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lngiliz Hiikiimdarlarz diin 
Parise viiszl oldular 

Man~uriye giren Sovyet askeri geri 
~ekilme~se Japon ordusunun 

harekete ge~ece~i _ bildirildi 
Muhte~em istikbal merasimi yap1ld1 

Hiikiimdarlar, on binlerce 
tezahiiratile kar~IIandiiar, 

bir bayram giinii 

halk1n 
Paris 

ya,adt 

• A sam1m1 
biiyiik 

Majeste Kral nutkunda: « HUkumetlerimiz, sulhu tehdid eden siyasi 
meseleleri ve he,eriyetin ref a htna mani olan ikbsadi i,Ieri 

enternasyona) ania,maiarla h aiietmek emelindedir » dedi 

Dost Romanya 

matem i~inde .•. 

Man~uride bulunan Japon k1taah bir umumi i~tima esnasmda 

Krali~e Mari'nin cenaze 
merasimi 24 temmuzda 

yapdacak 

Bir hadise bizi Miisevi 
vatanda~lanmtz i~in ac1 
da olsa, baz1 miihim me· 
seleler iizerinde §imdiden 
dii§iinmege davet ediyor 

n:;:;:~~iuutgUnkii nUshamJzda okuyacak
S!DIZ: istanbullu Turk Y ahudi~ 

.....::::ill' Jeri, sahibi Alman tebaas1 bulu
nan l:iir otele kar~l boykotaj ilan etmi§ler. 
E:skiden mii§terisin1n gedikli ktsmml te§kil 
ettikleri bu yere §imdi ayak basmJyorlar· 
llll§. Sanki biitiin !stanbul Y ahudileri bir
le§mi§ler ve uzun mi.izakerelerden sonra 
hep birden oray1 afaroz etmi§ler. Otel sa· 
hibi ne yapacagmt bilmiyormu§. 

Bu miiessesenin vaziyeti bizi alakadar 
edemez. Tiirkiye Cumhuriyeti hududlan 
ic;inde ya§Jyan yabandann hareket tarzt· 
n1 !;izen kanunlanmiz var. Onlara uymak 
§artile bir ecnebinin memleketimizde i~ 
&ormesi !;Ok tabii bir§eydir. Hatta, her· 
hangi m1lli bir asabiyet neticesi olarak 
h~lk §U veya bu ecnebi miiessesesine kar§J 
bir ta§kmbga te§ebbiis etse bile, hududla· 
n.nuz i!;inde bizim himayemizden ba§ka 
hic;bir miidafaa vas1tasma malik bulumm· 
Yan bir yabanc1y1 hiikumetimiz korur. 

Bir Alman miiessesesinin Tiirkiyede 
!;ah§masJm ve resmi giinlerde Turk bay· 
r ~ v d agmJ sagma alarak kendi bayrag1m a 
b~~as1m gayet tabii goriiriiz. Almany~, 

ll.tmle normal miinasebeti olan dost btr 
devlettir. Bizim de Berlin Viyana gibi 
~iiyiik Alman §ehirlerinde 'otelcilik, lo-
antacJbk ve sair i~lerle me§gul vatan

d~.§lanmiz var. Bunlar resmi giinlerde 
muesseselerine bayragJmiZJ <,:ekerler, kim· 
se de ke d'l . b' .. I' n 1 erme tr§eY soy 1yemez. 

B'. b' IZirn Y ahudilerin, 1stanbulda !;ab~an 

1
1r. Alman tebaasma boykotaj ilan etrne· 

d~:~~d:ki sebeb basit oldugu kadar dii§iin
urucud" ur. 

hu~?~Yada bir Y ahudilik fikri, bir Y a
rub 1 1 ruhu oldugu malum. Burada bu 
cek u~ f-~~da ve mazarratlanm tahlil ede
bu" "kegibz. Y ahudi dii~manlannm en 

YU 'l•h . Ia 51 'a 1, bu burunlan markab msan· 
'/~ m.illetsiz olduklarmt iddia etmektir. 

a udt dii§mam der ki: 
:z - Y ahudi, ic;inde ya§ad1g1 cemiyete 
arar Veren bir parazittir. Kendisini besli

ten toprakla alakadar olmaz. Bununla 
eraber, cemiyetc;ilik ruhundan da mah

~urn degildir. Biitiin diinya Y ahudileri, is-

b~r MISirda, ister N evyorkta otursun bir-
Irl '1 k N d I en e st 1 f1k1 temastadirlar. ere e o · 

kalar, icabmda ekmegini yedikleri memle-
et aleyhine birbirlerini tutarlar, kar§Jhkh 

menfaatler sayesinde y ahudi ruhunun 
Ya§amasma hizmet ederler. 

*** 
Baz1 memleketlerde Yahud1ler ekalli-

~et ha~k1 almJ~lardJr. Bizde de oy!e i~i. 
'lkat 5undan dart be§ sene cvvel bJT m1l· 

NADIR NADI 
[Arka.sa Sa. 6 siltun 1 de] 

Cinlilerin muvaffakiyetleri 
25 Japon harb gemisi batirtldt, 
19 u da tamamen tahrib edildi 

ve 
N oa adalartnt eri ld klarini 

yeni . bir harbde Japonlara 7 bin 
maktul . verdirdiklerini soyliiyorlar 

H ankov bombardzma· 

nznda 1500 kisi oldii 
' 

Tokyo 19 - Domei ajansma ~~:nre, 
]apon gazeteleri, Kore hududunda Sov· 

yetlerin tahkimat yapmakta olduklarini 
haber vermektedirler. 

Halihamda Avrupada bir seyahat 
icra etmekte olan ]aponyanm Moskova 
sefiri M. Sigemitsu'nun Mancuri hudud 

[Arkasz Sa. 5 sfltun 4 tel 

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

~ehrimizde matem alamcti olarak 
yar1ya indirilen bayrakl&r: Konsolos
hanede ve Recel Karol vapurunda 

Biikre§ 19 - Valide Kralic;e Mari· 
nin vefatJ iizerine, memlekette milli rna· 
tern ba§lami§tir. Resmi binalar, bayrak
lanm yan olarak ~ekmi§lerdir. Biitiin si-

[Arkasz Sa. 6 stLtun 1 de] ............................................................ 

Valansiya, diin dOrt defa M. Dikson ~erefine 
bomharduDcin edildi hususa ziyafetler 

Katedral ktsmen harab oldu. Bir~ok alii ve 
yarah vardtr, Reisicumhur, 

yapdmas1 lehinde 
milsaid bir sulh 

bulunuyor 

Bir ingiliz vapuru daha bat1nld1 
Londra 19 (Hususi) - Barselon • Majork adasmdan gelen birc;ok tayyare 

dan bildirildigine gore, &ehir, bugiin 4 filolan Barselona ve eivanm bombardt· 
defa bombardtman edilmi$tir. Bircok o- man etmi~lerdir. Fakir mahallesinde biri 
Iii ve yarah vard1r. Bilhassa iic;iincii born· ihtiyar ve biri c;ocuk olmak iizere alt! ki
bard1man esnasmda ~ehir meydanlarma sinin telef olmu& oldugu bildirilmektedir. 
bircok bombalar dU~mii~ ve katedral k1s- Biiyiik kiliseye bir bomba dii~mii&tiir. 
men harab olmu~tur. Reisicumhur, sulha taraftar! 

Fakir mahallesinde olenler Barselona 19- Reisicumhur M. A-

Muammer Eri,in yeme· 
ginde RU,tii Arasla 

insziliz el~isi de bulundu 

Barselona 19 - Evvelki ak~am saat zana, diin ogleden sonra irad etmis oldu- M. Diksonun diin "Cumhuriyet" fotog-
2.28 den 4,15 e kadar F rankist'l~rin [Arkast Sa. 6 siitun 2 de] raf,;Isx tarafmdan ahnan bir resmi 
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C Bl.z1'm Yahudilere ne oluvor '· J milyon sterlinlik kredi muka.~elesi.l~n 

Sehrimizde. Mu~evi vatanda~lann ga· 
rib bir boykot hareketi nazan rr lcati eel· 
betmi~tir. Hadise ~udur: 

Beyo~Hu ve T ar?,.byadaki , an 

otellerinin sahibi M. Medovic; Avustur· 
yah bir Almandtr. Vaktile Avusturya 
tabiiyetinde olan bu zat bayram ve tatil 

Urka,n sa. 3 1utun J ct6l 

tatbikah i~in etildler yapmak uzere b1r 
mliddet evvel §ehrimize gelmi§ olan in
giltere kredi dairesi mlidi.irli Mr. Dikso,n 
diin, ak§ama kadar, Tarabyadaki To -

[Arkasz Sa. 7 siitun 6 da) 
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Almanyada yapdan 

yeni vapurlar i~in 

Krup miiessesesi yeniden 
zam mt istiyor ? 

Deniz mehafilinde donen bir ~ayiaya 
gore, Denizyollan idaresi hesabma Al
manyada, Krup fabrikasma baRh Ger· 
manya tezgahlarma JsmarlanmJ~ olan on 
vapurdan biiyiiklerinin in§a bedelinden 
dolay1 bir ihtilaf ctkmJshr. 

.[Arkasz {;a. 5 silt!ln 5 tel 

l\Iajeste Kral Jorj ve Krali~e Elizabet arabada 

Londra 19 - Bukingam saraymdan iizerinde binlerce ki~i birikmi&ti. Krahn 
Viktorya istasyonuna kadar Kral ve sthhatinin pek miikemmel oldu~u gorii!U· 
Kralic;enin takib ettikleri cok zengin 1r yordu. Kral. mavi ve mmah filo amirali 
surette bayrak.Jarla sUslenrni, olan yol [ArkaS'I Sa. 7 siltun 1 dcJ 
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Otobiis davas1 bitti 

Tan ba§muharfiri dOrt 
aya mahkiim oldu 

MahkemeJ di,~i 

Nezihinin de 45 
Avni Bayerin ii~ ay, 
gUn hapislerine karar 

Recai 
verdi 

Aylardanberi asliye birinci cezada 
devam etmekte olan otobiis davasJ diin 
sona ermi§ ve karar tefhim edilmi§tir. 

Veri! en karara gore Tan gazetesi 
ba§muharriri Ahmeu Em in Y almanm 
Sabur Samiye hakareti sabit goriildi.i
giinden ba~muharrirle ne§riyat miidiirii
niin ahi§ar ay hapisierine, ayni zamanda 
ciirUm tekerriir ettiginden cezanm te§di
dile yedi~er ay hapislerine ve 116 §ar li-

ra para cezasi odemelerine, ancak bu 
ne§riyat amme menfaatleri gayesile ya• 
p!ldigmdan cezalarmm indirilerek dorder 
ay yirmi be§er giin hapislerine ve 250 §fr 

!ita para cezasl odemelerine ve sabtkalari 
olmadigJ i<,:in mahkumiyetlerinin tecili· 
ne, di~i Avni Bayerle Recai Niizhete 
gelince, Avni Bayerin bin lira verdigini 
iddia ederek c;ektigi protesto ile Ahmed 

[Arkasz Sa. 6 siltun 4 tel 
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Etimesut radyo istasyonu 
faaliyete ge~mek iizere 

Bir ne,riyat komisyonu te~ekkiil etti - Hiikumet, 
ucuzlugu temin i~in radyo makinelerini 

Posta idaresinin getirtmesini kabul etti 

.istasyonuoun ic;inden ve d•&mdao iki manzara 
(Y azrac 6 net sahifemi:r.Cle) 



2 CUMHURfVET 

ZONGULDAKTA TE:KIKLER, 4 ( ehir ve M mleket. Haberlerl ) 
~melenin hayat ~artariM~u-a-ll~~-~-~-~~Y-~-m~-M-u-am~d-e-v--~-g-~-i~G-a-~-.m~~-a-d-il-~~re 
bugiin ~ok diizelmi~ti yurd tetkikleri kanunu tadilatr aid i~lerin ta.sfiyesi 

Ha vzada istihsali 
biitiin ocaklartn 

idaresine 

rasyonelle~tirmek i~in 

ve tesisabn tek elden 
karar verilmi~tir 

Zonguldakta, Tiirki~ ocaklan amelesi ic;in yeni yapllm1~ 
olan muntazam ve miikemmel amele k1~lalan 

Cumhuriyet rejimi, Zonguldaga ve 
komiir ocaklanna girdigindenberi, arne* 
lenin hayat ~rtlanm <legi~tirmege, koy
)iiye madenciligi sevdirmege, koyliiniin 
kaffsmdan komiir ocagmm bir cehennem 
oldugu fikrini c1karmaga ugra$IYOT. 

Gezdigimiz ocaklarda, amelenin ha -
yat $artlannm, koyiindeki ile k1yas ka
bul etmiyecek kadar, yiikseltildigini mem
nuniyet ve iftiharla gordiik. Simdi Tiir
ki$ adm1 la$Iyan eski 63 numarah 
ocakta amelenin nastl ya$adtklanm, bu 
~irketin miidiir muavini olan ilk tayyare
cilerimizden ve emekli erkamharb zabit
lerimizden Cerna! bize gosterdi. Amele
nin ocak d~mdaki y~~YI~t, ufaktefek 
farklarla ordudaki kt,Ia hayatmm ayni ... 
iki kath biiyiik kargir, havadar, giine~li, 
p;eceleri ptnl pml yanan binalarda, as -
kerlerinki p;ibi, iistiiste konulmu$ karyo
lalarda yattyorlar. Bu binalarm abdesa
ncleri, ciddi soyliiyorum, bizim !stanbu
lun H arbiyedeki Belediye halasmdan 
bin kat temiz ve kokusuzdur. ¥.ataklar, 
Siimerbankm yiinlii mensucat fa15'rikala
rmm i$e yaram1yan yiin kmnhlarmdan 
yapi lmi~hr. y ataklarm car~aflan, ortii -
Jeri, yasliklann kthflan vard1r. Kimse 
kimsenin yatai/;Inda yatmaz. (Y almz 
sermayesi italyan olan Tiirk Komiir 
madenler Anonim ~irketinin bir ocalbn -
da, bir yatakta nobetle$C birkac; amele 
yatmakta oldugunu gordiik). Hicbir ame
le vtkanmadan yata~a giremez. Her a· 
melenin kil idli bir dolab1 vard1r. Amele 
mahallelerinde aynca biiyiik yemekha
neler vardtr. Bunlan,n mekteb yemekha
nelcrinden fark1 havlu kullamlmamast vc 
stirahilerle bardaklann, ~i$C yerine, kml· 
mamalan ic;in, kalaylt bak1rdan olmas1· 
<liT. Ameleye bir oviinde yedi buc;uk ku
ru~a iic kab bol yemek verilmektedir. 
Yemekler, miiessese memurin kooperali
finin temin ettigi birinci nevi malzeme vc 
tereya~ile pi~irilmektedir. Bu yemeklere 
ah~an amelenin, koyiinde mutlaka midesi 
bozulacakllr. Ekmekleri, !stanbul ek -
meklerinden farkstzdtr. 

Amele radyo dinliyerek yemek yiyor. 
Modern bir cama~uhanenin muhtelif 
makineli vas1talan amelenin cama~Irlan
m y1kJyor. Ocaktan gelen kirli amele, 
yemekhaneye ~~:irmeden evvel, s1cak ve
ya so~uk bir du~ yap1p yikanmaga, te -
m; •lenmege mecburdur. Amele ic;in ilk 
r ' iidavatl yapmak iizere bir revir de var
cJ.r. Bekar memur ve miihendisler ic;in 
c·!1lar, evli memur ve miihendisler ic;in 
de evler yapilmi$tlr. Biiti.in bu amelc, 

m~mur ve miihendis mahallesinin orta -
st:·! a bir de ilkmekteb vardtr ki bi.itiin 
f" · ·ra flanm Tiirki~ deruhde etmt~tlr. 
I 'r?da, amele, koyli.i, memur, miihen
a· . hatta miidi.ir c;ocuklan tam bir de -
IY' '·rasi ruhile yanyana okurlar. Bir si
n '11a salonu da vaTmi$, fakat i$ler arttt· 
;:., ve memurlar c;o1aldigt ic;in, yeni bina· 
lc· r yapthnctya kadar. sinemayl buroya 
t ' il etmek fed1karh~ma katlanmi$lar. 

Biitiin il:ave, ele avuca sigmiyan, bugiin 
Yar, vann yok koylti ameleyi ocaga bag
lamak, madencilige Ismdmnaklir. Bu • 
nun ic;in, arazisi miisaid olan Komiiri$te, 
kovliivii daimi amele halme sokmak icin, 
kiic;iik kovlii evleri yap1yorlar. Koylii bu· 
raya ailesi!e p;elecek, bir taraftan kendisi 
ocakta c;ah~acak, c;oluk c;ocugu da, t1pk1 

f kovdeki ~ ibi va•tvacaklar, evlerinin bah
c;esinde sebze ve Yemi$ yeti$1irecekler, 
inek, kovun, kec;i, tavuk beslivecekler. 

Diin, amele, havvan p;ibi bir kenara 
kivnliP toprak veva kuru tahta iistiinde 
yatardt; bu~~:iin, insan ~ibi lemiz yatakta 
yatlVOr, hoJ Slcak yemek yiyor; yann ise 
H ic i.ik bir evde aile yuvas1 kuracak. A-
:~ele meselesi, hemen hemen haliedilmi~ 

<lemektir. 

*** 
Zonguldak - Eregli havzasmda, en 

biiyiik gayenin komiir istihsalatmi ve ih
racahnt artJTmak oldugunu yazmi&tJk. 
Ocaklarda yanmyamalak ve dara dii$ ~ 
tiikc;e c;ah~an koyliiyii, tam komiir ame
lesi haline getirmek kin alman ve daha 
da afmacak olan tedbirlerle komiir istih· 
salatmt arhrmak yolunda ilk miihim a
dimlar atllmi~Iir. Gene istihsali artlrmak 
i~in, miihim bir tedbir olarak, biitiin hav

zada istihsali rasyonelle$tirmek liizumu 
anla~IImi~ ve buna karar verilmi$tir. Fil
vaki, istihsalin rasyonelle$tirilmesi, rna • 
)iyet fiatlarmm indirilmesi, amele tedari
ki ve sahibleri ayn ayn olan ocaklara a
melenin taksimi, lavuarlarm biitiin ocak
lar hesabma ~ah$mas1 gibi islerin mun
tazam ve metodlu bir $Ckilde cereyan 
etmesi kin de. havzanm tek bir idare ta
rafmdan i$letilmesinin laz1m ve fay -
dali oldt\~uila 'kanaatJ ge~irilmi;itlr'. Hav
zadaki miiteaddid $irketler ve ferd i te -
~6bttsfe'"r :-bule$1irn~c~k ve biltiin ha~za
ya tek el hakim olacakhr. Muhterem Ik
ltsad Vekili Sakir Kesebirin, alakadar -
larla beraber, mahallinde yaphg1 ara~ -
llrmalar ve gorii$meler neticesinde, en 
mi.ihim ve makul tedbirin, bu birle$me ol
duguna kat'i kanaat getirilmi&tir. «Bir -
likten kuvvet dogar» soziinii komiir hav
zasmda tahakkuk ettirmek ic;in, derhal 
icab eden faaliyet ve tesebbiislere ba$la
nacakttr. 

Eskiden damar esas1 iizerine verilen 
gayrifenni i~letme miisaadelerile bugi.in 
oc klann mi.ilkiyeti, arabsac;1 gibi, birbiri
ne kammt~hr. Bu yiizden bugiin Meh • 
mede aid bir damar Ahmedin ocagmm 
hemen hemen i~inde oldugu halde Ah
med, bunu ucuzca i&letememekte, Meh
med ise, bir siirii fiizuli masraflarla ken· 
di damanm i~letmege cah&maktadn; ta
bii bu yiizden maliyet fiatlan artmakta
dtr. 

T ek el ve tek idare sisteminin muvaf
fak olacagma misal olarak da komiir o
caklan icin hayati bir ehemmiyeti haiz 
olan direklerin tedariki maksadile kuru· 
lan 300,000 lira sermayeli ~irket p;oste -
rilmektedir. Bu sirket, havzamn biitiin 
maden &irketlerinin ve madencilerinin is
tirakile tesis edilmi$tir. 30 kiisur tonluk 
komiir ctkarmak ic;in bir metre mikab1 di
rek laztmmi&. 3 mil von ton ic;in 1 00 bin 
metre mikabt direge ihtiyac hasd ola -
cakt1r. Miktar artttk~a. direkleri ~~:ittik
ce daha uza~ ormanlardan tedarik etmek 
laz1m gelmektedir. ER-er. boyle esasll ve
bi.iyiik sermayeli bir &irket kurulmaml$ ol
saydi, giiniin birinde direk tedariki mtim
kiin olamiyacakti. Sirket, havzamn bii
tiin direk ihtiyacm1 kolavca temin edebi· 
lecektir. Bu ornek, havzada, el ve i~ bir
liRinin li.izumunu ~ostermektedir. Men -
faatleri mii~terek ve miisabih olanlann 
birle~mesi,..,...l·n kendileri gibi m~mleket 
ic;in de saa \"r e- kuvvet ve fayC' ' ,-.. . ~acak
hr. 

*** 
Zonp;p' r'ak - Eregli komiir l> <'.vt asmm 

ikinci miihim meselesi, c;1kanlan komiir -
lerin nakli oldu~unu soylemi~tik. 

Komiirlerin demiryolile Anadolu icc
rilerine nakli meselesi Zonguldak • Fil·· 
yos - lrmak hattt ile halledilmi&Lir. Bu 
sahada, yalmz Kozluyu ZonguldaRa ve 
boylece Anadolu demiryolu $Cbekesine 
baglamak meselesi kalmi&hr. Kozlu mm
takasmm komtirlerini bir dar hat, deniz 
kenanna kadar getirmekte, orada iskele
lerden kolayca kay~klara dokiilmektedir. 
Fa kat bu salapurya cesametinde kav1kl a r 
bir motorbot veya istimbotla dei:~il de, 
kiirekle vapurlarm yanma kadar gotiiriil-

Ders senesi ba~nna kadar Degi~ildik, baZI esnaft hi~ Eldeki bonolartn tebdili 
be' gezinti daha memnun etmedi lazJm. Fakat hala 

tertib olundu 
llk tedrisat programmm muallimlere 

en ehemmiyetli bir vazife olarak verdigi 
yakm yurd tetkikleri i§ine bir ba§langtc 
olmak iizere ge~en ders yt!t tatilinde is -
tanbul ilkmekteb muallimleri i<;in sekiz 
gezi tertib edilmi§, aynca, istanbulun ta
rih ve cografya bak1mmdan tetkik edil • 
mesi i<;in iki kurs a<;Ilmt§II. 

Oniimiizdeki ders yth i<;in de muallim
lere «yakm yurd tetkikleri» nde rehberlik 
edecek bir k1lavuz taslag1 viicude getiril
mi§tir. 

,Simdiye kadar yap1lan bu yakm yurd 
tetkiklerine bu tatilde de istanbul ic;inde 
ve d1§mda tertib edilen on gezi ile devam 
olunmu§tur. Bunlardan be§i bitirilmi§tir. 
Muallim!er yann Y1ldtz saraym1, 25 tem
muz pazartesi gi.inii Y alova ve Baltac1 
c;iftligini, 28 temmuz per§embe giinti Nur
kalem, Ermis konserve ve lastik fabrika -
Ianm, T ekfur saraymt, Anenas zindan· 
lanm, 4 agustos per§embe giinti Edirneyi 
ve Alpullu ~eker fabrikasm1, 3 eylulde de 
Bursa ve Mudanyay1 gezeceklerdir. 

Bursa muallimleri geliyor 
lstanbul ve T rakyada tetkikler yapa

cak olan 30 ki§ilik Bursa ilkmekteb mu
allimleri kafilesi, bugiin Trak vapurile 
§ehrimize geleceklerdir. Muallimler, ls
tanbulun miizelerini, mekteblerini ve go
riilmege deger yerlerini gezdikten sonra, 
tetkiklerine devam etmek iizere Edirneyc 
~ideceklerdir. 

Balkondan dii§tii 
Beykozda Yahkoylinde oturan Eyli -

bun km Aliye, on metre yiikseklikteki 
balkondan dli§erek ifade veremiyecek 
§ekilde ag1rca yaralanmi§tlr. 

mektedir. Liman olmadtkc;a vapurlarm 
iskeleye yana$1P dogrudan dogruya ki:i
mi.ir almasma imkan bulunmadigmdan bu 
~ok iptidai kay1kla komiir yiikleme usu
liiniin a~ult~ma, bir de Kozluda, sene
nin yalmz 150 p;iiniinde, havanm tahmite 
m\isaid olduli;unu da ilave etm~k laztm
dir. Bu y iizden Kozluda komiir yi.ikle
me i$i cok p;eri ve c;ok a~Ird1r. 

Buna bir care olmak iizere Kozluyu 
Zonp;uldaga demiryolile baglamak dii -
~iiniilmektedir. Aradaki mesafe 6 kilo -
metreden ibaretse de 1400 metre uzun!u
gunda biiyiik bir tiinel ac;mak laz1m gel· 
mektedir. Bu demiryolunun planlan ha
Zirdir. he ba~lanmca 18 - 20 ayl1k bir 
c;ahi1Inadan sonra, Kozlu komiirlerini 
Zonguldaga nakledecek demiryolu viicu
de p;elmi$ olacakhr. 

F akat dii~iiniiyorum ki havanm mii • 
said gittigi o 150 p;i.inde, acaba p;eceleri 
de c;ah$mak kabil de gil midir? Sonra ~o
miir kay1klanm iskeleden vapurlara ka
dar kiic;iik romorkorlerle c;ekmek miim -
kiin olmaz m1? Bu iki tedbire ba$vuruldu
gu takdirde, bu~~:iin Kozludan yaptlan 
komiir yiikleme i$ini en az bir misli artlr· 
mak kabildir, samyorum. 

Komiir ocaklarmdaki istihsalatm siir • 
atle nakli ic;in bir tedbir daha dii$i.ini.i1-
mektedir. 0 da, kabil olan yerlerde, nor
mal demiryollanm ocaklara ve ayni za
manda Zon~~:uldak limammn komiir yi.ik· 
lemege mahsus iskelelerine kadar p;oti.ir· 
mektir. Bu sure tie havzanm dar demiryol
larmdan memleket ~bekesine komiir ak
tarma etmege liizum kalm1yacak. Boy
Ieee, amele, i$. masraf ve zamandan 
miihim tasarruflar temin edilecektir. 

F akat biitiin bu tedbirler yamndtr ve 
havzanm deniza$m komiir ihracatlm tat
mine kifayet etmez. Ciinkii azcok modern 
ve seri vasJtalarla gemilere giinde 5000 
ton komi.ir yiikliyen Zonp;uldak !imam 
da ihtiyaca kafi degildir. Liman dardu; 
kiiciiktiir; futmah havalarda vapurlan 
bannd1ramaz. Hava, patlar patlamaz, 
·dalgabranm arkasmda komiir yiikliyen 
gemiler bile, hemen d1$an c;tkarlar. l3u
nun sebebi, birkac defa oldugu ~~:ibi, her
hanl:(i bir vapurun bat1p, !imam muattal 
bir hale sokmast korkusudur. 

E ski Eregli Sirketi Sahanei Osmaniyc
si, Zonguldaga, ihtiyaca uygun degil, 
miimkiin oldugu kadar ucuz ve kii~iik bir 
liman yapm1s oldugundan k1~m Karade
nizin az~~:m giinlerinde, burada da komiir 
yi.iklemek kabil olmaz. Eregli tabii lima
m da batm1s gemi leslerile ic;ine girilmez 
bir hal aldtgl p;ibi, havzamn ortasmcla 
de~ildir ve demiryolile diger komiir M· 

halarma baglanmami~hr. Bu itibarla 
Zonp;uldak - Eregli havzasmm deniza~t
n komiir nakliyah, kat'! ve esash bir su
rette halledilmemi~tir. Cumhuriyet idare· 
si komiir havzasmda modern bir liman 
vaphrmaga karar vererek bu meseleyi de 
~~lle ca!Jsmaktadir. Liman meselesi ayn 
bir vaz1va mevzu olacakhr. 

ABIDJN DAVER 

Muamele vergisi kanunu tadilati hak
kmda Maliye Vekaletinin diinkii tebligi 
sanayiciler arasmda biiyiik bir alaka ile 
kar§IIanmi§IIr. Bir kJsim sanayi erbabmm 
bu tadilattan fevkalade memnun olmala
nna mukabil diger bir k1sm1 hie; de mem
nun olmami~Iardir. Ezciimle marangoz -
lar ve konserve fabrikatorlan, diin sabah 
Ticaret odasma miiracaat ederek bu hu
susta gorii§mek iizere odada toplantJlar 
yapacaklanm bildirmi~lerdir. 

Marangozlar, muamele vergisinin y1-ni 
tadilatile maktu bir vergiye tabi tutula -
caklanm tahmin etmekte idiler. Vaziyet 
gene oyle olmakla beraber verginin ilk se
nelik imalatlan esasma baglanmasi, defter 
tutmak zaruretini ortaya ~1karmaktadu. 
Halbuki marangoz esnaf1 ic;in defter tut
mak miimkiin goriilmemektedir. Maran
gozlar, be§ beygirden a§agl kudretle ,.a • 
h§an ve ondan az amele ~ah§hran imalat
hanelerin istisnalar arasma ahnmasmi 
Maliye Vekaletinden istiyeceklerdir. 
Konserve fabrikalannda be~ beygirden 
a§agi kuvvetle <;ah§anlar da ayni dilek
tedirler. Biiyiik sanayi erbabt ise kendile
rine rekabette bulunan kiic;iik sanayiin bu 
§ekilde vergiye tabi tutulu§undan mem -
nun olmu§lardir. 

Kabatas 
' 

bir cesed 
oniinde 

bulundu 

Zab1ta, tahkikata ehem· 
miyetle devam ediyor 
Diin sabah saat 8,30 raddelerinde Ka

bata§ a~1klannda demirliyen Sus vapu -
runun arka taraf:nda bir cesed goriilmii§· 
tiir. 

miiracaat eden yok! 
Yeni gayrimiibadiller kanunu muci -

bince gayrimtibadiiierin emlakine aid 
tasfiye kanununun ne§rinden itibaren bir 
sene i~inde mahallin en biiyiik malme
murluguna miiracaatle mazbata veya bo
nolar•m bazine tahvilile degi§tirmeleri la
z:mdir. 

15 temmuzdan itibaren bu miiddet 
ba§laml§ olmasma ragmen heniiz Defter
darbga miiracaat eden olmami§tir. M aa
mafih Defterdarhga da kanun teblig e -
dilmi~ degildir. 

,Simdiye kadar gayrimiibadillerin em
lakini tasfiye i~i Gavrimiibadiller Komis
yonuna aid bulundugundan yeni vaziyet
t'! bu i~in ne §ekilde olaca~mt gosteren 
bir talimatname hazirlanacaklir. 

ADLIYEDE 

Merhum Sadeddinin aileaine 
tam maa§ bagland1 

Merhum birinci ceza reisi Sadeddi -
nin vazife ba§mda oldligii Vekaletc;e 
kabul edilmi~ ve tekaiid kanununun 
45 inci maddesi mueibinee ailesine tam 
maa§ baglanmi§hr. 

Binaenaleyh, merhumun hayatta iken 
aldtgi 8000 kuru~ asli maa§I, ailesi aynen 
alaeakhr. 

Biiyiik fundahk yang1n1 
au~lular1 

Pazar giinli Derbendde Metris civa • 
rmda bir yangm c;Ilnm§ ve geni§ arazi
deki fundahklar yanmi§h. 

Bu yangma aid tahkikat evrakt, dlin 
Miiddeiumumilige gelmi§tir. l;jimdiye 
kadar yap1lan tahkikatta yangmm dik
katsizlikle kuru c;ahlar arasma ablan 
bir sigaradan ~Iktlg1 netieesine vartlmt~ 
ve o civarda c;ah§an birkac; «;opcii siiph~ 
iizerine zan altma almm1~br. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Bir cerhin muhakemesi 

Cesed be§inci §ubenin motoriine ~Ika
nlmi§ ve vak' a dan miiddeiumumilik de 
haberdar edilmi§tir. 

