
r 
DUnya muharrlrlerinden 

tercUmeler serisi : 25 

HENRI BERAUD 

$ i $ K 0 

- - - .= ,,_- • .:~---'.:::..=-.. :::L --~ - - -

• Ha Ya t ------.. ._w•-·-• - re w •wt 

:::::AnsikloR disi 

~eviren : ~UkrU Kaya 
Fiab 50 kuru~ 

Remzi Kitabevi Onbe~incl y1l tSTANBUL - CAC.ALOC.LU 
say1: 5046 Telgraf ve mektub adresl: CUmburtyet. fstanbUI. Post.a tutusu: fsbnbfil No. 248 Car~amba 1 Haziran 1938 

Her eve iiz1m olan 
~ok fa dah bir 

es41t • 
..) Te1efon: Ba1muharrlr ve evl: 22366. rahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa k1'm1 24299 • 24290 

Hatayda Orfi idare 
Diin gene kanlz ~arpl§malar 

oldu, 3 ki§i Oldiiriildii 
TUrk kOyleri Arablar taraf mdan yagma ediliyor 

Diin gene kanh hadise\ere sahne olan Antakya ~Bl"§W ile sokaklarda dola§an Fransrz asker ve zirhh otomobi\lerl 

Frans1z somurgeciligi 
insanlann hayatile 

nas1I oynuyor? 
t'?:!!:!, ei;cn giin bir F rans1z muharriri
~ nin Hataya aid yiiksekten ala~ 

bir yaz1smda Ermenilere tahm1l 
edilmek istenilen nankor bir rolden bah· 
setmi1tik. F rans1z muharriri aklmca Tiirk 
dava51m zay1flatabilmek ii;in Hatay ha· 
valisinde ledelhace otuz bin miisellah Er
meninin ~etc harbi yapabileceklerini ileri 
siiriiyordu. Bu ~ok miibalaga edilmi1. bir 
rakam olmakla bcraber biz makalem1zde 
F ransamn Ermenileri kurbanhk koyun 
gibi kullanmaga hakk1 olmad1gin1 yazd1~. 
Otuz bin degil de, hatta on veya bei bm 
E:rmeni bile ne diye can yakahm dcrken 
can la nm yaktnsmlar? Bu a_damlar~. sila~
landirarak oldiirmege ve mhayet olmege 
sevkctmek hakika ten kasabhktan ba1ka 
bir1ey olamazd1. F rans1z miistemleke me· 
murlannm miiracaat ettikleri bu kanh va· 
s1talan hakiki medeniyetin alelitlak ve 
kat'i surette itham edeceginc 1iiphe yok
tur, Hatay davas1, F ransanm bu Tiirk 
bolge ii; in Tiirkiyeye kar11 iizerinc aldig• 
taahhiidlcri ifa etmekte mii1kiilat i;1kar· 
masmdan dogan bir meseledir. Oi; bui;uk 
yerli veya miilteci Ermeniyi bu davaya 
canla baila, hele silahla ve kanla karw 
hrmag1 dii1iinmek hakikaten ve ancak za: 
limligjn ve insaniyetsizligin modern 1ekh 
olarak kar11lanmak laz1md1r. 

Yirminci medeniyet asnnda ne yiiz k1· 
lartacak bir hareket tamdtr ki resmi 
F rans1z makam ve 1ah1slan ak11larmca 
1-!atay Tiirk davasim suya ve hii; olmaz· 
sa 1iipheye dii1iirmek ii;in miiracaat ettik· 
leri binbir gayriinsani teiebbiis arasmda 
E:rmenileri de kendi maksadlanna alet o
larak kullanmaga bilhassa ehemmiyet ver· 
lllektedirler. Bunun ii;in her irk ve dine 
lllensub kimselerden oldugu gibi Ermcni· 
lerden dahi miisellah icra vas1talan istih· 
dam ediyorlar, ve sakin Ermeni halkm1 
tehdidle kendi emellerine uygun yiiriite· 
bilmek ii;in Ermeni komitelerinin birinci 
Ve ikinci derecedeki eleba11lanm Hataya 
getiriyorlar. T ainak ftrkasmm muhtelif 
fraksiyonlan arasmdaki ihtilaf ve tezad
larm ortadan kaldmlmast dahi Beyrutta· 
ki F rans1z makamahm son giinlerde pek 
liyade i1gal eden gayretlerdendir. Esas 
itibarile F ransa ile Tiirkiye arasmdaki bu 

son davaya tamamile yabanc1 olan ve 
hulurla, emniyetle ya1amaktan ba1ka 
kayg1s1 olm1yacag1 a1ikar bulunan zaval
h bir cemaatin namuslu insanlann1 elleri 
•ilahl1 e;kiya halinde oliimle kar11 kar11ya 
buiundurmaga i;ah1man1n F ransa ii;in 1e· 
tefli bir hareket olmad1gm1 ne izaha, ne 
de ispata ihtiyac vard1r. Kald1 ki biz 
F' ransanm bu kanh oyunda dii1iinebildigi 
~~dar ileri gitmesine miisaade etmiycce
gil. Cebine para koyarak eline silah ver
digin her muhtac adama bir dereceye ka
dar haydudluk ettirebilirsin. Tiirkiye 
C\1rnhuriyetinin itikadmda devlet ve mil
let iileri, haydudlukla hii;bir alaka ve 
ltliinascbeti olm1yacak kadar yiiksek ve 
ltlukaddes iilerdir. 1cab ederse o i1Ieri in-
5af1, insanhg1, adaleti kendilerine 1eref 

YUNlJS NADI 
CArkasi Sa. 7 siitun 3 tel 

Asayi,in temini i~in tescil 
muamelesi bef giin tatil edilcli 
Tiirk listesine kaydolunmalarma miisaade 
edilmediklerini Ba4konsolosumuza 4ikayet eden 

be4 Tiirk sokak ortas1nda siingiilendi 

Londra 31 (Hususi) - Hataydaki 
iiiti1a,at bugiin de tekerriir etmiitir. Ah
nan miitemmim maluma,ta gore, Antak
.i:ada kanh musademeler cereyan etmii • 
br. Bu mu.ademeler neticesinde iiG kisi 
olmii1, di:irt ki1i yaralanm11ti r. F rans1z 
makamati, Hatayda orfi idarc ilan ede • 
rek, halkm bir :;t"hirden diii;er bir •ehrc 
gitmesini yasa lc etmi,tir. "' 

Be1 Tiirkii 1okak orta11nda 
yaraladtlar 

Antakya 30 - Anadolu Aians1mn 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Bu sabah R cyhaniyede kay1d biirosu 
a~1hr a~1lmaz Usbeciler Tiirk listesine 
rey vermck i~in mar eJen Eti Tiirkle1i 
doV'mii~ler, bunlar da -,ikilyette bulunmak 

CArka!t Sa. 5 lfltun 1 d~J 
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diin bir teblig ne§retti 
Siidetler, mali ve idari tam muhtariyet istiyorlar. 
~ekoslovakya, topraklar1 iizerinde u~uf yapan 
tayyareler Yiiziinden Almanyaya yeni nota verdi 

Prag , 3 I - Siidet Almanlar f1rkas1, [ • 
Henlem c1lann rnetalibatin1 izah ve le • 
rih ~-den uz~n bir teblig neiretmiitir. B~ 
tebhg, 23 msan tarihinde Karlovivare 
kongres;nde meb'uslardan Kunt tarafm • 
dan irad edilip ,imdiye kadar giz.li tutul· 
mu1 olan nutkun bir hulasasm1 teikil et • 1

1 mektedir. Bu hulas•da 14 nokta mevcud 
olup en miihimleri 1unlard1r: 

I - Siidetlere aid arazinin kanunen 
tan1nmas1, 

2 - Cek devletinin vc etnik hudud • 
Jann yeniden te.nsiki, her etnik grupun 
kendisinc has b1r hiikumeti bulunacak • 
tir. 

3 - Merkezi .idar~, biitiin etnik grup
lar arasmda tevz1 ed1lccektir. 

4 -· Siidet grupu, mutlak bir mali 
muhtariyete malik ve kullanacagi parayi 
intihabda serbest olacaktir, 

[Arkasi Sa. 7 siitun 4 tel 
{:ekoslovakya Ba§vekili 

M, Hodza 

Varin ne,re ba,hyoruz: 
F 

.:, ---

-
Yazan: M. TURHAN TAN 

Maruf tarih~i edibimiz iistad M. Turhan Tan'rn Al
manya, /ngiltere, Fransa ve ltal)'a gibi biiyiik Avrupa 
memleketlerinde iki aydan fazla devam eden seyahatine 
aid tetkik ve mii§ahedelerini yann okuyacaksinrz. 

Lise miidiiriine 

saldrran talebeler 
.. 
u~ kiistah gene, diin 
Buca baglar1nda yakayi 

ele verdiler 

Celal Bayar §ehrimizde 
Biiyiik ~efimiz, diin Ba,vekili kabul ederek kendisilE 

uzun miiddet devlet i,Ieri etraf1nda gorii4tii 

fzmir 31 ( T elefonla ) - Buca Kiil
tiir lisesinde miidiir Haydan tasdikname 
vermesi i~in tabanca ve b1~aklarla tehdid 
eden ciir' etkar talebelerden Ahmcdlc ar· 
kada~lan Sabahaddin ve Zeki, bugiin 
Buca baiilannda sakland1klan yerde ya· 
kaland1lar. Adliyeye tcslim edildiler . .. ......... ...................................... .......... . 
Af layihas1 Adliye 

Enciimeninde 

Miizakerelerde Dahiliye 
Vekili de bulundu 

A nkara 31 (Te . 
lefonla) - Biiyiik 
Millet Meclisi Ad • 
liye enciimeni bu • 
giinkii toplanbstnda 
af kanunu layihas1m 
miizakcreye ba1lad1. 
Enciimenin toplanb • 
smda Dahi!iye Ve • 
kili ve Parti Gene! 
Sekretcri ~iikrii K a- Dahilt11e Vekili 
ya da bulundu. gukra Kava 

Diin biitiin esaslann1 bildirdigim bu la
yihanm esbab1 mucibcsinde §U sabrlar 
vard1r: 

Eabab1 mucibe liiyiha11 
«Tiirlciyeye kii~iik bir arazi, mahdud 

bir istiklal, nisbi siikun gctirecegi tahmin 
edilen miitareke ve muahcde, Tiirkiye • 
nin biisbiitiln haritadan silinmesine ve 
Tiirk milletinin istiklalinin mahvedilmesi· 
ne bir vcsile ve bir mebde oldu. Milli 
Cidal denilen 1stiklal sava11, oyle bir 
honi;imede ve bu ko.:lar •iiu t•rait ~dide 
ba1Iad1. Bunun ba1lang1cmdaki zorlukla· 
nm, devam1 .anmdaki 1st1rab ve giicliikle
rini anlamak i~in Atatiirkiin biiyiik nut • 
kunu okumak laz1m ve kafidir. 0 giinii 

[Arkasi Sa. 7 slltun 4 tel 
·························· ................................. . 

Devairde mesai 
saatleri degi4iyor 

A nkara, 31 (T elefonla) - Miiste • 
iarlar kornisyonu haziranm on be1inden 
itibaren eyluliin on be1ine kadar daireler
deki mesai saatlerini sabah saat 8 ile 14 
arasmda tesbi t eden bir karar ald1. ............................................................ 
KENDI KENDIMIZI TENKID: 

Kafa tutmak 
Koprii.nii.n ote tarafinda (Istanbul) is· 

minde fran.stZca bir gazete ~kar. 
Her gii.n b<I§m.akalelerimizi sii.tunla • 

nna ge1;iren, hususi haberlerimizden is· 
tifade eden bu gazete, Hatay davasinm 
aldigi son §ekil iizerine Frans1z hii.k{). • 
meti aleyhine harekete ge1;tigimizden· 
beri bize kii.stii. ve boykotaj ildn etti. 
Haberlerimizden gene istifade ediyor, 
fakat memba zikretmiyor. Ba§muhar· 
ririmizin yaZ1lanni da koymu.yor. 

(!st.o.nbu.l) un FranSlz sermayesile ya· 
§adigim biliyoruz. Bizim il;in bu.nun bi
rinci derecede bir ehemmiyeti yoktur. 
Haddini bilmek §4rtile 9in veya Hono
lulu sermayesile de ge¢nebi!ir. Ancak, 
bir gazetenin efkar1 umu.miyeden bir 
par1;a demek oldu.gu.nu. dii§ii.nii.rsek, ka
pitii.lasyonlarm tarihe kaTt§tigi bu. de
vircCe bazi su.alleri hayretle siralamamak 
elden gelmiyor: 

Tii.rkiyede Tii.rk davasini gii.denlere 
kar§t yabanci bir mii.essesenin su.n'i ve 
menfi bir efkan u.mumiye hazirlama -
SIM mii.saade edilir mi? 

Tii.rkiyede yii.kselen Tii.rk fikirlerine 
kar§t Tii.rkiye hu.dudlan i1;indeki ya • 
banc1 mii.esseseler kafa tu.tabilirler mi, 
somu.rtabilirler mi? 

Frans1z parasile Tii.rkiyede 1;ikan bir 
gazete, Fransiz sefiri M. Ponsot'nu.n 
hislerine tercii.m.an olmiya kalkarsa bu. 
bir (sottise) olmaz mi? 

Ve boyle bir gazeteyi koprii.nii.n kar§• 
yakasindan kaldinp hududlarimizin o • 
tesine atmak icab etmez mi? *** 

26 bin mevcudlu bir 
diin Japon f1rkasi 

tamamen imha edildi 
Y azisi 3 iincii sahifede 

~ ~ 

Diin Atattirke mtilaki olan Ba§vek.il Ce\81 Bayar, Saraydan ~ikarken ... 
Ba§Vekilimiz Celal Bayar, diin sabah muz namma Riyaseticumhur Umu • 

Ankara ekspresine baglanan hususi va • mi katibi Hasan R1za, Scryavcr Celal, 
gonla refakatinde hususi kalem miidiirii meb'uslar, Yali Muhiddin Ostiindag, 1s· 
Baki Sedes bulundugu halde Ankaradan tanbul Kumandam General Halis B1y1k• 
ichrimize gelmi~tir. lay, Merkez Kumandam General 1hsan, 

Ba1vekil istasyonda Reisicumhuru • CArkasi Sa. 3 •lltun 6 dal 
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Turk - lngiliz kredi mukavelesi 
Muammer Eri§ diin 
Londradan dondii 

A~dan kredi ile istedigimiz ingiliz firmasindan, 

'ekillerle istedigimiz zaman 
mubayaatta 

Paris ve Londrada baz1 mali temaslar· 
da bulunan ve ezciimle Londrada 1ngiliz 
mali mehafilile miizakerelerden •onra 
muvaffakiyetli bir anla\!111• akdeden ma· 
Ii hcyetimiz reisi !zmir saylaV! ve 1i 
Bankasi umum miidiirii Muammer Eri1le 
refakatinde bulunan Etibank umum mii· 
diirii llhami N afiz Pamir diin sabah 1eh· 
rimize gelmi1lerdir. Heyete bilahare ilti
hak etmi1 olan Maliye Vekaleti eslci Na· 
kid iileri umum miidiirii ve yeni 1kt1sad 
Vekaleti Miiste1an Halid Nazmi birkai; 
giin ii;in ve baz1 temaslarda bulunmak 
iizerc Pariste kalm11lir. Bu temaslar Dii
yunu umumiye borclarmm surcti tediyesi
ne miiteallik baz1 hususlar iizerinde ola • 
cakhr. 

Maliye heyetimizin reisi Muammcr E . 

en miisaid 
bulunabilecegiz 

n§, diin ogle iizeri 1i BankaSI 1stanbuJ Diin Londradan avdet eden Muammer 

·········· c~~h~;~~t;li~i~!?.;~t!:?~ ..... . 
Savarona bu sabah ~ekmece a~1klar1nda 

demirliyecek, yar1n Iimana girecek 

Cumhur Riyasetirniz 
i<;in satin alman Sava -
rona yah, bugiin Mar
maraya gelerek <;:ek • 
mece ai;1klannda kala
cak ve yarm limarum1-
za gelecektir. 

Salonlan, kamaralarr, 
banyo dairelerile fev • 
ka!3de giizel bir gemi 
clan yatm makincleri 
ii<; bin beygir kuvve • 
tinde olup altJ buhar 
tiirbininden miirekkeb
dir. 

!sminin Giine~dil 0 • 

lacag1 soylenen yat, 
diinyanm en biiyiik ve Yahn son sistem ka-
en giizel yahdir. Siiva· zanlan mazut yakmak-
rilige tayin edilen Said Bugiin !ngiltereden 11elecek tad1r. Yalmz iki kaza-
Ozege ile Tiirk miiret- olan Savarona ;yah vo nile 16 mil yapan yat, 
tebatr tarafmdan Al • kaptan1 Said Ozege diirt kazanile 21 mil sii-
manyadan getirilen yat, Hamburgda rat temin etmektedir. 
Blum und Woss tezgahlan tarafmdan Yalta iki biiyiik moti:irbotla bir hiz-
yap11m1~tir. met motiirii bulun~aktad1 r. Gemiye, 

4800 rejistr tonluk olan yat, bizim yalpa mu':'azene aletJ konulmu~tur. Bu 
Karadeniz vapurundan biraz biiyiik alet sayesmde yat, en fena havada bile 
tiir, Boyu 106 ve eni de 16 metredir. yalpa yapmamaktad1r. 
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lzmitte yap1lan son 
hafriyat1n neticeleri 

Muzeler Umum MUdUrUnUn izahat1 
«izmitte ~imdiye kadar toplanan eserler, orada 

miitevazi bir miize kuracak kadar ~oktur » 
Miizeler Umum Miidiirii Aziz 0-

gan'm izmit civannda liizumlu goriilen 
bir kaz1ya nezaret etmek iizere, !zmite 
gittigini yazm11tik. 

Aziz Ogan diin, iehrimize avdet et • 
mi§tir. Miizeler Umum Miidii~ii; kendi
silc gorii1cn bir arbdai1m1za, Izmit haf
riyah hakkmd.a iu izahah vermi§tir: 

«- hmitin otedenberi, Asya • Avru
pa yolu iizerinde bulunmasmdan dolay1, 
arkeoloji noktai nazarmdan miihim bir 
iehir oldugu iiiphesizdir. hmit Vilayeti
nin teklif ve miiracaati iizerine, arkeolo • 
jik ara1t1rmalar yap1lma!• takarriir etmi§ 
ve bu i§ Kiiltiir Bakanhgmca uhdeme 
tevdi olunmuitu. Yap1lan bu i§ler, miis· 
takbel lzmit hafriyatma esas olmak iizc
rc, preliminer mahiyettedir ve on be1 giin 
kadar devam etmiitir. Bu ara1hrmalarm 
biri, lzmitin en yiik ck bir mevkii olan 
ve Bizanshlar tarafmdan etran bir surla 
~evrilerek i9 kale haline konulan, Niko -
medya Krallan denine aid sahaya, dige
ri de, sahile yakm ve kag1d fabrikas1 me
mur evlerinin arka tarafina isabet eden 
m"evkie te1mil edilmi§tir. Her iki mevkide
lci hafriyatta memnuniyeti mucib netice
lere vanlm11hr. Bu ameliyelere, 1ehir i
mar planmm tatbikma, gei;ilerek genii 
sahalar meydana gclinciye kadar, zaman 
zaman muhtelif mev kilerde, kii~iik son -
dajlarla devam edilecektir. 

lzmitte, 1imdiye kadar toplanan eser
ler, orada miitevaz1 bir miize kurulacak 

Giizel bir 

Miizeler Umum l\tiidiirii Aziz
0 

Ogan 

kadar ~ogalm11tir. Bir taraftan da ~ogal· 
maktadir. Bilhassa, lzmit Valisi Hamidin 
eski eserlere verdigi ehemmiyet, takdire 
lay1k!Jr. Bu sondaj!arm icras1 malannda 
gosterdigi geni§ mikyastaki alaka ve ko
layhklar, iiimizi ~k tesri etmi§tir. Kag1d 
fabrika<1, bir asan atika mmtakas1dir. 
Buradaki hafriyatta, topraktan ve maden· 
den mamul bir hayli kandil de bulunmu§· 
tur. F abrika miidiiriiniin de, hafriyat es • 
nasmda yard1mlarda bulundugunu soy • 
lemeliyim. !zmit gib1 medeni bir muhitte, 
yakm bir atide mahalli bir miize viicude 
getirilmesi i;ok 1ayJm arzudur. Vilayet, 
bu hayirh i§e ba§lamak iizeredir.» 

•• muessese 
Mersinde ls1yuva 

mektebinde 100 
ve itina 

• • 1sm1 ana okulu 
den 

ile 

verilen 
dikkat fazla yavru 

yeti~tiriliyor 

Yu\'anm minimini talebeleri ve Yuva miidiirii Miir~ide Soner 

Mersin (Hususi) - Burada, her y1! 
biraz daha tekamiil ederek bei y1ldanbe
ri ya11yan bir ana mektebi vardir. Mii • 
essis ve miidiirii Miiriide Soner olan ve a
d1 «Is1 yuva okulu» konan bu mektebde 
bu yil yiizden fazla yavru, evlerinde ve 
hi~bir yerde goremiyecekleri itina ile 
yeti1tirilmi1tir. Mektebi gezdim. Genii. 
ferah bir binadad1r. Dershaneleri ve sa -
lonu <;ok miisaiddir. Biiyiik bir bah<;esi 
vardir. Benim ziyaretim esnasmda ~o -
cuklar k1smen ogle uykusunda idiler. Mi
nimini iezlonglannda m111l rru11l uyuyan 
bu yavrulann haline imrenmemek imkan
s1zd1. Oyuncaklar odasmda meigul olan 
bir k1'1m yavrular gordiim ki, paydos za
mam evlerine hemen hemen zorla gonde
riliyormui. 

Yuvanm cazib muhiti, i;ocuklar iize -
rinde umulmaz iyi tesirler birakmakta -
dir. Yalmz d1kkatimi i;eken bir nokta ol
du: Yuvaya devam eden ~ocuklar, daha 
ziyade fakir ve k1smen de ortahalli aile 
<;ocuklandir. Servet sahibi aileler, her ne
dense buraya umuldugu kadar ragbet 
gostermiyorlarm1i. Y U\'a idaresi, her ta
lebeden her ay yalmz ii<; lira iicret aliyor. 
!ki kardei bir arada devam ederse, 
iki3inden alman iicret bei lirad1r. Buraya, 
dort ya1mdan itibaren ~ocuklar almmak
tadir. !ikmekteb ~agma giren i;ocuklar 
i~in de bu sene birinci 01mf1 teikil edilen 
ilkmekteb devresi vard1r. Y1l ge~tik~e bu 
miiessesenin ilkmekteb devrelerini de ih
tiva etmesi mukarrerdir. 

Burada i;ocuklar ii;in oyuncaktan ma
ada, diger bir ~ok terbiyevi me1gale mev
zulan da vardir. Radyo, gramofon, piya
no bulunuyor. <;:ocuklara kendi arala -
nnda s1k "k rniisamere ve eglenceler !er· 
tib ettiriliyor. Diger taraftan yavrularm 
ameli hayat bilgileri, muayyen usullerle 

tedricen artmhyor, zeka ve kabiliyetleri 
inki§af ettiriliyor. <.;:ocuklar toplu ya§ama 
icablanm ogreniyorlar. Hulasa, e1ini ma
atteessiif biri;ok biiyiik §ehirlerimzide bile 
goremedigimiz bu hayirh miiessese, yur
da faydah olmak yolunda oviiniilecek bir 
ornek halinde <;ah11yor. 

Miir1ide Soner, diger iki hemiiresile 
birlikte bu temiz miiessesenin hergiin da
ha rniikemmel bir hale girmesi i~in hayat· 
larm1 vakfetmi§tirler. Bu y1lhk mesaisini 
bitircn yuvanm yapiclSI ve yiiriitiiciisii 
olan bu ii~ karde1i tebrik etmegi kcndi -
me bore bildim. •:t-

Bogazda yap1lacak 
yeni biiyiik plaj 
Anadoluhisar1 k1yilar1 

miinasib goriildii 
~irketi Hayriye, Altmkum plajlarmm 

yerini tutmak iizcre, Bogazm lstanbula 
daha yakm bir sahilinde, genii ve tabii 
bir plai viicude getirmege karar vermi1. 
bunun i~in en miisaid yer olarak Anado
luhisanm se~mi§tir. 

Y eni plaj, Kiiciiksu ile, K1bmhmn 
yahS1 arasmdaki sahada yap1lacakhr. ~e
renin tcmizlcme ameliyesi, bu sene mha· 
yetinden evvel neticelenemiyecegi i~in 
p!aj, ancak oniimiizdeki yaz mevsiminde, 
halka a~1labilecektir. 

Cumartesi ak1amlan, Bogazda tenez· 
ziih yapacak vapuriar, haziranm 20 sin
den sonra, i5lemege baihyacaklardir. Bu 
vapurlarda, incesaz ve orkestra temin e
dildigi gibi aynca istekliler i<;in ucuz bii
fe de bulundurulacakhr. 

CUMHUR1YET 

( ~ehir ve 
Evkaf 
ihtilaf1 

- Belediye 
halledildi 

Evkaf idaresi, Belediye· 
ye 86 bin lira verecek 
Mezarhk olan ycrlerin Belediyeye dev· 

ri hakkmdaki kanuna gore, Ayaspa1a me
zarhgmm da Belediyeye ge9mesi laz1m
gdirken buralarmm daha evvel Evkaf 
idaresi tarafmdan irsa halinde sahlm11 
olmaS1ndan dola}'I Belediye ile Evkaf a· 
rasmda ~1kan ihtilaf, hahm heyeti tara
hndan tetkik olunuyordu. Bu husustaki 
tetkikat bitmi1tir. Hakem heyetinin ver
digi karara gore, sahlan k1smm bedeli o· 
Ian seksen alb bin lira Evkaf idaresi tara
fmdan Belediyeye verilecektir. 

ADLIYEDE 

Oliime seheh olan tofor 
yakaland1 

Ge~en hafta bir gece Taksimde Al 
tinbakkal tramvay duragmda ag1r ya
rah olarak bulunan ve kaldmld1g1 
Frans1z hastanesinde olen eski Belediye 
tahakkuk katiblerinden i9ki miiptelas1 
Nuri Aykamn vesaiti nakliyeden biri -
nin 9arpmas1 neticesi yaraland1g1 anla
§llm1~, tahkikat da bu nokta gozoniinde 
tutularak yap1lmt§br. Vak'anm faili tes
bit edilmi§, bunun 2737 numarah taksi 
§OfOrii Giimii§aneli Rahmi Demiroglu 
oldugu tahakkuk etmi§tir. 

Su9unu tamamen itiraf eden §Ofor, 
bugiin Adliyeye teslim edilecektir. 

Albn lira hirs1z1 tevkif edildi 
Topal Miinir admda sab1kah bir hir

SIZ bir miiddet evvel Sirkecide Bolu o
teline girerek Ramazan isminde biri -
nin odasmda as1h bulunan yelekten 9 
altm lira 9alm1$b. Bu azih h1rs1z, yata
gm alhnda serili ve istif halinde bulu
nan ik! bin lirayi gorememi§ti. Vak'ayi 
miiteakib yakalanacagm1 anhyan To • 
pal Miinir, altmlan abdesaneye atarak 
ka9m1§\J. Su9lu diin yakalanarak Adli -
yeye getirilmi§, birinci sulh cezada ya
p1lan sorguyu miiteakib tevkif edil -
m~tir. 

GOMROKLERDE 

Ba1miidiir Diizcede 
Giimriikler Ba$miidiirii Mustafa Nuri 

Ami, diin sabah Diizce giimriigiinii tet
kik i~in Diizceye gitm~tir. Ba§miidiir, 
bugiin ~ehrimize danecektir. 

Antrepolarda tetkikat 
GiimrUkler Umum miidiirliigii ikinci 

k1s1m miidiirii Raik Erkut, Ankaradan 
§ehrimize gelm~tir. Raik Erkut, yolcu 
salonile antrepolardaki muametah tet
kik etmektedir. 

Sirkeci ambarlari 
devrediliyor 

Sirkecideki Giimriik ambarlarmm 
Devlet Demiryollan idaresine devri i§i
ne diinden itibaren ba$lanm1§ttr. 

····~ lzmirde hir gencin cesedi 
denizde hulundu 

izmir (Hususi) - Bir haftadanberi 
ortadan kaybolmu§ olan Ahmed oglu 
Yusuf nammdaki 33 ya§mda bir gen -
cin cesedi, diin, Konak vapur iskelesi 
dibinde, vapurun diimen faaliyeti es -
nasmda meydana 91km1§hr. 

f§in hazin tarafi §Uradadir: 
Ayni dakikada, zavalh Yusufun kar

de§i Bekirle annesi de oraya gelmi§ bu· 
lunuYQrlarmu§. Yolcular ve sahildeki • 
!er, ilk defa, vapurdan dii§en bir adam 
kar§ismda bulunduklanm sanmI§lar, 
fakat bilahare mesele anla§1lm1§ ve hat
ta cesedi, sandalla bizzat karde§i Bekir 
91karm1§hr. Anne de feryada ba§la -
mt§hr. 

Yusufun cesedinin vaziyetl manidar 
goriilmii§tiir. ~iinkii yiiziinde, viicudiin
de 9arpmaktan miitevellid bereler var
d1r. Keza, aradan be§ giin ge9mesine 
ragmen, cesedin §i§medigi goriilmii§tiir. 
Otopsi neticesinde de, dimagm kan i9in
de bulundugu ve akcigerlere su gitme
diiH neticesine var1lm1§\Jr. 

Halbuki denize d~en adamda, vazi -
yet aksine olur. Tahkikat neticesinde, 
Yusufun be§ ak§am evvel baz1 kayik91 
arkada§larile i9tikten ronra, onlar ta • 
rafmdan sandal l~ine yatmld1g1 tesbit 
edilmi§lir. Fakat bundan sonras1 mC9 -
huldiir. Adliye, bir cinayetten §iiphe et
mektedir. ---S1nd1rg1da hir tecaviiz 

vak'as1 
Smd1rg1 (Hususi) - Burada garib bir 

taarruz vak'as1 cereyan etmi§, hadiseye 
zamamnda yet~en zab1ta, miitecaviz • 
Jeri yakahyarak karakola sevketm~ • 
tir. 

302 numarah kooperatifin katibi Hii
seyin i§ine nihayet verilerek yerine 
ba§kas1mn tayin edildigini o~enince a
sabiyete kap1larak meclisi idare ikinci 
reisi Salahaddin!n diikkanma gitm~. 
bir bahane ile evvela ag1z kavgasma 
ba§laml§, nihayet Salil.haddini altma a
larak girtlagm1 s1kmaga ba§lam1§hr. 
Zavalh adamm feryadm1 i§itenler za -
b1taya haber vermi§, bu suretle bir feta
ketin oniine ge9mi§lerdir. 

Memleket Haberleri ) 
, 

Devlet Demirvollannda 

Y olcu iicretlerine 
aid yeni tenzilat 
Haydarpa!?a - Ankara 
hattinda da tenezziih 

seferleri tertib olunuyor 
T enezziih trenlerinin biiyiik ragbet 

gordiigiinii gozoniine alan Devlet De -
miryollan idaresi, biiyiik hatlar arasmda 
da ucuz tenezziih seferle1i tertibine ka • 
rar verm11t1r. Bu seferlerin en ba§mda, 
Haydarpaia - Ankara hath gelmektedir. 
Demiryollan idaresi, hiikumet merkezimi· 
zi halka tan1tmak gayesile biiyiik feda • 
Hrhklar yaparak, Haydarpa1a ile An -
kara arasmda, pazar giinleri i1liyecek O

lan tenezziih trenlerinin iicretini, yandarl 
~ok daha aiag1ya indirmek kararmdadir. 

Bundan baika, Samsun • Ankara, lz
mir - Ankara, Kayseri - Ankara, Sivas -
Ankara, Adana • Ankara, Samsun - An
kara hatlannda da tenezziih trenleri tah
rik edilecektir. 

Bu tenezziih seferlerine iitirak etmck 
iizere bilet alanlar, aynca para vermek • 
sizin Ankara otobiislerinden de istifade 
ederek dola§abileceklerdir. 

Bibesko Prens 
Biikre~e • • g1tt1 

Maruf havac1, aym 
ortalarma dogru tekrar 
memleketimize gelecek 

Beynelmilel Hava F ederasyonu reisi 
Prens Bibesko, diin sabah saat yedide 
tayyaresile Biikre§' e gitmiitir. Prens Bi
besko, istasyonda kadm tayyarecimiz Sa
biha Gok~enle, Hava Kurumu !stanbul 
1ubesi baikam lsmail Hakk1 Baiak, Ha· 
va istasyonu miidiir ve erkam tarafindan 
ugurlanm11tir. Sabiha Gok<;en, misafirlere 
hirer kutu Tiirk 1ekeri hediye ctmii, mi
safir ve maiyetindekiler de miite1ekkir kal
m11lardir. 
brP>eill!, hududdan ayTllirken tayyare • 
deki telsizile muhailere etmi1, giizel bir 
h~v;il{4, 1eyahat. ett,igini bildirl}rek. s~!4m -
lanm yollam1111r. 

Prens Bibesko, haziran ortasma dogru 
tekrar §ehrimize gelecek ve Ank.araya 

giderek Nafia Vekiileti ile mutab1k kah
nan hava servisleri iii iizerinde son goriii
meleri yapacakhr. 

Y eni hattm Biikre1 - lstanbul - Anka· 
ra - Suriye - Kahire yolu iizerinde tesis 
edilecegi umuluyor. 

DENIZ !$LERI 

«Sus» miirettebah yar1n Al· 
manyaya hareket ediyor 

ikinci yeni vapurumuz olan cSus• un 
ilk sefer tecriibesi yap1lm1§, muvaf1k 
netice vermi§tir. Susun ikinci tecriibesi 
7 haziranda yap1lacak ve vapur aglebi 
ihtimal, 9 haziranda yola 91kacakhr. 

Vapurun miirettebat1, yarm §ehrimiz· 
den Kil'e hareket edecektir. 

