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uvvet en i 
Siyasi ve askeri miizakereler kesildi, 
stn1rda yeni ~arpi§malar vukua geldi 
Rus kumandanile goriifmege giden Japon zabitleri or

tadan kayboldu, TokyO' da ikinci bir harb havas1 esiyor 
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Vatanda~l ucretfe 
tedavi etmek karan 
tamamen yanll~ttr! 

• 

'Halka hizmet, Belediyenin 
Vazifesi ise halkzn srhhatini , . . 
korumak biitiin hzzmetlerzn 
ba§rnda gelen bir vazifedir. 

$ ehir hastanelerinde muayene ve 
tedavi edilecek vatanda§lardan 
iicret alwmas1 fikri epeydir ileri 

siiri.iliiyordu. Bir miiddet evvel, ~ehir 
Meclisi tarafmdan bu hususta bir talimat
name haz1rlanmi§ fakat Dahiliye Vekale
tinin miidahalesi i.iz.erine kabul edilmemi~ti 

Sabreden dervi§ muradma ermi§ der~ 
ler, i§te nihayet Belediyenin iste.digi oldu. 
IY eni talimatnameyi, S1hhiye Vekaleti ba-
21 eg1~1 h lerle kabul ve tasdi et 1. 
Bundan !onra §ehir hastanelerinde tedavi 
gorecek vatanda§lar, tekrar s1hhat kazan· 
tnak ihtimallerini, ancak muayyen bir 
i.icret mukabilinde deniyebileceklerdir. 

~ehir Meclisini boyle bir karara sevke· 
den ami! nedir, bilmiyoruz. Masrafm bir 
k1srn1m olsun kurtarmak m1 istiyor? Y ok
sa hali vakti yerinde hastalann nas1l olsa 
bir kolaym1 bulup §ehir hastanelerinde ya
tak temin ettiklerini bildigi i~in onlardan 
Para almakta beis mi gormiiyor, malum 
degil. 

Ne denirse densin, karar yanh§tlr. 
Evvela bir prensip meselesile kar~I kar

§IYayiz: Bir halk idaresinde ferdin sthha
ti, daha ziyade cemiyeti alakadar . eder . 
~ehir hastanesine miiracaat eden b1r has
tadan para istemek (sana bak~ak ~iz1~ 
Vazifemiz degildir) demege gehr. ~1md1: 
Ye kadar halkm s1hhatini koruma h1z.meh 
cumhuriyetimizin prensiplerine uygun o
larak bedava goriiluyordu. U~umun sth· 
hatine hizmet fikri, ferdlenn arzusun.a 
tabi olamaz. Nitekim bir adam sari bn 
hastabga tutulursa onu kalabahktan ayJ· 
rn ve tedavi ederi;. Goniil isterdi ki halk
sillk ve cemiyet~ilik duygusunun tekamii
lu neticesi olarak yakm bir istikbalde a_~
bk Ahmedin, Mehmedin hastaneye mu· 
r~caatini beklemege liizum gormeden. onu 
biz anyahm, bulahm, icabmda kendl ar
z.~lanna ragmen onlan tedavi ederek ce
rruyete kazand~rahm. 

Y az1k ki son talimatname halkc;1h ba· 
kJmmdan, halka hizmet bak1mmdan geri 
b' u ad1m olmu§tur. 

Belediye, masrafm bir k1smm1 kurtar· 
tnak iddiasmt ileri si.iremez. Halk idare-1 . 
kennde s1hhat, kay1ds!z §artsiz meccanen 
orunur. lcabmd;, ba§ka gelir membalatl· 

na zam yap1larak hastalann muayene ve 
ledavileri temin edilir. 

Hali vakti yerinde olanlar varken fa
k~rlerin a~1kta kalmalan ayn bir mesele
dir. ~ehirde kafi miktarda hastane yoksa 
tnuracaat edenlerden hali vakti miisaid 
olrmyanlarmt tercih etmek bir vicdan ve 
insanl1k i§idir. Parah adamlar kolayca 
Yer bulabiliyorlarsa buna mani olmak, 
llles'ullerini arayip bulmakla mukellef ma
kamlar vard1r. 

Y eni talimatnamede fakirler ic;in bir 
tnadde konmu§: Hali vakti yerinde olma
dlihna dair polis tahkikah neticesinde Be
lediyeden bir tasdikname p;etiren va~anda§ 
iicretsiz muayene ve tedavi edilecekmi~. 

Madde gUliincdi.ir. Di.i~iini.iniiz bir ke
re: Paras1z, fakir bir adam. Geceyans1 
3 Pandisit krizi tutuyor. Derhal ameliyat 

NADIR NADI 
[Arkast Sa. 7 sutun 5 tel 

Asyadaki Japon kdaatmdan bir grup Man~uko'ya gidiyor 

Bir askeri nUmayi~ 
Otuzdan fazla Rus tayyaresi diin Man~uri'nin 

Turning tehri iizerinde u~tu 

Tokyo 21 - Sovyetlerle Man<;uko a· 
rasmda yap1lmakta alan miizakerelerin 
ink1taa ugrad1g1 resmen bildirilmektedir. 

Diger taraftan ehemmiyetle kaydedil
digine gore, Sovyet kumandanile gorli§ ~ 
mek iizere T a bang Kutenge gelmi§ olan 

J ap~n ordus~ mii~essillerind~;n altm1~ sa~ 
at oluyor ki hie; bir haber ahnamaml§tlr. 
Miimessiller ortadan kaybolmu§lardJr. 

Nihayet Moskovadaki J apon biiyiik 
el<;isile Sovyet Hariciye Komiseri ara ~ 

[Arkasz Sa. 7 sutun 2 del 
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Sanc·akta • 
se~Im. 

---------------------
Sekiz kay1d biirosu bugiin faaliyete ge~iyor. 

Reyhaniyede yolsuzluk goriildiigiinden buraya 
aid cetveller kontrol edilecek 

Antakya 21 - Anadolu Ajansmm hu-
susi muhabiri bildiriyor: · 

Yarm sabah kay1d muamelelerine a
§agtdaki sekiz biiroda tekrar ba§lana -
cakhr: 

iskenderun kazasmda, iskenderun bi.i
rosu, Kmkhan kazasmda Reyhaniye ve 

Aktepe biirolan, Antakya kazasmda An
takya §ehrindeki Osmaniye · biirosile, 
Karsu, Karbeyaz, $ehkoy ve Ordu bii~ 
rolan. Her biiroda bir reis ve bir aza ve 
li9 katib bulunacaktJr. 

Hususi mahkeme bir reis ve iki aza
[Arkast Sa. 7 sUtun 5 tel 
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Almanyada yap1lan denizaltl botlan 
Sald1ray ile Bahray yann 

denize indirilecekler 
Y eni gemilerimizin miirettebab Almanyaya gon· 
derilmi~tir; yak1nda dalma tecriibeleri yapilacak 

,.,;tiS 
Alnumyada inliaah ikmal edilcrck denize indirilen denizalh gemilerimizin 

htanbulda, Halicde yaptlmakta olan c~lerinin bir 
miiddet evvel alm.nu~ resimleri 

Almanyanm Krup miie. i tezgah·l denize indirme merasimi yarm yaptla ~ 
lannda in§a ettirdi3imiz Sa ·e Ba· caktu. Bu merasimde, yeni harb gemileri 
bray ismindeki iki denizalt, izin IArka.n Sa. 7 siltun 8 tel 

o·· arist biiyiik bir 
gecid resmi ya 1ld1 
Kral M. Lob ron 'u Londraya davet etti 
ingiliz hiikiimdarlar1 Envalidi ziyaret ettiler ve 

askeri merasimden sonra Luvr saray1nda 
verilen ziyafette bulundular 

Resmiges;ide i§tirak eden FranSIZ ordusu ~anzelize'den ge~erken, sagda Majeste Jorj biiyiik uniforma ile 
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Hariciye V ekilimiz 

Biikre'e gidiyor 
• • • r. ras, ra ~e aru~m 

cenaze merasiminde Tiir· 
kiyeyi temsil edecek 

Miitevcffa Krali~;e :Mari'nin hususi 
surette almmt& resintlcrinden 

Dost ve miittefik Romanyanm biiyiik 
bir matem ic;inde bulundugu malumdur. 
Kral Majeste Karol'iin valideleri, Krali
'Ye Mari vefat etmi§ ve cenaze merasimi
nin pazar giinii icras1 mukarrer bulunmu~-
tur. 

[Arkast Sa. 7 sUtun 6 da] 

···························································· 
V ali hakk1ndaki 

karar temyiz edildi 

Otobiis mselesinden dola
YI da liizumu muhakeme 

karar1 verildi 
Ankara 21 (T elefonla) - Asri me

zarhk meselesinden dolay1 T emyiz 4 iin· 
cii ceza dairesinde muhakeme edilen 1s
tanbul Vali~i ve arkada§lan hakkmdaki 
beraet karan, Ba~miiddeiumumi tarafm • 
dan temyiz edildi. Karann bir~ok nokta
lardan bozulmas1m istiyen temyiz layiha-
51, bugiin Ba§riyasete verildi. 

Otobiis meselesi 
Otobiis i§lerinde yolsuzluk yapiidigl id

dias! iizerine Mi.ilkiye miifetti§leri tara -
fmdan yapilan tahkikat fezlekesi Devlet 
~urasma verilmi~ti. Devlet ~uras1 Miilki-

[Arkasa Sa. 7 sutun 5 tel 

italyan matbuat1n1n 
Bir gazete: «italyan matbuab kendi misafirleri 

dururken ni~in italyayt al" adar etmiyen bir 
ziyaretle metgul olacakmlf ?» diyor· 

Paris 21 - Di.in ak§am lngiliz sefiri 
Sir Fips, ak§am yemeginden biraz evvel 
Reisicumhur M. LObron'le refikasmm ZI· 

yaretlerini kabul ve kendiierini lngiltere 
Kral ve Kralic;esinin bulunmakta olduk
lan bir salona isal etmi§tir. 

Ziyafette bilhassa §U zevat ham bu· 
lunmu§tur: M. Daladye,' Lord Halifaks, 
M. Bone, bin:;ok namlar, M. J aneney, 
M. Heryo, belediye meclisi reisi, Sen 
Prefesi, General Nolle ve Kamelen, M. 

[Arkast sa.. '1 sii.tun 5 reJ 
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Bir yahUdi 
tahamm.iil 

davas1na 
edemeyiz 

---------------------
Musevi aleyhtar1 degiliz; ancak onlar1n bir millet 

ve Irk propagandast yarahp yiiriitmeleri-
ne de miisa.ade edecek degiliz 

iki giin evvelki ba&makalemizde - ka
rakteristi~ bir boykot vak' asmdan miil· 
hem olarak • Y ahudi vatandaslann ic;ti
mai biinyedeki ~arib vaziyetlerini miita
lea ediyorduk. Hadise ~u idi: Sahibi Al
man tebaas1 olan bir otele Alman bayra
gl <;ekildigi i<;in, evvelce bu miiessesenin 

gedikli musterileri olan y ahudiler, der .. 
hal buradan ellerini ayaklanm c;ekmi~
ler .. 

.Sunu soruyorduk: Mezkur Yahudiler 
Turk tebaas!dirlar ve birkac; sene evvel 
de «bir ekalliyet ve cemaat degil, halis 

[Arkasa sa. 7 sii.tun 1 del 
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Son Y er li Mallar Sergisi 
bugiin tOrenle a~1hyor 

Bugiin Ba~vekil nam1na sergiyi a~acak olan ikbsad 
Vekili diin muhtelif paviyonlar1 gezdi 

ikhsad Vekili, serginin Siimer Bank paviyonunda 

(Y ClZlll 'l nci sahifemizde) 
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Zincirlikuyu faciasinin 
muhakemesine ba§landi 
Diinkii celsede su~lu !fOfor Kemalle hususi otomo
bilin sahibi ve kazazede Ekrem dinlendiler 

0!.< dort ay evvel bir sabah Zincirliku
yu yolundaki tugla harmanlan civannda 
basm ailesinden arkada§IIDIZ T ahirin o
liimii ve dort arkada§mm yaralanmasile 
neticelenen feci otomobil kazasmm muha
kemesine diin Ag1rcezada ba§lanmi§hr. 

Suc;lu mevkiinde vak' ay1 miiteak1b tev
kif edilcn taksi §Oforii Kemal, davaci 
mevkiinde de merhum T ahirin e§i bulunu
yordu. 

Diinkii celsede evvela ilk tahkikat k'a -
rarnamesi okunmu§tur. Kararnamede §O· 
for Kemalin oliime sebebiyet su~undan 
~ecziyesi isteniyordu. 

ilk tahkikat kararnamesinin okunmasi· 
m miiteabb heyeti hakimenin suali iizeri
ne §ofor Kern a! vak' ay1 §Oyle anlatml§ -
tir: 

«- Sabaha kar§i saat 4,5 - 5 sulann
Cla be§ arkada§ Sirkecide otomobilime 
bindiler. Beyogluna ~1kt1k. Agacamiinde 
bir diikkandan birka~ §i§e rak1 aldilar. 
Oradan dogruca Zincirlikuyudaki Bas • 
rinin kazinosuna gittik. Orada bir miid • 
det i~tiler, ben ralu i~medim. Esasen kul
lanmam. lstinyeye kadar gidip donecek

tik. lki senedenberi daima benim otomo • 
bilime binerlerdi. Kazinodan hareket et • 
tikten pek kJsa bir zaman sonra onlimiiz· 
de bir otomobil belirdi. Donmek i~in ma
nevra yap1yordu. Miiteaddid defalar kor· 
na ~ald1m. Bize yol verdi. Fakat tam ya· 

nmdan g~ecegim mada direksiyonunu 
tekrar sola kud1. Bu vaziyette benim sag 
on ~amurlugum onun sol on ~amurlugu • 
na ~arptl ve bu sadme neticesinde direk· 

siyonumun volam kmld1. Ba§Im cama 

t;arpti ve kendimi kaybettim. Bundan 
sonraki vaziyeti hatirhyamlyorum.» 

Bundan sonra Kemalin ilk tahkikatta
ki ifadesi vak'ayi miiteak1b tutulan zab1t 
varakas1 ve ke§if raporu okundu. 

Kemal ilk tahkikattaki ifadesinde Os • 
man Kemalin otomobilile ilk t;arpl§mada 
lastigi patlad1gmdan fren yapamad1gm1 
soylemi~ti. Zab1t varakasmda da Kema· 
lin vak' a dan evvel 80 • 90 ... kilAffitJ4r.e ~i,i,
ratle gittigi ve sarho§ oldugu bildiriliror
du. 

t}. I ..., ,, .t. 

Y ap1lan ke§ifte kazaya §ofor Kemalin 
sebebiyet verdigi, Osman Kemalin dogru 
manevra yaptlgi, buna mukabil Kemalin 

gayet siiratle ge~mek istedigi ve ilk ~ar
PI§mayr miiteak1b otomobiline daha fazla 
sii~at vermesinin bu kazaya sebeb oldu • 
gu netict'sine vanlml§h. 

TibbJ Adli. Morg ve $i~li Cocuk has
tanesinin raporlan okunduktan sonra §a· 
hidlerin dinlenmesine ge~ildi. 

ilk olarak dinlenen Belediye Fen he • 
yetinden T evfik Ibrahim §Unlan soyle· 
di: 

«- Yak' a mahalline gittigim zaman 
yarahlan kaldirmi§lardJ. Y almz parc;ala· 
nan otomobilin enkazm1 gordiim. 

