir siikilttan sonra kapmm arkasmda :nii· 
tereddid adimlar. Bir an ah tar 11kirhs1; 
kap1 aralamyor. Korku ve heyecan dolu 
bir ~ift iri siyah goz. 

- Kimi arad1mz? 
- Doktor evde mi? 

- Doktorun hasta kabul etmedigini 
bilmiyor musunuz? Onu ne yapacaks1· 
mz? 

- Hasta degilim. Kendisile gorii§mek 
istiyordum. istanbuldan geliyorum, beni 
tamr. Lutfen kartim1 gotiiriir miisiiniiz? 

Kap1 tekrar s1ms1k1 kapand1. 
iki dakika sonra i~erideyim. K1sa boy

lu, dolgun etli kiz lo§ koridorda onden 
yiiriiyerek bana yo] gosteriyor. Demin 
korku ta~an iri siyah gozlerinde §imdi 
mubalagah bir sevinc panlt1s1 var. 

Doktoru, odasmda kitab okuyor bu] -
dum. 

- Size soylememi§ miydirn, dedi, iite 
nihayet Avusturya da giime gitti. Bun -
dan sonra bize burada da hayat hakk1 vok 
art1k. Nereye cehenneme gidecegiz bil -
mem. 

Konu1malanmmn ikimiz arasmda kal
mamas1n1, fikirlerini gazeteye yazmak is
tedigimi soyledim. Hiiviyetini gizlemck 
§artile raZl oldu. 

- Hakikaten ~ah§mamza mani olu
yorlar mi? 

- Resmen ~ah§abilirim. F akat bir Al
mamn kendini bana tedavi ettirmege kal
k1§mas1 intihara teiebbiisiinden farkS1z -
dir. Bu iekilde mii•terilerim Y ahudilerle 
ecnebilerden ibaret kahyor ki kazanc1mm 
yiizde seksenini kaybettim say1lir. 

- $ehirde istediginiz gibi serbest~e 
dolaiabilir misiniz? 

- Evet. 
- Hakarete ugramaz mism1z? 
- Zannetmiyorum. flk giinlerin foto-

lojik taskmhg1 yat11h arllk. 
- Evinizi aramaklar, kitablannm, ei· 

yalannm haczetinekler filan oldu mu? 
- Hay1r. Bende ne bulabilirler ki ara

smlar. 0 felaket, ticaret veya politika ile 
ugra§an arkada.lanmmn ba§ma geldi. 
Bir~oklanm tevkif ettiler. Baz1lanm be§ 

bu zaruret, onlara daimi bir stimulant va· 
zifesi goriir. Bunun i~in diinyanm en iyi 
kemanc1s1, en meihur doktoru, en biiyiik 
alimi ekseriya bir y ahudidir. 

~imdi, bedbaht talihimizin neticesi o
lan bu vaziyeti k1skamyorlar, ~ekemiyor
lar ve onu gene aleyhimize bir silah ola
rak kullamyorlar. Hey diinya, ne zalim 
§eysin sen! 

*** 
Y ahudi ahbab1m biitiin talakatile ko

nu1urken bird en mevzuu degi1tirdi: 

- Bana Tiirkiyede bir i§ bulunamaz 
m1 acaba, dedi. Burada ~ahimaktan '!'.evk 
duymuyorum. Her§eyden once emniyet 
yok. Y arm bizi hududdan di§an atm1ya
caklarma, yalrnd i§imize biisbiitiin mani 
olm1yacaklanna nasil emin olabiliriz? 

$a§irrn1§1lm. Tiirkiyede ~ah§manm ec
nebiler i~in pek kabil olarn1yacagm1 ken· 
disine ihsas ettigim zaman yiiziinde aca· 
yib takalluslar peyda oldu. Manzaras1 
sempatik degildi. Onu seyrederken gozii

miin oniine bir heykeltra§ getirdim. ()y]e 
bir heykeltra§ ki eserlerinden biri iizerinde 
senelerce ~ah,t1g1 halde onu giizelle11ire
memi§, bilakis bozmui. mahvetmi§. 

Eser, iite kar§1mda. Heykeltra§, ben 
ve siz de dahil oldugumuz halde biitiin in
sanhktir. 

NADIR NADI 

Amerikada yeni i~ 

kanunu kabul edildi 

i~ saatleri haftada 40 saat 
olarak teshit edildi 

Va§ington 15 - Ayan meclisi, endiis
tride ve tica rette i§ miiddetini ve giin
delikleri tesbit eden kanun pro1esm1 
el kald1rmak suretile tasvib etrni§ ve 
kanun, Re1sicumhur Ruzvelt'in imza -
sma arzedilrni§tir. 

Kongrenin biitiin bu son ic;tima dev
resi esnasmda birc;ok politik miinaka . 
5alara sebebiyet veren bu kanunun ni
hayet ayan meclisinden de gec;mesi ii
zcrine, Ruzvelt ve yeni ekonomik ni ~ 

zam taraftarlan nihayet muzaffer ol -
mu5lard1r . 

Bu kanun, asgari giindelik miktarla
rm1 tesbit ettigi gibi i§ saatleri mikta • 
rm1 da tahdid e;•lemektedir. Bir hafta
da i§ saatleri mecmuu, kanunun ilk tat
bik senesinde 44 saati, ikinci senesinde 
42 saati, ii<;iincii senesinden itibaren de 
40 saati ge~miyecektir. Hususi bir mil · 
saade olmaksmn, 16 va§mdan ufok kim
seleri i§~i olarak kullanmak da yasak • 
hr. 

lfsizler irin verilecek tahsisat 
Va~ington 15 - Miimessiller meclisi, 

Ruzvelt'e parlamentonun 1939 kanunu· 
sani i9tima devresi a~1hnc1ya kadar i§
sizler i<;in 3 milyar 753 milyon dolar 
sarfetmek mezuniyetini veren bir ka • 
nunu tasvib etmi§tir. 

Ayan meclisi, kanun, Reisicumhur ta
rafmdan imza edildikten sonra, reyini 
verecektir. (a.a.) 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

ingiltereye 1smarlanacak 
gemiler 

a ngiltereden temin ettigimiz 16 milyon 0 fngiliz lirahk kredinin, 6 milyon lira· 
sile fngiliz tezgahlanna harb gemileri 

1smarhyacag1z. Buharh ve zirhh gemiler 
icad edildikten sonra, Tiirkiye harb gemi
lerinin ~ogunu ingilterede yaphrm1it1r. 
Zamanmm en biiyiik zirhhlarmdan biri o
lan merhum Mes'udiye de 1ngiliz tez· 
gahlannda yapilmi§IJ. 60 kiisur y1l evvd, 
Tiirk donanmasmm 1Slah1 bir fngi)iz de
nizcisi olan Amira] Hubart Pa§aya tevdi 
edilmiiti. 

Sultan Hamid, tahta ~1khg1 zaman, 
Osmanh imparatorlugu, diinyanm, 1ngil· 
tereden sonra, ikinci derecede kuvvetli 
donanmas1na sahibdi. 0 tarihlerde, Turk 
deniz kuvvetleri, F rans1z filosile miisavi 
idi; hatta Mes'udiye yeni yap1ld1g1 za· 
man, F rans1z donanmasmda boy le 9000 
tonluk biiyiik zirhh yoktu. Golgesinden 
korkan bu Padi§ah, memleket i~in uzun 
ve feci bir gerileme devri olan saltanatt 

esnasmda donanmay1, gemileri rniiret
tebatile beraber Halicde ~iiriittii. fkinci 
derecedeki Tiirk donanmaS1 sonuncu ol· 
du. Onun, kendi ugursuz hiikiimdarbg1 
zamanmda, i§ledigi en biiyiik cinayct, 
Tiirk donanmasmt oldiirmesi olmuitur. 
1313 Yunan Harbinde, donanma, bin 

mii§kiilatla Halicden ~ikarak bir kaplum· 
baga siiratile <;:anakkaleye gitti. Mes'u
diye, top alt§lan yaparken kundaklan 
~iiriimiii toplan, giiverteye serildi. Bir 
zamanlar, koca Akdenizi bir Tiirk i~ de
nizi haline sokmui olan Tiirk denizcileri, 

kii~iiciik Yunan donanrnasmm karj1sma 
~1kamamak 1shrabile k1vrand1lar. Niha· 
yet Padi§ah da, i§ledigi biiyiik su~tan a
zab duymu§ olacak ki yeni gemiler 1smar· 
lamaga. eskilerini tamire kalki§h. 0 za· 
man, «Hamidiye» kruvazorile Ertugrul 
ve Sogiidlii yatlanm, ingiltereye Slpa:i§ 
etti. Harb gemisi yaptmrken de dorl ta
raf1 memnun etmek istedigi i~in, Alman· 
yaya, i talyaya, F ransaya, Amerikaya 
sipariiler verdi. 

Me§rutiyet ilan edildikten sonra, dev
let, Tiirk donanmasmm ihyas1 iiini gene 
ingilizlere emanet etti. Amira! Gambel, 
Hubart Pa§anm yerini ald1. fngiltereye 

drednotlar sipari§ edildi. Meirutiyet dev• 
rinin 1908 den itibaren devam eden ka
rars1z deniz siyaseti yiiziinden, Biiyiik 
Harbin arifesi olan 1914 temmuzu gelip 
~att1g1 ve bu arada donanmas1zhktan 
T rablusgarb, Adalar, Balkanlar elimiz

den ,1kt1g1 halde, gene fngiltereye 1Smar· 
lanan gemiler, Tiirk sularma gelernemii
lerdi. fngiltere, Re§adiye ve Sultan Os
man drednotlanm, harb zamanmda ingi· 
liz tezgahlannda bulunan gemilere el 

konulmasma miisaade eden bir fngiliz 
kanununa tevfikan rnusadere ve bunlan 
kendi filosuna ilhak etti. 

Bu hareket, !ngiltereye de hayli pa· 
hahya mal olmu§tur. <;:iinkii, Tiirk kiz
larmm sa~lanm kesip satmalan gibi, bii
yiik fedakarhklarla yaptinlan bu gemile· 
rin rnusaderesi, biitiin Tiirkiye efkan u
mum1yesm1 ingiltere aleyhine r;evirmijti. 
Almanlar, bundan istifade ettiler. <<Go • 
hen» ile «BreslaV>> m «YavuZ» ile «Mi
dilli» olmasm1 kabul ederek Tiirkiyenio 
kendi saflanna iltihakm1 temine muvaf
fak oldular. 

$imdi, Tiirkiyeye kar11 dost bir siyaset 
takibine ba§laml§ olan fngilterede yapt1-
racag1m1z harb gemilerinin, giin bile kay
bedilmeden, hemen siparii edilmesini ve 

diinya politika ufuklannda dola§makta 
bulunan firtma patlamadan evvel, bunla
rm elimize g~mesini temenni ediyoruz. 

~ 

F ransada ticari 

gemilerin teslihat1 

Deniz Enciimeni reisi 
bir rapor haz1rlad1 

Paris 15 - Ayan meclisinin deniz en
ciimeni reisi Bergeon, harb zamamnda 
Frans1z donanmasmm ve ticaret filo 
sunun miitekabil vazifelerine dair bir 
rapor haz1rlam1~hr. Bu rapol"C!a, ticaret 
gemilerinin icab eden silahlarla te~hiz' 
istihdaf edilmekte ve muhtar bir yiik 
sek deniz kumanda hayetinin liizumun 
dan bahsedilmektedir. 

Plan, yakmda, harb halinde milletin 
te'ikilatlandmlmas1 l1akkmdaki umu 
mi pliinm ~er<;evesi dahilinde tetkik e
dilecektir. (a.a.) 

Milli Alman kilisesi 
Berlin 15 - Salahiyettar Alman 

kilise mehafilinde milli bir Alman ki 
lisesinin mevcudiyetinden ademi malu • 
mat beyan olunmaktadir. 

• 



' 
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[ :.~:~: F ed~~~r.~!~ulOsi - ~ 
Parisio iken dort be, ay pansiyon~~ ~ \ ilan ed~~o'.~ard1. Anl.a11lc!1gma gi:ire, ka

larak oturdugum Sainte - Barbe kole1mm p1c1 Mosyo Fran,01s, be1 alt1 sened!l 
yaman bir kap1c151 vard1. Nonnandiyah mektebin erzak ambarmdan hemen her
olan, pos b1}'1kh ve gi:ibekli kap1cmm, giin tereyag1, peynir, sabun, pirin,, et, 1a
mektebin oo.;alarmdan ve talebelerinden rab, ve i!ah. · · ,alar, bunlan Rivoli cad
garsonlanna kadar tammad1g1, adm1 ve desinde Mi:isyi:i Andre'ye satarm11. Mek
- talebe ise - numarasm1 bilmedigi insan tebdeki hademelerden biri su, ortag1 i
yoktu. Biitiin kolej, bu adarrun kafasmda mi1. Y ap1lan ara1t1rmalarda Mi:isyi:i Fran
hareket eden ag1r ve ta1mmas1 gii, bir ,ois'nm vaktile emekli bir bahriye bin -
kitabdi. Bu yiizden, kolcj talebeleri ona ba1m oldugu ve 1imdi cebinde bir frank
Bibliothecaire en chef ( 1) derlerd1. 1s- tan ba1ka paras1 olmad1g1, satl!g1 malla
mini dogru diiriist telaffuz e_dem~digi bi'. nn para<1m - bir banka ciizdan1 da bulu
ben, bir de Annarn'h <;mh S1yu - Li namad1gma gi:ire - bankaya yatirmad1g1 
vard1. Canli, ne1' eli goriinen bu adamm anla11lm11t1r. Ortada, vesika olarak yalmz 
arasira sikmtih giinleri de olurdu. Fakat, temmuz 1926 tarihli bir mektub vardir. 
bunu herkes, en ~ok, can s1kmllsma at- <;ok enteresan buldugwnuz bu mektubu, 
federdi. Kimsesi yok bilinirdi, ana, baba- polis miidiirliigiiniin miisaadesile aynen 
dan mirasa konmami11J. Mektebde yatar ne1rediyoruz: 

kalkard1. o:Sevgili Frarn;oi• 
Ayda alemde bir· Mosyo Fran~ois'ya s N . ' · d 

' '. . . ana euilly hastanesm en yaz1yo -
cok 11k giizel. gene b1r kiz gehrdi. F akat, B kt b 1. Id -' k k b rum. u me u u e inc a 1g1n zaman, 
kimse onun, kap1cmm 121, a ra asi veya L ·Jk" .. 1 .. l - B · I b · 

I · · ·1· • I • oc 1, o mu1 o acagim. u 1nsan ar em 
• en akla ge m1yem • sevg1 m o acag1m 1 • .. kl F k 

1 
be · k I d" opraga gomece er. a a , sen m a -

kabul edemez 
1
· *** bine gom, ,iinkii ben buna lay1k1m. 

Koleje geldigimin ikinci •YI dolmu1-
tu. Bir pazar sabah:, gecenin saat birinde 
pansiyona di:indiigiim ii;in, g~ vakte ka
dar uyuya kalm11hm. Uykumun arasm
da kapmm ,almd1gm1 duydum, yataktan 
folad1m. Biraz sonra, kap1 kendiliginden 
ac1lm11, keri, elinde kovasile, siipiirgesile 
Marsilyah haderne Donadieu girmi1ti. 
Beni heniiz uyann111, giizlerimi ugu1turur 
vaziyette gi:iriince: 

- Affedersiniz, efendim I dedi. Sizi 
gitmi1 zannettim. Oday1 temizliyecektim. 

Ben giyirwnege ~ah11rken: 
- ~imdi, i;1kacagun ! dedim. 
Hademe, oday1 diizcltmege ba1lam11· 

b. Siiylemegi unutmu1 gibi, fakat teessiir 
uyand1rmasm1 istedigi bir havadis vere -
cekmi1 gibi, lalcayd bir harekctle elindeki 
siipiirgeyi yere b1rakb ve bana: 

Germaine bugiin on dort ya1mdad1r. 

- Miisyi:i, dedi. Biliyor musunuz, 
oldu? 

Dogdugu giindenberi seni gi:irmedim, ya
ni tam on dort senedir ,1IdiraS1ya sevdi -
gim adamm hasretini biiyiik bir azab 
olarak i~imde ta11d1m. Scni dii1iindiik~e 
aglard1m. Yavrumi:n ~ocukluk hattralan 
hep aglamalar i,inde ge~mi1tir. Onu ku
cagmda biiyiiten ben, gi:izlerimden akip 
yavrumuzun yanagm1 ok11yan gi:iz ya1la· 
n da sendin. Germaine senin ,ocugun • 
dur, onun babaSI sensin. Bunu maria 
tekrarhyorum; ,iinkii, biitiin hayatunda 
beni i:ipen yalmz sen oldun. Ger,i, JUP

he ettigin yiizba11 Marcel Boulanger be
ni sevmiyor degildi. F akat, senin ba1ma 
yemin edebilirim ki, ona kar11 i~imde, d~
gil seni, beni bile 1iipheye dii1iirecek bu 
siz1, bir goniil kayma'1 duydugumu ha • 
11rlam1yorum. Bende stvginden ba1ka 
hi,bir sevginin hattraSl yok. <;ocugumu • 

ne zun dogdugu ak1am, beni, namussuzla1-
m11 bir kadm sanarak, i:iliime kadar sii -

- Hay1rl dedim. 
Ba1m1 teessiirle sallad1, 

sesle: 
ve titrek bir 

- Kap1c1 Mosyo F rani;ois'y1 bu sa -
bah kovdular. 

- Nii;in? 
- Mektebin erzak ambarindan tere-

yag, peynir, 1arab ~alarken yakalam11 • 
lar. 

_ 0 halde, bunda miiteessir olacalc, 
nt var? Himzhk eden adam1, elbet lco
varlar. Halbuki, hii; boyle bir adama 
benzemiyordu. 

_ Evet, hii; benzemezdi. <;:ok namus
lu bir adamd1. Polise te1lim etmi1ler. 

_ <;ok ac1d1m. Acaba, bu iti ilk de-

fa m1 yap1yonnu1? 
Hadcme cevab vermek istemedi. Fa

kat galiba dayanamad1: 
_· _ Bei. alh senedir yaparm11 l dedi. 
_ Bugiine kadar farkma varan olma

mii mi? Peki, bu ~ald1klanm ne yap1-

yormu~? . 
_ Ah, bu, onun biiyiik v~ esrareng1z 

bir Sim. Burada yirmi sened1r hade~e • 
yim, 0 da on bei senedir kap1c1, sah1den 

··id··-·· .. h" 0··rmedun" Kans1 alt1 sene 
gu ugunu '' g · . 
evvel olmiistii. 0 zamandanben mekteb-
de yahp kaikar. Pek az konujur· .. T ~~~~e
lere hocalara kar11 )(iiziiniin guldugune 
bak:naym. Biz, onunla en i;ok diiiiip ~al
kanlar bile, hususi hayah hakkmda h1, • 
bir 1ey bilmeyiz; hatta, her ay ba11 onu 
ziyarete gelen gene k1zm bile kim oldu • 
gunu ... 

- Ben de bir defa gormii1tiim. 
- Mo•yo Francois ile karakola kadar 

gitmi1tim. Bana: ¢Eger, Germaine b~r 
iki gun sonra beni ararsa, izin alarak bir 
hafta kadar Versailles'a gittigimi siiyle h> 
demi1ti. 

- Bu k1z, 1-icrhalde Miisyii Fran • 
~ois'nm. hii; degilse, yakm dostlarmdan 
biri olmah. 

Hademe sustu, masamn iistiinii diizelt
mege, sandalyalann tozunu almaga ba1-
lad1. Ben giyinmi1. ••kmaga hawlan1yor
dum. Donadieu, biiyiik bir iiziintii ile: 

- Acaba, hapse mahkum ederler mi? 
diye sordu. 

- Bilmem, belki bir yanl11hk olmu1-
tur? Ambara birjey almaga inmi1 ala -
bilir... ln1allah mahkum olmaz I dedim 
vr oradan ,1ktun. 

Ertesi giin ,ocuklarm agzmda dola11-
yordu. Kap1cmm eJki elbiselerinden biri
nin ccbinde temmuz 1926 tarihli bir mek
tub bulunmu1. o zamanlar kanSinm yol
lad1g1 bir mektub. Mekteb miidiirii bunu 
bi, vcoikad1r dii1iincesile poli1e te1lim et
mii. Neden bahsed!ldigini kim'° bilmi -
ynrmu1. 0 da kom;um, iiniversitede ede
biyat tah•ili yapan Roger: 

- Ba1ka hic;bir mektub bulunamad1 -
gma bak1l1rsa, Mo!yi:i F1anyois'nm bu -
na ~ok ehemmiyet verd1gi anla11hyor. 
Hele kanS1ndan oldugu dii1iiniiliirse ... 
!nsan oglu bir m, dc-stum, biiyiik bir m. 

II 
O giinkii ak1am gazcteleri, birinci sa -

hifelerinde biiyiik pun to ile: «Sainte • 
Barbe Koleiinde bir himzhk» havadisini 

.ClJ Kiittibhane miidiir!l. 

recek bir 1shrabla ba1ba1a birakarak ka
~1p gittin. !nsan olan · bana bclki haka -
rel edebilirdin, fakat bana kar11 duydu -
gun aika, ve benim sana olan a1k1ma nas1l 
bakaret elmege kafan, hislerin ve dilin 
vard1? On di:irt senedir bu mn hissede • 
bilmi1 degilim. 

Germaine, geceleri oud1yan bir kan
dil 111gile, giindiizleri senelerce peynir, 
ekmek, zeytin ekmek yiyerek biiyiidii. 
Benzini <;Ok sararrru1 bulursan, gene hak
Slz olarak bana hakaret etme. Senin yii • 
ziin k1zarsm. Neuilly'deki 1arab fabrika
smda hem amelclik ederek, hem 1Sl!rab1-
m: gogsiimde avutarak i;ocugumu biiyiit
tiim. Ne elimi bir erkek cli SJkl!, ne de 
gi:izlerim bir an, i<;imde ya11yan Fran -
i;ois 'nm gozlerinden aynlabildi. Eger, 
birka, giin daha ya1arsa.n, g0z yailanm· 
la seni iiperek •affettigim1 s<iyliyecegim. 
Sayed, seni gorcmezsem, iiliimiime 1eha
dct edenler dudaklanmdan i;1kacak keli
mcleri iiitcceklerdir. 

Seni ben aldatmad1m, sen kendini al • 
dattm. Bu 1shrab beni i:ildiirmege zaten 
yeterdi. Kendimde biitiin kudretlerin so
na erdigini hissediyorum. Biraz sonrilj 
belki ba1ucumda duran Germainc'in de 
konu~ma~1n1 i~itcmiyccc8im. 

Senden son bir ricam var. Y avrumuzu 
okut, ona yapacagm her fedakarhk, ii -
ledigin hatamn, hie degilse, bir fidyei ne
cal! olacakhr. Kald1 ki, o senin ,ocugun
dur, ve ad1 da Germaine Fran,ois'd1r. 
Ben oldiikten sonra, SCI giinleri arhk 
unutmas1 laz1m. Onu, bir vakitler beni 
sevdigin kadar sev; her zaman, i,inden 
hi,bir SIZI duymadan Op. 

Ebediyen Allaha 1Smarlad1k. ~imdi 
mes'udum. Ciinkii. biitiin kudretsizligime 
ragmen, ha!a ii;imde sevgi iirpermelerini 

hissediyorum. 
Kann 

«Madeleine F ran,ois 
Maznun h.idise !,akkmda fazla bir1ey 

.. I mi" yalmz su,unu itirafla ilttifa 
soy eme ,, d .•. "dd" 
etmiitir. K1zm1, hi~ gorme ig1 I ias1 
dogru degildir. 0 h•lde, paralan ?e yap
h? Alt1 senedir, her ay ba11 kole1e c;.~]" 
maine adh gene bir kmn g~lip kendlSI e 
goriiitiigiinii polis trobit etm11t1r. 

III 
O, giin sonra, guetelerde h.idise hak

kmda 1u tafsilii.t vard1: 
«Mosyo Franr.ois'nm km, Rasp~il 

caddesinde iiniveroitcli bir erkek talebe 1le 
beraber ya1amakbd1r. K1z delikanhy1 
,,Jdiras1ya seviyor. Babasmdan ald18' 
paranm birazm1 clbisclcnne sarfediyor, 
miihim bir k1smm1 da delikanhya yediri
yormu1. Gene k1z. on dort sene annesine 
verdigi azab yiiziinden babasma kar11 
kuvvetli bir kin duydugunu a,1k,a si:iy
lemektedir. Hatta, babas:nm tevkif edil
digini iiitince miitee!sir bile olmam11hr. 
Polis, gene k121 da ~riki ciiriim telakki 
ederek tevkif etmi1tir.» 

*** 
Ertesi giin sabahleyin, oday1 temizle-

mege gelen hadcme Donadieu yana yak1-
la anlath: 

- Diin biz diirt arkada1. dedi, pazar 

cmnnmlYET 

Dr. Moro'nun Adas1 
Maruf Ingiliz romanc1s1 H. G. WcJls'in 

cDoktor Moro'nun Adasi. isimli ~ayam 
dikkat romam arkada~1m1z Hamdi 
Varoglu tarafmdan terciime ve Ka
naat Kiitiibhanesi tarafmdan ne§ -
redilmi§tir. Wells, bu romamnda, Ok -
yanus adalanndan ismi mcchul bir a
dada Moro isminde bir doktorun tesis 
ettigi garib bir ameliyathaneyi tasvir 
etmektcdir. 

Bir dcniz kazas1 neticesinde bindigi 
gemi batan ve kendisi bir mucize nev
indcn kurtulan bu adam, bu adaya dii§
mckte ve orada giirdiii!ii harikuHi.de 
5eylerle akhm oynatacak bir hale J!el
mekte ve intihar etmek derekcsine dii§
mektcdir. 

Doktor Moro, bu adada. hayvanlara 
canh canh amcliyat yaoarak onlar1 in
san haline getirmekteclir. 

Doktor Moro, haddi zatinde pck feci 
clan bu canh ameliyah herkestcn gizli 
olarak yapabilmek ve bin bir ~~id hay
vanlarm canh canh par9alanmaktan 
miitcvellid eninlerini enzan nastan sak
hyabilmck i<;in bu aday1 tcrcih ctmi§ 
ve kcndisile dii!cr bir doktor arkadasm
dan baska kimseyi buraya sokmamt§hr. 
Bir deniz kazasrndan kurtularak bu a
dava gelmege muvaffak clan li~iincii 
sah1s, adada yar1 havvan, yar1 insan 
~eklinde bir9ok mah!Uklarla kar§1la§ -
maktad1r. 

Her hangi bir hayvamn, ameliyat ne
ticcsinde insanlasmas1 ve miiteaddid 
tiplcrde insan yarat1lmasm1 tasvir eden 
bu roman, 9ok merakh bir tarzda ka -
Ieme almmi§hr. Kitab bastan sonuna 
kadar hcyecanla doludur. Okuyuculan
m1za, bu merakh ve fenni ro~am bil -
hassa tavsiye ederiz. 

Bahkesirde bir cinayet 
Bahkesir 15 (Hususi) - Bahkesirin 

Anebac1 kiiyu muhtar1 Bekir 9avu§, 
c;•r§lda bir sutc;ii diikkamnda oturur -
ken, ayni kiiydcn Celil isminde birisi 
tarafmdan dokuz yerinden vurulmak 
suretile iildiiriilmii§tiir. Kati! yakalan -
mi§hr. 

i$ 
Tiirkiye felsefe ve i~ti

maiyat mecmuasr 
16 nc1 say1s1 c;1kb. 

,,__ Sat1l1k 
Kargir Ev 

K1zutoprak lie Feneryolu ara
smda tramvay caddesi Uzerinde 
H7 numarah yeni kirgir ev sab· 
bktu. 12 odas1, 2 banyosu, bir bu
~uk doniim bah~esi vardir. Bir 
kah ayri kiraya verilebilir. Pazar 
ve (&rsamba giinleri i~indekilere 
m!iracaat olunur. 

HALK OPERETi 
Yaz temsilleri 
18 cumartesi: 

Anadoluhisar 
19 pazar 

Bcylerbeyi 
20 pazartcsi 

Narhkap1 ~afak 
21 sah: Azak, 22 c;a~amba: Be§ikta§ 
Aile, 24 cuma: Bebek bahi;elerinde ba§· 
hyor. 

tatilinden istifade tderek Mi:isyi:i Fran • 
~ois'y1 hapisanede ziyarete gittik. Oi; 
di:irt giin i~inde 1stlrab onu o kadar de
iiiitirmi1 ki, on yas birden ihtiyarlarmi 
zannedcrsiniz. Giizlerinin alh mosmor, 
yiizii bumburuiuk. sa~ba1 darmadagm, 
gozleri daima sabi• bir noktaya tak1h ... 

- Onun bir de km varm11 ! diye sO
ziinii kestim. 

- Evet, gazeteltr yaz1yormu1. Bi -
zimle uzun miiddet konu1mad1, kendi ken
dine bir 1eyler mmldaniyordu. Birden 
miihim bir 1ey hahrlam11 gibi elimi tuttu, 
ve gozlerimin ta i~ine bakarak: 

- Donadieu, dedi, Germainc'e, 
Versailles'a gittigimi .Oyledin degil mi? 
Diin ayba11 idi, belki beni gormege gcl
mi1tir. Ya, hi~ paraSI yoksa .. Bu zaman
da, bir gene k1z paras1z ve yapyalmz ... 
Herhalde, diin gelmi1 olacak. 

