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ariste ~en 1 
Hatayda kaytt muamelattna 

yartn tekrar ba~lantyor 
DUn Antakyada mU~terek bir beyanname nesredildi Ma j este J o_::r~j,_F_r_a--~..-~~-z-~~i c-a

7
lil e berahe.r 

biitiin ecnebi seftrlen de kabul etb 

Maarif! 
Maarif! 

M emleketin istikbali namrna 
hepimizi birinci derecede 
me§gul etmesi §art olan bir 
tehlikeyi bir an evvel onle
mek i~in ne yapmalr? Yangrn 

var, diye mi bagrralrm? 

- Veba salgml var 1 
Diye bir haber duysak, biitiin memle

ket halk1 birbirimizc gireriz. Hiikumet, 
halk, belediyelcr, K1Zilay soluk almadan 
bu korhnc mikrobu kokiinden kaz1ymc1-
Ya kadar didinirler, cyal1§1rlar. 
. - Bu sene Oniversite imtihanlannda 
Inuvaffak olam1yanlarm sayiSI ge~en yil

lara nazaran fazla. 
. Diyorlar ve bir fikir vermek ic;in rakam 

gosteriyorlar: 
_ y almz Hukuk fakiiltesin.in b~rin.ci 

SinJfmda donenler, yiizde yetmi§ sekJzdi:· 

Dikkat ediniz; yiiz talebeden yetmi§ 
sekizi, ikinci 51 mfm derslerini takib ed.e
.cek kadar liyakat gosteremiyor. Bu ms
bet, bin talebede yedi yi.iz seksen ed~r. 

V e haber, gazeteci arkada~lanmiZ~~n 
bir tanesile, gene Oniversite genclenn~n 
c;Ikard1klan bir mecmuadan ba§ka .h~c; 
~imseyi sinirlendiremiyor. GencligimiZ~~ 
Istikbaline dair endi§eli bir c;a t!k ka§ go· 
remiyoruz. Zannedersiniz ki bizde maa· 
rif meseleleri esasmdan halledilmi§ ve or
tahk siit liman olmu§tur. 
· Tahsil gencligimizin vaziyeti zaman 
z.arnan giiniin hadisesi olmaz degil. Maa
lifc;i, terbiyeci birkac; miitehass1sm fikirle· 
:ini ne§rederiz; ba§muharrirlcrimiz bir iki 
Inaka!e yazarlar, olur biter. 

~oyle bir basmakahb iddia da vard1r: 
- Bugiiniin ~ocuklan haylazla§ti!ar, 

0.kumuyorlar. Ak11lan fikirleri mac;larda. 
smemalarda. 

Bu bat1l inam~ kanlp mekteb talebe
si~i spor yapmaktan men eden V ek:Uer 
bile goriilmii§tiJ. 

Cenclik ol.:uyor mu, okumuyor mu? 
Bu sua! manas1zdu. Elimizde talim ve 
terbiye nizamnameleri var, bunlardan ali
nan, istatistiklere miistenid, gozle gorii
liir neticeler var. Hakikat, sadece §U iki 

kelimeden ibarettir: 
NADIR NADI 

[Arkast sa. 3 sutun B dal ""'-- _ _..-; 

Elektrik $irketinin 
Yapt1g1 ka~ak~1llk 

~irkctin su<;lu erkam bcraet 
cttilcr. Takibat durdu. 

Yaz1s1 5 inc! sahifedc 
~--------~~~~~--·------

Se~im kayidlarina Tiirk ve Frans1z miimessilleri nezaret 
edecekler - Statiiye mugayir harekette bulunanlartn 

• tecz1ye olunacaklari halka bildirildi 
Antakya 20 

Anadolu Ajansmm 
hususi muhabiri bil
diriyor: 

Tiirk ve F rans1z 
hiikumetleri miimes 
silleri, a§ag1daki ka
ran almi§lardu: 

I numarah karar: 

J 

Frans1z hiiku -
meti ve Tiirk hii -
kumeti miimessille
ri, temmuz 1938 
tarihli beyanname -
leri mefadi muci -
bince ses:im mua -
melatma devama 

Se~:im muamclahm vc intihabahm idare edccck olan Turlt mumcssili Cevad Ac;tkahn ve 
Franstz miimessili Kolc, ortada iki taraf rii.esast 14 tcmmuz meraimi esnasmda 

Paristen manzaralar: Solda ingiliz Hiikiimdarla
rmm misafir bulundugu Hariciye sarayt gece 
I~tklar i<;indc. a!?agtda J\lcb'usan Meclisinin cep-

karar vermi§ olduklanndan, ara -
lannda anla§arak ve lskenderun san
cagi te§kilah esasiye kanununun San
cagm mu~telif cemaatlerinin hakka -
niyet iizerine temsiline miiteallik I 5 inci 
maddesinden miilhem olarak, Sancakta 
ilk sec;imin kontroluna memur bir komis-

Suriye Ba,vekili 
Ankaradan ge~erek 

Parise gidecek 
Bu komisyon. F ranSIZ hiikumeti mii

messilinden, Tiirk hiikumeti miimessilin-

den, Sancak mutasarnfmdan ve Turk 
cemaatinin bir miimessilinden terekkiib 
edecek ve sec;im ic;in kay1d muamelati 
yap1lacak dairelerde temsil edilen cema .. 
atlerin her birinden bir miimessil bu ko
misyona iltihak eyliyecektir. Bu komis .. 
yonun riyaseti, miinavebe ile iki hiiku .. 

[Arka.st sa. 7 siitun 4 tel yon tc§kiline karar vermi§lerdir. 
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Luvr ·miiz~sinde 
hesi, sagda Etuval meydam tczyinah 

• re lni in il·z 
Tiirkiye- Almanya\ "Muvaffakiyetleriniz 

m\izakereleri • 1 
Hii~ iimdarlar, 

sergisini de ~iyare~ ettiler 
Biitiin gazet~ler, · Parisin Albnct Jorjla Krali~e 
Elizabete yapbg1 resmi kab'ulii tebariiz ettiriyor 

P 
· 20 _ Diin ak§am naz1rlann I Krahn ve M. LOb;on'iin yamna gitmele

ans · · · .. d d"l · · S 22 d K 1 ayan ve meb'usan ~eclisl~ri ~eislenn1~ ve nne mu~aa e e 1 mi§l!T. aat .... ~ ~a 

d
. 1 tl rin 1'~tirak!le venlmi§ olan z1ya- ve Krahc;e saraym tara~asma goturulrnu§· 
!p oma a ' . . . l d "k 1 . d'l 

f t 
iki nagw melerile §enlenmi§hr. Z1 - er ve ora a mu emme surette lenVIT e 1 • 

e ' mus · I El' b h · · yafeti bir kabul resmi taki.b .etmi_~ ve bu mi§ .o
1 

and. 1ze saraymm a c;esm1 tema§a 
kabul resmi esnasmda art1shk bu prog - etmi§ er 1r. 
ram tatbik edilmi§tir. Bu programa bir Elizede~ doniil} . 
fas1Ia verildiktcn sonra .iki devlet re1si, Paris 20 - Elize saraymda lngiltere 
sigara i~mege mahsus salon haline getiril- Kral ve Kra)ic;esi §erefine verilmi§ olan 
mi§ olan, «Zabitle rsalonu» na c;ekilmi§· ziyafeti takib eden artistik miisamere son 
lerdir. ingiltere Krah, orada muhtelif ze- derece parlak olmu§tur. Tema§a, saat 23 
vatla bilhassa M. J anneni, M, Heryo, M. te ba~lami§ ve yan geceden bir.az sonra 
Milran, M. Kayyo, M. Blum ve M. hitama ermi§tir. Kral ve Kralicye, Elize 
Flanden'le gorii§mii§tiir. · saraym1 yan geceyi yanm saat gecye ter • 

Kral, M. Daladye, M. ~otan, M. ketmi§ler ve Hariciye Nezareti binasma 
Bone, M. Saro ile de gorii§mii§tiir. donmii§lerdir. M. Lobron'le refikas1, 

Paristeki biiyuk ve orta elc;ilerin de lArkasl sa. 'l siltun 1 del 
\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiUIIIIIIIItlllllllllll 

Yerli MaHar Sergisi 
yann merasimle a~thyor 
Sergi, Ba,vekil nam1na ikttsad V ekili taraftndan 
a~dacakbr. Biitiin haz1rbklar bitirilmek iizeredir 

0 
u ve sonuncu Y erli Mallar ser-

nunc d .. "k . 1 
gisiByannk~la:~~~a i~ti::Juve~i~fa~I;ki; 
ve a§ve 1 0 

b
. t r findan ac;Ilacaktir. n sene-

Kese 1r a a f d . 1. ]!ann halk tara m an tanm-
dir yer 1 rna d b" "k 

' t tulmasi hususun a en uyu 
mas! yc u • I n Y erli Mallar sergile-
rolii oynaml§ o a I . . b" 
. . b uncusunun ac;I masl lc;m u-

nnm . u son . rograml hazulanrnl§hr. 
yiik b1r merasim P h · · gele-

b h Ankaradan §C nmiZe . 
Bu sa l!lk d Vekili Sakir Kesebir, 

cek olan tlsa . · aid son 
c;ok ehemmiyet venlen ser~.Iye b .. 
hazirhklan tetkik etmek uzere ugun 

· · e ektir serg1y1 gez c · •v ']. zaran 
Her bakimdan diger sergi cr.c nM 11 

daha ileri olan Onuncu Y er!I ·a alr 
l kl h .. bitmerni§ o -

sers;risinde hazu I ar enuz d k 1 
makla beraber yann sabaha ka da.r 1 :a 

k k .. "1 kte IT ...,er-edilecegi muhak a, goru me 1· , d v 

gide diin gece sabaha kadar c;a I§il :t 
gibi bu gece de hazuhklara devam e l-

lecektir. · 
Bu sene sergiye i§tirak nisbetinin. c;o~-

lugu kadar i§tirak eden miie lenn di-
ger seneler i§tirak edenlere a ve 
te§hir ettikleri mallann kalitesi baknnm-

Sergi haztrhgt: Cam adam paviyonu 

dan iisti.inliigii goze c;arpmaktad1r. Bil
hassa bu sene sergiye i~tirak eden firmala

rm biiyi:iicbir k1smmm sati§SIZ paviyon 
kurmag1 tercih edi§leri iyi bir tesir bua
kacak hususlardan bulunmaktad1r. 

Murahhas heyetimize 
yeniden talimat 

gonderildi 
Ankara 20 (T e

lefonla) - Gelen 
haber!er, Berlinde ya
Pilmakta olan Tiirk
Alman miizakerele -
rinin devam etmek
te oldu~unu bildir
mektcdir. Murah -
haslanm!Za yeni ta
l i m a t verilmistir. 
Miizakerclerin bir Heyetimtzin relsi 

miiddet daha devam Numan . 11-!elncmcn-

d v• ] I C!O!J U 
e ece~1 an a$1 JYOT. • 
Turk • Amerikan miizakerelerr 

Tiirk - Amerikan ticaret mi.izakereleri 
heniiz neticelenmemi$ olmakla beraber 
miispet bir safhada ilerledi~i bildiriliyor. 
I lilt t 11 II 1 Ill t 11 I 1111111 I I I Ill I I II I tit II llllll till I tlllllll 

Yunanistanda ~iddetli 
bir zelzele oldu 

Bir~ok koylerde evler 
telefat yikdd1, epiyce 

oldugu anla,Ibyor 
Atina 20 (Hususi) - Sabaha kar§I 

saat 2 25 te on saniye siiren ~ok §iddetli 
bir zel~ele olmu§tur. Atina ahalisinden 
pek c;oklan panige tutularak ac;Ik yerlere 

ko§mU§lardn. 
Atina rasadhanesi zelzele merke:t.inin 

Oropu havalisi oldugunu kaydetmekted;r. 
Oropu civannda N ea Plania kasabasmm 
birc;ok evleri yikiirnl§hT. Oropu hapisane
si1'lin duvan c;okmii~ enkaz altmda kalan 
ii~ jandarma olmi.i§tiir. 

Maraton civannda Malakasa, Ki -
verka, Kakosalesi, Danagre, Kapemridi 
koylerinde pek s:ok evler y1kilmi~hr. Bu • 
koylerde bir hayli insan telef oldugu an
la§llm!§sa da heniiz miktan tesbit edile -
memi§tir. Hiikumet ac;1kta kalanlara ydr
dlrn i~in tedbirler alm1~, zelzele sahasma 
yiyecek ve c;adiTlar gonderrni§tir. 

20 olii, 100 yatalr 
Atina 20 - Bu gece Attikia'da §id

detli bcr zelzele hissedilmi§tir. Skalu, 0 -
ropos, Melakasa, T atai, T anagra ve di
ger birkac; yerde yirmi ki§i olmii~ ve yiiz 
ki~i yaralanm1~hr. 

A tina' da, on be~ saniye siiren zelze -
lenin c;ok ~iddetli oLmasma ragmen in -

[Arkttsa Sa. '1 sti.tun 8 tel 

.,, 
Mr. Nikson'un "Cumhuriyet, e beyanat1 

«Harblerden yaralt ~1kmu~ bir milletin bukadar 
az zamanda gosterdigi hayatiyet, akdlara 

durgunluk verecek bir haldir » 
ingiltere hiikumeti, 

krrdi dairesi miidiirii 
Mr. Nikson, diin ogle -
den sonra, Etibank U -

mum Miidiirii llhami 
Nafiz Pamirle, Tarab -
yadaki T okathyan ole -
Iinde, Tiirk - ingiliz kre-

di itilafmm tatbikatma 
temas eden meseleler u
zerinde, iki saat ko~U§ • 
mu§tur. . 

Mr. ~ikson, kendi • 
sinden bir giin evvel ran
devu alan Cumhuriyet 

<<- fngilterecfe bu ~ 
lundugum snalarda, 
Tiirk dostlarla akdetmi~ 
oldugumuz kredi anla§ • 
masmm tatbiki §ekilleri
ni tesbit ve bir an evvel 
faaliyete gec;ilmesini te • 
min ic;in, memleketinize 
gel dim. 

Ankarada ve !stan ~ 
bulda, gerek 1§ Banka .. 
s1 Umum Miidiiri.i Mu .. 
ammer Eri§, gerek Eti• 

bank Umum miidiirii 11. 
hami Nafiz Pamirle te

Mr. Nikson'un ba~ka 
muharririerini diin ak .. bir resmi maslarda bulundum. AIC 
§am. gee; vakit T arabyadaki ~ okathyan I dcdilen anla~ma ~~cibince, lngilterede~ 
otelmde kabul ederek, a§ag1dak1 beyanat· mubayaa edilmesl 1cab eden maddelen 
ta bulunmu§tur: [Arkast sa. 7 siltun 5 tel 
lllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllltllltlllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllt 

T arihi bir hata Onleniyor 
Me,hur Atmeydan1 saraytntn yiktlmamastnt 

hakh gosteren sebebleri 
bir ihtisas komisyonu 

tetkik • • 
1~1n 

kuruldu 

Mii lemilah ara!lmda mc~hur Atmcydam sarayt da bulunan Umumi. 
hapisaneden bir goriinii~ ve tarihi bir hakikati ortaya 

koymuij olan mimar Scdad «;ctinta~ 

lstanbu! A~liye ~aray1~m .. in§asi _i§illayet kar~ISindaki eski polis miidiriyeti hi· 
tekrar ganb h!r safhaya girmi§hr. Malum nasmm bulundugu yerde in§asma karar 
o)dugu iizere Adliye saraymm evvela vi - [Arka.n sa. 7 siltun 5 r:e] 
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ZONGULDAKTA TETKIKLtR:s C ~ehlr ve Memleket Haberleri J 
~8mfirlimaninin,n~ede ~B-u~u~k-v-a-pu-r-~-r~~~~e-h_i_r~d~e~s-u~m~e-s-e~le_s_i~ 

Yapdmasi miinasibdir Y · ~ 
Krup fabrikas1 bunlar Nafta Vekaletinin gonderecegi 

Bendlerle diger su tesisabnt 

Uzak~arkta yeni 
bir hadise 

bir fen heyeti, 
tetkik edecektir U B Amasra, ·Zonguldak Eregli, 

Jimanlan 
ileri 

ve ~atalagzi 

aleyhde 

i~in zam istememi,tir 

hakktnda leh ve 
miitalealar 

Krup miiessesesine IsmarladigJmiz 

siiriilen 
vapurlardan biiyiiklerinin in§a bedelleri
ne zam yapilmasJ hakkmda deniz me
hafilimizde bir §ayia deveran ettigini ve 
tahkikine imkan bulamadtgtmiz bu riva· 
yetin dogru olmamasmi temenni ettigimi
zi, diin, yazm1~t1k. Deni1.bankta yaptlgt· 
m1z tahkikat neticesinde bu ,ayianm dog
ru olmadtgml ogrendik. Denizbankm, 
salahiyettar erkam, 

- Gemi malzeme fiatlanrun artmas1 
yiiziinden evvelce 1smarlanmt§ gemileri • 
mizin in~a bedellerine zam yapmak gibi 
bir mesele, Krup mi.iessesesile aram1zda 
kat'iyyen mevzuu bahsolmamt~l!r. Esa • 

sen buna sebeb olacak bir vaziyet de yok
tur. Krup miiessesesi in~a bedellerine zam 
yaptlmadtkc;a vapurlan teslim edemiye • 

Zonguldak limanmm komiir yiikleme tesisatmt gosterir re5im cegine clair en ufak bir imada bulunma
ffii§tlr. Ismarlanan vapurlanm1zm pey -

Hamburg, Marsilya, Londra gibi bii
yiik limanlarda degil; kiic;iik modern li
manlarda bile komur ahp verme, bu i§e 
mahsw son sistem tesisat ve tertibatla ya· 
p1hr. On bin tonluk koc.a komur §ilepleri
ni birkac; saat i~inde doldurup b~altan 
bu vas1talann sabitlerinden ba§ka sabihle
ri de varcLr. Istanbul lim.anmdaki biiyiik 
mac;unalara benziyen bu sabih komiir 
yiikleme ve h()§altma vas1talan, §amaodJ· 
raya bagh vapurlann bordalanna bagla· 
narak c;ah§ular. En iyi limanimiZ olan 
lstanbulda komiir ahp verme i~inin neka
dar iptidai oldugunu hergiin goriiyorsu
nuz. Biricik komur limamm1z olan Zon • 
guldaga gelince, orada da, modern liman
lardaki son sistem tesisat yoktur; fakat 
mevcud vas1talar lstanbuldaki kadar da 
iptidai degildir. Kiic;iik b1r dalgak11anm 
ic; nhbmma yana§an iki ve nihayet iic; 
vapura giinde be§ bin ton komiir yiiklene
bi!ir. Ocaklardan gelen komiir vagonla
nmn miiteharrik iist k1sm1m vinclerle kal
dmp vapurun ambanna dokerler. Ote ta
rafta, bir tek elevator de, vagonlann sa
hildeki havuzlara doktiikleri komiirleri 

kazanlanna doldurarak yiiksekten kemi· 
nin ambanna doldurur. Boylece azami 
dort gemiye ayni zamanda komiir verile
bilir. F akat Zonguldakta talihin, daha 
dogrusu, eski F rans1z sermayeli Eregli 
§irketinin bir istihzas1 olarak ·vapurlar 
dalgakuamn arkasmda, yalmz. sakin veya 
az riizgarh havalarda yatabilirler, fubnah 
havalarda palamarlan c;oziip denize a!;l· 
hrlar. Boylece, F rans1z §irketinin, fazla 
masraf etmemek ic;in tam yerinde yapma
dtgt bu k1sa dalgak1ran, kendinden bekle
nen i~i goremez. Fabnah havalarda va
purlan banndiramiyan ve komiir yiikleme 
i§i s1k s~ kesilen bir limana, liman deni
lemez. Halbuki deniz a§m komiir nakli
yah ic;in, her mevsimde ve her riizgara 
kar§I mahfuz emin bir limana ihtiyac var
dir. Bu. olmad1kc;a, vapurlarla komiir 
nakliyatl tabiatin lutfuna kah!· 0 da, 
lutfunu esirgedi mi. mesela, Istanbulun 
kt§m muhtac oldugu komi.irii Zonguldak
tan demiryolile Haydarpa§aya nakletmek 
icab eder ki bu da, sol kulagml sag elile 
degil, sag ayagile gostermek kabilinden 
bir i§ olur. 