«Trak» i~in yeni kararlar 
Dcnizyollan idaresinin yeni -Trak 

vapuruna gC9en pazar giinii halk tara
fmdan biiyiik bir ragbet gosterildigin -
den vapurun giiverte Jasmmda daha 
fazla oturacak yer teminine karar ve -
rilmi§tir. cTrak. rahats1zhg1 mucib ola
cak kadar fazla yolcu alm1yacaktir. 

\ 19 diikkan 
itirazda 

sahibi 
bulundu 

Fakat, istimlak i~in diin 
ikinci tebli~ yap1ld1 

Valide hammn y1k1lma i§i yakmda bi
tecektir. Hamn orta k1Sm1 tamamile y1· 
k1lm1§, etrafma <;ekilen tahta perdeler de 
a~ag1 indirilmiitir. Arka kISma tesadiif e
den yirmi dokuz diikkandan baika Bahk
pazanna giden caddenin sag tarafmda is
timlak edilecek yirmi diikkil.na da k1ymet 
konmu§, sahiblerine tebligat yap1lm11t1r. 
Bunlardan yalmz bir tanesi komisyonun 
koydugu k1ymeti kabul elmii, diii;erleri i
tiraz eylemi§lerdir. F akat itirazen yap1lan 
tetkikler neticesinde konulan k1ymetle • 
rin kanuni oldugu anlarlarak diin ikinci 
defa bunlara n~ter vaS1tasile tebligat ya
p1lm1§tir. Yakmda bu kJSmm da istimla -
kine bailanacaknr. Gene Bahkpazarma 
giden caddenin >ol k1smma tesadiif eden 
ve istimlaki liiz1mgelcn diikkan sahibleri
ne de bu11iinlerde tcbligat yap1lacakt1r. 

$EHIR ISLER/ 

ln§aat itleri i~in talimatname 
haz1rlan1yor 

:;lehir Meclisinin son i9tima devre • 
sinde kabul edilen bir talimatnameye 
nazaran, bundan sonra yapilacak in§a· 
atm mes'uliyetini ancak mimarlarla 
miihendisler iizerlerine alabilecektir. 
Kalfalara in§aat ruhsatiyesi verilmiye
cektir. Bundan dolayi Belediye Fen he
yeti tarafindan da kalfalarla in§aat i§ • 
9ilerinin vaziyetlerine dair yeni bir ta
limatname haz1rlanmasma ba§lanm1$ -
hr. istanbulda iki bin kadar kalfa var
d1r. i~ilerle beraber bu yekiln on bini 
bulmaktad1r. 

El arabalari talimatnameleri 
mer'iyete girdi 

El arabalan haklonda Belediye tara
fmdan tanzim olunan ve :;lehir Meclisi
nin son i9tima devresinde tasdik edilen 
yeni talimatname, bugiinden itibaren 
tatbik edilmege ba§lanacakhr. Bu tali -
matnamenin seyyar sat1C1larla hamal 
bOliiklerine §iimulii yoktur. Bunun ha
ricinde kalan v~ e§ya ta§iyan biitiin a
rabalar kabul edilen son niimuneye go
re olacak, elli kilodan fazla e§ya nak· 
ledilemiyecek ve arabalar ancak bir ki
~i tarafmdan sevkolunacaktll'. 

MUTEFERRIK 

Mali sene ha§I 
Bugiin, mali sene ba§1d1r. Mali mil -

esseseler, bugiinden itibaren yeni def -
ter tutmaga ba§hyacaklard1r. Kasala -
rm tadad ve devir muamelesinin icras1 
i9in Defterdarhk~a mali miiesseselere 
heyetler gonderilmi§tir. 

Hamiyetli esnaf1m1z1n te· 
berru taahhiidleri 

!stanbul tugla ve kilemidcileri sat -
hklan her bin tugla i9in Hava Kuru • 
muna 10, kir,emidciler 15, ta§~! ve degir
menciler de Belediyeye verdikleri re -
simlerin dortte birini Tiirk Hava Ku -
rumuna .teberru etme~e karar vermi~ -
lerdir. Bu paranm Belediye hissesi ola
rak Rava Kurumuna verilecegi dogru 
degildir. Hamiyetli esnaf1m1z, bu te -
berruu dogrudan dogruya kendileri ta
ahhiid etmislerdir. Belediye, kendi rii • 
sumunu tahsil ederken bu paray1 da 
tahsil etmek suretile Hava Kurumuna 
var-1 ....... ~" l--11l1ni~cakt1r. 

MAtlYEDE 

Haziran maa1lar1 
Yeni muvazene kanunu esaslanna 

gore bugiin tevziine ba§lanmas1 laz1m 
gelen haziran maa§larmm tediyesi, 
tebligi beklcnen kadrolar dolay1sile bu
giin i9in geri kalm1§hr. ...................... ,,..,, ............. ' ................... ·······' .... ' ······· .......................................... . 

Diin karnelerini alan sevimli yavrulardan ii~ii 

Diin, ilk mekteblerde ~ocuklara terfii 
11mf karneleri dag1hlm1§ ve yaz tatili ba1-
lam1,tir. Ancak, bu rnekteblerin son s1· 
mflan i~in bugiindcn itibaren aym on be
~ine kadar devam elmek iizere mezuniyet 
imtihanlan yap1lacakbr. Haziranm on be
iinde ilk mektebleri bitirerek orta mek • 

teblere ge<;eceklerin saym taayyiin ede

cektir. 

Diin, orta mekteblerle liselerin de ka

naat notlan verilmi§tir. Sozliiye kalanla

rm imtihanlan aym on be§inden sonra ya

p1lacakhr. 

1 Haziran 1938 

Siyasi icmal 
~ekoslovakyadaki 

milliyetler 
(6 iitiin Avrupay1 heyecan ve en• 
lg} di$e icinde bulundurmakta olan 

C:ekoslovakya meselesinin tek· 
rar tehlikeli bir ha! almamaSI her1eyden 
evvel nahiye hususi idarelerinin 12 hazi· 
rana kadar devam edecek intihablarmm 
hadisesiz ve siikunet icinde gecmesine 
ba!(hd1r. F akat meselenin tamamile ber· 
taraf olmaSI icin Siidet Almanlan partisi 
lideri Henlein'le C:ekoslovakya Ba1vekili 
Hodza arasmda ba$l1yan ve 1imdi lide
rin muavini iki Alman meb'usile Ba1ve
kil arasmda devam etmekte olan miizake· 
relerin Alman. Macar ve sair milliyetleri 
memnun etmesi elzemdir. 

C:ekoslovakvada ekalliyetler dcgil, 
milliyetler vardir. Bilakis kendisini ha • 
kim millet sayan C:ek unsuru diger un • 
surlann mecmuuna nazaran ekalliyette• 
dir. Ekalliyet adm1, Almanlar, Macar· 
lar, Lehliler ve dii(er milletler kat'iyyen 
ag1zlanna almak istemezler. Bunlardan 
herbiri C:ek milliyeti gibi kendisini Cc • 
koslovakya camiaS1 icinde ve miisavi hu· 
kuklu siyasi, harsi ve idari hirer varhk 
ve tam muhtariyeti haiz hirer cemaat ve 
aza saymaktad1rlar. Binaenaleyh Cekos• 
lovakya Ba$vekilile Almanlarm yapt1k· 
Ian miizakerelerde Alman unsurunun bir 
ekalliyet del(il, bir milliyet ve C:eklerc 
muadil bir unsur say1lmas1 ve milliyetler 
anayasasmm bu esas iizere tanzim edil· 
mesi Prag'daki gorii1melerden miispet bir 
netice c1kmaS1 icin zaruridir. C:ekoslovak· 
ya Ba1vekili milliyetler anayasaS1 esaslan 
iizerinde Alman, Macar ve dii(er milli • 
yetlerle anlabildii(i takdirde 15 haziran• 
da ictimaa clave! edilen parlamentoya bu 
anayasanm kanun layihaS1m verecektir. 

C:ek unsuru, kendisi gibi Slav 1rkmdan 
bulunan ve niifusu 3,330,885 ki$i tutan 
Slovak unsurile birle1mek suretile ekse· 
riyeti temin etmegi, bu yeni devleti kur• 
mak icin ilk defa yap1lan haz1rhklar es
nasmda dii1iinmii1 ve bunun i<;in C:ekler 
ve Slovaklar devleti manasm1 ifade eden 
C:ekoslovakya ismini kabul elmi$1i. 

Lakin Slovaklar kendi adlanmn dev· 
letin adma sokulmasma ragmen, C:ek un• 
surundan ve bunun hiikumetinden asla 
memnun de!(ildirler. Slovaklar hicbir za· 
man C:eklerle bir idare altmda ya1&ma· 
d1klan gibi di!, kiiltiir ve medeniyctleri 
biisbiitiin ba1ka bir yolda inki1af etmi1· 
tir. 

Slovaklarm, alimleri ve siyasileri bu 
fark1 daima goziiniinde bulundurdukla • 
rmdan Cekoslovakya devletini kurmak 
icin 1917 de Amerikada Pittsburg' da 
toplanan kongrede Slovak murahhaslan 
imzalad1klan kararnamede yeni devletin 
camias1 icinde Slovakyanm tam bir idari 
muhtariyete sahib olmasm1 1art ko1mu1· 
larch. 

C:ekler boyle bir kararm mevcudiyetini 
inkar ettiklerinden 1imdi Slovaklar mez• 
kur kararnamenin asl1m Amerikadan ge• 
tirtmi1lerdir. Bu vesikayi getiren heyet 
Lehistanm Gdinya limanmda Slovakya· 
clan gelen muhtelif partilerin heyetleri 
tarafmdan kar11land1. Bu miinasebetle 
Lehistamn hiikumet matbuati Slovaklarm 
muhtariyet davas1 lehinde ne1riyatta bu
lundu. 

Gecen pazar, Slovak rruntakasmda 
yap1lan intihablarda tam muhtariyet ta• 
raftan bulunan Hlinka'nm partisi kazan· 
m11hr. Alman mmtakasmdaki intihablar• 
da verilen 307,000 reyin 282.250 reyini 
tam muhtariyet taraftan Henlein'in Sii
det Almanlan partisi alm11hr. Bu parti 
umumi aranm yiizde 92 den fazlaS1m ka· 
zanm11hr. Komiinistlerle sosyalistler ise 
her tarafta maglub olduklanndan umu• 
mi ara~!n ancak yiizde 7 sini alabilmi1· 
lerdir. Oniimiizdeki iki pazarda dahi in• 
tihablar, hadisesiz ge<;erse sulh ve siiku· 
nu tehdid eden ilk tehlike zail olacak!Jr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

K1zday haftas1 ba,Iad1 
KlZllay haftas1 bugiin ba§hyor. Kt • 

z1laym biitiin §Ubelerinde yeni azalar 
kaydedilecek, miisamereler tertib olu • 
nacakbr. 

Konyadaki giire§ 
miisahakalar1 

Konya 29 (Hususl) - Grup giire§ bi· 
rincilikleri miisabakas1 bitti. 56 kiloda 
grup birincisi Eski§ehirden Ziya, 61 ki· 
loda Eski§ehirden Kaz1m, 66 kiloda A!· 
yondan Mehmed, 72 kiloda Eski§ehir• 
den Ali, 79 kiloda Konyadan Faruk, 87 
k!loda fspartadan Cerna!, ai!Jrda Bur· 
durdan Ahmed birinci oldular. Bu ak· 
§am Halkevimiz giire§9iler §erefine zi· 
yafet verdi. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : { T~r~iye ~a.rlc 
1~1n u;1n 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Mb a~* HO • 14~ • 
ti~ ayl* 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • l'oktur 
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SON HABER LE ·R 

Japonlar1n dordiincii hezimeti 

26 bin mevcudlu Japon 
f1rkas1 imha edildi 

Kumandan ka~tJ, 22 ve 
yiiksek riitbeli zabit 

bin olii 
olmak iizere 

onu 
alb .. 

yuz 

Hankov 31 - Yung~enkin ~imal gar
bisinden bir kac; giindenberi Lunkay de
rniryoluna taarruz etmekte olan 26 bin 
mcvcudlu 14 iincii J apon firkas1 Y cnii • 
kan ilc Lontangan arasmda tamamilc im· 
ha olunmuitur. Firka kumandam olan Ge
neral Doihara kac;maya muvaffak ol • 
mu1tur. <;:indc uzun seneler Japon casus 
tcikilahm idare etmii olan General Do
ihara <;:in - Japon ihtilafmm baihca a
millerinden ve <;:inin vc Asyanm J apon
Ya laraf:ndan fctih edilmesi plamm ha-
21rhyanlardan biridir. 

Bu suretlc J aponlar muhasamat bai
hy ahdanberi dordiincii biiyiik bir hczi -
mete ugram11 oluyorlar. Muharebe saha· 
smdan 22 bin olii vc onu yiiksek riitbeli 
subay olmak iizcrc 600 esir birakm11 

bildiriliyor 
manlar, yalmz askeri miiesseseleri istih -
daf eylemektedir. Eger bu bombard1man
lar esnasmda sivil halk arasmda yarala
nanlar da varsa, bu §ayam teessiiftiir. Fa
ka! Japonya, bundan dolay1 kendisini kat
iyen mes'ul giirmemektedir. Zira, \;Ok za
man evvel tehlikcli mmtakalann tahliye 
edilmesi ic;in Japonya tavsiyelerde bulun
mu§tu.» 
9in ak1nc1lart N ankin' e yaklaftyor 

Hankov 3 I - <;:in akmc1 miifrezeleri 
Nankin'in on bei kilometre cenubu iarki
sinc kadar sokulmuilardir. Orada 1iddet
li bir muharebe devam ediyor. 

Diger taraftan General Y ehtink'in ku
mandas1 alhndaki k1taat da Yuhu demir
yolunu gec;crek Tanktu Velisovidz'de bu
lunan <;:in kuvvetlerile birle§miitir. 
Kanton bombardimanlarina dair ... lard1r. 

k Londra 31 - T aymis gazeteSmm Japonlartn kor usu 
f Kanton'daki hususi muhabiri diyor ki: Hankov 3 - J apon hiikumeti, cv· 
b' «Japonlann yapt1klan bombardrman -

kalade miicchhcz 60 bin ki§ilik yeni ir larda athklan bombalardan yiizde yet -
kuvvct daha <;:inc gondermiitir. Dii!;er ta- m111, askcri mahiyetre yerleri istihdaf et
raftan Man1<ukov' da bulunan J apon or- mckte idi. F akat geri kalam ya ,ok be
dusunun bir k1sm1 da <;:in harekat sahaSl· eeriksizlik veyahud mf fenahk zihniyeti 
na nakledilmiitir. J aponlar <;:in kitaa - mahsulii idi.» 

tmm ~ansi'nin cenubundan iimale dogru Sovyetlerin {:in'e yapacaklart 
bir ileri harckette bulunmasmdan korku- yardim meaelesi 

yorlar. Moskova 31 - Bluher'le Sunfo'nun 
Japonlar 12 lirka gonderiyor · d M 

d aym zaman a ookova' da bulunmalan 
Tokyo 31 - Kabine <;indcki or uyu keyfiyeti hakkinda tefsirlerde bulunan iyi 

takviye ic;in yeniden tam mevcudlu Z fir- haber alan mahfiller, bu hadisenin bir to:.sa-
ka gondermeye karar vermiitir. diif escri olmad1gm1 tahmin etmekte ve 

Bir fehir de 9inlilerde <;:in devlet adammm, Avrupaya yaphg1 
Hankov 31 - <;:in ordusu tarafmdan seyahatten sonra Avrupe devletlerinin bii

Lanfenk iizerinde yap1lan kat'i ~ir muka- yiik bir kism1mn <;::ne kar11 vaziyetlerini 
bil taarruz neticesindc bu §ehir lama • Sovyet liderlerile birlikte tetkik etmek ii-
milc Japonlann elinden kurtanlmiihr. zere Moskova'ya gelmii olmas1 muhtemel 

Kanton bombard1mCint devam oldugunu beyan etmektedirler. 
edecek Sunfo'nun Sovyetler birliginin <;:indc 

~anghay 31 _ Japon askeri mak~mlan daha biiyiik bir asker! yardimda bulun _ 
namma soz siiylemege salahiyettar bir zat, mas1m istemii olmas1 miimkiin oldugu gibi 
gazetecilerc §U bcyanatta bulunmu§tur: Sovyet lidcrlerinin de ~in ordusuna daha 

_ Kanton'un hava bombard1manla- c;ok miktarda malzeme gDndermegi kabul 
« d olunacakhr Bu bombard1 • etmii olmalar1 muhtemeldir. r1na evam · .. . . 
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Olimpiyad komite-

bir karar1 • • s1n1n 

1939 da Japonya hall 
harbde bulunursa 
oraya gidilmiyecek 

Ziirih 31 - 1.vic;re Olimpiyad kom~ 
lcsi, muhtelif spor teikilatlarma. 1 _94 d 
da Tokyo'da icra edilecek olan ohmp1ya_ 
oyunlanna, bu oyunlarm ac;1lmasmdan bir 
scne evvel J aponya gene harb halinde bu· 
lundugu takdirde, iitirak etmemege da -
vet cylemcge karar vermiitir. 

1svic;rc tclgraf ajans1, bu kararm «0 -
limpiyad zihniyetlerine tevfikan» ittihaz 
edilmii oldugunu beyan etmektedir. 

(a.a.) 

Ankarada bir reaim aergiai 
a~1hyor 

Ankara 31 (Telefonla) - Birle§ik res
samlar sergisi, Dniimiizdeki periembe 
giinii Halkevinde, Maarif Vekili Saffel 
Ankanm bir nutkile ac;1lacakbr. Bulgar 
ressam1 Savamn Halkevinde ac;tig1 re
siin sergisi de diin kapand1. 

Mecliae verilen yeni bir 
layiha 

Ankara 31 (Telefonla) - Milli Mii -
dafaa Vekaletince haz1rlanarak Meclise 
gDnderilen bir kanun Jayihasile 1455 sa
Ylh kanunun sonuna ~u madde eklen -
mektedir: cAskeri hiikim ve muallim 
olmak iizere fakiiltelerden ne1et eden
ler ihtiyat subay mektebi tahsilini mu
vaffakiyetle bitirdikten sonra ihtiyat 
astegmenlige terfi ettirilir ve yedinci 
s1mf memurluga naklolunurlar. Altmc1 
sm1fa terfileri de fakiiltelerden subay 
olarak ayni tarihte ne1et eden dDrt se
ne tahsile tabi emsallerile birlikte icra 
edilir.> 

Atinadaki cami miize oluyor 
Atina 31 (Hususi) - Atinadaki tarih! 

camiin miikemmel surette tamir edile -
rek Miisliiman eserleri miizesi haline 
ifrag1 Maarif Nezaretince takarriir et -
mi~tir. 

Turk· Yunan pakh Mecliae 
verildi 

Ankara 31 (Telefonla) - Ankarada 
Balkan konseyi i9tima1 s1rasmda para
fe edilmi~ ve Atinada imzalanm1$ olan 
'l'iirk - Yunan munzam pakti tasdik e
di!mek iizere Meclise verildi . 

ispanyada harb 

tekrar k1z1st1 
' 

Franko kuvvetleri Teruel 
cephesinde miihim 

mevziler alddar 
Madrid 31 - Teruel cephesinde mu

harebe §iddetle devam etmektedir. Mal
zem.eleri~in noksanhg1 a§ikar olan cum
hunyet91ler, biiyiik bir kahramanhk 
g6stererek kaybettikleri her kilometre
yi Frankistlere pahahya ma! etmekte -
dirler. 

Franko kuvvetleri miihim mevziler 
i~gal etti 

Salamanka 31 - Biiyiik umumi ka -
rargah, Teruel cephesinde Moskerueka 
mmtakasmda Frankist kitaatm ileri ha
reketlerine devam ederek miihim mev
ziler i§gal etmi§ olduklarm1 bildirmek
tedir. 

Franko tayyarelerinin korkunc 
bombardtmam 

Grandlers 31 - Bu sabah saat dokuz
da be§ Franko tayyaresi §ehir iizerin -
den u9arak yirmi kadar bomba ath. 

Taarruz o kadar ~ni olmu§tur ki, hi9 
kimse s1gmaklara g1tmeye vakit hula -
mami§hr. Bombalann hemen hemen 
hepsi halkm ar:sma dii§'."ii§tiir. Bahk 
halinin bulundugu beled1ye dairesinin 
Dniinde halk toplanm1§ ah§veri§ ediyor
du. Yiizlerce kadm ve 'ocuk bahk sat -
makla me§guldii. Bombalardan biri tam 
halin iizerine dii§mii~ ve orada bulu -
nan biitiin insanlar havaya u9mu1tur. 
Halin diger bir k1sm1 da y1k1lmi§ ve 
oradaki insanlar da enkaz alhnda kal-
m1~tir. . 

Bombalardan bin mektebe isabet et
mi~tir. Fakat tes~diif eseri olarak 90 _ 
cuklar daha henuz mektebe gelmemi~ 
bulunuyorlardt. Binaenale.yh a.ncak 12 
,ocuk Dlmii~tiir. Mektebm buyiik bir 
k1sm1 y1k1Jm1shr. 

Almanyada kimler vatan ha
ini telakki edilecek? 

Berlin 31 - Mahkeme tarafmdan ve
rilen bir karara gore bundan boyle, vata
na hainlikte bulunmui olmak i,in ecnebi 
bir devlet ajanina devlete aid gizli ma
lumat vcrmi~ olmak §art degildir. Mez -
kur ajanla miinasebatta bulunmak i~in 
ona gizli mahiyette olmasa da haberler 
vermek vatana hainliktir. 
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CfillHURIYET . 

HAdlseter aras1nda 

Talebe e~kiyabklar1 
I?::!. ene ii" lise talebesi, lzmirde, 

~ b1~.~la~. v~. taba~c~larla m~
diirun uatune yuruyerek hi-

rer son sm1f tasdiknamesi kopannak 
istemitler. 

Bir miiddet evvel Bll§muharririmi
zin bir yazmndan gelen ilhamla Cum· 
huriyetin ve hemen biitiin memleket 
gazetelerinin mekteblerimizdeki di
siplin ve ceza kifayehizligine kar§l 
as:ti.klan miicadeleye ba§hca 11Cbeb, 
bu nevi talebe qkiyahklanyd1. Mua
r1zlar1m1z, o zaman bize kaq1, bu 
vak' alar1n bir seri tC§kil edecek ka
dar t;ok ve sik olma.d1gm1 ileri siir
mii§lerdi. «Bunlar tektiik, miinferid 
vak'alardir, her yerde ve her zaman 
olur.» demek istiyorlard1. 

Sozlerinin aksi sadas1 heniiz geriye 
donmeden, bu miinaka§arun aerpinti
leri hala devam ettigi sirada, itte size 
tipik bir vak' a daha: Siliha aanlan
lar gene talebelerdir, iistiine yiiriinen 
adam gene bir mekteb miidiiriidiir, 
polis gene bu talebe qkiyamn PC§ine 
diitmiittiir, mege!e gene bir imtihan 
ve tasdikname meseleaidir. 

Bu hadise kar111mda da muanzla· 
r1m1za yiiksek gesle tekrar edebiliriz: 
«Haytr ! Bunlar miinferid, tektiik 
vak'alar degilclir; haytr! Bunlar her 
yerde ve her zaman olmaz !» Arbk 
besbellidir ki, bunlar, ayni sebebler· 
den ayni neticelere giden ve i~inde 
tesadiif amiline hit; pay dii§miyen, se
ri halinde, muayyen ve miikerrer 
vak'alard1r. 

Bu gidi§le, mekteblerimizin it;inde, 
dahiliye tefi gibi disiplin memurlan
nm yerine, di§inden t1rt1agma kadar 
silihh birer jandanna koyma}'l dii
tiinmeliyiz. Bu gidi§le disiplin ve ce
za sisteminin 1&!ah1 da meseleyi hal
letmez olacakt1r. Daglardan kovdu
gumuz e§kiyahgm, kogu§lardan alt!· 
guruz tulumbac1bg1n mek~i airala
rmda canland1g1m gonnekten daha 
elim bir§ey var m1d1r? 

Vard1r ! 0 da baztlanmiz1n hala bu 
etkiyahk ve tulumbac1hk vak' alarlnI 
ehemmiyetaiz birer iatisna gibi gos· 
termege ozenerek, derin bir yanmm 
iistiine hatah bir gorii§iin mikroblu 
bezini aannaJan Ye OnU ortmege t;a· 
htmaland1r. ~iinkii bir yaramn tah
ribati, tedavisiz biraktld1g1 zaman 
verecegi korkunc neticelerin yamnda 
ehemmiyetsiz kahr. 

Bir daha tekrar edelim ki yalruz bir 
zab1ta vak' as1 degil, biitiin ehemmi· 
yeti ve tiimulile, koskoca bir ahlak 
terbiyesi ve disiplin meselesi karti•m· 
day1z. 

PEYAMISAFA 

Ziraat Vekaleti memur
lar1 hakk1nda Meclise 

bir layiha verildi 
Ankara 31 (Telefonla) - Ziraat Ve -

kaleti vazife ve te1kilat kanununda 
omeslek tahsili> b11lunmas1, Vekaleti, 
baz1 memurluklara eleman intihabmda 
mii§kiil bir vaziyete koymaktad1r. Bu 
kaydm tevlid ettigi fili zaruret: cYa bir 
9ok hizmetleri mevkuf tutmak, yahut 
da i§leri, s1rf bu kayda uygun oldugu 
ic;in, tayin edilebilen fakat mathlb ev -
saf1 haiz olm1yanlarm inhisarmda tut
mak> ttr. Ziraat Vekaleti, bu miinase -
betle Meclise verdigi bir kanun layiha· 
smda, noktai nazanm §Dyle izah edi -
yor: cBilhassa umum mi.idiirliikler veya 
miisbet ve muayyen i§ler gibi, idari ve 
kanuni bak1mdan da, tam ve olgun for
masyona malik zevata tevd~i icab eden 
memuriyetler i9in, Vekalet makamma 
bir intihab serbestligi imkam vermekte 
kat'i bir zaruret ve fayda vard1r .. 

Kanun Jilyihasma ili§ik cetvelde, bu 
memuriyctlcr §Dyle s1ralamyor: cMiis
te~ar, tefti§ heyeti reisi, ba~miifetti§ler, 
umum miidiirler, pamuk miidiirii, zat 
i§lcri miidiirii, ne§fiyat miidiirii, evrak 
miidiirii, hukuk mii~avirleri, miicadele 
enstitiisii ve ista~vonlar miidiir ve me -
murlan, bag, bah9e, ziraat enstitiisii. 
istasvon ve lilboratuarlarile ornek ve 
tohu~ yeti§tiren bah~eleri ve fidanlik
lar miidiir ve memurlan.> 

Ayni zaruretle Orman miidiirliigii 
te1kilatt hakkmdaki 3204 say1li kanuna 
da ek bir Jayiha haz1rlanm1§, bugiin 
Meclise verilmi§tir. 

<;ank1r1da zelzeleler 
<;:ankm 31 - Saal sekize ii<,; ka

la birbirini miiteakib iki ve on dakika 
sonra da bir zelzele daha oldu. 

Zelzelcnin 1iddetinden halk sokak
lara dokiildii. Hasarat c;ok dei!ildir. 

(~_K_l_S_A~H_A_B~E_R_L_E_R~~) 
* BELGRAD 31 - Diin Udbin'de ~oval

ye - Kral Aleksandr'm bir heykeli a~tlml§ 
ve bu miinasebetle yap1lan meraslme 
15,000 kl§l l§tirak etml§tir. Maliye Nazm 
Letitza, hiikiunetl tem.sil etml~tir. * Cenevre 31 - 24 lincii enternasyo
nal 1~ kongresi bugiin Cenevrede toplan
rn1~t1r. 

* Roma 31 - Bugiin Papa dogwnu -
nun seksen birinci y1ldOni.imi.inil kut
lam1~t1r. Bu milnasebetle Vatikanda bil
yiik merastm yapum1§tl.r, 

FIKIR VE SANAT: 

Sanat ceryanlar1nda 
Soysuzlatmak 

Epcy oluyor, Alman hiikumcti, 1880 
sulannda dogan, modern dedigimiz san' at 
hareketlerine kar§l bir miicadele ac;h. 
Elli sene gibi k1sa bir zaman zarfmda 
birbiri arkast ma talihlerini deniyen ve 
c;ogu zaten devrini ikmal ederek tarihe 
kanian bu san'at mekteblerinden halk1 
sogutmak ic;in mubalagah bir hararetle 
,ah§ihyor. Almanlara nazaran impressio
nism, expressionism, futurism, kubism gibi 
cereyanlar, soysuzla§ml§ ( entartet) san -
ala hirer misaldirler. 

San' at nas1l sovsuzlas1r? 

Alman nazariyecileri cevab veriyorlar: 

-San' at, i~timai rulmn en km1vetli 
ifadc vas1tas1 ~ldu;?ona 11iire qabanc1 el
lcrin ve unsurlarm kan~masile manasim 
katJbcder, tJolunu ~aw1r ve dejenere olur. 
Ondokuzuncu asnn sonlarma doiiru p
karilan cere11anlarm hepsi semitik 1rkm 
eseridir. Bu irk ise, diiierlerinin arasmda 
parazit halinde tJa~ar. Hi,bir 11erde miis
takil bir varlik ifade edemez. Ustelik 11a

ral1ctl1k kabili11eti11den de mahrumdur. 
Yahudinin miime.l/yiz vaS1flan taklidci -
lik Ve l/lk1cil1kt1r. 

Almanlarm iddiasma gore yukanda a
d1 gec;en biitiin (isim) leri Yahudi hayali
nin mahsulii saymah ve bunlardan kac;m
mahy1z. <;:iinkii y1k1c1 olan bir san' at, sa
dece manas1z degil, ayni zamanda muz1r
d1r. 

Son elli allm1§ senenin dogurdugu 
san'at cereyanlarmda manas12hk degilse 
de ifade eksikligi, ifade aczi bulan pek 
,ok san' atkar var. 

- Oyle olmasayd1 bu kadar k1sa bir 
zaman i,inde bir siirii cereyan dogup ba
ta1 m1yd1? 

Diyorlar. 

F akat futiirism'in, kubism'in, Yahudi 
icad1 oldugu iddias1 dogru goriilmiiyor. 
Biitiin bu cereyanlara iinayak olan san
atkarlarm isimlerini hahrlad1g1m1z zaman 
pek az Y ahudiye tesadiif edecegimiz ile
ri siiriiliiyor. 

!ddia dogrudur. F akat, biraz muba • 
laga etmi§ olmalarma ragmen Almanlan 
da haks1z bulamay1z. 

Y eni san'at cereyanlannm yol arad1k
lan devir, i,timai iartlar bak1mmdan eski 
devirlerden ~ok farklidir. 1848 e kadar 
milletler, irki karaktcrlerinin hususiyetle
rini muhafaza etmek kolayhgma malik -
tiler. Frans1z ihtilalinin ortaya athg1 (in
sanin haklan) muzaffer olamam§ih. Me
sela Alman camiasmda, Yahudiler va
tanda1l1k haklarmnm bir kismmdan mah
rum bir halde, kendi muhitlerine sinmii o
larak ya§iyorlardi. Bu vaziyette cemiyet
ler, hic;bir parazit tarafmdan rahats12 e
dilmeden milli san' atlanm tabii inkiiaf 

Adapazar1nda 

sehid olan asker 
' 

Yazan: NADIR NADI 

yolunda yiiriitebiliyorlard1. 
1848 den 1870 e kadar Avrupada 

biiyiik bir degi1iklik oldu. (tnsanm hak
lan) mefhumu hemen her yerde kabul e
dildi. Semitik irk, lngilterede oldugu gi
bi Almanyada, Avusturyada, Fransada 
vt !talyada da cemiyetin en incc, en gizli 
damarlarma yaytlmak imkanlarma kavu§
muitu. 0 zamana kadar ba§hca faaliyet
leri faizcilige miinhas1r kalan Y ahu -
d1ler, artik her iii giiriiyorlar, hatta 
kiiltiir sahasma da sokulabiliyorlard1. 

lite impressionism, expressionism gibi 
san'at cereyanlannm hayata geldikleri 
devirde Avrupa cemiyetleri bu vaziyette 
idiler. 

Ne oldu? 
Hic;bir yeni cereyan, mahsulii oldugu 

cemiyetin mal1 kalamad1. Frans1zlarla 
beraber Yahudiler de resim yaphlar. l -
talyanlarla bcraber onlar da iiir yazd1 -
lar ve Almanlarla beraber onlar da mu· 
siki bestelediler. 

Y abanc1 dii§iincelerin, yabanc1 duygu
larm ic;ine girdigi yeni san'at cereyanlan 
bDylecc yollanm §a§ird1lar, bir ,oklan in
ki§af imkamm bulamadan tereddi ettiler. 

lddia edebiliriz ki, mescla, futurism ki
s1r kalm11sa bunda §iiphesiz yabanci bir 
mentalite ile kan1tmlm1i olmasmm biiyiik 
rolii vard1r. Eger Moliere zamanmda Ya
hudiler de edebiyatla me§gul olabilselerdi 
bugiin kar11m1zda 1engin F rans1z edebi
yah yerine c1hz bir pi1< goriirdiik. Schon
berg Onsekizinci amda musiki yapmak 
imkamm bulabilseydi Bach ve Handel 
ile ba~hyan o muazzam klasik devir Beet
hoven' de en yiiksck tckamiil zirvesine va
ramadan y1k1hr, giderdi. Atonal musiki
nin nazariyahm 1zah eden Y ahudi Schon
berg, Atonalite' de ifade imkanlanmm 
zenginleitiren bir yard1mc1 dcgil, dogru
dan dogruya musikinin kendisini goriiyor. 
Bu adam hi,bir manevi kordonla bagh 
bulunmad1g1 muhitte bir escr yaratabil • 
mek h1rsile asirlarm viicude getirdigi to
nal sistemi y1kmaktan bir an olsun c;ekin
miyor. Onun ic;indir ki, yiizde yiiz Latin 
olan Ravel, Atonalite'yi muayyen doz -
larda kullanmak suretile Couperin -
Jerden, Rameau'lardan siiziiliip ru -
huna akan Latin duygusunu zenginlc§ -
tirerek kcndinden sonraki nesillere ema
net ederken ne Alman, ne Fram1z hatta 
(yabanc1 bir muhitte ya§3d1g1 i1;in) Ya
hudi bile olm1yan Schonberg bize hitab 
edebilecek hi1<bir ciddi eser veremiyor. 

