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Hataya giden askcrlerimizin kumandam Miralay ~iikrii 

Askerimiz Hatayda diin 
bilfiil vazifesine bat;lad• 

······················································· 
ihracat 

addelerimizin 
kontrolu 
evlet kontrolu altmda ihrac edi-

f'l.l=::i' len mahsullerimize yeni madde
ler ilave edildi. i~ Ticaret U

miidiirii Miimtaz Rek ve iktJsad 
leti Standardizasyon rniidi.irii Fa-
ihrac:at taculenmiz1e ijbtrhgl ederek 

kararla§tlnlan maddelere dair 
_.,La"' arne projeleri hamlamak maksa

on giindenberi burada ~ah§lyorlar. 
,-.. ~_,•mu,·y e kadar 1ki miihim ihracat mahsu

bugday ve arpa hakkmd~ nizam
me projeleri hamlandigml gazetelerde 

okuduk. Projeler, titiz bir itina ile ~a!I~Il
P'II§, k1ymetli eserlerdir. lkttsad Vekaleti 

rafmdan, hemen tadilats1z kabul edile
c:ekleri beklenebilir. 

Diger maddeler iizerinde de ayni dik
. ugra§lldigl takdirde, Tiirk mallan-

nm h · · · . ~~;acl l§mm artJk kat'i surette yoluna 
@Irdigmde §iiphemiz olamaz. 

*** 
Eskicle~ .§ar~ memleketleri, Avrupa 

pazarlan J<;m bu derddi ~::. k t" 'I . .. k · ..,ar uccan e I§ 
gorme kumar oynamak 'b' b' d' 
Y azJk ki, yakm zamana ~~ dl Irb~eyd J. 
b I .1 I . a ar tz e, 

eyne mi e hcaret aleminde d . .. h 
ile bak1J k a1ma §Up e 
'd'k C ah~ §ar memleketlerinden biri 1 1 · a II Ve kiiltiir sahibi 1 
tiiccarlar .. ·· d .. o m1yan baz1 yuzun en Turk k . . . .. d"~.. e onom1smm 
gor ugu zarar korkuncdur B I h . 
~e dar kafalarile, kendileri~e un -~r abs~s 
hcaret hl~k k • gore 1r 
§U idi: a a l urmu§lardJ. Prensipleri 

- lyi ti.iccar .. t · k 
b.l • IDU§ enye aZlk atmasl-

m 1 en adamd1r 
Bu son derec~ iptidai d" il 'I h 

reket eden t" U§ nee I e a-
baltalark ucca:, memleket iktlsadiyatJm 
dah da ken;·~~Y~If zamanda kendi bindigi 

es lgmi arkedemiyordu 
- Adam sen d G 1 k · 

elbet bir ba•kastni be. 1 e ece seneye de 
. • u uruz. 

DIYordu. Fa kat aldattla 
«Tiirk mali>> ale h' n Avrupa1mm, 

y me propagand 
cagm1 hahnndan bile ge · . da yapa-

N . . 'b . <;lrmiyor u 
et1ce 1h a nle iki tiirl.. . · ~ 

d k H • k' u Ziyana ugru-
yor u : a ~~·btl~u~umuz piyasalan 
yava~ll~ava~h ra

11
, . er.I~Ize kaptmyorduk 

ve m1 1 rna su enm1zm fiah -k 1. 
k d . . I I a Ite ne-

a ar IYI o ursa o sun- beynelmilel f' 1 

d .... k I d Jat.a-ra nazaran U§U o uyor u. 
Tiirkiyeden, mesela fmd1k sattn I 

b · f' II · · d a an 1r 1rma, <,;UYa ann tc;·n en hava rtk _ 
• • I d k b' ¥ ffil yacagma emm o.ma 1 <,;a 1ze iyi bir f' 

kl .f d b'l' · lat te I e e I IT ffil? 

*** 
lhracat maddelerimizin kontrolu, i§te 

bu felakete mani olmak ic;in giri§ilmi§ bir 
~e_§e~biistiir. Y ak:n zamana kadar. kontrol 
1§1 licaret odalarmm elinde idi. Istenilen 
netice almamad1gi ic;in 1936 da 3018 nu
marah kanunla, ihrac mallanm!Zln kon
tr.~luna .de~let bakmaga ba§lad1. Altm1§ 
kusur bm hrahk bir biit<;e ile Kontrol ve 
Standardizasyon mi.idiirliigii te§kil edildi. 

N.dDIR NADI 
lA.rkas' sa. 5 siltun 3 tel 

Antakyada ordu ~erefine 
biiyiik bir .ziyafet verildi 

Hatay1n her taraf1nda biiyiik 
bayram co§kun u evam ediyor 

Ankarada ba,hyan Tiirkiye, Suriye iyi kom,uluk muahedesi · miizake

miimessili birdenbire hastalandt releri ilerliyor, Ankara 

Antakyaya giren kuvvetlerim.izin kolba!;iiSl tak1zaferin altmda ge~iyor 

Antakya 9 (Hususl muhabirimiz -
den) - Kahraman askerlerimizin Ha -
taya girmderi ve vazifelerine filen ba~ -
lamalan miinasebetile memleketin her ta
rafmda ba§hyan candan tezahiirat devam 

ediyor. Ad eta bir heyecan seli halinde " ............ " .............. ' .... · ....................... . 

sokaklan dolduran binlerce Hata~h· sa· Erzincanda bir facia 
bahtan gec:eyanlanna kadar tam bu bay-
ram havas1 i~inde ya§lyor1ar. 

[Arkast Sa. 7 siltun 1 de] 
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Filistin - M1s1r tren 
hatt1 tahrib edildi 

Mtstrda bulunan 11 nci Hiisar alay1 ile 
piyade taburu Filistine gonderiliyor 

iki 

Hayfa 9 - Filistin - MlSlr hattmm 
T ulkerim civannda tahribi neticesinde 
bir yiik katan yo1dan ~Jkml§tir. Miinaka
lat muvakkaten durmu§tur. 
Filiatine gidecek yeni kuvvetler 

Londra 9 - Bir zuhh otomobil alayi 
olan 11 inc:i Husar alaymm miimkiin _:.lur 
olmaz MlSlrdan Filistine sevkedileccgi 

miistemlekat nazm tarafmdan bildirilmek
tedir. Bundan ba§ka iki piyade taburu da 
Filistine gitmek iizere emir alm1~tlr. 

Bir komisere ate, edildi 
Kudiis 9 - Galile mmtakas1 komiser 

muavinine Safad civarmda haydudlar a
te§ etmi~lerse de komisere bir §ey olma -
mi~tlr. Haydudlar l gtltlml§hr. 

Bir koyii su bastt, 19 
ki,i boguldu 

Erzincan 9 (Hususi muhabirimiz -
den) - Erzincanm Keleri<; kuyiinii bu
gi.in sel basmi~hr. Bu su baskim, koy i<;in 
bir felaket ~eklini alm1~. koyiin birc;ok ev
leri sular altmda kalarak ylkilml~tJr. Fa
ciamn asii miihim k1smt ise, 19 vatanda
~m sulara kapJlarak bo~ulmu~ olmalandu. 

Hiikumet bu felaketi haber ahr almaz 
derhal faaliyete ge<;mi~ ve kazazedelerin 
imdadma ko~mu~tur. 
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Mare,al F evzi <;akmak 
Konyada 

Konya 9 (Telefonla) - Biiyiik Erka
mharbiye Rcisi Marc§al Fevzi <;akmak 
bugiin sa1lt 8,45 tc Karamandan buraya 
gcldi, biiyiik merasimle kar~!land1. 

Siivarilerimiz K.lr1khana giriyorlar 

Vekiller Heyeti diin 
Atatiirkiin riyasetinde 
miihim bir i~tima yaph 
Adliye, Hariciye, Nafta ve inhisarlar Vekilleri 

diin sa bah fehrimize geldiler. 
yabndaki i~tima ii~ saat 

Savarona 
siirdii 

Adliye, Hariciye, Nafaa ve gelmifler ve oradan Savarona ya-
Giimriik ve inhi&arlar Vekilleri tlna gitmitlerdir. 
dun aabahki ekspresle Ankaradan Savarona yabnda Atatiirkiin 
tehrimize gelmi§ler ve istaayonda riyasetinde Vekiller Heyeti top-
Vali, Polis Miidiirii, Vekaletler lanhat g~ vakte kadar devam et· 
ileri gelenleri ve doatlan tarafm· · tir nut • 
dan istikbal edilmitlerdir. Sthhiye 
ve Ziraat V ekilleri de evvelki ak- Ajansrn tebliii 
tam §ehrimize gelmitlerdir. lstanbul9 (A.A.) - Bugiin 

Diin ogleden sonra Ba§vekil saat on alb bu~ukta «Savarona» 
Celal Bayar ve tehrimizdeki Ve- yabnda Reisicumhur Atatiirkiin 
killer saat 15 ten itibaren kasa fa- riyuetinde ii~ saat siiren bir He-
salalarla Dolmabah~e sarayma yeti Vekile toplanhsa yaptlmt,br. 

.. u ··-------------.-. .......... ._._.__._. ....... 

Mare§al <;an - Kay.., ~ek, 
nihai zafer (:inindir diyor 

<;in Mare,ahna gore, <;in • Japon harbi 
yeni ba,Iamif telakki edilebilir 

TayY.are bombalarile harab edilen bir «;in §ehrine Japon askerleri giriyor 

Hong-Kong 9 - lngiliz gazetecileri· tirmiyecektir. <;ini.n dahiline dogru iler "" 
ni kabul eden Mare~al <;an-Kay-~ek lemi§ olan dii§man kuvvetleri, evvelce he
yapttgi beyanatta nciimle demi§tir ki: sab ettikleri miithi§ gii~liikle kar§lla§mak• 

«- <;in • J apon an1a§mazhgl mesele- tad1r. Esasen J aponlann eline g~en a • 
sinde ingiltcrenin bir uzla§tlrma te§ebbii- razi nihayet birkac; demiryolu hattmdau 
si.inde bulundugu haberi asJlsizdir. ibarettir, i§te o kadar.» 

Cin, SITf kendi hiirriyetini miidafaa Mare§al sozlerilll ~oyle bitirmi§tir: 
i<;in si.lahla miitecavize kar~Ikoymada «-<;in-]apon harbi ancak yeni ba§la• 
devam ediyor. J aponya <;ine i§gal olu - ffii§ telakki olunabilir. <;in milleti ve <;in 
nan araziyi geri vermedik<;e, Cinin tama- hiikfimeti, her zama.nkinden ziyade bu· 
miyeti miilkiyesi hukuku':lu tammadikc;a, gi.in bir tek viicud te§kil eylemektedir. 
Cin bt' alan ad 1m ad1m, son una kadar Nih a! zafer <;indedir. Bunda kimse • 
miicadele ve J aponyanm kat'i magi ubi- nin §iiphesi yoktur ve ka!mamt§l!r. 
yetine kadar muharebe edeceklerdir.)> (;in goniilliileri bir demiryolunu 

Hankeu'niin vaziyetinden · bahseden tahrib ettiler 
Mare~al demi§tir ki: Hankeu 9 - \,;in goniillii1eri, baz.i 

«- Bu §ehrin elden <,;1kmas1, <;;inin so- noktalarda, Lingsing demiryolunu tahrib 
nuna kadar devam etmek hususundaki etrni§lerdir. 
kat'i azminde hi<,;-bir degi§iklik viicude ge- [A.rkast sa. 5 siltun 3 tel 



c ~ehir ve Memleket Haberleri· ) Siyasi ·icm al .. 
Mekteb kitablar1 Limandaki faciaya Bir hakaret davas1 harb 

No. 39 aid tahkikat 
ilim, • ticaret, ""I ' eg ence ... 

V ekaletin aldtgt tedbir· 
lerle bu sene hi~ bir tale
be kitabsiZ kalmtyacak 

Trak siivarisi ve yel
kenli kaptanlan zan ----------------

Hayat, 'uuri ve 
bu ii~ kaynaga 

tabir caizse 
bagb olup 

fenni 
halktn 

bir 
da 

.. .. 
omru 

surette 938 - 939 ders yth ba§mda ilk ve orta 
mekteb Ve JiseJerde ta)ebenin kitabsiZ kaJ- albna almddar 
mamas1 i~in Maarif V ekaleti icab eden -
t db. 1 · j D 1 b Evve!ki gu"'n Sahpazan arJklannda 

miisavi ve muvazi bir 
Rahmetli N am1k Kemal, !ngilizlerin 

i~timai akideler bak1mmdan ta~JdJklan 
duruma da temas etmegi unutmuyor ve: 
«1lahiyatta tabiiyat fikri, siyasiyatta bir 
takn;p mevhumatm tesiri ~ogald1kc;a ileri
de biiyiik fetretler vukuu ihtimali de zi
yadele~mektedir .» diyor. 

Bu esere, N am1k Kemalden seksen yJl 
kadar evvel LondraYJ gormiis olan ~ki 
Agah Efendinin de hi.ikiimlerinden bir 
ornek vermek isterdim. F akat o buret 
- mesela F alih R1fkmm iic; dort sahife ile 
tasvire laYJk gordi.igu - Regent - Park'I 
«bir bah~e» kelimesile ve Pikadilli gibi 
muhte~m bir caddeyi de sadece «rehi -
rast - dogru yoh> tabirile ifade ettigi ic;in 
kendisinden istifade edemedim. Bununla 
beraber verdigim ornekler, Londramn fi

kir alemimize ne suretle tamtttm!dJg:m 
gostermege kafidir. Nam1k Kemali oku
yanlar, yetmis }'11 evvelki Londranm 
~ehresini olduk~a canh bir ~kilde gore
cekleri gibi F alih R1fkidan bu muazzam 
~hri din]iyenler de fngilterenin siyas1, ic;
timai hiiviyetini ve 1ngiliz karakterini ~ii
mulli.i surette k.avram1s olacaklardir. 

Bat, yalmz gordiiklerimi ve dii~iindiik
lerimi lma.ca anlatmakla iktifa edecegim, 
hiikiim vermek hakkm1 okuyuculanma 
bJrakacagiiTI: t 7,86 kilometre murabba1 
yere yapilan bu biiyiik §ehir bi.itiin canh
hgim ii~ kaynaktan ahyor: 1lim, ticaret, 
eglencel.. Hayat, §UUri ve tabir caizse 
fenni bir surette bu iic; kaynaga bagh o
lunca halkm da omrii miisavi ve muvazi 
bir boliinii§le iic;e aynhyor: Okumak, ka· 
zanmak ve eglenmek!.. Baska memle -
ketlerde de okuyan!ar, para. kazananlar, 
eglenenler vardu. F akat her yerde oku
yanlann mutlaka para kazanmasJ, para 
kazananlann da mutlaka eglenebilmesi 
tabii bir keyfiyet halini almanu~tu. Bu 
ii<, halin bir boyda, bir ba tta c;izgilerden 
yap1lma bir miiselles gibi dokuz milyon
luk bir kiitlenin hayatmda tecell1 ~ttigini 
ancak Londrap~ gormek miimkiindi.ir. 

B i.iyiik §ehrin ilim ko§esini iiniveisite
ler, liseler, meslek mektebleri, jeoloji, ar
keoloji, paleontoloii, antropoloji, kozmo
goni, kozmoloji, etnoloji, fiziyoloji, pa • 
leografi, epigafi, tarih, cografya, riyazi
ye, kimya, fizik cemiyet ve akademiya
lan, giizel san' at miiesseseleri, miizeler, 
kitabhaneler ve bunlara benzer yiizlerce 
te§ekkiil te§kil ediyc·r. Bi.iyi.ik ve kiic;iik 
mekteblerde okuyanlann - yerli ve ya -
bancJ • say1lan iki milyonu a§IDI§Iir. 
Grenvic;: rasadhanesi, Londrada iic;e bo
liinmil§ olan medent hayatm ilim tarafm1 

goklerle de ilgilendirir ve o cepheyi bi -
raz semavile§tirir!.. ilmin incelttigi ~ef
kat duygulannm muhassalesi olmak ba -
k1mmdan hayu mi.iesseselerini de bu kJs
ma katmak laz1m olup o s1mfa girecek 
te~ekkiillerin sayiSI ise - dort yiizii hasta
ne ve bmarhane, bin tanesi iane ve sada
ka cemiyeti, altJ yiizii yoksul c;ocuklanm 
okutmakla mi.ikellef olmak i.izere - iic; bi
ni bulmaktad1r. 

Ticaret ko§Csi, City' nin en kalabahk 
noktasm1 te~kil eden borsadan ba§lar. 
biiyi.ik limana kadar uzar, borsanm ya
ol, yonii bankalarla, bliyi.ik ihracat evle
rile, say151 yiizleri a§an vapur §irketlerile, 
sonu gelmez komisyonculuk mi.iesseseleri
le doludur. Liman, Luti.in diinya merkez

lerine mihverlik ettigi ilk bak1~ta sezilen 
canh ve heyecanh bir alemdir. 0 halde 
ki nhhmlan en kuvvetli gozlerin gorme 
kabiliyetini acze dii§i.iren uzunluklar ta
§Ir. Havuzlan, doklan, antrepolan sayi

lamiyacak kadar c;ok ve inamlamiyacak 
derecede biiyi.iktiir. T aymisin, biitun de
mzlere direktif verir gibi §imal denizine 
aiYJ!an agzile Londra !imam arasmda 76 
kilometrelik meoafe vard1r. En biiyiik 
transatlantikler bu mesa fe iizerinde hirer 

kiic;iik kay1k kolayhgile yliriiyebiliyorlar, 
liman nhtJmlanna yana~Iyorlar. Y almz 
dretnotlar, ticaret gemilerini rahats1z et
memek veya sulhu, refaht temsil eden ti
caret zemzemesine Jsllrab hatJrlatan har

bin golgesini kaE§Ilrmamak ic;in limana 
gelmezler, yirmi otuz kilometre a§agida 
bulunan Ditford'da kalular. Limanm a
zametini anlamak ic;in 218 hektar yer 

kapladJgmi dii§iinmek k5.fidir. hte sayi
Tan be§ yiiz milyonu bu!an lngiliz miis
temlekeleri halki, almlarmm terini binbir 
c;e~id e§yaya kalbederek ve vapurlara 
yiikliyerek bu limana dokerler. Kuk be§ 
k1rk alii milyon 1ngiliz de o mazlum a
lmterlerini ilmin, fennin akla s1gmaz va
sitalanm kullanarak fabrikalarda terkib 
eder, tahlil eder, kahbdan kahba sokar. 
gene vapurlara yiikliyerek ayni mi.istem-

boliiniisle 
' 

u~e ayrtbr 
!eke halkma ve ingiliz malma heniiz ac;1k 
duran san' atstz milletlerin pazarlanna 
gonderir, bedellerim altm olarak ahn 
Londra bankalanna yatmr. 

Miistemleke halk:nm almterini altma 
kalbetmek ic;in yiiriHiilen muazzam ame
liyelere fabrikalar del5.l~t eder. ingiliz 
ticaretinin ruhu limanlarda ise kolu fab -
rikalardad1r. Bunlar Londrada bir daire 
viicude getirecek §ekilde dizilmi§ler ve 
koca §ehri kutlu bir ~ember i~ine alm1~ -
lard1r. ~ini ve porselenden tutunuz da 
saat yapan, deri i§liyen cinsine kadar yiiz
lerce fabrika bu ~;emberin halkalanni 
te§kil eder. Limanla fabrikalarm, daha 
dogrusu biitiin diinya ile Londranm ti -
caretini kontrol, hesablanm tetkik ve 
milyarlarca ~ilin olarak elde edilen ka -
zanc1 tesbit eden City' dir. Londrahmn 
ticarete ayJrd!gJ omiir saatleri orada ge
c;er ve City'ye hergiin y:tlnlz bir §ehir 
istasyonundan yiiz bin ki§i dokiiliir I.. 

e IT en a IDI§, ev et mat aasma ve Y 

diger alakadarlara emirler vermi§tir.. T rak vapurile bir c;arpJ§ma neticesinde 

B I k b k
. bl batao Salih reisin «Namikkemal» JSimli 

u YI me te 1ta armm baztlarmda 
ye~i termlere gore tadilat yapilacaktu. 20 tonluk yelkenlisinin ball§ §ekli etrafm-

Ilk k I • h d k' bl d daki ilk tahkikat ikmal edilmi•tir. me te erm en ese 1ta ann a ta- ' 
dilat yapmak iizere Istanbul dan hazi n- T ahkikatJ idare eden Cumhuriyet 
yaziye muallimleri Ankaraya ~agmlmi§· Miiddeiumumi muavini ihsan iki ki§inin 
tJr. oliimile neticelenen faciadan dolayl kum 

Ortamekteblerin fen bilgisi ve biyoloji kayigl kaptam Salih reisi ve Trak siivarisi 
kitablan da k1smen tadilata ugnyacak, Kenam zan alhna almi§hr. 
talebenin seviyesine gore yeni termlerle Vanlan neticeye gore T rak, T ophane 
kaleme almacaktn. nhtJmmdan hareketini miiteak1b Sahpa -

T adilata ugram1yan kitablar Dev!et zan online gitmek iizere lngiliz §ilepi k1~ 
matbaasJ tarafmdan siiratle bas1lacak ve istikametine dogru ilerlemege ba§lam11br. 
Maarif Vekaletinin uzak yerler i~in tayin Bu esnada yanm yolla seyreden vapurun 
ettigi «kitab sat!§ merkezleri» ne gondcn- siivarisi, kaptan kopriisiiniin riiyet zaviye
lecektir. si §ilepin ark a k1smmJ gorecek istikamete 

Baz1 mektebler ic;in kitab sab§l mekteb gelince bir yelkenlinin gelmekte oldugu-
kooper<\tiflerine verilecektir. nu gormii§ ve mesafenin kisahg1 dolayisi-

llkmekteb b~muallimlerinin le derhal yo! kesmi§tir. Bu esnada liman 
iftimaz bitti dahilinde yelkenle gezmenin memnu ol • 

B dugunu hatuhyan Salih reis de derhal 
ir haftadanberi Maarif miidiirliigiin- yelkenleri indirtmege te§ebbiis etmi§, fa _ 

de devam eden ilkmekteb ba§muallimlen kat evvela k1c; taraftaki bi.iyuk yelken 
ic;tima1 nihayete ermi~tir. · d m irildiginden ha§taraftaki iki floklar 

llkmekteb ba§muallimleri halihaw ta- ye]kenlinin kic;m1 siiratle T rak istikame _ 
lebe vaziyetine gore SJDif ve §Ube ihtiyacJ- tinde ~evirmi~tir. Bu esnada kazayl onle
DI tesbit ettikten ba§ka 931 dogumlular:n mek ic;in T rak siivarisi makineye staper _ 
ders y1h ba§mda ilkmekteblere yapacak- den tornistana ge~mek emrini vermi§, fa
Ian miiracaatleri de nazan itibara alarak kat ,· t b d k' ·1 •· 1 k k § e u an a se IZ m1 surat e a rna -
istatistikler iizerine tedbir almi§lardir. Bu Ia olan sular T rak1 kum kay1gmm iskele 
yii mektebsiz talebe kalmiyacak ve her ta· k1~ omuzluguna bindirtmi~tir. Sudan iti-
lebe kendi mmtakas1 dahilindeki ilk • baren k 'k' k "k kl·~· ] ' anca 1 1 an§ yu se 1g1 o an Kum 
mekteblere miiracaat edecektir. k ~ k d I ay1g1 o no ta an parc;a amnca iki daki-

ka ic;inde kaynay1p gitmi§tir. 

SayJSlz ilim miiel'seselerinde dimagm1, 
limanda ve City' de kesesini besliyen Lon
dr a, eglenmek ve dinlenmek ko§esine ge
c;erken ilkin midesini dii§iinilr. Bu mide 
-bizim gibi ebedi perhiz ic;.inde ya§ar gO
riinen milletler ic;in- inamlm1yacak kadar 
i ~tihah olup senede sekiz yiiz bin S1g1r, 
ii~ milyon koyun, yilz elli bin domuz, on 
be§ milyon ku§, altJ milyon si.ini.in bahg1, 
yirmi milyon kilo siit, dort yiiz milyon yu
murta yer I .. , 

Londrah bu kadar obur olmasma rag- Leyli mekteb iicretleri 
men mide fesadma ugramaz. ~iinkii ye-
digini hazmetmek yolunu bilir. Geni§ tesbit edildi 

Trak vapuru Nam1kkemal yelkenlisine 
tamamile burundan degil, ba§ iskc:le ta -
rafmdan yan olarak bindirmi§tir. Bu da 
Trakm istaperden sonra kum kayigJDI 
yana almak ve bu suretle kazayJ onle -
mek istemesinden ileri gelmi§tir. 

bahc;elerde temiz hava alarak, ye§il agac- OniimUzdeki ders y1h ic;in Maarif Ve-
lar altmda ziimrlidi.imsii c;imenlere uza - kaletine bagh mevcud mekteblerin ley
narak, billur havuzlarda yorgunlugunu lilik iicretleri tesbit olunmu~ ve mez -
yikiyarak ttkabasa doldurdugu midesini kur mekteblere tebligat yapilmt§hr. 
rahata kavu§turur. Y etmi§ tiyatro, be• ' Tesbit olunan Ucretlere gore, Adana 
yiiz sinema, diiziinelerle miizik salonu o k1z lisesi 165, Adana erkek lisesi 165, 
rahata kavu~mu§ mideyi ertesi gune i§ti· Afyon lises· 160 B 1 k · 1- • 
b l b l d k 

· · h' h d I , a 1 es1r 1ses1 175, 
a 1 u un urma 1c;m 1zmete azu u. . . . 

' ' ·c1 1 '-''l ., ~ ., , · ·' u""'l , , fl .. ,. , :;• Bursa h~es1 165, Den~zli lisesi 130 I;>i-
t...onar a 1 a1 erse p1yes, a1 eroe um sey- . . · .' • • · ' 

d Yah d 
·· 1 b t 1 d' 1· k yarbaku: hses1 165, Ed1rne lisesi lt;iO E-

re e~ . . _ . .:. u . ~uze ..• es , ~ er , _'~ '.yere,_ n .. . . .' . 
kencltn1 mus~rlh bfiJ iuyl:uya mustaH:i' kt~ 5e ltpy ku hses1 200, Erzurum hses1 
lar. Almanyada oldugu gibi tiyatrolar - 170, Gazianteb lisesi 150, Galatasaray 
da, ve bizde goriildugi.i gibi sinemalar- lisesi 240, Haydarpa§a lisesi 200, izmir 
da sigara i~ek yasak degildir. lngiliz ktz lisesi 225, !zmir erkek lisesi 225, 
tiyatro dehlizlerinde piposunu tiiUliriir. Kandilli k1z lisesi 200, Kastamonu lisesi 
Sinemalarda ise filim donerken koltugu- 150, Kayseri lisesi 160, Konya lisesi 155, 
na gomi.ilerek piirosundan yiikselen du- Kiitahya lisesi 140, S1vas lisesi 185, 
manlardan kehke§anlar orer. Zevkte Trabzon lisesi 170, Yozgad lisesi 140, 
hi.irriyet onun hakk1d1r. Bu hakk1 tahdid tsmetpa~a K1z EnstitiisU 200, Bilecik 
etmek giinunlin iic;te birini okumakla, iic;- ortamektebi 130 Buca ortam kt b" 
te birini para kaz_a~akla gec;irmi§. ola~ 225, <;anakkale o~tamektebi 190, eM: ~ 
Londralmm tok dimagma ve tok midesi- nisa ortamekteb· 150 B k I" 'I 1 ~ d · 1 d I , ursa IZ mua1 1m 
ne zu metmek o acagm an hyatro ar a kt b' 165 u·· k''d K , · · k b b k 1 · me e I , s u ar 1z San at mek-
sigara 1~e ser ~ 1n 1 mi§, smema- t b' 200 K . . ~ 
larda ise boyle bir kayda esasen li.izum e 1 .' ars hsesi 150, Mugla orta -
goriilmemi§tir. mektebi 155, Bolu ortamektebi 140, 

Fa kat Londralmm en ho~landigl yer Nigde ortarn('ktebi 140 lirad1r. 

St. James, Kensington, Regent parklari- ADLIYEDE 

H1ra1z ~1rak 
Burgaz adasmda bakkal Andonun 

dilkkanmda c;1rakhk eden Mihal, ge -
celeri yattJg1 diikkamn arkasmdaki ar
diyenin dUkkana ac;Ilan aynah kap!Sl . 
nm kmk bulunmasmdan istifade ede . 
rek geceyans1 buradan diikkana girm~ 
ve rekmeceden 12 lira c;:almi§br. 

Mihal, diin Uciincii sulh cezada yapt· 
Ian sorguyu miiteakib tevkif edilmi§tir. 

Vazifevi jhmal 

Liman riyaseti hadisenin mes'ulii ola -
rak liman dahilinde yelken ac;mak, deniz 
kaidelerine muhalif olarak evvela k1c; yel
keni indirmek, fazla yiikli.i bulunmak. ye 
daima kii~iik merakibin biiyiigiin arkasm
dan dola~masl icab ederken oniinden ge<;-

meg_e ~~.l~m:.~ .• l!.?~~~lanndan hatah gur
mii§tiir. 

Otobiis seferleri 

Belediye, yeni hatlart 
tesbit ediyor 

Otobiis i§letme imtiyazm1 yakmda. Be
lediye kendisi kullanacag1 ic;in otobiis se
ferlerinin ihtiyaca daha uygun §Ckilde 
Islahi maksadile tetkikler yapilmaktadJr. 
Mevcud hatlann aynile muhafazasJ Ia -
z1m gelip gelmedigi; yeniden ba§ka hat ~ 
lar tesisi icab edip etmedigi ara~tmlmak
tadu. Bu noktalar tesbit edildikten sonra 
§ehir dahil ve haricinde otobiis hatlanna 
ve bu hatlar iizerinde yapilmasi lazn~ 
gelen durak yerlerine aid yeni bir proje 
tanzim tdilecektir. 

ONIVERSITEDE 

Hukuk F akiiltesi imti -
].,"!II~ lartnm neticeleri 

c;ok fena 
Hukuk FakUltesi imtihanlanmn ne

ticeleri ogrenilmi~tir. Bu rakamlar go~· 

le me~hur Hayd Parkhr. Anneler <;ocuk
lanna tabiati sevme dersini bu bahc;elerde 
verirler. E.mekliyen miniminiler ~i.menin 
tadm1 ilkin oralarda ahrlar, ku§ sesini il
kin oralarda duyarlc;r, suyun hayata ve -
recegi ne§' eyi de ilk in oralarda bulurlar. 
Bu babm3an parklar hirer mekteb gibi
dir, ruhlara bediiyat sevgisi a~Ilar. La~in 
o mektebin gencler~ a§k. ihtiyarlara sii -
kun dakikalan ya~atan ko~eleri de var -
du. Londrah gencle.rden c;ogunun yiire
gi ilk a§k heyecamn. bu bah~elerde duy
JPU§ ve Londrah ihtiyar!<lrdan c;ogu ha -
yat bilancosunun son sat1rlanm bu bah
c;elerde yazrni§IIr! ... 

*** 
Londrada ilk ziyaret ettigim muessese 

-yolumun i.izerin.e di.i§ti.igi.i i~Yin- mum mii
zesi oldu. Madam Tussaud's adh bir ka
dmm tertib ve idar~ ettigi bu mi.ize, bil -

mem neden, !YOk ragbet goriiyor ve her -
gi.in yiizlerce seyirri buluyor. Mumdan 
hcykel yapmak ingJterede otedenberi a
det olup krallarm mumdan muntazam 
bir serisi de bu adt-te uyularak Westmi
nister kilisesinin bir dairesinde te~hir olun
maktadJr. Boyle tarihi bir «mumdan 
heykel» me§heri va•ken Madam T ussa
uds'un hususi bir mlize a~;mas1 ve hele 
onu - binlerce lira kazanarak - ya~atma
sl, ne yalan soyliyeyim, ilkin tuhafima 
gitti. F akat miizeyi eoriince anlad1m ki 

lngilizler, ticaretle munasebeti olmlyan 
tarihi badiseleri kit11 blarda okumaktan 
ziyade bu gibi yerlerde gormegi ve ogren
megi tercih ediyor!ar. <;i.inkii miizede 
be~er tarihinin son .;ag1m isimlerile teba
ri.iz ettiren me~hur ~ahsiyctlerin heykelle
ri bulundugu gibi enRi1isyon devrine, 
mezheb muharebelerine, lngiltere tarihi
nin - Mari Stuart hailesi gibi - kanh 
sahifelerine aid canh tablolar da var. 

Bak1rkoyiine ba(!h koylerde arazinin teriyor ki, imtihanlarda c;ocuklann kar
tahririle miikellef heyetin reisi Halld ca!a~tJklan mii§kiilat, nisbetlerin feci 
ve azas1 Hiisnii komisyon mlintehab a- denece:( kadar dU~iik olmasm1 icab et
zasmdan olan koy muhtarlanm talimat tirmi~tir. Birinci stmftan 341 talebe im
hilafma ve kovlerdeki araziyi bizzat tihana _girme-k ha kkm1 kazanm1s. 310 u 
~tezmeksizin ko:v odalannda tahrir yap- elemelerde muvaffak olmu!), haziran 
t1klarmdan vazifelerini ihmal sucun _ ·mtih,,, devresinde i!'e hunlardan an
dan asliye dorduncii cezaya verilmi§ _ cak 44 ii sm1f Pe~mi~tir. Sm1fta kalan· 
lerdi. lar•n ni'be>ti l7,-flfl dir. 

<Arkast var> 

DUn devam eden muhakemede eecen jkinci s1mfta 202 talebeden 190 1 eJe. 
celsede dinlenen ~ahidlerden backa · u~ molPrde ka?anmJ~, haziran devresinde 
cah;d d :=~ha dinlenmistir . Neticede he - 62 ~i Pe<;Pbilmi~tir. Kalanlarm nisbeti 
yeti hakime, evrakm, tetkik icin iddia '7c 70 tir. 
makamma tevdiine karar vererek mu- Uc;unri.i smlfta 174 talebeden 160 1 
hakemo"i ba.,ka bir giine talik etmi~tir. elemelerde muvaffak olmu~sa da bun-

fk;o;\ de beraet etti lardan 55 i s1mf _gece-bilmi§tir. Kalan -
1 ann nisbeti ise l7r69 dur. 

Asliye birinci ceza katibi Adille terzi 
Bayan Dilber tl'stiin, aralannda ~1kan 
bir miinaka§a neticesinde her ikisi de 
yekdi~erine hakarette bulunmu~lardJr . 

Diin asliye dordiincil cezada bu mii
tekabil hakaret davasma bak1lmt§ ve as. 
liye ikinci ve UciincU cezadaki katibler 
"ahid olarak dinlenmislerdir. Heyeti 
Mkime neticede her ikisinin de berae
tine karar vermi~tir. 

_. .•. _. 
El ~antasm1 ~almi§ 

Sabikahlardan Bulgaristanh Mehmed 
Demir, Cibalide Kasabdemirhun rna -
hallesi <;e§me sokak 25 numarada otu -
ran 26 ya§mdaki Haticenin evine girip 
el ~antasm1 c;alm1~sa da yakalanm1~ti.r. 

O.,ivel"l'ite birinci kamp1 bitti 
Universitenin Yedek Subay okulun -

da vap1lan birinci devre kamplan bit -
mi<;tir. 

ikinci devre kamplan yann ba§hya· 
caktir. 

DENIZ ISLF.RI 

<;amlimanma da vapur 
ugr1yacak 

Akay idaresi, YUriikali plaj1 gibi Hey
beliadanm <;amlimanma da yaz mevsi
minde vapur ugratmaga karar vermi~
tir. Adalar arasmda i§liyen Suvak va· 
purunun ugramas1 ic;in de <;amlimamna 
bir iskele yap!lacaktlr. 

Hediye Demirciye haka
ret eden Hediye Ozok 

mahki'im oldu 
Di.in evvela u~iiocii sulh cezada, bi!a -

hare de salahiyeti dahilinde oldugundan 
asliye dordiincii cezada bir hakaret da -
vasma bakilmi§tir. 

DavacJ, Sultanahmedde Cankurtaran 
mahallesinde oturan 28 ya§lannda Hedi
ye Demircidir. 

Suc;lu da Langa otobiis duragmda 2 
numarah aparhmanda oturan 38 ya§la -
nnda Hediye Ozoktur. 

Hediye Demirci diin yanmda bir ahba
bmm kizl oldugu halde terziden evme 
donerken sokakta Hediye Ozokla kaq1 -
la§ml§tu. Davac1 otedenberi Hediye Oz
oka ailc:ce mugber bulundugundan gor -
memezlige gelerek ge~mek istemi§tir. Fa
kat tam kar§JSJDa dikilen suc;lu, davac1ya: 

«- Edebsiz.. Kocami ne zaman ser -
best buakacaksm} .» demi§tir. 

DavaCJ Hediye Demirci bu vaziyet 
kar~ISinda polise miiracaat ederek, Hedi
ye Ozoktan davaCI oldugunu soylemi§ ve 
bu suretle hahret davas1 Adliyeye inti -
kal etmi§tir. 

O~iindi sulhcezada ba§hyan muhake
mede, hakim Re§id davac1ya, su~lunun 
mahkeme huzurunda kendisine tarziye 
verdigi takdirde davasmdan vazgec;ip 
gec;miyecegini sormu§, fakat davac1 He
diy$ Demirci, suc;lu Hediyenin tecziyesi
ni, istidada yaz1h tazminab istemekte JS
rar etmi§tir. 

Bunun iizerine hakim Re§id, davay1 
salahiyeti haricinde gorerek alakas1 dola
yisile asliye dordiincii cezaya gondermi§ • 
tir. 

Asliye dordiincii cezada devam edilen 
muhakeme sonunda ~ahidlerin ifadeler!le 
suc;u sabit goriilen Hediye Ozok 3 gi.in 
hapse ve be§ lira para cezasma mahkum 
edilmi~tir. 

U zak~arktaki yeni harb ba§ 
tam bir sene oldu. Hakikat 
harb 1930 senesinde Man 

de ba§hyan Japon askeri harekatm1 
vam1d1r. Birbirinin kom§USU olup ik 

den yekdigerini tamamhyan ve Asy 
binlerce senedenberi mustakil 
bi.iyi.ik milleti olan J aponlarla Cin 
liler arasmda bu kadar uzun za• 
man z1ddiyetin ve kanh miicade : 
lelerin devamma ba§hca sebeb, yed 
~ini idare eden Kuomintang partisinin 

daha dogrusu komitesinin Japon aleyhtAf' 
hg1 politikasmda ISlar etmekte olmasidJr. 