Karadeniz kiyilannda miiteaddid li
mana ihtiyacimiz olmakla beraber, bunla
nn hepsinden evvel, havzamn komiirleri 
ve Karabi.ikiin ham ve mamul maddeleri 
i.;in. Havza k1y1lannda miistacelen mo
dern bir liman yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bu !imam yapmakta gee; bile kalm1~ oldu
gumuzu soylemekte asia hata yoktur. 

~~~ 

Y eni liman nerede olmaildtr ~ Zikredi
len isimler arasmda, Eregli ve Amasra 
tabii limanlarile Zonguldak ve <;atalagzl 
vardtr. Bu limanlann hepsinin taraftarla
n ve aleyhtarlan arasmda hararetli miina
kasalar cereyan ediyor. Bunlan hulasa 
ediyorum: 

Eregli: T abii limandtr. Bur ada Ce
nevizlerden kalma bir dalgakuam biiyiit
mek, limandaki kemi le§lerini temizlemek 
ve liman tesisah yapmak, 8 milyon liraya 
mal olacakhr. Ereglinin geni§ hinterland! 

• 1< ~"A OENIZ 

OEVRe.~ 

• DUZC.E 

e BOLU 

da vard1r. Fakat, Ereglinin iki mahzuru derpey geldigi malumdur. Trak ve Sus 
vardtr: Biri komiir havzasmm ortasmda gibi digerleri de gelecektir, demi§lerdir. 
degi); en garb ucunda olmasJdtr. lkincisi Biiyiik vapurlarm da kiic;iikleri gibi 
demiryolile havzaya bagh olmamas!dlr. in§a edileceklerine ve Krup miiessesesinin 
Buraya Zonguldaktan 40 • 45 kilometre- zam istemedigine memnun olduk. Esa
lik yeni bir demiryolu yapmak laztm gel· 

sen Krup gibi biiyiik bir miiesseseye yara-
mektedir. Amah yerlerden gec;ecek olan §an da hi~bir fiat farkJ istemeksizin ta-
bu hattm in§a masrafi, tiinelleri yiiziinden ahhiidiinii harfiharfine yerine getirmek· 
yiiksek olacaktu. Limamn tesis masrafmm 

ucuzlugu gibi bir meziyet, bu masraf do· tl .... · r .... ·-------------
layJsile ortadan kalkacaktu. Sonra. dahi
le ve bilhassa Karabiike dogru yap1lacak 
her tiirlii nakliyata oldugu gibi, havzamn 
merkezinden Eregliye yap1lacak komiir 
naltliyatma da daima bu 40 - 45 kilomet· 
relik fazla yolun ta~1ma masraf1 binecek
tir. Ekonomi bak1mmdan Ereglinin bu 
mahzuru miihimdir. 

Amasra: Buras! da tabii limandtr 
amma kiic;ukttir ve Ereglinin aksine ola
rak havzamn en garb ucundadu. Bura· 
SI da demiryolundan mahrumdur ve Fil
yosa 40-45 kilometrelik bir hatla baglan
masi icab eder. Bu itibarla Eregli hak • 
kmdaki mahzurlar aynen Ye ziyadesile 
variddir. Esasen, Amasra en az mevzuu
bahistir. 

Zonguldak: Zonguldak taraftarla
rma gore burada ~imdiden biiyiikc;e bir 
§ehir teessi.is etmi~tir; limaru buradan kal
dirmak, bu §ehri korletmek ve oldiirmck, 
buraya dokiilen serveti k1smen batJrmak 
demektir. Sonra, komiirlerin c;ogu, havza
nm merkezini te§kil eden Zonguldak
Kozlu - Kilimli mmtakasmda, yani Zon
guldagm etrafmdadtr. Zonguldak Emam· 
m biiyiitmek kabildir. Zonguldak aleyh
tarlan, bu limanm her havada istifade e
dilebilecek bir hale konulmas1 !;Ok mas • 
rafh olacagmi ve fazla olarak sahilde 
bi.iyiik liman tesisatJ, iskeleler, komi.ir de
polan, antrepolar yapacak yer olmadJgi· 
m iddia ediyorlar; ba§ka hir yerde liman 
yapmakla Zonguldagm olmiyecegini, 
c;iinkii burasmm 1slah edilerek Zongul
dak • Kozlu- Kilimli komiirlerinin en ya-

km ihrac !imam olacagmi soyliiyorlar. 
Catalagzr: CatalagzJ lkhsad Veka

letinin en muvafik gordiigii limandtr. Bu
ras!, kurulmas1 mukarrer biiyiik elektrik 
santralmm yerini tayin ic;in yap1lan ara§
tlrmalar ve sondajlar esnasmda nazan 

dikkati. celbetmi~tir. Limanm yapilacagt 
saba vaktile denizmi§; sonra, orad a de· 
nize dokiilen derenin getirdigi kumlarla 
yava~ yava§ dolmu§. Komiir havzasmm 
§ark cenah1, limana hakim sutlara kadar 
dayanmaktad1r. Derniryolu, §imdiden 
buradan gec;mektedir. Y almz komiir ve 
ticaret limanmm 11,700.000 liraya mal 
olacag1 hesablanmaktadir. Eregliye naza· 
ran pahah ise de, demiryolu yap1lmasma 
li.izum yoktur. Sonra, dahile ve bilhassa 
Karabiike Eregliden de, hatta Zongul
daktan da daha yakmd1r. Limamn asker
lik bak1mmdan miidafaas1 gayet kolay 
olacaktir. Etraftaki arazi bombo§ oldugu 
gibi her tiirlii liman tesisatJ yapmaga 
mi.isaid geni§liktedir. 

Catalagzmi begenmiyenlerin iddiala
nna gelince, f1rtmah havalarda limana 
girip c;1kmak giic; olacaktlr. (Biitiin kap
tanlar ayni fikirde degildirler; yap1lacak 
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Hava tarruzuna kar§I korun· 
ma cemiyetleri kurulacak 
Haber aldigtmtza gore, yakmda §e -

hirlerimizde birer (hava taarruzlarma 
kar~1 korunma cemiyeti) kurulacaktlr. 
Yakmda bu cemiyetin istanbul §Ubesi
nin kurulmas1 ic;in hazrrhk yaptlacak • 
tir. 

Y ozgad V alisi 
Yozgad Valisi Abdullah Feyzi 1zmire 

gitmi§tir. 

Y apagi standardi nizamna· 
me projesi 

ihrac olunacak yapagtlarm standard1 
ic;in nizamname projesinin hazirlanma
Sl mevzuu iizerine diin de komite ha-
linde csah~an yapagl ihracat tacirleri, 
bugi.in umumi bir toplanb daha yapa • 
I'ak hazrrlanan projeyi gi:izden g~ire -
ceklerdir. 

Siimer Bank Umum miidiirii 
geldi 

Siimer Bank Umum miidiirii Nurullah 
Siimer §ehrimize gelmi~tir. Nurullah 
Siimer Banka aid baz1 i§ler ic;in §ehri • 
mizde bir miiddet kalacakhr. 

c;ifte dalgak1ramn ki.ic;iigiinu ic;eri dogru 
klVlrmak, biiyiigiini.i de biraz uz.unca 
yapmak suretile bu mahzurun online gec;i-

lecegini si:iyliiyorlar). Lim an yap!lacak 
yerin etraf1 bombo§tur. Burada da mil
yonlar sarfile yeni bir §ehir kurmak la

ztm gelecektir. Bunu da tesisat masrafma 
ilave etmek laZim gelecektir. Halbuki 
Eregli ve Zonguldakta kasabalar teessiis 
etmi~tir. Yeni ~ehir kurmaga liizum yok-
tur. 

*** 
Dort limana aid leh ve aleyhteki mii

talealan dinledikten sonra, komiir lima
mmn Catalagzmda kurulmasm1 muvaf1k 
gormemek miimkiin degildir. Fa kat, bun
lar, yalmz Zonguldaktaki tetkik seyaha
timiz esnasmda duydugumuz fikirlerdir. 

Belki bu liman meselesini ve limanlann 
her bak1mmdan vaziyetini daha iyi tetkik 
etmi~ olanlarm ba~ka kanaat verici delil

leri vard1r. Gazetemiz, miitehasS!Slarm 
bu husustaki fikir ve miitalealarma her 
zaman ac;1khr. 

<;atalagzJ !imam hakkmda, Zongul
daktan telefonla kafi derecede malumat 
verdigim ic;in, bunlan tekrara liizum gor· 

miiyorum. Y,almz bir noktay1 tasrih ede
yim. Burada yalmz komiir ve ticaret !i
mam yapJlmast mevzuubahstir. Y ap!lan 

avan-projede ancak muhribler ve deni
zalti botlan gibi kiic;iik gemilere mahsus 
kiic;iik bir harb !imam da ilave edilebile
ceginden bahsedilmekte ise de, Karade
nizde yap1lacak barb !imam, daha ziya
dc Genelkurm.ayJ ve Milli Miidafaa Ve

kaletini alakadar ettiginden bu hususta, 
heniiz hic;bir karar verilmemi§tir. Bizim 
fikrimizce KaradeniLde bir harb lima

m kurulacak olursa bu, biiyiik gemileri
mizin istifade edebilecegi esash bir liman 
olmak gerektir. Y oksa muhribler ve de-

Komiir limam yapdmast mevzuubahs Eregli, Amasra, Zonguldak 
ve (:atalagzmm mevkilerini gosterir harita 

nizaltJ gemileri, harb limam olm1yan her
hangi iyi bir ticaret limanmdan da azc;ok 
istifade edebilirler. Sonra, <;atalagZI !s

tanbula c;ok yakmd1r. Donanrnaya iis ve 
istinadgah te§kil edecek bir barb lima
nmm biraz daha lstanbul iissiinden uzak 
olma!l laz1m gelmez mi? 

ABIDIN DAV ER 

Bendlerden bir manzara 

AldJgtmiz mahi.mata gore, istanbul suI $ehir au teaiaalt 
i§leri hakkmda, Naf1a Vekaletine ka • Diger taraftan §ehir su tesisab etra -
dar akseden baz1 §ikayetler vaki olmak- fmda da baz1 §ikayetler vaki olmakta • 
tad1r. Bu §ikayetlerin ba§mda tJ'skiidar dtr. 'O'skiidar ve Kadtkoy suyunu tetkik 
ve Kad1k6y suyu gelmektedir. Nafta edecek olan bu fen heyetinin ayni za
Vekaleti, istanbul Sulan idaresinden manda istanbul sulanm da gozden ge
bazt hususatl sormll§tur. Almacak ce · ~irerek tslaht iktiza eden noktalan ve 
vabdan sonra Naf1a Vekaleti Sular U- yaptlmasi laztm gelen is.leri gi:izden ge
mum miidiirliigii fen memurlarmdan ~irmesi muhtemeldir. $ehrimizde bu • 
miirekkeb bir heyet §ehrimize gonde • lunan Naf1a Vekili Ali c;etinkaya, ts -
rilecek ve bu heyet bendleri ve tesisah tanbulun su i~lerile c;ok yakmdan ala
mahallerinde tetkik ederek yapllacak kadar olmaktad1r. 1leride liizum goriil-

diigli takdirde Nafta Vekaletinin bu i~le 
i§leri esash surette gi:izden gec;irecek, bizzat mes.gul olmast da ihtimal dahi • 
Naf1a Vekaletine bir rapor verecektir. lindedir. Her halde istanbul sularmm 
Vekaletin bu rapor iizerine baz1 esash halkm ihtiyacm1 kaqthyacak bir hale 
kararlar vermesi muhtemeldir. getirilmesine c;ah§tlacakhr. 
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Bir gene kay1b lzmire gidiyorlar ! 
Celebin oglunun nereye H1rsiz esnaf1 hicret edi · 
gittigi ve nerede oldugu yor, zab1ta icab eden 

belli degil ! tedbirleri aldt 
T ekirdagm Eskicami mahallesinde o • 

turan celeb Durmu~ oglu Yusuf, oglu 
Hilmi ile birlikte birka!; giin evvel, hay
V&It.-Mtmak tner.e- istanbnla gelmi~ Ye 
Sirkecide Uzunki:iprii oteline inmi§tir. 

Gt:~J:n • cumartesi giini.i, Yusuf, istan
bulu terkederek oglunu yalmz bJrakml~. 
geldigi vakit ise Hilmiyi ortahkta hula • 
maml§tlr. Yusuf, bi.itiin ara~tumalan bo
~a c;1kmca, diin, zabttaya miiracaat etme
ge mecbur kalm1~, ve oglunun 17, 18 
ya§larmda oldugunu, iizerinde sathg1 
hayvanhmn bedelleri olan 300 lira kadar 
bir para bulundugunu, koyden getirdigi 
gocugundan ba~ka ortada hic;bir izi olma
dtgmt soyliyerek oglunun e§kalini tarif 
etmi~tir. T a rife gore, polis memurla11, 
Hilmiyi tamdiklanm, kendisini evvelki 
giin Sirkecide para bozdururken gordiik
lerini soylemi~lerdir. Hilmi, her tarafta 
aranmaktad1r. 

ADLIYEDE 

Bir giin hapis! 
Birkac; giin evvel Yenikaptda bir eg

lenceden donen Nuri, Fehmi ve Ruse
yin adlarmda 18 - 20 ya§larmdaki ii<; 
arkadas. arasmda bir meseleden kavga 
~tkmi§br. 

Nuri ile Fehmi kavga esnasmda Hii
seyni tokatlanu§lard1r. Bu s1rada Hli
seyin de tabancasm1 c;ekerek korkut -
mak maksadile bir el ate§ etmis.tir. 

Istanbul Polis Miidiiriiniin h1rstz, yan
kesici, ve karmanyolac1lara kar§t a.;t1g1 
amans1z miicadele malumdur. Polisimi -
zin stkt takibinden yakay1 kurtaramtya -
caklanm anbyan bu kabil adamlar, ahi • 
ren, ·§ehri terketmege ba§lami§Iardtr. Bu 
hal, polisin nazan dikkatini celbetmek -
ten bali kalmami§ ve sabtkah giiruhunun 
lzmire hicret ettigi anla§tlmt~tJr. 

Bu vaziyet iizerine gene Polis Mii
diirliigii, icab eden tedbirleri ittihaz et.mi§ 
ve keyfiyetten 1zmir zabttasmt haberdar 
eylemi§tir. Mezkur meslek erbabmm (!) 
lzmir Vilayeti hudt:du dahiline sokulma
masi ic;in alman t~dbirler tamamlanmJ~
tJr. 

lzmir zabztaaz kontrol yapacak 
izmir 20 - Belediye, fuar sezonu ic;in 

pek hararetli bir surette hawhklarma de
vam etmektedir. Ayni zamanda gelec~k 
ziyaretc;ilerin iyi kar§Ilanmalan, noksan • 
lannm temin edilmesi ve kolayhklar gos • 
terilmesi ic;in belediye ve zabtta memur • 
Ian vazife almi§lardtr. Lokantalar, ka7.i
no ve oteller ve kahvelerin de fuann de -
vam ettigi miiddet halkm istirahat ve 
memnuniyetleri ic;in pek s1k1 bir kontrola 
tabi tutulmalan takarriir etmi§tir. F uarm 
ac;Ilma toreni 20 agustos saat on yedi bu -
c;ukta yap1lacak ve 20 eylulde kapana -
cakt1r. 

EVKAFTA 

ir senedenberi devam eden (ill' 
J apon harbinin patlak verrne!l' 
ne vesile te~kil eden hadise, pe

kin civannda Markopulo kopriisiiniin yr 
mba§mda Lukoc;ido tepesindeki bir Ja• 
pon miifrezesinin ugrad1g1 baskm netiC~ 
si olarak tepenin Cinliler tarafmdan zap· 
ve i§gali olmu§tur. _ , 

J aponya hiikumeti ve mahallindekl 
J apon kuvvetleri kumandam baskmt ya· 
pan ve tepeyi zapteden Cinli milis ku'l)'et· 
lerin derhal geri almmalanm 1iddetle 1~ 
leb etmi§lerdi. Cin hiikumeti bu tale 
kabul ve is' af etmediginden, yahud Jllf 

halli kuvvetlere soziinti gec;iremedigindel 
harh ba§laml§ ve devam etmekte buluP' 
mu§tur. 

~imdi de diger bir tepenin J apanY' 
ile Sovyetler arasmda yeni bir barb dO' 
gurabilecek bir hadiseye sebeb oldu~ll' 
nu goriiyoruz. ~oyle ki Vladivostok u~ 
cenubunda Siberya, Kora ve Man~u~ 
hududlannm birle§tigi bir noktada 
Cangfufeng tepesi ~imdiye kadar, ~a~ 
.;uri arazisinde bulundugu halde ahtre-

k I . n· K1ZIIorduya mensub baz1 uvvet enn 8 

s1zm buray1 i§gal c-derek tahkim etrneS
0
"'e 

ba§lami§ olmalan J aponyada fevkala e 

bir hiddet ve infial uyandtnnl§tlr. Bir st' 
ne evvel Lukoc;ido tepesinin Cinliler tars' 
fmdan i§gali bile bu kadar asabiyete sC' 

beb olmamt~I. 
N eticede J aponlar bu tepenin i§galinl 

bir hayat ve memat meselesi yapmi§)ar 
d1r. Filvaki, Manc;uri ile Siberya arasln' 
daki binlerce kilometrelik hududun kars' 
smdaki tepelerin ve hududun bir ktsJ!l1' 
m te§kil eden Amur nehrindeki. adalar!1~ kah beriki. kah oteki tarafc;a !~gal edl 
mesi nadir hadiselerden degildir. 

Ciinkii hududu c;izmek iizere 186g 
senesinde Rusya <;arhgile Cindeki Mar.' 
c;u Hakanhgt arasmda akdedilen mU8' 

hedede ve buna merbut haritada hud00 

noktalan ve. hath pek sarih gost:ri~mernidl; 
tir. Muhtehf harblerde ve hadtseler 
hudud i§aretleri keyfi olarak ileri ger 
almmt~tlr. 

Lakin sevkiilcey§ cihetinden miihim 0' 

Ian ada ve tepelerin yakm zamana kada! 
devam eden vaziyeti degi§tirildigi zarna' 
isin rent?;i' dl) degi~mektedir. iki sene e' 
vel Amur· daki Boi ?OY ism in de · bir ad• 
Savyet gambotlan ve bahriyelileri tara 
fmdan i§gal edildigi zaman Japon fi~O" 
tillasJ, yap1lan protestodan bir net1:e 
c;Jkmamasi i.izerine Rus filotillasma hi!' 
cum .ederek baz1 gemileri batirmi§ ve J' 

day1 cebren il}gal etmi§ti. Bu ada, neb' 
rin dar bir yerinde ve hakim bir nokt8' 

da bulundugundan koca nehrin anahta~ 
mesabesinde idi. ]aponya bu adamn ~r 
yama miisamaha etmek istememi§ti. $illl' 
di Rus kuvvetleri tarafmdan i§gal edile~ 
tepe dahi biitiin Manc;uri'nin ve Kore'nl~ 
anahtan mevkiindedir. , 

Sayle ki evvelce J aponya ile Mancufl 
arasmdaki deniz muvasala yolu San d~: 
nizin bir kolu olan Pecili korfezinde 1 

K vantunl'( yanmadasi ve bunun ucund• 
bulunan Port Arti.ir ve Dairen limanla' 

nyd1. Buradan ~imale uz.anan biiyiik d'' 
miryolu Mancuri'nin her tarafma daibll' 
dak salmt~tlr. 

Bu .yo) uzun o]up bir harbde deni~al• 
h l'(emilerinin, tayyarelerin ve hafif krll' 
vazorlerin hiicu~una maruz kalacaglll .' 
dan son zamanlarda Japonya Kore'l11tl 
~imalinde ve Siberya hududunun yanlba.' 
~mdaki Ra&in limamm Port Artiir'i.in .;e 

Dairen'in yerine ba&hca iissiilhareke it' Diin ilc;uncii sulh cezada bu hadise -
nin muhakemesine bakllm1~, Hiiseynin 
ii<; giin hapsine, fakat bu hadiseye di -
gerlerinin sebebiyet verdikleri ve suc;
lunun ya§l klic;iik oldugu ic;in bu ceza -
mn ii<;te ikisinin tenzilile bir giin hap
sine karar verilmi§tir. 

Tamir edilecek biiyiik ve tihaz etmi~ti. Asil J apon adalarmm ta~ 
h kar$Ismda bulunan bu liman Kore'1110

1 

Denizde bulunan cesedin 
hiiviyeti anla,Ildl 

Evvelki giin saat 8,30 da Kabata~ a
<;Iklarmda demirli Sus vapurunun us
kuru civ&rmda tefessuh etmi§ bir halde 
bulunan cesedin hiiviyeti tesbit edilmi§, 
bunun on giin kadar evvel Trak vapuru 
tarafmdan batmlan Nam1k Kemal kum 
motorii tayfalarmdan Sabltni§ oldugu 
anla§Ilmi~br. 

Metresini yarahyan adam 
mahkiim oldu 

Bir miiddet evvel Galatada metresi 
Nirneti k1skanchk yiiziinden i:ildiirmek 
kasdile b1c;akla ag1r surette yarahyan 
$evketin muhakemesi, dun Agtrcezada 
sona ermi!;jtir. 

Verilen karar mucibince su~;lu $ev -
ket, 18 sene agtr hapse, fakat katil fili 
tam te§ebbiis halinde kald1gmdan 8 se
ne ag1r hapse mahkum olmu§tur. 

Eni§te katili 
Bir miiddet evvel Edirnekap1da eni~

tesi Hiiseyni oldiiren Abdiilvehhab dun 
gtrcezada atl sene agtr hapse mahkfun 
olmu~tur. 

~i~~ e yiiksek da~lan altmda yiizlerce tiill.l 
Be§ikta§ta <;tragan sarayma giden yaptlarak temdid edilen demirYoh e 

cadde iizerinde MahkO.min kilisesi adi1e Mancuri'nin her tarafile ba1Hanmistl. ~~ 
tamlan Bizanshlardan kalma kilise o- radan T apon demirvo!lan velpaze i%1d, 
ni.inde tarihi Tiirk eserlerinden hicri biitiin Siberva ve dt& Mo~olistan hudu., 
1057 tarihli Beyzade Mehmedaga ~;e~- Ianna yayilmaktadJr. Simdi Ruslann 1~ 
mesi vaktile yol tesviyesi dolaytsile ~a! ettik!eri tepe tam Ra~in' den Mane."' 
kaldmlarak bir bina ko~esine almtnl§ ri'ye uzanan demiryolun iizerindedlr· 
ve eserin san'at kiymeti ihlal edilmi§ti. Taoonva sevkt•lcey5 cihetinden hakim .r 

Bu kere metruk ve susuz kalan ~e§me Ian bu tepe u~runda yeni bir harhi bl e 
goze aldJrmis ~oriiniiyor. Uzaksarkta ~e: 

biiyUk bir tarih ve san'at ktymeti ifade ni bir barb tehlikesi kendisini Rosterlll11 
etmesi dolaytsile tamir ve ihya edile • . 

tlr. 
cektir. _ ..... ._ 

Yaz tatili ba§ladi 
Adliyede diinden itibaren yaz tatili 

ba§lamt§tlr. Bu yaz tatilinde vazife go· 
recek nobets;i mahkemeler §Unlard1r: 

Ag1rceza, iic;iincli, dordiincii, be~inci 

asliye ceza mahkemeleri, dordiincli hu
kuk ve asliye birinci ticaret mahkeme
leri, Sultanahmed, Fatih, Eyiib, Ada -
lar, Kartal, Kad1k6y, Uskiidar, Be~ik -
ta§, Yenikoy, Beykoz, Baklrkoy, Bey
oglu, sulh hukuk ve sulh ceza mahke· 
meleri. 

Sultanahmed ikinci sulh ceza mah -
kemesi sulh ceza i§lerine, iic;iincii sulh 
ceza ve Beyoglu sulh ceza mahkemeleri 
de yalmz ciirmi.i meshudlara bakacak -
lard1r, 

Muharrem Feyzi TOGA'f 

Bir sandal devrildi 
Rizeli Ali, Fener iskelesinden sa.J'ld:; 

hna ald1g1 fmn i§c;ilcrinden MehrneddB 
H1dm Fenere gotiirmekte ikcn yol , 
yelken a~mi§, biraz sonra sandal alll 

1 

bura olmu§tur. Denize dokiilen yoicll 
1 

Jar, bir motor tarafmdan kurtanJrnl~ 
hr. 

Cumhuriyet/ 
NiishasJ 5 kurustur. 

Abone . ('eraiti , { Tiirkiye Baric 
Y • i~in t~io 

Senelik 
AltJ ayhk 
Oc; ayhk 
Bir •yhk 

1400 Kr. 27111l gr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • ~oktur 
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SON HABERLBR 
"HicUse!er -anrslnua 

«Donen talebelerden 
mes'ul kim?» 

Amer K a am~rmnn~~n~~~~H~E~M~N~A~u~NA~~ 

C 
MIHINA 

anileri dogru yola Karadenizin yemi~ Ana tabutu ha§Inda 
ban§an karde§ler 

f'E51 unu «Genclik» gazetesi so-
1,9) ruyor ve fU sat1rlar1 yazJ

yor: 
<eNastl endi~e etmiyelim, nasrl 

sormtyalrm! Ruhan ve cismen yt· 
htlanlar ve ezilenler bu memlehe
tin oz evliidlarr, harde!flerimiz, ar-

gOtiiren te§kilat bah!;esi 
JLR' aradeniz kiyilanndaki Eregli, 
~ artik, yalmz !imam ve ki:imiirile 

Romanya Krab Majeste 
Prens Nikolayt 

Karol, menfi 
kabul etti 

karde'i 

kada!flarrmrzdrr. _ 

d'I · b' B nun u",. haftasi bii- «F akiiltelerin imtihan neticele-

Hayatta bizi muvaffak eden arzu iizerinde hi~ 

bir s1r kalmamt~br. Arzu itiyadlar1n mecmuudur, 
bunlar1 kontrol edebiliriz 

, B"k 20 v I'd K r Mari tern ilan e I mi§ r. u ... 
n' u re§ -. _a 1 e ra 1te I k "k matem olacakhr. ri deh!fel verecek kadar lena! 

In cenaze meras1mmde hazir u unma yu ·a·· Jl Biihreste «Senelerdenberi altnan tedbir-
iizere Romanyaya gelmi§ olan Prens Ni- Arfl U2!f0es eMa~~t ff 'Kra k 1 K 1 B"kre§ - u eve a lic;e ler, verilen iimidler, teselliler hep- Amerikan mektebinde muallim ba§ka 

0 a •. Ofuasor ~atosunda bulu~~n. ,ra m M ~ · ktzi Ar§idii§es !Ieana ve zevc1 si bos, a gitti. Her yeni sene bt'r e·•- bir miinaka~a mevzuu olarak soruyordu: 
nezdme gitmi§ ve Kral kendismi a<e~am an nmA d" H b b du"n Sina- " Yemegine ahkoymu§tur. Prens Nikola'nm Ar§idiik . n~on o a s urg velki seneyi a.ratacah hadar lena - Birbirinize ktzip da fen a sozler 

193 k 
' ' eJffii§tJr f' • soy)edigmiZ zaman, ne H;m kavga eder, 

7 te•ri.ni'evveli'nde menfasina hare e • Ia ya g . . . "t ff Kra- ne rce verryor. E . 1 · ' . I 'k' Krahn hususl emn ve mu eve a di:igii~iirsiiniiz ~ tmesemz o maz m1? 
~nddenberi yekdigerini gi::ir~e~~~ od~n l •J Ii~enin arzusu iizerine, tabutu gotiirecek «Bu halimiz ne olacah, ne yapa- Edince ne kazanmmiz ~ 
ar e§, geceyi beraber gec;Irmi§ er IT. • 1 t ve istasyonlar, Kardinal moru cagrz? Yartn bu milleti idare ede· - Kahraman ne demektir? Kahra-

b 
Bu mukarenet, Biikre§te ~ok sempatJk 0 an. rden kuma•larla siislenecektir. Husu- ceh, ya!falacah genclerin bu hali man diye kimleri bilirsiniz? Onlarm kah-

i 1 rengm e , r surette kar§I anmi§tlr. . A Sinaia'dan per§embe sabah1 saat ne demektir? raman olduklanm kabul ediyor musu -
K. D "h.. 8 .. h eltyor SI tren, ent u u u refe g . 8 de hareket edecektir. «Biliyoruz, bu vazifelerin mes- nuz? Siz de hirer kahraman olabilir mi-

. Londra 20- Romanya Y~hde ~r~- Londra sarayrnda matem ulleri bizim kadar, belhi de bizden siniz ve ne gibi hareketlerle~ 
lu;esj Mari'nin cenaze merasim. mde ln~Jl· 20 __ Kral sarayt nezaretm- - Linddenberg bir kahraman mJ)'di? 

d k Londra daha miiteessir. F akat teessiir ne 
lere Krahm Kent Diikii tems1l e ece tir. d bl'~ d'ldi'g~1·ne go"re Kral ikinci de- Ne irin evet, ne i<;in hayu? 

t en te 1g e 1 • demek! lnhrliibrmrzda tevehhu"l "' 
Belgrad saraytnda ma em k . · Ian Romanya Valide Krali- - Kristof Kolomb'da m1 bir kahra-

B I d 20 R a V alide Kra· rece uzm1 o b .1 l .1 var mt, ba,aramamah var mt?» mandi". 
. e gra - omany . Mari'nin vefatl miinase eh e ng1 te- • 

Iu;esinin oliimii miinasebetile Yugoslavya- ~esi 
1
nda 23 temmuzdan itibaren, iki Bir yazmm iislub denilen d1' - Yanan bir evden bir ~ocuk kurta-

d 1 28 ~ kadar re sa ray ' b" · ' kl kt d d k h I Y I a 8 temmuzdan agustosa . h t yas tutulmasim emretmi§tir. (a. a.) unyestnl yo ama an ve tafl 1- ran a am a raman say1 Ir m1? a mz 
devam edecek olan alti haftahk b1r ma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IOUUUUOooooooooOOOOOO"""'- g1 heyecam tartmaktan aciz o1mJo bu gibilere mi kahraman dersiniz? v e 

~in lot'
-·a ....... l .... a ....... r ..... I .... n ...... "t""n"l"lilllyllllllllelllllln""""t: Mekst·ka, I.ngt.ltere yan her adam, taze gJrtlaklardan saire. ve saire ... 

f 1 b 1 Bu .. tu"n bu suallerl· hoca o kadar lSlarla 1r tyan u ~1g 1gm samimiyetin-
den zerre kadar ~iiphe edemez. soruyor ki talebe ara5mda ate§li bir cevab 

I 
• •1 anlasacak yari§IdiT ba§byor ve neticede maddi ve lnUVaffakiyet erl 1 e ' Donen talebelerden mes'ul kim? manevi kahramanhgm ne olduguna dair 

l
•lk «Genclik» gazetesine gore «tek bu gene dimaglarda giizel fikirler yer e

kusur: Te,kilattadJr, idarededir, diyor. Mesela, bir erkek veya k1z c;ocuk, 
terbiye sistemindedir.» ~iinkii dogru olduguna inandigi bir hareketi, lien dag1 civartndaki 

Japonlar be' kilometre 
geriye ~ekildiler 

Honkong 20 (~ekiayi ajansi bildiri· 
Yor) - <;in kuvvetleri N amea adasmm 
diinkii istirdadi esnasmda J aponlarda~ 
bir~ok miihimmat ve istihkam malzemP.SI 
igtinam etmi§ler ve sekiz biiyiik depo.~~pt 
etrni§lerdir. Bu depolar i~inde muh1m 
tniktarda barut ve homba vardJr. 

Diin hir J apon tayyare filosu Kan -
ton'u bambard1man etmek te§ebbiisiinde 
hulunmu~ ise de <;in avc1 tayyareleri der
hal taarruza ge~mi§ler ve bir hava har -
bin de iki J apon bombard1man tayyaresi 
clii§iiriilmii§ digerleri ka~ml§tlr. 

Japon tayyareleri diifiiriiliiyot 
Hankov 20 (;lekiayi ajans1 bildiri • 

Yor) - Lien dag1 civannda yaptlklan 
taarruzda biiyiik zayiata ugnyan J apon 
kuvvetleri he§ kilometre geriye c;ekilmi§
ler ve <;in mevzilerini uzaktan bombard!· 
rnan etmi~lerdir. (:in mevzileri muvaffa
kiyetle mukavemet etmi§ ve bir~ok dii§ -
lnan tayyaresi dii§iirmii§tiir. 

Ankarada oliimle biten 
feci kaza 

F akat bunun i~in 
te,ebbiisii ingiltereden 

bekliyor 
«hazl miiesseselerde iyi, baz1 mii- kendisi ic;in zahmetli ve hderli olsa bile, 
esseselerde ~ok fena netice ahm- yapmak cesaretim gostermenin de bir 
yor. ~iinkii her fakiiltenin talimat- kahramanhk oldugunu, o vakte kadar hie; 

Meksika 20 - Reisicumhur Karde- namesi, nizamnamesi, zihniyeti dii§iinmedigi halde, ogreniyor. 
nas, gazetecilerle yaphi:b bir gorii~me es- ba{lka ba,ka. Halbuki biitiin mek- Bo§ vakitleri kullanmanm, iyi isim sa-

naslnda demi~tir ki: t bl • • d k • • hibi olmanm da degerleri ne oldugu an-e er1m1z e o uyan, ayn1 sevJye-«- E~er lngiltere ilk te$ebbiisii ya- latihyor. Bo§ kalan vaktini nasi! kulla-
deki ayni genclik.» k b par ve diplomatik miinasebetlerin yeni - nacagma karar vermekte c;ocu ser est 

den tesisi ic;in herhangi bir sart kosmazsa Gene bir yazmm fikir denilen i~ kalSlbilecegi ic;in, o zamanlarda yapacagi 
Meksika, lngiltere ile olan miinasebetle- biinyesini yoklamaktan ve tattdi- bu i§i, onun ic;in sarfedecegi §eyle olc;me
rini yeniden tesis etmege haZ!Tdlr.» g1 manbgm ger~eklik hamulesini gi ve bir gun gelip de be§ vakitlerini fa

Gazetecilerden biri. herhangi bir dev- tartmaktan aciz olmtyan her a- Ian §eye harcami§ olduguna aciylp ac!mi
letin simdiye kadar Meksika ile lngiltere dam, fU birka~ sahr i~inde part1 yacagml dii§iinmegi ogreniyor. 
arasmda tavassutta bulunmak te~ebbiisu partl parhyan hakikatten zerre lyi isim sahihi olmak, iyi ve dogru a-
yapip yapmadt~ml sormu~. M. Karde- kadar tiiphe edemez. dam diye tanmmak ne demek oldugu ge-
nas buna <~haym> cevabm1 vermi§tir. ne aym metodla, sualli cevabh miinaka-

M. Kardenas, aynca ~unlan soyle - Ytllardanberi, eksik ve bozuk §alarla isbat ediliyor. Mesela deniliyor 
mi~tir: mekteb kitablart, eksik ve bo:z:uk ki: Am erika dahili muharebesinden son· 
«- Eger demokrasiler, Meksika pet- lefkilat, vahdetsiz ve iatikrarsJz ta- rn biitiin Amerikada biiyiik bir sayg1 ve 

rolunu almaktan imtina ederlerse, Mek· limatnameler ve nizamname1er sevgi kazanan General Robert Li'ye bii
sika, petrolunu istisnas1z herhangi bir re- i~in yaz1lan yiiz binlerce tenkid ve yi.ik bir sigorta ~irketi miiracaat ve y1lda 
ji~e malik biitiin devletlere satacaktu.» fikayet satmnm heyecan ve man- 50 bin dolar ayhkla kendilerine reis ol-

Almanya ile ticaret meselesi hk hulasas1 budur. mag1 kabul etmesini rica etmi§. General, 
Meksika ile Almanya arasmda ya ~ «F akiiltelerimizin imtihan neti· sigorta i§lerind;!n bir§ey anlamadigml 

1 k 1 
° A "b d le mu soyliyerek bu muazzam parayi reddetmi§ 

p1 rna ta o an hcan mu a e - celeri dehs,et verecek hadar lena!» 
1 1 

· · B' 1 'k A 'k da uyan ve ondan pek rok a•ag~l bir ayhkla bir 
arne e ennm tr e~l men a - Fakat bu hal. ttimdiye kadar .,. • d1rmi~ oldugu memnuniyetsi~lik . J?ii - T mekteb miidiirli.igiine girmi~. Sonra, son 
nasebetile M. Kardena, teessurlenm be- mes'ullere degil, hep masumlara zam.anlarda kan§Ik ve hileli g1da madde-
yan etmi§ ve Meksikanm memleketin ik- deh~et verdi. Bu deh~eti biraz da lerine kar§I biiyiik miicadelesile pek bii
tJsadiyati menfaatine hadim olan bu mu- mes'ullere hissettirecegimiz giine yiik bir isim kazanan doktor Harvey, hii
amelelerden vazge<;emiyecegini soyle - kadar, bu, boyle devam edip gide- kumet kimyahanesinden istifa ettikten 
mi§tir. cektir. sonra halis i~kiler yapan biiyiik bir miis-

Yazan: M. K. WISCHART 

nun dayandigi premtplerden biri de §Udur: 
Sizde hasd olan herhangi bir fikir ve 
maksad1, daha iyioini di.i~iindiikc;e terke
dip onun yerine, ya kendinize, ya umu· 
ma faydasi dokunacagma hiikmettiginiz 
yeni bir arzuyu takib edebilirsiniz. V e 
bi:iylece, bir maksad1 tekemmiil ettirinciye 
kadar degi~tirebilimniz. Bu nokta iize
rinde iyi dii§iinecek olunamz goreceksi
niz ki ciddi bir diisiince mahsulii, hassas 
v~ gayesine siir' atle varan bir arzu, insan
daki muvaffakiyet kabiliyetinin a~ikar bir 
olc;i.isiidiir. 

Pek basit oldugu nisbette derin bir 
pEikolojik hakikat daha vard1r ki karak
ter terbiyesi idmanlarma ba§hyan gene 
d1ma~larda ~ok bi.i_viik bir tesir yap1yor. 
Cocuk, bunun derhal tatbikatma gec;iril
mek laZ!mdir. 0 hakikat §udur: Dii§iin
diigi.imiiz ne ise biz oyuz. (:i.inki.i yaptJk
lanmiZI ve ah§t1khmm1z1 doguran, dii
~iindiiklerimizdir. Doktor Rayt diyor ki; 
l§ledigimiz §ey, iizerinde dii~Undiigiimiiz 
§eydir. Y aptlgimlz i§ler ve hareketler, 
t1pk1 kopegin kuyrugu gibi, dii§i.indi.ikleri
mizin arkasmdan gelir. Ba§ka tabirle, 
daima yaptJgimiZ §ey, kafam1zda en kuv
vetli, en hakim olan dii§iincenin mevzuu
dur_ 

Bir kiime r;ocugd, hatta biiyiiklere so
runuz: En ctok uydugumuz fikir, bizde 
en kuvvetli olan fikir midir ~ Belki bir -
c;oklan, bazan zavd fikirlere de uydugu
muzu soylerler. F akat, bir adam araym1z 
ki kafasmdaki birc;ok miimkiin ihtimal