M ''dd · • H'k S I A 1]' Bir mi.iddet evvel Yenikoyde bir man-u emmumt 1 met one ve u 1-

d k E K• d h l k' dtrada Mepmed ad],Ildaki i,.nekc;jyi pa • 
ye o toru n¥er aran er a va ar h . 1 k ,_~ d'' ··ld'· - t 

h 11 . · . I d' ras1 1 a ma ma.,.,.,a 1~,.e o urmege e-
ma a me g1tm1 ~ er 1r. .. 

~ebbus ederek y ara,lamaktan maznun 
Cesedin iizerlnde mavi hir mintan ~e 

beyaz bir don vard1r. Miisliiman bir er -
kek cesedidir ve 35 - 40 ya§larmdadir. 
Cesed tamamen tefessiih etmi§ bir halde 
bulundugundan tamnmaz bir vaziyette 
dir. Adliye tabibi Enver Karan te11his ve 
dahilen muayenesinin yapiimasl i<;in cese
din Morga kaldmlmasma liizum goster-
mi§tir. 

Cesed denizde yaln1z bir donla bulun
mu§ olsayd• ··'izerken bogulmasi ihtimali 
kuvvetli olabilirdi. Fa kat iizerinde bir de 
mavi mintan bulunmas1 bu ihtimali lama
men uzakla§hrmaktadir. Hiiviyeti tesbit 
edildikten sonra kaza veya kasid ihtimal
leri aranabilecektir. Tahkikata devam e -
dilmPktedir. 

MVTEFERRIK 

Is dairesi reisi tefti§e ~Iktyor 
11$ dairesi reisi Enis Behic;, yarm Ka

radeniz mmtakast i§ bolgelerini tefti~ 
etmek iizere bir seyahate c;1kaeakhr. 
I§ dairesi reisi, bu seyahattan sonra 
memleketin diger taraflarmdaki i~ 
bolgclerini de tefti§ edeeektir. 

Standard isleri 
!hrac olunaeak yapag1larm standard1 

ic;in bir nizamname projesi haz1rlamak 
iizere diin de komite halinde toplaml -
m1«tlr. 

Ticaret ve ZF> ~?re hol'aaamda 
aef".im ha:.o:n:·hlh 

Ticaret ve Z;~hire Borsasmm yeni 
idare meclisi secimi icin secmek ve se
dlmek hakkmt haiz olanlara aid liste· 
ler diinden itibarPn Oda ve Borsa salon
lanna asilrni«br. Bu listeler lie ~lin as1h 
durac~ k ve bir itiraz vaki olmazsa lie; 
gun sr"'"" 1r;~ldtrllacakbr. 

:B:;t~J~ .. n demiryollar1 
konferanst 

Sehrimi?:de toplantllanm yapan Bal
kan memleketleri ~imendifer idareleri 
kon Fer ansi. l$imdiye kadar yoleu tarife
sine aid prensibleri tesbit etmi~tir. tlc-, 
ret tarifesinin haz1rlanmas1 esnasmda 
bir taraftan da e~ya nakliyab tarifesi 
uzPrinde mlizakerE•ler eereyan edecek
tir . Konf~>ransm daha on be!; giin kadar 
s-(irpceg-i tahmin edilmektedir. 

Emniyet a'llirleri araainda 
yeni tayinler 

Be:vo~lu Emniyet amiri Niya7Ji, E· 
minonli Emniyet amirligirie, Eminonli 
Emnivet amiri Ali de Beyoglu Emniyet 
amirlii:'rine naklen tayin olunmu~lardlr. 

Diin bir ~enc boguldu 
Niyazi isminde bir gene, diin, Bogazi

c;inde Balta limamnda y1kanmak mak· 
sadile denize girmi$, biraz sonra bogul· 
mu§tur. 

Ramizle Emiri Alinin muhakemesine 
dlin AJbrcezada ba~lanmi§hr. 

Son tahkikat kararnamesinde maz • 
nunlarm 448 ve 62 nci maddelerle tee· 
ziyeleri isteniyotdu. 

Dlinkli celsede Emin Ali, Mehmedi ta
:-umad1gm1 ve vak'a geeesi istinyede 
Hasanm kahvesinde oldugunu ve boy
le bir §ey yapmad1gm1 soy]emi§tir. 

Ramiz de: 
c- Mehmedle ayni mand1rada ~alt§· 

tik. Fakat onunla hic;bir alacak ve vere-
cegim yoktu. Bu suc;la hic;bir alakam 
yoktuh dedi. 

Netieede, muhakeme, §ahidlerin eel· 
bi ir;in ba~ka bir giine talik edildi. 

Y az tatili batladt 
Bugiinden itibaren Adliyede yaz tatili 

ba~Iami~hr. Gec;en yaz tatil yapan mah
kem\"1,.,. , bu yaz nobet<;i kalacaklardtr. 

ONIVF:RSITF.nE 

Profeaor Kopriilii tarih 
kongresine gidecek 

Bu sene agustos i~inde Ziirihte top
lanaeak olan beynelmilel tarih kongre
sinde hiikumetimizi Kopriilli Fuad tem
sil edeeektir. Kongreye istirak etmek 
iizere bu aym yirmi be~inde hareket 
eyliyecektir. Bundan sonra da Briiksel
de toplanacak olan tlirkoloji kongre • 
sinde bulunaeakhr. 

Beynelmilel cografya kon
flresine gidecek do~entler 

Dort senede bir tonlanan ve bundan 
evvelki toplanhsm1 Moskovada yapmt§ 
bulunan beynelmilel coi!rafya kon~tresi 
bu sene de Amsterdamda ic;tima ede -
eektir. Bu kongrede hi.ikumetimizi tern. 
sil edeeek olan Edebiyat Fa ".:iiltesi do
~entlerinden Ahmed Ardel, Besim Dar
kat, Ankara Dil ve Cografya Faktiltesi 
doc;entlerinden Cemil Ala~oz di.in Av
rupaya hareket etmisl&dir. 

M07.1;:T.,::PnF. 

$emsioa§a camiinin t.amir 
edilecek miittemilatt 

· tlskiidarda $emsi Ahmed Pa~aya aid 
Koca Sinamn son eserlerinden c~emsi 
Ahmedpa§a eamih !'lin Vak1flar miidiir
lii~iince tamir edilecegini yazm1~t1k. 

Bu kere camiin mii~temilatmdan olan 
mimari ve tarihi k1ymeti haiz harab ve 
metruk dari.ilhadisin de esash flekilde 
tamir ve ihya edilmesi kararla~tmlmi~
ttr. Bu husus ic;in Mlizeler miman Ke
mal Altanla Nafta miman Faruk <;ec;en, 
$emsipa~aya giderek tetkikat yapmt§· 
lar ve eserin tamirine aid bir proje ha
zirlam.I§lardir, 

Siya·si icrTial 
' ' . 

Macaristan ve dostlatl 

M acaristan Ba~vekili lmredi ~ 
madad1r. Gelecek ay da ~ 
caristamn devlet §efi Atn1 

Horthy ile birlikte Berlini ziyaret edec~ 
tir. Macaristan kendisinin iki biiyiik k~ 
§USU italya ve Almanya ile faa! ve ~ 
dostluk miinasebetlerinde bulunuyor 0 

mektir. 
A vusturyanm Almanyaya iltiha ' 

dan evvel Macaristanla hemhudud yel 
ne biiyi.ik devlet !talya idi. Macaristl 
gerek ikhsadi hayatmt kurtarmak .h~ 
sunda, gerekse milli hududlan hancll' 
kalan milyonlarca Macann ya§adik 1 

yerleri geri alabilmck i~in Tria non sC 

muahedesini tadil ettirmek emelinin t 
hakkukunda biitiin giivendigi §ey, italr 

mn yard1m1 idi. ·I 
Mussolini, muhtelif nutuklarmda ~ · 

earistanm mezkur muahedeyi tadil ett 
mek dii§iincesini teyid etmi~ ve ~~ca~ 
tam ikttsa~i st~t~hdan kurtarm~k I<;tnd. 
vusturya 1le b1rhkte Romada trnzala · 
protokollarla Macaristanm ba§hca st 

··h~ veti olan hububat ve hayvanatma rnu 
mahrecler temin etmi§ti. 

Bu suretle MacaT ihracat e§yasmin ~ 
nsmt !talya ile Avusturya ahyordu. ~ 
kadar var ki !talyamn ald1gt miktar 31 

cak yiizde 15 derecesin~e olup kalt 
yi.izde 35 ini Avusturya, ltalyanm '?: 
yardtmile c;ekiyordu. lhracatmm dtg 
yansmm miihim bir ktsmmt Almanya ' 1 

bediyordu. 
Avusturyanm Almanyaya iltihakl~df 

sonra ikhsadi vaziyet degi§IDi§tir. ,5111~' 
Macaristamn ihracatmdan ktsm1aza~ 
Almanyaya gitmektedir. Ayni zaman. 
Almanyanm ,Simal ve Balttk denizle~~ 
deki biiyiik limanlan Fiyume yet~ 
Macaristamn deniza§m ihracatma tra~ 
sit mahreci olmu§tur. 

lkllsadi noktadan arhk !talya Mac' 
ristanm mukadderatmda miihim bir 11 

oynam1yor. F akat siyasi noktadan 111· 
ya, Macaristan i~in eski ehemmiyet:J 
muhafaza etmektedir. M~caristan ken& 
siyasi davalannm yalmz ltalyamn yar , 
mile tahakkuk edemiyecegini otedenbl· 
takdir ediyordu. Bunun i~in AlmanyaP 
tekrar siyasi ve askeri cihetten ku'"

1 

bulmasma taraftardt. Hatta AlmanyJP 
siyasi cihetten kuvvet bulmasma Mao 
ristanm miihim hizmetleri olmu§tur. I-11 

l~r iktidar _mevkiine ge~d~kten sonra, b~ 
tun Avrupa devletlennm, A\many~: 
yalmz buakmaga ~ah§hkl arl bir zam~U 
da, Macaristan Berline Ba§vekilini go~ 
dererek bu muhasara <;emberini kmn1it 

Viyanadaki Naziler ktyam e_detl 
diktator Dolfus'ii oldiirdiikleri ve ltlll~ 
ile Almanyanm aras1 ac;t!digi zaman. 
iki bii.yiik devleti uzla§t\Tan gene e:~ 
Macar Ba§vekili olmu§tu. Almanr 
kuvvet bulup Avusturyamn iltihakile tyit 
caristanla hemhudud olduktan sont~ 
Macaristan bu biiyiik devletin komi~' 
olmaktan endi§e etmemi§. bilakis sevJf 

mi§tir. . . b~ 
<:unkii kendi siyasi davalanna 1k1 

h. q 
yii.k devletin daha yakmdan muza IT • 

lacaklanm ve liizumu halinde kendis~ 
himaye edebileceklerini dii§iinmii~1d 1 
Milli sosyalistligin Macarlar arasi11 

6 
baz1 hararetli taraftarlar bulmu§ olm~; 
Pe§te ile Berlinin arastnl a~mafllli~ 1 

Bilakis Macaristan, yeni AlmanY.al~ 
Irk<;Ihk ve Y ahudi dti~manhgt prensi~ , 
rini taklid etmi§tir. Bununla beraber f'l ~ 
caristan kendi milli rejiminin biitiin h~~' 
susiyetlerini muhafaza etmektedir. 1; 

Macar Ba§vekilmin Roma seyah\ 
yalmz aradaki do~tlugu takviye edele, 
b1r cemile degildir. Ayni zamanda tv~ 
caristan kendisimn Yugoslavya ve ~ ~ 
many a ile miinasebahmn bir kat daha 11 ~ 
le§mesi hususunda ltalyanm tavassutur.r 
ve yard:mm1 iimid etmektedir. CekoS r 
vakyadaki bir milyona vakm Macar Jl' 
kalliyetinin muhtanyetini temin hususll.

1 
da !talyanm tesir vapmasmt istiyecekll: 
M acaristan, Lehistandan da mtilolilll "&r 

kll ' 
i_dler ve yard1mlar almi§ ve alaca. ot· 
lngiltereden de m:1!i yard1m beklt)'d, 
Fakat asd iimidi italya ile AlmanY3 ~ 
dtr. Bu iki bi.iyiik devlet de Macaris13 s' 
dan, kii~;iik bir memleket olmasma ra &' 

men, biiyiik ~eyler bekliyorlar. Binatfl !' 
leyh Macar Ba~vekilinin Roma ve ~~( 
lm seyahatlerinden miihim siyasi nell' 
ler dogacaktJr. r 

Muharrem Fevzi TOG:,. 

ltalyan deniz subaylart 
geliyor ~ 

Yann limamm1za geleeek !t!IH':si 
band1rah Diana vapurile bu gemide ~te 
goren ve di.inya limanlanm gezJ!le , 
olan alt1 !talyan deniz sub-ay1 da gele 
cektir. ~ 

Cumhurivet,.,..,.. 
NiishasJ 5 kurustur. 

Abone $Braiti : { Tur~i:ve ua_ric: 
ic•o i£IP 

Senelik 141111 Kr. 271111 f<t· 
Alb avhk 750 • 14511 • 
t)~ a:vi•k 400 • SUO • 
Bir •yhk 150 • Yoktur 
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SON . I-IABERLER 

Mekteb kitablan meselesi 
Tarih ve okuma kitablan 

bu y11 degi~tirilmiyor 
Basdmasi icab 
baastna emir 

eden kitaf?lar i~in 
verildi, tabt devam 

Devlet mat
etmektedir 

A k K"l .. B k 1 v d n: I bunlarm hamlanma durumlanm, bask1 
n ara 19 - u tur .a an Jgm a lanm ve depo stoklanm goz oniinde 

. Bazt gazetelerde okul kitablarmm t~t- bsay!J d k suretile muayyen bir p[ana 
k1k · [ · · b' d'V' b 1 henuz u un urma - I§ ermm 1tme Igi, as1m anna .. [' .. d" [" ral1•arak basma~ta-b . k . d gore gece 1 gun uz u .,. , 
a~la~madJ~I, gene kita.blarm va t~n e dir. Simdiden birc;ok kitabm bas1m ve 

YetJ~rmyecegi hakkmda bu takim ne~nyat ']d j~j bitirilmistir. 
gi:iriildiigiinden Kiiltiir Bakanhgi bu hu· Cl 3 _ Oniimiizdeki ders y1lmda bir kJ
susta efkan umumiyeyi aydmlantmayt sim kitablarm degi~tirilecegi ve bu arada 
faydah gormii§tiir. tarih ve okuma kitablanmn yeniden ya-

1-Y eni terimlerle hamlattmlarak bir ZJlmakta oldugu hakkmdaki haberler de 
tetkike tabi tutulduktan sonra ne~ri icab bu ders y1h ic;in yap1lmakta olan ham -
eden kitablarm tadil ve tetkik i~leri aylar- ]1klarla alakadar degildir. Gec;en vii bi • 
<:a evvel bitirilmistir. Y almz ilk okullar rinci s1mflarda tatbikma ba~lanan orta 
irin m" b k k nulmu• olan ve heniiz okul ve lise programmm tatbik sahas1 bu ... usa a aya 0 • d ., d'J v• 

komisyonda bulunan geometri kitablan • sene ikinci s1mflara a te~m1 e 1 ecegm-
nm tetkiki de iki U<; gune kadar bitmi~ den bu SJOJflarm yeni programa gore hz.• 
<>I k ' zulanmiS fen kitablarmdan ba~ka gec;:en 

aca hr. . . l k I k Y l 
2 .. .. .. d k' d l • . b sila- senek1 k1tab ar aynen o utu aca tlr. a -

- Onumuz e 1 ers yi t tc;m a . . T" k D'l K b' 
k k

. b ~ff · h kk d · beden mz tenmlen ur 1 urumunca tes tt 
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Balkan Antant1 

bahri 
Atinada toplanan heyet 
llliizakerede bulunuyor 

Atina 19 (Hususi) - Balkan An
tantt devletleri deniz erkaniharbiye mii
tehass1slan roiizakerclerine devam et'?ek: 
tedirler. Miittefik devletler miimesst~len 
diin grup halinde Mec;hul Asker abJ~e
sine ~elenk koy~u§lardJr. Bu ~eras:m 
esnasmda bir k1t a Efzun asken selam 
resmini ifa etmi~ ve mJzJka dort Balkan 
devletinin mar§IOJ c;almi§tlr. 

Yunan Deniz Erkamharbiye Reisi 
Amiral Sakelariu, diin ak§am Kifisya'da 
Sesil otelinde Ti.irkiye, Yugoslavya ve 
~omanya mi.imessilleri §erefine bir ziya
fet vermi~tir. 

Amerika ve Meksika 
Reisicumhurlari gorii~tii 

Meksiko 19 - M. Ruzvelt, onumuz
deki sene ic;inde Meksikaya gidecegini 
soylemi§tir. M. Ruz.velt, bu tasavvurunu 
halihamda a§ag1 Kaliforniya sahillerine 
demirlemi§ olan Hudson kruvaz.oriinde 
kendisini selamlamaga gelmi§ bulunan 
Meksika Reisicumhuru M. Kardena'ya 
soy 1 emi§tir. 

Filistinde kanb 
suikasdler serisi 

Kudus 19 - Filistinde pazartesi gu
nii ak§am1 arbedeler ve suikasdler yeni
den 6 ki§inin kurban gitmesine sebebiyet 
Vermi§tir. De; ki§i olmii§, uc; ki§.i agi_r s·u
rette yaralanmi§ ve diin olenlenn m1ktan 
bu suretle dokuza ~:kmi§tlr. 

Kudiiste ve Hayfada diikkanlar hala 
kapah bulunmaktadtr. Filistinin §imalin
de tedhi~ilerin tahrikat merkezin~en ka
~an Y ahudi aileleri muhacereh haber 
v '1 en 'Tlektedir. (a.a.) 

Londrada Mrsrr Ba1vekilile 
mii:r.akereler 

. Londra 19 _ Deyli Meyl gazetesi
nm bildirdigine gore c;ar§amba giinii 
Londraya gelecek ola~ MJSJr Ba§vekilile 
Ya~Ilacak gorii§melerde Akdeniz vazi -
Yehle Filistin meselesi mevzuu bahsola • 
caktn. Aynca, Si.iven kanah mmta~o.a
jtnd~. 1ngiliz kit' alanna yap1lacak ki§la-
ar 1§1 de goru§iilecektir. 