]apon milleti, Avrupa ve Amerikab' 
larla temasa ba§layip garbm idare usulU• 
nii ve modern silahlanm kabul eder et• 
mez, yani daha 187 4 senesinde Asyanlll 

karasma ikhsadi ve siyasi cihetten yay1l • 
mak i~;in el atm1~h. Bu maksadla 1894 se
nesinde ~in ve 1904 senesinde de Rusya 
ile biiyiik harbler yapml§tl. lkinci derece • 
de yaphg1 harbler ve Asyamn karasJ03 
gonderdigi heyeti seferiyeler pek ~oktuf· 

Bu harblerin neticesi olarak J a pony a 
bir hayli koprii ba§lan elde etmi§ ve gerek 
Rusya, gerek ~in arazisinde bir hayli ik• 
hsadi hukuk ve menafi temin etmi§ti. Bll 
miiesses hukuk ve ahdi menfaatlere ka~1 

gosterilen her miimaneat te§ebbiisii J a poP' 
yay1 yeni bir harekc:t~ sevketmi§tir. ~inde 
1912 de hakan!Jk sukut edip Man~ulaflll 
hakimiyeti nihayc:t bulduktan sonra, her 
eyalet kendi ba~ma bir hiikumet olmu§lll· 

Ancak 1930 senesinde Kuomintang ve 
bunun ba~mda bulunan Mare§al ~an ' 
kaY§ek ilk defa biitiin ~ine hakim olmu§' 
tu. 

Bu hakimiyet ve niifuzu, halk1 Japon• 
!ann ahdi menfaatlerine kar§J ki§kirtmak 

suretile idame ve muhafaza etmek siyase· 
tinin marla takib edilmesi, Japonlan t# 

kiz senedenberi Asyamn karasmda hare' 
kette bulunmaga icbar etmi§tir. 

] aponlar ilk harekatta Man~urinin ce' 
E J J J nubunu ve Rusyamn ni.ifuzu altmda bu • 

S H R SLER lunan §imalini ve dahili Mogolistamn §ar• 

Sebek - latinye aafalt yolu kmdaki Jehol eyaletini i~gal ederek bu ' 
rada miistakil bir imparatorluk tesis etti ' 
ler. 1932 senesinde Kuomintang §imali 
~inde bir taraftan halk1 J apon emtias1na 
kar§l zorla boykota sevkettiginden ve 
Man<>uriy.e. de ~teler gonderdig~e!1 
193 2 senesmde J apon ordusu §imali <;in• 
de asker! harekattii bulunmu§tu. 

Yeni yap1lacak olan Bebek - istinye 
asfalt yolunun ac;Ilmasi ic;in kesilmesi
ne ba~lanan Rumelihisarmm tesviyei 
turabiye ameliyesi yakmda bitecektir. 
Me:;:arhk lnsm1 tanzim edildikten sonra 
Bebekle Hisar arasma tesadiif eden bi-

nalarm istimlakine ge<;ilecektir. Bura· 
daki bina sahiblerine tebligat yapllmak 
uzere haz1rhklara ba§lanmi§hr. Bu se
ne Bebekle Hisar arasmdaki ~ler ta • 
malanacak, gelecek sene de Hisardan 
istinveye kadar olan k1sma gec;ilecektir. 

F enerbah~e rnesiresinde 
yap1lacak teaisat 

Belediyeye intikal eden Fenerbah<;e 
mesiresinden bir k1smmm otuz sene 
miiddetle Moda Deniz kulilbilne kiraya 
verilmesi kararla§ffil§tl. Deniz kuliibilne 
verilecek kiSimla bu kls1m uzerinde vil
cude getirilecek tesisata aid planlar ha
zirlanmaga baslam1~hr. Kira}"a verile -
cek lasmm plam ikmal edildikten son
ra Deniz kulubu burada tesisata ba§h
yacakbr. 

Y eniden yap1lacak vollar 
Be§ yiiz yedi bin lira sarfile yeniden 

yaptmlac-ak olan asfalt yollarm in~?aatJ 
ge<;:enlerde miinakasaya konulmu!itu. 
Mlinakasa mliddeti bu aym on ikisinde 
tamam olacak ve ihalesi yapllacaktJr. 
Bu arada Galata Kulesinin etrafmdaki 
harab binalar da istimlak edilerek bu
ras! da ac;Ilacakbr.• 
~oforler gene noHs tarafm

dan 11k1 takibe btula!'dl 
Son giinlerde soforlerin, bilhassa 

taksi ve otobiis soforlerinin gene halkm 
hayahm tehlikeye koyacak sekilde ya
nsa baslad1klanm ~toren Emnivet mii
diirliiliii bunlara tekrar ve kat'i .bir dE>rs 
vermek ic;in harekete ~ec;mistir. Diin, 
Belediye mPvzuahna avk1r1 hareket et
tikleri J!Oriilen bircok taksi v£> otobiis 
~oforleri arabalari1e birlikte l<jmniyet 
miidiirlii(!Une sevkPrlilmi,]erdir. 

MOT r;-,: P ~>RI T< 

300 sevv"'h gf"ldi 
Frans1z band1rah Teofil Gotye vapu· 

rile diin ~ehrimize iic; yiiz Frans1z sey
yahi gelmistir. Seyyahlar diin sehrin §a
vani tema~a yerlerini gezmi~lerdir. 

Konservatuardan '2 tale be 
mezun oldu 

Konservatuarm §Phir bandosu k1s -
mmdan bu sene on iki talebe mezun ol· 
mm;tur. Mezun talebenin diin merasim
le diplomalan verilmil; ve bu miinase -
betle bir de mlisamere tertib olun -
mustur. 
Zabttai Belediye memu,.Jari· 

nm maa~lar1 verildi 
Zab1ta Belediye memurlart yeni §ek

le gore emniyet te~kilati ic;ine almd1 -
gmdan Belediye tarafmdan maa§lanmn 
verilmedigi yazilmi§h. Diin memnuni
yetle ogrendigimize gore, bu memur -
lara aid kadro Ankaradan gelmil? ve is
tanbul Emniyet mUdUrlUgii tarafmdan 
maa§lan kendilerine tediye edilmi§tir. 

Nihayet ~in hi.ikumeti burasm1 asker# 
likten tecrid etmek §artile J aponya j]e 
anla§ma yapmi§II. Orta ~ini te§kil eden 
Mavinehir havzasmda da Japon emtiasl' 

na ve tebaasma boykot yap1lmas1 yiiziin' 
den ~1kan hadiseler miinasebetile ;lang # 
hay1 ve civanm i§gal eden J apon kuvvet• 
leri de bu havaliyi askerlikten tecrid edil # 
mek §artile tahliye etmi§lerdi. 

Halbuki gec;en temmuzun onunda ~i ' 
mali ~inde milis ve zab1ta kuvveti narnl 
altmda bulunan ~in firkalan 1900 sene 
sindenberi Pekinde bulunan Japon kuv # 
vetine manevra ic;in ~ehrin haricine <;Ikt1gi 

z.aman baskm yaphgmdan Japon orduEU 
§!mali <;inde bu defa geni§ mikyasta as # 
keri harekat yaparak Sarmehre kadar bii• 
ti.in memleketi i§ga] etmi§ti. Ayni zaman· 

da bir J apon ordusu da dahili Mogolis• 
tanm kalan eyaletlerini zaptetmi§ti. 

~anghaydaki imtiyazh Japon mmtaka 
sma memur Japon zabit ve askerlerinin as 
kerlikten tecrid edilen sahada taarruza 

ugramasJ iizerine burada tekrar karaya <;I 
kanlan 1 apon ordusu §imali <;indeki ordu 
dan ayn olarak harekatta bulunmu$ 

.$anghay1 ve <;inin payitahtJ Nankin 
zaptetmi~tir. Son harekatta §imali ve orta 
~indeki J apon ordulan birle§mi§lerdir 
~imdi 1 apon kuvvetleri bir taraftan .$ans 
eyaleti iizerinden ve diger taraftan Ma 
vinehrin yukan mecrasm1 takib ederek 
~in hiikumetinin yeni merkezi Hankova 

yakmla§mJ§lard!r . .$imdiye kadar J ap~n 
lar dokuz milyon murabba kilometre mtl 
rabbaJ tutan as1l <;inin ii~;te birini yani iiei 

milyon murabba kilometrelik k1smm1 al 
mi§lardir. Burada 160 milyon niifus var 
d1r. Sulh ihtimali yoktur. Uzak§ark harb' 
kihcla nihai neticeyi bulacakt1r. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Gazoz ti~esile yaralad1 
Kas1mpa§ada Bahriye caddesinde 

Mustafanm kahvesinde oturan $aban. 
bir alacak meselesinden kahvede mii§• 
teri bulunan Salimin suratma bir gazol'. 
sisesi f1rlatmJ!), zavalhy1 yaralam 1~tir. 

Cumhuriyet 

NiishaSl 5 kuru!itur. 

Abone ~eraiti : { T~r~iye Harle 
ICID ic;iD 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
0<; ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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ispanyada hava muharebeleri 
GOniilliilere dair lngiliz 

plin1 ne~rediliyor 
Franko kttaab, Nules'i i~gal ettiler. Barselon ve 
civar1 tekrar ~iddetli ~ekilde bombardtman edildi 

Londra 9 (Hususi) - lspanyada &Id
detli muharebeler cereyan etmektedir. 
Frankistlerin ~iddetli taarruzlan kar~Jsm
da hiikumet~iler N ules ~ehrini tahliye et
mi~lerdir. Sierra Espadan mmtakasmda 
bUtUn gun kanh muharebeler cereyan et· 
mi~tir. 

Burgos 9 - ~ark cephesi: Franko kit
alan Nules'i i§gal etmi§lerdir. 

Bombardrmanlar 
Barselon 9 - Diin gece ve bu sabah 

Frankist tayyareleri Barselon ve civanm 
bombard1man etmi§lerdir. Monsada civa
nna ahlan bombalardan ii<; ki§i yaralan -
rn1§br. 

Bu sabah on tayyare Badal on' a elli 
kadar bomba atmJ§lardJr. Oc; ki§i olmi.i§. 
diirt kisi ag1r surette yaralanml§hr. 

Beyaz Kitab nefrediliyor 
Londra 9 (Hususi) - ispanyadaki 

Yabanci goniilliilerinin geri c;ekilmesine 
clair haznlanan ingiliz p]am pazartesi gii· 
nii beyaz kitab halinde ne&redilecektir. 
General Franko hiikumeti, bu p]am kabul 
ettigine dair heniiz cevab vermemi~tir. 

Nazrrlar meclisi planr goriiJtii 
Barselon 9 - N amlar Meclisi, bu

giin saat I 1 den 15 e kadar si.iren bir 

ingiliz miinasebetleri iizerindeki tesiri 
hakkmda tefsirlerde bulunan Populer ga
zetesi, §oyle yaz1yor: 

«ingiliz • italyan miinasebetleri dogU§· 
Ian anmdaki me§kukiyetten §imdi muta · 
zarnr olmaktadirlar. Bir ingiliz gazctesi 
ge<;en §Ubatta Eden'in uzakla§hnlma>m· 
dan evvelki vaziyete doniilmii§ oldugun -
dan §ikayetle bahsediyor. Filbakika va -
ziyet aynidir ve onu tslah etmek c;areleri 
de evvelkinden azd1r. c;unkli itilafm daha 
ciddi ve binaenaleyh daha devamh olma
smt temin edebilecek nekadar koz varsa 
hepsi oynanmi§tlr.>> 

Poti Jurnal, §oyle yazwor: 

«ingilizler abluka hakki meselesi I~m 
Franko'ya verilecek olan imtiyazlann bir 
giin aleyhlerine donebilecek bir masebak 
te§kil etmesinden korkmaktadtrlar. ~u 
halde fasid bir daireye girilmi§ demektir 
ve bu dairenin i~;inden nasi! <;IkJ!acagi da 
heniiz malum degildir. <;;iinkii lspanya 
harbinin bitmesinde menfaati olan hiiku
metler bu neticeyi elde etmek i<;in elzem 
olan imtiyazlan verernezler veya vermek 
istemezler. <;;i.inkii ispanyol ihtilafmm 
miimki.in oldugu kadar uzun siirmesini ar· 
zu eden hi.ikumetler de vard1r.» 

ic;tima yapmi$hr. d k k 1 N aznlar meclisinin i.in ii mi.iza ere e-
Alvarez Del Vayo, Londra ademi ri hakkmda tefsirlerde bulunan Bourgues, 

rniidahale komitesi tarafmdan kabul edi-
Poti Parizien gazetesinde §Oyle yazmak

len p}anm kat'i metninin almdigmi bil ~ 
dirmi~ ve bu metin iizerinde izahat ver- tadJr: 
rni~tir. Plan, hiiklimet tarafmdan oni.i- «Son aylar zarfmda Fransanm harici 
mi.izde yap1lacak ikinci bir toplanhda tet- siyaseti diizelmi§tir. Bu diizelmenin ba§h
kik olunacakt1r. Hi.ikumet, 1936 tern ~ ca sebebi memleket dahilinde zihinlerde 
muzundanberi 1spanyol Cumhuriyeti hii- husule gelen si.ikunettir. Binaenaleyh her 
kumetleri tarafmdan takib edilen ayni §eyden evvel bu siikunetin devam etmesi, 
hath hareketi takib eyliyecektir. tamamile teessi.is etmesi ve dost ve miitte-

Bunu miiteakib Negrin, askeri vaziyet fik memleketlere Fransanm mukadderatl 
hakkmda izahat vermi~tir. hakkmda tam bir itimad telkin etmesi la-

Barselon'un yeni hararr zimd1r. Efkan umumiyenin her tiirlii ah-
Barselon 9 - Resmi gazetede ne~re - valde sogukkanhhgmi muhafaza ederek 

dilen blr kararnamede para, 'doviz, i~pan- ekseriya ecnebl propagandll rnerkezleritt -
yol veya ecnebi esham1 itlial ve ihrac e- den yay1lan heyecanh ~ayialara kolayca 
denlere kar§I tatbik edilen cezalann ar - kulak asmamas1 lazund1r.» 
tmlacag1 bildirilmektedir. Nezdlerinde Bir ltalyan gazetesinin miitaleast 
gayrikanuni §ekilde para, miicevher, k1y • Roma 9 - Giornale d'italya, 1span
metli ta§lar, ktymetli madenler bulundu - ya i~lerine ademi mi.idahale meselesine 
ranlarla antika ve san' at eserleri ihrac e- dair Londrada elde edilen anla~mayi tab
denier ceza goreceklerdir. Bu husustaki lil ederek diyor ki: 

ahkama muhalif harekette bulunanlar, «ingiltere kadar ftalyanm da arzu ve 
altJ aydan on seneye kadar i§ kamplann- tervic ettigi &ekilde ademi miidahale si
da <;ab§hnlacaklardJr. Almacak para ce- yasetinin ciddi bir terakki gosteremedigi
zalan, ciirmii mucib olan e§yamn kiyme - ni soylersek pek hata etmi$ olmay!Z. T ec
tinin be§ mislinden il§agi olmJyacakhr. riibe ve ihtiyat bize muhteriz davranma
Para cezalan mesleki, smai veya idari m1z1 emrediyor. Filhakika Burgos hi.iku
haklardan mahrumiyeti, memleket harici- meti ingiliz p\anmm her iki tarafc;a bita
ne c;tkanlmayt ve emval ve emlakin ida - rafane bir $ekilde tatbik edilecegine clair 
resi haklannm kaldmlmasmi da intac de- pek hakh olarak terninat istiyecektir ve 

bilecektir. Barselon hiikumeti ise mutad vakit ka · 
Paris gaz~telerinin neJriyatr zanma manevralarma tevessi.il ey]iyecek • 

Paris 9 - lspanya harbinin italyan - tir.» 
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lzmitte yapdacak 

deniz bayram1 

ilk kimya fabrikanuz1n 
da temeli bugiin atdacak 

izmit 9 (Telefonla) - Yann burada 
Yamlacak olan bi.iyiik deniz , yan§lan 
hakiki bir bayram olacakhr. Ayni za _ 
manda ilk kimya fabrikamlZln temel 
atma merasimi de bu bayrama bir kat 
daha revnak verecektir. Fabrikanm te
mel atma merasiminde bulunmak uzere 
burava ,gelecek alan Ba$vekilimiz ve 
Vekiller tezahi.iratla karsilanacaklardir. 

Bavramda ~ulunmak i.izere bu sabab. 
tan itibaren Tzmite civar olan kasaba _ 
l<lrdan. bu meyanda Kand1ra, Kara _ 
mi.irsel. Adanazan, ~endekten kalaba _ 
hk bir balk ki.itlesi Izmite gelmil}tir. 

Deniz yan~larma i§tirak 'edecek spor

culardan mi.ihi'? bir kisrni da istanbul
dan ,gelmi!)tir. Izmit, bu gece adeta hii
viyetini der!istirmi§. bir seyyah §ehri 
haline girmi~tir. 

Deniz bayrami ve ilk kimya fabrika. 
smm temel atma merasimi mi.inasebe _ 
tile Erkin gemisinde 400 ki~ilik bir zi
yafet verilecek, gece de Yavuzda bir 
siivare tertib edilecektir. 

Romanya Krah Londraya 
gidecek 

Londra 9 (Hususi) - Romanya Krah 
Karol eylUliin on be~inde Londrayi zi
yaret edecektir. Kral Karol, ingiliz hii
kiimdarlanmn misafiri olarak Buking
ham saraymda ikamet edecektir. Kral 
Karola, Romanya Veliahdi Prens Mi -
§el'in dE> refakat cdecegi haber veril -
mektedir. 

~ekoslovakyada 

ekalliyetler • • 
lSI 
' 

Komisyon statiiniin 
tetkikini bitirdi 

Prag 9 - Ekalliyetler statiisi.inii let -
kik etmege memur koalisyonun alh mi.i -
messilinden miirekkeb komisyon, diin og -
!eden sonra mesaisine devam etmi&tir. Hii
kumetin ekalliyetler meselesi hakkmdaki 
projeleri komisyona tevdi edilmi§tir. Bu 

projeler ekalliyetler stati.i>i.i ile, dil ka -
nunlan ve idari te§kilat hakkmdaki ka -
nundan ibarettir. Komisyon ekalliyetler 
statiisliniin tetkikini bitirmi§ ve hi.ikumete 

baz1 maddelerin tadili hakkmda teklif!er
de bulunmaga mi.ittefikan karar vermi§tir. 

Nazrrlar meclisinin toplantrst 
Prag 9 - N amlar meclisi diin ogle

den sonra toplanarak kanun i§leri, ikhsadi 

meseleler ve gelecek senenin biitc;esi hak
kmda miizakerelerde bulunmu§lardu. 

Prag 9 - A§agi Karpat RusyasJ e -
yaletinin valisi Hrabar, diin Benes tara
fmdan kabul edilmi§tir. Bugiin de Hodza 

tarafmdan kabul edilecektir. Salahiyeltar 
mahfiller Hodza ile Hrabar'm Riiten'le

re verilecek muhtariyet meselesi hakkmda 
gorii~eceklerini soylemektedirler. 

Fransiz Reisicumhuru 
Reims'e gitti 

Paris 9 - Re.sicumhur LObron ye
niden tamir edilen Reims katedralmm 
ki.i§ad resminde hanr bul unmak i.izere 
saat 19,30 da otomobille Reims'e hare • 
ket etmi§tir. 

Mer'iyete girell. 

yeni kanunlar 

Diinden itibaren 28 tane 
kanun mer'iyete girdi 
Ankara 9 (Telefonla) - Bugiinki.i 

Resmi Gazete ile ne§redilerek mer'iye
te giren kanunlar §Unlardir: 

1 - Kazanc vergisi kanununda baz1 
degi§iklikler yaptlmasl, 

2 - Ti.irkiye - Lehistan konsol-oslu~ 
mukavelesini tadil eden anla§mamn 
tasdikt. 

3 - Ti.irkiye - Sovyetler arasmda hu
dud hadiseleri ve ihtilaflanmn halline 
dair protokolun tasdik1. 

4 - idarei umumiyei vilayat kanu -
nunun 84 i.inci.i maddesinin degi§tiril -
mesi. 

5 - Mahrukat kanunu. 
6 - Devlet Demiryollan ve liman 

!an idaresinin te~kilat ve vazifesine da
ir kanunun 32 nci maddesinin tadili. 

7 - Askeri hastabakici hem§ireler 
kadrosu. 

8 - Nafia Vekaleti te~kilat kadro -
sunda degieyiklik yaptlmasl. 

9 - izmir Vilayeti turistik yollarmm 
in!iaSl. 

10 - Damga resmi kanununun baz1 
maddelerinin degifitirilmesi ve bu ka
nuna baz1 maddeler eklenmesi. 

11 - Tii·rkiye ile Efganistan arasm -
daki mubadenet ve tesriki mesai mua
hadenamesinin temdidi hakkmdaki pro
tokolun tasdiki. 

12 - istanbul Elektrik §irketi imti -
yazile tesisahmn satm almmasma da
ir mukavelenin tasdik1. 

13 - istanbul Elektrik i§leri umum 
miidiirliiei.iniin te~kilat ve i~letmesl. 

14 - Muamele vergisi kanununun 
2 nci maddesine bir f1kra eklenmesi. 

15 - Muhtelif su i~leri ic;in sarfedi -
lecek paramn sureti temini. 

16 - Hava s1mfi mensUJblarma veri
lecek zamlar ve tazminler . 

17 - Deni7laltl sm1f1 mensublarma 
verilecek zamlar ve tazminler. 

18 - Devlet Demiryollan idaresinden 
aynlarak, Nafta Vekaletine baglanan 
demiryollan ve limanlar in§aat daire -
sinin bu aynlmadan dogan vaziyetini 
tesbit eden kanun. 

19 - izmir telefon tesisatmm tesel • 
li.im ve i&letme muamelelerine dair. 

20 - Hakimler kanununun bazi mad
delerinin · degi~tirilme~i. 

21 - Hava taarruzlarma kar§I ko -
runma. 

22 - Kefalet kanununun 3 uncii mad
desinin degi~tirilmesi. 

23 - Petrol kanununun birinci mad
desine bir f1kra eklenmesi. 

24 - Siyasal bilgiler okuluna ~k ka
nun. 

25 - Gi.imri.ik tarifesi kanununa bag
h tarifede 216 numarada degi§iklik ya
pilmasL 

26 - Yiiksek ikttsad ve Ticaret mek
tebinin Maarif Vekaletine devri. 

27 - Ti.irkiyede a<;Ilacak beynelmilel 
panayir ve sergilerin vergi ve resimler
dcn muafiyetine dair olan kanunun 
3 unci.i maddesinin degi§tirilmei. 

28 - 2~94 numarah kanunun mer'i
yet miiddetinin uzat1lmas1 hakkmdaki 
29(';7 numarah kanuna muzeyyel kanun. 

italyan1n harici 
• • • s1yaset1n1n esas1 

Roma Berlin mihverj':le 
dayantyor 

Roma 9 - M. Mussolini, ne&redilen 
«fa~izmin ilk on be~ senesinde Bi.iyiik Fa
§ist Konseyi kararlan» ki.illiyatma yaz· 
d1ih bir mukaddimede, italyamn son on 
be~ sene zarfmda takib ettigi dabili ve 
harici po]itikayJ izah eylemektedir. 

M. Mussolim, fa&izmin son safbasmi 
<<~anh safha» olarak tarif etmekte ve 
zecri tedbirler zamamnda italyan milleti
nin gec;irdigi imtiham batirlathktan sonra 
lspanya barbi meselesine gec;erek sozle
rine ~oyle devam etmektedir: 

«Akdenizin obiir tarafmdan, i§itme • 
mekligimize imkan olm1yan bir hitab Rel
di. Zira, Bo]&evistler, !spanya harbini 
«kendi harbleri» h<dine sokmu§lardJ. Bu. 
iki ink1labm ilk c;arpJ~masidir. Bu c;arpi~
manm, Avrupa veyahud diinya c;arpi& • 
mast halinde inki&af edip etmiyecegini 
bilmiyoruz. Fa kat bildigimiz bir&ey versa 
o da, fa&izmin ~arpt&madan korkmadl ~ 
g!dJr. 

M ussolini sozlerini §6yle bitiriyor: 
«- ftalyanm harici politikas1, Ro

ma • Berlin mihverine ve Roma ~ Ber~ 
lin - Tokyo mi.isellesine istinad etmek -
tedir.» 

Y akalanan ka~ak~tlar 
Ankara 9 - Ge.<;en bir hafta ic;inde 

giimriik muhafaza le§kilah, 59 kac;ak<;I, 
1050 kilo gi.imriik ka<;agl, 78 kilo inbi
sar k cagi, 13 altm lira, 356 Ti.irk lirasi, 
iki silah, 127 m · ile 21 ka<;ak<;I hay· 
vam ele ge<;irm1 

BEYRUT MEKTUBLARI · 

OrdumuzunHcltaya giri~i 
biiyiik hayret uyandud1 
Siyaset piyasastnda Tiirk dostlugu esham1 
birdenbire birka~ misli artb, 'imdi herkes Tiirk· 
lere giileryiiz ve bariz bir hiirmet gosteriyor 

• Beyrut, 5 temmuz ·I cilan, halk arasmda bu nevi ~ayialar c;I
«- iki haftadanberi F ransadan bek- kanyorlar ve bunlan gazetelerine yazdir-

ledigimiz cevab bu muydu ?» 
Fransa ile Tiirkiye arasmda siyasi ve 

askeri iki itilafm ikisinin de imzaland1[b 
ve nihayet Ti.irk askerlerinin Hatay hu
'dudunu gec;tikleri haberleri buraya gel -
mege ba&ladJgi dakikadan itibaren Samm 
Va taniler muhitinde birdenbire yap1lan 
ilk intiba ve c;tkan ilk ses bu ciimle ile hii
lasa edilebilir. Hakikatt'e, biitiin Ankara 
ve Antakya mi.izakerelerinin devami mi.id
detince Samm Vatani muhiti, i.imid ic;in
de ya~ad1lar. Fransamn en yi.iksek rna -
kamlarma Suriyenin hemen her tarafm
dan, resmi veya gayriresmi, yap1lan mii
racaatlerin, c;ekilen protesto ve tazallum 
telgraflarmm mutlaka matlub olan tesiri 
yapacagi kanaati hi.ikiim si.irdii. Hatay
da tesc;il i&lerinin ilk safhasmi idare etmi~ 
olan $eytani el, Arablara degilse bile, 
Tiirk aleyhtan grupuna hak kazandJra· 
cak bir cereyan aldigl giindenberi Suriye 
miifritleri, davalannm hie; olmazsa hu
kuki kismml kazand1klanm zannetmi&ler
di. Ti.irkiyenin sesini yiikseltip, Milletler 
Cemiyeti kar-fiiSinda ka t'i kararlar alma
ga, F ransa kar&Jsmda a~1k ve kuvvetli ko
nu~maga ba&ladJgmJ gordi.ikleri zaman 
tela~ ettiler ve Parisi bir telgraf bombar
dJmam altma aldilar. Bu bombardtmanm 
verecegi neticeden emin gori.ini.iyorlar ve 
cevab bekliyorlardt. Hatta bir arahk teh
did de ettilet. Cerek c;ekilen telgraflarda, 
gerek matbuat vas1tasile yazilan yazJ!ar
da ac;1kc;a &UnU SoyJediJer: 

«- E&er bu meselede Fransa, Suri
yeyi miidafaa edecek yerde Tiirkiye ile 
anla~acak olursa arhk onun bu memle • 
ketlerde hi~bir niifuzu, hic;bir prestiji kal
mJyacaktJr!» 

Dediler. Bu soz bo§ degildi. F ransa
nm, Suriyeyi miidafaa etmemesi, yani e
demiyecek bir vaziyette bulunmasJ, onun 
ni.ifuzunun bu memleketlerde biiyiik bir 
darbe yemesi demekti. Bundan dolay1 
Sam, son dakikaya kadar iimidini kes
medi ve cevab bekledi. 

Halbuki F ransa resmi olarak hic;bir ce
vab verrnedi; cevab yerine Ankara ve 
Antakya iti!aflanm imzaladi. Simdi Bey
rutta Fransiz matbuatJ, bilvas1ta ve yan 
resmi bir cevab veriyorlar: 

«- Bundan boyle Suriye hududlan· 
mn selameti emniyet altma almmi§tlr; 
Suriye memnun olmahdtr.» 

Y ani Hataym Suriye hududla • 
rmdan c;Ikmasma mukabil, Tlirki
ye geri kalan Suriye hududlarma tama
men riayet edecegini bildirmi& oldugun • 
dan F ransa, bu sure tie Suriyeye emniye· 
ti temin etmi~ demektir. Beyrut, son "iti
laflan bu tarzda izah ediyor ve bundan 
dolay1 da bir nevi iftibar gosteriyor. 

*** Bununla beraber, iimidsiz de diinya 
olmaz. Sam heni.iz i.imidini kaybetmi~ de
gildir. Halk arasmda, hatta gazete sii • 
tunlarma kadar gec;en birtak1m $ayialar 
dola$IP duruyor. Mesela, bir rivayete 
gore, ltalya Ti.irkiye ile F ransa arasm -
daki itilafm &arki Akdenizdeki miivaze
neyi bozacagm1 gordiiii;ii i~in Hatay hak· 
kmda iki devletin kendi aralarmda anla
&arak verdikleri karara itiraz etmi~; ya
hud, etmemi& amma etmek iizere imi~. Bu 
kadar tecri.ibeden sonra, bu diinyada hic;
bir milletin kendi hakkmm mi.idafaasml 
ba~kasmdan beklemesi caiz olmJyaca~mi 
heniiz anlamam1~ bulunan Sam oolitika-

Macar Ba§vekili ltalyaya 
gidiyor 

Roma 9 - Ne~redilen resmi bir teb -
ligde Macar Ba§vekili imredi ile Hari
ciye Naz1n Kanyamn bu aym i<;inde 
resmen italyat ziyaret edecekleri ve 
Romada di:irt giin kalacaklan bildiril -
mektedir. 

Papa, Macar Ba§Vekilini kabul ede · 
cektir. 

Alman mektebleri tevhid 
ediliyor 

Berlin 9 - Almanyada mektebler re
jimini tevhid eden yeni bir kanun c;t
kanlmlstir. Bu kanun mucibince Alman 
mektebiileri .halk mektebleri• ismi ve
rilen ilk mekteblerde dort sene staj go
rE>ceklerdir. Bu suretle tedrisatm ilk 
di:irt senesi i~in hususi mektebler bil -
fiil kaldmlmi!i olmaktad1r. Bununla be
rab£'r mektebliler, ilk mektebde dort 
sene staj gordi.ikten sonra hususi mek
teblerdc tahsillerine devam edebile · 
ceklerdir 

s~ko konferansinin neticesi 
Boen"bs - Aires 9 - ~ako konferan -

smm murahhaslan, Paraguay ve Boliv
ya Hariciye Naztrlarma, kabul ve pa -
rafe ettikleri dogrudan dogruya anla§· 
rna ve hakemlik itilafma dair teklifleri 
bildirmi§lerdir. 

maga kadar gidiyorlarl Sanki, Fransa 
Suriyeyi Samm gi.izel baklavas! i~in mii
dafaa edecekmi$ de etmemi~. fakat, ital
ya bu baklavanm hatm ic;in bu miidafa
ayt deruhde edecekmi& gibi, gozler;ni 
F ransadan c;ekip ftalyaya c;eviriyorlar! 

Sam gazetelerinin, i.imid ic;inde kaydet
tikleri diger baz1 havadisler de &unlardu: 

Ba~daddaki Tiirkiye sefiri lrak bii
kumetine mi.iracaat ederek Suriye i!e 
Tiirkiyenin aralanm bulmak lizere lrak 
hi.ikumetinin tavassut etmesini rica etmi$. 
Ti.irk ordulannm Hatay hududlanm ge~
tigi gi.ini.i takib eden bir zamanda gaze
telerin yazd1klan bu havadisin manasl 
olmadJgim dii~iinmege bile IUzum goren 
yoktu. F akat, sonradan, buradaki miifrit 
Arab muhiti bu havadisi &U suretle tadil 
ve tashih etti: T avassut ic;in lrak bUku
metine rni.iracaat eden Ti.irkiye degilmi~. 
Suriye imi&. Hem de Sam hi.ikumeti, bu 
i~i. hala ~amda bulunan maruf lrakh 
devlet adam! Nuri El Said Pa&adan ri
ca etmi~. o da elinden geleni yapmay1 
vadetmi~. Birkac; giin ic;inde Bagdada do
ni.ip Irak biikumetile bu bahis hakkmda 
konu~acakmi~. 

*** 
ltilafm Beyruttaki tesirine gelince, tam 

manasile derin olmu$tur. F ransamn bu
radaki ne&riyat vasttalan, iki memleket 
arasmda akdedilen dostluk itilafmm Fran
sa baklmmdan ktymetini biiyiik bir mem
nuniyetle kaydederlerken halk tabakalan, 
muhtelif temayi.illere gore, hadise kar$1-
smda, muhtelif tarzda vaziyet ahyorlar. 
Tiirkiyenin bu meselede ilk hamlede iste
digini nihayet fazlasile elde etmi& olmasJ, 
burada biiyiik bir hayret ve hatta heye
can uyand1rdt. F ransanm bu i~te bu ka~ 
dar biiyiik fedakarlJklara raZI olacagi 
burada hi~bir zaman tahmin edilmiyordu. 
«Demek oluyor ki Ti.irkiye bu kadar 
kuvvetlidir>> dii§iincesi her zihinde yer 
tuttu. Siyaset piyasasmda Turk dostlu
gu esham1 birdenbire birkac; misli artt1. 

Simdi herkes biz Tiirklerle konu~urken 
daha fazla giiler yi.iz, bariz bir hiirmet 
gosteriyor. Bunun ic;inde samimi surette 
memnun olan ve <<ya$aSJn Atatiirk l>> di
yenleri bulundugu gibi riyakarlan da 
vard1r.F a kat, biz Ti.irkler her iki taraftan 
dolayi da memnunuz: Bizce, dostlanmi· 
zm samimiyeti bir ti.irlii, riyakarlann dal· 
kavukluklan da ba$ka tiirlii bir k1ymeti 
haizdir. 

Hataydan muhaceret devam ediyor. 
Politikaci Ermenilerin suratlanndan di.i
~en bin parc;a oluyor. Hemen hepsi de 
kendilerini Ti.irk aleyhtarb~ma sevk edip 
de yolun yansmda, ortada buaktveren 
F rans1zlara ki.ifrediyorlar. En ziyade kiif
re maruz kalan Caro' dur. Fa kat, Ha ~ 
tayda sakin sakin oturmak istiyen balk! 
tahrik etmi~ olan T a$naklar ve Hinc;ak 
komitecilerinin yedikleri ki.ifiirler daha 
katmerlidir: 

«- Kor olsun bu politikaci e~kiyanm 
gozleri !» 

Diye onlara beddua eden Ermenile • 
rin miktan hesabsJzdJr. fnsan bunlara a
cJyor; beyhude yere tekrar muhacir ol -
dular. Yeniden kendilerine hayat yapa· 
caklar, yeniden hir yere yerle&iP i~ bul
manm ve gec;inmenin c;aresini anyacak • 
lar! 

Zavalblar! 
C. T. 

Kose 1 vanofun nutku ve 
Belgrad matbuab 

Belgrad 9 - Biiti.in Yugoslav matbu
s.h, Ki:ise ivanofun Sobrania meclisin -
deki beyanatmi tam olarak ne§retmek -
tedir. 

Gazeteler bilhas.~;a bu beyanabn Yu
goslavya ile Bulgaristan arasmdaki da
imi dostluk paktmm ehemmiyetinden 
bahseden kismmi tebariiz ettirmekte -
dirler. 

Romanvada i§ten el ~ektiri· 
len muallimler 

Bi.ikre§ 9 - Rador ajansi bildiriyor: 
Maarif N ezaretinde yi.iksek memur -

lar arasmda yapilan degi.§iklikler ida
ri sebeblerden mi.inbaisdir. 

Alh i.iniversite profesori.i ile 23 muh
telif derecede muallimin i~lerine niha
yet verilmesi bunlarm Devlet nizammi 
muhafaza kanununa kar§I hareket eyle
melerinden dogm~tur. 

Vali Muhiddin Ostiindag"In 
muhakemesi 

Ankara 9 (Telefonla) - Vali Muhid
din Usti.indagm Asri mezarhk i§indeki 
usulsi.izliik dolaytsile muhakemesi iinii
mi.izdeki per§embe giinii Temyiz dar -
diincii ceza dairesinde yapilacaktir. Vali 
U sti.indaga tebligat yapilnlll§hr. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Endiistri hamlesi 
rE5) ugi.in, 1zmitte, Ba§vekil Celal 
l,g) Bayar, yeni bir fabrikamn, ilk 

kimya fabrikamlZln temelini att
yor. Kimyamn bu amdaki bi.iyi.ik kiymet 
ve ehemmiyetini anlatmaga liizum var 
m1? Elimizin siiriildiigii hangi madde var· 
d1r ki i.:zerinde kimyanm azc;ok tesiri ol

masm? T oprak mahsulleri bile on dan 
miistagni kalmaml§hr. Bugi.in kimya, ade
ta bir medeniyet olc;i.isi.idi.ir. Kimyada en 
ileri giden milletlerin, medeniyette en ile· 

ri milletler oldugunu yalanci c;1kmak~an 
korkmakslZln iddia edebiliriz. Almanya· 
nm; en bi.iyiik kuvvet kaynaklarmdan bi· 
ri de kimya endiistrisidir. T a§komi.iri.in • 

den boya, boyadan bir siiri.i hastabklara 
ilac ~tkaran Alman kimyacthgidu. Gene 

ta§komi.iriinden elde edilen binbir madde 
arasmda, Alman motorlerinin kam de • 
mek olan sun'i benzini yaratan gene AI· 

man kimyageridir. Almanyada bulunmi• 
yan her maddenin yerine «ersatz» lanm, 

yani sun'ilerini ikame eden Alman kim • 
ya sanayiidir. Bu gidi§le Almanya kim • 
yacthgmm, bugday ekmeden dogrudan 
dogruya topraktan ekmek <;1kannasma 

bile intizar etmek laz1m gelecek. 

Bugi.in izmitte temeli atJ!an kimya 
fabrikasJ da tuzdan sanayide kullamlan 

bir takim kimyevi maddeler <;tkaracaktJr. 

Y arm, icab ederse, <;;amaltt memlahasi• 

mn tuzlanm, bizi zehirli gazlerle bogmak 

istiyecek herhangi bir di.i~manm cigerleri
ni parc;ahyacak bir mi.idafaa silah1 baline 

getirecektir. Bugiin, tahakkuk sahasma 
girmege ba§byan kimya endlistrisinin e • 

hemmiyetini k1saca kaydettikten sonra, 
Ti.irkiyenin endiistrile§me sabasmda yap• 
tJg1 biiyiik ve muvaffakiyetli hamleye ge· 
lelim. 

Y eni rejimin ilk y11larmda, endiistrile§• 
me yolundaki <;ah§malar, bir mi.iddet geli~ 
§igiizel idare edilmi§, li.izumlu li.izumsuz 
fabrika ve imalathaneler kurulmu§tu. Ce
lal Bayar lktJsad Vekaletine ge<;tikten 
sonrad1r ki endi.istrile§me i§i, programh ve 
planh bir §ekil ald1. Her i§te muvaffaki· 
yetin SJTn; program ve plandadJr. ilk 
adtm olarak 1933 yazmda Si.imerbank 
kuruldu ve 1934 mayiSlndan itibaren, be§ 

senelik birinci endiistri programmm tatbi· 
kma ba§land1. Bu programm ana prensipi 
§Uydu: Ham maddesi memleket dabilin
de yeti§en ve mamul hale getir~dikten 
sonra memlekette ~;ok istihlak edilen sa· 
nayii ilkonce kurmak ve boylece di§anya 
verdigimiz milyonlan memleket dahilinde 
b1rakmak. 