ler kar§Ismda en zay1f fikrin pe§inden git
mi§ olsun. Bulamazsmiz. 0 halde, dai
ma uydugumuz fikir, kafamJZdaki fikir
lerin en kuvvetlisi dand1r. Bununla bir 
hakikate daha eri§mi~ oluyoruz: Bizi mu
vaffak k1lan arzu iizerinde anbyam1yaca· 
g1m1z hi~ir SIT kalmami§tlr. Ciinkii arzu 
bir tak1m itiyadlann mecmuudur. hiyad
lar ise, hep dii§undiigiimiiz §eylerdir ve 
biz dii§iindiigiimiiz §eyleri kontrol edebi
liriz. 

Y a§aYI§ImiZI nasi! kontrol edebilece
gimizi s~rah.aten gormegc ah§mamiz la
zimdir. lmparator Mark Ore!, en sevdigi 
dostlanm ve en begendigi Kitablan etrafi
na getirtir ve onlara bakarak ne gibi bir 
i§ gi:irmek veya ne~ri dii§iinmek arzu ede
cegini anlamaga r;al!§Irtnl§. Dogru ve te
miz ya§ama, ilki:ince dimagda viicud bu
lur. Demek ki dogru dii§iinmek, yalmz 
dogruluga degil, muvaffak olmaga dog
ru da atdmi§ ilk adimdir. 

Ahlakim!Zda ve hareketlerimizde bu 
felsefenin I§Igi altmda halledilemiyecek 
hic;bir muamma yoktur. V e bu felsefenin 

~. me§hur degildir; Eregli §imdi c;i-
legile de me§hurdur. Ne yaz1k ki bu h;a 
seyahatimizde Eregliyi gi:irmek miimkun 
olmadi. Ereglinin Zonguldaga demiryoli
le baglanmami§ olmas1, bizi, yurdun bu 
giizel ve miinbit parc;asm1 gi:irmekten 
mahrum etti. 

Pek yakm zamanlara kadar, c;ilek yal
mz, 1stanbulda, Bogazic;inin Rumeli ta
rafmdaki mtlarda yeti§ir bir meyva zan
nedilirdi. N edreti bu yemi§e bir aristok
rathk vermi§ti; c;ilek, sadece kibarlann 
yemi§i idi. Halbuki Eregli, onu aristoktat 
~evkiinden indirip demokrat bir meyva. 
b1r halk yemi§i yapti. Ereglinin sayesin-
de, c;ilek fikara yemi§i olan kirazla bir se
viyeye indi. J3u gidi~le dut kadar miib
tezel olacak. Bu c;ilek inkilabmi ve bol
lugunu Eregliye borcluyuz. 

1ktisad Vekili Sakir Kesebir, seyahati
miz esnasmda, Ereglinin c;ilegini misal 
getirerek biitiin komiir havzast halkma ye
mi§~ilik tavsiye ediyordu; yalmz fmd1k 
mi.istesna. 

- Fmd1g1 T rabzon ve Giresuna bira
ktmz, diyordu. F akat yemi§~ilik yapm1z. 
Sebzecilik yapm1z, siit~iiliik yapm1z, ta
vuk~uluk yap1mz. Araziniz mahduddur. 
Ziraat, sizi gec;indirmege kifayet etmez. 
Siitlerinizi, yemi~lerinizi, yumurtalarmlZ!. 
sebzelerinizi ocaklarda ve limanlarda c;a
h§anlara satarsm1z. 

Zonguldak meb'uslarile ve diger orah 
zatlarla gorii§iirken anhyoruz ki Karade· 
nizin bu ye§il sahilleri, c;ok nefis meyva
lar yeti§tirmektedir. Zonguldakta yedi
gimiz sebzeler de c;ok lezzetli idi. ~ehirde 
dola§trken bu mevsimde, hala, kiraz ye
ti§tigini gordiik. Bu sene §ubat sonlanna 
dogru, Eregli ~ilekc;ilerinin matbaam1za 
kiic;iik bir sepet c;ilek getirdiklerini de ha
tirladik. 

Eregli c;ilek~ileri, oniimiizdeki bahar· 
da, c;ileklerini adeta standardize edecek
ler, mahsulii iyi bir tasnife tabi tutarak 
yalmz iyilerini lstanbula gi:inderecekler
dir. 

Komur havzamlZln ayni zamanda bir 
yemi§ bahr,:esi ve sebze bostam olabilece
gi anla§Ihyor. Elverir ki esash ve pro
gramh bir §ekilde c;ah§smlar, yemi~lerinin 
ve sebzelerinin cinsini 1slah etsinler. Bu 
sebzeler ve yemi§ler, bilhassa turfanda o
larak deniz ve demiryolu ile !stanbula ve 
Ankaraya sevkedildigi takdirde, havza 
ic;in miihim bir varidat kaynagi olur. Ko· 
miir mmtakasmm c;ah§kan ve zeki ha!Ju-
nm bu i§te muvaffak olacagma §iiphe 
yoktur. 

Ankara 20 (Telefonla) - Ankara Pa
ra§ut kulesinde asans6r memuru Ismail 
bir kaza neticesinde olmii§tiir. is.mai! 
alt kattaki bo§lukta para§iitiin videleri 
bagh olan tellerde tamir yapmakta iken 
Yukandan birdenbire inen asansoriin 
alhnda kalmt§ ve ba§I koparak feci bir 
§ekilde olmii.!?tiir. Asansorcii kap1lar1 a
~1 kblrakhgl halde asansoriin birdenbire 
harekete gelmesi, iist kap1larm yanli§
hkla kapanmasi ve diigmeye basllma • 
sile kabil olacagmdan bu cihet tahkik 
edilrnektedir. 

Hl•tJer'l•D yaverl• PEY AMI SAF A kirat kumpanyasmm kendisine teklif ett~-
gi senede 125,000 dolar gibi biiyiik bu 

. - ~ parayi red ve ayni miicadeleye serbest o-

Ekalliyet davalarl larak devam etmi§. Yani bu iki zatm 

ib temel doktrini vard1r: Kendi §ahsimi· Maarif! . Maarif! Maarif! 
~a kar§J mes'uliyet ve mensub oldugumuz 
msan cemiyetine kar§J mes'uliyet. Etra· 
f1m1zda gi:irdiigiimiiz birc;ok cinayetlere 
vc igren« i§lere ragmen, kainatta merkez 
te§kil eden bir maksad vard1r: Diinyada 
umumi bir kuvvet, hepimizi, her§eyi, yiik
selmege, daha iyiy<' dogru, ileri ahyor. 
Biz, hayatm kanunlanm anlay1p kendi 
ya§ayi~ImiZI onlara uygun getirebildikc;e 
terakkiye, daha yukanya dogru bizi 
yiikselten bu kuvvete i§tirak etmi~ oluruz. 
Bununla da biiyuk bir haz duyanz. Ciin
kii hem kendi *ahs~miza, hem de kendi 
cemiyetimize ve in~anbga hizmet ettigi
mizi anlanz. 

Bir tiinelde facia 
Baltimore 20 - Bir tiinel ac;1hrken 

d_inarnit paketi vak1tsiZ patlami§ ve be§ 
kl§i olmii§tiir. Ekserisi ag1r olmak iizere 
on be§ de yarah vard1r. 

Fransada grev bUyiiyor 
Val anciennes <<Fran sa» 20 - An -

zin rnadenlerinde bu sabah ba§hyan grev 
ak§am i.izeri on be§ bin i~iye sirayet et
tni§ bulunuyordu. 
'h Anzin demiryolu amelesi de greve il

b ak etmi§ ve nakliyat da durmu§tur. 

Ankara Etnograya miize· 
sinde yangm ba§langicl 

b Ankara 20 (T elefonla) - Bu sa
E.ah 9,50 de Ankara Halkevi biti§indeki 
te lno~~afy~ miizesinde yangm oldu. A
d § muzemn kJZ lisesi tarafmda bulunan 
dl§ kap1sile i~ kap1s1 arasmdaki koridor
d a rnadeni e§yanm silinip parlat!lmasm-

a kullamlan trebartinin tutu§masile c;Ik
~l§hr. Buradaki ah§ab dolablar yanma
g.~ ba~Iaml§, vaktinde yeti§en itfaiye ate§i 
sondurmu§tiir. 

Japon - Sovyet miizakereleri 
netice vermedi 

1' okvo 20 - Haber verildi~ine go
Ok Sovyet hiikumeti Cankufeng'de Stat 
d onun iadesine miitemayil oltnadigm
an Sovvet ve ]apon kumandanlan arc:-

'Incla I .. k I h' b' · \' Yam an muza ere er IC 1r nehce 
ermemi$tir. 

lkhsad V ekili geliyor 
t.~nkara 20 (Telefonla) - iktisad Ve· 
. \ 1 §akir Kesebir, bu ak§amki trenle 
.s anbula hareket etti .. 

Londraya siyasi bir 
vazife ile gitmemi' 

vc daha bunlara benzer ba§kalannm zen-

1 h I I d ginligi reddedip iyi isimlerini muhafaza 
esas 1 a yo un a etmi§ olmalan, iyi i~im sahibi olmanm ne-

kadar k1ymetli oldugunu isbat ettigi an-Londra 20 - M. Hitler'in yaverile 
Lord Halifaks arasmda diin yap1lan go - M H d 
ru§me hakkmda iyi haber alan mahfiller- • o za resmi Alman 
de tebariiz ettirildigine gore, Lord Hali - heyetile gorii~ecek 
faks, bu gi:irii§menin teferruahm Pariste _ 
M. Bone'ye bildirmek fmahm bulacaktir. Prag 20 - M. Hodza, Cekoslovak-
Politik mahfiller, yiizba§I Veideman'm yamn Berlin sdirini kabul etmi&tir. 
vazifesinin sulhperver kom§uluk temina • Prag 20 - M. Hodza, Siidet AI -
tmm teyidinden ba§ka bir§ey olmadigJ manlann resmi delegasyonile temas et-
kanaatir,dedir. me~e karar vermi~tir. Ba~vekil, bu de -

Berlin 20- D. N. B. bildiriyor: legasyonu bugiin ve yahud yann kabul 
Yiizba§l Veideman'm tamamile hususi edecektir. 

olarak Londraya yapt1g1 seyahatle alaka- Naztrlar meclisi toplandt 
dar bir halde yabanc1 gzetelerin ne§rettik- Pra~ 20 - M. Bene~'in riyaseti al • 
Jeri haberl~r. resmi makamlar tarafmdan tmda toplanan naz1rlar, idari 15Jaha t 
tamamile yalanlanmaktadu. Bu tekzib, programmm teferruatJm ve bilhassa eya
bilhassa yiizba§I Veideman'm Lord Ha • let diyetleri ihdasma ve bu diyetlerin 
!ifaks' a bir dortler pakt1 teklifi yaptJgt milli meclislere taksim edilmesine miite
h kkmdaki habere §amil bulunmaktad1r allik olan aksammi miizakere etmi~ler • 

Ga k bu haber ve gerek ezciimle yiizba- dir. 
ere M H' I '' b' I 

Lord Halifaks'a . 1t er m Ir ngiliz selirinin bir ziyareti 
§lOin k d k' h b 
mektubunu Verdig~i hak m a 1 a er, B 1· 20 1 '1 · B I' f' · er m - ng1 teremn er m se m, 
ba§tana§agi asilsizdiT. (a. a.) . diin ak am Hariciye miistesan M. F on 

Papa, Macar Ba~vekilini Vayzaker'i ziyaret etmi~tir. Zannolun -
kabul etb du~una gore miilakatm mevzuu Cekos· 

lovak meselesi idi. 
Papa ile miiliihat p f 

0 P Macar ro esor Tavut ve asistani 
Gastelgandolfo 2 - . ~pa, 

Ba§'Vekili imredi ile Hanc1ye Nazm Ankarada 
• h A k" .. h 1'nde kabul A ' 20 (T 1 f 1 Kanya y1 usus! utup anes A • .. A nKara e e 0n a) - Giizel San-

etmi§ ve kendilerile pek samim1 b1r mula- atlar Akademisi profesorlerinden Tavut 
katta bulunmu§tur. . . ile asistam Mahmud Bilen Ankarada 

Miiteakiben Papa Bayan lmredi de Tarih ve Dil Fakiiltesi ve Atatiirk lise-
. · k b 1 t si in~aatl dolayisilc §Chrimize geldiler. 

Macar N az1rlannm maiyelmi a u e -
mi~ ve Macar milleti ile Macar hiikuml"t ( KISA HABERLER ) 
erkam hakkmda muhabbet izhar eylemi~tir 

Mussolininin Pe!fle ziyareti . 
Budape§te 20 - Hiikumet gazetesi 

olan Esti Ujsag Mussolmi'nin J., "ne so· 
nundan evvel Budape§te'ye g 1m-
redi'nin Roma ziyaretini iade 111 
haber vermektedir. 

* ANKARA 20 - Olc;iiler nlzamnamesl
nin 4, 11 ve 14 uncu faslllanm de~l~tlren 
nizamname mer'lyetc konuldu. 
* BUKRE§ 20 - Ba§vekll Patrik Krlstea 

buglin yet~i~ ya~ma basmi§tlr. * BERLIN 20 - Blittin altm mesklika
tm bir eylllle kadar Alman bankas na tev-
dil, mecbur tutulmu~;~tur. 

latihyor. 
Doktor Rayt diyor ki; insanm dima-

gmda beliren bir fikir, bir tasavvur, yal
mz onun varacag1 neticeyi dogurmu§ ol
maz; ayni zamand3 o neticeyi meydana 
getirmek ic;in bizde mevcud istidadm da 
miyan olur. Bu demektir ki, kasdettigi
miz bir fikir, bir tasavvur fitri. yahud 
§ahs1m1zda gizli istidad ve zek_amizla _be
raber gider. ArzulanmiZI yenne getu • 
mek ic;in bu istidad ve zekamlZl idmanla 
i§letmek ve tatbik sahasma c;1karmak la
zimdtr. 0 halde, istidadimizm terbiyesi 
ve faydah surette isletilmesi ic;in sarfede
cegimiz emek, onla.rdan dogacak netice
lerin bedeli olmu~ oluyor. 

<<Dinamik karakter terbiyesi>> metodu· 

Filistinde son 

vaziyet nedir? 

be~ giin i~inde 77 
ki~i olmii,! 

On 

Londra 20- Avam kamarasmda 
beyanatta bulunan Miistemlekat Nazm 
Mak Donald Filistinde son on bes giin 
i<;inde su kasdler neticesinde 77 ki~in:n 
i::ildii~Unii ve 247 ki~inin de yaraland1g1· 
m soyledikten sonra, Filistinia taksimi 
meselesini tetkik eden komisyonunun va
zifesini bitirmek iizere oldugunu ve a~us· 
tos ba~lannda 1ngiltereye di:inecegini ila
ve etmi~tir. 

N am. Filistinde Alman mamula!i 
bombalar bulunduguna clair liberal m b· 
us Mander'in telmihlerini kat'i olarak 
tekz1b eylemi~tir. (a.a.) 

hte, ya bilgisizlik i~inde, yalmz talih 
kanununa baglamp mf kendi §ahsimiz i
c;in ya§amak, yahud ya§ama kanunlanm 
bilerek faydah ve diiriist hayat yolunu 
tutmak ic;in ya§amak vardu. Bunlardan 
birini sec;mek, bize aiddir. 

-SON-

siddetli 
' 

i~panyada 
muharebeler 

Frankistler dort giinde 
4500 esir alddar 

T eruel 20 - F rankocular dii$manm 
siddetli mukavemetine ragmen miitemer
kiz hareketlerle Segordbe ve Sagond iize
rine ilerlemektedir. Biitiin cephede muha
rebe biitiin ~iddetile devam etmektedir. 
Di:irt gi.indenberi Franko'cular 4500 esir 
almi~tir. Dii~man siddetli ve fakat inti
zam IZ bir muharebe yapmaktadu. 

Bir teblige gore ... 
Salamanka 20 - Bir teb\igde ezcihn

le soyle denilmektedir: 
Taj cephesinde Fuent do Arzobispo 

mmtakasmda bilhassa Azuton ve N ava
noralejo kasabalanm i~gal ettik. 

[BMmakaleden devam 1 

- Gencligi okutam1yoruz. 
Evet, Avrupadan radyo makinesi satm 

ahr gibi, memleketimize modern terbiye 
usulleri ithal ettik. Tahsil mekanizmasm1 
asrile§tirmege i::izendik. Kabul ettigimiz 
sistemin hangi muhitlerde, hangi §artlar 
altmda verimli olabilecegini uzun uzun 
tetkik etmek §Oyle dursun, akbmizd<in 
bile gec;irmedik. N etice i§te meydanda: 

- <;ocuklan okutam1yoruz. Lise n 
yanmya~alak ~Ikanlann ekseriyeti te§kil 
etmesi, Universitedeki vaziyetin ba§hca 
sebebidir. Bu hakikatin ar,:1k~a yiizlerine 
kar§I soyJendigini duyan mes'u) zevdt 
sinirleniyorlar, 

- E peki diyorlar, ne yapal1m? Asri 
usulleri b1rakahm da Ortac;ag devrine mi 
di:inelim? <;ocuklara falaka m1 c;ekece
giz? Onlan sop a ile mi bi.iyiitecegiz? 

Cevab, insamn iimidlerini kuacak ka
dar hazindir. Di.inyada falaka ile bugiin
kii §ekilden ba§ka yeti§tirici bir vas1ta bu
lunabilecegine akh kesmiyen bir arkada
§a ne diyebiliriz ~ 

Bu k1ratta arkada§lara, mektebli c;o
cuklarm haylazhktan mes'ul tutulam1ya
caklanm nasil anlatacagiz ~ T alim ve ter
biye sistemi diyince, bizim muhite uydu
rulmasi laz1m gelen, iizerinde kafa yorul
mu§ milli bir eser anlamak mecburiyetin
de oldugumuzu ne §ekilde izah edecegiz ~ 

Bunlan her sene bir neticeye varama
dan §i:iyle bir dii§iiniiriiz. V e bizim maa
rif mekanizmamiz da her sene kalitesi 
gittikc;e bozulan mahsuller vermekte de· 
vam eder, gider. Memleketin istikbali 
nam1~a hepimizi birinci derecede me§gul 
~tmes1 §a:t. olan bu tehlikeyi biran evvel 
onlemek 1c;m ne yapmah bilmem? Veba 
salgmi m1 var diyelim? Y oksa avaz avaz: 

- Yangm varl 
Diye mi bagnahm? 

NADIR NADI 
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r lngiliz 
hikayesi 

~ 

Nasihat ... 
istasyonda, trenin geli§ini beklemek ii

zere, bir A§agi bir yukan dola§Irken ota -
matik sail§ makinesinin ba§mda duran bir 
adam gordum. 

Alete iki defa yumruk indirdi. Zannet
tim ki onu tamir ediyor .• Giirultu c;1kar -
madan yanma sokuldum. Hemen bana 
dogru dondu ve sordu: 

- Demindenberi burada miSIOIZ? 
- ~ey .. evet .. be§ dakika oluyor .. 
- Y a, bur ada m1ydm1Z demin '? 
~dam hiddetli goriiniiyordu. 
Biit\in nezaketimi tophyarak cevab 

verdim: 
- lhtimal burada da bulundum. 
- Birkac; dakika evvel benimle konu-

§an adam siz miydiniz? 
- Hayn, ben degilim .. 
- Bun a emin misiniz? 
- Elbet. Sizinle konu§an bir adamm 

bir daha yiiziiniizii unutmasma imkan 
yok. 

Muhatab1m sesinin perdes1ni biraz in
dirdi. Benden af taleb ederek: 

- Pardon, dedi, sizi demin benimle 
konu§an adama benzettim de .• 

Ben de yumu§ad1m. lstasyonda yegane 
yolcu oydu; heniiz trenin gelmesine bir 
c;eyrek vard1. Binaenaleyh gevezelik et • 
mekte mahzur gormedim, 

- Hayu, ben, degilim, diye tekrarla
d!m. On dan ne istiyordunuz '? 

- ~u aletin ic;ine bir peni attlm. Kib
rit almak ic;in. Fa kat hie; bir§Cy c;1kmack 
Makineyi sallarken sizin boyunuda bir 
adam yamma sokuldu, Fakat siz olmadi
gmiza emin misiniz '? 

- Elbet, 

- Oyle olsun .• 0 adam bana: Bu a-
letler c;ok can sikic!dlr, dedi. Onlan kul
lanmasmt bilmek laztm .. » <<Onlann hep
sini suya atmahl» diye cevab verdim. 
Kibritin c;Ikmamasma ic;erlemi§tim. Adam 
tekrarlard1: «Bazl defa bozulurlar. hisi 
mi bir peni daha atm; onun aglrhgl oteki
ni itecek, hem kibritinizi ve hem de fazla 
atbgm1z peniyi ahmmz. Benim ba§IIDA 
da gelir boyle .. » 

Bu izahat pek ac;1k degildi amma adam 
bu i§lerden anhyora benziyordu. SOzunii 
dinledim. Alete para attlm. Fakat yan • 
h§hkla iki §iling atml§lrn, hte bakm ne 
c;tktl.» 

Bana bir kiic;iik kutu fundan gosterdi. 
- Desenize paramz ziyan oldu. 
- Paraya camm stktlmtyor da, 

~u fundan kutusuna ic;erliyorum. 0 ser
sem herifi bulsam kafasmt patlatacaglffi. 

Muhatabtmla dola§maga ba§lad1k. 
- Boyle munasehetsiz adamlar c;ok I 

diye sozii tekrar aldt. Biitiin vakitlerini 
ona buna nasihat vermekle gec;irirler. Ba
§!ma bu yiizden bir vak'a daha gelmi§ti. 
Anlatay1m; giizel, doru, temiz kan bir 
baya ko§turdum. Niyetim Amersham'a 
baya ko§turdum. Niteyim Amersham'a 
gitmekti. A§ag1 yukan bu yol on mildir. 
Tay kan ter ic;inde §ehre geldi. Otelin 
kap1smda durdugum zaman oniime biri di
kilerek: 

- T aymiz c;ok giizell dedi. 
- Evet, fena degil. 
- Fakat bu gene hayvanlan bu ka-

dar fazla ko§turmak dogru degil. 
- Ben ko§runnuyorum: kendiliginden 

uc;uyor. Dizginleri tutmasam y1ldmm gi
bi gidecek. 

Otele girdim: oradaki i§imi bitirerek 
tekr:ar d1§an c;Iktlgim zaman gene o ada
IDI kar§unda buldum. 

- ~u yoku~u ~Ikacaks1niz degil mi~ 
diye sordu. 
•- Evet. Ne olacak~ 

- Dinleyin. Size bir nasihat vereyim: 
Hareketinizden evvel taya biraz bira i-
. . ' c;mn .. 

- Bira m1? Sudan ba~ICa bir§ey ic; • 

Denizbank tarafmdan 1stanbul Liman 
i~letmesi ic;in Hamburg' da in~a ettirilen 
motorlii su tanklanndan <<Liman V» ev
velki giin sa at 1 0 da limamm1za gelmi§
tir. Oiger «Liman IV» su tankmm da 
buglin gelmesi beJdenmektedir. lki mo
toriin aynlmasma sebeb yolda tesadiif e
dilen bir f1rtmadtr. 

«Liman V» in boyu 36, geni~ligi 7 ve 
irtifa1 3 metredir. Hamule tonaj1 31 0 net 
ton olan sefine 285 beygir kuvvetinde di
zel moti:irile mi.iteha~riktir. !ki aded Di
zel motorile miiteharrik tulumbas1 mev -

Jerom K. Jerom'an 
mez o .. 

- Siz soziimii dinleyin I Ben bu tay
lan pek guzel bilirim. Sizinki giizel; fa
kat henuz acemi .. Bir parc;a bira ic;irdiniz 
mi yoku~u tramvay gibi yorulmadan <;I· 
kar. 

0 vakit bu sersemin neden kafasmJ 
k1rmad1m I diye nekadar pi§man oldum 
sonra .... 

Ko§tum, bir tas bira tedarik ettim. 
Taya biray1 verirken yanm diizine kadar 
i§siz, gi.ic;siiz ba§Ima topland1. Her kafa
dan alayh bir soz c;tktyordu: 

- Onu fena al:§tlracaksmlz l Y ann 
kumara dadanacak; bir banka soymaga 
ve s.onra anasml oldi.irmege kalkl§acak. 

- Biradan sonra da bir sigara fena 
olm1yacak. 

- Bir finean kahve ile bir dilim tere
yagh ekmek daha hor gec;er. 

Elimdeki bira tasm1 kafalanna atma
mak ic;in kendimi zor tutuyordum. Dort 
ya§mdaki bir taya bira ic;irmek bana pek 
budalaca bir hareket goriini.iyordu amma, 
hayvan, bir hiristiyan gibi biray1 c;ekti. 

Arabaya atlad1m; ve bir alkis tufam 
arasmda hareket ettim. Y oku~u siir' a tie 

~lk!ik. Fa kat az sonra bira tesirini g5s
termege ba~ladt. Sarho~ adamlar, hatta 
kadmlar gormi.i§tiim; lakin boyle sa rho§ 
tayl! 

Dart baeag1 i.istiinde muvazenesini te· 
min edebiliyordu aroma araba}'! c;ekemi
yordu. Kah sola, Hh saga yalpa yapi
yor, bazan da yolun ortasmda dikilip ka
hyordu. 

Bir arahk arkamda bir motosiklet sesi 
duydum, boyuna korna c;ahyordu. Y ol 
vermenin imkam yoktu. Nihayet adam: 

- Ey, ban a yol verecek misiniz? di
ye basbrd1. 

- Allah a~kma biraz durun; korna 
c;almayml Tay fena oluyor. 

- Ne var ki~. 
- Sarho$ da .. 

- Sarh~ mu? Ben de aeaba hangi-
niz sarho~ diye kendi kendime soruyor· 
dum. 

Zarzor gec;ti gitti. 

Kasabaya yanm mil kala mekteb c;o
cuklan etrafimiZl sard1. lhtiyar muallime 
onlan bin gi.M;liikle dag1tabildi. 

Bundan sonra bizim tay dortnala bail" 
lad!; saatte elli kilometre si.ir' atle gidi -
yorduk. Bir araldc kar$1ffiJZa bir mania 
c;1kt1. Durdurmak istedim. Fakat neredel 
TilY dizginleri kopardiih gibi manianm 
ustiinden atladl, gitti. 

T a ak&am bulundu geldi. 

Ertesi giin ilk i~im bu emektar tay1 ya
ri fiatma okutJllak oldu. Bu macera bii
tiin ~ehre yay!ldJ. Kim beni gorse yam
rna sokulur ve kahkahadan kmlarak: 
« Y ahu sunu anlat !» diye tak1hr. 

hte ba$kasmm sozile hareket edenin 
cezas1 budur I diye dii~iindiim amma 1;1 
faydal. 

<;eviren: 
FAIK BERCMEN 

Mevlidi ~erif 
23 temmuz 938 cumartesi giinli ogle

den sonra saat 2 buc;ukta Be§ikta~ta Si
nanpa~a camiinde Kabata§ Erkek lisesi 
tabiiye dersleri muallimi merhum Sera
ceddinin ruhuna ibhaf edilmek uzere o
kunacak Mevlid ve duada haz1r bulun
mak uzere dostlarmm ve talebelerinin 
te~ifieri rica olunur. 

Hususi ve miinferid 
dans dersleri 

BiiQmum yeni danslar 
tedris ediliyor 

Beyoglu Karlman kaqlSlnda Nurzi
ya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, pa
zardan maada herglin (12-14), (17-21). 

Profesor Panosyan 

cuddur. Bu tulumbalardan biri saatte 
120, digeri 60 ton su basmak kudretinde
dir. 

Gem in in yuklii oldugu hal de siir' ati 
9,5 mildir. Binaenaleyh bu tanklar c;abuk 
su alacak ve istenilen yere ~abuk giderek 
su verecektir. 

Diin gelen tank 
Liman 1daresinin Almanyada in~a et

tirdigi «Liman IV» isimli su tank! da 
diin limammiZa gelmi~tir. «Liman IV» 
evvelki gun limamm1za gelen <<Liman 
<<V» in aynidir. 

CUMHURIYE'l' 21 Temmuz 1938 

Otobiis~ii karJsina 

sald1ran benzinci 

Su~lu, diinkii durusma· 
dan sonra tevkif edildi 

Olin i.ic;i.inci.i sulhcezada bir dovme 
ve hakaret davasma bak1lm1§hr. 

Davac1, T opkap1 haricinde kale dibin
de otobusc;ii Ahmedle karm Mahmure ~ 
dir. 

Suc;lu ayni mahallede oturan benzinci 
Muzafferdir. Evvelki giin ogleden sonra 
Ahmedle kanst Mahmure bozuk otobus
lerini tamir ic;in Aksaraya gotiirmek i~in 
Muzafferden benzin almak istemi§lerdir. 

Muzaffer bunlarm ihtiyac1 olan ben -
zini vermemi§, bunun uzerine Ahmed, 
karakola miiracaat ederek ihtiyac1 olan 
benzini polis vas1tasile temin edecegini 
soylemi§ ve oradan uzakla§ml~br. 

Ahmedin kariSI, Muzafferin yanma 
giderek nic;in benzin vermek istemedigini 
sorunca Muzaffer oturdugu iskemleyi a
larak kadmm i.izerine sald1rmi§ ve kiifiir 
ederek arkasma indirmi§tir. Kar151nm 
feryadmt i§iten Ahmed ko§arak gelmi§, 
fakat bu sefer Muzaffer Ahmede de kii
fiir ederek kavgaya ba§laml§t!T. 

Bu esnada vak' a mahalline gel en po
lisler hadiseyi ele alml§lar ve bu suretle 
i§ adliyeye intikal etmi§tir. 

Diinkii celsede dinlenen §ahidler ifa
delerinde Muzafferin Ahmedin kans1 
Mahmureye kiifur ettigini ve iskemle ile 
vurdugunu soylemi§lerdir. Suc;lu Muzaf
fer biitiin §ahidlerin ifadelerini kabul et -
memi§tir. Bilhassa 14 ya§larmda Nuri is
minde bir c;oeugun ifadesine: 

«- Bay reis, bu c;ocugu, seni k1§m 
mektebine otobiisle paras1z gotiiri.iriiz di
ye kandird!lar.» 

Diye itiraz e·tmi§tir. 
Hakim Kamil, neticede suc;lu Muzaf

ferin tevkifine luzum gorerek muhakeme
yi diger bm §ahidlerin celbi ic;in talik 
etmi§tir. 

Celseyi miiteak1b Muzaffer tevkifha -
neye goti.iriilmek iizere jandarmaya teslim 
edilmi§tir. 

c;ocuk kamplar1nda tefti§ 
$ehrimizin muhtelif ilk mekteblerin

de ac;tlan c;ocuk kamplanm tefti§ etmek 
lizere K1Z1lay genclik t~kilatl umumi 
reisi doktor Cemil §ehrimize gelecektir. 

Umumi reis. tetkiklerini bir raporla 
S1hhiye Vekaletine bildirecek, c;ocuk 
kamplarmm daha genl§ ve esash bir 
te§kilata raptedilmesi i<;in istanbul Ma
arif mudiirlligiinde c;ocuk kamplarile a· 
lakadar olanlarla temas edecektir. -···-Ayak tedavisi gorenlerden 

iicret ahmyor 
$ehir Meclisi ge<_;en ic;tima devresin

de ayakta tedavi ic;in hastanelere mii • 
racaat edenlerden de muayyen bir lie
ret almmasma karar vermi§ti. Bu ka • 
rarm tatbikma ge<;ilmi~?tir, -.-

Ba,mdan yaraland1 
Dolmabahc;e Saray1 Telgraf miidiirii 

54 ya~larmda $evket, evvelki glin, Ka
dLk~ylinde Dortyol agzmdan gec;erken, 
~ofor Cevadm idaresindeki 2754 numa· 
rall otomobilin sadmesine maruz kalmt§ 
ve ba~mdan yaralanm1hr. Yarall, Hay
darpa~a hastanesine kaldmlmi§, §Ofor 
yakalanmi~tlr. 

Arkada§Ini ta§la yaralad:l 
Tahtakalede Bulgar lbahc;esinde yafan 

amele 24 ya§larmda Eski§ehirli Ahmed, 
ayni odada yatan arkada~1 Necatiden o
da anahtanm istemi§, bu yiizden ara -
larmda kavga <;tknn~ ve Necati ta§la 
Ahmedi ba§mdan yaralaml§hr. Yarah 
Cerrahpa§a hastanesine kaldmlmt§, 
suc;lu yakalanml§tlr. 

Zehirlenenler 
ltskiidarda Kesmedede mahallesinde 

Alyans sokagmda 20 numarah evde o
turan Devlet Demiryollan memurlarm
dan Hayrullahm kans1 Hayriye, Ra§ide, 
Zekiye ve hizmetc;i Ay§e, evvelki gece 
sabaha karf?l zehirlenme alaimi goster
mi§lerdir. Bunlarm, yedikleri bilber 
doimasmdan zehirlendikleri anla§llmt§
tlr. ····-Recai Niizhetin bir mektubu 

Dun, Recai Nuzhet Babandan ~u mcktu
bu aldlk: 

cDUnkU gazetenizde Ahmed Emln Yal
manla aramlZda aylardanberl devam eden 
mUtekabll hakaret davasmm netlc&sine 
miitedair mahkemen!n karan yazll1rken 
Ahmed Eminln bana vakl hakaretinden 
mumalleyhln bir sene mUddetle hapslne. 
ancak tahrlk vukuundan dolayt cezasmm 
iskatma ve benlm kiTlt gUn hapsime dair 
olan kararm benim g1yabtmda verilmi§ ol
du~u tasrlh edilmemi~tlr. 

Liitfen bunun tavzihinl ve hakkl kanu
nime blnaen bu karan mahkemelerln tat!ll 
sebebile nobe~i mahkeme olan Aglrceza
da hemen eskl hale getlrme~e te~ebbiis et
tl~lmi ve muhakememlzin pek tabU olarak 
yenlden ba~llyaca~ml ve bu mUracaatimle 
beraber temylzl dava ettlglmi de lutfen 
yazmamz1 en derln saygllarlffila d!lerlm.• 

Recai Bab::m 

DOKTOR 

BESiM RU3ENi 
Cerrahpa~a hastanesi 

Dahiliye mUtehass1s1 
<;ar~jJkapt hamvay duraii't 

( Bu ak~amki progra~) 
~~1k plak ne~riyatt • 14,50 pHik: 

« Ya~amak ne buyuk zovktir I » 
Ia Tiirk musikisl - 15,15 ajans haberM\sl 
18,30 plak ne§riyatl • 19,15 Tiirk muslk , 
(Sa.lahaddln) - 20 saat ayan, arabca ne§r 
riyat • 20,15 radyofon!k temsU (Gene~ 
grupu tarafmdan) • 21 konferans (§a • 
Hazun) - 21,15 stUdyo salon orkestrasl 
22 ajans ha.berleri • 22,15 son. irene 

temsil 
Fairbanks Junior'un 

eserin mevzuu miihim 
meseleye temas etmektedir 

Dunne ile 
ettikleri 

Douglas 
bu 

bir i~timai 

isTANBUL: , 
14,30 plakla Tiirk musikisl - 14,50 haV~0 

dis - 15,05 plakla Tiirk mus1kisl • 15, 0 
muhtelif pH\k ne§riyatt - 16 son • 18,3 
hafit miizik: Tepeba.§l Belediye baMeslJ!' 
den naklen • 19,15 spor musa.habelerl: £.4' 
ret l]efik tarafmdan - 19,55 borsa. habet' 
leri - 20 saat ayan: Grenvl~t r-asadhanes!Jl' 
den naoklen, Sa.di Ho~es ve arkada.§larl tg• 
rafmdan TUrk muslklsl (§ebnaz, tahl.r bll' 
sellk) - 20,40 hava raporu - 20,43 Orner ll~i 
za Dogrul tarafmdan arabca soylev - .. 

1
, 

saat ayar1, orkestra - 21,30 Semahat '?,·J 
denses ve arkada§lart tarafmdan Tiil'0 musikisi (suzlnak, rast, mahur) • !2,1 
konser: Novotniden nak.len, v!yolonist l{e; 
mal Akel idareslnde orkestra - 22,50 so 
ha.berler ve ertesl giiniin prograffil • 23 sa' 
at ayan, son. 

Ma~gie Garret! ~:;; ...... -..._-:'!'~9~?"--~f biiyi.ik bir sahne, si-
nema ve radyo yJl
dlZldir. Haftada 10 
bin dolardan fazla 
para kazamyor. Fa
kat kazancmdan he
men hemen kendisi 
hic;bir istifade ede
miyor, c;iinkii ba&m· 
da c;ok kalababk bir ~ 
aile vardu. Onlarm 
hic;biri i& g()rmemek
te, tembel tembel o
turmakta, d a i m a 
Maggie'nin eline bak· 
maktadnlar. 

Bir giin Bos -
ton'un me~hur ban· 
kerlerinden birinin 
oglu olan, fakat 
mall hlere pek akh 
ermedigi ic;in kap • . 
tanhk eden Dan 
Bruster isminde bir 
dlikanh ile tam~1 • *' 

~ ......... -

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
21,30 Prag: G6ze goriinmlyen Vltez ~11· 

r1 (birincl ve 1klnci perdesl), 
21,35 Paris (Eifel): KU~tiik zevce. 
21,55 Breslav: Doktor ve eczacL 
22,05 Roma: Maristella. 
22,45 Budape~te: R!goletto. 

Bii.viik konserler 
20,10 Riga: Orkestra konserl. 
20,30 Briinn: Orkestra. konserl. 
20,35 Prag II: Orkestra konseri. 
23,20 Liiksenburg: Senfonik Qek mus!• 

klsl. 
Oda musikileri 

yor ve onun <£en-
net» ismindeki ya • 

Maggie rolllnii oymyan hene Dunne 
21,50 Doy~tlandzender: Haydn ve rJO' 

zart'm eserleri. 
22,35 Prag n: Nefesll sazlarla oda m1l' 

sikisl. tmda giizel bir gezinti yapiyor. 
Dan gene k1za bu gostermekte oldugu 

fedakarhgm manaSIZbgmt anlatmak ist.i
yor, biraz da kendi hesabma geunesini, 
eglenmesini tavsiye ediyor. Maggie hatt1 
hareketini uzun uzun mudafaaya c;ah~l
yor, fakat Dan onu bu vaziyetten kurtar
maga yemin ediyor. Bunun ic;in de gene 
krzm zay1f bir zamamm bekliyor. Mu -
nasib bir zamanda Maggie'yi ahp bir ta
klm eglenceli yerlere ~otiiriiyor, gene k1z 
fevkalade memnun oluyor. Cunku haya
tmda ilk defa boyle ~iizel bir giin ge~ir
mi&, kendisine rica ve minnetle uzanan 
ellerden, k1skancbkla bakan gozlerden 
uzak kalmi&tlr. 

Tam o SIT ada kalabahk bir kiitle iizer
lerine dogru ge]iyor. Dan soruyor: 

- Bunlar da kim? 
- Ailem erkam .. 
Babas1 kiZa c;Iki~Iyor: 
- Burada i&in ne? 
- Babac1~hm i&imi bitirmi~tim .. 
- Bir i&ini bitirmi~tin amma, ba~ka 

bir i$ ic;in seni anyorlar .• 
- Simdi giderim .. 
- Hemen kalkmakhihn laz1m .. 
Biitiin aile erkam Maggie 'yi siiriikle

yip gotiirmek istiyorlar. Annesi: 
- Ay1bdtr, diyor, adeta bir sefih ha~ 

yatl ya~tyorsun! 
Babas1 ilave ediyor: 
- Ailemizin isrnini kirletiyorsun!. 
Bu vaziyet kar~1smda Maggie deli -

kanhya doniiyor: 
- Ci:iriiyorsun ya Dan, diyor, ayn]

mamiz laz1m l 
Simdiye kadar biitiin soylenenleri sii

kunetle dinliyen gene adam, aile erka-

Memleketinde ~evirdigi c Zevkin en 
son derecesi! ,. isminc,eki filmile naza