- Hayn, dedim, k121mz diin gelme
di. 

Ba~1m iki eli arasma ald1, sai;lanm 
koparacak gibi ,ekiyordu. Y aphgim ha
tanm dehietini anlad1m. 0, miitemadiyen 
kendi kendine: 

- Demek bu mnm1 da i:igrendiler, de
mek k1zun i~in hirS12hk ettigimi anlad1 -
lar? .. diye mmldamyordu. Sonra, gi:iz -
lrrinden yailar bo.:and1. Yiiziinii kapa -
d1 Konu1muyordu. 

Haline dayanamad1k, «Allaha 1smar -
lad1k !» dedik, ~1kt1k. 0, d11 kap1ya ka
dar bizimle beraber gcldi. Sabit gi:izle
rinden ya1lar ak1yor, vc miitemadiyen 
tekrar ediyordu: 

Y1ld1zlar1 kimler yeti~ti r ir ? 
Artistleri meydana ~1karanlar sade filim amilleri 
ve rejisorler degildir. Bu ~te fotograf~1lar ve film 

operatorleri de miihim roller oynarlar 

Sally Eilers 

Parisien yaz1l1yor: 
George Cannons buraya geldi. 0 da 

kim d.iyeceksiniz? Ciinkii belki ismini ilk 
defa i1itiyorsunuz. Halbuki, Holivud' da 
George Cannons pek me1hurdur. Gayel 
miitevaz1, sade bir insan olmasma rag
men biitiin y1ld1zlar ona hiirmet ederler. 
C:iinkii o, beyaz perde san' atkarlanmn 
mukadderatma hiikim bir 1ahsiyettir. fs· 
tedii!ini giizelle1tirir, is!edii!ini de i;ir
kinle1tirebilir.. Haydi, sizi arllk fazla 
iizmiyelim, bu zatm meslegini siiy[iyelim. 
Geori>;e Cannons sinema payitahl!mn en 
biiyiik fotoii;rafc1SJd1r. 

Bu miitehass1s zat gene ve giizel k12-
lara s(iyle uzaktan bir bakt1 m1, hangi ta
raflannm kusurlu oldugunu anide goriir, 
hemen onlarm saklanmasma aid tertibah 
dii1iinmege ba1lar. Bilakis miikemmel ta
raflarm1 da tebariiz ettirmek icin elinden 
gelen gayreti sarfetmekten c;ekinmez. 
Binaenaleyh, ekseri yild1zlar, ba1lang1c

daki muvaffakiyetlerini G. Cannons'a 
medyundurlar. Diger bircok gazetcciler 
gibi ben de canSJz et parcalarma ruh ve
ren bu yaraltc1yi ziyarete gittim ve bana 
verdii(i merakh izahall hayretle dinle -
dim. Size de naklediyorum. George 
Cannol\.' diyor ki: 

«--B.en, gerelc artist olsun, gerekse 
olmasm, biitiin mii1terilerimi hirer hasta 
gibi telakki ettim. N as1l doktor kendisine 
miiracaat edenleri her ne pahasma olursa 
olsun tedavi etmek, iyileitirmek gayesini 
giiderse, ben de atelyeme gelenleri mut
laka giizelle1tirmck carelcrini arad1m. 
Holivud'da ilk ise ba1lad1ii;1m zaman o
radaki artistler grupu arasmda cidden 
lc"usursuz denecek kadar tabiatin oviine
rek yaratm11 olduiiu bircok giizeller mev
cud olmakla bcraber baz1lan da mesle -

ginde miitehasS1s bir fotografcmm, bir si 
nema operatoriiniin cline dii1mediiii tak
dirde pek cirkin gi:iriinebilecek vaziyet -
teydiler. 

Mescla, Carole Lombard'm ilk defa 
resmini ·cektiii;im vakit, hatlarmm kuvveti 
sayesinde beyaz perdede miihim bir mu
vaffakiyet kazanacak 1ahsiyetlerden ola
caii;ma hiikmetmistim. F akat onu, eger, 
kakalarmm genisligini gizliyecek bir su
rette pe[ikiil'e aksettirmenin yolunu bul
masayd1m, ihtimal, bugiinkii mevkiini pek 
kolay kolav clde edemiyecekti. 

Sally Eilers' e gclince, bu kadm sine
mada digeri kadar biiyiik bir isim yara
tamad1. F akat viicudce, cehrece cok mii
tenasib ve giizeldi. Y almz giildiiiiii za
man di1leri o kadar berbad 1riiriiniiyordu 
ki tarif edemem. Onun icin Sally'nin hic
bir zaman giilerken resmin! cekmege ta
raftar olmad1m. 

Dolores de! Rio'nun meydana <;1ka -
nlmasmda da miihim bir roliim oldu. 
Mebikaya giden bir tiyatro heyetinin 
ba1mda bulunan Edvin Careve orada 
Dolores'e tesadiif eder etmez, bu kad1 -
nm ideal bir artist olacagm1 anlam11h. 

Dolores'in de bi:iyle bir meslege girmege 
miithi1 hevesi vard1. Ko1up Holivud' a 
gelmi1ti. Ostiiste iki filim cevirdi. F akat 
neticede muvaffakiyctsizlikten ba1ka bir
seY elde edilemedi. Edvin Careve Dolo
res'in cehresindeki derin ifadeyi bcyaz 

Perdede gi:ircmeyince adeta iimidsizligt 
dii1mii5tii. Aiiz1 cok biiyiik ve cazibeden 
ari gi:iriiniiyordu. Gi:izleri bombo1tu.Yii~ii 
donuk ve hayatS1zd1. Edvin Careve gene 
artisti bir giin bana getirdi: 

- Allah a1kma, dedi, 1u i1in bir ca
resini bu! I 

Dolores'in 1i:iyle bir kendisine bakllm, 
bir de eski c1kanlm11 resimlerine .. Derhal 
kusurun ve hatamn farkma vard1m. Ka
dm, fazla poz verilmesi neticesi tabiilik
ten uzaklastmlm15h. Onu tekrar tabii 
sekline di:indiiriincive kadar cok ui(ra1 -
hm, sonra da bir iki ri:itusla Dolores'c 
hakiki Mhsiyetini iade ettim. 

Carol de Lorn bard 

Anna May Vong'dur. Bu, Cinli kad1n, 
irkmm yiiziine vermi1 oldugu oriiinal gii
zellikten kat'iyyen memnun deiiildi. T1p
b beyaz y1ld1zlar gibi bir <;ehreye malik 
olmak istiyor, hatta bunun i<;in icab eder· 
se gidip bir miitehass1sa ameliyat olmak 
tehlikesini bile gi:ize ahyordu. Bugiinlcii 
gibi hala hatmmdad1r, tam sekiz saat ui\
ra5arak 109 muhtelif vaziyette resmini 
<;1kartt1m. Dikkat ediyorsunuz, dei!il mi, 
vaziyet, diyorum da, poz, demiyorum, 
ciinkii ilk defa resimlerini alacag1m in • 
sanlara kat'iyyen goz vermem, hatta on
larm makiyaih olmalanna bile miisaade 
ebnem. 

Ne dcrsiniz, o I 09 muhtclif vaziyctten 
ekserisinde Anna May Vong kusursuz 
<;1km111t. Binacnaleyh ondan sonraki bii
tiin filimlerinde hep onlara uygun tarzda 
durarak hayalini kamaranm ii;ine o su -
retie alcsettirdi. 

Norma Shearer bir pazar sabah1 bc
nimlc io:i:irii1meii;e gelmi1ti. Oiileye kadar 
konu1tuk, io:evezelik ettik. Giderken: 

- Bir iki resmimi c;ekmez misiniz? 
Dedi. Ben, sogukkanhhkla cevab ver

dim: 
- Bir iki dej!il, bircok rcsimlerinizi 

ald1m. 

Bir hafta sonra miitcvaffa frving 
Thalberg'e bir deste fotograf gondcrdim. 
Bu resimlerde Norma'mn o zamana ka
dar hie kimse tarafmdan goriilmemis gii
zellikleri apa1ikar meydana <;1km1sll. 

Sessiz filmin en giizellerinden biri olan 
«Gokiin yedinci ht!» kordclasm1 <;evir
meden evvel Janet Gaynor'un da birc;olc 
resimlerini c;ekmi1tim. Janet 1imdiye ka
dar tesadiif ettiiiim en ahenktar yiizlii 
artistler arasmda mevk.i alanlardan biri
dir. Agz1, gi:izleri, burnu, clmacik kemik
leri, cenesi hem ayn ayn giizeldir, hem 
de biitiin bunlarm heyeti umumiyesi a -
henktar bir senfoni te1kil etmektedir. 
Baki1larmda parhyan zeka ise onlarm 
biisbiitiin fevkindedir. Onun resmini c1 -
karmak hem kolay, hem de c;ok zevkli 
bir istir. 

Y aphibm i1lerin hepsini ayri ayn say
maga kalk11m1yacag1m. F akat Joan 
Cravford'un gi:izlerinin etrafmda yapl! • 
g1m ri:itu1lar bu artiste bir ba1ka cazibe 
verdiiii gibi Loretta Young'un kaslannda 
ve dudaklarmda yapllibm tadilat onu 
daha ziyade giizelle1tirdi.» 

Bu beyanatla artistleri yeti1tirenlerin 
sade filim amilleri ve reiisiirler olmad1k
lan ve fotografolarla filim operatorleri
nin y1ld1zlann giizellik ve canhhklarm1 
temin ic;in perde arkasmda faaliyete gc
cen sihirkar kuvvetlerden en miihimlerini 
te1kil ettikleri hakikati bir daha meydana 
<;1km1S oluyor. 

( Bir iki satlrla "\ _____ __..,) 

* Gei;enlerde Sonia Henie'nin son 
<;evirmekte oldugu filmin bir sahnesini 
seyretmek iizcre Foks stifdyosuna giden 
gazeteciler gayet garib bir siirpriz kars1-
smda kalm1slard1r. Gayel giizcl bir kts 
sporu yerini gi:isteren daiihk bir dekor 
icinde 11k bir kostiimle kayma numara -
Ian yapmak iizere sahaya c1kan Sonia 
Henic'nin ikidebir kapakland1gm1 p;i:iren 
ve arama da: 

- Ilk defa bu i1lere giri1tiii;im kin 
kusuruma bakmay1mz I 

Dive bag1rd1ii1m i1itcn haz1run «acaba 
riiyada m1y1z ?» dii1iincesile 'gozlerini 
uiiu1turmu1lard1r. Oyle ya Sonia kayar
ken dii1siin, hayret !.. Nihayet gene k1zm 
yamna gitmi1ler: 

- Siz Sonia Henie deiiil misiniz? 

Diye sormu1lar ve 1u cevab1 alm11lar
dir: 

- Hay1r.. Ben ona baz1 sahnelerde 
vekii.let edecek olan Joanne Taylor' um!.. 

0 vakit benzeyi1e 1a1makla bcraber: 
- Tevekkeli deiiil !.. 
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RAD YO 
(Bu ak$amki program) 

ANKARA; 
12,30 kar1§1k ptak nC11rlyah - 12,50 pllk: 

Tiirk muslklsl ve balk tarkllar1 - 13,15 da
hlli ve harlc! haberler - 18,30 plakla dans 
muslklsl - 19,15 Turk musiklsl ve balk ,ar
k1lan (Makbule Qakar ve arkada!;lar1) • 
20 saat ayar1 ve arabca nesriyat - 21 kon
!erans: (Sel!m S1rn Tarcan) - 21,15 sttidyo 
salon orkestra.s1 - 22 ajans haberlerl - 22,15 
yarulki program ve isttkliU mars!. 

isTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslltlsl - 12,50 hat.

dis - 13,05 pldkla Tilrk muslklsl - lS,30 
muhtell! pllk ne4rlyat1 - 14 son - 18,30 
pH\kla dans mus!kisl - 19,15 spar musaha· 
belerl: 1'4rer f?e!lk - 19,55 borsa haberler! -
2() Grenvl~ ra.sadhane.slnden naklen saat 
aya.r1 - 20,02 6adi Ho~es ve arkad~lar1 
tara!mdan Til1'k mus!klsl ve halk ~arklla
n - 20,45 hava raporu - 20,48 Omer R1za 
tara!1ndan arabca s6ylev - 21 Radlle Ney· 
dllt ve arkadatlar1 tara!mdan Tiirk mus!· 
klsl ve balk §ark.Jlar1 - 21,45 orkestra -
:12.15 aJans haberlerl - 22,30 pllkla sololar, 
opera ve operet pari;alar1 - 22,50 son ha· 
berler ve ertesl giiniin progranu - 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab parc;alar 

Operalar 
21,05 Mtinlh: Qlngene •$kl. 
21,35 Paris (P. T. T.): Ra.mun~o. 
22,05 Roma: Rosenkavaller. 

Biiyiik kon•erler 
19,05 Londra. (Reglnal) : Orkestra kon· 

serL 
20,15 Kolonya: Aqam konserl. 
20,15 Laypzlg: Konser. 
21 II HUversum: Beethoven'ln eser

ler!. 
21,05 Stuttgart: Koruer. 
21,05 Frankfurt: Flnlandlya ve :isveo 

muslklsl. 
21,15 Bre.slav: Dans muslklsl. 
22,05 Briiksel: Inglllz muslklsl. 
22,25 Londre (Regional): B. B. C orke.s• 

tra.s1. 
22,35 Liiksenburg: 6enfonlk konser. 

Oda muaikileri 
19,05 Doy~landzender: Muhtell! par~a-

lar. 
21,45 Stuttgart: Frans1z muslklsl. 

• 23,05 VarJQva: Polonya muslklsl. 
23,25 Saa.rbriicken: Qaykovsk!'nin eser

lerl. 
Koro konserleri 

21,50 Bermiinster: Muhtell! par~alar. 

Askeri bandolar 

20,40 Ostrau; Muhtell! pari;alar. 
23,05 Stokholm: A.skerl ha.valar. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece 'l'!hrlmlzin muhtell! semtlerln· 

dekt n6be~1 eczaneler: 
istanbul clheU: 
Emlniiniinde (Mehmed Kllzim), Alem • 

darda (Ari! Ne0et), Kumkap1da !A.sadorl, 
Kii~iikpazar<la (Hlkmet Cemlll. l'jehzade
ba1mda (Universltel, Fenerde (Vitali), Ka
ragiimriikte (Kem al), l?ehremlnlnde (Ham
d!J, Aksa.rayda <f?ere!J. Samatyada CTeo
!!losJ, Bak1rk6yde (Merkez), Eyubde (Hlk
met Atlamaz) eczanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 
Kurtulu1 caddeslnde (Necdetl, Istl.klU 

cadde.slnde (Tak.s!ml. :istlklll caddeslnde 
(Kanzuk), Yenl§<?hirde (Baronakyan), 
Bostanbafmda (It!mad). Gala.ta Mahmu
dlye cadde.stnde <ismetl, Ka.s1mpai;ada 
CVa.s1!J, Hallc1~lunda (Barbud), Be1tkta.1-
ta (Vldln), Ortakoy, Arnavudk6y, Bcbek 
eczanelerl. 

Kad1koyde SO~iidl!l~e$mede <Osman Hu
](ls!J, Uskiidarda (Omer Kenan), Bily!lka· 
dada (Halk), Heybelladada (Tana!;), Bey
koz, Pa1abah~e. A. Hlsar eczanelerl. 

Te§ekkiir 
Be§ ya§mdaki kmm Haticenin ame· 

liyatm1 iizerine alarak bilyiik bir ihti· 
mamla hastahgm1 tedavi eden ve has
tanede yathg1 miiddetc;e de babasm1 a
rathrrruyacak derecede mli~fik davra • 
nan k1ymetli ve gene doktorlar1m1zdan 
Manisa Memleket hastanesi operati:irii 
saym Semih Siimere §iikran duygulari
mm gazetenizle bildirilmesini rica ede· 
rim. 

Kirkagac;: Gelcnbe nahiyesinde 
degirmenci Hasan 

----- Yeni ~1kb ---.. 

ilk afk 
H. Rifat - TV.Tgenef 

tJ<;tJNCtJ BAS!~ 

i;;imdiye kadar fiat1 yiiz kuru§ 
clan bu me§hur eser iic;iincii defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafmdan 
nesrolunmustur. 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincil Valnf Han diirdilnc!I 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgra! adresl: Mlm Baysal :istanbul .. ········ .............. ············ ................... . 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parklari; 

Anit, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bah~cleri i~in modem proje 
ve plantar bazirlar; kcsifnnmeler 
tanzim eder. Projelerin ar azide 
tatbiltatnu deruhde ve taahbild 
eder. 

Bilket. nisan sepeti ve celenkler 
i~in vap1lan siparisler silr'atle ha
zir1anir. 

<;i~ek, sebze tobumlan; fide ve 
fidanlar; sils, meyva aga~ ve aga~ 
clklan; bah~e alAt ve eclevatJ ve 
•h livPt!I Ba hcfvan Jar irllnderlr. 

- Sakm k121ma burada oldugumu 
soylemeyin. izin alarak v ersailles' a gitti 
deyin. Beni en fazla voran artistlerden biri de , T arzmda baslanni sallam1slardir. . ...................... ... 
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Yazan: SALA.HADDIN GVNGlJR 

Biitiin bedialar1n1 bu mevsim i~in sakbyan 
Bogazi~i, kumlarmda her giizelden bir habra 
sakhyan Florya, gene binbir macera ile tutu~cak 

Giine1. bizi bu sene de, ate1ten gomle
gi 1~ine ald1. Konca giilierin diyan, art1k, 
km! karanfillerin istilas1 altindad1rl 

(Out) arkasmdan ~abucak yeti1tigi 
i9in, keyfi ka~an kiraz, basbi!J dallarm a
rMmdan, dudaklanm uzatarak: 

- Kopann beni ! diye yalvanyor. . 
Y emiie mi, ~i~ege mi benzedigi bir 

tiirlii ke1fedilemiyen nazenin ~ilek. kok.u~ 
sunu r~el kavanozlanna sindirerek b1z1 

terketmege haz1rlamyor. . 
Olgunluk imtihamm manaVln ~ii~esm

de veren kay!Sllarla, kiitiirdeklilennt, ka· 
bugunun d11mdan if1a eden turfanda kar
puzlar, bir ag1zdan: 

- Y az geldi, yaz geldi l diye hayki-

n11yorlar. . .. r 
Kalabahk caddelerde, hi~ b1r aktua 1-

teden istifade firsahm ka~1rm1yan Ya • 
hudi sahcilar, gene dile geldiler: d l 

- Adaya, Modaya yitme ... A a.~ • 
rm, Modalann havasm1, ayai!Jna yetin • 
yor! Boyle yelpazeler on kuru1a 1.. 

T estisini kapan sokaga f1rhyor: 
- Haniya, buzdan i9enl .• 
Her ko1eba11nda bir seyyar dondurma

c1 peyda oldu: 
- Limonlu var, kaymakb !.. 
Biitiin bu serinletici 1eyler, neye ya{ar 

ki, ~k ge~meden, boram boram ter 0 up 
burnumuzdan geliyor... .. 

T er i~in, bilmem kim, viicudiin go:.y•-
1 d h .. ,___ .. .. · B ter guze 

~1 1r, uJU11unu venr. cnce, • 
yaz giinlerinin taraf1m1zdan odenen ze
kalldn I Eger, terlemek kiilfeti olm~say
d1, yazm nimetlerini, bu kadar dennden 
hisscdemezdik gibi gelir ... 

Denize, dikkatli bak1yor mu:unuz L 
Bugiinlerde adeta kadife s1cakl1~1 1811 • 

d "t de msanlar yor. Ve Sarayburnun an o e • 
i~in mev'ud bir cennet bulundugunu, Y.•-
1il gogsiiniin her kalk1p ini1ile haber vcn • 
yor. • •. 

Biitiin bedialanni, bu mevsun Tl191~ 
sakhyan Bogazi~i. ~amlarm1, scv~i ~ en
nin iizerine ziimriidlii bir kanad gibi g~-

h .. Iden b1r ren Ada, kumlannda er guze 
s1cak hatira sakhyan Florya, gene bu ~az, 
binbir maeera ile yamp tutuiacak: az 

geldiL . f . 
K .. .. .. '" d f nefese bir se en opru us~un e, nc es ', . 

bitirmeden otekine k~an !;iirketi Hayndye 
I h 'ki mana a ve Akay vapur an, yazm • er l 

I. • · · bacalarm -da- ~ok hararet 1 ge~eceg1m, l 
dan ~1kan dumanla, havada halezon ar 
~izerek, miijdeliyorlar. 

Daha haziranm ortalannda oldugu -
muz halde, pertavsmn mihrak noktasma 
tutulmu1 gibi, cayir cayir yanmaga ba~la
d1k. Bunun bir de, temmuzu, agustosu, 
hatta eylulii var. 

Korkanz ki, yaz bu gidi1le 1ehirde o
turanlar i~in, bir yanm cehennem olacak ! 
~klm1 baima ve paraStm ciizdanma dev
§1Tenler ~ol.:.tan aayfiyelerde solugu ald1 -
lar. 

~izim gibi, heniiz ne yapacag1m kesti
remiyenler de, rasadhanelerin kuru tesel
li!erile avunarak ve yazm korkuldugu gi
b1, pelc s1cak g~miyecegi iimidine bagla
narak; giinlerini oldiiriiyorlar. Bilmem, 
u.caklar bastik~a. kadmlann k1ya feti, si
zm de sinirinize dokunuyor mu} Biz, za
valhlar, s1rtim1zda, o an'anevi ceket, boy
nu~u.zda medeniyetin taktig1 yular, kan 
ter l~mde bay1m bay1m bay1hrken, ote 
yanda bayanlar, hi~bir kayda tabi olma
d~~· kozalarmdan firlam1§ ipekbocekleri 
g1b1 aram1zda dola11p duruyorlarl Dog -
rusu buna gii~ tahammiil olunur ... 

Hani Ya, nerde kald1 kadm • erkek 
miisavati? 

~er1eyde oldugu gibi, lnyafette de bi
ze .~n~eseler de, biribirimizden ahp ve
recegim1z kalmasa bari ... 

.. ~u s1.cakta, o ne geresepe, o ne piifiir 
pufur g1yini1tir} .. 

Dii1iiniilse hayatm en agir yiiklerini biz 
~r~ekler ta1mz. Bari, bir yaz mevsimi 
1~mde; fU elbise yiikiinii, hafifletsek ... 
k Kravat denilen miinasebetsizin bir s1-
tmhk cam var. 11kin, onu boynumuzdan 

kopanp atmahy1z. 

k" s~.nr.~ da pelr. steak havalarda, hani 1u. 
oprunun iistii macun k1vamm1 ald1g1 gun

ler ceketi lirlatmahy1z. 

b' ~iirnkiinse, gomlegi bile ~1kararak, 
ir 1~ce ten fanilas1 ile dola1mamn taraf

t~rhg1ni giidecegim amma, dii1iiniiyorum 
~'.· bu bid' atleri lagvetmege kalk11sak, bii
~ bayanlan kendimizle alay ettirecegiz. 

.. k~~ta, kendi luyafetlerile bir erkek 
gordukleri zaman, kadmlar hemen saga 
sola ka~1!rnaga ba1hyacak: 

k
-
1 

A zavalh .. Galiba sap1tm1§ ! diye -
cc er! 

h' H~r neyse, yaz geldi ya .. Biz erkekler, 
1~ bir1.eyin nimetlerini tad1p, kiilfetlerine 

omuz s1lkenlerden degiliz l 
Ho1 gel din giizel yaz !. 

SALA.HADDIN GVNGlJR 

Edirne Kiz 
~ 

San'at okulunun sergisi -- -------

Sergi den 

Edirne (Hususl) - iki sene evvel E
dimede kurulan k1z san'at okulu ilk 
rnezunlarm1 verdi. 

Bu miinasebetle okulda fevkalade za
rif ve ~ok incc bir zevkin mahsulii ola~ 
bir sergi de viicude getirilmi§ ve sergt 
se~kin davetlilerin huzurile General 
Kazim Dirik tarafmdan a'1lm1§br. 

Okulun biiyiik salonlanndan b!rini 
siisliyen bu sergi Cumhuriyet devrinde 
ehemmiyetle ele almarak yer yer kuru
lan san'at enstitiilerlmizin san'at ve 
kiiltiir hayabm1zda oynad1klar1 mUhim 
rolii tebarilz ettirmesi balommdan cid
den tetkike ~ayan bir eserdir. Sergide 
son s1mf tal~besi tarafmdan ~lenmi§ 
hluzlar, tuvaletler, giimlekler, yast1k -
lar. pardesiiler ve moda k1smmda da 
sun'l ~i~ek ve ~apkalarm zarafeti da
v~tlikri hayran b1rakm1$hr. 

1ki sene ei•vel Kaz1m Dirigin te§eb -

biisii Uze!'ine Parti ve Kiiltiir Bakanll • 
gmm ve Edirnelilerin yard1mile kuru • 
Ian bu san'at rniiessesesinden bu sene 
BO talebe mezun olmu§tur. Ve bunlar 
ba§hba§ma atolye a91p ~ah§tirabi!ecek 
derecede yeti~kindir!er. 

Londra boraainnda bir §ayia 
. Londra 15 (H ususl) _ Dolarm ye _ 

mden k1ymetten dii§iiriilecegi §ayi ol _ 
mu§tur. Borsada muameleler alttist ol
mu§tur. 

Yugoslavya Ba,vekili 
1talyada 

Belgrad 15 - Venedige kadar zevce· 
sine refakat etmek Uzere diin ak§am 
Belgraddan ayr!lmt§ olan M. Stoyadl -
novi~. birka~ gUn Venedikte kalacak ve 
ihtimal husus! surette M. Ciano'ya mU
laki olacakhr. 

CUMHURlYET 

ll>·trsnrli hnreketlPr 

~ileklerimizin ihrac1 
kabil mi? 

Otedenberi. g1da maddelerinin en liik
sii olan ~ilegin birka9 senedenberi bollat
hg1m ve tabii iktisad kaidesine uyarak fi
atlarmm da diiitiigiinii goriiyoruz. Eger 
yamlm1yorsam, araba i .. inde dokme ola
rak bu scneki gibi kilosu on, haydi bile
mediniz, on be$ kuru;tan i;ilek satild1gm1 
goren 1stanbullu yoktur. 

!;ju bolluk ve ucuzluktan sevinmemiz 
mi, yoksa miiteessir olmam1z nu laz1mdn} 
11te ara1tmlmaga vt iize:ind.e durulmaga 
deger nokta budur. Bir tahlile giri1meden 
evvel son zamanlarda Bulgar gazetele • 
rir.de ~1km11 bir ha,adisi beraberce oku
yal1m: 

«Bulgaristandan ihrac edilecek ezme
sinin ihzan hakkmda bir nizamname ne1· 
redilmi1tir. Bu nizamnameden maksad, 
ihrac olunacak mallarm lcalitelerinin mat
luba muvaf1k olarak haz1rlanmasm1 ve 
hepsinin ayni 1ekilde ambalajlanmas101 
temindir. <;ilek ezmelerinde mevadd1 ec
nebiyenin bulunmamas1 ve meyvalann on 
iki saatten fazla bekletilmemesi icab et • 
mektedir. Ambalai iizerinde maim am • 
balaj yap1ld1g1 tarihin, maim nev'inin tas
rihi mecburidir. Mal fngiltereye sevk edil
digi takdirde s1klet rakamlarmm 1ngiliz 
olc;iilerile ifadesi icab ediyor.» 

Yukanki havadite Bulgaristanm yal
mz lngiltere ve Almanyaya, 936 sene
sinde 36,644 kilo ~ilek ez.mesi ihrac et· 
mi1ken ge~en sene ihracatm1 60,620 ki
loya ~1kard1g1ru ilave edelim. 

Biitiin bu malumattan sonra ~ilekleri
mizin neden sokaklarda siiriindiigiinii ve 
sudan ucuz bir fiatla satild1gm1 bilmcm u
zunboylu izaha liizum var m1? Eregli 
havzasmm ~ilekc;ilige ba1lad1g1 giinden • 
beri miitemadiyen isti'hsalin artmasma mu
kabil istihlak piyasasmda degi1me olma -
m11tir. Bundan ii~ ~enc evvel bir miile • 
1ebbis firmam1zm Almanyaya tayyare ile 
taze ~ilek ihracma teiebbiis etmesinden 
sonra bu yolda yeni hic;bir hareket goriil
mcmi1tir. 

<;ilek~ilerimiz bu sene zarar ettiklerin
den S1Z!and1lar. Gelecek seneler bunun 
aksiilamelinin goriilmesinden korkulur. 

F_ G. 