T elgrallara sansiir 
.. Kudiis I 9 - ingiliz makamat1 harice 

Ronderilecek telgraflara sansi.ir koymu§tur 
$ama ;ltica edenler 

.Sam 19 - Gec;en hafta i(.;inde Filis -
knda takibata maruz bulunan 50 ki&i 4 

atnYonla Sarna gelerek iltica etmi~tir. 
M1s1r V alide Krali~esi 

Avruada 
d .. Cenova 19 - M1s1r Valide Kralic;esi, 
~n lskenderiyeden vapurla buraya gel

~~~ ve §ehri gezdikten sonra. Venedige 
<:1 areket etmi~tir. Valide Krahc;e, bura -
}.n da Budape~teye gidecektir. 
ro~ki,nin eski katibi kay1b 

] Paris 19 - Trcx;ki'nin eski katibi o
]~ §.imdi dordiincu enternasyonalm katib
Igtnr Yapan ve Parise iltica etmi§ olan 
timan Klement 12 temmuzdanberi kay-

olmu§tur. 

Cek ekalliyetlerine 

verilecek haklar 

Bu ay i~inde meclisler, 
kanunu gorii,ecekler 
Prag 19 - <;ekoslovak hiikumeti, 

milliyetlerin statusi.i hakkmdaki mesaisine 
bugun de devam etmi~tir. Koalisyonun 
altJ eksperinden murekkeb olan kornisyon, 
yarm idari tslahat projesini tetkik ve mii
zakere etmege ba§hyacakt!r. Umumi in· 
bba parlamentonun 25 temmuzla 2 agus
tos arasmdaki hafta i~inde toplanacag1 . 
merkezindedir. (a.a.) 

Tiirk Hava Kurumu 
iiyeleri Amerikaya 

~agrd1yor 
Ankara 19 (T elefonla) - T ayyare

sile devrialem seyahati yaparak diinya 
rekorunu kuan me~ur tayyareci Hovar 
ve Hi.iges'in, bu seyahati yapt:klan tay-

yarenin hamil oldugu davetiye bu
giin Ankaraya geldi. Bu davetiye Nev -
york diinya sergisi umumi komiseri Haym 

Cruder V elon imzasile Turk Hava Ku -
rumu i.iyelerine hitab etmekte ve kendile
ri Amerika Cumhuriyetinin 150 nci yii

doniimii §enliklerine ve bu vesile ile kuru
lacak diinya sergisine ~agmlmaktad1r. 
Tayyareci Hovard'm yolu, memleketi • 
mizden gec;mediginden bu davetiyeyi 
N evyorktan ald1g1 tarihten 16 sa at 31 
dakika sonra Paristeki Tiirkiye sefareti

ne tevdi etmi§ ve sefaretimizden posta ile 
§ehrimize gonderilmi§tir. 

Amerikadan gene bu vesile ile bir harb 
gemimizin ve hava filomuzun Amerikayl 

ziyaret arzusu evvelce izhar edilmi§ti. Bu 
davetiye bu arzuyu da teyid etmektedir. 

Hitler' in ya veri Lord 
Halifaks'la gorii,tii 

Londra 19 - lngiliz diplomasi meha· 
fili, Hitler' in yakmlanndan yuzba§t V e
deman'm diin Lord Halifaks'm ikamet

gahmda mumaileyhle gori.i§mii§ oldugu 
hcberini teyid etmektedirler. (a.a.) 

Maarif Vekili Trabzonda 
T rabzon 19 - Kiiltiir Bakam Saffet 

Ankan, beraberlerinde Dc;iincii Umumi 
Miifetti§ T ahsin Uzer oldugu halde bu
giin §ehrimize gelmi§tir. 

s.hhiye v ekili §ehrimizde 
Ankara 19 (Telefonla) - S1hhiye Ve

kili doktor Hulusi Ala~a~ bu ak~~. t.s
tanbula hareket etti. IktJsad Veklhnm 
istanbula yarm hareketi takarriir et

mi§tir. 

1talya sefiri geliyor 
Ankara 19 (Telefonla) - italya sefiri 

Karlo Galli bu ak§am istanbula hareket 
etmi§tir. 

Gayrimiibadiller emlaki hak
kmda bir tamim 

Barbaros tiirbesinin 

etraf1 a~dacak 

i~eride mevcud ktymetli 
kitabeler tasnif edilecek 

• 

Be~ikta§taki Barbaros tiirbesinin 
gi:iriinii~ii 

Be§ikta§ta Barbarosun kendi admt ta
~lyan Hayreddin sahilindeki turbesinin 
onii Ve etrafi a<;Ilmakt.adtr, 

Tiirbe hatnasmm ic;erisinde eski deniz
cilere aid k1ymetli kitabelerle adi mezar 
ta§lan tasnif edilecek ve buradaki Y edi
sekiz Hasan Pa§aya aid turbe kaldmla
cakttr. 

Barbaros turbesinin sahas1 i~ensme 
girmi§ olan Be~ikta§ belediye ve kayma • 
kamhk dairesinin §imdilik yeni bir binaya 
nakli du§uni.ilmektedir. Elyevm Odun is
kelesi olan meydandaki bir tak1m derme 
<;atma barakalar kaldmldiktan sonra bu
rada yeni bir belediye ve kaymakamhk 
binas1 in§a edilecektir. Koca Sinanm Bar
bares i~in in§a ettigi turbe ile, Kaptam 
Atik Sinan Pa§aya aid camiin onu, bu 
mevkiin en k1ymetli tarihi eserlerle dolu 
bir ko§esi haline gelecektir. 

Cami onunde tramvay §irketinin bic;im
siz bir §ekilde duran bekleme mahalli de 
y1ktmlaca ktir. 

Ziraat V ekilinin 

~ 1 · te~ik 'f~eyaq~li 
F aik Kordoglu, " biitiin 
zirai mJntakalari gezerek 
temaslarda bulunacak 

!ktisad Vekili ;;akir Kesebir bu ak
§am Ankaradan hareketle yann sabah 
§ehrimize gelecektir. ;;akir Kesebir §ehri
mizde bir muddet kalacak ve bur ada V e
kalete aid i§lerle me§gul olacakttr. 

Ziraat V ekilinin seyahati 
Ziraat Vekili Fa1k Kurdoglu diin og

leden sonra Deniz Ticaret Miidurlugun· 
de hamlanan daireye gelerek burada 
ak§ama kadar <;ah§ml§ ve baz1 zevah ka· 
bul etmi§tir. 

Ogrendigimize gore, Ziraat Vekili
miz, birkac; giine kadar memleket dahilin
de bir seyahate <;Ikacakt!r. Y eni mahsul 
senesi ba§mda yap!lacak olan ve buyuk 
bir ehemmiyet verilen bu seyahatte V e
kil, butun zirai mmtakalan gezerek mus
tahsille temasta bulunacak ve yeni mah
sul vaziyetile umumi istekleri tetkik ede
cektir. 

Bizim Y ahudilere 
ne oluyor? 

r Ba$tarafl 1 tnc% sahttedel 

giinlerinde miiessesesine, Turk bayragile 
beraber Avusturya bayraih da cekmek· 
teydi. Anslus'tan sonra tabiatile Alman 
tebaahgma gec;en Medovic;, otele Alman 
bayraib c;ekmege ba&lamt~tir. 

Evvelce otel ve lokantamn en gem$ 
mu§teri kiitlesini te§kil eden Y ahudi 
vatanda~lanmtz, nedense, bu hadiseye 
sinirlenmi$ler ve miiesseseye boykot vap
mi~lardir. Simdi arhk T okathyan salo -
nunun me$hur mudavimleri ortada goriil
memektedir. Ecnebi bir memleketteki si
yasi tahavviiller1e ve o memleketin bu -
ra_da is yapan bir tebaasmm hareketine 
kar$1 gosterilen bu garib hassasiyet, seh
rin birc;ok mahfillerinde tuhaf kar~llan
mistlr. 

C KISA HABERLER ) 
~-.:------* MANiLLA 19 - Filipin Reisicumhuru 

Japonyaya yaptlg1 seyahatten donmu§tiir. 
Gazetelere beyanatmda, Japonyanm Fill -
pine kar§l olan vaziyet!nden endi~eye mn.
hal olmadJgtnJ soyleml:;.ti!'. 1 * TAHRAN 19 - iranm Bagdad el<;isi 
Muzaffer Alam Harlc!ye NazJrllgma tayin 
edilmi~tir. * PARis 19 - Flnlandiya sefaretl, M. 
Holstl'nln dun ak§am Kopenhag'a miite • 
vecclhen Parlsten hareket etm!~ oldugunu 
blld!rmektedlr. Muma!leyh, bu aym ylrmi 
lklsinde Kopenhag'da cbitaraf memleket

.. Enternasyonal i§~i partisi Adliyeye 
lllllracaat ederek Klemend'in Guepeou ta· 
~~findan kac;mlmi§ olmasmi farzettiren 

trc;ok sebeblerden bahsetmi§tir. 

Ankara 19 (Telefonla) - Gayrimii. -
badiller istihkaklannm tasfiyesi hak -
kmdaki kanunun mer'iyete konulmasl 
dolay1sile Maliye Vekaleti, alakadarlara 
bir tamim gonderdi. Bu tamimde gayri
miibadillere tahsJS ·'dilen emvali gayri
menkulenin hazineye intikal n ba
hisle bunlann derhal satisa CI •. 1 

Sllll bildirdi. 
a - ! ler. Harlciye Nazulan arasmda akdedile-

cek olan konferansa l~tirak edecrktir. 

•• 

« U~ Istanbul» 
Bu harikulade kitab, Ahmed Ha§im 

gibi nesri nazmile rekabet halinde buiu
nan sayii1 birka<; §airimizin serisine Mit
hat Cemali de kattt ve onu Hamid - Akif 
aruzunun c;emberinden dJ§anda, kendi 
kendisi olmasma en <;ok miisaid bir nesir 
geni§ligine kavu§turdu. Manzumelerinde 
k1t degilse bile gizli kalan bir espri cevhe
rinin olanca bollugu ve ta§kmhgile bu ne
sirden fJ§kirdigmi goriince, edebiyatimtz 
yeni ve bamba§ka bir adam kazanmi§ gi
bi heyecan duyduk. ( 1 ) 

Oc; istanbulda, an'anevi <;e§nisile bir 
roman tad1 anyanlan §a§Irtan, belki de 
c;ogunun iimidlerini bo§a ~1karan §ey, ka
bmm "3tiindeki «Roman>> kelimesidir. 
Nesrin bu nev'inde, esash bir tek vak'aya 
bagh hadiseler serisinin merakmt ve key
fini aray1p bulmaga ah§mi§ Turk okuyu
cusu, 0<;: 1stanbulun ilk sahifelerinde, 
birbirlerile nisbetleri belirsiz ve liizumsuz 
gibi goriinen bir hahra, inhba, menkibe 
ve lasvir kalabahgl onunde kalmantn iti
yad §a§kmhgmi duyabilir. Bu kitabda 
esaslt bir tek vak' a ve onun inki§af1 yok
tur. Mevzu, gencliginden oliimune kadar 
bir adamm biitun hayatmdan ba§ka bir~ey 
olmad1gt anla§tlmadJk<;a, an' a nevi bir 
roman vak'asmm aydmhk vahdetinden 
mahrum gorunur. Bu eseri muharririn hu
susi hayah ( otobiyografi), romanse ta
rih, siyasi ha!Jrat veya «roman a cle» ne
vilerinden birine maletmek hususundaki 
tereddudumiiziin tam 55 2 sahife si.irmesi 
ve kitab bittikten sonra da devam etmesi 
bundandu. 

Hakikatte muharrir, kendisinin ya§adt
gl ve ya§amak istedigi reel ve muhayyel 
iki hayatm unsurlanm birbirine kan§tlfa
rak hattralarile malihulyalarmm mes'ud 
birle§mesinden bu eseri <;Jkarml§hr. U<; !s
tanbul, 1 eel tara file bir otobiyografi ve 
tarih, muhayyel tarafile bir romand1r. 
Mevzuu bir adamm gencliginden oliimu
ne kadar biitiin hayatidJr ve hayat gibi, 
her cinsten i§tahlar ve ihtiraslarla ba§hya
rak oliimle biten geni§, daglmk, insicam
dan mahrum vak'alarla doludur. Kitabm 
kahramam Adnand!T; yani dogru tarafile 
muharririn kendisi ve muhayyel tarafile 
de muharririn olmak istedigi adamdir. 
Ba§mdan ge~enler burada hulasa edile
mez; fakat eserde roman vak' asma benzer 
bir§eyler aramak laz1m gelince, Adnamn 
Sultan Hamid devrinde Hidayet isminde 
«27 ya§mda, bala riitbeli, giindiiz saray
dan para ahp gece saraya soven» devlct 
adamlanndan birinin delaletile muaJiim 
oldugu iki ailenin k1zile iki defa evlendik
ten sonra oldiigii siiylenebilir. 

D~ Istanbul, vak' alarmm umumi <;izgi
sile degil, her biri kendi ba§ma harikula
de bir portre, bir aile, bir mahremiyet, bir 
tarih sun, bir etiide de moeurs, bir eski 
yah ve konak i<;i. e§yasJ, kiyafetleri, adet
leri ve son imparatorluk neslinin insanlan 
arasmdaki miinasebetleri tasvir ve hikaye 
eden par<;a parc;a epizodlarile yerli §ahe
serlerimiz arasmdaki irtifama bir iki si<;
ray!§ta yukseliyor. Kitabm her sahifesi bu 
kiymetlerle ttkhm t1khm doludur. Buraya 
herhangi bir ornek parc;a. almak ihtiyacl
m duyarken, en giizelini degil, en kisasmJ 
tercih etmekten gel en hiizniimiizii itir af 
edelim ve §U sahrlarda istanbulun arna
vud kaldmmlannm me§hur ustasml t·am-

yahm: . 
« Yerde yuvarlak bir minder. Vstiinde 

kzrmzzz burunlu, kma rengi btyiklt, ufak 
gozlii, §i§man bir adam: Tiifek~iba§l Ar
navud Tahir Pa§a! Baklava diki§li, san 
ipek takke ... ~al hzrka ... lJksiirdiik~e hi
lcili gomleginin ~oziik yakasmdan memesi 
goriiniiyor; kzmddadzk~a i§kodra i§i str
ma u{:kwun ucu htrkamn kenarmdan di!i
ni ~zkanyordu: Bir nevi parmafe liryaki
ligi! 

«Birdenbire oda kaptsl ar;tldr. ir;eriye 
bir mii§ir girdi,· ~elik bir bina yzkzlzyor 
gibi kzlrc ve mahmuz §llktrl!sile kendini 
yere alit; Tiifek{:iba§tntn halci enfiyeyi 
burnuna sokmiyan ii~ parmagrm optii 
ilcih ... » 

K1yafet ve dekor tasvirine aid yiizlerce 
giizel dikkat ve mu§ahede arasmdan bir 
kisasmJ daha se~elim: 

«Onu biiyiik bir salona aldzlar, hi~bir 
§CY parlamzyordu; her tarat yaldrzsrzdt; 
yiiksek penccrelerden koyu ktrmtzl renkli 
Cenevre kadifcsi perdeler bol biikliimler
le ycrlere sarkryor, duoardaki H olanda 
tablolannrn koyu renkleri duvardan odrr
ya doluyor, ayaga kalkan e§yadan salona 
agrr bir azamet r;okiiyordu; pencerelere 
biitiin Bogazi~i srgryor, denizin mavisi ve 
dagm ye§ili tablolardaki boyalarm karan
lrgma karr§tyordu. 

«Chippendale koltuklar ve kanapeler 
ko§eler ie§kil ederek oday1 do§iiyorlar; 
bir tarafta ayni /ngiliz evinin yuvar!ak 
camlt uzun vitrininde ye§im !statiila, 
mertebani heykeller, Rados vazolart du
ruyor ,· bir tarafla da velurdojen kaplt pa
ravanamn iistiinde {:ok k1ymetli Polonya 
ku§agzmn ipek r;izgileri dalgalamyordu.» 

Yazan: PEYAMI SAFA 
Bu eserde tahlilin yerini zarif, spintuel 

bir terkibci gorii§, ttka bas a doldumr: 
<<93 harbinde uc; §eyin hududu yoktu: 
Hastahgm, a<;hgm, vatan topragmm I .. » -
«Uyku bile, konakta, azaltacak giiriilti.i 
ve hareket bulamtyOidu.» - «Sessiz bir 
konakl Yirmi oda dolusu bir kimsesiZ· 
lik! .. » - dstanbulda temiz bir§ey gormek 
isterse gokyuziine bakan Adnan ... » -
«Bu evde, ufak oday1 alnile dolduran 
RaiL» - «Sonra bu sessiz konak! Bu 28 
odah felaket I Bu konagm kap1smda is
tanbul, birdenbire, tedricsiz bitiyordu.» -
«Gogsunden ikinci bir viicud gibi meme
sini itti.» - «;;efika Hamm, ihtiyar oldugu 
ic;in, bu evde bogaz tokluguna <;ah§Iyor
du; ayhk yerine ona hammhk verilmi§ti.» 

Eserin ba§hca kiymetlerinden birini ya
pan bu espri, her sahifeye dolup ta§tyor 
ve bazan da, sembolik degil, reel bir 
rnii§ahedeye muhla<; yerlerde gerc;eklik 
intibami bozacak bir ifrata vanyor: «Bir 
saattir kollannm, bacaklannm odaya gir
digi zamandaki ilk c;iz.gilerile oturan Ra
if ilah ... » gibi. Sonra muharrir, kitabm 
biitiin kahramanlarnu aradabir uc; !stan
bul esprisile konu§turarak aralarmdaki 
huy ve seciye farklanm kendi mizacmda 
enttyor: Gogsiindeki elmast gosteren 
Siiheylanm «bu maskaray1 tamdm1z de
gil mi ?» diye soru§u veya tek gozliiklii 
N ailin «bu sizin adaletiniz, kelime ada
leti, amali erbaa adaleti ... » diye soyleni
§i. muharririn iislubile kahramanlannm 
ifadesini kitabm birc;ok yerlerinde s1k s1k 
birbirine kan§tmyor. Bununla beraber 
muharririn «Moiz giizel bir tarzda adam
di» veya «bu korkun<; yemin Adnant 
memnun etmek ic;in ediliyordu» gibi stk 
s1k arad1g1 hususi 1bde §ekilleri kendi 
iislubu ic;inde kaldik<,;a mazur, hatta c;ok 
defa, sevimli olabilir. 

Eserin kahramanlan arasmda Meh -
med Raif. $air Mehmed Akiftir; Habi
bullah, Ubeydullahtir; diger kahraman
lar arasmda da pek coklanna a&ina c;Ika
bifirsiniz. Oc; istanbul, yalmz beylik ve 
kaba tarihin asia kaydedemiyecegi siyasi 
vak' alarm, menk1belerin degil, birc;ok 
devlet ve fikir adamlanna aid mal ve 
~hret htrS!anmn, ac;gozluliiklerin ve kis
kancbklann, kap1 arkalarmm, koridor 
flSllttlarmm, me&hur terliklerin, entarile
rin, pijamalann ve yataklann da tarihi
dir. Binalar, esyalar ve k1yafetler de, 
ruhlar p;ibi, Oc; !stanbulun ic;inde konu· 
~ur ve bir devir, bir adet, bir zihni}·et 
hikaye eder. 

Eserde bir tez anyaltm m1? T ez de
gil, fakat her sahifede bir diinya gorii
sile, bilhassa etik ve ahlaki bir diinya 
goriisile burun burunaytz. Bunu daha 
iyi anlamak ic;in, Oc; 1stanbulu okumaga· 
baslamadan evvel, Mithat Cerna lin « T e
sadi.ifen» adh manzumesini hahrlamak 
lazJmdir. Bu siirde sairin ve Oc; !stanhul
da Adnanm allaht tesadi.iftur: «Ba-
basmm sehid oldugu andan bugiine ka
darki hayattm dii~iiniiyordu. Ne tuhaf 
tesadii{ti.ir: Adnan Hukuka yaziidi~l 
giin Hiclayetle bu sark odasmda tams
mt~h.» - «0, zaten, hayatmda yalmz te· 
sadiife inamvordu: Ailesinin, memieke
tinin, mektebinin allahlanm birer birer 
atarak kendine bir put yaratmtsh: T esa
diif! .. Yuzii karanhklarda kaybolan bu 
putun kar~ISlnda odii kopardJ.» 

Eserin biitiin vak' alan da birbirini mu
ayyen bir illiyet miinasebetile degil, te
sadiifle takib etmis gibidir: T esadiifen 
«bes dakika evvel c;tldtran>> Suavi vak
asJ yiiziinden Sultaniye degi[ Dariis~efa
kaya giren Adnan, - muharrirle be
raber hadiselerin arkasmdaki muay• 
yeniyet zincirine gozlerini kap1yanlar 
i~in - hep tesadiifen seviyor, evle -
niyor, aynhyor. T esadiif, gayesi ol
mJyan bir tabiat ic;inde, her tiirlii be
~eri ve ilahi maksad haricinde, hertiirlU 
sabit nizam haricinde serseri bir olu~tur. 
Ic;inde hadiselerin keyiflerine gore bir -
birlerini kovaladiklan anar~ik bir diinya 
tasarhyan Mithat Cerna! ic;in bedb!n ol
mak mukadderdir. Her faziletin arkasm· 
da, La Rochefoucauld gibi, kaba bir i§'" 
tah, bir menfaat ve bir nahvet anmast
na sas!lmaz. Oc; yuz su kadar sene evvel 
La R""chefoucauld da aynen boyle sov
lemi&ti: «insanlar bi.iyiik i$lerle o~iini.ir
ler ama bunlar biiyi.ik bir maksadm de
gil, ekseriya tesadi.ifun eserleridir.» 

Eger Mithat Cerna[, Bossuet gibi dii
siinup de ~insanlar icin tesadiif olan se
yin Allah icin bir maksadt ifade etti~ine 
inansaydt, De; 1stanbulun diinyast, ba~
tanba§a ikiyiizliilerle, hodbinlerle ve her 
fazilet goriini.i~iinun arkasmda kendi hirs
lanm ve gururlanm sakhyanlarla dolmt
yacaktJ. 

Mithat Cemal, kafasmm biitiin muh
tevasm!, ic;inde hemen butun omriinii ta
siyan bu ~aheserine dokmu~tiir. Fikir, 
hatua, intJba, espri, vak' a, menk1be, ta
rih bilgisi ve rivayet olarak ne bulduysa 
hemen agzma atan bu kitab, geni~ bir 
ihata ve ihtiva oburlugile yag baglami§ 
ve fazla ~ismanlam1~ olmasma ragmen, 

HEM NALINA 
MIHINA 

istedigimiz zenginler 
~ onguldagm beton iskelesine a· 
~ yak basar basmaz, Cumhuri-

yet'in Zonguldak muhabiri, 
kiymetli arkada§Im Bedri H!Zlroglu bana 
bir zatJ takdim etti: 

- Bay Mehmed <;eliker. 
- Ne giizel soy adm1z var. 
Bedri HIZ!roglu illve etti: 
- Fa kat en giizel §eyi soy ad1 degil, 

§U gordiigiin eseridir. Ve Zonguldak li
manma hakirn ye§il mtlardan birinde ya~ 
piimakta olan bii.yiik bir binay1 gosterdi: 

- Bay Mehmed <;eliker, Zonguldc.~k 
Vilayetine bir lise bmas1 hediye ediyor. 
Ders y1h ba§larken bitecek olan bu mek
teb 60,000 liraya mal olacaktir. Bu 
60,000 liray1 kamilen Bay Mehmed <;e
liker oduyor. Kendisi, daha bir <;ok hayiT• 
lar yapmt§ttr. Zonguldagm serveti kadar 
iyiligile tantnmi§ ti.iccarlanndandir. 

Memlekete bir lise binas1 hediye eden 
bu hamiyetli vatanda§m oniinde hi.irmerle 
igjldim: 

- Sizi tebrik ederim. V atana c;ok ~i.i
yiik bir hizmette bulunuyorsunuz, dedim. 

Mehmed Celiker, bir kabahat i§lcmi§ 
gibi, sikilgan ve utangac duruyordu. 0, 
yalmz haymever, maarifperver, hamiyetli 
bir vatanda§ degil; ayni zamanda son de
rece miitevaz1 bir insandt. Miitevazi un
gin esasen biraz nadir bulunur; fa kat, 
Mehmed Celiker kadar, tevazuu, bir gene 
bz hicab1 derecesine gotiirenini ilk defa 
goriiyordum. Hemen yamma foto muha
birimiz Zekiyi <;agirdJm. 0, yanmma 
yakla§bgt zaman, Mehmed Celiker, i\tt
sad Vekilini istikbale gelen kalabahgm 
arasmda surolmu§IU. 

Biraz sonra, muhterem $akir Kesebir, 
Zonguldagm giizel Halkevini geziyordu. 
Sinema salonunda iken bir hareket oldu, 
Birkac; ki§i, adeta zorla Vekilin online bi
rini getirdiler. Bakhm, Mehmed <;elikcr, 
Kendisini Vekile takdim ettiler. $akir c
sebir: 

- Y aptiginiZ i§in k1ymeti olc;iiJemiye• 
cek kadar buyiiktiir. Adm1z daima hayu
la amlacakhr. Var olunuz. 

Derken, Mehmed <;eliker ezilip biizii
liiyor, utancmdan ter dokiiyordu. 

60,000 lirayt veren bu hamiyetli adam, 
6 kelimelik tebrik ve takdire bile taham
miil edemiyordu. 

Mehmed <;eliker, Karadeniz E gl i
sinde Si.ileymanlar mahallesinde dogrnu~
tur. 54 - 55 ya§larmdadir. Gene ya§mda 
Zonguldaga gelerek odunc aldigl 20 lira 
sermaye ile sebzecilige ba§lami§, bir c;ok 
iyi veya fena giinler gec;irdikten sonra, 
nihayet bugiin, Zonguldagm en zengin 
adamt olmu§tur. Onun, kendisi gibi, mii
tevazl yanhanesinde bir resmini aldirmak 
i<;in foto muhabirimizi yolladim. Arkadas, 
eli bo§ dondi.i. · 

- Resim c;ektirmiyor, masalann arka
sma saklamyor, dedi. 

;;ohretten, reklamdan bu kadar ka~an 
Mehmed <;eliker, lise binasm1 yapt1rma· 
dan evvel de bir c;ok hay1rlar i§lemi§ ve 
bunlan daima gizli tutmaga <;ali§ffil'lllr. 

- Kendimi, ailemi ge'>indirecek ka
dar gelirim olduktan sonra, fazlasmt ne 
yapay1m. F azla kazanciml hayra sarfe
diyorum ve bundan biiyiik zevk duyuyo • 
rum, diyor. 

hte hayir adammm temiz ve yiiksek 
ruhu ve i§te insam hay1r adamt yapan 
yuksek ve civanmerd felsefe. 

Yunanistanda yaphgim bir seyahatt•n 
donii§te, Yunan donanmasma, yalmzba
§Ina, Averof z1rhh kruvazoriinii hediye e~ 
den me§hur Averof ba§ta olmak uzere, 
memleketlerine asfalt yo[, mekteb, hasta
ne g1bi bir suri.i hayrat yaptuan bir ~ok 
Y unan zen~inlerinden bahsetmi§, bizim 
zenginlerimizin, bunlan ornek almalanm 
temenni etmi§tim. Bizde de, servetlcrinin 
bir hsmmi memleket i§lerine tahsis eden 
servet sahibleri yok degildir amma azdu. 

Zonguldagm nekadar hamiyetli ise o 
kadar miitevazt olan Mehmed <;elikeri, 
cogalmas1m istedigimiz zenginlerden biri
dir. 
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Mes'ud bir dogum 
Bi.ikre~ El~iligimiz Ba§ka tibi Biilend 

U§akhgilin diin, bir k1z c;ocugu di.inyaya 
gelmi§tir. Yavruya uzun omi.irler diler, 
ebeveyni He dedeleri Halid Ziya U§ak
hgili ve Yunus Nadiyi tebrik edcriz. 

biiti.in edebiyatimtzda hie; benzeri olm1-

yan bircok buyi.ik kalitelerile, yalmz 
Turk degil, butiin diinya edebiyatmm 
guzel eserleri arasmda say!lmaga c;ok la
ytkhr. Bu hiikmu verirken ic;imin olanca 
buudlarile samimiyim ve biiyi.ik muhar
ririni alenen tebrik ederken eserinin hat
ta yalmz bir okuyucusu stfatile duydu
gum milli gururu da ifade etmek ir,tiyo· 
rum. PEY AMI SAF A 

(1) Kitab, Stihulet Kitabevi sah!bi Semih 
;L\it!i Er<:ias tarafmdan ~tkanlmi~trr. 
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I[ KU~Uk 
~ hlkAye 

• 
lntikam J Peride Cel AI 

Esmer, zay1f bir kadmd1. Geni~ bir j 
koltuga yaslanmlitl. Kar§ISmda uzun za
mandlr gormedigi bir mekteb arkada~l 
vard1. Hararetli hararetli k.onu~uyorlardl. ... 

*** 
Uzun zaman miicadele ettiler. Adam 

onu soyletmek ic;in ~ok ugra§ti. Fakat bii
tiin tsrarlar, yalvarmalar fayda etmiyor. 
Kadm bir ti.irlii a§Ikmm ismini soylemiyor· 
du. Adamm hayatmda herkesi hayrete 
dii§iiren bir degi~iklik olmu§tu. Sessiz, sa
kin, adeta miinzevi bir omiir siiriiyordu. 
Biitiin dostlar1, ahbablarile alakas1m kes
mi~. evine kapanmi~tJ. Daima dii§iinceli 
ve dalgmd1. Herkes onun b~ haline §a§I· 
yordu. ~a~m1yan yalmz kans1 idi. Kadm 
oaun neden dostlarmdan uzakla§tJgmJ ve 
boyle dii§iinceli, dalgm oldugunu pek iyi 
biliyordu. Adama gelince eger eski sefa
het giinlerine donemiyorsa bu, duydugu 
pi§manhktan ziyade kadmm tekrar bir 
ba§kasmm kollarma dii§mesinden korktu -
gundan ileri gelmekte idi. Kafasi daima 
i§liyor, hep gorii§tiigii adamlardan han
gisile kansmm kendisini adathgm1 dii§ii -
nerek harab oluyordu. Tamdiklarmdan 
kimin elini s1ksa gozlerinin ic;ine «acaba 
bu mudur ?» diye, bak1yordu. Sonra ken
dine s1k s1k soruyordu: « Y almz bend en 
intikam almak ic;in mi bu i§i yaptJ ~ Y oksa 
adam1 hakikaten sevdi mi, hala seviyor 
mu?» Kadm1 goz hapsine almi§tl. 0 ne 
yap1yor. Nereye gidiyorsa, hepsini ogren
mek istiyordu. Bununla beraber ona yak
la§amJyordu. Dargm gibiydiler ve adam 
oyle zannediyordu ki her§eyin di.izelmesi 
kansmm kendisini kiminJe aJdatt;giDI soy
lemesine baghd1r. Halbuki giinler, aylar 
ve nihayet seneler ak1p gidiyordu. Kadm 
sCiylememekte inad ediyordu. Y>cuklar 
biiyiiyor, sa~lanna aklar dii§i.iyor ve on
Jar hep oyle birbirlerinden ruhan uzak, 
kiiskiin, somurtkan ya§IyorlardJ. 

Esmer, zay1f kadm bir arahk sesini yiik-
sel tti: 

- Hepiniz beni boyle sessiz sakin bir 
kadm gorerek ac1yordunuz. Fa kat hie; 
biriniz bir giin isyan edecegimi, bir§eyler 
yapacaglffil akhmza getirmiyordunuz, 

Gozleri kindar, aCl manalarla dolmu§
tu. Konu~urken sesi boguk boguk ~Ikl
yordu. Arkada~I onu hie; bu kadar asabi 
ve heyecanh gormedigi ic;in hayrette idi. 
Gozlerini merakla a~arak sordu: 

- Zannettigimizden ba~ka liirlii 
miiydii? Kocan yapmadiglnl btrakmJyor
du. Seni ac;Ik<;a aldatJ.yor, metreslerini 
evine getirdigi bile ol~yordu ve sen bir 
giin agzm1 ac;1p ~ikayet etmiyordun. 
Cocuklarma merbuttun. Sonra fazla mag
rur oldugun ic;in helki §ikayeti k~iikliik 
telakki ediyordun. 

- M uhakkak bana kinizden bud ala 
diye gi.ilerdiniz. 

- Y ok mubalaga ediyorsun. Bu vazi
yete nas1l katlamyor diye, hayret ederdik. 
Kimseye, en yakm arkada~m oldugum 
halde bana bile derdini ac;mazdtn ki seni 
biraz teselli edeyim. Mesela buglin i§te ilk 
defa bu mevzua temas ediyorsun. Hem de 
hie; beklemedigim bir zamanda. Herhalde 
onu c;ok da seviyordun. 

- Sevmek mi? N efret ediyordum .. 
- N e diyorsun? 
-Sana daha oyle §eyler soyliyeGegim 

ki hayretten hayrete di.i§eceksin. 
Arkada§I yerinde heyecanla dogrul -

mU§tu. Gozleri merakla parhyordu: 
- Seni dinliyorum. 
- Ona ihanet ettim. 

Gene kadm yerinden SJ~Tiyarak bagu
dl: 

._ lnanmam. 
Obiirii ac1 ac1 gi.iliiyordu: 

- Herhalde §aka soylemedigime emin 
olabilirsin. Evet onu aldattlm. Hem de en 
yakm arkada§larmdan birile, adam ho§U· 
rna gitmiyordu. Fakat bana bir pa~a a
lakasi oldugunu sezmi§tim. Bir gece evine 
gittim. 

- Fa kat anlamiyorum. Adami sevme
digin halde bu garib hareketi nic;in yap
tm? 

- Anlam1yacak ne var? J<ooamda9 
intikam almak istiyordum. Sen bilmezsin 
bu ona ne biiyiik bir hakarettir. 0 binbir 
kadmla dii§iip kalkabilir. F akat bend en 
aynlamaz. Bu, belki a§ktan degil de, da
ha ziyade ah~maktan, itiyaddan ileri ge
liyor. Sonra ~ocuklara da fazla dii§kiin
diir. 

- Demek §imdi bir a§Jkm var? 
D1sarda hafif bir giiriiltii oldu. Zay1f, 

esme; kadm kap1ya dogru bakti. Sonra 
ba~tni ~evirerek omuzlanm silkti: 

- Hay1r, onunla yalmz bir gece hi
dim. Aynluken de bir daha beni gormek 
istememesini rica ettim. 

- Bir daha gorii§mediniz mi? 
- Birka~ kere ziyaretime geldl. Oyle 

soguk durdum ki ~§m:U vc bir daha gel
medi. 

- Ne tuhaf ~ey I Demek mf kocan -
dan intikam almak i~in bu i§i yapbn. Hem 
de onun en iyi bir arkada~le. 

Birdenbire kap1 ac;IlmJ~h. ~ikte uzun 
boylu bir adam goriindli. Esmer UYJf ka
dmm arkada§l derhal susmu§tU. <<A ko
can!» diye, mmldandJ. adam giiliimsii

yordu. Gelip, onun elini Optii, oturdu. 
Sundan bundan konu§maga ba§lad1lar. 
Gene kadm biraz sonra kalkt1 ve veda 
edip gitti. 

Kan koca yalmz kahr kalmaz adam 
karmna yakla~tJ. Oniinde dimdik durdu. 
K ISJk bir sesle: 

- Biitiin muhavereyi duydum, dedi. 
Kadm ba§Inl kaldmp onu siizdii ve 

dudagm1 biiktii: 
- Peki, ne olacak? 

- Hie; .. Seni affediyorum. Y almz ba-
na a§Ikmm ismini soyJemeJisin, beni onun 
elini s1kmak azabmdan kurtarmahsm. 
Y oksa biitiin hayatlmca IStJrab c;ekecegim. 

- N e c;1kar? Ode§mi§ oluruz. Sen de 
ban a az 1sbrab m1 c;ektirdin? 

- Hakkm var. Fakat rica ederim, bi
raz makul ol. Seni affediyorum, istedigin 
gibi olm1ya ~ah~cagtmi vadediyorum. 
Y a)mz sen de ban a §U adamm ismini soy
] e. Onu tammahy1m. Dii§iin, bana en bii
yiik fenah gi etmi§ bir adamm elini s1kmak 
ona ayni dostlugu, muhabbeti gostermek, 
bu ne miithi§ §ey? Kim oldugunu muhak
kak soylemelisin. 

Kadm ayaga hlkmi§tl. Bak1§lan ga
yet soguktu. Ba§IDI geriye dogru iterck: 

- lmkam yok, dedi. 
Adam sapsan oldu. Gozleri bulanarak 

mmldand1: 
- N as1l, soylemiyecek misin? 
Kadm tekrar ayni kat'iyetle ba§Inl 

allad1: 

Nihayet bir ak§am, bir bahar ak§ami 
kendilerine ziyarete gelen birkac; eski dos
tu bah~e kapiSJna kadar te§yi etmi§, be
raberce doniiyorlard1. Adam bir arahk 
kansmm koluna dokundu ve yava~a ml
nldandi: 

- Acaba bunlardan biri miydi? 
Kadm ba§mJ c;evirip ona bakh. Bir -

denbire yolun ortasmda durdu. Yiizii bi
raz sararmi§h. Heyecanh goriiniiyordu. 
Yava~a sordu: 

- Hal a merak ediyor musun? 
Adam i~ini c;ekti: 
- Hem de ayni §iddetle. 
- Halbuki seneler benim sana .duy -

d~um kini, netreti 'k.iillendirdi. lhttyar-
ladignru hissediyorwn. Mazide ge~mi§ 
Jeyler bana riiyada Gereyan etmi§ gibi ge
liyor, hareketlerimi budalaca buluyorum. 
Arhk her§ey bitti. Seni meraktan kurta
racagun. 

Adamm derhal gozleri parlamJ§, yiizii 
gerilmi§ti. Sesi titriyerek sordu: 

- Kimdi? 
- Kimse degildi: 
-Nasi]? 
Kadmm dudaklarindan mahzun, istek

siz bir tebessiim gelip gec;ti: 
- Seni hic;bir zaman aldatmami§tlm 

ki .. 
Adam gozleri biiyiimii§ ona hayretle 

bak1yordu: 

- Demek.. Demek? diye, kekeledi. 
Kadm omuzlanm sitkti: 
- Senden intikam almak ic;in o masah 

uydurmu§tum. Hem de o giin, kapmm 
oniinde oldugunu, arkada§Jmla ne konu~
tugumuzu dinledigini hissettigim dakika
da. 

Sustu. Baki§hlar. ~imdi kadm gayet 
sakin ve lakaydd!. Erkegin ise gozlerinde 
kindar bir ~Ik yamyordu, kadma kar§l 
nefrete yakm bir ofke kalbini doldurmu§
tu. Onu, aldatildJgiDI duydugu giin af -
fetmege hamd1, fakat §imdi senelerce 
bo§ yere derin bir azab ve merak i~inde 
kJVTanmasma sebeb olan bu kadm1 affe
debilecek miydi? Bunun imkans1z oldu -
gunu hissediyordu. Kadm hie; bir~eyin 
farkmda degil gibiydi. Eve dogru yava§ 
yava§ yi.iriimege ba~lamJ§tJ, Adam da o
nu takib etti. Omuzlan c;okmii§, yiizii 
kederle kararmJ§tl. Kadmm karanhkta 
upuzun, ince siyah bir dal gibi goriinen 
siliietini gormemek it;in ba§mJ yere dogru 
egiyordu. 

Peride Celal 

Mev lid 
Devlet Demiryollan Ur;iincii t~letme 

Yo!ba~1 Miifetti§i miihndis Hilmi Belik 
merhurnun ruhuna bagt~lanmak iizere 
k1rkmc1 giinii olan 20 temmuz 938 bu -
giinki.i ~ar§amba giinii ogle namazmdan 
sonra Be~ikta~ta Sinanpa§a camiinde 
Mevlid okunacaktJr. 

1RT1HAL 
K1ymetli oglumuz, sevgili agabeyimiz 

Ankara i§ Bankas1 memurlarmdan Ha
~im Senemin ~aresiz didinmelerden 
sonra bizi <;:Ilgm ac1larm devamh tesi
rile ezen oliimii kaT§lSmda yakm dost 
ve akrabalannuzm, bilhassa ~ Bankas1 
ailesinin gosterdigi bagbhga te§ekkiir
lerimizi gazeteniz vas1tasile bildirme -
nizi rica ederiz. 

cSel'lem~ ler nanuna Yavuz Senem 

c.."'UMHURIYET 

Bursa Merinos 
fabrikastnda 

Be~ ayhk faaliyet ~ok 
iyi neticeler verdi 

Siimer Bankm birinci be§ yilhk endiis
tri programma dahil olarak §Ubatta Ata
tiirki.in kudretli elile ac;Ilan Bursa Meri
nos fabrikas1 yiinlii mensucat endiistrimi
zin c;ok esash ihtiyac;lanm kar§Ilamakta
dir. F abrika, a~Ih~mdan bugiine kadar 
ge~en be§ ayhk c;ah§ma mi.iddetinde bii
tiin teknik evsaf ve miikemmeliyeti haiz 
muhtelif cins ve numaralarda dokuma ve 
orgii iplikleri yaparak kendini piyasaya 
tamtmi~tir. 

F abrikanm ~imdiye kadar olan imalati 
tamamen mii§teri sipari~lerine aid olup 
baz1 kisimlannda iki ekiple c;ah§mak 
mecburiyeti bile has1l olmu§tur. l§c;ilerin 
giinden giine bu yeni i§te ihtisas sahibi 

olmalan ve i§ aki§mm yoluna girmesi do
layiSile imalatm rand1mam tedricen yiik
selmi§, i§ icab1 zayi zamanlar en az dere
celerine indirilerek makinelerin nazari ve
rim kudretlerine yakla§Ilmi§tir. 

Haziran aymda fabrika elli yedi ton 
iplik yapmi§tlr ki bu miktar vasati 30 
metrik numara olarak kabul edilirse 
1,710,000 kilometredir. Bugi.in ic;in fab
rikada % 55 i kadm ve % 45 i erkek 

olmak lizere 1300 i~i c;ab§maktadu. En
diistriyel Avrupa memleketlerinde iizerin
de daima ehemmiyetle durulan ve fabri

kasyon-un i~ elemamm te§kil eden i¥;i 
ve miitehass1s i¥;iyi yeti§tirmek meselesi 
yiiziinden de Merinos fabrikas1 fazla SI
kmh c;ekmemekte, bilhassa i§ esnasmda 
i§c;iye makinenin ve i§in biiti.in incelikleri 
gosterilmekte, aynca ac;Ilan kurslarla 
bunlarm tekamiil etmesine emek sarfe
dilmektedir. 

,Suras1 muhakkakhr ki TUrk i§c;isi, tez 
kavrayi§I, elinin i§i tulu§U ve i§ iizerinde 
gosterdigi meharetile c;ok k1sa denecek 

zamanlarda kendini i§e yarar bir vazi
yete sokabilmek meziyeti yiiziinden bil
hassa ecnebilerin hayret ve takdirlerini 
celbetmektedir. F abrika i¥;ilerin bed en 
ve dimag faaliyetlerine de lazun geldigi 
kadar k1ymet vennekte, canh spor ve gos
terit hareketlerinin ard1aras1 kesilmemek
tedir. Bursa, Merinos fabrikasile nekadar 
iftihar etse yeridir. 

.Sergide haz1rhk 
DUn Cam a damiri 
montajtna ba~landt 

Obiir giin ac;1la~ak olan Onuncu Y er
li Mallar sergisine aid hamhklara biiyiik 
bir faaliyetle devam edilmektedir. Ser -
ginin biitiin tertibatmm ikmali ic;in ancak 
iki giinliik bir miiddet kalmi§br. Geceleri 
saba·ha kadar c;ah§Iimaktadir. Sergi da
hilinde h~bir bo§ yer kalmami§hr. Sergi 
bahc;esinde tektiik bo§ kalan yerler de ta
lib olanlara vel'ilmektedir. 

Milli Sanayi Birligi, Onuncu Y erli 
Mallar sergisinde tevzi edilmek iizere 
yerli mallar hareketinde sergilerin rolii ve 

sanayiimizin terakkisi etrafmda bir kitab 
hazirlami§hr. Aynca sergi methalinde 
grafiklerle sanayi hareketleri de gosteri
lecektir. 

Almanyadan getirilen Gam adam, 

diin sergide vagonu ac;Ilarak c;lkanlml§ ve 
montaj i§ine ba§lanmi§hr. 

Galatasarayhlar cemiyetinin 
deniz gezintisi 

Galatasarayhlar Yurdundan: 
Yurdumuz, her sene oldugu gibi, bu 

sene de bi.itiin Galatasar,ayh arkadB.§la
rm bir arada toplamp iyi bir vakit ge
~irmelerini temin gayesile agustos ay1 
mehtabmda bir deniz gezintisi yapma
gi d~iinmektedir. 

( Yeni Eserler ) 

Goril Avcdari 
tngiliz muharrirlerinden Ballantyne'in 

bu eseri dilimize terci.irne edilmi§ ve 
Kanaat Kitabevi tarafmdan ne~redil -
mekte olan Ankara Kiitiibhanesi serisi
nin 8 inci kitab1 olarak ne§redilmi§tir. 

Afrika ormanlan arasmda vah§i hay
van avcthgma ~1kan ii~ ingiliz avctsi -
nm Afrika vah§ileri arasmda kesif Ai
rika ormanlarmda g~irdikleri sergii -
ze§ti anlatmaktad1r. Tavsiye ederiz. 

Siimer Bank Biilteni 
Si.irner Bank tarafmdan i.i~ ayda bir 

ne§redilen Biiltenin, on ii~iincii saytst 
da c;tkrnl§hr. 1938 senesinin ilk ii~ ayt
na mahsus olan bu saytda 1937 de Tiir
kiyenin ekonomik vaziyeti hakkmda 
kiymetli bir etiid bulunmakta ve bu e
tiid endiistri, Siimer Bank endiistrisi, 
miinakalat vaziyeti, d1~ ticaret vaziyeti, 
para ve kredi vaziyeti, emtia fiatlar1 ve 
devlet varidatl baklmlanndan tahlilleri 
ihtiva etmektedir. 

Biilten, ayni zamanda her defa oldu
gu gibi endiistriel ve ticari istatistik -
leri de havi bulunmaktadrr. 

11 ~~~=~~ rnrHev~mn fDDDmOerRIFil©letn 

« Palas otelin mechul musterisi » 
Franchot Tone 

• • 
Joan 

ve 
ile kocas1 

Young'un 
kordela hafif 

Crawford 
Robert ~evtrmu~ olduklar1 

· bu 
Kont Armalya ismindeki bir zengm, 

yiiksek barlardan birinde uzun zaman 
eglendikten sonra T riyeste limamnm 
mii~terisi en ziyade gemicilerden miite
~ekkil olan alelade kabarelerinden birin
de sabah1 etmek istiyor. Epeyce cakuke
yif olan Kont orada ~ark1 soyliyen kiz
lardan birini masasma c;:agmyor ve bu 
zavalhmn hal terciimesini ogrenmek is
tiyor. Sarhc1 k1z evvela, hayatmm kibar 
adam! alakadar etmiyecegini soyledigi 
halde 1srar kar&Ismda dayanamiyor, an
lahyor ve sonunda da ilave ediyor: 

- Goriiyorsunuz ki cok talihsiz bir 
kiZTml. 

Kon cevab veriyor: 
- Bu ak&am talihiniz dondii. Tirol

daki liiks otellerden birinde be& on gUn 
ge<;irmek istemez misiniz? 

K1zm tereddiid · ettigini goriince: 
- Korkmaym, diyor, ben birlikte 

gelmiyecegim, yalmz ba&miza sizin bir 
mi.iddet bOyle ya&adigmm bilmekle zevk 

bir komedidir 

Joan Crawford'un muvaffakiyetle 
duya<(aihm I yapdJDI~ bir karikatiirii 

Gene bz memnuniyetle kabul ediyor. 
Kont; Annie'ye bankada bir hesab acu- ik.inci bir kopyasm1 getirip Rudi'ye ve;i
nyor. Elbiseler yaphnyor, k1z trene bini- yor. Tabiatile i$ hozuluyor ve Annie 
yor ve Tovreno'ya gidiyor. Fakat istas- herkesin istihzasma maruz kahyor. Bu 
yona <;IktJgi vakit kendisini otele gotiire- vaziyet kar&Ismda gene loz biitiin &Ik el
cek araba bulam1yor, Guilio ismindeki biselerini ve elmaslanm bir yana firlata
posta miivezziinin arabasma biniyor. Gu- rak eski entarisini giyiyor, otelden Clktp 
ilio'yu c;ok sevimli buldugu ic;in kibar ve Guilio'nun evine gidiyor. Posta miivez
zengin kadm roliinii oynamak mecburi- zii, gene kiZI biitiin kusurlarma, kaba -
yetinde oldugunu unutuyor, miivezzile hatlerine ve sahtekarhklanna ragmen ha
senli benli oluveriyor. Ia sevmektedir. Ona kollanm ac;:Iyor ve 

( Bu ak~amki progra~) 
ANKARA: 
14,30 k!rr~tk plak ne~iyat1 _ 14,50 pJA!C' 

Ia Tiillk mu.s1klsl - 15,15 ajaruJ haberleri • 
18,30 plakla dans musiklsi - 19,15 Ti.irk r:nu• 
slkisl (H!kmet Rl.za) - 20 saat ayar1 ve 11' 

(da]l:· rabca ne~r!yat _ .20,15 Tiirk mu.s1kls! "' 
bulel - 21 konferaruJ (~ldr Kara~a.yl • 
21,15 stiidyo salon orkestras1 - 22 aja!lS 
ha.berler! - 22,15 son. 

isTANBUL: 
14,30 plakla Tiirk mu.slkisl - 14,50 h1a;,;~ dis _ 15,05 plakla Tiirk mus!Jkis! -

18
,30 muhteli! plak ne~tyat1 - 16 son -

Pla.kla daruJ mu.s1kis1 - 18,50 Nlhal AsllXl ,-e 
(te• arkada~lan tara.fmdan Tiirk mu.sikls! 

ra.hfe;&&. ve mahur) - 19,20 kon!erall-': 
Beyo~lu Halkevl namma, Cemal aunell~ 
(Halkm belediyeye kar§l vazl!elerl) - 19,55 

borsa haberleri - 20 saat ayan: Grenvl~ 
rasadhaneslnden naklen, l}ehlr ba.ndosu: 
CemU DOlener idareslnde - 20,40 hava ra· 
poru - 20,43 Orner Riza Do~rul taraf1nd~11 

arabca soylev - 21 §an: Bedr!ye TilZiill• 
stiiclyo orkestras1 refakatlle - 21,30 TaT~ 
Kara.kll§ ve a!'kada§larl tarat1ndan ... 
mu.slkis1 (hicazk§r fa.sil) - 22,10 miiz!k ~e 
varyete: TepebaiJl Beledlye bahc;es!ndg~ 
naklen - 22,50 son haberler ve ertesl 
niin program1 - 23 saat ayan, son. 

Y abanci merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
20,35 Stokholm: La BoMme. 
22,50 Paris (P. T. T.l: Ca.stor ve Pol!U1> 

Bi.i_yiik konserler 
19,30 Liiksenburg: inglllz mu.slkl81. 
20,20 Frankfurt: Muhtell! par<;alar 
21,05 Sotteru: Beethoven'in eserlerl. 
22 Prag: FllArmonlk konser. 
22,05 Vlyana: Senfonlk konser. 
22,20 Saarbriicken: Mo:z.a.rt'm eserlerL tl 
22,25 Berl!n: Gla.sunov'un cmevsinn Ie 

Oda musikileri 
18,05 Berlin: SChumann'm eserlerl. 
20,05 Briiksel II: Schumann'm §&rkl.l!IJ'Io 
22 ,20 Stuttgart: Muhtellf parc;a.lar. 
22,25 Konigsberg: ingillz oda mu.slkW. 
22,35 Paris: Muhtellf par~ alar. 
23,35 Kopenhag: Muhtellf parc;alar 

Eilenceli konserler 

16,25 
16,35 
19,20 
21,05 

21,20 
21,25 

Laypzlg: Piyano mus1k13!. 
Viya.na: R. Strauss'un eserlerL 
Hamburg: MuhteU! parc;alar. 

n•!"i' Londra (Regional) piyano m ..... ~ 
sl. 
Frankfurt: A.sri mus!kls1. 
Pra.g U: Asr1 §arkllar. 

NOBET~iECZA~ 

Gene k1z ancak otele geldi&i vakit ye- Annie, servet ve liiks i<;inde bulamad1gi 
ni hiiviyetini hatJrbyor. Ak~am yemek saadete mutavaz1 bir yuvada kavu&uyor. 
salonuna indigi vakit giizelligi, liikhgi Filmin mevzuu budur. Annie'yi Joan 
herkesin nazan dikkatini celbediyor. Cravford, Guilio'yu kocas1 Franchot 
Rudi ism in de cok zengin bir clelikanh Tone, Rudi' yi Robert Young tem§.il et-
Annie'ye a&Ik oluyor ve ni&anl!Sl Made- rni&lerdir. Rejinin gii:ul idare olundu - Bu gece §ehrlmizln muhtell! semtlerlll' 

b I <Yunda ve artistlerin rollerini iyi oynad1k- deki nobe~i eczaneler ~unlardll': 
laine'i ihmal etme~ a& Iyor. " istanbul clhetl: 

Annie yolda posta miivezzii Guilio ile lannda Amerikan, fngiliz ve Franslz Emlnoniinde (Be!ilr KemaU, Alemdardll 
teklifsizce konu&tuguna ve ona izdivac miinekkidleri miittefiktirler. (Srrrl Ra.siml, Kii<;iikpazarda (HUseyill 

C ) HulU.sil, Kumkap1da (Belkis), §ehzadebP.. 
hususunda bazJ biiphem vaidlerde bu - Sir Ud sa.t•rla !iinda (I, Hp.klu), Karagiimriikte {Suadll 
lunduguna pi~man oluyor, Rudi iie a~k- · ..._--------·------- Aksarayda (E. Pertev), Fenerde (EmUYIJ 

da~hga ba~hyor. Rudi'nin blitlin arkada~- * FranSIZlar «Ne~'eler revlisi.i» _is - dil , Samatya.da. (Rldvanl, Baklrkoyde <:is' 
!arne, b~ta ni•anhstle tam<Jyor ve hep- minde e<rlenceli bir filim revireceklerdir. tepanT, ~e!ttl!tnininde (Hamdll, Eyubd

6 

~ • "' " (Hikmet Atla.maz> eczanelerl. 
sinin aziz dostu oluyor. * Son zamanlarda biiyiik bir ragbete Bey~lu c1het1: 

Gene loz, Rudi'nin bilhassa serve tine mazhar olmus olan romanlardan <<Almar istlkal caddeslnde (A. Cevad), Posta so• 
goz dikmi&tir ve onunla evlenmek iste - Hamn hazinesi» inden iktibas edilerek kakta <Garth>, Ma.,:ka caddeslnde <Feyzil• 

Parmakikaptda. <Kemal Rebiil), Gala~ 
mesi mf birlikte liiks bir hayat ya~ama- bir filim viicude getirilecektir. Bu korde- To~Ular caddeslnde (Hidayetl, Kasunpli' 
ga matuftur. Lakin, Madelaine'in arka- lanm sahneleri Cenubi Amerikada ve {>ada {Va.slfl, Hallcw~lunda (Barbudl, Ot' 
da~lanndan biri Annie'nin hakiki hiivi - Pariste almacaktJr. Rejiyi sahne vazu takoy, Arnavudkoy, Bebek eczaneleri. . 

Kadikoy Moda caddeslnde (Ba.haed?;ll~ 
yetini ke~fediyor ve bu ke~fini bir vesika Strijevski idare edecektir. Pazaryolunda (Rifat), Biiyilkadada (!;u•P-" 

ile teyid etmek ic;in Kont Armalya'ya bir * Amerikah aktor Eddy Lombard RJ.Zal, Heybelide (Halk), Uskiidarda {Se• 
telgraf cekerek kendilerini bu hususta Fransaya gelmi~tir. Pariste c;evrilecek o- llmiye), Be§ikta§ta (NaU Halld), BeykO'' 
tenvir etmesini rica ediyor. lan «Jim Bakster'in firan» filminin tern- Pa,§abahce, A. Hisar eczaneler1. 