Modern san'at cereyanlarmm c;ogunda 
gordiigiimiiz bu ifade azcini Yahudi ica
d1 olmalanna degil; fakat milli dogduk
lan halde milli kalamamalanna, yabanc1 
unsurlarm miidahalesile c;abucak soysuz
Iaimalarma atfetmemiz daha dogru olur. 

NADIR NADI 

Meclise 
• yen1 bir 

verilen 

layiha 

Cenazesi biiyiik bir kala- Eski~ehirdeki feci 
babg1n i$tirak ettigi me- mes'uliiniin af f1 
rasimle izmite gonderildi olunuyor 

kaza 
taleb 

Adapazan 31 - Bir sene evvel Ada -
pazan hapisanesinden kaGan dDnme 
Hasun ve arkada§l idam mahkumlarm
dan Kaz1mm merkez karakoluna b3gh 
Kcmaliye kDyii civannda oldugu haber 
almmas1 iizerine jandarma miifrezesi 
takibine c;1km1§hr. 

Miifreze Kemaliye civarmda takib ve 
taharriyatta iken umulmadtk bir za -
manda sa kilerle kar11la§an karakol ba1-
9avu1u !dris, 1akilerin pususuna dii~e · 
rek ~chid edilmi$tir. Cenaze bura has
tanesine getirilcrck otopsi yap1lmt§hr. 
Bu haberi alan vilayet derhal §akilerin 
takibine aynca kuvvet gDndcrmekle 
beraber, Vali, jandarma, mmtaka ve a
lay kumandanlarile, emniyet dircktDrii. 
kiiltiir direktOrii ve bir polis miifrezesi 
sehrimize gelerek cenaze merasirninde 
bulunmu1lard1r. Merhumun kardesi e -
mekli jandarma yiizba§1s1 Bekir S1tk1-
nm arzusu iizerine cenaze izmite nakle
dilmi~tir. Burada yap1lan merasimde bir 
miifreze asker .. iandarma, polis, belcdi· 
ye zab1tas1, devlet memurlan, subaylar 
ve GOk kalabahk halk kiitlesi bulunmus 
ve cenaze namaz1 k1hnd1ktan sonra Vali 
tarafmdan mcrhumun mezayas1 sav1la
rak bu vazife kurbam sehidin ~eride bl· 
rakbgt ailesinin millete emanet oldu -
gunu siiylemis ve bundan sonra merhu
mun kardesi Bekir S1tk1 da biitiin hal
km merhuma kar~1 gDsterdigi sevginin 
bir ni$anesi olan bu aJakaya te!;ekkiir 
etmi~tir. (a.a.) 

Amerika<la gene bir ~ocuk 
kac;ir1ld1 

Miami 31 - Miami civarmda Perin · 
scnton kDyiinde 28 may1s gecesi be§ ya
§mda Jems Ka§ isminde bir kiic;iik c;o
cuk kacmlm1§ttr. Haydudlar, necat 
lidyesi olarak on bin dolar istiyen bir 
klig1d b1rakm11lard1r. 

Ankara 31 (Telefonla) - Eski~hir 
Iisesinde askcri haz1rhk ders muallimligi 
yapmakta iken talebeden iic; c;ocugun ve
fatina ve birinin de yaralanmasma sebe
biyet veren feci bir kazadan dolay1 16 
ay hapse mahkum olan cmekli binba11 
Siikrii Aytugun cezasm1 affcden bir ka· 
nun layihas1 Meclis ruznamesine almd1. 

Siikrii Aytug, depo miidiiriinden tcle

fonla bo1 talim fi1ekleri istemis ve yeri
ne depodan c;1kmaS1 memnu clan dolu fi
sekler gelmi1 ve bu feci kaza bu yiizden 
vuku bulmu5tu. 

Mecl1s Arzuhal enciimeni ortada adli 

bir hata gormemekle beraber emekli bin
basmm nevrasteniyc miiptela oldugunu 
ve hicbir kasd1 olm1yan bu kazanm csa
sen biitiin ruhunu ve hayatm1 zehirlem's 
bulundugunu, manen ,ok elim vc tok is
tirabh bir ceza teskil eden bu feci hadise

nin hie; olmazsa tevlid ettigi maddi ceza
dan dolay1 hukuki neticelerile beraber 
affa mazhariyetini uygun bulmu1tur. 

Ademi miidahale 
komiteainde 

Londra 31 - Ademi miidahale tali 
komitesi bugiin toplanarak lspanyadaki 
goniilliilerin geri almmas1 kin icab ede-

cek masraflar meselesini tetkik cylcmis
tir. Bu masraflarm iki milyon 250 bin 
sterlinge balig olacag1 tahmin cdilmiitir. 
Bundan ba1ka goniilliilerin nakil iicrcti 
olarak da 750 bin sterling konulmuitur. 

Vindsor Diikil Fransada 
Nis 31 - Diik ve Diiies do Vindsor, 

bu sabah Antib'e gelmi§lerdir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Kanath Cumhuriyet 
nesli 

T iirk Hava kurumu gencl mer· 
kcz heyeti, birkac; giin evvel, 
Ankarada topland1. Bu toplan-

hda, kurumun 1937 - 38 biit<,;e y1lmdaki 
c;ahima bilanc;osu, milletin gDzii oniine 
konuldu. 

Turk Hava kurumunun tahimalan 
ioyle hulasa edilebilir: • 

1 - Ordunun hava harb vas1talanm 
temin ic;in para toplamak. Bu arada bir 
k1s1m yurdda~lan zengin eden T ayyare 
piyankosu da vardtr. Gec;en sene, piyan· 
kodan 1 ,612, l 03 lira ve muhtelif yo! -
!aria halktan toplanan para 3,731,822 
lira olmak iizcre, 5,343,925 lira varidat 
temin edilmistir. Bir sene evvelkine na• 
zaran, gclir 588, I 59 lira fazlad1r. 

2 - Kurumun teiekkiiliindenberi 
Milli Miidafaa biitc;csine yap1lan yar • 
dim 4 7 milyon lirayt bulmu5tur. Bu yar
d1mla hava ordumuz kudretli bir hale 
gelmi1tir. 

3 - Kurum, sadecc Milli Miidafaa 
biitcesi ic;in yard1mc1 bir kaynak olmak· 
tan c1karak Tiirkkuiu vas1tasile memle • 
kettc bir havac1hk ruhu yaratmaga ba1-
lam15hr. Tiirkkuiu, yalmz bir spor tesek· 
kiilii dei!ildir; hava ordumuzun miikem • 
mcl bir yard1mc1s1d1r. Tiirkkuiu, kad1n 
erkek Tiirk gencllginin ruhuna uc;mak 
a1km1 kuvvetli bir surettc •$1lamaktad1r. 
Bunun ic;in modelcilik, para1iitc;iiliik, pla· 
norciiliik, yiiksck yelken uc;u1lan, motor• 
Iii tayyare pilotlugu ogreten · muhtelif 
mektebler, kamplar a~m11hr. Kurumun 
havac1l1g1 Tiirk gencligine scvdirmek icin 
tuttugu yo! o kadar iyi neticcler vermi1· 
tir ki bu y1l, Tiirkku1u kamplanna gir • 
mek istiyen genclerin saym 31 i kadm ol• 
mak iizere 365 ki1iye c;1km11hr. Tiirkku• 
5unun, heniiz ycdi vilayette subeleri var
d1r. Biitiin vilayetlerdc sube a~1ld1g1 za· 
man, bu 365 rakammm, 3650 den tok. 
daha fazla olacag1 muhakkakhr. 

Paraiiitc;iiliik i,in para1iitle atlama ku
lelerine liizum vardir. Ankara ile lzmitte 
para§iit kulcleri yap1lml§ ve bunlarda 
2317 atlay1§ yap1lllll§lir. Ne yaz1k ki 
Tiirkiyenin niifusu ve sporcusu en kala
bahk iehri olan lstanbulda heniiz paraiiit 
kulesi yap1lmam11hr. istanbulun zaten 
spor tesisah bak1mmdan talihi pek parlak 
degildir. Para1iit kulesinin hala yap1la • 
mam11 olmasm1 da bu talihsizligc atfet• 
mek laZ1m gcliyor. 

Tiirk Hava Kurumunun bir y1l11k faa· 
liyet bilan,osu, bilhassa kanadh bir cum• 
huriyet nesli yeti§tirmek bakumndan ~olC 
miismir ve k1ymetlidir. Be1 alh y1l daha 
gcc;tikten sonra kanadh Tiirk neslini ye• 
ti§mii gorecegiz. Bu ncsil yetiitikten son• 
ra ise Tiirk giiklerinde Tiirk kartallann· 
kinden ba~ka kanad sesi duym1yacag1m1· 
za emin olabiliriz. 

Celal Bayar ,ehrimizde 
CBa~tarafi 1 lnci sahtfetieJ 

Emniyet Miidiirii Salih K1hc, Oniversite 
Rektiirii Cerni! Bilsel, Londradan doncn 
1i Bankasi umum miidiirii Muammer E· 
ri§, Etibank miidiirii !Ihami N afiz Pamir 
tarafmdan kar1ilanm1§hr. Ba§vekil, tren • 
den indikten sonra kendisini kar11lamaga 
gelenlerin ellerini ayn ayn S1km11 ve 
M uammer Eriilc giirii§erek nhtimda bck
liyen Acar motorile Dolmabahc;c sarayt• 
na gitmii, Biiyiik Sef Atatiirke tazimle • 
rini arzetmiitir. Ulu Ondcrin nczdinde U• 

zun miiddet kalarak devlet i1leri etrafm• 
da kendilerine malumat arzcden Baive• 
kil, bilahare Londra miizakercleri etrafm· 
da da Muammer Eri1 ve llhami Nafi:z: 
Pamiri kabul ederek kendilerinden iza• 
hat alm11tir. 

Cclal Bayar, ogle yemegini Perapa • 
lasta yemi1 ve saat 13,30 da ~ol'.°abah• 
c;e sarayma giderek Cumhurrc1s1.m1z Iara• 
fmdan kabul edilmi1tir. Ba1vek1l, akiam 
gee; vaktc kadar, sarayda me1gul olmui• 

tur. I An 
Ba1vekilimiz, bugiinkii eksprcs c • 

karaya hareket edecektir. 
Karabiike gidilecek 

Baivekille N alia ve !kt1sad V ~~ill er~· 
mizin bu ay sonuna dogru Karabukc gt• 

deceklcri anla<ilmaktadir. Celal Bayar ve 
V ckillerimiz bu seyahatte Karabiikteki 
in§aah tetkik edeceklerdir. 

Dalma\:ya aahillerinde 
him bir kel!if 

mil· 

Belgrad, 31 CH.ususi) - Dalmacya 
sahillerinde bir otelm temel ta11 ahhrken 
biiyiik tarihi k1ymcti haiz iki bin y1lhk bir 
yiiziik bulunmuitur. T ai1 elmas olan bu 
yiiziik, miitchass1slar tar1fmdan tetkik e• 
dilmek iizcre Belgrad miizesine giinderil· 
mistir. 

Yiiziigiin bulundugu yerde diger tari
hi eiyanm da mevcudiyeti ihtimaline bina
en, mahallinde ameli hahiyat yap1lmas1• 
na karar verilmiitir. 



CUMHURlYET 

hlklye derler .. 
[
t; Ku~uk T alih buna 
============ Stanley Slinger'den 
Samuel Mortimer, giiniin bu saatlerin- j her taraft titriyen Mortimer, hasmma a

de Liverpol !imam otesindeki sedlerd~ g1r laflar soyliyen bir adamla kar11la1t1. 

Karabii.kte 

Stimer Bank 1000 

ev yaptiracak 
kimsc bulunmad1g1m biliyordu. Bir miid- Simdi deli tathla1m11tt. y eni gelen ada- Plan ve projeleri 
dct, koprii iistiinden, ba1mm iistiinden ge- mm arkasmda iiniformah ve iriyan iki a-

M. 
<;en trenin homurdanmalanm dinledi; kur- dam daha vard1. Sivil adam deliyi bir Prost h~rhyacak 
1uni renkli namlulanm ileri dogru uzat - hayli paylad1ktan sonra, Mortimer'e yak- Siimerbank Karabiikte bugiinkii ihti 

Joan Grawford'un yerini 
tutacak olan artist 

mis eski top]an seyretti, sonra ham 1ap - la1tt ve: yaclara uygun bin tane modern ev yap -

kas101 hafifce arkaya ath. - AffmlZI rica cdebilir miyim? dedi. hrmaRa karar vermistir. Bu evlerden tc- Olivia de Havilland'm san'at hayab beyaz perdede 
Baktti(1 5eylcr onda bir bas donmesi te- Ba5m1za gelen bu kaza sizi cok sarsmi1 1ekkiil edecek olan yeni Karabiik 5ehri-

siri yap1yordu. Suda pmld1yan giincs zi- olacak. nin plan ve projelerinin sehircilik miite - gordiigiimiiz maceralardan ~ok daha merakbd1r 
yas1 goziinii ahyordu. Samuel Mortimer Mortimer konu1mai(a baslamadan ev- hasm1 Prost tarafmdan tanzimi muvaLk 
1apkasm1 baimdan cikard1, namlu•unu vel ba!mt sallad1, ve hiila titriyerek: goriildiigiinden banka, Istanbul Beledi • Holivud'dan yaz1ltyor: 
hndisinc dogru cevirmis olan topun arttk - Goriiyorsunuz ! dcdi, nehrc atla - yesine miiracaat ederek tavassutunu isle- Sinema payitahtmm yeni ycti1en bu 
konuiamiyan ai(zm1 kapad1. Sonra cake- mam1 istiyordu... mistir. gozbebeginin ha! tcrciimcsi adcta bir fi -
tinin cebinden bir sigara c1kard1. Muhatab1 kibar bir cda ile: ___ H_A,.L_K_E_V_L_F_.-R-INl)E lim senaryosudur. Kaliforniyadaki lisclc-

- Ahl Ne giizcl manzara, dostum. - Evetl dcdi. Fakat, Allahm iznile rin birinde okuyan, giizel amma ~ok gii-
Giizellii(i insam mcstediyor. Sakuli istika- kurtuldunuz. Simdi arttk cmniyet icinde- Konferans ve konaer zel bir k1z .. Sa~lan giizcl.. Teni giizel, 
mctte suya bahklama dalmak. Harikula- siniz. Biraz sonra bu korkunc felakcti i.iskudar Hatkevtnden: l /6.'938 ~arijam- ditleri giizcl.. F akat biitiin bunlar neyc 

de bl.r•ey de;1'] m1'' unutursunuz. ba g!inli saat 21 de iiskiidar Halkevl salo- yarar? <.;:unkii tcrcih cttigi, can vc goniil-' ~ ' J k JI k I nunda Haydarpa§a Nilmune hastanesi 
Bunlan soyliyen adam iyi giyinmi1ti, ki muh11f1Z1n ° anm tutma ta 0 • doktorlarmdan Zeki Tekta§ tarafmdan den sovdigi bir erkck mevcud degil ki .. 

ve laiibali bir tavirla topun namlusuna da- duklan sab1k hasmma bakarak Morti - (Memleketlmizde kadm hastahklarmm Komiu ~ocuklarmdan, mckteb arkadai-
mcr: netlcesl ve kunrhk) b~II~1 attmda bir kon- lanndan tutun da en biiyiik spor rekorcu-

yanm1sh. _ Allah a•kma, kim bu deli? diye ferans verllecek ve proJeksiyonla canlan - b . Ol , 
Mortimer: • dmlncaktir. Janna kadar hi~ ir gencm ivia nm na-

sordu. Aile hayat1 bak1m1ridan pek tinemll clan zarmda k1ymeti yok .. 0 bilhassa Shakes-
- Bunun ncresinde giizellik buluyo1 - Yabanct adam .. bu konferanstan sonra Evlmtz uyelerl ta- d D • I I 

Peare vc Alexan re umas nm cscr cri e sunuz? diyc sordu. d rafmdan bir konser verilecektlr. 
0 .. t k. . - Bu, efcndim, benim kardc1im ir I Meccanen muayene me~gul I. 

e ISi: dcdi. Onun boyle oldu;unu dcrhal anla- f t 
- Aman, suya bahklama atlamak o ~ Be1lkt!l4 Halkevlnden: lcride ngiliz edebiyah hocas1 olmay1 

l<adar zevkli ki ... dedi. Oturdu(iunuz ta1- dimz, deail mi? Bazan ona bir hal olu- Muhitlm!zde tantnmu; kiymetll doktor - kararla1ttrd1g1 i~in bu iekilde harnlanma-
yor, akh ba•mdan ~idiyor. Fakat, ekse- larim1zdan bir ~ocuk miltehass1s1 ve blr de N k All h I 

• · · · d • b I d • ~ s1 laZlln.. ite im a giin iine gore Qlivia de Havilland tan a1aR1ya mmen1Z1 ORrU u ma 1m. riya uslu vc sakin bir adamdir. Arama.. kadm hastahklari miiteha.s.sts1 ciclden hi-
Gclin, oraya ~ikmamz icin size yard1m mayeye muhtac ktmselerl muayenehaneie- veriyor. Mills lisesini muvaffakiyetle bi- Tabii, gene kiz arttk iiniversitcye de_ 
edeyim. Oradan ustaca bir atlama yapar- Bazan.. rinde Evlmiz Sosyal Yardim komitesi na - tirdikten sonra jimnastik 1cnliklcrindeki b I 

Mortimer, iimdi muhatabma ac1yarak: mma muayene yapacakJarmdan muhtac vam ctmek imkanmt u am1yor. <.;:iinkii 
s1mz. Ben de bakanm. Aman, ne ho1.. vaziyette olanlarm ~ariamba, per~embe miisabakalann birinde de birinci gcliyor. filimler yekdigcrini takib ediyor. Joe 

Mortimer bu ycn1' arkada•1, korkudan - Evct, evctl dedi, bu tiirlii dclilerc giinlerl saat 18 de Evlmtze miiracaat etmc- "'-cnliklcri parlak bir miisamcrc takib edi- d 
' B · I >' Branv'la bir komik kor cla, sonra James Rozleri falta11 gibi ac1larak siiziiyordu. aid cpey hikaye dinlcdim. a1ima RC en le,.r_.L______________ yor. Bu miisamerede tabiatile bir de pi-

Oteki: bu felaketten sonra, polis onu t1marhane- (. Yeni Eserler ) yes oynamyor. Mcihur «Bir yaz riiyast» .. Cagney'lc bir facia .• 
·· .. .. d • '] ·' Ondan sonra daha miihim roller de -- Haydi, atlay1mz I dcdi. Sizi gozlc- ye goturur, •Rt mt' Olivia, Puck roliinii temsil cdiyor. Mii-

rimlc takib' edeceiiimi vadederim. - Zekamzdan oldugu kadar, iyili - Galatasaray lzcileri samerenin sonunda edebiyat hocast gene ruhdc ediyor. Errol Flyn'le «Kaptal\ 
Mortimer: Rinizdcn de eminim. Bu gordiiiiiiniiz iki Galatasaray izcileri, bir broiiir nei - km hararctlc tcbrik cdiyor vc bir miid- Blood» u ~eviriyor, bilhassa kostiimlii fi-
- Allahtm, dclinin birinc cathk I diye muhaf1z kardesimin arkada1land1r. Onu retmiilerdir. Bu bro§iirde Galatasaray det sonra rcjisor Reinhardt' in bu piycsi limlerdc ihttsas kcsbcdiyor. 

mmldandi. muhafaza ctmek vazifcsi bu iki arkada5a izciliginin 25 yilhk tarih~esi ve hahra - filmc cekmek istedigini habcr ahnca O _ Biitiin bu vukuat iki sene i~crisinde ce-
Kimse olup olmad1~1m anlamak icin et- aiddir. Kardesim daima onlarm nczarcti !art vardir. 1zcilik 1908 senesinde !n • livia'ya gidip tamnmt§ sahne vazu ilc gii- reyan ediyor .. Kimbilir ka~ bin gene k1z 

rafa goz l'iczdirdi. Ortahkta hie kimsc !'Iii- altmda hulununca, hiikumctin onu h - giliz Generali Baden Powell tarafmdan rii~mesini tavsiyc ediyor. Reinhardt'm a- talihin boyle bir !Utfuna nail olmak istcr .. 
d M k I d .. k marhaneyc koymak 1'01'n beni zorlamas1- te§kil edilmijli. Her faydah yeniligi r-.ylc ya, mu"t-ad'1yen s1'ncma y1ld1z1 ol-riinmiiyor u. ortimer sogu tcr er o - ' ilk olarak benimscmeyi bilen Galata _ sistanlanndan biri, Mis Sibley de cdcbi- u ~ .. 

me~e baslad1. Bir Riin kcndisine, dclilerin na liizum kalmaz. Kardcsim ilk defa sarayhlar bu yeni te~kilati memleketi _ yat hocasmm arkadaiidir. Ona bir tavsi- mak <;ok giicdiir, tcranesi tckrar cdilip 
<akalasmayz sevdiklerinden vc onlara kafa olmak iizcre, bugiin arkada1lanm aldat- mizde kurmag1 dii~iindiiler. ye veriyor. Olivia mualliminin soziinii ye- durulurkcn boyle ~abucak yiikselmcyi 
tutmanm dogru olmad1gmdan bahscdil - m11 bulunuyor. Lutufkarhgmm rica ede- Sultan Hamid devrinde ihtida etmij rine getirmek i<;in Mis Siblcy'i gormegi kim tahayyiil ctmez I 
mi ti. bilir miyim? bir !ngiliz ailesi olan Robenson'lardan ihmal etmiyor. Kendisine iimid cttigi va- Maamafih Olivia de Havilland bu 

Kibar bir eda ile: Bu sozlcri soylerken, adam cebinden Ahmed Robenson, Galatasarayda oku - zife verilmiyorsa da Hermina roliinii oy- muvaffakiyctlcrinden hi<; de magrur de-
- Bugiin atlama yapacak kadar kc- c1kard1g1 bir destc banknotu, Samuel mu~. Galatasaraym ilk futbol takimm - niyacak olan Cloria Stuart'a baz1 sahne - gildir. 0, hiila lisedeki makul talebcdir. 

yifli dei!ilim I dcdi. Sonra, biliyonunuz ki Mortimer'in el inc s1k15ttrd1. da kalecilik etmij, sonra da liseye jim- lerde vekalet ctrnek iizcrc angajc edili- Siikuneti, kitablan, yalmzhg1 onun en sa-
heniiz mcvsimi deRil. Eger.. Adam ta th ta th konu1arak: nastik hocasi olmu~tu. Ahmed Rohen- yor. Gene k1z, filmin biitiin tecriibe sah- mimi arkada1land1r. Giizcl bir kopegi, 

F akat otekisi acayib bir giilii1le, son- - Artik, birbirimizc soy]iyccek sozii- :~:d;,5 i~~~iy;~~~ ~!~ ~:~~;~s~:~~iJ!~~n~ nclcri ~evrilirken haz1r bulunuyor ve cski hararctli bir 1i11ka tcrcih cdiyor. 
ra israrla: miiz kalmadtl dedi. kurdu. Boylece Tiirkiyede izcilik faa - artistleri golgede buakacak bir kudret Eh .. Ailesi, ycdi gobek ceddine kadar 

- Haydi, fazla yalvartmaym1z, de- Bu mada, Mortimer iyilik sever bir !iyeti tatbikah ve seyahatleri ba§lam11 gosteriyor. profesorliik etmi§ bir k1za da tabii boyle 
di. Su duvann iistiine c1km1z, ve atlay1 - clin tuvaletini diizeltmesinin sevmcini oldu. 'Bir g\rn rcjisor asi.<tanlanndan Fred bir iiarekcf yaKJ§Ir .. Fiilcat mcktcbdeyken 
mz. Cocukluk ctrncyiniz. Sizin ya11mzda duydu. Giilcbilmck i~in gii~liiklc soli;uk- ' ~ cGalatasara !zcileri• adl1 bro~Ur e, Nibelo OJ!U Gloria Stuart zannederek daha haian imii. "5iirlcr yai;a.r v~ Leslie 
bir adamdan daima fevkaladelikler bek- kanhlt;;mz muhafaza edebildi, sonra lise izoilerinin 1912 dcnberi devam ede-

~ tebrik ediyor. Hovard'a aik mektublan gondcrirmi§. lenir. Haydi, hop l uzakla1an grupu selamlad1. Sabik hasm1 gel en faaliyetine datr yaz1lar ve resim-
1 d F·1 · 'lk t ·1· · d GI · t'·d "'-imdi bu sozler oniinde konu•ulurken Mortimer birdcn dudaklanmn kuru - miitcmadiyen tebessiim cdiyordu. er var 1r. I mm 1 ems1 t geces1 e ona s u - Y ' 

G 1 t k . · · ·1 · I b' · d · b' 1·1· · kl ktpk1rm1Z1 oluyor. dui'(unu hissetti. Deli hararetlc: a a asaraym es 1 ve yem 1zc1 erme, yo arm mn e ycm u 1 1m ~evzrme e 
_ Beni din]eyiniz I dedi, bir kayik _ Gene goriiiiiriiz, insallah I diyc ba- kendileri i~in iyi bir ha!tra olan bu bro· me1guldiir. 0 vakit ona baz1 sahnelerde Ni<;in boy le? Babas1 T okyoda ingiliz-

kira]ayim, ve kayiktan athyayim. gtrd1. Sizi cok scvdim. F akat, bundan iiirii tavsiye ederiz. vckalet etmii olan Olivia burada da ve- cc hocas1 iken o esrarh memlekette dog -
Fakat, otcki bu fikri bcgenmcdi. Kiz- sonraki karstlasmamizda muhakkak neh- Genclik Gazetesi kalet etmck mecburiyetindc kahyor. muitur. Acaba ondan m1?. Hay1r .. <.;:iin-

gm bir hayvan gibi di1lerini gostcrdi. re athyacaksm1z. 0 zaman sular 1hkla1- Gencligin inkiJab hakkmdaki fikirle- Ertesi giinii biitiin miinckkidler Olivia- kii iki bu~uk ya1mda Kaliforniyaya gel-
- T1rmammz ! diye bag1rd1. Cabuk m11 olur. Sizi seyrederim, ikimiz de egle- rin!, siyasi dii5iiniis ve san'at ktymetini dan bahsetmeden yazilan01 bitiremiyor - mii ve biitiin <;ocuklugunu Amerikada ge-

1 Haziran 1938 

·RADVO 
(Bu ak$amki program) 

ANKARA: 
12,30 kan§1l< pt~k ne5riyat1 - 12,50 phi.I<: 

Ttirk mustklsi ve halk $arkllan - 13,15 da
hlti ve harlci haberler - 18,30 kar~11< plak 
ne§rlye.t1 - 19,15 Tiirl< muslkisl ve halk 
sarklian (Nlhal ve arkadB'Jlan) - 20 saat 
ayan ve arabca ne$rlyat - 20,15 Tiirk mu
sll<lsl ve hall< §ark1lar1 (Servet Adnan ve 
arkada§lan) 21 Ulusal Arttirma l<urumu 
nam1na konferans: Stimerbank hukuk mii
savlrl Mtinib Hayrl - 21,15 stildyo salon or• 
kestra.s1 - 22 ajans haberlerl - 22,15 yarm
kl program ve istlkJAI mar§!. 

isTANBUL: 
12,30 plakia Tiirl< mu.sll<lsl - 12,50 hava

dis - 13,05 pliikla Turi< mu.stl<lsl - 13,30 
muhtell! plak ne§rlyat1 - 14 son - 18,30 
Ekonoml ve Artt1rma kurumu • nam1na. 
konferans: Abdi Abe.ct - 18,45 Kizllay haf
tasi: Konferans: R\istil Dirktiirk (KJZl!ay 
azaszJ - 19 plakla dans muslklsi - 19,15 
kon!erans: Doktor ibrahlm Zall (Frengl 
ve kanserln umumt miinasebah) - 19,55 
borsa haberlerl - 20 Nezlhe ve arkadaflarl 
tara!mdan Turi< mu.siklsl ve hall< $arl<llar1-
20,45 hava raporu - 20,48 Omer Riza tara
fmdan arabca soylev - 21 l<IAsik Tiirl< mu
slklsi: Nurl Haiti ve arkadB'!lan taraftn -
dan, saat ayar1 ... 21,45 orkestra - 22,15 a .. 
Jans haberlerl - 22,30 plUla sololar, opera 
ve operet parca.lar1 - 22,50 son haberler ve 
ertesl giiniin progranu - 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
milntehab par!ralar 

Operalar 
20,35 Budape§te: Opera blnasmdakl 

temsllln nakJI. 
21,20 Londra: Valkiire (Vagner'lnl, 

ikinci perde. 
22,05 Milano: Mu.sa (Rosslnl'nin). 

Biiyiik konserler 
20,15 

20,15 

20,15 
20,35 

21,05 

21,05 
22,35 

22,35 

22,35 

22,35 

Berlin: Brahms ve R. Strauss'un 
eserlerl. 
Konigsberg: Mozart ve Verdl'nin 
eserlerl. 
Vlyana:' Hans Pfltzner'ln eserlerl. 
Doy9landzender: Berlin !lldrmontk 
orkestra.s1. 
Frankfurt: italyan ve Yunan mu
sikisl. 
Kolonya: Vs gner'ln eserlerl. 
Hamburg: Veber ve Plltzner'ln 
eserlerl. 
Berlln: Pucclnl'nln operalarmdan 
par~alar. 
Danzig: Chumann ve ~open'ln 
eserlerl. 
Saarbriicl<en: Vlyana ~ocuklar l<o-
ro.su. 

22,35 Stuttgart: Beethoven'ln 8 Incl 
senfonlsl. 

23,35 Stuttgart: Portel<lz musll<lsl. 
l,05 Frank!urt: Debussy, Ravel, Liszt, 

c;:aykovskl'nln eserlerl. 
Oda muaikileri 

18,20 Strassburg: Viyolonscl ve piyano 
tk.om:erl. 

-~.15 11 .. omuru;t.er: Kitara lie Vlyana. 
mu.slklst. 

23,35 .Doy~lanclzender: Hammer (Trio 
Es = dut). 