Boyle yapmak hayati bir zaruret ol· 
mu§tu; c;i.inkii ihracahmmi nazaran itha
lattmJz arta arta aradaki fark 1929 sene
sinde 1 00 mil yon lirayi ge~;mi§ti. Bu kor• 
kunc a~1k, devam edip gidemezdi. Dev• 
let, bu a~Jgi kapatmak i~in bazi menfi 
tahdid tedbirleri almakla beraber, asil 
mi.isbet tedbir olarak en fazla kullandigt· 
m1z mallan, memlekette yapmanm yolunu 
tuttu. !Ik be§ senelik programda, ehemmi· 

miyet ve miistaceliyet masile §U be§ §Ube 
vardt: 1 - Mensucat endi.istrisi, 2 -
Maden endi.istrisi 3 - Selli.iloz endi.istri· 
si, 4 - Seramik endiistrisi, 5 - Kimya 
endi.istrisi. Bu be§ endiistri §ubesinin se· 
nelik ithalatJ vasati 7 4 bu~uk mil yon lira· 
YI buluyordu ki ithalatJmizm yi.izde 42 
bu<;ugu demekti. Bu 74 bu<;uk milyon li· 
rabk ithalatm 47 milyonunu da pamuklu 
ve yi.inlii mensucat te§kil ediyordu. 

Be§ senelik planm tatbik1 i<;in ilkonce 
2,400,000 liras1 h Bankast ve 41 bu~uk 
milyon liras1 Si.imerbank tarafmdan temin 
edilmek i.izere 44 milyon lira tahsis edil· 
mi~; fakat sonra, bu miktar bir hay li artl· 
nlmt§tlr. 

Birinci be§ senelik plamn in~asmt ka • 
rarla~tJrdJgi fabrikalarla sonradan plana 
ilave edilen fabrikalarm bugiinkii vazi· 
yeti §Oyledir: 

11 fabrika bitmi§, ~ah§!yor, 
4 fabrika in§il halinde, 
8 fabrika yap1lmak lizere. 

Aynca 4 biiyiik §eker fabrikasJ da ku
rulmu~tur. 

Planm 1934 maylSinda filen tatbifina 
ba§land1gma gore, miiddeti 1939 yaz1 
girerken bitecektir; o vakte kadar diger 
fabrikalar da elbette yapJ!acaktJr. ,Sunu 
da kaydetmek lazimdJr ki baz1 fabrikala

rm §imdiden tevsii laz1m gelmektedir. Ni
tekim kag1d endi.istrisinde, birinci fabri
kamn a<;!lma toreni yapibrken selliiloz 
fabrikasile beraber ikinci bir kagid ve kar
ton fabrikasmm daha temeli atJlml§tlr. 

Tiirkiyenin endi.istrile§mesi gibi muaz • 
zam bir i§te, dart ytl i~inde yap1lan bu 
kuvvetli ve muvaffakiyetli hamleyi, pro
gramh ve planh, bilgili ve enerjik bir c;a· 
h§maya borcluyuz. 

; 
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[ KU~Uk hi kAye 

0 pazar. giinii, her pazar yapbgt g~bi j otomat gibi dansediyordu. ~olka bitinee 
Paul - Louts tozlu uzun yollar katehm~ ba~mt kaldtrdt ve iirperdi: Iri mavi goz
ti. Hafif ve saglam velosiped gene ada- ler tekrar ac;;tlmt§ ve kendi goz kapaklanm 
mm dostu olmu§tu. Miilayim makine u- indiriyordu. Melek gozleri I Paul-Louis 
nutrnasma yardtm ediyordu. Hayaller ona bakmak istedigi zaman, gene klZln 
birbirinin pe~stra geliyordu. Gene adam iri gozbebekleri siyah kirpiklerin golge-
mesafeler altyor, teneffiis ediyor, bazan sir.de gizlenmi§ti. Akordeon bir valse 
kiic;;iik bir kabareye giriyor, m~terilen ba§hyordu. Mavi gozlu dansozii kollarm
selamhyor, bir bardak bira ic;iyor ve ba· da uc;;urdugunu sanan gene adam bira ile 
§tnt ahp gidiyordu. Nihayet, diiz ve ni- sarho§ olmu§tU. Gumu§ kijpeler siyah sac;;
hayetsiz eaddeleri seyrederek uyuyaeagl lar arasmda titre§iyor, bir gelineik c;ic;egi 
kasabasma gotiiren yo]u tutuyordu. Ha- gibi yuvarlak ve ktrmtzt kuc;;iik agzt ac;;th
yalin biri digerini kovar. Bu yirmi dokuz veriyordu; bluzu altmda gogsu beliriyor
ya§mdaki gene adam c;;ok c;;ekmi§ti. K1r- du. Siyah kirpikler ktmildadtlar, dansoz 
larda donun bir sabah oldurdiigu ve bir gene adamm bakt~l<:.nnt yakaladt, ktrmt
me§e kiitiigu gibi kaskab kesilmi§ olarak z1 dudaklar titrediler. Vals bicrni~ti. Fa
bir el arabasmda bulunan sarho§ babas1, kat mademki bu yabanet adam kendisi
c;ceuklugunu harabeye dondiirmu§tu. Ba- ne bu kadar tath giilumsuyordu, ona ne
basmm olumunden sonra hayatla muea- reden geldigini sordu. Gene adam kendi
dele etrnek meeburiyetinde kalan Paul- ni takdim etti: 
Louis eesaretini karbetrnemi§ ve gencli- « Ad1m Paul - Louis'dir. Chemin -
gin in butUn ate§i ve kuvvetile i§e san!- F'ourehu' de oturuyorum.» Bu gene ktz
mt§h. da sihirbaz gozleri vard1. DC:< ay sonra, 

Annesi daha babasmin zamamndanbe- gene adam, ameasma ve halasma veda 
ri hastahkh bir kadmd1. Bir iskelet gibi eden dansozii beraberinde gotiiriiyordu. 

ta zaytflamt§ ve bir ayva gibi sarannt§tl: Sabahtanberi kans1yd1. Paul - Louis'nin 
«1 ilaea muhtaedt; btrakm ki ilaclar onu ol- giizel siyah bir fotr §apkast vardt, siyah 
m mekten altkoyamadtlar. Annesinin olu - elbisesi me§in kadar sert duruyordu, ya-
ra munden sonra Paul - Louis, cazibesiz, kasma bir giil tak..•m§h. Gene kadmm a-
ltt dar kafah ve astk surath, giinleree c;;ah~ c;;tk kadifeden bir §apkast ve ac;;tk poplin-
~ tlg1 halde agztnt btc;;ak ac;;maz hasis bir den giizel lbir robu vardt. Demek ki iki 
k i ev kadtm olan ablasile beraber ya§adt. saat yiiriimege mecburdular. Ak§am yo-
g( Zaten Paul - Louis evlenmegi dii§iinu - lun iki tarafmdaki kara agaclann altma 
Y< yordu: Su kenarmda oturan bir gene k1z1 sinmege ba§lamt§tl bile, fakat onlerinde 
.;e seviyordu, onun gizli viieudunden aneak gok ktztldt. Solmtyan ve kendilerini bek
ce yiizunu ve ellerini gorebilmi§ti. hte Pa - liyora benziyen bu ziyaya dogru elele 
$e u! - Louis onu bOyle seviyordu. Maalesef ko§tular. Bir§ey konu§muyorlard1• Gene 
tir fakirler ve maheublar c;;ok gee;; kahrlar. kadm, terkettigi iki ihtiyan • amcasile 
m Bir sene evvel, gene k1z, kendisini §ehir- teyzesini _ du§iinuyordu. paul • Louis, 

de gezdirmek teklifinde bulunan zengin saadetini ve gururunu goremiyeeek olan 
le ve kekeme bir kom§unun hediyelerine da- annesini dii§uniiyordu. Baztdan bazt bir
hi yanamamt§h. ;lehre giden on sekiz ya~m- birlerine guliimsi.iyorlard1 ve etraflarmda 
bt daki bir gene ktz ekseriya gittigi gibi uzanan peyza] kendi rnallan gibiydi. 

Ye donmez. Bu vak' aYJ Paul - Louis'ye an- Vakur ve dilsiz ne§' elerini seyreden agae
lctttlar. Fakir ve mahcu~ Paul- Louis, lti Ian, evleri, o;itleri, degirmenleri seviyor-

ei ik aydanberi her pazar ve her per§embe lardt. Guzel hikayelerini c;erc;;evelemek 
fe ak§aml kaptstm c;aldJgt kiic;;uk eve bir ic;in, her§eY orada, yolun kenannda, bir 

daha ayak basmadt. 1 I patikanm donemecinde, bir tar amn or-
u T eessuru sessiz ve gizliydi ve a blast d bi tasmda, ufuktaydt. Daha uzakta, iger 

bu hususta ona hi~tbir §ey sormamt~h. zi- hareketsiz §ahidler onlan bekliyordu. 
z~ ra onun dii~undugiinii asla roylemedigini 
k! Y anm saatlik bir yiiruyii§ten sonra 

biliyordu. Paul - Louis daha evvelden Paul - Louis: «J ul:a, bu geee etraf buz 
e~ evlenme parasm1 bir yana koymu§tu: Bu d b d' 

k d tutaeak! » dedi. Gene ka m ceva ver t: 
y; para ile bir velosiped satm aldt ve en i- · · 
k; <<T eyzem tbr sakstlanm diin gece 1c;;en 

sine sevgilisini unutturacak hayaller bul- aldt Paul _ Louis». Arttk arazinin hu-
la mak umidile yollara du§tii. Belki, kendi- 1 d 
i.ic sine kalbini ve kapmm a<;aeak bir ba§· dudu yoktu, zira ak~am, ~aran tgm a ara

zi goke kadar uzamyordu. Orada, <;ok 
y; ka gene k1z bulabilirdi. Uzun yiizii giizel b ' · )u uzakta, yalmz gul ipekten 1r ne.Vl e§arp 

degildi, fakat Paul - Louis'nin merd bir yolun sonunu go:>teriyordu. Biiyiik ova
aJ adam qldugunu herkes biliyordu. Bun- da ufaldtk<;a ufalmt§, oylece gidiyorlar-

dan ba§ka. onunla evlenen gene ktz di ve onlara oyle geliyordu ki biittin bu 
le ac;hk ve felaket nedir bilmiyecekti. Hatta ooze gori.inen alemin kralic;;esi ve krahdtr
k gene adamm mii§fik ve ihtirash bir koea 0 

g olmast da miimkundii. Yiizunun vakur lar; ve daha ileride maEkaneleri geni§li-
lt maskesi ic;;inde hareketsiz gozleri baz1 - yordu. Y arabbim! Di.inyada nekadar da 
y dan bazt aydmlamyordu: Gozlerinde bir bahtiyar olunabilir ve goriilenler nekadar 
I< kac;; saniye garib bir panltt yamyordu; da sevilirmi§: Beyaz bir ftsttk ag~ci, 
k gene ktzlar bu garib panlttyt gormi.i§ler- bodur bir c;;an kulesi, bir trmagm mem a
t! dt ve kalbleri c;arpml§tl. F akat Paul _ mda kaybolan bir sogud; bir peneered_e 

Louis o kadar esrarengiz ve sukuti idi ki! titriyen kii<;iieiik bi: l§tk! Kitablarda, btr 
b Zengin kekemeden listiin <;tkmt§a benzi- degnek darbesile evlerin ta§lannt ek~e~e 
c yordu: Ayni olc;iilii ve em in tavn rnuha- ve kan §ekere kalbeden perilere datr ht
li fuza etmi§ti. Belki bunun ic;;in kimse ken- kayeler vardtr. Omlirlerinde, ovada bu 

disine o naho§ vak' ayt tekrarlamadt. As- sisli giin sonundan daha giizel bir§ey gor-
1! hna bakarsamz, c;ok c;ekmi§ti, ve ak§am- memi~ olan Julia ile Paul - Louis'nin Ci
k Ian. ba~t onune igik, evine donerken. nunden bir peri geC;<iyordu. 
~ yoldan ge<;enler, kendini asmaga giden Bununla beraber etraflanndaki saha 

bir adamla kar§tla~ttklarma zahib olabi- gittik<;e darahyordu, c;ur.ku iyiden iyiye 
r lirlerdi. F akat hafif bir gi.iriiltii _ kmlan geee oluyordu; faht geeenin kendilerine 
t bir dal, ayak sesi, bahkc;11 ku§unun uc;;u- muhabbetle bakttgmt bi!;yorlardt. Nihai §U ... ilah - duydu mu ba§tnt kaldmyor ve yet birbirlerine yaslandtlar. «Korkmu -

onune bakryordu. Sonra velosipedini yor musun Julia?». Gene kadm ayakla
c satm aldt. Ve o pazar giinii (bir ak~am- nnm ucunda dogruldu: «Haytr Paul -
r dt), konak yapmakslZin bir kasabadan Louis, korkmuyarum. Topragm nekadar 

digerine gitrni§ti. V adiye inrnege haztr- giizel koktugunu farkettin rni ?» Elbette 
1 ken, ciimbii§ yapilan bir yerden gec;;ti, ki toprak guzel kokuyordu. Zaten e:r~f
l akordeon sesine dayanamadt, yolun lannda her§ey mi.ilcemmeldi. Bu gttttk-
1 kenarmdaki kahveye dogru gitti. V elosi- c;;e geni§liyen ak§amda ufaetk olmu§lar-
1 pedini hangarda buakarak kahareye gir- dt; en yuksek agae kadar ve en inee c;an 

d1, mu§'terileri selamladt - hiQbirini tam- kulesi kadar ebediyetin yakmmda idiler · 
m1yordu - ve tezgahm oniinde ayakta du- Yeni iskarpinleri Paul - Louis'nin ayak
rarak bir bardak bira istedi. Paul-Louis lanm stkttg1 halde gene adam ~ikayet et
birasim ic;tikten sonra, bp1ya dogru gi- miyordu, c;;unkii evleri goriiniiyordu. 
derek bir kanadma dayandt ve vals ya- Paul - Louis sordu: <<Actkmadm m1 
pan c;;iftlere baktt. MUzik onu sinsi sinsi Julia?». Gene kadm eevab verdi: «T e • 
sarho~ ediyordu: Aylard1r matem ic;;inde §ekkiir ederim Paul - Louis. Yukanlar
ya amt~!t. Tavandan sarkan lambanm dan bir akordeon sesi duydun mu? Par
tslgl altmda, mavi seten robu ic;inde ince- ~a giizeldi.». Akordeonda c;ahnan parc;a 
c.k duran bir damoz, golgede oturmu§ elbette ki guzeldi. Zaten etraflarmda her 
b:r kadma dogru igiliyordu. Dogruldugu ~ey teganni ediyo:t;du. Y almz yiizi.inu, 
zarnan gozleri Paul - Louis'nin gozleri- bcynunu ve ellerirri bildtginiz bir gene 
ne takt!dt. Gene ktz altmhydt: Mat ve kadmt evinize geti~diginiz gecenin ~arkt
inee bir c;;ehre, koyu siyah sat;lar. Gene st. boyle bir ~arkt elbette ki namiitenahi 
ktz tekrar igildi, bu sefer, kadmm yam- giizeldir. Boyle bir §arkt hayatta ancak 
na gelip oturmu§ olan sakalh ve ham bir kere duyulur, bu a§k ~arktstdu. Pa
§apkah bir adama dogru, tekrar ba§lnl ul - Louis ile Julia'nm a?k §arklSI. Ka -
kaldmnca, kendisile dansetmek istedigini sabalar uzerinden mubarek bir riizgar 
ihsas ettiren Paul - Louis'nin gozlerile gibi get;iyor. 
t krar kar J!a~tt. Gene ktz ba§ile «peki !» « Yorulmadm m1 Julia?». Gene ka
d~di ve parterde bulu§arak, polka_ya ha§· dm erkegine daha asabiyetle yasland1: 
hyan ~tiftler arasma kattldtlar. Ikisi de <<Ayaklanmdan rahatstzlm Paul - Louis. 
miizige hemen uymu§lardt: Doni.iyorlard1. Bu yeni iskarpinler .. ». Gene adam, ka
Paul - Louis damma baktyordu. Uzun nsmt kollarma alarak havaya kaldtrdt, 
siyah kirpiklerin golgeledigi gozler rna- yuzunun, sa~larmm. boynunun, a~1k renk 
viydi. Gene k1z kavalyesine mahcubane poplininin kokusunu teneffus etti. Paul
giiliimsedi ve goz kapaklanm indirdi. Louis onu kollarmda bir bebek gibi ta§t
~\rkek, akordeonu v~ tamburu unutarak, dt. Eve gelmi§lerdi. Gene adam yukunu 
gene klZln saten boynundan, sonra bluzu yere indirdi. Julia bir heykel gibi hareket
altmda yavaKa ktrmldtyan inee ve sert siz durdu. Erkek, paspasm altmda anah
gogsiinden ba§ka hir§ey gormiyerek, bir tan aradt, kaptyt ac;;tJ. ve kamma donerek 

Ba§muharririmiz ge'i~nlerde yerinde 
bir goru§le, Osmanh lmparatorlugunun 
inkirazt zamamnda ana vatandan ayn 
du§en Turk camialanndan bahsederken 
K1bns Turklerini de hattrltyarak hakla
rmda kendilerini cidden minnettar btra
kaeak sitayi§kar bir lisan kullanmt§h. 

Bu, ve «Cumhuriyet» in buna mumasil 
ne§riyatt, K1bnshlan otedenberi §ukran 
borcile kar§tkar§IYa bulunduruyordu. Va
tanda§lanm bu borcu yerine getirmemi 
bend en dilediler ve dediler ki: « Y az, 

magdur karde§lerini ana vatana anlat. 
T a ki anla§tlamamanm verdigi biiyiik 

Sonja Hen· e de Avrupaya geldi 
Sporcu artist yaz 
Riviera' da ge~irecek, 

tatilinin bir kismini 
bir miiddet de mem

ailesinin yan1nda kalacak leketinde 

tsttrabdan kurtula!Jm.» 

Anla§tlamamak .. Ne feci bir nasibsiz
liktir. Fakat zannetmem ki vatanda§la -
nm, bu kara bahtsn:ltktan - dedikleri gi
bi - nasibedar olmu§ bulunsunlar. Onlan 
Tiirkiye camias1 ic;;iude anlamtyan, ana 
vatana baghhklanm candan takdir etmi
yen acaba kac;; ki§i vardtr? 

K1bns hususi muhabirimizin, her ve -
sile ile yaztp gonderdigi ve bu siitunlar
da okudugunuz mektublar, gafil padi§ah
lann idaresizlikleri yuziinden vatandan 
eiida dii§IDU§ oz karde§lerimizin ana vata
na hayret edileeek derecede kuvvetli 
ve candan bagltltklanm anlata anlata 
bitiremiyor ..• 

Hamidiye mekteb gemimizin, Magu
sa'yt ziyareti esnasmda yap1lan tezahu
rat, her tiirlii tahminin fevkindedir. 

Yalmz ... 

Evet, yalmz, bugi.in onlar, o yetmi§ 
bin Turk, te§kilatstz ve himayesiz; §ef
kat ve alakaya muhtaedtr ... Onlan an
ltyoruz, onlan seviyoruz, o kadar ... 
Eger gazetemiz de olmasa, hu bikes kar
de§lerimizin ana vatana sevgisile baz1 
tsltrablarJ, haricde a5la ma'kes bulamtya
cak... <;unkii ne anyanlan var, ne so
rani an ... 

Biiyiik dostumuz !ngiltere devletinin 
Ktbnstaki Turk ekalliyetine muamelele-

Sonja Henie milli ktyafetiyle 

rinde gittikc;e artan bir hususiyet ve itina Paristen yaz1hyor: 
aranabilir. Lakin onlarla daha evvel hi- 1ki buc;;uk senelik bir aynhktan sonra 
zim alakadar olmamtz laz1m gelmez mi? Sonja Henie gene Avrupaya geldi. Bu 
Ana vatandan kendilerine ne derece sev- iki buc;;uk sene ic;;inde neler olmad1 neler! 
gi gosterirsek onlann ana vatana sevgi ve Gene ktz yava§ yava§ ilerledigi sinema 
rabttalan da o derece canh ve daima ha- sahasmda epey muvaffakiyet kazandt ve 
reketli olacak degil midir? Amerikada c;;evirdigi filimlerin saytsl 

Re, ad Mahmud dordii buldu. Fakat Sonja butun faali • 
.....,=====....,--~!!!""'"----....,=!"! yetini beyaz perdeye de hasretmedi, ay-

- - -- - ni zamanda diinya §ampiyonlugunu mu-
Aleni te§ekkiir hafaza -edebilmek ic;in buz uzerinde kay-

rna ekzersislerine de devam eyledi. 

c;;ok memnunum. Saniyen iki ay kadar 
bir miiddeti de memleketimde ge<;ireee -
gim eihetle son derece mes'uduml 

Dedi. Karde§i uzun boylu, fakat mah
eub tavtrlt bir gene .. Annesi, eksik olma
sm diye miitemadiyen bavullan saymak
la me§gul!.. .. 

Sonja Henie: 

- Kt§tn da, diye ilave etti, tekrar 
Avrupaya gelmek niyetindeyim! 

- Spor yapmak, buz uzerinde kay

mak ic;;in mi? 

RAD't 
ANKARA: 
12.30 karlljlk plak ne§riyatl -

la tiirk muslki.sl ve halk 
ajan.s haberleri - 18.30 
18.50 ~ocuklara masal (Masai 
tiirk muslki.si ve halk §arkllart 
din) - 20 saat ayan ve arabca 
20.15 tiirk muslki.sl ve halk 
tor Cemllel - 21 
mal Qagla.r) - 21.15 stiidyo 
s1 - 22 a.jans haberlerl - 22.15 
gram ve istikl:i.l ma.r§l. 

ISTANBUL: 
12.30 pl:i.kla tiirlk mu.slklsl -

dis - 13.05 pl:i.kla tiirk muslkisi -
tellf plti.k ne~riyat1 - 14 son • 
miizik: Tepeba§l Beledlye u<u•~~-·-
len - 19.15 konferans: Dr. 
(Beynelmllel kadtniar kongresll 
ayan: Grenvl~ rasadhanesinden 
Nezihe Uyar ve arkad~lan r.ar .. •···~ 
muslk!sl - 20.45 hava. ra.poru 
Rtza Dogrul tarafmdan 
21 sa.at ayan _ orkestra - 21.30 
musiki.si: Nurl Halil ve arkad 
miizik ve varyete: Tepeb~t 
~esinden naklen - 22.50 son 
ertesi giiniin program! - 23 saat 

YabanctiD4~r~~z:IeJru1 

miintehab par~alat 
Operalar 

17.35 Floransa I : Fedora 
nun) gra.mofonla.. 

21.35 Briiksel: VIlhelm Tell 
nlnJ. 

22.05 Roma. I : Francesco 
(Zaruionai'ninJ. 

23.05 Polonya lstasyonlar1: Sevil 
(Rossinl'nin) kiSillen. 

Biiyiik konserler 
17.05 Frankfurt: Haydn, Be~ethoV•"" 

zart'm eserlerl. 
19.55 Londra: Mozart'm eserlerl. 
20.15 Miin!h: Volf, Schumann, Jt. 

uss, Pfitzner'ln eserleri. 
20.35 Kolonya: Mozart, Beethoven. 

in eserlerl. 
21.35 Paris (Radio): Veber, 

cti'c;iincii semfonl) nln 
22.05 L:i.ypzig: Serenadlar. 

Oda musikileri 
18.25 

19.05 

19.30 

19.35 
20.15 
20.15 

22.05 

British National: Schubert'!Il 
Jeri. 
Danzig: Schumann ve 
in eserlerl. 
Beromiin.ster: Ba.ch'm plyano 
siklsi. 
Bresiav: Brahms'm bir sona~ 
Hamburg: Schubert'in ~arkll 
Viyana: Brahms'm bir ke.Jil!ll) 
natt. ~ 
Sottens: Nefesll sazlardan IXl., 
keb oda muslkisi ta.Jommtn 
seri. 

22.20 Kolonya.: 2000 eratm t,tiraJdle 
keri bando. 

22.30 Frankfurt: Schubert'!n eser!erl
f3.35 ist~olm: prahms'm 

p!yan.o 1~!n yapt1ih blr 

Operetler Dort senedenberi miipteU olup rnuh
telif ve uzun tedavilere ragmen hi~bir 
miitehassiSln tedavisine muvaffak ola
madlgt (pisoriasis-daiissemef) hastahgt
m klsa bir zamanda ~ifayab eden Hay
darpa§a Niimune hastanesi cildiye ve 
efrenciye miitehasstsi Bay Nuri Osman 
Erene ebcdi minnet ve ~iikram vecibe 
bilir, bu hususta §efkatkar ihtimammt 
esirgemiyen hem§ire Bayan Saadete de 
dedn saygtlanmt sunanm. 

BirkaC;< giin evvel Londraya vast! olan 
artist orada §erefine verilen ziyafetlerde 21.05 Pra.g U 

h Zl b I d kt b .. t Zarif bir Saks vazosu gibi •uh inhina- ninJ · 

- Orast belli olmaz !.. 

istanbul T. C. Ziraat Bankast Bugday 
servisi mcmurlarmdan Kemal Erokay 

Bundan bir miiddet evvel Amerika · 
dan gelen §irketimiz miimessili Bay 
Louis E. Stern'in Ankara seyahatinden 
avdetinde kaybettigi gayet ktyrnetli bir 
saati lasa bir zamanda buldurarak ~ir
ketimize teslirn ettiren c;ok degerli is -
tanbul Emniyet miidi.irii Bay Salih Kt
ltcla ikinci §Ube miidiirii Bay Nevzada 
alenen te§ckkiir etmeyi bir vecibe bi
liriz. 

Tiirkiye Kibrit ve <;akmak inhisan 
sahibi irntiyan Amerikan Ti.irki§ 

investment Korpore§on 

V EFAT 
Galatasaray lisesi mezunlanndan, Gii· 

zel San'atlar Akademisi mimari ktsmt 
talebesinden Sahir ince uzun zaman -
danberi mustarib oldugu rahatstzltktan 
kurtulamtyarak vefat etmi§tir. Namazt 
bugiin i:igleyin Erenkoy istasyon cami
inde eda edilecektir. Allah rahmet ey-
lcsin. 

Haydar Rifattn 
eserlerinden 

Karagi:imlekliler 
Etriisk Vazosu 
ilk A§k 
Hic;in Oliimii 
Efendi 1le U§ak 
Vikontun Oliimli 
tklirnler 
IJliiler Evi 
l"elsefe 
Kiir;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesl 
Anar§izm 
Farrnasonluk 

thtilA.li 100 Kr. 
20 • 
50 ~ 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

100 • 

yavaKa: «Ko!llillmuz ihtiyar Louise a
te§ yakm1~ Julia. Benden korkma Julia» 
dedi. 

V e ic;;eri girdiler. 
<;eviren: 

CEVAD SADIK 

a r u un u an sonra ugun ayyare • 22.05 Kopenha.g: Giizel Gala.thee 
ile Parise geldi ve Bourget karargahma larla aramiZdan geC;<ti, kendisini bekli - pe'ninJ birinci perde. 
indi. Y amnda annesi ve kiirk ticaretile yen otomobile hindi. Askeri bandolar 
i§tigal eden karde~i vardl. c Bir ik i satlrla ) 19.25 Vlyan;-;-uhtelif ha.va.la.r. 

Sonja Henie, u<; giin Pariste kaldtk- ...._______ _ ________ $arkr konserleri 
tan sonra Akdeniz sahillerine gidecek ve 
Riviera' da on be§ giin istirahati miitea
ktb Oslo'ya hareket edeeektir. 1ki ay 
kadar olan tatil miiddetini ailesinin ya
nmda gec;;irecek, birineite§rin ipt.idasmda 
tekrar Holivud' da bulunacakttr. 

Uzun bir seyah.-..tin kendisine vermi~ 
oldugu yorgunluga ragmen sporcu artist 
Bourget' de kendisini bekliyen gazeteei -
lerin, fotograf<;tlarm, sinemaetlarm ve 
mikrofonun kar§IS!Ila son dereee mute • 
bessim bir halde atladt. Havai mavi bir 
zemin iizerine Or~id<! tezyinath kuc;;iik bir 
tayyor giymi~ti. F ranstzcayt o kadar se
li5 konu§amadtgt ic;;in biz gazeteeilerle in
gilizce gorii~tii. 

- Evvela Avrupaya geldigim ic;;in 

* Amerikanm en me~hur sahne ar -
tistlerinden oldu~u halde on iic; seneden
beri tiyatro hayatmdan <;ekilmi~ olan 
Maud Adams, Holivud'da cevrilmek 
uzere olan «Kaybolan <;ocuk» filminde 
ba~rolii oymyacakllr. * ingiliz edibi Charles Diekens'in 
«Carole'un yortusu» ismindeki eseri fil
me almaeak ve 1938 Noeline yeti~tirile
eektir. Bu kordelada ba~rolii Lionel 
Barrymore oymyacakttr. * Berlinde franstzea ve aimanca ola
rak iki version halinde « T aharin» ismin
de bir filim yaptlmaktadtr. Kordelaya bu 
ad muvakkat olarak verilmi~tir. Frans1zea 
versionunda baHolleri Michel Morgan'la 
Tramel oynamaktadtrlar. 

• • 1938 -39 mevsimi filmlerinden 

Jack Holt "Caniler istirahat ediyorlar! " filmindeki 
heyecanll muhakcme sahnesinde 

Holivud' daki «Columbia» §irketi ba§· sum §ekline giren canilerie rnahkfun ol
rollerini J ak Holt'la Mercia Ralston ve mag a yakla§an masumlar c;arpt§makta i
Russell Hopton'un oynadtklan bir mace- sel~r de teferruat c;;ok ustahkh tertib edil
ra filmi c;;evirmi~tir. Bu kordelada da ek- mi§ oldugundan kendi benzerleri arasm
sen zabtta dramlarmda oldugu gibi rna- da gaze t;arpan bir eser olarak tamnm1~ttr. 

MELEK - SARAY ve iPEK sinemalannda 
Programlarma ilaveten 

italya • Macaristan futbol ma~1 
Diinya Kupas1 Final mac;1 

21.15 

20.35 

21.05 
22.05 

Miin!h: F.Hiinl: M!ha.csek (SO 

no), G. Hann (baritonJ. 
Starssburg: Erika Rokyta (SoP 
no). 
Berlin: Trest Rudolph (Supr 
Biikre$: Caruso (gra.mofonlaJ. 

Bu gece §ehrimlzin muhtelif semtlet 
deki nobet<;i eczaneler: 

istanbul ciheti: 
Emlniin iinde (Be$ir K;;~malJ, Alemdat 

(Strri Rasrm), Kii<;iikpa.zarda (Hiiseyin ~ 
Jus!), Kumkaptda (A.sador), ~hza.debaf 
da ('Universite), Karagiimriik.te (FuadJ, })-' 
sarayda <Sarim), Fenerde (VItali), SaiXlaS. 
yada (Teofilos), Baktrkiiyiinde (Mer.Ke~ 
~hremlnlnde (HamdiJ , Eyiibde (HikiXle 
Atlama.z) ecza.neleri. 

Beyoglu ciheti: 
istikl:i.l ca.ddeslnde (Kanzuk), Da!redl 

(Giine~J, Ha.Iask:i.rgazl caddeslnde (Hall'" 
Taks!mde (Nizameddin), Tarlab~mda (rJi• 
ha.d), Galata Top<;ular caddesinde (speti• 
dis), Kasrmpa.,ada (MiieyyedJ, Hasko1d' 
(Neslm A.seoJ, Ortalkoy, Arnavudkiiy, Bebi'J 
ecza.nelerl. 

Kadtkiiy S<igudlii <;e§mede (Osman Hultl' 
s!), Biiyiikadada (HalkJ, Heybellde (Tanll~1 • 
Uskiida.rda. (Orner Kenan), Be§ikta~ta (VI• 

din), Beykoz, Pa§abah<;e, Anadoluh!sarl ee' 

zanelerl. 

Tepeba§l Bah~esinde 
RiCiARDI • FiliPiDiS 

Yuoan Operet Trupu 
Bugiin 17 de Matine 

ve bu ak§am suvarede 

3 Marikes 
ilave olarak perde aralannda 

ilk defa 

Mezey's 
Me~hur revii heyeti 

11 Temmuz Pazartesi ak§&ml 

Cingene Kan1 
O peretin1o ilk temsili 



10 Tcmmuz 1938 
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onguldak havzas1nda 
terakki ve tekimiil 

_ 12.~:omiir havzamtzda on be, yd i~inde yapdan 
:U:!¢pler her bakundan biiyiik bir inkdab1 ifade eder 
dede1 

:n ~~ Zonguldak (Hususi) - Diinya ikh
~ue.rl d §artlan serbest ikhsad kaidelerine is -
csen~tad ettigi malarda komurlerimizin istih -

1on ~ k hududlan tetkik edilirken Ad alar de
yar zi, 1skenderiye, Suriye; Akdeniz hav-