Suriyede halk1 

nas1l soyuyorlar? 

iskenderunu miidaf aa 
edecegiz diye para 

topluyorlar 
Haleb (Hususi muhabirimizden) 

Diinyanm en rahat yerlerinden birisi olan 
Suriye, §U Hatay meselesi ~1kahdanberi 
pek biiyiik heyecan i~indedir. lite 5 hazi
randan beri hemen hergiin her tarafta zor
la kazan kald1rmak isteniliyor. Sinemaci
lar icbar olunarak haftada bir iki giiniin 
haStlab «lskenderun miidafaa komisyo • 
nu» na verdirilmektedir. !;iamda ise so • 
kaklarda c;oluk c;ocuk ellerinde iane ku -
tulan herkese bir rozet takarak para top· 
luyorlar. Bunlar da gene lskenderunu 
miidafaa komisyonu ic;in .. 

Ahali birbirine soruyor: Bu paralar 
nereye gidiyor, kime veriliyor} Cevabm1 
veren ve verebilen yok. Zira, bu parala -
rm 1skenderuna filan gittigi 1iiphelidir. 
Vak1a 1skenderuna ~ok para gonderili -
yor, gonderiliyor amma, devlet hazine • 
sinden ve bir taktm zenginlerden s1zdm • 
Ian paralardan .. 

Hatta Frans1zlarm meihur (Suriye 
ve Liibnam Kebir Bankasi) bile 15.000 
lira vermek suretile 1skenderun hukukunu 
miidafaa i1ine yard1mda kusur etmiyor. 

Bu on bei bin Suriye liraslDI ver-.n 
Frans1z bankas1 bu parayt kerhen ver -
mi1tir. Zira mabud !;iam meb'usu F aari 
Bey Elbarudi resmen bankadan bu pa -
rayt istemi1. ve banka da Suriyelilere ya· 
ranmak, hitama eren imtiyaz miio:ldetini 

uzatt1rmak i~in hemen paralan F ahri El
barudiye teslim edivermi1tir. 

Elliicnetii difa an 1skenderune yani !s
kenderun miidafaa komisyonU» isimli a
cayib cemiyet f1rsattan bilistifade habire 

halk1 soymakta devam ediyor. 
5, 6, 7 haziran giinleri boyuna 1sken -

derun giinii say1ld1, paralar topland1, ma
temler yap1ld1. F akat bu mateme kimler 

iitirak etti} Birka~ cahil ve zavalh .. <;iin
kii bu propagandalara inanacak hi~ bir 

akh ba1mda adam yoktur. <;iinkii millet, 

bu iii ~oktan tarihe gommiittiir. Maama
fih bir~ok gayretkeiler de firsattan istifa· 
de ederek baz1 safdil Ermeni ve Arabian. 
tes~il i~in kamyonlarla Hataya sevket -
mekten farig olmuyorlar. lite bugiin Su • 
riyede c;evrilen entrikalar bu kadar mana
s1z ve liizumsuzdur. 

BEYNELMILEL 
PORTRELER: 

Be~inci Gustav 
- isve~ Krah -

Yirmi bes pare top; bir vakfe; yirmi 
bes pare top daha. 16 haziran 1858 de, 
1sve<; ve Norvec Prenscsi Sofi'nin diin
yaya getirdigi Bernadot ahfadmdan 
Prcns Giistav'm dogumu, Stokholm aha
lisine biiyle haber verilmi1ti. Bugiinkii 16 
haziran 1938 de de, ayni toplar, 1svec; 
Krah Be,inci Giistav'm seksen ya11m 
tes'id ic;in atesleniyor. 

$air bir bahamn ve merhameti dillere 
destan olmus bir ananm cocugu olan kii
c;iik prens, F ransadan bu simal memle -
li:etine gclen bir hanedana mensubdu. A
tas1 olan Frans1z Maresah Bernadot'un 
asas1 ve altm mahmuzlan, Be1inci Giis
lav'1n cah1ma odasmda, hala ,erefli mev
kinii muhafaza eder. 

Doiiduiiu zaman Varmland Diikas1 
unvamm alan prens, 1872 de veliahd ol
mus, mcolcklerin en zorlusu ve en mek
tebsizi olan krall1iia. babasmm tac giyme 
merasimine istirakle ba1lam11t1. 

Besinci Giistav, kralhk meslegini, te
baas1 arasmda, onu tammak suretile og
rendi. Birc;ok prensler gibi. saraym du -
varlan arasma degil, mektebe gonderil • 
di. Bu demokratc;a baslang1c, 1svec Kra
lmm biitiin hayab iizerinde kat'i bir tcsir 
yapm1shr. 

Babas1 tarafmdan ilk defa olarak, 
miitenekkiren memleket haricine gonde -
rildiiii zaman, prens I 6 ya1mdayd1. I 8 
ya11nda rii1tiinii ispat ettikten sonra Up
sala Dnivenitesine girdi. 1lk resmi seya
hatini de I 878 de yap!t. 

Be1inci Giistav'm hayahn1, halkla o
nun ara11ndaki icli d11h denecek kadar 
yakm temas etrafmda oriilmiis hikaye
lerden miirekkeb aii kadar giizel anlatan 
birsey yoktur. 1svec Krah, hiikiimdarl1g1, 
etrafa saadet dag1tmaktan ibaret bir va
zife telakki etmis gibidir. 

Nia 'te, Be1inci Giistav' a takdim edilen 
Amerikah bir gene kadmm «cok miiltc
fit, cok kibar, c;ok sade» bulduii:u bu 
«beyaz fanilah ya1h zat». 80 ya11na rag
men, hala biitiin ne1esini muhafaza eden 
ve halkm hizmetinde bulunmaktan zevk 
duyan bir hiikiimdard1r. 

Saray1nm kap1lan, biitiin tebaas1 kin, 
ardma kadar ac;1khr ve bu usu! pek tu
haf hadiselere mcydan verir_ 

Tiitiin almaiia para51 yetismiyen ihti
yar miitekaid ona ba1 vurur; yumurta ti
careti yapmak ic;in 60 lane tavuga ihtiya
c1 olan fakir kadm ona miiracaat eder; 
tabelas1na pasta ilave edilmesini istiycn 
has ta ona rica eder; ni1anhs1m ozliyen 
bahriye neferi, izin vermesi ic;in ona ya!· 
vanr. Be1inci Giistav, biitiin bu miira -
caatleri, ne1cli giilii1ile kar11lar, ihtiyar 
miitekaide tiitiin paras1; fakir kadma 60 
tavuk; hastaya kutular dolusu pasta gon
derir; ba!iriyeli nefere, ni1anhs1n1 ziyare
ti ic;in miisaade verilmesini emrederek 
mafevkleri hayretler ic;inde b1rakir. 

Bu tuhaf vak' alar arasmda, bir koylii 
kad1nm, Prenses fngrid' e hediye aim -
mak iizere, Krala verdigi bes kuron hi -
kayesi de zikre deger vak'alardand1r. 

Besinci Giistav'm nczaketi darb1mesel 
hiikmiine girmistir. Bir giin, tenis mey -
danmda Krah fazlaca bekletmek ciir'e
tini gosteren bir kadm hakkmda maiyeti 
erkan1mn ileri geri sozler soyledilderini 
i1itince: ' 

- Aman, demi1ti, sakm mac;tan ev
vel kendisine bir1CY siiylemeyiniz. Sinir
lendirirsiniz ... 

1svec; Krah, teniste, kendisinden daha 
kuvvetli raketc;ilere maiUub olan hic;bir 
kadm1 teselliden geri durmam11tir. 

Besinci Giistav'm nazannda, hiikiim
darhk vakarile, yiiziinii bir ciddiyet mas
kesi altmda gizlemek liizumu arasmda 
hic;bir miinasebet yoktur. Kralic;e Viktor
ya'n1n cenazcsinde olduiiu gibi, Kralic;e 
Astrid'in ol'imii hadisesinde de kalabahk 
ortasmda hiingiir hiingiir aiilam1sh. 

Be1inci Giistav'1, siyasi hayatmda da 
nev'i 1ahsma miinham bir hiikiimdar o
larak goriiyoruz. Biitiin hayat1nda bagh 
lcald1g1 program1 «milletle beraber, vatan 
icin>> remzinde miindemic olan 1svec; 
Krah, memleketin, hiikiimdarhga en faz-

Im en degerli ve en samimi mii$aviri ola
rak alh senedenberi i;ahsJYor. 

Besinci Giistav. 1sve~in demokrasi sa
hasmda tekamiiliinii, siikun ve huzur icin
de tahakkuk ettirmekle kalmam1$, kiyase
tini, Umumi Harbin maceralanndan uzak 
kalmak, Norvec;le aralanndaki rab1tay1 
giiriiltiisiiz halletmek 11:ibi biiyiik isler ba
$ararak da gostermistir. 

1svec Krahna, simal memleketlerinin, 
1svecin idaresi altmda bir konfederasyon 
halinde toplanmast, Finlandiya tacmm 
Besinci Giistav'm basma giydirilmesi 1dbi 
pek cok kimseleri mestedecek tekliflerde 
bulunanlar. onun red cevabile, bu teklif
leri kendisine tehdidle kabul ettirmek is
tiyenler. lakaydisile kar,1lasm11lard1r. 
Neticede, zaman Be$inci Giistav'a hak 
vcrdirmi1tir. 

lsvec Kralmm en bariz vas1flan ara
s1nda sporculugu ba1ta gelenlerdendir. 
$ayam hayret surette gene kalan bu 80 
ya1mdaki ihtiyar, memleketinin en iyi a
hc1s1 ve en kuvvetli tenis<;isidir. Cevilt!il(i 
ve metaneti, gencleri k1skand1racak dere
cededir. Merdivenlerden c;1karken, ar -
kadan p;elen yaverleri nefes nefese kalir
lar; av arkadaslart, ormanlarda, batak -
hklarda, ona yeti1mekte miiskiilat i;eker
ler. Ben:ite bindi~ini gorenler, onu mek
tebden yeni c;1km1$, gene bir siivari zabiti 
zanneder. Ve biitiin bu yorucu i$1er pe-
1inde saatlerce didinen Krahn. bir giin 
bile yorgunluktan 1ikayet ettiiii i$itilme -
mistir. 

Besinci Giistav'm keyfini en fazla 
kac;1ran sey vasmdan bahsedilmesidir. 
Buna dair giizel bir hkra anlattrlar. Bir 
giin, oldukc;a ya$h bir kadmla tenis oy
myan Kral, kadma, va1tan bahsetmis '": 

- ikimizin ya11 yiiz otuz ediyor. 
Dedikten sonra, yaphg1 hatanm der

hal farkma vararak 1u sckilde tamir ct-
mi$tir: 

- Ben 100 yasmday1m, siz 30. 
Krahn. kendi ya1mdan kendi bahset

til(i ve vash goriindiil!;ii ilk defa o giin 
vaki olmustur. 

Kravatlarm1, kostiimliik kuma1lanru 
bizzat secmek merakmda olan Be1inci 
Giistav'm, bu intihablarda, hala 20 gene 
evvelki itinay1 ve titizliiii gosterdi;;ini 
soylemek kafidir. 

Y emekte imsakli. ic;kide bir kadeh 
Bordo sarabm1 tecaviiz etmiyecek kadar 
kanaatkar. sporda atesin bir 11:encden 
farb1z, bricte yenilmez derecede kuv -
vetli olan Be1inci Giistav'm en biiyiik 
zaf1 Tiirk sigarasma kars1d1r. Yemekler
den sonra tellendirdiii;i bir Tiirk sigaras1, 
ona, en sevdil(i tenis kadar zevk verir. 

lkinci zafm1n da, bir a$k maceras1 so
nunda evlendiiii Prenses Viktorya' nm, 
59 y1l evvelki oliimiinden sonra olduiiu 
gibi muhafaza edilen dairesine, senede 
birkac defa kapamp, bu scv11:ili viicudle 
havalen derdle1mcsi oldugunu siiylerler. 

Diinyanm bu en dine ihtiyar sportme
ninin viicudiinde, en rakik kalblerden biri 
c;.arpar. 

la aleyht;ir ziimrelerini bile, bir anlasma =,_ ______________ _ 
zeminine gotiirmege muvaffak olmustur. c "'\ 
fsvei; sosyalistleri, memlekette bir cum - KISA HABERLER _) 
huriyct reiimi tesisi icab ettil(i takdirde. * BERLIN 15 - F.cnebl blr devletln 
Cumhurriyasetine Besinci Giistav'1 ge - menlaatlne casusluk etmekle mitttehlm 
tirmekte asla tereddiid etmiyeceklerini Jorj ve Anna :;;vlcer admdakl kar1 koca, !dam edllm!$lerdlr. 
siiylerler. Bu $erait dahilinde, reiim me- * BUDAPE:;;TE 15 - Macar sanayl tak
selesi etrafmda miinakaianm zaid goriil- tlrhanelerl, devletle~tlrllecektlr. Sanayl er-
dii:Tii pek tabiidir. babma taz.mlnat verUecektlr. 

~ * viYANA 15 - Beynelmllel Tuna ko-
1913 te, Branting, hiikiimdann imti - mlsyonu, 1938 a~unun blrlncl gtinun-

yazlan aleyhinde ate, piiskiiriiyordu. den ltlbaren merkezlnl Belerada naklet • 
I 917 de, Krahn, kendi elite imzah bir mege karar verm!.$tlr. 
f * BELGRAD 15 - Belgradm ilk beynel
otografm1 yaz1 masas1mn iistiine yerlet' mllel hava sergl.sl diin ogle zamam ltapan-

tirdi. Ve bu sosyalistin vefatinda, cenaze m~tir. Serglyl takrlben 250,000 ~I z!yaret 
merasimine istirak eden Kralm, arkasm- etml~tlr. 
d b k * BELGRAD 15 - Kral ik!nct Plyer, diin 

a iiyii iiniforma olduiiu halde, km! sabah beyne!mllel tayyare sergl.!ln1 ztyaret 
bayraklardan bir y1gm ortasmda duran etml~tlr. 
tabutun oniinde egi]dii;\i goriildii. * BELGRAD 15 - Batvekil Ve Harlclye 

Brantin11'in vefatmdan sonra, memle- Nazm M. Stoyadlnovtc, Macar se!lrt M. 
Valdemar do Alt'1 kabul etmlf ve ae!lr 

ket idaresini eline alan M. Hanson, Kra- kendlslne veda eyle~tlr. 
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KO~E 

PENCERESiNDEN 
Bo~ emekler 

~ glum, elinde bir mecmua, kar• 
~ iuna dikildi: 

- Bakm1z baba, dedi, Av
rupada ne hiinerler. ne marifetler var. 

Ve oniime c;ameldi, mecmuan1n bir 
sahifesini a~h. bir §:1e rconu gosterdi. 1~in
de iic; kath bir maden ocag1 • biitiin aza· 
metile - yiikselip duruyor. Giildiim: 

- Boi bir cmek, dedim, 1u resmi bu 
1iicnin ic;ine i1liyen adam, bu i1 i~in sar
fettigi zaman zarhnda, on cildlik kitab 
yazabilirdi, yiiz doniim ~1plak toprai!J 
giilliik haline kordu. 

Oglum biraz somurttu, ikinci bir resim 
gosterdi ve anlatt1: 

- Kirk bin kibrit c;iipiinden yap1lma 
bir keman. Bunu da begenmez misiniz} 

Ben de hafif9e kailanm1 ~att1m, ayni 
hiikmii, kelimeleri degi11irerek, tekrarla
d1m: 

- Boiuna ~ekilmii bir cmek. Kirk 
bin ~opii keman 1ekline sokabilmek i~in 
heder edilen zaman, herhangi bir adam1 
miikemmel bir keman iistad1 yapmaga ka
fi gelir. 

<;ocugun yiizii hiisbiit'jn bozuldu ve 
cli iic;iincii bir resme gitmekle beraber ag· 
z1 kapah kald1. Ben de resmin yanmdaki 
sahrlara goz gezdirdim. Bu resmin, kii· 
~iik bir ~ak1dan baika bir alct kullanma
mak 1artile yaprak sigara51 kutularmdan 
yapilm11 miicessem bir sokak oldugunu 
ve ihtiyar bir fngib tarafmdan yap1ldi
gm1 anlad1m. Obiir marifetli eserler gibi 
bu da iUphe yok ki bir hiiner temsil edi
yordu. F akat kanaatimi degiitirmedim: 

- Bu da bo1 bir emek, dedim, ~iinkii 
miisbet bir faydas1 i·ok. Sadece israf edil
mi1 bir vaktin vcoikas1m te1ki\ ediyor. 

Ve ogluma me~ur f1kray1 anlattun: 
- Vaktile bir hiikiimdann huzuruna 

bir san'atkar getirilir. Herifin hiineri bir 
~uvald1z deligindcn -ii~ metre lcadar uzak
I• oturup atmak 1a1tile- yiiz diki1 ignesini 
ge~irmekten ibaretmi1. Hiikiimdar bu 
hiinerin yap1lmasma miisaade eder, so
nunda herife ii~ yiiz degnek vurdurur ve 
ii~ yiiz de lira verdirir. Salmeye 1ahid o
lanlar bu i1e 1a1arak birbulerine bak111r· 
larken hiikiimdar giiliimser: 

- !;ia11rmaya, der, mahal yok. Bir 
~uvald1z dcliginden 1u 1~kilde yiiz 1gne 
g~irmek hiinerdir. Ben de bu hiineri gos
teren zeki adam1 miikafatland1rdun. Fa• 
kat inMnhga, memlekcte ve millete hi .. bir 
faydas1 olm1yan boyle bir iii ba§&rabilmelc 
i9in giinlerce 9ah11n, k1ymetli saatlerini 
israf eden adam da haytrs1zm biridir, cqo 

zaya lay1khr. Bu itibarla da kendi~ini 
dovdiirdiim. 

Oglum mecrnuas1m kucaklay1p kiis las 
giderken ilave ettim: 

- Doktor Koh, verem batilini b..la
bilmek i~in tam on dort y1l labor11.tuannda 
uykusuz kald!. F akdt bu zalwnetinin mii· 
kafatm1 beieriyetin k1yam!te kadar de
vam edecek olan $iikramnda buldu. Ku
duzun, ku1palazmm, ftenginin seromunu 
bulan, elcktrigi k~feden, tayyareyi yara
tan dahiler de bu Dftlvaffakiyetleri elde 
etmek ic;in y1llarct goz nuru dokmii1ler• 
dir, uzun zahmetl...-e katlanm11lard1r. La• 
kin be1eriyet ve medeniyct onlan hay1rla 
yad ederek, hcy'lellerini yaparak, hahra• 
Ian oniinde egilerek zahmetlerini odeme• 
ge c;ahi1yor. (;opten keman, sigara kutu• 
sundan sokak yapmanm faydas1 nedir ve 
bu oyuncaklan yardtmak ugrunda sarfo• 
lunan emeg~ yeryiiziinde kim metelik vc• 
rir} 

M. TURHAN TAN 

Diinya boks ,ampiyon · 
lugu i~in hazirhklar 

n 

' 
<'.>niimiizdeki ay i~inde Nevyorkta 

diinya ag1r siklet boks §•mpiyonlugu 
i~!n ~arp1§acak olan Alman Maks ~mel
ling'le Amerika!J Zenci Co Luiz haz1r • 
bklarma hararetle devam etmektedir • 
!er. 

Yukartki resim, §ampiyonluk un -
vamm halen uhdesinde bulunduran Co 
Luiz'i gu, bir vaziyette idman yapar • 
ken gostermektedir. 
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Evlenme kanunu diin 
Mecliste kabul edildi 

Kad1nlar 15, erkekler 17 yaitinda evlenebilcekler, 
Mecliste hararetli miinaka,alar oldu 

[Ba#araf1 1 fncl sahtfedeJ 

den g~ecektir ve doktor liizum goriirse 
izin vermiyebilir. Binaenaleyh, bu cihe -
tin kanunla hi~bir alakas1 yoktur. Bugiin 
kabul edilecek iekil, doktorla alakas1 bu
lunm1yan bir mevzudur. Y a1 meselesi de
gildir. Evlenecekler isterse 25 ya11~da 
ohun, ancak doktorun iznile evleneb1le
cektir.» dedi. 

Osman ~evki Uludag: « - Doktorun 
buradaki vazifesi yalmz s1hhat iehadetna
mesi vermek degildir. Bir prensip mescle
si, bir s1hhat mesclesidir. Y oksa, ister ii~ 
ya1mda, ister 70 yaimda olsun. Bu i1te 
tetkik edilecek ve karar verilecek cihet, 
teklif edilen yaitaki niifusun evlenebilip 
evlenemiyeceklerdir.» 

Ahmod lhsan, bu iiin SJhhi degil, i~ti
mai ciheti oldugunu ve biiyiik bir liizu -
mu yerine getirdigini anlatb. 
Adliye Vekili tekrar izahat veriyor 

Adliye Vekili ~iikrii Saracoglu: 
«- Adliye biit~esi Meclisi alide mii

zakere edilirken evlenme yiiziinden zarn-
ri olan ya§ tashihlerinin dava 1eklinde 
rnahkemelere gelen k1smmm her sene 60 
bin oldugunu ifade etmi1 ve bu davala -
rm, vatanda1larm baZJ!anm miicrim ki -
Ian safahali oldugunu arzetmi1tim.» de • 
mi1tir. 

Adliye Yekili layihamn miimki.in olan 
siiratle Meclise getirildigini, fakat adli -
yenin mesele iizerinde ~ok ~ah1tigm1 kay
dederek dedi ki: 

«- Memleketin muhitini, iklimini, 
cografi iartlanm nazan itibara alarak oy
le bir ya§ tesbit ettik ki, bizim kanaatimi
ze gore, memleketimizdeki ~agm bir sene 
i.istiiniidiir. <;iinkii istedik ki, kanunlanm1z 
ayni zamanda immenin nizam1n1 tanzim 
etmekle beraber, amme seviyesini de 
miimkiin oldugu kadar doktor arkadai1 • 
mmn ifade ettigi yere yaklaihrmaga 
yard1m etsin.» 

V ckil sozlcrini 1oyle bitirdi: 
«- Amma, evlenme yaiile kanunun 

emrettigi ya1 arasmda 3 sene, S sene gibi 
farklar kald1k~a. bu kanunlann tatbika 
konul:nas1 kendiligindcn miintczi' olur. 
Bilakis, bin hileye miiracaat edcrek, elin
den gelenler mahkemeyc muracaatle \a
rar p.hyorlar. Nihayct 1unu da unuljila -
mall$tnJZ ki, koylcrde cvlenme mcmurlan 
muhtarlard1r. Bunlardan davalann mah
kemelere aksettigini bilrniyorum. Y alnJZ 
bildigim 1ehirlerdeki mahkemelerimiz se
ncdc 64 bin davay1 riiyet etmektedir. 

Memlekct iklimini nazan itibara ald1k. 
Fili ve hakiki tatbikali da nazan itibara 
ald1k. Amma bunlarla da iktifa etmedik. 
lstedik ki, yeryiiziini.in diger memleket
lerindeki evlenme ~ag1 ve hadleri nedir} 
Bunlan da bilelim.» 

B(lfka memleketlerde evlenme 
ya~larr 

Adliye Y ekili, muhtelif memleketler -
de kabul edilen evlenme ya11 hakkmda 
izahat verirken 1unlan da kaydetti: 

«- Cemahiri Miittehidenin 48 hiiku
metinden 11 inde kadmlar i~in 14, yedi
sindc 1 ), on alh hiikumetinde 16, ve iki
sinde 18 ya~ kabul edilmiitir. Erkek i~in 
ikisinde 1 S, dokuzunda 16, ii~iinde 1 7, 
yirmi birinde 18, ve yalmz birinde 20 
yai tesbit edilmijtir. 

fspanyada Roma ve kilise hukuku ha.
la ya1amaktadir. Kadm i~in yai 16 d1r. 
Portekizde 12. Brezilyada 12, §imali 
K.irolinde 14, Romanyada 15, Fransada 
15, Norve~te 15, Bel~ikada IS, Fele -
menkte 16, Danimarkada 16, Alman -
yada 16 dir. Ayni memleketlerdeki er -

Tefrika: No. 41 
- CanmlZ ne iiteJSe onu yapmlZ; ba-

11m1 ~evirip de bakmam bile... Begen
d1giniz kadmla bnuiunur, giiliiniiz, eg
ltniniz ... Bah~eni'l karanhk koielerinde 
islerseniz saklamba~ oynay1mz !.. Hi~biri
ne kanimam !.. F akat yalandan, yalanc1-
l1klan pek igrenirim. Yap1p edip de sonra 
bana burada gosteriie kalkarsamz iite 
buna dayanamam I.. 

- Gosteri1 mi, hen mi giisteri1 yap -
m111m?.. 

- Kalabahktan ho1lanmazm11sm1z; 
yok bilmem, bira;: daha kalsamz biisbii
tiin bunalacakm11sm1Z... $imdi gelip de 
bana bu agz1 kullanmak goslerii degildir 
de nedir? .. Demin o iirfmh kadmm ya -
mnda iken hi~ de oyle bunalm11a benze -
miyordunuz! .. Kar11n1za ,1k1p da, haydi 
biraz dolaiahm, dcmeseydim acaba bu 
ak1am o begenmediginiz kalabahktan ay-

keklerin yaj haddi ~yledir: 
1spanya 14, Portekiz 14, iimali Karo

lin 16, Romanya 16, Fransa 18, Norve~ 
Bel~ika 18, Danimarka 20, Almanya 
21 dir.» 

Adliye V ekili laakal iahid olarak da 
iki ii~ kiii bulunduguna gore, her sene bu 
davalarm peiinde iiini giiciini.i birak1p ko-
1an bir ka~ yiiz. bin vatandaim da bulun
dugunu, bunlarm da kurtanlacagmt soy -
Jedi. 

Meb'uslar aras1ndaki munakafalar 
Osman Sevki tekrar soz alarak, takri

rinin reye konmasmda 1srar etti. 
Besim Atalay herhangi bir kanun ha

kiki ihtiyacdan dogarsa, o memleketin 
ruhuna uygun oldugunu soyledi. Ve iii 
medreseye diiiiirmemek laztm geldiii;ini 
ilave ctti. 

Osman Sevki - Affedersiniz. S1hhi
ye enciimeni medrese dei(ildir. 

Bcsim Atalay - Memlekctin gcni,Ii
i(i meydandadir. Evlenmeyi kolaylaitir
mak i~in ~ahimahyJZ. Niifusa ihtiyac1 o
lan bir memlekettc bekarlan kendi hali
ne b1rakmak !Oyle dursun, evlenmeyi ko
layla11Jrmak icin kanunlar yapmak la -
z1md1r ve koyliimiiziin biinyesi bay dok
torun dedigi gibi degildir. Evlenebilir. 
Heriey evlenme aleyhine, herkes evlen
me aleyhine. Memleketteki mum unsur
lar Tiirkliigiin ~oga\mas1 aleyhine her -
giin propaganda yap1p duruyorlar. hte 
size ~ikolatadan ~1kan bir kag1d1 okuyo
rum: «Derdin yoksa s0ylenme, borcun 
yoksa evlenme !» Bunu memlekelin he1 
tarafma dag1hp cocuklarm ellerine veri
yorlar. 

Bundan sonra Osman Sevki Uludag1n, 
kanun layihasmm S1hhiye enciimeni -
ne gitme•i hakkmdaki takriri reye kondu, 
kabul edilmedi. Osman Sevki tekrar soz 

alarak uzun uzad1ya miitalealarda bu · 
lundu. Bu suretle marazi aiklara biiyiik 
bir yer vermi1 olacagm1 da miitalealan 
masmda kaydedcrek dedi ki: 

- Seiki de 60 yaimda bir erkek 
14 • 1 S ya1mda bir kJZa talib olacak -
hr. 

Adliye V ekili - Y a1 16 - 17 olursa 
doksanhgm bunlan almasmm zaran yok 
mu? 

Doktor Sevki izahatma devam etti. 
Bu mada Besim Atalayla aralannda bir 
miinakaia oldu. Besim Atalay dedi ki: 

- Doktor kafasm1 bu iilerde ~ok 
yordugunu sCiyliiyor. 0 yormuisa, benim 
yormad1g1m m1 anla~1lir? 

Osman Sevki - Ben oyle icy soylc
medim. 

Besim Atalay - Oyle buyurdunuz. 
Ben buraya degirmen dammdan gelme
dim. Ben de maarif yolile geldim. Eser
lerim ingi]izce eserlere mehaz oldu. Say
le, senin ka~ eserin var? 

Osman Sevki - Miisabakaya girer
sek, benim de bu vadide soyliyeceklerim 
vard1r. 

Kanun kabul edildi 
Bir miiddet daha miizakereye devam 

edildi. Bundan sonra evlenme ~agm1 e;

kek i~in 17 ve kadm i~in 1) yai olarak 
lcabul eden kanun layihas1 aynen kabul 
edildi. 

Meclisin bugiinkii toplanhsmda, bu 
kanundan baika mahrukat kanun layiha
smm, Emniyet teikilat kanununun ball 
maddelerini dei(iitiren layihanm, Izmir 
vilayeti turistik yollarmm in1as1 ve noter 
kanun layihalarmm da birinci miizake -
rcleri yap1ld1. 

Nakleden: Kemal Rag1b 
nlir m1ydm1z?.. Ol<a olsa iimdi burada 
benirn yammda s1k1hyorsu11uz, degil mi?.. 
Haydi, buyurunuz. · · Ben yalmz ba11ma 
da dolaimm. Siz de eglencenize ge~ kal
maym1z ... Hemen o kibar hammefendi -
nin yanma ko1unuz !., ~ 

- Rica ederim, neler soyliiyorsunuz?. 
Kimin i~in s0yliiyorsunuz ? .. 