Operetler 
21,20 Briirn: Ghltta (Probaznlk'ln). 
21,35 Paris (P. T. T.): Rip (Plan • 

l<ette'lnl. 
22,05 Roma: Ylld1z serserllerl (Rulll - ' 

nln). 
$ark 1 konserleri 

21,05 Frankfurt: Thcha Turlltakl (Sop
rano). k · ' izhar edecck 5ckilde ikinci say1s1 2 ha- larl. eirmi•tir. O halde .. Huyu tabiati icab1!. atlav1•m1Z1 seyretme ishyorum. nmz. , , 

ziranda c1kt\'Or. Fiati (5) kurustur. <:. d b k b' dd · · · ' ' • Mortimer, kuvvetli kollarm kcndisim Mortimer kendi kcndine: Nasti. cidden bir filim senaryosunu an- .,,im i u 1Z1n, tr mii et 1cm smc- NQBET~I ECZANELER 
Yakalay1p mes'um ta1a doi(ru <;1kard1i(1- - Allah1m, bir kabustan m1 uyamyo- f Askerlik ic.leri ) dirm1yor mu, bu ha! terciimesi!. Vak1a madan <;ckilmek karanm veren Joan 

\.. Y Bu gece sehrlmizln muhtell! semtlerln -n1 aoriincc biiyiik bir dehsct icinc dii1tii rum! diye mmldand1. ...,..,-,.-----:--:-:---:-~:--:--.., pek yeni bir mcvzu deg"il.. "'-imdiye kadar Crawford'un rollerini tcmsil cdecegi vc d kl "b '"i 
1 

nl d 
~ lht iyat ve emekli zabitlerin >' e no e.,,, eczane er §U ar 11': 

Ta1m iistiine oturunca, biiyiik bir korku Siiratli ad1mlarla sed iizerinde yiirii- astl }'lld1zm vekili olan bir ~ok figiiranlar onun yerini tutacag1 soyleniyor .. Bilme-.i Istanbul clhetl: 
ile, memnun bir ha Ide, topun namlusu mege ba$lad1. Madam Mortimer kimbilir yoklamasi goriilmiiitiir amma, beyaz perdede .. Hal- buna hacet var m1? Zira, bugiin Holi - Emlntiniinde (Mehmed Kazim), Alem -

·b· ] d k d k · Ak Fatlh Kaymakamhgmdan: d'd d OJ' H ']] db lb darda (Ar!! Ne$et), Kuml<ap1da (Cemlll, iizrrine ala biner g1 1 oturmu$ o an a a- nc a ar scvincce t1. •am yeme;i i0in buki', bu ha·di.se hak1'katen cereyan cdi - vu a a 1via de av1 an a< 1 a•t- Hilt • ll) ""h d ' ~ ' 1 - Fatlh Askerlll< $Ubesinde kay1d!J ' ' Kii~ukpaza.rda < me, Cem , .,.., za e -
mm kendisine bak151m hayrctle scyretmc- bahk, palates alacak, icinde bir ferahlik emekll ve yedek subaylann 938 mutad so- yor. na bir $ahsiyettir. bB\'mda <Hamd!), Fenerde (Vital!), Kare.-
ge ba1lad1. duyacak. Ne olursa ol<un, hayat daima nellk yoklamalan 1/ 6/938 de ba$hyacak ve ( ) giirnriikte (Fuad), f?Ehreminlnde CNAzunl, 

Id M . I b I 30/ 6/ 938 de httam bulacaktir. B •. r .• k •. sat I r I a Aksarayda (Sarlm). Samatyada (Teofllos), - Korkak oldu;unuzu anlad1m. Her- giizc ir. orhmer soy enmegc a1 ad1: k " ) (Ari ) 
~ 2 _ 1076 say11l yedek subaylar kanunu- Bak1r oyde (Mer~ez , Eyiibde ! Beter 

kes biiyiik i,Ier yapamaz. Fakat ben size - Ne talih, arasan bu]4rr.azsml nun 10 uncu maddesine tevfll<an yoklama- '--- - ---------- --:----:--:-:--- -----:---=--...-- eczanelerl. 
yard1m ederim. Eger, hen size korku ".e- Livcrpol'un fakir bir caddesinde ken- nm ya blzzat veya mektubla yaptmlmasi * Amerikadaki Columbia sinema sir- * Yilliam Powell ile Kay Francis- Beyoglu clhetl: 

b k b.1. · . ;<. d' . . . d I d k h mecburl olup yaptirm1yanlar (50) lira pa- I . ni'n oynadiklart «Hi'cran" fi'lmi' hie •iiphc Ma9kada (FevzD, Taksim istlklal cad-riyorsam, yiiziime a m1ya 1 m1mz. u- 1sm1, scvmc en RiiZY•$ an ii mege a- ra cezasme. mahkum edlleceklerdlr. keti bu yaz viicudc getirecegi filim er ic1n ,, v • deslnde (Kemai Rebill). istlkJAI caddesln-
niiniizde sabit bir noktaya bak1mz daha m bir kadm bekliyordu. Mortimer bir - 3 _ Yol<lamada asag1da yaz11I hu.susln- biitccsinc 7 milyon dolarhk bir tahsisat yok ki sinemac1ltk aleminin en giizel eser- de (A. Cevad), Pasta sokakta (Oarlh), Ga
iyi .. Ve hen de sizi ans1zm arkamzdan denbirc durdu, o kadar ki az kalsm mu- rm §Ubcye btldlrllmesl mecburi olup bu vazetmistir. Bu kordclalardan birincisi lcrinden biri idi. Gerek bu kordelanm, lata Topc;ular caddestnde (Hldayet>. Ka -
l·tcr1'm. vazenes1'n1' kaybedecekt1'. B1'r aral1k ka- malfimat not e:lllerek blldtrllecektlr. T ·1 d' k' b ]] · · K h · ttcreksc «Ba•1mm belas1 kocam I» vc sa- simpa§ada (Miieyyed) • Hasktiyde <Neslm 

Al A~zl< ve ta!sllfltl1 kilnye ve do~um ta- « ah » tr 1 a1ro crmt at erme ~ ' A.sec), Be$1kta$tB. (Vldtn), Ortaktiy, Arna-
Mortimer act act h1ck1rmaga, sonra nsmm gozya,!annm sevincden miitevcl- rlhl. Hepburn vc Cary Grant oynamaktadlf- ire gibi seyircilcrin takdirini kazanm15 o- v\Y.!ktiy. Bebek eczanelerl. 

h1ckmklan arasmda yalvarmaga ba5]a - lid olam1yacaii;m1 dii•iindu. Ciinkii, sap- Bl Sicll ve kaytd numaras1. Iar. Sahne vazu Frank Capra' dir. Ian seridlerin rejisorii Tay Garnett Pa- Kad1ktiy Eskilskelede (Sadik), Yeldetlr-
dl .. kasinin 1·01·nc, Madam Morti'mer'e hi'taben Ci Son riitbeye nas1b tarlhl. ! . I . . F I . d b. meninde (U~ler), i.i.skildarde. (imrahor) , 

' Di Terhls veya tekaild tarlhl. kincisi «Onu beraber gotiiremezsin I» nse RC mtshr. rans1z gazete enn en I- Heybelladada (Hall<>' Bilyiikade.da (Ta -
- Havdi, vazRecin bu i$ten .. Mister vaz1lm11 bir mektub ignclenmi1ti. Baim- Hl En son aynld1g1 k1t'a. dir. Sirket bu piyesin sinemaya cekilmcsi rine vaki olan beyanatmda biiyiik reiisor na§), Beykoz, Pa$abah~e, A. HJ.sar ecza • 

Anthony Edcn'le bir randevum var. Ben dan 5apkasm1 c1kard1, mcktubu pare• El Hallhazir adresl. hakkmt muharririnden 200 bin dolara sa- «Ba11mm b'clas1 kocam !» filmini tckrar nelerl. 
istemiyorum. Beni rahat b1rakm1z. par~a etti. Kag1dda, bu iimidsizce hare- Ml fJube yedel< sube.y defterlndekl kayid tm alm1•tlf. Ba-rolleri Jean Arthur'la yapmak niyetinde oldu;unu, fakat artist- ,,,..-------------="' 

() k k . d numara.s1. " " n J I 
tekisi daha fazla kizara : etm en do]ay1 kammm affm1 rica edi- Fl Memurlyet ve me1gullyetl. John Barrymore, Edvard Arnold. James lerini kamilen dci(iitirecegini (Ricardo Lisan M Uteh. Prof. An 8 

- Atlaym1z, atlaym1z I cmrini verd1. vordu. Ciinkii, deli goriindiii(ii zaman, Gl Llsan btlenlerln tercume ve tekellilm Stevart. Ann Miller oymyacaklardlf. Cortez'in yerine T yronc Povcr'i. Phi - f R A N S I z C A 
Kollarm1 uzathl Mortimer act bir .~1 R Mortimer, kam1m kurtarmak icin kendi- derecesl. Ociinciisii ba$rolii Irene Dunnc'un oy- lippe Holmcs'un yerine Cary Grant'1 ko-

hk kopard1. Ani bir harekctle, sed uze- ni nehrc atmak iizereydi. Ancak, fakirli- L smanh Ba nkasi myacai(1 «Bu hissc a$k dcnir I» filmidir. yacai(m1, kadm ba1roliinii ise Annabella-
rindc yerinden ftrlad1. Ko1maga baslad1. ii:inin tshrablanm viicudile beraber Mur- iLAN Dordiincii ba1rolii Carole Lombard·m ya tevdi edeccgini soylemistir. Tay Gar-
Arkas1ndan ko•an bir insamn ayak sesle- sey nehrinin sularmda boi(abilecckti. Osmanh Bankasi hisse sahibleri, da- oymyacag1 bir kordeladu. Be1incisi «Al- nett bir iki hafta sonra Holivud'a done-
rini isitiyordu. F akat saii;lam kollar onu Qeviren: hill nizamnamenin 29 uncu maddesine tm gencler» dir. Bu cserde de ba1rolii eek vc «Ba$1mm bclas1 kocam I» dan ma-
genc vakalad1, bir cocuk gibi h•v.va $ERIF HULUSI gore, 21 haziran 1938 sali giinii saat on Jean Arthur'un oynamas1 muhtemcldir. ada diger bir filim daha ccvirccektir. 
kalrh1ld1ii;m1 hissetti. --- ---- ----------- iki bu~ukta, Londrada, E. C. 2. Old Filimlerin diger ikisinden birisi re11sor * Tino Rossi'nin yeni ~evirecegi fil-

Mortimer butiin kuvvetile: Miieasif oliim Broad Streed, Winchester House'da Frank Capra'nm cevirecci(i bir kordcla- min adi «Casino de Paris» olacakttr. 
- lmdad! lmdad! diye bag"myordu toplanacak yilhk umumi i~timaa davet dzr. Basrolii Jean Arthur'un oymyaca;1 At' tc b k d ]•d F · 

Ortal'kta ~It Yok. M\l .. lga Dariilfiinun profesorlerinden n r ts u or e a a ransamn ycm ye-
. edilir. tahmin edilmektcdir. Y edinci filmi isc t' h ' ' tk• 1 d M' 

0 Hasan · Tahsin Aynin!n refikasi, Mii•ir Miizakere ruznamesi: 11en gene sa nc san a ar arm an 1 -
G t .. · t tuldu tek1· a • Ruben Mamulyan °cvirecektir. Adi h ] Alf ]'k d k · B k enc asm uzennc o ur · - merhum Nam1k Paia hafidesi, Cumhu- _ Umuml komitenin 1937 senesine a- ' c c e a partoner 1 c ccc ttr. u 12, 

dam sincab ceviklil(ile stGnyarak ta1m iis- riyet Merkez Bankasi !dare meciisi a· id raporu. «Massachussctt'deki cinayel>> tir. Ba$ - Kaptan Smith piyesinde gostcrdiiii me-
tiinc c1ktt. vc yamna oturdu. Kuvvctli el- zasmdan Mahmud Nedim Sinaphnm - 31 ilkkanun 1937 tarihinde riiyet rolii Edward. G. Robinson oymyacak - haretle me5hur diiellocu piyes muharriri 
!er Mortimer'i miitemadiyen itiyor, o da hemiiresi Fatma Hurremin vefat ettij!i edilen hesablarm tasdikt. hr. Berntein'in nazan dikkatini cclbcylcmis 
iimidsiz bir cehdlc biitiin kuvvctini sar teessiirle haber almm11ttr. Cenazesi 2 - Temettii hissesinin tayini. * F ransada filimcilik sahasmda pek ve kendisini oniimiizdeki mevsim i<;in an-
federek ta•a tutunuyordu. haziran 938 yarmki pcqembe glinii ts - - Umum! komitcye aza intihabt. de me1ru olm1yan bir rekabct ba1goster- gaje ctmiitir. 

Her saniycsindc olumii biraz daha tanbul Belediyesi civannda, Piyer Loti Banka dahili nizamnamesinin 27 nci mi~tir. Ba1rollcri Harry Baur, Marcelle * Yallace Fred Londrada bir filim 
v•kla llfan bir miicadelc buladi. F akat, sokagmda 43 numarah haneden saat 11 maddesine gore, heyeti umumiye, en az Chantal ve Gabrielle Robinc'in oyna - Gevirecektir. Bu kordelanm adi «Erkek 
Mortl.mer eok tehlikel' bir vaziyetteyd1, de kaldmlarak namaz1 ogleyin Beyazid 30 hisse senedi olan hisse sahiblerinden diklan son bir «Rasputin» filmi yapihr-

' M k f d" aile reisi» olacakt1r. eiinkii ta•ta isaa] ettii'd yer bir iki santt- camiinde klhnacak ve er eze en l terekkiib eder. Ancak. yaln1z yevm! i~- ken dii(er bir Frans1z kumpanyas1 da 
' ' ~ h 1· · d ·1 · f d yan1na defno t1· I 21 h I 938 d f * Robert Taylor 1·le Mauren 0 Sul-metrc murabba1 idi. Hasmmm kuvvetli a iresm e at est e ra 1 - ma 0 an az ran en en az on ba1roliinii van Mujokin'in temsil cde -

lunacaktlr. "iin evvel h1'sseler1'n1· z1'rde tto .. ster1'len b. R p livan «Al vc verl.i~ 1·smindc bir filim ee -
tazviki altmda viicudiiniin yavas yavai ~erkezlerle ~ubelere teslim ;den his - cegi dii(er " « asputin» filmi, « e - vircceklerdir. Bu kordclanm diger ar~ist-
kaydiii:tm hissedivordu. Ba11 ve omuzlar1 'iZM 

1
• R tcrsburg seytam» cserini haz1rlamaga ko-

1 , sedarlar bu i~timaa i~tirak edebilecek - B Jeri Frank Morgan, Guy Kibee, Nat bo1tavd1; nercdeyse ucuruma yuvarla - lerdir. yu]mu1tur. u son kordeladaki impara-
nacakt1. Ve miilhakab !~in Cumhur!yet ga- tor1.ee roliinii aenc Frans1z artisti Mircilla Pandelton'dur. 

t · in · · b b 11··· Pariste: Meyerbeer sokagmda (IX e) ' n b b 
Fakat, bir arahk viicudiiniin gcri ~c - ze esm tevzi yeri ve ai ay igt 7 numarah banka merkezine. Balin'in oymyacai(1 soylenmektedir. * Tyron Pover miitcveffa a asmm 

miinhasiran !zmirde Kii0iik Sahleb H 1· d'd b' b.d d'k · · kildii(ini, bacaldanmn kuvvetli s1k1ld1g1m • Londrada: Throgmortcn Street (E. * Rejisor Anatole Litvak «K 1z kar- namma o 1vu a If a 1 e 1 hrm1i ve cioglu hanmda Esad - 1hsan maga - · · Id 
h issetti. Scdin ortas1na kadar cckild1. C. 2.) de 26 numarah banka merkezine. dcslcr» ismindc bir kordela viicudc geti- onun 1916 dan itibaren ~evum11 o ugu zas1d1r. Diger bi!O.mum gazete ve d 
Simdi emniyet iGindeydi. Sonra ayaga mecmualar da bulunur. !stanbulda: Banka idare merkezine reccktir. Bu kordelada ba1rolii Irene filimlerin bir koleksiyonunu viicu e getir-
kaldmlm11h. Ge<;irdigi biiyiik korku ilc =----------------' ve bankamn muhtelif §Ubelerine. Dunne'un oynamasz muhtemelclir. miitir. 

Dcrsan<!si, Kopriiba11 Emintinii Ham 
Dersler miinferid veya mii§lerektir. 

P k M "h • Her sene oldugu gibi 
e U Im Galatasaray ihzari 

klsmma kuvvetli devam etmek istiyen 
talebeler her giin ders alabilirler. Uc -
retler uygundur. 

$ehzadeba~1 
TURAN T1YATROSU 
Halk san'atkan Na§id 

Hakk1, Ru~en 
ve arkada1Ian 

Yeni varyete 
numaralan 

(Gece kujlan) komedi 3 perde 
Dans, solo, diiet 

Localar 100, her yer 20, paradi 10 

,,__ Sat1l1k 
Kargir Ev 

K1z1ltoprak ile Feneryolu ara
s1nda tran1vay caddesi iizerindc 
147 numarah yeni kargir ev sah
hkhr. 12 odas1, 2 banyosu, bir bu
~uk doniim bahcesi vardir. Bir 
kat1 ayr1 kira;va vcrilcbilir. Pazar 

I 
ve (Brsamba giinleri itindckilerc 
n1iiraca:it olnnur. 



1 Haziran 1938 

I 

llim ve Cemiyet: A .. 
Radyonun istikbali 

~eviren: Prof. SALIH MURAD 

A~om si~temindeki zerrelere aid. bil~i-1 Bir ~enedenberi (§imdi iki senedenberi) 
l~nm1z esk1 astronomlann goke da1r b1I· telev1zyon tecriibe istasyonu Nevyorkta· 
gilcri ayarmdad1r. 0 astronomlar kendi- ki Empire State binasmm kulesinden ne§· 
!"inc yakm goriinen seyyarelerle y1ld1z- riyal yapmakta olup §ehrin muhtelif yer· 
lar iizerinde ara§hrmalar yapm11lard1. A- lerindcki miihendisler bunlan almakta v~ 
loma aid tctkiklerde evvela menfi clek • iizerlerinde etiid yapmaktadirlar. ~imdi 
lronu bulduk ve kulland1k. Elektron ise ahc1 ve vericilerin miikemmel resim ahp 
atom biinyesinin en d1imda ve en kolay verme hususunda kcmale erdiklerine hiik
cri§ilebilen zerredir. Bu itibarla, bir ba- medilebilir. 
k1mdan, bize en yakm olan zerredir. Bir Fen sahalan i~inde televizyon kadar 
giin gcleck proton, niitron, pozitron, diit· fizikin biitiin 1ubelerine istinad eden bir 
ton gibi daha sonradan ke,fedilen diger saha yoktur. T elevizyon bilhassa atom 
zerrelere aid bilgilerimiz artacakhr. Na- fizikile ~ok yakmda nalakadardu. Ziyay1 
s1] clektronlan ogreomek radyo lambala • elektrik cereyanlarma kalbeden ve iko • 
r1nin icadma yol a~m11sa bir giin gelecek noskop denilen cihazla elektrigi ziyaya 
bu ycni ke§ifler iizcriodeki bilgilerimizin kalbeden ve kineskop dcnilen katod bo
a•tmas1 yeni Iambalar, yeni kudret mem· rularmda heniiz izah edilmemi§ olan 
balan, yeni nakil ve muhabere usulleri, elektriki hadiseler cereyan etmektedir. 
Yeni fabrika usulleri, yeni tenvirat iekille- Zamamm1zdaki fizik~iler i~in bu sahalar 
ri, tababette yeni tedavi usulleri ve yeni ~ok zengindir. 
11hhat yollan a~acakhr. T elevizyonun tatbik sahasma ~1kanl-

Astronomlar daha kuvvetli teleskop • masma kar§t ~1kan manialarm biiyiiklerini 
larla yiice mekanm derinliklerine niifuz arhk reierj ve miihendislik sahalannda a
ettikleri gibi fizik~iler de elektron born • ramamahy1z. Bu miiikiiller yeni bir saha· 
bard1man cihazlarile atom aleminin deri~ da goriiniiyor. T elevizyon yeni bir san' at 
noktalanna gittik~e niifuz etmektedir. F1· §ekline liizum gosteriyor. Bu san'at iekli 
zik~ilerin en kuvvetli cihazlanndan biri sahne, sinema ve stiidyo san'atlarile ala· 
olan siklatron da pek k1Sa dalgah radyo kadar olmakla beraber onlardan az ~ok 
v~ricisi eski unsurdur. Bu cihaz biitiin fi. farklidu. T elevizyon muharrir, idare ve 
z1k1 ilimlerle tatbikatt arasmdaki miinase· stiidyo kontrolu itibarile yeni teknik isti· 
beti gosterir. yor._ ~hct cihazlarm kar11smdaki seyirci-

Fizik~iler tarafmdan ekilen tohumun ler 1~10 yeni Yeni programlar yarahlmast
biiyiimesile meydana geleo ve milletlerin na liizum gosteriyor. T elevizyon pro· 
hayatma tesir eden radyo tekamiil tarihi· gramlan hem masrafh ve hem de zengin • 
nin heniiz ba1lang1cmdad1r. Pek yiiksek dir. Bu programlan iktisadi esaslara uy
frikansh -yani pek k1sa dalgah· radyo durmak lawnd1r. Televizyona giren bazt 
dalgalan ameli sahaya yeniden yeniye ~selelerin halli bu san'atJ en biiyiik en· 
~1kmaktad1r. Bu dalgalar radyo -ses tek· dustnlerden biri haline sokacaktu. Bun • 
nigine radyo- gorme teknigioigi ekliye • lar mfi fizik topragma ekilinii olan bir 
cektir. tohumdan fiikuacak meselelerdir. 

Bir ka~ senedenberi resimler, rnatbaa . Radyonun ke1finde oldugu gibi tele
ve cl yaz1lan k1sa dalgalarla uzaklara ".1zyonda diiiiince, tecriibe, istihsal ve is· 
gonderilmektedir. ~imdi Arnerika ile ~v- hmal meselel_erinde. miihim tekiimiiller 
rupa arasmda bu i1e aid giinliik semsler meyd~na .• ~et~recek~1r. Y edigimiz yemek· 
var. Hususi gazetelerin -hatta yanm s~at ler, giydigimiz elb1Seler, altma 51g111digi· 
fas1la ile· evlere ve ofislere radyo ne§rt • mt z~ahlar -rnuhabere, nakil s1hhat ter· 
Yatile verilmesi imkan dahilindedir. Boy· biye v~ egl_en~e vas1talan) iim1 dii;iince 
le bir servis 1imdi teknik bir mesel~ ol • ve. vehreler~n msan faaliyetine yapbg1 
tnaktan ziyade ikt1sadi bir meseledir. . t~mlerdcn. 1.baret olup bunlar yaz1h ta· 

Y eni televizyon san' alt ilerlemektedir. nhten esk1dir. 

Hatayda 
[Ba~taraf• 1 Incl sah.lfede] 

ilzere konsoloshaneye gitmi1lerdir. Dort." 
ayak biirosundan hareket ederken 15 ki-
1id<:n miirekkeb olan, fakat yolda muaz· 
Zam bir alay halini alan gurup k~nsol~.5 • 

hane oniinde toplanm11 ve Tiirkiye hu -
kumetinin himayesini istemiitir. Baiko.n
solos halk1 teskin ederek ii ve giidenle 
tnc1gul olmalanm tavsiye etmij, halk da· 
g1lm11ttr. . 

Dag1lan halk sokakta tabii olarak bir 
izdiham husule getirmi§, bu snada k~sden 
oraya geldigi zannedilen bir Usb~c1 ot~
mobili kalabahg1 yararak ge~mek 1sterm1· 
tir. Esasen zorlukla dag1lm1j ve heyec~~ 
i~inde olan halk otomobilin i~indeki 1k1 

Usbeciyi dovmii1, fakat yaralanmalanna 
mahal kalmadan otomobilio uzaklaitinl • 
mas1.1a imkan has1l olmuitur. 

Usbeciler intikamlanm muhtelif ha! 
lerde ayni zamanda jandarma gozii oniin· 
de be1 Tiirkii silahla yaralamak suretile 
alm11lardir. Dortayak mmtakast derhal 
k1taat tarafmdan iigal edilmi1 ve Eti 
Tiirkleri siingii himayesinde sand1k ba11· 
na gonderilmesioe ba1lanm~hr. ~ar11 ta· 
mamen kapahdu. 

Reyhaniye civanndaki Tiirk koyle • 
rine Arab akmlan devam etmektedir. 
Yagma edilen mahsul mal ve hayvan de· 
geri miihim bir yekun tutuyor. Kadmlara 
lecaviizler vuku bulmuitur. 

Koyler bas1l1yor, Tiirk mallari 
yagma ediliyor, kadinlara 

tecaviiz olunuyor 
Antakya 31 - Bir miiddettenberi 

Usbecilerin biiyiik bir tethi1 faaliyeti 
aosterdikleri Dortayakta askeri k1taat in
tizam1 temin etmistir. Diinkii hadisclcre 
sebeb olan Usbecilerden dordii tevkif 
edilmistir. Amikta faaliyet p;osteren tel -
hi~ilcrden mahud Hasan Cebbarenin a
dam1 vc hiikumet memurlarmdao Yusuf 
Caripe kumandam Kole tarafmdan tev
iif ettirilmi1tir. Bu tedbirlerc ragmen bu 
aabah hiikumet caddesine kahvelere buz 
tcvzi eden bir Tiirk, Usbeciler taraf•n -
dan dol\iildiikten sonra basmdan b1cakla 
Yaralanm1s ve kendisini miidafaaya kos
mak istiyen Tiirklere de milisler mani ol
mu1. Tam bu mada Tiirklerin bulundu
!iu tarafta bir odun darbesile bir Eti 
Turkii de olmii1tiir. 

Reyhaniyede asayisin temin olundul\u 
leyid olunmakta isc de Antakya ve ci -
van biirolarmdaki Tiirk miimcssilleri a -
savi1 tamamen temin edilmedigi ic;in bii
rolara gitmek cesa:etini bulamam11lar -
d1r. Amik ovasmdaki Tiirk koylerindc 
asayissizliRin ve yal\manm devam etti;!i 
"1aber veriliyor. 

orfi idare 
Evvelce bildirdiiiim bes koyden baika 

iic; key daha bas1lm11hr. Ovadaki c;iftlik
lerin Antakyada bulunan sahibleri ve ci
var Turk koylerine ka~an Tiirkler heniiz 
koylerine donemiyorlar. 

Hiikiimet asayi1in teminine kadar ka
~~ ~uamelcsinin her tarafta bes giin te
hm~1. komisyona teklif ve komisyon bu 
tekhfi kabul etmistir. 

Diia Tiirk mahallcsinde Usbeciler ta
~afmdan ahlan bir bomba bir kadmm a· 
gir surett~ Yaralanmasma sebeb olmui • 
tur. S~r~t Ayranc1 koyiinde birkac; gii~ 
evvcl .1kt Arabm olmesine sebeb olan ci· 
~ayeltn mahalli hiikumet tarafmdan ter
h~ ve ha_kkmda tevkif miizekkeresi kesil
mis oldup;u halde tevkif edilmiyen maruf 
Haydar .. Mico tarafmdan infaz edildigi 
maria soylenmekted"ir Bu -. · na rap;men 
Reyhantyede bu yiizden tevkif edilen ve 
ai(u muamelelerc maruz kaldikl h b .1 T" kl . an a er 
ven en . ur enn mevkufiyeti devam et
mektedu. 

~iin J?ii~eyir koyiinde bir Turk ve an
nes1 teth15c;1ler tarafmdan bo& J .. d' .,az anm15 -
hr. Suvey 1ye Usbeci ve Ermeni c;eteleri 
diin de sokaklarda silahlarile d I • 

b.. I d k' o a1m15 
Jar ve uro ar a 1 Tiirk m" ·11 · · . umess1 er1n1 
dahi tehd1de cesaret etrni•lerd' y d" 

b b.. d k' T ' u. a n Cera urosun a 1 iirk m.. 'II · umcss1 en 
biiroyu terke mecbur kalmi•lard , '( ir. 

Garo nun suvaresine Tiirkle . r 
g1tmedi 

Antakya 30 - Anadolu ajansmm hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Cumarlesi ak1am1 delege Caro Iara _ 
fmdan verilen siiv.areye dave1 edilen hi~ 
bir Tiirk bu dav~lt k~bu! etrnemi1tir. 

M11letler Cemiyeb komisyonu tarafm
dan bu ak1am ve-~l~c.~~ olan dineye de 
i§tirak edilmiyecegmt ogrendim. ___ ...... ._ 

Bursada bir tahsildar mah
kemeye verildi 

Bursa (Hususi) - Hususi muhasebe 
tahsildar Ianndan Konyah N uri Pirgiin 
14 giin!Uk tahsilatl yekunu olan 987 
lira 21 kuru§U ii Bankas1na yahrmak 
iizere dairede muamelesini yaptirm11 
ve saat 11 de daireden bankaya hare • 
ket etmi§tir. Tahsildar her nedense bu 
parayi bankaya yattrmam11, ogleden 
sonra yolda ras!ad1g1 tahsildar arkadai1 
Vehbiye paray1 diijiirdiigiinii siiylemii, 
bunu tahsilat miifetti~ligine bildirme
sini rica etmiitir. Tahkikat yapllm11, 
neticede Nuri Pirgiin tevkif olunmu§ ve 
evrakile Adliyeye verilerek asliye ce
zada muhakemesine ba1lanm1§tir. Tah
sildar Nuri mahkemede de bu parayt 
dii~iirdiigiinii iddia etmektedir. Muha • 
keme iahidlerin dinlenmesi i~in talik 
olunmu§tur. 

CUMHURtvET 5 

• 
lktrsadi ltareketler 

Y erli mallara suikasd mi 
Gazetemizde okumu1sunuzdur, alaka· 

dar makamlara, baz1 ithalat~1 firmalarm, 
kendi kar yollanna engel olmas1 endi1e
sile yerli mallart kotiiliyecek bir plan ter
tib ettikleri ihbar edilmi§ ... Avrupa ma
mulatmdan daha zarif ve metin olan yer· 
Ii komiilerin ismini fenalamak i~in adi 
tahta par~alanm g•ne o nisbette adi ho· 
yalarla boyay1p miiiierilerine «yerli mah» 
diye sat1yorlarm11 ... 

Alakadar makamlarm biiyiik bir has
sasiyetle tahkikat yapttklan bu mesele 
cidden iizerinde durulmaga deger. ~u ha
reketin bizce, yerli mallarm aleyhine ol
dugu kadar lehine de kaydedilecek mii
him bir taraf1 vard:r. <;:ok degil, bundan 
on y1l once yerli emtiay1 rakib olarak 
gormiyen yabanc1 malmm §imdi ccphe al
mak yolunda bulundugu ve hileye sap1l
d1g1 §U hareketle nekadar a~1k bir §Ckil· 
de goriiliiyor. Bu itibarla ihbar edilen 
vak'alann derin bir manas1 vardir. 

Bir san'atkarm, burada garib, fakat 
§ayam dikkat olan macerastnt yazmadan 
ge~emiyecegiz: Bilhassa iniaatta kulla • 
mlan ve su tesviyesi namm1 alan bir ale
tin imaline merak saran bu san' atkar, oi
hayet bunu miikernmel bir iekilde yapma· 
ga muvaffak olmu§. Ma>rafm1 hesab et· 
mi§: Yiiz k1rk kuru§. Perakende sahlmas1 
ancak iki liraya ma! olacak. San' atkar 
hesabmdan bu neticeyi almca piyasaya 
~1k1p bakm11: Avrupanm su tesviyeleri 
kirk kuruia sahhyor. San'atkardaki hay
ret ve teessiirii tasavvur edin !.. 

Arhk bu iiten vaz ge~mekten ba1ka 
~are kalmad1g1 bir mada piyasada su 
tesviyesi sah§I ile alakadar olan miiesse· 
seler, bu yerli mamulatla alakadar ol • 
mu1lar ve san' atkann yiiz knk kuru§tan 
biitiin mamulatma talib olmuilar. ~imdi 
Avrupa mamulah mallarm kirk kuru1lu
guna mukabil yerli su terazileri iki lira· 
dan sablmakta ve tercih edilmektedir. Se
bebi a1ikar: <;:iinkii yerlisi daha hassas ve 
~ok daha saglamd1r. 

Bunu kaydetmekten maksad1m1z, iiin 
vaktaya uyan k1smm1 tebariiz ettinnek -
tir. Bir~ok san' at iubelerinde teknik ba
kimmdan ~ok geri bulunmakla beraber 
mamulata itina ve maim saglamhgt bakt· 
mmdan sanayiimiz sevinilecek bir halde 
bulunmaktadir. Biiyiimii§ olan san' at §U· 
belerinde teknik i~lerde Avrupay1 taklid 
ederken mamulatm temizliginde eski an
aneleri muhafaza etm11 olmakhg1m1Z1 gO. 
niil nckadar arzu ede~ .. 

F. G. 

1zmirde tiitiin zeriyati 
1zrnir (Hususi) - Havalarm son giin

lerc kadar devarn eden karars1zhgmdan 
sonra, birdenbire, bUtiin mmtakada 
1iddetli s1caklar ba§giistermii bulun • 
maktadir. Ovalarda muhtelif iekildeki 
,m,i faaliyetinin giin ge<;tik~e artttgi 
goriilmektedir. 

Tiitiin zer'iyah bitmi$ ve son yagmur· 
dan epeyce istifade edilmi~tir. Zer'iya
tm biraz da normalden fazla oldugu sa
mlmaktad1r. Maamafih bu zan, §imdilik 
pek ktymetli olamaz. Bu meyanda. kum· 
panyalara mensub olanlar, kendilerini 
gizliyerek ve ortaklama suretile miihim 
miktarda zer'iyat yaphklan siiylenmek
tedir. Mesela yalmz Akhisarda. bu mii
vazaah zer'iyat miktar1 dart bin do -
niimdUr. 

Arp• ve bugday mahsuliiniin umumi 
vaziyeti iyidir. Muhtelif merkezlerden 
i;tele~ haberlcr, bu sene, ehemmiyetli 
bir bereket kaydedilecegini bildirmek
tedir. Ancak fiatlarm da iyi olmas1 te -
menni edilmektedir. Ge<;en seneki tiitiin 
mahsuliinden epeyce stok kalm11ttr. 

~···-
y ild1r1mdan 11 ki,i old ii 

BEYRUT MEKTUBLARI: K0Se 

F b .. t .. I PENCERESiNDEN ransa, u un unsur ar1n 
Kadmlarda giizellik 

aras1n1 a~.maya ~al1§1yor modas1 
a ngiliz doktorlanndan birine atfolu • 0 narak soylenip durur: Az miktarda Takib olunan siyaset Suriyede ve Hatayda Arab

lar1, Ermenileri ve Tiirkleri birbirine dii~iirmektir 

Beyrut, 27 mayrs 

F rans1zlar1n Liibnanda, Suriyede, Ha
tayda kat'i surette yerleimege karar ver
diklerini gosteren alamet bir degildir. 
~imdiye kadar size yazd1g1m F rans1z o • 
yunlanna ilave olmak iizere bugiin de 
bir ba1ka tiirliisiindcn bahsedecegim. 

Liibnanda dogrudan dogruya bir Fran
s1z idaresi tcsis etmek maksadile bir kom
plo yapm11 olan doktor ~alfur'un teikilat 
arasmda bir~ok da Hm,ak komitecilerinin 
bulundugu tahakkuk etti. Komplo hare
ketinin F rans1zlar tarafmdan tertib edil • 
digi muhakkak olduguna gore bu havali 
Ermenilerile F rans1zlar arasmdaki miina • 
sebetler mesclesi biisbiitiia suyun iizerine 
~1km11 bulunuyor. 

Bu miinasebetle, burada tamd1g1m Er
meniler arasmda iyi bir dostumun bana 
soylediklerini ~ok enteresan buldugum i
~in size, iki giin evvel kendisile yaphgl· 
m1z bir hasb1halin hulasas1m a§ag1da hi
kaye edecegim: 

*** 
Bu Ermeni dostum, ayni z<µnanda ha· 

lis bir Tiirk dostudur. Kendisi Tiirkiye -
den ~1kah -ve, zavalh, bir daha giremi· 
yeli 1- uzun seneler ge<;mi1tir. Yirmi bir 
senelik bir vatan hasretinin biitiin smlan
m yiireginde ta11yan bu Ermeni dostum, 
Tiirkiyenin selameti i~in daima dua eder. 
Ce~en giin kendisile hasbihal ederken soz, 
Ermenilerle F ranmlann arasmdaki mii· 
nasebetlere intikal etti. Dostum dedi ki: 

«- Bizim Ennenilerin i,inde bir ta • 
k1m adamlar vardir ki Ermeni milletine 
otuz senedir, fenahktan ba1ka hi~bir iey 
yapmadtlar. En ziyade yiiregi yakan 1ey, 
otuz sene evveline gelinciye kadar ken • 
dilerile karde1 gibi ya1ad1g1m1z Tiirkler
le bizim aramlZI a,maga alet olmalan ve 
bu arada ecnebilerm ellerinde ma§a va· 
zifesi gormeleridir. Kah lngilizlerin, kah 
Ruslann Osmanl1 !mparatorluguoa kar§• 
tuttuklan siyasetin ma1ahgm1 etmii olan 
bu komiteciler, bugiin de F rans1zlar1n el
lerindedirler. 

«Bugiin Suriye ve Liibnanda F rans1z
lar gene bunlan ku!lamyorlar. ;iimali Su· 
riyede, yani Elcezire ve Hatayda Fran· 
uzlar biitiin hesablanm onlarm iizerine 
kurmu1 olduklan gibi burada da, gene 
onlan kullamyorlar. Gizli veya a~1k bii
tiin zab1ta ve istihbarat iilerinde onlan 
kullamyorlar. Askeri teikilatta da Erme
nilerden genii surette istifade ediyorlar. 
Son zamanlarda ise Hatayda bir takun 
Ermeni ~eteleri te1kil etmekte ve bunlara 
silah ve miihimmat vermektedirler. 