Fikrime gore, bu kazaya §ofor Ke
malin arabay1 fazla siiratle siirmesi sebebi
yet vermi§tir. ,Sayed ilk ~arpi§mayt mute• 
ak1b lastik patlami§ olsayd1, izlerinden 
belli olurdu. Halbuki otomobil ilk musa
demeyi miiteak1b elli altmi§ metre kadar 
mesafeyi muntazam bir seyirle gitmi~tir. 
Esasen bu makineler 4 ki§i ahrlar. Vak'a 
esnasmda otomobilde he§ ki§i bulundu • 
guna gore ~fortin yanmda iki ki§inin o • 
turdugu anla§llmaktad!r. Bu vaziyet de 
§oforiin manevra kabiliyeti iizerine miies· 
sir olmu§tur.» 

Bundan sonr,a ~ahid olarak dinlenen ve 
feci kazadan evvel Kemalin otomobilile 
c;arp1~an hususi otomobilin sahibi elektrik 
idaresi mii§teriler dairesi miidiirii Osman 

Kemal, davac1 olarak aynca istida verdi· 
gini sCiyledikten sonra vak'ay1 ~oyle an
lath: 

«- 23 mart sabah1 da her sabahki gi
bi gezintiye c;Ikmi§tJm... Y olda kimse 
yoktu. Saat 7,30 vard1.T ugla harmanlan 
civanna kadar gittim. Buradan geri done
cektim. Riiyet zaviyesi 70/ 80 metre olan 

dikiz aynasma bakt.m. Bu mesafe i!_;inde 
kimse yoktu. F aka t aradan heniiz iki ii~ 
saniye ge~i~ti ki, bir giiriiltii duydum. 
Y ammdan bir otomobil hJZla bana ~ar

parak gec;ti... Ge~en otomobil 60 metre 
kadar gittikten sonra ileride bir agaca ~ar
parak par~aland1. Hemen kaza mahalli· 
ne ko§tum. Devrilen ve klsmen par!_<ala· 
nan otomobilden evvela ~ofor Kemal .;Jk
tJ ve ban,a: «Duymadm m1, korne c;al • 

drm» diye c;attr. Bu srrada Adem adm
daki c;ocuk da sallanarak otomobilden 
t;Ikl!. Diger yarablan da otomobilden !_<1· 
kard1k. Oradan ge!_<en bir otomobille ka
rakola haber gonderdik. V ak' a mahalline 
polis ve j.andarmalar geldi. Otomobilin 
siir' atini tayin edemem. Y almz benim di
kiz aynama gore iic; saniye zarfmda sek
sen metreyi katetmesi, siir'atini meydana 
c;:kanr.» 

Bu suada miidafaa vekili ayaga kal· 
karak: 

«- Asll miisebbib budur. f~timai se· 
viyesi sayesinde i~leri istedi&i gibi ~evir
mi§tir. ,Sahidler dinlendikten sonra haki
kat meydana c;1kacak ve kendisi sudu 
mevkiine oturacaktlr.» dedi. 

Osman Kemalden sonra kaza esnasm· 
da otomobilde bulunan ve hafif surette 
yaralanan Ekrem §ahid olarak dinlendi. 
Ekrem dedi ki: 

«- Matbaadan saat 4,30 da ~1kt1k. 
Be$ ki~idik. Kemalin otomobiline bindik. 
Beyoglunda bir diikkandan rak1 ald1k • 
tan sonra Zincirlikuyudaki Basrinin ka
zinosuna gittik. Saat sekize kadar orada 

oturduk ve gene otomobile binerek Bii -
yiikdereye gitmek iizere yola <;1kt1k. Fa· 

kat tam bu esnada oniimiizde ve elli alt· 
mi$ metre mesafede hususi bir qtQlllobil 
,aoriindii. Ondan daha h1zh gittigimiz 
ic;in korn.a c;alarak yo! istedik. Y ol verir 
gibi bir vazlyet ~ld1. Tam ge~ece~imiz 
mada gene bizim tarafimiza c;evrilince 
~arpl$ma vukua geldi. Bundan sonrasm1 
hahrlryamJyorum.» 

Cagm]an diger ~ahidler diinkii celseye 
gelmemi$lerdi. Neticede heyeti hakime 
gelmiyen $ahidlerle diger baz1 $ahidlerin 
celbi i~in muhakemeyi ba~ka bir giine ta
lik etti. 

ADLIYEDE 

Seyyahi ni~in haberdar 
etmemit? 

Evvelki gun Ayasofyayi gezen sey -
yahlardan birinin cebine elini sokmak 
isterken Fethi isminde biri tarafmdan 
yakalanan Mehmed Karaka§m muha -
kemesi dun ikinci sulh cezada yapil -
mi§tlr. 

Muhakeme esnasmda ha.kim, Meh • 
med Karaka§I ciiriim esnasmda yaka • 
hyan Fethiye ni~in vaziyetten seyyah1 
haberdar etmeciigini sormu§tur. 

Fethi cevaben: 
c- Bay reis .. Seyyah1 haberdar etrni§ 

olsaydtm, dogru olmtyacakb. !stanbu -
lun tam bir turist ~ehri olmas1m ister • 
ken boyle bir c;irkin vaziyeti yabanc1 
birisine haber vermek fena bir propa -
ganda olacakti. Siikutii tercih ettim• de
mi~tir. 

Muhakeme sonunda, hadisenin §ahidi 
ve siibut delili bulunmadtgmdan Meh • 
med Karaka§ beraet etmi~tir. 

( ______ _ 

-----·----- -
Evvelki giin memleketimizde tetkik

lerde bulunmak i.izere §ehrimize gelen 
Amerikah profesor ve muallimlerden 
miirekkeb 28 ki§ilik seyyah grupu, dun 
sabah Amerikan sefarethanesini ziyaret 
etmi§ler, ogleden sonra tlniversiteyi 
gezmi~lerdlr. Diin, ayni zamanda Ame
rikah profesor ve muallimlere saat 17 

de tlniversite namma Tarabyada bir 

c;ay ziyafeti verilmi§tir. 
Profesi:ir ve muallimlerden bir k1sm1 

tetkiklerine devam etmek iizere bugiin 
Maarif Vekaleti Umumi Miifetti§i Nu
reddin Polvanla Ankaraya gidecekler • 
~ir. 

CUMHURIYE'I' 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 
Sthhiye Vekilinin 

beyanat1 

Vekil, hastanelere yapi
lacak ilave paviyonlar 

i,ile me,gul oluyor 
Evvelki giin istirahat etmek iizere ~h

rimize gelen S1hhiye Vekili doktor Hu
lusi Alata~ yeni biitc;ede aynlan tahsisat
la yap1lacak olan hastane ve paviyonlar 
· ile me&gul olmaktad1r. 

Hulusi Alata~ diin kendisile gorii~en 
bir muharririmize demi$tir ki: 

«- fstanbula istirahat etmege gel • 
dim. F akat ayni zamanda yeni biit<;ede 
aynlan 500,000 lira tahsisatla lzmirde, 
istanbulda ve bilhassa Gureba hastane· 
sine ilave olarak yap1lacak olan paviyon 
ve anfi i&lerile me~gul oluyorum. 

Yurdun her tarafmda saghk i&leri is· 
tenildii:ii &ekilde yiiriimektedir. Y eni ya· 
p1lacak olan hastane ve paviyonlarla 
biiyiik bir ihtiyac kar$Ilanmi& olacaktn.» 

S1hhiye Vekili Hulusi Alata§ daha bir 
miiddet ~hrimizde kalacaktn. 

$EHIR ISLER/ 

Rumelihisarmda bulunan 
eaki tatlar 

Bebek - 1stinye yolunun ac;Ilmast mii
nasebetile kesilmekte olan Rumelihisan 
mezarh~nda Tiirklerden evvelki devre 
aid tariht mezar ta§lannm da t;tkmakta 
oldugu goriilmii§tiir. Miize ve Belediye 
idaresi 1bunlar1 birlikte tetkik ederek 
tariht klymeti olan ta§lart ayiracakhr. 
Ayrtlacak ta§lar muhafaza altma all • 
nacaktJ.r. 

Yeni in§aat 
Kanunusaniden haziran nihayetine 

Tefekkiir ederiz 
1 Hareket halindeki tre

ne telgraf kabulii 
meselesi 

Bundan bir miiddet evvel, istan
bul Telgrafhanesine miiracaat ede
rek hareket halinde bulunan bir 

Sus vapuru 

seferlerine ba,byor 

Denizyollar1 idaresi, sefer 
tarifelerinde yeni 

tadilat yapb 
trendeki yolcuya telgraf gonder • Denizyollan idaresi mevcud hatlann 
mek istiyen bir arkada§lmtzm kar- ) st'fer tarifelerinde baz1 degi§iklikler yap
§Ila§hgt vaziyeti kaydetmi~, tren- 1 mi§hr. 

I lere de telgraf kabul edilmesi la- ,Simdi fzmir - istanbul seri liiks posta-
zim geldigini ileri siirmi.i§tiik. srm yapmakta bulunan lzmir vapuru bun-

Memnuniyetle ogreniyoruz ki, d 
isatnbul Telgraf miidiirliigii, hadi- an sonra haftada bir yerine iki sefer ya· 

1 
pacaktu. Bu suretle fzmjr yolculan bii-seyi hassasiyetle ele alm1~, geni§ -

bir tahkikat yaparak vaziyeti tes- yiik bir kolaylrga kavu9mu§ olacaktir. 
bit etmi~tir. Filhakika, hareket ha- j Sus vapuru be~ agmtosta seferlerine 
Iinde bulunan her trene telgraf ka- \ ba§hyacaktJr. Susun Band1rmada siir'at 
bul olunmaktadtr. Ancak, bu tel- ~ katarile telakisi hususunda temas etmek 
graflarda adresin vazih olmast, ) iizere Ankaraya giden Denizyollan h-
mevridin behemehal yaztlmasl la- letme ,Sefi Zekeriya §ehrimize donmii§tiir. 
Zlmdir. ' Yeni §ekille Band1rma tarikile fzmir - 1s-

Telgraf idarelerinin mevzu tanbul yolu bir giine inmektedir. 
usuller dairesinde ve muayyen bir $imdive kadar donii~lerinde ,Sarkoye 
iicret alarak bu gibi telgraflan ka- ugnyan Imroz postalan bundan sonra bu 
bul ettigine gore mesele yoktur. j iskeleye ugram1yacak ve buna mukabil 

Yukanda si:izii gec;en telgrafta ) Karabiga postalan donii§lerinde $arkoyii 
1) mevrid bulunmamas1 yiiziinden tel- tutacaklardir. 
~ graf gi§e memurunun boyle bir tel- 1 ---------------

graft almakta tereddiide diismesi MOTEFERRIK 
ve hatta almamas1 kadar tabii bir l 
9ey olamaz. j 

istanbul Telgraf miidiirliigiiniin 
§11 meselede gosterdigi hassasiyet, ~ 
cidden takdirle kayde deger. 1 

T e!tekkiir ederizj 

Tiirkofiste yapdan 

son degifiklikler 

Hazine avukatlar1 gezintile· 
rinde davadan bahaet· 

miyecekler! 
istanbul Muhakemat miidi.irli.igune 

bagh Hazine avukatlan bugiin Hiinkar
suyu mesiresinde senelik gezintilerini 
yapacaklardtr. Avukatlar bu gezinti ic;in 
evvelemirde aralarmda dava i§lerinden 
bahsetmemek karanm verrni§lerdir. 
Kim gezinti esnasmda davadan bahse • 
derse para cezas1 verecektir. 

kadar olmak iizere §ehrimizdeki son alti y eni tayinler, biitiin 
ayhk in~at hakkmda bir istatistik tan-
zim edilmi~tir. Buna nazaran kanunu • aJak;:tdarJara bi)diri)dj 

Hazine avukatlarma ne~'eli bir gun 
ge<;irmelerini temenni ederiz. 

Vindsor Diikiiniin seyahati 
Vindsor Diikiiniin gelecek ay §ehri -

mize gelip bir miiddet Adada ikamet e
decegine dair yaz1lan haberler, sab1k 
Krahn Akdeniz sahillerinde seyahate 
t;IkmaSI dolayisile yap1lan bir tahmin -
den ibarettir. Vindsor Diikiiniin muhte
mel seyahatinden §ehrimizdeki alaka -
dar mehafil haberdar degildirler. 

sanide 13 ev, 8 apartunan, 3 diikkan ya- _ 

p!lmi§, 138 bina tamir edilrni§tir. Tiirkofisin dahill ve harici te§kilatm· 
~ubatta 14 ev, 7 aparbman, 2 diikkan da yap1lan degi§iklikler hakkmda alaka

yapilmi§, 133 bina tamir olunmu~tur. 
Martta 38 ev, 15 aparbman, 6 di.ikkan darlara emirler teblig edilmi§tir. Londra 

yapilmi§, 240 bina tamir edihni§tir. ticaret konseyeligimize tayin edilen fs--
Nisanda 24 ev, 12 aparhman, 5 diikkan tanbul Tiirkofis miidiirii Suphi Ziy,a bu-

yapilmJ~ , 191 bina tamir edilm~tir. giin Londraya miiteveccihen Brendizi ta· 
May1sta 47 ev, 30 aparhman, 7 diikkan rikile ve vapurla hareket edecektir. Mer

yamlml~, 311 bina tamir edilmi~tir. . , sin Tiirkofis miidiirliigi.ine tayin edilen 
Haziranda 33 ev, 1? ap!j.rh~an, 2 diik- Londra k.onseyemiz Mabmud Celaled -

ktin yap1Im1~, 361 bma tamll' olunmu~- ~ · 'f . · d t 'kt em1 
~~m vazr esm1 evr~ t1 en sonra m e-

tur-. ' KOLTOR ISLER! ketine danec~ktir. 
Istanbul Tiirkofi~ direktorliigiine layin 

Yiiksek Ticaret mektebi de edilen lzmir direktorii Cerna! Ziya p,a • 

Maarife ge~iyor 
!ktlsad Vekaletine bagh olan Yiiksek 

Ticaret ve 1ktJsad mektebi 938 - 939 
ders yilt ba§mdan itibaren Maarif Ve • 
kaletine devredilecektir. 

Mektebin ders y1h ba§ma kadar yeni 
muallim ve idare kadrosu M.aarif Ve
kaleti tarafmdan gonderilecektir. 

Bursa muallimleri Edirneye 
gidiyorlar 

1ki giindenberi §ehrimizde tetkikat 
yapmakta olan 33 ki§ilik Bursa ilk mek
teb muallimleri kafilesi bugiin Edirneye 
gidecektir. 

Mekteb kooperatifleri 
938 • 939 ders yilt ba§mda ilk ve orta 

mekteblerle liselerde mevcud koopera
tifler esash bir te§kilata raptedilecek
tir. Bunun ic;in yeni bir nizamname ha
z1rlanmi§ ve biitiin mekteblere bildiril
mi~?tir. 

Oniimiizdeki ders yilt ba~mda c;ah§ -
maga ba§hyacak olan kooperatifler, 
ayni zamanda fakir ve kimsesiz talebe
nin kitab, elbise ve saire ihtiyacm1 da 
kar!ithyacakbr. 

Mekteb kooperatiflerine c;ocuk veli
leri de hisse senedi almak suretile i§ti
rak edebil eceklerdir. 

~ehir, 24 teftif mintakasma 
ayrtldt 

istanbul mekteblerinin siiratle ve ko
Jayhkla tefti§ edilmesi it;in yeni tefti§ 
mmtakalarma ayrlld1gmi yazm1~tik. 

Ogrendigimize gore, istanbul, ilk ve 
orta mektebleri, ecbeni ve ekalliyet li
l)eleri 24 tefti§ mmhkasma avnlmishr. 

DENIZ IST~ERI 

Mehtab aafaat 
~irketi Hayriye agustos mehtab1 ic;in 

fevkalade bir mektab safas1 program1 
hazulamaktadl.r. Bogazm en giizel ge
cesinde yaptlacak olan bu seferki meh
tab safasmda daha c;ok vapur kaldm -
lacakhr. 