- Oyle ya, hangi birinin ... Tamd1k
lanmz arasmda boyleleri o kadar ~ok 
ki ... F akat bu ak1amki hepsinden baskm 
,1kt1. 0, sa~lanm yumurta sansma boya
m11, gozlerine de kal kat siirmeler ~ekrni1 
kadm ... 

- Ha ... ,Su ... Muazzez . ., 
- Adi ne olursa olsun, onu sormu -

yorum size ... liinize de kan!ffiam amma 
kari1ma ge~ip de fazilet taslamaym1z !.. .. 

F eridun giilmege ba1lad1. Perihan biis
biitiin hir~mla1h: 

CUMHURiYET 16 Haziran 1938 

• 

:;;;= 20 F d BiR SAATIN DOGRULUGU 
t:~TitA--~ sene ransa a i(fiNDEKI 175 PAR~A ALE-
f_~ .., TiN UMUMIYETLE MUKEM· 

kalan Turk ~ocugu MELEN HAREKET1Ne 

!stanbul asliye 3 iinci.i hukuk mahke· 
mesinden: 

Beyoglu Yeni9ar11 eski <;:ii;ek9i sokak 
28 No. da mukim Armanuhi tarafmdan 
ayni adreste oturan Misak oglu Vahan 
aleyhine mahkememizin 938/310 nu • 
marali dosyasile ai;1lan feshi nikah da
vasmm tahkikah sirasmda: Mi.iddeaa • 
leyhin ikarnetgah1 me~hul olmas1 hase
bile ilanen tebligat yap1ld1g1 halde ta1'
kikat giini.i rnahkemeye gelmediginden 
hakkmda giyab karan bilittihaz bes 
gi.in zarfmda irn.nen tebligine ve mi.id : 
dei Armanuhi bo§anma istedigini soy • 
liyerek bir de 1slah arzuhali vermi§ ol
makla bu cihetin ilannameye dercine ve 
tahkikatm 12/7 /938 sali saat 14 e talik1· 
na karar verilmi§tir, 

Bu hafta yap1lacak T ABiDiR 
T ek kelime tiirk~e bil- REVUE SAAT1NiN biiti.in yedek ak-

sild , ma~lar1 

Giine~ oynam1yor, 
Be,ikta~la Beykoz 

kar~da~1yor 
Gi.ine'ile Be!iikta§ tak1mlar1 arasmda 

yap1hp 3 • 3 beraberlikle biten kar di:i
final §nd ma~mm oniimiizdeki pazar 
giinii tekran icab ediyordu. Gi.ine§ ku
liibii. $eref stadyomunda inz1batm la -
V1kile temin edilemedigini ve baz1 ta§
km taraftarlarm oyuncular1m hasmane 
muamelelere maruz biraktiklarm1 ileri 
si.ircrck hakkmdan vazg~mi§ ve pazar 
gi.ini.i sahaya tak1m >•karmamaga karar 
vermi§tir. Bunun iizerine, Futbol ajan
h.1\1 da Be§ikta§• hiikmen galib sayarak 
domifinal ma~1m Be!;ikta§ ve Beykoz 
tak1mlan arasmda oynatmaga karar 
vermi~tir. Ajanhgm bu husustaki teb -
ligi §Udur: 

istanbul Futbol ajanltgmdan: 
19/6/1938 pazar giinii yap1lacak rna9lar 

$eref stad1: 
Be§ikta§ (B) - Kas1mpa:;a (A) saat 

14.30 hakem Tank Ozerengin. 
Siileymaniye (A) . istanbulspor (A) 

saat 18 hakcm Fahreddin Somer. 
Besikta§ - Beykoz (§ild) saat 17,30 ha

kem t. M. Apak. 
Yan hakemleri: Hayri Dericioglu ve 

$evki <;anka. 
Not: Bu ma~lar esnasmda, Beykoz, 

Hila!, 1stanbulspor, Si.ileymaniye, Top
kap1 ve Kas1mpa§a kuliiblerinin bu ytl 
kazand1klan kupalar da tevzi edilece -
ginden ilgili kuliib delegelerinin haZlr 
bulunmalan teblig olunur. 

Yilzme tefvik milsabakaai 
Modada yap1lacak 

!stanbul mmtakas1 su sporlan ajan
hgmm haz1rlad1g1, mevsimin faa -
liyet programmdan diin bahset -
mi§tik. Bu programa gi:ire miisa -
bakalarm mi.ihim bir k1sm1, bir 
hayli maddi yard1mlarla viicude getiri
len $eref stadyomundaki pisinde yap1-
lacakti. 1n§aatta yirmi be§ metrelik ni
zami uzunluk biraz fazla ka,tigmdan 
bunu k1saltmak !az1m gelmi~. tahsisat 
bulunmad1gmdan buradaki miisabakalar 
Moda deniz hamarnmm yiizme havuzu
na ahnmi§ttr. Su sporlan ajanhgmm, 
birincisi tehri edilen, yiizme te§vik mii
•abakalannm lkincisi hakktndaki t~b -
ligi §Udur: 

Su sporlari ajanhgmdan: 
Yap1lan program mucibince 19/6/ 

938 pazar giinii yiizme ikinci te~vik mii
sabakasmm saat 14 te Moda havuzunda 
va01lacag1 teblig olunur. 

Halkevi sporcularini davet 
Eminonii Halkevinden: 

Evimiz muhtelit tak1mmm 19/6/938 
pazar giinii Be1ikta§ i;;eref alanmda 
mac;1 oldugundan a§a1!1da adlan yaZJh 
oyuncularm o giin saat (9) da sahada 
bulunmalan. 

Alemdar: Sudi, Si.ileyman, Mahmud 
Demirspor: Cihad, Osman, Hamid 
Langa: Raif, Kami!. Necib 
Alt10k: Alaeddin, Fikret, Murad, Os-

man 
Akmspor: Fehmi, Raif 
Bozkurt: Nairn. 

Bilkre§ aakeri milzeainde 
yang1n 

Bi.ikre§ 15 - Bu sa!bah saat 7 de as
keri miizede yangin c;1km1§ ve miize -
nin c;atisile tavam kamilen yand1ktan 
sonra ate§ saat 10 da sondiiriilmi.i§tiir. 

Yangm esnasmda Harbiye Naz1rile 
nezaret erkam yangm mahalline gele
rek bunlardan bir k1sm1 hayatlan pa
hasma olarak ii;eri girmi1ler ve fevka
lade tarihi k1ymeti olan e§yay1 her ih
timale kar§• di§an i;1karml§lard1r. 

- Bir de giiliiyorsunuz I.. Bu kadanna 
1a1llm, dogrusu ... 

- Giiliiyorum, ~ocukc;a 1eyler diiiii
nuyorsunuz da ondan .. . Bu kadmla be
nim aramda bir 1ey olahilecegini nas1! 
aklmJZa getiriyorsunuz, ona 1a11yorum. 

- tftira etmiyorum ya ... Neler ko · 
nuitugunuzu kulag1mla duydwn; nas1l 
konu1tugunuzu goziimle gordiim. Bir 
kadmm bir erkekle bu kadar senli benli 
konuiabilmesi i~in ..... . 

- Muazzez. iiyle kadmlardand1r ki 
hcrkesle senli benli konuiur. Z aten, onu 
goriir gormez, ne oldugunu siz de anlam11-
S1mzd1r. D iin geceyi beraber g~irdigi bir 
erkege de sen der; daha bugiin tam1llg1 
bir yabanc1ya da ... Bunlar herkesin ka -
d1md1r, gene de hie; kimsenin olam1yan 
kadmlardandtr. 

- Tebrik ederim, ~ok kibar ahbab
lanmz var. Hele bununla pek eskiden 
tam1t1gm1z anla\1hyor ... Ostclik, evli ol· 
dugunuzu da saldamamza bak1hrsa .. , 

- Demek ki bizi enikonu dinlediniz? 
Benim aile hayallm, boyle kadmlann ag
!ma yaraimaz da onun i~in soylemedim. 
Ona hesab vermege borclu degildim. Ev
lendim mi, hala bekar m:y1m, ona ne d i
ye anlatay1m ? .• 

- Anlatsaniz ne ~1kar?. Ondan bir 

sam1 bulundugu i9in tamirinin kolay 
miyen bir Tiirk genci 01rnas1 butun saat9nerce mahirndur. 

Fabrika kendi icad1 olan bir makine 
memlekete dondii ile ihtira1 olan saatlerin bir saniyenin 

20 senelik hasrettcn sonra memleketine 
kavu§an Figani 

Urnumi Harbden evvel ihhsas yapmak 
iizere Parise giden ve orada Marse! ismin 
de bir F rans1z k1zile evlenerek memleke
te donen Aziz isminde bir doktorun bu -
rada bir ~ocugu diinyaya gelmi1, fakat 
bir miiddet sonra doktor olmiiitiir. 

Doktorun F ransJZ kans1, kocasmm o
liimiinden sonra, heniiz iki ya1mda bulu
nan ~ocugile beraber, Pariste bulunan 
ailesinin yamna gitmi1tir. Bu kadm, Pa -
riste bir komiserle evlenmi§, ondan da iki 
~ocugu olmu1tur. Marse!, yeni kocaSJn -
dan olan diger iki ~ocukla beraber, mer -
hum doktorun Figani ismindeki ~ocugu • 
nu tam bir F rans1z terbiyesine gore bii -
yiitmiiitiir. Marse!, F ransJZ kocasmdan 
aynlm11, Cezayire gitmi1, ~ocuklanm da 
beraber gotiirmiiitiir. figani, Cezayirde 
lise tahsilini bitirmi1 ve ge~en sene Tica -
ret mektebinden birincilikle diploma al -
m11tir. 

Merhum doktor Azizin memleketimiz
deki akrabalan, bu 'ocugu bulmak i'in 
senelerdenberi ugra1m11lardir. Bir ~ok 
yerlere ba1vurulmu1, miiteaddid 1ehirlei
de ara1hrmalar yap1lm11, nihayet merhum 
doktor Azizin karde1inin oglu F eridun 
Demokan bu iii iizerine alarak Marsel'i 
ve Figaniyi Cezayirde bulmu1tur. 

F eridun Demokan, Figani ii• muha -
berc etmi1 ve Tiirkiyeye gelmege davet 
eylemiitir. Figani, F ransa hiikumeti ta -
rafmdan askere almmak istendigi halde, 
kendisinin Tiirk oldugunu soyliyerek bu 
talebi kabul etmemi1 ve Cezayirden Pa
rise g!derek amcazadesile gorii1mii1tiir. 
Figaninin Tiirkiyeye gelebilmesi 1,m 
kendisine pasaport verilmesi hakkmda 
D ahiliye Vekaletine miiracaat edilmi1 ve 
,ocugun dogum yeri olan Alaiyeden nii
fus kaydi bulunmu1 ve pasaport veril -
miitir. 

Yirmi senedenberi Fransada bulunan 
ve tek kelime ti.irk~e bilmiyen bu halis 
Tiirk ~ocugu diin sabahki Avrupa trenile 
1ehrimize gclmi1tir. Kendisile goriiien 
bir muharririmize: 

«- Annemden aynlmakhg1ma rag -
men oz memleketime geldigimden dolay1 
biiyiik bir sevinc i,indeyim. K1sa zaman
da rnemleketimin dilini ogrenecegim ve 
sonra Tiirk ordusunda askerlik vazifemi 
ifa edecegim.» demi<tir. 

lngilterede milli mildafaa 
istikraz1 

Londra 15 (Hususi) - 80 milyon 
sterlinlik yeni milli mi.idafaa dahili is
tikraz1 bu sabah a91lm1§ ve halkm gi:is
terdigi biiyi.ik ragbet neticesinde i:igle
yin tamamcn kapanm1§tir. 

korkunuz mu var?, .. 
- Size gene soyliiyorum. Bu kadmla 

benim aramda hi~bir 1ey yok. .. Ne ol
mu1u var, ne de clacag1... Onun 1~m 
nesinden korkay1m. Muazzez, bclki siz 
de admt duymu1sunuzdur, bizdc artist 
ge~inen kadmlardan ... Biraz yiiz.iine ba
k1lacak kadar giizelligi var, biraz da isti
dad1 .. . Onun i,in bizim tiyatro hayatm
da en ,ok tanmm11, en ,ok sivrilmii bir 
kadm ... AgabeS,im Mahir Mecdi, ara
ma piyesi de yazar. Bu kadm da onun pi
yeslerinde birka~ defa ba1rolleri oynad1. 
Oradan tamyorum. 

- Sizi bu kadar gorecegi geldigine 
gore benimle evleninciye kadar, pek S1k, 
geceli giindiizlii gorii1iiyonnu1sunuz, de
mek ... 

- Hep o tiyat'o i1Ieri i,in ... Arama 
artistler, miiellifler toplamrlar; hep bir 
arada eglenirler. Ben de ...... Agabegim 
de beni, hemen her zaman bcraber gotii
riirdii. lite bu ... Evlendigimi soyliyeyim 
de gitsin arkada1larma anlatsm, gclecek 
haftaya hepsi buraya toplansmlar, ziya
fet isteriz, diye as1lsmlar, iyi bir §CY mi 
sanki? .. 

P erihanin ofkesi birdenbire dii1tii. Fe
ridunun sesinde oyle inandmc1 bir piiriiz
siizliik vard1 ki yalan soylemedigini 0 da 

yiizde, binde birine kadar ayanm i:il -
~ebilir. 

!§te bi:iyle fenn! a!at ve miikemmel 
bir kontrol sayesinde, presizyon dere -
ccsinde nadir gc,ilmi§ REVUE SAAT
LERiNt vi.icude getirrni§tir. 

Bir REVUE SAAT! alan herkes, cid
den ziklymet bir e§ya sahibi olur. 

E 
Tamnmt§ saat9ilerde araym1z. 
REVUE fabrikalarmm sail§ deposu: 

istanbul Bah9ekap1, Ta§ Han 22, Tele
fon: 21354. 

Satihk kargir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A

rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biiti.in teferri.iati tamam 
miicedded bir ev sahllkhr. tlgleden 
sonra !~indekilere mi.iracaat. 

- ---

Mumaileyh Vahanm mezkur giin ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir ve
kili kanuni gi:indermesi ve aksi takdir• 
de g1yabmda tahkikat ve muhakemeye 
devam olunarak bir daha mahkemeye 
kabul olunm1yacag1 teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (8417) 

Tashih I 

15 hazir•n 938 tarihli ve 5060 numa • 
rah niishammn 9 uncu sahifesinde 1 ve 
2 nci siitunlarmda Prevantoryum ve 
Sanatoryom direkti:irliigiine aid ilamn 
5 inci satmndaki yirmi bin kilo ekmelt 
sehven iki bin, keza ayni sahrda iki bin 
lira sehven yirmi bin lira §eklinde ya , 
z1ld1gmdan keyfiyet tashih olunur. 

-- - -
NEVROZiN 

" 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, kir1khk ve biitiin 
a grilar1n1z1 derhal keser. lcab1nda giinde 3 ka§e ahnabilir. -------
Edirne icra Memurlugundan: 

Edirnenin Dilaverbey mahallesinde rnukim iken 1talyamn Milano §eh. 
rinde Viya Volteru No: 4 te zahire ticaretile i§tigal etmekte olan ve ora· 
da bulunm1yan ve adresi rne~hul kalan Hay1m oglu Avrama: 

Edirnenin Hasanpa<;a mahallesinde 63 numarah evde mukim iken 23/ 
5/934 tarihinde i:ilen tiiccardan Bohor oglu Hayrm Gerona yed.i yiiz lira 
mukabilinde ipotek ettiginiz Sal iskelesindeki magaza hisseniz Hay1m Ge
ronunun i:iliimi.i ile bu borcu miras~1lara intikali ve mirasi;1lardan Leya ve 
Bohorun Tiirk vatanda§hgmdan iskat1 dolay1sile bunlara aid ipotek hisse. 
lerinin hazinece tasfiyesi Heyeti Vekile karan iktizasmdan bulundugun -
dan icta ~!Ii~ Sulh mahkemesinin bu hU$IUlaki karar1 mucibince 
mezkur magazanm tamamma 1500 lira k1ymet takdiri ile satihga ~1kartl• 

rnl~ cildugundan ipotek borcumuzun odendigi veya imhal edildigi hakkm· 
daki itirazm1Z1 bHdirmek iizere l!ldirne 1cra tetkik merciince kirk giin miid· 
detle ilanen tebligat yap1lmasma 8/6/938 tarihinde karar verilmi§ oldu· 
gundan bu hususa aid itirazmIZm !;ifahl veya tahriri olarak Edirne tcra 
dairesine bildirilmesi liizumu ve aksi halde esnai sati1ta vaki olacak hi~ 
bir itirazm kabul ve tetkik eC.ilmiyccegi ilanen teblig olunur. ( 3582 ) 

Son sistem ELEKTA 
K1ymetinden a,ag1ya sat.Ian 
GRAMOFONLAR 

TUrkiyenin her yerine tesllm 15 llraya 
SlparlJler gUnO gOnUne g6nderlllr. 

Gramofon bedelle ri post a lie d e gdnderilebilir. 

NiHAT l~IK 
Radyo Gramofon ve plak magazas1 Sirkeci No 37 • 

Tiirkkusu , Gen el Direktorliigiinden: 
Ankara ve tnoniinde bulunan Tiirkku§U mensublarma yap!inlacak 

gi:imlek ve kravatlar eksiltmiye konulmu'itur. 
Mensublarm adedi 55, yaptm.lacak gi:imlekler ikisi hakl ve ikisi beyaz 

olmak iizere di:irder adetten 220 tanedir, Aynca 110 tane siyah ve 110 tane 
beyaz kiravat yaptmlacaktir. 

Beyaz gcmleklere 250, haki gomleklere 300 kuru§ fiat takdir ec.ilmi§
tir. Kravatlarm tanesi 30 kuru§tur. Bu fiatlar Ankarada Kurumda teslim
dir. 

ihalesi 22 haziran 1938 ~ar§amba giinii saat 15 te Ankarada Ti.irkku!iu 
Gene! Direkti:irliigunde yap1lacaktir. !steklilerin belli giin ve saatte ve
saik ve 50,33 liradan ibaret ilk teminatlarile birlikte miiracaat etrneleri, 
buna aid 'iartname ve kuma'i niimunesinin hergiin Tiirkku§U Gene! Di· 
rektorliigi.inde gi:iriilebilecegi ilan olunur. ( 3592 ) 

anl ad1. Birdenbire ywnuiam11 gibi goriin
mek de istemedi: 

- N e de olsa, bu kadar kalabahgm 
i,inde, boyle kadmlarl a ortaya ~1kmasa
mz. daha iyi olur, sanmm. 1kimizi de ta
n;yanlar var .. . 

- D ogru . . . F akat, yan1rna geldigi 
zaman ka~amazd1m ki .. . Sizinle bera -
berken boylelerine sclam bile vermedigi
mi goriiyorsunuz ... 

- D emek ki biitiin tamd1klarm1z ya 
sac;1 sakal1 u.zam11 iairler, filozofla r, ya
hud da boyle boyah bebekler oyle mi? .. 

F eridun sesini ~1karmad1. Bu da bu 
kadarla kapanm11 oldu. 

-12 -
Gene bir akiam yemekten sonra gez

mege c;1kt1lar. D ile yakm bir yerde sala1 
kazinolann birinde k1r balosu vard1. 0 · 
radan g~erken Pcrihan : 

- H aydi, girclim .. . 
D edi. F eridun da ister istemez boyun 

egdi. D aha erkendi. K alabahk bashrma
m11h. Birc;ok masalar boi duruyordu. 
Kap1dan i,eriye girer girmez Pcrihan, 
sanki birini anyonnu1 gibi, bakmd1 .. . 
Masalann birinde bir kadmla ii~ dart 
gene oturuyordu. Kadm oyle yapmac1k
larla kmhp dokiiliiyor, o kadar yiiksek 
sesle giiliiiiiyordu ki i~eriye girenlerin 

hepsi bir kcre durup onlara bakmaktan 
kendisini alam1yordu. Perihan, yuru ~ 
di.i. Onlarm hemen yamba1mdaki masa• 
ya gec;ti, oturdu. F eridun, can s1kmt1s1• 
m bell i ebnemek i~in kendini gii~ tutuyor1 
du. 0 da kam mm karimndaki sandalye
yi ~ekti . 

A rkala nndaki mosadan hep oyle f1S1l· 
ti lar, sonra da ikide birde c;1lgm giilii1me• 
ler geliyordu. Bo1 bulundu, oraya dogru 
bakll. Kadm da yamndakilerle konu1ma• 
y1 b1rak11. G iiliimsedi. F eridun kendi 
kendine soylenir gibi: 

- Bu da kim biiyle? .. 
D edi . 
- Tanumyor musunuz, sanki? .• 
- Nereden tamyacag1m? .. 
- UstahgmJZa 1a11yorum, dogrusu . .. 

0 kadar sogukkanhsm1z, mas1 gelince 
kendinizi o kadar iyi tutuyorsunuz ki . . • 

- Bu iltifat gene neden icab etti ? ... 
Bo1 bulundum, arkama doniip bakt1m 
diye mi ? ... Ne bileyim, ~ok giiliiyor, c;ok 
giiriiltii ediyor da, merak ettirn. 

- S eiki o da kendini size duyurma· 
ga ~ah1iyor l. .. 

- Bana m1? ... 
- Oyle ya... Hal a tamyamadm1z 

m1 ? .. Sizinkilerden, a can!m!. . 
CArkasi var ) 



16 Haziran 1938 CUMHURiYET 

Planorle yapdan diinya rokoru 

• l 

Tiirhhufu muallimlerinden A.Ii Yildizin lnonii yiihseh yelhen UfU· 

fu hampinda, pliinorile havalanar ah 14 aaat 20 dakika siiren bir UfU• 

Yapt1g1nr, bu suretle 13 aaat 59 dahikalrh diinya rokorunu h1rd1g1n~ 
•evincle bildirmiftih. Bundan baf ha Tiirhhufu ogretmen namzedle
rinden Cemal Aytafla arkada'' Ra aim de bir diinya ikinciliii kazan
"11flard rr. 

Yukarrdaki resim, kahraman ufucularimrzt goatermektedir. Orta
daki tayyareci, Ali Y Jdrzdir. 

·························································································································· 
Gureba hastanesinde f enni bir miisamere 

Dermatologlar cemiyeti, bu sene son 
i~timam1, Prof. Tahlt <;amlmm §erefme 
Gureba hastanesinde yapm1§hr. 

Bu toplanhya, Ankara Numune h~ • 
tanesi dermatoloji profesiirii :Marchio
nini, T1b Fakiiltesinden Prof. Ohern • 

dozt, Prof. Braun, Prof. 1gersheimer 
ve h".'arz, Giilhane seririyatmdan 
Prof. Niyazi Gi:>zcii ve Fakiiltenin bir 
kmm do,entleri ve memleketimizin 
maruf eski dermatologlan i§tirak et -
mi§lerdir. 

70 • • mc1 Alman 

Alman lisesinin 70 ind yildoniimii miinasebeti!e diin yaptlan merasim 

Diin, Alman !isesi ve Ticaret mekte - I Diploma tevziinden sonra keman ve 
binin 70 inci y1ldiiniimii kutlulank~tt\ piyano ile mektebin kii~iik talebeleri 
M · k I b '·k b' daveth u es tarafJ d erasune a a au ir n an §arlolar siiy!enmi• merasi -

1 . • la ba§Ian - " 
huzurunda stiklal maq1miz f d 0 me saat altiya dogru nihayet verilmi§· 
ml§, lisenin miidiirii ~ii'?~n ta:a med~- tir. 
mektebin 70 y1lhk mesalSI hulasa 
mi§tir. .. 

Mekteb miidUrUnUn nutkunu mute -
. · · ve 

ak1b mektebin idare heyeh re1s1 . 
Doy~ Bank direktiirii Fost da kisa b~ 
konferans verm~, ilim hayatma kendi
lerini vakfeden, muallimlerin mesa • 
. . . "kr I k d t . t'• Bundan 1sm1 §U an a ay e mi§ u • 

1 
b 

sonra diploma tevzi edilmi§ ve 7 ta e ~ 
. . d Joymeth ye mekteb idares1 tarafm an 

kitablar hediye edilmi§tir. 

Biiyiik Hikaye: 1 

Macariatanda yild1r1mdan 
19 kiti oldii 

~udape§te 15 - DUn gece bUtUn Ma
can1standa 'ok §iddetli firtmalar ~lkml§ 
ve 9 ~i Ylidmmdan Blmii§tiir. Maddi 
hasar oldukoa mUhi' d' B d •. m 1r. 

u ape§tenm Neupe§t mahallesinde 
1?3 evi .su basm1§hr. Maira dag1 etek!e
rmde bir,ok nahiye!er tamamile su al -
tmda kalm1§tir. 

Turk tiitiinciiliigii 

iizerinde bir 

hasbihal 
(BMmakaZeden devamJ 

Bu vesile ile memleketin tiitiln mahsu
lu uzerinde bir kere daha durmakhg1m1z 
asla fazla gorulemez. Tutiinun milli 
ekonomimizle beraber devlet finans1m1z

da i1gal ettigi mevki <;ok biiyuktur, ve bu 
mevki bilhassa Cl1l11huriyet devrinde <;ok 
buyiimiiitiir. En iyi tutiln mmtakalanmn 
elimizde bulundugu imparatorluk dcvri
ne nisbetle Cumhuriyetin Milli Misak hu

dudlan i~inde hem daha ~ok, hem daha 
nefis tutiinler yeti§tirmege muvaffak ol
duk. Tutunun devlet haznesine temin et
tigi varidat hissesi ise but~emizin sekizde 
dokuzda biri derecesine yuksclmi1tir. 

Dunya ikt1Sadi vaziyebnm Umumi 
Harbden dogarak ha.la devam eden dii
zensizligi il'inde diinyada tutun plasman
lanm1z her zaman muttarid bir kolay
hkla yurumuyor. Buna ragmen Turk tu

tUnleri iohret vc k1ymetlerini muhafaza 
etmekte ve bazan zorluklarla olsa da a
d1m ad1m yer kazanmaktad1r. Bu iie dev
let ehcmmiyet veriyor ve lnhisar 1daremiz 

bu hususta kendisine duien vazifeleri 
azami gayret ve itina ile gorup gidiyor. 
Herieyden onee bu me§kur vc tam yerin-

1 de mesaiyi takdir etmek ve onda marla 
devam1 temin i~in de bu mesaiyi te§Vik 
eylemek laz1mdir. 

Haricde yeni yeni pazarlar elde ctmek 
ve mevcudlannm daha verimli iilemesini 
kolayla1brmak i~in yap1lacak i1ler vardir 
ki Cumhuriyet rejimi kuruldu kurulah 
devlct lnhisar 1daremiz bu yolda yiini
mege l'ahimaktan ha.Ii degildir. Bununla 

beraber gittik~e artan bilgimizin gittik<;e 
artacak cesaretlerimizle teyid olunmasm1 
istiyebiliriz. TUrk tutununun dunya piya
sasmda mevki tutmasm1 temin hesabma 
ne fedakarhk ihtiyar olunsa yeri olacag1-

na kat'iyetle kaniiz. Kendimiz reklam 
yapmakta henuz kafi derccedc terakki et
memi1sek harmanlanna tutunlcrimizden 
ehemmiyetli nisbctlcr kan§bran firmala-

rm reklam masraflanna k1Smen olsun ~
tirak cdebiliriz. Dunya piyasasmda TUrk 
tutununU plase eden gayrctli adamlara ve 
bilhassa kendi vatanda1lanm1za yard1m 

etmcliyiz. Dunyada TUrk tutuniinu plase 
edecek salahiyetli vatandailarm adedleri 
nekadar <;ogahrsa bu guzel mahsulumu
zUn memlekcte getirecegi faydalar o ka

dar ~ok olacakhr. 

Dahili imalahm1ia gelince bunda da 
hergiin daha itinah davranmak liizumunu 
bir defa daha ve daima tekrar etmek asla 
yersiz say1lamaz. Tutunun ,1khg1 memle

ketteki tutiln mamulat1 kendi baima bir 
reklam teikil edecek ve<;hile nefis ve za
rif olmahdir. Ye nihayet tutun yeti1tirici
lerimiz i1lerinde ievkle devam edebilmek 
i<;in emeklerinin mukafahm almahlard1r. 
Hele bunlann i<;inde Hendekliler gibi 

hemen hepsi denilecek buyuk ~oklugu 
~oluk ~ocuklarile birlikte l'ah1an ku9Uk 
<;ift~ilerden murekkeb olanlar daha ziya
de sahabetc lay1ktirlar. 

lite Hendeklilerin mektublan vesilesi
le k1sa bir hasbihal ki maksad1 hepimizin 
dikkatini bir daha tutunun ziraatile bera
ber ahm sahm1 iizerinde toplamaktan 
ibarettir. 

YUNUS NADI 

lngiliz kabinesinin diinkil 
toplantts1 

Londra 15 - 1ngiliz kabinesi, M. 
Cemberlayn'in riyasctinde toplanm1§hr. 
Kabine, bu toplant1S1m dahili ve harici 
meselelerin gozden gec;irilmesine tahsis 
etmi§tir. 