n dikkati celbederek Amerikaya gotli
riilen Cek artisti Heddy Lamarr Holi
vuddaki Villasmm bah<oesinde gezinti. 
ler yaparken ... * FransJZlar 1talyada «Bendim !» is
minde bir kordela c;evireceklerdir. * Pariste «Hayat oniinde .. » isminde 
~r filim yap1lacak ve bu kordelanm en 
~him sahneleri «Guzel San'atlar Aka
d~isi» nde c;ekileeektir. * «Monte-Carlo'lu kadm» ismindeki 
fil1mde ba~rolleri Dita Parlo, Jules 
Berry ve Albert Prejan oymyacaklar • 
dtr. Bu eserin bi.itiin sahneleri ltalyada 
~;evrilecektir. 

mnm yaptlklan bu halmz harekete kar~1 
isyan ediyor. Fa kat baba: 

- Bu delikanlmm, diyor, bizi tahkir 
etmesine miisaade edecek misin '? 

23,05 Va~ova: Muhtellf par~talar. 

Asri musiki 
19,05 SaarbrUcken: Faust :fantezlsl. 

Koro konserleri 
21,50 Briik.sel: Koro konserl. 
23,20 Stokholm: Org konserl. 

- =--

NOBET(;i ECZANELE8 

Maggie ailesi erkamm toplay1p uzak
la§Iyor, Dan da kallup gidiyor. Gene k1z, 
yeniden esaret hayatma donmu§tUr. Ar
hk Dan't aklma bile getirmek istemiyor. 
Lakin onun yeis ve 1stlrab ic;erisinde U • 
zak~ark bir seyahat yapmaga hamlan -
dtgmt duyunca hemen limana ko§uyor. Bu gece §ehrimlzin muhtellf semtierlll' 
Delikanhy1 kueakhyor. deki nobe~i eczaneler ~unlardiT: 

D 
istanbul cihetl: , 

- an, diyor, uzun uzun dii§i.indiim, Eminoniinde (Mehmed KazliD), Alem 1 
sensiz ya§1yam1yaeagum anlad1m.. darda (Arif Ne~et), Kii~tiikpazarda Hlk!Jle 

- Peki ya ailen ne olaeak~ Cemil), Kumkap1da CHaydar), §ehzadeba: 

E I 
~mda <Asafl, Karagiimriikte (Ar!f), AkS$1 - v enir~ek onlar hi~§ey yapama;2;- rayda , (il:. NurJ.l,. ;Fenerde (Hiisameddin 

lar. Samatyada (Erofilo.s), Bakukoyde <Hllli~ 

P k~,.. E 1 I' ! §ehremininde CNaZlffil , Eyiibde (Arll :a - e p.1~. . v ene 1m .. ~ 1 1 §o::l:') eczane er . 
Nikahlarm1 k1ydmyorlar ve meseleyi Beyoglu cihetl: 

'd' 'I k.. h b 1 H istiklil.l caddes!nde (Kanzuk), Yeni§e ' 
g1 1p a1 e er anma a er veriyor ar. ey- hirde <Baronakyan), Bosta.nba§mda cit! ' 
hat.. Eski ihtilaf hal a devam etmektedir. mad), Kurtultl§ta (Necdet), ParmakkaP'~ 
Annesi, babas1, amcas1, dayiSI ve tevabii (Takslm), Galata Mahmudiye caddesl~ , 
Maggie'yi gene kendi evlerine tabi bir ci:smet), Kasunpa§ada (Miieyyed), Hask~~ 

de (Nesim Aseo), Ortakoy, ArnavudkW' 
vaziyette gormek istiyorlar, Dan ise kan- Bebek eczanelerl. , 
sm1 diinya eenneti addettigi bir adaya Kad1koy Moda caddeslnde (Nejad), Alt\ 
gotiirmek arzu ediyor .. N ihayet, gene ka- yolda (Namlk), Biiyiikadada (§!nasi RIZI\' 

Heybelide (Halkl, Uskudarda <MerkeZ' 
dm a§km verdigi cesaretle kalbinde hic;bir Be~ikt~ta (Vidin), Beykoz, Pa§abaMe. fo. 
teessi.ir duymadan meslegini, ailesini ve Hisar eczaneleri. 
do&dugu §ehri terkediyor. kocasile bir- ( ___ Y_e_n_i_E_s_e_r-le-r--) 
likte, saadet yuvasma dogru hareket edi- _ 
yor. 

Kordelanin mevzuu biraz tuhaf olmak
la beraber, miinaka~a ettigi mesele ehem
miyetlidir. Aile mi daha k1ymetlidir, yak
sa sevgili mi, koca m1 ~ Filim bu i§i hal!et
mek 1stiyor. 

Maggie'yi Irene Dunne, Oan'1 Doug
las Fairbanks ]urnior temsil ediyorlar, 

zamamm ge~irmek uzere say
fiyeye gitmege hamlanan Joan Blondell 
seyahat sand1gmm iisti.inde. * Sessiz olarak vaktile ivan Mujo -

kin'in c;evirmi~ oldugu «1stibdad !» filmi 

yeni'den c;evrilecektir. Rejiyi Raymond 

Bernard idare edecektir. * Frans1zlarm meqhur opereti «Ne 
olur, bir opiiciik !» filme almacaktJr. Bu 
kordelada ba~rolleri ~imdiye kadar beyaz 
perdede hi~ goriinmemi~ operet artistleri 
oymyacaklard1r. * Rejisor Marc Sorkin'in idare ede
ce~i ve G. V. Pabst'in nezaret eyliyecegi 
«Beyaz esire» filminde ba~rolii Edvige 
F euilleri oymyacakt1r. Bu kordelan.n 
harici manzalanmn memleketimizde alm-J 
masma mlisaacle edilmi§tir. 

Y armm Mektebleri 
En son terbiye sistemlerinin Ameri' 

kada tatbik §ekillerini gaster~~ 
me§hUr pedagoji alimi Jon Devve)' ~ 
bu eseri Prof. Sadreddin Celal Ante1 
tarafmdan terciirne edilmi§ ve Kana~ 
Kitabevi tarafmdan ne§redilmi§tii. if 

Son terbiye cereyanlarmda miihim bJ 
,. b . ve tesiri olan Jon Devvey m u esen 

kendi kadar §Ohret kazanml§ ve on~ 
s. Celal Antel gibi salahi~:ttar bir. te~~ 
biyecimiz tarafmdan tercume edtlitl, 
olmas1 eserin ehemmiyetini artlrmt~tl•' 

Bilhassa ilk okul ogretmenlerine til~' 
siye ederiz. , 

Deri hastahklari ve frengl 
klinigi ar§ivi 11 

ikl ayda bir '<lkmakta olan bu de~e~t 
tlb mecmuasmm 28 incl say1s1 da tnt~11, 
etmi~tir . .i:~tlnde doktor N1yazl G5zcU, 1>' 
lll.s! Beh~tet, C. K. incedaymm ktymetli > 
Zilarl vard1r. Tavs!ye ederlz. 

Kalem 1, 
Ankarada Gazi Terblye EnstltUsii edell 11 

yat mualllml Mustafa Nihad tarafindB, 
ayda bir olmak iizer~ ne~redllen cKale~, 
mecmuas1 ~1km1~trr. I~tlnde Gote'ye, §e)(;J>' 
plr'e1 Ksenofon'a aid etUdler ve HaUl '\~ 
ret, Ismail Hakk1, Nurullah AtaQ, Must~ , 
Nlhad, Hiiseyin Nam1k, Baha DOrter !O:e 
zah yazllar vardtr. Karllerlmlze tav5H 
ederiz. _________________________ _/ 

Kongreye davet 
Barut GiicUnden: ef 
16/ 7/938 cumartesl gUnU akdi muk9rte• 

olan kongreye i~tirak eden Uyelerln e!P , 
riyetl te§kll edememelerinden yllhk koll tl 
grem!z!n 23/ 7/938 cumartesl giinU saat 0

, 

altida BakiTkoy Halkevi salonunda toP~~~ 
nacagm1 arz ve biitUn Uyelerin gelmelerl 
rica ederiz. 

OLOM 
Kereste tliccarlarmdan 

Bay ANASTAS PASKALfDiS . 
j!!il' vefat etmi.§ oldugundan cenaze mer 38 

mi yannki cuma giinli 22 temmuz 19 r1l 
tarihinde ve saat 14,30 da Tali:sim Ft.! 
ortodoks Ayia Triada kiliscsinde icrs.~ 
lunacagt hususi davet makamma ).{S1Jl 

olmak iizere bildirilir. 
d'S 

Cenaze levaz1mah P. Angeli 1 
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~ell' 

ve Hatay Tiirkiye 
~-Y-a-za_n_: _H_l_K_M::-::E=T~TURH AN DAGLIOCLU 

manla§lT. Biz bu ~ersi, bu hakikati de 
Turk ordusu bir haftadanberi Ha • ~ d k 

AtamJZdan ogren : . . . . ~ 
tayda ve on binlerce Tiirkiin ara- Aziz Hatayhlar, heplmlzl ba~l~yan 
smda bulunuyor. Hi~bir ordu, hic;bir . b" "k iilkiidiir Atatiirk sevg1s1 ve 
Yerde bu kadar candan bir istikbale maz- ay~~n s1v~isidir. Va;an yollannm ba§l~n
qar olmadJ. <;iinkii Hataya giren ordu ;~1 Ankara, birle§tigi nokta da Atat~r
ana vatamn Tiirk milletinin varhgmt, yJl- kiin varhgJdlr. Goniil baglanrruz varhgl-
lardanberi hasret c;eken bu aziz yurda kopmaz kopanlmaz baglandtr. 
getinni§ bulunuyor. <;etin miicadele!e~- rnlZTiirkiyenin, 'Hataya olan alakas~. y~l
den sonra 1927 Ankara itilafnamesmm . • iktlsadi bak1mdan deg1ldu. 
h"k k d h ve mz sly as!, . . d ~ 'ld' u iimleri ancak Atatiir iin e asma y I tarih c1hetmden de eg1 1r. 
Turk milletinin aziz ve mukaddes hakla- B~n7:~dan daha ustiin olan Tiirkliik ve 
rma yakJ§acak bir tarzda yerine getiril- ~ fl §erait baklmmdandir. Hatay, 
rni§ bulundugu i~in bundan duy~u~umuz T~~kiin hayatl, istikbali ve emniyeti ve 
sevinc; yerindedir. Manhk ve akhsehm bu • 

1 iilkiisiidi.ir. . . .. "kl 
vaziyetten herkesin ve bilhassa kom§U an· Buranm tarihl k:demm1, T urklu e a-
lllJzm ve Arab aleminin de memnun ol- IAk 101 isbat etmek i<;in artik yabancl §U 
"" a as b k' b '"as1m icab ettirir. bu miiellifin §U veya u 1ta m sa-

Ban§ ve diinya emniyeti ba.k~mmd.a~ ~~fe~erine, notlan~a ba§vurmak devrini 
Hataya dair bugiinkii hal §eklmt mJl~t ktan gec;irmi§ bulunuyoruz. . 
lnenfaatimize uygun bulmaktaytz. Sun- c;o Bizim elimizde en biiyiik ves~ka Ata
Yenin ~alkalanmasl, MISlr matbuatmm §? IDJZlll sozleri, dilekleri, ~o:ii§lert ve ba-
Veya bu §ekildeki ne§riyah bizi ancak I· I ndu Hakikat ve hadJsattir. 
knci veya i.i.c;iincii derecede alakadar .e· §aTKoca bir vatam yeniba§tan kuran, kur
der. He!',~yden evvel §Urayl tebariiz et!Ir- taran, yiikselten Ata, Tiirk H~ta}'l da 
tnek ,·ster',·z kt' bt'zt' Hataya gotiiren kud- b 1 S t a kurmu§, kurtarmt~. u u~u!.or:. ~y.as~ -
t!!t. her sevginin iistiinde olan asil ve mu- damlan ne du§i.inur~e du~unsun l'>lffilZd~-
kaddes 1rk ve vatan sevgisidir. Gur~etl.~- ki dunu. Hataym ana ~atana~ he: ve~hi· 
rin en acisJm yirmi yildanberi kendl oz le bagh bir Tiirk iilkesJ oldugu tmam • 
Yurdunda tadmi§ olan Hatayhlar ve ~~-
taym derin ve dinmez. adann~ her~un duEski Hatay Tiirklerinde bir sozii iki 
derdli bir ana giei duyan Tiirktye, eg~r k e soylemek ve bir i§i iki kere buyurm~~ 
bugiin seviniyorsa bun dan tabii ne olabi-1 erkt Atatiirk bu eski Tiirk an' anesmJ 
1. l . h ha yo u. ' . . . I 
Jr? Kar~1dan bunu goren erm u rlardan sonra yerme getlrml§ bu unu· 
kar§Jsmd~ duymalan en tabii olan §eY as! Antebli me~,hur Aynl, 24 cildlik ta-
h I I d H t y Ha· yor. • k' H "lk eyeean ve ibret o rna I IT. a a ' 'h'nin bir yerinde cter t: « atay u e· 
t · h retini ~eken· Tl 1 d 1 · k ay, sevenlerm ve onun as O sindeki Belh §ehri halkmm

1
ka e~den1 tl~ l 

lerin, yani Tiirklerin yurdudur. r~ya re· b' ·m yerlerde oturan ha m a et enne 
'-h ve ·~adetl' ancak Tu"rkler. get .. uece~- IZI 1 b ld V I' dd1'n 
l.A .... ~ benzer». Aynca stan u a e 1ye 
tir. Y eni idare bu itibarladJr ki Turk h~- Efendi kitabsaraymda gordiigiimiiz fars: 
kimiyeti esas1 iizerine kurulacaktJr .. Sun· dan tiirkc;eye ~evrilmi§ (Kanunnamet 
Ye ve manda idaresi yirmi ytldanben HTa· ~a1·0 ve Hatay) adh bir kitabda da oku-

'd b k I•tu a· ':.' b tay1 iktJsaden c;ok gen e ua m •. · d' dug~umuz sahifeler bize as1l H. ataym u-
'h• • I d m1yan 1kt1sa 1 d rt 1 ve 1rk1 esas ara ayan ' I giin Hatay adm1 verdigimiz lsken erun-

§artlardan uzak olarak ya§Jyan mem e- Antakya havalisinin hususiyetlerini ta -
ketlerle daima §UTi§ yatagi olmaktan kur· mamile ta•1d1gm1 gostermektedir. Bu ese· 
t I .. .. Tarih Hataym ' 1 
u amadig1n1 goruyoruz. ' rin bir yerinde Hatay kadm annm dim-

en eskr' hi'r Tiirk yurdu oldugunu her sa· . . I . . 
lesinin gozlerinin siyah ve cisim ennm, 

hada gostermektedir. . . renklerinin kum!Zl ve beyaz endam ve 
T " k d su Hatayda emsalsiZ bu §e• 

ur or u d b'• Ia tavularmm nazik, e§siz o1dugunu oku • 
kilde kar•rland1ysa bun an ta ." .ne 0 

• 1 · d f d k f hk ' d ek maktaytz. Bahre crm e m I , IS • bi!,'rdJ' ). Suriye ic;in e temenmmlz p ~ 1 
I I. k cev1'z, badem oldugvunu, baglannda giize Yak bir z.amanda istik a me aVU§masJ 1 

m · h' b' b ·u· zu" mler yeti•tiO.ini, bunlardan §a. ra.~ .ar. Ve milli hakimiyetm o ~~ IT §eye enze· ' o ld -
rniyen nimetlerini tavsamas1d1r. yapl1d!gml, pirincden rak1lar c;ek1 1gmt 

Hatay anla§mas: hakikatte Suriyenin gene bu eserde gormekteyiz. 
1 lk b d d k h I b1' r Hatay iilkesi o kadar mamur, o kadar '(.a 1nmasJ a 1mm an a c;o ayu 1 

neticedir. Binbir ihtirasm ~arpi~tJgt bir sulak bir yerdir ki neresi kaz1lsa su <ct· 
Yerde asil bir milletin haklan ve alaka- kar. Hataym her yerinde akar sular, yay· 

1 k r b. !alar vard1r. Deniz kenarma kadar olan 
larile oynamak kadar . t:h i. e l. Ir§e~ t~~ t!erlerde asia bo§ bir kan§ yer yoktu:. B~n
savvur edemedigimiz I~mdJr kt bugunku J 

Suriyeye hayretle kaTI§lk bir nazarla ba- Jar c;ah§kan, musiki~inas~ ve gece}'l. gun-
d.. .. t derece ve dak1~alara taks1m et-k uzu saa. . . d 

IyH~tza.y irin imanJmlz bir kalkan, sevg. i- mi§ insanlardJr. Ilk top oyununu !ca ~ • 
,. T b den Hatayhlardtr. Sigmn kursagrm §1 • 

rniz her zaman irin bir siperdir. a tat 1 k 
b 

,. lk . •irip, sonra agzmi bag Iyara top yaptp 
iiti.in gi.izellikleri Hatay ii esme v~:- ' diinyaya bunlar yaymi§Iardu. 

tnekte com" erd daVTanmJ§tlr. Oramn gu- oynamayl f k I k 
b ~ <::. h' lerin yangmdan muha azasim, It ' 

zel ormanlan mor &iimbiillii daglan, ag- ~:ml~nlarmda tedbir almmaslm, altm, 
Ian, bahreler'J. ve nihayet bir e§ine. ancak. d k II 1 sJnJ ,. h .. .. erine kag1 para u am rna 
ana vatanda rastlanan deli§men bir ne n gnmu§ y H b h . 

b bunlar bulmu§lardir. ataym a~ §e n 
Ve daha binbir aiizelligi var. Biitiin u~-
1 o ld ~ b Hanbaliktir. 
an biz ana vatanm bir e~i 0 ugu ,. Biitiin bu hususiyetler · bugiin Hatay 

zirn benligimizi, hiiviyeti~lizi, .~okumuzu admi verdigimiz ana yurd.u.n ~u ~iic;iik 
ta•JdJ g~J ,·rJ'n sev1yoruz. Eger boyle. olm.a: d B d k H 

> "' h parrasmda var Jr... u. nun. 1~10 IT 1 a• 
saydl Tu"rk mi'lletinin ayJ, giine§J, tan ' ,. k dd H tay Tiirktiir ve T urk1yenm mu a . erat~-
ve bi.itiin varhg1 demek olan Ata~1 ' .. atay na baghdu. Bir daha tekrar edehm k~; 
h.asretile yirmi y1ldanberi kendlSim per- Hatay dedigimiz iilke, ana yurdun bu 

Vaneler gibi yakar ~~~dl? , par'>as1d1r. Siyaset dedigimiz ~ey. milli 
. Eger, tarih dedigJmiz vak a~a~ toman iilkiiniin tezahiiriinden ba§ka bir§ey de • 

biT an irin ibretle gozoniine getmlecek o-
1 ,. T" k d t gildir. 
Ursa Hatayda koca bir ur es anmm Hataym bugiinku halini ve bu aziz 

Ya•ad ¥ .. "1 ktir Biz yiizdeyiiz de- 1 T" k" d'~ b" ... . • 1g1 goru ece · I iilkenin on bin erce ur un ve . rger u-
gJ!se bile ozJedigimize kaVU§ffiU§ bu U• ti.in sakinJerini bu tllUt]u giin(ennde teb
llUyoruz. Ozliyenler, biraz da pervanele- rik etmegi milli bir vazifc saymaktay1z. 
re beozerler. Yand1k'>a cesaretleri artar, HIKMET TURHAN DAGLIOGLU 

~~=;~ m~:~~;:~in veni vapurlan ) 

Sirketi Hayl'iyenin Kahata~ isimli yeni araba vapuru numa-
~irketi "'Ha)"1'iyenin H aski:iydeki fabrikasmda yaRilmakta olan 76 ·n aati 

r ah vapuru ilc Kabata!? ismini ta!;ilyan 77 numarah araba vapurunun I ~ba~
~itmistir. Her iki vapurun da yakmda tecri.ibeleri yapilacak ve sefere 
1.\' ::tc e> klardir. . . . · · rna· 

76 numara. geQen sene bu tari~lerd~ demze .. mdmliDHi olan 7"' h •Jr. 
r an1n e~idir. Makinesi miistesna, :;hrketm Haskoy fabnkasmd.a ) I 
77 da ilk .araba vapurudur. 

ikttsadi hareketler 

Y eni bugday rekoltesi 

Yeni sene, diinya bugday rekoltesinin 
vaziyeti artJk tamamen anla§llml§ bulunu· 
yor. Roma beynelmilel ziraat enstitiisiine 
gore, hemen biitiin miistahsil memleket -
Jerde bol bir rekolte beklenmektedir. ~u 
netice bundan evvel yap1lan tahminlerden 
~ok farkh, hatta o tahminlerin biraz zrd

dJdir. 
Rapora gore, kJ§hk bugdaylar, Birle

§ik Amerikada diinden mutazarnr olmu§ 
bulunmasma ragmen umumiyetle §imali 
Amerika rekoltesinin gec;en senekindt~n 
c;ok fazla hatta 1932 • 1938 seneleri va
satisini dahi a§acak bir miktarda oldugu 
tahmin olunmaktadu. 

Miistahsil Asya memleketlerinde va
ziyet iyidir. Fransanm §imalt Afrika 
memleketleri vasati bir rand1man vermi§
tir. Sovyet Rusya k1§hk zer'iyat neticesi
nin mucibi memnuniyet oldugu haber ve • 

rilmektedir. Bugday ihracat<;Isl Avrupa 
memleketleri bugday rekoltesi hakkmda 
yap1lan son tahmin 13,200,000 tondur. 
~u hale gore, gec;en y1la nazaran yiizde 
1 0 bir arb§ var demektir. 

Fransamn oniimiizdeki bugday rekol
tesinin fazlas1 15-20 milyon kental tah -
min olunmaktad1r. F ransa bu fazlahg1 
-daha iktJsadi oldugu ic;in- ispirto imaline 
tahsis edecektir. ltalya Ziraat N ammm 

verdigi son beyanata gore, bu seneki re
kolte, 70 milyon ken tal raddesindedir; 
ge'>en senekinden ciiz'i bir miktar noksan

dtr. Buna ragmen ekmekteki miSIT unu 
nisbeti yiizde ona indirilecektir. ~u hale 
nazaran ltalya haricden miihimce muba
yaat yapacakhr. 

F. G. 

Muamele • • vergtsi 

Miiracaatlerin arkast 
hala altnmt~ degildir! 

Muamele vergisi kanununda yeniden 
yapllan tadilat dolay1sile bu vergi ile 
alakadar olan sanayi erbabmm, bilhassa 
be§ beygirden a§agt kudret ve ondan az 
i§~i ile ~ah§lP da §irndiye kadar vergi -
den muaf iken imdi vergiye tabi tutulan 
imalathanelerin tela§lan ve muhtelif 
makamlar a ba§ vurmalan devam et -

mektedir. Diin de Ticaret Odast ve Def
terdarhga ferden ve toplu olarak bir~tok 
miiracaatler yap1lmi~tir. 

Bir k1s1m imalathaneler bu yeai vazi
yet dolayisile motorlerini biisbiitiin sak
mege ve baz1lan da birl.e§mege ba§la • 
mJ~lardir. 

Maliye Vekaletinin bugiinlerde bu 
hususta bir izahname de gi:inderecegi 
Umid edilmektedir. 

*** 
fstan bul Marangozlar cemiyetinden: 
3535 numarah muaddel muamele ver

gisi kanunile be~ beygire kadar moti:irle 
c;alr§an ve i§c;i adedi onu gec;miyen agac 
sanayiile me~gul olanla: da 16 temmuz 
938 tarihindcn itibaren muamele ver • 
gisine tabi tutulmu~lardir. Maliye "V_e : 
ktlleti Celilesinin 19 temmuz 938 tanhh 
tebligi mucibince 30 temmuz 938 tarihi-

ne kadar istanbul Maliye ve istihlak 
vergileri miidiirliigiine vaziyetlerini bil
diren beyanname vererek iptidai madde 
ve muamele defterlerini tasdik ettirme
ge mecburdurlar . 

Bu hususta daha fazla malfunat al • 
mak istiyenlerin cemiyetimize miiraca
atleri rica olunur . 

SEHIR I$LERI 

40 kontrol memuru a~1kta 
kaldi 

Ei.Uence yerlerinden almmakta olan 
Dariilaceze hissesinin Maliyeye g~mesi 
iizerine Dariilaceze kontrol memurla -
nndan k1rk ki§inin vazifesine nihayet 
verilmi§ ve bu husustaki karar diin Be
lediye riyasetinden Dari.ilaceze miidi.ir
liigiine bildirilmi§tir. Eglence yerlerin
deki fiat ucuzlugu ragbeti artlracag1 ci
hetle Dariilaceze varidatmm da ziyade
le§ecegi timid olunmaktadrr. 

~oforlerin §ikayeti 
Otobiis ve otomobillere kmlmaz cam 

kullarunalan mecburiyeti tahmil edil -
mesi iizerine bunlar da camlarm1 degi§
tirmi§lerdi. Fakat §Ofi:irler, Belediye ri
yasetine miiracaat ederek carnian heniiz 
pek yakmda taktud1klan halde c;ok c;a
buk bozulmakta oldugundan §ikayet et
mi§ler ve piyasaya iyi cins mal c;Ikanl
masmm teminini istrmi§lerdir. 

Eminonii r1hbmi tamir 
edilecek 

Valide ham oniindeki r1hhm yakmda 
tamir ve tamim edilece!ctir. Bunu haber 
alan Yemi§teki esnaf Belediyeye mlira
caat ederek Yemi§e kadar olan sahilde 
nhtimm l_;ok bozuk olmast yiiziinden 
yaz ve kt§ birc;ok mii§kiilata tesadiif e
dildigini ilcri si.irmii§ ve yaptlacak nh
hmm muvakkat de olsa Yemi§e kadar 
uzatilmasm1 istemi§lerdir. Bunun iize
rinde tetkikat yap1lmaktadrr. 

Elektrik ~irketinin kacakclllk davas1 PENcERESiNDEN 

Mahkeme su~lularin 
beraetlerine karar verdi 

Hiikumetle ~irket arastndaki anla~mantn kanu

niyet kesbetmesi, vaki su~lar1 bertaraf etti 
936 senesinde 1stanbul Elektrik ~ir-~ 

ketinde, vuku bulan baz1 ihbarlar iizeri

ne tefti§ler yapmaga ba§hyan Naf1a Ve
kaleti miifetti§leri, bir miiddet sonra Ve

killer Heyeti kararile ve Anadolu yaka
smda kullamlmak uzere, giimriik resmin

den muaf olarak memlekete ithal olunan 
elektrik malzemesinin §ehrin diger taraf

lannda kullamldlgmt tesbit etmi§ti. N aha 
Vekaleti, bu biiyiik suiistimalin suc;lulan 

olarak §irket umumi direktorii Hanses'le 
miidiir muavinlerinden Jan Lazy an, §ir-

ket ba§miihendisi Kileri, miihendis Ti -

beletti, Karaagac; fabrikas1 miidiirii, §e- Elektrik liirkcti crll'iint ihtisas 
beke ba§miihendisi Ha§im ve magazalar mahkcmcsinde 

miidiirii Sadiyi ka\;ak~1hk suc;ile Adliye· vererek hiikumetle §irket arasmdaki an

ye vermi§ ve sekiz numarah lhtisas mah-Jla§manm kanuniyet kesbetmi§ hiikiimleri-
kemesinde duru§malanna ba§lanmi§ti. I b ] d f' v ld 

.. . e u su~ ann a tas 1yeye ugrami§ o u-
0 mada musaade tle rahats1z olarak Av- v b'ld' · I d' D d b h 

'd · k • "d" .. y· gunu I !Tml§ er IT. UTU§ma a U U-rupaya g1 en §IT et umum1 mu uru 1- .. .. . . . . .. 

d "I .. f k t d'~ 1 · h kk d susta gumruk ve hazme vek11lennm mu-
ydana a 0 .~u§: ada Igerl en at mBa taleas1 sorulmu§, onlar da duru§manm 

avanm ruyetme evam o unmu§ u. u . . ~ 
"dd f d d d ft' 1 d neticelenmemJ§ olmasma ragmen Cum -inu et zar m a evam e en te I§ er e 

§irketin piiriizlii bir tak!m i§leri daha huriyet ~ hiiku:netinin biiyiik ahfetini~ 
meydana '>1kml§ ve ezciimle §irketin mu- suc;u bagi§ladigmi ve fak~t bu .husustak1 
afen gelen malzemeyi Satiye §irketine de hiikmiin muaf malzemenm Sahyeye sa
vererek piyasaya c;Jkardigi ve satt.ITdigl hlmasma aid k1sma §amil olam1yacagm1 

tesbit edildiginden ikinci bir dava daha soylemi§lerdir. 

ac;1lmi§ ve sonra iki dava tevhid olunmU§· Makaml iddia da miitaleasmda ayni 

tu. 
Bu '>ok miihim ve kart§Jk dava, Elek

trik ;lirketinin satm almmasi dolayJsile 

tanzim edilen ve kanunla§an mukavele 

mucibince, duru§malar heniiz bitmeden 

diin karara raptedilmi§tir. 

Su~lu vekilleri mahkemeye bir istida 

Bursa muallimleri 

noktai nazan ileri siirmii§ti.ir. 

Mahkeme, kararm tefhiminde redde 

kanun her hususta yap1lan hareketi tasfi

yeye tabi tuttugundan biitiin su'>lann ber

taraf edildigine ve bu i§lerden suc;lu olan 

§irket erkamnm hep birden beraetlerine 

karar vermi§tir. 

~ehrimize geldiler 

Muallimler Trak vapuru oniinde 

istanbul ve Trakyada mesleki tetkik- meslekta~lan tarafmdan kaq1lanarak 
lerde bulunmak Uzere, 33 k~iden miite- Galatasaray lisesine misafir edilmi§ler, 
§ekkil Bursa ilkmekteb muallimleri ka· ogleden sonra da Ayasofya, Asari Ati
filesi dun Trak vapurile ~ehrimize gel- ka ve Topkap1 mi.izelerini gezmi§lerdir. 

mi§tir. Muallimler iki giin §ehrimizde kal • 
Muallimler, Galata Tihbmmda birc;ok drktan sonra Edirneye gideceklerdir. 

• res 1m 

Galatasarayda a~tlacak resim 
sergisinin haztrltklan ilerlemi~- --~ 
tir. Gordiiklertniz sergiden ii~ ~~f:~~~iJiii 

tablodur. 

(_3__:g:_u_·n_I_9_d_a_k_ik_a_d_a __ Y_ap_•_Ia_n __ d_ev_r_ia_I_em _ __, 

Amerikah milyoner tayyareci Hughes'in 3 giin 19 dakikada diinyay1 do· 
la§hg1 malftmdur. Yukanki fotograf, tayyareci, Nevyorkta me§hur Broklin 
kopri.isii i.izerinde iken ahnml;?hr. 

Mecnun Mehmed -
<;elebi Mehmed 

Bir tarih ogretmeni» diye imza atarak 
ogretmenJigi kirleten, admJ saklamak SU• 

retile de kirli bir hiiviyet ta§Idigmi belli e• 
den sersemin biri bana sekiz on satlr kii
fiir savurduktan sonra §oyle buyuruyor: 

I - Cengizin anasmm admt ulun bey· 
gi.im yaz1yorsun. Dogrusu ulun egedir. 
Hamm manasma gelen kelime de beygiim 
degil, begiimdiir. 

2 - <;elebi Mehmed i~in mecnun la
kabmi kullamyorsun. <;elebinin <<kiri§c;i>>' 
den ba§ka lakab1 tarihen malum degildir. 
Bize Mecnun Mehmed ve Ulun Begiim 
i'>in kaynak gaster, yahud da §arlatan ol
dugunu kendi kendine ikrar et I 

Ogretmen degil, ogretmenlerin ba~a ve 
ha§a pabucu bile olmak liyakatinden u· 
zak yarahldigt kiifiirbaz ve ahmak uslu· 
bundan apac;1k sezilmekte olan bu maske· 
li adama cevab vermek. tenezziil ve belki 
de ziildiir. Lakin <;elebi Mehmede mec ... 

nun dedigimi zanneden muhterem bir oku· 
yucu da bu tavsifin yersiz oldugunu ihtar 
ettiginden mf bu zehabr diizeltmek 1~m 
§U satirlan yaz1yorum: 

Cengizi doguran biiyiik kadmtn adi 
Ulun'dur. Ona Ulun Hatun diyenler bu .. 
lundugu gibi kendisini Ulun Eyge, (ya~ 
hud Ege), UJun F oc;in Eye diye kayde.., 
denier de vardu. Eyge ve ege sahib de"' 
mektir. <;agataycada eca ve ece §eklind~ 
telaffuz olunur, ihtiyar kadm manasm1 da: 
verir. ;lu hal de ege, eyge, hatun, F a<;in 
gibi kelimeler birer sdat olup Cengizi de>-! 
guran kadmm ad1 sadece Ulun'dur. Bel\ 
" isme Beygiimii ilave etmekle Ulun Ha<! 
tunun ululugunu tebariiz eUirmc:.k istedim •. 
Ciinkii Hindistandaki Turk - Mogol lm4 
paratorluguna mensub prenseslerin ~ogu• 
na Beygiim denilmektedir. 

Ulu, zengin, kibar manasma olarak bi4 
zim lehr;;emiz ve azeri dilinde kullamlan 
beyin, baym ~agataycadaki §ekli Beyg 
olup Begh gibi telaffuz ve Beyg §eklinde 
tahrir olunur. Bu isim stfat halinde kadm
lara verilince Beygiim, Beyga, Beyge, 
Beygac §ekillerine sokulur. Babiirname -
de, N evayi' de, Ebiilgazi' de bu ism in ne 
§ekillerde kullamldtgmi gosteren ornekler 
~oktur ve Bedayiiil Y as at' dan ahnma bir 
misalden de Beyge'nin dul kadm mana· 
sma d~hi geldigini anhyoruz. 

Mecnun Mehmed meselesine gelelim: 
Ben bir f1kramda Bursadaki Ye§il camile 
Y e§il tiirbeden bahsederken biiyiik san' at· 
kar Mecnun Mehmedin mubarek admt 
sayg1 ile anmi§tim. Mecnun Mehmed o 
§aheserlerdeki c;inileri halkeden iistaddtr: 
N akka§ Ali gibi 1.. Bun dan dolaytdir ki 
bahse mevzu te§kil eden hkramda «her 
devirde ve her diyarda bu gibi mecnun· 
!ann bol bol yeti§mesi nasi! istenmez» de
mi§tim, bu Mecnun Mehmedle <;e!ebi 
Sultan Mehmecli bir okuyucumun nas1lsa 
tegafiil ederek ve kiifiirbaz maskelinin de 
cehline maglub olarak birbirine kan§tlr· 
mal ann dan ban a ne? 

Maskeli cahilin cehlindeki derinlige 
bakm ki san'atkar Mecnun Mehmedi Ce· 
lebi Mehmedle kan§tmrken allamelige de 
kalki§Iyor ve c;elebinin (kiri§<ri) den ba§ka 
Jakab, olmadJgmi sayliiyor. Biraz ve hat· 
ta pek az tarih bilenlere malumdur ki <;e-
lebi Sultan Mehmedin lakabt kiri~i de· 
gil, giire§<;idir. Kalkondi1 ve F ranzes g]bi 
Rum tarih<;iler giire§i kiri§e ~evirmek ga
rabetini gostermi§lerdir. 

Ogretmenlerin pabucu bile olamiyaca• 
g1 gene bir pabuc gibi kirli yazrsmdan an
la§llan maskeliye son soziim §Udur: Bil
memek ay1b degildir. Fakat bilmedigini 
bilmemek ~ok ay1b olup eskiler bu hale 
miirekkeb cehil derlerdi ve bu tabiri kul• 
lamrken miirekkebe §edde komazlar, ceh· 
lin son harfini de harekeli okunacak §e• 
kilde yazarlard1! 

M. TURHAN TAN 

Bir iifiiriik~ii daha 
Bursa (Hususi) - 9ehrimizde yeni • 

den bir i.ifiiri.ikc;ii daha yakalanmi~tlr. 
c;1rpan mahallesinde Karaosman soka • 
gmda 17 numarada oturan 45 ya~larmda 
Haf1z Mehmed admda birinin, Trilyede 
bir hastaya 19 lira mukabilinde muska 
yazacagm1 haber alan zabtta, Hafiz 
Mehmedi yakalam1~, evinde baz1 arabca 
kitablar ve cebinde de Arab harflerile 
vaz1lm1§ iifi.iriikc;i.iliige aid yazrlar bu -
lunmu~ ve Adliyeye verilmi§tir. 

lzmitte yeni bir gazete 
!zmit (H1.1susi) - 9ehrimizde yeni bir 

matbaa ve gazetc tecsslis edccektir. Haf
tada iki defa intisar etmek iizere haz1r
hklan yapilan gazetenin ismi (Izmit 
Postas1) olacakhr. Teessiis edecek mat
baa, Kocaelinin muhtac oldugu biiyi.ik 
bir bo§lugu dolduracak ve kli§ehanesi 
de bulunacakhr. 

~ ..... .-
~ako muahedesi imzalamyor 

Boenos- Aires 20- §ako'nun hudud
lanm tayin eden sulh Ye dostluk mua • 
hedesinin mctni, di.in gcce sulh konfe
ransl tarafmdan kat'i surette tesbit 0 • 

lunmu~tur. Muahede, yarm saat 15 te 
hi.ikumet saravmda im:>:alanlll'akhr. 



u CUMHURIYE'I' 

~itA ~ ~ iJ4l~ 
Istanbul atletizm 

OKUYUCULARIMIZ 

' 
Diyor ki: 

~hrimize gelen 

Amerikahlar 

§ampiyonasi yap1hyor 
Bayrak ~ekme ve indirme 
merasimi istanbulda da 

yapdmahdtr 

Profesorlerden miirek
keb kafile diin tetkikata 

baslad1 
11 giine taksim edilen miisabakalar1n bir k1sm1 
Taksimde, bir k1sm1 da F ener stad1nda yapdacak 

cGec;en hafta Bursaya gitmi§, ak§am ....!.-..-

iizeri hiikfunet konag1 oniinden gec;er - Amerikah profesor, d~ent ve mual
ken §ehir bandosunun milli !stiklal Jimlerden mlirekkeb 28 ki§ilik bir seyyah 
mar§lffilZl c;alarak bayrak indirme me- grupu dun sa bah Loid T riyestino vapu
rasimi yaplldigml ve biitlin nakil va - rile ~hrimize gelmi§lerdir. Bir tiirlii anh yamadtg1m1z. bir sebeble I 

on bir giine taksim edilen Istanbul at
letizm birinciliklerinc, diin, Taksim sta
dmda yap!lan giillc atma miisabakala
rile devam cdildi. 

Uc; kategari iizerine yapllan bu mii -
sabakalarm neticeleri §unlardJr: 

Bi.rinci kategari - 1 inci: Arat (Gii -
ne§) 12,40; ikinci: Sav (Galatasaray); 
3 iincii Sevrek (T.H.S.). 

ikinci kategari - Birinci: Seba (Hay
darpa§a) 11, 72. 

U~iincii kategori - Birinci: Zigakis 
(T.Y.Y.K.) 11,30. 

Puvanlar, ya~1z birinci kategoriye 
dahil kuliiblere verildigi ic;in, bu ilk 
giinkii miisabakalarda Giine§ 5, Galata
saray 3, T.H.S. de 1 puvan alml§lardtr. 

Birincilik miisabakalarma, §U s1ra ile 
'd.evam edilecektir: 

21 pe!§embe saat 18 de Taksim sta -
ronda: 

Cirid atma finali, 1 inci ve 3 iincii 
kategori. 

Smkla atlama finali, 3 iincii kategori. 
22 ouma saat 18 de Kad1koyiinde 

Fener stadmda: 
100 metre s~meleri: 1 inci, 3 iincii ve 

4 iincii kategoriler. 
400 metre segmeler: 1 lnci ve 3 iincU 

kategoriler. 
5000 metre final: 1 inci kategori. 
50 metre sec;me: 1 inci, 3 iincii ve 

4 iincii kategori. 
800 metre final: 1 inci ve 3 iincii ka

tegori 
Smkla atlama final: 1 inci kategori. 
24 pazar saat 15 te Kadtkoyiinde Fe

ner stadmda: 
50 metre final: 1 inci, 3 iincii ve 4 lin

eli kategori 
3 adlm final: 1 inci kategori. 
110 mania final: 1 inci ve 3 iincii ka

tegori. 
Yiiksek atlama final: 1 inci ve 3 iincli 

kategori. 
30 cumartesi saat 15 te Kad1koyiinde 

Fener stadmda: 