~irket, fevkalade ragbet goren cu -
martesi postalan ic;in de bu hafta ay -
nca bir program haztrlamt~tir. 

Deniz tarife komisyonu 
Deni:zJbanka bagh miiesseselerin tari

felerini tesbit eden komisyon bugiin 
Deniz Ticaret miidiirliigiinde toplana
rak Denizyollan tarifesinin tetkikine 
ba~hyacakbr. 

76 nm tecriibesi 
~irketi Hayriyenin Halicdeki tezgah

larmda yap!lan 76 numarah yeni vapu
run resmt provas1 yarm yapilacaktJr. 
Bu provalan mi.iteak1b vapur sefere 
ba§hyacaktli', 

zartesi giinii §ehrimize gelecektir. 
Hamburg ticaret miimessilligine tayin 

edilen lzmir Ticaret Odas1 umuml kati
bi Mehmed Ali lstanbulda bulunmakta
dlr. 

lskenderiye mlimessilligine tayin edi • 
len Bombay ticaret miimessilimiz T urh,an 
Boray temas i~in merkeze gelmektedir. 

El' an bo§ kalan yerlerle kadroya ye· 
ni konulan yerler i~in yeni tayinler ya
prlacaktJr. 

VI LAYETTE 

Mesai aaatleri heniiz 
degi§medi 

Devairde fastlasiz 6 saatlik mesainin 
iyi netice vermedigi cihetle ayba§mdan 
itibaren dokuzdan on ikiye, on iic;ten on 
albya kadar c;ahr:nlaca~ hakkmdaki ha
berler henii:z: kat'! degildir. Filhakika 
11imdiki §eklin muvaf1k olmadJgi anla
silmakta ise de arada daha zaman ol
dugundan, kat'i mesai saati ancak ay
ba§mda tesbit edilehnecektir. 

ON/VF.RSITEDE 

Askeri kamplar 
tlniversitenin ikinci devre asked 

kamplan agustos bidayetinde bitecek, 
iic;iincii devre kamplan ba§hyacakhr. 
Liselerin de 11 temmuzda ba~?hyan as
keri kamplar1 2 agustosta nihayete ere· 
cektir. 

lklim tedavisi icin malumat 
istenildi 

ikhsad Vekaleti Turizm biirosu Uni
versite Trb Faki.iltesinden memleketi -
mizin iklim tedavisi bak1mmdan arzet
tigi imkanlar hakkmda malumat iste -
mi~tir. tl niversi te T1 b Faki.il tesi profe . 
sor ve de<;entleri bu huo;us hakkmda bi
rer rapor tanzim edip tkhsad Vekaleti
ne gondereceklerdir. 

SAGLIK ISLER/ 
Atinada toplanacak bbbi 

kongre 
16 ve 17 eylulde Atinada toplanacak 

olan Balkan memleketleri kulak, bogaz, 
burun hastahklan kongresine istanbul 
Universitesi namma kulak hastahklan 
do~enti doktor Ekrem Behc;et Tezel i§· 
tirak edecektir. ---1, dairesinin kadrolari 

1§ dairesinin yeni kadrolan diin teb
lig edilmi~ ve yeni tayin ve becayi§leri 
yap1lan memurlar haztrhklara >ba~la • 
llll§lardtr 

Eglence yerlerinden ahnan 
e . 

., , . ,1,.r Sl'Ql , , 
Eglence yerlerinden evvelce alman 

yiizde k1rk resim yiizde o;n.a indirilmi~
ti'. Bu yiizde • on' resmin yi.izde yirmisi 
damga, yiizde yirmisi belediye, yiizde 
otuzu tayyare ve yiizde otuzu da Da • 
riilaceze hissesi olarak tesbit olunmu§
tur. 

Nevyork sergisine gonderile
cek eserler 

Nevyork sergisine gonderilecek baz1 
eserlerle bu sergi it;in laz1m olan e§yayl 
ve tariht eserlerin fotografisini hazJrla
mak iizere Ankaradan §ehrimize bir 
heyet gelmi§tir. 

Rasadhane miidiiriimiiz 
ameliyat ge~irdi 

Rasadhane miidiirii Fatinin goziinden 
bir ameliyat gegirdigi haber ahnmi§hr. 
Ktymetli alimimize get;m~ olsun der 
ve s1hhatler dileriz. 

Doktor F ahreddin Kerimin 
il!tirak edecegi kongreler 

Agustosta Miinihte toplanacak olan 
Higi!me Montal ve Romada toplanacak 
olan Criminologi kongrelerine hiiku • 
metimiz namma profesi:ir Fahreddin 
Kerim Gokay i§tirak edecektir. 

Tiirkofis asba~kam geldi 
Tiirkofis asba~kam Celal Yerman diin 

Ankaradan §ehrimize gelmi~tir. Celal 
Yerman dun bir k1s1m maddelerin stan
dard! ic;in ic Ticaret Umum miidiirii 
Miimtaz Rekin riyaseti altmda sehri -
mizde yaptlan ic;timah>rla alakadar ol
ffi'U§ ve sonra Tiirkofis !st:>nbul ~ubesin
de cahsm1~tir. Asba§kan, istanbulda bir 
miiddet kalacakhr. 

Karadeniz is mn1takalarmda 
tefti§ler 

Bir miiddettenberi sehrimizde bulu
nan 1::? dairesi reisi Eni~ Behic; diin Tari 
vapurile Karadeniz i~ bOle:elerinde tet
kik seyahatine t;Jkmi~hr. Enis Behic; bu 
seyahati ikmal ettikten sonra diger i§ 
bolgelerini dol11.sacakhr. 

Diinkii yagmur 
istanbul ve yurdun miihim bir ktsmi, 

evvelki gece sabaha kar111 hie; beklenil
miyen bir zamanda miithi§ gok giiriil -
tiileri ve sim§eklerle ba~hyan bir firh
na ve yai'i;mur sagnaihna ugram1~hr. 
Yagmur, fasilasiz ve bi.itiin §iddetile al
b saat kadar devam ettikten sonra ogle 
iizeri hava ac;m~tJr. 

F1rtina ve yagmur denizde bulunan 
merakibe de bir hayli korkulu anlar ge· 
c;irtmi§tir. 

Kandilli Rasadhanesinden aldigirnlz 
malumata nazaran, ruzgar, evvelki ge
ce dort buc;ukta azan:t 12 metre siirati 
bulmu§, riizgarla kar1~1k ~iddetli yag -
mur yagmi§hr. 

.Yagmur, diin sabah saat be§ bu~uk -
ta ba§lamu; ve saat yedide 9, 5 milimet
reyi bulmu§tur. Hava ogleden sonra a
~;Ilml§tli', 
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Siyasi icmal 
Paristeki gorii,meler 

n:::::;a ransada, fevkalade par lak rne~l u-- ;imle kar~1lanan ingiltere I<r~!il 
F ransa Cumhurreisi Paristek1 re= 

mi ziyafette, biitiin diinya taraf1n~~ 
merakla beklenen nutuklarmJ soy!edl.~ 
Avrupa meselelerine kar~I lngiltere 1

' 

F ransanm ne vaziyet alacaklan bir der' 
ce bu nutuklardan istidlal edileceginde 
po]itika alemi Paristeki merasimle ,c 
alakadar olmu~tur. 

Yalmz sozle kalmay1p Pariste ~~hf 
kararlar verilmesi de ihtimal dah1hn 
bulunduglindan biitiin devletler, ingildte~ 
Krahmn seyahatine daha ba&lama 1 

evvel, biiyiik bir ehemmiyet atfetmi~le 
di. Bu kararlarm yanh& malumat ve esli 
sata dayanmamas1 ve tamiri giic; bir hi 
taya dii$iilmemesi i~in Hitler'in ya~e 
harbi ve adeta hususi ekisi bulunan r~r 
ba&I Wiedemann Londrada fngilit pt 

riciye N azrn Lord Halifaks'la ut~ 
miiddet gorii~mii&tiir. 

Bu suretle Lord Halifaks Krahn bt' 
raberinde Parise giderek F ranSIZ Haric 
ye N azm Bonnet ile gorii$meden e"'~ 
Hitler'in erne! ve fikirlerini en yaklll 1 

dammm agzmdan dinlemi$tir. 

lngiliz hiikumet mehafilinde soyle\ 
digine gore, Hitler'in Cekoslovakyads 
Almanlarm ya~ad1klan Siidet havalisi 
Almanyaya ilhak fikrinde olmadJgJ 1 

Siidet Alman partisi tarafmdan goniil fl 
zasile kabul edilecek herhangi bir anlja~ 
may1, bilakaydii $art, tasvib edecegi . 
giliz Hariciye N azmna tern in edilmi~U( 

Binaenaleyh, ne lns;;iliz ve Fran~ 
devlet $eflerinin soyledikleri nutuklardl 
ne de iki taraf Hariciye N azirlarl aras~ 
da, Pariste ba&hyan gorii~melerde, P.l. 
manyamn Siidet havalisini zaptetmek ~ 
yetinde bulundugu faraziyesine yer "er 
mege hacet kalmami~tJr. Hitler kendi yr 
km adamile Paris gorii$meleri arifesin~ 
ingiltereyi tatmin edecek surette Al!l13 

politikas1 hakkmda lngiltere hiikumeti~ 
tenvir etmekle iki biiyiik devlet arasJnd 

samimi anla$ma tesisi ic;in, bir za!l18 

ba~hyan ve lakin Avusturyamn Almall' 
yaya iltihak1 hadisesi iizerine yar1da kdt 
Ian temas ve miizakereferin devamma 
yol a~Ilm1~ oluyor. 

t ,. 
Almanya, Pariste, ngiliz devlet 

damlannm y;mh~ malumata dayanP.r~ 
Fransa ile yeni kararlara gelmelerl~ 
mani .old gl,l gibi Cekoslovaky hUkuJll( 
ti de !;ti mem1ekette ya$Jyan- muhtel~ 
milliyetleri ve bahusus Siidet Almalll'' 
nm memnun etmek maksadile dii$iinmef 
te oldugu anayasamn esaslanm kararlsr 

·~ tmp ilan etmi~ ve bu suretle kendisin1 

t· uzla~maktan imtina etmedigini ispat t 
mek istemi~tir. 

Lakin, bu esaslar, ne Siidet Almall' 
!an ne de diger milliyetler taraf1nd3~ 
memnuniyetle kar§:lanmami§tir. Siidet h~' 
valisine, Almanlann istedigi gibi mJr 
tariyeti haiz bir eyalet diyeti, yani m3 

dr 
halli parlamentosu verilmiyecektir. 0 3 

kmm yarlSindan ~ogu Cek olan Bohe~ 
ya i~in boyle bir meclis te~kil edilecekll1' 

Siidet havalisi i~in §imdikinden , daha gf 
ni~ ademi merkeziyel esast iizete, nahi)'e' 
vi bir idare verilecektir. Ayni tarz1 idarl 

Ceklere de verilecektir. Bu nahiyevi idJ' 
• el 

relerin miimessillerinden Bohemya D1Y 
Meclisi te§kil edilecektir. Boyle bir J'llec' 

liste Almanlar ekseriyeti haiz olaml)'a. 
II' caklard1r. Siidet Alman partisinin me~ 

libini ihtiva eden muht1r~mn <:ek hi.i~ 
ne 

meti tarafmdan bir Fran;-,.,: gazete:l 
if•a edilmi• olmas1 ve bu muhtlradak1 l' ' ~ A(• 
saslar iizerinde <;ek hiikumetinin bu r 

tl~ 
man partisile miizakerede bulunmaksJ 

&' 
milliyetlerin vaziyetine a!d yeni anaYil5 

Y1 kararla§tirmi§ olmas1 Alman unsll(ll' 

nu son derece dilgir etmi~tir. 
~~ 

Paristeki gorii&meler ba~lamadan t 

vel burada ba~hca mevzuu te§kil edt 
cek Siidet Almanlan meselesile AJmall 

yamn bu meseleye kar§l tutmu§ oldllS
11 

prensipin lngiliz ve Frans1z devlet adalll' 

lannm malumu olmas1 Avrupa sulh11ll
11 

kurtaracak kararlarm isabetli olm.a51JI
1 

yard1m edecektir. l 
el 

Bunun i!_<in lngiliz ve FransiZ de" 

~efleri nutuklarmda mii§terek maksad)arl 
s~t: 

sulhun muhafazas1 oldugunu ve fran. 
U' 

lngiliz anla§masmm herhangi suretle 
I i• 

'<iincii bir devletin aleyhine tevcih edi ~ki 
yecegini ehemmiyetle kaydetmi§ler "e 1 

~memleketin mii~terek rejimi olan deJ'Il~ 
te 

rasi hakkmda alelusul medih ve sitaY1
' 

bulunmu§lard1r. 

Muharrem F eyzi TOG~ ,_, 
Cum h u r _i y eJ.~ 

NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : { TUrkiye aa_rlc 
Y lcin icJJJ 

Senelik 1400 Kr. 2700 ((f• 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
ti< ayhk 400 • 800 • 
Bu •yhk 150 • ~oktuf 
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Hadise!er aras1nda 

SON HABER LER Kitabs1zhk ve kotii 

k. I I kitab 
Yunanistanda I ze ze e G :~e=e=·~u·::::u~~.:·:~~~ 

0 " 18 k 0 0 olmiis ve iiz. teblerimizin gramer kita-
Dost memlekettekl felakette ·~· . ' y bma ihtiyacmdan bahsederken, lJU 

I ko o 1 t r hiikumet seri tedbirler aid• sahrlar1 yazmt,hm: 
erce 1,1 yara anmi, I ' «Cumhuriyet'in roportaj muhar-
Atina 21 _ Ba&vekil Metaks,s ve Skala, Halkusi ve Nea Palatia civan: riri arkada1rmrz, diin, ilk mekteb 

dlr. C.imdiye kacar oJenlerin sayiSI 18 1 kitab/arrnrn berbadlrgw t hakkrnda refikas1 dun hareketiarz mmtakasmi ge- "' 
zerek felakete uj:'inyanlan ziyaret etmi~. bulmu&tur. . I (berbadlrgr, tabir bu) ogretmenler· 
Yard1m i•lerini tefti& eylemi& ve icab eden Oro~? hapisanesi enkaz halme ge • den duydugunu yazryordu. 

• mi•tir Uc; jandarmadan rnaada mahpus- T k k't b · t · d talimat1 b1'zzat vermi•tir. • · 5 1 k « e r a 1ns emrn en sonra 
• lardan da uc. ki&i olmu~ ve a~lr 0 rna kt b k't bl d b b dl k, Butiin hareketiarz mmtakasmdakilere . d I H · me e r a arrn a er a r 

h I b I iizere bm;oklan a yara anml&hr. ap1- ' 
. emen dun oturacak yer er u unmu& ve d d 480 mahpus askeri kit' a- hayret verici bir vasrl olmaktan 
1 j • · d') · · B' h t tre- sane e mevcu ~&e wen temm e 1 m~&hr. Ir . as. ane ' Jar tarafmdan muhafaza edilmektedir. ftkmrvtrr. Bunu kaf keM yaz • 
~If aglr yarah~an Atmaya getJr~~ ~~r~a: 1 

Bu mmtakada yaralananlarm a dedi 80 i drk. F akat ilk mekteblerimizde ki
l YKahlar Ise zelzelh sahast. d t • bulmu~tur. Bunlardan 56 smm yaralan tablarrn berbadlrgrnr bile aratan 
dan. lzllhac; seyyar astane enn e e tehlikelidir. Hafif yarah olup Salibiah • ba1ka bir kotiiliih var: Kitabaizlik. 

avo' a tm~ alm14mJ&kt~r: . ..1d .. ~.. 4 mer tarafmdan tedavi edilenler de pek «Bazr derslerin kitabr yoktur. 
ropos ta l&mm o ugu ve 1 0 ~ • • 

ki~inin de yaralandigl resmen bildiril - c;okNtur. p I t'a' da iskana elveri•li bir tek «Md eselaG, krtaba en ztyade muh-
mek d' ea a a 1 ., . • tac ers: ramer. 