Yazan: Viki Baum 
Tiirk~eai: Cevad Sadik 

- Onu gonderen Fuller' dir, Elen on
da seksepl buldugunu soylemi~. 

Dedigini duydu. Operator: . ... 
- Seiki Madam FUller'in bir b1ldigi 

vardir, dedi. 

--: .Amma Yaptm camm. Alb hafta ona bu delikanhya bir rol buldugumu 
kend15me para veriyorsunuz da sonra ku- tclgrafla bildirirsem belki biraz yumu -
~iicuk bir r?l vermekte tereddud cdiyor - 1ar. Ben mi? Ne munasebet. Onu ke1 -
sunuz? Elh ~o~ar i~in bir sahneyi her • !eden Elen' dir. Hamisi odur. 
bad etmek mi 15tcmiyorsunuz? T ecriibe- F erdinan, Hilda' nm burosunda otur -
de pek de parlak olmad1gm1 biliyorum. muitu. Delikanh, butun zavalhhgma rag
F.ak~t ~ana haber. vereyim ki gayet kibar men, gune1in gene klZln almna du1en 
bir bphr. Halbuki Mak ona bir kulhan- sa9larile oynamasma keyifle bak1yordu. 
beyi rolu vermi1. T ekrar ediyorum, kabi- Mis Hilda: 

- Herhalde bu sefer yamlm11t1. 
F erdinan sallanaraktan kap1dan ~1k 

h. Mis Pemberton onu bekliyordu. Gene 
k1z gayet lath ve davetkar bir sesl~: . 

- Arabam tamirde, dedi. Ben1 evune 
kadar golurmek lutfunda bulunur musu
nuz? 

F erdinan ona sisli gozlerle bakti: 
- Ben otobuslc gidecegim. 
Ve gene klZl beklcmeden uzakla1t1. 

*** 
Fuller, Arfilm studyolannm rejisoriinc 

'•lefon ediyordu. 

liyetli ~ocuktur. Yiyanada deh1etli bir - Sincma artistligi ~1lgmlann mesle -
muvaffakiyet temin etmi1ti. Dinle beni.. gidir, diyordu. Bu meslekte manhga u -

Fuller sesini al<;altb: yan hi~ biriey bulamazsm1z. Bazan, tee
- Senden istedigim dost~a. bir hiz - riibede muvaffak olam1yanlara ii verilir 

mettir. Sonradan mukabele edecegime e- de, muvaffak olanlar kap1 d11an edilir. 
min olabilirsin. HayJr, ailevi hi~bir rab1- F erdinan zoraki gulumsedi: 
tam1z yoktur. Elen'in angaryaSl, ne ya- - Bunlan gonliimii almak i9in soylu-
parsm. Kanm Honoloulou'ya gitti. Ni~in yorsunuz, te§ekkur ederim. Fakat iyinin 
mi? Kadmlann i1ine ak1l m1 erer? Eger iyi, kotunUn kotU oldugunu bilirim. Be -

iranla 

aras1nda 

M1s1r 

s1hriyet 

iran Veliahdi ile Prenses 
F evziyenin diigiinleri 

~elecek sene yapdacak 

MlSlr Krabmn hem§iresi 
Pren~cs Fevziye 

Iran V cliahdi Prcns Mehmed R1za 
Pehlevi ile M1S1r Kralmm hem1iresi P.ren
ses F evziye arasmda bir izdivacm takar -
rUr ettigini yazm11bk. Son alman habcrle
re gore, T ahranda yap1lacak olan dugii
nun teferruabnl kararla1brmak iizere 
Kahireye lrandan bir heyet gelmi1tir. 

Yiiksek 1ahsiyetlerden mUrekkeb olan 
bu heyet, ~ok k1ymetli hediyeleri hamil 
olarak lrandan otomobille yola ~1km11 ve 
Bagdadda biraz durduktan sonra tekrar 
yola devam etmi1tir. Yirmi be§ bUyiik ha· 
vul dolduran dugun hediycleri aras1nda 
en k1ymetli iey, Basra korfezinde 1imdi -
ye kadar bulunan in.cilerin en bUyugu o
lan gayet iri bir incidir. ~ahin1ah da, 
Kral F aruka, ziimriidler ve yakutlarla 
suslu, tarihi bir k1hc hediyc etmi1tir. 

Prcnses F evziye onumuzdcki te1rinisa
nidc on ycdisine, ni1anhS1 da, ondan bir 
ka~ gun evvcl on dokuzuna basacakbr. 
Niianhlar biribirlcrini henuz gormemiilrr
dir. 

Dugun tarihi henuz tesbit edilmemiitir. 
Prensesin, annesinin arzusu uzerine, Tah
rana ancak 1940 scnesinde gidecegi soy
lenmi1se de, son gunlerde dola§an §ayia
lara gore, onumUzdeki senenin ilk aylarm
da diigunun y~[>1lmas1 takarrur etmi1tir. 

Nikah Kahirede akdedilecek, ~ahin -
§ah bu vesile ile bizzat Kahireye gelecck
tir. MlSir Kral ailesinin de dugun ll'm 
Tahrana gitmesi aynca mukarrerdir. 

,Sahin§ahm MlSlrda ikametine tahsis e
dilecek olan Antonyadis saray1 hummah 
bir faaliyetle tezyin edilmektedir. Iran 
,Sahmm, M1su seyahatinden istifade ede
rek, musluman devletler arasmda iktisadi 
clbirligi projesini de tahakkuk ettirecegi 
soylenmektedir. 

Berlinde tevkif olunan 
Yahudiler 

Londra 15 (Hususi) - Berlinde yUz 
kadar Yahudi evlerinde tevkif edilmi§
tir. Ka,ak1'1hk yaphklan siiylenen mev
kuflar hudud haricine ~1kanlacakhr. 

Y eni bir karar 
Berlin 15 - Almanya Dahiliye Ne

zareti miisle§an Dr. Stukat'nm, Alman 
hukuk akademisi mecmuasmda bildi -
rildigine giire, Alman ana babadan do
gacak Yahudiler, bundan biiyle Alman 
tebaas1 teHikki edilmiyecek ve bunlarm 
hi~bir milliyeti olm1yacaktir. Diger ta
raftan, Yahudiler, izdivac yolu ile de 
Alman tebaahg1m alam1yacaklardir. 

Yahudiler M1s1ra da sokulmuyor 
Kahire 15 - Dahiliye Nazm ayan 

meclisinde yaphgi beyanatta Yahudile
rin Mmra muhaceretine mani olmalari 
i~in hudud karakollarma kat'i emirler 
'Verildigini siiylemi§tir. 

nim kotu tecriibemin iyi bir nctice dogur
masma imkan yoktur. 

Fuller' in kapm ardma kadar a~1ld1: 
- Bana baksan1za delikanh ! Size rol 

buldum . .Simdi, hemen, o;abucak Arfilm 
studyolanmn rejisoriinu gormege gidimz. 
Hi~ bir1cy sormaym, size hepsini izah e
deccklerdir. lkinci bir defa olarak tali -
hinizi denemek imkamn1 veriyorlar size. 
Herkese nasib olmaz. Ne duruyorsunuz? 
hte §apkamz I Haydi bakahm mar§ mar§! 

Fuller delikanhy1 omzundan iterken: 

- Memleketinizde ne yaptiklanm 
gosterin onalra, diye ilave etti. Duiiiniin, 
Viyanamn ierefi ve haysiyeti mevzuuha
histir. 

F crdinan, kendini tekrar d11arda bul
du, 1apkas1 clindeydi, kafas1 darmada -
gm1kb, yegane tutundugu dal: «Ben size 
soylememii miydim ?» diyen Hilde'nin 
mutebessim ~ehresinin hatuas1yd1. 

*** 
Saat bei bu,ukta F erdinan donmu1 bu-

lunuyordu. Fuller gitmiiti. Yuzundeki se
vinc aydmhgmdan belliydi ki Ferdinan'm 
i~i il'ine s1gm1yor. 

Hilda sordu: 
- Roi verdiler mi size? 
- Evet, alb cevabdan ibaret bir rol. 

' 
Kastellon cephesinde 
~iddetli muharebeler 

Frankist tayyareler Valansiya ve Alikanti 
bombaladdar, bir Fransiz gemisini de batirddar 

[BMtaraf1 I tnct sahtrede J 
Kastellon cephesinde, k1t'alanm1z, 

hareketlerine devam etmi§ ve Figuera. 
la koyii ile bu kiiyiin garbindeki mute -
addid mevzileri ve cenubdaki baz1 te -
peleri zapteylem~tir. 

Kordu cephesinde, baz1 kiiyleri ele 
g~irerek ilk hatlanm1z1 ayni hizaya 
getirdik. 
Kastellon mmtakaarnda fiddetli 

muharebeler 
Madrid 15 - Kastellon mmtakasmda 

\'Ok §iddetli muharebeler olmaktadir. 
Bariyor'dan gelen ve miihim asker ve 
levazimla hiicum eden asiler Sanmato 
yolu boyunca ilerilemege te§ebbUs et • 
mektedir Cumhuriyet,iler §iddetli mu
kabil taarruzlarda bulunarak asileri sa
hil boyunda ~gal ettikleri baz1 nokta
larda ric'ate mecbur k1lm1§lardir. 

Teruel vilayetinde Valverdo civa -
rmda asiler 40 kadar avc1 ve bombard1-
man tayyaresinin yard1mile §iddetli 
taarruzlanm tekrar ederek Kamerana 
yoluna hakim olan tepeleri ele gel'irme
ge ,ah§ml§lard1r. HUkumet~i kuvvetler 
dii§mamn miiteaddid taarruzlanm agir 
zayiatla pUskiirttUkten sonra kah -
ramanca bir mukavemet gostererek 
ric'at etm~lerdir. 
Valansiya limanrnda bir Frana1z 

gemisi bat1rild1 
Valansiya 15 - Frankistlerin tayya -

releri. saat 12.45 te !imam bombard1 -
man etm~lerdir. Bir bomba, Goluva a
dmdaki bir Frans1z gemisine isabet e
derek gemide bir rahne al'ml§ ve gemi 
su almaga ba1Iam1§hr. Miirettebat, ge-

minin batmasma mani olmaga ,all§ 
maktad1r. Telefat yoktur. 

Alikant'in bombard1mam 
Valansiya 15 - Frankistlerin diirt 

bombard1man tayyaresi, saat 9,30 da 
Alikant'1 bombard1man etm~tir. Bu 
tayyareler, kirk bomba atmi§lardir. Bu 
yiizden 17 ki§i yaralamru§ ve baz1 ev -
ler harab olmu§tur. 

Diger taraftan Frankistlerin tayya • 
releri Valansiya civarim ve limanm1 da 
bombard1man etmi§lerdir. Tayyare da
fii bataryalar, faaliyete ge<;erek tayya
relerin hedeflerine isabetli endahtlar 
yapmalanna mani olmu~lardir. 

Barselona 15 - Diin, Kastellon mm
takasmda esir edilmi§ olan iki Alman, 
muntazam k1taata mensub bulunmu • 
yorlardi. Bu esirler, tank teknisiyenle • 
ridir. 

Kastellon'u Alman gemileri mi 
bombardtman etti 

Londra 15 (Hususi) - Havas ajan • 
sma gore, bugiin Kastellon'u bombard1-
man eden zirhhlar Alman zirhhland1r. 
Ayni ajans birka~ giin evvel torpitolar
dan miirekkeb bir Alman filotillasmm 
Cebe!Uttankl ge<;tigini i!ave etmekte
dir. 

Bu haber, ba§ka hi~bir membadan te
yid edilmern~tir. 
lngiliz gemileri gene bombaland1 

Londra 15 - Deyli Ekspres'in husus~ 
muhabiri tarafmdan Alikant'ta yap1l -
ml§ olan tahkikattan anla11ld1gma gii • 
re, her zamanki t.1yyare olan bir Fran
kist tayyaresi 1ngiliz ticaret gemilerini 
born bard1man etmi§tir. 
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Tiirk • Rumen ticareti 
!Ba~tarati I tnel sahtfedel 

alacaklan vardir. Tediye zorluklanm or
tadan kald1rmak suretile iki kom~u mem
leket arasmdaki ticaret mUnasebabmn in
ki1afm1 temin i~in mubadcle usulunu tat
bik etmegi duiunuyoruz. Mesela Roman
ya Turkiyeyc petrol, benzin, kereste ve 
ziraat makineleri verebilir. Buna muka
bil Romanyamn muhtac oldugu bakir, 
komur, pamuk gibi emtia da Turk.iyeden 
temin edilebilir. Bu suretle iki memleket 
arasmda ma! mubadelesi yapmak kabil o
lacakhr. 

Komiu Romanya dururken, TUrkiye
nin uzak memleketlerdcn k.ereste almas1 
ticarct bak1mmdan dogru bir hareket de
gildir. Zira Lehistan kerestesi muhak -
kak daha pahahya malolur. 

Buna mukabil Romanya ise muhtac ol
dugu senevi 10 bin ton bakm Amerika 
gibi uzak memleketlerden temin etmekte -
dir. Halbuki aram1zda mubadele usulu 
tatbik edildigi takdirde, Turkiye muhtac 
oldugu petrol, bcnzin, kereste gibi mal
lan dogrudan dogruya Romanyadan, 
Romanya ise baika piyasalardan ve ii~iin
cU elden sahn ald1g1 ve aralarmda Turk 
mah da bulunan pamuk, manganez, ba
kir, komur gibi emtiay1 dogrudan dogru
ya TUrkiyeden temin edebilecektir. 

Yann akiam Ankaraya giderek bu me
sele hakkmda alakadar makamlarla te -
maslarda buluncag1z. Bu temaslar mu -
said netice verdigi takdirde, Romanya ti
caret odalan umum reisi ve eski Maliye 
Nazm M. Viktor Slavesku·nun riyasc -
tinde Bir Rumen heyeti Turkiyeyc gele
rek bir anla1ma akdine ~ah,acakbr. 

Romanya tuccarlan TUrkiye ile i1 
yapmay1 1iddetle anu ettiklerinden, mU
badele usu!U esas itibarile kabul edilirsc, 
Tiirkiyeden senevi 20 milyon lira k1y -
me tin de mal alma k imkam haS!l olacak -
hr.» 

F akat guzel cevablar. 

T elefon <;ald1. Hilda be§ dakika ka
dar telefonda konuitu. F erdinan, annesi
nin eteklerine as1lan bir ~ocuk gibi bekli
yordu: Hilda 'mn telefonda konu1maS1 
bitince, devam etti: 

- Alb cevab .. Ve partonerim olan 
y1ld1zla dansediyorum. 

0 esnada bir telgraf~1 girdi i9eri .. Hil
da daktilo makinesinde telgrafm cevab1-
m yazd1ktan sonra, F erdinan' a donunce, 
onu dudaklan arahk ve bak11lan cesaret 
dolu gordu. Delikanh: 

- Mis Drake, dedi, Holivud'da be
nim i~in yalmz siz varsm1z. Otekilere ha
yalet nazarile bak1yorum. Size soylemem 
laz1m .. !•Y .. bu ak1am benimle ycmtk 
yer misiniz? 

Hilda, iimdiye kadar yapbg1 gibi, bu 
daveti de reddetmek i~in agl1m a~b, fa
kat, nasil oldugunu kendisi de pek anla
m1yarak, kabul etti. 0 gece yatagmda bu
nu kendi kendine ~yle izah cdecekti: 

«Ac1yorum ona .. Zavalh ~ocuk burada 
kimsesizdir. Bcnden ba1ka kimse kendi
sile me§gul olmuyor.. Hem gayet iy1 
kalbli bir ~ocuk. Kabahk yapacaga hi<; 
benzcmiyor.» 

:·············~····································1 
~ Kad1n ve moda i ..................................................... 

Pariste her sene yap11makt.1 olan 
csu bayrami.nda deniz ve plaj Joyafet· 

Jeri te§hir olunmaktad!r. !§te bu sene. 
nin mayo!anndan giizel bir nilmune. . ..........................................................• 

Kahirede Filiatin i~in 
nilmayi§ yapanlar 

Kahire 15 - Miis!Uman gencligi cemi
yetinin bir i9timamm sonunda bilhassa 
Filistinli talebeden miirekkeb olan bir 
grnp, sokak!arda: cFilistin, Arablarm· 
dir• diye bagirmak suretile bir nilmayi§ 
yapmi§lard!r. Zab1ta, 38 nilmayi§,iyi 
tevkif etmi§tir. 

~ 

Hilda, annesine, yemcge gelmiyecegi
ni tclefonla haber verdi. Bu esnada Fer
dinan ceblerini yokhyarak U<; bu<;uk do
lar ~1kanyordu. Y anaklan birdenbire k1-
zarm11tJ: 

- hte bUtun param, dedi. 

Bir kad1m davet etmek ve sonra ona 
cebindeki paranm miktanm soylemek 
hoi biriey olmasa gerek; fakat '"""dan 
mahcub olmaktansa ... 

Hilda giilerek: 
- Utanacak ne var bunda, dcdi. Ben 

de milycner dogmad1m .. 

On dakika sonra bir i9kili lokantada, 
temiz ve i<; a91c1 bir masada kar11hkh e>

turuyorlard1. 

Hilda kadehini kaldirdi: 

- Muvaffakiyetinizc I 
F erdinan kadehini kaldmh: 

- Saadetinize I 
Gene k1z delikanhnm roliinu merak e

diyordu. Sabirs1zhktan dogma bir accley• 

le: 
- Anlatsamz a, dedi. Alh cevab ve

riyordunuz, degil mi? Hem de giizcl ce
vablar. Ye sonra partonerinizle dansedi • 
yordunuz, oyle mi} 

CArkan "4rl 
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HANGiRENK 
SiZi MES'UD EDER ? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BIR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizii· 
niize korkun~ bir makiyaj man· 
zaras1m verir ve sizi oldugu • 
nuzdan daha fazla ya§l! g5ste· 
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intibab etmenin yegane 
1:aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda 
bir renk ve diger tarafmda ba§
ka renk pudra tecriibe etmek· 
tir. Bu tecriibeyl bemen bugiin, 
size parasiz olarak verileeek 
yen! ve cazib renklerdeki To • 
kalon pudrasile yap1mz. Bu ye
ni cCild renkleri> (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vas1tasile kan§tml· 
tm§br. Sihramiz bir goz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yen! 
puda sayesinde art1k makiyajh 
bir yiiz goriinmiyecektir. Toka· 
lon pudrasi, imtiyazl! bir usu! 
dairesinde cKrema kiipiigii• ile 

PARASIZ= 
u sihramiz yeni 
«Cild renkleri» 
criibe edilebilir. 

kan§tmlm1§tir. Bu sayede pud· 
ranm saatlerce sabit kalmasm1 
temln ettigi gibl pudramn cil· 
din yagh tabli lfrazabru mas • 
setmesine ve bu suretle clldin 
k"Urumasma ve sertle§mesine ve 
binnetice bu~ukluklann zu • 
huruna da mftni olur. Her vakit 
krema kiipiigile kan§tmlnu§ 
me4hur Tokalon pudrasm1 kul· 
lammz ve birka~ giin zarfmda 
teninizde yapacag1 cazib tekem· 
millii gortiniiz, daima kutularm 
iizerindeki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabinda tcreddiid ettiginiz
de !Cltfen !stanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudras1 5) rumuzile vaki ola· 
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
alti ufak paket pudra gondere
cegiz. 

MATBAACILARA 
Vekaletinden : 

1 - A.- Tiirkofis c Haftahk Enformasyoo Biilteni • nin hacm1 1 • 2 for. 
ma ve bask! adedi 3000 olmak iizere 48 saymnm muhammen 
hedeli 3.500 lira. 

B.- Tiirkofis • Ayhk Biilteni • nin hacrn1 3 • 7 forma ve bask1 adedi 
2000 olmak iizere 11 say1S101n muhammen bedeli 4.800 lira. 

C.- Tiirkofis Ayhk Frans1zca • Bfilten Economique • in hacrn1 
3 - 5 forma ve basin adedi 1500 olmak iizere 11 say1smm mu
hammen bedeli 4.000 lira. 

D.- • Smai Miilkiyet Gazetesi • nin hacrn1 1 - 3 forma ve basin 
adedi 600 olmak iizere takriben 10 say1smm muhammen be
deli 750 lira. 

Miifredah ve tahmini bed.clleri yukar1da gosterilen mevkutelerin ba
stlmas1 i~leri ayn ayn olmak iizere a~ik eksiltmiye ~ikartlnu~ltr. 

2 - Taliblerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ak~elerini Malsand1k· 
larma yatird1klarma makbuzlan veya banka mektublarile birlikte 
gelmeleri l8.z:tmd1r. 

3 - ,Sartnameleri .. Ank.arada 1khsad Vekfileti Levaz1m M~dUrliigiinden, 
fstanbulda Tiirkof1s ~ubesinden paras1z olarak almab1hr. 

4 - A~1k eksiltme 1 temmuz 938 cuma giinii saat 10 da Vekalet Salm· 
alma Komisyonu huzurunda yap1lacakhr. ( 3580 ) 

TUrklyemizde Ilk defa haz1rlanan 

ASKER GAZETESi 
Subay - Asker ve askeri okullar gazetesi 

BUGUN ~I KT I 
20 sahife, kab 2 renk, fevkalade yaz1lar. Diinya askerlik tekamiilleri, 

romanlar, askeri yaztlar, komutanlanm1zm hayatlan ve saire. 

ldarehanesi: !stanbul, Ankara caddesi No. 66 

Asker gazetesi tahrir gene! direktorU: . 
Emekli Korgeneral Esad Biilkatm basmakales1 

istanbul T elef on Miidiirliigiinden: 
idaremizin santrallar s~rvisinde 9al1§ltr1lmak iizere San'at okulu elek· 

trik Jusm1 mezunlarma ihtiyac vardir. 
!steklilerin ellerindeki diploma ve di· er vesaikle Zat i§leri 

muracaatleri. 

Tarihi 

Onison 
TUrk musikisl 

Erkek Korosu 
MES'UD CEMiL 

Amirligine 
( 3533~ 

250 sene evvelkii Tilrk bestekArlanmn eaki ve asil Tiirk 
muskisinin, bu hakiki 1aheserleri 

ltrl, Tab'i, Eyyubi Bekir, A~1k Mustafa'y1 
COLUM8iA plaklar1nda dinleyiniz 
••••• PUik numaralari: 17462, 17463, 17464 ••-•lllii' 

CUMHURiYET 

Cumartesi giinii ~1kacak olan 

HAZiRAN SA YISI 
Batten bafa yaz mevzularina hasredllmlttlr. 

izmir Memleket Hastanesi Ba,tabibliginden : 
!zmir Memleket ve E~refpa~a hastanelerinin blr y1U1k ibtiyacm1 kar§l· 

hyacak olan 40,000 kilo ve 18400 lirahk koyun etinin kapah zarf usuli!e 
yap1lan eks1ltmesinde verilen fiat haddi lay1k goriilmediginden 2/6/938 
tarihinden 2/7 /938 taribine kac!ar bir ay i9inde pazarhga ~1kanlm1§hr. 

lstcklilerden ~artnamcyi gormek istiyenler !stanbul S1hhat ve l~timal 
Muavenet Miidiirliigiine miiracaatleri. 

Pazarhga ~tirak edeceklerin de !zmir Vilayet Daimi EncUmeninin top· 
land1g1 her pazartesi ve per!;embe giinleri saat 10 da'! 12. ye .k~dar % 7,5 
temlnab muvakkatesini yatirarak alacajp. makbuzla Izmir V1layet Daimi 
Enciimenine miiracaatleri. • 2052 • ( 3585 ) 

~vlet Demiryollari lfletme Umum Miidiirliigiinden I 
Numaras1, gcni~ligi ve senelik muhammen kira kar§1hg1 a§aii:tda y,az1h 

olan Sirkecide istasyon hududu dahilinde 11 par~a gayrimenkul miizaye
de Nretile ve ti~er sene miiddetle kiraya verilecektir. 

Miizayede 27 /6/938 pazartesi giinii saat 10 da Sirkecide 9 uncu !§letme 
binasmda yaptlacakltr. :;lartnameler parasiz olarak Komisyondan verilmek
tedir. ( 3515) 

Bir senelik muhammen 
No. 
14 
16 
4 
2 
1 

13 
15 
6 
5 
3 

Geni§ligi 
80 m2 

160 m2 
80 m2 
80 m2 
80 m2 
80 m2 
80 m2 
75,46 m2 
77 m2 
80 m2 
10,68 m2 

Nev'i 
Kargir magaza 

• > 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• Kule yeri -Devlet Demiryollan f:;letme Umum Mtidiir!Ugi.inden : 

kira kar§1hg1 
41600 Kr. 
83200 • 
41600 • 
41600 • 
41600 • 
41600 • 
41600 • 
39420 • 
40000 • 
41600 • 

5500 • 

1 - Devlet Demiryollan istasyon smlfmda lstihdam edilmek tizere 
miisabaka lie hareket memur namzedi ahnacakllr. 
A) Miisabakaya i~tirak edebilmek 1,in orta tahsili bitirmi§ olmak; 
B) Tiirk olmak; 
C ) Ya§1 18 den a:;ag1 ve 30 dan ( dahil ) yukan olmamak ; 
D) Asgari bir sene i~in askerlikten muaf olmak; 
E) ldaremiz hekimleri tarafmdan yap1lacak s1hh! muayenelerinde faal 

serviste ~ah~mal(a mani bir ar1za ve hastahg1 olmamak. 
2 - Miisabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi 

lisanlarmdan birine vak1f olanlar 67 lira Ucretle ahnacaklard1r. 
3 - Miisabaka imtiham 9 temmuz 938 cumartesi giinii saat 14 te Hay .. 

darpa:;a, Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, !z. 
mir ve Erzurum t~letme merkezlerinde yap1lacakhr. 

4 - En son miiracaat 8 temmuz 938 cuma gUnUne kaeardir. 
5 - Talibler i:;letmelere ve istasyonlara istida ile muracaat ede -

ceklerdir. 
6 - Kabul ~erait ve evsaf1 hakkmda daha fazla malumat almak is • 

tiyenler i~letme merkezlerine ve istasyonlara miiracaat edebilirler. ( 3588 ) 

SATI!? i LAN I 
istanbul Dordiincii icra Memurlugundan : 

Fatma tarafmdan Vak1f Paralar idaresinden 23283 ikraz numarasile 
bore alman paraya mukabil nmf hissesi birinci derecede ipotek gosteril
mii> olup borcun Odenmemesinden <!.olay1 ipotckli mslf hissesinin satil -
masma karar verilen ve tamamma ehli vukuf tarafmdan 2875 lira k1ymet 
takdir edilmi:; olan Galatada Sultanbeyaz1d mahallesinde Biilbiil sokagm
da eski ve yeni 41, 43, 45 say1h bir taraf1 Hac1 Yorgi diikkam, bir taraf1 
Ermeni katoJ;k kilisesinin arkas1, bir taraf1 bah~e ve onii yo! ile 9evrili 
kayden iistiinde odalan mil§lemil iki kargir diikk1m ve mahallen altmda 
iki diikkam olan bir kargir hanenin evsaI ve mesahas1 a§ag1da yaz1hdir. 

Zemin kat: Mahallen 41 numarah meyhane: 6nii camekan ve cl.emir 
kepenk, zemim ~imento 1,inde duvara gomiilii dort caml! dolab ve bir hala 
olup iistiinde dolab1 olan bir salon vardtr. 

llfahallen 45 numarah diikkan: Zemini mermer dii§eli ve demir ke
penkli olup iistiinde bir oda ve bir ba!as1 vardir. 

Mahallen 41 numarah bane : Zemin katmda k1smen mermer ve los
men ~imento do:;eli bir antre llzerinde bir kuyu ve bir merC,iven all! mevi
cuddur. 

Birinci kat : Bir arahk, malta <!.O§eli i'iode balas1 olan bir mutfak, 
bir dolab ve bir oda. 

!kinci kat: Dolab1 olan bir sofa iizdrinde biri karanlik dart oda, dolab1 
olan bir arahk, bir halit. 

U~iincii kat: Bir sofa iizerinde dort oda, bir dolab, bir ha!it. 
Dordiincii kat: Cati olup bir ,ati dolab1 ve bir sofadan ibarettir. 
Umumi cvsafi: 1kinci katta bir oda ile sofada ve meyhanede elektrik 

vard1r. Binanm bedcn C.Uvarlan kargir i'i ah§•P ve harabdir. Sokak tara· 
finda u,iincii katta iki a~ab :;ahni§ vardtr. 

Mesahas1: Tamam1 115 metre murabba1dir. 
Yukanda hudud, evsaf ve mesahas1 yazili gayrimenkuliin mslf hissesi 

a91k arttirm1ya konmu:; olup 1/8/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 
14 ten 16 ya kadar Adliye binasmdaki dairemizde a,ik artbrma ile sati
lacakhr. Artllrma bedeli mslf hisseye isabet eden muhammeo Juymetin 
% 75 ini buldugu takdirdc gayrimenkul en ~ok arttiranm tizerine iha. 
le edilecek, aksi takdirde en son arttiranm taahhiidii baki kalmak iizere 
arttirma 15 giin miiddctle temdid edilerek 16/8/938 tarihine r ashyan sal! 
giinii saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemizde ikinci a~ik arttirmas1 ya
pilacak ve bu ikinci arttlrmada gayrimenkul en 'ok arttiranm iizerine 
ihale edilecektir. 