:1.~~ Cebeliittanka kadar bir mmtaka goz 
12.~;nune almtr, ve bu mmtakalarda Turk 
· i::io ?mu_r~ rakibsiz saytldtgmdan istihsal §e
sindeDillenm modernize ettigimiz takdirde bu 
h.!Il~ahanm komur stoku Zonguldak komiir 
~ ~aJI'avzast ad ve ttlak olunurdu. 
~nd~ Di.inya ikhsadiyatmm son takarriir e-
20.4~(:n §ekli nazari ,.e ikhsadi kaidelere de
~:.:.I!, d:v!etlerin mali ve ikttsadi vaziyetle
a!l • •.ne tabt olduktan sonra i§ daha c;ok ciddi 
~diY: ur ehemmiyet iktisab etmi§ oldu. 
~~~~ .. Burada ~unu demek isterim ki; harici 
dell )lya~a.ya mal satmak bir rekabet ve thti-

fac 1§1 olmaktan bamba§ka bir §ekil al
l.t nt§, bunun ic;in harici piyasaya mal sat -

~ak i§ini ferdi veya cem'i miiesseseler de· 

110rdJ8d, devlet mekaniunas1 idare etmekte bu
lunmu§tur. 

~ Burada bu noktai nazanmtza bir misal 
~verelim: 

~ . Zonguldak havzas1 kar§tsmda 150-160 
1 bt m~! mesafede bulunan Romanyaya kO

mur satamazken, yedi, sekiz bin mil me
safeye, Brezilyaya, bin be§ yliz mil me

•ell• safeye Marsilyaya komlir gonderiyor, 
omanya 150 mil mesafede Zonguldak 

t. ~ havzas1 dururken ( 1500) mil mesafeden 
V F r~ns1z komiirii getiriyor. 

1
' • Iktisadi §artlar dU§uniiliince Tiirkiye • 

!tll nm F ransaya degil, F ransamn da Ro -
IerL ~anyaya degil, Tiirkiyenin Romanyaya 

1hracat yapmast daha dogru, daha mu
vafJk goriiniir. 

1 ~ F akat diinya ikhsad §artlan o kadar 

10;f degi§mi~tir ki, bu i§ler ikusadi nazariye~ 
lerle degil, devletlerin takdir ettikleri ih

> ~ tiyaclara uygun olarak !;evriliyor. 
,~. Bu, boyle olunca devletin me§gul cla
af- cag1 ihrac e§yasimn da kemiyet ve keyfi
tl • yet itibarile biiyiik bir k1ymet ve degerde 
~ bulunmas1 laz1mdu. 
~-~ Bugiin biitiin diinyada en ktymetli 
, ,. madde komiirdiir. Komiir her§eyin anas1 
· ve mayas! saythyor. Petrolu olm1yan 
~ ~ mem.leketl_er bile bu ihtiyaclanm komurle 
I tatmm ed1yorlar. Bunun i~indir ki biiti.in 

diinya devletleri siyasetlerinin ba§ma ko
miirii almt§lardtr. 

Tiirkiyemiz; dii~man ordulanm hu -
'Jf dudlan dJ§ma atarak askeri istiklaline. 

Lozanda imzalad1g1 musalahaname ile 
siyasi istiklaline sahib olduktan sonra bu, 
iki istiklali biitiinliyen ikttsadi istiklali he
def yapm1~ mali ve ticari sahada ileti a· 

t d!mlarla hedefe ko~arken maden istihsali 
sahasmt da ihmal etmemi§tir. 

Ancak Osmanhhk madencilik alemi
ni ~e ecnebilere a-;tk bulundurdugu cihl't
l~~n ki gene Turk Cumhuriyeti; mad en -

~ c1hk ·1 · · · · 1 1 a emm1 1mtlyaz ari e, sermayesile 
teknisyenile agyarm kucagmda bulmut : 
tu. 

Bu vaziyet ve §art dahilinde Cumhuri
yet madencilik siyasetinde istihsale hakim 
olm ~ b' · · 1~ agl mnct P ana alm1~, ve bunun ic;in 
~er~eyden evvel (I ) Turk teknisyen ye· 
h§hrmek (2) milli sermaye tedarik et -
rnek, (3) ecnebi imtiya~lan refetmek, 
~ 4) Rasyonel bir i~letme meydana .,e • 
tumek. 0 

ikttz~ _ettigi neticesine varmt$tl. 
. Esermm ic;inde kemali tevazu ile kendi-

nJ sakbyan d. 1 .. d 
bir .. v~ ~n. ye I Yl 1~m e yurdun 

<;kok ko§est g1b1 Zonguldagm da bahti
Dl a • t'kb )' . B ' 15 1 a 101 parlak yapan k1ymetli 
y :t~ika~Jmtz Celal Bayar, bir zamaniar 

b~ • blr zamanlar bankact ve meb'us 
ve n lam l V k') B . an ar gene e 1 ve bugi.in de 
a~vebl olarak bu plamn ilk li~ k1smm1 

sesstz, sadas1z ba~ard1. Bugiin de dordun-

Dikkats1zhk 

Orhangaz1li Osman isminde 60 ya§la
rtnda bir ihtiyar, istiklal caddesinden 
gcr;en vatman !r[anm idaresindeki 159 
numarah tramvaym romorkuna ters ta
raftan atlam~, bu Strada Tuneldcn 

cii ktsm1 ba§armak arifesinde. 
ilham aldtgl membam kuvveti, t;vazu 

ve husnuniyeti bu mii§kiil i§i de ba§araca
gmda §iiphe buakm1yor. 

Dahili istihlak her y1l kendini ehem • 
miyetle hissettirecek kadar artiyor. Agu 
sanayiin faaliyete gec;i~i. elektrik tesisa
tmm santralize o)U§U onumuzdeki bir iki 
y1l i~inde dahili komlir istihlakimizi bir 
bu~uk, hatta iki milyona c;tkaracaktlr. Da· 
hili istihlakimizin muadili miktan kemali 
emniyetle ihrac edebiliriz. ;>u halde c;:ok 
yakm bir istikbalde havza bugiinkii istih -
salini br misli arhrmak mecburiyetinde 
kalacakhr. 

hte bu suretle 3, 4 milyona varacak a
lan tezayiid istihsali, memlekete bir ~ok 
taraftan, bir c;ok f aydalar verecektir. 

Zonguldak komiir havzamtzda son en 
be§ yd ic;inde gorlilen terakki ve tekamiil 
her bak!mdan biiyiik bir ink1lab1 ifade e
der. 

On be§ yll evvel Zonguldakb ic;in rna
den bir afetti. Yemen, reji, Sllma gibi bir 
~ey. 

Maden; bugiin bir kazanc membat ol
mu~tur. Bunun ic;in on be§ y1l evvel koylii 
madene zaptiye kuvvetile geliyordu. ;>im
di seve, sevine i§ba§ma ko§uyor. 

Cumhuriyetin on be§ y1l evvel maden· 
ciye kanun kuvvetile yaphrmak istedigini 
milli mliesseselerimiz bugiin vazife olarak 
yap1yor. h mliesseselerinde merhametin 
degil, menfaatin yeri oldugunu bilen ma
denci amelesine yaphg1 sosyal yard1mda 
kar§Iltkh menfaatin icablanm gozonlinde 
bulunduruyor. Havza bir asnhk hayatmm 
seksen be§ y1hm Osmanhhk idaresinde 
gec;irmi§ti. 

Osmanhhk havzada ecnebilere kuca'k, 
kucak imtiyazlar verdigi halde bir tek 
Osmanh nazm bu seksen be§ ytl ic;inde 
bi.r defa havzaya ayak atmam1~. komiir
ciiliik dunyasmm ne ikhsadi. ne fenni, ne 
de sosyal ihtiyac ve derdlerile alakadar 
olmam1~hr. 

Bunun i~in maden ocag1 galerisi Os -
manh devrinde cehenneme a~tlml§ bir 
dehlizdi. Milli hiikumetin sihirkar eli bu 
galeriyi <;cnnete ac,:Ilan bir kap1 halinc 
koydu. 

~imdi havlamn her tarafmda bir tck· 
ni!C tekamUlii, bir imar sava§1 var. Bu sa
Va§ ~ok yakmda Cumhuriyete lay1k daha 
bir ~ok miiesseseler doguracak. Bununla 
beraber bu vaziyet bir intiha degi), bir 
iptida, bir son degil, bir ba§langtcdlr. 

Devlet adamlannm havzay1 her ziya
retleri havza i<;in bir ilerileme ve bir yuk
selme hamlesi dogurmu§, havzam1z bu 
ziyaretlerle bugiinkii mevkiine kavu§mU§· 
tur. · 

Buglinkii ziyaretler ise kulaklanmtza 
c;ok s1cak miijdeler f1S1ld1yor. 

Cok yakm bir istikbalde Cumhuriyet 
hiikumeti bilgisi, enerjisi, ve himmetile ~u 
siyah toprag1 altm yapacak Zonguldak 
da, bir saadet kaynag1 olacaktu. 

B. G. 

Almanyada evlenme ve 
botanma kanunlart 

Berlin 9 - Resmi gazete, evlenme ve 
bo~anma kanunlarmm Avusturya da 
dahil olmak uzere butlin Almanyada 
tevhidi hakkmdaki kanunun metnini 
ne~retmektNiir. Eski bo anma sebeble
rine, k1s1rhk, c;ocuk dogurmaktan is ·
tinkaf vak'a1an da ilavc edilmi§tir. 
Bir maden kuyusunda infilak 

Roma 9 - Cittaducale'de maden ku -
vularmm birinde bir infilak olmu~tur. 
Ug amclc olmii~, iki amele agtr surette 
yaralanml§br. 

bir kaza 

gelen vatman ibrahimin idaresindeki 
107 numarah tramvaym sadmcsine ma
ruz kalarak ag1r surette yaralanml§tlr. 

Yukanki resim, mecruha yap1lan ilk 
tedaviyi gostcrmektedir. 

iktlsadi ltareketler 

Deniz mahsullerimizden 
istifade 

Deniz mahsullerlmizden bugiin isti
fade ettigimizi iddia edemeyiz. Tabia -
tin Turk topraklan gibi Turk sulanna 
da bah!?ettigi zenginlik bizim i~in bu -
gun k1smen me\hul, k1smen de seyirci 
kaldtg1m1z bir hakikattir. Bunlardan is
tifade olunmas1, ak1p giden veya deni
zin altmda yatan bu servet kaynaklan
nm memleket Iehine istisman Cumhu
riyet hukumetince du~unulmemi§ degil
dir. Senelerdcnberi bu mevzular uze • 
rinde etrafh etlidler yap1lmakta ve pro
jeler haznlanmaktad1r. Yeni tesis olu
nan Denizbanka bu hususta muhim va
zifeler verildigi gibi ikinci be§ Y1lhk 
sanayi programtmtzm bir k1smm1 da 
deniz mahsullerimizin i§lenmesi mev -
zuu te§kil etti,gi malumdur. As1rlann 
temin ettigi kara mahsullerinin i§len -
mesi etrafmdaki tc~kilata mukabil pek 
c;ok iptidai kalm1~ bulunan dcniz mah
sullerinin istihsali ve istisman i§inin 
te§kilatlandmlmasl i§ine yeniden ba§
lamlmasl ve ba§ar1lmas1 elbette ki mu§
kiildiir. Cumhuriyet hukumetinin bun
da teenni ilc harekct etmPsini <;ok ye -
rinde bulmak Jaz1md1r. Fakat bunun 
yamnda, bu i§in arbk ba§anlmasma 
dogru ad1m atmak zamamnm da gelmi§ 
olclugu muhakkakbr. 

ikhsad Vekaleti Deniz Mahsulleri §U

besi mudurunun son zamanlardaki tet
kiklerinden bu giinlerin de r;ok yakla§· 
m1~ oldugu goriili.iyor. Bu il?in nekadar 
suratle ba~anhrsa o kadar faydah ola
cagmt izaha luzum yoktur. 

F. G. 

ihracat maddelerimizin 
kontrolu 

[Ba$makaleden devam] 

Devletin, murakabesini iizerine aldJgl 
ilk maddeler §unlard1: Fmdtk, yumurta, 
kuru iiziim, palamut. ilk netiteler, ilerisi 
i~in parlak iimidler vadediyorlard1. Gec;en 
sene, Kontrol mudiirliigiiniin tahsisau yiiz 
doksan yedi bin liraya ~1kanld1. 

1lk dort madde iizerinde muvaffakiyet 
tamdtr. Y abanc1 memleketlerdek.i mi.i§te
rilerden memnuniyet, te§ekkur ve te~vik 
mektublan yagmaktadu. 

Bu sene, Standardizasyon miidi.irlligii
niin biit~esi iic; yiiz bin liraya ve kontrol 
edilecek maddeler de dortten dokuza ~~
kanhm§ bulunuyor. Kontrola t$.~ yeni 
ihrac maddeleri §imdilik bugd y, arpa, 
tiftik, ynpag1 ve portakaldan ibarettir ki 
evvelkilerile beraber dt§ ticaretimizin 
yiizde kirk1n1 te~kil etmektedir. 

*** 
Atatlirk, seneba§I nutkunda ~oyle di

yordu: 

M ahsullerimizin miktanm artmnak, 
kalitesini yiikseltmek. istihsal masraflanm 
azaltmak. haslalrk ve dii§manlarile ugra§· 
mak i~in gereken teknik ve kanuni her 
tedbir vakit ge~irilmeden alrnmaltdrr. 

Kontrol faaliyeti bu arzulan, ihrac 
maddeleriroiz hakkmda dogrudan dogru· 
ya, alelumum milll mahsullerimiz hakkm
da da dolaytsile yerine getiren tedbirlerin 
en miihirrimidir. 

Celal Bay arm soyledigi gibi: 

- Bir maim iizerinde Tiirkiye men~e
inin goriilmesini, haric nazarmda, o maim 
kalitesinin ferninah haline getirmek mill! 
bir davadtr. 

Bu §ekilde ~ah§tld1g1 takdirde, o bu· 
yiik davamn kazan~lacagJ giinli uzak gor
miiyoruz. 

NADIR NADI -·--... ·-·--
Mare,al ~an•Kay-~ek~ 

nihai zafer <;inindir diyor 
f Ba.$fa.ratt 1 fncf sa.hftedeJ 

Cinliler 50 Japon tayyaresi 
dii,iirmiifler 

Londra 9 (Hususi) - Cinliler bugiin 
50 1 apon tayyarebini dli§iirdiiklerini ve 
be§ 1 apon harb gemisini de bombardt -
man ettiklerini ha~r vermektedirler. 
Komiinillt partisinin beyannamesi 

Hankeu 9 - <;in - J apon ihtilafmm 
y1ldonlimli miinasebetile Cin komlinist 
partisi bir beyanname ne§rederek ~an -
kanek'Je <;in ordusunu tebrik etmekte ve 
komiinistlerin ilk safta miistevlilerle har .. 
be devam edeceklerini bildirmektedir. 

Beynelmilel miidahaleye 
ihtiyac var 

Hankeu 9- Santral Niyiiz Cin A .. 
jans1 bildiriyor: 

Radyo ile ne§redilen bir nutkunda Ha
riciye Nazm Uang - ,Suang .. Uei, 12 ay 
siiren ciddi bir roiicadeleden sonra <;::in -
lilerin azim ve kabiliyetlerinden bir 1ey 
kaybetmediklerini soylemi§ Ve §U sozieri 
ilave etmi§tir. 

«- J aponyaya sermaye ve silah ver -
mek suretile apilan yard1ma nihayet ve
rilmt:lidil'. Uzak§arkta sulhu tesis etmek 
i~in heynelmilel b'r mlidahaleye ihtiyac 
vardu.>~ 

I DAZARDAN DAZAQAI PENcE!~~iNDEN 
Nam1k Kemal gemisi - Akd = Para - Radyo 
Babili - Harbin uzamas1 - Bir pardonun kuvveti 

N amrk Kemal gemisi 

Evvelki gun T rak vapuru, limanda, 
«Namlk J<.emal» adh bir yelken gemisi
ni batudt. 

Bu yelkenlinin sahibini tamsayd1m, 
kazadan sonra keudisine taziyetlerimi 
bildirir ve derdim ki: 

- Affedersiniz am rna geminize N a
mtk Kemalden ba~ka koyacak isim bu
lamadmlz mt? Biliyorsunuz ki zavalh 
vatan §airi talihsiz bir adamdt. Biitiin 
omriinde akmhya klirek c;ektigi ic;in, ni
hayet, istibdadm kayalanna <;arpmi§ ve 
batmt§h. Neden bu talihsizin adtm inti
bah ettiniz? Eger ~iire ve edebiyata faz. 
laca hayransamz, yelkenlinize talihli 
bir ~airimizin admt koyabtlirdiniz: Me
sela, Nam1k Kemal yerine Yahya Ke
mal diyebilirdiniz! Hem bu ~airimizin 
denize clair iki nefis manzumesi de var
dir; kendisi riizgarlan ve sulan bir kap
tan kadar iyi bilir; her devirde ve her ik
limde gemisini her ti.irHi su ve hava cere
yanma gore sev~etmekte mahir, bahtiyar 
bir §airdir. 

Zavalh Nam1k Kemall Ne mezan
m §erefine laytk bir tarzda yapttrd1k, ne 
de heykelini diktirdik. N amtm ta§tyan 
bir kiic;iicUk yelkenli varmt~. o da iki 
pa~aya aynldt, bath, gitti! 

Akrl =Para 

T adil edilen matbuat kanunu, be§ 
bin lira teminat vermiyen vatanda§lara 
kli~iik bir gazete, bir fikir mecmuas1 ne§· 
retmeyi bile yasak ediyor. Meslekta~lar 
soruyorlar: 

- Demek bu memlekette be~ bin li
rast olm1yanlar fikir sahibi olamazlar? 

On a ne §liphe? Bu diinyada, i§ini be
cerip de be§ bin lira kazanacak kadar 
akh olmtyanlann ~!Sleml! aktl ogretmege 
ne haklan vard!T? 

Yeni matbuat kanunu, en kapitalist 
rejimlerin bile ke':}fr.demedikleri hakikati 
buldu: Ak1l = Para. 

Radyo Babili 
Radyoda Avru - ~t':n 

pa istasyonlanndan 7 
::~:ila ay::r~:;:~ {a~ ~;11 ~ 
arabca bir ~ark! ge- ! n' n~t~i2 
liyor; ba§ka bir is- ~ n J1 ~ 111 
tasyon a<;Jyorsunuz. I'll 
mesela Bari'de Mu- L-=- nnn~N~ 
nir Nureddinin bir - Ill! II 
gazel plag1 <;abm
yor. Avrupanm biz .. 
den fenahlarca unk bir ko~esinde hicaz 
pe~revi, ba§ka bir ko§esinde mahur saz 
semaisi... Biitiin hunlar §ark memleket
lerine Avrupahlarm yaphklan propa· 
ganda ne§riyat1d1r; fa kat, bir bak1ma, 
bu ne~riyat, Avrup<Jda §ark san'atmm ve 

kiilti.iriiniin de pr.:>pagandasmt yapmt§ 
olmuyor mu? 

Bir de bizim lst<lnbul Radyosunu ac;I
yorsunuz: T epeba§Jildaki Rum kazino
sundan rumca hitabe1er, rurnca §arktlar, 
rurnca muhavereler duyuyorsunuz. Bu
na sinirlenen mlisliirnan Tiirk vatanda~ 
lar da var. Fa kat Avrupa istasyonlann· 
da turkc;e ne§riyah dinledikleri zaman 
nekadar sevindtkl('rini unutmasmlar ve 
bunu ona, saysmlar!.. Arhk yeryiizlinde 
yalmz kendi diline aid ne~riyat yapan 

I tek bir istasyon kalmadt. Bu tufan dev-
rinde radyolarm da Babil kulesini andiT
masma ned en §a§tyoruz "> 

Harblerin uzamasr 

lspanya ihtilali ba§ladt8'J zaman Fran
ko taraftarlan, nasycmalistlerin Madride 
nihayet bir ay i<;inde gireceklerini iddia 
ediyorlard1; tumhuriyet~iler de ihtilalci
ltrin ktsa bir zamanda peri~an olacakla
nm soy) ediler. Aradan iki sene ge<;ti; ne 
Madrid ahnd1, ne de ihtilalciler dagtldl. 
Kavga devam ediyor. 

(:in- japon harbi de ba~lad!gl zaman, 
J aponlar, par~a bohc;as1 gibi dagmtk 
Cini bsa bir zamanda yola getirecekleri
ni iddia etmi~lerdi; <;;inliler de J aponlan 
topraklanndan ktsa bir zamanda kovacak· 
lanm ileri si.irdiiler. Aradan bir sene ge~ti; 
ne <;inliler yola geldiler, ne de Japonlar 
<;in topraklanndan kovuldular. Kavga 
devam ediyor. 

Harb tekniginin harikulade terakkisi 
iizerine, askeri mutehasstslar. modern 
muharebelerin eskisi kadar uzun siiremi
yecegini, liunkii modern silahlarm kat'i 
neticeyi temin hususunda pek yaman §ey
ler olduklanm iddia etmi§lerdi. lspanya 
v~ c;in harblerinin uzamast bu iddialann 
da dogru olmadtgtm isbat etti. 

Cunkii biitun be iddialar1 yapanlar, 
harblerin uzamasmda buyiik Avrupa ve 
Amerika memleket!erinin karlanm hesab 
etmemi~lerdi. Bu silah ticareti devam et
tik~e. kanh bir ah~veri§ten ba§ka bir§ey 
olm1yan harbler de kolay kolay sonuna 
ermez. 

Bir pardonun lzuvveti 
Ge~en gun tram

vayda iriyan bir a
dam zay1f bir ada
rom ayagma basb ve 
hem en don up: 

- Pardon! de
di. 

Zay1f adam, sel'
~e parmagm1 ezen 
dikkatsizi affetme • 
mi~ti. Soylenmege ba§ladt: 

- Ne pardonu? Ayag1m1 ezdiniz. 
i~ime baygmhklar c;okiiyor. Bir pardon· 
la kurtulacak mtstnlZ} 

Miitecavi~. tepeden t1rnaga kadar 
zaytf adam1 slizdu .Bu sefer onun ayagt
m degil, ba§lnl da ezecek diye lcorktum. 
F akat yalmz §Unlan soylemekle iktifa et~ 
ti: 

- N e olacak ya? Yiizellilikler bu Vel.· 
tanm on binlerce evladmt ezdiler, ~erefini 
ezdiler, istiklalini ezdiler de gene i>ir 
<<pardon» diyip kurtuldular. Sana ne o1u· 
yor? . 

Zaylf adam Rlk diyemdi ve seke seke 
tramvaydan indi. 

SERVER BEDI 

Bisikletle Fransa turu devam ediyor . 

Bisikletle Fransa turunun ba~lad1gm1 yazm1~t1k. Dunya spar aleminde 
her sene buyt:k bir alaka ile kar~1lanan bu musaba devam etmektedir. Yu
kanki resim, bu musabakalara giren sporculann Paristen hateketlerini gos
termcktcdlr. 

M eslekta§lardan birinin u~ dort 
mevzua -ktsa k1sa- tahsis ettigi 
glize1 bir yaztda «Ben» ba~hgl

nt da gorliQ,ce yuregim garib garib hopladt. 
Muharririn tabii ve sun'i benlerden bah~ 
sedecegini umarak, yahud kuruntuhyarak 
bu heyecana kaptlml§hm. <;unkii (ben), 
nerede bulunursa bulunsun ve ne hacimde 
olursa olsun beni uzun uzun, hatta tath 
tath dii§iindiiriir. Cerc;i §air Nedim gibi 
miithi§ kamgalara tutulmu§ ko;koca 
frengistanm hava girdablan arasmda tak
la ata ata bir «bene>> tahavviil ettigini 
kabul edecek kadar ifrata varmam ve her
hangi bir bende Balkanlarile, Karpatlari
le, Alpl.arile, Pirenelerile Avrupa ktt' asl
mn -hem minimini, hem kapkara- bir min~ 
yatiiriinii gorecek kadar sersemle§mi§im. 
Lakin gokleri ytld1zlarla, ku~lan <;e§id <;e
§id, beneklerle siisliyen tabiatin -erkek~ 
lerde ben leke oldugu ic;in o ziimreyi he
saba katmtyorum- kadmlan da benle tez
yin ettigine inanmm. Ben, benim inam~I· 
rna gore, kadm yiiziinde siyah l§tkh bir 
yildtzdir ve en asil bir ku§ olan kadm, 
ta§tdigl benlerle beneklenir! .. 

Meslekta§tmm «Ben~ ba§hkh yazismi 
i§te bu sebeble ic;er gibi okudum ve afal~ 
lay1p kald1m. Meger onun ben dedigi di.i"" 
pedi.iz benlik imi§: F ranSIZlann moi de· 
dikleri ve bizim son aSIT filozoflanmmn 
ene diye terciime ettikleri §CY ki insan ku• 
ma§mln ic;yiizu olarak da tarif olunabilir. 

Zevkim kmlmt§, tevehhum ettigim haz 
yiiregimde tekevvi.in edememi§ olmak.la: 
beraber okudugum yaz1ya kar~1 ilgisiz 
kalmamJ§hm. <;iinkii «Ben» yaz1s1m bene 
temas etmeden yazml§ alan meslektaf or• 
taya orijinal bir fikir ahyor, yahud oyle 
bir fikri miidafaa ediyor. Franstz oldugu• 
nu tahmin ettigim bir filozofla gene o'mil ... 
lete mensub olduguna zahib oldugum bir 
~airin goriini.i§te birbirine ztd, hakikatte 
ise birbirine uygun olarak ileri slirdiikleri 

mulahazalara gore insan oglu kendini 
begenmezmi§. <<Ben» ba§hkh yazmm 
muhterem muharriri i§te bu miilahazalan 
dogru bu]uyor Ve bin;ok giize) sozler Slra)a 
d1ktan sonra ~u hiikmi.i veriyor! dnsan og
lunun tecessi.isii, etrafm1 ke§fetmek arzu .. 
su, ilmi ve san' ah yaratmi§ olmas1 hep 
kendi kendini begenmemesinden, kendi 
kendinden ka<;mak arzusundan dogmu§• 
tur. Hayvan kendi kendinden memnun
dur. Ba§ka bir~eyle me~gul olmaz.» 

Y1llardanberi minimini ve kara 1~1kh 
ytldizlara benzetip fmat dii§tukc;e tuh 
teleskopile seyrine dalmaktan kendimi a
lamadtgim benleri unutmu§ §U yepyeni 
«hen» i dii§iinmege koyulmu~tum. lnsam 
sair hayvanlardan aytrd ettiren vastflar 
ve ktymetler §imdiye kadar tesbit edilmi1 
zannolunuyordu. Meger bu vastflann bu
giinedegin bilinmiyen bir tanesi daha var-
mt§ ki o da insamn kendini begenmemesi, 
obiir hayvanlann ise kendilerini begen• 
meleri imi§!.. 

«Evvel yok idi i§bu rivayet yeni c;1ktn> 
diyip ge~mek be1ki mi.inasib olur amma 
hi~ kimseyi begenmemekle -belki hakh. 
b.elki hakstz- itham olunup duran o aziz 

• meslekta§m -duman ~1kan yerde ate§ bu"'! 
lunur soziinii dii§iinerek- 0 tohmetten sty~ 
nlroad1k~a bu hiikmli vermeroesi laz1m 
gelecegini soylemekten ve ayni zamanda:. 
<<insanlarm kendilerini begenmeseler ya .. 
§tyamiyacaklanm» da bir hakikat olaraiC 
-Ben ba§hkh yazmm sevgili muharririnc-1 
hattrlatmaktan kendimi alamad1m. 

M. TURHAN TAN 

Evian lionferansJnda 
Evian 9 - Siyasi miiltecilerc yardtm 

meselesile alakadar te§ckkuller tara .. 
fmdan yaptlacak taleblcri kabul etmek 
iGin hukumetlcr arast Evian konferan· 
smm komitcsi tarafmdan te~kil edilen 
teknik tali komite, diin oglcden sonra 
komiteye muht1ralar vermi§ olan dint 
ve siyasi 33 cemiyet taraftndan gonde
rilen murahhaslart dinlemi§tir. 

Bu cemiyetlerin taleblcri, sureti umu~ 
miyede birbirine tcvafuk etmE'ktedir. 
Cemiyetler, muayyen bir muhaccret 
plfm1 yap1lmasm1 ve ihtiyar edllecek 
masraflara clair hiikumler tcsbit edil -
mesini istcmektcdirler. Bundan maada 
miiltecilerin mallanndan bir ktsmmx 
beraber goturmelerine musaadc erlil • 
mesi it;in Almanya nezdinde te~ebbils
lerde bu1unulmasmt arzu etmektcdir -
ler. 

Tali komite, hiikumctlcr aras1 komi
teye verilecek raporunu bugun tanzim 
edecektir. Diger cihetten hilkfunetler 
aras1 komitPsi umumi milza kerelcrine
devam etmck uzcre bu sabah toplana -
caktlr. 

Feci hir otohiis kazas1 
Konstantin 9 - Bir otobiis. §Chrin ci

varmdaki hendeklerdcn birine yuvar • 
lanarak ate~ alm1~ttr. Otobustcn komur 
haline gelen yedi cesed t;Ikanlmt~br. 17 

volcu da yaralanmt~tlr. Bunlardan on 
ikisinin yaralan ag1r oldugu j~in hasta-
f11"\ 'H("\ .,.._...,1. 11"".-1;1..,_! ,.. .1. :_ 



hi kaye 
Jean 

0 pazar giinii, her pazar yapt1g1 gibi I otomat gibi dansediyordu. :polka bitinee 
Paul • Louis tozlu uzun yo liar katetmi~ ba§tnt ka1dtrdt ve iirperdi: Iri rna vi goz· 
ti. Hafif ve saglam velosiped gene ada- ler tekrar a<_;tlmJ§ ve kendi goz kapaklanm 
mm dostu olmu§tu. Miilayim makine u· indiriyordu. Melek gozleril Paul-Louis 
nutmasma yardtm ediyordu. Hayaller ona bakmak istedigi zaman, gene klZln 
birbirinin pe~ma geliyordu. Gene adam iri gozbebekleri siyah kirpiklerin golge
rnesafeler ahyor, teneffiis ediyor, bazan sir.de gizlenmi§ti. Akordeon bir valse 
kiic;uk bir kabareye giriyor, m~terilen ba§hyorelu. Mavi gozlii dansozii kollarm
selamhyor, bir bardak bira ic;:iyor ve ba· da u~urdugunu sanan gene adam bira ile 
§In! ahp gidiyordu. Nihayet, duz ve ni· sarho§ olmu§tu. Gi.imii§ kiipeler siyah sac;:· 
hayetsiz caddeleri seyrederek uyuyaeagt lar arasmda titre§iyor, bir gelincik c;:i<;egi 
kasabasma gotiiren yolu tutuyordu. Ha- gibi yuvarlak ve !mm1z1 kiic;:uk agzt ac;:Ih
yalin biri digerini kovar. Bu yirmi dokuz veriyordu; bluzu altmda g()gsii beliriyor
ya§mdaki gene adam ~ok ~ekmi§ti. Ktr- du. Siyah kirpikler ktmtldadtlar, dansoz 
larda donun bir sabah oldiirdugii ve bir gene adamm bakt§lc:.nm yakaladi, kumJ· 
mege kiitiigii gibi kaskatJ kesilmi§ olarak zt dudaklar titrediler. Vals bitmi~ti. Fa· 
bir el arabasmda bdunan sarh<>§ babasJ, kat mademki bu yabane1 adam kendisi· 
c;:ceuklugunu harabeye dondiirmii§tii. Ba- ne bu kadar tath giiliimsiiyordu, ona ne· 
basmm olumiinden sonra hayatla miiea- reden geldigini sordu. Gene adam kendi
dele etmek mecburiyetinde kalan Paul- ni takdim etti: 
Louis eesaretini karbetmemi§ ve gencli- « Ad1m Paul - Louis'dir. Chemin • 
gin in biitiin ate§i ve kuvvetile i§e sanl- F'ourehu' de oturuyorum.» Bu gene ktz· 
IDI§tJ. da sihirbaz gozleri vard1. Oc;: ay sonra, 

Annesi daha babasmm zamanmdanbe- gene adam, ameasma ve halasma veda 
ri hastahkh bir kadmdt. Bir iskeiet gibi eden dansozu beraberinde gotiiruyordu. 
za}'lflamt§ ve bir ayva gibi saranni§tJ; Sabahtanberi kanstydx. Paul - Louis'nin 
ilaea muhtacd1; btrakm ki ilaclar onu oi- giizel siyah bir fotr §apkasl vardt, siyah 
mekten altkoyamadtlar. Annesinin olii • elbisesi me§in kadar sert duruyordu, ya
miinden sonra Paul - Louis, cazibesiz, kasma bir giil tak..lllt§h. Gene kadmm a· 
d~r kafah v: as1k surath, giinlere~ ~ahr c;:1k kadifeden bir §apkast ve ac;:tk poplin
ttgt halde agzmt bx~~k ac;:maz haSJS btr den giizel bir robu vardt. Demek ki iki 
ev kadtm olan ablasiie beraber ya§adt. t .. iime ~ e mecburdular. Ak•am yo-z P I L . I ~. d" .. .. &aa yur g • 

aten au • outs ev enme~t U§unu - lun iki tarafmdaki kara agaclarm altma 
yordu: Su kenannda oturan btr gene klZI · ~ ba§Iamt§tt bile fakat onlerinde 

. d . r· .. d" d k smmege • 
s~:n~o:, u, onun. ~lZ -~ vu_cu. u~ ~n anca gok klZildt. Solmtyan ve kendilerini bek-
yuzunu ve ellenm gorebtlml§tJ. l§te Pa - !'yora benziyen bu ziyaya dogru elele 
ul -.Louis onu bOyle seviyordu. Maalesef ko§tular. Bir§ey konu§muyorlardt. Gene 
fa_kuler ve maheublar ~ok g~. k.ahrl~r. kadm, terkettigi iki ihtiyan - ameasile 
B1r sene_ evvel, ge~~ ktz, kend1smx §eht;· teyzesini ~ dii§unuyordu. Paul - Louis, 
de gezdtnnek tekhfmde bulunan zengm d t' . ve gururunu aoremiyeeek olan 

k k b . k h d' I . d saa e tm o 
ve e erne tr om§u~un e 1ye ~nne a· annesini dii§iiniiyordu. Baztdan baz1 bir-
yan~m~mt§ti. ~ehre gtden ~n se~~~~~a§:n: birlerine giiliimsuyorlard1 ve etraflannda 
dakt b1r gene ktz eksenya g1thgt gtbt nan peyzaj kendi mailan gibiydi. 
donmez. Bu vak'aYl Paul • Louis'ye an- uza d'l . • 1 · · d y 

I I F k
. h L p I L · Vakur ve 1 stz ne§ e enm seyre en agac-

attt ar. a tr ve rna eu;J au • oms, I . · 1 · d v• 1 · · .. . Ian, ev en, c;tt en, eg!Tmen en sevxyor~ 
UC> aydanben her pazar ve her per§ernbe I d G" I h'kAyelerini rerrevelemek 

k k ld y k" "k b' ar I. uze t a "' ,. 
~ hamt kpbtm ~d tgl u~u eve tr i~in, her§ey orada, yolun kenannda, bir 

a a ay~ .. asm_a 1· . . . patikanm donemecinde, bir tarlamn or· 
T eessuru sesstz ve gtzhydt ve ablasl d f kt d D h kt dt'gYer . . . tasm a, u u ay 1. a a uza a, 

bu hususta ona htc;:btr §ey sormamt§h, Zl· h k · h'dl 1 b H rdu 
d 

.... d"y" .. , .. 1 d·~· · are etstz §a 1 er on an e tyo . 
ra onun u~un ugunu a.sta l!OY erne tgmt y l'k L • ...... t ra · · · ld anm saat 1 iJlT yuruyu§ en son 
bthyordu. Paul • Loms daha evve en p 1 L · J 1 b etraf buz . k B au - outs: « u ;a, u ge.ee 
evlenme parasmt hlr yana oyrnu§tu: u k' d d' G k d n cevab verd1' · . . . d ld k d' tutaea .» e 1. ene a 1 • 
para tie btr velostpe satm a 1 ve en l· T t k 1 d.. ece 1·reri . .. . . k h II b 1 « eyzem 1 1r sa s1 anm un g ,. 
sme sevgthsxm unutturaea aya er u - ld p l L · A t k zinin hu-

k .d.l ll d" .. B lk' k d' a 1 au • oms». r 1 ara 
rna iimt 1 e yo ara U§tU. e 1, en 1- d d k · k k 1 -1 da ara . . . k k b' b u u yo tu, zua a. sam aran tg n • 
sme kalbm1 ve aptsmJ ac;:aea IT a§- . ..k k d · 'd' Orada rok b I bT d' U .. .. .. l z1 go e a ar uzamyor u. • ,. 
kda y ~led~e fkxzk upa I IH li - :~n ,vuzu gduzb~ uzakta, yalmz giil ipekten bir nevi e§arp 

eg1 1, a at au - uoms n1n mer tr I .. t · d Bu"yiik ova· 
ld ~ h k bT d B yo un sonunu gos enyor u. 

adam 9 ugunu er es 1 tyor u. un- da ufaldtkc;a ufalmt§, oylece gidiyorlar-
dan ba§ka. onunla evlenen gene kJZ d I .. I r· du k.t b'u'tu"n bu 

A d. b'l · k · H 1 ve on ara oy e ge tyor 
ac;hk ve felaket ne tr 1 mtyeee t1. atta .. .. .. AI · krali~esi ve krahdtr~ 

Kibrishlarin derdi 
Ba§muharririmiz gec;enlerde yerinde 

bir gorii§le. Osmanh imparatorlugunun 
inkirazt zamamnda ana vatandan ayn 
diigen Tiirk camialarmdan bahsederken 
Ktbns Tiirklerini de hatultyarak hakla
nnda kendilerini cidden minnettar btra· 
kacak sitayi§kar bir lisan kullanmt§ti. 

Bu, ve «Cumhuriyet» in buna mi.imasil 
ne§riyau, Ktbnsl:Ian otedenberi §Ukran 
borcile kar§tkar§tya bulunduruyordu. Va
tanda§lanm bu borcu yerine getirmemi 
ben den dilediler ve dediler ki: « Y az, 

magdur karde§lerini ana vatana anlat. 
T a ki anla§Ilamamanm verdigi biiyiik 
tshrabdan kurtulalnn.» 

Anla§tlamamak.. Ne feci bir nasibsiz
liktir. F akat zannetmem ki vatanda§la -
nm, bu kara bahtstzltktan - dedikleri gi· 
bi - nasibedat olmu~ bulunsunlar. Onlan 
Tiirkiye camias1 ic;iHde anlam1yan, ana 
vatana baghhklanm candan takdir etmi
yen acaba kac; ki§i vard1r? 

Ktbns hususi muhabirimizin, her ve • 
sile ile yaztp gonderdigi ve bu siitunlar· 
da okudugunuz mektublar, gafil padi§ah· 
!ann idaresizlikleri yiiziinden vatandan 
ciida dii§mii§ oz karde§lerimizin ana vata· 
na hayret edilecek derecede kuvvetli 
ve candan baghhklanm anlata anlata 
bitiremiyor ..• 

Hamidiye mekteb gemimizin, Magu· 
sa'yt ziyareti esnasmda yaptlan tezahii
rat, her tiirlii tahminin fevkindedir. 

Yalmz ... 

Evet, yalmz, bugiin onl·ar, o yetmi§ 
bin Turk, te~kilatstz ve himayesiz; §ef
kat ve alakaya muhtaed1r ... Onlan an· 
hyoruz, onlan seviyoruz, o kadar ... 
Eger gazetemiz de olmasa, bu bikes kar
de§lerimizin ana vatana sevgisile baz1 
Jstuablan, hariede a5la ma'kes bulamJya
eak ... <;unkii ne anyanlan var, ne so
ran! an ... 

Biiyiik dostumuz 1ngiltere devletinin 
Ktbnstaki Turk ekalliyetine muamelele
rinde gittikc;e artan bir hususiyet ve itina 
aranabilir. Lakin onlarla daha evvel bi
zim alakadar olmamtz laztm ge1mez mi? 
Ana vatandan kendilerine ne dereee sev· 
gi gosterirsek onlarm ana vatana sevgi ve 
rabttalan da o derece canh ve daima ha· 
reketli olaeak degil midir? 

Re1ad Mahmud 

Aleni te§ekkiir 

Sonja Hen·e de Avrupaya oeldi 
Sporcu artist yaz 
Riviera' da ge~irecek, 

leketinde ailesinin 

ta tilinin bir kismini 
bir miiddet de mem-
yan1nda kalacak 

Sonja Henie milli k1yafetiyle 

Paristen yazthyor: 
fki bm;uk senelik bir aynhktan sonra 

Sonja Henie gene Avrupaya geldi. Bu 
iki bu~uk sene ic;inde neler olmad1 neler! 
Gene ktz yava§ yava§ ilerledigi sinema 
sahasmda epey muvaffakiyet kazandt ve 
Amerikada c;:evirdigi filimlerin sayJSl 
dordii buldu. Fa kat Sonja biitiin faali • 
yetini beyaz perdeye de hasretmedi, ay
ni zamanda dunya §ampiyonlugunu mu· 
hafaza -edebilmek i~in buz uzerinde kay
rna ekzersislerine de devam eyledi. 
· Birkac;: giin 'evvel Londraya vastl olan 

c;:ok memnunum. Saniyen iki ay kadar 
bir miiddeti de memleketimde ge~irece • 
gim eihetle son derece mes'uduml 

Dedi. Karde§i uzun boylu, fakat mah
cub tavtrh bir gene .. Annesi, eksik olma
sm diye miitemadiyen bavullan saymak
la m~gul!. ... 

Sonja Henie: 

- Kt~m da, diye ilave etti, tekrar 
Avrupaya gelmek niyetindeyim I 

- Spor yapmak, buz iizerinde kay-

mak i~in mi? 

- Orast belli olmazl •• artist orada· §erefine verilen ziyafetlerde 
ham bulunduktan sonra bugun tayyare Zarif bir Saks v<~zosu gibi §Uh inhina
ile Parise geldi ve Bourget karargahma larla aramtzdan gec;:ti, kendisini bekli • 
indi. Y anmda annesi ve kiirk tiearetile yen otomobile hindi. 

ANKARA: 
12.30 kan.,Ik plak ne§riyatt - 12. 

la tiirk mu.siki.si ve halk §arkllan 
ajan.s haberleri - 18.30 plak 
18.50 ctocuklara masal (Masal 
tiirk mu.siki.si ve balk §arkllan 
din) • 20 saat ayan ve arabca 
20.15 tiirk musiki.si ve balk ~,u~•u••u• 
tor Cemile) - 21 
mal C}aglar) - 21.15 stiidyo 
st - 22 ajans haberleri - 22.15 
gram ve ist1kla1 mar§t. 

iSTANBUL: 
12.30 pHl.kla tiirlk musik1s1 - 12.50 

dis - 13.05 plakla turk mu.sikisi- 13.30 
telif plak ne~riyat1 - 14 son - 18.30 
miizik: Tepeba§t Belediye bahctesinden 
len - 19.15 konferans: Dr. Aluned 
(Beynelmilel kadmlar kongresi) - 20 
ayan: Grenvic;: rasadhanesinden 
Nezlhe Uyar ve arkada~lan 
musiki.si - 20 .45 hava raporu - 20 
R1za Dogrul tarafmdan arabca 
21 saat ayan • orkestra - 21.30 klas~k 
musiki.si: Nuri Halil ve arkada§lart -
miizlk ve varyete: Tepeb!Uit Belediye 
ctesinden naklen - 22 .50 son 
ertesi giiniin progrann - 23 saat ayan -

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar 
17.35 Floransa I : Fedora 

nun) gramofonla. 
:U.35 Briik.sel: Vilhelm Tell 

nin). 
2.2.05 Roma I : Francesco 

(Zandonai'nin). 
23.05 Polonya istasyonlar1: Sevil ber 

(Rossini'nin) klSmen. 

Bii.viik konserler 
17.05 Frankfurt: Haydn, Beethoven, 

zart'm eserleri. 
19.55 Londra: Mozart'm eserler!. 
20.15 Miinih: Volf, Schumann, R. St 

uss, Pfitzner'in eserleri. 
20.35 Kolonya: Mozart, Beethoven, Lis 

in eserleri. 
21.35 Paris (Radio): Veber, Beethov 

(Uctiincii semfoni) nin eserleri. 
22.05 Laypzig: Serenadlar. 

Oda musikileri 
18.25 British National: Schubert'in ese 

leri. 
19.05 Danzig: Schumann ve Beethove 

in eserleri. 
19.30 Beromiinster: Bach'm piyano m 

slkisl. 
19.35 Breslav: Brahms'm bir .sonat1. 
20.15 Hamburg; Schubert'in ~arki.lar1. 
20.15 Viyana: BraJ:uns'm bir keman so 

natt. 
22.05 sottens: Nefesll sazlardan miirck 

keb oda musikisi takunmm kQn 
seri. 

22.20 Kolonya: 2000 eratm ~tirak.Ue as 
keri bando. 

22.30 Frankfurt: Schubert'in eserlerl. 
~.35 isto~.Wolm.: praJ:uns'm keman v 

piyano tgin ya.pt1P;1 btr sona. t. 

Operetler 
21.05 Prag II : §air ve coban (Suppe 

nin). 
2.2.05 Kopenhag: Giizel Galathee (Sup· 

pe'nin) birinci perde. 
Askeri bandolar gene adamm mu~fik ve ihtirash bir koca goze gorunen ~ e~m ', A 0 , I' 

I d .. k" d" Y" .. .. k r lar· ve daha tlende mal:kanelen gem§ t-o mas1 a mum un u. uzunun va u ' k d d 
k · · · d h k t · .. 1 · b yordu Yarabbim! Diinyada ne a ar a mas es1 1c;:m e are e stz goz en azt • · . . .. .. 1 1 k d 

Dort senedenberi m.iiptela olup muh
tefif ve uzun tedavilere ragmen hic;:bir 
miitehasstsm tedavisine muvaffak ola
madt~ (pisoriash;;-daiissemef) hastahgt
m ktsa bir zamanda §ifayab eden Hay
darpa§a Niimune hastanesi eildiye ve 
efrenciye miitehasstst Bay Nuri Osman 
Erene ebedi minnet ve §iikram vecibe 
bilir, bu hususta §efkatkar ihtimamm1 
esirgemiyen he!n§ire Bayan Saadete de 
derin saygtlanmt sunanm. 

i§tigal eden karde~i vardJ. c Bir iki satlrla ) 19.25 Viyana: MUhtell! havalar. 
Sonja Henie, iic; giin Pariste kald1k- ""'--------------- ~ark1 konserleri 

d b d I d G .. I · d b' bahtiyar olunabthr ve goru en er ne a ar 
an azx ay m amyor u: oz enn e tr . . . b' f k y 

kac; saniye garib bir panltt yamyordu; da seVIhrmt§: Bey~z . lr ~tstl agabct, 

k I b 'b ] .. .. 1 bodur bir c;an kules1, btr trmagm mem a-
gene JZ ar u gan pan ttyt gonnu§ er- b 1 b' .. ~ .. d b' de 
dt ve kalb1eri ~arpmt§tl. Fakat Paul • mda kay o an Ir. 50gu ; _u peneere . 

L 
· k d · "kAt• 'd' kiT titriyen kiiriieiik bt: I§Ik! Kttablarda, btr oms o a ar esrareng1z ve su u 1 1 I · ,. . k y 

Z · k k d .. t" km benzi· degnek darbesile evlenn ta§larmt e mege 
engm e erne en us un ~~ I§a d '1 d · h' 

d A · "] "1" · t muha ve kan ~ekere kalbe en pen ere atr I-yor u: ym o c;u u ve emm avn - .. . d b 
f · · B Jk' b · · k' ken kayeler vardtr. Omlirlermde, ova a u aza etnu§ti. e 1 unun t~m tmse • . . .. d , h .. I b' .. 
disine o naho§ vak'ayt tekrar1amadJ. As· stsh ~un 1sonu1n /n-~a pa ~ze L Jr~~Y. go.~-
lma bakarsamz, ~ok c;ekmi§ti, ve ak§am· memdi§ 0b~n u .1a 1 ~ adu • outs nm o-
l b .. .. 'Y'k . d" k nun en IT pen gec;:Jyor u. an, a~t onune 1g1 , evme oner en, . 
yoldan gec;enler, kendini asmaga giden Bununla beraber e~;af~~r~n?akx ~a.ha 
bir adamla kar§t!a§txklarma zahib olabi- gittikc;:e darahyordu, ~ur.ku_ tytden. 1y~ye 
I. I d' F k t h fif bir aiirultii • kmlan aeee oluyordu; fakat geeenm kendtlenne 1r er t. a a a o o y bT 1 d N'h 
bir dal, ayak sesi, bahkc;1l ku§unun uc;:u· muhabbetle bakttgmt t)yor ar I. 1 a· 
§U ... ilah • duydu mu ba§Ini kaldmyor ve yet birbirlerin~ yasland!lar. «Korkmu • 
onune bak1yordu. Sonra velosipedini yor musun Juha ?». Gene kadm ayakla
satJn ald1• Ve 0 pazar gunu (bir ak§am- rmm ueunda dogruldu: «H~yn Pa~ • 
d1), konak yapmaksJZJn bir kasabadan Louis, korkmuyorum. T?pra~~n neka ar 
digerine gitmi§ti. Vadiye inmege hazt~- g~zel kokt~_gunu farkettm m1. » Elbet~~ 
ken, eiimbii§ yaptlan bir yerden ge<;ti, k1 toprak guzel kokuyordu .. Zaten e.tr~ 
akordeon sesine dayanamadt, yolun lannda her§ey miikemmeldi. Bu gttttk
kenanndaki kahveye dogru gitti. Velosi· <_;e geni§liyen ak§amda ufactk o~mu§lar
pedini hangarda buakarak kabareye gir· dt; en yiiksek agac kadar ve en m~e .c;an 
d1• mii§lerileri selamladt - hi9birini tam- kule~i. kada~ eb~diyetin yakt~t~d.a tdiler. 
nuyordu - ve tezgahm oniinde ayakta du- y em Iskarpmlen Paul • Loms ?I~ ayak
rarak bir bardak bira istedi. Paul-Louis lanm stkt1g1 halde gene adam §Ikayet et~ 
birasmx i~tikten sonra, bptya dogru gi· miyordu, c;:iinkii evleri goriiniiyordu. 
derek bir kanadma dayandt ve vals ya- Paul • Louis sordu: <<Aeikmadm mt 
pan c;iftlere baktt. M iizik onu sinsi sinsi Julia?». Ge_nc kadm eevab. verdi: « T e -
sarho~ ediyordu: Avlardtr matem ic;:inde §ekkiir edenm Paul • Lams. Yukanlar
ya~amt•tJ. T avanda~ sarkan lambanm dan bir akordeon sesi duydun mu? Par
Jlgt altmda, mavi seten robu ic;inde ince- c;a giizeldi.». Akordeonda c;ahnan par~a 
cik duran bir dan~oz, golgede oturmu§ elbette ki giizeldi. Zaten etraflann~a .. h~r 
bir kadma dogru igiliyordu. Dogruldugu §ey teganni ediy?~;~u .. Y~~~~Iz . yuzun.u, 
zaman gozleri Paul - Louis'nin gozleri- bcynunu _v~ ellen;-1 .. ~~~~tgtmz b~r gene 
ne taktldt. Gene k1z abmltyd1: Mat ve kadmt evmtze g'!hrdtgtmz gecenm §arkt~ 
ince bir c;ehre, koyu siyah sac;lar. Gene st. boyle bir §arkt elbette ki namiitenahl 
k z tekrar igildi, bu sefer, kadmm yant· giizeldir. Boyle bir §arb hayatta aneak 
na gelip oturmu§ olan sakalh ve ham bir kere duyulur, bu a§k §ark!Sldlr. Pa-
apka!t bir adama dogru, tekrar ba§Ini ul • Louis ile Julia'mn a§k §a~klSl. -~a: 

kaldmnea, kendisile dansetmek istedigini sahalar iizerinden mubarek bu ruzgar 
ihsas ettiren Paul - Louis'nin gozlerile gibi gec;iyor. 
tekrar kar§tla§tl. Gene ktz ba~ile «peki !» « Yorulmadm m1 Julia?». Gene ka
dedi ve parterde bulu§arak, polkaya ba~- dm erkegine daha asabiyetle yaslandt: 
I van c;:iftler arasma kahldtlar. 1kisi de <<Ayaklanmdan rah<:tsJzim Paul • Louis. 
miizige hemen uymu§lardl: Doniiyorlardt. Bu yeni iskarpinler .. ». Gene adam, ka
Paul - Louis damma baktyordu. Uzun nsmt kollanna alarak havaya kaldtrdt, 
siyah kirpiklerin golgeledigi gozler ma- yuziiniin, sac;lanmn. boynunun, ac;1k renk 
viydi. Gene ktz kavalyesine maheubane poplininin kokusunu teneffiis etti. Paul
giiliimsedi ve goz kapaklanm indirdi. Louis onu kollannda bir bebek gibi ta§J· 
-:' rkek, akordeonu v.t: tamburu unutarak, d1. Eve gelmi§lerdi. Gene adam yiikunii 
gene kmn saten boynundan, sonra bluzu yere indirdi. Julia bir heykel gibi hareket· 
altmda yava~a ktmtldtyan inee ve sert siz durdu. Erkek, paspasm altmda anah
gogsiinden ba§ka bir§ey gormiyerek, bir tan arad1, kap1y1 a~t1 ve kansma donerek 

istanbul T. C. Ziraat Bankas1 Bugday 
servisi memurlarmdan Kemal Erokay 

A~1k te§ekkiir 
Bundan bir miiddet evvel Amerika -

dan gelen §irketimiz miimessili Bay 
Louis E. Stern'in Ankara seyahatinden 
avdetinde kaybettigi gayet ktymetli bir 
saati lnsa bir zamanda buldurarak ~ir
ketimize teslim ettiren c;:ok degerli is • 
tanbul Emniyet miidiirii Bay Salih Kt
hcla ikinci ~ube miidiirii Bay Nevzada 
alenen te§ekkiir etmeyi bir vecibe bi
liriz. 

Tilrkiye Kibrit ve <;akmak inhisan 
sahibi imtiyaz1 Amerikan Tiirki§ 

investment Korpore§5n 

VEFAT 
Galatasaray lisesi mezunlanndan, Gii

zel San'atlar Akademisi mimari k1sm1 
talebesinden Sahir !nee uzun zaman -
danberi mustarib oldugu rahatstzhktan 
kurtulamtyarak vefat etmi§tir. NamaZI 
bugi.in ogleyin Erenkoy lstasyon cami
inde eda edilecektir. Allah rahmet ey-
lesin. 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler 
Etriisk V azosu 
Ilk A§k 
Ili<;in Oliimu 
Efendi lie U§ak 
Vikontun Olum'1 
tklirnler 
bliiler Evi 
Felsefe 
Ku~uk Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 

Tarih Felsefesi 
Anaqizm 

Farmasonluk 

thtilAli 100 Kr. 
20 .. 
50 • 
50 .. 
40 • 
30 .. 

lOO II 

125 .. 
35 .. 

100 II 

125 .. 
150 .. 
75 t 

125 .. 
60 • 

100 • 

yava~a: «Koffi§oJmuz iht1yar Louise a
te§ yakmJ~ Julia. Benden korkma Julia» 
dedi. 

Ve ic;:eri girdiler. 
<;eviren: 

CEVAD SADIK 

tan sonra Akdeniz sahillerine gideeek ve 
Riviera' da on be~ giin istirahati mutea
bb Oslo'ya hareket edecektir. 1ki ay 
kadar olan tatil mi.iddetini ailesinin ya
nmda gec;irecek, birincite§rin iptidasmda 
tekrar Holivud' da bulunaeakhr. 

Uzun bir seyah&.tin kendisine vermi§ 
oldugu yorgunluga ragmen sporeu artist 
Bou~get' de kendisini bekliyen gazeteci -
lerin, fotograf~tlarm, sinemactlann ve 
mikrofonun kar~lSlna son derece miite • 
bessim bir halde atladt. Havai mavi bir 
zemin iizerine Or§id~ tezyinath kuc;iik bir 
tayyor giymi§ti. F rans1zcayt o kadar se· 
li~ konu§amad1g1 i~in biz gazeteeilerle in· 
gilizee goru§tii. 

- Evvela Avrupaya ge1digim H;m 

* Amerikanm en me~hur sahne ar • 
tistlerinden oldugu halde on ii~ seneden
beri tiyatro hayattndan c;ekilmi$ olan 
Maud Adams, Holivud' da c;evrilmek 
iizere olan «Kaybolan ~ocub filminde 
ba~rolii oymyaeakttr. * ingiliz edibi Charles Dickens'in 
«Carole'un yortusu» ismindeki eseri fil
me almacak ve 1938 Noeline yeti~tirile
cektir. Bu kordelada ba~rolii Lionel 
Barrymore oymyacakhr. * Berlinde franSlZea ve almanca oia· 
rak iki version halinde «T abarin» ismin
de bir filim yaptlmaktadu. Kordelaya bu 
ad muvakkat olarak verilmi~tir. F ranstzca 
versionunda ba~rolleri Michel Morgan'la 
Tramel oynamaktadtrlar. 

• • 1938-39 mevsimi filmlerinden 

Jack Holt « Caniler istirahat ediyorlar! ,. filmindeki 
heyecanh muhakeme sahnesinde 

Holivud' daki «Columbia» ~irketi ba§· 
rollerini J ak Holt'la Mercia Ralston ve 
Russell Hopton'un oynad1klan bir mace
ra filmi ~evirmi§tir. Bu kordelada da ek
seri zabtta dramlannda oldugu gibi rna-

sum §ekline giren canilerle mahkQm ol
maga yakla§an masumlar c;:arp!§makta i
seler de teferruat c;ok ustahklt tertib edil
mi§ oldugundan kendi benzerleri arasm

da goze c;arpan bir eser olarak tamnm1~t1r. 

MELEK - SARAY ve iPEK sinemalarrnda 
Programlanna ilaveten 

italya • Macaristan futbol ma~1 
Diinya Kupas1 Final ma~1 

21.15 

20.35 

21.05 
22.05 

Miinih: F.Hiini: Mlhacsek (sopra· 
no), G. Hann (bariton). 
Star.ssburg: Erlka Rokyta <Sopra.~ 
no). 
Berlin: Tresi Rudolph (Suprano>. 
Biik.re~;: Caruso (gramo!onla). 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~~ehrimizin muhtellf semUerin

deki nobetgi eczaneler: 
istanbul ciheti: 
Emini:iniinde (Be~ir Kernan, Alemdat·da. 

(Sirrt Rasim), Kiic;:iikpazarda (Hi.iseyin Hu• 
lusD, Kumkaptda (A.sador), ~ehzadeba§m
da CUniversitel, Karagiirnriikte (Fuad), Ak
sarayda (Sarim), Fenerde (Vitali), Samat. 
yada (TeofUos), Baktrkoyiinde (Merkez), 
:;lehremlnin.de (HamdD, Eyiibde <H1kmet 
Atlamaz) eczanelerl. 

Beyoglu ciheti: 
tstlklal caddesinde (Kanzuk), Dairede 

<Giine~), Halaskargazl caddesinde <Halkl, 
Taksimde <Nizameddin), Tarlab!Uimda (Ni• 
had), Galata TOP<fular caddesinde (Sporl· 
disl, Kastmpa.,ada (Miieyyed), Haskoyde 
(Nesim A.seol, Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek 
eczaneleri. 

Kadtki:iy Si:igudlii c;:e§mede (Osman Hul<t
sil, Biiytikadada (Halk), Heybelide (Tan a~), 
U.skiidarda COmer Kenan), Be§ikta~ta (Vi
din), Beykoz, Pa§abahc;:e, Anadoluhillart cc
zaneleri. ,_ ______ ...., 

Tepeba31 BahGesinde 
RiCiARDI .. FiliPiDiS 

Yunan Operet T rupu 
Bugiin 17 de Matine 

ve bu ak~am suvarede 

3 Marikes 
ilave olarak perde aralarmda 

ilk defa 

Mezey's 
Me§hur revii heyeti 

11 Temmuz Pazartesi ak~amr 

Cinoene Kam 
Uperetin1n iJk temsili 



Zonguldak havzas1nda 
terakki ve tekimiil 

Komiir havzamtzda on be, yd i~inde yaptlan 
i~ler her bakundan biiyiik bir inkdab1 ifade eder 

Zonguldak (Hususi) - Diinya ikh
sad ~artlan serbest ikttsad kaidelerine is • 
tinad ettigi s!Ialarda komiirlerimizin istih -
lak hududlan tetkik edilirken Adalar de
nizi, lskenderiye, Suriye; Akdeniz hav
zasi Cebeliittanka kadar bir mmtaka goz 
oni.ine ahmr, ve bu mmtakalarda Turk 
komiirii rakibsiz say1ldtgmdan istihsal W 
killerini modernize ettigimiz takdirde bu 
sahamn komiir stoku Zonguldak komiir 
havzas1 ad ve 1tlak olunurdu. 

Diinya ikttsadiyatmm son takarrur e
den §ekli nazari ve ikt1sadi kaidelere de
gil, devletlerin mali ve ikt1sadi vaziyetle
rine tabi olduktan sonra i§ daha ~ok ciddi 
bir ehemmiyet iktisab etmi§ oldu. 

Burada §Unu demek isterim ki; harici 
piyasaya mal satmak bir rekabet ve Jhti
Yac i§i olmaktan bamba§ka bir §ekil al
mJ§, bunun i~in harici piyasaya mal sat • 
mak i§ini ferdi veya cem'i miiesseseler de· 
gil, devlet mekanizmasi idare etmekte bu· 
lunmu~tur. 

Burada bu noktai nazanm!Za bir misal 
Verelim: 

Zonguldak havzas1 kar§Ismda I 50- I 60 
mil mesafede bulunan Romanyaya kQ
Illiir satamazken, yedi, sekiz bin mil me· 
safeye, Brezilyaya, bin be§ yi.iz mil me· 
safeye Marsilyaya komiir gonderiyor, 
Romanya 150 mil mesafede Zonguldak 
havzas1 dururken ( 1500) mil mesafeden 
F ranSIZ komiirii getiriyor. 

ikttsadi §artlar dii§iiniiliince Tiirkiye • 
nin Fransaya degil, Fransanm da Ro • 
manyaya degil. Tiirkiyenin Romanyaya 
ihracat yapmasi daha dogru, daha mu
vafik goriiniir. 

F akat diinya ikhsad §art! an o kadar 
degi§mi§tir ki, bu i§ler iktisadi naz:ariye
lerle degil, devletlerin takdir ettikleri Ih
tiyaclara uygun olarak ~evriliyor. 

Bu, boyle olunca devletin me§gul ola
cagi ihrac e§yas1mn da kemiyet ve keyfi
yet itibarile biiyiik bir k1ymet ve degerde 
bulunmasi lazJmdlr. 

Bugiin biitiin diinyada en ktymetli 
madde komiirdiir. Komiir her§eyin anas1 
ve mayas1 say1hyor. Petrolu olm1yan 
memleketler bile bu ihtiyaclannt komurle 
tatmin ediyorlar. Bunun ic;indir ki blitiin 
diinya devletleri siyasetlerinin oa§tna ko
miirii almJ§lardir. 

Tiir kiyemiz; dii§man ordularmt hu -
dudlan d1§1DA atarak askeri istiklaline, 
Lozanda imzalad1g1 musalahaname ile 
siyasi istiklaline sahib olduktan sonra bu, 
iki istiklali biitiinliyen ikhsadi istiklali he
clef yapml§ mali ve ticari sahada ileri a· 
dJmlarla hedefe ko§arken maden istihsali 
sahasm1 da ihmal etmemi§tir. 

Ancak Osmanhhk madencilik ilemi
ni de ecnebilere a~1k bulundurdugu cihet
ledir ki gene Tiirk Cumhuriyeti; maden • 
cilik alemini imtiyazlarile, sermayesile, 
teknisyenile agyann kucagmda. bulmu~ • 
tu. 

Bu vaziyet ve §art dahilinde Cumhuri-
Yet madencilik siyasetinde istihsale hakim 
olmag1 birinci plana alm1~, ve bunun ic;in 
her§eyden evvel ( 1) Ti.irk teknisyen ye
li§tirmek (2) milli sermaye tedarik et -
tnek, (3) ecnebi imtiyadan refetmek, 
( 4) Rasyonel bir i§letme meydana 3e -

tirmek. 
tktiza ettigi neticesine varm1~tt. 
Eserinin i~inde kemali tevazu ile kendi

ni sakhyan ve on yedi y1l i~inde yurdun 
bir "ok ko§esi gibi Zonguldagm da bahh
m ak, istikbalini parlak yapa_n k1ym~tli 
Ba§bakamm1z Celal Bayar. btr zaman1ar 
Vekil, bir zamanlar bankacl ve meb'us 
ve bir zamanlar gene Vekil ve bugiin de 
Ba~vekil olarak bu planm ilk ii<; k1smmi 
sessiz, sadas1z ba*ard1. Bugiin de dordlin-

cii k1sm1 ba§armak arifesinde. 
ilham ald1g1 membam kuvveti, t; vazu 

ve hiisniiniyeti bu mii§kUI i§i de ba~araca-
gmda §iiphe b1rakm1yor. . 

Dahill istihlak her y1l kendini ehem -
miyetle hissettirecek kadar artJyor. Ag1r 
sanayiin faaliyete ge~i~i. elektrik tesisa· 
tmm santraJize o]U§U oni.imiizdeki bir iki 
y1l i~inde dahili komiir istihlakimizi bir 
bu~uk, hatta iki milyona ~1karacaktu. Da
hili istihlakimizin muadili miktan kemali 
emniyetle ihrac edebiliriz. $u halde c;ok 
yakm bir istikbalde havza bugiinkii istih -
salini br misli arhrmak mecburiyetinde 
kalacaktu. 

hte bu suretle 3, 4 milyona varacak o· 
Ian tezayiid istihsali, mcmlekete bir ~ok 
taraftan, bir ~ok faydalar verecektir. 

~:[.:[. 

Zonguldak komiir havzamtzda son en 
be§ ytl i~inde goriilen terakki ve tekamiil 
her bak:mdan biiyiik bir ink1lab1 ifade e· 
der. 

On be~ y1l evvel Zonguldakh i~in rna
den bir afetti. Yemen, reji, s1tma gibi bir 
§ey. 

Maden; bugiin bir kazanc memba1 ol
mu~tur. Bunun i~in on be§ y1l evvel koylii 
madene zaptiye kuvvetile geliyordu. ;lim
di seve, sevine i§ha§Jna ko§uyor. 

Cumhuriyetin on be§ y1l evvel maden
ciye kanun kuvvetile yapt1rmak istedigini 
milli miiesseselerimiz bugiin vazife alarak 
yap1yor. h miiesseselerinde merhametin 
degil, menfaatin yeri oldugunu bilen ma
denci amelesine yapt1g1 sosyal yard1mda 
kar~1hkh menfaatin icablanm gozoniinde 
bulunduruyor. Havza bir asuhk hayatmm 
seksen be§ ythm Osmanhhk idaresinde 
ge~irmi§ti. 

Osmanhhk havzada ecnebilere kucak, 
kucak imtiyazlar verdigi halde bir tek 
Osmanh nazm bu seksen be~ y1l i~inde 
bi.r defa havzaya ayak atmami§, ki:imiir
ciiliik diinyasmm ne iktJsadi. ne fenni. ne 
de sosya] ihtiyac ve derdlerile alakadar 
olmaml§tlr. 

Bunun i~in maden ocag1 galerisi Os -
manh devrinde cehenneme a~Ilmi§ bir 
dehlizdi. Milli hiikumetin sihirkar eli bu 
galeriyi cennete ac;Jian bir kap1 haline 
koydu. 

$imdi havlamn her tarafmda bir tck
niK tekamiilii, bir imar sava§J var. Bu sa
va§ ~ok yakmda Cumhuriyete lay1k daha 
bir ~ok miiesseseler doguracak. Bununla 
beraber bu vaziyet bir intiha degil, bir 
iptida, bir son degil, bir ba§langicdJr. 

Devlet adamlannm havzayt her ziya
retleri havza i~in bir ilerileme ve bir yiik· 
selme hamlesi dogurmu§, havzam1z bu 
ziyaretlerle bugiinkii mevkiine kavu§mU§• 
tur. 

Bugiinkii ziyaretler ise kulaklanm1za 
~ak s1cak miijdeler f1S1ld1yor. 

<;ok yakm bir istikbalde Cumhuriyet 
hiikumeti bilgisi, enerjisi, ve himmetile ~u 
siyah toprag1 altm yapacak Zonguldak 
da, bir saadet kaynag1 olacaktn. 

B. G. 

Almanyada evlenme ve 
bo§anma kanunlar• 

Berlin 9 - Resmi gazete, evlenme ve 
bo~anma kanunlanmn Avusturya da 
dahil olmak uzere butun Almanyada 
tevhidi hakkmdaki kanunun metnini 
ne~retmektC'dir. Eski bo!?anma sebeble
rine, klSlrhk, ~ocuk do~urmaktan is •• 
tinkaf vak'alan da ilave edilmi§tir. 
Bir rna den kuyusunda infilak 

Roma 9 - Cittaducale'de maden ku -
~·ulanmn birinde bir infiHik olmu?tur. 
U<; amele olmu~. iki amele ag1r surette 
yaralanm1~hr. 

DikkatsJzhk neticesinde bir kaza 

Orhangazili Osman isminde 60 ya§la
rmda bir ihtiyar, istiklal caddesinden 
gcc;en vatman !rfamn idaresindeki 159 
numarah tramvaym romorkuna ters ta
rnftan atlaml§, bu suada Ti.inelden 

gelen vatman !brahimin idaresindeki 
107 numarah tramvaym sadmes·ne ma· 
ruz kalarak agrr surette yaralanm1~tlr 

Yukarrki resim, mecruha yaprlan ilk 
tedaviyi go&termektedir. 

ikttsadi hareketler 

De.niz mahsullerimizden 
istifade 

DAZARDAN DAZAQA 
Nam1k Kemal gemisi - Akii = Para - Radyo 
Babili - Harbin uzamas1 - Bir pardonun kuvveti 

KO ';. e 

PENCERESiNDEN 
Ben! 

Deniz mahsullerimizden tugiin isti
fade ettigimizi iddia edemeyiz. Tabia . 
tin Tiirk tapraklan gibi Tiirk sulanna 
d~ bah§ettigi zenginlik bizim ic;in bu . 
gun k1smen m~hul, krsmen de seyirci 
kaldigimlz bir hakikattir. Bunlardan is
tifade o1unmast, ak1p giden veya deni
zin altmda yatan bu servet kaynaklan
mn memleket Iehine istisman Cumhu
r~yet hiikumetince dii§i.iniilmemi~ degil
drr. Senelerdenberi bu mevzular iize -
:inde etrafh etlidler yap1lmakta ve pro
Jeler haz1rlanmaktadrr. Yeni tesis olu
nan Denizbanka bu hususta miihim va

Namrk Kemal gemisi kiiltiiriiniin de prnpagandas1m 
olmuyor mu? 

M eslekta§lardan birinin ii~ dort 
mevzua -hsa k1sa- tahsis ettigi 
giizel bir yaz1da «Ben» ba•hg--;.1. 

yapml§ d • m a goriipce yiiregim garib garib hop! adJ. 

zifeler verildigi gibi ikinci be§ ytlhk G • 
sanayi programimizm bir k1smm1 da 
deniz. mahsullerimizin i~lenmesi mev . 
zuu te~kil ettigi malumdur. As1rlarm 
temin ettigi kara mahsullerinin i§len _ Evvelki gi.in T rak vapuru, limanda, 
mesi. et.raf?ndaki te~kilata mukabil pek «~am1k J<emal» adh bir yelken gemisi
c;ok 1pbda1 kalmi') bulunan deniz mah· n: bat1rd1. 
sull~r~nin istihsali ve istisman i§inin Bu yelkenlinin sahibini tamsaydtm, 
te~krlatlandmlmasr i~ine yeniden ba§- kazadan sonra hndisine taziyetlerimi 
~~~~l~as1 ve ba§anlmast elbette ki mii~· bildirir ve derdim ki: 
kuldur. Cumhuriyet hiiktimetinin bun- - Affedersiniz amma geminize Na
da teenni ile hareket etmesini c;ok ye - m1k Kemalden ba~ka koyacak isim bu
rinde bulmak lazJmdrr. Fakat bunun lamadmJz mt? Biliyorsunuz ki zavalh 
yanmda, bu i.§in arhk ba~anlmasma vatan §airi talihsiz bir adamd1. Bi.itiin 
dogru ad1m atmak zamamm~ da gelmi~ olrlugu muhakkakhr. omriinde akmtJya ki.irek ~ektigi i~in, ni-