Kte Jr. . • y • I bile ev kalrnami~hr. Halk1 de Jse hasara 
ral ve Vehahd felakete ugnyan ara ~ k d «Gramer, ki tarillerile, misalle-

t I f h bb I · · b'ld' · ugram!Yan ev pe az Jr. rile, temrinlerile bir kitabrn maz-l e g~a c;ekerek mu a et enm I umw Ba&vekil Metaksas zelzele mmtakasJ-
erdu. . . k k 1 I k • d 1 but rehberigine tarihten de, cog • 

F 1 ~ ·a l , 'kt na gJtffil$, a~J ta a an ara as en c;a 1r ar 
e aketze e errn mr art . · · t' ralyadan da, yurd bilgisinden v.s. tevz1 ett1rm1~ Jr. 

A tina 21 - Atina ajansJ, diink~ ~e.I· Aihr yarah olanlardan birc;oklar1 bu- den de lazla muhtac bir derstir; 
2elenin I 8 ki&inin oi~miine ve .80 kl$l~In ray a nakledilerek biitiin hastanelere yer- ned en kitabsrz brrakrlryor ?» 
Yaralanmasma sebeb1yet verm1~ oldugu· Ie$tirilmi~lerdir. Hemen hepsine ameliyat Ge!ren sene bu sahrlart yazdt • 
nu haber vermektedir. yap1lmaktad1r. g1m zaman mektebler iki sene gra-

Yeni talsilat CUMHURfYET - Dost ve miit· mersiz kalmi!Jh; ge~en ders senesi-
Atina 21 (Hususi) - Evvelki giin- tefik Yunln milletinin u~radJ~l bu fela- ni de gramersiz ge!rirdiler: Etti ii~, 

kii zelzelenin tahribatJ ilk tahminden ketten dolayl duydugurnuz umuml tees- oniimiizdeki sene i~in de kitah ol
fazla bulunmaktadlr. Bu zelzeieden en siirii izhar ve samimi taziyelerimizi beyan madtgmt biliyoruz. 
ziyade miiteessir olan yerler Malakasa, ederiz. N d kl • b 

••••• •""'''"'""'""''"""IIIIIIIIIJJJJIJIIIIIllliiJIIIIIJIIJ/fiJIJIJIJIIJIJIIJIJIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllJIIIIIIIUIUUIUoo oo ooooooooooo•••• e en !rOCU ar gramerstz Jra• 

d M I• J k1hyor? 
I 940 Olimpiya IDI acar- ta yan Rivayet halinde dola,an bir se· 

bl.tti• bebe gore «heniiz yeni tiirk dilinin 
Finlandiya yapacak konusmalar'I gramer kaideleri teshit edilmemi,-

' tir de ondan.» 

lielsingfors'da yalniz at· Miizakerelerde tam bir Fakat ben nereden ~1khgml bil-
' medigim hu hiiviyeti m~hul, ser· 

letizm ve yiizmeler i, ve gorii~ birlisii seri rivayete kar,l da, ge!ren sene, 

I k hasJI oJdu ayni yaztmda, foyle diyordum: 
yapl aca «Eski ve yeni dillerimiz ara:srn-

Briiksei 21 - Beynelmilel Olimpiyaa Roma 21 - Macar devlet adamlari- da, esaslr kaideler itibarile gramer 
komitesi reisi Kont Bayye-Latur, Fin • nm Roma'y1 ziyareti sonunda a§ag!daki clegil, sadece liigat larkr vardrr. 
landiyanm 1940 Olimpiyad oyunlanm teblig ne~redilmi§tir: Y eni kabul edilen, telerruata aid 
Japonya yerine Helsingfors'da tertib et • «Macaristan Ba§vekili M. 1mredi ve bazr tek tiik kaideler, ogretmen • 
lnegi kabul etmi~ oldugundan malumat Hariciye Nazm M. Kanya, italyaya ler taralmdan talebeye kitab hari
a!m!&hr. Olimpiyad oyunlanm tertib ede· yaptJklan resmi ziyaret esnasmda, Du<;e cinde kolayca anlatrlabilir. Tiirk 
~k olan Finlandiyahlar, an'anevi atle • ve Hariciye Nazm Kant Ciano ile, iki 
tJ'zm ve yu··zu"cu"'lu"k mu"sabakalarini tert1'b b l dili gramersizdir demek, tiirk dili memleket arasmdaki miinase et erin esas 
edeceklerd1'r. C1'men u"zer1'nde hokey ve d I k 'Ih kanunsu~dur, hiikumetsizdir, asa-. mahiyetinde mevcn samimi i ten 1 am 
bisiklet miisabakalan yapllmlyacakhr. alan uzun gori.i~elerde bulunrnu~lardir. yi,sizdir demekle bir olur. Dil seV· 

Yenl• b• k Bu gorii~meler esnasmda ltalya ve Ma- gisile gramer dii~manl1grnt telif et
Jr . ro or caristanm gerek kendi aralarmda vc ge- mek miimkiin degildir. $u diinya 

Bir tayyare Atlas okya
nusunu 13 saatte ge~ti 

Sen- Jan. do-ter- nov 21 -Mer· 
kuri tayyresi., Atlas Okyanusunu saatte 
takriben 241 kilometre katetmek suretile 
13 saat 29 dakikada i~mi§tir. Bu tayya
re, lngiliz Kral ve Krali<;esinin ziyaretin~ 
~e.n bahis gazeteleri ve zu ziyarete aid 
fihmleri naklet:mektedir. (a.a.) 

Monteral 21 - fngiliz hiikiimdarla~ 
flnJn Parisi ziyaretine aid filimleri Kana
daya getirmekte olan Mercury tayyare
sj bugiin saat 15.20 de buraya gelmi§tir. 

Monteral 21 - Mercury deniz tay • 
Yaresi saat 17 de Nevyorkta hareket et ~ 
rni§tir. Bu tayyare ingiltereden Kanada
Ya 20 saat 20 dakikada gelmi§tir. 

Makarna fabrikatorlari· 
Ankaradaki n1n 

temaslart 
Ankara 21 (T elefonla) - Muame

!e Vergisinde yapllan son degi&iklikler 
d?iaytsile Daz1 makarna fabrikalan sa • 
. h1blerinden miite$ekkil bir heyet, bugun 
~nkaraya geldi. lktisad ve Maliye Ve
d aletlerine ayn ayn miiracaatte bulun ~ 
d u. Heyetin miitaleasma gore, Tiirkiye• 

e makarna istihsalatmm yandan fazla· 
sm, biiyuk istihsal yapan gayritiirk mii
te ·bb · 1 ' 15 er Yapmaktad!r. 
k Bu buyiik fabrikalar te~viki sanayi 

anunundan istifade ettiklerinden ka -
~a~c, bina ver~~:ilerile belediye resimle • 
I n e muafiyetiere mazhard1rlar. Kii~;iik-
~{e gelince, yeni kar.un muamele vergi-

51 el de miikellef tuttugundan imalatha
ne · · d enm kapatmak zorunda kalacaklar -

1r. 

Hevetten Semsi Demirkan dedi ki: 
«- fmalathanelerin eskisi gibi mua -

mele vergisinden istisnasJ kabil olmadigJ 
takdirde hie; de~ilse istihsalleri nisbetinde 
rnaktu vergiye tabi tutulmalanm rica et
mekteyiz.» 

Misir Ba§vekili Londrada 
Londra 21 - M1s1r Ba~vekili Mah

mud Pa~a bugiin Cemberlayn tarafmdan 
kabul olunmu$tur. Miilakat, vanm saat 
siirmii&tiir. 

Fransada bir grev hareketi 
Donai (Fransa) 21 - Anzin havza-

3Inda ba§hyan grev hareketi endi§e ver -
mege ba§hyan bir tarzda siiratle diger 
havzalara da sirayet etmektedir. 

rek diger devletlerle ve ezciimle Tuna haritasr iistiinde, bize, dilini ve 
havzasJ devletlerile alan miinasebetleri • mektebini gramersiz brrakmr¥ tek 
nin muhtelif safhalan tafsil.itile tetkik edil bir memleket gosterebilir misi • 
mi~ ve iki hiikumetin tam fikir mutabakati niz ?» 
mii~ahede olunmu~tur. ftalya ve Macaris- Biz «yeni di1» derken tiirk~eyi 
tan rniirnessilleri, Roma protokollarmm b1rak1p ~inceyi almtyoruz. Dilimi
iki devleti alakadar eden politik ve eko- zin biinyesinde ve kaidelerinde de· 
nomik tam muteberligi iizerinde mutab1k ~. b' k t f f 

R gi,en 1r fey yo tur: za et, s1 at kalmi§lardJr. ltalya ve Macaristanm, o-
ma • Berlin mihverinin hedeflerile ahenk- terkibi, ahenk kaideleri, ciimle te,-
li politikalannm ilham noktalanm te§kil kili ilah ... aynidir. Yalmz yabanci 
eden sulh ve adalet hedefleri, enternasyo- kelimeleri tasfiye ed iyoruz. Y a • 
nal sahada, nizam ve sulh eserini samimi banc1 kaideler zaten ii~ sene evvel 
surette istiyenlere a<;Jk olan daha geni§ mektehlerde okutulan gramerleri
ve daha semereli bir i~ birligi i<;in hakiki mizden !rlkartlmJ,h. Hala hangi 
esaslar te~kil eylemektedir.» gramer kaidelerinin tesbitini bek-
Macar Hariciye Naztn doniiyor liyoruz? 

Roma 21 - Macaristan Haric1ye Y eni kaideler tesbit edilecekse, 
N azm M. Kanya, Kont Ciano tarafm - haniya, nerede? Mekteblerin gra· 
dan §erefine verilen ziyafetten sonra diin mersizlik felaketi dordiincii ya~ma 
ak§am buradan hareket etmi§tir. 

bas1yor. Eger yeni dilimizin yeni 
Mussolini, Roma protokollarrndan gramere ihtiyac1 varsa bu felaket, 

bahsetmemi~! mekteblerimizin e'iginden d1far1 
Belgrad 21 - Macar devlet adamla- ugram1,, biitiin memleketi sarm1' 

nmn italyayl ziyaretlerinden bahseden demektir: ~iinkii, bu takdirde, yal
Samuprava gazetesi, bu ziyaretin yeni bir mz mektehler degil, guya iistiine 
vaziyetin mukaddemesini te~kil edecegi- titredigimiz koskoca tiirk dili de 
ni, <riinkii Roma protokollanmn ii<;iincii 
ruknii olan Avusturyanm ortadan kalk - gramersiz kalmt\1 demektir • 
m1~ oldugunu yazmnktadu. Kitab derdi hu gramerden de i-

Bu gazete, M. Mussolini'nin nutkun- baret degil: Ilk mekteblerden uni
da ftalya ile Yugoslavya arasmdaki ih- versiteye kadar kitahs1z veya ki • 
laskarane dostluga miiteallik olan f1kra- tablart eksik, hozuk, berbad ders
smm Yugoslavyada pek ziyade .nazan ler pek ~ok. Sonra bir fakiiltede 
dikkati celbetmi§ o!dugunu, Du<renm Ro- yiizde yetmif sekiz gencin smtfta 

a protokollanndan bahsetmemi~ olmasl· kalmas1 mes'uliyetini gencl1'g~e, a· 
m k . "k" d k't ld 
nm bunlann art! nu ubml ends~ 1 0 • 1 ~ • ilelere filan yiikliiyoruz. Kitabstz 
g~una deialet etmekte u un ugunu 1 ave 

ders, notas1z mnsiki gibi bir « i,-
etmektedir. (a.a.) kembei kiibra» ilmi olur. Dii~e~tir. 
Yonan Krahnin dogum Gencligin istikhalini zar oyununa 

1 J d koyarsak, mesele, bir atasoziiniin 
yddoniimii kut u an 1 basil hakikati haline gelecek ka -
Atina 21 - Kral fkinci Jod: her se~ dar sadele~ir: «Zurnada pe~rev ol· 

ne oldugu gibi bu sene de taman:~!~. hu.s~: maz, ne ~1karsa bahtma! » 
si bir surette, dogumunun ylldonumunu PEY AMI SAF A 
diin kutlulaml&tlr. 

Bu hadiseden bahseden gazeteler • di-
yorlar ki: Filistinde yeni hadiseler 

<<Majestenin dogum yJldoniimu husu
si surette kutlulamak hakkmdaki arzusu, 
butiin Elenlerin Krallanna en iyi temen· 
nilerini bildirmelerine bir mani dd~ildir. 
Yirmi sene siiren nifaktan sonra dahili 
sulh, memlekete Kral ]orj'un devri esna
smda p;elmi$ ve Y<~kmda 4 a~ustosta ikin~ 
ci Ylldoniimii kutlulanacak ' Tl Metak-
sas hiikumetinin mill i kaH ·eri de 
gene onun yiiksek himayesinde wl -
Inl§tlr.» 

Kudtis 21 - Havfa civannda kain Ki· 
riyat • Horoshct Yahudi mmtakas1 Ya
hudilcrinden iki erkek, iki kadm ve bir 
c;ocuk dlin ak§am asilerin ~iddetli bir 
tecavi.izli esnasmda telef olrnu§lard1r. A
siler, yangm <;1&:anc1 bombalar atm1§lar 
ve iki binayt tahrib etmi~lerdir. Bu bi
nalarda bulunan iki ki§i komlir baline 
gelerek olmii ~tlir. 

Asilerin miihim zayiata ugrami§ ol • 
c'luklan sovlenmektedir. (a.a.) 

L 

BEY RUT MEKTUBLARI ~ 

V atani kongresi karar1 
merakla bekleniyor 

HEM NALJNA 
MIHINA 

~ niimde, muhtelif de viet miies • 
~ seleri tarafmdan bastmlm1~ bir Sam matbuah Hatay i'inde tavassutun suya 

Sancaktan muhaceretin on 
, 

dii~tiigiinii ve 
binleri 

ka<r tane mecmua duruyor. Bun
lann hepsi papye ku~e denilen parlak ve 
pahah kag1da bas1lm1~hr. Mecmualarm 
mundericat itibarile de, basJldiklan kag1d 
kadar yiiksek k1ymette olup olmadiklanm 

Beyrut, 19 temmuz 
F evkalade Vatani kongresi, Sam ci -

vannda Kudsiyyede Ba&vekil Cemil Be
yin yazhk ko&kiinde topland1. Samdan 
gelen haberlere gore kongrenin bugiinkii 
hukumete miittehiden itimad beyan ede
cegine hiikmetmek !.3z!m ge]iyor. Ancak, 
gene Samdan gelen haberlerden anla~lh
yor ki kongre azalan arasmda ekalliyet
te bulunan bir zumre, hukumetin siyaseti
ne pek de taraftar degildir; gayet mev
suk rivayetlere gore bu ziimre, hatta hii
kumete itimad beyan etmege de taraftar 
degildir; ancak, simdilik isleri o derece
ye kadar gotiirmiyerek hiikumetten siya
setini tadil etmesini istemekte imis. 

Bu rivayetlere gore, bu ziimre &imali 
Suriyeye mensub olan Vatani azasmdan 
miirekkeb bulunuyor. Bu rnmtakada ise 
Sam hiikumetinin Tiirkiye aleyhtan olan 
siyasetine karsJ muhalif olan bir cereyan 
oldugu muhakkakhr. hte, Vatanilerin 
bu ziimresi, hiikumetten Tiirkiye aleyh -
tan olan siyasetini hie; olmazsa tadil et
mesini istiyorlarml$. Halebde Vatani 
kutiesinin direklerinden olan !brahim Pa
sa ile dostlanmn istifasmdan sonra, Ha· 
lebde Tiirkiyeye kar&l dostane bir siya
set takibi fikri daha kuvvetlenmis bulu ~ 
nuyor. F akat, Sam miifritleri, bu ziimre
yi vatana hJyanetle, hi~; olmazsa milli 
meselelerde zaf ~~:ostermekle itham ettik
lerinden bunlar da iddialarmda simdilik 
ileri gidemiyorlar. Bundan dolayJdir ki 
Samdan gel en haberler ve buramn V a
tani muhiti, Kudsiyye kongresinin hiiku
mete itimad beyan etmekle i&lerine niha
yet verecegini soylemekte miittehiddir. 