Sall~ pe5in<!.ir. Taliblerin arttirnuya girmezden evvel otSlf hisseye isa
bet eden muhammen k1ymetin % 7,5 u nisbetinde pey ak9esi vermeleri ve
ya milli bir bankanm teminat mektubunu ibra<; etmeleri laz1mdtr. 

Birikmi:; vergilerle Belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye re
simleri ve Vakrf icaresi sahlj bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz be. 
dell mii~teriye aiddir. 

2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesinin 4 iincii f1k· 
rasmca, bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakl!larla diger alakadaramn 
ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masrafa <!.air 
olan iddialanm, bu ilamn nesri tarihinden itibaren 20 giin i•inde evralo 
miisbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklari tapu sicillile sabit 
olmadtk,a sah$ bedelinin pay la$masmdan haric kalacaklari, daha fiizla 
mal~~~t almak istiyenlerin 1/7/938 tarll!indcn itibaren herkesin giirebil
mes1 1cm a~tl< bulundurulacak olan arttirma §artnamesile 934/1458 numa· 
rah dosyasina miiracaatleri ilan olunur. · ( 3599 ) 

Doktor aran1yor 
Zonguldak komiir havzas1 merkez ve mmtakalann<!.a bulunan dispan

serlerde 9ah:;mak ve ibraz edecekleri vesika ve ihttsaslara gore ayda ( 200 ) 
Jiradan ( 300 ) liraya kadar iicret verilmek iizere be§ doktora ihtiyac var· 
d1r. Taliblerin sarib adres ve hiiviyetlerile beraber lnsa terciimeiballerini 
ve vesaikin~ Zonguldakta Saghk le§kilab Ba§kanhgma gondermelerl 

( 3583)' 

I 

16 Haziran 1938 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - giindiiz 

ve ac1 
- yagh 
bad em 

... - yags1z 

BALSAMIN KREMLERi 
Biitiin diinyada birinciligi tasdlk edilmi§ s1hh! giizellik kremleridir. Gece 

i•in yagh - giindiiz i~in yags1z ve halis aClbadem ~e§idleri vardir. 
Hususi vazo ve tiiblerde sat1hr. 

1NG1L!Z KANZUK ECZANES! 

Beyoglu • !stanbul 

Malkara Belediyesinden: 
1 - Malkarada tesis olunan elektrik i~lerinde ~ahi>hrtlmak iizere el!i. 

§er lira ayhk iicretle Dizel Motoriinden anlar bir makinist ve bir de elek
trik9! aramyor. Taliblerin ehliyet vesikalarile. 

2 - Biitiin malzeme talibine aid olmak iizere dahili tesisah yapmak 
icin de bir isteklinin ehliyet vesikalarile Malkara Beler!iyesine miiraca
atleri ilan olunur. ( 3584) 

Diinyanm her tarafinda pek biiyUk nam kazanan me§hur -

Mahallebici Hac1 Receb U1ta11 Halim Haktanir 
Bah~ekap1da Celalbey Ham altmdaki §Ubesine merkez olarak mahalli 

mezkilrda Tahir Ham altmda 33 numarada, 

$ark Mahallebicisi 
nam1 albnda bir me§her ac;mi§br 

Halis koyun siitile s1rf §ekerden imal edllmi§ gayet leziz MAHALLEB!. 
stl'TLA~. TAVUKG6Cstt, KE~KttL Ile 

KAYMAKLI ve ENVAI MEYVALI DONDURMA 
yemek istiyenlere mezk(lr me§heri tavsiye ederiz. 

Sovii4ile tavuk suyuna ~orba ve pi!~ vi da gayet nefistir. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Sihhi miiesseselerin umumi ihtiyac1 arasmda kapah zarfla yaptlan ek· 
siltmede lstekli c1km1yan leyli Ebe Yurdunun az1 3000, ~ogu 3500 kilo 
ekme~i kapah zarfla tekrar eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme 1/7/938 cuma giinti sa~t 16 da Cagaloglunda S!hhat ve !~
timal Muavenet Miic:Wrliigii binasmda kurulu Komisyonda yap1lacakt1r. 

Muhammen fiat 10 kuru§lur. Muvakkat garanti 26 lira 25 kuru§lur. 
~artnames1 504 kuru~ mukabilinde Komisyondan ahnabilir. !steklilerin 

cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda yazill belge
ler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuzunu havi zarflan ihale saa· 
linden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 3579 ) 

Denizcilere ilan _, __ .. 
Deniz Bank Istanbul §Uhesi Miidiirliigiinden: 
Ye~i lk oy sis dodOgilnOn maldne km mlarmda olan Ar1zanm tamiri i~in 

ikinci bir illlna kadar laali yetini tatil ettigi alllkadarlara illln olunur. 

Samsun ~rbayl1gindan: 
Elektrik ve su santrallarmm bir senelik ihtiyac1 olan 12,5 too makine 

yaguun mubayaa51 a§ag1daki esaslar dairesinde a,lk ekslltmiye konul • 
mu§lur. 

1 - Satm almacak makine yagmm muhammen bedell c 2720 • liradir. 
2 - Muvakkat teminat ak~esi • 204 • liradir. 
3 - lhalesi 7 /7 /938 per§embe giinii saat 15 te Belediye Daimi En

cumen huzurunda yap1lacaktir. 
4 - Umumi ve fenni ~artname ile mukavelename suretleri, Samsun 

Belediyesi ElektTik - Su l§letme Miidiirliigii ile !stanbul Belediyesi Fen 
i:;leri Miidiirliigiine miiracaatle goriilebilir. 

5 - Ihale, 2490 numarah kanun hiikiimlerine gore icra edilccektir. 
( 3578) 

Bay1ndl1' Belediyesinden : 
10/6/938 tarihinde ihale edilecegi evvelce i!an olunan Baymd1r Bele

diyesinin 30 ton mazut ve makine yaglarma talib '1kmad1gmdan 10/7 /938 
tarihine kadar pazarhkla mubayaasma karar verilmi§lir. Talib olanlarm 
Baymd1r Belediyesinc miiracaatleri. • 1850 • ( 3581 ) 

Cildinizin tahri§ edilme
mesini isterseniz ? 

Diinyamn her tara:fmda scve seve 
kullamlan ve cildi tira§lan sonra 

pamuk gibi yumU§alan 

POKER 
tra§ bu;aklann1 kullan1n1z. 

istanbul Oniversitesi A. E. P. Kornisyonundan: 
Cinsi 

Odun 

Miktan 
Kilo 

318750 

Muhammen 
fiah 

Beher 250 kilosu 
320 kuru~ 

Teminall 

306 Lira 

lstanbul "Oniversitesi merkezile te§ekkiillerine ahnacak odun 4/7/938 
pazartesi giinii saat 15 te Rektiirliikte a~1k eksiltmiye konulmu§lur. 

!steklilerin il;iale giinii kanunda yaz1h vesika ve teminatlarile Komis-
yona gelmeleri. ~artname, liste hergiin Rektorliikte goriiliir. ( 3577) 

istanbul Valoflar Direktorliigii ilanlar1 

Muhammen tlk 
Cinsi Miktari bedeli teminat !hale giinii 

Kilo Kuru§ L. K. 
Kuru iiziim 2500 22 41 25 24/6/938 cuma saat 15 le 
Kuru kay1S1 500 45 17 00 • • • 
Tere yag1 1000 120 90 00 • • • 
Ka§ar peyn.lri 250 65 13 00 • • • 

Gureba hastanesine 938 senesi i~in liizumu olan yukanda cins ve mik
tarlari yazih erzaklara istekli 91kmad1gmdan eksiltmcleri on giin uza· 
ttlm1~br. ihaleleri yukanda yaz1h giin ve saatte Istanbul Vak1flar Ba~mii· 
durliij!ii binasmda toplanan Komisyonda yap1lacaktir. l?artnameleri Le, 
vazim Kalemindc l!iiriil~bilir r ~o65) 
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Profesor Afetin Cenevre 
iiniversitesinde bir nutku 

P rofesor Tiirk 
bahsetti ve 

medenivetinden 
~ok alk1~land1 

[B<Jftarafl 1 lnct aaltll•<i•I 

(Dies Academicus) vcsilesile •OZ 
soylcmek fmallm bana bah§ettigin • 
den dolayi Gen he 0 nivcrsitesinc vc 
onun •aym rektoriine te§ekki.ir ederim. 
Tiirkiyenin •clamlanm Geneve'yc getir· 
mek bcnim ic;in biiyiik bir zevktir. Mcm· 
leketimiz arasmdaki mi.inascbctler eskidir. 
Vaktile Ti.irkiycdc ya11yan Ccnevreli sa· 
at~iler kolonisi arasmda Jan Jak Ru· 
so'nun babasmm bulunmu§ oldugunu u
nutmuyoruz. Bi.iyiik ressam1mz Liotard 
da aram1zda kalm11, o kadar ki edcbiyat· 
ta Tiirk rcs•am1 ismini alm11llr. 

Ti.irkiycdc Atatiirkiin azametli deh~· 
s1 altmda Cumhuriyct rejimi tccssi.is etll
gindcn ve eski yanh1 itiyadlar terkedildi
gindcnberi Gcnevc ilc Ti.irkiye arasmda· 
ki mi.inasebctlcr daha artrm11Ir. 1stanbul 
Dari.ilfiinununun Onivcniteye kalbcdil
mcsinc Gcneve Onivcrsitcsinin bir pro
fesori.i mcrnur cdildigi gibi, gene ayni i.ini
vcrsitcnin bir profesori.i sizin (code} 

nuzdan ahnm11 olan medcni kanunu bir· 
c;ok senelerdir Oniversitemizde tedris et
mi1tir. Birka, hafta oluyor ki, 1~tan~~ 
Biyoloji Enstitiisiindc Onivers1temzm 
sayin mi.imcssillcrindcn bir zooloji profe
sCiriiniin hahrasm1 t..bcilen bronz bir lev· 
ha aS1!m11hr. l~inizden birc;oklan memle
kctimizdc mi.ihim mevkilcr i1gal etmektc· 
fstanbul Oniversites! jcoloji kiirsiisii de 

bu meyandadrr. Son zamanlarda J'~ofc
sor Pittard Ankara ve lstanbul mver· 
sitelerindc vc bi.iyiik bir dinleyici _Itii~esi 
kar§Ismda, bir konferans scrisi verd1. a
denlcrimizi tetkik eden birc;ok miiteha~~is· 
lar Geneve'nin eski talcbelcridir. ~!~er 
taraftan Oniversitelerimizdeki profesoG e
rimiz ve hatta V ckillerirniz arasm~•. be
neve Oniversitcsinin cski talebelen~1 • ~
Iuruz. Geneve'li iistadlarm derslenni u 
sualarda dinliyerck fcyiz almtt olan 
meb'uslanm1Z1, •anayicilcrimizi, ticar:

1
t. a· 

'-·st a 1m· damlanm1Z1, doktorlarunlZl, serve b' . 
Icrimizi, avukatlanmlZl iaymakla itire-
mcm. 

Millctlcr arasindaki ki.iltiir miinasebe~
leri en •ag"lam miinuebetlerdir. 1~ kc;-

. · un a-
hamn muvafakat ve nzasm1, 11l~az0 be!· 
mm birakm1yarak, tahakkuk ettire ' 

k• • h ~- M" t mevcud ol· 1 yegane sa awr. usava . d 
m1yan be1criyettc, mi.isavalt temm e en 
ancak ilimdir. • 

C h . . . A '" k Cumhunyeum urre1S1rmz ta.ur • .•. b · 
timizin yildoni.imli vesilesile irad ett1•~ .. 

1~ 
nutkunda Tiirk milletinin ente c tue 
• , . k k . . tayin vc tesan at vc cem1yct ara tertnt 
bari.iz cttirdikten sonra: • 

o,te bunun iirindir ki ideali~t~: 
her vauta ve her irare ile milletnnt· 
zin yiikaek va11flarin1, yonilm~~ 
faaliyetini, f1tri zek&1in1, ilm~. f · 
zel aan'atlara ve milli birlik 15 e
rine baghhgin1 devamh bir 1~re.tte 
tekamul ettirmektir. Turk mil et~~~ 
pek uygun gelen bu ideal, onu~ u; 
tun be,eriyete kar,1 olan iirttma 
vazifesinde, insanhga yard1m, re-

k t" mu· fah ve aulh a-etirmeainde a 1 • ) 
vaffakiyetini temin edecekhr 

demi1lcrdi. . ed 
Size tcrnin edebilirim ki; Ti.irkiy e 

Cumhuriyct rcjimi kurulduktan so~ra 
memlckctim arhk Oomanh lmparator .. u
gunun son amlardaki manzaru1m .g~s· 

k d. y I d . ·,•iffiat m-termeme te 1r. ap: an en• !lif k k 
k1lablar arasmda Ti.irk kadmmm "I e • 
!er gibi bi.iti.in ferdi ve siyasi hak ann~ 
kazanm11 olmastm bilhassa kayd~1n1e 
icab edcr. Mcmlekrtimdc bir erke h~a
tanda1Ia bir kadm vatanda1 arasmd~ r 
bir fark yoktur. Hemen ilavc eden;nf l 

1 

bu haklara tasarruf bize yeni vaz1 e er 
emretmektedir. 

B .. l · · · baihca u saatte munevvcr erun1z1n ... 
me1galclcrinden biri tarihimizi daha dog
ru olarak tammakhr. 

pi dedigi ba1ltca bi.iyiik camiaya mensub
du. Neolithique'lerdcn evvel bilinmi • 
yen ve bugi.in Avrupaya mebzuliyetle 
Y~Y 1!.m11 olan bu brachycephale tip; Ege
nm ot~ k1~smda Orta Asyadan Marma· 
r~. sah1lle~1ne ~adar gcni§ mmtakalan bu
g~n ol.?ugu. g1bi, i1gal ebni1 ve ebnekte
~1r. Tur~ lmguistique ailesine gelince: 0 
oa Pam1r vc Hindistandan Volga'ya ve 
~rta T unaya kadar (Eura•ie) de biiyiik 
b1r sahay1 kaplar. 

Eger tarihimizde vanlmas1 mi.imkiin 
kaynaga kadar, nesilden ncsile ri.icu ede
ce~ ?lursak - nas1l ki 1svi,reliler de ced
lenn1 anyarak Helvct'lerc ve Celtes'le
re vardirabilirler - Tiirk milletinin ced
lcri eski mcdcniyctlerdc miihim rol 0 oyni
yanlann en cskilcrinden biri oldugu mi.i-
1ahede edilir. Y alruz bu tek mi•ali na
zan itibara alsak dahi tarihimizin bir a
n~nda esk! Mezopotamya'nm en kuvvetli 
b1r devleti olan Si.imerleri ve Anadoluda· 

ki devletlerin en kuvvctlisi olan Hititleri 
~edlerimiz olarak kabul etmek laz1m gc
hr. 

Bu cedlerin medeni vaziyetlerine dair 
birka, senedenberi clde edilen arkeolojik 
vesikalar !•Yam hayret tafsilat meydana 

,1karm11lard1r. Sorbon Tarih ve F elsefei 
ilmiye profesorii Abel Rey'in (Yunanh -

lar~.an evvel 1ark ilmi} adh eserinde Ra· 
det m bu ciimlelerini zikrettigini gori.iyo -
ruz: (Sark mcdcniyctlcrinin Asyada bu 
uzun ¥,iiriiyii§unde Mezopotamyanrn; J • 
ran korfezi plajlarmdan Ege k1yilarma 
kadar, bu inti1ann ilk merkczi oldug· u gii-''/") v (Dur. e gene Abel Rey buna ilavetcn: 
a· aha ~uksek bir medeniyet farzedilme
. rk~e b1zzat Chaldee'nin bile; hakikaten 
t~k. olan merkezi Asya medeniyetinin Pa
•1t1k Okyanusuna, oldugu gibi Akde • 
nizk, /larba, cenuba ve oradan Mrs1ra ve 
§~r .~ yay1lmasrnda ve garba dogru yii • 
ruyu1unde bir merhaleden ba§ka bir 1ey 
olmadig1 lliiriiliir) diyor. 

. ~irkac; saur sonra da (Kappadokya ve 
Fm~yanm mutavamt menziller, Lidya • 
nm l~e son lcrn.si! ve nihayet nokt,ast tJc son 
tev~t YP'i oldu#u giiriiliir) diyor. htc i.i
zennde bu kadar miihim hadiseler cere • 

YTa.'.1 ~hni1 olan bu topraklar, bugiinki.i 
urk d' l '.Ye 1r. Bu vak1alan ba1aran insan • 

D~ hize dii1i.incelerini sCiyliyebilselerdi: 

1 
irckt olarak bu yerlcri hie; tcrketmemi§ 

0 ~amalanndan ve endirekt olarak da 
mu§terck bir kiitlc halinde bu tarihten son· 
~t mcrkezi Asya yolunun daha gerilerin-

en gclmi§ bulunmalan dolay1sile bugiin-

k~ Anadolululan kcndi hakikt halcflcri 
0 aralc tan1rlard1. Omid cdiyorum ki bu
~un ;;tropolojik dclilini yakm bir zaman-

adc c cdcccgiz. Bir taraftan ki.ic;i.ik As
ya a her dcvre aid olarak yap1lan hafri
yatta tcsadiif cttigimiz iskeletlcri toplu -