ikhsad Vekaleti Deniz Mahsulleri "U- hayet, istibdadm kayalanna ~arpml§ ve 
b 

Y batmt§tl. Neden bu talihsizin admt inti-
esi mlidi.iriiniin son zamanlardaki tet-

kiklerinden bu giinlerin de ~ok yakla~· hab ettiniz? Eger ~iire ve edebiyata faz-
mi§ oldugu goruH.iyor. Bu i~in nekadar laca hayransamz, yelkenlinize talihli 
si.iratle ba~anhrsa 0 kadar faydah ala- bir §airimizin adm1 koyab1lirdiniz: Me-
cagmt izaha liizum yoktur. sela, N am1k Kemal yerine Y ahya Ke-

F. G. mal diyebilirdiniz l Hem bu §airimiz.in 
_ -~-- _ _ denize dair iki nefis manzumesi de var-

• - dtr; kendisi ri.izgarl<m ve sulan bir kap-
Jhr<!-Cal maddelerimizin tan kadar iyi bilir; her devirde ve her ik-

kontro)u limde gemisini her tiirlii su ve hava cere
yamna gore sevketmekte mahir. bahtiyar 

[Ba~makaleden devam] 

Devletin, murakabesini iizerine aldtgl 
ilk maddeler ~unlard1: F md1k, yumurta, 
kuru iiziim, palamut. Ilk neticeler, ilerisi 
i~in parlak i.imidler vadediyorlard1. Ge~en 
sene. Kontrol mudurliigiiniin tahsisab yuz 
doksan yedi bin liraya c;Ikan!dt. 

ilk dort madde iizerinde muvaffakiyet 
tamd1r. Y abanc1 memleketlerdeki mii§te
rilerden memnuniyet, te§ekki.ir ve te~v1k 
mektublan yagmaktadtr. 

Bu sene, Standardizasyon miidiirliigii
niin biit~esi ii~ yiiz bin liraya ve kontrol 
edilecek maddeler de dortten dokuza ~~
kanlmi§ bulunuyor. Kontrala tS.~i yeni 
ihrac maddeleri ~imdililc bugday, a pa, 
tiftik, yapagt ve portakaldan ibarettir ki 
evvelkilerile beraber d1~ ticaretimizin 
yiizde k1rkm1 te§kil etmektedir. 

*** 
Ataturk, seneba§J nutkunda §oyle di-

yordu: 
M ahsullerimizin miktarrm arilrmak, 

kalitesini yi.ikseltmek, istihsal masraflanm 
azaltmak, hastal1k ve du§manlarile ugra§· 
mak i~in gereken teknik ve kanuni her 
tedbir vakil get;irilmeden almmalrdrr. 

Kontrol faaliyeti bu arzulan, ihrac 
maddelerimiz hakkmda dogrudan dogru
ya, alelumum milll mahsullerimiz hakkm· 
da da dolay1sile yerine getiren tedbirlerin 
en miihimmidir. 

Celnl Bay arm si:iyledigi gibi: 

- Bir malm iizerinde Tiirkiue menw 
inin goriilmesini, haric nazarmda, o maim 
kalitesiniu teminatr haline getirmek milli 
bir davadtr. 

Bu §ekilde ~ah~J!dJgJ takdirde, o bii· 
yiik davamn kazanJlaeagJ giinli uzak gor
miiyoruz. 

NADIR NADI -··---
Mare~al (:an·Kay-~ek', 

nihai zafer <;inindir diyor 
r Bct$tara(J I fn~ !lthffede I 

Cinliler 50 Japo11 tayyaresi 
. diifiirmii,ler 

Londra 9 (Hususi) - c;inliler bugiin 

bir §airdir. 
Zavalh Nam1k Kemall Ne mezan

m §erefine lay1k bir tarzda yaptudtk, ne 
de heykelini diktirdik. N amm1 ta§Jyan 
bir kii~iiciik yelkenli varmt§, o da iki 
pa~aya ayr1ldt, bath, gitti! 

Akrl =Para 

T adil edilen matbuat kanunu, be§ 
bin lira teminat vermiyen vatanda§lara 
kiic;iik bir gazete, bir fikir mecmuas1 ne§· 
retmeyi bile yasak ediyor. Meslekta§lar 
soruyorlar: 

- Demek bu memlekette be~ bin li
rasJ olmtyanlar fikir sahibi olamazlar ~ 

On a ne §iiphe? Bu diinyada, i~ini be
eerip de be~ bin lira kazanacak kadar 
akh olmJyanlann ~~5.lem~ akii ogretmege 
ne haklan vardu? 

Y eni matbuat kanunu, en kapitalist 
rejimlerin bile ke~fr.demedikleri hakikati 
buldu: Ak1l = Para. 

Radyo Babili 
Radyoda Avru • 

pa istasyonlarmdan 
birini a~Iyorsunuz, 

mesela Londradan 
arabca bir §arb ge
liyor; ba§ka bir is
tasyon a~tyorsunuz, 

mesela Bari'de Mii
nir N ureddinin bir 
ga1:el plagt ~ahn1· 
yor. Avrupanm biz
den fersahlarca uuk bir ko§esinde hicaz 
pe§revi, ba§ka bir ko§esinde mahur saz 
semaisi... Bi.itiin bunlar §ark memleket· 
lerine Avrupahlarm yaptiklan propa
ganda ne§riyatidtr; fakat, bir bak1ma. 
bu ne&riyat, Avrupada §ark san'abnm ve 

Bir de bizim lst.mbul Radyosunu a~J
yorsunuz: T epeba§ll!daki Rum kazino
sundan rumca hit!lbeler, rumca ~arkliar, 
rumca muhavereler duyuyorsunuz. Bu
na sinirlenen miisliitnan Tiirk vatanda~ 
lar da var. Fa kat Avrupa istasyonlann
da tiirk~e ne~riyab dinl~dikleri zaman 
nekadar se\ind1kl('rini unutmasmlar ve 
bunu on a saysmlar !.. Arllk yeryiiziinde 

I 
yalmz kendi diline aid ne~riyat yapan 
tek bir istasyon kalmad1. Bu tufan dev
rinde radyolann da Babil kulesini andlr· 
masma ned en §a§Jyoruz ~ 

Harblerin uzamaaz 

!spanya ihtilali ba§Iadi~ zaman Fran
ko taraftarlan, nasy:.malistlerin Madride 
nihayet hir ay i~inde gireceklerini iddia 
ediyorlard1; cumhuriyet~iler de ihtilalci
l~rin k1sa bir zamanda peri~an olacakla
rml soylediler. Aradan iki sene g~ti; ne 
Madrid almd1, ne de ihtilalciler dagJld1. 
Kavga devam ediyor. 

<;in - }apon harbi de ha§ladlgl zaman, 
J ~p?nlar, par~ a boh~as1 gibi dagm1k 
~m1 k1sa bir zamanda yo]a getirecekleri-
ni iddia etmi§lerdi: <;inliler de J aponlan 
toprak]anndan k1sa bir zamanda kovacak
lanm _ile_ri siirdiiler. Arad n bir sene ge~ti; 
ne <;mhler yola geldiler, ne de Japonlar 
<;in topraklanndan kovuldular. Kavga 
devam ediyor. 

Harb tekniginin harikulade terakkisi 
iizerine, askeri mi.itehasSISlar, modern 
muharebelerin eskisi kadar uzun siiremi
yecegini, ~iinkii modem silahlann kat'i 
neticeyi temin hususunda pek yaman §ey· 
ler olduklanm iddia etmi~lerdi. lspanya 
n Cin harblerinin uzamas1 bu iddialarm 
da dogru olmad!gtnt i bat etti. 

<;iinkii biitiin bu iddialart yapanlar, 
harbl~rin uzamasmda biiyi.ik Avrupa ve 
Amenka memleketlerinin karlanm hesab 
etmemi§lerdi. Bu silah ticareti devam et· 
tik~e. kanh bir alt~veri~ten ba§ka bir§ey 
olm1yan harbler de kolay kolay sonuna 
ermez. 

Bir pardonun kuvveti 
Ge~en giin tram

vayda iriyan bir a
dam zay1f bir ada
rom ayagma basu ve 
hem en doniip: 

- Pardon! de· 
di. 

Zay1f adam, sel'
~e pannagm1 ezen 
dikkatsizi affetme -
mi~ti. Soylenmege ba~ladr: 
. - N e pardonu? Ayagtml ezdiniz. 
l~ime baygmhklar ~okiiyor. Bir pardon· 
Ia kurtulacak mJSlDIZ? 

Miitecaviz, tepeden tlrnaga kadar 
zay1f adam! siizdii .Bu sefer onun ayagJ
m degil, ba~m1 da ezecek diye korktum. 
F akat yalmz §Unlan 5oylemekle iktifa et
ti: 

- Ne olacak ya? Yiiz:ellilikler bu Vel· 

tanm on binlerce evladrm ezdiler, §erefini 
ezdiler. istikialini ezdiler de gene oir 
«pardon» diyip kurtuldular. Sana ne olu· 
yor~ 

Zay1f adam gtk diyemedi ve seke seke 
tramvaydan indi. 

SERVER BEDI 
~ 

50 J apon tayyareoini dii~iirdiiklerini ve 
be§ J apon harb gemisini de bombard! • 
man ettiklerini haber vermektedirler. 
Komiinist partisi11in beyannamesi 

Bisikletle Fransa turu devam ediyor . 

Hankeu 9 - Cin • J apon ihtilafmm 
ytldoniimii miinasebetile <;in komunist 
partisi bir beyanname ne§redcrek ~an -
kay§ek'le <;in ordusunu tebrik etmekte ve 
komiinistlerin ilk safta miistevlilerle har • 
be devam edeceklerini bildirmektedir. 

Beynelmilel miidahaleye 
ihtiyac var 

. Hankeu 9- Santral NiJuz <;in A -
)anst bildiriyor: 

Radyo ile ne§redilen bir nutkunda Ha
riciye Nazm Uang- ,Suang. Uei, 12 ay 
5Uren cidcH bir miicadeleden sonra Cin -

IIilerin azim ve kabiliyetlerinden bir aeY 
kaybetmedi Jerini soy!emi~ ve §U sozicri 
ila ve etmi~tir. 

«- Japonyaya sermaye ve silah ver • 
mek suretile aptian yard1ma nihayet ve
rilrr: ~ · ir. Uzak~arkta sulhu tesis etmek 
I~m mile! bir miidahaleye ihtiyac 
var H.» 

Bisikletk Fransa turunun ba~lad1gm1 yazmJ<>bk Du""nya '] · d h · b .. ··k b. I' . .. · spor a cmm e 
er ~;ne . uyt: 1r .. a aka 1le ka~~1lanan bu miis&ba devam etmektedir. Yu-

karrlu rcsr.m, bu musabakalara g1ren sporculann Paristen hareketlerini gos
termektedlr. 

Muharririn tabii ve sun'i benlerden bah~ 
sedecegini umarak, yahud kuruntuhyarak 
bu heyecana kap!lm1~tun. <;iinkii (ben), 
nerede bulunursa bulunsun ve ne hacimde 
olursa olsun beni uzun uzun, hatta tath 
tath dii§iindiiriir. Ger~i §air Nedim gibi 
miithi§ kamgalara tutulmu§ koskoca 
frengistamn hava girdablan arasmda tak
la ata ata bir «bene» tahavviil ettigini 
kabul edecek kadar ifrata varmam ve her
hangi bir bende Balkanlarile, Karpatlari
le, Alp !.a rile, Pirenelerile Avrupa k1t' asi
nm -hem minimini, hem kapkara- bir min
yatiiriinii gorecek kadar sersemle§Illi§im. 
~akin gokleri yildizlarla, ku§lan ~e~id ~e· 
§ld, beneklerle siisliyen tabiatin -erkek.
lerde ben !eke oldugu i~in o ziimreyi he· 
saba katm1yorum- kadmlan da benle tez• 
yin ettigine inamnm. Ben, benim inam§l
ma gore. kadm yiiziinde siyah l§lkh bir 
YJ!dtzd1r ve en asil bir ku§ olan kadm, 
ta§Jdigl benlerle beneklenir!.. 