*** 
Irakm Suriye ile Tiirkiye arasmda ta-

vassutu meselesi, hala bahis ve miinaka
~a mevzuu olmaktad1r. Son haberlere go
re Ba~dad, bu maksadla yapm1~ oldugu 
tecriibelerde muvaffakiyetsizlige ugra • 
m1s imis. Rivayetlere gore lrakm yaph· 
g1 taksim teklifine kars1 serdedilen itira
tm e as1, bOyle bir taksimin Cenevre ka
rarlarma mu alif bulunmas1 hususu imi$. 
Tiirkiye yoklandigJ zaman bu cevab a~ 
lmm!S; Fransaya yap1lan miiracaat de 
ayni cevabla mukabele gormiis; fngilte
re istimzac edildigi zaman da gene ayni 
tarzda bir cevab almmis. 

Bu rivayetleri veya haberleri kayde
den Sam gazeteleri, cevablann ipe un 
sermek tarzmda &eyler oldu~unu soylire
rek bir daha hiddet ve asabiyet gosteri -
yorlar. <<Milletler Cemiyetinin oradaki 
tescil muamelatma nezaret eden komis
yonu Hataydan kogmak, tescil rnuame
lelerine bu komisyonsuz devam etmek 
Cenevre kararlanna muvafikti da boyle 
bir taksim fikri mi bu kararlara muha -
liftir ?» diyorlar. !lave de ediyorlar: 
<<Milletler Cemiyeti, kendisini temsil 
eden komisyonun Hatayda heniiz isi bit· 
medigi halde oradan siiriip <;lkaT!ldigml 
gorduii;ii zaman sanki agzm1 a<;1p bir iti
raz m1 etti? F arzedelim ki ta ksim fikri, 

--- --·-

Maarif V ekili 
J 

sehrimize geliyor 
' 

yaz1yorlar 
Cenevre kararlanna muhalif olsun. Ce- tetkike liizurn gormiiyorum. Mevzuum 
nevre, kendi kararlanna muhalif olan ha· kagid meselesidir. Bu mecmualar, ni<;in, 
reketlere kars' agzml a~;lp soz soyliyen, ku§e kagldma basihyor? Bu kagidm topu 
itiraz eden bir miiessese degil ki taksim 1960 kuru§tur; yuvarlak hesabla 20 lira 
fikrine itiraz etsin !» demek. Bazilannm hayah nihayet bir ay-

Bu miitalealan kaydeden gazeteler, hk olan bir tak1m ne~riyah, bu kadar pa• 
isin bir hak meselesi dej:iil, bir siyaset ve hah kag1da bas1p da devletin parasm1 is· 
kuvvet meselesi oldugunda karar kih _ raf etrnenin manas1 ne? Ku§e kag1ddan 
yorlar ve nihayet Suriyenin de kendi go- sonra gelen ve a§agl yukan onun kadar 
riis tarzmda sebat edecegini ve Hatay beyaz ve parlak olan birinci hamur kag1• 
iizerindeki haklanm miidafaadan bir tiir- dm topu 860 • 950 kuru§tur. Birinci ha· 
Iii vazge<;miyeceil;ini yiizbininci defa ola· mura nazaran, kalitesi biraz daha dii ~iik 
rak bir kere daha tekrar ediyorlar. olan ikinci hamurun topu ise 650 - 850 

* * * kadard1r. 0 mecmualann <;oguna, hatta 
Hataydan hicret etmekte olan Ti.irk bu birinci ve ikinci nevi hamur kag1dlar 

muhaliflerinin miktan tedricen artmakta- bile fazlad1r. Oyle oldugu halde hepsi 
du. Antakyada evvela tevkif ve hapsc- papye ku~eyi tercih ediyorlar. \=iinkii bu 
dilen, sonra da Turk askerinin Antak - parlak kag1da vurgun ve tutkundurlar. 
yay a girmesi uzerine serbest birakiimak· F akat, bu ku~e kag1dma sevdah olan
la beraber Hatay hududu haricine <;1ka- lar, devleti tamamile beyhude bir ziyana 
nlan Zeki Arsuzi, bir miiddet Halebde sokuyorlar. Hi~ olmazsa bu pahah kag1• 
kaldiktan sonra, son giinlerde Sarna gel- da bashklan resimleri, miikemmel bir se· 
di. Samda gazetelere vaki olan beyana- kilde tabettirebilseler ... Hayu, o da yok. 
tma gore Hataydan hicret eden Turk \=iinkii ku~e kagJdma rniikemmel resim 
muhaliflerinin say151 «onbinleri>> bulmu&- basmak i<rin de iyi fotograf, iyi kli§e, iyi 
tur. Bu miktara urnumiyetle mubalaga 

miirekkeb, iyi makine ve iyi makineci is· olarak bak1hyor. F akat, hicret edenlerin 
on binden fazla oldugu soyienilmekte - ter. Bunlann biri aksad, mi, ku~e kagJ· 
d' dma bas1lan resim, daha ucuz kagidlani. 1

rB. I . I A bl E . basJ!anlardan fena <;1kar. Nitekim bizim 
un ar umum1yet e ra ar, rmem- • d · 1 · 1 d k' · 

I b. 'k d h · · I d E I resm1 aue enn mecmua arm a 1 res1m· 
er 1r m1 tar a mshyan ar u. n I d k · 1 L ,_. 1 f b 1 

k E '] h' · 1 d ' G k er e e senyet e ooy e ena as1 m1~tr. <;o rmem er 1cret etm1~ er 1r. ere • 
Arablardan, gerek hiristiyanlardan hie - . Sonra ku~e kag~d! m~ptelalanna ba ~.a 
ret edenler, hemen kamilen Garo politi· bu habe.r de verey1m .. Eger, ya?t~klan gu
kasma uyarak Tiirkler~ kar&J ~iddet;i zel esen gelecek nes1llere yad1gar buak· 
muhalefet hareketlerine filen de i~tirak et- mak istiyorlarsa bu cins kag1ddan vazge~
mis olanlarla bunlarm tesirleri altmda sinler. \=iinkii Paris umumi katiibhancsin
kalmls ve korkmus insanlard1r. Ermeni- de yap1lan bir tetkike nazaran, papye ku· 
lerde ise daha ziyade korku hakim oi • §e, yanm asn g~tikten sonra, eskiyip do
mustur. kuluyor, zarnamn y1prahc1 tesirine daya-

Hicret edenler arasmda Alevilerden namJyormu§. Bu kag1dla bas!lml§ kitablar 
hemen hemen hie; kimse yoktur. Bunlarm kazaen 1slamrsa kagJd!an birbirine yapl
Tiirke kar~1 hareket edenleri hemen ka- §lr ve i§e yaramaz bir hale gelir. 
milen tehdid ve korku altmda imza ver
mi$ insanlar olduklan i~;in hicrete llizum 
p;ormemislerdir. 

Nasyonalist Suriyeliler bu hicret ha
berlerini i~e biraz da mubalai{a katarak 
etrafa yayarken «Turklerin istedikleri 
oldu. Hatay1 ti.irkle~tirmek boyle olur. 
Boyle on binlerce gayritiirk niifus Ha ~ 
taydan <;1kmca elbet Hatay tiirklesecek
tir. Y akmda devam edecek tescil mua • 
melelerinde ekseriyeti temin edecekleri 
muhakkakhr.» diyorlar. 

Hatayda bulunan Arab memurlann 
birer hirer i&ten <;lkanldiklarma ve bun
larm da Suriyeye avdet etmekte olduk
lanna dai: haberler ge]iyor. Bu haberle
rin ne dereceye kadar dogru oldugu ma
lum degildir. F akat, Hatayda resmi dil 
tiirk~;e olduguna gore ekseriyetle tiirk\;e 
bilmiyen pek c;ok Arab memurun vazi -
fclerine nihayet verilmesi tabii idi. Simdi 
bunlar Samda toplanmakta ve hukumet
ten kendilerine vazife verilmesini iste ~ 
mektedirler. 

T. C. 

1 Bolivya - Paraguay 

sulh konferans1 

Boyle k1sa omiirlii ve ekserisini kimse· 
nin okumadJgJ mecmualar i~in, ku§a kag1• 
d1 kullanmak tam bir israftu. Milletin pa· 
rasma yaz1ktu. <;ogu bedava saga sola 
dagltllan bu gibi ne§riyat ic;in. alelade ka
g!dlar kafi ve vafidir. Devlet hazinesin· 
den alman para ile liiks ne§riyat yap1la· 
maz. Bu parlak kag1dlar, rengarenk ba· 
sJ~lar, goz boyamaktan ba§ka hic;bir i§e 
yaramaz ve yalmz, siise, renge, alayi~e 
di.i~kiin oianlan aldatabilir; yoksa ic;inde
ki yaz1lann k1ymetini artnmaz. Bilakis 
kag1d giizel, baskJ giizel, yaz!lar kofsa 
insan sinirlenir. 

Vekil, buradan Ankara· Bitaraf bir heyet, hudud-

Ecnebi memleketlerinde emsali matbu· 
alar, resimsiz ise alelade kag1da, resimli 
ise nihayet birinci hamura bas1hr. Bazan 
da yalmz resimler parlak kag1da bas1hr. 
Hulasa, tasarrufa daima azami ehemmi
yet verilir. Biz, zengin degiliz. En zengin 
devletlerin yapmad1klanm yapmaga hak
k1mJz yoktur. Biitiin Vekaletlerden ve 
miistakil umumi mi.idiirliiklerden, hatta 
devlet sermayesile kurulan bankalardan 
bu ku§e kag1d1 a§k ve iptilasmdan, c;oK 
siislii ve <;ok pahah bro~iirlerden vazgec;
melerini rica ederiz. Matbuat Umumi 
Miidiirliigii tarafmdan bas1lan La T ur• 
quie Kemaliste gibi propaganda mecmu• 
alan, tabii bu tenkid ve temenniden haric
dirler. 

ya hareket edecek lar1 te bite memur edildi 
Trabzon 21 - Klilti.ir Bakam Saffet 

Ankan maivetinde heyeti tefti!?ive re
isi Cevad, ilk Tedrisat mUdUrU 1smail 
Hakki Kalemi mahsus rni.idi.i ri.i Nihad , 
Adil, mimar Arif Hikmet oldugu halde 
19/7 tarihinde Gi.imU~aneden §Chrimi -
ze gelmi§ ve bi.iyi.ik bir kalabahk tara
findan hararetlc kaqJlanmlshr. KiiltUr 
Bakam Uclincii Umumi Mi.ifetti ~ Tab
sin Uz~rin. rnisafiri olmu~tur. 0 ak§am 
Belcdiye tarafmdan Bakan §erefine bU
yi.ik bir ziyafet, di.in ak~am da Atatiirk 
k6§kilnde Vilayet tarafmdan bir gar -
dcnparti verilrn i§ tir. Kiiltlir Bakam ~e
ni l ise insaah yerini. liseyi, klz ensti -
tUsiinU ge~mi~tir . Kiiltlir Bakam rnaiye
tindeki zevatla birlikte bugiin Aksu va
purile ve istanbul yolile Ankaraya ha
reket etrni§tir. (a.a.) 

<;ekoslovakya ekalliyet 
miizakereleri 

Prag 21 - Naz1rlar arasmda kanun 
komisyonu gece gee; vekte kadar mesa
isini bi tirmi§ ve ekalliyetlerin idare 
muhtariyeti hakkmdaki kanun layiha • 
lanm meb'usan meclisi reisine tevdi cl
mi§tir. 

Diger taraftan Ba§Vekil Hodza ekal -
liyetler miimessilleri ile miizakerelerine 
devam ederek muhtariyetc;i Polonya 
delegelerini kabul eylemi§tir. 

Rio • de - Janeiro 21 - Bugiin bur ada 
imzalanacak olan Bolivya - Paraguay 
sulh muahcdesinin hUkUmlerine gore, 
sulh konferansma if;tirak etmi11 olan alb 
bitaraf devletin reisleri hududlart c;iz ~ 
mege ve tesbit etme~e memur edilmi§· 
tir. Paraguay, Puerto Kazado rnmtaka
smda Bolivyaya ticari kolayllklar gos
terecektir. iki memleket avnca arala -
nnda bir ademi tecaviiz pakh imzahya
caktJr. Bu rnuahede Bolivya milli a
samblesi tarafmdan ve Paraguay'da da 
Plebisit tarafmdan tasdik olunacak .. 
hr. (a.a.) 

Askeri terfi listesi 
i~in haz1rhklar 

Ankara 21 (T elefonla) - 30 a~us
tosta c;1kacak olan askeri terfi listesinin 
tanzimi yohmda ilk hamhklara ba&Ian~ 
d!. 

Bu y1l 30 aj:'iustos bayramJ yurdun 
her tarafmda biiyiik merasimle kutlula
nacak, bu arada Ankarada biiyiik ge· 
cid resmi yap1lacakhr. 

Diii;er taraftan Hatayda da askeri 
merasim yap!lacak ve o~renildigine gore, 
kitaahrnlZin gec;id resmine bir cemile ol~ 
mak uzere F rans1z miifr~zeieri de i~tirak 
edecektir. 

Y eni istihkamlar1n 
in~as1nda kullandacaklar 

Prag 21 - l<;timai meseleler hakkm· 
da tetkikat icrasma memur olan naz1rlar, 
i~sizleri bir araya getirecek i& kamphn 
ihdasm1 derpi& etmislerdir. Bu i$si7ler, is~ 
tihkamlar insasmda istihdam edilecektir. 

Ekalliyetler miimessillerile 
temaslar 

Prag 21 - Diin ogleden sonra 1\1. 
Hodza Macar rnuhalefetinin miimessil!e
rini kabul etmi$tir. Miilakat milliyet!er 
meselesi uzerinde cereyan etmi~tir. Ba$• 
vekil bugiin Polonyah ekalliyetin mii • 
messillerini kabul edecektir. (a.a.) 

Macaristanda, idareden 
~ekilen Y ahudiler 

Budape§te 21 - Macaristan Ticaret 
Bankas1 rni.idi.irii M. Filip Vays istifa et
mi§tir. Halefi M. Jan Teleski'dir. Ban • 
kamn direktorlerinden M. Emil $tayn 
da istifa etmi§tir. 

1stifa eden bu iki zat, Yahudidirler. 
Yerlerine katolikler getirilecektir. (a.<>.) 
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Semiha Erciimende: 
- Y avrum, dedi, dogrusunu istersen 

seninle evlenmege pek de taraftar degi • 
lim. Fa kat zannetme ki, ban a antipatik 
geliyorsun .. Hayir .. Y almz ne var, izdi -
vacda sade sempati kafi degildir. Y a bii
yiik bir a§kla, yahud i~timai ve ikt1sadi 
bir sebebin viicudii lazimd1r. ~imdilik bun 
larm hi~ birisi yok .. Biz de heniiz genciz. 
Sen yirmi be~indesin, ben yirmisinde .. 
Du~iiniip ta§mmak, e§imizi bulmak i~in 
onlimiizde epey zaman var .. Biraz makul 
ol.. Ku~iik §Imank c;ocuklara mahsus olan 
inaddan vazgec;! .. 