y~r Ve bu ara§hrmalara hususi bir itina 
~~~:riyo_ruz. Digcr taraftan da Ti.irkiye 

u umcti, tcklifim i.izerine, biiti.in Ti.irki
:1'.cdc Y?llYan halk ic;in genii bir anket tc
s1s etm11 hulunuyor. 

~u ~urctlc bunlann birbirlcrile ve be -
§cnyebn maz1' •1'le h l' · k · k' • a m1 mu aycse 1m ·a -
n1m bulmu• ol • .. . ' acag1z. 

Turk1}cy'b .. · · b •1 b b 1 u umvers1tcye ag 1yan a-
~ ra Rtalan hatirlamakla bahtiyanm, ve 
·tyh cktor, bu baglann takviyc bulma -

51 c ayrrh ncticclcr vcrmck ic;in daha ba1-
ka baglann da t .. .. .. . d' ecssusunu temenn1 c 1yo
rum. 

Memleketinizdc bulundugumuz za -
man, memlekcti' · · di" . . • h mmn a 1 vc 1c;hma1 a • 
~asmTI .:en:ffiis cdiyoruz. Sizler gibi biz 

~.;.. urkiyede bir tek arzu besliyoruz: 
Bullin tecelliyatilc ilmi yi.ikscltmek, iler • 

letmck ve 0 sayedc daha cmniyetli, daha 
1i.imulli.i bir §ckilde c;aliimak. 

T am1mak, hemen ck•eriya birbirini 
sevmcktir. Birbirini !Cvmcksc hiisniiniyet 
sahibi insanlarm sulh dcdiklcri 1eyi fct • 
hetmektir. 

Bizim Bi.iyi.ik Sefimiz Atati.irk; §arki 
Avrupada ve Marmaranm otcsindc her 
vasita ile yiiksck §ahsiyetlerinin biitiin nii
fuz ~e kudretile bu hissi muhafazaya ve 
takviycye c;ah§1yor. 

Bay Rektor; sahabetinizde yeti1en ve 
y_eti1ccc~ olan vc bu c;atmm altmda ge • 
~ird1klen hayahn sad1k hahrasim daima 
ta11yacaklanna emin oldugum Ti.irk ta • 
lebelerinin hahralanni sizin de muhafaza 
ctmenizi dilerim.» 

Vak~ilc bi.itiin yi.iksek mckteble.r~e 
Avrupa medcniyeti Asya medeniyell~;~ 
km diye ogretilirdi. Bunun da fonnu u 
gayet basitti: «Ex Oriente Lux». S~_nr:k 
dan bu mefhumlar y1k1ld1. Biri;ok buy 
alimler aksi olarak Avrupanm AsyaY• 
medenilestirdigini go~termege sava1t1lar. 

Burada Salomon Reinach'm «Le Mira
ge Oriental» yani «;lark Scrab1» . ~dmi 
verdigi me1hur kitabm1 zikredeb1hnm. 
Bugi.in tekrar bu cski formiilii tazelcmek 
izhrarmda oldugumuz ve clle dokunula

bilir bir iekilde canlandlfarak merke~i 
Asyanm vc on Asyamn Avrupa meden•- o KUDREJ VEHB' 
yetinin anaSI oldugunu kabul etrnemiz la- r. I 
z1m geliyor. Ncolithiquc devirden bahse- KURUTLUOGLU 
diyorum, ve gene 'izlerden biri seneler- I<: hastallklara mUtehass1s 1 
denberi bu mczhcbin havariligini yaprnit- Beyoglu lstikl~l caddesi No. 81 
tir. Pazardan ba~ka giinler saat 14· 18. 

Beyaz irktan olan Ti.irkler; antrepolo· Sah gilnleri hakikl lukaraya meccanen 
iik tasniflcrimizin «!'Homo Alpinus» ti· I il••••-baluhr ·•••••ii 

CUMHURlYET 

Maslak cinagelinin i~gii.zii 
[B~tarafl 1 Incl sahtfede) 

Sar1f1n kadin! 
Nihayct saat 8.30 da ckspres gori.in

di.i.. Kadm iici.inci.i mevkidc getirilece -
ginden i•tasyona yakm bir ycrde mcvki 
ald1k ... Lokomotifin arkasmdaki ilk i.i
ciinci.i mevki vagonun pencerclerine dik
katlc bak1yorum .. Son pencerede sar•1m, 
gi.izelcc bir kadm gozi.ime ili1iyor, dcr -
ha! yakla51yorum.. Gozleri aglamaktan 
k1zarm1g, ba1orti.ilii ve kolunda siyah bir 
manto tutuyor ve kompartimanm kap1 -
smda duran polis de gozi.ime ili§iyor .. 
Vagonun oniinde benimle beraber birkac 
ki1i daha var .. Gayriihtiyari birbirimizc 
soyli.iyoruz: 

- hte San1m Kadm. 
F oto muhabirimiz obiektifini di.izclte

rek vagonun kap1•ma yakla§1yor .. F akat 
hayret.. San§m kadm mantosunu giydi ve 
eline bir cicek dcmcti alarak serbcstcc 
vagondan indi ve yiiriimeiie ba1lad1 .. 

San1m Kadm herhalde bu deiiil. fa
kat vagonda da kimsc kalmad1.. Oni.i -
miizden ge.;en kondi.iktori.i yakalad1k ve 
tela§la sorduk: 

- San1m Kadm nerede? 
Kondi.iktor gazcteci oldugumuzu an

lad1 ve: 

- Ondeki kap1dan indi. K1sa boylu 
bir kadm. yamnda polis var.. lskcleye 
dogru yi.iriidiiler, dcdi. 

Derhal iskeleye ftrhyoruz.. Meydan
da kimse yok. Bekleme salonuna giriyo
ruz, cok kalabahk, fakat arad1gun1z1 
goremiyoruz .. Memur kapmndan iskele· 
nin ic tarafma girdiP;imiz zaman kap1lar 
heni.iz ac1l1yor vc ilk <;1kan polisle bera
bcr o ... F akat mccburi bir tereddiid dcv
resi ge<;iriyoruz, ciinki.i bu san1m bir ka
dm degil.. Her ihtimale kar11 beraberin
deki polisc bir defa soruyoruz: 

- Sevim bu mu~ 
Memur ccvab vcrmiyor. Y alruz ha 

sm1 «eve!» makammda salhyor .. 
Scrr1fln kadirr yerine kumral kadin 

Gi.inlerdenberi sar11m kadm olarak 
aramlan Sabriye Mangm, nam1 mi.istean 
Sevimi kar11m1zda kumral olarak gorii
yoruz.. Orta boylu, ~ak1r gozli.i, siyah 
beyaz bir robun i.izcrine rengi solmus si
yah bir manto giymi1. ba1mda boynun
dan s1kma bir ba1orti.isii, korkak ve cc -
kingen nazar!arla ctrafma bakarak poli
sin oni.inde vapura girdi ve ikinci mev -
kiin alt ulonuna indi .. 

Sabriyenin muharririmize 
aoyledikleri 

Vapur Kijprii Adalar iskclesine ya 
nas1rkcn yukan <;tklllar .. Bir arahk kcn
disini konusturmak maksadilc yanma 
sokuldum .. Biiti.in •uallcrime kafasm1 ak
si istikamete <;evircrck cevab vcriyor .. 
Nihayet mii1ki.ilatla 1unlan soylctebil • 
dim: 

«- Kocam Devlet Demiryollarmda 
kazanct ustas1 Hasimdir .. Alli ay cvvel 
kendisini Almanyaya gonderdiler. Zan
nedersem te1rinievvelde gelecek.. Ha1im
den alh yasmda bir cocugum var .. Fa • 
kat birbirimizlc ayr1 ya§1yordulr... Bo • 
1anma davam1z Eski~hirdc devam et -
mekt~dir. Aym on iiciindc davamn •on 
celsesi vard1 .. $ofor Lutfiyi vc Muhiddi
ni tamm1yorum .. Y almz Ali R1zayi ta
mdun amma adm1 Ahmed olarak bili • 
yo rum. 

Ben aym sekizinci gi.inii hamama git
mck iizere Bcyoglundaki pansiyondan 
c;1ktun. F akat hasta oldugumdan i.izerimc 
birdcnbire fcnahk gcldi ve sokakta ba • 
y1ldun. Beni Bcyoglu Belediye hastanc
sinc gotiirdi.ilcr, orada ii,, dort saat kal -
dim ve ak§amiizcri Yapura binerek Hay· 
darpa§aya gcc;tim . Gcccyi bir ahbab1 -
mm evinde gc,irdim vc aym dokuzunda 
trcnc bindim. Aym on i.ii;i.inde yap1lan 
bo§anma da vasma ycti§ffiek istiyordum.» 

Sabriye ba1ka bir1cy soylememektc IS

rar ediyordu, nihayet: 
«- F azla biriey bilmiyorum .. Mah

kemede dinlersiniz» dedi. 
Sarifin kadini Kopriide 

kar~il1yanlar 
Sabriyeyi Kopriidc kalabahk bir ga· 

zeteci grupu kar11lam1§hr. Bu vaziyeti 
goren merakh bir halk ki.itlcsi de kadmm 
pe§ine tak1lm1§hr. 

Sabriyc dogruca Adliycye gctirilmii 
v~ M i.iddciumumilik odasmda kisa bir 
miiddet kald1ktan sonra polis nczarctinc 
ahnm11llr. 
Arabaci Ali de 1ehrimize getirildi 

Di.in sabahki konvansiyonellc, Ali Ri
zanm <;:ekmecede otomobiline ahp Uzun
kopriide buakhg1 arabac1 Ali de 1chri • 
mizc gctirilmi1tir. 

pck sinirli oldugunu gori.iyordum. Ken -1 kopri.iye geldik.. Ali R1za orada benzin 
disini tammad1g1Jll i~in bu sinirli vaziycti- ald1 .. Ben de aynlarak anam Kadriyenin 
nin scbebini soramadun .. Otomobildc ne evine gittim. Yo! mi.iddetince Ali R1za ile 
erkck ve nc de kadm olarak kimsc yoktu» hi~ bir§ey konu1mad1k..» 
demi§tir. Sabriye mevkuf, Ali serbest 

Ali dogruca Adliycyc goti.iri.ilerck biraluldi 
Miiddeiumwniligc teslim cdilmiitir. 

Birinci 1ulh cezoda yapilan sorgu 
Ogleden sonra saat 15 te Sabriye 

Mangmn vc Alinin birinci sulh cezada 
aleni sorgulan yap1lm1§hr. Sabriye, sorgu 
esnasmda iunlan soylemi(tir: 

«- Bir bu~uk ay evvd hmirden A
nafarta vapurile lstanbula geldim.. Ge
minin kaplam Niya>:iyi tan1d1g1mdan va
pura onun vas1tasilc bindim. lstanbula 
gcldigim zaman vapurun aK1s1 Sabrinin 
tavsiyc cttigi Madam So!i'nin cvine git
tim .. Bir miiddet Niyazi bana yard1m o
larak para verdi .. Vak'adan bir hafta ev
vel Madam Eleni, nam1 diger Kamerin 
pansiyonuna ~tim .. Bu pansiyonu bana 
Eleni'nin dostu vcya kocaS! Sabri tamt -
t: Bu pansiyonda birkai; giin hizmct<;ilik 
yaptun .. F akat ha$la oldugumdan De -
miryollannm doktoruna rr.i.iracaat ctmck 
mccburiyetini hissettim. Doktor bana ba
z1 ilaclar vcrdi. F akat §iic yoktu. $i§e tc
min ctmek i~in ismini hallrhyamad1g1m bir 
ote!de ,ah1an Necati isminde bir tamd1ga 
miiracaat ettim .. ;li~lcri bulduktan sonra 
N ecati ile biraz konu1tum.. Bu suada 
N ccati bana: 

- Seni agabeyimle evlendirelim, de
di. 

Ben de cevabcn mahkemem var, bir • 
§CY soyliyemem .. F akat bir Ir.ere kendisini 
giircyim dcdim. Ertesi gi.inii resmini gor
diigi.im vc bana Mthmcd diyc takdim c
dilen Ali R1za ile tam1tun .. Bana izdi -
vac tcklif etti. Kabul cttim ve kcndisile 
anlaitik .. Ve Eleni' nin boi olan bir oda
Slnt tuttwn .. Onun bir ufak bavulunu, 
btnim de sand1g1m1 ve yatag1m1 huraya 
getirdik .. 

Ertesi gi.ini.i pazardr. Ali R1za beni a
ilcsinc tamtmak i.izcrc Kartala gotiirdii .. 
Talr.ribcn on gi.in evveldi. Ab!aS1nm evin
de bir saat kadar oturduk vc tekrar eve 
dondiik.. Ak1am pansiyon komiumuz 
Neda, o gece i,in Bc1ikta1ta Suad Park
ta 0 ymyacagm1 siiylcdi vc gclin gori.in de
di. Saat 11 e kadar Bc1ikta1ta idik. Eve 
avdet cttikten sonra bir daha sokaga <;1k
mad1m ... Y almz aym sekizinde hamama 
gitmek iizcrc pansiyondan ~1khm .. F akat 
sokakta iizerime fenahlr. geldi .. Bay1lm1-
11m.. Beni eczaneye, oradan da imd~d1 
sihhi otomobilile Belediye hastanesmc 
goti.irdi.ilcr .. Hastaneden 4 buc;ukta >Ik • 
hm ve dogruca Haydarpaiaya gcc;erek 
ahbab1m1z montor Arab Kadrinin evin • 
de kald1m.. Ertcsi •abah, yani aym do • 
kuzunda sabah trcnile de Eski1ehre git -
tim.. Oraya kocamla olan bo'3-nma mu
hakcmcsindc bulunup tekrar donecck -
tim .. Onun ic;in CIY"-mt almad1m.. F akat 
E,ki1chirde dargm oldugum babamla ba
niugundan <1yalanm1 gondermesi i~in 
pansiyon sahibinc mcktub yazd1m .. 

Hakim Rc1id sordu: 
- Peki giderken nic;in bu kadar za -

man beraber oturdugun Ali R.izaya vc -
da etmcdin ve nic;in mektubuna e§yamn 
polislcrin clinc gec;mcrnesini yazdm? 

Sabriyc bu suali kac;amak ccvablarla 
kar11lamak istedi ve bir hayli kekeledi .. 

Hakim Reiid tekrar sordu: 
- Nicin iki evlenme ciizdamn var} 

Atc"i Selim Kim} Tayyareci clbiscsile 
resmi ne zaman <;ektirdin ve katib Neca 
tiyi ncredc tamdm} 

Sabriye ccvaben: 
- Kocamdan bir kere aynlm1~hm. 

Sonra gene birlc1tim. Onun ic;in iki cvlen
me ciizdanim var .. AteKi Selimi dulken 
sevmi§tim .. T ayyareci elbiscsile hcves e
dcrck ge~en scnc bir resim c;1ka rd1m ve 
elbiseyi kom§um olan bir han1mm vas1!a -
silc temin cttim .. F akat bu elbise sahibile 
hicbir hususiyctim yoktur .. Katib Necati
yi de Bursah arkada11m F alma vas1tasile 
tamd1m .. Muhiddini, Lutfiyi ve Aliyi ta
n1m1yordum, lpsalaya da hic; gitmedim.» 

Sabriycnin sorgusu burada bitti. Bun
dan sonra hakim Rc1id, Uzunkopriiden 
gctirilcn Ali Ka~ara neler bildigini sor -
du: 

Arabaci Alinin mahkemede 
verdigi ifade 

Ali Ka~ar bildiklerini Rumeli 1ivesile 
ioylc anlatll: 

Hakim Re§id, sorgu sonunda, Sabriye 
nam1 diger Sevimin mevkufiyet karan -
nm devamma, Ali Ka,arm scrbest bira
kilmasma ve evrakm mi.iddeiumumilige 
gonderilmcsine karar vermi1tir. 

Hadisenin diigiimii foziilmedi 
Vaziyetin karanhg1 Sabriyenin gctiril -

mesile de heni.iz aydmlanm11 dcgildir. Bi
lakis biiti.in csranm hala muhafaza ct -
mektedir. Mi.iddeiumumilik diin akiam 
gee; vakte kadar vak'amn tahkikatile me1-
gul olmui vc Ali R1zamn iistiistc i1lcd1gi 
cinayetlerin scbebi vc bu vak'alarda Sab
riye veya nam1 mi.istear Sevimin alakas1 
hakkmda sorulan suallere tarn bir ketu • 
miyetle mukabcle edilmiitir. 

F akat sorgu esnasmda kendisine so -
rulan baz1 suallcre verdigi kac;amakh ce
vablar, tcrcddi.idler ve 1a1kmhklar Jiiphe
li goriilmektedir. 

Artist Necla Ja Adliyed.t 
On bc1 giin evvcline kadar T uran 

barda ve halen Cerna! Sahir operetinde 
<;ah§an artist Kiic;i.ik Neda da diin ifade
si almmak i.izcre Adliycye gctirilmi1tir. 

Necla neler anlatiyor? 
Ki.ici.ik Neda di.in Adliye koridorla -

nnda kendisile \onuian gazetccilere: 
«- Ben lie; aydanberi Elcninin pan • 

siyonunda oturuyordum. Vak'adan on 
giin kadar evvel pansiyona gcldigim La • 

man Sevimi odalanmlZI tcmizlcrken g()r· 
diim .. Pansiyon sahibi, «muhtac bir ko.
dmd1r, hizmct ic;in yamma ald1m» dedi .. 
Sevim olarak tamd1g1m Sabriyc birlca~ 
gi.in hizmct~i gibi i;ah§ll. Fair.at vak' adan 
dort gi.in evvel pansiyonda Sevimi goz -
liiklii anormal tipte bir erkekle gordiim .. 
Ev sahibi bu adamm Scvimin kocas1 ol
dugunu sCiyledi .. isminin Ali R1za oldu· 
gunu ogrendigim bu gozliiklii adam gay
rimuayyen saatlerdc eve girer c;1kar, kim
sc ile konu1maz, c;ok giiriilti.ilii yiiri.ir ve 
kap1y1 gayet h1zh kapar tuhaf bir adam -
d1.. Bir pansiyonda oturdugumuz ic;in 
Sevimle selamla§1yorduk. fakat Ali R1za 
ile bir kerc bile nc lr.onu1t1DI1, nc de oclam
Ia1hm. Be1ikta1taki temsile beraber git • 
medik .. Her miiiteri gibi onlar da gelmi.
ler .. Tem~ilden dOni.i~te de pansiyona on
larla bcrabcr gclmcdim .. Ben her gccc 
yalmz artistlcri gctircn otomobillc eve 
doncrim.. Sevim benim arkada11m dcgil
dir.» dcmi1tir. 

N ecla 1erbett biralnldi 
T ahkikah idare eden Mi.iddeiumumi 

muavini Hakk1 Si.ikri.i, artist Kiiciik Nec
lan1n ifadcsini ald1ktan sonra kendisini 
serbest brrakm1~t1r. 

Kanton m1ntakas1nda 
4000 ki•i oldiiriilmii• 

[B~tarafi 1 Incl sahl!•<i•l 

«- J apon tayyareleri tarafmdan ya
p1lan bombard1man neticcsinde Kanton 
mmtakasmda simdiye kadar 3500 - 4000 
ki1i olmi.i1tiir. fngiltere hi.ikfuncti, ac1k 
1chirlerin bombard1mamm miitcaddid de
falar 1iddetle protesto ctmi§tir. J apon 
hiikumetinin bu hususta verdiiii cevablar 
tatmin cdici mahiyeti haiz gori.ilmemi§ • 
tir. Buna ragmen, J aponlar Cindcki a • 
c1k 1ehirlcri bombardtnlana devam et • 
mektcdirler.» 

Japon tayyarelerinin sivil halk1 bom
bard1man neticesinde oldi.irmesi fngilte • 
redc biiyi.ik bir infial uyand1nnaktad1r. 

1000 kilometre murabbai arazi 
au alt1nda 

-
-

Londra I 5 (Hususi) - Cinde 1000 
kilometre murabba1 arazi ve 2000 kii} 
tamamile su altmda kalm11ur. Japon is· 
tihkam taburlan tatili faaliyet etmek 
mecburiyetinde kalm11lardrr. Cinlilcrc 
gore. 12 bin ] apon askeri bogularak ol 
miisti.ir. ] apon mehafili bu haberin mu 
balaiiah olduiiunu bildirmektedir. 

Sabiha Gok~enin 
Balkan turnesi 

[Ba~tara/1 1 Incl sahlfedeJ 

Bayan Sabiha Gokc;enin Balkan hava 
turnesi hakkmda bi.iti.in Rumen mathuall 
bi.iyiik bir alaka gostermcktcdir. 

-

. 

g 

l~Cumhuriyeti!"~I 
IFil a u ~ s lblJ ~ lYl ll'il lYl 

Kayib aran1yor 
Anadoluhtsarmda Fllorlna muhac!rlerln-

den Mevhid Siirer lmzasile ald1ituniz mek· 
tubda denutyor kl: cBundan on il~ yiJ ev-
vel Yunanlstanm Filorlna kazasmdon Gill-
cemal ve yahud Seyrlse!aln ldareslnln dl· 
~er vapurlar1ndan birlle ana vatana gO~e ... 
derkcn day1m Osman, en~tem ~asan, aue ... 
sl Fatma lie cocuklan Ram~, Ibrahim ve 
Rl!atl kaybett!m. Hayat veya mematlan 
hakktnda malfunalar1 olanlar1n yukartld 
adrestme bildlrmelerinl lnsan!yet nawnn. 
rica ederlm .> 

Bir gene if ar1yor 
Capada Ordekkasab mahalleslnde Ylr -

mlseklzcelebl soka~ 1 '8 numaral1 evde O· 
turan Abdullah diin matbaamiza gelerek 
bize ~unlart sliyledl: cAdllyede cah~tyor -
dum, 1tmdl ~ kaldlln. Evl!yim ve cocuk· 
Jar1m var. Okuyup yazmam oldu~u ho:cte 
al!etnln ve ~ocuklanmm sefaletlne manl 
olmak lstlyenler 10.tfen bana bir 1$ versin-
Jer. Hertilrlil oartl kabule hazmm. Yukart· 
kl adreslme blr mektub yazmalanm rlca 
ederlm.-. 

GONON BULMACASI 
' 2 ~ ' ~ " 1 8 9 10 11 

~R TT I 1. I I 
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u'' I • I 

w~• I• 
ll _J_ •I - -· ---SOidan saRa: 

1 - Ayat1 korkunc blr hayvamn llstiine 
tesadil! eden (lkl kellmel. 2 - BayaRt!tk, 
blr eclat. S - Klyafet, miiUt1i. 4 - Cere-
yan edememek, blr edat. 5 - Bir emir, bir 
uzvumuz. 8 - Uzalt. hem emir, hem mev-
$Im, blr edatm kl.salt1lmle1. 7 - S1k151k blr 
va!lyete glren, duva.r. 8 - BaRn yamkla-
r1n feryad1 1 blr emrin t.ersl, si!at edatt. 
9 - Ortada doluan J!kU'dt, b!r emrln ter-
st. 10 - Eskl devletlerden blrlnln merke· 
•i, Holandanm mtistemlekelerlnden blr a-
da. 11 - Tecessils ve en:!~ hl.!sl, bilyiik 
y1~tn. 

Yukar1dan a1aQ'1ya: 
1 - E!blseslnln kJSunlanndan blr!.sl s1-

kt§lk (!kl ke!Jme). 2 - Parlakllk, manu -
tirda oturan >kadm. 3 - Erkek dadllnr, 
ma!l~ln aksl. 4 - Sattnlm arkada~1. kiiciik 
11Chlr. 5 - Ters ~evlrlnce hiicum olur. din-
lo allkut olnuyan. 8 - Bir renk, hamuru 
ek~ten madde, btr uzvumuz. 7 - Haklkate 
yan bakan. 8 - Masanm lstlnad ett!g! §CY, 
stfat edat1. 9 - Tehllkell blr rUz.gar, blr 
emir. 10 - Tilrklyenln bir kJSun arazl.51, 
dilslilk. 11 - iht!yar anneler, blr hayvan. 
Evvelki bulmacarun balledilmi~ ~ek.li 

I • • • • • , 8 • 10 11 

1IHIA L 1 IDfolKIU v1AfN1 
2 AlM I R AIN IE I.II A DIA 

a RA M A zlAINl•IN l•ls 

,AJzlAIKI• R AIKI 1 lc I 
I BIO NI• PIA R A M • R 
60 NI• F A N • L A M • 
, L •s E T • K • GIA M 

I AIRIAIMIA Kl•IMIEID A 
! R AK I T •K AIL AIS 

t~, A Z I• N E DI I Ml• MIA 
ti Kl I LYIAISl•IMIAIKl•IT 

' Ankara Borsas1 15/6/938 
KAPA NIS I 

A~1h~ Kapan1$ 
1 tngiliz liras1 6.23 6.23 

100 Dolar 125.18 125.25 
100 Frans1z frangi 3.4925 3.4925 
100 Liret 6.5875 6.5875 

1, 100 fsvi~re frang1 28.78 28.78 
1, 100 Holanda 69.54 69.54 

florini 
100 Rayhi mark 50.5875 50.5875 
100 Felcika frangi 21.30 21.30 
100 Drahmi 1.14 1.14 
100 Leva 1.5375 1.5375 
100 Cekoslovak 4.365 4.365 

kronu 
100 P~eta 6.9225 6.9225 
100 Zlotl 23.625 23.625 I 

100 Pcnl(o 24.92 24.92 I 

100 Ley 0.9375 0.9375 
100 Dinar 2.86 2.86 

I 
100 Yen 36.2925 36.2925 
100 tsve~ kronu 32.1225 32.1225 
100 Ruble 23.67 23.67 

ESH AM ve TAHViLAT 
1933 T. B. I pc~in 19.- 19.-

\.. ..) 
1J'skiidar asliye hukuk h;ikimliginden: 
Ferdi K"§da§ tarafmdan Beyoglu Fi· 

ruzaga hamamt Ertugrul eczanesinde 
eczac1 eni.§tesi Fuad yanmda sakine Le-
man aleyhine a~Ilan nez'i velayet ve 
kat'1 nafaka davaSl iizerine miiddeaa • 
leyhin ikametgahmm mes-huliyeti ha -
sebile davetiyenin iliinen tebllgine ka -
rar verilip yaz1lan davetiye varakas1 
mahkeme divanhanesine as1Jd1g1 gibi 
mumaileyhanm tahkikatm giinii clan 
14/9/938 ~ar~amba saat 14 te 1J'skiidar 
asliye hukuk mahkemesine gelmesi lil-

Ali, uzun boylu, 30 yailarmda, Ru
meli 1ivcsilc konu§an laciverd aha panta
lonlu, ac1k rcnk cekct ve kasketli, kirmm 
ku1akh bir adamd1r .. 

«- Ben gcc;cn aym on birindc Ka -
pad1k c;iftliginc c;ay1ra gitrni1tim.. Yirmi 
bc1 giin orada kald1m .. <;:ekmeceyc ek -
mek alrr.aga gitmi1tim.. Cekmecede k•h
vcdc Hi.iseyin usta, ah•• Hasan, bcrber 
Hasan ve bir poli• memurile berabcr otur
duk. Cece saat I I de bir otomobil gcldi.. 
Polis kendisine ncreyc gittigini sordu .. A
li R1za olan §ofOr, Uzunkopri.idc olan 
anncm hastaland1, oraya gidiyordum dc
di .. Otomobilde baika kimse yoktu .. Beni 
de Uzunkopriiyc goti.iri.ir mi.isi.in, diye 
sordum .. Peki dedi vc iki liraya mutab1k 
kald1k .. Evvela Silivriyc ugnyarak hen -
zin ald1k.. Oradan Corluya vc <;:orludan 
da Havzaya gcldik .. Havzada bir bu -
~uk saat kadar kahvede oturduk .• Uzun-

Bugi.in gazetelcrde inti§ar eden f1kra 
larda 1ahsmdan, havac1hgmdan ehemmi
yctle bahsedilmektc vc modern Tiirk ka 
dml1gmm dcruhde ettigi vazifclcrin bi 
timsalini tc~il etmekte bulundugu kay 

r zumu ayr1ca gazete ile de iliin olunur. 

Arabaci Ali neler aoyliiyor? 
fstasyonda kendisilc konu§an bir ar • 

kada§un1za: 
«- Ben, Ali R1zay1 hie; tarum1yor • 

dum .. Otomobiline Cekmeceden yo I cu o
larak bindim vc Uzunkopriide indim. 
Ni.ifus tezkeremi almak i~in gidiyordum. 
Y olda Ali R1za ile hic;bir §CY konu§ma
d1k. Y almz onun s1k s1k sigara ic;tigini ye 

. 
• 

dolunmaktad1r. 

-Bayan Gokc;cnc Rumen havacthgt na 
mma mihmandar olarak Prenses Stirbey 
tayin cdilmi1tir. 

Prenses Stirbey, Prens Bibesko'nun 
yegenidir. 

Hava mitino programmda Bayan 
Gokc;ene ehemm1yetli mevki aynlm11ttr. 

' Dr. M. Osman Saka 
oOOtlS VE DAHtl.f liASTALIJtLAR 

MtlTEHASSISI 

Her gun ogleden aonra 
h··•,.farin1 kabul eder 

tstan!-- 111 "'"'Pdivcsi k&r$tStnda Sinon 
Aita daireleri. Telefon: 23565 

..... ~-----------------------------------------------------..:.. ................................................ -. ........................................... . ,_..,~'"=""--- ·--~~--'-'"'---''--'"-==='--~~--------~ -
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kurfu/unuz 

Y ap1 i~Ieri ilan1 

Naf1a Vekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan l§: Ankara istasyon civarm::la Genclik 

P ark1 birinci kl.sun in§aahdu. 
Ke§if bedeli 300,000 lirad1r. 
2 - Eksiltme 27/6/938 pazartesi gunu saat 11 d.e Naf1a Vekaleti Yap1 

1§Ieri EksHtme Komisyonu Odasmda kapah zarf usulile yapilacaktir. 
3 - Istekli!er eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evraki 15 lira 

bedel mukabilinde Yap1 !~Jeri Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 
4 - !steklilerin 15,750 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve Naf1a 

Vekaletinden almm1~ miiteahhidlik vesikas1 ibraz ve buna benzer yaptig1 
en biiyiik in~aatm bedeli en az 150,000 lirahk olmas1 ve isteklinin bizzat 
diplomah yiiksek ·miihendis veya rnimar olrnas1 veya bu §artlan haiz olan 
bunlardan birisile rnii§tereken teklif yapmas1 ve rnukaveleyi birlikte im
za etmesi laz1md1r. 

5 - !stekliler teklif mektublarm1 ikinci rnaddede yaz1h saatten bir, 
saat evveline kadar Yap1 Eksiltme Komisyonu Reisligine makbqz muka 
bilinde teslim edeceklerd.ir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3442 ) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatm zevkinden insam mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
(:ok temlz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mil&kiiliit 

&'OZ oniinde tutularak yap1lm1$b.r. 
HER ECZANEDE SATILm. 

Sihhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden : 

1 - Saghk propagandas1 i~in niimuneleri Vekalettc mevcud c 15 , cins 
renkli afisin bastmlmas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Ibale Slhhat ve !Gtimai Muavenet Veka.Ietinde te§ekkiil eden hu
susi komisyon marifetile ve 27/6/1938 pazartesi giinii saat c 15, de yapila
caktu. 

3 - Teminah muvakkate miktan c 975 • lirad.ir. 
Teminati muvakkate nakten komisyonca ahnam1yacagmdan bunun da· 

ha evvel vezneye yatmlm1§ olmas1 ve makbuzunun zarf1 i~ine konulmas1 lii
zundu. 

4 - Zarflann 27 /6/1938 giinii saat c 14. e kadar Komisyona verilmi§ 
ve zarf kapaklarmm miihiir mumile miihiirlenmi§ olmas1 §artbr. 

5 - i;>artnameler Ankarada S1hhat ve !Gtimai Muavenet Vekaleti Sag
h k Propagandas1 ve T1bbi !statistik Umum Miidiirliigunde, istanbulda Slh
hat ve t,timai Muavenet Miidiirliigiinde goriilebilir. 

6 - Niimuneler S1hhat Vekalctindedir. c 1758, 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
3 iincii ke§ide: 11 TE:'\11\IUZ 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r 
Bundan ba§ka : 15.000. 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk iki aded miikilfat vardll". 
$imdiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden bu piyangoya 

i§tirak etmek suretile siz de talihinizi d.cneyiniz. 

Elektrik Eksiltme ilan1 

Bergama Belediyesinden: 
1 - Bergama Belediyesi tarafmdan yaptmlacak olan §ehir elektrik 

sar.tralma aid muhammen ve a§ag1da yaz1h fiatlarile sekiz aliit ve edevat 
gruplan ayn ayn eksi!tmiye konulmu§tur. 
Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferriiati 19360 lira 

• • 2 - Transformator ve jeneratorler 6250 • 
• • 3 - Al~ak tevettiir ve tcvzi §ebekesi 5498.50 • 
• • 4 - Tahtelarz yiiksek tevettiir kablosu 2810 • • 
• • 5 - Tevzi tablolari 2950 • 
• • 6 - !zolator siperi saika sigortaS< ve S. 4125,50 • 
• • 7 - Kahalar 1422 • 
• • 8 - Agac; direkler ~ 750 • 

2 - Bu i~e girmek istiyenler grublara aid tarifname ve fenm §artna • 
rneleri Belediyeden miiracaatle paras1z olarak alll' ve gorebilirler. 

3 - Eksiltme 23/6/938 per&embe giinii saat 15 ten itibaren b~§hya • 
cakhr. Gruplarm ihalesi s1ra ile ve her grupun ihalesi ve muameles1 b1tt1k
ten sonra diger gruplarm ihalesine ge~ilmek suretile yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme 2490 say1h kanunun 31 nci maddesi 2 nci f1kras1 d.elale· 
tile 41 nci rnadde C. F1kras1 5000 liraya kadar olanlar a~1k eksiltme ve 5000 
liradan yukar1 olanlar ise kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenler her bir gnipun muhammen tutan
nm yiizde yedi bUGUk nisbetinde muvakkat teminatlarm! makbuz mukabi -
linde vezneye yatumalari Hizundu. 

6 - istekli!erin bu gibi eksiltmiye girecekler muvaffak olduklarma 
dair vesaik lbraz eylemeleri tercihe vesiledir. 

7 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan ii, grup ;,in miinakasaya 
gireceklerin teklif mektublanm ihale giinii 23/6/938 per~embe giinii saat 
on dorde kadar Belediye Riyasetine tevdi eylemeleri Iaz1mC'..ll'. Postada 
vaki olacak gecikmeler nazan itibara almamaz. 

Talib olanlarm i~bu •ekil ve §erait dahilinde yevmi mezkura kadar 
miirr.caatleri veyahud Enciimende hazll' bulunmalan ilan olunur. (3361) 

CUl\lIIURiYE'l' 

SARK KROMLARl T.A.S. den: 
iki maden fen memuru aran1yor. 

Ergani Maden civarmda buulnan madenimiz i~in, Zongu!dak Maden 
Meslek mektebinden mezun veya o ayarda tahsil ve tccriibe gormii§ iki 
fen memuruna ihtiyac vard1r. Kendilerine iktidarlarma gore 150 liraya 

I 
kadar iicret verilecektir. Ev, tenvir, teshm §irket~e temin edilecektir. 
Talib olanlarm elyaz1larile yazllm1§ terciimeihalleri ve bir fotografla
ri!e (i;)ark Kromlan T. A. i;>. -Maden-) adresine miiracaatleri. • Kocaeli inhisarlar 

Ba ' miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Diizce, Giindogdu, i.Jskiibii, Hendek, Ada

pazan Bakunevlerind.e mevcud tahminen 2,300,000 kilo miktarmda 937 iirii
nii yaprak tiitiiniin mahallerinden istanbul depolarma nakli olup nakliye 