~~~~~~~~~~~ 
Annie bu te&ebbiisii haber almi~tJr. sil heyeti arasmda bulunacaktJr. Bu kor-

Konttan gelen cevab1 miivezzi Guilio delanm diger miimessilleri arasmda bil - Ni§an merasimi 
kendisine ka~1 olan zaf1 neticesi ele ge- hassa Jules Berry ile ]osselyne Gaee'i Merhum Yusuf Re§adm klZl Bayall 
ciriyor ve telgrafm sahibine gitmesine zikretmek lazimdir. Eddy bu kordelada Goniille Kayseri Emniyet miidiirii Fab• 
mani oluyor. artik eglence ve giiriilti.iden b11c.t.g1 icin ri Kemalin ni§an merasimi, Fenerbah~e' 

Artik i& yo! una girml&tir. Rudi tertib bir yere iltica eden, fakat maatteessiif bir deki Bel vii otelinde bir~ok zevatm hll ' 
ettigi biiyiik bir ziyafette Annie ile ni- tiirlii rahata eremiyen bir Amerikah de- 2lurile yaptlmi§tlr. Gene ni§anhlan tel?' 
&anlandJklanndan biitiin arkadadanm likanb roliinii oymyacaktu. Eddy ingiliz- rik eder, saadetler dileriz. ) 

resmen haberdar edecektir. Fakat Guilio ceden maada, frans1zca, italyanca. al - ( Asker lik if;leri 
pi~mis a&a su katmaktan geri kalmiyor. manca, ispanyolca ve isve<;~eyi miikem- "'-----·--------
Kendisinde mevcud mahud telgrafm melen konu~maktad1r. Beyoglu Yerll A.skerlik §Ubesinden:d 

0
,, 

Emekli deniz gi.iverte yi.izb~I.Sl Hall " 
lu 1305 do~umlu Glrldll Kazun ve ente~ 
den1z giiverte aste~en Halim o~lu 1:1 
dolnlmiu Beyo~lulu Mehmedln, hemen ~· 
beye gelmeleri. 

Holivud yddiZiarmdan bir grup Londraya geldi 

Bu artistleri §iiphesiz tamyorsunuz. A§agtdan itibaren Greta Garbo, Joan 
Cravford, Marlene Dietrich, Loretta Young. Zazu Pitts ve Mae Vest degil 
mi? Hayrr .. Bunlar o y1ldizlarm ikinci n~aland1r; yani fevkalade onlara 
benzedikleri i~in ihtiyac oldugu zaman kenrulerine vekaleten rol alanlardtr. 
Bu ikinci ni.i.shalan bir Londra kabaresi Q.irektorii temsiller verdirmek iizere 
toptan angaje etmi~tir. !kinci niishalar, Plymouth limaruna yana§an cile de 
France~ vapurundan 91karlarken ahnmJ§tlr. 

------------ _.. 
Tetekkiir 

Kocam ve sevgili babamxz Antal)'~ 
meb'usu CelaJ. MengilibOriiniin vefatl 

Ultl ' miinasebetile gerek cenazesinde b 
at' nan ve gerekse mektub ve telgraf Y iJ 

mak suretile acllanmiZI ortakla~an at 
k .,a: dostlarma ayn ayn te§ekkiir etme 

ziyetinde olmadtgumzm degerli gaze ' 
tenizle iblagmt rica ederiz. 

E~i ve ~ocuklar~ 

Optanlara rnutedair iht~t 
Ankarada 30 mayts 1926 senesind~ 

imza edilen mukavelenamenin 3 uncll 
le • maddesi ahkamma tevfikan Suriye 

hine hakk1 hiyarlanm istimal eden "e 
~imdi !stanbulda veya !stanbul Fral151~ 
General konsoloslugunun mmtakaslll' 
da ikamet etmekte bulunanlar, evvelc.' 
yapm~ olduklan hiyar beyannarnelet"l' 
ni yeniden teyid etmek i~in 15 agustoS 
1938 tarihinden evvel ayni konsolosll~' 
neye miiracaat etmeleri rica olunut• 

tee' 15 agustos 1938 tarihinden evvel 
did edilmedigi takdirde bu hiyann W 
min ettigi menafi kat'i surette ka Ybe, 

dilecektir. __/ 

VEFAT 
$ehrimizin tanmm~ deri tiiccarlantldllfl 

NlKOLAKt YORDANOPLOS 
btl' vefat etmi~tir. Cenaze merasimini!l 

giinkii ~ar§amba giinii saat 15 te J3e~~~: 
lunda Taksimde Ayatiryada Rurn all:!.' 
sesinde icra olunacagt dost ve akr 
lara ii.an oJ.unur. 

aile 
Kederli refikaSI, h~ireleri ve 

efrad1. (P1stof cenaze levazunah • 
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20 Temmuz 1938 

Filistinde harb sa m1 
Simdi tel isc ·Ier e kar~I miicade
ieyi me~hu~ J bir ~ef idare ediyor 
F akat binlerce fedaisile ~olde oturan me~hul 

ordusunu ~ok me~gul ediyor hir asi reisi ingiliz 

k Ar blan cihada te$vik eden hocalar 
Filistinde, agaclara ~tkara a . . . . . . .. .. 

. t _ !ngilizler, Flhst!ndekl tedhl§lll onune 
. ~ariste ~1kan L.!ntrans1~e~nt gat dan ge~mek iryin, Sir Charles Teggard'1 inzi-

!Unm Filistin hususi muhabm Hay a d ekl'p tekrar vazife ba•ma dave-
k b .. d . • vasm an ~ > 

§U me tu u gon enyor · bur olmu§lardJr Bu adam Gan-
I.k' b • I kl' de devam te mec . ' 

1 seneden en sa gm §~ m . h 
1 
.• di'nin isyam zamamnda Hind zab1tasm1 

ede h b b' k aydanben tethl§ a !lll 
ld

n ar ' u. ~~ k I h I k b' soka· tensik eden ve ihtiJali bashran pek yaman 
a I. Tel A VJV m en a a a I IT . b. h 'yettir 
~ . b. t bil- n §a Sl . 
gmdan biitiin siirahle ge~en 1r. 0 omo ar Sir Charles Filistine geldi. lki ay, hie; 
den, yolculann iizerine sJyah bJr .ta§ p . - ses Jkarmadan, biitlin Filistin iizerinde 
~as1 atJldigmJ gorliyorsunuz, akabm~~- hu esen ~ tedhi§ havas1m uzun uzun teneffiis 
1nfilak. B~§ ki~i olii olarak yere se~a~~:; etti. Agzmda ~i~osu, elinde b_~r lo~ut, .. iki 
ve otomobli, goz a~1p kapaymcJya ay e§kiya inlenm tanyan, §Upheh koy-
Uzakla§Jyor. f Jerde oilah deposu ara§hran efradm 

Bir o~led;n sonra saa~ ~kid:, ~~~~ ha$mda daglan kulan ~olastl. Ve niha: 
hastanesi kogu§larmdan bmne u~ ~0 b' yet bir plan hamlad1. Oyle hir plan k,, 
rab giriyor. Bir yataga yakla§Iyor .. ar, Jr biitlin tedhi~ileri kanunun en siddetli 

hastaya dogru igiliyorlar ve . rov~lver maddelerile, amanSIZ bir surette ezmege 
kur§unlarile viicudiinii deli!: de;Jk edtyor- matuf. Silah tas1yan her ferd derhal ipe 
lar. Hasta, bir gun evvelki ryarpl§mada ~ekilecek. Evinde ve uzerinde cepane 
oliimden kurtulan bir yarahdlr. bulunan harkes ipe cekilecek. Hertiirlii 

Kudiis sinemalanndan birinde, istirahat tecaviiziin cezas1, velev bu tecaviiz kur
esnasmda, localadan hir bomba atlbyor; ban vermemi& dahi olsa gene iptir. Filis-
Yaralananlann heddi hesabJ yok. tinde <;ok adam as1hyor. 

Y a fa kap1smdaki <;ar§Jda, kalabahk or- Sir Charles T eggard, miisellah <;etele-
tas:nda bir adam, mtmdan yedigi bir han- rin Suriyeden ve Liibnandan geldiklerini 
~erie yere yuvarlamvor. Otobiislerin gc~;- bildigi ic;;in, hududun kapatJlmasmi em -
tigi yollann altma lagJmlar kaz_Jhyor; retmi$tir. Hudud, yedi metre yiiksekli -
daglarda otomobillere yayhm ate§J a~Ih- ginde, ii~ metre genisliginde, elektrikli ve 
Yor; binbir zahmetle yeti§tirilen ormdn - dikenli bir telorp;u ile kapand1. 
lar, gece karanhgmda alev alev yamyor; T edhi~iye yatakhk eden evler dina
saylsJz projektorlerin kuvvetli l§lklarla mitle berhava edilecek; civarmda b;r su

Yalad1g1 kularda, vakit vakit sil~h tak1rd1- ikasd vukua p;elecek olan her kasaba ~
Ian i§itiliyor. g1r bir para cezasma ~arp1lacak ve dai-

Filistinin 1938 temmuzunda ya§ad1g1 mi bir polis merkezini ia§e ve ibate ile 
hayat i§te bundan ibarettir. Buglin zabl - mi.ikellef olacaktJr. 
tanm ne§rettigi bir beyannamede, Hay • Bu miicadeleye Filistin zab1tasmm, 
fa • Kudiis yolunda asayi§sizlik bulun • fngiliz ordusunun, tayyarelerin ve mhh 

dug~ bildiriliyor. Diin, bu yolda, dort de- otomobillerin yard1mile ba$hyan Sir T eg

likanhy1 kary1rm1§lar, aileleri, bunlann, a· gard. &imdi mechul bir rakible ~arp.~ma~ 
la51 kopanlml.§ ces,edlerinden ba§ka bir vaziyetindedir. Bu me~hul sah1s da Sn 
§ey ele gec;iremiyeceklerini biliyorlar. . T eggard' a ve onun elindeki kuvvetlere 

Bu sabah, §afak sokerken yirmi !kis~ kars1 mucadele a~m1s bulunuyor. 
A:ab, yedisi y ahudi olmak iizere y1rrn1 Bu adam! hi~ kimse tamm1yor. Garen
dokuz olii gomiildii. Bu oluler, bir tek ler, onun, gece karanbgmda, piirsila\1 fe· 

dailerile beraber, sessiz sadas1z kasaba 
bombanm infilakm1n neticesidir. Ha~ta- sokaklarmdan gectigini soyliiyorlar. 
nede de seksen iki ·rarah var. 1 h d d d 1 • • Dikenli te u u a geril igi giin, co · 

F akat biitun bunlar miinferid vak a- den gel en alh yiiz kisi, bu teli yerinden 
lard1r v~ ekseriya bir tek ki§iden ibaret 

sokrnii&. me<;hul sefin emrile Suriye hu-
olan failleri, vak' ay1 miiteaklb kala~a~Jk dud una tasJrnJ&tl. Bes yiiz kilometre 
arasmda hemen kaybolur. Bunun a•la uzunlugunda telorgliniin yerinde, ertesi 
fenasJ var: Birkar yu"z ki§ilik ~eteler, u.·.c- d 

or I h giinii yeller esiyor u. 
ra mmtakalardaki kasabalara, plan 1 t: ~ Gec;en haft a T ulkarem koyiine, gene 
cumlar yap1yorlr; ingiliz k1taatma, aynJ 

1 merhul sefin adamlan bir baskm yaptl· 
zamanda on noktadan ~ete harbleri a<? I- ... 

I Jar. Polis karakolu isgal edildi, otuz tli· Yor, mahirane manevralarla muhasara a • 
t 1 fek ve bin mermi i~tinam edildi. 
Ina ahnan koyler, bir saat ic;inde soyu u-

Yor, ate~e veriliyor, kiilleri savruluyor. Sir T eggard' a kars1 <;Ikan bu mec;;hul 
Y I 1 N · · du" •man, ~ilistin i~til'-as hareketini, bin • a mz 0 temmuz gunli as1re c1va- " 1 

TJr.d b' y h d '] . !erce fedaisile hirJikte tahassiin ettigj <;oJ-• a 1r ahudi kolonisi im a e l mJ§, 
60 Y h d' b K f A b den i•te bi:iylece idare ediyor. Bu serger-a u 1 ogazlanml§hr. a ran ra ' 1 
koy" 1 denJ'n aizli ve inadci mlicadelesile ngi -une yapi!an tecaviizde tedhi§~i er e§· ,.,. 
rafta 'k· k ld ld .. 1 1. 1 · yn; derece azimli hareketinden . n 1 1 i§iyi ka irml§ ve o iirmu§ er- JZ erm a • 
dJr. Hayfa ile Kudiis arasmda alh !ngi- hangisinin galib gelecegini kestirmek mlis-

~-as_k~er.:_i o:"l:d~:.'ru=:=mn:'~:'"n~r._a_sk_e_r"_l_h...::=:=l:=·;~·i_a_v_d,_,e-t--e-:-tt:-:i---·) 
~- .. 

Ankaradaki erkanrharbiye heyet leri iftimarna i~tirak 
Yunan ~a.bitleri, diin Atinaya hare ket etmiflerdir4 

CUMHURIYET 

Macaristan- italyan Japonya Rusyay1 tehdid ediyor 
Man~uriye giren Sovyet askeri 

Du~e, italya i~in Tuna Japon ordusunun harekete 

• 
ger1 ~ekilmezse 

bildirildi 

•• 
Olen s1naatler ve 

hazvas1n1n biiyiik ehem-

miyetinden bahsediyor 

Roma 19 - ftaiyan ve Macar devlet 
adamlan arasmdaki goru§melere di.in og
leden sonra iki saat miiddet devam edil
mi§tir. Bu miizakerelere M. Mussolini, 
M. imredi, Kont Ciano ve M. do Kan
yo i~tirak etmi§lerdir 

Dufe'nin ve M. lmredi'nin 
nutuklart 

Roma 19-M. Mussolini ile M. lm
redi, diin ak§am Du~e tarafmdan Vene
dik saraymda verilen ziyafette kar§Jhkh 
idare; akdah ederek hirer hitabe irad et
mi~lerdir. 

Du~e ezciimle demi~tir ki: 
«- Macaristanla 1talya arasmdaki 

miinasebetlerin esasmd.a birc;ok siyasi ve 
iktJsadi menfaatler ve ayni zamanda 
sulh ve adaletin ~ok yiiksek idealine mli
teveccih bir temayiil bulunmaktadJr. lki 
rnemleket arasmdaki miinasebetlerin de -
vam1 sebebi, temayiillerin ve menfaatle
rin bu mii§areketinde miindemi~tir. Ayni 
zarnanda bu miinasebetlerin diger dev -
letlerle ve bilhassa tabii sebeblerden do
lay! italya ile Macuristam dogrudan dog
ruya alakadar etmekte olan Tuna havza
SI devJetJeriJe oJan munasebet)erin daha 
geni§ ~erryevesi dahilinde iki memleket 
mi.inasebatmm inki~afJ sebebi de bu te
rnayiiller ve menfaatler mli§areketi keyfi
yetinde mtindemicdir. 

M. imredi, §U suretle cevah vermi§ -
tir: 

«- Bizi uzun miiddetten~ri ftalya -
ya baghyan saglam rabJtalar ve §imdi bi
zim kom§umuz vaziyetine girmi§ olan Al
manya ile Macaristan arasmda siyasi, ik
tJ~adi ve kiiltiirel sahalarda mevcud bulu
nan an'anevi ve sam1m1 dostluk, bize 
adilane ve devamh bir sulh yapllmasJ i~in 
sarfedilen mesainin semeredar olacagmJ 
ve k1t' amiZin miislihane tekamiiliiniin sag
lam esasl,ara istinad edecegi umidini bah
§Ctmektedir. 

Macar Ba~vekili aelirlerle 
goriifiiyor 

Roma 19 - M. imredi, dun ak§am 
Romadaki Alman sefirile halyan hiiku
meti nezdindeki Burgos mtimessilini ka
bul etmi~tir. ( a.a.) 

DENIZ ISLER/ 

[Ba~tarat1 1 tnct sahi!ede] 

hadisesi hakkmdaki miizakerelere vaz1 -
yed etmek iizere bugiin tayyare ile Mos
kovaya hareket etmis oldugu haber ve -
rilmektedir. 

Tokyo 19 - Havas ajans1 muhabi
rinden: 

Bir gazete haberine gore Sovyet ma
kamahndan Sovyet - Man~u hududun
daki miinazilinfih mmtakadan Sovyet as· 
kerlerinin derhal geri c;ekilmesi taleb edil
mi$tir. Bu talebe, ademi is' af1 haline 
muzaf bir tehdid terfik edilmi$ oldugu 
soylenmektedir. 

Avni habere gore Sovyetlerle Man
c;uko arasmda hadisenin bir hal suretine 
raptedilmesi maksadile miizakerelere de
vam edilmektedir. Bu mlinaka~a etraf.n
daki hava gerginligini muhafaza etmekte 
ve Tokyo'da hadisenin $iimul peyda et
mesinden endi$e edilmektedir. 

Tokyo 19 - Royter muhabiri bildi
riyor: 

Canhufeng tepesinin Sovyet askerleri 
tarafmdan i$gali keyfiyetinin ikinci bir 
Luku~ido hadisesi olmasmdan umumi su· 
rette korku izhar edilmektedir. Malum 
oldugu iizere Lukuryido hadisesi, <;indeki 
muhasamata sebebiyet vermi$ti. 

Sovyetler Birligi - Man~uko hududun
da havamn gayet tehlikeli bir mahiyet 
arzettigi soylenmektedir. Man~uko ve 
Kore hududlarmm muhafazasma memur 
makamlar, Manc;uko hududunu ihlal et· 
tiklerini ileri siirdiikleri Sovyet kit' alan
nm derhal geri ~ekilmesini taleb etmisler
dir. Japon membalarmdan miistacel kay
dile gelen haberlere gore, bu makarnlar, 
Sovyet askerlerinin kendilerine bildirilen 
talebi is'af etrnedikleri takdirde, siddetli 
ve kat'i hir surette hareketle tehdid eyle
mektedir. 

Hadisenin mahallinde halledilmesi i<;in 
ba$hyan Sovyet - Mancuko mlizakerele
rinin de kesilmis oldvgu bildirilmekte -
dir. (a.a.) 

(;inlilerin tahr;b ettikleri Japon 
gemileri 

Hankov 19- ~ekiayi Aians1: 
<;in ordusunun nakili kelarn1, J apm~

larm Hankov mmtakasmda fena bir va
ziyette olduklanm bildirmektedir. Her 
nekadar J aponlar P engtseh 'in §imali §ar
kmdaki d1§ mahallere sokulmakta iseler 
de, <;in kuvvetleri Hukov ile Pengtseh 
arasmda altJ miihim sevkiilcen noktasmi 

Denizhank Umum miidiirii muhafaza etmektedirler. (:in hava kuv-
Karadeniz seyahatinde vetlerinin Yangtze §ehrindeki ]apon ge-

Deniz;bank Umum rnuduru Yusuf 'zi- rnilerine yaphklan §iddetli taarruz, dii§

ya Oni§, dun, Ege vapurile Karadenize 
hareket etrni~tir. Yusuf Ziya Oni~. Ho
paya kadar gidecek. bu hattm vaziye -
tini, yolcu ve yi.ik alma i~lerini ve De
nizbanka bagli olan Trabzon !imam i§· 
letrnesini tetkik edecek ve gene ayni va
purla donecektir. 

Denizbank Umum mudi.iri.i bundan 
sonra Marmara ve Adalar denizile Ak -
deniz hattma da seyahatler yapacakbr. 

Donanma kumandanmm 
ziyareti 

Donanma Kumandam Arniral $iikru 
Okan dlin sabah Deniz Ticaret mlidlir
liigiine giderek Lirnanlar Urnurn rnu -
dliru ve Deniz Ticaret muduru Mufid 
N ecdet Denizle bir rniiddet gorii§rnli§ -
tlir. 

76 numarah vapurun tecrii
beleri hugiin yap1lacak 

mamn vaziyetini biisbiiti.in mli§kulle§tir
mektedir. 

Bugline kadar <;in kuvvetleri 2S 
J apon harb gemisini batuml§ ve 19 nu 
hizmet goremiyecek derecede tahrib et -
rni§tir. Bunlar arasmda hafif kruvazor -
ler, torpido muhribleri, mayin gernileri ve 
bir tayyaJ'e gemisi vard1r. 

(:in ordusunun nakili kelarni Japonlann 
bir ~ok <;in nakliye gemilerini batuml§ 
olduklanna dair verdikleri haberleri tek
zib etmektedir. J aponlar Y angse nehri -
nin mernba taraflanna bir ka~ topc;eker 
gondermi§lerse de bunlar ~in sahil mu -
hafaza to~ulan tarafmdan durdurulmu§
tur. 