«Sizi temin ede,-im ki bu komiteciler 
bu iii kendilerine meslek edinmi§ bir tak1m 
serserilerdir. Ermeniler bunlann biitiin fe· 
nahklanm anlam11Iardu. Ve aramJzdan 
hi~biri bunlarm pe1inden gitmege taraf· 
tar degildir ve gitmiyoru?. da. F ransamn 
maksad1, Elcezire ile Hataya fiili suret· 
te yerle1mek oldugu i~in bir tarafta Ka
tolikleri ve obiir tarafta d'lo Ermenileri el· 
lerine ahp tiirlii tiir!ti fmld'ak ~evirmek is· 
tiyorlar. Her iki to:afta da zab1ta ve as
keri te§kilatm bailarma bu serseri komi· 
trcileri ge~iriyorlar ve her iki tarafta da, 
bilhassa Hatayda ~eteler teikiline ~ah • 
11yorlar. Son zamanlarda bu i§ biisbiitiin 
bariz bir 1ekil ald1 Hatta son giinlerde 
Ermenilere miiracaat edip ~etelere i1tirak 
teklif ediliyor. Bu teklifl.ri kabul eden· 
ler yalmz iisiz giicsiiz ve serseri insanlar-

d1r. Akh baimda, i§ sahibi her Ermeni 
bu teklifleri nefretlc reddediyor. 

«Beni en ziyad• endi§eye dii§iiren 1ey 
de iudur: Tiirkiye, eger benim bildigim 
ve bilhassa on senedenberi faaliyetini u
zaktan seyrettigim Tiirkiye ise, Hatay 
meselesinde FranS1zlan bugiinkii gittik· 
leri yolda ilelebed 'erbest birakacak de • 
gildir. Er veya gee, Tiirk;ye bu meseleyi 
halledecektir. 11te be1 on diizine serseri, 
Tiirklerle Ermenilerin arasmm yeniden 
a~1lmasma sebeb olacaklardir. Hatta 
F ransanm takib ett1gi siyaset de budur. 

«Hatta, sade Tiirklerle Ermenilerin 
arasm1 degil, Ermenilerle Arablarm da 
aralanm a,maga ,al11mak F ransanm giit
tiigii muhakkak olao ay1rma siyaselinin 
bir par,as1du. Zaten, bir zamandanb~ri, 
gorek ~amda, gerek Beyrutta Arablar 
bize kar11 i~ten i~e di§ bilemege ba1lad1-
lar. 

«hte, yiiregim buna yamyor, biz Er • 
meniler, arbk bu serseri komitecilerin kah 
iunun, kah bunun hesabma oynad1klan 
oyunlardan b1kbk, u>and1k. Allah enca
m1m1Z1 hayretsin I» 

*** 
Ermeni dostumun soyledigi §Cyler, 

hulasaten bunlardir. Onun yiiregini ya -
kan bu derd, hakikaten bir derddir. lki 
tarafh bir derd: Hem F ransanm Hatay· 
daki siyaseti bak1mmdan, hem de bei on 
diizine Ermeni komitec;sinin Tiirklerle 
Ermeniler arasmda yeniden oynamak is· 
tedikleri rol bak1mmdan. Ben bura ahva
lini uzun zamandanberi t,akib etmi§ bir 
Tiirk s1fatile ,ok iyi biliyorum ki Ermeni· 
!er, ister buranm eski yerh Ermenileri ol
sun, ister sonradan buraya yerle§mi§ bu· 
lunsunlar, bunlar ge~en yakm tarihin bii· 
tiin fenahklanm anlam11 insanlardir. Fa· 
kat Hataya yerleimege ve Elce • 
zireden Suriye hukumetini ~1karmaga 
karar venni1 olan bir F ransa, Er
meniler arasmda elbet be§ on dii· 
zine alet bulabilecek kadar zengindir. 
Bugiin oynanan oyun da, para kuvve -
tile yap1lan bu i1tir. Bu komiteciler i~in 
as1l olan parad1r. Hatayda polis mii • 
diirliiiiiinii, Elcczirede jandarma ku -
mandanhl(m1, filan taburda F ranS1z 
binba§1smm yaverligini ve filan isle ka • 
tibliil;ini veya terciimanhi1;1m yapan bu 
Ermenilerin hepsini bir araya toplad1g1· 
m1z zaman miktarlan iki yiizii bulmaz. 
Bunlara c;ete halinde faaliyete giri§meil;e 
hazu bulunan be1 on kisiyi de ilave eder· 
sek yekun gene kabarmaz. F akat, Fran· 
sanm hesab1 ba1ka tiirliidiir. 0, biitiin bu 
unsurlan kullanarak mesela, burada bir 
yandan bir Ermeni meselesi yaratmaga, 
diger taraftan da, Hatayda veya Elce
zirede Fransamn asTteri miidahalesini ik
bza ettiren hadiseler c;1karmaga ~ah1u. 

*** 
Hulasa olarak sunu soylemek istiyo • 

rum: F ransanm resmi adamlarmm soyle
diklerine inanmay1n1z. F ransa burada ve 
Hatayda biisbiitiin baska maksadlarla 
cah51yor. Bunlan iyi Ermeniler anhyor· 
lar ve onlar da bup;iinlerde derdlidirler. 
Tiirkiyenin Hatay davasm1 bu halde b1-
rakm1yacagma ve F ransanm kar !Sina na· 
s1! olsa c;1kacagma kanidirler. h ve p;iic;· 
lerile, kendi hayatlarile me1gul olan Er· 
meni kiitlesi bu vaziycti begenmiyor ve 
istikbal ic;in endiie ediyor. 

Tiirkiye dii§manmt ve dostunu iyi og
renmelidir. 

ahnacak alkoliin iitihayt ~ogalttig1 
muhakkak ve ihtiyarhkta midenin yard1-
ma ihtiyac1 da gayet tabii olduguna gore 
o nesneyi o ihtiyacm belirdigi giinlerde 
almak icab eder. Halbuki 1arkta ve garb· 
da alkol, ekseriyetle, gender tarafmdan 
kullan1lmaktadu. Bu, be1eri gafletlerin 
en ac1kh olanlarmdao biridir. F akat ikin· 
ci bir gaflet var ki alkoliin vakitsiz kulla· 
mlmasma ·ters bak1mdan· nazire te1kil 
etmektedir. Bu da gozliik kullanmakta 
kabul olunan makus zamandir. ~iinkii 
gozliik, gozdeki anzalarm tesirini azalt· 
maktan veya gidermekten ziyade dimag 
i~in pencere rolii oymyan o nazik uzvun 
yorulmamasma, kirlenmemesine yarar. 
~u takdirde gozliigiin genclikte kullantl· 
mas1 lazim gelirken gene 1arkta ve garb
da ihtiyarlad1ktan -yani goz yorulduktan· 
sonra kullamlmaga ba§lamr. Aki! olan 
bu iki ncsneyi vaktinde kullanmahd1r. 

!ngiliz doktorunun, belki elli, belki yiiz 
y1l evvel soyledigi bu soziin k1ymeti son 
zamanlarda anlai1lm1§ olacak ki her mil· 
letin gencliginde alkole kar§l bir uzakla§• 
ma meyli goriilmekte ve gene o ziimre bir 
~ok sebeblerle gozliik kullanmak yolunu 
tutmaktadir. Bisiklet, motosiklet, otomo· 
bi!, at, hatta kay1k, kotra merakhs1 sport· 
men genclerin hemen hemen hepsi goz
liikliidiir. F akat kadm, spora erkekler 
kadar temayiil ve muhabbet gostermesi· 
ne ragmen, gozliik kullanmakta teenni 
gosteriyordu. <;:iinkii kadmhk, en biiyiik 
cazibesini, en biiyiik kudretini gozlerinde 
ya§atu, goz, bir kadm i~in, bazan bir te· 
bessiim, bazan bir terenniimdiir. Kadm, 
dudagmm zafim goziindeki kudretle tela
fi eder ve di1lerinde kmlacagm1, darma• 
dagm olacagm1 tahmin ettii!J sulan gozile 
if1a eder. Denilebilir ki goz, kadm ruhu· 
nun semas1dir. Esrarla dolu olan o ruhu 
kadm agzmda bulmak ve yakalamak 
miimkiin degildir. Lakin gozlerde onu 
biitiin zarafetile gormek kabildir. 

Bu hakikat cibilli bir anlay1ila kadm· 
Jann malumu oldugu i~in giizliik keodile
rine agu ve aykm geliyordu. F akat son 
zamanlarda, bilinmez neden, gozliige 
kar§t Havva k1zlarmm ta11d1klan antipa· 
tinin kayboldugunu goriiyoruz. Arttk 
gene bayanlar da gene baylar gibi gozliik 
kullan1yorlar ve ruhlarmm roesiresi olan 
giizel gozlerini carola perdeliyorlar. 

Her yenilik gibi bu da dikkat uyandu• 
maktan geri kalm1yor ve gozliiklii gene 
kadm gozii, yakt11ks1z bir mahfazaya 
hapsolunmu1 inciye benzedigi i~in hem 
hayret, hem rikkat uyandmyor. 

Bu hali ne suretle tefsir edecegini bir 
1air dostuma sordum, §U cevabt ald1m: 

- Kadm gozii, tabiat manzumesinde 
en yakm goriinen y1ld1zlar demektir. ~im· 
diye kadar biz o y1ld1zlan seyirle haz ve• 
ya ilharo ahyorduk. ~imdi o yild1zlar, 
perde ardmdan bizi tema1a cbnege kal· 
k11mt§ o!.alar gerek. Bu da bizim i~in 
yeni bir zevk, yeni bir ilham kaynag1 ola• 
cakbr. <;:iinkii y1ld1zlann a~1g1 da, hafif 
dumanhs1 da giizeldir ve dumanh olanlar 
daha dii§iindiiriiciidiir. 

;lairin goriiiii dogru roil bilmem I Fa• 
kat bu modanm zevkini gozliik~iilcrin 1a· 
irlerden daha fazla ~1kard1klanna hen 
1iiphe etmiyorum. 

M. TURHAN TAN 

Bir 1ofor yaraland1 

Kozan (Hususi) - Kazam1zda yanm 
saat miiddetle yagan ,ok §iddetli bir ,,..-----------------------------...,,,,. 

Diin saat 14,30 da 1864 numaralt kam· 
yonun §'Ofiirii, Ahmed Altrmjtk, Tavian· 
ta1mda bir iniaat yerine tugla getirm~ 
ve idaresindeki kamyonu yokuj ba1mda 
b1rakarak gitmiitir. 

yagmur s1rasmda diiien yildmmlar feci 
bir kazaya sebebiyet vermiitir. Say1m
beylinin Kotiin koyiinden on bir ki§i 
mczarhkta bir agac a!tma barmm11Iar, 
agaca isa bet eden bir y1ldmm bunlarm 
ikisini derhal oldiirmii$. sekizini de agir 
surette yaralam1~hr. Yalmz bir ki§iye 
bir iey olmam1~hr. Ayrtca bir merkeb 
de y1ldmm ~arpmasile telef olmuitur. 

Bir haber ve bir tavzih 
Gazetemizin 21/5/938 tarihli niisha 

s1nda, Bursa rnuhabirimizin i~'ar111a at
fen Bursa !pekij fabrikas1 muhasible -
rinden Faik §endilin evinden baz1 mil· 
cevherat ~ahnd1g1m ve zab1tamn yap
t.Jg1 tahkikat neticesinde kaybolan mii· 
cevheratm Faik $endilin oglu tarafm • 
dan almmtj oldugunun anla11Id1g1m 
yazm11ttk. 

Faik §endilden ald1g1m1z bir mek • 
tubda, ~alman e§yamn heniiz bulun -
mad1g1 ve bu i~in oglu tarafmdan da 
yamlmadtlti bildirilmektedir. 

Kcyfiveti tckrar Bursa muhabirimiz 
vas1tasile tahkik ettirdik. Bursa muha
birimiz, bu haberi Vilayete verilen za -
b1ta raporundan aynen alarak bize bil
dirmistir ve bu haber ayni zamanda 
Bursa Vilftyetinin resmt gazetesi olan 
cBursa. gazetesinin 18/5/938 tarihli 
niishasmda da aynen intiiar etmi$tir. 
Bu haberde bir yanh$hk varsa dogru -
dan dogruya Bursa zab1tasma aiddir. 

Erzurum uzun bir k1~tan sonra bahara kavu,tu 

l --
./ 

~/ 

Erzurumdan bir manzara ve U~ak model kursunda faa!iyet 

Erzurum (Hususi) - Uzun siiren ve nm ilk s1cak pazanm biitiin §ehir bir • 
bitmiyecek zannedilen k1§, nihayet bit- den selamlad1; sokaklar, gezme yer!eri, 
ti, bahar geldi. Aylarca sogugu s1firdan bilhassa cirid alam insan kalabahgm
a§ag1 30 dan dii§miyen Erzurumda ya- dan ta§IP bo§altyordu. 
11yanlar kadar bahann, 1hk havanm Bu sene vilayette biiyiik iniaat ve a-
klymetini bilenler az bulunur. gac dikme faaliyeti vardir. Mmtakada 

Bu sene bahar ge<; geldi, fakat hafta- yiiz bin fidan dikilmi§ ve kaza, nahi -

Bir arahk kamyon, yokuj a§ag1 in • 
mege ba§lamt§, fren kullanmak iizere 
~ofiir mahalline atlamak istiyen Ahmed, 
kamyonla tugla yigmlan arasmda kala· 
rak viiC'Udiiniin muhtelif yerlerinden a· 
g1r surette yaralanm1§hr. 

Yaralt imdad1 s1hhi otomobilile Cer· 
rahpa~a hastanesine kaldmlm11hr. 

Sab1kah bir h1rs1z tutuldu 
Usl<iidar ve civarmda bir~ok ycrleri 

soymuj olan Ali ad1nda sab1kah bir 
h1rs1z diin yakalanm1§ttr. 
.......................... ····· ... ···················· ..... . 
yelerdeki ko!lektiJ' fidanhklar geni.§ • 
letilmi§tir. 

Belediye, Cumhuriyet caddesinin 
parkelenme i~ini bitirmekte ve dart ~o
cuk bah~esi yap1Jmaktadir. 
Lalapa~a oniinde biiyiik b.ir park ya

p1lmaktad1r. $ehir caddelen baitan a-
1ag1 agaclandmlm1st1T. 

Model u~ak kurslan ~ok ragbet gor
mektedir. 

Umumi Miifettiilik grup iniaati b8.§
lam1§ ve §imendifer k1s1mlarmda ke • 
sif amelc gruplan ~ah1maktad1r. 

Viluyet bula11k hastaltklar hastane • 
sinin ikmaline ~ah§tlmaktad1r. !mar 
birligi aparhmam vc niimune evleri 
bitmi§ ve kiraya verilmi§tir. 



I 

Sporun manasmr anlamam1~ bir muharrire cevab 

Spor n1illi bir mesele 
olarak ele al1nm1§t1r 

Tiirkiyede spor dii~memekte, manasm1 ve ~iimuliinti 
de~tirip geni~lemekte, ktitleye malolmaktad1r 
Anhradan gazetemize yazu1yor: «Bir 

sabah gazeteoini idare edenlenn spor i~in 
ayml1ldann1 zannettikleri siitunlan dol -
duran mubarrir, ekseriya sporun sadece 
dedikodusunu yapmakla iktifa etmekte -
dir. Bu ciimleden olarak; 25-5-1938 ta
ribli niisharun spor siitununda «F ena ted
bir iyi netice vermeu baihg1 altmda bir 
hk:raya rasladik. Muharririn «fena ted· 
bin> dedigi iey, ~ete tqekkiilleri gibi yer 
yer dagm1k ve irtibats1z •por kuliiblerini 
Tiirk Spor Kurumunun idaresinde disip
linli ve tam milli bir teikilat olarak kal -
landmnak, 1slah etmek, ihya etmek: tedbi
ridir. 

Bu muharririn, sporu bir liiks ve fan -
lezi sayd1g1m, sporun bir milli ihtiyac 
olmak itibarile bir milli ii olarak te1kilat
landrnlmas1, devletle1tirilmeoi zaruretini 

~bir zaman kavnyamam11 oldugunu 

muhtelif izahlarmdan ve tevillerinden 

~oktan anlam11 bulunuyoruz. Memleket 

•porundan bq on •allrla bahsederken bi

le ba1ta ilk muvaffakiyet ~areti olarak 

rekor rakatrun1 ele almas1, Tiirkiyede tek 
tel: 1ampiyonlar yeti1tirmenin degil, kiit
)eyi spora sevk ve te1vik etmenin esas ol

dugunu hala kavnyabilmekten aciz bu -

lundugunu bir daha ispat ediyor. Maa -

mafih ma.1 gelmi1ken onu, kendi iddiala

rile de tekzib edelim: 

1936 !tnesinde -bir zamanlar atletizm 
federa•yonu reisligini yapan bu yazic1 -
dan bu i1in devir ahnd1g1 1ene- «en ~ok 
atlet veren kuliibe miikafat verme> mii • 
sabakasma bile ancak 18 atlet i1tirak et
mi11tcn ve biitiin bir y1l i~indeki 33 miisa
bakaya ancak 736 atlet girmi1ken; 1937 
de 222 miisabaka yap1lm11 ve 3234 atlet 
i§tirak etmiitir. Bu !arihe kadar yap1lm1i 
olan miisabakalann beherine iitirak eden 
atletlerin asgari miktan 170 tir. 

Vaktile atletizm diye sadece 1stanbiil
da miinferid mii•abakalar yap1hrd1; hal
bulr.i Tiirk Spor Kurumunun tC§ekkiiliin
denberi, yurd 1ehirleri ara•mda deplis • 
manlar yap1lmakta, iehir miisabakalan 
tertib edilmektedir. Bu sene yap1lan 3 
1ehir miisabakasmda geyen sene tesis edi
len rekorlan luranlann saym 36 d1r. Bu 
arada Tiirkiyenin 800 ve 110 metre re
korlan tekrar elde edilmi1tir. Daha evvel
ki )'lllarda Tiirkiye rekorlanm elinde tu

tan birkay kiiiden sonra gelenler, onlar • 
dan ~ok farkh ve c1hz neticeler ahyorlar
di; bugiin onlann ald1g1 neticelere ~ok 
yak\a!lJlll hirer ki1i deg.ii, be§er altiiar ki
ti yeti!tirmi1 olmak, •porun mana ve iii • 
muliinii kavramaga ve tatbik etmege dog
ru en dogru ve kestirme ad1mlann ahld1-
gma delalet eder. Makalenin sonunda 
siivarilerimizin muvaffakiyetini de sadece 
yarp1k dii1iincesine alet olmak iyin kay -
deden bu muharrire bu yaphg1 istisnadan 
dolay1 hak vennek laz1m gelir: 

Siivarilerimizin muvaffakiyetini, onla • 
nn ordu gibi mukadde• ve aziz bir varhga 
mensub olmalan sayesinde ilk geli1me, 
deneme ve ~abalama devirlerinde bu ka
bil yazic1larm bozguncu tenkidlerinden 
masun kalmak, durulmak ve dogrulmak 
i~in lazim gelen zamanda yersiz miidaha· 

Tefrika: No. 27 
- Bilmem ki ... Boyl bir madde ko

nulmasa da aynlmdk hdkk1 yalmz •ize 
verilecek olsa, bu ancak kag1d iizerinde 
kahr .. Zaten evlen:liginiz adam, giiniin 
birinde sizden aynlmak isttsin de •iz onu 
birakm1yas1mz, buna elbe: tenezziil et • 

• . I mezs1n1z .. 
- Ona m1 ya Iva racag1m?. El bet 1. 
- Sonra bo1anmay1 akhna koyan bir 

erkek ne yapar yapar kar1amdaki kadim 
da usandmr, bezdirir, nas:I olsa ondan ay-
ru1r. Onun iyin ..... . 

- Pekala, pekala ... Nas1l istiyorsa 
oyle yaz1mz. bitsin ... 

Avukat Necib, yaz1hanesine dondii. 
Mukave\eyi yazd1\ar, im1alad1lar. 

0 ak1am, biitiin bunlan Perihana an
)ahrken: 

- Ne tuhaf adam, diyordu. Onun 
yerinde ba1ka birisi olsa hepsini bir yana 

lelere maruz kalmamak gibi •ebebler de 
kolayla1tirm111Jr. 

F1krada tasrih edilebilen muvaffaki
yetsizlik delilleri, bir kuliibiin milli kii • 
meden ~ekilmesi ve bir iki mayta yapilan 
kavgad1r. lite as1l bunlar, Spor Kurumu

nun Tiirk sporuna el koymas1m zaruri k1-
lan sebeblerdir. Spor Kurumundan evvel
ki dagm1khk ve disiplinsizliktir ki, bu ha
discleri intac etmektedir. Spor Kurumu, 
bu kargaiahg1 ortadan kaldirmak iyin ku

rulmuitur. Bu tasfiye ile me1guldiir. !n
kilab, cezri olarak ba1lad1g1 zaman, irtica 
da bir gayreti mezbuhanede bulunuyor. 
Bunlar o kabilden 1eylerdir. 

Tiirkiyede spor dii§memektedir. Ma • 
nasm1 ve 1iimuliinii deifotirip geni1lemek
tc, kiitleye mal olmakta, milli bir mesele 
olarak ele almmaktadir. 

Sehirler stadyomlar kazanmakta: bii • 
tiin inkilablanm121n ba1lang1c1 olan biiyiik 
giin, gendik ve spor giinii olarak kutlu
lanmakta: kiitleler, sporun liizum ve ma

nas1m kavramakta; sporun marifetten zi
yade karakter meselt!i oldugu gozoniine 
konmaktad1r. 

Tiirkiyede spor, Devletin ve Partinin 
eline ald1gi biitiin meseleler gibi hakiki 
istikametini ve inki:af1m ancak bundan 
sonra bulacaktir. Ve bu yol iizerindedir. 

•• 
Tams1var diin de Peraya 

' 
3 • 2 yenildi 

Romanyanm Tam11var takimi diin 
Taksim •tadyomunda Beyogluspor (Pe· 
ra) tak1mile bir ma1,: yaph. T ribiinleri 
dolduracak derecede olduk1,:a kalaba • 
hgm oniinde cereyan eden ma1,:1 Sa
zi T ezcan idare etti. 

Perahlar 16 net dakikada sola1,:1kla -
rmm bir ortalama,1n1 ka\eye sokarak bi
rinci golii kazandilar. Bu golde olduk~ 
bariz bir endbol vard1. F akat hakem, gol 

sayd1. 
30 uncu dakikada Rumen saga1,:1g1, 

Pera kalecisinin elinden ka~ird1g1 topla 
i1,:eriye Rirerek beraberligi temin etti ve 
devre 1 · 1 beraberlikle neticelendi. 

1kinci devrede Peral1lar Bambino'nun 
bir plase siitile ikinci gollerini kazand1lar. 

15 inci dakikada da T am~1var •oli1,:i la· 
k1mma ikinci golii kazandirarak beraber

liiti temin etti. 
F akat biraz sonra Peranm 

muhacimi, ofsayd vaziyetinden 

pasla ii~iincii golii atll. 

merkez 
ald1g1 

Devrenin sonuna kadar hakim oynt • 
yan Rumenler gerek beceriksizlikten, ge

rekse Pera miidafaasmm canh ~ah$ma -
lanndan beraberlii!i temin edemediler. 
Bu suretle oyun, 3 - 2 Perahlarm galibi

yetile bitti. 

Muhaf1zgiicilniln 15 inci 
yildonilmil 

Ankara, 31 (T elefonla) - Yarmki 

yar1amba giinii Muhafizgiiciiniin on be • 
1inci y1ldoniimii oldugundan, saat 15 te 

!stiklal sahasmda Giidiiler tarafmdan 

spor ~nlikleri yap1lacakbr. 

Nakleden: Kemal Ragxb 
b1rakir, eline fmat g~mi1ken yalmz pa• 
ra koparmaga bakard1. Halbuki, ni1anh
mz para i1lerine hi~ ald1rm1yor gibi ... Biz 
ne yazd1ksa, oldugu gibi hepsini kabul el· 
11. Azd1T, yoktur, diye agzm1 a~1p bir soz 
soylemedi. Yalmz 1una 1a1tim: Daha 
evlenmeden bo•anmay1 diitiiniiyor. 1n • 
san, sizin gibi bir lozla evlendikten sonra 
ondan aynlmay1 aklma getirir mi? 

Hele sizin yanm1zda ya1ad1k~a hi~ -
bir eksigi olm1yacagma gore bu saltana
tt b1Tak1p da ne yapacak?.. 1nsan kovul
sa gitmek istemez ... O,telik, istedigim 
zaman benim de bo1anmaga hakk1m ol
sun diye tutturmu1 ... 

- Ne •amyorsun kii~iik bey, o beni 
istemiyecek de hen mi ona yalvaracag1m ?. 

- Hay" oylesi degil amma belki gii
niin birinde kendisine pek sert davrana -
cak olursamz, o da buna dayanamazsa 

CUMHURiYET 

«F enerbah~eden 
~1kar1ld1m?>) • • 

n1~1n 

Fenerbah~eliBedritard 
karar1nm sebeblerini 

izah ediyor 
F enerbah<;e klii 

biiniin ve Milli taki· 
mm eski sol a<;:gt 
Bedriden diin bir 
mektub ald1k. Bedri, 
bu mektubunda, ken
disi hakkmda verilen 
kliibden lard karan
nm sebeblerini izah 
etmektedir. Bu mek • 
tubu aynen ne1redi • 
yoruz: 

« F enerbah<;eden Bedri 

kaydimin silindigi etrafa adamak1l.h. ~a
y1ld1. Bu i1in manas1 yolunda, hem ~y1ce 
tamyam1yanlar vak' anm 1~yiiziinii bile 
miyenler arasmda, haysiy.eti~i bozacak 
me<;hul ve ~irkin bir 1iiphenm b1r an olsun 
uyanmas1m istemem. Bundan dolay1 on 
bei senedir biiyiik bir titizlikle muhaf~ : 
za ettigim sporculuk ahlak ve 1erefimi 
korumak liizumile -bugiin i<;in F enerbah

~enin mukadderabm eli?de tu tan ( tek ki
ii) ve bir k1S1m muhtehf sebeblerle onun 
niifuzundan ~1kam1yan yakmlan ve taraf· 
tarlannm reylerile- neden kliibden ~1ka
nldigm11 izaha mecburum. 

Ben F enerbah<;e spor kliibiinde bir na
mu55uzluk yapmad1m; para <;almadtm, 
dolandmcthk ve hm1zhk etmedim. · · Kl ii· 
bii yakmad1m; onun bunun aile~ine taar
ruz etmedim: dalkavukluk pe§mde ko1-
mad1m. Zira ancak bu 1ekilde yiiz karas1 
olanlar kliibden ~1kamlabilir. Benim ~ok 
iiikiir boyle hi~bir miistekreh halim yok· 

tur. 
Benim sadece kabahatlerim 1unlard1r: 
Kii~iiciik yai1mdanberi san lac1v.e~d:, 

camm feda edercesine, hi<;bir madd1 1slt· 
fade gozetmeksizin, co1kun bir sevgi ile 
bagh olmakhg1m; yiizlerce m~~l.annda 
biitiin gayretimle, canla ba1la d1dmerek
ten, kanter i~inde yah1makhg1m, F ener • 
bah~e •por kliibii ugruna bacagum k1r • 
makhg1m ... Nihayet bu taikm kliib mu
habbetile kendimden ge~erek boz.uk gi:ir· 
diigiim F enerbahyenin sel8meti iyin teh

likeli buldugum yollan, hareketleri, idare 
tarzlanm i~timalarda merdce, a~1k~a ten
kid etmekligim ... 

En son su~um ise ·mf i~timalarda ma
hud ziimre tarafmdan si:iyletilmedigim • 
den, susturuldugumdan dolay1 ~arna~ar
kendilerine aid bir tenkid yaz1mm gazete 
siitunlannda ~km11 olmas1d1r. 

Bu ziimre beni kliibden bu 1ekilde hak
SJZ yere, nizams1z bir iekilde ~1kartabil -
mek cesaret, imkan ve salahiyetlerini ken· 
dilerinde bulduklanndan ve bunda da 
muvaffak olduklarmdan dolay1 bilmiye -
rek benim bu i1lerde yerd•n goke kadar 
hakh oldugumu i•bat ettiler. 

Bu grup bugiin i~in beni kliibiime sok

m1yabilir. Ve beni F enerbah~eli addet • 
miyebilir. Ll\in bu i1lerin pek yakmda 
diizelecegine ve hakk1mm teslim olunaca

gma kuvvetle eminim. 0 vakit sevgili klii

biime tekrar kavu1acag1m. Y oksa Ir.al • 
bimde, kliibiim F enerbah~eye kar11 bes· 

lemekte oldugum, lekesiz, riyas1z, men • 
faatsiz, •amimi, hakiki ve manevi tertemiz 
baghl1g1m1 hi~bir kuvvet benim elimden 
alamaz.» 

Fenerbahcentn ve mtlll tak1mm 
eskt aol~101 

Bedri 

anla11lan ba11ru ahp gidecek... F akat 
bence hepsi bo1una ... 1kiniz de birbiriniz 
i~in yarati.lm11 gibisiniz I.. Her bak1mdan 
birbirinize e1 olabilirsiniz!.. Ne yap.ale, 
bundan iyisini biilamazd1k. 

-Bunlan kapatal1m artik ... Bu ada· 
m1 siz buldunuz diye bu kadar da gok • 
!ere ~1karmaga deger mi? .. 

-11-
Evlenme dairesinde oulu1tular. F eri • 

dunun yanmda bankac1 Suad vard1; 1ahid 
diye onu getirmi1ti. Perihanm 1ahidi de 
uzun boylu, ya1h ba1h bir adamd1: 

- 1hrahim Razi pa1a, diye tamtl1 • 
lar. 

Perihan, iaka maka derken bu i1in na· 
•11 olup da buraya kadar geldigini hala 
anhyam1yor, olup bitenlere kendi•i de i
nanam1yordu. Yirmi ii~ y1ldanberi her 
dedigini yapmaga, her istedigini yapltr -
maga ah1tJktan sonra, i1te en sonunda bu
nu da yapm11, yak111!rm:1, kendi bildigi 
gibi bir koca bulmui, 1imdi de onunla ev
leniyordu. 

0 giin nikahlan k1y1lacak birka<; ~ift 
daha vard1. Kendilerine ma gelmeoini 
beklerken, Perihan da ister istemez on • 
Iara bak1yordu. Hepsi de giyinmiiler, ku-
1anm15lar, kimisi yamndakine egiliyor, 
kim bilir neler fmld1yor; kimisi sokulu • 

Suadiye • • c1nayeti 

Kard~ katili gencin 
muhakemesine ba11land1 

Bir miiddet evvel Suadiyede bir sar • 
ho,luk neticesi agabeyisi Enveri evleri o
niinde b11,:akla vurarak oldiiren arab Ha
san Y a!tminin muhakemesine diin A~lf
cezada ba1lanm11tir. Su1,:lu Y asemin, 
diinkii celsede vak' ay1 1oyle anlatm111Jr: 

«- Yak' a gecesi kahvede otururken 
agabeyim sarho1 bir halde llieldi. Arka -
da!lara kiifiir etmege ba!lad1. Arkada!
lar Enverin sarho1 oldugunu anlad1lar, 
aldm1 etmediler. Ben koluna ll!irerek 
kendisini eve gotiirmek istedim. Y olda 
bana da kiifiir elmege ba,!ad1. Te.kin 
etmek istedim. Biisbiitiin kizd1. Beni dog· 
mege ba1lad1. Giidiikle elinden ka1,:hm. 
Eve gitmedim. Ciinkii sarhoiken ~ok asa
bi oluyordu. Kii1,:iikken bir miinazaa ne
ticesi beni yatakta yaralam111J .. Uyuma
sma intizaren biraz dola1t1m. Bir saat 
sonra eve donerken civardaki kavak aga
cmm arkasmdan birdenbire oniime 1,:1kt:. 

Elinde biiyiik bir de tai vard1. Ozerime 
athyarak beni altma ald1. Nefes alam1-
yordum. Ben altmda <;1rpm1rken onun 
tazyiki hafifledi. Ben de kurtularak eve 
ka1,:hm. Annem kap1da bekliyordu. 0 · 
dama ~1karalc ya Ihm. F akat sabah\eyin 
polisler eve gelerek: «Sen karde1ini vur
muisun !» diye beni yakalad1lar. 0 za
man anlad1m ki, 1,:i<;ek kesmek i<;in daima 
yammda bulundurdugum teneke saph b1-
cak geceki 1,:eki1me esnasmda karde1i -
min boyun damarma batm11h. Eger hen 
vuruldugunu bilseydim, karde$imi sabah
lara kadar sokak ortasmda b1Takir truy • 
dim?» 

Arab Hasan, vak' ayi miiteakib miis
lantiklikte verdijii ifadede: 
«- Karde1im iizerime ta1 fulath, 

sonra beni altma ald1. Ben de iizerime 
fenahk geldigi bir mada camm1 kurtar
mak maksadile cebimdeki ~ak11m <;eke • 
rek rasgele sallam1~hm. Meger kardeiimi 
vurmu1um» demi$ti. 

Mair.tulle katilin annC!i Giilizar ~a • 
!!midi. F elaket, zavalh kad1m esash su
rette •arsmt1h. Muhakeme huzurunda 
•a1,:malamaga ba1liyarak ~r· an karde1in 
karde1i yarahyam1yacagm1, Enverin le -
peden dii1en bir kaya ile yaralanarak ol
mii1 olabilecegini •oyledi. 

Bunun ilzerine heyeti hakime, Giiliza
nn ifade veremiyerek bir vaz.iyette oldu
~unu nazan dikka . alarak polisteki ifa· 
desinin okunmasma karar verdi. 

Giilizar bu ifadesinde, o gece Hasanin 
eve sarhoi ve ka1mdan yarah bir halde 
geldigini, Enverin eve gelmedii!ini, fakat 
sabah\eyin polislerin Hasam yakalad1k • 
Ianni ve Enverin •okakta olii bulundu • 
gunu si:iylemiiti. 