Erciimend hiddetlendi ve kopiirdii: 
- Eger zengin olsayd1m, boyle 30Y· 

!emiyecektin 1 •• 

Fa kat Semiha sogukkanh sporcu bir 
k1zd1. Sakin sa kin so~iine devam etti: 

- Belki Erci .. Evet, servet, saadetin 
ba§hca diregi degilse de, aile hayatmda 
siikG.net ve rahat! temin eden belliba§b a
millerden biridir .. Sen, §U anda kiic;iik bir 
memursun .. Ben, son zamanlannda c;ok 
para sikmtisi c;ekmi§ bir ailenin kiZiytm .. 
Bazan en kuvvetli sevgilerin bile sefalet 
kar§Ismda a§md1klanm dii§iin ve bu i§ten 
vazge~! .. 

- Ha .. ha .. Kuvvetli bir sevgi .. Bii
yiik bir a§k .. Bu sozleri agzma aptesle al 
Semiha .. Senin hayatta bOyle mukaddes 
bir hissi duymanm ihtimali yoktur!.. 

Erciimend hiddetle kap1y1 c;ekti ve or
tahk heniiz yeni kararmaga ha§laml§ ol
dugu halde dogru Beyoglundaki barlar
dan birinde solugu almakta gecikmedi. 
Masalardan birine oturdu. Y esini, tsbra· 
bm1 unutmak iimidile ic;ti, ic;ti. 

lleride gene, fakat c;ok boyah bir kadm 
c;ay ic;iyor, arada mada gozuc:ile, fasllastz 
kendini zehirlemekte devam eden delikan
hyt siiziiyordu. Nihayet dayanamadt. 
Kalktt, Erciimendin masasma geldi.. Fa· 
kat emin olun, hie; de fena bir maksad ve 
meslegine aid muayyen bir gaye ile de
gil.. SITf zavalhya ac!d1g1 ic;in .• Onu bir 
parc;a teselli etmek ic;in I. 

- Bic;are c;ocuk, dedi, derdin.. zorun 
ne .. soyle bana bakay1m .. Bu kadar ef· 
kiirlanmamn sebebi nedir'? 

Erciimend, gene kadmm c;ay fincamm 
getiren garsona bir raki daha tsmarlamak 
istedi. Mec;hul arkada~l: 

- Y avrum bu kadar ic;me, cliye ilave 
etti, yarm pi§man olur un amma ne fay· 
da .. h i§ten gec;er .. Le§ gibi serilir, yerin
den kalkamazsm .. Ba§m kazan, dilin bir 
pac;avra olur .• Y a §Urada namusunla o
tur .. hafiften yava§ yava§ c;ak.. eglen .. 
yahud, kalk seni evine gotiireyim.. Eger 
yalmzsan yatagma yatmp listlinii de or
ter, sonra c;1kar giderim .. Sokakta taze ve 
temiz hava ahnca kederin, sinirin biraz 
gec;er .. Ben kac; kere bunu tecrlibe etmi
§imdir!. 

Derinden bir nefes ald1 ve, gene sozline 
devam etti: 

- N e§elenmek ic;in sa rho~ olan erkek· 
Jere bile acmm .. Kald1 ki, sen, kimbilir, 
belki de beyhude, ehemmiyetsiz bir §ey 
ic;in kendini i.iziip harab ediyorsun I 

Erciimend ancak o zaman gene kadtn· 
la alakadar oldu. Ba§mi kaldudt, gozle· 
rini ac;ti ve onu ba§tan a§ag1ya uzun u
zun siizdlikten sonra: 

- Sahi mi soylliyorsun, dedi, benim 
fazla ic;ki ic;tigimi istemiyor musun ~ .. 

Sonra sarho§lara mahsus olan mubala· 
gah ve manastz §ekilde giildii: 

- Tuhaf §ey .. Heniiz tam~mad1k hi· 
le.. Halbuki sen bana sade tavsiyelerde 
bulunmakla da kalmiyorsun, adeta emir· 
ler veriyorsun !., 

- N e yapay1m .. Goriiyorum ki her -
bad bir haldesin .. ic;kiye kat'iyyen ah§Jk 
olmad1gm kadeh kaldm~mdan, dudak oy
natl§mdan ve yiiz buru§turu~undan belli I 

- Haydi ukalahg1 b1rak, Adm ne ba-
kayim, evvela onu soyle I. 

- Semiha! .• 
Erci.imend kadma hain hain baktJ: 
- Haydi oradan .. Ne diye yalan ..Oy-

Afyonkarahisar (Hususi) - Afyon -
karahisar Halkevi, her hafta, muhitin
deki koylere seyahatler tertib etmek
te ve koylii ile yakmdan temas ederek, 
onlan her hususta tenvir eylemekte • 

t lf 

li.iyorsun .. isminin Semiha olduguna ye • 
min edebilir misin? 

Gene kadm biraz hayret, fakat daha 
ziyade ciddiyetle: 

- T abii yemin ederim, diye cevab 
verdi, c;i.inkii ad1m hakikaten Semiha .. 
Bilmem Semiha ismini ta~Imak bu kadar 
fevkalade bir§ey mi '? 

- Degil .. degil ~mma, onun da i;;mi 
Scmiha da .. 

- Y a .. Seni bu kadar iizen o hain 
kimse, o da Semiha ha!.. 

- Evet.. Fakat Semihactgtm, ne olur, 
bir kadeh daha ic;eyim l 

- imkam yok.. Oteki de olsa buna 
miisaade etmezdi .. Hem anlat bakayim .. 
0 sana ne yaptJ '?.. 

- Hie;.. Bir§ey yapmad1.. Kendisile 
evlenmek istiyordum, raz1 olmadi .. 

- Zorla giizellik olmad1gi gibi, ceb
ren izdivac da olmaz!. 

- Aroma, zengin olmadlglm ic;in red
detti .. 

- E .. Diinya bu .. Kimseye muhtac 
olmadan ya§amak Iazaro ! .. 

- Demek beni sevmiyordu, sevse boy
le yapmazd1. 

- Orasmi bilmeml. 
- Peki sen beni seviyor musun .. Ya-

hud sevebilir misin? 
Semiha hafifc;e giildli: 
- V allahi hence erkeklerin hepsi bir

birinin aynidir .. Giizel c;irkin olup olma
malanna aldumad1g1m gibi, iyi veya fena 
olmalanna da pek ehemmiyet vermem. 
Oyle alc;aklann1, oyle sefillerini gordiim 
ki .. adeta kamksad1m .• 

- Amma, ben onlann hie; birisine ben-
zemiyorum, degil mi? 

Kadm biraz daha kuvvetlice giildli: 
- ~liphesiz!.. 
Alkol ve §efkat Erciimendi c;ok hassas· 

la§tlrmi§h. Gene kadmm elini avuclannm 
ic;ine ahp ok§amaga ba§ladi: 

- Admm, dedi, Semiha olmas1 ~ok 
ho§uma gitti .. 

- Y ani hakikatte benimle otururken 
hayalen ke.ndini onunla birlikte farzede -
ceksin, de gil mi? Zarar yok .. Boyle §CY· 

lere ah§kmim, kizacag1mi zannetme!.. 
- Ah.. Semihac1gtm, sevgili Semiha· 

C:Igim .. N e olur, bir kadeh daha ic;eyim!. 
- Olmaz yavrum, eger 1srar edersen 

kalkar giderim l. 
. - Y oo .. Semiha<aglm, beraber gide -
eegiz .. Semihaclg1m .. Semihac1~1m I 

Erclim~nd garsonu c;agmp he~abt g9r
diikten sonra gene kadmm koluna daya -
narak bardan c;Ikh. 

*** 
Ertesi sabah iki Semiha kar§i kar§iya 

idiler. Bar kadmmm zeka ve talakati aile 
klZlnin aktl ve mantlgma galebe ~aldt. 2 
numarah Semiha Erciimendin bir gece ev
velki sergiize§tini o kadar yanayak1la an
lath ki, 1 numarah Semihanm gozleri ya§· 
la doldu ve Erclimendle derhal evlenme· 
ge raz1 oldu. 

~eviren: 
Ahmed Hidayet 

Mevlidi ~erif 
23 temmu.z cumartesi giinii ogleden 

sonra saat 14,30 da Ni§anta§mda Te§vi
kiye camiinde merhum Hiisnii inselin 
ruhuna ithaf edilmek iizere okunacak 
Mevlidi ~erifte akraba ve dostlarmm 
haz1r bulunmalan rica olunur. 

Optanlara miitedair ihtar 
Ankarada 30 mayts 1926 senesinde 

imza edilen mukavelenamenin 3 iincii 
maddesi ahkamma tevfikan Suriye le
hine hakln hiyarlanm istimal eden ve 
§imdi istanbulda veya istanbul Frans1z 
General konsoloslugunun Mmtakasm
da ikamet etmekte bulunanlar, evvelce 
yapmt§ olduklan hiyar bt>yannameleri
ni yeniden teyid etmek ic;in 15 agustos 
1938 tarihinden evvel ayni konsolosha
neye miiracaat etmeleri rica olunur. 

15 agustos 1938 tarihinden evvel tee· 
did edilmedigi takdirde bu hiyarm te
min ettigi menafi kat'i surette kaybe -
dilecektir. 

dir. 
Bu seyahatler, bu bak1mdan hakikaten 

faydah olmaktad1r. Gonderdigim resim, 
Halkevi azalarmt koyliilerle konu~ur • 
ken gostermektedir. 

.Muse vi 

nihayet yakaland1 

Meger, senelerdenberi 
biiyiik dolablar ~evirmi~! 

!nhisarlar idaresi isithbarat biirosu me
murlan, Asmaaltmda Sabunciyan hanm· 
da hak Kamhi admda bir Musevinin 
kac;akc;Ihk yaphgmi haber alarak takiba
ta ba§lam1~lar ve evvelki gece mezkG.r ha
na girerek ciirmii me~hud yapmi~lard1r. 

Ara§hrma neticesinde izak Kamhiye 
aid depoda altml§ sand:k ka~ak kibrit, 
kirk sand1k muhtelif cins kac;ak sigara, ve 
1 0,000 yaprak perakende sigara buluna· 
rak musadere cdilmi§tir. 

Bunun iizerine ardiye bekc;isi Mehmed 
yakalanarak ifadesi almmi§ ve ilk tahki
katta lzak Kamhinin eskidenberi kac;ak
~Ihk i§leri yapt1g1, halen Pariste bulun • 
dugu meydana cylkanlml§tlr. Kac;akc;t mu
sevinin istanbulda §erikleri oldugu ve 
ba§ka depolan da bulundugu zannedil -
mektedir. 

Kimya Enstitiisiinde 
dordiincii yang1n 

Diin ges;e, dordiincii defa olarak, Oni
versitenin Cagaloglundaki Kimya enstitii
siinde yangm ~1km1§, ve §ehrin bu semti 
biiyiik bir tehlike atlathktan sonra ltfaiye 
tarafmdan sondiiriilmii§tiir. 

Y angm, birinci kattak1 idare memuru
nun yamndaki oda kaplamalan arasmdan 
c;:kml§hr. Y angm neticesinde infilak ol
mami§Sa da gayet kerih, adeta nefes al
magi giicle§tirecek bir koku, Belediyeye 
kadar olan sahay1 kaplami§tlr. 

Oniversite Tedrisat Mlidiirii Niyazi 
ile enstitli profesorlerinden Alman Gro
s' un nezaJeti altmda ltfaiye tarafmdan 
sondiirUien yangmda zarar ve ziyan he
nliz belli degildir. Y angmm sebebi ara§
tmlmaktadtr. -·-Y aralanan kavgacilar 

Biiyiikadada Karaku§ sakagmda 10 
numarah evde yatan Bayram oglu Ali 
ile Remzi, evvelki gece saat 23 te, Ha
sanm kahvesinde kar~Ila~arak kavgaya 
tutu~mu§lardtr. Kavga neticesinde Ali, 
Remzinin iba§ma sandalye ftrlatmt§ ve 
kahvehanenin iki cam.Im kumt§hr. Her 
ikisi de yaralanrru~ttr. 

-···~ Sandalclyl bi~akladl :::-
Evvelki gece saat 20,30 da Anadolu • 

hisari Halat fabrika~nda gece ba~il~i 
yapan Rizeli Ali, fabrikada sandalct Os
man o~lu Aliyi b1~akla arkasmdan ya
ralarnt§tlr. Yarah, imdad1 s1hh! otomo· 
bilile Niimune hastanesine kaldxnlmi§, 
su~lu ka~tigmdan aranmasma ba§lan -
m1~hr. 

Bir kotra kaybolmu§ degildir 
Diin, bazt ak§am gazeteleri, i<;inde be§ 

niifus bulunan bir kotramn Marmarada 
battxgm1 ve i~indekilerin de kayboldu
gunu yaz.rn1§lard1r. Polis miidiriyeti, boy 
le ,bir hadisenin vaki olmad1g1D1 ve Di· 
mitri isminde birinin bo~ sandahndan 
ba~ka kay1'b tekne olmadigmt bildir -
mi§tir. 

~···-Mes'ud bir dogum 
Gazeteci arkada§lanm.lZdan ~azi Tez

canm evvelki gece bir oglu diinyaya gel· 
mi§tir. Arkada§lffilZl tebrik eder ve yav· 
ruya uzun omiirler dileriz. ._. .•. _ 

Aleni te§ekkiir 
Bahc;:ekapxsmdaki depomda <;1kan 

yangm dolay1sile dostlanmdan ald1g1m 
teessiir mektub ve telgraflarma ayn 
ayn cevab vermekligime ve te§ekkiir 
etmeme biiyiik teessiiriim imkan b1 -
rakmad1jp.ndan muhterem gazetenizin 
tavassutunu rica ederim. 

Hasan deposu ve miistahzarah sahibi 
Hasan Hassan 

( Yeni Eserler ) ----
TUrk Hukuk Mevzuat1 

Rehberi 
Yazan: Lutflk Arman 

Bu defa 32 bii)"iik :tormadan ibaret o • 
Ian Rehberin 3 iincii zeyli de c;Ikmt~ttr. 

1839 d.an 1937 nihayetlne kadar, resmt 
eserlerde ne~redilml~ olan biittin kanunla
rt, tefslrlerl, Biiyiik Millet Mecllsi kararla
rtm, kararnameleri, nlzarnnameleri, tali -
matnamelerl, ~uray1 Devlet ve Temyiz ka
rarlartm, tamlmlerl tarih, numara strasile 
gO.Sterlr rehberdir. 

Pek yiiksek ve c;ok degerll hukuk alimle
ri ve miitehassLSlan tarafmdan takdlr edi
len bu eser ~yam tavsiyedlr. 

Temylz tevhidi lc;tihad kararlarmdan 
maada. 1900 den fazla Temyiz kararlan da 
hulasaten yazilidll'. 

Bllilmum hukukc;ulanmtza §ayam tav -
siyedlr. 

istanbulda Cihan kitabhanesinde bulu -
nur. 3 iincii zeyli, 3 llradJr. 

Tiitiin mecmuas1 
Her ay ne§redilen lktLSadl, zirai, meslekl 

Tiitiin mecmuasmm temmuz sayLSI int~ar 
etml!}tlr. ic;inde umumiyetle tiitiincUliiS'e 
ve TUrk tiitiincUliiS'iine aid yazilar varotr. 

Haritac1lar mecmua1n 
Harita Umum MlidiirliiS'iince ii<; ayda b1r 

nel?redilen cHaritacllar mecmuast:. nm 
20 tnci saytsl c;Ikmi~tlr. Bu glizel fen mec
muasmm ktymetli ilmi yaz1lanm alakadar
lara tavsiye ederiz. 