Bu sabah <;in tayyareleri Y angse nehri 
lizerinde bulunan 18 J apon harb gemi -
sine taarruz etmi§ler, iiry to~ekerle bir 
bliyuk harb gernisini batJrmJ§Iardn. Bun
dan ba~ka bir J apon avc1 tayyaresi de dii-

Evvelki ak~am k1zaktan indirilen $ir-
keti Hayriyenin 76 nurnaralt yeni va- §iirlilmii~tiir. 

ge~ecegi san'atlar 

birinde adaya ~IkmJ§IardJr. <;in kuvvet- y a degi~en zevklere uygun du§-
lerinin geldigini goren ve J aponlar tara - memek, ya devrin arad1g1 va-
fmdan fena muamelelere maruz buakli - s1flan ta~Jyamamak, yahud kly• 
ffil§ olan ada halk1, J apon k1t' alanna, kt- me tee daha iisti.in yap1hp daha ucuza sa
hclar, demir c;ubuklar, glirzler, ta§lar ve tdan benzerlerile rekabet edememek gibi 
sopalarla hiicum etmi§lerdir. Bu karga§a· sebebl~rle olen san'at eserlerimizin say1si 
hk esnasmda ve ]apon tayyarelerinin diizineleri ge~er. Bu bak1mdan bizim 
bombard1manma ragmen <;in kuvvetle - san' at tarihirniz ac1kh bir me$here hen
ri de cepheden yaphklan bir taarruzla zer ve o mesherde hemen hemen tek bir 
dii§mam peri§an etmi§lerdir. besik yokken ma ma mezar goriili.ir. Me-

Adada te§ekkiil etmi§ olan sahte hii - sela kum saatc;iligi, divit~ilik, yaycJhk:. 
kumetin biitiin azalan esir edilerek idam yelpazecilik, ~inicilik, altm dokliciili.ik, 

edilmi§lerdir. miizehhiblik, kalemtras~1Lk, zarf~thk, fin• 
Namoanm istirdad1, Kvantungun yir- canc1hk o s1ra ma mezarlann bir ~1rp1da 

mi mil cenubunda olan Svatov limanmm hahra gelenleridir. 
emniyetini artJrmaktadir. lkhsad alemindeki goz kararhci dev-

Bir (;in muvallakiyeti rimlere kurban giden bu smaatlere mu• 
Hongong 19- (~ekiayi Ajans1) Ja- vazi olarak birc;ok da milli san'atlar or

pon kara, deniz ve hava kuvvetleri ~in - tadan kaybolmus ve onlarm oliimoen .u .. 
lilerin Kinkiangm §arkmda Lien dagm - ta kalanlan ise zamamm1zda can ~eki~ 
daki mevzilerine ayni zamanda taarruza mekte bulunmustur. Buyiicek bir cetvel 
ge,;mi§lerse de <;in to~usunun isabetli dolduran bu ikinci partinin ba~mda orta"' 
endahtJ sayesinde piiskurtumii§ler ve oyunu, karagoz, tuluat~1hk, kuklaCI!rlC 
7000 maktul vermi§lerdir. vard1r. 

Hava muharebeleri Dun gece hir sunnet diigiiniinde Safa 
Hankov 19 (Sekiayi ajansi) - Diin adh bir zan'atkarm kuklaYJ, karagozu 

sabah 20 ]apon tayyaresi Vu~an"R'1 born- asrilestirerek gosterdigi hiinerleri seyre " 
bard1man te$ebbiislinde bulunmuslar, Cin derken bu san' atlann bir zamanlar gor ... 
avc1 tayyareleri tarafmdan hucuma rna- diigli ragbeti ve aldJgJ k1ymeti - mahzu~ 
ruz kalm1slardu. Vaki olan muharebede mahzun - hahrlad1m. Malum ya ralimet .. 
ti<; ] apon tayyaresi dii$iiriilmiis, digerleri li E v]iya Celebi Onyedinci asrm bu gibt 
kac;mJstJr. san' atlanm ve san'atkarlarmi yazarken-~ 

Sehirde 50 ev yanm1s, 11 ev tahrib «Ahmed Kolu, Osman Kolu, Ser .. 
edilmis ve 200 sivil olmii$tiir. vi Kolu, Babanazh Kolu, Ziim • 
Sovyet krt' alarr takviye ediliyor rlid Kolu, Celebi Kolu, Akide Kolu.' 

Tokyo 19 - Seul' den buraya gel en Cevahir Kolu, Patakoglu Kolu, Ha~une 
haberlere gore <;anfeng'in garbmdaki te- Kolu, Samurkas Kolu» adile bir diizi~ 
pelerde bulunan Sovyet k1taat1 miitema- tesekkiil kaydetmekte ve bu kollarda ild 
diyen takviye kuvvetleri almaktadJr binden fazla san'atkann <;ah~tlglm soy .. 

Japonyamn protestosu lemektedir. Halbuki zamamm1zda tulU:-
Tokyo 19 --. Hariciye Nazm Uga .. at<;1hk - biitiin k1ymetine ve san'at baki .. 

ki, J aponyanm Moskova Bliyuk El~isin~ mmdan tasJdJgJ olgunlu~a ragmen - telC 
bir telgraf gonderert>k derhal Litvinof ile bir Na$idi ve kuklac1hkla karagozciiliik· 
tern a sa gelmesini <;angfu~eng dagmm te - ger<;ekten san' atkar yaratllm1s oldu
Sovyet k1taat1 tarafmdan i§galini protes- gu halde • su Safa adh adamcagJZl ag1z 
to etmesini ve bunlarm geri ahnmasml tadile yasatamamaktadJr. 

islemesini rica etmi§tir. Benim bu hay1fh hay1fh soyleni$ime 
Domei ajans1 ne§Tetligi yan resmi bir b1Ylk altmdan giilenlere Sehir tiyatrosile 

tebligde bu mUlakat meselenin muslihane onu taklid yolunda kurulmus mtiessese ... 
vc tam olarak halledilmesine dair umid ler varken tuluat~Jlara, karap;ozciilere. 
izhar eylernektedir. kukladara hayat hakk1 istemenin pek sa-

HankoiJ bomardtmantnda kat bir dti$Unce oldu~unu roy!iyenler bel· 
1500 ki1i oldii ki bulunacaktJr. Bu gibilere milli san' at• 

;3anghay 19- ]apon hava kuvvetleri !ann - devre, ihtiyaca ve zevke gore IS• 

bu sabah Hankovu ~iddetli bombard1man lah olunarak ve tekemmul ettirilerek • 
etmi§tir. ;3ehirde 1500 ki§i olmii§ ve ya- ya~atJimasJ liizumunu kabul ettirmek i<;in 
ralanmi§hT. S1gmak olarak ittihaz edilen manhga ve tarihe s1~miP ornekler arama• 
tiyatro binasmm enkazJ altmdan 300 ce- Y1 p;ereksiz buluyorum. y almz ~unu soy

sed ~JkanlmJ~tJr. liyeyim ki Londrada Pikadelli ~~;ibi en 

Almanyada yapilan yeni 

vapurlar i~in 
[Ba§taraft 1 inci sahttcde] 

T evsik ve tahkikine imkan bulamadr
gimlz ve dogru olmamasm1 temenni etti
gimiz bu rivayete gore Krup miie~sesesi, 
mukavelenin imzaland1ih 1937 baharma 
nazaran, gerni malzemesi fiatlannm art
tJgmJ ileri siirerek in~a bedeline aynca 
zam yapllmadJk<;a, vapurlan ikrnal ve 
teslim edemiyecegini alakadarlara bildir
mi~tir. 

Ticaret hayatmda bu gibi vaziyetler, 
her zaman olur. Turk miiteahhidleri i~in
de de, muhtelif malzemenin, hilhassa de
mirin pahalanmast yiizunden, ziyan eden
ler olmu~tur. Krup miiessesesi gibi muaz
zam bir evin, sonradan mukavele hari
cinde zam istiyecegini tahmin etmedigi
rniz ve taahhi.idiinu ifa edecegini urndu
gumuz ic;in, 1stanbul deniz rnehafilinde 
dola~an bu sayiaya inanmak istemiroruz. 

~erefli, en i~lek. caddelerde bup;lin - gii
pegtindiiz • kukla oynahhyor ve bu oyun• 
lar en ag1rbash !ngilizlerden tutun da 

miniminilere kadar yiizlerce seyirci bu
luyor. Halbuki, ben bizdeki san'atkar .. 
larm - mesela Nasidlerin, kuklac1 Safa· 
lann - Avrupadaki benzerlerinden ytiz 

kat daha k1ymetli olduklanna inamnm. 
Ciinkii otekiler oksayiCI bir muhit kinde 
bol ra~bet gorerek san' atlanm yasahyor• 

lar. Berikiler ihmalin, kayJdSJZIJgm ol "' 
diiriicu tazviki altmda ayakta durabili • 
yorlar. Bunlar biraz himaye gorselet 

kimbilir daha neler, ne harikalar yeti~e· 
cektir~ 

Y az1k bu imkamn heder olup gitmesi• 
nel .. 

M. TURHAN TAN ' 

$EHIR ISLER/ 

Belediyenin miidahale ettigi 
hir ihrac 

purunun tecrlibelerine buglin Halicde San nehrin ~imal sahilinde Sansi vila
ba~lanacakhr. 75 numaranm ayni olal'l yetinin cenubunda miihirn bir sevku\cey§ 
bu vapurdan sonra, $irketi Hayriye tez- noktas1 olan Y an~u $ehrinin (:inliler ta
gahlannda in~a olunan 77 numarah ye- rafmdan keybedildigi de tekzib edilmek
ni araba vapurunun da tecriibelerine tedir. Bu mmtakada J aponlar ii~ koldan 
ba~lanacak ve bu ay sonundan evvel 77 taarruza gec;mi$lerse de pliskiirtiilmii&lcr- Japonyamn altmla yapacag1 
numara Usklidarla Kabata~ iskelesi a- dir. ithalat 

Yunanistana ihrac olunmak uzere !s
tanbul piyasasmdan 1000 koyun ve 500 
kuzunun sab§I yapiiiDI§hr. Fakat !s .. 
tanbul bir istihlak piyasas1 oldugu i<;in 
Belediye bu sab~I piyasa uzerinde fena 
tesir yapacak rnahiyette gormii§ ve i§e 

rasmda rniitemadi sefere ba§hyacakhr. (;inliler, Namoa adasrm istirdad Tokyo 19 _ Kabine, ihracata tah-
$irketi Hayriye yeniden bir vapur 'I 

tezgaha koymak karanndadir. 78 nu _ ettr er sis edilecek maddl'ler imali maksadile 
t k Kanton 19 - (Sekiayi Ajans1) <;in ecnebi iptidai maddrleri satm ahnrnas1 i-rnara a§tyaca olan bu vapurun 

planlan hazirlanrni§hr. Planlar tasdik kuvvetlerinin, aym 11 inci giinii. Kvan - c;in ]apon bankasmm madeni para mev-
i<;in An karaya gi.inderilecektir. tung sahllinin §imal ~arkmda olan N a:noa cudiiniin bir k1smmm kullamlrnasJ hak -_._+_ adasm1 istirdad ettikleri resmen bildir;l - kmda Maliye Nam: tarafmdan yapJlmJ§ 

Hindistan hududunda rnektedir. Ada, bir ay evvel J aponlar ta- olan teklifi tasvib etmi§tir. Htikumet, bu 
Londra 19 - Hindistanm §imali garbi rafmdan i§gal edilmi§ti. <;in taarruzu a - rnaksadla bankadan takriben 300 milyon 

hududunda yeni musaderneler olmu§tur. ym onunda vaki olmu§tur. Muhtelif Ja - altm yen kald~rmaga ve oir «ecnebi do -
!ki fngiliz askerile bir Hindli subay ve iki pon harb gemilerile bir gun siiren bir rnu- vizleri tedaviil serrnayesi» ihdas etmege 
asker vurulrnu~ ve olmii§tlir. harebeden sonra (in kuvvetleri aym on karar vermi§tir. 
························································································································································································ 

Steak gii nlerde Bogazici sahillerinde serinliyenler 

mudahale etmi~th·. Bu vaziyet kar~ISin
da sab§t yapanlann !ktisad Veka .. 
letine mliracaat ettikleri soylenm~kte • 
dir. 

Kese kag1dlarmda yap1lan 
hile 

Bir tak1m seyyar esnafm saphklan 
bir~ok hileler arasmda kaba kese ka
gtdlanmn alt kiSimlanm agtr mad -
delerle doldurrnak suretile tartly! azalt
hklan gori.ilmii§tlir. Kese kag1dlarmm 
s1k1 bir kontrola tabi tutulmas1 ve bu 
yolda hareket edenler hakkmda takibat 
yap1lmas1 ic;in alakadarlara emir veril
mi§tir. 

Eminoniinde cebri istimlak 
Valide ham civarmda bulunan bir kr

strn di.ikkan sahiblerile Belediye arasm
da istimlak bedeli i.izcrinde uyu§ularna
dtgi i<;in Belediye bu diikkanlara takdir 
olunan ktrnetleri ylizde yirmi fazlasile 
bankaya yatlrrnl§hr. Bu suretle bunlar 
hakkmda cebri istirnlak rnuamelesi tat
bik edilE'<'E'ktir 



Dost Romanya matem i~inde ... 
Kralice 

24 
Mari'nin cenaze • • meras1m1 
temmuzda yapdacak 

[B~taraft 1 fnct sahttedel 
nema, tiyatro ve emsali eglenceler, cena
ze merasirnine kadar tatil olunmu~tur. 0 
giine kadar biitiin kiliselerde ruhani a
yinler yap1lacak ve ~anlar miitemadi su
rette hergiin ~alacakt1r. 

Btikre§ 19 - Kral saray1 nazmmn 
bir tebligine gore, sah gunii saat 14 te 
Krali~e Mari'nin Da§l Sinaia'da Pelesh 
~atosuna goti.iriilecek ve halk, sah ve c;ar
§amba giinleri tabutun i:iniinde egilmege 
kahul olunacakbr. Per§embe giinii, cena
ze, hususl trenle Bi.ikre§e Controceni sa
rayma nakledilecek ve halk, burada da, 
per§embe, cuma ve cumartesi giinii Kra
U~eye son hiirmet vazifesini yapmaga 
kabul olunacakhr. 24 temmuz pazar gii
nU, cenaze alayi, saraydan kalkarak is
tasyona gotiiriilece!{ ve oradan da husu
sl trenle Kurtea • Arge§' e nakledilerek o
rad a. pazartesi gi.inii Kral hanedam me
zarhgma defnolunacaktu. 

Hiikumet erkammn taziyesi 
Biikre§ 19 (Hususi) - Hiikllinet er

kam bugi.in Sinaya' daki Kral sarayma gi
derek Kral Karol' a beyaru taziyet etmi§
ler, sonra da Kralic;e Mari'nin cesedi 0-
ntinde igilmi§lerdir. 

Kral, Prens Mikael ve diger zevat hu
:rurunda Patrik Miron tarafmdan din! 
merasim yapilmi§tir. 

Krali~enin kalbi Valsi'ye 
gomiilecek 

:Ana Krali~enin 1933 tarihinde yaz
<hit vasiyetname mucibince kalbi Kara
deniz sahilindeki V alsi iatosuna nakledi-

lecek, matem rengi o1arak da eflatun ren
gi kullamlacaktu. 

M. Lebron'iin ta:ziye telgrafz 
Paris 19 (Hususi) - Fransa Cum

hurreisi M. Lebron, bugi.in Kral Karol'a 
bir telgraf gondererek Ana Kralic;e Ma
ri' nin vefah miinasebetile taziyetlerini 
bildirmi§tir. 

M atbuatrn nefriyah 
Biikre~ 19 - Biitiin gazeteler siyah 

c;en;eveli olarak c;1kmi~tlr. Matbuat, Kra
lic;enin hayatma sayfalar dolusu yaz1lar 
hasretmekte ve vefat1m derin bir teessiirle 
kaydetmektedir. 

Gazeteler bilhassa, Kralic;e Mari' nin 
gayet agJT bir vaziyette iken bile 'memle
ketine donmek ve pek c;ok sevdi!:(i top -
raklarda oJmek i<;in !STar gostermi~ oldu
gunu tebariiz ettiriyorlar. 

Kral taz.iye edildi 
Biikre~ 19- Bu sabah Sinaia'ya ge

len hiikumet azas1 doP;ruca F oissor sara
yma 11:iderek Krala annesinin oliimiinden 
dolay1 taziyede bulunmu~lardu. 

Miiteak1ben Pelisor sarayma gitmi~ler-
dir. Mari'nin cesedi oniinde igilmi~ler ve 
kuronlar koymu~lardu. 

Ba~vekil Patrik Kristea dini ayini biz
zat kendisi yapm1~ ve bu ayinde Kral ile 
Veliahd, Prenses Elizabet ve hukumet 
erktm haz1r bulunmu~tur. T abut ora dan 

Polisor sarayma nakledilmi~tir .. Kral sa
gmda veliahd ve solunda prenses ve hi.i· 
kumet erkam oldugu halde tabutu takib 

etmi~tir. 
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Yahudi meselesi 
[Baqmakaleden aevaml 

li lieyecan krizi gec;irdiler. Hepimizi hay
retler i~inde bnakan bir co§kunlukla hay· 
kuduar: 

- Ekalliyet de ne kelime I Biz bu va
tanm ~ocuklan, bu topragm mahsulleri
yiz. Bi.itun kalbimizle Tiirkiiz. 

jest insanm gozlerini ya§artacak kadar 
giizeldi. Hakikaten Kemalizmin anlad1g1 
manada Turk olmak i~in yegane §art 
kendini samimi olarak TUrk duymaktan 
ibarettir. 

Ve anas1 babas1 Turk bir vatanda§m 
Tiirkliigiinde hi~bir fevkalaCielii<: bulun
madigl halde nisbeten yabanc1 bir unsurun 
bu cemiyeti benimsemesi takdirlerimize, 
hiirmetlerimize de lay1ktu. 

Fa kat lafla Turk olunmaz; ispat et· 
mek lazim. 

Cumhuriyet ilan edileli on be~ seneye 
yakla§tlgi halde bizim Musevi vatanda§
lanmiz bizim cemiyetimize dogru heniiz 

on be§ santimlik bir ad1m atamadtlar. 
Aralarinda konu§tuklan o bozuk fransiz

C& ve ispanyolca hala kulaklanmiZl brma

lamakta devam ediyor. Bunlara ~imdi bir 
de almanca katild1. 

hide bir: 

- Bu adamlar ne zaman tiirk<;e ogre
necekler? 

Diye yazariz. Ge~en giin bir arkada
tim sayledi: 

- Ogrenmesinler daha iyi efendim. 
()grendikleri yerlere faydalan m1 dokun
du sanki? Cemiyetimizin yabancisi kal
malan, hizi ileride bir c;ok rahatSIZhklar
dan kurtaracagi ic;in c;ok daha miinasib

dir. 
Son b'oykotaj hadisesi iizerine arkada

til11ln sozleri -Musevi vatanda§lanm1z i<;in 
aa da olsa- bizi bazi mi.ihim meseleler 

Uzerinde §imdiden dii§iinmege davet edi
yor. 

NADIR NADI 

Tefrika: No. 71 
Zarf a<;lktJ. Perihan, parmaklanm 

soktu. ic;inden birkac; kag1d <;Ikardi: Dort 
be& tane ~ek .. , Bunlar, avukat Necibin 
her ay ceb han;hgi diye, yo! masraflan
na kar~1hk diye F eriduna gi:inderdigi pa
ra]anh .•. 

Gene kadm, bir elinde zarf, otekinde 
de bu c;;ekler, kocasmm yiiziine bahyor
du: 

- Almadm m1 bunlan?. Neden?.. 
diye sordu. 

F eridun duda~mi biikti.i: 

- A11p da ne yapay1m, liizumu ol -
mach ki ... 

- Simdiye kadar bi.itUn yo] paralari
mizi, otel masraflanm hep kendi cebiniz
den mi verdiniz? 

F eridun giilumsedi: 
- Bir insan evlenince, rna raf etmek 

Valansiya, dun dort defa 
bombard1man edildi 

[Ba§tara!t 1 inci sahifede] 

gu bir nutukta harbi, millt ve beynelmilel 
olmak iizere iki noktai• nazardan tetkik 
etrni~tir. M. Azana, hertiirlii ecnebi mii
dahalesinden azade bir !spanyanm vakar 
ve haysiyeti dahilinde bir sulh yap!lmasi 
lehinde bulunmu&tur. Mii$ari.inileyh, is -
panya harbini umumi bir ihtilaf ~ekline 
sokacak herti.irlii tahrikata aleyhtar ol • 
dugunu soylemi~tir. Hatib, bu harbe an
cak ihtilafm umumile&memesinde men -
faati olan devletlerin nihayet verebilecek
lerini soy1emi&tir. M. Azana, miistakil 
i panya ic;in sulhun zaruri oldugundan 
bahsetmi ve netice olarak, sulh, merha
met ve af£1 ileri siirmii§tiir. 

Amerika ve lsvit;renin vaziyeti 
Londra 19 - Ba$vekil M. Cember

layn, Amerika ve lsvi<;re hiikumetlerinin, 
!spanyadaki bombard1manlar hakkmda 
enternasyonal tahkikat yapacak komi~yo
na i&tirak etmek istemedikleri cevabm1 
vermi& olduklarmi, di.in ak~am Avam lca
marasmda bildirmistir. 

Frankist'lerin ileri harekatr 
Londra 19 (Husust) - Frankist'le

rin Valansiya vilayeti dahilindeki ileri 
hareketleri devam ediyor. 

Hukumet<;iler, V alansiya $ehrinin mi.i
dafaasi meselesile s1k1 bir surette me~gul 
olmaktad1r. Bugiin General Miyaja'mn 
i§tirakile bir konferans akdedilerek bu 
mi.idafaanm teferruah konu§ulmu§tur. Bir
~ok istihkamlar kaz1lacak ve yeralh slgi
naklan viicude getirilecektir. 

1stihkam ic;in laz1m olan malzeme mu
sadere edilecektir. h gorebilecek kabili
yette bulunan her ispanyo] mecburi ola
rak istihdam olunacaktJr. ( a.a.) 

Bir lngiliz vapuru bombalandt 
Londra 19 - Royter ajansmm Va -

lensiyadan ogrendigine gore mezkur li -
manda bulun;n lngiliz Stanlan vapuru 
bombard1man edilrni§tir. Vapurda yangm 
~Ikml§hr. R1htJmda bulunan sekiz ki§i 
i:ilmii§tiir. 

Nakleden: Kemal Ragtb 
~urn vard1; ikimizi de gecindirecek ka
dar .... 

Demek ki kocasi da zengindi. Oyley
se neden Perihanla evlenmi~ti ?. 

F eridun, biitiin bunlan onun p;ozlerin
den okudu: 

- Bunlari ~imdilik kapatahm, dedi. 
Sonra konu~uruz. 

- Hayir, hay1r, :;Oyle ... Hemen §Un· 
di hepsini anhyay1m, daha iyi. .• 

- Oyleyse dinle beni ... !Ikonce su
nu soyliyeyim: Haniya benim bir karde
sim var, demi~tim ya ... Y azd1g1 yaz1lara 
Mahir Mecdi, diye imza atan bir ro • 
manc1, bir gazeteci .. , 

Perihan, gozlerini odanin ic;inde do
la§tudi; sonra yah}'l, bah~eyi gi:isterdi: 

- BUtiin bunlar onun mu yoksa ? .• 
F eridun gene giildu: 

CUMHURlYE'l' 

Dogiilen ve soyulan M. Bonenin ziyareti 

Maliye memuru 

Zavalb adam, ~uurunu 
kaybetmi~ gibidir! 

Simidci Mehmed isminde birisi, g~en 
pazar giinii, Pendikle Y akac1k arasmda 
simid satmak i<;in dola§maga <;Ikmi§, bos
tanlar arasmdan g~erken bir c;anta, ve 
biraz ileride de bir §apka bulmu§tur. 

Mehmed bun! an Y akac1k karakoluna 
gotiirmii§, meseleden haberdar alan Kar· 
tal kaymakamile jandarma kumandam, 
mahallinde ara§hrma yapmaga ba§lami§
lardir. 

Ara§tlrma neticesinde o civarda baygm 
halde yatan birisi bulunmu§tur. Ceketi, 
boyunbag1, yakasi c;Ikanlmi§, tek bir is
karpini kaybolan §ahsm, Maltepede otu
ran maliye memurlanndan Nevzad ol -
dugu anla§Ilmi§hr. Nevzad evinden cu -
martesi giini.i <;Ikmi§, bir daha donmemi§
tir. 

ifadesi esnasmda, Selim isminde birisi 
tarafmdan soyularak dovi.ildi.igiinU soyle· 
mi§tir. Nevzad ba~ma inen darbe netice
sinde §Uurunu kaybetmi§ gibidir. T ahki -
kata devam edilmektedir. 

Etimesud radyo 
istasyonu faaliyete 

ge~mek iizere 
Ankarada in§a edilmi§ alan Etimes'ud 

telsiz istasyonunun 22 temmuzda hiiku -
metimize teslim edilecegi haber verilmek
tedir. Bu istasyon 120 volt kuvvetindedir. 
Ne§riyat faaliyetini hamlamak iizere bir 
komisyon te§ekkiil etmi§ ve bu komisyo -
nun faaliyeti hakkmda N af1a V ekili Ali 
<;::etinkayaya malumat vermek iizere 
Radyo miidUrii Hayreddin Ankaradan 
§ehrimize gelmi§tir. Aldig1m1z malumata 
nazaran N af1a Vekaleti Ankara radyosu 
ne§riyabm 1 - Alaturka musiki 2 -
Alafranga musiki, 3 - T emsil, 4 -
havadis ve konferanslar olmak iizere dort 
esas uzerinde tesbit etmektedir. Alaturka 
ve alafranga klSlmlar i<;in §efler belli ol
duktan sonra san' atkarlann tedarikine 
ba§lanacakbr. 

Radyoda ne§riyat k1smma bilhasas e
hemmiyet verilecek, dahili ve harici ha -
berlerin gunii giiniine memlekete bildiril
mesine itina edilecegi gibi memleketimize 
aid haberlerin de muhtelif ]isanlarla bii -
tun diinyada ne§rine ~ah~I]acakhr. Naha 
V ekaleti bu klsmm program! andmlmasim 
Matbuat Umum mi.idiirliigile Anadolu 
Ajansmdan istiyecektir. 

Diger taraftan en c;ok ehemmiyet veri
len halka ucuz radyo tedariki i§idir. 
Memnuniyetle ogrendigimize gore Naf1a 
Vekili Ali <;::etinkaya halkimizm radyo
dan tamamile istifade edebilmesi ic;in ge
ni§ te§ebbiislere giri§mi§tir. T e§kil edilmi§ 
alan bir komisyon muhtelif memleketlcr
deki radyo fiatlanm tetkik etrnektedir. 
T etkikatm verecegi neticeye gore hal en 
radyo acentalan makineleri fabrikaiardan 
ald1klan fiatm birkac; misli fazlasma sat· 
maktadiTlar. Bu sebeble Naf1a Vekaleti 
radyolann Posta ve Telgraf Umum mi.i
diirliigu vas1tasile getirtilmesini esas iti -
barile kabul etmi§tir. Bu takdirde halk u
cuz radyo alabilecektir. Aynca N af1a 
Vekaleti radyodan istifade edilebilmesi 
ic;in memlekette elektrik fabrikalannm 
~ogalt!lmasi i§ini de takib etmektedir. 

Berlinde bir casus idam 
edildi 

Berlin 19 - Breslau'h Helmut Kuhl
man, bu sabah balta ile idam edilmiii!tir. 
Kuhlman, bir yabanc1 devlet hesabma 
casusluk ciirmu ile divamhar'b tarafm -
dan i:iliime rnahkum olunmu~tur. 

benim agabeyim filan degildi, Perihan ... 
- 0 da ml yaland1? .. 
- Mahir Mecdinin as1l ad1 nedir, 

diye kac;hr sormu§tun, hat1rlarsm ya ... 
-?imdi SlTaSl geldi, arhk soyliyeyim; Fe-
ridun ,Sevket onun ad1ydl .. . 

- Hi~ anlam1yorum ... 0 kadar ka-
Tl§lk ki ..• Y ahud da henim kafam alt
i.ist .. 

- Bunda anla~Ilmiyacak ne var L 
Mahir Mecdi, i§te benim... Sana si5yle
digim en bi.iyiik yalan da bu, Perihanl .. 

- Hani §U piyesler, romanlar ya-
zan?. 

- l§te o ..• 
- Neden sakladm bend.en?. 

- Soyleseydim. han a varmazdm; o-
nun i~in ... Sen para ile kendine baglana· 
cak bir adam anyordun. Mahir Mecdiyi 
herkes ~ok zengin diye tarur. Ben de o
nun karde§iyim, dedim. Babam1zda.n ka
lan paray1 o t~aklami~, arhrm11 amma ben 
de yemi~. bitirmi~ olamaz JDlyun L 0 -
nun i~in oyle si:iyledim. 

- Mademli oyleydi, neden benimle 
evlendin?.. Hie; tammad1gm bir k.IZla '?.. 

- Onu da anlatacagim, yalmz danl· 
rna ... Bir masal gibi dinle. .. Dedigin gi-

l FransiZ Hariciye Naz1r1· 
n1n Ankaraya 13 eylulde 

gelmesi muhtemel 
Eylul ay1 zarfmda Ankaraya ge]ecek 

olan Frans1z Hariciye Nazm M. Bone
nin refakatinde Frans1z Hariciye N ezare
ti claire miidi.irlerinden birisile Fransanm 
Suriye F evkalade Komiseri Kont de 
Martel bulunacakhr. BaZI F rans1z gaze
tecilerinin de F rans1z Hariciye N a mile 
birlikte Ankaraya gelecekleri anlasiii
maktadtr. Ziyaretin on iic; eylule tesadiif 
etmesi m11htemeldir. 

KOLTOR ISLER/ 

Edirnede yeni bir k1z ensti
tiisii kurulacak 

Onurnuzdeki ders yth ba~mda Edirne 
Ktz San'at mektebi modern bir k1z ens
titusii haline getirilecektir. Maarif Ve
kaleti keyfiyeti Trakya Umum Miifet -
ti:;;ligine bildirmi~ vc cnstitu iqin icab 
eden ders Icvaz1mmm tesbit edilmesini 
istemi:;;tir. Bu maksadla Edirnedeki U
mumi Miifetti~lik binas1 bo:;;altllmi~ ve 
yeni enstitiiye devredilrni~tir. 

Muallimler kampmda mes
lek kurslari a~1ldi 

Heybeliada muallimler kampma i:;;ti
rak eden muallimlerin mesleki istifade
lerini de temin mak.sadile haftada iki 
gun i<;in miizik ve resim kurslan ac;tl
rni§tir. Kamp binas1 dahilinde alan bu 
kurslar kamp rrnuddetince devam ede -
cektir. 

Resim - !:;; kursunu !stanbul Erkek 
Muallim mektebi resim - i§ muallimi 
~iikril, rnilzik kursunu Capa ortamekteb 
miizik muallirni Vedia idare edecekler
dir. 

T erbiyevi filimler 
Beyoglu Halkevinden: 
Sthhiye ve Muaveneti Ic;timaiye Ve

kaletinin getirttigi (sthhi terbiye filim
leri) 21/7/938 per~ em be gilnii saat 8,30 
da Evimizin, Beyoglunda istiklai cad -
desinde Nurziya sokagmda Parti kura
gmdaki temsil salonunda gosterilecek
tir. Herkesi alakadar eden bu filimleri 
gi:irmege saym halk1m1Z1 davet ederiz. -···-Otobiis davas1 bitti 

[Ba§tarafl 1 inci sahifede] 
Emine hakaret ettigi; Recai Niizhetin 
de su<; ortag1 oldugu mahkemece sabit 
goriildiigunden Bayerin uc;_ ay hapsine ve 
50 lir par eza 1 Odeme ine, Recai 
N&zhetin de bir ay on be§ gun hapis yat~ I 
masma, ve 25 lira para cezas1 odemesi
ne, ayni zamanda Ahmed Eminin Baye
ri tahkir ettigi sabit goriildiigi.inden kendi
sile ne~riyat miidiiriiniin hirer sene iki§er 
ay ve Recai Ni.izheti tahkirden de birer 
st>ne hapislerine, fakat bu hakarete Ba
yerle Recai Niizhetin tahrikleri sebebiyet 
vermi§ oldugundan bu hakarete aid Tan 
rr.uharr~I'lle ne§riyat mudiiriiniin mahku
miyetlerinin iskatma ve Bayerle Recai 
Nuzhetin cezalannm tecil veya iskatma 
mahal olmad1gma, Ahmed Eminin Sa
bur Samiye 100 lira tazminat ve I 00 
lira da vekalet iicreti odemesine, Avni 
Bayerle Recai Niizhetin de mi.i§tereken 
Ahmed Emine 1 00 lira taLrninat ve I 00 
lira da vekalet iicreti vermelerine, temyi
zi kabil olmak iizere. karar verilmi§tir. 