Meslekta§tmm <<Ben~ ba~hkh yazismi 
i§te bu sebeble i~er gibi okudum ve afal• 
lay1p kald1m. Meger onun ben dedigi dii"'! 
pediiz benlik imi§: F rans1zlann moi d~ 
dikleri ve bizim son am filozoflanmlllO: 
ene diye terciime ettikleri §ey ki insan ku• 
ma§mm i~yiizii olarak da tarif olunabilir. 

Zevkim kmlmi§, tevehhum ettigim haz. 
yiiregimde tekevviin edememi§ olmakla: 
beraber okudugum yaz1ya kar§l ilgisiz: 
kalmamJ§tlm. <;iinku «Ben» yaztslm bene 
temas etmeden yazml§ olan meslekta~ or• 
t~ya. arijinal hir fikir atlyor, yahud oyle 
h1r f1kri miidafaa ediyor. Frans1z oldugu• 
nu tahmin ettigim bir filozofla gene o mil· 
le~e. mensub olduguna zahib oldugum bir 
§atnn goriinii§te birbirine z1d, hakikatte 
ise birbirine uygun olarak. ileri siirdiikleri 
miilahazalara gore insan oglu kendini 
begenmez.mi§. «Ben» ba§hkh yazmm 
muhterem muharriri i§te bu miilahazalan 
dogru buluyor ve bi~ok giizel sozler mala 
d1ktan sonra §U hiikmii veriyor I «fnsan og• 
lunun tecessiisu, etrafm1 ke§fetmek arzu • 
su, il~i Ye ~a~'ah yaratmJ§ olmast hep 
kend1 kendm1 hegenmemesinden kendi 
kendinden ka~mak arzusundan dogmu§· 
tur. Hayvan kendi kendinden memnun· 
dur. Ba§ka bir~eyle me§gul almaz..» 

Y1llardanberi minimini ve kara l§lkh 
ylldlzlara benzetip fusat dii§tiik~e mh 
teleskopile seyrine dalmaktan kendimi a• 
lamadJglm benleri unutmu§ §U yepyeni 
<<ben» i dii§iinmege koyulmu§tum. ln am 
sair hayvanlardan ay1rd ettiren vas1flar 
ve k1ymetleqimdiye kadar tesbit edilm1' 
zannolunuyordu. Meger bu vas1flann bu-
giinedegin bilinmiyen bir tanesi daha var· 
mt~ ki o da insamn kendini begenmemesi, 
obiir hayvanlarm ise kendilerini begen-

1 . . . I me en Jffil§ ... 
«Evvel yak idi i~bu rivayet yeni ~1kt1~ 

diyip ge~mek belki miinasib olur .aroma 
hie; kimseyi begenmemekle -belki hakh, 
b.elki haks1z- itham olunup duran o aziz 
meslekta§m -duman ~1kan yerde ate§ bu· 
Junur soziinu dii§i.inerek- 0 tohmetten SlY" 
nlmad1k~a bu hiikmii vennemesi laz1m 
gelecegini soylemekten ve ayni zamanda: 
«insanlarm kendilerini begenmeseler ya~ 
§IyamJYacaklanm» da bir hakikat olarak: 
-Ben ba hkh yumm sevgili muharririnc., 
habrlatmaktan kendimi alamad1m. 

M. TURHAN TAN 

Evian kanferansinda 
Evian 9 - Siyasi miiltecilere yard1m 

meselesile alakadar te~ekki.iller tara • 
fmdan yap1lacak talebleri kabul etmck 
i~in hiikumetler aras1 Evian konferan· 
smm. ko:_n~tesi tarafmdan te§kil edilen 
tekn~k tah komite, diin ogleden sonr 
kom~teye muhtJralar v<'rmi§ olan dint 
v_e sJyasi 33 c miyet tarafmdan gonde
nlen murahhaslan dinlemi§tir. 
~u cemiyetlerin talcblcri, sureti umu

mtye_de birbirine tevafuk etmektedir. 
Ccmryctler, muayyen bir muhaceret 
plam yap1lmasmt ve ihtiyar ed!lecek 
masraflara dair hlikiimler tcsbit edil -
mesini istcmcktcdirler. Bundan maada 
mi.iltecilcrin mallanndan bir k1srrnm 
beraber goturmelerine mi.isaade edil • 
mesi ic;in Almanya nezdinde te~ebbus
lerde bulunulmas1m arzu etmektcdir • 
ler. 

Tali komitP, hiikumetler aras1 koml
teye verllccek raporunu bu_qi.in tanzim 
edecektir. Di~er cihPtten hilkll.mctler 
aras1 komitf'si umumi milzak£>rclerine 
devam etmek iizere bu sabah toplana -
cakt!r. 

Feci bir atobiis kazasl 
Konstantin 9 - Bir otobiis, §Chrin ci· 

varmdak1 hendeklerden birinc yuvar • 
lanarak ate§ almi~tlr. Otobiistcn komur 
haline gel en ycdi crsed <;1kanlm1~ tir. 17 
yolcu da yaralanmi~tir. Bunlardan on 
ikisinin yaralan ngtr oldugu igin hasta-
f'~"~~"" .,.... ... l .. l,....:J;l- ! .. 4 : _ 



~M ~~K1 
Diin gece yapdan 
Giire§ miisabakalar1 Kimya endiistrimizin 

Milli tak1m giire~~ilerile serbest 
yonlar1 aras1ndaki miisabakalar 

giire~ ~mpi- ii~ miihim fabrikasJ 
heyecanb oldu · 

Mersinli Ahmedle ismail Teker 

Milli tak1m gi.ire~ilerile Ti.irkiye ser- [ rasmda yapild1. :\lk dakikalarda hi.icuma 
best gi.ire~ birincileri arasmdaki mi.isaba- ge~en Mustaaf derhal hasmmt altma a
kalar di.in gece T aksim stadyomunda ya· larak 2 dakika 3 saniyede tu§la kazandt. 
ptlmt~hr. 

Bu mi.isabakalarm gayesi, milli taktma 
yeni elemanlar yeti~tirmek ve eylul aym· 
da ~hrimize gelecek olan F enlandiyalt

lara kar~t <;tkacak ekipi te~kil etmek oldu
gundan <;on enteresan bir manzara arze
diyordu. 

Gi.ire~lerin ktsa bir zamana stki~ttnlan 
reklamt di.in gece sahaya ancak bin, bin 

be& yi.iz ki~i topltyabilmi~ti. Gi.ire~lerde 
!nhisarlar Vekili Rana T arhan da ham 
bulunuyordu. 

Mi.isabakalara saat 21,30 da ba~landt. 
flk mi.isabaka 56 kiloda milll taktmdan 
Ahmed Caktr ile istanbuldan Mustafa 

Akk1r arasmda idi. 11k devre beraberlik
le neticelendi. ikinci i.i<; dakikada Ahmed 
Caktr altta gi.ire~iyordu. Dstte gi.ire&en 

Mustafanm bir iki kafakolunu Ahmed 
neticesiz btraktt. lkinci i.i<; dakikada Ah
med Caktr i.istte daha fazla <;ah&tt. Ayak· 

ta yaptlan son klSlmda daha enerjik gi.i
re~n Mustafa Akktr mill! taktmdan Ah
med Caktra ittifakla galib ilan edildi. 

ikinci gi.ire&: 61 kilodan mill I taktm 
elemanlanndan Ankarah Ahmed htkla 
lstanbuldan Ti.irkiye serbest gi.ire& birin

cisi Halil Yi.izer arasmda yaptldt. Y a~ar 
rahatstz oldugundan bu giire$lere i&lirak 
edememi&ti. 

ilk dakikalarda Ahmedin gi.izel bir 
kavrayt&Int Halil nefis bir kopri.i ile ber· 
taraf etti. ilk devre berabere neticelendi. 

0<; dakikahk i.istte giire&melerde Ahmed 
daha verimli idi. Ayakta yaptlan son kt
&Im <;ok stkt oldu, neticede Ahmed h:k 
ittifakla galib ilan edildi. 

Dci.inci.i gi.ire&, 79 kiloda milli taktm· 
dan Mersinli Ahmedle, serbest giire& bi

rincisi Edirneli ism ail T eker arasmda idi. 
Daha ilk dakikalarda &im~k gibi bir 
kavrayt& yapan Mersinli Ahmed hasmmt 

alttna alarak 33 saniyede tu&la galib gel
di. 

Dordi.incii giire§, 66 kilodan izmirli Fe
ridun Akkmal ile milll taktm elemanla • 
rmdan 1stanbullu Sadtk Soganh arasm
da yaptldJ. 

!lk devreyi Sadtk ba~tan sona kadar 
hakim gi.ire§erek galib bitirdi. D~er da

kikaltk ktstmlarda Sadtk gene hakimdi. 
Giire§in en heyecanh ktsmt, ayakta yapt· 
Ian son i.i~ dakika idi. N eticede Ahmed 
ittifakla galib ilan edildi. 

87 kiloda; mill! taktmdan Biiyiik 
Mustafa ile Amasyah Hi.iseyin Yener a-

Tefrika: No. 61 
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0 ay gec;ti; ikinci aym da ortalarma 
geldiler. Hala bier ses yoktu. Perihanm 
rengi U\IDU§, gozleri golgelenmi§, sanki 
fU son bir ay i~inde birdt'nbire c;oki.iver
mi§ti. Giirenler hep iiyle soyli.iyor, hep 
oyle ftstlda§tyordu: 

- Hasta rot, nesi var acaba?.. 
Kocaya vardigmt bilenler, uzaktan u

zaga duyanlar, arada bir F eridunu da 
!oracak oldular. Perihan, onun bir i§ ic;in 
Avrupaya gittigini ~oyliiyor, hemen la
ktrdtyi kapatlyordu. Hi;; kimse agzmt a
~Ip da: 

- Nastl olur, ben gec;enlerde filan 
yerde gordi.im!.. 

Demiyordu. Den.ek ki F eridun, sa hi
den fstanbulda de~1Jdi; kim bilir 0 ofke 
ile nereye gitmi§ti. 

Son gi.inlerde dadtsile bile konu~az 

72 kilodan mili taktmdan Ankarah 
Hi.iseyinle Ankaralt Celal Atik arasmda 
idi. Daha i.istiin gi.ire~en Ankarah Hiise
yin 15 dakikada hiikmen galib addedil • 
di. 

79 kiloda gene Mersinli Ahmed, Adil 
Y enerle ikinci gi.ire§ini yaptt. Mersinli 
Ahmed Adili kolayhkla altma almt§h. 
ve stkt bir ~ah§madan sonra i.i~ dakikada 
hasmma tu§la galib geldi. 

87 kiloda mill! taktmdan Bi.iyi.ik Mus
tafa da ikinci giire§ini Samsunlu Ahmed
le yap h. ilk devre beraberlikle bitti. Fa • 
kat ilk i.i~ dakikada kur' a ile i.istte gii

re§en Mustafa ani bir fmattan istifade ile 
Ahmedin strtm1 yere getirerek 6 dakika • 
da tu§la kazand1. 

Son giire§i <;oban Mehmedle Samsun
lu Ahmed yapacakt1. F akat son idman
larda <;obanm eli sakatlandtgmdan bu gii
re§ yaptlamadt. 

Bu giire§lerin sonunda 56 kiloda milli 
tahmdan Ahmed <;aktra hi.ikmen galib 
gelen Mustafa Akktr milli taktma terfi 
etmi§tir. 

Dun yapdan ok atma 
miisabakalari 

Okspor kuliibii tarafmdan tertib edi
len mi.isabakalann be&incisi diin Okmey
damnda menzil ve hedef att~lan olarak 
yaptlmt&hr. Miisabakalara kuli.ib ba~kam 
Vas1f ve umumi katibi Safi nezaret et • 
mi&ler, lbrahim ve Bahir de hakem ola
rak bulunmu&lardtr. 

Miisabtklardan Nevzad, Celal, Sadi, 
Batt!, Adnan ve Mehmed gi.izel dere
celer almi&lardtr. Ok sporuna yeni ba~h
yan lsmaif, Sadi, Aydm, Hi.iseyin, Ci
had ve T evfik de muvaffakiyetler gos • 
termi~lerdir. 

Pentatlon miisabakasi 
neticeleri 

Bu senenin 1stanbu! Pentatlon ~ampi
yonunu aytrd edecek mi.isabaka bi.iyi.ik bir 
kalabahk iini.inde KadtkOy stadmda ya· 
ptldt. 

Kar§tla rna c;ok heyecanlt ge~ti. Alman 
teknik neticeler ~unlardtr: 

Birinci: Pulatkan { Galatasaray). 
1kinci: Serif {Ci.ine~), 
U<;i.incii: Neriman (Haydarpa~a), 
Diirdi.incii: Oc;tek (F enerbah<;e), 
Be&inci: Refik (F enerbah<;e). 

Miisabakalarm sonunda galiblere ku-
pa ve madalyalar tevzi edilmi~tir. 

Nakleden: Kemal Rag1b 
oldu. Onun yamnda bile ~anki artik her 
§eyi unutmu§ gibi gori.iniiyordu. 

Fa kat ne de olsa emektar dadt, elinde 
bi.iyiiyen bu htr~m klZln ne yaradih§ta ol
dugunu biliyordu; el altmdan ona bir 
yardtm etmek, onu bu i.izi.inti.iden kurtar· 
mak istedi. Bir gi.in gitti, Avukat Necib
le konu~tu. Perihan biiti.in bu olup biten· 
Jeri N ecib N asuhiye anlatmamt§ti. A -
damcagtz, dadt kalfanm agzmdan du • 
yunca §a~trdt; ugunmaga ba§ladt: 

- Olur §ey degill... diyordu, ben 
de nic;in g~olip ~ekleri alan olmuyor; 
diye merak ediyordum. Megerse t§tn I· 

c;inde i§ varmi§ 1 .. 

ihtiyar dadt, bir yandan: 
Aman, Allah a§ktna, soz aramtz· 

da ... Benim buraya geldigimi duyma -
sm, yoksa hepimizi kapt dt§art a tar 1.. 

Diye i.ist i.iste and veriyor, bir yandan 

Bugiin lzmitte temeli atdacak olan Sudkostik ve 
Klor fabrikas1ndan baska bir Asid Siilfiirik bir de 

' 
Siiperfosfat fabrikas1 kurulacak, 

milyon 350 bin lira sermaye 
hepsi i~in iki 
konacakbr 

T atbikt esas itibarile Si.imer Banka 
tevdi edilmi& olan birinci be& ytlltk en· 
di.istri planmm bitmesi i<;in, yalmz kimya 

sanayiinin ii<; fabrikasile diger birka<; fab
rika daha kalmt~ttr. Bugi.in lzmitte temeli 
attlacak olan Sud kostik ve Klor fabrika

sile kimya endiistrisine de ba&lanmt~ olu
yor. Di.inki.i saytmtzda, bu ilk kimya fab
rikamtz hakkmda kafi malumat vermi&tik. 

Si.imer Bankm programma dahil bulunan 
diger kimya fabrikalan hakkmda da dok
tor Said Emin Ozbekin ktymetli eserin· 

den naklen biraz malumat vermegi fay
dah buluyoruz. 

Asid aiilfiirik labrikast 
Tiirkiyede endiistrile&me hareketi ba~

layip da fabrikalar kurulmaga ba&laym· 
ca asid siilfi.irik, asid azotik ve asid klo

ridrik sarfiyah gi.inden giine artmaga ba§· 
lamt&tlr. Bu asidlerin ithalah 1927 den 

1932 ye kadar ~yle bir seyir takib et , 
mi&tir: 

Mlktar Ktymet 
Y!l (ton) (lira) 

1927 475 65,000 
1928 629 57,000 
19:!9 944 99,000 
1930 904 121,000 
1931 929 116,000 
1932 1490 134,000 

1932 senesinde yalmz asid siilfi.irik it· 
halatt takriben 800 ton olmu~tur. Gerc;i 
800 veya I 000 tonluk asid si.ilfi.irik istih· 

laki bir fabrika tesisini icab ettirecek ka
dar miihim degilse de, be~ senelik birinci 
planda bir siiperfosfatlar fabrikast mev· 

cud olduil;u gibi diil;er asid si.ilfi.irik mii&
takkatmm ithalatt da bir hayli yekuna ba
liil; oldugu dii&iini.iliirse, memleketimizin 

bir asid siilfi.irik fabrikasmt ya~atacak ka· 
dar istihlak yaphil;t ve yapacail;t anla~1hr. 

emle\etin asid siilHirik ihtiyaclan eu 
suretle hesab edilmektedir: 

Siiperfosfat !mali ic;!n 
Siilfatlar ve siilfiir de 

sodyom lc;ln 
Siilfat do kiilvr !~In 

Siilfat d'aliiminyom !l;in 
Der!cll!k, mensucat ve 

barut il)in 

1580 ton 

420 ) 
230 ) 
250 ) 

Yekun : 3980 , 

Senede yuvarlak hesab 4000 ton asid 
si.ilfi.irik ihtiyact var demektir. Ti.irk en
diistrisinin, bilhassa pamuklu, yiinlii ve 
keten mensucat sanayiinin seri inki~aft yu
kanki tahminde isabet oldugunu goster
mektedir. 

4000 tonluk bir asid si.ilfi.irik fabrikasl 
i<;in ~u kadar sermayeye liizum goriil -
mii!!tiir: 

Barutgiicii kuliibiiniin ikinci 
yildontimii 

Barutgiicii kuliibi.ini.in ikinci ytldonii • 
mii bugiin saat 14,30 da Gi.ic sahasmda 
kutlulanacakhr. Merasime, bayrak c;ek

me ve lstiklal mar§ile ba§lanacak ve Giic 
sporculan bir kec;id resmi yapacaklard1r. 

Bundan sonra 1stanbulspor - Barutgiicii 
taktmlan arasmda voleybol ma~I yaptla -
cak, Harbiye Ytlmaz - Gi.ic giire§c;ileri 

arasmda giire§ ma~lan, boks ma~larmdan 
sonra lstanbulspor • Barutgiici.i taktmlan 
arasmda bir futbol ma~t icra edilecektir. 

da yalvanyordu: 
- Ne olursa sizden olur. Bu adamm 

nerede oldugunu bulunuz, ben gidip yal
varayim. Gelsin artak, ban§acaklar mt ne 
olacaksa olsun, yoha ktzcagtz, gi.iniin bi
rinde iiziinti.iden ha~ta olacak!.. 

N ecib N asuhi, pek inanamtyormu§ gi-

bi: 
- 0 kadar seviyor mu? .. 

Diye sordu. Sonra: 

- Bu da yeni bir huysuzluk olma • 
sm ? .. Demek ister gibi ba§tni sallad1. 

Dadt kalfa, dud a gmt biikiiyordu: 
- Seviyor mu, sevmiyor mu, bilin -

mez ki ... Yalmz, c;ok iizi.iliiyor, hem de 
pek c;ok ... Zaten sevmemi~ olsa bile ko-
casmm kac;Ip gittigini goriince gene iif
kelenir, gene i.izi.iliir. Onun yarad1h~t 
boyle ... 1c;yi.izi.i kolay kolay anla&tlmaz 
ki ... Goni.il bu ... Belki de sevmi~tir. Sim
diye kadar durdu, durdu; hie; kimseyi be
genmedi de, belki bugiin buna kaptlmi~ 
olabilir. El oglu bu, o da kendini satma· 
mn yolunu biliyor. Baktt lei kar&Ismdaki 
ktz, oyle gormi.i~ gec;irmi~ kadmlardan de
gil... Zavalltyt kendi arkasmdan ko~tu
ruyor. 

Avukat Necib, elinden geleni yapaca
gmt siiyledi. Hemen ertesi giinii de Fe-

380,000 lira. 
70,000 • 

.• 100,000 :. 

Maklneler ve teslsat 
Arazl ve binalar 
i~Ietme sermayesl 
Yekiln 

Siiperloatat 
550,000 :. 

fabrikast 
Si.iperfosfatlar, kimyevi giibrelerin en 

miihimidir. Yukanda bahsettigimiz asid 
siilfiirik fabrikast istihsalatmm dortte ii
c;ii, si.iperfosfatlar imali ic;in kullamla • 
caktlr. Bu ki,myevi giibreler, bilhassa ~e
ker fabrikalanmlZln ham maddesini te~
kil eden pancar tarlalarmda kullamlacak
hr. Sark vilayetlerimizde kurulmast dii
&i.ini.ilen ~eker fabrikalan baric olmak ii· 
zere, mevcud dort ~eker fabrikamtz i<;in 
pancar ekilen tarlalar, ~imdi takriben ya· 
nm milyon doni.imdiir. Bu tarlalar i<;in 
her sene 500 ton siiperfosfata ihtiyac var
dtr. Birinci be& senelik endiistri progra • 
rot tanzim edilirken, 1927 den 1932 ye 
kadar memlekete ithal edilen kimyevi 
gi.ibrelerin miktan nazan itibara almmt~
tt. Bu ki.i<;i.ik istatistikte ~u rakamlan go· 
riiriiz: 

1927 921 73,0~ 
1928 791 76,00u 
1929 882 94,000 
1930 828 134,000 
1931 1455 195,000 
1932 575 67,000 

Fakat bu kimyevl gi.ibrelerin <;ogu fos· 
fathr; onun i<;in kimyevi gi.ibre ithalatt, 
bir si.iperfosfat fabrikast tesisini te~vik e· 
decek mahiyette degildir. Y almz §U var 
ki, pancar ziraati ve baglanmiZ i<;in si.i
perfosfat imal etmek iizere bir fabrikaya 
muhtaciz. 

Si.imer Bank, ilkonce, senevl istihsa • 
latt 3000 ton olacak bir fabrika kurmak 
fikrindedir. Sonra, ihtiyac arthk<;a bu 
fabrika tevsi edilecektir. 3000 tonluk sii· 
perfosfat fabrikast ~u kadar sermaye ile 
kurulabilecekt'r: 

M the ~ v~ · teSis t 
Araz! ve blnalar 
I.$ etrne s rmayes 
Yekun ·· 400,000 • 

Sudkostik ve klor labrika•t 
Diinkii yazirntzda bahsettigimiz ve bu

gi.in temeli attlacak olan Sud kostik ve 
Klor fabrikast, kimya endi.istrimizin en 
fazla paraya ihtiyac gosteren miiessesesi 
olacakttr. Bu fabrika i<;in ~ kadar ser
mayeye li.izum vard1r: 

Maklneler ve teslsat 850,000 lira. 
Arazl ve binalar 350,000 , 
i~Ietme sermayes! 200,000 , 
Yekun 1,400,000 , 

Boylece Si.imer Bank, bu i.i<; fabrikaya 
2,350,000 liraltk bir sermaye koymus o
lacakhr. 

Eti.idleri yaptlmakta olan ve yanm mil
yon liraya <;tkacail;t hesab edilen porselen 
fabrikast ile kimya sanayiimizin diil;er iki 
fabrikas1, yani asid si.ilfi.irik ve siiperfos
fat fabrikalan da kurulduktan sonra bi
rinci he& senelik endi.istri planmm be& e
saslt &ubesi ba&anlmt& olacakhr. Plana, 
sonradan ilave edilerek in&ast takarri.ir et
mis ve planlan tetkik edilmekte bulunmu§ 
fakat heni.iz temelleri attlmami& diger fab
rikalar &unlardtr: 

Bir porselen fabrikasi, 
iki kimya fabrikast, 
1ki kenevir fabrikast, 

Bir Stvas <;imento fabrikast, 
Bir lRdtr pamuklu fabrikast. 

ridunu aramaga ba~ladt. Fakat ikinci ay 
ge<;ti, ondan da hicbir ses c;tkmadt. 

Perihana &imdi de ba&ka ti.irli.i bir si
nir, ba~ka tiirli.i bir htr<;mhk gelmi&ti; ar
ttk kime <;atacagmt bilmiyordu: 

- F eridunun dedigi kadar varmi~: 
Bi.itiin kabahat hep o para denilen kok
mus pac;avralarda... Beni ~tmartan hep 
o oldu. Hep ona giivendim. Para ile her 

sey olur, her ~ey yap1hr samyordum. 01-
muyormu~ i&te... Bak, aldt ba&mi, gitti; 
ne parayt dii&iini.iyor, ne de beni ... Hay
di, parayt dii~i.inmi.iyor, diyelim. Zatcn 
lakirdtsmdan bile ho~lanmazdt. Beni de 
sevmiyormu&, demek ... Bir kerecik olsun 

araytp sormadt ... Ne diyeyim ben o da
dtma !.. Haniya, paras! bitince gene bana 
muhtac olacakh?.. Gelmedi, i&te... lzi
ni bile bulamadtk !.. Beni &Imarthlar; ne 
dedimse peki dediler; ne yapttmsa hie; 
kimse sesini <;tkarmadt. Kendimi bildim 
bileli boyle alt~hrdtlar. i~te ~imdi olan 
oldu... Demek ki, i.i<; bes hizmetc;iden 

ba&ka hi<; kimse naztmt <;ekmiyormu~ ... 
Konudan kom~udan yiizi.ime giilenler -.r
sa onlar da arada bir, ho~a vakit gec;ir
mek ic;in gelip gidiyorlarmt~; kim bilir 
hepsi de i<;inden ne siiyli.iyor; arkamdan 
nastl egleniyorlar. Hepsini anlad1m aroma, 

KA~E 

Sizi giinlerce 1stlrab ~ekmekten kurtar1r• 
En ~iddetli ba~, di~ agnlarmt, ii~iitmekten miitevellid 

biitiin sanct ve stztlan keser. Nezleye, romatizmaya, 
k1r1khga kar~1 ~ok miiess1rdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz ! 
lcabmda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

Ismine dikkat : Taklidlerinden sakmm1z ve Nevrozin yerine 
bir marka verirlerse siddetle reddedin1z. 

Miidiirliigiinden : 
1 - ihaleye konulan i~ : 
Urfakap1 izzetpa~a caddesi parke yolunun 26109,96 liraltk in~aatl ""v~-" 

zarfla ihaleye konmu~tur. 
2 - Bu i~e aid. evrak ~unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Husus!, fennl, baymd1rltk i§leri gene! §artnameleri, 
D - Bu evrak Nafta dairesinde gorijlebilir ve istenebilir. 
3 - Bu i~in ihalesi 20 temmuz 938 c;ar~amba giinii saat 11 de 

zarf usulile Naf1a Miidiirliigiinde yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in 1958,25 lirahk muvakkat cari 

Ticaret Odas1 vesikast, Naf1a Vekaletinden almmt~ 10,000 liradan yukatl 
ehliyet vesikast. 

5 - Taliblerin zarflan cuma giinii ihale saatinden bir 
misyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri, postada 
bul ed' 

Sular1n Kire~ ve Sertligini 
TEMiNATLI 

V BOLiO 
T ATLI SU Y APICI CiHAZLARI 
Kuyulanmzm, musluklanmzm en kirec;li ve sert sularm1 nefis tath 

suya c;evirir. Evinizde s1hhat, giizellik, lezzet, rahathk ve ikhsad, 

imalathanenizde yiiksek menfaatler temin eder. 
Saatte 300 litreden 500,000 litreye kadar. 

Ziirich'de Webbolite A. G. Tiirkiye ve l;)ark1 Karip vekili: 

VEBOLiD LiMiTED ~iRKETi 
Merkezi: istanbul-Galata Voyvoda cad.. No. 40-42. Tel: 44507 P.K. 1094 
Subesi : Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Tel. 2681. P.K. 45 

Prospektiis isteyiniz • Tediyatta kolaybk. 

Naf1a Miidiirliigiinden : 
28/7/933 tarih per~embe giinii saat 11 de istanbulda Nafta Miidiirlii· 

giinde ( 7941.22 ) lira ke§if bedelli istanbul Giimriik Ba~miidiirli.igii <;inili 
Rlhttm han kalorifer tesisatile kalorif!f!r kazan dairesi tadilati a~tk eksilt
miye konulrr.u~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrhk is.leri gene!, husus1 ve fenn1 s.artna• 
meleri, proje, ke~if hulasasile buna mi.iteferri diger evrak dairesinde g&
riilecektir. 

Muvakkat teminat ( 596) liradtr. 
isteklilerin en az ( 5000 ) lirahk bu is.e benzer i§ yaptJgma dair idare-

lerinden almt~ oldugu vesikalara istinaden istanbul Naf1a Miidiirliigiindell 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel ahnml§ 938 ythna aid ehliyet ve Tica· 
ret Odas1 vesikalarile gelmeleri. ( 4316) 

i~ i$ten ge<;ti. Aylardanberi para, para di
ye zavalh kocamm kalbini ktrdtm ... 

Gene kadm, kocam, derken i<;i titri • 
yordu. Simdi arttk F eridunu adile anmi· 
yor, ikide bir kocam demek ona pek tath 
geliyordu: 

- Para dediil;im de neydi sanki? .. 
Kocama verdigim paranm birkac; katmt 
her ay kendim ic;in harctyordum. Kendi 
iistiime, ba~tma, evdekilere, garajm mas
rafma daha c;ok para gidiyordu. Bunlan 
unuttum da kendi kocam i<;in aydan aya 
be~ yiiz lirayt <;ok gordi.im. Gelsin, bir da
ha para lafmt aRZtma bile almtyacaii;Jm. 
Hepsini ona btrakacalbm. kendisi alsm, 
kendisi harcasm, kocam deil;il mi, ne ya
parsa yapsm, <;eksin <;evirsin !.. 

Fa kat gelmiyordu i&te .... 

Arama dadt kalfa onu yumu~atmak, 
yah&hrmak i<;in bir iki soz soyliyecek ol
mu~tu. 0 zaman ona da <;tki&tyordu: 

- Senin aklm ermez, sen kan&ma ... 
Bak, gelecek dedin; ne gel en var, ne gi
den? .. Sen iste bu kadar anlarsm !.. Sen in 
her soyledigin bun a benzer! .. 

*** 
Gi.ini.in birinde: 
- Ben kolaymt buldum!.. 
Dedi. 

Dadt kalfa, gene kadmm gozlerindeP 
korktu: 

- Ne yapacaksm~ dive sordu. 
- Bo&anacail;tml .. 
- Bo&anacak mtsm ~ .. 
- Boyle onviimiin sonuna kadar heP 

onu bekliyecek degilim ya ... Btkhm 
t1k! !.. Ne olacaksa olsun 1.. 

Hemen o gi.in, giyindi, sokaga c;tkU. 
Avukat Necibin yazthanesine gitti. Feri• 
dunun yerini, yurdunu sordu: 

- Anyacak olsamz, nerede bulursll' 
nuz? .. 

Dedi. Necib Nasuhi, ne diyecegini ba• 
miyor, hi<; durmadan ellerini ugu&turu • 
yordu. Dadt kalfa ile konu&tuktan sonr• 
sormu&, soru&turmu&, F eridunun nerede 
olduil;un!l bir tiirlii anltyamamt&ti: 

- 0<; aydu gelip parasmt almiyor• 
onun i<;in ben de merak ettim. Arad1Dl• 
bulamadtm. 

Diyecek oldu. 0 zaman gene kadtll 
biisbiitiin kopi.irdii: 

- Begendim, dogrusu... Kendi eli : 
nizle bulup getirdiginiz adamm adresill1 

bile iiil;renmemi~siniz!.. Bu kadan pei 
parlak!.. 

Avukat Necib, lakudtyt degi&tirme~ 
!<;In: 

r ArkaST varl 



CUMHURIYET 

Askerimiz Hatayda diin bilfiil vazifesine ba~lad1 

Onde alay sancai{1 oldugu halde ilcrliyen piyadelcrimiz 

Kurulan takiZaferlerden biri 
J Ba$tara!1 1 tnc1 saltttedeJ 

Di.in gece de biitun Antakyada fener 
alaylan tertib olunmu~, halk gee; vakte 
kadar bu candan tezahiuata i§tirak et
mi~tir. 

Reyhaniyeye mliretteb b\rlunan siivari 
k1t' am1z, bugiin kendisine tahsis olunan 
yerde konaklami§, inzibat ve asayi§ vazi
fesine ba§lami§Iir. Bu miinasebetle Rey -
haniye Halkevinde, bu ak§am kuman -
danlanm1z §erefine bir zifayet verilmi~. 
bu ziyafette takviyrli alaylmiZln kuman
dam albay $ukri.i Kanadh ile Antakya 
Ba§konsolosumuz ve Parti reisi bulun • 
mu§tur. 

Antakya Halk P artisi reisi Abdi.ilga· 
ni de, bu ak§am bur<'da ordu §erefine bi.i
yi.ik bir ziyafet vermi~tir. Bu ziyafette 
delege alhay Kole' den ba§ka F rans1z or
dusuna mensub diger mi.imessiller de ha-
ztr bulunmu§lardtr. Zeki 

Tiirkiye - Suriye iyi kom§uluk 
muahedesi miiz.akereleri 

Ankara 9 (Telefonla) - Ti.irkiye ile 
Suriye arasmda akdi takarriir eden iyi 
dostluk ve kom~uluk muahedesi i~in per
~embe gi.inii a~ilan miizakerelere devam 
ediliyor. Konferans tarafmdan biri ikt1 -
5 ~.d!. meseleler, digeri idari i§ler ve i.i<;iin -
c.usu de demiryolu nakliyatt mevzuu iize
nndP. cah<mak i.izere komisyonlar aynl-

Piyadelerimiz Antakyaya giriyorlar 
mt§II. Tali komisyonlar bugun de ge~ 
vakte kadar <;alt§t!lar. Konferans heyeti 
umumiyesinin sah veya ~ar~amba giinii 
toplanacagl anla§iltyor. 

H ariciye V ekili salt giinii 
•f 

Ankaraya gidecek 
Ankara 9 (Telefonla) - Hariciye 

Vekilimiz Doktor T evfik Ru§IU Arasm 
salt giinii §ehrimize gelecegi ve. <;ar§am
ba gi.inii tekrar istanbula hareket edecegi 
haber verilmektedir. 

Franstz Biiyiik El~isi fehrimize 
geliyor 

Ankara 9 (T elefonla) - Son Turk· 
Frans!Z miizakere ve anla§malannda de
vamh muvaffakiyette ve miisbet mesaide 
bulunmu§ olan Franstz biiyi.ik el<;isi M. 
Henri Ponsot'nun birka~ giin istira -
hat etmek iizere ~ar§amba giini.i !stanbula 
gidecegi anla§Jhyor. M. Ponsot tali ko -
misyonlarm ~ah§malanm konferapsa tev
di edecek olan Koordinasyon komitesi
nin i<;timamda bulunmak i.izere tekrar An· 
karaya gelecektir. Bu komisyon Franstz 
biiyiik el<;isile Hariciye Umumi Katib 
muavini Nebil, Cevad A~tkalm ve diger 
zevattan miile§ekkildir. 

Suriyenin Ankara miimessili 
birdenbire hastalandz 

Ankara 9 (T elefonla) - Suriyenin 

Ordumuzu kar~tlamak iizere sokaklara 

Alay sancagm1 gi:izya&lari arasmda kucakhyan Hatayh gene k1zlar ve kadmlar 

Hatay zaferi 
Nuru giinden giine artstn dilerim ha~re kadar, 
Dogdu Tiirkiin ba~z iistiinde gene bir yeni ay,· 
Ya~ar elbette saadet ile; ~iinkii Atatiirk 
iJz.ge evladt ayrn ismini koymuftu: Hatay! 

Hiiseyin Rifat 

girerken 

lioylerden Antakyaya gelcn ve orduyu kar~1hyan athlar, 

Ki:i_l'lerden askerlerimizi kar~Jinmaga 
gclen halktan ba~ka bir grup 

Ankara miimessili bulunan Emir Asian 
diin gece ani bir fenahk ge~irmi§ ve ag1r 
bir vaziyette Niimune hastanesine kald1 • 
nlrnl§tlr. Suriye miimessiline derhal icab 
eden miidavat yap!lml§ ve hastaneye ya· 
tmlmt§tlr. · 

Kendisinin bir Anjin do puatrin krizi 
ge<;irdigi anla§tlmaktadJr. Hastaneden 
son aldiglm malumata gore, s1hhi viziyeti 
iyile~i§tir. Son miizakerelere i§tirak et
mekte alan Suriye miimessilinin rahats!z
hgJ burada teessiir uyandirdi. Gerek 
Hariciyemiz, gerek Frans1z sefareti tara
fmdan hastanede hatm sorularak acil §i• 
falar temennisinde bulunuldu. 
Franstz Ba~vekili Paris el~imizi 

kabul etti 
Paris 9 - · Ba~vekil Daladier, Ti.ir

kiye Biiyiik El~isi Suad Davaz1 kabul 
eylemistir. 

Tiirk - Franstz dostluk paktt 
ve Sovyet matbuatz 

Moskova 9 - izvestia gazetesi Turk
F rans1z dostluk paktm1 mevzuu bahsede
rek diyor ki: 

«Tiirkiye ile Fransa arasmda hasll olan 
anla§ma, eminiz ki kollektif emniy~tin 
takviyesinde miihim bir unsur olacakt1r. 
Turk - F rans1z paktJ yalmz bir dostluk 
muahedesi degil, ruhu itibarile ayni za • 

Antakya konsoloshanemizin 
kaptSt!}daki tezyinat 

manda bir isti are, miitearnza yardtm et• 
memek ve taarruzda bulunmamak, mua• 
hedesidir. Bu ise Sovyeller Birliginin 
Fransa ve Turkiye ile kom§ulanndan bir 
<;oklarile akdedilmi§ oldugu anla~malann 
ruhuna tamamile uygundur. Sovyet efbin 
umumiyesi, enternasyonal meselelerin hal· 
Iinde Sovyet hiikumetinin te§riki ·mesa!de 
bulundugu bu iki devlet arasmda boyle 
bir anla~anm akdini tasvib ve takdir e
der. Anla~malann fili k1ymeti ve ehem· 
miyeti o anla§malann tatbikmda gosteri • 
lecek diiriistiye baghd1r. Bunu ispat i<;in 
§UOU zikredelim ki F ransa ile Polonya a· 

rasmda da akdedilmi§ bir ittifakname 
vardu. Fa kat Bek'in siyaseti yiiziinden 
bu ittifakm ameli ehemmiyeti hemen he • 
men s1ftra inmi§ bulunuyor. 

Herhalde mademki Turk ve Frans1z 
hukumetleri fevkalade muglak bir vazi· 
yet ic;inde eski ihtilaflanna muslihane bir 
tam tesviye ibulabilmi ler ve mademki 
ayni zamanda Turk • F rans1z miinasebet• 
lerinin heyeti umumiyesini tanzim ede
bilmi§lerdir. Mezkur anla§ffiamn mevkii 
mer'iyete girmesile hem iki memleket i<;in 
hem de umumi sulh davas1 i9n ha}'lrh 
neticeler ahnabilecegini beklemek husu• 
sunda kafi derecede sebebler vard1r.» 

I t l f 

Askerlerimiz H?-tayh karde~lerile konu~uyorlar 



ayo ariniZI ~Oyle se~iniz 
1 - Eger hoyunuz fazla uzunsa suda zarar gormez c;ic;ekli pikeden §U 

ki.iJotu giyiniz Ve gogsiinijzij aynca !Utiyen tarzmdaki kmmla ortiiniiz f 
2 - -5ayed boyunuz eninizle miitenasibse §U saten ve kiilotun iistiine ay~ 

nca on tarafta baseni orten ve icabmda c;•kanlabilen kismi havi mayoyu gi~ 
yiniz! 