( Bu ak$amki prograJEJ 

Filimleri alklslamak doQru mudur? ANKARA: ·!dl 
14,30 kar~tk plak ne§rlyatt - 14,50 pl:l83~ 

Tiirk musiklsi - 15,15 ajans ha.berleri • ~ '11• 
plak ne~riyat1 - 19,15 Tiirk musiklsi ~··a . 
danl ~ 20 saat ayan ve arabca ne§rlyat2l 
20,15 TUrk musiklsi (Hikmet Rrze~J ~ , 
,konferan.s (Qocuk Esirgeme kurumu t!ld· 
mma - Mehmed All Tamalp) - 21,15 s u , 
yo salon orkestrasx - 22 ajans haberlerl 
22,15 son. 

Sinemada alk1~, ancak diger seyircilerle birlikte 
muayyen bir fikri izhar i~in kullanthnahdtr 

Sinemada, takdir ve tebrik alameti o
lan alk1~1 kullanmak manas1z olmakla be
raber bazilan dii§tiikleri heyecan neticesi 
bu harekete tevesslil etmekten ken.Iilerini 
menedemiyorlar. Aroma, siz diyeceksiniz 
ki, duvar, perde, hayal alkt§lamr m1 ~ Bu. 
a§agi yukan bir dagm tepesine c;1k1p da 
goziiniize ho§ goriinen bir bulutu alkl~la
maga benzemez mi? Bulut alk1§tan, teb
rikten, takdirden ne anlar? 

Avrupada ve Al'(lerikada baz1 aktor
ler var ki kendi filimlerinin gosterildigi si
nema salonlanna aleliide seyirciler gibi 
para verip giriyorlar. Maksadlan sagla
nnda, sollannda, ilerilerinde, gerilerinde 
bulunan kimselerin §ah1slan veya viicude 
getirdikleri eser hakkmdaki fikirlerini 
anhyabilmek ic;in l 

F akat salon dan ekseriya inkisan ha • 
yale ugnyarak c;Ik1yorlar. <;unkii halk 

1f;t/!AJ4 
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filmi alkt§lasa da alkJ§lamasa da takdirini 
filan veya falan aktoriin temsil tam veya 
eserin muayyen bir sahnesi ic;in degil, fit
min umuml heyeti hakkmda izhar ediyor. 
Halbuki tiyatroda vaziyet biisblitiin aksi
nedir. Halk~ §U veya bu aktorli, daha 
kendisine verilmi§ olan vazifeyi ifa etme· 
den, sahnede boy gosterir gostermez alkt§
hyor. Sonra da, her yaptlgi giizel bir 
jest, her soyledigi giizel bir sazii miiteak1b 
alkt§hyor. Y ani hem aktoriin mesaisini, 
hem de miiellifin fikrini takdir ediyor. 

Peki sinema ile tiyatro arasmdaki bu 
fark ned en ileri geliyor? Acaba sin em a 
seyircileri, tiyatro seyircilerinden daha m1 
yiiksek bir seviyededirler de, teferruata 
ehemmiyet vermiyorlar, heyeti umumiye 
hakkmda toptan bir fikir dermeyan edi • 
yorlar. 

Me el yi o nakta an mU alea ve mU • 

aka~a etmek dogru degildir. Alkt~. canh 
bir §ahsa miiteveccih bulunmasi ihtiyacl 
dolayisile tiyatroda aktorlerin muhtelif 
hareketlerine kartt izJhar ediliyor. Sine -
mada ise a!k1§ filmi takdir eden diger se
yircilerle birlikte bir fikir izhanna vesile 
olmak iizere kullamhyor. 

Ciinkii eger sinema salonunda tek ba~ 
$IIDIZa olsayd1k alk1~lamak kat'iyyen ak
hmlzdan ge<;mezdi. Halbuki bir tiyatro 
piyesini yalmz da seyretsek gene alkt§h· 
yabiliriz. 

Sinomada alb~lanan veya kendilerine 
1shk <;alman yegane aktorler, siyaset kah
ramanlandir. T abiatile taraftarlarmin 
alkt~larma, muhaliflerinin Is!hklanna ma
ruz kahyorlar. 

Sinemada ekseriya filim bittikten son· 
ra seyircilerin o eseri alk1$lamalanndan 
su manay1 istihrac etmemiz daha dogru· 
dur. Bu alk1slar, o salonun direktoriine 
matuftur. Boyle giizel bir filmi se<;ip gos
te~rek kendilerine hos bir iki saat ge<;irt· 
mi~ oldugu kin!.. T abii bu te~vik onu 
daima boyle hareket etmege, yani glizel 
filimler se<;mege mecbur edecektir. Fa
kat dogrusunu da soylemek lazlm gelirse 
sinema salonunun direktorii ekseriya fj. 
lim bittigi zaman i~inin ba~mda bulun • 

maz, onun kin alktGlann pek de farkm
da olmaz, aroma miistahdemin, belki 
sonradan hiidiseyi kendisine naklederler. 

Sinemada c;ok defa harektli resim fi. 
limleri alkl&lamr. 0 kordelalardaki tek
nik kuvveti di~er alelade filimlere naza· 
ran daha fazla takdir olunur. 

Acaba her millet beyaz perde eserle· 
rini avni sekilde mi takdir eder ve alk.1~· 
lar. Hayu .. Bir TUrkUn, bir Fransizm, 

bir in~~:ilizin, bir Amerikaluun filimde a
radiih gerek esasa, gerekse teferruata aid 
noktalar bUsbi.itUn . ba~kad1r. Sonra her 

milletin muhtelif seviyesine mensub in -
sanlar da gene beyaz perdede ayn ayn 
eserleri alb~larlar, hatta seviye bazan 
muhtelif milletleri ayni esasta birlestire
bilir. Mesela kovboy filimleri her mille-

tin biraz hulyaperest ve macera seven 
gencleri tarafmdan alk~lamr. Shirley ve 
ona benzer kli<;iiklerin yapttklan filimleri 
bUtiin dUnya <;ocuklan alk.t~larlar. 

Bize kalusa, sinemada da tiyatrodaki 
gibi alkt~lamak, 1shk <;almak, protesto et· 
mek adet olmahdu. y almz salona ayni 
seviyede insanlan tophyabilmek ~artile .. 
0 zaman salon direktorleri hafta cloldur
mak i<;in ucuz ve fena filim koymak ce
saretini gosteremezler. 

IsTANBUL: 
•$' 

14,30 plakla Tiirk musiklsl - 14,50 118' 30 
dis - 15,05 plakla Turk musikisi - 15•30 
muhtelif plak nel?riyatt - 16 son • 18\J 
pHl.kla dans muslklsl - 19,15 phi.kla 'l'U$1 
m us1klsl - 19,55 borsa haberlerl - 20 san. 
ayan: Grenvic; rasadhanesinden nalt~~n 
Miizeyyen Senar ve avkada§lan taraf~ tc' 
TUrk musiklsl (hiiseynl., karca~ar, mi;IS et 
ar, ev1c;l - 20,40 hava. raporu - 20,43 OJ!l , 
Rtza Dogrul tarafmdan arabca ,soy!e'l':il' 
21 saat ayan, orkestra - 21,30 Muzafferusl' 
kar ve arkada~an tarafmdan Turk til te: 
kls1 (!erahnak) - 22,10 miizik ve varye , 
Tepeba§t Belediye bah9esinden nakle!l ~· 
22,50 son haberler ve ertesi giinlin prosr 
m1 ~ 23 saat ayan, son. 

:V abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
20,20 Hamburg: Don carloo (bir kxstn~l• 
21,20 Strassburg: Bir opera temsill· 
22,05 Rom a: imulllni d1 Pitt Lill. 

Biiyiik konserler 
18,05 Beromi.inster: Orkestra kon.serl~, 
21,15 Konigsberg: Schubert'in senfO 

lerl. 
21,15 Miinih: Brahms'm senfonileri. 
21,15 Viyana: Balet musiklsi. ~. 
21 ,35 Beromlinster: Schubert'in eserle1

' 

21,35 Paris (P. T. T.): Konser. 1, 
22 Prag: Qek filarmonik orkestras 

nm konseri. 
22,35 Milano; Senfonik konser. 
23,05 Sottens: Konser. 
24,(}5 Kolonya: Alman musiklsi. 

Oda musikileri 
19,25 Laypzig: Muhtellt parc;alar. 
19,25 Miinih: Muhtelif parc;alar. , 
21,15 Saarbriicken: Oda musiklsl par~s 

Ian. 
22,25 Budape!}te: Kuvartet par!ialarl· 
23,(}5 Var§Ova: Muhtelif parc;alar. 

Askeri band olar 
19,05 Looor;(i';ilonall; Muhtell! lJG' 

valar. 
21,15 Berlin: Tayyarec1 musiklsl. ~ 

Kimbilir, belki 1940 veya 42 de bu- • • • t1 
na da $ahid olacagiz ve hie; $liphesiz ev- NOBET<;J ECZANEL£r 
vela bu yenili~i alkt~liyaca~IZ. Bu gece §ehrlmizin muhteill .semtlerlll' 

( Bir iki satlrla ) de~ta~~~~~ih~~~~neler ~unlardtr: 
-------------- Eminonunde (Minasyanl, Alemdarda ~; *' Jean Cabi~t'in «Cehennem tr.eui» 11 Ru~a), Kil9iikpazarda (Necati Ab:llt 11; i:tminde bir filim <;evirecegini vaktile yaz· Kumkaptda (A.sador), §ehzadeba§mda. ' , 

ml~tlk. C:::im .ljJik b" ... kordelanl" yapllma· niversitel ' Karagiimrukte lKemall, al.S~. 
~ .; q .. '' " rayda (~eref!, Fenerde (Vitali), Sams.tY~. 

smdan vazgec;ilmi~ ve F ranstz artistinin da (Teofllosl, Bakukoyde (MerkezJ, 9e~ 
«Su ins an denilen hayvan I» admda bir remlninde (HamdiJ, Eyubd.e (Hikmet ;. 
filim yapmas1 kararla$hnlmi$hr. Malum lamaz) eczaneleri. 

Beyoglu clheti: .. , 
oldugu lizere bu eser Emil Zola'nm me~- isttklal caddeslnde (Galatasaray), 'l'U 
hur romanlanndan biridir. Jean Cabin nelde <Matkovl!il, §1§11 Halaskargazi ellt 
b d M d ,,_ //F 'I t desinde (Asunl, Taksim Cumhuriyet eat' 

un an sonra « ere an a as1''• '"' all e des!nde (Kiirkc;lyanl, Kalyoncukullull:: 
sokagl» ve «Altm tu}ga» kordelalanm (Za!iropulosl, Firuzagada (Ertugrul), O~a 
viicude getirecektir. !iUmusada (Yeniyoll, Fu'lldiklida (Musts., 

* R b D M G M • k . Nail), Kasunpa.§ada (Vastfl, Halie1o~!ulll 
0 ert onat, · · · ~u etl da. (Barbudl, Ortakoy, Arnavudkoy, Dell' 

tarafmdan angaje edilmi~tir. F akat mez• eczaneleri. 
kur kumpanya hesabma olan filimlerini Kadtkoy SOgiidliic;e§mede <Osman gulll: 
Londrada <;evirecekt:ir. sO, Biiyiika.dada (Halk), Heybelide ('I'~, 

na9l, Usktidarda (Orner Kenan), Be~lltt c• * Bir miiddettenberi Broadvay'da ta (Vidinl, Beykoz, Pa9abah~e, A. H!st:~r e 
bulunan Fredric March ile kam1 Holi· zaneleri. 

vud'a donmii~lerdir. Fakat bu avdet o- ( Askerlik 
rada kalmak i<;in degildir. Bir miiddet ...._ 
radyoda numaralar yapacaklar, birka~; * Dita Parlo'nun <;evirmekte oldugu 
«Oltimatum» filmini idare etmekte olan 
rejisor Robert Wien kordelamn son sah· 
nesi c;evrilip bittigi giin olmii~tiir. Robert 
Wien <;oktanberi kanserden mustaribdi. * Cenubi Amerikadaki $iii hiikume
tinden alman mlisaade iizerine Robinson 
Crusoe filmi, romanda vak' anm gec;tigi 
yer olarak tasvir edilen Juan Fernande?: 
adasmda almacakhr. Bu ada Valparezo 
~ehrinden 6500 kilometre mesafededir. 

Lise mezunlarma ilan . 
Uskiidar Askerlik ~ubesl ba~kanll~tnd3~ 
Lise muadUi ve daha yuksek okuuard IJ)I 

mezun olanlar askerliklerinl yapme.dg38 
memuriyet alamiyacaklanndan 937 - 0, 
ders y1!mda bu gibl okullardan mezun 
lup da tahslilerine nlhayet verecek oil:~ 
larm son yoklamalan Be§ikta§ A.sk~r 01 
§ubesinde kurulacak askerlik mec.U.Sl~Jl'· 
15 agustos 938 gtiniine kadar yaptlaca!C 11 
Bu on be§ giin ic;inde kanuni bir maze~, 
dayanmaksizm bu mecli.se miiracaat e 

6
, 

yenler hakkmda kanuni muamele yapJJ 1 
cakttr. Bu okabll okurlarm nti!us clizdanl~, 
ve askeri ehliyetnamelerile tasd1kname ~ 10 
ya mezuniyet §ehadetnamelerlle b!l'lli\~ 
ljubeye gelerek yoklama. ve muayene iveJ 
Be~lkta~ ~ubes!ndekl mecllse gcinderU!Xl 
iizere tasdikli kiinyelerini almalan. 

*** Kadtkiiy Askerllk ~ubesinden: i!J 
1 - Kadtkiiy Yerli ve Yabancx .Asker , 

§Ubeslnde kay!dll olup 937 - 938 ders y!.l~& 
da kLSa hizmet ~artm1 haiz lise ve bU !JI 
muadil okullarla ayni derecedekl ecX:~". 
mekteblednden mezun olan ve daha :YUll' 
sek bir okula girmiyecek bulunan tam ~(.\! 
liyetnamelllerin son yoklamalan 1 a~uJi93s 
938 giiniinden ba9l1yarak 15 aS'ustoS 01 
giiniine kadar Be§ikta~ · AskerUk §ubes!Ppl' 
te~ekkUl edecek olan askeri mecllste yg. 
lacaktrr. ~ 

2 - 334 (dahill do~umlulara kadar ol , 
bu gibilerln niifus hiiviyet ciizdanlart, ;, 
keri ehllyetnameleri ve mezun oldUJI: e• 
mekteb §ehadetnamelerini alarak mualll0o 
lelerlni yaptmnak iizere bu miiddet ~~~~e' 
Kadl·koy Yerli ve Yabanct Askerlik :;;ulle1 

rine gelemeleri ilan olunur. ~ 

( Davetler t 

Fevkalade toplanhya da'V'e. 
Anadolu Yakas1 Atli Spor kuliibiinde~~ 
Kuliibiimiize mensub azanm 1 a~us ll' 

938 pazartesi glinii saat 17 de ·kuliib l)lli11, 
smda yap1lacak fevkalMe toplantiua ~ 
lunmalan rica olunur. 

*** 

Alman a~tisti Gina Falkenberg, evinin g_iizcl bir ko~esinde istiraha~ ~d,erken 

l;lehreminl Halkevinden: . de 
24/ 7/ 938 pazar glinii saat 21 de Ev1Il1~u· 

Lozan zaferi miinasebetlle ogretmen w 
sut Ziya Yiiriirkan tarafmdan bir k0 11 ll' 
rans verilecek, arkadan Evin alaturka. Ul ..,s 
siki kolundan 15 ki~ilik bir grup klliSI!C 111, 
Ana.dolu eserlerinden miintehab par<;~! 
c;alacak, bir konser vereceklcrdir. nave 
yeler Ev sekreterliginded.ir, 
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Seri hiicum botlanna da 
ihtiyacimiz var 

Saatte 50 mil giden bu gemileri motorlerini haricden 

getirerek Golciik tersanesinde yapbrmahytz 

-5-

l'tfotOrbotlaxmnzdan birisl 

Cumhuriyetin 2, 5, 12 ve 14 tem~uz 
say1lannda ~1kan yaz1lanm1zd~ . !ngil : 
tereden ald1g1miZ 6 milyon sterlmhk kr.edl 
ile ingiliz tezgahlanna hangi s1mf .gem1ler 
Ismarlamam1z !az1m geldigini mas1le yaz· 
lni§tik. Bu sonuncu yaz1m1zda, hiicum 
botlarmdan bahsedecegiz. 