Eyiibde pehlivan giire§leri 
yap1lacak 

Tiirk Hava Kurumu Eyiib il<;esinden: 
Kururnurnuz menfaatine 24/7/938 ta

rihine rashyan pazar giinil saat 13 te 
Eyiib Orta okul bah<;esinde yagh giire~
ler tertib edilmi§tir. 

Ba]a bir tay, biiyiik ortaya bir tosun, 
kii<;iik ortaya bir ko<;, desteye ii<; aded 
kuzu milkafat konulrnm~tur. 

Heyecanh bir spor giinii ya§arnak is
tiyenlerin 'bu giire§e gelmelerini rica ve 
tavsiye ederiz. 

memi§tim. Kendine bir koca arad1gm1 u-
zaktan uzaga, ag1zdan ag1za i§itiyordum. 
Merak ettim. Ben boyle ba§kahklan, 
herkesten ayn yarathh~lan pek severim. 
T ammak isterim. Eger avukat N ecibin 
yanmdaki o allar giymi§, klZll sac;h ka
dm sen olsaydm bir daha adm1 bile an
mlyacaktim. Seni gordiim. Pek begen -
dim. Hem de bili1sin ya, daha kim ol
dugunu bile bilmiyordum. Uzaktan uza
ga goriir gormez, pek ho~uma gittin. Ha
niya, §im§ek gibi birdenbire gi:iniillere 
5aplanan bir sevgi yok mu, oyle bir~y ... 
hte bu k1zla evlenirim, dedim. Ostelik 
giizel de ... Ken dine gore, herkesten ay
n dii§i.inceleri var. Boylelikle belki ben 

de kendi yaradlh§Ima g()re bir e§ bulmu§ 
olurum. Olmazsa, giic;liigi.i yak ya, ayn
hnz. 0 zaman da hie; olrnazsa boyle 
orijinal hir k1zla bir arada ya§aJDl§ olu

rum. Onun ruhunu ogrenirim. Bundan 
da yepyeni bir roman mevzuu ~Ikar !... 
Boyle du§Undiim. Bunun i<;in de biitun 
tekliflerini, butiin §artlanru kabul ettim. 
Senin ~izdigin ~er~eve i~inde ya§amaga 
boyun igdim. 

Feridun biraz durdu. Perihan: 

- Peki dedi, sonra?. 
"lllmeWn__bir* 

20 Temmuz 1938 

Sabahleyin, ogleyin 
ve ak$amleyin 

agiZintZI iyice Odol suyu ile y1karsamz ve 

di~lerinizi Odol d1~macunu ile f1rcalarsamz 

netesiniz daima ho!? kokar ve art1k agiZI

n,zda di!?lerinizi cOrOtebilecek ~eylerden eser 

kalmaz. Oi~lerinizin guzel ve saglam olma

Sinl istiyorsan1z bu dedig1mizi yapmakdan 

ba~ka care yoktur. 

BAYBURT ~ORUH UN FABRiKASI 

Turk Anonim ~irketi Direktorliigiinden : 
Fabrikam1za ustaba§Ihk vazifesini yapacak bir usta almacakhr. Usta· 

da aramlacak evsaf : 
1 - Turk olmak ve Tlirkiye Curnhuriyeti yurdda§l oulunmak. 
2 - Unculukta ve fabrikanm makinelerini i§letmekte ve icabmda tamit 

etmekte ehl~eti bulunmak. 
3 - Torna i§lerinde miitehass1s olrnak. 

Her tiirlil konforu cami fabrika ittisalinde bir ev bila icar ustaba~t
nm ikametine tahsis edilecek ve maa~1 ibraz edecegi vesaike naazran keiY 
disile mutabik kalmacaktlr. 

Yukanda gosterilen evsaf1 haiz uncu, tesviyeci ustalarmdan talib 
olanlarm §imdiye kadar ~ah:;;tlklan miiessese ve fabrikalardan alm1~ oJ..o 
duklan hilsniihal ve ehliyet vesikalanm teklifnamelerile birlikte Ba)'• 
burdda Coruh :;iirketi Direkti:.irliigi.lne gi:.inderilmek suretile mliracaatleri 
Han olunur. 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, lar~khk ve butifrl 
agrdarmizi derhal keser. lcablnda giinde 3 ka,e allnabilit• --- .... -----
Malatya Valiliginden: 

59453 lira 67 kuru~ ke§if bedelini muhtevi olup vilayet merkezinde 
yaptmlrnakta olan ve kapah zarf usulile ve on be~ giln miiddetle eksilt
miye konulan Memleket hastanesi ikmali in~aat ve tesisatma istekli c;I.lt• 
mad1gmd.an mezkur in§aat ve tesisat 21/7/938 tarihinden itibaren 15 giill 
miiddetle ve gene kapah zarf usulile ve evvelc,e ilan edilrni~ alan ~artlar• 
la la yeniden eksiltmiye konulmu§tur. Muvakkat teminat 4223 liradll'. 

5/8/938 tarihine rashyan cuma giinil saat 12 de ihalesi yapilacakt!!· 
isteklilerin teklif r- ~ktublanm havi zarflanm mezkur saate kadar Vi• 

layet Daimi Enciimcn~ ciyasetine tevdi eylemeleri ilan olunur. 
2 ~~-

Taraga isyan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklar1 yeri terketmek arzusnnda. olanlard1r. 

Binaenaleyh 

Sa~lar1n1z1 • 1taate 
Bunun en iyi ~aresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
Kullanmakbr. 

istanbul Vilayetinden: 
in~a edilrnekte bulunan Bebek - istinye yolu arasmda yolun tesvsi! 

i~in yapJlacak hafriyat esnasmda kayahk mahallerde hergiin 16 - 18.30, 
12 - 12.30, 9 - 9.30 saatleri arasmda ikinci bir ilana kadar glinde u~: def• 
lag1m ablacagmdan bu zaman fasilalan esnasmcl.a yolun kapah bulund~' 
rulacag1 ve denizden ge~en vesaitin de sahilden asgari 200 metrelik b1t 
mesafe dahilinde bulunmamalan liizurnu ila.n olunur. ( 4634) 

(Jim tobumu 
Londrada me$hur Raynes Park muessesesinin ekstra ekstra marka :12 

librelik hakild Ray,gras ~;im tohumu Tiirkiyede yalruz miiessesem naJlllllB 
gelmi~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu t;im tohumunll 
bahce sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Valof han, 4 fincii kat 18 No. da Bah~e Miman Mevhld Baysa) Tel: 

denbire yamld!giiDI anlad1rn. Demin de 
si:iyledim ya, seni ilk gordugiim giin ~ok 

begenmi§tim. Sonra, birdenbire her§ey 

degi§ti. Sen de degi§tin; benim gi:iri.i~iim 
de degi§ti. Gitgide, hele bir arada ya§a· 

dik~a, ilk gi.inlerdeki sevincin, sevginin 

yerine derin bir iiziintii ~oktU. Hergiin 
yeniyeni <;ocuk!ukl~r yapiyordun; hi~ yak

tan gi.iriilti.i <;Ikanyordun.Bunlarm i<;inde 
sana yara~anlar da vard1; seni biraz da

ha gi.izelle§tirenler de vard1; sana hi~ ya
ra~mlyanlar da, seni kiic;iiltenler de ... Da

nlma ! .. Artik bunlar gec;ti de onun i<;in 
soyliiyorum. Hepsi unutuldu... Eger S'!n 
sormasaydm, eger ben de sana, ba§mdan 

sonuna kadar hesab vermek istemeseydim, 

artJk hie; birini kurcalamazdim; hi<; birini 

agz1ma almazd1m. Mademki sordun, rna· 
demki a<;IldJ, bugun burada bir kere da!:ta 
konu§ahm, sonra bi.isbi.itiin kapatahm, bir 

daha da ac;m1yahm. Onun ic;in si:iyledik

lerime eucenme, Perihan ... Beraber ge -
c;irdigimiz dort ay ic;inde beni c;ok klr
dm I. Belki sen de ken dine gore busbUti.in 

haksiz degildin. Beni tammiyordun; se

n in i~in ben, kendini satmi§ bir adamd1m. 

- ~ 
k1yordun. Hakh bile olsan, bana pek d~ 
kunuyordu. Si:iyledig~in si:izlerin ac1hg1 d 

k~A 

gil, beni en ~ok iizen, senin bu kadar u .. 
c;iik di.i§mendi. Bunlan sana yara§tira111' 

yordum, Perihan .. Sonra, ikide birde I'~ 
kanchk giiriiltiisu <;1karman ... Hele bll tr 
Jar o kadar manaSIZdi ki .. Beni helll k:,. 
dine yabancl tutuyordun; yamna ya.kl 
tumiyordun; hem de kiskamyordun. ol~ 
cak §eY miL Birbirimizden uzak 13~ 
mak ilkonce bana da uygun goriinrtlll;. 
tu. Senin yerinde ba~ka bir kadm olsa Ill 
d1, seni bu kadar begenmemi~ olsa)'t-t' 
belki aldumazdim. F akat saymakla J~o 
miyen gi.izelliklerin, inceliklerin de. "~d Jl 
Bu kadar begendigim, belki de gtt.h ~ 
gizliye sevdigim bir kadmm her ak§AJll ~ 
da kapiSini yi.iziime kaT§I kapamasl, b1 • 

G .. oe~ 
en derin yerimden yarahyordu. un 

gune kmld1m, giinden giine sog~~: 
Kendi kendimden de, beraber ge~tr , 

miz hayattan da, oynadiglffiiZ bu 0~ 
dan da sogudum. Senin, U§ak tutar ~~· 
para ile kendine bir koca bulmaga ka di' 
man nekadar sac;ma ise, benim de. ~en bf 
me bir roman mevzuu ~Ikarmak 1~111 dj. 
giiriilti.iye kan§mam, o kadar ijr~~l 

unu hilivr.rrl11m ilcirlP h'r..I,. ~~1ma lea- r ArkllS1 ~~"' 
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Usta· 

tam it 
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ngiliz ~kQ.rnd_a.r ar• 
[Ba§tarafa 1 inci sahffede] raya ~tkmt~lardtr. Bu sabah 51sh olan ha- kutles1 lnglhz K~al v~ ~rahc;esmm .P~rl~k zamanmda gostermi§tir. Sonralan §ekli muazzam bir tezahlirline vesile te kil et-

iiniformas1 giymi~ti. Halkm alkt§larma va, saat on bir bu~uga dogru a<;1lmt~tlr. ve mutantan ge~t.§lenm seyre~mek tc;m IS· degi~mi§tir. Fakat harb ate§inin yogurrnu§ mi$tir. Yirmi sene sonra AltmcJ Jorj'un 
selamla mukabele ediyor, tamamile si • Giine$ parlamaktadu. . tasyond~.n ~anciye ~ezaretlne kadar o- oldugu tesanlid asia bozulmamt§tlr. Bu- ziyareti iki milletin sulhu muhafaza et • 
Yahlara biiriinmli$ olan ve elbisesinde _lie; Karada .m~~aatm . Ian yol.uz.e~t~d~~ ~hs kord~nunun ~rka- giin diinyamn gec;irmekte oldugu manevi mek i~in yorulmak bilmez bir surette gay-
beyaz ~i~ek ignelenmi~ bulunan Krahc;e Bulonya 19 - lng1hz Krait, An§an• smda .bubmm <;Igmyordu. Btlhassa IStas· buhran ic;inde sulhun enternasyonal ka • retlerini birle$tirmege devam etmek hu-
ise tebessiim ediyor ve elile halk1 selam• tres y~tm1 terkettikten s~n~a _Frans!~ Ha· ~?n ClVan~~a asker kordonu h.al.kt giic;- nuna riayet dahilinde muhafazasma ve susundaki azimlerinde bu dostlugun te
hyordu. _ riciye Nazmna dogru b1T tk~ ad1m 1lerle- lukle tutab.1hyordu.~~erek garm 1<;1, gerek hergiin sarfedilmesi icab eden gayretler- madisinin ve kuvvetinin bir amil olarak 
. Kral ve Kralke, ha$1armda .Lord Ha- mi§tir. Elinde bir giil demeh tutm~k~a o- alaym tak!.b ede:-egi yol bayrakl~rla d.o- de en kiic;iik bir gev§eklige tahammiihi mevcud bulundu~unu ~ostermektcdir. 

hfaks bulunan refakatlerindekt zevatla Ian M. Bone, Krala yakla§arak elmt stk· nattlrni§, suslenmt§ ve hahlarla do§'enmt§· yoktur. Yeni !ngiliz Kralmm Delhi'de Hindis • 
birlikte trene binmeden evvel ktrrniZI ha· mt• ve Kralic;enin onlinde igilerek, giil de· ti. Muhtelif askeri smtflara mensub 35 bin M · t 1 · · p · t b I 'k' t 1 t f t'l · d 
11 

. "dd • . . . . ,. \ I 'k' f d ~ 1 a)es e ennm ans e u unu~u. 1 II an mpara oru s1 a 1 e ta~ g1yme en ev· 
1 ar dii•enmi• alan nhttmda btr mu et mett'ni mii•ariimleyhe takd1m etml~hr . Str asker yo un 1 1 tara m a selam duruyor- I k t' .. t u · b' 1.¥. . . 1 k d' l'k' h · · d • b' F ' ' . ' ¥' • • • • .. • t . . mem e em mu~ ere~~. I§ H 1g1 azmmm en ve en 1 merna 1 1 ancm e resmt u 
rans1z sefareti erkam ve d1ger haz1 ze· Fips de Kralic;enin hu~u~unda. egllmi§ttr. du. Bmlerce c;oc~k ellennde kuc;uk nglh~ yi.iksek bir delilidir. Bu tam ve miikemmel ziyaret yapm1~ ve ilk ziyaretini F ransaya 

vatla gori.i~mii~lerdir. Bu esnada Krahn tremm Panse kadar bayraklan oldugu halde Fransayt temsll lh tahsis etmi~ olmast nazan d'kk t' lb t-
Duvr'dan hareket rekecek alan Aerodinamik lokomatif ka- eden ve misafirleri remzi olarak selamh- antant su un lehine olarak emniyetin en mekten hali kalmtyacaktir ~ da 

1 
~e d~k' 

D . ,. K l K r b' k h k r . d I b . esash unsurlarmdan biridir. Hic;bir devlet . u a $lffi I I 
uvr 19 - Amiralhk dairesl yatl tara baglanrnl§hr. ra ve ra tc;e tr ac; yan ey e tn ctvann a yer a ffil§ utunu· bundan ku§kulanamaz. Ciinkli diger dost- ziyaretin medluliinii ve halihaztrdaki ah-

<0:n&antres>> Kral ve Kralic;eyi hamil ol· basamak r 1karak peron. a gel.m.i.§ler.di.r. Bu yordu. . . . . I kl dd d h' d val ve •erait dahilinde bu z1'yaret1'n yu"k-
d 

¥ 1 h " 1 T 16 50 d u an re e er rna tyette egildir.» ' 
ugu hal de saat I 0,55 te Bu onyaya a· strada bir <<haztrol» nldast l§tb mt§tlr. ren lstasyona sa at ' e gtrml§hr. sek siyasi ehemmiyet ve &iimuli.inii goster-

reket etmi$tir. Rrhbm hmcahmc; d?lm.u.~- RJhttmda birikmi§ alan halkm alkt§lan Borular c;almml§ ve mlZlka da lngiliz mil- Reisicumhur Lobron, iki hi.ikumet tara- mektedir. 
tu. Limanda gemiler Franstz ve lngthz arasmda Kral ve ~"rali~~y~ generall.erl.e li havasmt c;almt§ttr. fmdan sarfolunan gayretlerin bu canh ha- 1918 de oldu~u ~~:ibi bu defa da bu 
bayraklarile donablmJ$b. diger zevat takdim edilrnJ§tlr .. K.ra.I .• tht~- Reisicumhur,ve Madam LObron, yan· kikate daima artan bir parlakhk vermesi biiyiik tarihi hadiseye Bulonya ormam • 

B l 
-'d f k 1 b ·r·¥ t ft 1 d b ld temennisir.de bulunarak sozlerine nihayet u onyu. a ram resmini j a etme te o an o ~ug.~ .. e I§ ann a litiin resmi zeva.t o ugu halde, nm ufac1k ;stasyonu $ahid olacaktir. Bu 

Bulonya 19 - An§antres ya.tt, .sa.at ve birinci piyade alaymm sancag1 onunde vagondan inen lngiliz Kral ve Kralic;esi- vermi§tir. ufak istasyonun yamba~mda muazzam 
12,30 da Bulonya limamna . gJrmi~tu. tevakkuf etmi§tir. Bu mada Marseyyez ne dogru ilerlemi§lerdir. Asker selam res- Kralrn cevabt bir istasyon in&a edilmi$tir. Bu istasyo • 
Y ata refakat eden gemilerdek1 ~orulann mar§t c;almmi§hr. _ . . mini ifa ediyordu. 1ki devlet reisinin mii- Kral cevabmda, Reisicumhurun cemi • nun harici bayraklar ve c;ic;eklerle tezyin 
selam1 ortahih ~mlatrnt$tlr. Bahnye efra· Mekteb c;ocuklan evvela lngtltz milli Iakatt fevkalade samimi olmu§, hi.ikiim • lekar sozlerine ve bugiin kendilerine yap1- edildigi gibi dahili Goblen haitian ve 
dt selam resmini ifa etmiderdir. Krahn mar§tnl ve mi.iteak1hen Marseyyezi teren- darlar beraberlerinde Franstz ricali oldu- ]an hararetli kabulden dolay1 te§ekki.ir ktrmJZI san kuma~larla si.islenmi~tir. ln
~ahsma mahsu.s ~!an bayrak. An~an~l:s nlim etmi§lerdir .. Kr.al!c;e, c;ocuklara tebes- gu halde askerin onunden g~erek istas • ettikten sonra §Oyle demi§tir: Riliz Krait ve Kralic;esi istasyondan ~~ -
ratmm arka duegmde dalgala~makta b'. si.im etmek surettle tlhfatta bulunrnu§tUr. yondan c;tkrnl1lardlr. «- T ahta <;JktJktan sonra harice olan karlarken iki memleketin bayraklanm ta-

b~~ikbal merasimine i~tirak etmt~ olan IT Bulonya'dan hareket Alay protokol mucibince te§ekkiil et • ilk seyahatimizi Bi.iyiik Britanyanm bir ~ryan muazzam direkler ve Fransanm bir 
ol"k k t 12 35 re selam mcra· · 'kb I · · k · ~ .. £5 er, .sa.a B ' ' K Ila ya- B l<>nya 19 _ lngiltere Krait ve mi§ ve merasim arabalan saat 17 de hare- ~ok mii§terek hattralar ve fedakarhklarla tsh a ]esh yapma ta oldugunu goste • 

51mbm1 1 a e~J§htJr.lb~raz ~onr_a ra 1' om- K )~resi saat 13,25 te hususi trene bin· ket etmi§tir. Alaym oniinden ve arkasm- bagh bulundugu bu dost memleketin asil ren altm kaplama pir heykel oniinde bu-
nt a$mda 51ya e 1se gtymt$ ve so ra "' • d 1 k .. 'f 1 .. · .. fr I · k k · p · k b' lunacaklard1r 

b 
. kl k 1 Krali<;e mi$lerdir Tren saat 13,57 de hareket an par a um orma 1 suvan mu eze en hii umet mer ezme, anse yapma tzim · 

zuna eyaz Ct~e er ta IDI~ 0 an . • r d irin derin bir meserrettir. Franstz gazetelerinin hMaretli 
Yatm arka gi.ivertesinde gori.inrnii$lerdir. etrni$tir. ge Iyor u. . _ _ ,. 

F h
"kA . tngiltere Paris yolunda Alay, Pans halkmm fastlastz alkl§lan lki memleket aralarmdaki denize rag- ne,riyatr 

Kral ve Kralic;esini selamlamaga memur Bulonya. Siir. Mer 19 _ Kral ve v~ <~ya§1a».s1 ;siKen a1rasmKa a
1
.g1r .ag1:,1lehrle- men kendi mukadderatlarmm online ge- . Paris 19 _ Aksyon Fransez'den ransa u umetl namma · d ~ ~ · 

alan M. Jori Bone, vapurun arka gi.iver· Kralic;e, refakatindeki zevatla birlikte, hu· ~J§t!kr: nglftz ~~a lve I radic;est mute ey- ~ilmez bir tarzda birle§tigini gonnii§ler- Omanite'ye kadar muhtelif temay\iller • 
tesme doihu ilerlemi~tir. Y atm iskeleye susi trene binmi§ler ve vagonun pencere- Yl~ I I tara 1 s~ am lyor ar I. dir Vt miinasebattmJzm bugiinkii kadar deki biitun gazeteler, lngiltere Kral ve 
Yana~mast i~i sa at l 2,38 de bMlarniSttr. sind en istasyonda kalanlan pek nazik bir Elr:z:e •araymda samimi oldugu bir devreyi hahrlamakh- Kralicesinin ziyaretlerini hararetle kar~1-
Yat, saat 12,40 ta nhtuna yanajrnJ§tlr. surette selamlarnt§lard1r, Paris 19 _ Kral, ikametine tahsis olu- gimiza imkan yoktur. Uzun ve s1k1 bir i§ lamakta ve bu ziyaretin neticesinde Fran-

Hiikiimdarlar karada M. Bone, Kral ve Krali~eyi hamil hu- nan hariciye nezaretine girdigi vakit tarihi birligi gostermi§tir ki, iki memleket ayni sdtz • ~ndgiliz anlasmasmm resanet kesbe· 

B 1 19 A t t
. saat d 1 elb1'selt' b1'r baltac1 u"r defa baltastntn 5... ideal ve memleketlerimize en elveri§li o • ecegm en dolaYI memnuniyet izhar et· 

u onya - n§an res ya I, susi trenin hareketinden 5 akika evve " "' k d' j 12,40 ta karaya yana$rnl$tlr. M. Bone, kalkan trenle Parise gitrni§tir. ptru yere vurarak Krah selamlarnt§tlr.. Ian demokratik prensiblere ayni baghhk- mel t.e uher. Gazheteler, bu fziyaret me • 
saat 12,45 te yata binmistir. fngiltere Kral ve Kralic;eyi hamil tren, hareket Arkasmdan Kralice girm4 ve onu da iki Ia ve keza ferd hiirriyetinm iyiligine ayni ~e ~s~ne h ~men kemen s1ahi1elerinin Hf
Kral ve Krali~esi saat 12.50 de karaya ederken, bi.iti.in halk, ingiliz hiiklimdarla· defa baltasmt yere vurarak selamlamtstlr. imanla miitehassis bulunuyorlar. Diger ~sml~ ta. s~s eftme te fvle ngi tere Kral ve 
r1km

1
•Iar ve •1'ddetli alkt•larla selamlan· Alay methalde tekrar te•ekkiil etmi• ve bi.iyiik milletlerin de i§tirak ettigi bu si- ra u;esmm 9togra anm ne~retmekte • 

" ~ ~ ' nm samimi ve co§kun bir surette alkttla- ' ~ F dirler. lnt~lard1r. muazzam merdivenin her basamagmda yasetten miiftehiriz. akat bu siyasetin a· 
SehirJe te:z:yinat rnt§br. yahn ktlm<; duran muhaf1zlarm arkasm • g1r mes'uliyetler tahmil ettigini de mud- Potit Pariziyen, siyasi diplomatilt ve 

Bulonya' l 9 - Biiyiik bahkc;thk li • Bulonya' dan Parise ka'dar demiryolu dan ge<;ilerek yukan <;tktlmJ&tJr. Bir mud- rikiz. Bu siyaset yiiksek ktymette ve kuv- askeri bir<;ok zevatm beyanatmt ne~ret· 
I t 'I' boyunca askeri ktt'alar dizilmi§ bulun· det sonra Rel'sJ'curnhur 1'le Bayanl Kral vette kiyasetli asil vastflan icab ettiriyor. mektedir. 

Jnammn halk1 cadde ve nhttm an n~1 tz k d ve F ranslz bayraklarile tezyin etmek hu-- rna ta Jr. p • "' ve Kraliceden aynlml§lar ve Elize sara· Aramtzdaki dostluk hakikaten inhisar- Figaro gazetesi, !ngiltere Kral ve 
susunda adeta vatanperverane bir miisa - arrlfe yma donmli$Ierdir. ci olmad1g1 gibi hi<; bir devlet aleyhine Kra.li~esine ho$amedi beyamn1 mutazam· 
baka yapmt~lardu. Diindenberi binlerce Paris 19- Bi.itiin Paris lialki bugi.in Saat 17,45 te Kral ve Kralic;e Elize de mi.iteveccih degildir. mm olarak edebiyat, ilim ve san'at adam· 
! iliz. ~nliklere i~tirak etmek iizere ka- ~ehrin garbine akm etmi§ti. Kesif bir balk sarayma giderek Reisicumhur ile Baya • Hi.ikumetlerimiz, sulhu tehdid eden lanmn yazmt& olduklan elyaztlanm ne5· 

l0Dg'" u i'da·g~'i'n"hiy' "irs evei"ien'g"l'nl' "¥'8''' y "8p""li£"d"jil d"l se i;~:::y;;t~:l!ler~:~!i:t;::::~::; :::' ;.~·~~:~:~d;' i~l:~~iy:~~:.:::;::.~ '"~~:~~ gazete!... F nnsanin i\ltinci Y hediye etmi~tir. anla~alarla halletmek emelindedir. 1ki Jorj'la Kralil;e Elizabet'i huyiik bir ~evk-
Halkm alk &lari arasinda hariciye ne- memle etin istedigi, hakiki bir j birligile le ka r~Ilamaga haZJrlanmakta olduguna 

Zonguldakta 60)000 lira sarfile bir _!is~. ~inas1 yaphr~n Mehmed 
<;eliker ile binanm bugunku m~a vaZiyeh 

Zonguld k tiiccanndan Mehmed c;e- nesinin bulundugu tepenin yamacla • 
liker z a ldak kasabasmm ve vilaye· nnda, Zonguldaga nazrr ve ha.kim bir 

' ongu k'ded' M kt b' bah · · · b' tinin b'r 1. ihtiyac1 oldugunu gO-re- mev 1 1r. e e m ~es1 1~m 1raz 
1 1seye d h . t 1 u 'b' · rek 60 OOO 1. rfile bir mekteb binas1 a a araZl sam a macag1 g1 1 o c1varda 

' tra sa k ,_ b' b' d . . l.k Yapttr u k r vermi ~ ve gec;enlerde yanm al!lu~ 1r ma a 1stun a ve 
mag a ara " . . . . 1 ed'l k .. " t 1 . ik t' ba~lad ¥ • t hayl1· ilenlerm~tlr tkrna 1 ere ogre men erm arne t· 

" tgt m§aa , " : . 
rvTehmed <;eliker, in§aata bizzat kendt ne tahsJS ol~naca~t~~· . . 
nezar t t kt 'b'namn yeni ders Memleketme buyuk b1r htz.mette bu-

e e me e ve 1 h . tl ' M h d ,., l'k . Yth ba 1 · yhil sonuna ka- lunmu§ alan amtye 1 e me ..... e 1 en 
§ aymctya, yam e . d · f k d' · dar b't · .

1 
. . . 1• gayreti sar· tebnk ve yur 1r aru nanuna en tsme 1 1r1 mes1 1c;m azam .. . 

fetmektedir. Mekteb, memleket basta- tegekkur edenz. 

~illi roman: 22 

. - Hoppa Ia! .. Gene bak beni Miyle
~Yorsun, sonra da: <<Anlatma bana 

l'nlan . .. » diyorsun. 
- Peki ... Sen yalmz benim sorduk

lanma cevab ver. Fena §eyler nedir? 
- Fen a §<!yler ne midir? Sen Hay

dan bilmezsin ki ... Rak1y1, esran c;ekince 
ba§ka adam olur 0 . Addrn degil, cana
Var olur. 

- Ey?.. Canavar olur da ne yapar? 

- Ne yapacak: Paralar! .. 
- Kimi paralar? 
- Kimi akhna koyduysa.. . Kerime 

h:nct var demiyor muyum? Fa kat daha 
ZJyade N ermine klztyor ... C:iinkii kogul
rnas~nt ondan biliyor. 

- Kerimin kuiU.be gelecegini ne bilir 
Haydar? 

- Bilmez mi? Her sene yazm buraya 

Yaz:an: SERVER BEDJ 

gelir onlar. Haydar da g~en sene bir ay 

tatil yapttydt. 
Haydann her ismi ge<;tikc;e F erhadm 

.. I . .. "ne geceyanst Galatasarayda goz en onu , · .. 
Melegin i.istiine yliriiyerek suratma mut-
hi$ iki tokat indiren, ktsa boylu ve ukna7, 
iri kafah ve iri yap1h, kahn boyunlu, blr 
anda kadmm iisti.ine yiikleni~ine ve saldl-

d. . l dt 
rl§ma h.ayran olmaktan ken Jnl a a~a -
gt kiistah tip geliyordu. Bu mahluktan 
her~ey iimid edilirdi amma gene. de Me
le8in korkusunda vehme benzty n c;ok 

~eyler varch. 
- Pelcala ... Bu bahsi kapat arttk, 

dedi, fazla vehme kaptlma ... Adam ol
diirmek, adam oymak o kadar kolay 
degil. .. Bunlan diisunme.. ;deJim ar· 
t1k ... Hergiin, ogle yem 
saat iki ile iki buc;uk arasmda 

zaretine donen fngiliz Krah orada Pa • milletlerin saadetini temin eylemektir.» is<1ret etmektedirler. 
risteki el<;:ileri kabul etmi~ ve onlarla mu- Hariciye Naztrlart araatnda ilk Vindsor Diikii Napolide 
sahabede bulunmu§tur. 

Ziyalet miilakat Napoli 19 - Duk ve .Di.i~es Do 
Paris 19 _ !ngiliz hiikumdarlan Eli· Paris 19 - Franstz Hariciye Nazm Vindsor'u hamil olan Gugsar yah diin 

ze'ye geldikleri vakit boru ve trampeta ile Bonnet ile lngiliz Hariciye N azm Lord ogleden sonra buraya gelrni$tir. 

selamlanmt$lar ve m1z1ka !ngiliz milll 
mar~m1 ~alrnl$hr. Arabadan inerlerken 
te$rifat miidiirii ve Elize asker! kuman • 
dam tarafmdan kar$tlanm1$lardtr. 

Halifaks yann o~le iizeri ilk mi.ilakatla • 
nm yapacaklardu. Bu miilakat miiddeti 
bir bu~uk saat olarak tesbit olunmu&tur. 

Reisicumhur yamnda Bayan Lebron 
olduiu halde misafirlerin istikbaline git • 
mi$ler ve onlan Mura salonuna gotiir • 
mi.i$lerdir. Orada davetlilerin takdiminden 
sonra Reisicumhur Krali<;eye Kral dii 
Bayan Lebron'e kolunu vererek yemek 
odasma gidilmi$tir. 

Reisicumhurun nutku 
Paris 19 - Reisicumhur LObron bu 

ak§amki ziyafette 1ngiliz Krahna hitaben 
soyledigi nutukta F ranstz milletinin me
serretine terciiman oldugundan dolay1 
bahtiyarhgmt beyan ettikten sonra demi~
tir ki: 

«- En c;etin imtihanlar ge1;iren ve ay
m hi.irriyet ve sulh idealini besliyen Fran· 
SIZ • lngiliz dostlugu ancak insanltgm k.ty
meti hakkmda ayni dii~lincenin temin ede
bilecegi bir saglamhk elde etmi§tir. Y edin
ci Edvard'm teyid eyledigi bu antant ne· 
kadar miiessir oldugunu Umuml Harb 

rada bulu~ahm. Ar.ladm m1? Y arm ge
lirsin. ~imdi dosdogru adana git, yat. 