100 metre final: 1 inci, 3 iincii ve 4 lin-

eli kategoriler. 
Uzun atlama final: 1 inci katcgari. 
400 mania final: 1 inci kate ori. 
200 metre final: 1 inci ve 3 iincii ka-

tegori. 
200 mania final: 3 iincii kategari. 
1500 metre final: 1 inci kategori. 
10000 metre final: 1 inci kategori. 
400 metre final: 1 inci kategori. 

Kuliib murahhaslari lik ma~
larl i~in ~agu1hyor 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan
hgmdan: 

1938 - 1939 senesi bi:ilge birincilik 
miisabakalarma iki devre uzerinden 11 
eyhil 1938 pazar giinu ba§lanacakhr. 

Fikstiirii tanzim etmek iizere birinci 
kiime kuliiblerinin salahiyettar murah
haslarmm 25/7/938 pazartesi giinii sa at 
17 de ve ikinci kiime kuliiblerinin sa -
Iahiyettar murahhaslanmn da 26/7/938 
sah giinii saat 17 de bolge merkezinde 
bulunmalan liizumu teblig olunur. 

Dogansporun U§akta yaptJg1 
ma~lar 

U§ak "(Hususi) - izmirin belli ba§h 
takunlarmdan alan Doganspor, milli 
talumdan Hakk1, Fuad ve Galatasaray
dan Re§adla takviye edilerek 16 ki§ilik 
bir kafile halinde buraya gel.mi§ ve U
§ak Gencler Birligile kar§llanmi§hr. 0-
yun 2 - 1 Gencler Birligi lehine devam 
ederken bir ihtilaf g1km1§ ve oyun yan
da kalml§tlr. 

Izmirliler, ikinci maglanm, pazar gii-

Tefrika: No. 72 
ilk geee, baloda gordiiglim o kibar, inee 
luz arhk ortadan c;ekilmi~ti; onun yerine 
herkesten dalkavukluk bekliyen, hie; ~im
seyi adam yerine koym1yan, kendini be
genmi~ bir kadm geldi. Buglin bunlan ar
tJk hie; c;ekinmeden, yiiziine kar§l soylii -
yorum. (iinkii, bunda da aldanmt§lm. 

~imdi §imdi anl1yorum ki sen hie; de o 
yaratlh§ta degildin. Bana nisbet olsun 
diye boyle gori.inliyordun; inad1 -
na yapiyardun; zorla k.endi kendini 
fen a tamhyordun. Y az1k ki ben bu
nu o zaman anhyamad1m; anhyac:1k 
halde degildim. Ben de sinirlenmi~tim. 
Kar~Imda oyle bir kadm goriiyordum ki 
beni U$ak gibi kullanmak istiyor, bir da
kika soluk aldirmiyor, dli$iincelerime b
n~Iyor, biraz dalgin dursam, bir yere ba
kaeak olsam, onun i<;in bile benden he
sab ishyor ... Bir yandan da kadmhgmm 

Diinkii giille atma miisabakasmda 
birinci gelen Arat 

nu, altl 'bine yakm seyirci oniinde, Er
genekon Idman Yurdile yapmt§lar ve 
bu defa da 5 - 1 maglub almu§lardu. 

Takviyeli bir §ekilde gelmi§ olan iz
mirlilere kar§t ahnan her iki netice, U
§ak futbolunun nekadar terakki ettigini 
gostermektedir. 

Karamanda yapilan rna~ 

sttalarile birlikte yayalarm durarak bu Profesor ve muallimler Galata nhtt • 
merasime seve seve ve hurmetle i§tirak mmda Maarif Vekaleti namma Maarif 
ettiklerini gormii~iim. Bu merasimin, V kAl . "f tt. 1 · d N d e a et1 umum mu e 1~ enn en ure -her sabah bayrak c;ekme ve her ab,am 
indirme zamanlarmda tekrarlandigmt din ve baz1 Oniversite mensublan tara· 
ogrendim. istanbulda da ayni merasim fmdan kar&tlanmlslardir. 
yap1lamaz m1? Profesor ve muallimler Alp oteline 

Mesela Taksimde Cumhuriyet abidesi misafir edilmi&ler, ogleden sonra Aya -
oniinde istanbul ~ehir Bandosunun, sofya, T apkap1 ve Asanatika miizelerile 
Beyaz1d meydanmda veya Fatihte Tay- Siileymaniye, Sultanahmed camilerini 
yare 9ehidleri parkmda Fatih 1tfaiye gezmi~lerdir. 
gmpu bandosunun, Kad1koy veva tJs • Kafile reisinin sozleri 
kiida'r iskele meydanlarmda Uskiidar Di.in kafileye riyaset eden Kolambiya 
Parti bandosunun i§tiraklerile milli Oniversitesi psikoloji prafesorii Watson 
maq1m1z <;almarak her sabah bayragt - bir muharririmize demi~tir ki: 
mtzm gekilerek ak~amlan indirilmesi «- Bliyiik Harbden sonra ictimai ve 
merasimi yap1lmas1 c;ak muvaftk alur. siyasi babmdan pek biiyiik degi~ikliklere 

istanbul halklnm istiklal mar • sahne olan Tiirkiye, Rusya, italya ve 
~1m1z1 ogrenmesine ve ona laytk oldu- Almanyada i<;timai ve psikolojik tetkik
gu saygtYJ her giin gostermesine vesile lerde bulunaeag1z. icimizde Kolambiya 
olacak bu te~ebbiisiin, hi~bir masraf ih- ve Missuri liniversiteleri profesorleri var. 
tiyanm da mucib olmiyaca~l igin he -
men kabul edilecegini umid ederim.• Tiirkiyede on bes gun kadar kalacagiZ. 

I l I T etkiklerimizi Amerikada muhtelif m~c-Miikerrem nsele ---"""!'!'----------- mua ve gazetelerde ve baglJ bulundugu
muz iiniversite bro~iirlerinde ne§redece • 

Mahkum olan ihtiyar a§lk 
Aksarayda Vartuhinin evinin bir oda

smda aturan 50 ya§larmda iki ayag1 da 
sakat Hayri admda biri, evvelki gece 
adamaktlh ic;tiktcn sonra ayni evde o-

~iz. 

Karaman (Hususi) - Karaman id - turan 55 ya§larmda Lusinin kap1sma ge
man Yurdu ve Halkevi gencleri Eregli- lerek kadmm odasma girmek istemi§ -
ye giderek Eregli Siimer Bank spar ku- tir. 

Tiirkiye her bak1mdan tetkik ve mli
sahedeye lay1k bir memlekettir. Atati.irk 
Tiirkiyeye yepyeni bir hayt ve yo] ac -
mJ$tlr. Tlirkiyeye ayak bastl~lmtz daki
kadan itibaren bizde has1l alan en kuv
vetli ve sars~lmaz inttba, bu memleketin 
sulh ve sulhu muhafaza eder gorlinme· 
sidir.» 

liibile kar~Ila§ml§lardir. Lusi kap1y1 kilidlemi~, Hayriyi i<;eri 
~abahleyin otobiislerle Eregliye giden almami§tlr. Buna igerliyen topal a~tk, 

Karamanh gencler orada buyuk tezahii- eline gec;irdigi agtr bir cisimle kap1y1 
ratla kar§llanmi§lardir. k1rm1§ ve Lusinin iizerine saldumt§hr. 

Misafirler ~erefine verilen parlak bir Lusinin feryadma ve giiriiltliye ka~an 
miisamereden sonra, saat 17,30 da rna- polisler evde bulunan Hayriyi yakala
ga ba§lanml§ ve heyecanh bir oyundan m1~lard1r. 

sonra, Karamanhlar, ancak magm son- Dun iic;lincii sulh cezada yaptlan mu
lanna dogru athklan bir tek golle, ga· hakemede Hayri suc;unu inkar ederek 
libiyeti kazanml§lardtr. Takuhi ile Lusinin kendisini evden 91-
Yiizmede bir diinya rokoru karmak istediklerinden utira ettikleri

ni soylemi§tir. 
Budape~tede, son defa yap1lan yiizme 

miisabakalarmda, Srof, Zoryomi, Kve -
ronsi ve Csik'ten mlite~ekkil Macar e
kipi, 4X100 bayrak yan~mda 4 dakika 
2 saniyelik bir derece elde ederek diin
ya rokarunu klrmi§br. Eski rokor 
412 4/10 la Alman ekipine aiddi. 

Ciddiyet ile alayJ 
birbirinden ayJralun 

Gazetecilerin Anadoluhisarmda yap
tJklan mac;t Ahmed ihsan iyi idare ede
memi§, Orner Besim de bunu _gazetesi
ne yazmca, i:imriinde ilk defa hakemlik 
eden Ahmed ihsan bundan sinirlenmi§, 
hemen kaleme sanlml§, hiicuma gee; -
mi§. Gazeteciler, suas1 gelince te~kila

ta, kuliiblere, idarecilere, sporculara ve 
bilhassa hakemlere k1yas1ya vurur du
rurlarffil§ da kendileri tenkid edilince 
sinirlenirlermi§! 

Bizim Orner Besim, evvelki gun cLa -
tife hitif gerektir. ba§hgt altmda yaz -
dtg1m1z satrrlara, yukanya kaydettigi
miz §ekilde cevablar vermek istemi§, 
fakat bizim as1l bahsettigimiz §eylere 
temas etmeden i§in en hafif tarafm1 tut
mu§. 

Biz, arkada§tmJza, Ahmed ihsan mac;1 
iyi idare edemedi, dedigi igin degil, ar
kada§larma cgazeteciler oyunda klyast
ya bol bol tekme athlar, gazeteciler rna. 
halle gocugudur, eli ma§ah adamlard1r, 
sahaYJ muharebe meydamna dondiir -
diiler. gibi s1fatlar takhg1 ic;in sitem et
mi§ ve bu si:izlerin latifa olam1yacagmt 
hatlrlatmt§tlk. Ahmed ihsan, mag1 iyi 

Nakleden: Kemal Ragtb 
biitlin kuvvetini, klhemm keskinli~ini ge
ne benim iistiimde deniyar. Kendini ba
na sevdirmek, beni ~Ildutmak i~in elin • 
den geleni yap1yor. sonra ben biraz 
sokulmal: istesem hemen ka~l)'or, kar~l
ma ge.;ip giiliiyor, alay ediyor ... Art1k 
bu kadarma dayanamad1m. Giiniin bi • 

rinde hie iimidim kalmad1. Bu i~in boyle 
yliriiyemiyecegini anladim. Demin ne 
dedim?. Umdugum gibi ~1kmadm, di • 
yordum degil mi?.. Giizelligin, sevimli -

ligin, ineeli~in umdugumdan da, ilk gO
rihiimden de ~ak iistiindli. Beni kmp ge
ciriyordun; bir tath bakl~In beni giinden 
giine sana baghyordu. Fa kat sonra bir
denbire, durup dururken, taktmverdigin 
mirasyedi tavulan yak mu, i§te o beni 
send en uzakla~tlf<h .•• Gene s<iyliiyorum. 
As1l o zaman yamlm1~1m. Seni tamya -
maml~Iltl. Y oksa sen, kolay kolay kav • 

Fakat suc;u sabit goriilen Hayri, mu -
hakeme sonunda iki ay hapse mahkum 
olmu§ ve derhal tevkif edilmi§tir. -···-ir cesed a a u un u 

Diin saat 19 da Kmahada a~tklarm -
da epey zamandanberi denizde kalml!; 
bir cesed goriilmil§ ve sahile ~Ikanlml§· 
hr. Zab1tamn tetkikleri sonunda bu za· 
vallmm 65 ya~larmda tahmin edilen Ar
da§ isminde birisi oldugu anla§llrnl§tlr. 
Arda§m oliim sebebi hakkmdaki tahki
kata ehemmiyetle devam edilmektedir. 
ihtiyann daha ziyade bi.r kazaya kur
ban gitti!F tahmin olunuyor. 

idare ettigini iddia edecek kadar safdil 
degildir ki bu si:izlere k1zmt§ alsun. Esa
sen bu mac;m iyi idare edilmesi degil, 
idarenin de oyunla hemahenk olmas1 
laztmdt. Nitekim de oyle olmu§tur. 

Gazetecilerin, suas1 geldigi zaman 
hakemlere, sporculara, idarecilere ve 
te~kilata k1yas1ya vurup durmalan iddi
asma gelince; ciddi her i§te gazetecinin 
vazifesi, gordugii hatalar1, noksanlan 
tenkid etmektir; ancak bu tenkid ve ir
§adlardlr ki, birc;ak hatalarm online ge<;
mektedir. Eger gazeteciler hakemleri, 
sporculart, idarecileri strast geldigi za
man tenkid ediyorlarsa, vazifelerini ya· 
ptyorlar, demektir. 

Bu tenkidler ortadan kalkhg1 giin, O
rner Besimin hayalinde canland1rdtg1 
cmuharebe meydanma donen spar sa -
hash bir hakikat olabilir. Bu mevzuda 
ciddiyetle alay1 birbirinden ay1rmak la
zundlr. 

ranmtyacak kadar miistesna yarat1lm1~ -
sm! .. Herkesten ayn, herkesten iistiin, es
rarh bir yaradtli~m varm1s !.. 

Perihan, hie; sesini ~Ikanmyordu. Kl
nlml~. ezilmis gibi dinliyordu. Koeast -
mn soyledikleri yalan degildi ki ... Bun
Jan kendisi de biliyordu; kendisi de an
lamaga ba~lami~tl. Y almz, ne de olsa, 
sevdigi adamm agzmdan duymak ~;ok a
CI l!:e]di .• 

ilkonce pek sevinmi&ti. Feridunun, oy
le ii~ bes kurus ic;in herseye katlanacak, 
i~siz gii<;si.iz bir adam olmamast, en biiyiik 
miijde saytl!rdt. Onun yerinde bir ba~ka 
kadm olsa kendini bu saadete koyuverir, 
iistyamm hi~ dlislinmezdi. Fa kat, gene 
kadmm en derin yerinde hie; durmadan 
tepinen, her iirsatta tasan o dik kafah, 
asi ruh, gene birdenbire ~hlanmJStJ. 

Bir yandan F eridun, onun Roziinde 
bu kadar bliyiir, yiikselirken bir yandan 
da kendisi nekadar kliciiliiyor; sevdi~i a

damm oniinde bu kadar kii~iik di.i~:nek 
ana pek aibr ge]iyordu. 
Sim~k cakar gibi, en lma bir saniye 

icinde: 
-Ben bu adamm yaninda, artJk na

sJl ya~nm, diye dii~lindii. Arak birbiri
mizin yiiziine nastl bakanz L 

F eridun, soziinii bitirmia. hrisin'dan 

Amerikah profesor ve muallimler bir
kac gun sonra Ankaraya gideceklerdir. 

Diin aksam Beyoglu Halkevinde ken
dilerine Maarif Vekaleti umumi miifet
tislerinden N ureddin tarafmdan Tlirki
yenin maarif vaziyeti, profesor Sadred
din Celal tarafmdan da Tlirkiye pren -
sipleri iizerinde izahat verilmi&tir. 
Amerikadan gelecek diger heyet 

Agustosun yedisinde Amerikadan $eh
rimize profesor ve talebeden miirekkeb 
yetmi~ ki~ilik bir arkeolog kafilesi daha 
geleeektir. Heyet bir gun sehrimizde kal
diktan sonra Canakkaleye giderek Tro•a 
harabelerini gezecek ve oradan aa seya· 
hatini izmir, Ku~adas1 ve Bodrum hava
lisine kadar uzatarak tetkikatta buluna
eaktlr. 
--~~---

Kocasmi balta ile oldiiren 
kadm mahkum oldu 

Bursa (Hususi) - Miskoylinde ko -
cast Halili bir gece uyurken balta ile 
ba§tmn muhtelif yerlerinden yaraltya
rak olduren Fatmamn muhakemesi A-
grrcezada yaptlmakta idi. Son celsede 
karar tefhim edildigi ic;in salon, bilhassa 
Miskoyii. halkmdan ekserisi kadm olan 
merakh dinleyicilerle dolmu§tu. Karar
da §ahidlerin ifadeleri ve bu cinayetin 
safhalan uzun uzad1ya tahlil edildikten 
sonra, vak'a aksamt Halilin kans1 Fat
may! diij!iimlen~i§ bir urgan pan;asile 
dovdiigii ve i:itedenberi kan koca ara -
smda bir ge~imsizlik bulundugu i§aret 
olunuyor, nihayet o gece Fatmamn ya
taktan kalkarak iki yiizlii bir balta ile 
kocasm1 i:ildiirdligii zikrediliyardu. 

Fatmanm itiraf1 ve ~ahidlerin §eha -
detlerile sabit alan bu cinayetin Tiirk 
ceza kanununun temas ettigi maddesine 
gore 22 sene hapse mahkum edilmesi i
cab ederken, yedigi dayagm tesiri altm
da bu cinayeti i:;?ledigi nazan itibara a
hnarak Fatmanm cezas1 hafifletilmi§ ve 
14 sene 8 ay agtr hapis cezasma mah -
kum oldugu, 75 lira mahkeme masraft
nm da kendisinden tahsiline karar ve -
rildi~i bildirilmi§tir. 

bir kar~1hk bekliyordu. Simdi $(iiliimsiye
eek, sonra da arhk kendilerini birbirinin 
kollannda bulacaklar, sandt. Bunu bek
ledi. Perihan, hep oyle dalgm dal~m 
peneereden d1~anya bak1yordu. 

- Ne dii§iiniiyarsun, Perihan L diye 
sordu. 

Gene kadmm ba~1, online dii~mii~tii. 
Cans1z, yabanct bir scsle: 

- Hie;, dedi. Nekadar yamldigimizi 
ben de anhyorum. Siz benim arad1g1m 
gibi Clkmadmtz; ben de sizin umdugunuz 
gibi... Ben, sevgiyi, iceriden gel en bii -
tiin <;arpmhlan inlcar ediyordum; para 
icin her~eye boyun egeeek bir adam an
yordum; siz de giiniin birinde yazaca~l· 
mz romana mevzu olsun diye hie; duyul
maml~ bir macer a bekliyordunuz ... lki
mizinki de almadt. ikimiz de ba~una yo
rulduk. Oynad1ibm1z oyun da boylece 
sana erdi. Onu dii~iiniiyorum. 

Gene kadm, bunlan soylerken, hemen 
oractktaki koltu~a c;okiivermisti. Biraz 
durdu. Sonra d~daklanmn arasmda so
nen, kaybolan bir scsle: 

- Cok tesek.kiir edertm, dedi. Pek lu
tuflcamu~mlz. Mahkemede gozyaslan
ma ae1dm1z. Benden bu kadar sogudu -
gunuz halde, gozliniizden bu kadar d~ 
tii~iim halde, gene beni bo~amadm1z; ni-

-------
NE-'IROZiN 

. . . . . n 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, lordcbk ve biitiili 
agrilarmizi derhal keser. lcab1nda giinde 3 kate ahnabilit• ------Konya Vilayetinden: 

A~1k Eksiltme ilan1 
1 - Yap1lacak i§ler: 
a - 1500 lira ke§if bedelli Ereglide Alan arktn tamiri. 
b - 3000 lira ke§if bedelli Karamanda !brala deresi. 
c - 3500 lira ke~if bed.elli Ak§ehirde Koc;a~ ve Egrigoz sulan U.zerind11 

yeniden ac;llacak kana! giizergahtntn tesbit ve proje ve evrala 
ke§fiyesinin tanzimi ~leridir. 

2 - Bu i~ler 22 agustos pazartesi giinu saat 11 de Eksiltmiye Konul• 
mu~tur. 

3 - Mektubla evvelce miiracaat eden taliblere bu i~lere aid ~artnaJ.11e 
ve krakiler gi:inderilmi~tir. Yeniden ~artname ve krokileri gormek istiyen· 
ler ihale giiniine kadar Vilayet Su l§leri Biirosuna tahriren veya bizZat 
miiracaat edebilirler. 

4 - Bu u;ler ayn ayn veya hepsi bir arada ihale · edilebilir. . 
5 - isteklilerin ihale gun ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Enc~' 

menine % 7,5 teminat ve serbest diplamah miihendis olduklann.a dal~ 
vesikalarile muracaat etmeleri ilan olunur. ( 46~ 

UYKUSUZLUKLARDA 
Umumt bir ragbet kazanml§ alan 

Tath bir uyku temin eder. 
• Asabi oksUrUkler • BAYGINLIK • Bat 

donmesl e «;ARPINTI ve sinlrden ilerl 
galen bUtUn RAHATSIZLIKLARI 

IYI EDER 
inhisarlar Kocaeli Ba,miidiirliigiinden : 

1 - 23/6/93~ per§embe giinii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiY'8 

konulan Diizce, Uskiibii Giindogdu, Hend.ek ve Adapazan Baklmevlerinde 
mevcud tahmini « 2,300,000 • kilo yaprak tiituniin istanbul depolar111• 
kadar nakliye i§i J:(Oriilen liizum iizerine pazarhkla a~1k eksiltmiye .;evril' 
mi&tir. Muhammen bedel 20,000 liradll'. 

· 2 - Eksiltme miiddeti 12/7/938 den 26/7/938 tarihine kadar 15 giindiit• 
3 - Bu yoldaki eksiltme §artnam~si isteklil~re izmit, 1stanbul, A»' 

kara, Adapazan, Hendek, Diizce, Bolu Inhisarlar Idarelerinden verilir. 
4 - Muvakkat ihale 26/7/!138 pazartesi glinii saat 15 te izmit tnbl• 

sarlar idaresinde miite§ekkil Komisyonca yap1lacakttr. 
5 - Muvakkat teminat miktan 1500 lira veya o miktar itibari ~· 

let~e musaddak milli bankalar teminat mektubu olup 26/7/938 tarihinde 
saat 12 ye kadar kabul olunur. . 

6 - Taliblerin ticaret durumlanm bildirir vesaiki Izmitte 
kil Komisyona ibraz etmeleri lazunchr. 

miite~e~~ 
(465~ 

en eski okanta ve Birahane · o 

A ADOLU 
cc Eski Kapris • 

Muhterem mU,terilerinin eglence ve menfaatini temin i~n bUyiik 
tedakirhklar yaparak esasen ~ok serin ve giizel salonlannr 

CANLI BALIK HA VUZLARiLE SOSLETTi 
ve hayat pahahh&'Ina kar§l me!Jrubat fiatlar1n1, yeni tertip 

mezelerle azamihadda indirmi~Jtir. 
Sir ziyaretiniz yaptlan tedakArhgt gosterecektir. 

Kocaeli Naf1a M iidiirliigiinden : 
:y 

Derince travers fabrikasmda kurulu on bir bin lira klymetinde :Asn'l~ 
marka lokomobil ve teferruatl miizayedeye ~tkanlmt§tlr. _1.. 

1 - Lokomobil ve teferruah evsafma aid §artname ile makinenin k':." 
dmlmast hakkmdaki hususi §artname Kocaeli Nafta Miidii.rlugi.inde go' 
riilecektir. · 

2 - thale 3/8/938 ~,;ar~amba gi.inii saat 11.30 da Kocaeli Nafia Miidiit' 
liigiinde yapilacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat 822 lirad1r. 
4 - Arthrma kapali zar£ usulile yap1laca~ndan taliblerin oelli giitl 

ve saatten yanm saat evveline kadar teklif mektublaruu Komisyona vt!) 
meleri Han olunur. ( 45~ 

K. D. Eregli Belediyesinden: 
Belediyemizin ac;1k olan 100 lira iicretli fen memurluguna istekll olll!,l.' 

larm miiracaatleri ilan olunur. 
Taliblerin diplomay1 hamil ve musaddak ~ehir planlarm1, tatbile• 

muktedir bulunmalan §arttlr. Makine, elektrik, su i§lerinden anllyanlsJ 
tercih olunur. Miiracaatte evrak1 musbitenin eklenmesi §arttll'. (3~ 

Hh1mzda kald1m. Sizi nekadar sevdigi
mi saylerken, kim oldugunuzu bilmiyor• 
dum. T anmmts, zen gin romanc1 Mahir 
Mecdiye degil, bir zamanlar ayhkla tut· 
tugum F eridun Sevkete yalvardim, onu 
seviyordum. Onu kendime e~ sanchm. 0~; 
bes ay evvel danltttm, ~imdi de gene her
kesin oniinde gOnliinii yapayun, ban~a -
y1m, dedim. Meger biz, birbirimize e' o
lamazmi$1Z l. Zengin]iginizi filan, hepsi
ni bir yana btrakahm. Y aradth~lammz 
da birbirinden ayn .. Siz bile ne diyordu
nuz?. Ben hu"<;m. kendini begenmi$ bir 
zavalhytm ... Siz de .;ak iyi yiirekli, ~'lk 
sab1rh bir adamsm1z... Birbirimize hi\ 
benzemiyoruz. Demin siz de soyliiyordu
nuz. Umdugum p;ibi <;lkmadm, demediniz 
mi.. D~ru l. Benim ne oldugumu, arhk 
benden daha iyi biliyorsunuz. Onun i~in, 
diin nasil aldandmtzsa, benimle evlendi· 
ginize nastl pi~man oldunuzsa, yann da 
~~:ene oyle Pi~man olaeaks1mz. StrasJ ~~;el
misken, bir zamanlar nas1l oldu da bo • 
&anmadlk, aynlmad1k, diye iiziileceksi
niz l.. fyisi mi?.. •. 

F eridun, biitiin bunlardan hic;bir ~ey 
anlamamt$ gibi baktyordu: 

- Neier sayliiyorsun. PerihanL 
Bunlann masi m1 $imdi? .• 

- Biz artJk bir arada ya~iyamay 
uza tti; man toJil~\1 

CArka.rs f}IJI 
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ar1s e 3en 1 evam e 1yor 
[BCl§tarat• 1 tnct sahfted.el 

Kral ve Krali~eyi binecekleri otomobile 
kadar te§yi etmi§lerdir. Bu esnada askeri 
tnerasim icra edilmi§tir. Kral ve Krali~e. 
butiin gece yol iizerinde toplanmt§ ol1111 
halk tarafmdan §iddetle alkl§lanml§ttr. 

Kral, me~hul asherin mezarma 
~elenk hoydu 

Paris 20 - ingiltere Krah Altmct 
Jorj, saat 9.45 te taktzafere gitmek iizere 
Hariciye N ezareti binasmdan aynlmt§hr. 
Cumhuriyet muhaftz k1taatmdan bir miif· 
reze selam resmini ifa etmi§tir. 

Saat 9 55 te Kral, beraberinde Sir 
Erik Fips' ile maiyeti erkam bulundugu 
halde Etuval meydanma vast! olmu§tur. 
Kendisi feld Mare~al iiniformasml giy • 
tni§ti. Otomobiller yaya kaldmmt boyun
ca S!ralamrken kttaat ihtiram merasimini 
icra etmi§tir. MIZ1ka, lngiliz ve Franslz 
mill! mar§larmt ~almt§hr. Tekaiid Nazlfl 
M . .Sanpetiye do Rib hiikumet namma 
Krah selamlamt§hr. Nazular, Krala ora
da haZJr bulunan generalleri takdim et ~ 
IIli§tir. Bundan sonra Kral, m~hul aske • 
rio mezanna karanfilden yaptlmi§ bir 
r;elenk koymu§lur. Kral, hususi defteri 
imzaladJktan sonra eski muhariblerle u • 
:zunuzadtya gorii§mii§tiir. 

Saat 10,50 de Altmct Jorj, Hariciye 
N e:zareti binasma donmii§tiir. 

Etuval meydanmm etrafmda ve giizer
gah boyunca toplanmt§ olan halk. Kral 
Ve Krali~eyi hararetle alki§Iaml§ttr. 

Beledi.ye dairesinde 
Paris 20 - Reisicumhur ve Madam 

Lobron, ingiltere Kral ve Krali~esi.~i 
Mu§le belediye dc:iresine gotiirme~ ~
zere sa at 10,30 da Hariciye Nezaretl bt
nasma gitmi§lerdir. Altmct Jorj'l~ ~· 
lobron birinci otomobille, Krah~e 1le 
Madam LObron de ikinci otomobile bin
tni§lerdir. Bu iki otomobili diger 8 oto. • 
tnobil takib ediyordu. Alay, bu suretle ts· 
ke!eye vastl olmu§tur. fskelede iki ~ire • 
ge istinad eden ve i.izerinde !ngtltere 
Kralmm tactm ta§tyan bir tak viicude ge
tirilmi§ti. Burada bahriye miifrezeleri se ~ 
lam resmini ifa etmi§tir. Kar§l taraftakt 
nhttmda bulunan ~e§melerden sular fl§
kmyordu. Sen nehri sahilleri boyunca as
keri kttaat malanml§tl. Alay ge<;erken 
kttaat selam resmini ifa etmi§tir. Krahn 
b I d ~ U§U bahriye dairesinin 7 mu· 
§U takib ediyordu. 

Sa at 10,55 te alay, helediye dairesinin 
iskelesine ve II de belediye dairesine mu· 
Vasalat etmi§tir. Belediye saraymm bii -
tUn pencereleri iki milletin armalan -,e 
bayraklarile siislenmi§ti. 

Kralm sozleri 
Paris 20- Belediye mec!isi reisi, ln

giltere Kral ve Krali~esini belediye daire
sinde kar§tlamt§tlr. Altmc1 Jorj, belediye• 
Ye te§ekkiir etmi§ ve §Oyle demi§tin 

«- Gerek Krali~e gerek ben, dostane 
mahiyeti bizi bilhassa mi.itehassis etmi§ 
olan resmi kabuliiniiziin giizeiiigini ve 
zarafetini son derece takdir ediyoruz, he
pinize hararet ve minnettarhkla te§ekkiir 
ederim.» 

Bundan sonra alay belediye salonun~ 
&e<;mi§ ve orada Kral ve Krali<;eye hedt
Yeler takdim edilmi§tir. Miiteaktben Kral 
Ve Krali~e Mu§C donmii§lerdir. 
lngiliz sefaretinde ogle ziyaleti 

Paris 20 - lngiltere Kral ve Krali • 
c;esi, saat 11,30 dan sonra Hariciye Ne
zareti binasma donmii§lerdir. F eld Mare
§al iiniformasmi ~1kararak jaket giymi§ o
Ian Kral beraberinde Kralic;e oldugu 
halde b~iltere sefarethanesinde hususi 
bir ziyafet ve kabul resminde ham bu • 
lunmak iizere otomobilile mezk\ir sefa • 
rethaneye gitmi§tir. 

M,illi roman: 23 

- T abi!... Mecdi bu mevzuun de
t!nle§mesine hie; gelcmez. Ben zaten bi
ltyordum ama Eva zittikten sonra bUs-
bUt.. I d r·· k .. un an a 1m. :.-UI. u ... 

Cogsiine ka~an kindar bir sesle ilave 
etti: 

- <;unkii Mecdir.in Eva'ya yazdtgt 
bir mektub elime gec;ti. Kotu bir franstz
c~ ile ilam a§k ediyor. Sersem, idyo, be
Ytnsi:z ... Eva'y1 tic; mektubla ele gec;ecek 
krdanmizdan zannetmi§! 

Bu ta§ Haleye idi. 

b 
K1z sars1ld1 ve ad1mlannm intizamt 

ozuldu. 
F erhad devam ediyordu: 
- Kalpakc;tlarba§I c;apkmi... Hep 

benim alakadar oldugum kadmlara mu
sal!at... E.va'ya goziimiin oniinde kur 
Yaptt, avcunu yaladt. F akat .. • 
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• • N J 11 Paris 20 - Kral ve Krali~;e ile Re-ariCiye az1r arl isicumhur ve maiyetleri saat 16.25 te 

Bagatelle'ye gelmi~lerdir. Burada terLib 
konusmalari edilen gardenparti cidden efsanevi bir ~e-

' kilde cereyan etmi~tir. Ahenk, zarafet ve 

Bir resmT tebliQ ne~redlldl 

Naztrlar, iki memleketi 
alakadar eden mesele· 

leri tetkik ettiler 
Paris 20- Bu sabah Franstz ve 

fngiliz Hariciye N aztrlan arasmda 
yaptlan konu~malara ?gl~ yemegi 
miinas-ebetile fas1la venlmts ve ye
mekte Sotan, Herriot, Blum ve 
Fransanm Lcmdra biiyiik el!;isi de 
haztr bulunmustur. 

Y emekten sonra F ranstz Basveki-
lile iki memleket Hariciye Naztr!an 
tekrar miizakereye baslami~lar ve sa
at 16 ya kadar bu miizakerelere de
vam etmislerdir. 

Ne,redilen resmi teblii 
Paris 20 - Frans1z Ba~vekilile 

Franstz ve lngiliz Hariciye Namlan 
arasmda yap1lan miizakerelere dair 
bu aksam nesrolunan resmi tebligde 
deniliyor ki: 

«fngi!i.z hiikiimdarlarmm Parisi 
ziyareti, Daladiye, Bonne ve Lord 
Halifaks' a enternasyonal vaz.iyetin 
heyeti umumiyesini ve iki memleketi 
bilhassa alakadar eden meseleleri let· 
kik fJTSalJm vermi~tir. 

Goruf birliii 
Fransiz - lngiliz mi.inasebatma ha

kim olan karsthkh itimad zihniyeti 
i~inde cereyan eden bu konu~malar
da namlar, teskin edici ve banstmct 
gayretlerine devam hususundaki mii$· 
terek azimlerini bir kcre daha teyid 
ederek gecen nisanda F ranstz nazlr· 
lanmn Londraya yaptiklan ziyaret 
esnasmda tahakkuk ettirilen kat'i 
noktar nazar mutabakatmm tamamile 
devam etmekte bulundugunu mli~a
hede eylemi~lerdir.» (a.a.) 

Hariciye Nezaretinde ingiliz Kralic;esine 
tahsis edilen, Mari Antuvanet'in yatakt 

/ngiliz resim sergisinde 
Paris 20 - ingiliz Kral ve Kralictesi 

ogle yemegini lngiliz el~iliginde yemi~
ler ve yemekten sonra Reisicumhr ile Ba
yan Lobron ekilige gelerek misafirleri 
almt~lar ve Luvr mii:zesindeki ingiliz re· 
sim sergisini gezdirmi§lerdh-. 

Sergi bu ziyaretten sonra fngiliz Hii -
kiimdarlar §ereflerine verilen garden par
tide bulunmak iizere Bagatelle'ye gitmi§-

lerdir. 
Hiikiimdarlarln bi.itiin gidi§ ve geli§-

lerinde biiti.in yollarda iki SJra dizilmi~ 
duran asker tarafmdan selamlanmaktadu 

Yazan: SERVER BEDI 

«Seni kandnabildi ... » diyecekti, v~~
. F k t Hale bunu anlamt§ gtbt, 

ge~tt. a a 
dii§iince i~inde, sordu: 

- Eva'ya beni tamdtktan sonra ml 
mektub yazmt§, Mecdi? 

- Hayir l Seni tammadan evvel... 
Fa kat ne c;tkar? T a::udtktan sonra yaz-
maz m1ydt samyorsun?. . . 

Hale derin bir nefes i~inde stlkm~rek: 
- Oo 1.. dedi, F erhad, bu ba!lol ka-

pat rica ederim. 
F erhad durdu: 
- Hay hay! dedi, bu bahsi sen ac;tn-

ctya kadar ben sana ac;mtyacagtm. Fa
kat sen Meed" mi, benim mi samimi 
oldugumu giini.in birinde 'vacaksm. 
Onun maskarahgt ve ne§' e~ ·dt se-
ni. Anltyacaksm. Onun bir so ak pki
m oldugunu anhyacaksm. 

fantazi, su kenannda ma ile antik, kl~
sik ve modern elbiselerle oymyan dansoz
lerin harikulade danslarmda temerki.iz. 
ettirilmi~tir. 

Hi.ikiimdarlar saat 17,40 ta ayn]a -
rak Hariciye Nezaretine gitmi&ler ve sa
at 20 de oradan lngiliz. ekiligine gitmi~
lerdir. Bu ak~am ekilikte lngiliz hi.iki.im
darlan Franstz Reisicumhurile bayant ~e
refine bi.iyi.ik bir ziyafet vermi~lerdir. 

Paris matbuatrntn nefriyatr 
Paris 20 - Muhtelif temayi.illere sa

hib biitiin gazeteler, lngiltere Kral ve 
Krali~esinin ziyaret ve kabuli.ine sahifeler 
tahsis etmi§lerdir. Gazeteler, afi§ huru -
fatile yapmt§ olduklan ba§hklarda Pari
sin Alone! Jorj'la Kralicte Elizabet'e 
yapml§ oldugu mutantan ve co§kun resmi 
kabulii tebari.iz ettirmektedirler. Diger 
taraftan gazeteler, Reisicumhurun ve 
Krahn Elize saraymda soylemi~ oldukla
n nutuklarm ehemmiyet ve §iimuliinden 
bahsetmekte ve M. Blum'iin Popi.iler ga
zetesinde dedigi gibi. «Fransa • lngiltere 
anla§mast esas itibarile sulhcuyanedir» soz 
lerini ilave eylemektedir. Bu anla§ma, her 
§eyden evvel, sulhu sadece Fransa ve ln
giltere i~in degil, belki bi.iti.in Avrupa ve 
biitiin diinya i~in muhafaza etmegi is ~ 
tihdaf eylemektedir. 

Lo J urnal, diyor ki: 
«Elize saraymda irad edilmi§ olan 

nutuklann siirprizler tevlid etmesine im • 
kan yoktu, ~iinkii bu nutuklarda tarif e ~ 
dilmi~ olan siyaset, daima cihana a~tktan 
a~tga ilan edilmi~ bulunan bir siyasettir. 
Bu nutuklann alaka uyandtran ciheti, iki 
milletin tesani.idii esaslanm, diger taraf
tan iki milletin te§riki mesaisinin cihanda 
sulh ve salaha esash surette yapmak iste -
digi yard1m1 tesbit i~in kullamlmt§ olan 
formiillerin iyi intihab edilmi§ olmastdtr. 
Her iki noktada da ifa edilecek vazife 
hakkmda kat'iyyen tereddiid yoktur.» 

M. Blum diyor ki: 
1...0 Jur gazetesinde Belbi, ~yle yazi· 

yor: 
Diger bazi memleketler hilafma olll -

r.ak fngiltere ile F ransa yalm:t: sulhu is
temekte olduklanm, yalmz sulhu ~ref
lerinin ve hukuklanmn tamamiyeti c;er • 
~;evesi dahilinde muhafaza etmek arzu -
sunda bulunduklanm beyan ve ilan et
mi~lerdir. 

Ovr gazetesinde ~yle denilmektedir: 
lngiltere Kralmm beyanah biraz ag1r· 

dtr. Bu beyanat, «sulh gayeleri» ndeki 
mii~areketin bir ifadesidir. Ayni zamanda 
bu beyanat Avrupamn iki biiyiik demok
rasisinin vahdetini haricden gelecek muh
temel zararlara kar$1 tarsin etmek azmi
mn yiiksek bir ifadesidir. Bu vahdeti 
muhafazaya saik olan sebebse sadece 
menfaatlerin tesadiift olarak birle~ik ol
mast degil, bu iki milletin demokrat ol -
malandtr. Altmct ]orj'un sozleri, Fran