Bunu miiteak1b muhakeme, diger baz1 
1ahidlerin cclbi kin ba1ka ll!iine b1rak1ld1. 

Buraada kavgah bir ma!< 
Bursa (Hususi) - Ziraat mektebi sa

hasmda Bursa Merinosspor birinci tak1 • 
mile lpeki§spor birinci tak1m1 arasmda bir 

futbo\ mayl yap1ld1. Daha ilk dakikalar· 
da ~ok canh oyn1yan fptki1liler on daki

ka i~inde iist iiste iki gol yaphlar. Meri -
noslular da biri penalttdan olmak iizere 
iki gol yaphlar. F akat oyun bundan son· 

ra ~1gmndan <;1ktJ. ()yuncular topa degil 

birbirlerine vurmaga ba1lad1lar. Birinci 
devre 4-2 fpeki1\ilerin faikiyetile bitti. 1-
kinci devrede oyun sert ba~lad1. On be1in
c1 dakikaya kadar bu suretle devam eden 
ma~, oyunculardan N uri ile Hilmi ara • 

smda kavga ylkhg.ndan hakem tarafm • 
dan tatil edildi. fpeki1liler iki say1ya kar
§1 dortle galib bir vaziyette idiler. 

yor, sokuluyor, hemen oractkta dudak du-
daga gelmemek i~in kendini giic tutuyor, 
hepsi de birka<; dakika sonra kavu1aca
g1 saadetin riiyas1m 1imdiden goriiyormu§ 
gibi, yiirekleri ~arpa ~arpa, gozlerini bir
birinden ay1ram1yordu. Perihan, ilkonce 
biitiin bunlarla egleniyor gibiydi. Hele 
hi,birisinin saadetine imrenmiyor, hi~biri
sinin heyecanma inanm1yordu. 1steseydi, 
kendisi de 1imdi, kar11smda kml1p dokii • 
lecek birisini bulamaz m1yd1? F akat her 
gelin giiveyinin etraf1m •ekizer onar ki1i 
sarm11ti. Bu kalabahgm arasmda •aga so
la ko1u1an, sonra gene yeni evlilerin ya· 
nma sokulan, her rnkulu1ta gozleri ya1a· 
ran anneler, babalar da vard1; i1te bunu 
kiskand1 ... Dudaklarmm bir ucunu klVl
ran o ac1 giiliii birdenbire silindi. Ba1ka 
zamanda olsa, bunlarla da kimbilir neka
dar eglenirdi. Hepsinin iistiiba11. az9ok 
giiliincdii. Hepsinin arkasmda yeni yap1l
m11, bclki de daha o giin ilk defa giyilmii 
siislii esvab vard1. T ela1tan m1, beceriksiz· 
likten mi, her nedense hemen hep•inin giy
digi de iistiinden ak1yor, kimisinin yakas1, 
kimi•inin etekligi, kimisinin de kravah bir 
yana sarkiyordu. F akat 1u dakikada ar
hk onlarla alay edecek gibi degildi. As1l 
acmacak kendisi idi. Ke1ke onun da anne
si, babas1 sag olsayd1 da, iimdi birisinin 

1 Haziran 1938 

Sabahleyin, oQleyin 
ve ak$amleyin 

ag1zin121 iyice Odol suyu ile y1karsamz ve 

d1slerinizi Odo! d1smacunu ile fircalarsaniz . . 
nefesiniz da1ma ho~ kokar ve art1k ag1z1-

nizda d1!?lerin1zi curOlebilecek ~eylerden eser 

kalmaz. Oi~lerinizin gOzel ve saglam alma· 

s1n1 1stlyorsan1z bu dedig1mizi yapmakdan 

ba~ka care yoktur. 

Miisgebi Muhtarhg1ndan : 
Bodrum 11Gesine baglt Milsgebi k6yiit1de yap1lac~k Koy konag1 2032 

lira 23 kuru~ ke~if bede!H eksiltmiye 15/6/938 tarihine musadif ••T§amba 
giinii oj'?leden sonra Koy Ihtiyar Heyeti tarafm_dan yap1lacakttr. Eksilt -
miye girebilmek i<;in yuzde yedi bu~uk teminat ak~esi olarak 152 lira 42 
kuru~luk banka makbuzu veya mektubu ibraz edeceklerdir. !steklilerin 
bu gibi i~i yapt1klanna ve yaoacaklarma dair Nafta Miidilrliigiinden alm
m1~ ehliyct gostermeleri Jaz1md1r. 

Ke~if ve projeler Bodrum Koy !lilrosundan veya aid olc!llgu kiiyden 
temin edilir. • 1586 • ( 3213 ) 

Sabah, ogle ve ak11a·m her yemekten sonra 
di!Jleri ni~in f1r~alamak laz1md1r? 
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<;:unkil geceleri agiz guddelerinin hassa yemeklerden sonra ve lier nal• 
ifrazatile di§ler ve di§ etleri dolmu§· de bol bol cRADYOLiN• ile :Ur,ala • 
tur; ~iinkil yemekler, sigara ve kah - mak ve temizlemek §artttr. Bu sa• 
ve gene ayni tesiri yaprm§tir. Bina- yede di§lerin de, agzm da saghgi v• 
enaleyh di§leri her giin 3 kere bil • saglamhg1; gi.izelligi garanti edilmi§ olur 

Sabah, ogle ve aktam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
ile di§lerioizi frr~ala ym1z. 

Mumcular Muhtarl1g1ndan: 
Bodrum kazasma bagh Mumcular koyiinde y,i1p1lacak 2032 lira 23 kuru~ 

bedeli ke~ifli Koy konag,. in~aatt eksiltmiye G1kanlm1~tir. 
Eksiltme 15/6/938 giinlemecine rashyan ~ar~amba giinil saat 13 te 

Mumcular Koyil odasmda ihtiyar Heyeti tarafmdan yap1lacakt1r. 
Eksiltmiye girebilmek i9in 7o 7,5 teminat ak9esi olan 152 lira 41 ku· 

ru1Iuk banka mektubu veya makbuzu ibraz edilecektir. 
istcklelerin bu gibi i~leri yaptiklanna dair N af1a Direktorlil~nden 

almmt~ ehliyetname gostermeleri liizrmd1r. 
Ke~if evrak1 ve projeler Bodrum kazas1 Koy Biirosundan veya koyU. 

miiz muhtarhgma miiracaatle goriilebilir. c 1586 • ( 3214) --------

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, k1rikhk ve biltiin 
a&-r1lar1n1z1 derhal keser. lcab1nda giinde 3 kate ahnabilire --------

9arp1k baglanm11 kravatma, otekinin yii
ziinde top top olmui pudralara bak1p ba
kip giilse, eglenseydi ... lite onlarm ek • 
sikligi, y11lardanberi en derin yerine s1z
liyan bir ac1 idi .... 

Ba1m1 ~evirdi; bir de kendi yanmda
kilere bakh. Dad1 kalfa bir ko1eye bii • 
ziilmii1; dudaklannm arasmdan kim bilir 
neler okuyup iifliiyordu. 0 zavallmm da 
rengi solmui. aglamamak i~in sanki ken • 
dmi giic tutuyordu. Boyle mi olacakh? .. 
1nsan bir diigiin yap1p konuyu kom1uyu, 
e1i dostu 9ag1Tmaz m1yd1?.. Nedense 
boyle gizli kapah k?y1\an niki.hm •onunu 
b11 tiirlii hayra yoram1yordu. Kay giindiir, 
belki vaz ge<;er, bclki bu ~1lgmhk yanda 
kahr diye beklemi1ti. ;limdi artik bu ii • 
mid de kalmam11, biitiin korktuklan ba
ima gelmiiti ... Emektar kalfa, hep bu
nu dii1iiniiyordu. 

Perihan kendi iiziintii,iinii unutmui 
gibi ona da ac1di. Sonra F eridun .Sevkete 
bakh. 0, gene her zamanki gibi giiler 
yiizliiydii. Birka9 admt otede, Perihana 
yan donmii1. bankac1 Suadla konu§uyor
du . .Simdi bumunun, alnmm, ~enesinin 
diizgiinliigii, ~izgilerindeki erkeklik, boyu· 
bosu daha yok gaze ~arp1yordu. Arkasm
da, <;apraz diigmeli, laciverd bir kostiim 
vard1. Biitiin bu ozene bezene giyinmi1 

kalabahgm iyinde iite iistii bait en temiJJ 
olan gene o idi. Bunu Perihan da gordU.. 
1yinde gizliden gizliye bir sevinc bile duf:' 
du ... 

Bir arahk, F eridun da Suadla konut' 
may1 birakh; gozucile ni1anhsma bakll• 
Gene k121n duru1undaki bitkinlik, bugu• 
lanm1§ gozlerinin ikide birde kay1p kayip 
uzaklarda bir yere dalmas1, ona biisbii • 
tiln bir baika giizellik ve6yordu. Nereye 
bak1yor, ne dii1iiniiyor, diye F eridunun 
gi:izleri de, onun gozlerini unuttugu yere 
dog:u s~ziildii: Birbirine sokulmui. ikl 
yem evh, onun yanmda da, hi~ durma • 
dan gozlerinin ya1m1 silen, tombalak bi.( 
kadm; birbirine kavu1mu1 iki gencle an• 
neleri ... 

Perihanm i9inden ge9enleri anladi; gii• 
liimsedi. Demek ki yanm saat kadar son• 
ra bir sozle kendine baglanacak olan bu 
k1z, pek de o kadar duygusuz degildi. ·• 
Demek bu zenginlik yald1zmm arkasmda, 
sessiz sessiz ~arptm bir kalb de vard1 ... 

Suaddan aynld1. Bir masm1 getirdi. 
Perihana !Okuldu. Y ava§Ya elini tu!IU· 
Belli belirsiz S1karken: 

- Biz de biisbiitiin yalmz say>lma • 
y1z: mademki bu kimsesizlikte yan ya• 
na yiiriiyoruz ... Hem belki, biz de mes· 
ud oluruz !.. (Arkas1 var) 
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Muammer Eri§ diin oy~~!n?a~a~den devamJ diin hir tehlig ne§retti ~:!!a~rt:!!~t:c~ 
bayrag1 ittihazla iinde ve yiiksekte tuta· kafi gelmiyor 

Londradan do •• ndu·· rak yiiriiyen muntazam ordular halleder. S"d I IA "d A h . islm ve adres! b!zde mah!uz Konyall blr 
Derme ~alma haydud ~eteleri deg"il. u et er, ma I ve I ar1 tam mu tar1yet istiyorlar. kar!!m!zden aldl~lllllZ mektubda denlliyor 

kl: cKonyada bin talel>eol olan bir erJ<ek 
Bu hakikatin ilanile vaziyetin tasrihine <;ekoslovakya, topraklar1 iizerinde uru• yapan ortamektebl vard1r. Bu mekteb!n Konyaya 

A.~ilan kredi ile istedigimiz ingiliz f
. d 1undan dolay1 da aynca liizum go rm ii§ :<: Y yapti~i biiyilk h!zmetl, bin tale bes! 0111§11 

1rmas1n an, bulunuyoruz ki Ta•nak sergerdelerinden t I .... d Al . t d" kadar hl~blr madde lzah ve !spat edemcz. 

istedigimiz zaman 
mubayaatta 

' ayyare er yuzun en manyaya yenl 00 a Ver I Yalniz bu bin talebell mekteb elver~u bir 
en miisaid •ekillerle istiane eden Frans1z otoritelerinin tesir ve binadan mahrumdur. Konya llkmekteblc-

y tazyikleri ahmda Hatay Ermenilerinin [B~taraft 1 incl sahlfedeJ Jntihab miicadeleleri rln!n ye\!§tirdlgl yiizl.erce yavru dalma bu-
bulunabiJeceg~ iz zahirde Tiirke aleyhtar gibi giiriinen ha- 5 - Etnik biitiin ekalliyetlerin ihti - raya b~vuruyor. Onilmiizdekl okuma Yl -

k I 
' T' k' E yaclar1, nazar1 1't1'bara al1nmak sureti'le Prag 3 I - Henlein taraftarlan ile llnda bu ortamektebln daha ~ok talebe al-re et en tarz1 tir 1ye rmenileri arasm- mah mecbur kalacag1 muhakkaktrr. Fa -

CBa~taraft 1 inct 1ahifedeJ 
1ubelesine gelerek bir miiddet me1gul ol
mu1 ve bundan sonra Dolmabah~e sara
YJna giderek sarayda bulunan Ba§bakan 
Celal Bayar tarafmdan kabul olunmui -
tur. Muammer Eri1 Ba1bakanm nezdinde 
dun ak1am ge<; vakte kadar kalmJ§tir. 

Mali heyetimiz reisi Muammer Eri1. 
dun saraydan aynld1ktan sonra kendisile 
gorii1en bir arkadainmza iu beyanall 
vermi1tir: 

«- Bu seyahatimden sonra, Londra
temaslanmJz hakkmda Tiirk matbuahna 
ge~mii olan malumata pek fazla bir1eY 
ilave edecek degilim. Biliyorsunuz ki 1n
gihereden mecmuu 16 milyon fngiliz li
ra.,m bulan bir kredi alm11 bulunuyoruz. 
Bu b-edi nihayet bir mubayaa vas1taS1 o
larak temin edilmi1 bulunmaktachr. Bu 
miktann on milyon lngiliz lirahk k1smile 
endiistriyel kalkmmam1z, limanlanm1zm 
tesisatlandmlmasJ, madenlerimizin iiletil
mesi i~in icab eden materyelin tedariki 
hususunda istifade edilecektir. Miltebaki 
alti milyon lira ile de !ngiltereden harb 
malzemesi alacag1z, bilhassa harb sana
yiimizin kurulmas1 hususunda istifade e
decegiz. 

A!;ilan kredi ile yapacaguniz mu -
bayaatta tarnamen aerbeat bulunmak· 
lay1z. latedigirniz lngiliz firmaaindan, 
istedigimiz §'Ckilde, ve diledigirniz 
Zaman zarfmda en miisaid telcillerle 
tnubayaat yapabilecegiz. Bu itibarla 
kredi bir iatikraz mahiyeti arzetmek
tedir. 

Odeme iekline gelince: odeme . 1939 
•enesinde ba1hyacak ve 1961 senesme ka
dar devam edecektir. Bu 27 sene zarfm
da kredi bedelini mallar ve Bilyiik Millet 
Meclisine yakmda arzedildigi zaman ef
kan umumiyenin iigrenecegi muayyen 
taksit formiilleri i~inden odiyecegiz. 

Esas mukavele ve bunun merbutati ta
mamen imzalanm11t1r. F aka! sipari1 hu • 
susunda tam bir serbe•tiyc mazhar bulu· 
nuyoruz. Hangi mmtakad~ . han~~ endiis: 
triyel tesisatm viicude getmleceg1, hang~ 
madenin tesisatlandmlacagI veya hangt 

l. · p1lacag" 1 tarafi-1mamm1zm tesJsatmm ya . 
mJzdan giisterilecek ve buna gore sipan1-

ler yapJlacakllr. . . 
Sunu bilhassa kaydetmek istenm. Bu 

kredinin almmasJ yolunda yap~an .. te~~s 
k I d d · m1 husnum-ve miiza ere er e a1ma aza 1 T 

yet ve miizaheretle karl1la1tik. ngJ JZ 
dostlanmJZ daima imkan dahilinde olan 
herieyi yapmak 1eklini tercih ettiler. ~ii
Yilk Onder Atatiirkiin iahsma ve T u.;k 
milletine kar11 go1terilen biiyiik :~mp:t; e 
Rerek mali mehafilde, gerek pohtJka a e· 
minde, gerekse fngiliz rnilletinin ferd
lrri arasmda daiina kar11la1t1k. Bu ~ • 
kilde muvaffakiyetimiz icin bir mu • 
vaffakiyet zemini ham bulunuyordu. 
Beynelmilel vaziyetteki mevkiimizin fev· 
kalade kuvvetli olu,u da buna inzimam 
edince vapJlan miizakerelerde mii1kiilat 
cekmedik. Bize daima en biiyiik kolay • 
hk giisterildi. Bu kredi, giisterilen hils • 
niiniyet ve sempatinin en biiyiik tezahii
riidiir.» 

Muammer Eril yarm ak1am Ankara
Ya hareket edecektir. 

lngiliz gazetelerinin 
miitalealar1 

Diin gelen lngiliz gazeteleri Londra 
anla1masma dair uzun makaleler ne1ret
mektedirler. 

Dey Ii T elgraf gazetesinde §U ba1ma
kaleyi okuyoruz: 

«Gerek fngiltereye, gerek Tiirkiyeye 
esash istifadeler temin edecek bir ticaret 
anla1mas1, yedi hafta siiren miizakereler -
den sonra aktedildi. 

Tiirkiyenin 1930 senesinde ithalahm 
1iddetle tahdid eden bir siyasete ba1lay1p 
o zamandanberi buna devam eylemesi 1n
giltere ile olan ticarelini ziyadesile darla1-
hrmJ1t1. 

Filvaki Tiirkiye, miizmin bir ha! alan 
gayri miisaid tediye bilan~osunu tashih 
gibi 1ayam medih bir maksadla ithalahm 
azaltmJ§ ve kontenjanla iktifa etmeyip ay
ni zamanda takas usuliinti de genii mik
yasta tatbik etmi1ti. Lakin bu usu! netice
de Tiirkiyenin har'ci ticaretinin heyeti u
m1nnivesini s1k1 olarak miiteessir etmi1ti. 

F akat son iki sene i~inde fngiherenin 
Tiirkiye ile ticareti iki tarafl1 olarak an -
cak yiizde 50 nisbetinde artabilmiitir. 
193 7 senesinde bile iki tarafm ticareti 
I ,600,000 !ngiliz liraSI gibi hafif bir ra
kama balig olmu1tur. Bu miktar ise 10 
sene evvelki miktadara nazaran yan ya
nya azd1r. 

1-!albuki veni anla1ma ile Tiirkiye In-

giltereye bilhassa makine ve demiryolu da umumen teessiirle kariilanmii ve biitiin miinakalat sisteminin yeniden ten- Alman demokratlan ara~mda 29 may1sta kat bu talebe nasll ve nerede barmdirlla-
h !t b I d b I d b b Siki, vukua gelen arbedelere sahne olmu• olan cak. Bu, ltmdlden iizerlnde durulacnk 

malzemesi olarak, gelecek iki bu~uk sene a a un ar an azi ann a aca a u ii· ' ehemmlyetll blr yurd meseles!dir. Azamt · t I d k d'I · d k b 6 Z b t di' · I · d d h'l Bohemya'nm •iinali garbisinde ve Kra-1~inde 10,000,000 ngiliz lirahk sipan1 er en en ' erme e az ~o ir ziyan ge- - a 1 a ve a iye 11 en e a 1 ' ylrml bin lirallk yard1m, bu binayi, Konya 
verecektir. Yani her sene fngiherenin ih- lir mi diye ufaktefek endiieler bile uyan- olmak iizere tam bir idari muhtariyet. sek yakmmda kain Aypfnberg - Titova llkmekteblerlnden yetl§ecek yavrulan lsti-

4 000 000 1 I d 
dirm1•t B' H d k' b' h Amerikan Slovak he-ti Prag'da zab1taS1, bu hadise!erde methaldar olan ab eyllyecek bir hale getirecektir. FWlakl-

racah , , ngi iz liras1 artacak e- ' '" 1z atay a sa m ir ayat J- 75 ka Maar1f Vek'le'ln1n al'kas"e bu m•k -
k b k P 31 Am 'k SI k h · ki1iyi isticvab ettikten sonra diin ak - A ' 

4 
u • 

mektir. Bu miktar son vaziye!e gore teba- ya1ama tan a1 a bir1ey dii1ilnmiyen Er- rag - en an ova eyeh tebde ii~ y1ldanber! tamlrat ve llaveler ya-
riiz ettirmege liizum goriilmiyecek dere- menilerin tazyik ve tehdidler altmda yii- diin ak1am buraya gelmi1 ve hiikumet 1am serbest birakmiihr. pilmaktadrr. Fakat klif! mlktarda tahslsata 
cede miihimdir. riitiildiiklerini bilip durur ve binaenaleyh miimessillerile, sokollar, lejiyonerler ve Henleinist partinin direksiyonu, men - kavu§ulamadi~i !~In buras1, bir tiirlil lb\!-

! 
· d b k b' h lk k I f d sublarma saat 20 den s0nra sokaklarda yaci kar§illyacak bir bina hallne geleml -

§le bu sipariilerin mali cihetini temm v1c anen onlan bile mazur sayarken Ha- iiyii 1r a iit esi tara m an kar11 - yor. Konya !~in hak.lkaten ~ok miihtm olan 
i~in ihracat kredilerine teminat veren da- tay i1inde Tii.rk vatanseverliginden gayri lanm11tir. toplanh yapmamalanm emretmiitir. bu !ht!yac, eger §lmdlden gowniine alma-
're · k · d'l · b' d'· " d" · kl · k H b b h 'II" C k I k k Bunda b k f"' t k · · 29 rak lazim gelen te<lblrler !'""az olunacak 1 nm me anizmasma miiracaat e 1 m11- ir u1unceye u1m1yece en ya inen eyet u sa a m1 1 e os ova on- n a1 a .,..e e a a1ans1, ma- "m · I M' · d 'd k olursa taholl yl11 b~ar b~Jamaz kar§ila-
tir. ma umumuz bulunan Tiirkiye Errnenile- seyi, oii;leden sonra da Benes, Hodza ve yista JSsJme ezer e vu ua gelmii olan §llacak olan engel ortadan kalkacak ve bu 

Tiirkiye hiikumeti e1ya bedeli olarak rine ni~in ve ne hakla kJzahm? Krofta tarafmdan kabul edilecektir. hadiseler hakkmda a1ag1daki tavzihi ne1- feylz yuvas1, milracaat eyllyen vatan yav-
nakden hazine bonolan verecektir. Mez- Atatiirkiimiiziln ufak bir rahatsizhg"i Heyetin reisi Hle!ke, Havas ajansmm retmektedir: rularma kar1

1 
kapilanru kapatnuyacak • 

k
ii d · t1r.> 

r aire kefalet edeceginden bonolar iizerine diger vatanda1lar arasinda Erme- muhabirine Maii;1daki beyanatta bulun • cHenlein taraftarlart, bir irtima ter· 
L d 

· k ·1 • Erzincanda kuduz kopek bollug"u 
on ra p1yasasmda kolayca sahlabilece - ni erin dahi samimi bir tehaliikle giister- mu,tur: tib etmi§lerdi. Bu i9timaa komiinist!er-. S I 1 Erzincanda KemallyeU Abdilrrazzak Ha-

hr. ah§ ardan has1l olacak nukud n- mi1 olduklan candan alakamn bilyiik ve «- Biz hiikumete herhangi bir dile - le Alman demakratlar i§tirak etmi§ler- zlnedar Jmzaslle ald•ii= mektubda de • 
giliz ihracat firmalarmm matlubatmm su- a~1k manas1 Ermenilerin kendi oz vatan- gimizi kabul ettirmek iGin gelmedik. Biz dir. n!11yor kl: cErzincanda tasavvur edllem! • 
ratle tediyesine tahsis edilecektir. Bu fir- Ian olan Tiirk vatanma ne deri'n ve ne ancak Ceklerle Slovaklar arasmda bir Bunlar, giiriiltiilii niimayi§ler yap • y""ek derececle bir kiipek bollu~u vardir ve 

I 
la d H l · t f la b z tab!! bu vaziyette kuduz hayvanlarm hil • 

ma arm menafiini korumak i~in anlaima- kuvvetli rab1talarla bagh olduklanm da· miizakere aGJlmaSI tavsiyesinde bulun • ml§ r ir. en em ara tar rt, un art cumuna maruz olanlar ekslk deAllcllr. KO-. 
Ya ayrtca h 1·f hk. d h' k I h kovmak istemi•lerd!r. Bunun iizerine mu te 1 a am a 1 onu mu§"" a diin biitiln diinyaya giistermi•tir. Er- maii;a mezunuz. Pittsburg itilafi hak - ' peklerln evlerde bulundugundan bah!sle 
t 

, bir arbede r1kmu ~. bu arbede esnasm- be! dl b I •-" d ml 
ur. m 'I b" I h k k h k d kmda hiikumetin noktai nazar1nJ o";;ren - • ' e ye un ari ,.....a e e yormU§, Hal-T" k' em er oy e are et etme le a SIZ e- ~ da ii9 ki§i hafif surette yaralanmt§ttr. buk.l elde mevcud n!zamlar bunlarm mua• 

ur .1Yenin miisaid 1erait altmda kred1- gillerdir. Ciinkii, Atatiirkiin tarihi bului- mek istiyoruz. Hodza'nm bu itiliifa mu- t9tima, siikun i~inde hitama ermi§tir.> yeneslnl amlrdir. Bundan b114ka hastane-
ler ~emi~ .eylemesile elde edecegi menafi Ian Ermenilerin esasen Tiirk aslmdan anz olmad1g1m ve hiikumetin Slovaklara mlzde kuduz hastal1g1 serumu da yokmU§, 
dah1 lng1lJzlerin istifadelerinden az degil- olduklan hakikatini ortaya koymu•tur. bu itilafla kazand1klan hakkJ vermeii;e Muhim :uzfer Bu sebebden kuduz JSll'~l alnu§ ~ocuklar dir • Erzuruma kadar gltmek mecburlyetlnde 

· Atatiirkiln biiyiik inkilablan arasmda ta- muvafakat edecegini iimid ediyoruz.» Berlin 31 - ~ekoslovakyada yap1lan kahyorlar. Ge~enlerde bir tek ikopek on ye-
Tiirkiye bu miisaid kredilerle zengin rihin 1imdiye kadar el degmemi§ karan- Hava hadiaeleri nahiye intihabatmm ikinci merhalesini di ~ocu~u blrden lSll'dl. Kope~ kuduz ol• 

".'adenlerini i1letmek ve demiryollanm ve hklanm istintak ederek medeniyet diinya- mevzuubahs eden Korrespondans Diplo- duAu muayene netlces!nde anlR4•11nca ~0• 
hmanlanm · k' f Prag 31 (Hususi) - Prag hiikume- cuklar analarlle, dayllarlle veya dll!er bii· 

m J§a ettirmek gibi ~ok Iii - S1mn gozil iiniine koydug" u yeni hakikatler matik gazetesi, Henlein taraf1ndan kaza - yiiklerlle katar hallnde Erzurum yollarina 
mlu I bb 1 ti, Alman topraklan iizerine UGu1lar ya· z~ 0 an teie iisata ba1hyacakhr. n- cidden hiirmete layJk biiyilk ehemmiyet nJ!an zaferin fevkalade miihim oldug" unu, dti~tiller. Bunlarm l~inde benlm de dort ~o· 
It b · pan Cekoslovak tayyarecilerinin 1iddetle gJ ere u yem usulle iktJsaden geride o- mevkiini haizdirlcr. f•te bu 1'nk1Ja•blarin ~iinkii bu intihabatm halk iizerinde deh • cuiumdan birl varcl.I. Anaslle beraber g!ttL 

I I k I • tecziye edildiii;ini Berlin hiikumetine res· 1 di be · ·· ·· b kt 
an mem e et .erin inki•afma yardun et • nuru irindc Tiirk ve Ermen1' tart'hi'n deh- •etli bir tazyik yapan ve iirfi idareye mu- I} m n ~tm! gucumu rra un, evde ka-k I" k ' • men bildirmi1tir. ' Ian diirt y1.4mdak.l en kii~ilk ~ocu~a la-

me ro un~ le rar ba1lam11 oluyor. Bu lizlerinde ayni asJldan insanlar olarak Diii;er taraftan, on giln evvel silah al- adil olan seferberlik i~inde cereyan etti - lahk yapmakla me~ilm. Bu ~ m!d!r?. 
suretle 1n.gJltere bir memlekette ya!Jraca "g1 bulu•mu•lardir. Atatu"rk 1·nkJ!a.blar1n1 g" ini yazmaktad1r. Beled!ye, ~hlrde kuduz kiipek vardtr, dlk-' ' tma alman ihtiyat k1taat da bugiin terhis 
sermayenm emniyetini o memleketin ikll- harfiyen benun' siyen Tiirklen'n •J'md1' Er- d'l · · Alman matbuat1na go"re... kat edlnlz yollu ll~nlar yapacaAma daha d k I ' e J m11hr. zecrl hareket edemez ml? Hastanemlz se-
sa en uvvet enmesinde aram11 oluyor. rnenilere kar11 biitiin hakiki duygulan bu- Cekoslovahya'nin protestoau Berlin 31 _ Alman matbuatmm na- rum tedarlk ed!p ~In ErZuruma kadar ya-

Kemal Atatiirkiin haytrh rejimi padi- d y1lma.•ma m~nl olamaz mi?• 
•ahlarm rokt b · · ur. Berlin 31 (Hususi) - Cekoslovak zan dikkati, fngiliz efka·n umum1'yesJ

0

n1·n 
•T .. k' ~ ank en mfisaha yilz tutan 1•te s1'ze 1'k1' meden1'yet niimunesi". Ha- Zonguldakta Abdiilkadir Gunal r . h ' ekisi Hariciye Nazm M. von Ribben - r k I k h d I d 

ur Jyem~. ie im i~ tanirunJyacak bir tayda dig" er unsurlar gibi Ermenileri dahi • I ..-e os ova ya a ise eri kar115m aki hat- ve Hayrullah Tiizele: 
surette deg1•tirmi«ti'r. trop u ziyaret e Alman tayyarelerinin h k ' ' T" kl k ']•hi d k k d · C k I h are eti iizerine temcrkiiz etmi• bulun- H kll Id ''"~ k·-• •- 1z hk T· k. h k ur ere ari1 SJ a an trara ar e11 e os ovak topraklan iizerine UGu1lann1 , a o u.~.uza .,..... ~en ma eme 
k ur l Jyt' ii umet mekanizmas1 mii • kardeie bogdurmak istiyen Fransiz mede- protcsto eden yeni bir nota vermi1tir. maktadtr. Merkezi Avrupadaki Alman karar1n1 temylz etmekten ba§ka do~ru vc 

l
emme 0 an tam modern bir devlet halim niyeti, Tiirkiyede Ermenilerin esasen menafiine miisaid bir vadide oldug" una ~ikar yo! yoktur. 

a Jyor. T k I Kabinenin iftima1 
T" k' . . iir as mdan olduklanm ispat ederek p 1 hiikmedilen fngiliz efkan umumiyesi iize- ·················································· 

ur iyemn iyi inki1af bulan milli §U • Tiirklere nerelerde ve ne gibi haller ve rag 31 - kt1sadi meseleleri tetkik 
uru memlelieti bu"•ril<-- " · • h l d etmek iizere Naurlar mecl1's1' du"n Hod • rinde tesir icra etmek i~in Berlinde hirbir 

'uuue1< l~m ummaa U §artJar i~inde buJunurJarsa buJunsunJaT u • 
emellerin pqinde olup biliki's · t' • za'nin riyasetindc toplarum1tir. 1ey ihmal edilrnemektedir. 
'k d' h r I~ 1ma1 ve biitiin Ermenileri ku"l'-klanacak karde1ler 
1 Ilsa .. 1 .a. va 101 saglam olarak IS!ahta telakki ettiren Atatiirk medeniyeti. 
kendmm IZhar ve ifade etmektedir. YUNUS NADI 
. T~kiye serve! menabiini inkiiaf et • 

urmege ~ah11tken ayni zamanda milli Okmeydan1 1slah ediliyor 
miidafaasmm tahkimine de kafi derecede Ankara, 31 (Telefonla) - 1stanbul
ehemmiyet verrnektedir. lite bu rnak 
sa.dla Tiirkiye fngiliz ihracat kredisi' le- daki Okmeydanmm esas vaziyetine irca1 

d · - ve ayni spor sahasma uygun bir 1ekilde 
minat auesinin yard1mile lngihereden istifade edilmesi esaslann: tesbit etmek ii-
6,000,000 lngiliz lirahk harb levazim satm alacaktir. 1 zere Baivekaletin emrilc bir komisyon 

kurulmaktad1r. Maarif Yekaletinden bir 
Bu .. adim; son senelerde kafi derecede miitehasmm riyasetinde ~ah1acak olan bu 

tez~hk; e~~n Tiirkiye ile lngiltere ara • komisyonda Dahiliye Vekaletinden, Par
~m . a 1b~uk emmel siyasi rniinasebati, iiip- tiden, Biiyiik Erkam Harbiyeden, Turk 
d eSizkt' " at daha tahkim ve takviye e- Tarihi Tetkik cemiyetinden, Tiirk Spor 

ece Jr. kurumundan ve Yak1flar Umum miidiir-
lngiltere Ba1vekili Turk i'kt d' h Jii;;iinden murahhaslar bulunacakhr. .

1 
. I 1sa t eye- ~ 

II e net1ce enen anlaima hakkmda parla _ 
mentoda uzun izahat vermi•lir An! cem'an 10,000,000 fngiliz lirahk kredi .. k , . a1ma-
y1 u~ mu avele te•kil etmekt d. B' . 

.. • y e ir. 1nnc1 
m~kavel~ Turk1yenin 1ngiltereden lO 
m1lyon hrahk fabrika mamula•t I 

d 
. d' 1 e1ya a -

masma air 1r. Bu eiyanm bed II . _ 
d k d 

I . t .
1 

e erme a 
i re 1 en ngi iz ihracat kredilerine te-
minat veren daire tekeffiil edecektir. !kin-
ci rnukavele 1936 senesinde kd I 
t .

1
• T" k . a o unan 

ngJ IZ - • ur hcaret ve klering anla1ma-
sma zam1me te1k1l edecek ve ik' I . 

d k
. . J mem e 

ketin arasm a 1 hcari miinasebat kl · . . I 1 enng 
vaziyeh?1 " ah ederek yeni ba1tan tanzim 
edecekllr. 