Arabaya bindiler. Donerken pek az 
konu§Dlu§lardJ, Kuliibe gelmeden evvel 
aynldtlar. F erhad, tek ba§ma iskeleye 
kadar giderek pastactda bir dondurma 
yedi. Sonra ag1r agtr kuliibe dondii ve 
bahc;eye ugramadan, odasma girip yattl. 

_ S,abahleyin c;ok erken uyandt. Oda -
smda kahvaltiSlnt ald1, tra§ oldu ve saat 
dokuza dogru, bir sabah gezintisi yapmak 
ic;in kuli.ibden c;Jktt. Birkac; adtm ylirii
yiince, baktt ki Hale, onde, tek ba§ma 
gidiyor. Ko§tu, yanma yakla§tt: ' 

- N ereye? diye sordu. 
K1z ince mavi benekli, beyaz eponi 

elbisesini giymi§ti, elinde ne c;anta, ne de 
paket vardt: 

- Yiiri.ikaliye kadar gidecegim, de
di, fakat denize girmiyeceg1m. Y al
niZim. Camm stluldt. ~oyle yuriiyorum. 

- Mecdi nerede? Hal a kalkmarnl§ 
mt? 

- Ablasi hastalanml§. Sabahleyin 
lstanbuldan telefon ettiler. Sekiz vapurile 
gitti. Annem babam da heniiz a§ag1 in
mediler. Diin gece iki buc;uga kadar o
yundan kalkamarn1§lar. 

- Kazanmt§lar m1? 

Ogleden sonra Ba§Vekil Daladye'r.in 
de i$tirakile iki hariciye nazm gori.i~me· 
lerine devam edeceklerdir. 

Britanya heykeli a~rldr 
Paris 19 (Hususi) - Mare§al Peten 

ile lngiliz Mare§ali Lord Keven, Bulon
yadaki Britanya heykelinin resmikii§adt 
miinasebetile hirer nutuk irad ed<!rek 
F rans1z - lngiliz dostlugunu kaydetmi§• 

lerdir. 
Kii§ad merasiminden sonra heykelin o

niinden geyen ilk vapur lngiliz Kralmt 
FraLsaya gotliren vapur olmu§tur. 

Paris :z:iyaretinin aembolik 
manaBl 

Paris 19- Havas ajansmdan: 
Miitarekeden sonra Parise gelen ilk 

miittefik devlet reisi Be~inci ]orj olmu~
tur. Kendisinin Bulonya ormam istasyo
nuna muvasalatl, tekrar kavu&ulmu$ olan 
sulh ic;inde, FransJZ - ll}giliz dostlu~unun 

- Bilmiyorum. 
Birkac; ad1m ylirudi.i~er. Fe~~~~ kllln 

yalmz kalmak isteyip tstemed1g1m belli 
edecek bir i§aret bekliyordu. 

Hale sordu: 
- Eva'dan mektub ahyor musun? 
Bu sua!, aralannda en mahrem bahsi 

konu§maga davet ediyordu. F erhad se-

vindi: 
- Hayu I dedi, belki hiliyorsun, Eva 

giderken bana bir mektub b1rakmt§h, bir 
daha yazmadt. 

Ktz ha§Jnl deniz tarafma c;evirerek ha
fif bir riizgarla dagtlan ince ve sitemli 
bir sesle: 

- Bilmiyorum, dedi. 
- Mecdi sana bahsetmedi mi? 
- Hay1rl 
- Cok iyi. Ben sana esasen bu mese-

ley1 ac;mak istiyordum. Sorduguna c;ok 
memnun oldum. Mecdinin bahsetmemesi
ne de biraz §a§mak laztmdu ama ... 
Man~ h bir duru§tan sonra ilave etti: 
- Ben buna hayret etmem. 
- Ben Eva'mn nic;in gittigini de bil-

mtyorum. 
F erhad geni§ bir adtm a ttl, ktza dogru 

dondii ve onun yolunu keserek durdu: 
- Bunu tahmin etmedin mi? 

Tiyatro ve sinema 
fiatlartnda ucuzluk 

Tiyatro vc sinema vergilerile DarlilA· 
ceze hissesini indiren kanunun Dahiliye 
Veka.letinden telgrafla vilayetlere teb
lig cdildigini yazm1~hk. Bu kanun ti
yatro ve sinemalarda kontrol hakkmt 
maliye memurlarma verdigl i~in bura
daki Dariilaceze memurlarmm vaziie
leri nihayet bulmu§tur. 

Diger taraftan yeni kanunun tebli~i 
iizerine Belediye 1kttsad miidiirliigii bu 
kabil yerlerin fiatlannda yeniden ten· 
ziliit icras1 ic;in tetkikata ba~lam1~br. 
Evvelce yaptlan tenzilattan maada ye • 
niden miihim miktarda tenzilat yap1 -
lacakttr. 

Almanyamn yeni Briikael 
el~iai 

Berlin 19 - Fiihrer, Alman te§rifat 
miidiirii M. fon Biilov - ~vant't Alman
yamn Briiksel sefirligine tayin etmi§tir. 

Hale temiz gri gozlerini bulanduan 
bir yalanla: 

- Hayu I dedi. 
F erhad elini cebine att1, bir mektub 

c;1kard1 ve Haleye uzath: 
- Oku! dedi. 
Mektub almanca yanlrnt§h. ~u iic; 

sa tlrdan ibaretti: 
«Seni Halene b:;ak1yorum ve memle

ketime doniiyorum. E§yamm arasmdan 
ancak bir el c;anta;m1 dolduracak §eyler 
aldtm. Sen,i,n bana en buyiik hediyen, 
halirandtr. Otekiler kalsm. Ebediyyen 
veda.» 

Hale, heyecanlanm yiizliniin sade bir 
hayfet maskesi altmda sakhyan ifadesile 
mektubu okuduktan sonra F erha.da iade 
etti: 

- E~yalarim goti.irmemi§ mi? dedi. 
- Haytr I Biiti.in elbiselerini, miicev-

herlerini buakm1~. 
- Mi.icevherlerini del 

- Evetl 

Halenin yiizi.indeki hayret <lerinle§
mi§ti. Gozl eri dalan k1z mml dand1: 

- Hayretl 
F erhad, ic;inde Hal en in anlamasini is

tedigi manalar titriyen bir sesle: 

- Evet, dedi, fakat hakb varl 

Frans1z - Alman 

ikt1sadi anlasmas1 
' 

Bu anla~mantn bugiin 
parafe edilmesi 

muhtemel 
Paris 19- Franstz ve Alman heyl'ti 

murahhasalan ticari mahiyetteki ba~hca 
meseleler iizerinde bugiin bir anla§rnaya 
varml§lardtr. Bu anla§manm yann parafe 
edilmesi muhtemeldir. Anla~malar a~ag1· 
daki uc; noktayl ihtiva eylemektedir. 

1 - l 0 temmuz 193 7 mukavelesinin 
tecdidi ve Avusturya ile Almanyanm bir
le§mesi iizerine hast! alan yeni ~artlar vii· 
cude getirilmesi, 

2 - Franstz maden istihsalatile AI .. 
man kok komiirii n:iiibadelelerinin keza: 
tecdidi, 

Y eni anla~ma F ranstz • Alman ticaret 
miibadelelerinin olduk~a azalmasm1 intac 
edecektir. 

Mali meseleler ve bilhassa Avusturya 
borclan bilahare Berlinde gorii ~iilecektir. 
Bir Franstz heyeti Berline gidecektir. 

--------- (a.a.)~ 
Pariste yeni ~1kan 

bir ~orab modasl 

Her f1rsattan bir gosteri§ vesilesi «;l• 
karan Franstz kadmlan, lngiliz hiikiim~ 
darlarmm Paris seyahati miinasebetile 
de yeni bir ~orab modas1 <;lkarnu§lardtr. 
Resimde gi:irdiigiiniiz vec;hile, tngilu 
bayrag1 ~eklinde boyanmt§ c;orablar ... 

M. Dikson ~erefine 

hususi ziyafetler 
[Ba§tarat: 1 tnci sahtfedeJ 

kathyan otelinde istirahat etmi§ ve ak. 
§am yemegini 1§ Bankas1 Umumi mii ~ 
diirii Muammer Eri§in hususi davetlisi 
olarak, mumaileyhin <;iftehavuzlardaki 
k5§kiinde yemi§tir. 

Muammer Eri~in vermi§ oldugu ziya
fette, Hariciye ekilimiz Tevfik Rii til 
Arasla :i:ngiliz sefiri Sir Persy Loren de 
davetli olarak bulunmu~lard1r. 

Ziyafet, c;ok samimi bir hava ic;inde 
gee; vakte kadar devam etrni§tir. 

Mr. Dikson'un daha bir miiddet §en· 
rimizde kalacagt anla JlmaktadJr. 

- Hakkt m1 var? 
- Mektubun ilk ciimlesini okumadm 

mt? 
Hale cevab vermcdi. Bir miiddet hie; 

konu§madan yiiriidi.iler. Ferhad gittikc;o 
titriyen sesile dedi ki: 

- Eva satm almm1 degil, sevilmi~ 
bir kadm olmak istiyordu. AramJZdaki 
nikahmhga ancak bu ~artla katlanahi· 
lirdi. Korkunc; b\r wkutu hayale ugra• 
d1. Anladt ki ben onu hi<;.bir giin biiyii!C 
bir ihtirasla sevmemi§tim. Ona kar§l duy• 
dugum §ey bir sempatiden ibaretti. Seni 
tamd1ktan sonra bu ~empatim de giinden 
giine azaltyordu. Zeki kadm, tabii ..• 
Nihayet sezecekti, ~ezdi. Kendisine ver• 
digim biitiin hediyeleri, yiiziiklerine va~ 
nnc1ya kadar buak;p gitmesi, paraya de-
gil, benim a§k1ma k1ymet verdigini gos ~ 
termek ic;in. 

-Bravo! 
- ~iiphesiz c;ok kibar bir jest. Beni 

yerin dibine gec;irdi. 
Hale durdu ve online bakarak omuz

lanru kald1rd1: 

- Hayret ettim, dedi, bilmiyordum. 
- Mecdinin sana bundan hie; bahset• 

memesine §a§'myor musun? 
- Ona da hayret ediyorum. 

[Arkast varl 
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Erzincan 

yak1nda 

142 bin lira sarfile biiyiik 
tesisat yapdacak 
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b I I 1•1 I I •I I I 1- Karadeniz Bogazmdaki Telli Tabye Klavuzluk binasrnm tamirat H AM i YET G E C E S i 
6 I 1•1 I 1•1• 1 1 1 1 i§leri ac;1k eksiltmiye konulmw~tur. 

Erzincan (Hususi) - Bundan bir se
ne evvel tanzim edilerek tetkik ve tas
dik edilmek iizere Naf1a Vekaletine su
nulmu§ alan Erzincan elektrik projesi 
Vekaletge tadilen tasdik ve kabul edil
mi§tir. Yap1lan tadilatta yedi, sekiz bin 
lira kadar fazlahk varsa da cok faydah 
noktalar ilave edilmi§tir. Memleketin 
miihim ihtiyaclarmdan biri alan elek -
trik i§inin bu suretle tasdik1 halk tara
fmdan biiyiik sevincle kar§tlanmi:!?tir. 
Tasdik edilen proje yliz k1rk iki bin li
rahkbr. Bu paramn istikraz1 icin Be
lediye Meclisi toplanacaktlr. OktnlVa 
ve mezbaha gelirleri kar~;ahk gosterile -
rek Belediyeler Bankasmdan istikraz 
yaptlacaktlr. !stikraz muamelesinin ta
kibi i~in de Belediye reisinin ve yahut 
da Valinin bizzat Ankaraya gidecegi 
soylenmektedir. 

I 
2 - Eksiltme, 28/7/938 per§embe giinii sa at on buc;ukta ~ubemiz Ma-

~ I I 1•1 I I I I I teryel Dairesi binalar klsmmda yapllacakbr. 
8 _j I I 1•1 I I I I• 3 - $artname, resim ve ke§ifler bu serviste goriilebilir. 
u 1•1 1 1 1 1 1 1•1 4- Eksiltmiye i~tirak edeceklerin teminatlarile yaz1h giin ve saatte 

- - miiracaatleri. 

~(~C:t I L I l.l 1.:·1 Ill 

$ehrin igme sularmm demir borular
la getirilmesi ~inde Vali tarafmdan bii
ylik alaka ile takib edilmektedir. Bu i~in 
bir an evvel ba~anlmas1 i~in Demiryol
lan !n§aat §irketile mi.izakerede bulu -
nan Vali, istasyonda yap1lacak alan bii
yiik ve umuml su deposuna kadar Ku
rutilk suyunun ta membamdan depoya 
kadar demir borularla getirilmesini De
miryollan idaresinden istem~ ve bu 
§erait dahilinde suyun istasyona geti -
ribnesine muvafakat etmi§tir. Bu su -
retle istasyondaki umumi depoya ge -
tirilecek olan Kurutilk suyundan §eh • 
rin her kO§esi istifade edecek ve her 
ma.halleye bu sudan birer ~e§me verile
cektir. Ileride yap1lacak su taksimab 
projesine gore, her eve su vermek im -
karu da bulunmaktadrr. 

Bulunan eski paralar 

Sol·dan saga: 
1 - Qok yemek yemi:;; alan (ikl kellmel. 

2 - Bir Arab yemegi, biiyiik!<e. 3 - Eski 
bir :;;airimiz, ters <;evirin, korkunc bir bl
<;ak olur. 4 - Dogurtan, doguran. 5 - i!<
kilerin kuvvet!i ve ek§icesi, karLSIZ veya 
kocasiz, fikir ve miitalea. 6 - Sahib, soru 
edati, yapi§kan madde. 7 - Duvarlarm 
girinti ve <;IkmtLSI, ekilen. 2 - Qift<;lnin a
latmdan, karanllk. 9 - Qoplerl bir vas1ta 
ile gideren. 10 - 6rtmek, alfabede bir 
harfin okunu(m. 11 - Bir <;e:;;id dans, baz1 
oyunlar onsuz oynanmaz. 

Yukandan a:;;ag1ya: 
1 - Mefhumu mevcud degil. 2 - Blr 

peygamber, ki:ile, bir rengln tersl. 3 - Bii
yiik havan, eski :;;ovalyelerden. 4 - Biiyiik 
muharrir, kadmlarm miicevherlerinden. 
5 - Alfabede bir harfin okunu§u, terblye, 
yere dii§en bir§eyin <;Ikardigl ses. 6 - Blr 
yemi:;;. 7 - Bir cihet, suyu cekilmi~. 8 -
Kom:;;u bir devlet, Toroslarda bir ge<;id. 9 -
Av olup tutulan. 10 - Alfabede bir harfin 
okunu§u, keder, fiatm kisaltllmt:;;t. 11 -
Rutubet, bir tara!, blr sayl. 
Evvelki bulmacanm halledilmi!! flekll 

1 2 :1 4 11 n 7 s !I 10 11 
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Tercan kazasmm on iig kilometre 
garbindeki Kotiir kopriisiine yirmi da
kikahk bir mesafede bulunan y1k1k ki
lise duvan nam mahalde ~ali§makta a
lan yirmi birinci k1srm demiryollar in
§aah amelesi tarafmdan kmk bir kiip 
iginde bir miktar gilmi.i§ ve altm para r 
bulunmu~tu-r. 

iZMiR 
Ve miilhakatl i~in Cumhuriyet ga

zetesinin tevzi yeri ve ba§bayiligi 
mi.inhas1ran !zmirde Kii~iik Sahleb
cioglu hamnda Esad - ihsan maga -
za51d1r. Diger bilfunum gazete ve 
mecmualar da bulunur. 

Paralar yirmi dokuz adedi glimi.i§ ve 
bir adedi halis altm olmak iizere otuz 
tanedir. Paralarm iizerlerinden okun -
duguna gore muhtelif Tiirk ve Arab, 
islam hiiklimdarlarma ve Sel~uk Ak
koyunlu Tiirklerine aid oldugu anla§ll-
maktadrr. 11 

Haydar Rifabn C ocuk bah~esi 
Erzincanda da bir ~ocuk bahc;esi vii

cude getirilmi§tir. Bu bahgenin tanzimi 
igin sarfedilen para, lbalo ve miisamere 
hasilatmdan ve bilhassa Halkevinde a
gllan bir §apkacihk kursuna i§tirak et -
mi§ alan zengin k1zlarmdan almml§ a
lan be§er lira ile meydana getirilmi§tir. 

Bu bahgenin bir k1smmda ~ocuklann 
eglencelerine mahsus sahncak ve ath
karmca ve oyuncaklar konulmu§, diger 
bir ktsmmda da halkm oturup istirahat 
etmeleri i~in sabit kanapeler konulmu~ 
ve giizel c;alg1 yeri ve dans mahalleri 
yap1lm1§hr. Ak§amlan yiizlerce halkm 
bir dinlenme ve hava alma mahalli olan 
bah~ede haftada iki giin de askeri ban
C!onun ~almasma miisaade edilmi§tir. 

Kayrsi lidanlrgr 
Erzincamn Hah koyiinde hiikt1met ta

rafmdan agllml§ alan kay1s1 fidanhgm
da verimli gah§malar devam etmekte
air. K1rk sekiz bin lira ke§ifli alan yeni 
binalarm yap1lmasma pek yakmda ba§
lanacaktir. 

If" ~ 
Ankara Borsas1 19/ 7/938 
I KAPANI!)I 

1 lngiliz liras1 
100 Dolar 

l
. 100 Fransaz frang1 

100 Liret 
100 lsvic;re frangJ 
100 Holanda 

Ac;dt~ 
6,20 • 

125.85 
3.48 
6.62 

28.815 

KapaDili 
6,20 

126.-
3.48 
6.6125 

28.8375 

florini 69.24 69.2725 
100 Raybi~mark 50.5575 50.60 
100 Belc;ika frangt 21.285 21.3025 
100 Drahmi 1.135 1.135 
100 Leva 1.53 1.53 I 
100 Cekoslovak 

kronu 4.355 4.355 
100 Pe~eta 6.89 6.89 I 
100 Zloti 23.62 23.62 
100 Pengo 24.80 24.80 
100 Ley 0.9325 0.9325 
100 Dinar 2.8575 2.8575 
100 Yen 36.195 36.195 
100 fsvec; kronu 31.965 31.965 
100 Ruble 23.6725 23.6725 

E S H A M ve T A H V t L A T 
T. B. I, pe~in 19.20 19.25 
Ergani 96.25 96.25 
A. D. I ve II, pe~in 40.45 40.65 

\.. ,.) 

e serlerinde n 
Karag5mlekliler ThtilAll 
Etriisk V azosu 
ilk A§k 
lli~in Oliimii 

, Efendl lle U§ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 

1 Oliiler Evi 
Felsefe 
Kiigiik Hikayeler 
Mevud Toprak 

j· Stalin 
1 Lenin Mezhebi 
, Tarih Felsefesl 

Anar§izm 
Farmasonluk -

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

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

100 • 

dersleri 
Evinde hocaslZ bic;ki ve dik~ og

renmek istiyenler i(<in Be§ikta§ 
Diki§ Yurdu direktoru :;>iikrii 
Canal tarafmdan yaZJlan kachn 
terziligine aid kitablarm birinci 
cildi iki, ilrinci ve iigi.incii cildlerl 
iki§er bu(<uk lira olarak yalruz 
Yurdda satllxr. Tagra sipari~lerl 
bedeli pe§in geldiginde derhal gon
derilir. Posta paras1 ahnmaz. 
Adres: Be§ikta§ Akaretler Dibek 

sokak No. 1/2 Diki§ Yurdu 

Dr. lhsan Sami 

Gksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darh~. bo~
maca ve ktzamlk oksi.iriiklerl fc;in 
oek tesirli iliicdtr. Her eczanede 

• ve ecza depolarmda bulunur • 

Dr. HafiZ Cemal 
Lokma1t H ekim 

Dahiliye miJtehasstsi 

I 
lk 

Pazardan ba:ska J!iinlerde oiileden 
sortra saat (2'h tan 6 ya) kadar fstan 
buld.3 Divanyolunda (104) numaral 
husus! kabinesinde hastalanm kabul & 

der. Sah, cumartesi ~nlerl saba! 
c9 'h - 12~ saatlerl hakikl fikarava mah· 
sustur Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

I istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari I 
Cinsi 

Lavare kompoze 
maden komiirii 

Muhammen 
Miktan bedeli 

Ton Lira K. 
250 13 50 

ilk teminat 
Lira K. 

253 13 4/8/938 Per§embe 
Saat: 11 de 

Sirkecid.e Dordiincii Vaku hana liizumu alan yukartda cins ve miktan 
yazih komiir ac;1k eksiltmiy_e konulmu§tur. ihalesi yukanda yazll1 gi.in ve 
saatte Istanbul Vak1flar Ba§mildiirliigii binasmda toplanan Komisyonda 
yap1lacaktJr. l;)artnamcsi hergiin Levaz1rn Kaleminde goriilebilir~ { 4642) 

Tortum Kaymakambgindan : 
Tortumda yeniden yapllmakta alan Hiikt1met Konag1 30 oin lira bedeli 

ke§ifli ikmali in~aah kapal! zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Eksiltme 4 agustos 938 per~embe giinii saat 16 da Hiikfimet Ko ., 

nag1 i~inde Kaymakamhkta yap1lacakhr. 
2 - Muvakkat teminat 2250 lirad1r. 
3 - i:stekliler bu i~in evrak1 fenniyesini Erzurum Nafta Miidiirliigiin

de ve Tortum Kaymakamhgmda okuyaoilirler. 
4 - !stekliler Resmi gaze ten in 7/5/936 tarih ve 3297 sayJ11 ni.ishasm

da inti~ar eden talimatname mucibince 938 takvim y1lma aid. Naf1a Vekale
tinden almmH~ ehliyetname ve Ticaret Odas1 vesikasiie birlikte birinci mad
dede yazth saatten bir saat evveline kadar teklif mektublanm miihiir mu
mile iyice kapablmt§ ve miihiirlii oldugu halde Komisyon riyasetine ver
meleri mercudur. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmaz. ( 4478) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : -----~--1 I - ld.aremizin Cibali fabrikas1 igin §artnamesi mucibince satm ah
nacak 8 aded 2spirator ac;1k eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminah 24 liradtr. 
III - Eksiltme 1/VIII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 da 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
cakbr. 

IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif ve katalok

larmi tetkik edilmek iizere eksiltme giiniinden bir hafta evveline kadar in
hisarlar Tlitiin Fabrikalar ~ubesi Miidlirliigiine vermeleri laz1md1r. 

VI - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gegen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 4564) -. 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme 
Cinsi Miktan Bedell Tutan teminatt Sekli Saati 

Kilo L. Kr. L. Kr. L. Kr. 
Iskarta kanavige 5582 - 13,50 753.57 56.51 Ac;1k art. 9,30 

" c;ul 1385 - 10 138.50 10.38 Pazarhk 10 
" ip 6124 - 19 1163.56 87.26 Apk art. 10.30 

Kmnap «lSkarta,. 1713 - 21 359.73 26.97 " ,. 11 
I - Yukanda cins ve miktarlan yazll1 c 4 • kalem 1skarta sargllar hi

zalarmda gosterilen usullerle ayn ayn sablacakbr. 
II - Artbrma 2/VIII/938 tarihine rashyan sal! giinii hizalarmda ya

Zlh saatlerde Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Sahl? Komisyo
nunda yapllacaktlr. 

III - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlart hizalarmda goste· 
rilmi~tir. 

IV - ~limuneler hergiin Ah1rkap1 Bak1mevinde goriilebilir. 
V - Isteklilerin arthrma ic;in tayin edilen giin ve saatlerde yuka-

rxda yaz1h Satl~ Komisyonuna gelmeleri ilan oThnur. ( 4505 ) 
~ 

I - 'Usklidar Depolar grubuna bagh $emsipaqa Tiitiin Bak1mevi ic;in 
§artnamesi mucibince yeniden almacak 2 tonluk maateferrllat 1 aded yiik 
asansori.i kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli ·6000• lira ve muvakkat teminah c450» liradtr. 
III - Eksiltme 3/8/938 tarihine rashyan gar§amba giinii saat 11 de 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1. 
lacaktlr. 

IV - $artnameler c 30 » kuru§ bedel mukabilinde sozii gec;en §Ube· 
den almabilir. 

V - Asansor Wertheim, Stigler Schindler, A. T. G. Miihleisen Got
tscholc; Mihhlis, Beck, He\lkel, Maylauer, Hans hann Klockne veya !ndus
trie Electromachine c Polonya » « Louis Neubarer Ohemnitz » marka 
olacakhr. 

VI - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektub ve 
kataloklanm tetkik ed.ilmek lizere miinakasa giiniinden en ge~ bir hafta 
ev~eline kadar !nhisarlar Umum Miidiirliigii Ti.itiin Fabrikalar $ubesi 
Miidlirliigline vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika al
malan lazimdtr. 

VII - Miihi.irli.i teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 nc1 maddede 
yaz1h eksiltmiye i§tirak vesikas1m ve % 7,5 glivenme parast veya mektu. 
bunu ihtiva edecek alan kapah zarflann eksiltme g\inii en gee; saat 14 e 
kadar yukanda ad1 ger;en Komisyon Baskanhgma makbuz mukabilinde 
verilmi~ olmas1 laztmdtr. ( 3676) 

Kapah 

Antalya 
Zarf Usulile Eksiltme 

Vilayetinden: 
ilani 

1 - Eksiltmiye konulan i:s: Antalya Memleket hastanesi ikinci k1s1m 
31,881 lira 53 kurusluk insaat : Evvelki in§aatm bakiyesidir. 

2 - Bu i~e aid sartnameler ve evrak §unlardir : 
A - Eksiltme sartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk isleri genet sartnamesi. 
D - Hususi :sartname. 
E - Ke§if evrak1. 
G- Proje. 
istiyenler bu sartnamelerle evrak1 15 lira mukabilinde Antalya Nafta 

Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27/7/938 c;ar~amba giinii saat 12 de Vilayet Daimi En

ciimeninC.e yaptlacakhr. Teklif mektublar1 2490 say1h kanunun 32 inci 
maddesindeki tarifat dairesinde o giin saat 11 «' kadar Vilayete verilmi§ 
olmahdtr. 

4 - Eksiltme kap:\11 zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden yap!lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye J;!i :ebilmek ic;in isteklilerin 2391 lira 15 kurusluk mu

vakkat teminat vermel ~ri ve bundan ba§ka a§agtdaki vesikalan haiz olup 
_getirmeleri laz1mdrr. 

N af1a Vekaletinden alnwuts yap1 mi.iteahhidligi vesikas1 ve yaphg1 i§· 
lere aid bonservisi ve 'A'icaret Odas1 vesikasx. ( 4258 ) 

Preventorium - Sanatorium 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
270 12 

Tutan 
Lira K. 
4935 

Direktorliigiinden : 

Kilo 

10500 

Miieseseye teslim 
tahmin olunan Fi. 

Kuru~ 

47 

Preventorium ve Sanatoriumun 1938 mali yth ihtiyact alan birinci 
nevi dagh~, koyun ve kuzu eti haz1rlanan §artnamesi mucibince pazarhkla 
almacaktlr. Pazarhk 25/7/938 tarihind.e saat 13 te Cagaloglunda Yiiksek 
Mektebler Muhasibliginde toplanacak K.omisyonda yapllacaktlr. 

l;)artname Miiessese Direktorliigiinde gori.ilebilir. 1steklilerin gosteri
len giin, saatten bir saat evvel muvakkat teminatlann1 Muhasebeye ya
tlrarak makbuzlarile Komisyona baiiivurmalan. ( 4625 ) 

I 

ve Ye.vruyu seven bestekllr ve san'atkllr arkada§larJ milftehiren bu geceye 
io:tirak edeceklerdir. Tel: 43776 ......,. 

"t 7 

Beyoglu Vak1flar Direktor liigii ilanlar1 

Muhammen 
ktymeti 
LiraK. 

647.60 Galatada Arabcami mahallesinin Sanzeybek ve Demir sokli" 
gmda 28, 1, 3, 5 sayllx ah§ab evin tamamt. 71 Yukanda yaz1h gayrimenkuliin miilkiyeti pe§in p_ara ile sah~1 16/ll 

938 giiniinden itibaren on giin miiddetle uzahlml§hr. Ihalesi 26/7/938 sa]( 
glinii sa at 11 d.e Komisyonda yap1lacaktJr. Taliblerin ylizde yedi buc;ll) 
pey paralarile Akarat Mahlt1lat Subesine miiracaatleri. ( 463~ 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan1 

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

atid1r. » Bu i§in ke§if bedeli 35406 lira 82 kuru§tur. 
2 - Bu i~e aLd §artnameler ve evrak §Unlardtr : 

A - Eksiltme liiartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi, 
D - Hpsusi ~artname, 
E - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
F - Ke§if ve genel §artnamesi, 
!stiyenler bu §artnameyi ve evraki 2 lira mukabilinde Tunceli Naflli 

Miidiirliigiinden satm alabilirler. 
3 - Eksiltme 28/7/938 peqembe gi.inii sa at 10 da Hozad kazas1 r.fal· 

mlidiirliigii odasm.da yapllacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. t 
5 - Eksiltmiy,e girmek igin isteklinin 2655,51 lira muvakkat temil'19 

vermesi ve a§ag1daki vesikalan haiz olup gostermei lazrmdtr: • b• 
A - Nafia Vekaletinden almml§ 938 senesine aid miiteahhid.lik e 

liyet vesikas1 ve Ticaret ve Sanayi odasmdan almm1~ sicil vesikasx. ~ 
B - Bir taahhiidde en az 20,000 lirahk bina vesair in§aat yap!1l 

oldt:guna dair vesika. ·r 
6 - Teklif mektublan yukanda iic;iincii madedde yaz1h saatten ~~

saat evveline kadar Hozad Malmiidlirliigii dairesinde Eksiltme 1{orll1 

yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 11 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iigiincii ma&.iede yat\. 

, sa ate kadar gelmis olmas1, dl§ zarfmm miihiir mumile iyice kapanrniiii 0 

mas1 laz1md1r. 27 ) 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 46 
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Askeri Mekteblere Maash 
' 

Ogretmen Arantyor 
' Lf lne Riyaziye, Erzincan Askeri Orta 

1 - Kmkkale Askerf San at ses A k ~ orta okulu ile Ankara Ge-
O~{U]una riyaziye, tabii ilimler. Konya . s e~l aziye ogretmenl almacaktlr. 
d1kl! Erba~ hazirlama orta ok~~una bl:er lrtYJan~ veya ogretmenlige ka-

2 t d k"lt" o,l:(retmem 0 an .. .. .. - stekliler en: u ur muktesep haklan goz onune 
nuni ehliyeti bulunan Devlet memurlarmm 
ahnmak sartile 30 : 40 lira asU maa~. 'd ilk memuriyete ge<;eceklere 

Yuksek okul mezunlarmdan olup yem en 
de harem 12 dereceden maa~ verilecektir. d , 

3 - Ogretmenlik ic;in ba~hca ~artlarhl~un:f:i Irh~iz olmak yani ( Lise 
. A ) Ogretmenlik _kanuni v:asif veY.~ks~~e Muhendis mektebinden veya 

ic;;m. l.Jniversite riyaz1ye ~ubesmden, ~ d mezun olmak.) 
Y .. k k 1<. k 1 · · e ~ubesm en u se vgretmen o u u r1yaz1Y 1 .. yuksek okuldan veya orta 
1'. Orta mektebler iGin : Yukanda ykaZI I uabut tl'niversitede imtihan ve
vgretmen okulundan mezun bulunma ve Y 
rerek eh livetname almi~ olmak.) kli bulunmamak. 