iicreti muhammen bedeli 20,000 lirad1r. 

2 - Bu yo!daki eksiltme ~artnamesini istekliler, !zmit, istanbul, An
kara, Adapazari, Hendek, Diizce, Bolu inhisarlar idarelerine miiracaatle 
gorebi!irler. 

3 -Eksiltme miiddeti 8/6/938 giiniinden 23/6/938 peqembe giinii saat 
11 e kadar 15 giindiir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat ak~esi miktan 1500 lira veya o miktar itibari 

hiikumet~e musaddak milli bankalar teminat mektublar1du. 
6 - Taliblerin ticari durumlanm bildirir Tecim Od.alarmdan musad

dak bir vesikay1 !zmit Ba~miidiiriyetinde miite~ekkil Eksiltme Komisyo
nuna teminat makbuzile birlikte gostermesi ~arttir. 

7 - Teklif mektublan 23/6/938 giiniine rashyan per~embe giinii saat 
11 e kadar !zmitte miite§ekkil Komisyonca kabul ed.ilir. ( 3351 ) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme 

Mugla Vilayetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is : Mugla Vilayetinin Mugla - Milas yo -

lunun 57 + 180 - 64 -1- 700 kilometreleri arasmda yaptmlacak 167~ 
lira 47 kuru~ ke§if bedelli esash tamir in§aah kapah zarf usulile eksilt
miye konulmustur. 

2 - Eksiltme 27 /6/938 pazartesi giinii saat on be§te Mugla Vi!aye -
tinde Daimi Encilmende yap1laeakhr. 

3 - Muvakkat teminat 1256 lira 29 kuru§tur. 
4 - !steklilerin N af1a Vekaletinden almm1§ 938 takvim y1lma mah

s1.1s miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmeleri icab eder. 
5 - Kesif, eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i§leri 

gene!, fenni ve hususi ~artnameler Mugla Naf1a Miidiirliigiind.en go 
riilebilir. 

6 - !steklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten 
bir saat evvelinc kadar Daimi Enciimen Ba~kanhgma vermeleri laz1md1r. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3467) .. 

Lokan ta ve Kazinocular1 n 
Nazari Dikkatine ! 

Fabrikam1z1n BA!?KURT marka
h yerli mamulabm1z1 giirmeden <;AT AL 
KA~IK ve Bl(:AK tak1mlanmz1 alma· 

y1mz. 

Biitiin mallar1m1z bem kalite itibarile Av
rupaninkinden daba yiiksek ve hem de fiat• 
~a yiizde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan saf1$ yeri : Tahtakale caddesi No. 51 

1939 Nevyork Sergisi 

1 -

2 -

3 -

4 -
5 -

6 -

Dekorasyon Miisabakas1: 
1939 Nevyork Diinya sergisinde in~a edilmi~ olan Tiirkiye paviyonu 
dahili dekorasyonu iGin bir miisabaka aGilm1~hr. 
Miisabakaya girecek resimler !ktisad VekB.letinin t ayin edecegi bir 
jiiri heyetince tetkik edilecektir. 
Miisabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7 /938 tarihine kadar An
karada 1khsad. Vekaletinde Nevyork Diinya Sergisi Tiirkiye Kami· 
serligine makbuz mukabilinde tevdi edilmi~ olmas1 &arthr. 
Miisabakay1 kazanan san'atkara 1000 lira miikafat verilecektir. 
Miisabakaya girip de kazanm1yan san'atk.irlara aid eserlerden isti • 
fade edilen k1s1mlar ic;in verilecek bedel jiiri heyetince aynca takdir 
edilecektir. 
Miisabakaya gonderilecek resimlerin evsaf1, mevzuu vesaire hak . 
kmdaki ~artname, Turk paviyonu plB.nile maktalan ve bu hususta 
Jaz1m gelen izahat Ankarada iktisad Vekaleti dahilinde Sergi Ko· 
miserliginden ahnabilir. c 1720 • ( 3341) 

lfl.m .................................................... , 

Isgarah Her Sobada ve Her Ocakta 
En GOk tutu§nn, en ,ak 1s1tan, en idareli ya nan , en sftrekl i 

TURK ANTRASiTiNi 
Kl~A BIRAKMA, YAZDAN AL 

T ·u· R K A N y R A 5 1• y 1• En ucuz rnaltiz 
kiimiiriidiir. 

SATI$ MERKEZi 
Gnlata, Yolcu salonu kar>i•mdn Tahir !Ian 5 nri knt Tel 44915 

Askeri Mekteblere Maash 
' 

Ogretmen Aran1yor 
1 - Kmkkale Asker! San'at Lisesine Riyaziye, Erzincan Asker! Orta 

okuluna riyaziye, tabii ilimler, Kanya Askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikH Erba$ haz1rlama orta okuluna birer riyaziye ogretmeni almacakhr . 

2 - !steklilerden; kiiltiir ogretmeni olanlarm veya ogretmenlige ka
nuni eh!iyeti bulunan Devlet memurlarmm miiktesep haklan goz oniine 
almmak $artile 30 : 40 lira asli maa~. 

Yiiksek oku l mezunlanndan olup yenidcn ilk memuriyete ge~eceklere 
de barem 12 dereceden maa~ verilecektir. 

3 - 6l!retmenlik i'in ba~hca ~artlar ~unlard 1 r : 
A ) 6 gretmenlik kanuni vas1f ve ehliyetini haiz olmak yani (Lise 

i~in. tiniversite riyaziye ~ubesinden, Yiiksek Miihendis mektebind.en veya 
Yuksek 6gretmen okulu riyaziye §Ubesinden mezun olmak.) 

Orta mektebler iGin : Yukar1da yaz1h ii' yiiksek okuldan veya orta 
6grctmen okulundan mezun bulunmak ve yahut i.Jniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname alm1$ olmak.) 

B) Ya~1 45 ten yukan olmamak ve emekli bulunmamak. 
C ) Asker! okullarda en az ii~ sene hizmeti $arts1z olarak kabul etml§ 

olmak. 
4 - Yukar1da yaz1h $artlan tamamen ta~1yanlardan istekll olanlarm 

dilek,elerile birlikte ha! terciimesi, hiisniihal varakas1, niifus tezkeresi su. 
reti ve noterlik~e musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini Anka· 
rada Asked Liseler Miifetti$1igine gondereceklerdir. 

5 - U,uncii mac'.dede yaz1h evrak ve vesaik ve genel $artlara na
zaran ogretmenligi uygun goriilenlerden liizumlu diger evrak sonradan 
istenebilccektir. • 870 • ( 3082 ) 

ASKANIA 

16 Hn1iran 1938 

Sehim olcme aletlerile yap1Jabilen 

6 nevi olcme ameliyesl 

01r,lr:lerin era•1ndak1 ufk1 mes• 
felcn. havai hat a•m• noktalan 
1r11la1n1n he11ab1, ~apr11 fC~en 
hatlar1n aral1klar1n1n tcab1l1. :r.c· 
m1ndcn, b1nalardan, raylardan 
hava hat\arina olan meaaleler1n 
tayin1, 1atenden yerden ha•1t b1r 
amf'l1ve ilt> yUksek ve al~ak te 
vellUrlU hatlarin ve yUk nald · 
eden havai hatlarin 1eh1mlenn1n 
Ol(Olmcs1 
Tckllf vr Geo 22613 katalotunu 
IUtlen 1stt'y1n1z 

SARSINTILAR ekseriya TEHLIKELIDIR 

Sarsinti larin lilclllmesl 

zarara manl olur 

Sar11nt1n1n mcn~ei, ku..!!..e~1 ve 

istikameti hakk1nda, 

ASKANiA 
sars1ntl Ol~mc cihazlari.-. chem· 
miyctli i z ah at \ltrmektcdir. 
Muhtelif pr al i k, lihtiyac;lare. 
yarayan ve ayrica makinalar•, 

·dan, kamyonlardan,· fabrika-. 
lardan vc b a ' k a b1nalardao 
olan 1ar11nlllar1n trsbiti ic;in. 

L\afsilit1 vc izahah 22603 No. lu 
lkataloQ:umuzda bulabilirsioii..:. 

AlltANIA-WERkE A.G. 
- BERLllll~FRIEDENAU 

T llrklye mi.lmesslll : 
J<e~flyat ,ve ln ~aat T . A . $. ·SODET€) 
!stan bul...,,_Qalata.J> •• K · ~1321• 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden : 
1 - Dairede mevcud. niimunesi ve §artnamesinde yaz1h vas1flan dahi

linde zab1ta memurlari i~in az1 2500 ~ogu 3000 aded kaput 23/6/938 per· 
§embe giinii saat 15 te kapah zarf usulile satm ahnacaktu. 

2 - Beherine 18 lira fiat tahmin edilen bu kaputlara aid §artnameyi 
almak ve niimunesini gormek istiyenlerin Umum Miidiirliik Satmalma Ko
misyol).una miiracaatleri. 

3 - Eksiltmi:,"e girmek istiyenler 4050 lirahk teminat makbuz veya 
banka mektubunu muhtevi teklif mektublarile 2490 sayil1 kanunun 4 iincii 
maddesinin 2 - 3 iincii f1kralarmda yaz1h belgelerle birlikte miinakasa gii
nii saat 14 e kadar Komisyona vermeleri. ( 3325 ) 

D iZ K 
Denizyollar1 ifletmesi Miidiirliigiinden : 

17 Haziran Mersin Postas1 
17 haziran 938 de Mersin postas1ru yapan (Sad1kzade) vapuru yalmz 

bu sefere mahsus olmak iizere cuma giinii saat 15 te Galata nhhmmdan 
hareket edecek ve <;anakkalede biraz fazla tevakkuf ederek pazar giinii !z-

··~mlilirmdme .. bmu•lu•n•a•c•a•kt•1•r ... ~ .......................................... . 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti Bahkesir 
Koy Ebe Mektebi Miidiirliigiinden: 

Bir y1! leyli olduktan sonra (3) yil mecburi hizmet yapmak ve yalmz 
koylerde san'at icra etmek iizere koy ebesi yeti§tiren mektcbimize bu yil 
(30) talebe ahnacakhr. $artlan §unlard1r: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebeasmdan olmak. 
2 - ilk tahsili bitirmis veya o derece tahsil gormii§ olmak. 
3 - Ya~1 18 den a~ag1 35 ten yukan olmamak. 
4 - Evlenmemi~ olmak ~art degildir. Evli veya du! olmakla beraber 

(2 • 10) yasma kadar ~ocuklan olanlar dahi ~ocuklarmm her tiirlii 
bak1m1 temin edilecegine dair bir taahhiidname getirirlerse kabul 
edilir. Cocuklar mektebe gclemez. 

5 - !steklilerin haziran ba~mdan agustos 15 ine kacl.ar dogrudan dogruya 
mekteb miidiirliigiine miiracaat etmeleri ve dilek~elerile birlikte a§a
g1daki vesikal.an eksiksiz olarak gondermeleri Jaz1md1r. 
a) Niifus, hiiviyet ciizdanmm ash. 
b) ilkmekteb ~ehadetnamesinin ash veya bu derece tahsil gordiigii· 

nii ispat eden fotografh tasdikli vesika. 
c) Tahsiline ve ileride hizmet gormesine engel olacak bir hastahg1 ol

mad1gma dair Vilayet hastanelerinden almm1§ s1hhiye heyet ra
poru. 

d) brnegi bu ilan sonunc.a yazild1g1 §ckilde kefilli ve Noterlikten tas
dikli bir taahhild senedi. 

e) Gocuklan (2 - 10) ya§ma kadar olan du! kadmlarm tahsil miiddet
lerine ~ocuklarmm anne, k1zkarde~; tcyze, hala gibi yakin akraba
s1 tarafmdan bak1lacagma dair taahhiidname (evli ve ~ocuklu ka
dmlar i~in tahsil miiddetince ,acuklarma bak1lacagma dair koca
smm taahhiidnamesi.) 

f ) Koy ihtiyar heyetinden ahnmt§ ve zab1taca tasd.ik edilmi§ husnii
hal varakas1. 

g) 6X4.5 boyunda dort tane fotograf. 
Taahhiid senedi ornegi: 
Ba!1kesir Koy Ebcsi mektebine almarak tahsil edip mezun oldugumda 

S1hhat ve !Gtimai Muavenet Vekaletinin, yahud Vali ve Kaymakamlarm ta
yin edecegi koyler mmtakasmda (3) y1! hizmet etmegi ve bu hizmeti kabul 
etmedigim veya edip de muayyen miiddcti bitirmeden b1rakhgim ve sih
hi sebebler d1~mda mektebC.en daimi olarak ~1kt1g1m veya ~1kanldigam tak
dirde tahsil masrafunm kar§1hg1 olmak iizere maktuan 100 lira vermegi ka
bul ve taahhiid. eylerim. 

(Sarih ikametgah adresi) 
Y k d d h .. · t' az1h olan b u an a a res ve nv1ye 1 Y .................. .. . nm u taahhiid 

senedi mucibince maktuan odcmek .:necburiyetinde oldugu 100 liray1 kcn
disile birlikte miiteselsi! kefil ve m.u§terek miiteselsil borclu s1fatile odiye-

IKPfihn adresi) (3388) 

Koy defterleri 
Koy biit'e hesab defteri, Koy biit,esi, Koy biit,e ve hesab 

defteri lalavuzu, 100 yaprakla ita emri, Hesab1 kat'i cetveli, ts 
vcsikasa 50 yaprakb, Hesab huli\sa cctveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, i~ bordrosu 50 yaprakh. 

En giizcl $ekiller inde Cumhuriyet matbaasmda hazirlnnmt$· 
hr. thtiyaca olan koylerin miiracaatlcri. 

' ' ! • ' E • " •' ' ' ' • 
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ETi BANKA 
iki memur al1nacakt1r. 
c;'ok iyi almanca ve ingilizce bilen iki memur 

ahnacakbr. Miiracaatler tahriren 

Eti Bank - Ankara 

Deniz 

adresine yep1lmal1d1r. 

Gedikli Erba~ 

Orta 

Haz1rlama 

Okulu Miidiirliigiinden : 
Bu y1! okulumuzun her ii' sm1fma da Istanbul ve civan loytlarmdan 

talebe ahnacakbr. 
Birinci sm1f i'in ya0 13 e girmio ve ~6 Y1 bitirmemi0 ve be$ sm1fh 

ilk okul ijehadetnamesi tarihi iizerinden bir sen; ge9memi§ bulunmak. 
ikinci ve iiQiincii sm1flar birer ya§ farkla dogrudan dogruya sm1f ge9-

mi§ olarak tasdiknamesi bulunmak. 
Gedikli er olarak a.a ayr1ca orta okul mezunlan ahnarak donanmaya 

gonderileceklerdir. 
Kay1dlar 1 haziran 938 den 2~ temmuz 938 tarihine 

edecek, miiracaatlerin Kasrmpa§adaki Okul Miidiirliigu ile 
belerine vap1lmas1. 

kadar devam 
Askerlik $U· 

( 3499 ) 1- -inhisarlar Um um Miidiirliigiinden: 

Miktari Cinsi Ta§1yacaii;l 
yiik 

Muhammen 
bedeli 
3860.-
2900.-

Muvakkat 
teminah 

289.50 
217.50 

Eksiltme 
saati 
12.-
12.30 

1 Aded 
1 • 

Kamyon 
• 

6 ton 
3 • 

I - $artnameleri mucibince satm almak lstedigimiz 6 tonluk 1 aded 
ve 3 tonluk 1 aded kamyon ayr.1 ayri a9Ik eksiltfn:iye konmu$1ur, 

II - Muhammen bed.ellerile muvakkat temmatlan hizalarmda goste. 
rilmi$tir. ih. 1 III - Eksiltme 22/Vl/938 tar me ras iyan 9ar§amba giinii hizalarmda 
gosterilen saatlerde Kabata§ta Levazim ve Mubayaat §ubesindeki Ahm 
Komisyonunda yap1lacaktir. .. . ... 

IV - Sartnameler paraslZ olarak _her15un sozu ge9en 0ubeden almabilir. 
V - 1steklilerin kanunen ~endilermd.en aramlan vesaik ve yiizde 

yedi bu,uk giivenme paralarile bi_rlikte eksiltme i9in tayin edilen giin ve 
~aatlerde yukanda ad1 ge9en Komisy= gelroeleri ilan olunur. ( 3343 ) 

I - i;lartname ve projeleri mucibi_nce 1stanbulda Pa§abah9ede yaptt
nlacak ralo ~abrikast ve anason ambari In§aati - her ikisi birden kapalt zarf 
usulile eksiltmiye konmu§tur. . b d r 

296 II - Raio ·fabrikas1nm ke§if e e 1 358 lira 04 kuru§ ve Anason am-
barmm ke0if bedeli ise 14683 lira o3 kuru§ olup cem'an 311041 lira 07 kuru~ 
ve muvakkat teminah 16192 liradi_r .. 

III - Eksiltroe 29/VI/938 tanh~n~ r~sltyan ~ar§amba gilnii saat 11 de 
Kabata0ta Levaz1m ve Mubayaat .,.u esmdeki Altro Komisyonund.a yap1 -
lacaktir. 10 a k d 

Kapalt zarflarin en geG saat a ar makbuz mukabilinde Altro Ko-
. ·1 j0 olmast !Azimd1r m1syonu Ba$kanhgma ven m. 16 Ii · . 

IV - i;;artname ve proieler b ra bedel mukabilinde Inhisarlar 
Umum Miidilrliigl\ Levaz1m ve Mu ayaat $ubesile Ankara ve 1zmir Ba§-
miidiirliiklerinden almabi!ir. . t• 

V - Eksiltmiye i$tirak etmek is ~e;ilerin fennl evrak ve vesaikini !n
hisarlar Umum Miidiir!iigu !n§aat §U esine ibraz ederek aynca vesika al-
malan laz1md1r. . b nu k 

VI - Miihiirlii tekbf mek~ u ' anunl vesaikle ln§aat §Ubemizden 
almacak eksiltmiye i§tirak vesikasn;I v: muvakkat teminat parast veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa ~ ~ar !arm YUkarida yaz1h oldugu v~~
hile eksiltme giinii en geG saat on~! ~ a~ adi geqen Ahm Komisyonu Ba§
kanhgma makbuz mukabilinde v7ri md 0 bmas1, posta ile gond.erilecek zarf
larm da bu saatten evvel Komisyon a ulundurulmas1 Iaz1mdir Postada 
olacak gecikmeler kabul edi!mez. • B. • · ( 3469) -Muvakkat i;:artname Eksiltme 

Ke§if bedeli teminat1 bedeli Ma.)ialli saati 
L. K. L. K. L K 

Gale 9674 75 725 61 · 49. 
715 66 lO Tortum 9542 09 
695 44 

47 10.30 
Hasankale 9272 54 

778 25 
47 11 

Arpa~ay 10376 60 759 71 
52 14 

Agn 10129 38 836 56 
51 14,30 

Ardahan 11154 12 798 99 
56 15 

Iltd1r 10653 09 798 99 
54 15,30 

Dogu Beyaz1d 10653 09 54 16 
<;:1ldir 10376 60 ha{1

78 
d 25 - 52 16,30 

1 - Yukar1da isimleri yaztll ma "h !er e. §artname ve projesi mucibin
ce yaptmlacak idare binalart in§aall 1 ate edilemediginden yeniden ve ayrt 
ayr1 pazarhk usulile eksiltmiye konmu§ u_r. 

2 - Ke§if bedeller!le muvakkat t~mmatlari hizalarmda gosterilmi§tir 
3 - Eksiltme 1/7/938 tarihine ra~~~an cuma giinii hizalarmda yaz1!; 

saatlerde Kabataata Levzrm ve Mubay §Ubesmdeki Alim Komisyonund.a 
yap1lacakttr. 

1 
d 

4 - i;lartname ve projeler hiza ~rf° h ~ Y•zib bedellerle tnhisarlar Le
vaz1m ve Mubayaat 0 ubesile mahalh. n d1~ 1arlar idarelerinden ahnabilir 

· ' · · taym e 1 en ·· · 5 - 1steklilerin pazarhk 1qm d gun ve saatlerde % 7,5 gii-
venme paralarile birlikte yukanda a 1 ge~en Komisyona gelmeleri iliin 
olunur. ( 3604) r 
Halil Sezer karyolalar1 

En ~1k ve en sa"lam karyoialardir. 
y g d" 

rahat somyeleridir. Fiatlar ehven 11• 

me§heri ziyaret edioiz. 

Somyeleri diinyamn en 
F abrika salonlarmdaki 

Sirkeci, Sall11msoilllt, Demirkapi caddesi No. 7 Tel. 21632 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden : 
istanbul Giimriiklerl iGin 12 lira asli ayhkla ve mUsabaka imtihanile 

kolcu almacakttr. isteklilerin memurin kanurunun dordiincii roadd.esindeki 
§artlan haiz bulunmas1 askerligini yapmi~ 0 masi veya miieccel bulunmas1 
ve otuz ya0mdan a0ag1 olmas1 13z1mdir .. ~u ~art.~an haiz olanlarm 21/6/938 
tarihine kadar Ba~miidiirliik Sicil Servisme muracaatleri. ( 3602) 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
1stanbul Giimriikleri i~in 16 lira aybkla ve .miisabaka imtihani!e nam

zed memur almacakt1r. Miisabaka imtiha~_ma .. girmek i~in aranan §artlar 
0unlardir: A - Memurin kanununun 4 un~u fn:ad~esmdeki §artlan haiz 
bulunmak, B - Askerligini yapml$ ve~a tecil . ~di.lmi$ bulunmak, C _ 30 
ya&1m geQmi$ olmamak, D - En az hse 1~.h~~hm 1kmal etmi§ bulunmak. 
Bu vas1flari haiz olan istek!ilerin 25/6/938 gunune kadar miiracaat etmeleri 
ve sicil servisinden verilecek liste m~cibince bel.i<eleri?i. 9/7 /938 ak0amma 
kadar tamamen haz1rlam10 olmalan laz~d1'.· Belgele:m1 bu tarihe kadar 
hazirlamam1~ olan istekliler imtihana giremiyeceklerdir. Milsabaka imtiha
m 11/7/938 giinii saat 14 te Ba0miid.iirlilkte yapilacakbr. ( 3601) 

Diplomah bir maden miihendisi aran1yor 
Mugla Vilayeti dahilinde krom ve z1mpara madenlerinde c;ah§mak iize. 

re diplomab bir roaden miihendisine ihtiyac vard.tr. Taliblerin §eraiti 
ogrenmek iizere ne gibi i~letmelerde bulundugunu izah eder bir mek
tubla Mujllada madenci Cerna! adresine miiracaatleri. 

CUMHURiYET 11 

h •••• 

~OLANTS[ gAN~ 
UNi NV. 

Operator ' 

RIZA UNVER 
Doj!um ve kad1n hastal1klar1 

mUtehass1&1 
Cagaloglu, Nuruosmanlye caddes 

No. 22, Mavl yapt 
Teleton 22683 

istanbul Komutanl1Q1 llan~ 
ihale giinii c;1kan taliblerin teklif fi

atlan komisyonca pahah gfuiildiigiin -
den istanbul Komutanhgma bagh bir
likler ihtiyac1 olan 17,000 kilo sabun 
pazarhkla satm almacagmdan ihalesi 
27 /6/938 pazartesi giinii saat 11 de ya -
p1lacakt1r. Muhammen tutan 5440 lira
d1r. 1lk teminab 408 liradir. $artnamesi 
her giin ogleden evvel komisyonda go
riilebilir. isteklilerinin ilk tem.inat mak
buz veya mektublarile 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazth 
vesikalarile beraber ihale giinii vakti 
muayyeninde Fmdtkhda Komutanhk 
Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(3492) ................ ~-
Bi~ki dersleri 

Evlnde hocas1z bl9ki ve dik~ 6~· 
renmek istiyenler i9in Be§ikta0 
Diki§ Yurdu direktorii $iikrii 
Canal tarafmdan yaz1lan kadm 
terzilig!ne aid kitablarm b!rincl 
cildi iki, ikincl ve !i~iincii cildleri 
iki$er bu9uk lira olarak yalmz 
Yurdda sabhr. Ta§ra sipari§leri 
bedell pe§in geldiginde derhal g6n· 
derilir. Pesta paras1 almmaz. 
Adres: Be§ikta§ Akaretler Dibek 

1 sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu 

Daktilo araruyor 
Almanca iyi bilen terciime yapmaga 

muktedir ve ayni zamanda daktilo ola

rak 9ah§acak bir Tiirk bayan aramyor. 

Maa§ briit 80 lirad1r. Galata, Posta ku

tusu 1116 ya miiracaat. 

---•Dr. lhsao Sarni ---. 

Oksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darhi!L bog· 
maca ve kizam1k oksiiriiklerl !Gin 
pek tesirli iHlcd!r. Her eczanede 

ve ecza depolarinda bulunur. • 

Zayi - Asker! san'at lisesinden 31 
birincikanun 339 senesinde ald1gim §e
hadetnamemi kaybettim. Yenisini c;1 -
karacag1mdan eskisinin hiikmii yoktur. 

321 tevelliidlii ismail oglu 
Miinif Onbay 

Kan ~1banlar1 ve parmaklanmn 
aras1Ddaki ka~mtdar i~in Vi ROZA kullan1n1z 

Dolama, meme iltihab1 ve ~at
lakhklar, flegmonlar, yamklar, 
tra§ yaralan, ergeolikler, ve kol
tuk alb .;1banlan i~in Vi ROZA PATI 

kullan1n1z 
En ~abuk ve en emin bir surette TEDAVl 

tiksUrenlere ve 
gtigUs nezlelerine KA TRAN HAKKI EKREM 

Dosya No.st 
4 
5 

6, 7 

8 

9 

13 

14 

18 

21 

22 

26 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
23 

Vak1flar Direktorliigiinden : 
Vakfm ad1 

Burgaz adas1 Ayayorgi manastir1 
Biiyiikada A.yayorgi manastm 

Biiyiikada Erkek ve Heybeliada K1z Rum yetimhaneleri 

Heybeliada Hmrilyas nam1 diger Ayayorgi manastm 

Kad1koy Surp Takavor Ermeni kilisesi 
Kad.ikoy Rum cemaati 

Kmaltada Panaiya Rum kilis~si 

Heybeliada Rum cemaati 

c;engelkoy Ayayorgi Rum kilisesi 

Biiyiikada Rum cemaatl 

Heybeliada Rum ruhban mektebi 

Burgazadas1 Hiristos manashrt 
Kmaltada Hiristos manashn 
Heyb~li;ida Ayatiryada namt diger Tepe manastm 
Biiyii!tada Hiristos manastm 
Biiyiikada A.yanikola manastm 
Biiyiikada Musevi ceroaati 
Burgazadas1 Rum cemaati 

• 

Talibin ad1 
Avukat Miltiyadi Maidis 
Avukat Miltiyadi Maidis 
$ekerci Papa Nikita oglu Yani 
Nazli oglu 
Avram Ke,eoglu 
Viladmir Mirrnir oglu 
Avukat Lazari Kiirkc;iioglu 
Avram Ke9eoglu 
Viladmir Mirmiroglu 
Vasil Kurtulu§ 
Mimar !stepan 
Yorgioglu Dimitri Pozopulos 
Yorgi Hac1 Dimitriyadi 
Efd.at Topuzoglu 
Avram K~eo~u 
Yuvan Hac1 1stavricli 
Haralambis Papadopulos 
Dimosten ignatyoz Zorluko~ 
Avram KeGeoglu 
Yorgi Kasaboglu 
Vasil oglu Nikola Melelidi 
Doktor Sakallaridis 1 

Eliseos !dosoglu 
Kostantin Ozgen 
Avram Kegeoglu 
Hiristos Hiristidis 
ilya Kolya 
Foti Sizopulos 
A vukat Miltiyadi Maidis 
Kir:v.ako Teperrik oglu 
Vasil Papatodori 
Aleksandir Arsenyo 
A.vram Kec;eoglu 
Eliseos !dosoglu 
Avram Kec;eoglu 
Avram Ke9eo,\tlu 

• > 

> > 

> > 

> • 

Muiz !{uvakil 
Kleanti Leontiyadis 
Niko E. Papa Kostantinu 
Dimitri Cileni 

Yukartda adlan yaz1h valoflarm tek miitevellilik imtihanlart 27/6/938 pazartesi giinii saat tam onaa ba§hyacak· 
hr. Hizalarmda isimleri yaz1h isteklilerin o giin muayyen saatten evvel <;:emberlita§ta 1stanbul Vaktflar Ba§mii • 
diirlii_giinde 6 X 9 eb'admd.a ii~ aded wsika fotografile be raber hazir bulunmalart ve bunlardan heniiz evrakt mlU
bitelerini idareye vermemi§ veya tamamlamam1§ olanlar1n da getirmeleri liizumu ilap olunur. ( 3542 )' 

• 
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~ERBET - Li MO NATA • DONDURMA MiDEYi BO ZAR 

BUZLU SU 
iCiNDE 

•• •• ozu 
• • • 
1~1n1z. 

Midevi - Mii§tehi, Miileyyindir, Limon - Portakal - <;ilek - Mandalina -

Armud. $ifesi 

Agac ~ilegi - Ananas -

F renk iiziimii • Sinalko - ~eftali - Muz - Kay1s1 • 25 • 40 "' 60 kuru,. 

Yaz mevsiminde de 
zevkk Radyo ~ 

fakal 5EYYAR <;ANTAll RAOYO 
BATERi VE ELEKTRiKLE 

•• • •• 
TURKIYE VEKILI: 

• 
NECIP ERSES 
• 
ISTANBUL _GALATA 

SESLI HAN ZULFARUZ so .. AK 

Kor>ting 6 LAMBALf 
SUPRA-SELECTOR 

Venus 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
deyi hayatiye dolayisile cildi 
besler, taravetini arttmr. 
Yeni bir ten yarabr. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir bls1m1d1r. 

Venus 
Ru ju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlar1 hay -
rete dii~iiriir Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. $tk ve 
kibar familyalarm kullan -
d1klar1 yegiine rujdur . 

Venus 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale e
der Sa<;lar1 parlak tutar. 06-
kiilmesone mani olur ve kt
vtrc1k yapar. sa, merakltlan 
ve genclerin hayat arkada§l
dir. 

-
ES MER, 

Ku MR AL VEYA 

SARl~IN 

m1srn1z? 

COTY 
ME~HUR FRANSIZ MARKASI 

ten i n ize ve dudaklarin oza 
uygu·n renklerde pud r a 
ve ru jl a r1 get i r di. 

Venus 
Pudras1 

Terkibi altm kremli 
24 saat havalandmlmt§ 

fevkalilde ince ve hafif Ve
niis pudrasile tuvalet gi:iren 
bir cild diinyamn en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

Venus 
Limon ~i~egi 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir, 90 dere

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk eblini ve mii§kiilpesend 
olrnakla tanmmt§ kimseleri 
bile hayran birakmaktad1r, 

Venus 
Alllg1 

Her cildin rengine gore 

'e§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cilde fevka!a
de ta bii bir renk verir; teni 
bozmaz; giizelle~tirir. 

Venus 
K iRPiK 

Surmesi 
Asia yay1lmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalct goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb -
lere ok gibi saplamr. 

Venus 
~am 

KOLONYASI 
Cigerleri zayif ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe -
rahhk verir. Ve gonliinii a
<;ar. Ada ,arnlarmm Iatif ve 
sthhi kokulan VENll'S ,am 

kolonyasmda mevcuddur. 

I 

YiRMi SENE SONRA 
$U RESiM NE KIYMETLi 
BiR HATIRA OlACAK: 

KODAK FiLMiNi DE 
K~LLANINIZ. 

.Simdiden bir 

' ,, Junio 620 
ed1nmekle 

Sil DE BU ZEVKi TADABiliRSiNiZ 
HER KESEYE GoRE FiATLAR 

14,75 liradan ba§lar 
Her " K 0 D A K,, makinesinde " K 0 D A K ,, markas1 yaz1hdir. 

KODAK bayilerinden aray1n1z veya ~u adrese miiracaat ediniz. 

KODAK ( Ecipt) A. $, istanbul 

Ba9r 

T. C. Ziraat Bankasi istanbul ~ubesinden: 

istanbul Semtindeki 
Mii~terilerimize Kolayl1k 

!~ yerleri 1stanbul cihetinde olan saym rnii§terilerimizin Galataya ka· 
dar yorulmamalar1 i<;in tahsile verecekleri senedlerden ba~ka biitiin ~ube 
ve ajanslar1m1z iizerine vcrecekleri havaleleri de 20 haziran 938 tarihin
den itibaren M1sir,ar~1s1 civarmda Tahmis sokag1ndaki emtia depomuz 
biirosunda adi giinlerde saat dokuz bw;uktan on be~ bu<;uga, cumartesi 
giinleri dokuz bucuktan on bir bu<;uga kadar kabul ec.erek emirlerini 
siir'atle yapacag1mm arzederiz. ( 3498) 

Buyukdere BEY AZ PARK ta 
Her ak~am S A Z Her ak~am 
Saat 24 le hu•usl bir otohi1• Taksime hareket ettirilmektedir. 

Kon ya Vila yetind.en : 
Ke~ifleri Y apbr1lacak Muhtelif Sular 

1 - Konya Vilayeti dahilinde Eregli kazasmda 50 km. uzunlugunda 
alan ark. 

2 - Karaman kazasmda 30 klm. uzunlugunda ibrala deresi. 
3 - Ak~ehir kazasmda 30 klm. uzunlugunda Egrigol • Ko<;a~ sulan. 
4 - Konyada Meram deresi yataklannm 15Jah1 ile muntazam kanallar 

dahiline altnabilmesi i<;in ke~ifleri yaptmlacak!Jr. 
Bu 1~leri yapabilecek serbest miihendislerin daha mufassal ma!Umat 

almak iizer<? Kon:va Valiligine miiracaat eylemeleri. ( 3512) 

VAPUR ve FABRiKA i~LETENLERE: 

FAZIL Cil il8c1 .. 
Yiizdeki ,meri, sivilceleri ve bayanla

rm dogum lekelerini izale eder. 

Sa/I.lb ve Ba1mu/l.arrtri: Yunu1 Nadi 
Umuml ne1rt11at1 ldare eden Yem /flen 

11at1ar1l : Hikmet Muni/ Vigen 

Cum/l.urt11et matbaa.n 

SGHMiDT'SGHE HEiSSOAMPF • GESELLESGHAFT m. b. H. 
firmas1 paten ti cPervaneli Duman Emme• cihaz1 komOrden tnsarruf temin 

eder ve dumam azalttr. 
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