samn beklemekte oldugu sozlerdir. 

Yunanistanda 'iddetli 
bir zelzele oldu 

[Bagtaraf~ 1 inci sahtted.e] 

sanca zayiat olmad1g1 gibi hasar da ehem
miyetsizdir. 
Raaadhanemizin verdigi maUimat 

Istanbul 20 - Rasadhaneden bildiril
mi§tir: 

Bu sabah saat 2 yi 24 dakika 54 sani
ye ge<;e ~iddetli bir zelzele kaydedilmi~
tir. Bunun merkez iistii istanbuldan 5 70 
kilometre mesafede tahmin edilmektedir. 

Ba§ile ktsa bir selam vererek aynldt 
ve geriye dondi.i. Htzh yiiri.iyor ve i<;in
den, hareketine §U tek notu veriyordu: 
«hi!» Sonra §Unu ilave etti: «hi yaptm. 
Bundan sonra isbati kahyor.» 

lsbat! Melegin itiraztm di.i§iindii. Ka
n iki ni§anlmm arasma giremiyecegini 
soylemi§ti. ,Su vicdan ne acayib ku§tur: 
Cider, kah bir fahi§enin, kah bir canava
nn yi.iregine konar. Ferhadm cebinden 
ciizdamm a§lran Melek, Andriya'nm 
kar§lsmda diinyamn en merhametli ve 
Halenin kar§tsmda da diinyanm en vic
danh kanst olup c;Ibvermi§ti. Ho§, karm 
doyurmak i<;in yap1lan zina ve hmtzhk 
ba§ka, merhametsizlik ve vicdanstzltk 
ba§ka §ey lerdi. F erhad bunu biliyordu ve 
Melege kar§t nefrctini azaltarak hatta bir 
nevi sempatiye ~eviren de bu idi. Ona 
kan§tk bir i§ yapttrmak ic;in Eva'mn es~ 
vablanm giydirmek kafi gelmiyordu. 
Kendisinin Mecdiye kar§l hakh oldugunu 
da ona anlatmak lazimdi. Bunun ic;in de 
Eva ile beraber Almanyadan nastl gel
diklerini, beraber nas1l ya§adtklanru, 
Mecdinin bu kadmt onun elinden almak 
ic;in • Melegin anltyacagt tabirle - ne 
numaralar yaphgm1, Kadtkoyiinde bir 
c;ayda Haleyi nas1l tamdtgmi, Mecdinin 
bu k1za da musallat ol.arak onu elinden 

Hatayda kaYJd mu

amelattna yar1n 

ba,Ianiyor 
[Ba§faraft 1 inci sahifede] 

met rniimessilleri tarafmdan temin o1u -
nacaktir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi komitesi 
tarafmdan takarriir ettirilmi§ olan s~im 
nizamnamesi ruhuna riayeti ayni derece 
arzu et:mekte bulunan iki dost devlet mii
messilleri, yukanda ismi gec;en komisyon 
tarafmdan ba§lanan se~im muamelatma 
devam esnasmda, Sancakta ilk s~im ni
zamnamesini yeni vaziyetin icab ettirdigi 
tadilatla tatbik eylemegi de kararla§ttr -
mi§lardtr. 

Beyannamenin metni §Udur: 
lskenderun sancag1 ilk sec;im Millet

ler Cemiyeti Komisyonunun kaytd mua
melahm talik etrnek ve Sancak arazisini 
terkeylemek hakkmda 26 haziran 1938 
tarihli karan iizerine, Sancagm enternas
yonal rejiminin zamini oian ve aliDl§ bu
lunduklan taahhiidlerden miinbais i§ bir
ligi zihniyetile hareket etmekte bulunan 
Franstz ve Tiirk hi.ikumetini, statlini.in ve 
te§kilatt esasiye kanununun tatbikini te -
min ztmmnda, Sancakta ilk se<;im mua
melatmm kontroliinii birlikte deruhde 
etmege karar vermi§lerdir. 

Bunun i~in, F ranstz cumhuriyeti hi.i -
kumeti F rans1z cumhuriyeti yiiksek ko
miserinin Sancaktaki delege muavini al
bay Collet'ye laZIIn gelen salahiyeti ver
mi§tir. Ti.irkiye cumhuriyeti hiikumeti de, 
fevkalade murahhas olarak hususl va -
zife ile Antakyaya gelmi§ bulunan orta 
tl~i Eks-elans Cev.ad A~1kalma laz.tm ge
len salahiyeti vermi§tir. 

lki hiikumet miimessilleri, hiikumet -
lerinin karan ve kendilerine verilen sala
hiyet mucibince, 22 temmuz 1938 tari -
hinden itibaren kaytd muamelatma de -
varna karar venni§lerdir. 

lki dost devlet mlimessilleri, hangi 
1rk veya cemaate mensub olurlarsa ol -
sunlar Sancak vatanda§lan arasmdaki 
miinasebatm esasm1 te§kil etmesi laztm 
gelen birlik ve karde§lik zihniyetine da
yanabileceklerinden emindirler ve se~i • 
min bu safhasmm memleketin yakmda 
ayn bir politik antiteye ink1labmm icab 
ettirdigi vakarlt mah.iyeti iktisab eyliye
ceginden §iiphe etmemektedir. 

Bu suretle ba~lanacak muamelata za· 
rar verecek mahiyette bulunan en ufak 
kanurujiken hareket, iki zamin dev!et ta
rafmdan deruhde edilen vazifeyi mii$ -
ki.ille~tirebileceginden, F rans1z ve TUrk 
hiikumetleri miimessilleri, hertiirlii karga
~altgt men 've tenkil eylemek ve vaziyeti 
~ahsi menfaatler lehine ve yahud San
cagm hakiki politik menfaatlerine muga
yir ideolojiler lehine istismara kalkt&acak 
herkesi kanun huzurunda takib etmek i~;in 
en siddetli tedbirleri almakta tereddiid 
etmiyeceklerdir.» 

fmza: 
Albay Collet Cevad Ac;tkahn 

Bu suretle 22 temmuz cuma gi.inii ba~
ltyacak olan kay1d muamelatmm on giin 
kadar devam edecegi tahmin edilmekte
dir. Simdiye kadar kaytd muamelesi hie; 
yap1lmamt~ veya ba~lay1p da ikmal edil
memi~ olan sekiz yerde biiro a<;Ilacak • 
llr. (a.a.) 
Cemil MarClam Bey Parise gidiyor 

Sam 20 - Suriye politik mehafilinde 
si>ylendigine gore, Suriye hi.ikumeti, 
Fransa • Suriye muahedesi ve Fransa • 
Suriye rniinasebetleri hakkmdaki Suriye 
notasma Fransa Hariciye Nazm M. 
Bone'nin cevabmt almt~ttr. M. Bone, 
Mardam Beyi kendisile gorii~mek i.izere 
Parise davet etmi$tir. Mardam Bey, a
gustos bidayetinde TUrkiye yolile Fran
saya gidecektir. 

nastl kapt1gmi ve onunla nastl ni§anlan
dtgmt birer birer hikaye etmesi icab edi
yordu. Halbuki bir sokak kadmma bu 
kadar a~tlabilir miydi? 

Kuliibe dondiigii zaman muhasebe o
dasmdan ge~ti ve Kerim Beyin ne zaman 
gelecegini sordu, «bugiin, yann» cevabt
m ald1. Bah~eye c;tktt. Y an sokaga ba
kan parmakltga yakm masalardan birine 
gozi.i ili§ince hayretle duraklad1: Melek, 
orad a, N azmiye Hamm ve lbrahim Bey
le bir a;ada oturuyor, miinasebetsiz jest
lerle, kendinden ge<;mi§ bir §eyler anlatJ
yordu. F erhad dli§iindii: <<Eyvah l Ka
rt sululuk edip bizimkilere ~atmJ§. Kim
bilir ne potlar kmyor !» 

Masaya dort be§ ad1m kadar yakla§h 
ve Melegi tamdtgma clair en ki.ic;iik bir 
§uphe uyandtrmaktan korkarak, daha 
fazla yakla§maga miisaadt>.ister gibi, dur
du. Nazmiye Hamm onu davet ediyor
du: 

- Buyurun, Ferhad Bey! 
F erhad Melegin yiizune bakmaga hi~ 

cesaret etmeden masamn yanma geldi ve 
ona takdim edilmeyi bekliyerek durdu. 
N azmiye Hamm evvela Melege F erha
dm ismini si>yledikten sonra dedi k:: 

- Cavidan Hammefendi. Kendisine 
b'eraber oturmam1zt ben rica ettim. Bak-

"Muvaffakiyetleriniz 
bana heyecan veriyor!, 

Mr. Nikson'un "Cumhuriyet, e beyanat1 
«Harblerden yarab ~Ikm1' bir milletin bukadar 

az zamanda gosterdigi hayatiyet, ak1ilara 
durgunluk verecek bir haldir » 

[Ba§taraf& 1 fnct sah.tt ede J 
Tiirk hi.ikumeti, bizzat tesbit ve intihab 
edecektir. 

Bizim Tiirkiyeden, satm almag1 tercih 
ettigimiz mahsullere gelince: Bunlar, en 
ba§ta maden istihs3latt gelmek iizere, 
bugday, arpa, ve diger hububatla ya§ 
meyva ve sebzeden ibarettir. 

lnkrlablarrmrz 
Tiirkiyeyi, ikinci defa olarak ziyaret 

ediyorum. Memleketinizde gerek ikttsadi 
ve gerek ticari baktmdan, on he§ senenin 
c;erc;evesine nasll stgdtgma, kolayhkla ina
mlamtyacak degi§iklikler gordiim. 

Gerek demiryolu, gerek. bankac1hk ve 
gerek ziraat sahalannda ha§ardtgtmz mu
vaffakiyetler ve elde ettiginiz neticeler, 
hakikaten takdirlere, tebriklere laytktJr. 

Bunlan gorerek, kendimde, adeta he
yecan duyuyorum. Memleketinizin iktt -
sad ve sanayi sahalannda bir kat daha 
inki§afmt temin etmek i~in biiti.in imkan -
l~nn mevcud oldugunu, size soyliyebili -
nm. 

Turk milletinin cesaretle me§bu olan 
realist karakteri, bu inamlmaz §eylerin la
hakkuk ettirilmesinde ha§hca ami! olmu§
tur. 

Uzun barb seneleri i~inde, kolayltkla 
tedavi edilemiyecek yaralar alan bir mil· 
letin, bu kadar az zamanda gosterdigi ha
yatiyet, aktllara durgunluk verecek bir 
haldir. 

Turhler tutumludur 
Tiirkiyede bulundugum miiddet zar

fmda, Ti.irk milletinin tasarrufa riayet e
der, tutumlu bir millet oldugunu mii§a • 

hede etmek fmatmt buldum. 
Bu tutum g1t.gide artarak, gUniin birin; 

de Tiirktyeyi, haricin yard1mma hacet bt~ 
rakmadan, kendi ihtiyaclanm kar§thya , 
bilccek bir seviyeye yiikseltebilecektir. 

/zmirin manzarast 
Ankar:.dan donii§iimde, bir miiddei 

lzmirde de kald1m. 1zmir §ehrini, c;ok in" 
ki§af etmi~ bir vaziyette buldugumu SOY.• 
lemekle derin bir zevk duyuyorum. 

,Sehir, tanmmtyacak surette degi§mi§ ~ 
tir. Bir c;ok esaslt umran hareket ve fa • 
aliyetleri var. Ticaret, sanayi gi.inde~ 
giine ilerlemektedir. 

M aliyecilerimizin hudreti 
Tiirkiyenin bankacthkta gosterdi8i 

yiiksek kudret etrafmda size bazt ~eyle( 
si>ylemek isterim: 

Londrada tammt§ oldugum Muammer 
Eri§ ve !lhami Pamir, ger~ekten iyi ye -4 

ti§mi§. :ve miizakerecilikte c;ok temeyyi.it 
etmi§ ktymetli §ahsiyetlerdir. 

Bu iki §ahsiyet, memleketlerinin men -4 

faat ve ihtiyaclarmt, tamamen mi.idrik ol"" 
duklan gibi, kendisile miizakereye giri§ .. 
tikleri memleketin vaziyetini de gozom.in .. 
de tutarak hareket etmi§lerdir. 

Turk, bankacthgt, boyle miimtaz ida .. 
recilerin elinde oldugu i~indir ki, bugi.inki.i 
terakki merhalesine vannt§ bulunuyor. 

Birkac; giine kadar Londraya avdet e .. 
decegim. Fakat bu donii§iin muvakkat o .. 
lacagmt kuvvetle i.imid ediyorum. Bundan 
sonras1 ic;in de kredi itilafmm tatbikatt ile 
me§gul olmak iizere, I:Jtmaslanmt muha .. 
faza edecegim tabiidir.» · 
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Tarihi bir hata onleniyor 
lBCl$taratt 1 tnct sah.ttecfeJ 

verilmi§ti. Bilahare bu kararm tatbikm -
dan vazg~ilmi§ ve Adliye saraymm Sul
tanahmedde §imdiki hapisane binasmm 
yerinde in§aSI kararla§arak, haztrlanan 
proje tasdik edilmi~ti. Hemen in~aata 
ba§lamlmasJ ic;in Istanbul Miiddeiumu • 
miligindeki komisyon Adliye Vek&letine 
miiracaatle §imdiki binanm hedmi i~in 
tahsisat istemi§ ve birka~ giin evvel de 
18,000 lirahk ytkma tahsisatl gelmi§tir. 
Hedm i§i de miiteahhide ihale edilmi§lir. 
Eski eserleri koruma enciimeni azasmdan 
degerli mimanmtz Sedad <;etinta§ alaka
dar makamlara miiracaatle §imdiki hapi -
sane binalan arasmda tarihi k1ymeti haiz 
TUrk eserleri ve me§hur Atmeydam sara
YI bulundugunu, Tiirk sivil mimarisinin 
ktymetli bir niimunesi olan bu binamn yi
kllmast biiyiik bir hata te§kil edecegini 
bildirmi§ti. 

Dahiliye ve Maarif Vekaletleri mimar 
Sedad <;etinta§m bu miiracaatini ehem -
miyetle kar§tlamt§ ve Istanbul Vilayetile 
Belediye riyasetine gonderdigi bir tezke
rede lstanbul Yalisi Muhiddin Osti.inda
gm ba§kanhgtnda Dahiliye, Maarif, Mii
zeler, Tarih Kurumu, Evkaf ve Adliye 
ile diger bazt devair mi.imessillerinden 
miirekkeb 16 ki§ilik salahiyetli bir komis
yon te§kilile Sedad <;etinta§m mi.ilahaza 
ve miitalealanmn incelenmesini emretmi§
tir. Bu komisyona mimar Sedad <;etinta§· 
Ia, §ehrimizde bulundugu takdirde §ehir • 
cilik miitehasstst M. Prost cla i§tirak ede
cektir. Y akmda V alinin yanmda toplana
cak olan bu komisyon, mahallinde de 
tetkikatta bulunacakttr. 

t1m ki yalmz ba§larma stkthyorlar. 
Melek te§ekkiir ederken iyidi. Admm 

«Cavidan Hammefendi» olmasma pek 
r;abuk ah§IDt§ goriiniiyordu. <;iinkii on -
da ~ama§trlanndan daha c;abuk ve daha 
f azla isim degi§tiren macer a kadmlarmtn 
tecriibelerinden gelme pi§kinlik vard1. 
F erhad oturdu. Biraz evvel onun ta§ktn 
hareketlerle ne anlattlgmt merak ettigi i
c;in N azmiye Hamma dedi ki: 

- Hammefendi bir§ey mi anlahyor
lardt? Lakndtlanm rot kestim? 

- Evet! Tiyatroyu pek severlenni§. 
Bir piyes anlattyorlardt. 

E.yvah I Melek aktrislik hayatmt an
lahyor, ezberledigi piyesleri mi okuyor -
du? Kar1da itiraf zevki oldugu i~in, bir 
de ,Seytan banndaki marifetlerini saytp 
dokerse, tamamd1l F erhad Melege dO
nerek, nezaketinin i~inde bir ihtar gizle
nen sesile: 

- Devam buyurun l dedi. 
Melek online baktt. hi. Hafif giiliim

sedi. iyi. Sonra goz kapaklanm ag1r ag1r 
kald1rarak (bu da iyi) F erhada bir an 
baktt ve boynunu hafifc;e saga egdi. <;ok 
iyi. T erbiyeli bir sesle: 

- Ehemmiyetli bir§ey degildi, dedi. 
Afe1in Cavidan Hammefendi. Bu 

Ankara Borsasi 20/7/938 
KAPANI$1 

Ac;dx~ 
1 lngiliz liras1 6.20 

100 Dolar 125.985 

Kapan~ 
6.20 

126.1625 
3.48 
6.6375 

28.8625 

I 
I 

100 Frans1z frangt 3.48 
100 Liret 6.6275 
100 lsvi~re frangJ 28.8225 
100 Rolanda 

florini 69.27 
I 

69.28 
50.6325 ! 
21.3225 

100 Rayhi~mark 50.6025 
100 Belc;ika frangJ 21.30 
100 Drahml 1.135 
100 Leva 1.53 
100 Cekoslovak 

1.135 
1.53 

kroou 4.355 4.355 
100 Pe$eta 6.89 6.89 
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 tsvec; kronu 31.96.5 31.965 
100 Ruble 23.6725 23.6725 

ESHAM ve TAHVtLAT 
T. B. I, vadeli 19.25 19.225 
T. B. I, pe&in 19.20 19.20 
Sxvas-Erzurum Ill 99.- 99.-
A. D. Y. I ve II P. 40.65 40.65 

~~====~=========J 
Osmanh borclarinin tediye

sinde anla§maya var1ld1 

Paris 20 - Fransa ile Tiirkiye Os .. 
manit borclanmn sureti tesviyesi hakkm• 
da bir anla$ma imzalamt~lardtr. 

Bu anla$maya gore Ti.irkiye bun"dan 
boyle Osmanh bordannm yansm1 doviz 
olarak tediye etme~e mecbur degildir. 

rol parc;ast zararstz. F erhad onu konu§~ 
turmak ic;in, korku ]~in de sordu: 

- Ne piyesiydi, hammefendi ~ 
- Venedik taciri. 
Gene mi bu? Acaba ne miinasebetle 

Melek bu piyesten bahsetmi§ti? Bir pot 
ktrmt§ mtydt? F erhad sormaga devam 
etti: 

- Y eni mi okudunuz? 
Melek birdenbire sac;lanni silkeliyereli 

ve ba§tnl gererek: 
- Ezber bilirim! dedi. 
T uh 1.. J esika roliine c;IkhglnJ m1 soy

ledi veya soyliyecek? Ezber bildigini ne 
vesile ]Je iddia ediyor? Bi~imli bir yalan 
k!VIrabilccek mi? 

F erhad online bakarak: 

- Y a 1.. dedi, ezberlediniz demek ... 
. - Evet, ailece biz tiyatroya merakh

YIZ. ~s1l biiy~k agabegim sever. Bu pi
yeslen o tercume eder. Baz1 sahnelerini 
konakta, aile i<;inde oynanz. 

Oh! F erhad rahat bir nefes aldt. Bu 
da iyi. Fakat hangi agabey, hangi ko
nak ... Ya Nazmiye Hamm sorarsa Me
lek ne cevab verecek? Bir yalana in an· 
dumak ic;in, nefes almadan bir araba ya
lan daha kiVIrmaga mecbur olacak. 

[ArkaSJ var] 
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Acele Sabhk Arsa 
Cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko§e

ba~l 9X17 metre eb'admda bir arsa 
~atihktir. Sultanahmed Kabasakal 
Miimtazbey apart1mam 1 numaraya 
miiracaat. 

Selimiye Askerlik Satm Aim81 
Komisyonu ilanlan I 

1 - Haydarpa§a Suel hastanesi ihti
yacl i~in 1000 kilo yogurt pazarhkla sa
tm almacakhr. 

2 - Pazarhk 25 temmuz 938 pazartesi 
gunu saat 10 da Selimiye Askerlik da
iresi binasmdaki Tumen Satmalma ko
misyonunda yapilacakt1r. 

3 - Pazarhk sonunda takarriir ede -
cck fiat uzerinden %15 teminat derhal 
tiimen muhasebe veznesine yatmla -
cakhr. 

4 - Yogurda aid evsaf ve pazarhk 
§artnamesi komisyonumuzda gi:iriile • 
bilir. 

Zayi §ahadetname 
1932 - 33 senesi Aynahc;e§me !lk Rum 

luz mektebinden ald1g1m §ahadetname
yi kaybettim. Yenisini alacag1mdan 
hi.ikmii yoktur. 

Olimpiya Yuvan Cingozoglu 

Zayi - Saraykoy • ~amh istasyon • 
1st arasmda bir ciizdan ic;inde 20 lira 
para, niifus kag1d1, askerlik tezkeresi 
ve mekteb §ahadetnamemi kaybettim. 
Bunlarm adresime teslimi halinde 20 
lira bah§i§ verilecektir. 

Denizli Vilayeti Goncah !stasyonun
da Demir kopruler i§c;ilerinden 

f 1101 No. h Hiiseyin Egri 

,. 
Hareket hasebile 

514 tip, 2 yerli, Spider ikili FIAT 
otomobili sabhkbr. Isteklilerin Be· 
yoglu istiklAL caddesinde 294 Ne. 
Isvu;re kuliibiine saat 12-14 ara• 

smda miiracaatlan. Tel. 43171 

Zayi - Nufus cuzdam, unvan tezke
resi, s1hhat raporu ve di.ikkamma aid 
bir sened, bir tabela vergisi makbuzu 
ve diget evraklanm kaybolmu§tur. Ye
nilerini alacagrmdan bunlarm hukmu 
yoktur. 

Karagiimriik Lokiinciiler caddesi (49) 
numarah diikkanda ah~1 Osman 

U§ak asliye hukuk mahkemesinden: 
U~ak kazasmm Uriin ki:iyunden Sanh 

oglu Mustafa k1z1 Hamide tarafmdan 
kocas1, Adanamn Erzin • nahiyesinden 
Hasan Tahsin oglu Ali Rifatm aleyhi
ne ac;1lan bo§anma davasmda miiddea -
aleyh Ali Rifatm bulundugu mahal ve 
ikametgah1 malum olmad1gmdan ken -
disi gazete ile ilanen davet olundugu 
5/7/938 giinii mahkemeye gelmedigi ci
hetle hakkmda g1yab karan ittihaz edi
lerek davac1 tarafmdan i§bu g~yab ka
rarmm da ilanen tebligi taleb olunma
sma binaen mahkemece olsuretle ka
rar verildiginden i§bu g1yab karanmn 
ilanen tebligi i~in muhakeme 6/9/938 
sah giinii saat 10 a talik edilmi~ oldu • 
gundan bu karara be§ giin ic;inde itiraz 
etmedigi ve muallak giinde gelmedigi 
takdirde bir daha mahkemeye kabul e
dilemiyecegi H. U. M. K. nun 141 ve 
405 inci maddelerine tevfikan teblig 
makamma kaim olmak iizere ilao olu -
nur. (4654) 

Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliigiinden : 

C t N S! 

Deniz Dizel motorii 
Sutunlu makkab tezgah1 

Miktan Muhammen fiat 
Aded Lira \ 

1 3890 
1 ~ 

4910 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

386 25 

1 - Mektebimiz ic;;in liizumu olan cins ve miktan yukar1da ve evsaflan 
§artnamelerinde yaz1h olan iki kalem e§ya satm ahnmalan ic;in ac;1k 
eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme ( 6) agustos 938 cumartesi giinu saat 11,30 da Yiiksek De
niz Ticareti Mektebi Miidiirlugunde toplanacak Satmalma Komis
yonunca yap1lacaktlr. 

3 - Bunlara aid ~artnameleri gormegi ve almag1 arzu ed.enler Mekteb 
Muhasebesine miiracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmiye i§tirak edeceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii mad
delerindeki 1,1artlan haiz olmalan ve muvakkat teminatlanm istan
bul Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine yatJrd1klanm gosterir mak
buzlanm veya banka mektublarm1 ibraz etmeleri ve ticarethane ve 
~irketler namma eksiltmiye i~tirak edeceklerin dahi noterden mu
saddak vekaletnamelerini Komisyona gostermeleri lazimd1r. (4668} 

I Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlari I 
Esas 
No. 

c. 27 

YERi Nev'i 

Beyoglu Me§rutiyet 'Apartlman 
mahalesi Mollaa • 
yazma Kodaman so-
kak eski 43 M. yeni 
138 No. 

Mukader 
k1ymeti 

TL. 5.500.-

Mesahas1 

275,55 M. 

Depozita 

1.100.-

Mevkii ve evsaf1 yukanda yaZih apartJman pe§in para ile sahlacakhr. 
!hale 25 temmuz 938 pazartesi gunii saat ondad1r. lsteklilerin bildirilen 

gun ve saatte depozito akc;esi, nufus tezkeresi ve iic; aded vesika fotografile 
§Ubemize geJmeleri. «7382,. ( 4363 ) 

Erzurum T. H. K. Ba,kanhgindan: 
Vilayet rnerkezinde yeniden yap1lacak olan Hava Kurumu binasmm 

20,000 lirahk in~aatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 8 agustos 938 pazartesi giinii aat 16 lila Hava Kurumu 

binas1 ic;inde te~ekkiil edecek Komisyonca yap1lacaktrr. 
2 - Muvakkat teminah 1500 lira. 
3 - istekliler bu i§in evrakl fenniyesini Erzurum Hava Kurumu 

Merkezinden ahp okuyabilirler. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niisha • 

smda inti§ar eden talimatname mucibi 938 yllma aid Naf1a Vekaletinden 
almmi§ ehliyet vesikasile Ticaret Odas1 vesikasm1 birlikte birinci mad
ded.e yazll1 saatten bir saat evveline kadar ·teklif mektublanm muhiir mu
mile iyice kapablml§ ve miihurlii oldugu halde Komisyon riyasetine ver
mege mecburdur. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4648) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii iianlari 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : 

Bina 
iian1 

insaatl , 

27 haziran 938 tarihinde yapllan eksiltmesinde talib c;;1kmad1gmdan 
dolay1 ihalesi yapllamtyan Ankarada Bankalar caddesinde Osmanh Ban
kasi ittisalindeki Vak1f arsa iizerine Borsa, Vak1f Paralar Miidiirlugu ve 
apartlman binas1 ini;iaahdir. 

2 - Bu in~aatm temel k1sm1 vahidi fiat iizerinden ve miitebaki ak
sam maamu~temil gi:itiirii olarak yapllacakhr. 

3 - Ke~if bedeli ( 220446,54) lirad1r. Bunun ( 28184,15) liras1 temel 
i~in ve ( 192262,39 ) liras1 da diger goti.irii aksamm in§aSl i~indir. 

4 - Bu in~aata aid ~artname ve evrak ~unlard1r : 
A- Fenni ve hususi §artname. 
B- Mukavele projesi ve projeye bagh vahidi fiat cetveli. 
C- Eksi)tme ~artnamesi. 
D- Proje. 
6 - Yukanda yazllt evrak Ankarada Vak1flar Umum Mudiirlugii !n

§aat Mudiirlugiinden, istanbul& istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigiinden: 
lzmirde izm1r Vak1flar MiidUrliigiinden ( 11,02} lira :J?Ukabilinde ali
nabilir. 

7 - Eksiltmiye 5/8/938 tarihine rashyan cuma gi.inii saat 12 de An
karada Ikinci Vak1f apart;manmda Vak1flar Umum Miidurliigii in§aat Mii
durliigiinde toplanacak Komisyonda yaptlacaktlr. 

8 - Eksiltmiye girebilmek ic;;in isteklinin ( 12272,33) lira teminat 
vermesi ve a~ag1da yaz1h vesikalan haiz olmas1 ~artt1r. 

A - 1938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikaSJ, 
B - 1938 y1lma aid olarak N af1a Vekaletinden almm1~ en a§ag1 

( 100,000) lirahk tek bir bin a in§aatml yapml§ ve muvaffak ol
mu~ bulund.ugunu bildiren yap1 miiteahhidligi vesikas1. 

9 - isteklinin bizzat yiiksek mimar veya yuksek in§aat miihendisi 
olrr.as1 ve bunlardan biriyle mii§tereken teklif yap1p mukaveleyi birlikte 
imza etmeleri ~arttrr. 

10 - Kapali zarfm ihzarmda teklif mektublarmm yazlh§mda bu 
zarflarm tevdiinde ve posta ile gonderilmesinde isteklilerin • 2490 • sayi11 
kanunun 32 ve 33 iincii maddelerine harfiyen riayet etmeleri laz1md1r. 
Keyfiyet ilan olunur. .( 4670 ) I 

CUMHURIYET 

_ 23 temmuz 
• cumartesi 

akt;ama 
Buyukdere Beyaz Park ha~~:~:da 

BEY AZ GECE KIR BALOSU 
Deniz eglenceleri, sabaha hadar ne§'e ve varyete nurnaralart 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Konya Koy Ebe Mektebi Miidiirliigiinden: 

koylerd.e san'at icra etmek iizere koy ebesi yeti~tiren mektebimize bu yll 
Bir y1l leyli olduktan sonra iiq yll mecburi hizmet yapmak ve yalmz 

30 talebe almacakhr. $artlar ~unlard1r : 
1 - Turkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - ilk tahsilini bitirmi~ veya o derecede tahsil gormu§ olmak. 
3 - Ya~1 on sekizden a::~ag1, 35 ten yukan olmamak. 
4 - Evlenmemi~ olmak ~art degildir. Evli veya dul olmakla beraber 

« 2 • 10 • ya§ma kad.ar c;;ocuklan olanlar dahi, c;;ocuklarmm her turlii 
bak1m1 temin edilecegine clair bir taahhiidname getirirlerse kabul edilir. 
ler. <;ocuklar mcktebe gelemez. 

5 - isteklilerin haziran ba§mdan agustos 15 ine kadar dogrudan dog
ruya Mekteb Mudi.irlugune muracaat etmeleri ve dilekc;;elerile birlikte a§a
gldaki vesikalan eksiksiz olarak gi:indermeleri laz1md1r. 

A - Ni.ifus hiiviyet cuzdam, 
B - ilk mekteb ~ehadetnamesinin ash veya bu derece tahsil gordu

giinii isbat ed.en fotografh tasdikli vesika. 
C - Tahsiline ve ileride hizmete engel olacak bir hastahg1 olma. 

d1gma clair Vilayet hastanelerinden ahnmt~ s1hhiye heyeti raporu. 
D - Ornegi bu ilan sonunda yazild1g1 §ekilde kefilli ve noterlikden 

tasdikli bir taahhiid senedi. 
E - <;ocuklan c 2 • 10 » yai;ima kadar olan dul kadmlarm tahsil miid

detince c;ocuklarmm anne, k1zkarde§, hala gibi yakm akrabas1 tarafmdan 
bak1lacagma &lir taahhiidname c evli ve c;;ocuklu kadmlar ic;;in tahsil mud
detince bakacagma dair kocasmm taahhiidnamesi • • 

F - Ki:iy ihtiyar heyetinden almm1~ ve zab1taca tasdik edilmi~ hiis-
niihal varakas1. 

G - 6 X 4,5 boyunda dort tane fotograf. 
Taahhud senedi ornegi: 
Konya koy ebesi mektebine almarak tahsil edip mezun oldugumda 

Sthhat vt! !c;;t!mai Muavenet Vekaletinin yahud Vali veya Kaymakamlarm 
tayin edecegi koyler mmtakasmda UG ytl hizmet etmegi ve bu hizmeti 
kabul edip de muayyen miic!deti bitirmeden b1raktlg1m ve s1hhi sebeb
ler d1~mda mektebden daimi olarak c;1khg1m veya Glkanld1g1m takdirde 
tahsil masraf1 kar§~hgl olmak iizere maktuan 100 lira vermegi kabul ve 
taahhiid eylerim. 

c Sarih ikametgah adresi • 
Yukanaa adres ve hiiviyeti yaz1h olan ......... nm bu taahhiid senedi 

mucibince maktuan odemek mecburiyetinde oldugu 100 liraya kend.isile 
miiteselsil kefil ve mu~terek miiteselsil borcJu Sifatile odeyecegim. 

Kefilin adresi ( 4658 ) 

Avcdar Koyii ihtiyar Meclisinden : 
Her ytl oldugu gibi 938 yth ic;;in de koyiimuz smm ic;indeki ku~ av 

mer'as1 alenen miizayedeye c;;Ikanlmi§hr. Miizayede giinlerinin birjsi 24/ 
7/938 digeri ve sonu 7/8/938 pazar giinii saat 14 te Avc1lar Koyu Ihtiyar 
Meclisi odasmda yapllacagi, mi.izayedeye i~tirak edilmedigi takdirde hu
susi surette sat1~ yapilacag1 alakadarlarm malumu olmak iizere ilan olu
nur. ( 4674) 

Preventorium • Sanatorium Direktorliigiinden: 
Muvakkat Muesseseye Ahnacak 
teminat Tutan Kilosu teslimi maim cinsi 
Lira K. Lira K. Muhammen Fi. 

69 ( 420 - 600 70 Ka~ar peynir 
( 500 - 1000 50 Beyaz • 

Preventorium ve Sanatoriumun 1938 mali y1h ihtiyac1 olarak satm 
a1macak miktan yukanda yaz1h ka~ar ve beyaz peynir haz1rlanan !Jartna
mesi mucibince ag1k eksiltmiye konulmustur. 

Eksiltme 3/8/1938 tarihinde saat 13 te Cagaloglunda Yiiksek Mekteb
ler Muhasipliginde toplanacak Komisyonda yapllacakhr. 

$artname Miiessese Direkti:irliigiinde gorulebilir. 
isteklilerin gi:isterilen gun ve saatten bir saat evvel muvakkat temi-

natlanm yatirarak makbuzlarile Komisyona ba§ vurmalan. ( 4603 } 

I 

ve i~timai 
Muavenet 

21 Temmuz 1938 ,.. 
:=~ 

V ekaletinden: 
Gorum leyll ve Istanbul nehari Kiis;iik Sthhat 'Memurlan mekteblerine 

almma ~artlan ~unlard1r : 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve ya~1 18 den a~ag1 ve 

26 dan yukan bulunmamak ( yirmiden yukan olanlarm askerlikle ili§igi kal· 
mam1s olacakhr ) • 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak ( lise st· 
mflarmda bir veya iki sene fazla okumu~ olanlar tercih edilecektir. Bun· 
larla kadro cl.olmadtgt takdirde orta dereceliler de ahmr. ) 

3 - 1stekliler dilekc;;elerini a~ag1daki vesikalarile birlikte 1 eyiUl 
1938 tarihine kadar Corum mektebi ic;;in S1hhat ve ic;;timai Muavenet Ve
kaletine, !stanbul mektebi iqin istanbul S1hhat ve lc;;timai Muavenet Mii· 
diirlugu vas1tasile Mekteb Mudiirlugune gondereceklerdir: 
A) Niifus hiiviyet ci.izdam ash, 
B } Orta mekteb ~ehadetnamesi ash, ( daha fazla okumu~ olanlarm §e• 

hadetname ile birlikte tahsil muddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C} Miitehass1slan tam bir hastane heyetinden, bastlm1~ ornegine uygull 

ve iistiinde tasd.ikli fotograf1 bulunan bir sthhat raporu. ( Bu raportl 
h<lstane ba~tabiblikleri zarfhyarak iistiinii miihiirliyecek ve istekli 
tarafmdan mi.ihurlu zarf. halinde olarak gonderilecektir} , 
t~bu muayeneler Ankara, S1vas, Erzurum, Diyarbak1r, Haydarpa~a 
Numune hastaneleri; istanbul <;ocuk hastanesi; izmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun Memleket h.astanelerinde yaptlacak ve istekliler btl 
hastanelerin bulundugu vil<1yeterin S1hhat ve ic;timai Muavenet Mudiir• 
liiklerine bizzat miiracaat edeceklerdir. 

D) Crktrklan mektebd.en veya mahalli polisinden ahnm11,1 hiisniihal kag1dl· 
E } 4.5 X 6 boyunda uc.; tane fotograf. 

4 - Corumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardall 
ba~ka bir de a~ag1da ornegi yazl11 noterlikten tasdikli taahhud senedi 
vereceklerdir. 

TAAHHUU SENEDi 6RNE(;t 
Gorumdaki Leyli Kiic;;iik S1hhat Memurlan mPktebine almarak tahsil 

edip mezun oldugumd.a, S1hhat ve !c;;timai Muavenet Vekaletinin tayill 
edecegi vazifede be~ y1l hizmet etmegi ve bu hizmeti kabul etmedigim ve .. 
ya kabul edip de muayyen muddeti bitirmed.en buakbg1m ve s1hhi sebeb• 
ler. d1::~.mda rnektebden daimi olarak c;;Ikanld1g1m takdirde benim ic.;in sar • 
fedJlmi§ olan parayi tamamen oC.emegi ve bu taahhiid senedi mucibince 
?:nden istenecek para iqin, odemek mecburiyetinde oldugum tarihten 
1tlbaren % 9 faiz yuriitiilmesini kabul ve taahhiid eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukanda adres ve hiiviyeti yaz1h olan ............ m bu taahhiidname 

mucibince odemek mecburiyetinde bulundugu her ders ylh ic.;in iki yii:Z 
lira olma~ .iizere biitun tahsil muddeti ic;;in cem'an dort yiiz liraya kadar 
paray1 falZlle birlikte borclu ..... ... ....... ile birlikte miiteselsilel kefil ve 
mii~terek miiteselsil borclu Slfatile od.iyecegim. 

Kefilin adresi '( 41.:J.

1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
. -I - Idaremizin Pa::~alimam Bak1mevinde ~artnamesi mucibince ya· 

p1lacak pencere tamiri i~i aq1k eksiltmiye konmu~tur. 
II - Ke~if bedeli 2598 lira 94 kuru~. muvakkat teminah 195 lirad1r. 