O~ilncii mukavele ile Tiirkiye 1 'I _ 
b 

.
1 

. ng1 
tereyo har gemi en. ve diger harb malze
mesi h.akkmda kredJ es.asJ iizere sipariiler 
yapab1lecekhr. .Ba§VekJI, mevcud ihracat 
teminah kanumle harb malzemesine aid 
kredilere teminat vermege 1ngilterenin 
kralhk hii~umeti salahi.y~ttar olmadJgm1 
beyan etm1§ ve bunun 1~m hususi bir mu
kaveleyi parlamen!onun tasvibine talikan 
imzalad1gm1 haber vermi1tir. Buna aid 
tesrii teklif ilk miinasib firsat zuhurunda 
p~rlamentoya tevdi ~dilecektir. 
Finan1ial faymrs gazetesinden: 

fngiltere ile Tilrkiye arasmda yeni 
akdolunan kredi anla1ma51 Y akiniark • 
taki fngiliz ticaretile al~kadar herkesi 
memnun edecek b1r mahJyettedir. 

verilmi1tir. 
Kredinin miinhaman 11 ve ticaret 

prensipleri iizere verilmil olmasJ ziyade· 
sile memnuniyete layandJr. Tiirkiye ile 
mali muamelelerde miikemmel tecriibesi 
olan ihracat kredisi teminat dairesi an -
la1ma ahkammm tamamile tatbik edil -
mesi icin makul olan hertiirlii ihtiyati ted
birleri alm1,t1r. 

Bu ciimleden fngiliz - Tiirk levaz1m 
,irketi nam1 altmda yeni bir kumpanya 
teskil edilmi1tir. Bu kumpanyaya fngiliz 
fmparatorluii;unda ve ecnebi memleket • 
lerde satmak iizere kafi derece Tiirk ma
h temin edilecektir. Bunlann bedellerile 
mukavelenin tediyat servisi icin icab eden 
sterlin menabii elde edilecektir. 

Bu suretle lngiliz - Tiirk kontuvar 1ir
ketine aid anla1madaki boiluklara yeni 
anla1malada yer birak1lmam1,tir. Vaktile 
bu noktalan tenkid etmi,tik. Karabiik ce
lik tesisatma aid krediye taalluk eden ln
giliz - Tiirk kontuvan obligasyonlannm 
yeni kumpanya tarafmdan devir almm11 
olmaSI da bunu anlahyor. 

10,000,000 fngiliz li;ahk kredi yeni 
madenler acmak, yeni demiryollar yap· 
mak, yeni liman tesisah viicude getirmek 
ve Tiirkiyenin imtiasm1 yeni teskilat va
s1tasile piyasaya c1karmak suretile Tiir -
kiyenin biiyiik serve! rnenabiini miikem
mel surette inki,af ettirecektir. Tiirkiye
ye harb gemileri temini icin 6,000,000 
lngiliz lirahk ayn bir kredinin ilave edil
mesile halis ticari olan bir anla,ma siyasi 
miizaherete aid isabetli bir tedbirle tak
viye edilmistir. 

Foto Magazin 

Af layihas1 Adliye Enciimeninde 
CBa~taraft 1 Ind sahlfeclel 

ya11yanlann insanlan daima unutturucu 
tesellisile avutan hatiralanm tazelemek ve 
0 gilnleri bugiinlerle ol~mek i~in tavsiye 
olunabilecek en saglam vaS1ta, gene o 
kitabd1r. Filhakika dii~anlar, memle • 
ketin en giizel kJsJmlarm1 zaptetmi§, ka
lanlanm y1km11, silahlarm1 almJ§, salta • 
natla hilafet makammJ, devlet otoritesini 
temsil edenleri emeline hadim, sefil birer 
vas1ta haline getirmiiti. Bunlarm muzir 
ve menfi tesirleri, memleketin en temiz ve 
saf kalmast laumgelen asli unsurlanna 
bile muhtelif ve mugfil propaganda vas1-
talarile sirayet etmi1 ve etmekte idi. 

Bir taraftan vatam kurtarmak, istiklali 
korumak ii;in dil1manlarla ~arp111rken di
ger taraftan da i~eride diiimanlarm ga -
yesine bilerek, bilmiyerek hizmet eden 
menfi amillerin tenkilile ugra11hyordu. 
Carp11ma ve <;ah1ma her safhada ve her 
sahada bir takJm radikal tedbirlerin aim • 
masJm icab ettirmi1ti. Biiyiik Millet Mec
lisi kuruldu, ordu tensik edildi, kanun -
suzlugun amlarca cari oldugu bu diyarda 
milli hakimiyetin iradesi olan kanunlar 
hakim k1lmd1. Kanunlarm hiikiimlerini 
infaza ve memleketi istihlas gayesi etra
fmda birle1tirmege en miiessir tedbirler -
den biri olmak iizere !stiklal mahkemele
ri kuruldu. 

1stiklal mahkemeleri, Milli Miicadele 
ma,mda ve cumhuriyetin ilk teessils dev· 
rinde milleti, inhilalden kurtaran yiiksek 
bir miiessese oldu. Adil ve kat'i kararla
rile ihtilal ve isyanlann iiniine gecmekle 
kalmadJ, milletin sinesini, milletin biinye
sini, ihtilal ve isyan bogumlanndan koru
du ve kurtard1. 

Zaferle te!evviic ve milli hududlanm 
ve gayelerini istihsal eden sava1, kurdugu 
cumhuriyet rejimile tarihten miras kalm11 
ve milletin biinyesinde asil olarak yer al
m1, zannedilen biitiin kiitii saik ve itiyad
lan ortadan kaldirarak yepyeni bir nizam 
kurdu. Hakka, adalete, bahusus mede • 
niyet ve terakkiye, miisbet bilgilere dayd
nan bu nizam Tiirk milletinin asli karak
terile tamamile tetabuk etti ve onun i~in
dir ki memlekette ve millette bugiln ciha
m hayretle takdire sevkeden miisbet eser
ler viicude geldi. Cumhuriyet re11m1, 
Tiirk milletinin esas biinyesine istinad et
tigi iGin 15 senelik kISa bir miiddet zar
fmda, sars1lmaz temellere ve yJk1lmaz 
prensiplere sahib oldu. 

cumhuriyet rejiminin tesisi i<;in kanunlar 
ve miiesseseler yarahhrken, bu kanuni 
miiesseselerin korunmast i~in icab eden 
idari, kanuni tedbirler de ahnmak yolu
na gidildi. Bir ink1labm en biiyilk mii -
eyyidesi, milletin o ink1laba olan itikad 
ve itimad1d1r. Tiirk milleti bu itimad ve 
itikadm1 cidali millinin ba1mdan bugiine 
kadar fili eserlerile ispat ve izhar etmi1-
tir. Milletin, idealine ve karakterine en 
uygun olan, gaye ve ihtiyaclanna en dog
ru cevab veren halkc1 cumhuriyeti herke
sin bildiiii ve siiylediiii adile siiylenmesi 
laz1m gelirse Kemalist reiiini sevmesi, 
korunmas1 kadar tabii ve daimi bir his o
lamaz. Bu kadar kavi esaslara istinad 
eden rejimin binbir bedbaht saili ve se
beblerle kendisine bidayettenberi muha
lefet veya ihanet etmis olanlardan arbk 
bir endi1esi kalmamasJ icab eder. Hak -
S1Zhklara kar11 cetin ve kahir bir cehre 
gosteren cumhuriyetin zavall1 ve bicare
lere karll da merhameti yiiksek olur. 
Cumhuriyet, muhtelif zamanlarda bu 
merhamet eserlerini milteaddid af kanun
larile gostermi1tir.» 

E•bab1 mucibe mazbatasmm sonlann
da diiimana hizmet eden yiizelliliklerden 
bahsedildikten sonra §iiyle denilmektedir: 

«Halbuki bunlann ~ocuklan ve akra
balan, aramJZda ya!amakta, memleket ve 
milletle beraber ve farkSiz olarak vatamn 
nimetlerinden istifode etmekte ve kiilfet
lerine katlanmaktadular. F akat 1u far kl a 
ki onlar daima vicdanlannda §U veya bu 
karabet 1aibesini ta§Jmakta ve hicabm1 
duymaktadirlar. Bu vaziyette bulunan va
tanda1lanm1z, bu kadar agn manevi is· 

hrabdan kurtulmagJ Cumhuriyetin 1efka
tinden bekledikleri gibi Kemalist rejimin 
on be1 senedenberi affJ umumi harici o
larak memleket d11;nda yiiz ellilikler hak
kmda merhametini esirgememesi i~in hi~
bir mani ve mahzur kalmam11hr. 

Affolunup da iceriye girdikten sonra 
Kemalist rejimin, Tiirk kanunlannm her 
vatanda1a temin ettigi hiirriyet ve refah
tan istifadeye yalmz kendi irade ve ha -
reketleri hakim olacakt1r.» 

~utnig nerede? 
Berlin 31 - fyi bir menbadan ahnan 

haberlere gore, eski Avusturya Ba1veki
li ~u1mg Belveder'deki ikametgahmdan 

almarak gene Yiyana'da ba1ka bir yere 

Kad1nlar i~in yaz 
modelleri .................................................. 

Faniladan bir tayyiir. Kollardaki ve 
arkadaki tezyinat ayni renktedir. Bluz, 

iii; renk satran,h ipeklidendir. 

( ' 
Ankara Borsas1 31/5/938 

C E K L E R 
A~1h~ 
28.605 
0.79501 

15.1012 
4.70t6 

87.72 
3.i875 

65.008 
1.t39 

22.8925 
13.162 
1.98 

Paris 
New-York 
Milano 
Brliksel 
Alina 
Cene~re 

Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Var$o• • 
Budapest~ 

BHkrt~ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

4.2182 
4.0125 

Londra 
!11oskova 

106.7-115 
34.9518 
2.7454 
3.1132 

623.-
23.725 

ESH AM 

Mcrkez 
Aphs 

Bankasi 91.50 
tSTiKRAZLAR 

Kapams 
28.605 

0.7940 
15.1012 
·1.7016 

87.72 
3.4875 

65.008 
1.439 

22.8925 
13.162 

1.98 
4.2182 
4.0125 

106.7415 
34.9518 

2.7454 
3.1132 

623.-
23.725 

Kapant. 
91.50 

Bu anlaima Tiirkiyedeki lngiliz ti _ 
cari teiebbiisah aleyhinde bulunan yiik
sek manileri bir darbede bertaraf etmii
tir. Tiirkiye hiikumetinin ecnebi yard1mile 
memleketi yeniden ikt1sadi cihetten tee • 
hizi icin bei senelik biiyiik plam tahak • 
kuk ettirmeiie cah1hii;1 bir zamanda ak
dolunan bu mukavele biiyiik bir i1 ve 
muvaffakiyettir. Bu muvaffakiyet 1nRil
terenin haiz bulunduii;u mebzul kredi ko
layhklanmn isabetli bir surette istimal 
edilmesine medyundur. Tiirkiye hiiku -
metine 1940 senesinin sonuna kadar 1n
Riliz fabrikalarma vereceii;i sipari1ler idn 

2 nci say1 bugiin ~1kb. Bu nizamm teessiisii kadar bekaSI da 
elzem, hatla bekasJ teessiisiinden daha ~ok ==========:::::: gil~ olduguna 1iiphe yoktur. Bir taraftan 

A~1h~ Kapan1s 
giitiiriilmiistiir. Susnig'in Yiyanadan ay- T. Borcu I vadcli 19.- 18.975 
nld1ib haberleri kat'iyyen tekzib edil • l Ergani 95.- 95.-
mektedir. '-----~===--=~=-~.} 
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GONON BULMACASI 
I 2 ~ 4 ~ • 1 8 9 10 11 .,.._ 
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9 I I I I l•I I I , 
(' I I l•I I I I , 
l 1•1 .. •I I I J 1 _l_•_L_ 
Soldan saga: 
I - Olgunluk devresine giren Clkl ke • 

Jlme). 2 - Qaluru fazla <lki kelimel. 3 -
Bayan, bir soru edat1. 4 - Asyadaki bir 
nehrln tersi. mil.saade alm11 olan. 5 - Av
rupada bir nehir, blr emrin tersl. bir emir. 
6 - ilk Oldfui.icil va.s1talardan, ahnan pa 4 

ra mukabill b1rakllan e~ya, aitabede blr 
harfln okunufu. 7 - Kapan, lskambllde bir 
Ug1d. 8 - Arka.s1 kapall kaz1Im11 yer. de
llnln bir tlirltisil. 9 - Mezar, bir Irk. 10 -
Dedl~inden faljm1yan, eskl tarikat erba -
bmdan biri. 11 - Yayma. 

Yukaridan a§ajt1ya: 
1 - Vapurda b1r hizmete glren (!kl ke

llmel. 2 - Muezzin Uki kelime). 3 - Yet· 
den cr1kan, meydana ~lkma. 4 - Emeller, 
durgun. 5 - Ba$ma bir cA> getirlllrse diln· 
ya olur, Avrupada blr millet. 6 - Yenecek 
¥tYlerden. kemale gelmem~in tersl. kuzu
nun se.sl. 7 - Bllet satllan pencere. blr 
emtr. 8 - Ermenllerln c;ok kulland1kl1J,r1 
1bir kelime, kadm, !!bay. 9 - Bir clns §e• 
ker, arka arkaya dlz111p yilriiyen nakllye 
va.<11talan. 10 - Tarladakl buJiday, Glt!d 
adasmdakl llk Tiirk medenlyeti. 11 - Stis· 
Jen~. 

Evvdld hulmacarun hailed~ ,eldi 
\ 2 8 4 & & 7 8 ~ 10 11 

jNJAIZIAIRI I IDIEIGIEIN 
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MIAILIAl•l• IYIOIBIAIZ 
AINIUIDl•ISIAILl•IMIU 
Rl•ITIEIRI 1 IMl•lol t IL 
Alsl• l•IAIMIAIZIOINI• 
YIAIMIAIMIAIKl• IMl•IH 
AIDIAl•lolNl•IKIAl~II 
PIAILIA\N\•IHIAITIAIYj 
AIKIAINl•IMIEIZIEl•IAI 
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1 ..--------. 
Bi~ki dersleri 

Evinde hocaSiz bi,ki ve d!ki§ Bg· 

renrnek istiyenler i'in Be§ikla§ 
Diki§ Yurdu direktiirii $iikrii 

Canal tarafmdan yaz1lan kadm 
terziligine aid kitablarm blrinci 
cildi iki, ikinci ve iii;iincii cildleri 

iki§er bu,uk lira olarak yalmz 
Yurdda sat!.lu. Ta§ra sipar~leri 

bedeli pe§in geldiginde derhal gi:in
dorilir. Pasta paras1 almmaz. 
Adres: Be§ikta§ Akaretler Dibek 

sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu 

Zayi - Ziraat Bankas1mn 30/7/937 
tarih ve 482/14498/302 numarah temi
nat mektubu mukabilinde Miihendis 
mektebi veznesinden ald1g1m 2 agustos 
937 tarih ve 1/26 numarah makbuzu za· 
yi eyledim. Hiikmii olmad1g1 ilan olu
nur. 

Sat1l1k Muller Marka 
Biiyiik Kasa 

ilen 
Bcyoglu Diirdiincii Sulh Hukuk Mahkcmesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar verilen i:ilii Ma
dcnci Mehmed Arife aid Galatada Murad.iye hamnm ikinci katmda bulu
nan ve 1.22 metro geni$lik ve 0, 78 derinlik, 1,54 metro boyunda iki kapi.11 
Miller 212 patent markah biiyiik kasa a~1k arttrrma suretile 4/6/9a8 tarihi· 
ne musadif cumarte•i giinii saat 14 te sablacaktir. 

isteklilerin yukanda gi:isterilen giin ve saatte Muradiye hanmda haz1r 
bulunmalar1 ilan olunur. ( 8069 ) 

DENiZBANK AKA Y i~LETMESi 
MODORLUGUNDEN: 

iSTANBUJ, YA LO V A 
A ras1nda A raba vapuru 11eferleri 

11 haziran 938 tarihinden agustos 938 nihayetine kadar yalmz cumartesi 
ve pazartesi giinleri : 

V skiidarda 
Kabata$tan 
Yalova 

Yalovadan 
Kabala$tan 
Uskiidara 

Cumartesi giinleri 
S. D. 

K. 12 00 
> 12 30 
v. 15 30 

K. 16 00 
> 19 30 

V. 20 00 

Pazartesi giinleri 
S. D. 
6 30 
7 00 

10 00 

11 00 
14 30 
15 00 

Bu seferlerde Biiyiikadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa a 
giin vapur gid1$ ve geli§te Biiyiikadaya da ugnyacaktir. ( 3235) 

Nahiyesi Y ahb Okul • Mugla - Turgud 
in,aat Komisyonu Ba,kanhg1ndan : 

1 - isteklisi Gikmam1§ olan nahiyemizin 16075 lira 21 kuru§ ke§if be
delli yabh okul in~aah yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat paras1 1205 lira 64 kuru~tur. 
3 - Eksiltme 17 /6/938 cuma giinii saat 16 da Leyne ki:iyiinde !n§al!t 

KomisyonunC... yap1lacakhr. 
4 - Eksiltmiye i$lirak edebilmek i~in Naf1a Vekaletinden ahnm1§ mii· 

teahhidlik ve Vilayet Naf1a Miidiirliigiinden ahnm1$ ehliyet vesikas1 gi:is
terilmesi ve teklif mektublarmm eksiltme saatinden bir saat evvel Ko • 
misyonda verilmi$ olmas1 liizund1r. 

5 - Proje, fenni $artname ve ke~if evraklarm1 gi:irmek ve daha fazla 
bilg; edinmek istiyenler hergiin Komisyona miiracaat edebilirler. ( 3231) 

istanbul Defterdarhgmdan: 
1 - Biiyiik9ekmece gi:iliiniin bahk avlamak hakkiyle av verg1smm ve 

bu gi:iliin agzmdaki dalyanm yalmz bahk avlamak vergisinin 1 agustos 938 
den 31 temmuz 941 tarihine kadar ii' seneligi 1 haziran 938 tarihinden iti· 
baren 15 giin miiddetle a,1k arthrm1ya ,ikar!.lm1§tir. 

2 - Muhammen bedeli 1500 lirad.!r. 
3 - Muvakkat teminat 112 lira 50 kuru§lur. 
4 - ihale 15 haziran 938 ~ar$amba giinii saat 14 te Balikhanede Av 

Ver)lileri Miidiriyetinde miite•ekkil Komisyonda yap1lacakhr. 
5 - Talib olanlar $artnameyi gi:irmek iizere hergiin ve miizayedeye !§-

tirak etmek ilzere de ihale giinii mezkli» Miididyete mi.lracaatleri. { 323:1,.) 

istanbul ve i~timai 
Muavenet Miidiirliigiinden : 

!stanbulda BahGekap1da olii Mehmed Kazim eczanesi veresesinin sinni 
rii•tlerini ispat eylemi• olmalarma binaen 24/1/937 tarih ve 964 say1h ecza
c1lar ve eczaneler hakkmdaki kanunun 9 uncu maddesine tevfikan ecza
neyi mes'ul miidiirle i§letme haklan sakit bulundl)gu cihetle bu mahal ile 
gene eczanesi Kuledibine nakledilmi$ bulunan Uskiidar Selamsiz mmtaka
smc,~ki Hayreddin Tav eczancsi mahalli ve Tarabyada eczac1 Niizhet Ziya 
Ate§in kapam1~ oldugu ccznesi yerine yeniden ~czane a~mak istiyen talib· 
Jere ruhsatnameleri verileceginden mezkur ii~ mmtakada eczane a,mak 
istiyen eczac1larm i§bu ilan tarihi olan 1/6/938 giiniinden itibaren on be§ 
giin zarfmda istidalan kabul edilecegi ve bu miiddet hitammdan sonra vaki 
miiracaatin kabul edilemiyecegi a!akadarca malilm olmak iizere il'an olunur. 

Galata Mumhane caddesinde 66 nu- , 

marada Adil Giirel ·-·K-a·d·1·k·o·y··V·a-k.1£.•a.r-·D·ir·e·k·t·o·r·Iu.· gu.·.· -il·a·n·l·a·rl __ , 
Daktilo aran1yor -

( 3233) 

Tiirk~e Almanca iyi bilen terCil• 
meye miiktedir bir bnyan aramyor. 
Taliplerin Yeni postane kar~1srnda 
mimar Vedat caddesi No 26 ya 

milracaatlar1 

Sahhk kargir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A

rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biitiin teferriiah tamam 
miicedded bir ev sahhktrr. !,indekilere 
miiracaat. 

[ 
~~;dtJ~z~o~v1y~~~!~ 'I 

fngiliz selareti, tramvay durnk 
yeri No. 26 

Giresunda Kongordato komiseri icra 
memur muavini Osman <;akir tarafm
dan: 

Giresunda manifaturac1 Ancan kar
dC§lerin kongordato teklifleri iizerine 
icra hi\kimligince kendilerine iki ay 
miihlet verilm~tir. Bu ilamn ne§ri ta • 
rihindcn itibaren yirmi giin i'inde mu
maileyh Ancan karde§ler miiessesesin • 
den alacak iddia edenlerin komiserligi
mize evrak1 miisbitelerile ve bizzat ve 
yahut da bilvekale miiracaatle alacak • 
lanm kaydettirmeleri ve hilafmda ha
rekct edenlerin kongordato miizakere -
sine kabul edilmiyecekleri ve bu yirmi 
giiniin tstanbulda ne§ri tarihile ba§hya
cagi, Giresunda ise gene Ye§il Giresun 
gazetesinin nc§ri tarihi mebde say1la 
ca/!l iliin olunur. (8064) 

Hacir ilam 
Sultanahmcd 5 inci sulh hukuk ha -

kimliginden: 
Gedikpa§ada Karabnba tekkesi sokak 

26 No. da mukim Kami! oglu Mehmed 
Kuma§<;mm israf ve suiidaresinden do
lay1 hacrine karar verilerek kendisine 
karde§i Bekir vasi tayin edilmi§tir. Key· 
fiyet ilan olunur. (8061) 

Mahallesi 

Ziitiipa$a 
Caferaga 
Osmanaga 
Uskiidar 

• Tabaklar 
• Seliimiali 
• Rummeh 

medpa§a 

Sokag1 

Re$idpa$a 
Bademalt1 
Has1rc1ba$1 
Karadavud 
Mezarhk 
Tekkei~i 
imaret 

No.s1 

38 
43 
32 

0 
1 

7,9 
46 

Cinsi 

Bina ve arazi 
Ev 

> 

Me§ruta 
Ev 

> 

Odalar 

Muhammen 
ayhk kiras1 

L. K. 
10 
18 
20 
2 
1 
3 50 
6 

Beykoz Yahkoy 0 Bostan 6 
Kad1kiiy Osmanaga Hay.darpa$a 60 Ev 25 

Yukanda mevki ve cinsleri yaz1h yerler 939 senesi may1s sonuna 
kadar kiraya verilmek iizere a,1k arthrm1va ~1kanlm1$br. 1haleleri 8/6/938 
~ar$amba giinii saat 15 te isteklilerin Kad1ki:iy Vak1flar Miidiirliigiine gel
meleri. ( 3190) 

Ayvahk asliye hukuk mahkemesi 
ba~katibliginden: 

Ayvahk ismetpa§a mahallesinden Sa
lih km Giiliizar Akmaz tarafmdan ko
cas1 Abdullah oglu !dris Akmaz aley
hine a,11an bo§anma davasmm cereyan 
eden muhakemesi neticesinde: 

Taraflarm bo§anmalarma ve Muam
mer ve Nermin admdaki ,ocuklarmm 
hakk1 veliiyetinin miiddeiye tevdiine ve 
miiddeaaleyh haftada bir defa gi:irebil
mesine kabili temyiz olmak iizere 2/2/ 
938 tarihinde karar verildigi, bu kararm 
tarihi nqrinden itibaren on be§ glin 
i'inde temyiz edilmedigi takdirde hiik· 
miin iktisab1 kat'iyet eyliyecegi teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu • 
nur. (3216) 

Gerede asliye hukuk mahkemesin • 
den: 

Geredenin Seyidaliler ki:iyiinden Kurd
oglu Halil Ozcanla ayni koyden Hali! 
k1z1 Fatma aralannda nez'i veliiyet da
vasmda miiddeaaleyh Fatmaya ilanen 
giyab kararmm tebligine karar veril • 
mis oldugundan yevmi muhakeme olan 
22/6/938 tarihinin i;ar§amba giinii Ge
rede asliye hukuk mahkemesinde haz1r 
bulunmamz, aksi takdirde muhakeme • 
nin giyabm1zda bakilacal!1 ilan olu • 
nur. (8068) 

S1vas tapu miidiirliiglinden: 

S1vasm Uryanimiislim mahallesin -
de canibi yemini Kii,iik Mustafa 0. O
mer, solu Sabri Pa§a, arkas1 hiikumet 
konag1, onii yolla ,evrili bir bab hane ve 
yar1m Hile suyun tamam1 96 kisse iti • 
barile 14 de hisseden 42 hissesi HaCJ Ali 
ev!adlan $evket ve Mustafa ve Osman 
Faik ve 12 hissesi km Fatma ve 7 his
sesi Ali km Kerimenin tapu ile mallar1 

iken bunlarm umumi birlikte hisseleri-
nin tamam1m 315 ve 318 senelerinde 
haricen ve hususi §ekilde ve 4 k1t'a ma
beyin senedi mucibince maim mii§te • 
rekleri Kamile haricen ve adiyen sat • 
hklarmdan ve Kamilin de mahallesin • 
den verilip belediyece tasdikli 16/3/938 
tarihli ilmiihaberde adlan yaz1h vere
seleri temelliiklerinde bulunan hisse • 
lerin haklo karar yolile ve 1515 numa
rah kanun ahkamma tevfikan bu his • 
selerin adlanna tapuya baglanmas1m 
taleb etmektedirler. Bu babda kanuni 
muamele yap1lmak iizere 31 temmuz 
938 pazar giinii mahallinde memuru 
mahsus tarafmdan ke§if ve tahkikat ya
p1lacagmdan bir ayni hak iddia eden • 
!er varsa mahallinde bulunacak memu
ra veya tapu miidiirliigiine miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. (8066) 

RO MATiZMA Yal1 Kavak Muhtarl1g1ndan: 

• LUM BAGO 

• 
SIYA TIK 

I 

I 

Boe.rum il~esine bagh Yah Kavak ki:iyiinde yap1laGak Ki:iy konag1 2U3Z 
lira 23 kuru$ ke$if bedelli eksiltmiye 15/6/938 giiniine musadif 'ar§amba 
giinii i:igleden sonra Koy 1htiyar Heyeti tarafmdan yap1lacakhr. Eksiltmiye 
girebilmek i~in yiizde yedi bu~uk teminat ak~esi olarak 152 lira 42 kuru§· 
luk banka makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. 1steklilerin bu 
gibi i§i yaphklarma ve yapacaklarma dair Naf1a Miidiirliigiinden almm~ 
ehliyet gi:istermeleri laz1md1r. 

Ke$if veya projeler Bodrum Ki:iy Biirosundan veya aid oldugu koyden 
temin et'.ilir. • 1584 • ( 3211 ) 

istanbul Defterdarl1g1ndan: 
1 - Bahkhane miizaycdesine getirilen bahklarm y1kanmas1 1,m l 

haziran 938 cl.en 1 may1s 939 tarihine kadar hergiin Sarayburnu a>1klarmdan 
asgari be§ azami on ton miktarmda temiz deniz suyu getirilmesi 1 haziran 
1938 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle a~ik eksiltmiye konulmu§tur. 

TESKIN ve 
IZALE EDER 

2 - Bir ayhk sab1k iicret bedeli • 79 • lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat c 71 • lira c 11 • kuru$tur. 
4 - ihale 15 haziran 1938 ~ar$amba giinii saat 14 te Bahkhanede Av 

Ver)lileri Miidiriyctindeki Komisyonda yap1lacakhr. 
Her eczanede bulunur 

Giresun tetkik mercii hakimliginden: 

5 - $artnameyi gi:irmek istiyenlerin hergiin ve miizayedeye 
etmek iizere ihale giinii mezkur Miidiriyete miiracaatleri. 

inhisarlar Umum Miidiirliigi.inden: I -
i§tirak 

( "" '1 
Giresunun Gazipa§a caddesinde (An

can Karde§leri) firmas1 altmda mani • 
fatura ve tuhafiye ~leri iizerinde tica
retle i§tigal eden aslen Tirebolulu olup 
Giresunda mukim Mahmud ogullarm • 
dan Mehmed Sal8haddin ve Salih ve 
Ali Ar1camn magaza boc;lan (23855) li· 
ra 69 kuru§ olup gerek magazada mev
cud mahcuz ma! ve gerek borclularm 
matlubat ve menkul ve gayrimenkul em 
val k1ymetlerinin yekilnu (17514) lira 
67 kuru§ olarak giisterdikleri proje ve 
bilan,o defterleri iizerinde tetkikat ic· 
ra ve borcun 7c30 unu miitecaviz i:ide • 
yecek nisbette oldugu goriilmii§ oldu • 
gundan ticarette ariz olan ahm, sahm 
i§lerinin azhg1 ve matlubatlarm1 tahsil 
edememelerinden dolayi alacakhlarma 
vadelerinin hitammda borclanm i:ide • 
yemediklerini ve istedikleri uzun va· 
deleri de alacakhlarmdan alamad1kla • 
rmdan bahisle konkordato talebinde 
bulunmalan iizerine icra ve iflas ka • 
nununun 286 • 287 nci maddeleri hii • 
kiimleri dairesinde taleblerinin kabu • 
liine ve iki ay miihlet verilmesine ve bu 
i§ler ii;in icra memur muavini Bay Os
man <;:akmn komiser tayin edildigine 
dair 20/5/938 tarihinde karar verilmi§ 
oldugundan biitiin alacakhlarm tarihi 
ilandan itibaren tayin k1hnan komiser 
mumaileyhe miiracaatle vesaiklerini 
kaydettirmeleri hususunun biitiin ala • 
cakhlara mezkur madde mucibince key· 
fiyet ilan olunur. (8065) 

I - tdaremizin Pa§abah>e miiskirat fabrikas1 i>in §artnamesi mucibince 
3000 kilo tartma kabiliyetinde 2 ad.ed demir yo! baskiilii a,1k ek • 
siltme usulile satm almacakhr. 

II - Her iki baskiiliin muhammen bedeli 5000 lira ve muvakkat temina· 
t1 375 liradrr. 

III - Eksiltme 20/Vl/1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap!.lacakhr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak hergiin si:izii ge,en $Ubeden ahnabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyen firmalarm fiats1z teklif mektubla• 

rm1 miinakasa giiniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Mils • 
kirat Fabrikalar i;lubesine verilmeleri ve tekliflerinin kabuliinii muta• 
zammm vesika almalan liizrmdrr. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aran!.lan vesaikle be§inci mad
dede yazili eksiltmeye i&tirak vesikas1 ve % 7.5 giivenme paralarile 
hirlikte eksiltme i'in tayin edilen giin ve saatte yukar1da adi ge,en 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2590) -I - Ah1rkap1 Bakrmevind.e mevcud 604 kilo hurda ,inko pazarhkla 

satilacaktir. 
II - Pazarl!.k l 7 /VI/938 tarihine rashyan cuma giinii s~at 14 te Ka· 

bata$ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesi Sah§ Komisyonunda yap!.lacakhr. 
III - Sat!.lacak mallar mahallinde hergiin goriilebilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i>in tayin edilen giin ve saatte yiizde all. 

be$ teminat paralarile birlikte yukanda adi ge!;en Komisyona miiracaat
leri ilan olunur. ( 3198) -I - 1938 1zmir Fuarmda §artname ve projesi mucibince yaphr!.lacak 
tnl:isarlar Paviyonu in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye konrnU§tUr. 

II - Ke$if bedeli 13568 lira 50 kuru§ ve muvakkat teminah 1018 
lirad1r. 

III - Eksiltme 16/VI/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 11 de 
Kabata$!a L~vaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Alim Kom!syonunda ya • 
p1lacakhr. 

IV - $artname ve projeler 68 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat §Ubesile1zmir ve Ankara Ba§miidiirliiklerinden a11-
nabilir. 

DOKTOR ~iPRUT 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek !stiyenlerin fennt evrak ve vesaikini 

ihale giiniinden 3 giin evveline kadar !nhisarlar Umum Miidiirliigu 1n§aat 
$l'besine ibraz ederek aynca miinakasaya i§tirak vesikas1 almalan liiz1mdu. 

Cildiye ve ZUhreviye mUtehassis1 
Beyojilu YerU Mallar Pazan 

kar 1Slnda Post~ sokaRt kii~eslnd• 
MeyJ!lenet apanrmam. Tel: 43353 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci maddede 
yaz1h eksiltmiye i~tirak vesikasm1 ve yiizde yedi bu,uk giivenme para-
81 ve. ·a mektubunu ihtiva edecek kapah zarflan ekslltme giinn en ge~ 
saat ona kadar yukarida ad1 ge,en Komisyon Ba§kanhgma makbuz mu
kabilinde verilmesi Jazrmd1r. ( 3200) 

Dasya No. 

937/260 
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938/135 
> 

> 

> 

> 
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937/276 
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> 
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122 
129 
131 

290 

140 

297 
301 
174 

175 

229 

249 
310 

1stanbul 
Hesab No. 

Mucevher sat1'1 
Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden: 

Te§hir No. Bor,lunun ismi REHiNiN CiNSt 
Sand1k,a tahmln 

edilen loymet 
Lira K. 