3 - Eger kal~alanmz ve viicudiiniiz biraz §i§manca ise jerse kl~ k1sa 
etekli ve komtj kism1 fasJlastz §ekilde alt tarafa birle§mi§ mayoya ragbet 
g~steriniz! · 

4 - Boyunuz fazla ise, i~te size iki par~adan miirekkeb keten veya k~ 
tonaddan viicude getirebileceginiz bir mayo. Kiilot c;ok k1sa ve kenarlan bi
raz §i§kin, gogu$ k1sm• etege birle§ligi yerde bir kemerle sJkilmi§hr. 
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Jimnastik 
PHijlarda topla 

yapdacak hareketler 
Uzun miiddet denizde kalmak bili

yor.<unu7. ki s1hhate mu:£ordlr. Onun ic;in 
c;ok s1cak havalarda mu!:ttelif fasilalarla 

Ktllari nas1l dokmeli? 
Bu hususta kd dokme 
Iulleri kullandabilecegi 

makineleri de 

mumlar1, tozlar1, mah
gibi tra, ve 

tatbik olunabilir 
elektrik 

Y azm, hie; ~iiphesiz k1~takinden daha lar, kolunuz veya bacagmtz tertemiz ~ 
fazla ac;1k geziyoruz. Vaba soguk mev- lur. Vak1a bu usuliin aclSina dayanmak 
simin de balo ve saire gibi ac;1hp sac;IIdt- giic;se de biraz di§ stkmakla, tsbrab taham
g1m1z toplantJlan var amma, oralarda miilii kabil bir §ekil alabilir. 

~~~umhuriyetgl 
li=fl a B ~ s lYl ~ lYI u=u lYI 
~irketi Hayriyeden bir rica 

Resml dairelerin yeni mesal saatine gore 
tanzlm edllen ~irketl Hayrlye tarife.sinde, 
Qengelkoyiinden Kuzguncuga. kadar olan 
yerlerde oturan hususl muesseseie;de !(all-
~anlnr dti§iiniilmeml§tlr. 

15 senedenberl her mevsim tarifeslnde 
daima 9 da ba§llyan bu muesseselerde r;ah-
~anlan vaktlnde yetl&tlrecek sabah postas1 
Kopriiye 8,50 de varmaktadlf. Halbukl yaz 
tarlfesinde mevcud vlan bu serer son dcfa 
10 daklka sonraya almarnk Kopriiye tam 
dokuzda varmaktadlr. 

Bundan evveHct posta. lse 8,10 da vardi· 
gmdan tam b!r saat evvel gelmekten bal}ka 
bir !(are kalm1yor. 

~lrketl Hayriyeyl mutazarr11 etmemek 1-
!(In 8,50 de Koprilye varan postanm gene 
aynl saatte varmas1 !<;In Kuzguncuk dogru 
Koprii yapmRSim rica ederlz. 

Bundan ba~ka. haftada bir defa gelen 
radyolu vapurlarm golgeslnl goremez ol -
duk. Gene o eskl cmektar gemllerle gldlp 
geliyoruz. 

-
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Soldan sa~a: 
1 - iskambllde blr k~~Id (ikl kel!me). 

2 - Le~en (lkl kellme), blr emir. 3 - S•~ 
raya glri~J, blr emir. 4 - trzerlne basllmi§, 
gellnllk Ievazunatmdan. 5 - Mevcud de-
gil, altnan para mukablllnde buak1lan e~~ 
ya. 6- Blr emir, ters okuyunca blr mus1-
kl aletl olur, alfabede b!r harfin okunu~u. 
7 - SaYJ., eden. 8 - Herkesln ortasmda, blr 
edat. 9 - Uza~ukta. bir ada, kflltlddan 
klbrlt. 10 - Sahib, ba§tbozuk asker, b!r 
edat. 11 - Elln 1~1, bir yeml~. 

Yukandan a§a~Iya: 
1 - Hazun clhazimizdan blrlnde basil 

olan bere (lkl kelime). 2 - Kallrornlyada 
blr go!, ktymettar uzun baston. 3 - Kes-
kin blr ~eyln yaptigi hat, kuvvetll gillerken 
I(Ikan seslerden. 4 - Qevlk, haflf~e sok -
ma. 5 - Arkasma blr ca,. getlrlrsenlz bil-
yuk btc;ak olur, Avrupa.dakl arazlmlzln es_ 
klisml. 6 - B!r Arab yeme~l, blr iilc;ii. '7 -
CllveU, kiic;iik dl~lerle agtlml§ dellk. 8 -
islm, harab, nota. 9 - Zarar. 10 - Blr 
hararet derecesl, dllenllnln varldat mem-
bal. 11 - Par~a esk1 blr devlet. 
Evvelkl bulmaeanm baUecUlmJt eekll c 
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herhalde steak mev5imdeki sayfiye yerle- Dordi.inci.i usul mayi, toz veya krem 
rinde ve plajlardaki kadar <;Iplakla~ml· halinde hamlanan mahlullerle muamele 
yoruz. Bu c;1plakhk her kadma hafif bir ederek ktllan dii§iirmektir. Bunlarm he 
endi§e vennekten bali kalmaz. Kollarda- men ekserisi kibritiyeti sodium, yahud 
ki, bacaklardaki fazla k1llarm nas1l izale acetate de thallium esasma miistenid kim 
edilebilecegi diisiincesi hemen ekseri zi- yevi miistahzarlard1r. Baztst yalmz kthn 
hinleri i~gale ba§lar. Hususile yazm, s1~ d1bine niifuz ederek deriye zarar vermez 
caklar dolaytsile k1llar kJ§takinden daha fakat her birinin nasi! tatbik edilecekle
fazla ve siiratle biiyiir. rini iyice ogrenip oyle kullanmak gerek 

1-t~ K A F. D •IN AI<; A RJ 

denize girmek ve s.uda 
,( 

1<ah miiddetini yanm sa· 
)' ttten fazla uzatmamak 

Jiizimd1r. Eh, aradaki za
manlarda ne yapacakst
mz! Miitemadiyen giine§ 
banyosu yapmak da im
kans:zdJr. <;iinki.i insan 
kavrulur ve rahatm: olur. 
Miinasib oyunlar ve jim
nastiklerle me~gul olursa 
insan hem eglenir, hem 

de istifade eder. Plajda top bilhassa en 
biiytik rol oynar. Mesela evvela iki ki§i
nin oymyacag1 bir oyun ve bu miinase
betle yapacaklan hareketlerden bahsede-------... _., 
j,.(~ ,:. 
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K11lara kar§l almacak en kolay ve en tir. Baz1lan ise cild ic;in tehlikelidir. Hele 
tehlikesiz tedbir onlan oksijenlemektir. derisi ince ve nazik olanlar kat'iyen bun 
Eczaneden veya herhangi bir kuvafiir Ian kullanmamabd1r. -5ayed kullamp da 
salonundan 12 hacimli oksijenli ctva sa- otelerinde berilerinde knmiZlhk goriir v 
l.ln ahmz. Bir c;anaga koyup ic;erisine ya stcakhk hissederlerse o yerleri derha 
yumu§ak bir f1r~a, yahud bez bir tampon yagh bir kremle ve miisekkin kompres 
batmmz ve bunu liizumsuz gordiigiini.iz J,.rle tedavive bakmahd•rlar. 
k1llann iizerinden gec;iriniz. Oc; dort giin I 
ayni i~i yapmiz. Neticede k!llarm pek 
dikkatli bakmaymca goze goriinmiyecek 
kadar sanla m1~ oldugunu mli§ahede e
dersiniz. Bu usule muntazaman devam e
derseniz renkleri daha ziyade ac;1hr ve 
biisbiitiin goriinmez hale gelirler. 

Fa kat oksijenli su kullanmak muvak
kat bir tedbirden baska bir§ey degildir. 
Onlar hergiin biraz daha biiyi.imekte de· 
vam ederler, on be§ giin sonra gene as1l 
renklerini ahrlar. demin bahsettigimiz 
tarza yeniden ba~lamamz icab eder. 

-
-
-
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Ankara Borsas1 9/7/938 
KAPANISI 

A~Cth& Kapam$ 
1 lngiliz lirasJ 6,23 6,23 

100 Dolar 126,1875 126,1875 
100 FransJz fraujp 3.495 3.495 
100 Liret 6.60 6.60 

I 100 isvi~;re frang1 28.835 28.835 
100 Holanda 69.56 69.56 

florini 
50.73251 100 Rayhi&mark 50.7325 

100 Bel~;ika frang1 21,3575 21.3575 
100 Drahmi 1.14 1.14 
100 Leva 1.5375 1.5375 
100 Cekoslovak 4.375 4.375 

kronu 
100 Peseta 6.9225 6.9225 
100 Zloti 23.7325 23.7325 1 

100 Pengo 24.92 24.92 
100 Ley 0.9375 0.9375 
100 Dinar 2.87 2.87 
100 Yen 36.37 36.37 
100 tsve-: kronu 32,1225 32.1225 
100 Ruble 23.7875 23.7875 

E S H A M ve T A H V t L A T 
T. Rorcu I O('c;in 19.10 19.05 

1.25 1.25 lim. Oyuncular 
ayni hat iizerin
de iki metre fa
slla ile dururlar. 
Yerlerini degi§~ 

fkinci usul, ktl!ann bulundugu yeri gii
zelce sabunhyarak, yahud oraya iyi bir 

Ankara A. T. S. ~· 
n\.. 

En son ve modern usul ise ktllan elek 
trik makineleri tatbikile yakmaktu ki bu 
nu tabiatile fevkalade mi.itehass1s bir dok 
torun y'apmasJ ve r1ldde yara yapmada 
k:llan izale etmesi lazimdlr. Y oksa bu u 
suliin fena tatbiki 'viiziinden cildde ilt 
hablar, balta kanset.ler husule geldigi va 

..) 

tirmeden hafif ac;tk 
vaziyette duran ayak
larml ktpudatmadan 
topu birbirlerine atar
lar. Kar§I tara£. raki
binin topu yakalar -
ken kabil oldugu ka
dar ellerini yiiksege 
kaldumasJm, yahud 
!aga sola egilmesini 

temin edecek §eitilde fulatlr. 
Bu oyun yirmi, yirmi be~ say1 yaptlm

tlra~ merhemi siirerek onlan hra§ makine
sile kesmektir, t1pk1 kocalanmtzm sakal
lanm kestikleri gibi. Fa kat biz kadmlar 
bu usulii pek sevmeyiz. (:iinkii klllar gun
den giine daha sert c;tkmaga ba~larlar. 

Uc;iincii usul ise k1l ((!karma mumlarile 
or.lan di.i§iirmektir. K1l t;Ikarma mumla
rmi !Sltmah, kafi derecede yumu§ad1klan 
zaman kii((iik bir mala gibi ~yle onlan 
kol ve bacagm arzn edil~n yerlerine yay~ 
malt, soguymc1ya kadar bJTakmah, son· 
ra evvela kenarmdan biraz kaldtrarak 
sert ve ani bir surette c;ekip siikmelidir. 
Muma yapl~l$ biitiin klllar toptan c;1kar· 

ciya kadar oynamr. Her oyuncu, kendi- ----------~----"'!' 
si nizama riayet ettigi halde kar§Ismdaki fiis etmesine yarar ve diger birc;ok s1hhi 
topu di.i§iirdiigi.i, yahud ayaklanm yer- faydalar daha tevlid edet. 
den oynatbgl takdirde bir say1 yazar. Bastlglrnlz resimler. topun atJhrken vc 

Bu oyun viicudi..in elastikiyetinin faz- tutulurken altnacak esash vaziyetleri 
111 lasmasma, gog,iin buyiiyerek iyi tenef- ~o~term~?ktedir. 

-
1-
-

kidir. .._ .•. ._....... 

Y em is eri ne miktar yemeli ? 
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Simdi tam yerni§m boila~maga ba§la 

d1ib bir mevsim., Sc:ftali. kay IS! ve sair 
vakta ale$ pahasma ise de bol bol he 

tarafta sahhy:>r. lr_!erinde bol miktard 

vitamin bulundugu i~in viicude fayda 

oldugunda §uphe c-irnJyan bu meyvalar 

hususile, et, ~ebze l't' saueden miirekke 

bir yemekten sonra 250 p,ramdan fazl 

y('memelidir. Y ok~" insan, barsak raha 

":>:hgma tutulur. S.1de y~rnl§ yemek liz 

re yap1lan kiirlerd: tabii i~ degi$ir. 0 
7Jman venecek yemi~in miktanm dokto 

i a vin ('der. 

tSPARTADA 
Sl:'bat Kiitiibhanl:',i Yunus 

oglu LQtfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bi.itun 
mekteb kitablart, ktrtasive, 2azet~ 

ve me<:'mualann tevzl veridlr . -
Muhasib aran1yor 

TecrUbell bir mua~aebecl •· 
reneyor. 

Mi.iracaat: Elektra Galata Bankalar 75. 

- Sat1ltk ve klrahk kH$k -
Huyuknda N11.1lm so~agtnda (Con 
Pn~a kt"•~kll) nnmile marul hilyiik 

hnlu;eli 68 numnrnh k<i!lk kirahk 
vPva ~nlrhl; 11r. l<;indf'k iiPrl' miirat·:~~~t. 

. . ' 

I• 

vetlendirir. 

ak~m lcul an•n••, 

Ba~hca 
sahhr. 

Askeri Mekteblere 
Og·retmen Aran1yor 

TAM YERLi 

Daimi 
1 - Pazarhga b1raktlan Bahkesir - Edremid yolunun 700+86-400 

iincii kilometreleri arasmdaki k1smm tamirah csasiycsinin yaptlmasi 
ihale tarihinde isteklisi ~Ikmad1gmdan gene ayni ~erait dairesinde 
mak i.izere 28 temmuz 938 tarihine tesadiif eden per§cmbc giinii saat 1 
kadar bir ay zarfmd.l verilmesine karar verilmi~tir. 

2 - Ke~if bedeli 25534 lira 38 kuru~ olan bu i~e aid cvrak 
A- Ke§if hulasast, fiat bordrosu, metraj cetvelleri ve malzeme 

fikleri. 
B- Hususi ve fenni ~artnamelerle eksiltme §artnamesi. 
C- Mukavele ornegi. 
!stiyenlei bu evrak1 Vililyet Daimi Enciimen kaleminde veya N afta 

c!iriyetinde gorebilirler. 
3 - Pazarllkla ihale Bahkesirde Hiik11met dairesinde te~ekkiil 

Vilayet Daimt Enciimeninde yaptlacakhr. 
istekliler Enciimenin mutat toplant1 giinleri olan pazartesi, 

ve cumartesi ~iinleri saat 10 da Enciimene miiracaat cderler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in Naf1a Vekaletinden 938 y1h •<;m 

mt~ ve bu i$C girmiye salahiyet veren mi.iteahhidlik vesikasmt ibraz et 
mecburd.ur. 

5 - Teminati kat'iye bu baptaki tebligat ahkamma 
mi.itcr.kib ita edilecektir. 

~anakkale Belediyesinden: 
1 - Ganakkale elektrik santralmda teslim 400 ton s1)mikok 

20 giin mi.iddetle ve kapah zarf usulile eksiltmcye konulmu$tur. 
2 - Her tonu yirmi yedi lirad.ln muhammen bcdeli 10800 lira 

muvakkat teminab 810 lirad1r. 
3 - Eksiltme 15/7/938 cuma gi.inii saat 10 da Belediye daircsindc ~ 

ctimen huzurunda yapllacakhr. 
4 - 1steklilerden bu i$e aid :'iartnamcyi istiycnlere Belcdiye muhaSf' 

becili~inden paras1z olarak verilir. 
5 - Teklif mcktublarmm ihaleden bir saat cvvcline kadar EncUmel'l1 

makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile gondcrilecek teklif mektublart1'11 

mezkur saate kadar ycti~tirilm1~ olmas1 ve zarflarm mlihiir mumu ile JtS' 
pahlmi$ olma:>I $arttlr. 

6 - Eksiltmeye istlrak edcbilmek iGin istcklilerin kanuni 
bulunmalan ilan olunur. 
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'---i•s.ta•n•b•u•I-K•o•m•u•t•a•n•lllllligillll•.i.li•n•l•a•r•___ Onen dikimevi Acele satlhk ve 
kirahk hane 

360 ton yulafm beher kilosuna verilmi~ olan 5 kuru§ 74 santim fiat ma
kamca pahah gorlildiigiinden pazarhkla ihalesi 20 temmuz 938 c;ar§amba 
giinii saat 11 de yapilacaktir. Muhammen tutan 25200 lirad1r. ilk teminah 
1890 liradtr. Qartnamesi 126 kuru§ mukabilinde verilebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz v~ya mektublarile 2490 say11I kanunun 2 ve 3 iincii mad -
delerinde yazth vesikalarile beraber ihale giinii vakti muayyende Fmdik
hda Komutanh.k Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (4034) -!stanbul Komutanhgx birlikleri ic;in 40,000 kilo sadeyag1 satm almacak-
hr. Kapah zarfla ihalesi 14 temmuz 938 peqem?e giinii sa~t 11 de yaprla -
caktlr. Muhamme;n tutan 38,000 lirad1r. 1lk temmah 2850 hrad1r. ;>artna:ne
si hergiin ogleden evvel Komisyonda goriilebilir. tstekl~.ler~_n ilk tem.mat 
makb•lz veya mektublarile 2490 saYJ.h kanunun. 2 ve 3 uncu. maddelermd.e 
yazi11 vesikalarile beraber ihale giinii ihale saatmden en az b1r saat ~vveh
ne kadar teklif mektublanm Fmdrkhda Komutanhk Satmalma Kom1syo -
nuna vermeleri. (3926) -1 - fstanoul Komutanhgma bagh birlikler ihtiyacr olan a~~g1d.a ya.zlh 
oe~ kalem taze sebze 12/7/938 salt giinii sa at 11 de kapah zarfla thale edlle
cektir. 
Sebzenin cinsi Miktarr ilk teminati Muhammen tutan 

Lira Kr. 
2975 Ay§ekadm fasulyesi 

Pathcan 
Domates 
Bamya 
Ye~il sivri biber 

Kilo Lira Kr. 
35,000 223 13 
35,000 170 63 
14,600 76 65 
6,450 72 56 
2,500 9 38 

Hepsinin teminatl Hepsinin tutan 

2275 
1022 

967 50 
125 

sms 7364,50 

2 _ ~artnameleri herglln Komisyonda goriilebilir. istekli.~eri~ ilk temi
nat makbuz veya mektublarile 2490 say1h kanunun 2 . ve 3 uncu m~ddele
rinde yanll vesikalarile beraber ihale giinii ihale saatmden en az b1r saat 
evyeline kadar tekli~ mektublarml Fmd1khda Komutanhk Satmalma (~~7} 
nusyonuna vermelen. ,.,._ 
1 - !liale giinii talibi ~lkmadl~mdan istanbul Komu~anhgm~ bagh Giimli§

SUyu ve Haydarp~a hastaneleri i~in satm ah~acak mrkt.arla~Ile _muha.~e~ 
tutarlan ilk teminatlarile ihale saatleri ve munakasa §ekJllen a~agrda go~te~~
len tereyagile tavuk ve pilicin pazarhkla ihalesi 16 temmuz 938 cumartes1 gu-

nu yapllacakbr. ilk Te. ih 1r . Miinakasa 
Cinsi Miktan Muh. Tutan a 

L K saati §ekli 
Kilo Lira K. · · 

126 8 30 Pazarhk 
Tereyag1 1400 ~ 1680 ' 
Tereyag1 1825 2190 165 8,45 

Tavuk 4500 aded 2745 
Pili~ 1500 aded 540 

246 9,00 • 
Tavuk 3650 aded 2226 50 217 9,15 ~ 
Pili~ 1825 aded 657 . . . . 
2- ~artnameleri her gun komisyonda goriilehilir. !st.~kl~~ermin ilk .temmat 

makbuz veya mektublarile 2490 saYJ.h kanunun 2 ve 3 uncu maddelermde ya
zrh vesikalarile beraber ihale giinii vakti muayyeninde Fmd1khda Komutanhk 
Satmalma komi.syonuna gelmeleri. (4083) 

,., 
1 - vatalca Miistnhkem mevki komutanll#l birlikleri 

yazrh dort kalem taze sebze 25 temmuz 938 pazartesi giinii 

ic;in a§ag1da 
saat 9,30 da 

ihalesi yap1lacaktlf. 
Tutar1 ilk teminat1 Munakasa 

Miktan Lira K. Lira §ekli 
Ay§ekad.ln 
Patllcan 
Bamya 
Domates 

fasulya 4800 408 31 
5100 331 50 25 A~1k eksiltme 

900 135 10 
3600 252 19 

Hepsinin tutan Hepsinin ilk teminatl 
1126 50 85 

2 - Sartnamesi hergi.in Komisyonda go iil~bilir. isteklilerini ilk te
minat makbuz veya mektublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincu madde
lerinde yazrh vesikalarile beraber ihale giinii vakti muayyende Fmd1khda 
Kamutanhk Satmalma Komisyonuna gelmeleri. ( 4332 ) 

""""" 
Istanbul Komutanhgr birlikleri hay

vanatl igin 1,277,000 kilo kuru ot satm 
ahnacaktlf. Kapah zarfla ihalesi 20 tem
muz 938 gar§amba giinii saat 11,30 da 
yaprlacaktll'. Muhammen tutan 28732 
lira 50 kuru§tur. ilk teminatl 2155 llra
dir. ~artnamesi 144 kuru§ mukabilinde 
verilebilir. !steklilerin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayrh ka • 
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h 
Vesikalarile beraber ihale giinii ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublanm Fmdrkl1da Komu • 
tanhk Satmalma komisyonuna verme -
leri. ( 4082) 

*** 
istanbul Komutanhg1 birliklerl i~in 

35,000 kilo makarna satm almacaktrr. 
Kapah zarfla ihalesi 18 texnmuz 938 
Pazartesi giinii saat 11 de yapllacakhr. 
Muhammen tutan 6475 llradrr. !lk te -
tninatr 486 liradtr. ~artnamesi her giin 
komisyonda '51iriilebilir. lsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 
sayrh kanunun 2 ve 3 iincil maddelerin
de YaZih vesikalarile beraber ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
t~klif mektublanm Fmdtkhda Komu • 
tanhk Satmalmak komisyonuna ver -
meleri. (4081) 

*** !hale giinii talibi ~1knuyan Gi.imii§ • 

<;atalca Miistahkem mevki komu
tanhgr birlikleri i~in «7000· kilo gaz 
yag1 satm ahnacaktlr. Ac;rk eksiltme 
ile ihalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
giinii saat 9 da yaprlacaktlr. Muham
men tutan 1295 lirad1r. ilk teminatl 
98 liracl.Ir. ;>artnamesi hergiin Komis
yonda goriilebilir. isteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektublarile 2490 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii madde • 
lerinde yazth vesikalarile beraber 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko
misyonuna gelmeleri . ( 4331 ) 

"CIId unsuru alan 

bu BIOCEL 
BURUSUKLUKLARI 

HAKIKATEN GIDERiR, I 

Sayan, Bay, Subay 
Dikimlerini en yuksek zevk e gOrll 
siir'atle haz1rlar. Tekuisven Makas 
dar, Mutehass1s i§~i, Hususl Mal· 

zeme, Uygun tiat 
Taksitle de muamele yap1hr. 
4 ncii Vakil han zemin kat No. 7 

Telefon 23593 Nuri Onen 

tl'skiidarda Atpazarmda Topta§l 
caddesinde 289/291 numarah bir 
bab olup 23 oda , bir mutfak, ter
kos ve elektrik tesisattm havi kar
gir olup her tiirlii i§lere elveri~li
dir. 'O"sklidarda Ahmediycde dog
ramact Tahsine mliracaat. --.............................. , ... . 

Askeri Veteriner 

Kay1d ve 
Okuluna 

Kabulii 

Talebe 

1 - Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu y1l tam devreli devlet si
vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imti
hanlanm vermii$ olan a§agrda yazth vaslf ve §eraiti haiz 30, 35 talebe 
almacaktlr. 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Tiirk 1rkmdan olmak. 
B - Ya~?I yirmi bir ya~m1 a~rnl:j olmamak. 
C - Beden ve te~ekkiilleri ve slhhati orduya ve her iklimde hizmete 

elveri$li olmak c Dil rekaketi olanlar almmaz • . 
D - Kusursuz vaz'1 tav1r, ahlak ve seciye sahibi olmak. 
E - Ailesinin hie; bir fena bali ve fena ~ohreti olmamak. 
c Zab1ta vesikEISl •, c ordu mensubu ve devlet memurlarile emeklile

rin r:ocuklan i<,;in vesika aranmaz p • 

2 - isteklilerin miiracaat isticl..alanna ~u vesikalarm ba!tlanmasr la
zrmdrr: 

A: Ni.ifus ctizdam veya musaddak suretl c Kabulde ashnm ibraz1 
sarthr ' 

B : S1hhati hakkmda tam te~ekkiillii Askeri hastane fotografh raporu 
ve asr k1Hhdr. 

C : Lise mezuniyet ve olgunluk ~ehadetnamesi veya tasdikli sureti 
c kabulde aslmm ibraz1 sarthr •• 

D: Okula almd1_g1 takdirde halen mer'i ve bundan boyle ~1kacak ka
nun, nizam ve talimatnameleri kabul ettigi hakkmda velisinin ve kendisi
nin noterlikten tasdikli taahhiid sened.i. 

E : Sar'alt, uyurken gezen, sidikli, baytlma ve marazi ~1rpmmaya roup. 
tela olmad1g1 hakkmda noterlikten tasdikli taahhiidnamesi bu gibi hasta
hklardan birile okula girmezden evvel malul olduklan sonradan anla~1-
lanlar okuldan <,;1kanhrlar ve bu miiddete aid hiikumet masraf1 velilerine 
odettirilir. . 

3 ...,.- istekliler bulunduklan yerlerdeki Askerlik ~ubesine istid.a ile mii
racaat edecekler ve subelerce 2 nci maddedeki evrak1 ikmal ettirildikten 
sonra istanbul ve civarmdan olanlarm Haydarpa~a Askeri Veteriner Tatbi
kat Okulu l'viiidi:irliigiine, Ankara ve civar yerlerdekilerin Ankra Fakiiltesi 
Askeri Talebe Amirligine gonderilecektir. 

4 - Miiracaat miiddeti : Eyh1liin on be$ine kadard1r. 
5 - Kabul duhul imtihanma tabi degilc!ir. $ehadetname derecelertne 

ve miiracaat s1rasma goredir. istekli adedi tamam olunca kay1d i~leri kapa
mr ve kabul edilenlere miiracaat ettikleri Askerlik §ubelerile tebligat ya
pthr. c 64. ( 4132) 

Harbiyede B ELVU 
MUnhas1ran 

MONiR NUREDDiN' . 1n 

Yaz Konserleri i~in a~1hyor. 

iLK KO N S E R 
Bu ak,am saat tam 9,30 da 

Tel. 2344 --------• 

Erzurum Nafta M iidiirliigiinden : 
:A~kale kazasmd.a yeniden yaprlmakta olan Hiikumet Konagmm 21299 

lira 64 kuru~ bedeli ke§ifli ikmali in§aah kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 25 temmuz 938 pazartesi glinii saat 14 te A§kale Hiiku
met konag1 1~inde Kaymakamhk odasmda yaptlacaktrr. 

2 - Muvakkat teminatl 1598 lira. 
3 - 1stekliler bu i~in evrak1 fenniyesinl Erzurum Nafra Miidiirliigii 

ile A§kale Kaymakamhgmda okuyabilirler. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/938 ve 3297 numarah niishasile 

inti~ar eden talimatname mucibince 937 senesi i<,;in Naf1a Vekaletinden 
almml§ ehliyetname ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte birinci maddede 
yazrh saatten bir saat evvel teklif mektublanm miihiir mumile iyice ka
patllml§ ve miihiirlii oldugu halde Komisyon Riyasetine gondermeleri mec
buridir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. ( 4091 ) 

l ........ is.t.an• b• w ... s.e.Ie•d•iy·e~si .. il~a~n·la1•r•I~~ ... I 
Y ol miiteahhidlerinin 

dikkat nazar1na: 
Be~ scnelik program mucibince 12/7/938 tarihinde ihale edilecegi ilan 

olunan istanbul ve Beyoglu cihetlerindeki yollarm iki senede in§aSl ve 
tediyenin ma1i senelere · taksimi dolay1sile iic senede vuku bulacag1 zanne
dildigi baz1 taliblerin miiracaatinden anla§llrnt§hr. 

Halbuki ihale bedeli ii<,; sene degil irwaat miiddetince iki senede oden-
mi~ olacakhr. Keyfiyet tavzihan ilan olunur. ( 4337 ) -25/6/938 tarihli Resmi gazete ile inti~ar eden 10/6/938 tarihli 3434 nu-
marah kanunla belediye hud.udlan i<,;indeki kuliib, kahvehane ve kazino
larla umuma mahsus k1r bah,elerinde ve panay1r yerlerinde bulunan her 
bir bilardonun senelik resmi olan be~ lira ve tavlalarm, dama, satran~ tah
talarmm ve domino, tombala tak1mlarmm her birinin keza senelik resmi 
olan ii<,; lira Belediyclere intikal etmi!?tir. Kanunun ikinci maddesi bu re
simlerin alakadarlan tarafmdan mali senenin ilk ayr olan haziran sonuna 
kadar odenmesi ve oyun aletlerine de damga vurdurulup levha koydurul
masrm mecburi kllm1~hr. 

suyu hastanesinin 14,000 kilo francala
nm pazarhkla ihalesi 16 temmuz 938 
cumartesi giinii saat 9,30 da yapllacak· 
t1r. Muhammen tutan 2170 lirad1r. tlk 
teminah 163 liradtr. ~artnamesi her gun 
komisyonda goriilebilir. tsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 saYih kanunun 2 ve 3 iincii mad . 
delerinde yazrh vesikalarile beraber 
ihale glinil vakti muayyeninde FmdJk
hda Komutanhk Satmalma komi<>yonu
na gelmeleri. (4084) 

Kanun 26 haziran tarihli gazete ile ne§redildigine ve rcsim ted.iyesi ve 
damga muamelesi ic;in kanun bir ay miihlet vermi§ olduguna gore kanunun 

Tesiri hemen ne~rinden itibaren bir ay zarfmda yani 26 temmuza kadar alakadarlarm 
hemen sihra- mensub olduklan Belediye Tahsil $ubelerine bir beyanname ile usulii dai-

*** 
<;atalca Miistahkem mevki komu-

tanhgl i~in 9000 kilo sadeya~1 satm 
almacaktir. Kapah zarfla ihalem 25 
temmuz 938 pazartesi giinii saat 11,30 
da yap1lacaktrr. Muhammen tutan 8370 

lirad1r. ilk teminatl 628 liradrr. Sart
namesi hergiin Komisyonda goriilebi
lir. !steklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayrb kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yaz1h vesikala
rile beraber ihale giinii ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmdrkhda Komutanhk 
Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

( 4333) 

resinde miiracaatle resim tediye etmeleri. Damga ve levha muamelelerini 
miz oldu. Birka~ hafta zarfmda be - yaphrmalan daha evvel bu senenin resmini Maliyeye vermi§ olanlarm 
ni 10 ya§ daha gencle§tirdi. Bir mii - beyannamelerlne bu ciheti isaret etmekle beraber ellerindeki makbuzlanm 
tehass1s bana demi§tir ki: Viyana tJ - da Belediye ~ubelerine kaydettirmeleri, aksi halde kanunun tasrih ettigi 
niversitesinden biiytik bir profeso- nakc!J cezalara maruz kalacaklan ehemmiyetle ili'm olunur. «B.• (4338) 

rlin ke§fi olan Biocel cevheri, §imdi ~~ 
pembe rengindeki her Tokalon kre - Eh . tl N o·kk t I 
mi vazosunda mevcuddur. Her ak§am emrmye e azarl I a e 
yatmazdan evvel bu kremi kullam - Fabrikator)er : _ Fabrikalarm1~da imal ettiginiz .~allarm. mar-
nlZ ve sabahlan da beyaz rengindeki kalanm tesc1l ettirmek ve te::~v1ki sanay1 mu-
Tokalon kremini kullanmrz. En esmer amelatmiZl siir'atle yaphrmak istiyorsamz. 
ve sert bir tene ~abucak bir genclik Tiiccar)ar : _ Bilci.imle vergi i~inizi takip ettirmegi dii§iiniiyor-
parlakhgt ve tabii gtizelligi verecek ve samz. 
bt ru§ukluklardan kurtararak beyazla - Emlak Sahibleri : - M~lkiyetinizde bulunan han, m~g~za, diik-
t kan ve aparbmanlan satmak 1stryorsamz 1p yumu~atacakttr. 

veya irat getiren mlilke sahib olmak istiyorsamz veyahud gayrimenku-
DiKKAT: 30 haziran 938 de <,;ekil- lahmza aid tapu muamelatm1z varsa. 

mesi mukarrer olan piyango baz1 tek- !stanbul Bahc;ekap1 Dordiincii Vaklf han asma kat No. 11 de MALl ve 
nik sebebler dolay1sile 15 temmuza 'T.AK I$LERi BUROSUNA mtiracaat etmeniz menfaatiniz iktiza-
talik edilmi~tir J i'i!D!::iil••••••• smd.and1r. Telcfon: 21985. •••••••••I 
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Biliimurn .YaDJklar, bra~ yaralarx v. s. _ ~ 

TEDAVi EDER -., 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

J 

I - tl'sklidar Depolar grubuna ba~h ~emsipa~a Tlitiin Bak1mevi 1~m 
$artnllmesi mucibince ycniden almacak 2 tonluk maateferruat 1 aded yiik 
asansoru kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli « 6000 • lira ve muvakkat teminatl c 450 ,. 
liradtr. 

III - Eksiltme 3/8/938 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 11 de 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl· 
lacakhr. 

IV - ~artnameler « 30 • kuru~ bedel mukabilinde sozii gec;en §Ube~ 
den almabilir. 

V - Asansor Wertheim, Stigler Schindler, A. T. G. Miihleisen Got~ 
tscholc; Mihhiis, Beck, Henkel, Maylauer, Hans hann Klockne veya lndus
trie Electromachine « Polonya • c Louis Neubarer Ohemnitz,. marka 
olacakhr. 

VI - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve 
kataloklanm tetkik edilmek iizere miinakasa giiniinden en ge~ bir hafta 
evveline kadar inhisarlar Umum Miid.iirliigii Tiitiin Fabrikalar Subesi Mii
dlirliigtine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika alma· 
Ian laZJmd1r. 

VI~ - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 nc1 maddede 
yazih eksiltrr.iye i$tirak vesikasml ve ro 7,5 giivenme parasl veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii en ge~ saat 14 e 
kadar yukanda adr ge~en Komisyon Ba§kanhgma makbuz mukabilinde 
verilmi:;~ olmas1 laz1mdrr. ( 3676 ) -1 - !daremizin Mugla Miistakil Miidiirliigiine bagh Fethiyedeki baTut 
deposunda §artname ve projesi mucibince yaptmlacak tamiratla duvar, is
kele ve bek~i evinin in§aatl 15/7/938 tarihinde ihale e.Pilmediginden yeniden 
pazarhk usulile eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Ke~if bedeli 2674 lira 66 kuru§ ve muvakkat teminah 200 lirad1r. 
3 - Eksiltme 18/7/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 da Ka

bata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesinde Ahm Komisyonunda yapilacak • 
tlr. 

4 - ~artname ve projeler 14 kuru§ bedel mukabilinde tnhisarlar Le -
vaz1m ve Mubayaat ~ubesile Mugla Mustakil Mtid.iirliigiinden ve Fethiye 
memurlugundan almabilir. 

5 - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven • 
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;;en Komisyona gclmeleri ilan olu ~ 
nur. · (4008) -1 - Ah1rkap1 Baklmevinde mevcud 676 kilo iskarta ip pazarhkla sa~ 
tllacakhr. 

2 - Pazarhk 12/7/938 tarihine rashyan sah giinii saat 10 d.a Kaba
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi Satr§ Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - Satllacak mallar mahallinde hergiin goriilebilir • 
4 - isteklilerin pazarhk i'<in tayin edilen gun ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona miiracaatleri ilan olu -
nur ~U . -

1 - idaremizin S1vas Ba~miidiirliik binasmda §artname ve projesi mu· 
cibince yaptmlacak kalorifer tesisatl i~i 28/7/1938 tarihinde ihale edile -
mediginden yeniden pazarhlt usulile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 6000 lira 50 kuru~ ve muvakkat t:mi~a~.~ 450 lirad.lr. 
3 - Eksiltme 18/7/1938 tarihtne rasthyan pazartes1 gunu saat 11 de 

Kabata§ta I.evazrm ve Mubayaat ~ubesinde Ahm Komisyonunda yaprla • 
~~ . 

4 - ~artname ve projeler 30 kuru§ bedel mukabilinde Inhisarlar Le~ 
'(7aznn ve Mubayaat ~ubesile Srvas Ba§miidiirliigiinden almabilir. 

5 - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven~ 
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en · Komisyona gelmeleri il:an olu
nur. ' (4074) 

I - !daremizin Pa§aoahc;;e fabrikasmda in~a edilecek ot k1hf amba
rt ic;in ~artnamesi mucibince 80.000 aded tugla ac;1k eksiltme usulile satm 
almacaktlf. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 16 lira hesabile 1280 lira 
muv<.kkat teminatl 96 lirad1r. 

III - Eksiltme 20/7/938 tarihine rashyan gar~amba giinii saat 10 d.a 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl-
lacaktu:. 1 bil' 

IV - $artnameler paraSlZ olarak hergtin sozii gec;en §Ubeden .~ ma Ir: 
V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve yuzde yed1 

buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adr gegen Komisyona gel -
meleri ilan olunur. ( 4182 ) 

1 - idaremizin tl'skiidar depolar grupuna bagh ~emsipa.§a i§lem~ 
evi ve biirolarmda §artnamesi mucibince yap1lac~k ~Ian transit mahalli 
dcmir cam~kan, banko ve s1hhi tesisat i§i a~rk eksrltmrye ~onmu§tur: 