III - F!ksiltme 27/VII/938 tarihine rashyan Gar~amba giinii saat 13 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapl• 
lacaktrr. 

IV - $artnameler 7 kuru~ bedel mukabilinde hergiin sozii ger;en §U'" 
beden ahnabilir. 

V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii· 
venme paralarile birlikte eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatte yuka .. 
rtda adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. { 4382 )' -1 - Niimunesi mucibince 3000 aded siipiirge aGlk eksiltme usulile sa .. 
tm ahnacakhr. 

2 - Muhammen bedeli beheri 12 kuru::~tan 360 lira ve muvakkat te.o 
mi:nah 27 lirad1r. 

3 - Eksiltme 28/7/938 tarihine rashyan per~embe gUnii saa 10 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl• 
lacaktlr. 

4 - Niimuneler hergiin sozu gegen ~ubede ' goriilebilir. 
5 - tsteklilerin eksiltme ic;;in tayin edilen giin ve saatte % '7,5 gii• 

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ( 4379 ) 

r:.lliiiiiiiiiii..-c;ca;;~;.;a•o~gh;lul·iiliiilliliiQ;;:i;A~n-;k-a_r_a-~Y~-::ii~k~s~ekc--;z;i~r~aa~t:--;E;;n=-s=:t;:it~ii~s:-ii---:R;:;-e;-k~to:-. r~lu~· g=-:u::-. n-d-;e:.._:_,n; 
~!e!to! ~r~~~a- 1 - Kurumumuz talebe ve miistahdemininin 938 y1h 25 temmuzdan 25 fkincite~rine kaaar aort ayhk erzakln 

Ian Cagaloglu Halk Partisi arka • a~ag1daki gosterildigi iizere 6 grupta ayn ayn bir k1sm1 ka pall zarfla, bir k1sm1 da aqlk eksiltmiye konulmui;itur. 
smda. Dahili, harici, nisai, viladi, 2 - ihalesi 22/7/938 cuma giinii her grup hizasm& gosterilen saatlerde Yuksek Ziraat Enstitiisii Rektorliili 
idrar yollan, goz, bogaz, burun, binasmda miite~ekkil KomM;yon tarafmdan yap1lacakt1r. 
kulak hastahklanm kabul eden 3 - Muhammen bedeller erzakm hizalarmda yaz1hd1r. Muvakkat teminatJ % 7,5 tur. 
bak1m1 iyi bir hastanedir. Dogum 4 - Kapah zarfla eksiltmiye konulanlarm teminatlan ihale miiddetinden bir saat evvel Komisyona teslinl 
bir haftahk ikametle 25 lirad1r. edilecektir. 
3 iincu simfta ameliyatlar mecca- 5 - Daha fazla izahat ve paras1z ~artname almak is tiyenlerin Enstitii Daire Miidiirliigune miiracaatlerf. 
nidir. Tel: 23165. c 2284. f 4248 ): 

I Deniz Levallm Satmalma 
Komisyonu ilanlan I 

Deniz levazrm Satmalma komisyo -
nundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 8250 lira o
lan 1000 aded battaniye 6/8/938 tarihi
ne rashyan cumartesi giinU saat 11 de 
kapah zarf usulile munakasaya konul • 
mu§tur. 

2 - Muvakkat taminah 637 lira 50 
kuru~ olup §artnamesi komisyondan 
her gun paras1z olarak almabilir. 

3 - 1steklilerin 2490 say1h kanun ta
rifab dahilinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mektublanm belli giin ve sa
atten bir saat evveline kadar Kaslmpa
§ada bulunan komisyon ba§kanh~na 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4653) 

Acele satd1k 
ARSALAR 

Biiyukdere Beyazpark kar§Ismda Ba
yan Eminenin yahsmm arsas1 bahc;e • 
lerile beraber par<;a parc;a acele sah -
hkt1r. 

1 tt'Gter.W"sllfJbfftil!ndam 
t(J. Rouuel KoPitltrl (Oelnt) n Kt•.9 

F•rlerl vDcudu atkmekllllft teneaQbQ, 

1
t•mht tdtr. S•vlmllllnt htlll gtlm•k· 

telzln vGcutu rumut•t" •• lnc•ltlr. • 
;Firotlor: K•merler 8 llraderi,\ 
Kt .. tltr (Oelnt) eutyenle btrtber~ 

1 25 llrodon lllbor••· 

Sat•• rerl rain•• 1 

Sahtb ve Ba~muharrtrt; Yunua Nadi 
Umumt ne~rtyatz fdare eden Yaz2 i~lerf 

Mudilril: Hikmet Miinil Ulgen 

Cumhurtyet matbaasl 

tsmi 

Et 

Ekmek 

Sadeyag 
Tereyag 
Zeytinyag1 
Zeytinyag1 

Yumurta 
Yogurd 
Siit 
Ka~ar peynir 
Beyaz peynir 

Kuru Sogan 
,. Fasulye 
,. Bamya 
• Kay1s1 
• tlzum 
• Erik 

Mercimek 
Nohut 
Patates 
Cay 
Soda 
Reqel 
Seker 
Sirke 
Pirinc 
FirinG unu 
!rmik 
Makarna 
$ehriye 
Tuz 
Un 
Sa bun 
Salqa 

Taze fasulye 
T. Kabak 
T. Bamya 
Path can 
Lahana 
Ispanak 
Puasa 
Domates 
Dolmahk biber 
Semizotu 
Bakla 

As.gari 
Kilo 
29966 

54800 

55600 
484 

3016 
1050 

6667 
2166 
2166 
566 
633 

4866 
2833 
223 

19933 
300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2566 
3900 
566 

8664 
220 
900 

1334 
45 

1120 
2000 
600 
333 

1934 
1934 
668 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
2000 
1334 
1334 

Azamt 
Kilo 

30334 

55300 

6000 
600 

3334 
1100 

6834 
2334 
2334 
700 
700 

5334 
3167 
230 

2167 
350 
350 

1334 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 
4167 
667 

9000 
250 

1000 
1166 

67 
1334 
2167 
834 
400 

2000 
2000 
1000 
2000 
2133 
2133 
2133 
2133 
2250 
1667 
1500 

Muhammen 
bedel 
T.L. 

13650,30 

5253,35 

6600,00 
840,00 

2000,40 
385,00 

119.60 
583,50 
466,80 
840,00 
350,00 

373,38 
274,05 
276,00 

1625,25 
105,00 
210.00 
100,10 
225,00 
513,38 
290,50 
333,40 

1133,20 
1333,44 
100,Q5 

2250,00 
100,00 
250,00 
291,50 
20,10 

100,00 
325,05 
433.60 
120,00 

300,00 
200,00 
200,00 
400.00 
170,64 
319,95 
170,64 
319.95 
450,00 
250,05 
225,00 

Muvakkat 
teminat 

T.L. 
1023 80 

394 

737 

163 

726 33 

267 00 

thale giinii 

22/7/938 cum a giinii 
saat c 9,. i:la 

22/7/938 cum a giinii 
saat c 10 • da 

22/7/938 cuma 
saat 11 de 

22/7/938 cuma giinfi 
saat 12 d.e 

J\Glk eksiltme 

22/7/938 cuma giinil 
saat 13 te 

22/7/938 cuma giinil 
saat 14 te 

Ac1k eksiltme 



21 Temmuz 1938 
- --- ---

Ankara Okullar1 

Erzakm ad1 

Ekmek 
Koyun eti 
S1g1r eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun bobrek yag1 

Koyun kara cigeri 
Koyun i~kembesi 
S1.ihr i~kembesi 
Kovun beyni 
PaGa 

Pi rinG 
Yumurta 
Zevtin yag1 
Sade yag1 
Kasar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 
Slit 
Yo.[turt 
Kaymak 

~uru sogan 
Ince tuz 
Pashrma 
Sa!Ga 
Kuru fasulya 
Patates 
Ihlamur 
<:;ay 
Nohud 
Barbunya 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarm1sak 
Kara biber 
Ktrm1z1 biber 
Kara mercimek 
K1rmtz1 mercimek 
Kim yon 
Kakao 
Konserve (sebze; kiloluk) 
Tur~u ( kan~Ik ) 
Kuru bamya 
Borulce 
Kuru bezelya 
Seftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Tar~m 
Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

Toz seker 
Kesme seker 

Sa bun 
Tahan 
Pekmez 
Tahan helvas1 

Yass1 kaday1f 
Tel kadaylf 
Ekmek kadayJf1 

Tavuk 
Hindi 

Elm a 
Zerdali 
Armud 
Taze Uziim 
Portakal 
~eftali 
Taze kayiSl 
Avva 
Cilek 
Kiraz 
Visne 
Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

H1yar 
Dolmahk biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Tazc yaprak 
~avuG 
Ispanak 
Semizotu 
Domates 
Taze sogan 
Mavdanoz 
Path can 
Nane 
Dereotu 
Cab fasulyas1 
Ay~ekadm fasulya 
Dolmahk kabak· 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
P1rasa 
Balkabagl 
Bnkla 
Yesil salata 
Marui 
Pancar 
Karnahahar 
Yerelmas1 
'raze Bczelya 
En:zinar 
'raze sarm1sF1 k 
KJrmlzJ turun 

fvi su 
Buz 

Cam f1stJgJ 
Kus iiziimii 
Fmdllt ic;i 
Kuru kavtsl 
Ceviz ic;i 
Badem icl 

Miktan 

293000 
56000 
14900 
8100 

13700 
1750 

6400 
2100 

210 
1415 

10150 

27600 
21:!5000 
10105 
28822 
5200 
8761 

6100 
27500 
23700 

400 

32100 
8240 
540 

3330 
13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
3645 
3870 
410 
472 

55 
49 

1990 
1700 

25 
68 

4450 
460 
641 
660 

1100 
1200 
8600 

8 
12 
27 
28 
31 

33283 
15016 

15650 
1185 
1400 
2650 

1450 
1600 
3705 

3900 
2210 

8150 
2500 
5450 

11500 
34700 

2350 
1800 
7600 
1300 
1700 
3360 
3711 

16800 
16800 

9900 
5100 
840 

1380 
835 

5600 
26400 
3080 

22550 
2950 

15980 
24500 
3300 
7950 
2850 

13800 
17700 
54000 

3300 
7050 

12450 
l!J900 
4100 
7700 
9400 
6500 
680 

4100 
2660 
400 

6300 
300 

2900 

33100 
300 

308 
260 
285 

2100 
790 
110 

Sattnalma Komisyonundan: 

kilo 
.. 
.. 
.. 
.. 

aded 
.. 
.. 
.. 
.. 

kilo 
aded 
kilo 

" 

" 

• 
• .. 
.. 

" 

" 
• 

.. 
.. 
" .. 
.. 

" paket 
kilo 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
kutu 
kilo 

.. 

.. 
kutu 
kilo 

" • .. 
" 

" 
" 

• .. 

" 

.. 

.. 
~ift 

aded ,. 

.. 
" .. 
.. 

aded 
kilo 

.. 
• 
• 
• 

• 

aded 
kilo 

.. 
• 
• 
• .. 
• .. 
.. 

demet 
kilo 
demet 

" kilo 

aded 
kilo 

.. 

.. 
.. 

ad.ed 

" kilo .. 
.. 
.. 

aded 
demet 

tenekt 
kilo 

• 
• 
• 

Muhammen Fi. 
Kuru§ 

10 
45 
30 
35 
40 
35 

25 
10 
35 
15 
2 

20 
1,75 

60 
100 
70 
50 

35 
15 
20 

200 

5 
7 

70 
25 
12 
7 

200 
350 

12 
13 
12 
15 
10 
20 

120 
30 
15 
15 
60 

150 
30 
30 

110 
15 
30 
60 
10 

300 
300 
150 
30'0 
110 

28 
32 

45 
32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
150 

30 
12 
25 
25 
5 

20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 
8 
8 

5 
15 
15 
25 
25 
8 

12 
12 
12 
10 
2 

15 
2 
2 

15 
17 
12 
3 

15 
15 
7,5 
7,5 
7 

10 
5 
5 

10 
17.5 
8 

20 
13 
5 
2,5 

15 
7,5 

120 
25 
80 
50 
50 

120 

Tutan 
Lira K. 

29300 00 
25200 00 
4470 00 
2835 00 
5480 00 

612 50 

36597 50 
1600 00 
210 00 

73 50 
212 25 
203 00 

2298 75 
5520 00 
4987 00 
6063 00 

28822 00 
3640 00 
4380 50 

8020 50 
2135 00 
4125 00 
4740 00 
800 00 

9665 00 
1605 00 
576 80 
378 00 
832 50 

1620 00 
2457 00 

60 00 
980 00 
578 40 
988 00 
437 40 
580 50 
41 00 
94 40 
66 00 
14 70 

298 50 
255 00 
15 00 

102 00 
1335 00 
438 00 
705 10 
99 00 

330 00 
720 00 
860 00 

24 00 
36 00 
40 50 
84 00 
34 10 

16685 90 
9319 24 
4805 12 

14124 36 
7042 50 
379 20 
280 00 

1060 00 

1719 20 
362 50 
480 00 
926 25 

1768 75 
2145 00 
3315 00 

5460 00 
2445 00 
300 00 

1362 50 
2875 00 
1735 00 

470 00 
540 00 
912 00 
585 00 
425 00 
840 00 
482 43 

1344 00 
1344 00 

15659 93 
495 00 
765 00 
126 00 
345 00 
208 75 
448 00 

3168 00 
369 60 

2706 00 
295 00 
319 60 

3675 00 
66 00 

159 00 
427 50 

2346 00 
2124 00 
1620 00 
495 00 

1057. 50 
933 75 

1492 50 
287 00 
770 00 
470 00 
325 00 

68 00 
717 50 
212 80 
80 00 

819 00 
15 uo 
n 5o 

2747n oo 
4965 0.0 

22 50 
4987 50 

369 60 
65 00 

?28 00 
00 

39 00 
132 00 

Muvakkat 
teminat1 
Lira K. 
2197 50 

2894 81 

172 41 

414 00 
374 06 
454 73 

2161 65 

601 54 

160 13 

724 88 

1251 44 

11059 33 

I 
1128 19 

128 94 

132 66 

409 50 

1174 49 

2060 93 

374 Ofi 

394 25 

thale 
tarih ve saati 

29/7/938 10 

29/7/938 10,30 

29/7/938 

29/7/938 
29/7/938 
29/7/938 
30/7/938 

30/7/938 

30/7/938 

30/7/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

2/8/938 

2/8/938 

'l/8/!IHR 

2/8/938 

11,30 

12 
12,30 
13 
10 

11 

11,30 

12 

10 

11,30 

12 

12,30 

13 

13,30 

10 

11 

12 

12,30 

I istanbul KomutanllOJ ilan~ 
NiSANT ASI iNGiLiZ ERKEK MEKTEBi 

' ' 
Tiirk~e k1smmda tcdrisat Yiiksek Kiiltiir Bakanlrgmm muallimleri, 

ingilizce k1smmda da ingiltered.cki mekteblerde tecriibe giirmil§ mual
limler tarafmdan yapJlmaktadir. Talcbe !ngiliz Universitelerine imtihan 
vcrecek bir dereceyc getirilmektedir, 

Spor, ders gibi mecburidir. Leyli talebe i~in yerlerimiz mahduddur. 
Kaytd ve kabul i~in pazartesi ve pcqembe giinleri saat 10 dan 12 ye 
kadar mekteb idaresine miiracaat edilmesi. Tel : 41078. 

<;atalca miistahkem mevki komutan
hgt birliklerlle revirlnin ihtiyac1 alan 
6800 kilo koyun eti satm ahnacakbr. A
~lk eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 
cuma glinii snat 11 de yap1lacaktir. Mu
hammen tutan 2244 liradir.1lk tcminat1 
169 lirad1r. $artnamesi her giin komis · 
yonda giiriilebilir. tsteklilerinin ilk te
minat makbuz vcya mektublarile 2490 
say1h kanunun 2 ve 3 lincii 111addelerin- h•••••••••••••••lll!ll•••••••••••••• 
de yaz1h vesikalarile !hale giinii va kti 
muayyende Fmd1khda Komutanhk Sa
bnalma komisyo;-.una gelmclcri. (4238) 

*** 
<;atalca mlistahkem mevki komutan-

hgt birlikleri ihtiyac1 alan 48500 kilo 
s1g1r veya ke~i etlcrinin fiat! mlisaid a
lam satm almacakhr. Kapah zarfla iha
lesi 22 temmuz 938 cuma giinii saat 
11,30 da yapllacakttr. Muhammen tu • 
tarlan s1g1r etinin 13337 lira 50 kuru~ ve 
ke~i etinin 7760 lirad1r. !lk teminatlan 
s1g1r etinin 1001 lira, kcc;i etinin 582 li
radir. :;;artnamesi her giin komisyonda 
goriilebilir. 1stckli1erin ilk teminat 
makbuz veya mektublari!e 2490 say1h 
kanunun 2 ve ::! iincii maddelerinde ya
Zlh vesikalarile beraber ihale giinii iha
le saatinden en az bir saat cvveline ka
dar teklif mektublanm Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna vcr· 
meleri. ( 4239) 

*** 
ihale giinii talibi ~1km1yan !stan • 

bul komutanlngna bagh birliklerin ih
tiyacl alan 60,000 kilo koyun etinin tek
rar kapah zarfla ihalesi 29 temmuz 938 
cuma glinii saat 11 de yap1lacakbr. Mu
hammen tutar1 23400 lirad1r. ilk temi
nati 1755 lirad1r. $artnamesl her glin 
komisyonda goriilebilir. tsteklilerin 2490 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddele • 
rinde yaz1h vesikalarile ihale giinii i
hale satinden bir saat evveline kadar 
teklif mektublarile Fmd1khda Komu • 
tanhk Sabnalma komisyonuna verme-
lcri. c49• c4363,. 

Askeri Fabrikalar I 
ilinlar• 

250 ton mazut almacak 
Tahmin edilen bedeli 17,500 lira alan 

250 ton mazut Askeri Fabrikalar umum 
miidiirliigii mcrkez satmalma komis • 
yonunca 29 temmuz 938 cuma giinii saat 
11 de kapah zarfla ihale edilecektir . 
:;;artname parastz olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
alan 1312 lira 50 kuru§U havi teklif mek
tublanm mezkur giinde saat 10 a kadar 
karnisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 i.incii 
madde1erindeki vesaikle mezki'ir giin ve 
saatte komisyona mi.iracaatleri (4399) 

C:ioz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Cal!'aloitlu Nuruosmanlye cad. No. 6 
Tel. 225116 (Dr. Osman JSerefedd1n 

At'lllrhmAT'IIl 

Kuru iiziim 
» Erik 
" tncir 

Bal 
Re~el 
Bugday 

Tere yag1 
U skumru bah~1 
Kefal .. 
Torik ,., 
Mercan " 
K1h~ ,. 
Palamut ,. 
Kalkan ,. 
Levrek • 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa f$ehriye 
Tel ~ehriye 
!rmik 
Kuskus 
Pirinc unu 
Ni$asta 
Hararot 
Tarhana 

Me$e odunu 
Giirgen odunu 
Gtra 
Me$e komiirii 

Kok komiirii 
Kriple kiimlirii 

Gaz yagi 
Makine ya~t (A. F. ) 

,. ,. (B. B.) 
Benzin 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

1850 
2145 
1700 
1400 
300 
900 

3420 
1400 
300 

17600 
6050 

640 
590 

1740 
730 

1350 
1000 
120 
450 

165000 
90000 
1750 

15200 

2490 
297 

50 
15 
5 

720 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet V ekaletinden : 

Bu y1l Leyli Ttb Talebe Yurduna almacak talebenin kabul §artlan §un
lardir: 

1 - a ) F. K. B. sm1f1 i~in : Tam devreli liselerden veya lise derece· 
sinde oldugu Kiiltiir Baltanhgmca tasdik edilmi§ mekteblerden pek iyi ve 
_iyi derecede mezun olmu~, olgunluk imtihanlanm vermi§ olmak, 

b ) Diger s1mflar i~in : Bulundugu s1mf1 iyi derece ile ge~;mi§, yabanc1 
dil ve askerlik imtihanlanm vermi§ olmak, 

2 - isteklilerin 30 eylul 1938 tari:line kadar dojtrudan dogruya Slhhat 
ve i~timai Muavenet VekiHetine miiracaat eylemeleri ve d.ilek~elerile bir
likte a~ag1daki evrak1 tamamen gondermeleri lazxmd1r : 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan oldugunu bildiren niifus hiivl· 
yet ciizdam ash, 

B - Mektcb 11ehadetnamesinin ash ( imtihanlanm tamamen bitirdik
leri halde ~ehadetnamelerinin tasdik muamclcsi gecikmi§ olanlar Mekteb 
Mi.idiirliigiiniin - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gosteren • foto~. 
rafh ve resmt miihiirlii bir vesikasmx gondereceklerdir. ) 

C - Okuduklan mekteblerc!.en almm1~ hiisniihal varakas1. 
D - MiitehaSS!slan tam bir hastane heyetinden, bastlml~ ornegine uy

gun ve iistlinde tasdikli fotograft bulunan bir sthhat raporu. ( Bu raporu 
hastane ba§tabiblikleri zarfhyarak iistiinii miihiirliyecek ve istekli tarafm
dan miihiirlii zarf halinde olarak gonderilecektir. ) 

t~bu muayeneler Ankara, SIVas, Erzurum, Diyarbak1r, Haydarpa§a Nii. 
mune hastaneleri; !stanbul <;ocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun Memleket hastanelerinde yap1lacak ve buralarda muayene olun· 
mak i~in bu hastanelerin bulundugu Vilayetlerin SJ.hhat ve 1r;timai Mua• 
venet Miicliirliiklerine istekliler bizzat miiracaat edeceklerdir. 

E - 6rnegi a~ag1da gosterilen, noterlik~e tasdikli bir taahhi.id sened.i 
( bu sened istekli tarafmdan aynen tanzim ve imza edilecek ve altt, orne
ginde goriildiigii veGhile kefili tarafmdan keza aynen ve tamamen yaz1larak 
imzalanacakhr. ) 

F ) 4.5 X 6 boyunda alh tane fotograf. 
3 - Ya§lan 22 yi geGkin bulunanlar, yurdda okum1ya ve ileride mec

buri hizmetlerini yapm1ya engel olacak bir hastahg1 veya anzasJ olanlar 
kabul edilmezler. 

4 - isteklilerin gonderdigi dilek~e ve vesikalarm Vekalett;e almd1g1 
ad.reslerine bildirilecegi gibi bunlara gore kabul edilip edilmedikleri de ge. 
ne adreslerine aynca bildirilecektir. 

TAAHHUD SENEDt ORNEtt 
Leyli T1b Talebe Yurduna kabul edilerek herhan.~i bir T1o Fakiiltesin· 

den tabib olarak Gikhgmda, 2,000 say1h kanun mucibince, yurdda ge~irdi
gim zamamn ( tatiller de dahil) ii~te ikisi kadar bir miiddetle S1hhat ve 
l~timai Muavenet Vekaletinin liizum gorecegi mah1)1lerde hizmet ifasm1 
kabul etmedigim veya muayyen miiddeti bitirmec.en hizmeti terkeyledi~im 
takdirde yurdda benim it;in sarfolunan paramn iki ~~tim odem.egi ve tib 
t2hsilini terkettigim veya s1hhi sebebler d1~mda fakulteden da1mi olarak 
~1karild1gim veyahud yurdda bir seneden az bir miiddet kalarak terkeyle • 
d.igim takdirde benim iGin sarfedilmi~ olan paray1 tamamen onemegi ve 
bu taahhiid senedi mucibince benden jstcnilecek paralar i~in odemek mec
buriyetinde oldugum tarihten itibaren % !l faiz yiiriit~lmesini ve 2,000 sa~~h 
kanunun diger ez,<i hi.iki.imlerinin e hakklmda tatb1kini kabul ve taahhud 
eylerim. 

Sarih jkametgah aaresl 
Yukanda adres ve hii;;.iyeti'"'"'~I1 olan ........ ::::-... m bu taahhiidname 

mucibince odemek mecburiyetinde bulundugu her ders y1h i~;in ii~ yiiz lira 
olmak iizere biitiin tahsil miiddeti i~in ceman 1,800 liraya ve iki katm1 
odemek mecburiyeti has!l oldugu takdirde 3,600 liraya kadar parayl, faizile 
beraber, bor~lu ......... ile birlikte miiteselsil kefil ve mii§terek miiteselsil 
bor~lu Slfatile odeyecegim. 
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1 _ Yukanda adlan yaztb yiyecek ve yakacak ihti yac miktan cksiltme ~artnamesine gore Komisyonumuza 
bagh okullar namma parti parti kapah. zarf ve a~1k ek siltme suretile mtinakasaya konulmu§ ve her partinin te
minat miktarile ihale tarih ve saatlen kar~1larma yaz 1lmt~tlr. 

2 _ Muhammen bedeli be~ bin liradan a~agx alan partiler a~1k eksiltme suretile ihale edllecektir, 
3 _ Talibler partiyi te$kil eden erzakm her birine ayn ayn, fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi 

iizerinden yap!lacak tenzilath teklifler kabul edilmiyec ektir . 
4 _ Her madde i~in teklif edilecek fiat behemehal muhammen bcdcldcn a~ag1 olacaktrr . 
5 - Eksiltme Ankaracl.a !smet Pa$a K1z Enstitiisiinde toplanacak Komisyon huzurunda belli giin ve saatlerde 

yapilacaktlr. 
6 - Eksiltmiye girebileceklerin 938 yill Tica~et o.da Sl ve 2490 saydl kanunun 2 ve 3 iincii maddelerine gore 

ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namma l§e g1re ceklerin i~bu kanunda yazllt §artlar it;inde noterlikten al
ma vekaletname ile Komisyona ba$vurmalan. 

7 - Kapalt zarf eksiltmelcrinde istcklilerin yukanda ad1 yazth kanuna uygun olmak iizere kapah zarf mek
tublarma istenilen belgeler ve teminat m_akb~;~z~nu veya banka mektublanm koymak suretile mlihiir mumu ile 
k~pamak l;)artlle ve zarflarm iizerine tek~1!lermm h~ngi ise aid oldugunu ve kanuni ikametgahlar1m yazarak belli 
J;(un ve saatlerden evvel makbuz mukab1lmde Kom1syonBa~kan1I,e;ma vermeleri Uiz1md1r. Belli gun ve saatten 
sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatlarm eksiltme saatlerinden daha evvel Ankara Mektebler Muhasebeci
ligine vatxnlmast lazimclJr. 

8 - Eksiltme §artnamelerini gormek istiyenler Ankarada Mektebler Muhasebeciliginde Komisvon katibine 
ba~ vurabilirler ( 4289 )" 



AmPLifiHATiiR v.e 

~.~P. PIOPiePi 

Giimiisane • 
Vila yeti 

Daimi Enciimeninden: 
1 - Giimli§ane • Erzincan yolu iizerindeki Pirahmed • Erzincan 

arasmda dort betqn koprii ve bir menfez in§aatl kapah zarf usulile ek
siltmiye konulmu§tur. 
I 2 - Kopriilerle menfezin muhammen bedeli 23167 lira 50 kuru~tur. 
I 3 - Siiriilen pey hadd.i lay1k goriildiigii takdirde ihalesi 30/7/.938 cu-
IPartesi giinii saat 13 te Vilayet Dairm Ep.ciimeninde yap1lacaktrr. 

4 - :;>artnamesi Vilayet Naf1a dairesile Enciimen kalemindedir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak edecekler muhammen bedelin yiizde yedi bu

~uk tutan alan mebalige aid banka mektubu veya Hususi Muhasebe vez
nesi hesabma bankaya yatmlan depozito akc;esi makbuzile birlikte gos· 
terilen giiniin saat 13 iinde Vilayet Daimi EncUmenine gelmeleri ilan olu-

.. nur. ( 4395 ) 

Taksim Belediye bahGesi alaturka k1sm1nda 
Bu aktam 

Y A VRUNUN GECESi 
HAMiYET YUCESES 

ve Yavruyu seven bestekAr ve san'atkllr arkada!ilar1 miiftehiren bu geceye 
i§tirak edeceklerdir. Tel: 43776 

u,ak Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
U§akm Haclhasan mahallesinden Kuyucu oglu Hasan k1Z1 ve Daren

deli Komii§ ogullarmdan Mevlfrd oglu Mehmed karlSl Zebra tarafmdan 
kocas1 Hac1hasan mahallesinde mukim Komii~ ogullarmdan Mevlud oglu 
Mehmed aleyhine U§ak Asliye Hukuk mahkemesinde a~llan bo§anma 
~~vasmda : Elyevm otur®gu yer belli olm1yan miiddeaaleyh Mehmedin 
1lanen davet olunmasma karar verildiginden muhakemenin muallak bu. 
lundugu 19/9/938 pazartesi haz1r bulunmas1 liizumu davetiye makamma 
kaim olmak tizere iHi onlunur, ( 3655) 

Diyarbak1r iskan Miidiirliigiinden : 
~ 4/7/938 de kapah zarfla yapllan miinakasa neticesinde talib <;Ikma

d:%l~dan dolayt bi~ ay mii~detl~ :paza~hga alman Diyarbakmn Karaba~ 
koyunde ( 29143) bra bedeh ke§Ifh elh ev ile Bismil kazas1 merkezinde 
<.52191) lira 75 kuru§ bedeli ke§ifli ( 75) evin §eraiti mukarrere cl.aire
SI_?de i~§~s:na . talib .?Ianlarm . teminatlarile birlikte her gun Diyarbaklr !s
kan Mudmyetme muracaatlen liizumu tekrar ilan olunur. ( 4594) 

CUMBURIYET 

• ERLERINDE 
EYDANLARDA 

KULUPlERDE 
5TADYOMDA 

• FABRli\ADA 
• DEVAIRDE 

ME_KTEPLERQE 

"CIId unsuru alan 

bu BIOCEL 
BURUSUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERiR., 

•-''-~..;~ 

~~-~::::nhs~::~ 
miz oldu. Birka~ hafta zarfmda be • 
ni 10 ya~ daha gencle~tirdi. Bir mii • 
tehass1s bana demi§tir ki: Viyana U • 
niversitesinden biiyiik bir profeso· 
riin ke§fi olan Biocel cevheri, §imdi 
pembe rengindeki her Tokalon kre • 
mi vazosunda mevcuddur. Her ak§am 
yatmazdan evvel bu kremi kullam • 
mz ve sabahlan da beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. En esmer 
ve sert bir tene ~abucak bir genclik 
parlakhg1 ve tabu giizelligi verecek ve 
buru~ukluklardan kurtararak beyazla • 
tlp yumu§atacaktlr. 

Dahlllye mDtehas•••• 

Dr. Hiiseyin Usman 
Laleli Lutuf apartlmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden : 
Zonguldakta yap1lacak gumruk binast ikinci klSlm 20 bin lira mu· 

hammen ke§if bedelli in§aatma aid ilan varakasmda i§in 29/7/938 cum a 
giinii saat on be§te ihale edilecegi yazllmi§ ise de Heyeti Vekilenin yeni 
mesai saati kararma gore ihale saatinin on iki olarak diizeltilmesi karar
la§tlrtldigmdan isteklilerin teklif mektublanm saat on ikiden bir saat ev
veline kadar Zongulcl.ak Na£1a Miidiirliigii odasmda toplanacak Komisyon 
Reisligine vermeleri ilan olunur. ( 4346) 

~ok 
• • 
IJI bir vaziyette 

20000 Km. kullanllm•t lkl kltlllk blr Plymouth Kabrlole 
otomobll 1700 llraya aat•hkhr. MUracaat: Tel. 22164 

Kapah 

Pertek 
Zarf Usulile Eksiltme 

Malmiidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : c Pertek kazas1 Hiikumet konag1,. in§a-

atldir. Bu i§in ke§if bedeli 31817.55 lirad1r. 
2 - Bu i§e aid §artnameler ve evrak §Unl?rdir : 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele proje9-i, 
C- Baymd1rhk i§leri gene! §artnamesi, 
D- Hususi §artname, 
E - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
F - Ya121 i§l.eri genel §artnamesi. 
!stiyenler bu §artnameyi ve evrakl 1.60 lira mukabilinde Tunceli Nafta 

Miidiirliiglinden satm alabilirler. 
3 - Eksntme temmuzun 28 inci giinli saat 1~ de Pertek HiikUmet 

Konagt Malmlidiirliigii dairesind.e yapllacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacaktu. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 2386.32 lira muvakkat te

minat vermesi ve a§ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md1r, 
A - Naf1a Vckaletinden ahnml§ 938 senesine aid miiteahhidlik ehli

yet vesikas1 ve bir taahhiidde en az 20.000 lirahk bina ve teferriiatl in§aatJ 
yapml§ olduguna dair vesika. 

B - 'Iicaret Odasmdan almm1~ sicil vesikas1. 
6 - 'l'ekhf mektublan yukanda 3 iincii mac.dede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Pertek Malmiidiirliigii dairesinde Eksiltme Komis -
yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek 
mektublarm nihayet 3 iincii maddede yazilt saate kadar gelmi§ olmas1 ve 
d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmi§ olmas1 laz1md1r. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 4591 ) 

.~,,, Vaktinden evvel ihtiyarlamamak 
_,;; i~in Berlin de Dr. Rich W eis tarafmdan tertib edilen 
~ bir ~ek memleketlerde muvalfakiyetle kullamlan 

~lr:::ift ViRiliNETS 
l•. ~~--_I.,. tabletlerini ahmz. Ademi iktidar • 
~ Belgev§ekligi - dermans1zhk 

umumi beden zafiyeti 
Her eczaneden araym1z. 

Posta ve Telgraf Umumi Miidiirliigiinden : 
Ankara Studyosunda ve Radyo Diffiizyon istasyonunda ~ab§tlnlmak 

iizere 75 - 100 lira aybk iicretle ve imtihanla makinist ahnacaktlr 
imtihan Ankara ve !stanbulda 26/7/938 sah gUnii saat onda ~aplla

caktlr. A~ag1da yaz1h s.artlan haiz alan taliblerin 25/7/938 giinii ak§a
mma kadar mekteb diplomalan ve varsa ~ah~hklan yerlerden ald1klan 
bonservislerle birlikte Anka;-ada P. T. T. Muamelat Miid.iirliigiine, istan
bulda Vilayet P. T. T. Miidiirliigiine mliracaatleri. 

A - Taliblerin 20 ya~mdan a§ag1 35 ya~nndan yukan olmamas1. 
B - Saghk raporu almas1, 
C - Askerlikle alakas1 bulunmamas1. 
D - Lisenin fen k1smmdan yahud San'at mektebinden mezun ve 

diger kanuni vas1flan haiz bulunmas1 hizrmd1r. c 2543 » ( 4650) 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve prrlantah Singer saatlerinin yeni 

modelleri ~elmi§tir. Fiatlan 100 lira il'a. 500 lirad1r. 
EMSALLERI GiBi ON BE$ SENE GARANTiLiDiR -
Ta§radaki muhterem mii§terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. 
SiNGER SAAT MAGAZASI - istanbul EminonU. 

a 

Di~ 

Doktoru 

Diyor ki: -------
Her sabah kalk1nca, her gece yatarken ve her 

yemekten sonra di§lerinizi "RADYOLIN, le 
ftr~alamayi unutmaytniz. 

Z ira 
Ancak bu sayede onlarm sag. 

lamhgmi1 zarafetini ve parlak
hkJm ternin edebilirsiniz. 

Ancak bu sayede di$Ierinize 
uzun omiir, kendinize tam bir 
s1hhat temin edebilirsiniz, 

. .\ ' ~· . . ' . .. ,.. ' -

Naf1a Vekiletinde11: 
Yuksek Muhendis ve Fen Memurlar1na 

Yiiksek Miihendis ve Fen mekteblerinden mezun olup da kanunen 
miikellef bulunduklan mecbud hizmetlerini bitirmeden evvel her ne su~ 

retle olursa olsun vazifelerini terketmi~ olanlarla bu hizmetlerini yapmak 
i~in ~imdiye kadar miiracnat etmemi~ veya bu husustaki davete icabet et~ 
memi$, yahud Ve;kaletc;e istenilen tazminati vermemi~ veya ikametgahlart 
mec;hul kalm1~ olan yiiksek miihendis ve fen memurlan 3467 say1h kanunun 
~~vakkat .madd~s~ hiikmiine tevfikan 1 agustos 938 den itibaren ii~ aY 
1c;mde yam te~nmevvel 938 gayesine kadar Naf1a Vekaletine miiracaatle 
kanuni miikellefiyetlerini ifa etmeleri liizumu aksi takdirde mezkfrr 3467 
say1h kanun hiikiimleri haklarmda tatbik edilecegind.en alakadarlarm bil• 
hassa 4 iincii, 5 inci ve 6 nc1 maddelerdeki miieyyideler iizerine nazan dik• 
katleri celboli.mur. · « 2452. ( 4509) 

Baytarlar ve c;iftlik Sahiblerinin 
Nazan Dikkatine 

Beygirler, Bakari Hayvanlar, Koyun ve ket;iler i~in 

PAST 0 R Miiessesesinin ( Dalak ) 