B . k lmamak ve erne I . ) Ya~1 45 ten vu an o .. h. meti sarts1z olarak kabu etrnl$ 
C ) Askeri okullarda en az uc; sene JZ 

olmak. tal;Jyanlardan istekli olanlann 
. 4 - Yukanda vaz1h liar~! an . ta~.am.~~ 1 varakasi, niifus tezkeresi su

dllekc;;elerile birlikte hal tercun;esJ, busnu a ehlivetname suretlerini Anka-
reti ve noterlikGe mus~dda~ -~~plom\~:;:ceklerdir. 
rada Askeri LiseJer Mufettll;hgme go k vesaik ve ,l:(enel liartlara na-

5 - Oc;iincu mad.dede va.ZJ.~I elv r~ n v~uzumlu diger evrak sonradan 
zaran ogretmenligi uygun gorulen er e • 870 ~ ( 3082 ) 
istenebilecektir. --.::.. 

Bahkesir Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

. . . Bahkesir • Smdirgi yolunun .1 -f: 896 -
1 - Eksiltm1ye konan .Ili · aki kJsmm tamiratl esas1yes1 olup 21 

10 + 950 inci kilometrelen arasmd b unii saat 10 da ihalesi yapilmak 
~.emmuz 938 tarihine rasltyan p~rliem f eu:ulile eksiltmiye konulmul;tur. . 
uzere 15 giin muddetle ve. kapa 11 .z~;814 lira 75 kuru~ ve muvakat temi • 

2 - Bu tamiratm ke~rf bede 1 

nat! 886 lira 11 kuru~tur. d • 
_ Bu i~e aid evrak $Unlar Ir · etraj cetveli ve malzeme grafikleri, 

A - Ke$if hulasasi, fiat bordro~u\ m eksiitme §artnamesi ve baymdrrllk 
B - Hususi ve fenni liartn~me er e . 

ifileri gene! sartnamesr, 
C - Mukavele ornegi. . • t Daimi Enciimen kaleminde veya 
istiyenler bu evrakr hergun Vrlaye 

Naf1a dairesinde gorebilirler. 1 giin ve saatte Bahkesir Hiikumet 
4 - thalP. birinci. n,.tadde~e y~z~~rafmdan yap1lacaktir. 

Ronagmda Vilayet Da1ml Encu!fet den 938 yih iGin a,Immi~ ve bu i~e gir· 
5 - isteklilerin Na~!a Ve~a l~k~~esikasmt ve ~Jayam kabul miiteahhidlik 

rneye salahiyet veren mutea~h1~1~1 Malsandlgma yatirdrgma dair makbuz 
evrakmi ve muvakkat temm: bl rmr 2890 numarah kanunun 32 nci mad
veya liayam kabul ~anka mer u ~ ihale saatinden bir saat evvel Vilayet 
desi ahkamma tevft~a~¥.zarf rya~~uz mukabilinde vermesi laZ1md1r. 
Daimi Enciimen ReJs~tgme.kmal r kabul edilmez. ( 4167) 

6 - Postada vaki gect me e 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dordiinoii ke~ide: 11 AC.USTOS 938 dedir 

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

( 10.000 ve 20.000 ) liraltk iki aded miikafat vardtr. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zen~in eden· bu p1yang~a ... 

i13tirak etmek suretile siz d& talihiniz} &neyiniz. 

Daimi Enci.imeninden : 
1 _ Pazarhga b1rakllan Bahkesir - E~remid yo~un~n. 700~~~~0t~! 

iincii kilometreleri arasmdaki k1smm tamrrati esas1yes.mm .Y P. d ~ 1 
ihale tarihinde isteklisi ~1kmadigmdan gene ayni §erar~ dai.:e~.m e /~r; 
mak iizere 28 temmuz 938 tarihine tesadiif ~de? .per~em e gunu saa 
kadar bir ay zarfm& verilmesine karar verlilm~tir: "d evrak liUnlardir 

2 - Ke~if bedeli 25534 lira 38 kuru!? o an u I~e aJ. . 
A _ Ke~if hulasasi, fiat bordrosu, metra.i cetvellen ve malzeme gra -

fikleri. 1 k 'It tnamesi 
B - Hususi ve fenni liartnameler e e SI me liar . 

C - Mukavele ornegi. .. 1 · d N f Mil . k v·t• t Daimi Encumen ka emm e veya a Ia -Istiyenlel bu evra 1 I aye 

d.iriyetinde gorebkillirl.ehr.l BalJkesirde Hiikumet dairesinde te~ekki.il edecek 
3 - Pazar!J a 1 a e 

Vilavet Daimi Enciimeninde yap1lacakt1r. .. . . 
·. . E .. · mutat toplantl gtmlen olan pazartes1, per$embe 
Istekhler ncumenm .. d 1 . .. 1 . aat 10 da Encumene muracaat e er er. 

ve cumartesJ .gun. en 5
. bl'lmek 1,.,in Naf1a Vekaletinden 938 y1h ir;in alm-

4 - EkslltrnJVe gire " .. h'dl'k 'k 'b t • . · · e salahiyet veren muteah 1 1 ves1 asm1 I raz e mege 
m1~ ve bu t~e girmJy . 
mecburcl.ur . bl'v t h'-· t f'k 1 )1. 

5 T. . t kat'iye bu baptak1 te 1ga a J:\amma ev 1 an pazar I5 I 
.. - .emma. I . · ( 4103) 

ffi•JtG.kib Ita edJ!ecekttr. ...___ __ _ 
Kapah Zarf Usulile 

Maldne Y aglar1 

Motorin 

Ahnacak 
ve 

l' e~ilkoy Tohum I slab ve Deneme istasyonu . . 
Artbrma ve EkstUme Komtsyommdan: 

Cinsi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat teminab 

Motorin 
Mobiloil BB. 
Mobiloi1 C. 
Gres yag1 
Benzin 
Gaz 

8000 
500 
100 
50 

200 
200 

Lira K. Lira K. 
600 00 45 00 
200 00 15 00 

35 00 2 62 
7 50 0 56 

42 50 3 19 
30 00 2 25 

ht' iGin yukanda cins, miktar 
Yesilkoy Tohum Islah istasyonulJUn i Iya~~pah zarf usulile eksiltmiye 

ve muvakkat teminatr yaz1h alh k<!!llem e§ya 
kom~lmu~tur. · t bul Defterdarlrk Mu~ 

!hale 3 sgustos 938 "ar~amba giinii ~a at 10 da Is an a 11acaktir. $art. 
hasebe- Miidiirliigiin:l.e toplanacak Kom1syon tar~fmd~n \ pistiyenlerin hi
nameler Ye~ilkoyde Miiessesede goriilebilir. Bu ~~:. girm·~alar ~e teklifleri 
zalarmda muv~kat teminat ile kanunun ta~·in ettig1 vesi 1 · la'zimdir . · r·· erme en · ayni gUn vc ihale saatmden evvel Komisyon Rers 1gme v ( 4630 ) 

ista,nbul 
Senelik muham- Kira 

men kirasi miiddeti Cins ve mevkii 

Galatada Sultanbeyaz1d ypah dllesinin Rthtim cad-
desinde ilstiinde odalan bulunan 7 No.h kargir 
diikkfm: 

Lira 

900 

120 2 ~ 
Eminoniind"' Sevhmehmedgeyl:mi mahallesinin 
Rc-~adiye caddesinde eski 20 ve.ni. 29 No.h baraka. 
Cenahpaa::?da Hubvar mtlhallesmm Bozaci odalan 
sokairmda eskJ 19 yeni 5 No h ahfiab ev·. 48 2 ~ d 

Yukanda rins ~e mevkileri yazth yerlerin hizalarmdaki kira ve m~. • 
l 'l ·1 · · 1 gun detler i.izerinden aGik arthrma usu I e ayn ayn kiraya ven me 1fi1 ?1 

UzatrlmJ!';tJf. 'fE'diye se-raiti ile diger ~artlanm (i~renmek istiyenlen~ her• 
[(un ve 'mHnvi>c1e-ye i'<tirak etmek tizere de 28/7/938 pcrscmb ,u saat 
on_ birde 7r 7,5 pey akcelerile Milli Emlak Mildlirli.igiinde to1 ~~) 
TTlJsvona muracaatleri. c M. ~ 

PUORALAR 
Modas1nda 

Biiyiik bir tebeddiil 
I ··-' 

Milbald.galt cMakiyaj~ kalmadt 

C!LDE Stffil.JLECEK GA YET iNCE 
BiR PUDRA, TABU BtR GUZELL!K 
VERiR. 

Parisin §tk ve kibar kadmlan, yeni bir 
moda meydana atmi§lard1r. Onlar, bil
tun gun zarfmda hi<r parlakhk izi ver
meksizin §eftali <ri<;egi bir ten temin e· 
den yeni bir pudra ke~fetmi§lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudraYJ ipekli elekten ii~ defa 
ge<ririlmi§ ve hakikaten krem kopiigii ile 
kan§hnlmi§ pudradrr. -Frans1z kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§tlrmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul
Tokalon miiessesesi tarafmdan imtiyazr 
almmi§hr. Tokalon pudrasi, parlak bir 
buruna ve yagh manzarah bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMat~ bir ten temin ede
cektir. cFini Mat~ Tokalon pudrasmt 
kullandtgimzda ne riizgar, ne yagmur, 
ne de ter, cildinizin gilzelligini bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi arbran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalon pudrasm1 isteyiniz ve kul
lammz. 

'oiKKAT: 30 haziran 938 de <rekilmesi 
mukarrer olan piyango, bazi teknik se
bebler dolay1sile 15 temmuza talik edil
mi~tir. 

r Doktor 

I ~.~m~~ .!~rh~~~~!~. 
I Yeni adresi: Cagaloglu N uruosma · 

niye caddesi 5 • Saat : 2 · 6~ 
Teleton: 20893 

Dahlllye mUtehaS&Is\ £ ,. . 

Hiiseyi~ Usman 
Laleli Lutuf apartrmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

Zayi - '2 haziran 1938 de Misirda 
cDimyat~ ta miihriimti. kaybettim. Ye
nisini haz1rlad1gundan Antaly!lda avu
kat Bay Yusuf Cemale 25 mart 1938 de 
verdigim vekaletnamede bulunan mii
hiirden ba§kasmm hi~ bir yerde hiikmu 
olmad1gmi ilan ederim. 

Antalya: istiklal okulu kar§tSmda 
13 No. h evde Fatma DU!ii 

r Operator --~~ 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastallklarl 

mUtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes1 

No. 22, Mavi yapt 
T eleton 22683 

Askeri Fabrikalar 
ilinlar1 

12/8/938 cuma giinii saat 11 de ka ~ 
pall zarfla ihale edilecegi Resmi Ga
zete, Ankarada Ulus, istanbulda Son 
Posta gazetelerile 23/25/938, 30 haziran 
938 tarihlerinde ilan edilen 300 tonka
tad bakmn §artnamesinde degi§iklik 
yaplld1gmdan bu bak1ra aid mezklir 
giinlerde <;1kan ilanlar hiikumsuzdur. 

(4515) 

*** 300 ton katod bak1r almacak 

I 

Tahmin edilen bedeli 135,000 lira olan 
300 ton katod bak1r Askeri fabrikalar ,, 
umum miidiirlligii merkez satmalma 
komisyonunca 3/9/938 curnartesi giinil 
saat 12 de kapal! zarfla ihale edilecektir. 
~ariname 6 lira 75 kuru§ mukabilin· 

de komisyondan verilir. Taliblerin mu· 
vakkat teminat olan 8000 lirayr havi 
tcklif mektublanm mezkur gunde saat 
11 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilcrinin de 2490 numarab kanunun 2 
vc 3 uncii maddelerindeki vesaikle mez
kur gun ve saatte komisyona miiracaat
Jeri. ( 4516) 

*** 200 ton elektrolit bak1r almacak 
Tahmin edilen bedeli 90,000 lira ola11 

200 ton elektrolit baktr Asked fabrika
lar umum miidiirliigii merkez satmalma 
komisyonunca 3 eylul 938 cumartesl gu
nii saat 11 de kapah zarfla ihale edile • 
cektir. 
~artname 4 lira 50 kuru§ mukabilin

de komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 5750 Jiray1 havi 
teklif mektublanm mezkur gi.incie saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesika ile 
mezkur gun ve saatte komisyona mii· 
racaatleri (4517) 

Kapab Zarf Usulile siltme ani 

Kiilti.ir Bakanhgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ankarada in~a edilmekte olan Tarih, 

Oil, Cografya Fakiiltesi kalorifer, elektrik ve fenni tesisabd1r. Ke~if bedeli 
138.996 lira 78 kuru§tur. 

2 - Bu i!?e aid §artnameler ve evrak §Unlardrr : 

Di$ ve ~ENE 
Rontgen Radyografileri 

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

mmn 2 nei dairesinde yap!l1r. 

A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Kalorifer ve s1hhi tesisat ve projelerinin nas1l tanzim edilece-

gine dair talimat. 
D - Sihhi tesisata aid umumi ve fenni §artname. 

ROMANY A SEYRiSEF AiN iDARESt 
Hareket edecek vapurlar 

DAC!A vapuru 23 temmuz cumartesi 
saat 13 te (Kostence) ye. 

E - S1cak sulu kalorifer tesisatl ic;in umumi ve fenni ~artname. 
F - Hiih3.sa keliif cetveli, kalorifer tesisat hiilasas1, kalorifer tesisat 

ke§fi, sthhi tesisat hulasa cetveli, s1hhi tesisat ke~fi, yagmur dereleri ve 
borulan hiilasa ke§if cetveli ve ke§fi, hava.~tazi tesisat kelifi, ve hulasa cet· 
veli elektrik tesisatJ ke~fi hususi ve fenni fiartname, dahili elektrik tesi
sah hakkmda umumi ve fenni ~artname, tesisat izah raporu, s1cak su ile 
teshin hesab1 hulasa cetvcli. 

LUCEA VA vapuru 23 temmuz cu • 
martesi saat 8 de (Trablus, Beyrut, Hay
fa, iskenderiye, Portsaid ve lzmir) e. 

G - Projeler. 
istiyenler bu liartnameleri ve evrakt 6 lira 95 kuru~ mukabilind.e An

karada Kiiltiir Bakanhgt Yuksek Ogretim dairesinden, 1stanbulda Giizel 
San'atl!lr Akademisi Direktorliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 4/8/938 tarihinde peqembe giinii saat 11 de Kiiltiir 
Bakanhgi Yiiksek Ogretim dai resinde yaprlacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i"in isteklilerin 8.199 lira 84 kuru§ mu

vakkat teminaL ve;:mesi, bundan ba§ka a§agidaki vcsikalan haiz olup getir
mesi laz1md1r. Bcrymdtrhk Bakanhj;pnda.n ahnm1li 1938 senesi tesisat mti.
tcahhidlik vesikasmi ibraz edccektir. Bu vesikada bir defad.a bu i§e ben
zer 50.000 lirahk tesisati ikmal etmi§ oldugu yaz1h olmas1 §artbr. 

Tenzilatll fiatlarla Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Briiksel, La Haye, 
Lwow ve W arszawa i~in dogru bilet
ler, biitun Romanya i<;in e§yayi ticari
ye sevkiyatl, gayet elveri§li yeni tari
fe mucibince Tuna limanlan i~in, Turk· 
Rumen itila.£1 mucibince §arki ve mer• 
kezi A vrupa ic;in tenzilath fiatlarla 
sevkiyat. Fazla tafsilat i~in Galata 
Yolcu Salonu kar§ISmda Tahirbey ha
nmda istanbul umumi acentahgma mii· 
racaat. Telefon: 49449-49450. 

6 - Teklif mektublan yukarrda 3 uncti. ~addede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Yiiksek 'ogretim dairesine getirilerek Eksiltme Komis
yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek 
mektublarm nihayet iiGiincil maddede yazih saate kadar gelmi~ olmas1 ve 
d1$ zarfm muhur mumile iyice kapatrlmJli olmasr ~arthr. 

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

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye mUtehassJSl 

Beyo~lu Yerli Mallar Pazan 
kar~Ismda Posta soka~ ko~esinde 
Meymenet aparhman1. Tel: 43353 

Bulana miikafat 
BiR ALMANCA MUTERCiM ARANIYOR 

Kuvvetli almanca bilen ve terciime i§lerine tamamile vak1f bir Tiirke 
acele ihtiyac vard1r. Taliblerin vesaiklerile Be~ikta§ Hayreddiniskelesi Nuri 
Demira~ atolyesine miiracaatleri. 

Per~embe sabah1 saat 7,13 te Ye§il
koyden hareket eden trende iki beyaz 
pantalonu havi bir paket kaybolmU§ • 
tur. Bulup da Beyo~lu 2078 posta kutu
suna bidirene on lira miikafat verilir. 

Mahallesi 
Tophane, Karaba~ 
Galata, !;iahkulu 

~ Yenicami 
Beyoglu, Hiiseyina~a 
Galata, Arabcamii 
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Beyoglu Vaklflar Direktorliigii ilinlar1 

KiRALIK EMLAK 
Sokag1 

TopGular 
Karanfil 
Mahmed Ali pa§a 
Hava 
Alacamescid 
Mahmudiye 
Mumhane 

" 
~ 

"' 
" 

~ 
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C in s i 
No.sJ 
305 1[aaoda diikkan 

22 Diikkfm 
han iist kat 58 numarah oda 

8 Diikkan 
38 Ev 

219 Diikkan 
29 6 nc1 Vak1f han 6 ncr kat oda 
28 ~ "' "' "' ~ ,. 
27 ~ "' "' ~ "' "' 
26 ,. ~ "' "' iki ~ 

25 ,. " " "' " "' 
24 ~ " " " " 
23 • " "' ~ ~ 
22 » ~ " " ~ 
21 • "' "' " ~ 
21 • ~ "' 5 inci kat "' 
22 • "' ~ "' "' 
~ "' ~ ~ ,. 
25 • ~ "' ~ iki ~ ,, ., r 't ~ • 11 

~ 26 » ~ "' ~ ~ ,. 
»I I "' ,.... 27 ,..,. . • I .. » :» 

~ 28 » "' "' ~ "' 

" 29 • "' "' "' ~ 

" ~ "' 17/18 • ~ ~4iinciikat2~ 

~ ~ 10 "' "' "' "' ~ 
~ ~ ~ 20 "' "' "' "' ~ 

Ayhk kira 
LiraK. 

16.00 
20.00 
12.00 
08.0() 
04.00 
03.00 
06.00 
06.00 
06.00 
12.00 
14.00 
07.0" 
07.00 
07.00 
06.00 
07.00 
07.00 
07.00 
15.00 
12.00 
06.00 
06.00 
06.00 
16.00 
07.50 
07.50 

I 

hr. 
Yukanda yaz1h vakil mallar 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmeleri bir ay miiddetle 

isteklilerin her~n Beyoglu Vak1flar Miidiirlugii Aka rat Subesine gelmeleri. 
pazarh~a b1Iak1lm1§· 

( 4633) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 liras1 

bulunanlara senede 4 defa trekilecek kur'a ile a,ag1daki plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramlye dafi•tllacaktlr: 

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

" , 
" 
" 
" ,, 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

, 
" , 
" 
" 
" 

Lira 
, 
" , 
" 
" , 

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene i<;inde 50 liradan a§agi dii$miyenlere ikramiye <;1kt1~1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar sene de 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih. 
lerinde ~ekll~cektir. 



u 
Kans1zhk, Umumt zafiyet, Kemik hastahklar1, Bel gevtek ligi, Dermans1zhk ve hastahktan yeni kalkanlar i~in 

Bir ~ok tanmm1~ doktorlar tarafJDda tavsiye edilen FERRAT (:ELiK 'URUBU'nu her eczahaneden arayJDJZ. Deposu : Ankara caddesinde 88 No. Tiirkiye Eczanesidir. 

SAC BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve slyah olarak sa~lara tabli surette lstenllen 

rengi verir. Sabittir, sahhi ve zarars1zd.r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

Hasankale Kaymakamhgtndan: 
_ _ Hasankalede yeniden yaptlmakta olan hiikumet konagmm 30 bin lira 

bedeli ke~ifli ikmali in~aatl kapall zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 4 agustos 938 peqembe giinii saat 16 da Hiikumet Konag1 

it;;inde Kaymakamhk odasmda yap1laeaktir. 
2 - Muvakkat teminat 2250 lirad1r. 
3 - lstekliler bu i§in evrakl fenniyesini Hasankale Kaymakamhgm

oan ve Erzurum Daimt Enciimeninde okuyabilirler. 
4- lstekliler Resm1 gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h niishasmda 

Int~ar eden talimatname mueibinee 938 takvim ytlma aid Nafta Vekaletin
oen almml§ ehliyetname ve Tiearet Odas1 vesikasile birlikte birinci ma~ede 
yazili saatten bir saat evveline kadar teklif mektublarm1 miihiir mumile 
iyice kapat:tlmt§ ve miihiirlii oldugu halde Komisyon riyasetine vermeleri 
mereuaur. Postada vuku bulaeak gecikmeler kabul edilmez. ( 4477 ) 

HR$RRRT 
51/lhafinizi 
lehditl edi!Jor 

J/fP'J-~-~ 

O!ILn/11 
T 

. ile ii iirUniii 
U01u•t daposu~ 1 ltUph>, lalubo~ Cola!&. Vtrvtda Haa I 

Erzurum lmar Birligi Ba,kanhgtndan : 
Eksiltmesi 11/7/938 de yaptlaeagt ilan eclilip on be§ giin uzatllan Erzu

rum llehri ic;in ahnaeak alan su borularmm 1120 metre tuliindeki borularm 
ic; kuturlart iic; yiiz milimetre ve 622 metre tuliindeki borularm ic; kutur
lan 250 milimetre ve 1799 metre tuliindeki borularm i~ kuturlar1 200 mi
limetre ve i435 metre tuliindeki borularm ig kuturlan 150 milimetre ol
mak ve miktan kafi hususi pan;alar tahminen bulund.urmak iizere 192 ton 
s1kletinde ~elik aks1z haddeden ge~irilmi§ kur~un kalafata mahsus nor
mal yuvah 12/6 metre tullerinde dahilen ve haricen steak olarak beton
landiktan sonra steak betiime batmlm1~ u~lan yan yana olmak iizere hari
cen yiin ke~e ile sanlm1~ ve kirec,;lenmi~ olmak §artile 22000 lira muham
men bedelli ic,;me su borulan kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
Mezkur borular Trabzonda teslim edileeektir. 

Eksiltme 26/7/938 sah giinii saat on be~te Erzurum Belediye Ba§ • 
kanhg1 odasmda te~ekkiil eden imar Birligi Komisyonunda yapilaeakbr. 

istekliler teklif mektublan ve Tiearet Odas1 vesikas1 ve 1650 lirahk 
muvakkat teminat mektubu ve Naf1a Vek~letinden 938 takvim y1lma 
mahsus mliteahhid.lik vesikalarile birlikte ihale giinii saat on di.irde kadar 
!mar Birligi Komisyonu Ba§kanhgma gonderilmesi ve bu zarflarm iyiee 
miibiir mumile kapatllmii? olmalan laztmd1r. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. Bu i~ i~in fazla izahat almak istiyenlerin Bele
diye Fen Heyetine miiraeaatleri. ( 4414) 

Alman 

LYA 
u 

GELMi$TiR. 

HUGUSTNNES · 
Rederay A. G. 

Galata 6 nc1 Vak1f Han No. 13 • 15 

YURDDA~, DiKKAT! 
Senede yedl yUz milyon insan1 hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

oldUren en mi.ithif afet s1tmad1r. 

VATANDA.S ! 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. 
Kinin s1lmamn emsalsiz iJacJdJr. 

Beyne'm ·lei lib ve s1tma cemiyetleri de s•tmada yaln1z klnini kabul etmi!;tir. 

Dr. KUDRET VEHBi 
KURUTLUOGLU 

I~ hastahklar• mUteha&sl&l 
Beyoglu lstiklal caddesi Y1ldJZ 

sinemas1 yanmda. No. 81 
Pazardan ba9ka gi.inler saa.t 14-18. 
Sah gunleri hakikl tukaraya meccanen 

Bugiiniin tababeti kininin bu har~kulade kuvvetini arbrmak, halsizligi kuvvetsizligi, kanstzhgr 
onlemek ve SJtma parazitlerini derhal oldiirmek i~in kinini Arsenik, <;elik ve bir ~ok act neba• 
tat hulasalarile birlestirerek BiOGENiNE miistahzanm haz1rlam1~br. 

bak1hr. 

SATILIK-· 

Miifrez Arsalar 
SJtmadan korunmak ve kurtulmak i~in en birinci devad1r. 

Kalam19 deniz kiy1smda, Mura• 
caat: KIZlltoprak, Ru9tiiye sokak 

47 No da Mil(o deiAletile-

Kam temizleyip ~ogalbr. Kumtzt kiirecikleri arbnr, 
ar;ar, dermansJZhg1 giderir. S1tma parazitlerini oJdiiriir, 

adale ve sinirleri kuvvetlendirir, i§tihayt 
Sttmamn biitiin §ekill erinde ~ita 

eden bu yiiksek tesirli ilac her eczanede bulunur 

Kastamoni Orman Ba~miidiirliigiinden : 
Cumhuriyet ~azetesinin 2 - 7 ve 12 temmuz tarihli niishalarmda Ta~

koprii kazas1 dahilinde Elekdag1 Devlet ormanmdan kesilmi§ 11897 metre 
mikab1 cam agae1 hakkmdaki ilanm be§inei maddesinde teklif mektublan
nm kabul saatinin 14 olmay1p 11 e kadar oldugu tashihen ilan olunur. ( 4580) 

Fenerbah~e BELVU otelinde 
Bu ak§am 

MUNiR NUREDDinin 
3 iincii konseri ...................................... 

Erzurum V aliliginden : 
il merkezinde yeniden yaptlmakta olan Dogumevi binasmm 12397 lira 

57 kuru§luk ikmali in§aatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 4 agustos 938 per§embe giinii saat 16 da Hiikumet Ko

nagl i~inde Vilayet Daimi Eneiimeninde yapllaeakhr. 
2 - Muvakkat teminat 930 lirad1r. 
3 - istekliler bu i§in evrak1 fenniyesini Erzurum Naf1a Miidiirliigiin

de ve Daimi Eneiimende okuyabilirler. 
4 - !stekliler Resmi gazetenin 7 /5/9S~. t01,r~h ve 32.9.7 savlll niishasmda 

inti§ar eden talimatname mucibince 938 1lm aid Nab Vekal tinden alm-
mi§ ehliyetname ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte birinci maddede yazxh 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektublanm miihiir mumile iyiee 
kapahlm1~ ve miihiirlii oldugu hahle Komisyon riyasetine vermeleri mer.
eudur. Postada vuku bulaeak gecikmeler kabul edilmez. ( 4479) 

SOLUCANLI ~OCUKLAR~ 
G1dalarm1 solucanlara verirler. Bunun ic;in en birinci deva 

iSMET SANTONiN BiSKi.iiTiDiR. 
Solucanlar1 dii~iiriir, c;ocugu crhzhk1 an kurtanr. Eczanelerde 

KUTUSU 20 KURU,TUR. 

Kapab Zarf Usulile Motorin Abnacakbr 
Istanbul M1ntakas1 S1tma Miicaqele Riyaseti 

Arbrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Mmtaka ihtiyae1 i~in c 80. ton motorin almaeaktlr. 
2 - Eksiltme 22/7/1938 euma giinii saat onda Kad1koyiinde Moda 

eaddesindeki 91 numarah S1tma Miieadele Riyaseti binasmdaki Komis. 

Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyetimiz i~in 20,000 litre benzin almmas1 a~1k eksiltmiye konul• 

mu§tur. Benzinin beher litresinin muhammen fiatl 15 kuru§ 75 santi!ll 
muvakkat teminab 237 liradtr. 

!steklilerin §artnameyi gi.irmek iizere Miidiriyet Hesab Memurlugun8• 

eksiltmiye i~tirak i~in de 5/B/938 euma giinii saat 12 de Vilayet Muhase• 
beeilik dairesinde kurulu Komisyona miiraeaatleri. ( 462_9-

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

yonda yap1laeaktlr. Birinci smtf tesviyeci ve tornact ahnacakhr. 
3 - Tahmin edilen fiat c 5600 • lira olup muvakkat teminat c 420 • Kmkkalede bulunan bir fabrikam1z ic;in be~ birinei sm1f tesviyeei He be! 

lirad.lr. tornaet.ya ihtiyac; vard1r. isteklilerin Ankarada Silah, tstanbulda Zeytinbtlf 
4 - $artnameler hergiin Kad1koyiindeki Miieadele Riyaset kaleminde nu ve Izmirde Silah fabrikalanmtza miiraeaatleri. ( 4~ 

gorulebildigi gibi bedelsiz de almabilir. ~~· DENIZ BANYOSU ALANLARA 
5 - Eksiltmiye girebilmek ~artlanna sahib olan isteklilerin teklif M U J D E •• 

mektublarile muvakkat teminatlanm eksiltme saatinden bir saat evveline . 
kadar Kad1ki.iyiinde Sttma Miieadele binasmdaki Komisyona vermi~ ol- BIR QOK TECRUBELERDEN SONRA 

malon ,.,tt·:.latada Ltiled Hendek ..,kag,nda 119 nummh ( 
4232

) I { Gil n es yamkl an n a ka r Sl care b u I u nd u 
G0ND0Z~1 ~C~i ieN Y~R~ LEYLi \... FennT ve ••hhT blr surette !mal edllen J 

(Saint Benoit) Fransrz Erkek Lisesi 
ihzari' s1mflan vard1r ve olgunluk smavlarma haz1rlar. 

Hergun saat 9-12 ye kadar- kay1d muamelesi yapilmaktadtr. 
A~th§ tarihi : 19 EyliH 1938 

Ktrtkkale Askeri 
Tabib ve 

San' at 
Eczact 

Lisesine 
Ahnacak 

•• 
Ucretle 

Kmkkale San'at lisesine 165 lira ayhk iieretle bir tabib ve 108 lira 
ayhk iieretle bir eezae1 almaeaktlr. Meeburt hizmeti olmtyan ve askerlik 
vazifesini yapml§ bulunan1ar istekli olanlarm muvazzah adresleri ya -
zllm1~ dilekc,;elerile birlikte diploma, niifus tezkeresi tasdikli suretleril~ 
fotografh hal tereiimelerini Ankarada Askeri Liseler Miifetti~ligine gi.in -
dermeleri laz1mdn. Durumu uygun gi.iriilerek sec;ileeek olanlardan aynea 
liizumlu evrak istenecektir. c 28 • ( 3725 ) 

~~ bilumum yamklar, tra11 yaralan v. s. .,.A 
, ,~ TEDAVI EDER -----=--_./ 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Vilayet ~;iftc;ilerine dag1tilmak iizere satm almaeak olan 140 

aded iki demirli eenebi mamulab pulluk 22 agustos 938 pazartesi giinii ss: 
at 9 da kapah zarf usulile Vilayet Daimi Eneiimeninde ihalesi yaP1l9 

eakhr. 
2 - Pulluklarm muhammen bedeli 5040 liradtr. 
3 - Sartnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Miidiirliiklerinde meccS.' 

nen verilir 
4 - istekliler pulluklarm % 7,5 tutan alan meblaga aid banka rn~~'' 

tubu veya Hususi Mubasebe Miicl.iirliigii veznesine yatmlm1~ depo~1tt 
akc,;esi makbuzu ile birlikte ihale giinii ~osterilen saatte Vilayet oai~) 
Eneiimeninde haztr bulunmalan ilan olunur. c 2383. ( 441;? 

ADEMi iKTiDAR 
sen ~ev$elkougnlfll~ k@ltr~n 

~------ Telefon : 43361 
j 

Umumf ne$rfyatt fdare eden Yazt !~lert 

Mil.dilril: Hikmet Miinif Ulgen 

•••••••••r# c_umh.urtvet ~tbaa.n Tabletieri her eczanede aray1nrz. (Posta kutusu , 1255 Hormobin ) 
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