2 - Ke§if bedeli 4827 lira 40 kuru§ ve muvakkat tem.~n~h 362 hradl.l', 
3 _ Eksiltme 25/7/938 tarihine rashyan pazart~si g~nu sa at 10 da 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komtsyonuncia yapl· 

lacoktir. . h .. .. .. 
4 _ Sartnameler 12 kuru!; bedel mukabihnde ergun sozu g~en §U· 

beden ahnabilir. 1 'k ot 7 5 .. 
5 _ !steklilerin kanunen kendilerinde? ar~m an .. vesaJ ve ;o , gu. 

venme paralarile birlikte eksilt~~ .i~in taym ed1len gun ve saatte yukanda 
adt .r{ec;en Komisyona gelmelen 1lan olunur. ( 4334) 

12 temmuz sail gUnU 
DenizyoiJan i§Jetmesi MUdiirliigiinden 

Karadeniz postasma kalkacak ulan AKSU 
vapuru yaln•z bir defaya m ahs us o ln'!lak Uzere lstanbuldan 

I•••••••- saat 18 de k alkacakt1r. ------••1 
Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigii 

Ticaret ~ubesinden : 
200 ton elektrolit bakn almacakhr 

Yukanda miktan yazrh malzeme acele satm ahnacakhr. fsteklilerin 
fiath tekliflerini 21 temmuz 1938 per!?embe giinii saat 14 e kadar ver -
meleri. Sartname hergiin 13,30 ila 15,30 arasmda Ankarada Askeri Fabri
kalar Ticaret $ubesinden, istanbulda Fmd1khda Askeri Fabrikalar Yollama 
Mlidlirliiglinden almabilir. ( 4335) 

Alatranga vesair muhtelif varyete numaralan kar~JSlnda temiz 
hava almak ve ucuz i~ki i~mek istiyenler 

iZZET SAH~ESi ne gelmelidirler. 
Takslm Mete caddesi « Eskl Panorama alaturka k1sm1 » 

Pek yak1nda Avrupadan gelecek numaralar ve 
b Uy Uk sUrprizlerl be1deylnlz. Bira duble 18 kuru,tur. 



Van Defterdarhg1ndan: 
1 - Ozalbin merkezi bulunan Karakalede yap1lmakta alan Hiikumet 

Konagmm bakiyei in~aat bedeli mevcud ke~ifnamesi mucibince 40248 li · 
rad1r. 14153 liras1 938 senesinde ve 26095 liras1 3420 numarah kanun mu -
cibince 939 senesinde tesviye edilmek iizere mezkii.r in~aat bakiyesi ek -
siltmeye konulmu~tur. Taliblerden yalmz 938 yilma aid 14153 lirallk kls
rnml deruhde etmek istiyenlerin talebleri de nazan itibara almacaktrr. An
cak, ayni zamanda her iki ktsma birden talib ol~nlarla yalmz bir k1sma 
talib olanlar bulunursa bunlarn1 yapacaklan tenzilat farklarile mukayyed 
olmaks1zm ii$in tamamm1 veya 938 senesine aid klsm1m ihale etmekte Ko -
misyon muhayyerdir. 

2 - Bu i::~e aid i$artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi, B - Mukavele projesi, C - Baymd1rhk 

i~leri genel ~?artnamesi, D - in~aata aid yap! i§leri gene! ~artnamesi ve 
hususi :~artname, E - Metraj, ke~if huiasasi, silsilei fiat ve fiat tahlili cet
velleri. istiyenler bu ~artnameleri ve evrakl iicrttsiz Naf1a Miidiirliigiinde 
gi:irebilirler. 

3 - Eksiltme 25 haziran 938 tarihinden itibaren on be§ gun mii&:let
le 11/7/938 pazartesi giinii saat 11 de Van Defterdarhk Odasmda yap1la -
cakbr. 

4 - Miinakasa kapal 1zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek Wn isteklilerin tamamma 3018 lira 60 

kuru~. 14153 lirahk k1smma talib olanlar 1061 lira 47 kuru§luk muvakkat 
teminat ver.mesi, bundan ba§ka Naf1a Vekaletincl.en almm1~ fenni ehliyet 
ve~ikalar1 ;braz1 ~arthr. 

H E R A K !? A M ~~ 

Taksim Belediye Bah~esinde 

HAMiYET 
Ve 

Nezahatiil Bagdadi • Bedriye Ahmed 
Biiyiik muvaHakiyetlerle devam ediyor. Pazar gunleri saz 

saat 17,30 da ba~Jlar. Tel : 43776 

Riyasetinden: 
1 - 9287 lira 49 kuru~ bedeli ke~ifli Aksarayda in~a olunacak fenni 

mezbaha kapah zarf usulile miinakasaya vazedilmi~?tir. 
2 - Talibler in~aata aid fenni ve hususi ~?artname ile planlarm1 Ak • 

saray Belediyesinden bedelsiz alm1r ve istiyene gonderilir. 
3 - Talibler yiizde yedi buc;uk muvakkat teminat akc;esi olarak 696 

lira 56 kuru~ yatiracaklardir. Bu bedele gore banka teminat mektubu es • 
ham ve tahvilat kabul ec.ilir. ihaleyi miiteaklb bu miktar bir misli daha 
arttmlmas1 la:zamdrr. 

4 - Teklif mektublan ihaleden bir saat evvel Aksaray Belediye En -
ciimenine verilmi~ ve yahud gonderilmi~ bulunacaktrr. Vaktinde verilmi
yen ve gelmiyen teklifler kabul edi)mez. 

5 - istekliler 2490 numarah kanunun tarifatma ve dokiimlerine uy 
gun olacakhr. 

6 - Kat'i ihale 1417/938 per~embe giinii sa at 14 te Belediye Daire • 
sinde icra kllmacakhr. 

7 - Talibler ihaleye i§tirak etmek i~in miiteahhidlik vesikas1 goste-
recek ve ticaret sicilinde kay1dh oldugunu is bat edecektir. ( 4060) , 

Tiirk Ticaret Bankas1 A. $. 
Istanbul ~ubesi Direktorliigiinden : 

Gi,elerimizin kapah bulundugu saatlerde, Banka
m•zla olan muamelelerini teshil i~in, Nakld, Esham 
ve k1ymetli evrak vaz'1na tahsis ettigimiz ( G E· 
C E K A S A S I ) n• say1n mii,terilerl
mizin emrine amade bulundurdugumuzu bildirir, ,e. 
rait ve sureti istlmali ogrenilmek Uzere gi,eleriml
ze miiracaat olunmas1n1 rica ederiz. 

Samsun Belediyesinden : 
25/7/938 pazartesi giinii saat 15 te ihalesi yap1lmak iizere kapah zarf 

usulile eksiltmiye konulan 470 ton mazutun ihalesi gori.i.len liizum i.i.zerine 
ayni giiniin saat on birinde yaptlacagl ve mektublarm o giin saat ona kadar 
kabul edilcbilecegi ilan olunur. ( 4197) 

Turk Antrasiti 
En Dayamkh yanan ideal 

komiiriidi.ir. 

Emniyet Sand•9•n 
28 mayts 938 tarihinden itibaren yeniden yaptlacak 

cevher mukabili ikrazatta yalntz yiizde sekiz bu~uk 
esham ve tahvi1at mukabilinde yiizde yedi faiz a.u.lll"'"' 
ym mii,terilerimize iliin olunur. 

Anadolunun Her Viliiyetinde 

ACENTA ARANIY 
Fabrikam1z1n yeni ~•karml!f olduftu son 

Tekmil Emayeli Nikelli ve Siyah 

SOBALARIN ve Ci 
Monopol sab§I iQin her vilAyette acenta tayin edilecektir. Arzu 
an evvel ~irketimizin merkezi olan Beyoglnnda Istiklal '""'u"'"l 
mar ada 

ATE$ TURK Antr 
Direktorliigiine muracaat etmeleri iiAn olunur. Tel. 35. 

Doganhisar Belediyesinden: 
Eksiltme ilan1 

1 - Yapilacak i~?: Tanzim ve tasdik edilmi~ alan ke~if 
mucibince Ak~ehir kazasmm Doganhisar Belediyesi i~me 
edecek takriben 11 kilometre mesafede Davras menba 
isalesine dair 12,663 lira 17 kuru$ bedeli ke~ifli im;aatm beton 
yaptlmasma miiteallik 6886 lira 50 kuru~luk kismidJor. 

2 - Beton borularm in~aatma miiteallik bu k1smm ke~if 
lira 50 kuru~tur. 

3 - Eksiltme miiddeti 1/7/938 tarihinden itibaren 21/7 
§ernbe giinii saat 14 te olmak iizere 21 giincl.iir. 

4 - Muvakkat teminat 516 lira 48 kuru~?tur. 
5 - Miiteahhid istedigi takdirde in~a olunacak borulara 

~ak1l ke~if bedeline gore tutan tenzil edilerek taraftrniZdan 
nacaktir. 

6 - Miinakasaya girecek taliblerin ~imdiye kadar bu gibi 
vaffakiyetle ba~ard1klarma dair resmi ehliyet vesikast ibraz 
buridir. 

7 - Bu i~ iGin fazla izahat almak, ~artname ve 
istiyenler Ak~ehir kaymakamhgma ve Doganhisar Belediye 
racaat etmelidirler. 

Deniz Lisesi Miidiirliigiinden : 
1 - Lisemizin birinci sm1fma orta okulu bitirmi~ ve ya~1 da 

1938 de 15- 17 ve ikinci s1mfa da lise biri bitirmi:;1 ve ya§I da 16 - 19 
bulunan okurlar miisabaka He ahnacaktir. 

2 - DilekGe ile 1 haziran 25 temmuz arasmd.a miiracaat ed 
3 - Dilek~eye • fotografh niifus kag1dl veya musaddak 

aGik fotograf, kendisinin ve annesi ile babas1 ve ailesinin milli 
durumunu bildiren polis tahkikat kagidl, orta okulu bitirdigine 
lorna veya tasdikname, askerlik ogretmeninin gizli raporu ve a§I 
ili~?tirilmelidir. 

6 - Teklif mektublari yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Malsand1gma yatmlan muvakkat teminat makbuzu -
r;un Van Defterdarhk makammda Eksiltme Komisyonu Riyasetine verecek
lerdir. 

Turk Antrasiti 
lzgarah her sobada ve ocakta. 

yanan en ucuz kOmiirdiir. 

Mekteb, lngilizceyi en iyi ogreten bir miiessesedir. Aim anca veya Frans1zca ihtiyari olarak miitebasslS 
Jimler tarafmdan ogretilir. Milli terbiye ve kii1tiire SOD derece ehemmiyet verilir. Aile hayah ya~ah.h.r. 
haneleri miikemmeldir. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmiiliinii temin 

7 - Pasta ile gonderilecek mektublarm nihayet onuncu madcl.ede ya -
z1h saate kadar gelmi olmas1 ve d1~ zarfmm miihiir mumile iyice kapa -
blrnl!? olmas1 laZimdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Turk Antrasiti Bundan evvelki ilanlard.a. ba Ilk Van Vilayetinden §eklinde yazllmi§ ol-
dugundan bu defa keyfiyet tashth olunur. ( 3930) En kuvvetli, en temiz en 

siirekli kOmiirdO.r. Geceli - Giindiizlii 

USKUDAR AMERiKAN KIZ LiSESi Turk Antrasiti 
Mekteb eyluliin 20 NCi SALI giinii a~Jiacakbr. Kayxd t~m 
PAZARTESi ve PERf?EMBE giinleri saat 9- 12 ye kadar 
miiracaatlar kabul edilir. Adres : Baglarba~x - Telefon: 60474 

Kt§a Buakma Yazdan AI. 
SatJ§ Merkezi : 

Galata, Yolcu Salonu kar~J~mda 
Tahir han, 5 nci kat. Tel ; 44915 

Orman Fakiiltesi Mubayaat Komisyonu Ba,kanhgindan 
Cinsi Miktan Muhammen 

Fi. Ku. 
Benzin 10,000 

Muvakkat teminat : 
ihale: 26/7/1938 

Lit. 15 50 
117 liradtr 

Silt 700 
Yogurt 1000 
Tereyai: 50 
Kaymak 15 

Saat: 9 
Lit. 
Kg. 

Ekmek kadayu 5Q Ad. 
Tel kaday1f 30 Kg. 

Muvakkat teminah: 31 lirad.J.r. 
ihale : 26/7/1938 Sa at : 10 

15 
20 

130 
140 
15 
23 

Ekmek: 
( Birinci nevi) 11,000 Kg. 

Belediye 
Nark1 

Muvakkat teminab: 82,5 lira. 
ihale: 26/7/1938 Saat: 11 

Pirinc 1000 Kg. 28 
Seker 1400 ~ 28 
Kuru fasulya 500 " 18 
Un 720 :> 17 
Nohut 200 :> 16 
Makarna 250 :> 25 
Siyah mercimek 150 " 17 
KrrrnlZI mercimck 50 " 15 
Kuru iiziim 100 " 25 
Tuz 300 " 6 
Sarm1sak 20 :> 20 
irmik 200 " 25 
Cay 15 " 500 
Sehriye 50 " 25 
Bulgur 60 " 15 
Cilek Re~eli 100 " 50 
V~ne " 100 :> 50 
Konserve tiirlii 300 " 28 
Konserve Ay~e K. 300 " 28 
Kuru kay1s1 100 :> • 80 
Cam f1stig1 15 ~ 110 
Ku::; iiziimii 15 " 30 
Bugday 30 ~ 15 
Soda 300 ~ 9 

Muvakkat teminat1 : 121 lirad1r. 

ihale : 26/7/1938 Saat: 12 de 

Cinsi Miktan Muhammen 
Fi. Ku. 

Sadeyag ( Urfa) 1000 Kg. 105 
Muvakkat teminatl: 64 liradrr. 

ihale : 26/7/1938 Saat: 9,30 

Zeytinyag 250 Kg. 
Zeytin ( Gemlik ) 150 :> 

Sa bun 400 " 
Be. Peynir 300 " 
Ka~ar Peynir 200 " 

Muvakkat teminati : 50 liradtr. 
!hale: 26/7/1938 Saat: 10,30 

Daglu;; eti 4500 Kg. 
( Belediye narkma beher kilo 
ic;;in 3 K. nakliye dahildir. ) 

Muvakkat teminati: 169 lira. 
ihale : 26/7 /l 938 Saat: 11,30 

Yumurta 10,000 Ad. 
Kuru sogan 1000 Kg. 
Patates 900 " 
Elm a 200 :> 

Ayva 100 " 
Portakal ( 80 ) lik 1000 Ad. 
Taze bakla 400 Kg. 
Salamura yaprak 50 " 
Taze fasulya !iOO " 
Sak1z kabag1 400 :> 

Taze bezelya 1(10 " 
Dolmahk biber 75 " 
Domates lfiO " 
Semizotu 60 " 
Pathcan 600 Ad. 
Dereotu ~0 De. 
Mayc!.anoz 250 " 
Taze sogan 200 " 
Ye~il salata 500 Ad. 
HaVUG 250 Kg. 
Kereviz 300 " 
Karnabahar 200 Ad . 
Ispanak 700 Kg. 
Lahana 350 " 
P1rasa 1000 " 
Enginar 500 Ad. 
Limon 1500 " 
Sal{'a 100 Kg. 

Muvakkat teminatJ : 78 lira. 
ihale: 26/7/1938 Saat: 13 te 

52 
40 
40 
50 
80 

50 

2 
6 
8 

20 
20 

3,5 
15 
30 
15 
10 
15 
14 
8 

10 ., ... 
1 
1 
1,50 
1 

10 
11 
Hi 
ll 
6 
5 

]0 
3 

30 

1 - Biiyiikdere Bah~ekoyde bulunan Orman Fakiil tesi iGin yukanda yazth erzak vesaire ( 8 ~?artname) ile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmeler istanbul Vilaycti Muhasebe Miidiirliigii dairesinde 26/7/1938 giiniindc yukanda her kts
mm altlarrnda yaz1h saatlerde yapilacaktir. 

3 - Eksiltmiye girebilmek ic;in yukanda her klsmm altmda yaz1h muvakkat teminat1arm Maliye vezne
sine yatinldiklarma dair makbuz gostermek ve 2490 sa VIh kanunda yaz1h evsaflar1 haiz olmak lazJmdJr. 

4 - Sartnameleri gormek ve evsaflan i:igrenmek is tiyenler tatil giinleri haric Bi.iyiikdere Bah~ekoy Orman 
Fakiiltesi Muhasebesine miiracaatleri. ( 4317) 

Lise ktsnn derslerine munzam olarak Ticaret dersleri giisterilir. 

MUHENDiS KISMI 
KAYID 

1 agustostan 
~;ar~am'ba, Erkek klSiru salt giinleri saat 9 'dan 12 y~ kadar. 

sonra : KlZ k1snu ~ar~amba ve cuma giinleri saat 9 dau 12 ye kadar. 
Erkek ktsmt 15ah ve cuma giinleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eylftlden sonra hergiin. 
Fazla malilmat i~;in mektubla veya"• bizzat miiracaat edilir. 

T BIINI</15/IJ. 



1 eyl 
arasJ.ll 
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Karaciiter. bObrek. tas ve kumlarln· 
dan miitevellic!. sancJlarm1z. damar 
sertlikleri ve slsmanhk sikavetleri
nizi V R t N A L ile geciriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asld iirik ve 
oksalat ~<ibi maddeleri eritir. kam 
temizler. lezzeti hos, ahnmaSJ ko
laydlr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su icerisinde almu. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO<:';LU - tSTANBUL 

t ahkesir Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - Ekstltmiye konan i~: Bahkesir - SmdJrgl .yolunun ~ ~ 896 -;1 10 + 950 inci kilometreleri arasmdaki k1smm tamuatl e.sasly~sl olup k 
temmuz 933 tarihine rashyan per§embe giinii saa~ 10. da lhalesl yapllma 
iizere 15 giin miidd.etle ve kapah zarf usulile eksiltmlye konulm~siu~. . 

2 - Bu tamiratm kesif bedeli 11814 lira 75 kuru~ ve muva a eml-
nah 886 lira 11 kuru~tur. 

_ Bu i~e aid evrak ~unlard1r : f'kl • A - Ke~if hulasas1, fiat bordrosu, metraj cetveli ve ma~zem\ gra 1d ~r~ 
D - Hususi ve fenni :;1artnamelerle eksiltme §artnamesl ve aym lr 1 

i~leri gene! !$artnamesi, 
C - Mukavele ornegi. ·· y·1· t Da1·m·1 Enciimen kaleminde veya istiyenler bu evrak1 hergun 1 aye 

Nafn dairesinde gorebilirler. 1 k · H"'k. t 
4 - !hale birinci maddede yaZlh giin ve saatte Ba I esrr u ume 

Kon 3 gmda Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan ~a'!'Tlacakhr. . .• 
5 - isteklilerin Nafta Vekaletinden 938 y1h 1c;m a,lmml§ ve .?u 1lie. gl~ 

meye snlahiyet veren miiteahhidlik vesikasm1 ve ~?ayam kabul m~teahh~~~ 
ev~ak1m ve. muvakkat teminatlm Malsand.lgma yatlrdigma da1r n;a uz 
veya ~avam kabul banka mektublanm 2890 numarah kanunun 32 ncr .~ad
desi ahkamma tevfikan zarfhyarak ihale saa~inden bir s~at .evvel Vllayet 
Daimi Enciimen Reisligine makbuz mukabilmde vermes1 lazrmd1r. 

6 _ Pos~ada vaki gecikmeler kabul edilmez. ( 4167) 

Muayenehane nakli ' Di~ tabihi ~eklb I' ifat Emin~nondeki muayenehanesini Taksim Stan dart 
henzin depo~u yamnda Namar apartlmanma nakletmi~tir. Hastalarrm Cu• 
mattesi, Salt ve pPr~emhe gunleri ;;aat ondan ak§am dokuza ve Pa.zartesi, 

('ar~amba ~rOnlPri on dortten akr;;nm doku1.a kadar. kabul eder. 

_______ ..,. Telefon No. 35 • 245 --------

Emlak ve Eytam Bankas1ndan : 

BERLiN de 
Yegane Tiirk Oteli 

HOTEL TEMPO 
K urfiirstendamm'm 
en modern oteli 

Adres : Kurfiirstendamm 59/60. 
Telefon : 32 39 11 

Sahibi: Tiirk vatand&$1 

Cemil M urn 
ODA KiRALARI: 

13 Oda tek yatakh 2.40 Mark 
4 • • • 3.40 • 
2 » • • 3.90 » 

11 » • • 4.40 » 

11 • c;ift .. 5.90 • 
6 • .. " 6.90 • 
1 • • • 8.- • 

Odalann hepsinde akar s1cak ve 
soguk su ve telefon vardtr. BaZI

larmda hususi banyo vardu. 

Kahvalb: 1.10 Mark 
Tiirk vatandaslara lisan husu. 

sunda azami kolayhk. Misafirler. 
den daha once gelen mektub ve
saire memnuniyetle muhafaza 
edilir. Misafirlere register mark I ahnc1ya kadar para bore verilir. 

istanbul 4 iincii icra memurlugun . 
dan: 

Tamam1 3082 lira k1ymeti· muham . 
meneli ve tstanbul limanma kayrdh ve 
134 kirost 58 safi tonda bulunan Siirme
ne Kemerli nam vapur, evsaf1: Mezkur 
gemi Eyii.bde Defterdar ka~ISlnda ya
nya kadar denize batm1~trr. Silindir 
karaverleri s5kii1mii~ ve Kamp Hamp 
makinesi, iki kiilhanh tek bir kazam 
vard1r. 

Ve gene tamamr 25000 lira krymeti 
muhammeneli istanbul limanma men
sub 405 safi, 724 gayrisafi ve hamulesi 
950 tonluk bulunan K1smet nam1 diger 
Galatasaray nam vapur. Evsaf1: Vapur 
:;1ilep olup ba~ tarafmda iki goz demiri, 
15 kilit zincirile birliktedir. Bir 1rgat 
ve ba§altmda bir yatak mahalli, 3 aded 
amban olup, 4 aded su g~mez perde • 
sile tefrik edilmi§tir. Bir numarah am
barda bir vine; ve bir bonba, iki numa
rah ambarda bir vine;, bir bonba, 3 nu
marah ambarda bir vine;, bir bonba ve 
iki direk, orta krsmmda makine k1sm1 
ve mutfak dairesi,· 'ii:vaDi. k:u.a•sl ve 
kaptan ko~kii ve iizerinde iki aded 
p1isula, ilct taraftflda & '"K~taran fi11-
kasr ve aynca bir aded adi filika, sii -
vari kamarasmda 15 aded deniz hari • 
tas1, bir tak1m parakete ve bir vardiye 
saati, bir aded barometre, bir aded ter-

46 kalem kl rtas iv, cnin satm almmasr arork eks. iltmiye konulmu$tur. Ek-" mometre, vasatta ve ana giiverte iize • 
Sl.ltme 15/7/9<:\ 8 cuma gi.inii saat 10 da Bankamn Istanbul ~ubesinde Hususi 

v rinde 10 aded zg,bitan kamaras1, giiver-
Kcm isyonun iiniinde icra edilecektir. · tede altmr~ar kula~ lift balatl, iig par • 

isteklilerin ~artnameyi ve satm almacak krrtasiye listesini Istanbul ~u-
.., ( 4144) ~:;adan miirekkeb olup cern an 180 kulac;, 

bemiz Miidiirliigiinden almalan ilan olunur. yirmi beserden yetmi~ be§ kulac; vin\ 

I tell. ve 40 metre manika hordom maa-
Dev!ef Oe'!!~i yollar1 l$1atme Umum Miidiirliigiinden ba§llk, makine dairesinde bir aded tir-

-•a•a~!?!ll••••••••••••••••••••••l pil ana makine, iki aded yard1mcr don-

Muhammen bedellerile miktar ve evsafJ a§ag1da yaz1h be§ grup kereste 
her grup ayn ayn ve hizalannda yaz1h giin ve saatlerde ihale edilmek 
~artile Haydarpa§ada gar binas1 ic;ind.ekl Satmalma Komisyonu taraf1rdan 
kapah zarf usulile satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her grup kereste ic;in ayn ayn olmak i.izere 
k.:nunun tayin ettigi vesaik ve hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ve 
.Resmi ,gazetenin 1/7/1938 T. 3645 numarah niishasmda inti§ar eden tali
matnamc dairesinde almm1!i ehliyet vesikas1m muhtevi teklif mektub -
lanm cksiltmenin yap1lacag1 saatten bir saat evveline kadar Komisyona 
Vermeleri Iazrmd1r. 

Bu ise aid sartnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon ta
r~hndan paras1z olank dag1hlmaktadrr. 
l- I!O metre mikab1 3-4 X 0,28 - 0,32 X 0,04 - · 0,08 metre eb'admda ak

giirgen kalas, takriben 74,880 metre mikab1 ( 1300 aded) 3-4X0,12X0,12 
eb'admda ve takriben 72 mf.'tre mikab1 ( BOO ) aded 3-4 X 0,15 X 0,15 
metre eb'admda akgiirgen dilme, muhammen bedeli 8621 lira ~4 ku~ 
ru~. muvakkat teminatJ 646 lira 61 kuru§ olup kapah zarfla eksrltmesJ 
2/8/1938 sah giinii saat on birde yap1lacakbr. 

:t- 170 metre mikab1 3-4 x 0,30 - 0,45 X 0,09 - 0,13 eb'admda karaaga~ 
kalas 'm<.~hammen bedeli 8500 lira, muvakkat teminat1 637 lira 50 
kuru~ olup kapah zarfla eksiltmesi 2/8/1938 sah giinu saat on ikid~ 
YaPJlacakhr. 

3- 170 metre mikab1 3-3,50 X 0,30 - 0,45 X ~,09 • 0,13 metre ~b'admda 
d1~ budak kalas muhammen bedeli 8500 bra, muvakkat temmab 637 
lira 50 kurus oiup kapah zarfla eksiltmesi 4/8/1938 per§embe gunu 
saat on bird.e yapllacakbr. 

4- 150 metre mikabl 3-3,30 X 0,20 _ 0,45 X 0,07 - 0,13 metre ~b'admda 
rh!"amur kalas, muhammen bedeli 8550 lira, muvakkat temu:~t~. 641 
lira 25 kuru~ olup kapah zarfla eksiltmesi 4/8/938 per~embe gunu sa· 
at 12 on ikide yap1lacakt1r. 

5- 80 metre mikab1 3-4 X 0 20 • 0 32 X 0 04 • 0 12 metre eb'admda me§e 
kalas, muhamrrl'n b"deli' 6000 'lira m~vakk~t teminab 450 lira olup 
kapah zarfh r ' · - • · ~ 1i 5/8/1938 ~urn a giinii sa at 12 on ikide yapl
lacakttr. ( 4233 ) -Birinci isletme '1 i<;in a~aglda mevk1 ve miktarlarile muhammen 

bedelleri yaz1h balast kapah zarf usulile ayn ayn miinakasayn C<Ikanlmr§br. 
Eksiltme 21/7 /9:l8 tarihine. rashyan per§embe giinii saat 15 te Haydar

pasa gar binas1 iGinde Birinci I~Ietme Eksiltme Komisyonunca yap1lacakhr. 
isteklilcrin Eksiltme ~artnamesinde yaz1h muvakkat teminat, evra~ ~e 

2490 say1h kanun ve 1/7/938 tarih ve 3645 numarah Resmi gazetede rlan 
ec!.ilmis olan talimatnamede bildirilen vesaik ile teklif mektublanm ek
siltme giinii saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laZJmdJr. !stek
liJ,•r bu husustaki ~artname ve mukavele projelerini Haydarpa~a Yol Bas
mlifetti~liginden paras1z alabilirler. ( 4106) 

Balast ocagmm ihale edilecek Metre mikab1 
kilometresi miktan ihzar m.;hammen 

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

metre mikab bedeli 

5000 
12000 
8000 

!0000 
10000 
15000 
20000 

Kuru~ 
135 
135 
140 
160 
130 
130 
124 

Muhammen 
bedel tutan 

Lira K. 
6750 00 

16200 00 
11200 00 
16000 00 
13000 00 
19500 00 
24800 00 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
506 25 

1215 00 
840 00 

1200 00 
975 00 

1462 00 
1860 00 

ki makinesi, bir ana kazam, bir vine ka-
zam, bir aded vardiye saati vardrr. 

Haklan resmt sicillerle sabit olm1yan 
ipotekli alacakhlar ve diger alakadar -
larm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu 
haklanm, hususile faiz ve masarife da
ir olan iddialanm nan tarihinden itiba
ren yirmi giin zarfmda evrak1 mi.isbite
lerile birl-ikte dairemize bildirmeleri Ia
z1md1r. Aksi surette haklar1 sicillerle 
sabit olm1yanlar satiJ? bedelinin payla§· 
masmdan baric kahrlar. 
t~bu iki Remi ilan tarihinden itibaren 

30 gun miiddetle ac;1k arttlrmrya kon • 
mu~ olup birlnci ac1k arthrmasJ 11/8/ 
938 tarihine tesaduf eden Per§embe gii· 
nii saat 11 • 13 arasmda dairemizde ya
yamlacaktlr. 

K1ymetlerinin %75 ini bulmad1/P 
takdirde 15 gun daha uzatllarak ikinci 
ac;rk artt1rmas1 dabi 26/8/938 taribine 
musadif cuma giinii ayni mahal ve sa
atte yaprlacakbr. isteklilerin k1ymeti 
muhammenelerinin %7 bu<;ugu nisbe • 
tinde pey akc;esi veya milli banka mek· 
tuhu ibraz etmeleri laz1mdir. 

Daha fazla malumat almak istiyenle· 
re bu ise aid 937/2911 say1h dosya irae 
edileceii;i ve tafsilat verileceiF gibi miid· 
deti kanunivesi ic;inde dairemiz divan· 
hanesine as1lacak olan ac1k artbrma 
§artnamesini okuyabilecekleri ilan olu
nur. 

He.:: banyodan sonra sa~liDZ 

Bu ~ekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onl diizeltmeyi temin eder. 

- - •• •• 

~ SAGLIGINI DU!)U 
Senede yedl yUz mllyon lnsan• hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

oldUren en mUthi' afet s.tmad1r. 

VATANDA$ l Hi~ ehemmiyet vermedigimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayetle· 
rinden korunmak ve kurtulmak i~in hepimizin bildigi bir tek deva vardu ki bu da ( Kinin ) dir 

sttmamn emsalsiz ilac1d1r. 
Beynerm lei t.b ve s1tma cemiyetlerl de s1tmada yaln1z kinlnl kabul etmi!;tir. 

BugtinUn tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arbrmak, halsizligi kuvvetsizligi, kans1zhgt 
onlemek ve s.tma parazitlerini derhal oldUrmek i\!iD kinini Arsenik, <;elik ve bir \!Ok acJ neba
tat huJasalarile birle~tirerek BiOGENiNE miistahzanm hazJrlamJ~br. 

iOGE i E 
SJtmadan korunmak ve kurtulmak i~in en birinci devadtr. 

Kan1 temizleyip ~ogalbr. KtrmJZI kiirecikleri arbnr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, 
a~ar, dermansJZhgl gid ~ rir. SJtma parazitlerini oidiiriir, SxtmanJD biitiin ~ekillerinde ~ita 

eden bu yiiksek tesirli ilic her eczaneCle bulunur, 

Kirlkkale Askeri 
Tabib ve 

San' at 
Eczac1 

Lisesine Ocr-etle 
Almacak 

Kmkkale San'at lisesine 165 lira ayhk iicretle bir tabib ve 108 lira 
ayhk licretle bir eczac1 almacaktlr. Mecburt hizmeti olmryan vc askerlik 
vlizifesini yapm1~ bulunanlar istekli olanlarm muvazzah adresleri ya. 
zllm1~ dilek~elerile birlikte diploma, niifus tezkeresi tasdikli suretlerile 
fotografh hal terciimelerini Ankarada Asked Liseler Miifettisligine gon • 
dermeleri laz1mdtr. Durumu uygun goriilerek sec;ilecek olanlardan aynca 
liizumlu evrak istenecektir. c 28 • ( 3725) 

Muhte~em ve giizel ~amlarla si.islenmi{l Anadolu 
sahilinin en netis ve en cazib eglence yeri olan 

CADDEBOST ANI 
PLAJ GAZiNOSU 

· Bayan A Y T E N idaresindedir. 
Maestro PETROF'1n Rus ORKESTRASI Her gUn saat 17 den 

24 e kadar en mUkemmel repertuvar1n1 ~almaktadlr. 

M. M. 

Pazar glinU mUzik 11 de bat;lar. 
Mefirubat son derece ehvendlr. 

V ekaletinden : 
1485 sayrh kanuna gore savas sakatlarile ~ehit oksiizlerine aid 938 yth 

ikramiyelerinin tevziine ba~lamak iizere havaleleri Ziraat Bankasmca ik· 
ramiye Tevzii Komisyonlan emrine gonderilmek iizeredir. Bu yll savas sa. 
katlarile ~ebit oksiizlerine isabet eden para miktarl Q§Bgtda gosterilmi§tir. 

( 4178) 
Derece Subay Er 

Lira K. Lira K. 
1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 • 00 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 Bir §ehidin oksi.izlerine 

c;orlu sulh hukuk Mkimliginden: 
Davac1 Tekirdagmda Tiirbedaroglu 

Mehmed vekili c;orluda Celal Perinle 
M. aleyhler istanbulda Taksimde Srra• 
servilerde Aru§lar sokagmda 9 No. h 
hanede i:ilii ibrahim klZl Emel ve istan. 
bulda F'Grmakkap1da istiklal kuaatha· 
nesinde Malko~ Haydar meyanelerin .. 
deki miltekevvin izalei §iiyu davasmm 
icra k1lmmakta olan duru§masmda: M. 
aleyhler Emel ve Haydar namma tas • 
tir ve berayi teblig giinderilen davetiye 
zahrma miiba;~irin verdigi me~ruhattn 

bu namda bir kimse bulunmad1g1 an .. 
la§rlm1~ ve bittaleb davetiyelerin ila • 
nen tebligat icrasma karar verilmi§ ve 
yap1lan davetiye ilam lizerine gelme • 
diklerinden haklarmda verilen g1yal) 
kararmm dahi ilanen tebligat icrasrna 
ve bu yiizden duru~manm 14/7/938 
per~embe saat 10 a talikma karar 
verilm~ oldugundan duru~ma giiniinde 
M. aleyhlerin bizzat haZir bulunma .. 
d1klan veya taraflarmdan musaddak 
vekil gi:indermedikleri takdirde g1yab • 
larmda muamele ifa ve icra edilece~i 
teblig makamma kaim olmak lizere ilan 
olunur. (4336) 

oksUrenlere ve 
gogUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

·------------------------------------------· T. C. ZiRAAT BANK Sl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankastnda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesablartnda en az 50 lir&BI 

bulunanlara senede 4 defa ~ekllecek kur'a lie a,ag1daki plana 
gore ikramiye dag•tllacaktlr : 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 2,000 

" 4 " 
250 

" 
1,000 

" 40 " 
100 , 4,000 

" 100 " 
50 

" 
5,000 , 

120 
" 

40 ,, 4,200 
" 160 

" 
20 

" 
3,800 , 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a!iagr dii!,lmiyenlere ikramiye ~1kbg1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar sene de 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinclklnun,- 1 mart ve 1 haziran tarih. 
lerinde ~ekil4"cektlr. 
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GENERAL 
1 - Elektrik cereyamn1 2 - Digerlerden 3 defa daha 
0/o 60 nisbetinde azalhr. ~abuk sogutma kabiliyeti vard1r. 

Tii~k~:ke:~h~ GENERAL Muessesesi Beyoglu Istiklal caddesi 
No. 28 Tel: 43849 

Ankara: Halil Hamamct, Bankalar caddesi - lzmir: Norberto Penetti - Ta~ramn ba~hca ~ehirlerinde acentalanm1z ·vard1r. 

• • 
YAZ MEVSIMIND'f 

ZEVKLE RADYO_ DiNLE Ni 

FAKAJ-·· 

RADYOLARiYLE 

TURKIYE VEKiLi: 

NECiP ERSES 
iSTANBUL GALATA 
eESLi HAN ZULFARUZ Sokak 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikas1 
Hofherr • Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim ~irketi 

TURKIYE MERKEZ 'UBESi : 

1ST ANBUL, Sirkeci, Ankara caddesi No. 154 
Telgraf adresi : HOFHERION Telefon : 23577 

'USE : A D A N A posta kutusu 77 

Tohum ay1rmaga, zahire temizlemege 
Mahsus el ile ve motorle h;letilen 

yiiksek kudretli, en modern 

SELEKTORLER 
Her tiirlii Ziraat makine ve aletleri. 

Guzelliginin 
S1rr1 yok 

Sebebi var 

r-- RADYOLiN "'\ 
Di!ileri mikroblardan, ~iiriiklerden, 
iltihablardan koruyarak saglamla&
tiran, hem de minelerinin bozu). 
mastm ve sarannastm menederek 
daimi bir giizellikle muhafaza eden 
asrm en kuvvetli di!i macunudur. 

Her sabah, ogle ve ak~am yemeklerin· 
den sonra gUnde U~ defa 

Radyolin 
Sabhk kargir ev 

Cagaloglu, Mcngene mahallesi, A· 
riflpa~a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biitiin teferriiah tamam 
mucedded bir ev sahhkhr. Ogleden 
sonra I<;indekilere mliracaat. 

Kadtnlar i~in 

Sahtb ve Ba§mun.arrtrt: Yunua Nadi 
Umumf ne$rtyatl tdare eden Y an t~zen 

ltudilril: Hikmet Miinil Olgen 

Cumnurtvec matbaaS1 

Askeri T1bbiye 

Okulu Miidiirliigiinden: 
1 - Bu sene okulumuz di~Gi klsmmdan maada, tabib, eczac1, lcimya, 

hukuk, ogretmen subelerine talebe almacaktrr. 
2 - Okula giri~ ljartnamesi : 
1stanbulda bulunanlar iGin : Mektebimizde mevcuddur. 
Ta~ralardaki: Sivil liselerle askerlik ~ubelerine de hirer 

derilmi~tir. « 82 :o 

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

Birinci s1mf tesviyeci ve tornact ahnacakhr. 
Kmkkalede bulunan bir fabrikamtz i<;in be~ birinci s1mf tesviyeci ile be~ 

tornac1ya ihtiyac; vard1r. isteklilerin Ankarada Silab, istanbulda Zeytinbur· 
nu ve izmirde Silah fabrikalanm1za muracaatleri. ( 4192) 

Otomobilinize, Deniz 
motorlerinize de dUn· 
yaca nam kazanm1~ 

VARTA 
MARK AU 

AkumUiatorleri 
kullan1n1z. 

AKDENiZ MagazasJ, GaJata Mahmudiye caddesi No. 60 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Muzik evimizin mevcud kadrosuna bir piyano, bir keman, bir ~an 

ogretmeni daha ilave edilecd(ind.en taliblerin ehlivet derecelerini bildi· 
ren vesikalarile en son 15 agustosa kadar Bursa B~lediyesi Miizikevi Di· 
rektorlilgune muracaatleri. ( 4217) 

M • 
I K A DUnyan1n 

sekizinci 
harikas• 

KADETTE 
JEWEL 

Radyosu T. L. 30 
220 volt i~in 2 lira 

zam edilmelidir. 
200 • 2000 metre bes llmba kud• 
retlnde 3 llmbah bUtUn Avrupa ve 

'imalf Afrlkay• alan dUnyan1n en uc:uz ve en tath sesll 
radyosudur. 

Sabl} yeri: Mlka Radyo, Galata. Tel: 49021 -Telgr: Mikarad. 
Ta,ra sat1' yerlerl: Adana· R1za Salih Saray, .komisyoncu - Antalya: 
Ziiltiikar KI1Icarslan1 komisyoncu a Denizli: F. Ak<takoca Ak.9a, Qatal<(e§me 
pazar1 ·Edirne: Kitabc1 $evki gvrenseJ•Gerede; Ibrahim ve Kemal <;ongar 
karde§ler · Kiitsthya: Bubikoglu karde~ler • Sinob· Nairn Servet tiiccar To· .. . ' , 

------- kad; Omer A§lr, Kanaat magazast -------

dar 