~~~BON A$1LARI 
gelm1~t1r. Butiin ecza depolarmdan isteyiniz. Umumt deposu 
Bay Jiil Krepen Galata Voyvoda Han No. I Istanbul 

Miisabaka imtihani 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1ndan : 

1 - Bankam1za miisabaka He c 10 • miifetti§ namzedi almacaktrr. 
2 - Bu miisabakaya girebi.lmek ic;in Siyasal Bilgiler veya Yiiksek 

fkhsad ve Ticaret okullarmdan veyahud Hukuk fakiiltesinden veya bun~ 
larm yabanc1 rnemleketlerindeki muadillerind.en diplomah olmak Iazimdit• 

3 - Miisabaka 7, 8 ve 9 eylul 938 giinlerinde Ankara ve istanbul 
T. C. Ziraat Bankalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kazananlar te§rinievv.el 
i~;inde sozlii bir imtihana tabi tutulacaktir. 

4 - Mlifetti§ namzedlerine " 140 » lira ayhk verilir. :Askerliklerini 
yapmak iizere ayr1lan miifetti§ namzedleri askerlikten avdetlerine kadar 
maa~?SlZ mezun say1hrlar. 

Miifetti~ namzedleri iki senelik bir stajdan sonra miifetti§lik imtiba• 
nma tabi tutulacaklar ve kazamrlarsa c 175 • lira ayltkla miifetti~Iige terfi 
ettirileceklerdir. c Yeni kanunumuz mucibince bankam1z memurlan da te• 
kalidliik hakkm1 haizdirler. » 

5 - !m~iha? program1 ile sair sartlan gosteren matbualar Ankarll• 
istanbul ve Izm1r T. C. Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir 

6 - istekliler, aramlan vesikalarm as1Ilarmt veya n~terd.en tasdildi 
suretlerini bir mektubla Ankarada Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat BankaSl 
Tefti~? Heyeti Reisligine vermek veya gondermek suretile miiracaat et• 
melidirler Bu miiracaat mektubile vesikalarm en gee; 24/8/938 tarihinde 
Tefti~ Heyeti Reisligine gelmi~ olmas1 me~?ruttur. " 2397 » ( 4402) 

BALSAM iN ·KREMLERi 
G ece - giindiiz - yagh - yagstz 

ve ac1 badem 

BALSAMiN KREMI ... ERi 
Biitiin diinyada birinciligi tasdik edilmi~ s1hhi giizellik kremleridir. Gece 

i\tin yagh - giindiiz i~in yags1z ve halis ac1badem \;e§idleri vard1r. 
Hususi vazo ve tiiblerde sat1hr. 

lNGiL!Z KANZUK ECZANES1 

Beyoglu • istanbul 

Denizbank izmir ~ubesi Miidiirliigiinden : 
. ~orC.Oganda 7455 lira 55 kuru$ bedeli ke~ifli bir iskelenin in§aati ~J(: 

s1ltm1ye konulmu~tur. Eksiltme 2 agustos 938 sah giinii saat 11 de oen1:t 
bank !zmi.r $ube binasmda yap1lacaktir. Muvakkat teminat 559 lira 16 

kuru§tur. Isteklilerin eksiltmiye girebilmek iizere haiz olmas1 laz1m gele!l 
§artlan ogrenmeleri ve daha fazla malfrmat almalan i~in §Ubemize mii!a' 
caatleri il~ olunur. l 4596) 