50216 121/1 Feridun Bir roza igne 120 
• 121/2 • Bir altm kordon 100 

51420 117 /1 Niyazi Bir prr!antah gerdanhk 300 
• 117/2 • Bir p1rlantah bilezik 200 

56252 113/1 Vasfiye Bir ~ift p1rlantah kiipe 50 
• 113/2 • Bir roza pantantif 30 
• 113/3 • Bir prrlantah bilezik; 25 
• 113/4 • Bir p1rlantah yiiziik 10 
• 113/5 • Bir altm koldiigmesi 07 

58362 114/l 1skender Bir altm saat 07 
• 114/2 • Bir altm saat 05 
• 114/3 • Bir altm gerdanhk 42 
• 114/4 • Bir altm kemer tokas1 65 
• 114/5 • Sekiz ecnebi altm1 70 

58935 122 Haldun Bir roza tekta~ yiiziik 120 
60428 119 Tevfik Bir Gift roza kiipe 50 
60582 87 /1 iffet Bir roza igne 15 

• 87/2 • Bir ~ift roza kiipe alh 06 
• 87 /3 • Bir altm ~adlen 10 
• 87 /4 • Bir altm $adlen 08 
• 87 /5 • 960 gram giimii$ ( 8 ka§lk 8 i;atal) 15 

61186 93/1 Tahsin Bir roza pantantif 20 
• 93/2 • Bir roza yiiziik 20 
• 93/3 • Bir roza madalyon 10 
• 93/4 • Bir roza igne 05 
• 93/5 • Bir ~ift roza kiipe 05 

61326 75 Berkis 3 kilo 140 gram giimii$ ( G•Y tak1m1) 54 
62445 72 Fuat Bir prrlanta akar pantantif 1200 
62653 109/1 $ahsene Bir pirlantah pantantif 35 

• 109/2 • Bir ~ift roza kiipe 30 
63222 96/1 thsan Bir pirlantah igne 250 

• 96/2 • Bir altm kostek 40 
63701 110/1 Fatma Bir roza yiiziik 07 

• 110/2 • Bir roza yiiziik 07 
67303 88 Tiryandafilos Bir p1rlantah pantantif 40 
67617 89 Siranu§ ( 1050 ) gram giimii§ ( fincan tak1m1) 15 
67662 118/1 Hatice Bir roza igne 30 

• 118/2 • Bir roza igne 30 
• 118/3 • Bir pirlantah igne 20 

67880 120/1 Cerna! Bir <;ift p1rlanta kiipe 70 
• 120/2 • Bir prrlantah bilczik 40 

72086 48/1 i;laziye Bir roza yiiziik 10 
• 48/2 • Bir roza yiiziik 10 
• 48/3 • Bir roza yiiziik 10 
• 48/4 • Bir <;ift roza kiipe 10 
• 48/5 • Bir altm ki:istek 15 

73198 73 Havva ( 4290) gram giimii$ tath ta}nm1 v.s. 80 
73630 91/l Said Bir pirlantah tekta$ yiiziik 750 

• 91/2 • Bir <;ift p1rlanta tekta~ kiipe 750 
320 74014 94 Afife Bir altm kordon 65 
321 74019 97 Adil Bir roza pantantif 15 
325 74163 95 Zekiye Bir c;ift roza kiipe 15 
Yukar1C... isimleri yaz1h borclular Sand1ga olan borclanm bore senedi mucibince odememi$ olduklarmdan do· 

lay1 3202 numarah kanun hiikmiine gi:ire her biri hakkm da ba§hyan takib hasebile rehinleri ayn ayn sab§a i;1· 
kanlm1$hr. 

Rehinlerin ne oldugu ve hesab ve takib dosya ve re hin te$hir numaralan her borclunun ismi hizas1nda gi:is· 
terilmi$tir. Rehinler 27/6/938 tarjhine kadar Cagaloglunda qand1k binas1 i~indeki camekanda te~hir edildiginden 
istiyen gi:irebilir. 

Rehinlerin a~1k arthrmas1 29/6/938 tarihine musad if Gar$amba giinii saat 14 ten itibaren Sand1k tarafmC..n 
1stanbul Belediyesi Mezad dairesinde ( Sandal Bedesteni ) yap1lacakhr. Her borclu ve rehin hakkmda ayn ayri 
ilan mahiyetinde olmak ve borclularla ahc1larm sab;;tan haberi temin edilmek iizere ilan olunur. ( 3238) 
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1 Haziran 1938 CUMHURIYET 

MiDENiZ 
Bozuk, diliniz pash, 
kab1z ~ek iyorsan1z 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu --

FLIT d a i ma OLDliRUR I 
Um1.1ml dtposu l Krespln, • Qf ... ---··-

l1t1nbu1, Galala, YO)'Yad• Han I 

T oprak i~leri ilan1 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 

in~aat Komisyonu Reisliginden : 
1 - 11/1/937 tarihli ve 3090 numarah ~anun mucibince yap1lacak T. 

B. M. M. Saray1 ile teferrilat1m:i v,_e .Ba§vekal.etle. Hariciye Vekfileti bina
lanmn in$asma aid hafriyat ve. imla l§len eksiltm1ye c;tkanlm1§hr. 

2 - Ke$if bedeli 129.850 hradir. 
3 - Eksiltme 17/6/938 cuma gilnil saat 11 de T. B. M. M. in§aat Ko

misyonu odasmda kapah zarf us~liJe yapilacak~1r. 
· 4 _ Eksiltmiye girebilmek t<;m 15tekhlerm 7742.50 lirahk muvakkat 

teminat vermeleri laz1mdir. .. . 
5 _ Miiteahhidin bizzat yilksek muh.i;mdis olmas1 veya bir yiiksek 

miihendisin mes'uliyeti altmda ~u .. t~ahhude g1'.1§mesi ve bir kalemde 
• Yiiz elli bin > liralik bir taahhu~ l§tnl muvaffakiyetle itmam etmi§ bu -
lundui{una dair vesaik ibraz etmesi §arttJr. . • 

6 - Umumi ve fennl $artnam.eler, ke§tf He planlar ve hesab cetveli 
6,50 lira mukabilinde T. B. M. M. ln§aat K?m~.syonundan ahnabilir. 

7 _ isteklilerin teklif mektubl~ri~,;. 3 uncu maddecl.e yazih saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reishgme makbuz mukabilinde verme • 

Jeri laz1mdi;. l'fn 1 t hh .. d!" I 
Posta ile gonderilrr ek tek 1. ame er aa u u o mah&r. P ostada vu-

ku bulacak l(ecikmeler kabul ed1lmez. • 1.617 • (-3185) 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden : 
1stanbul Ceza ve Tevkif .evleri i<;in 31/5/939 ak§ar;una kadar satm ah-

11acak 462860 kilo ikinci nevi ekm~k kapah zarf usuhle eksiltmiye konul
mu§tnr. Muhammen bedeli 43971 hra. 7o .kur~§!ur: Muvakkat teminat 3297 
lira 88 kuru§tur. 1stekliler §artnameyi tatil. gun.lermde.n maada herglin saat 
8,30 dan 12 ye ve 13 ten 17,30 a. kad~r Sirkecide A§trefendi sokak No. 13 
te Adliye Levaz1m Dairesinde gore~il~.rler. 

Eksiltme 16/6/938 per§embe gun:' saat l.5 te Y~nipostane arkasmda 
A$irefendi sokagmda No. 13 te Adhye Lev?z1m D'."resinde yap1lacaktJr. 
Eksiltmiye girecekler :i:arflarm1 eksi~tme saa;mden bir saat evveline ka • 
dar Istanbul Adliye Levaz1m c!.airesmde t.op anacak Satmalma Komisyonu 
Helsll/tlne numarai1 makbuz mukabilinde ?

1
1zzat vermele.ri veyahud d1~ ·zarf

lan mUhUr mumum!le kapahhnl§ ve ismi e i"<;ik adresm~ v; hangi l§e aid 
oldugu yaz1lmas1 :;artlle ayni saate kadar .adeli taahhudlu olmak ilzere 
mektubla giinderilmesi ilan masraflarmm muteahhlde aid bulundugu ilan 
olunur. ( 3218) 

Y ozgad iskan MiidiirliigUnden : 
Yizgad Vilayeti merkezine kereste~.i iskandan .v':'rilmek suretile on ~ift 

otuz li<; tek ki cem'an elli ilc; kargir go~men evl~n :n§aati kapah zarf usu
lile on be:; giin mUddetle a§ag1daki §artlar dairesmde eksiltmiye konul-

mu$tur. .1 k pe · 
1 - Bu evlerin ke§if bedeli kereste 1 e api ncere l~c;iliginden ma-

ada biliimum malzeme ve i:;c;iligi miiteahhi~e aid. olmak lizere tek evlerin 
adedi 565 lira 82 kuru§ ve <;ift evlerin adedi 964 lira 52 kuru§ olmak iizere 
28317 lira 26 kuru§tur. . . 

2 - Talib olanlarm yiizde yedi bu~uk temmat, tekhf mektublan bu 
gibi in§aatlan yaptiklanna dair sertifika ve Ticaret Odasi vesikalarm1 usu
lli dairesinde kapah zarflarla ihale giinli olan 1116( 938 cum.artesi glinil 
s&at onda iskB.n Miidiirlilgiinde te§ekkiil edece~ ~omisy.ona tevdi etmeleri 
ve bunlara aid proje ve §artnameleri gormek ishyenlerin de herglin Y oz
gad tskan Miidiirlil,iti.ine miiracaatleri ilan olunur. ( 3224 ) 

.. Sirkec i ,S•mendifer istasyonu 
AiLE BAH~ESi A~ILDI. 

Tabldod Yemek: AO kuru,tur. 
Ak~am saz"1Z ic;ki fiatlar1m1z ehven olmakla beraber servislerimiz 

- mfikemmeldir. -~~~~~~~~~~~ 

Ankara Cezaevi Direktorliigiinden: 
1 - Ankara Cezaevinin haziran 938 iptidasmdan. ~ayis 939 sonuna ka

dar bir senelik ihtiyac1 olan beheri ( 960 ) gram .~t1bar:,le §artnamesinde 
yaz1h :;artlar dahilinde birinci nevi ekmek ( 21 ) gun muddetle ve kapah 
zarf usulile miinakasaya c;1kanltm§hr, .. .. 

2 - fhale 21 haziran 938 tarihine rashyan ~ah g~nu raat 15 te An • 
kara Cumhuriyet Miic!.deiumumiliginde toplanan Kom1syonda yap1lacaktir. 

3 - 1stekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2246 bra 94 kuru§luk 
muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mlitvellid rilsum tekalif ve damga resmi ilan iic -
retleri ve indelhace ekme.l!in tahlil iic~et masra£1 vcsair bilclimle masraf 
mliteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektublan 21 haziran 938 sah glinii saat 1.4 te kadar s1ra 
numarah makbuz mukabilinde ikinci maddede yaz1h Kom1syon Reisligine 
verilecektir. 

(i - $artnamevi gormek ve fazla izahat almak istiyenler mesai saati 
zarfmda Cebecide Cezaevi Direktorlilgiine miiracaatleri ilitn olunur. 

c ,1563 > ( 3187 ) 

Kiiltiir Bakanl1g1ndan: 
1 - Orta okullarda tiirkc;e, tarih - cografya, riyaz!ye, tabliye, frans1z

ca, almanca ve ingllizce ogretmeni olmak lstiyenler ic;ln yalmz O~retmen 
Okulu mezunlarma mahsus 15 haziran 1938 tarihinde Gazi Egitim Enstitli
slinde ac;ilacak smavdan maada bu ytl da blr smav yap1lacakt1r. 

2 --Smavlar 1 eyl\U per§embe giinU !stanbul tlniversitesinde ba§hya-
caktir. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A - Tilrk o!malar1, 
B - 20 den a$ag1 ve 45 ten yukar1 ya$!a olmamalan, 
C - Rlisnlihal erbabmdan olduklar1, cinayet ve cilnha nev'inden mah

kumiyetleri olmad1gi hakkmda mahalli vilayet veya kaza !dare heyetincl.en 
bir mazbata ibraz etmeleri chalen i§yar veya ogretmen olanlar bu kayid • 
dan mlistesna olup mensub olduklan daire amirinden al11caklan vesika kA
fidir .• 

D - Her tiirlil bastahktan ve ogretmenlik etmege mani viicud art -
zalarmdan salim olduklarm1 isbat eden heyeti sihhiyeden tasdikll hekim 
raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise ve 4, 5, 6 srmfh ogretmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili okullarda tahsil g6rmil$ olmalari, 

Ogretmen okullarmdan mezun olanlarm en az ilti ders y1h ogretmenlik 
etmi~ bulunma:lar1 gerekti.r. 

4 - Gerek sozlil ve gerek yaz1h smav sorulari 'O'niversite ve Yilksek 
Ogretmen Okulu talebesinin takib ettigi cl.ers miifredatmdan sec;ilecektir. 
Bundan ba$ka smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktir. 

5 - Namzedler smavda kazand1klar1 takdirde 1702 numarah kanunun 
birincl maddesinde gosterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta ol!retim 
okulu yar ogretmenligine atanacaklardtr. 

6 - Yukandaki $8rtlan haiz olan namzedler bir istida ile Bakanhga 
ba§vuracaklardtr. Bu dilekc;eye §U belgelerin baglanmas1 laz1mdir. 

A - Nlifus ciizdanmm as1l veya tasdikli suretl, 
B - Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin as1l ve ya

hud tasdikli suretleri, 
C - Hiisnilhal mazbatas1, 
D - Mahalli Kliltiir !daresinden nilmunesine t.evfikan tasdikli sagltk 

raporu, · 
E - Mahalli Killtiir !daresinin tasdikli ve fotografl1 fi§, 
F - 6 aded 4X6,5 eb'admda kartonsuz fotograf, • 
Bu vesikalarm 15 hazirandan 1 agustos 1938 ak§apuna kac!.ar Bakanl1ga 

gonderilmi:; 0Imas1 Jaz1md1r. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmi§ olan ve
ya evrakl milsbitesi noksan bulunan dilekceler hakkmda muamele yap1l
m1yacaktir. • 1521> (2963) 

Kon ya Cezaevi Miidiirliigiinden: 
1 - Konya Cezaevinin bir yillik ekmek ihtiyac1 23/5/938 giinlinden 

9/6/938 giinline kadar 15 giin miiddetle mlinakasaya konulmu§tur. 
2 - !hale 9/6/938 tarihine denk gelen per§embe glinli saat 15 te 

Konya C. M. U. ligi dairesinde icra olunacaktir. 
3 - Talibler teklifnamelerini o gun saat 14 ten evvelKomisyon Riya

setine vermi$ bulunacaklardtr. 
4 - Ekmek ikinci nevi yerl! unundan has olacak ve talibler bedeli 

muhammeninin % 7,5 u olan 1997 bin dokuz yiiz d.oksan yedi lira 28 yirmi 
sekiz kuru§ teminati muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyo
na vermi§ bulunacaklard1r. 

5 - Dordilncil madcl,ede nev'i gosterilen has ekmegin kilosu §imdiki 
narh ile 9,5 kuru§tur. 

6 - ilan vesair biltiln masraflar milteahhide aiddir. 
7 - Fazla izahat almak ve §artnameyi gormek !stiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktorlligune milracaatleri ilan olunur. ( 3084) 

i~<;i ARANIYOR 
_ Y.edikUle lplilt Fabrikasrndan : 

Yedikulede J{azh 'l"'lmede Pamuk lpligi Fabrikas1 14 den 30 ya§ aru m• 
da kiz ve kadm i§vi anyor. Fabriliada i§ almak istiyen bu kabil i§vilerio 
huviyet ci1zdaolar1 ve diger bir i§ yerinde >&h§ ml§ olanlarin hfisoO. hal §• 

hadetnamelerile birlikte haltanm ilk be§ gil.nfi fabrika idareeine mO.racaat 

- etmeleri, 

P1narl1 Belen Koyii Muhtarl1g1ndan : 
Bodrulll kaza.sma bagh P111arh Belen koyilnde yap1lacak 2032 lira 23 

kuru§ bed.eli ke§ifli Koy konag1 eksiltmiye c;1kanlm1§ttr. 
Eksiltme 15/6/938 glinlemecine rasbyan ~ar§amba gilnil ogleden sonra 

Pmarb Belen koyli ihtiyar Heyeti tarafmdan yap1lacaktJr. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in teminat akc;esi olarak ylizde yedi buc;uk

tan 152 lira kirk iki kuru§luk banka mektubu veya makbuzunu ibraz ede
ceklerdir. 1steklilerin bu gibi i$leri yaptiklarma ve yapacaklarma dair 
Naf1a Mlidlirliliiilnden almmt'I ehliyetname gostermeleri li1.Z1md1r. 

Ke$if evrak1 ve projeler Bodrum Koy Biirosundan veya aid oldugu 
koyden temin edilir. • 1588 • ( 3215 ) 

Maliye Vekaleti ve Tiirkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas1ndan : 

27/1/938 tarih ve 3322 numarah kanun hilkilmleri ve Maliye Vekaletile 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi arasmda aktedilen mukavelename 
hiikiimleri dahilinde ihrac edilecek olan ikramiyeli 1938 tahvillerinin 
1334 - 1918 dahili istikraz tahvillerile mlibadelesine a§ag1daki esaslar da
hilinde 1 haziran 1938 tarihinden itibaren ba§lanacakhr. 

1 - Mlibadele 1334 - 1918 d.ahili istikrazma aid asli senedler ilzerin
den yap1lacaktir. • Bu istikraza aid muvakkat makbuz senedleri yeni tah
villerle miibadele edilmiyecektir. > 

2 - Degi§tirme, 1334 - 1918 dahili istikraz as1l tahvillerinden : 
1 aded 20 lira itibari klymetinde 1 lik tahvile mukabil 1 aded 
1 > 100 • > > 5 > » • 5 • 
1 > 500 > > > 25 > > > 25 > 

Beheri 20 lira itibari k1ymetinde ikramiyeli 1938 tahvillerini temsil eden 
muvakkat makbuzlarm verilmesi suretile icra edilecektir. 

Yeni tahvillerin muvakkat makbuzlan bilahare ayni numaray1 muh
tevi asli tahvilleije tebdil ecWecek ve bu miibadele keyfiyetinin ne za
man ba§hyacag1 ynca ilan edilecektir. 

3 - Mliba ~lenin ba§lang1c; tarihi olan 1 haziran 1938 tarihinden 1 
temmuz 1938 .uihine kadar miibadele Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasi §ubelerile Tlirkiye i'I ve Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankalarmm 
§Ube ve ajanlan tarafmdan icra edilecek, 1 temmuz 1938 tarihinden sonra 
degi§tirme i'line yalmz Tlirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Ankara §U
besiRce devam olunacaktir. 

4 - Yeni tahvillerin ilk ikramiye ke§idesi tarihi olan 1 te§rinisani 
1938 tarihine ve miiteakip ke§ide tarihlerine kadar 1334 - 1918 dahili istik
raz tahvillerini dej\i§tirmiyenler icra edilen ke$ideler dolay1sile hi<; bir 
hak iddiasmda bulunm1yacaklardir. Bu tarihten sonra yap1lacak miiba -
delelerden eski tahviller ikramiye, amorti isabet etmemi§ yeni tahviller
le degi~tirilecektir. ( 3222) 

Y ozgad iskan Miidiirliigiinden : 
Akdaj\ Madeni kazasmm Karayakut koyiincl.e kerestesi iskandan veril· 

mek suretile sekiz ~ift, be§ tek ah§ab go,men evleri in§aati aleni miina
kasa usulile on be§ giin miiddetle a§ag1daki §artlar dairesinde eksiltmiye 
kor. u Im u~tur. 

1 - Bu evlerin ke§if bedeli kereste ile kap1 pencere i§~iliginden ma
ada bili1mum malz~me ve i'lc;ilik miiteahhide aid olmak lizere tek evlerin 
adedi 340 lira, ~ift evlerin beheri 566 lira 88 19Iru§ olmak lizere 6235 lira 
4 kurustur. 

2 - Talib olanlarm ylizde yedi buc;uk teminatlarile bu gibi in~aat
lar1 yaphklarma dair sertifika, Ticret Odas1 vesikalanm hamilen ihale gii
nli olan 11/6/938 cumartesi glinli saat onda !skan Mi.icllirlligiinde te§ekklil 
edecek Komisyona mliracaat etmeleri ve proje ve §artnam~ gibi evrakt 
gormek istiyenlerin de herglin !skan Mlidlirlligline mliracaatleri ilan olu
nur. ( 3225 ) 
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kolay ve milleyyindir. Hic;bir mlistahzamaz ve ah§tirmaz. !c;ilmesi latif, teslrl 

tecriibe ediniz. Mide ve barsaklllI'l yorratla klyas kabul etmez, ~ilnkii son 

derece teksif edilmi§ blr tuzdur. On blnlerce ki§i gibl siz de MAZON !steyiniz 
ve mil§abih lsimll ve taklidlerl reddedlnlz. Horos markasma dikkat. 

Siz de bu kremden ~a~may1n1z ! 

BALSAMiN KREMLERi 
Slhhat Bakanhitmm resmt ruli

satm1 haiz bir fen ve bilgi mahsu· 
llidlir. Biltiin cihanda elli senedir 
daima iistiln ve essiz kal.nu'ltir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecriibe mahsulii olarak 

vilcud.a l(etirilmi$ yegane sthhl 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$ohretinl soz ve ~arlatanltkla 

deitil. sthh! evsafiru Londra, Paris, 
Berlin, New-York giizellik enstltii
lerinden yilzlerce krem arasmda 
birincilik milkruatun kazannu~ ol
makla !spat etmistir, 

KREM BALSAMiN 
Giindiiz !c;in ya/!siz, gece t~in 

yal!h ve halls ac1badem Ile vapilirus 
giindiiz v e gece sekillerl vardir. 

Deniz Lisesi Miidiirliigiinden : 
1 - Lisemizin birinci smtfma orta okulu bitirmi§ ve ya§l da 1 eyliil 

1938 de 15 - 17 ve ikinci sm1fa da lise biri bitirmi§ ve ya§l da 16 - 19 arasmda 
bulunan okurlar milsabaka ile almacaktir. 

2 - Dilekc;e ile 1 haziran 25 temmuz arasmc!.a milracaat edilmes!. 
3 - Dilek,eye • fotografh niifus k~g1dt veya musadqak sureti, 9 ba§I 

ac;1k fotograf, kendisinin ve annesi ile babas1 ve ailesinin milli ve ahlak! 
durumunu bildiren polis tahkikat kag1dt, orta okulu bitirdigine dair di11-
loma veya tasdikname, askerlik ogretmeninin gizli raporu ve a§1 kag1d1 • 
ili§tirilmelidir. ( 2626) 

Matbuat Umum Miidiirlilgiinden: 
I - Matbuat Umum Mlidlirlilgii Tilrkiyede Matbuat Rejimleri adlt eseri 

a,1k eksiltmiye koymu§tur. 
II - Bu eser bin be$ yilz tane bastlacaktir. 

III - Kitabm tahmin! bedeli iki bin, muvakkat teminah 150 liradir. 
IV - i;;artname, Ankarada Matbuat Umum Mlidlirlligilnde parasiz ola

rak verilir. 
V - A,1k eksiltme 6 HAZiRAN 1938 gilnil saat 14,30 i:la Dahiliye Ve

kaleti binasmdaki Matbuat Umum Mildlirlligiinde yap1lacakhr. 
( 3065) 

Devlet Oemiryollari 1$1etme Umum Miidiirliigiinden I 
Muhammen bedeli ( 10780 ) lira olan iki kalem ye§il ve k1rmm renkli 

do§emelik ker;i derisi 14/6/1938 sah gilnli saat 15,30 da kapah zarf usulile 
Ankarada idal)e binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 808,50 lirahk muvakkat teminatla kanu
nun :a?in et.tiiti .. vesikalari ve Naf1a Vek~leti_ miiteahh.i~ vesikas1 ve. te~
liflerm1 aym gun saat 14,30 a kadar Kom1syon Re1shgme vermelen la
zimdir. 

i;;artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
pa§ada Tesellilm ve Sevk i;;efliginden c!.ag1ttlmaktadtr. ( 3097) - . Muhammen bedeli 7400 lira olan 1400 aded muhtelif eb'a&la Tiirlt 
bayrag1 16/6/1938 per:;embe glinli saat 15 te Haydarpa§ada gar binas1 ir;in
deki Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah zarf usulile satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 555 lirahk 
muvakkat teminat ve Resmi Gazetenin 1/7 /1937 T. ve 3645 numarah nils
hasmda inti$ar eden talimatname dairesinde ahnmt§ ehliyet vesikalarm1 
muhtevi teklif zarflanm eksiltme giinli saat on dorde kadar Komiioyon 
Reisligine vermeleri Iaz1mdir. 

Bu i$e aid :;artnameler Haydarpa$ad,a gar binas1 i~indeki Komisyon 
tarafmdan paras1z olarak dag1hlmaktad1r. ( 3234) 

Halil Sezer karyolalar1 
En §tk ve en saglam karyolalard1r. Somyeleri dunyanm en 

rah at somyeleridir. F iatlar ehvendir. F abrika salonlarmdaki 
me§heri z1yaret ediniz. 

Sirkeci , Salk1msogut, Demirkap1 caddesi No. 7 Tel. 21 632 

Ak~aalan Muhtarl1g1ndan : 
Bodrum 'ilr;esine bagh Akc;aalan koyiinde yap1lacak Koy konag1 2032 

lira 23 kuru§ ke§if bede!li eksiltmiye 15/6/938 tarih!ne musadif c;ar§amba 
glinli ogleden sonra Koy ihtiyar Heyeti tarafmdan yap1l;lcak eksiltmeye 
girebilmek i~in ylizde yedi bu~uk teminat akr;esi olarak 152 lira 42 kuru§
luk banka makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. isteklilerin bu gibi 
i~i yaphklarma ve yapacaklarma dair Nafia Mlidlirlliglinden almm1§ ehli
yet gostermeleri Jazimd1r. 

Ke§if ve projeler Bodrum Koy Blirosundan veya aid oldugu koyden te-
min edilir. • 1585 > ( 3212) 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Ekslltmiye konu!an i§ : Marmara golli ta,'(diye kanah hafriyah 

ile sedde in~aa\J, ke~if bedeli • 1,115,313 > lira • 33 • kuru§tu:, ... 
2 - Eksiltme 1 temmuz 938 tarihine rashyan cuma gunu saat 15 te 

Naf1a Vekaleti Sular Umum Mi.idlirliigii. Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

3 - 1stekliler, eksiltme §artnamesi mukavele projesi, Baymd1rhk 
i~leri gene! §artnamesi ve projeleri 50 Jfra mukabilinde Sular Umum Mii. 
diirliiiiilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 47209 .lira. 40 kuru§luk mu
vakkat teminat vermesi ve 200 bin lirahk Nafia su l§lenm veya milmasil 
in§aat1 taahhlid edip muvaffakiyetle bitirdi~in<; ve bu kabil i~leri ba§ar
makta kabiliyeti olduguna dair Nafia Vekalehnden almm1'1 miiteahhidlik 
vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede ya
zi11 saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Mlidlirlligline makbuz 
mukabilinde vermeleri laz1mcl.ir. ( 3184 ) 
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1 - Elektrik cereyan1n1 2 - Dig er markalardan 3 def a daha 
0/o 60 nisbetinde azalhr. ~abuk sogutma kabiJiyeti vardlr, ,_ 

Tiirkiye sab§ merkezi: D K W Beyoglu Jstiklal caddesi No. 28 Teig. adresi: DEKAWE 
Ankara : Halil Hamamc1, Bankalar caddesi - Izmir: Norberto Penetti - Ta§ranin ba§hca §ehirlerinde acentalar1m1z vardtr. 

Egzama ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i'¥in 

EKZAMiN 
kullammz. Binlerce hastayi kurtarmi§br. Eczanelernden isteyiniz. 

istanbul Levazim Amirliginden: 
Bir numarah Dikimevi tarafm&n on ild bin metre kuma§ igin tanzim 

kllman 17/3/938 tarih ve 3/4 • 974704 sayth ayniyat makbuzu ile iki nu
marah Dikimevi t arafmdan 4000 aded Skand1rak kayl§l igin tanzim ktlt
nan 19/3/938 tarih ve 3/53 • 974705 say1h ayniyat makbuzu zayi oldugun . 
dan zuhurunda hiikmii olmad1g1. c 894 • ( 3196) 

COTY 
FRANSIZ MARKASI 

... COTY pudras1nin. size 
temi n etti~i1 giiz~IUktii;.. 
COTY ipudras1, o kadar 
ince, o dcrece iyap1~kan 

ve;.~ayaru hayret, renkleri 
o bda~ caiibdir kl kullan· 
d12'1n1zda .teniniz .her va

kitten daha tabii gorCne

cekti r• 

COTY PUDRASI 

Ge'!_91igin pudras1d1r 

Elektrik Motorii 
Kilis Belediye Reisliginden : 

1 - Kiliste Belediyeye aid elektrik santralma konacak ikinci motoriin 
muhayaas1 ve montaj1 kapah zarf usulile eksiltmiye ~1kanlm1§hr. 

2 - Mubayaa, montaj ve teferriiahmn bedeli yirmi sekiz bin U9 yiiz 
otuz alb lirad1r. 

3 - Muvakkat teminat iki bin yiiz yirmi alb lirad1r. 
4 - Motor ve teferriiatma aid plan, ke§if ve §artnameler be§ lira mu

kabilinde Belediyece istiyenlerin adreslerine gonderilir. 
5 - Eksiltme ve ihale 20 haziran 1938 pazartesi giinii saat 16 da Be· 

Jediye binasmda Belediye Enciimeni huzurunda yap1lacakhr. 
« 3188. 1596) 

SiGARA TiRYAKiLERiNE M UJDE 
Fennin son icad1 ve yiizd,e 89 derecesinde tiitiiniin Nikotin, 
P ridin, Ai;nonyak gibi tiitiindeki zararh maddelerini siizen 

Avrupadan gelmi~tir. 

:/fl~ 
S1hhi 
ag1zllklan 

10 aded il~cile beraber 150 Kr. Sab~ yeri: PiPO PAZARI Sultanhamam 
izmir: Kemeralti, Mazhar 6ng3r • Bursa: Uzun~ar~1 saatgi Nureddin -
Ankara: Tiitiincii Ali Tiimen, Ta§han • Zonguldak: Saatgi Osman Gur
dal - Trabzon: Haklo Atmaca, Kundurac1lar • Adana: Hac1 Hali! Yag
camii - Samsun: Ekrem Hamdi Tamtiirk • Eski ~ehir: J;lifa Eczanesi. 

EM 11Uf551n iLACIDIR 
:·· .. ·r .. ~:.. ~ .... - . r.· • • 

FAZIL 
CiL iLACI • 

GEBE BAYANLARIN 
Siyah lekelerini, yUzdekl ~II 

ve sivilceleri lzale eder. 
Cildi besler. 

Gerede hukuk hakimliginden: 
Geredenin Seviller mahallesinden 

Marazhzade olii Mehmed karISI Fatma
nm Bolu Tiirk Ticaret Bankasma mah
keme tarafmdan yatmlan (1700) lira -
bk 2/6/936 tarih ve 2169/5181 numarah 

~OlANT 

makbuz her nas1lsa ezkaza zayi edilmi§ --------------
olmasma binaen mezkfir makbuzun her 
kimler tarafmdan olursa olsun bankai 
mezkureye ibraz olundugu takdirde 
hiikmii olm1yacag1 ilan olunur. (8067) 

Salttb ve Ba~muharr111 : Yunu1 Nadi 

Umuml nefrlyat i tdare eden Yazt l1len 

ll lld1lrll: Hihmet Miinil Vigen 

OUmhurlyet matbaa.n 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha • 
kimliginden: 

23/3/937 tarihinde Yunanistanda olen 
Agatokili Lagodakise aid ve 16/3/937 
tarihinde Atina noterligince tanzim e
dilip berayi infaz mahkememize tevdi 
k1lmm1§ olan vasiyetnameye kal'§I iti
r azi bulunan alfil<adarlarm bir ay zar -
fmda mahkememize miiracaatleri lii
zumu ilan olunur. 

KAN, KUVVET, 1$TEHA 

S1hhat Vekiletimizin resmi ruhsatm1 haiz ola 

doktorlann biiyiik k1ymet verip begendikleri bir ~urubdur . Kans1zhk, i$tali 
s1zhk, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsa 
tembelliginden dogan hazrmsizhk ve kab1zlarda en birinci devadir. 

Tifo, Grip, Zatiirrie. S1tma nekahatlerinde ~ayani hayret tesir gosterir 
Viicuda dinclik, cilde pembelik, saGlara, gozlere parlakhk veren bu KUVVE 
iLACI her eczanede bulunur. 

Sureti istimali : Biiyiikler i<;in sabah, ogle, ak$am yemeklerinden b~ 
Geyrek evvel yarrm bardak suda bir tath ka§1g1, kiiGiik GOcuklar ii;in ayn 
vei;hile kahve ka§1g1. 

ist. Uc;iincii Mmtaka Kadastro Miidiirliigiinden: 
Fatih kazas1 i;:evresinde Samatya Nahiyesinde inebey mahallesinin ka 

dastrosu yaptlacaktir. Bu mahalle i;evresinde miilkii olanlar 2 haziran 93 
tarihinden itibaren be~ giin zarfmda Sultanahmedde Tapu daircsinin iis 
katmda 3 iincii Mintaka Karastro Miid.i.irliigune gelerek beyannamelerin" 
almalan, doldurduktan sonra bu be§ giiniin bitiminde nihayet bir ay zar 
fmda geri vermeleri; bu mahallede mevcud emlakin _10 temmuz 938 tarihin 
de tahdidine ba$1anacagmdan miilk sahiblerinin tahd1d s1rasmda aynca ma! 
Jarmin ba$1armda bizzat veya vekillerinin bulunmalan, aksi takdirde mev 
cud vesikalar ve ehli vukufun tayin ve tasctikJle tahdid ve tahririn yap1la 
cag1 ilan olunur. ( 3219) 

"~ARK,, peyn~r maye1:s1. 
Sablan biitiin diger mayalarm fevkirtded1r. Sandik ve fI<;I 1le sabhr. 
istiyenlere paras1z niimune gonderilir. Kuvvet derecesi bire 10.000 dir. 
Fabrika fiatma sabhr. Sab$ yerleri : 
ISTANBUL : $akir ve Abdurrahim Sliter karde§ler. Bahkpazar • Siin

gerciler, 83. 
ANKARA : , Bursa Pazan • Anafartalar cad. 94. 

Zonguldak Urbayl1g1ndan : 
Miisabakaya ~1kanlan ve tekliflerin 30 haziran 938 tarihine kada~ 1!r 

bayhga teslim edilmesi ilan edilen, :;lehir oteli ve kazinosuna aid proJe ih 
zari i§i 29/7/938 cuma giiniine kadar temdi.d edilmi~tir . i§tirak edecek olan 
!arm $artnamesile vaziyet planmr Zonguldak Urbayhgmdan almalar1 ve 
taFadan istiyenlerin pasta iicretini pul olarak gondermeleri ilan olunur). 

( 3217 . 