Y elken devrinde ne torpido silahi, ~ ~e 
de bunlan ta§Iyan gemiler me~cud degil· 
di. Kiic;iik tekne, biiyiik germier ~ar§l• 
Stnda acizdi. Mesela, Nelson devnnde. 
kotralar, goletler, harb brikleri kocam~? 
kalyonlardan ve seri firkateynlerden m~
rekkeb bir donanma i~in en kii~~k b~r 
tehlike bile te§kil etmezlerdi. ~ ~rp1do ~
l5.hma late~bih benziyen tek siiah «bru· 
lot» denilen yangm ~~kanc1 sallard1: 
Kii~iik yelkenlilerde torpido veya benzen 
bir silah yoktu. T a§1d1klan toplar da.' ne 
c;ap, ne sayi ba,lmmdan biiyiik gemilere 
bir§ey yapamazd1. . 

Bubar devri ba§ladiktan sonra, lead 
edilen, lngilizlerin ve Al.manlann. «tor
pedo», F rans1zlann <<torptlle» ded1kle -
ri, ucunda bir mhhy1 bahracak kadar 
infilalc maddesi bulunan otomatik silah, 
ilkonce kiic;iiciik gemilere konuldu. 
Bugiinkii 1200 iHi 2900 tonluk koca -
rnan muhribler, ilk torpidobotlann yapii
rnaslm icab ettiren fikrin ruhuna uygun 
degildir. T orpido sil~h1 icad edildigi ~~ • 
Inan, bunu dii§man mhblarma atmak 1~m, 
Iniirnkiin mertebe kii~iik ve h1zh tekneler 
dii§iiniilmii§tii. Bu kii~iik tekneler, siirat· 
lerinden bilistifade c;abucak dii§mana yak
la§acak, kiic;iik olmalan sayesi~~e uzak • 
tan kolayca goriinmiyecek, §tkan • ola.n 
ztrhhmn miidafaa to~usuna asgan blr 
hedef arzedecekti. Onun i~in torpidobot
lar 60 • 90 tonluk, hatta daha kii~iik tek· 

nelerdi. . . 
Sonra zamanla yava§ yava§ bu «SlVri· 

sinekler»' biiyiimege ba§lad1; ~iinkii, de· 
nize dayanamad1k!an i<;in klyllardan. u • 

k b. ·1 k den1zde za la~am;yorlar, ta 1atl e a?I. . 
cereyan eden muharebelere I§tJrak edcmt· 
Yorlard1. Halbuki torpido silahml, ya~mz 
dii§rnamn kiytlara yakl~§masm~. bekhye· 
rek sa de tedafiii bir §ek1lde degll: a~lk 
denizde dii§man zlrhhlanna hiicum etmek 
lizere tecaviizi bir tarzda da kullanmak 
fikri hakim olmaga ba§lami§ti. B~~ ~~:af· 
tan bu rnaksadla torpidobotlar buyurl{en 
diger taraftan da, torpidobotlara kar§l 
kullamlrnak iizere daha biiyiik teknell'r 
Yap1ldJ. Bunlara kii<;iik torpidobotlan 
tahrib edebilecek <;apta top konuldu. 
Bunlann isimleri de ingilizcede «destro
Yer», frans1zcada «contre • torpilleur», 
almancada «zerstorer» oldu. Tiirk<;edc 
b~nlara bir zamanlar <<torpidoge~;er» de· 
nilirdi, sonra ingilizcesinden terciime edi
lerek .evvela torpido muhribi, sonra k1saca 
muhnb denildi. 

Muhribler, yava§ yava§, tepelemege 
~~mur olduklan torpidobotlann yerini al
k 1 ar Ve gittik<;e biiyiiyerek eski kii~iik. 
, ruvazorlerin cesametini buldular. Biiyiik 
Harbden evvel yap1lml§ olan Avusturya• 
Din Novara ve italyanm Kuarto kii<;iik 
kruvazorlerile- F ransanm yeni Mogador 
rnuhribi arasmda bir mukayese yapal·m. 
Coriiriiz ki bu muhrib, tonajca daha kii • 
~iik olmakla beraber, top, torpido kovam 
ve siirat itibarile o kruvazorlerden ~ok 
kuvvetlidir. 

Novara: 3500 ton; 27 mil siirat; 9 la
ne 1 00 liik top, 2 makinelitiifek: 2 tane 
450 lik kovan; miiretebau 320 ki§i. 

Kuarto: 2900 ton; 28,6 mil siirat; 6 
lane 120 lik top, 4 tane 76 hk ve 2 lane 
40 hk hava defi topu, 2 mak;nelitiifek, 2 
tane 456 hk kovan; 200 tane de mayin 
alabilir. MiirettebatJ 322 ki~i. 

Mogador: 2884 ton; 38 ~ 42 mil sii ~ 
• rat; 8 tane 138 lik top, 4 tane 37lik ha

Y::\ defi topu, 1 0 tane 550 lik torpido ko· 
"ant~ 4 tane su born basi topu; miirettebat 

tam yolla seyir esnasmda 

238 ki§i. . • 
Gen;i, bu biiyiik Franstz muhnblen 

cesametinde muhrib, her donanmada 
oksa da, diger daha kiic;iik muhribler de 

~ 200 ila 1800 ton arasmdad1rlar. Bu bii
yiikliik, torpidobotun ~~~~tini ve sila~l~n
m ~ok artirmi§Sa da kuc;uk hedef, goru.n• 
meden yakla§ma gibi meziyet ve hus~s1 • 
yetlerinin aleyhine olmu§tur. Bunun ULe· 
rine gene ktytlarda bogazlarda; a~_al.~r 
arasmda torpido hiicumu yapacak kw,.uk 
tekneler in§a etmek fikri dogmu§tur. Mo
torlerin fevkalade tekamiilii de bu yeni 
kii~iik torpidobotlann buharh tekneler de
gil, motorbot olmasmi icab ettirmi~ti~. .. 

~imdi her donanmada 35 • 55 mli s.~· 
ratinde 10-60 ton olmak iizere muhtellf 
tonarjda hiicum botlan vardu ki bunlar, 
yiiksek siiratlerinden, hi<; duman. ~1kar • 
mamalanndan kiic;iik olduklan 1~10 az 
goriiniip az hedef arzetmelerinden istifa
de ederek du§man whhlanna torpido hii· 
cumu yapmaga memurlardtr. Bizim do -
nanmam1zda da Dogan, Denizku§u, Mar
h isminde ii<; hii.cum botu vardu. Bunlat 
ltalyada yap1lm1~ olup 32 tonlukturlar. 
1500 beygir kuvvetinde ii~ fsotta motorii 
(beheri be§er yiiz beygir) bu gem~lere 
32 mil siirat temin eder. Miireteblen 2 
subay 8 erdir. 1 tane 76 hk top, 1 mak~· 
nelitiifek ve 2 tane 450 lik kovan, bu 
miktar su bombasl ta§ular. (Alman y,~. 
hgt bu botlann 30 tonluk, 34 • 44 mil 
siiratinde olduklanm yazlyorsa da yan • 
h§tlr.) Bu gemiler, hem biiyiik harb ~e
milerine kar§l hiicum botu, hem de demz
altl gemilerine kar§I avCJ botu olarak kul
lamlmak istenildigi i~in fazla silah konul
mu§; bu yiibden siiratleri, Avrupadaki 
emsali derecesine «;lkamaml§hr. 

Diger devletlerin hiicum botlanndan 
bir iki misal gosterelim: 

Alman: 50 - 60 ton; 30 • 40 mil sii • 
rat; 1 makinelitiifek; 2 tane 500 lii.k ko
van; miirettebat 17 ki§i. 

ingiliz: 15 ton; 40 mil siirat; 4 hava 
defi makineli tiifegi; 2 tane 45 7 lik ko· 
van. Daha yenilerinin tonaj1 daha biiyiik, 
siiratleri 50 mil ve silahlan 2 tane 533 
liik kovand1r. 

rans1z: 6 • 1 0 • 11 • 19 tonluk mo • 
torbotlar; siiratleri 37 milden ba§lar, 55 
mile kadar ~1kar. 2 makinelitiifek 1 veya 
2 tane 450 lik kovan ta§ular. 

italy an: 12 - 14 - 15 • 21 • 32 • 36 • 
59 tonluk motorbotlar; siiralleri 22 mil • 
den ba§lar ve 48 bu~uk mile kadar c;1kar. 
1 veya 2, 3 makinelitiifek, 2 tane 456 hk 
kovan ta§ular. 2 tanesine 76 hk hirer top
la 10 su bombasJ da verilmi§tir. Bazila
nnda j veya 6 su bombas1 da bulunur. 

Yugoslavya: 15 ton; 40 m.il si.irat; 
2 makinelitiifek; 2 tane 450 hk kovan; 

6 su bombasl. Y almz 1 ma~in:Ii~iife~ ve 
z kovan ta§Iyan daha siirathlen s1pan§ e-

dilmi§tir. . . 

t . 11 ton; 41 mil siirat; 1 makmeh sve<;. .. b 
tiifek; 2 tane 450 Jik kovan; murete at 

7 ki§i. d f B" "k 
Bu kiic;iik gemiler, ilk e a uyu 

Harbde kullamlmaga ba§lamJ§tlr. Ewe • 
Ia lngilizler, 1917 nisanmda, gecele • 

.' v d demirlemi§ olan Alman ym, s1g su a . . . 
h ·bt . h" urn ederek bn tan'!sm: mu n enne uc I b 

batJTIDI§lardir. Fa kat sonra Alman a~m u 
yeni silaha kar§l gozli ac;1lml§ oldugun • 
dan miiteak1b hiicumlarda muvaffak ola· 
mam1~, hatta birisinde be§ ingiliz motor • 
botunun be§i de zayi olmu§tur. . . 

1talyan hiicum botlan 1917 ilkte~nnm· 
de Avusturyahlarm Wien z1rhlmm ve 
1918 haziranmda St. istevan drednotunu 
torpil hiicumile bahrmaga muvaffak ol • 
ffiU§lardir. in I z motorbotl:.rt 1919 se· 
nesinde Balt1kta, Bol~evi na kar§I 
muvaffakiyetle harbetmi§le kru • 
vazoriinii batirml§lardir. Bir def da, ii~ 
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iktlsadi hareketler [ ~a&j)y@va &j)anll' ~@ll"illbll$manall' ) PENcERESiNDEN 
Avusturyan1n ilhak1ndan 

sonra 
Avusturyanm Almanyaya iltihakmdan 

sonra Avusturyamn diinya ticaretinde i§· 
gal ettigi mevkiin hasii edecegi bo§lugun 
ne suretle doldurulacag1 bir sual mevzuu 
olmakta idi. iltihaklan sonra ge~en za -
man zarfmda bu tereddiidiin izale edil~ 
mi§ oldugu s<iylenemez. Y almz, Alman
yanm !ngiltere ile yapm1~ oldugu ticaret 
ve tediye anla~mast bu hususta ilk ad1m 
telakki edilebilecek mahiyettedir. 

Avusturyamn Almanyaya iltihakmdan 
ve bilhassa eski Avusturya borclarmm 
Almanyaya devrinden hasil olan vaziyet 
dolay1sile yap1lm1~ olan bu anla§ma mu
cibince Almanya lngiltereye yapacag1 ih
racatm yiizde altmi§l mukabilinde lngiliz 
mah ithal ve bu miktarm yiizde be§i ile de 
Londra piyasasmdan serbest mallar, ba
kir ve saire alabilecektir. Ayni miktann 
yiizde ktrk1 ingiltere tarafmdan serbest 
doviz yani ingiliz liras! ile odenecektir. 
Almanyanm ingiltereye yapacag1 ihracat 
azalasa dahi bu yiizde k1rk nisbeti azal
mlyacak, fakat ihracat fazlala§tlgJ takdir~ 
de Almanyanm ingiltereden alabilecegi 
mal nisbeti yiikselecektir. 

Almanyamn iltihaktan sonra lngiltere 
ile yaptJg1 bu anla§ffiayt miiteaklb diger 
memleketlerle de yeni esaslar dahilinde 
anla§malar yapilmasJ beklenebilir. 

Berlinde miizakl'releri yapilmakta o
lan Turk - Alman yeni ticaret anla§ma· 
smm da bu baktmdan hmusiyetleri bulun
mast tabiidir. 

F. G. 
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Bir nahiye mektebine 
dikilen heykel 

. ' 

Aydm (Hususi) - Aydmm Ko§k na
hiyesi mektebinin bah<;esine giizel lbir 
heykel dikilmi§tir. San'atkar Fuad Di
leksiz tarafmdan yap1lan ve mektebe 
hediye edilen bu heykel, Cumhuriyet 
hiikumetinin kiiltur ink1labm1 temsil 
etmektedir. Gonderdigim resim, bu hey
keli ve san'atkar Fuad Dileksizi goster
mektedir. 

ingiliz hii.cum botu Kron§tad limanma gi· 
rerek iki harb gemisini hasara ugratml§· 
lar, iki muavin gemiyi bahrmi§lardu. 

Hiicum botlan, ya biiyiik gemilerin gii
vertesinde, yahud da yedekte muharebe 
sahasma nakledilmektedirler. Bazt dev • 
letler, siirate <;ok ehemmiyet veriyorlar; 
Almanlar ise en ziyade denizcilik anyor-
1ar. Onun ~in Alman botlan 50 • 60 ton
dur. 

Buglin ltalyamn 47, ingilterenin 23, 
Fransanm 12, Sovyetlerin 120 hiicum 
botu vard1r ki bunlardan 30 tanesi Kara· 
denizdedir. Sovyet botlan lngiliz ve ltal
yan tipindedirler. Almanlann 17 botu 
bitmi§, 8 tanesi yapllmak iizeredir. Kii • 
~iik devletler arasmda da hiicum motor -
batlan yaptirml§ ve yapt1rmag1 kararla~ • 
tlTml§ olanlar vard1r. Biitiin bu hiicum 
botlan, italyadaki birka~ gemi miistesna, 
miinhaman biiyiik gemilere torpido hii • 
cumu yapmak maksadile in§a edilmi~ler • 
dir. Denizalh gemil,.rine taarruz i<;in, ay· 
nca avc1 bot! an yap1lm1§; bizdeki gibi 
iki tip birbirine mez<:edilmemi§tir. 

Hiicum botlan c;ok nazik gemilerdir. 
T alim ve .manevralar haricinde karaya 
~ekilmeleri laz1md!r. <;iinkii tekneleri ah· 
§ab oldugu i~in suda c;ok durunca agula· 
§Iyor ve siiratl~rini kaybediyorlar. Biz, bu 
gemilerin Tiirkiyede yap1lmas1 taraftan· 
y1z. Golciik tersanesi, motorleri !ngiltere· 
den veya diger memleketlerden getirildigi 
takdirde, pekala, h\icum botlan yapabi -
lir. Motor fabrikam1z kurulduktan sonra 
ise, motorbotlan kamilen memleketimizde 
yapabiliriz. Y almz hiicum botlanmiZin 
Almanlarmki gibi denize dayamkh ve 
ingilizlerinki kadar hiZh olmalanm te • 
min etmek lazimdir. Bu da gemi miihen· 
dislerimize dii~en bir vazifedir. 

Y az1m1z uzad1g1 ic;in denizaltJ gemile· 
rine hiicuma mahsus avc1 botlarile ticaret 
filolarma refakat gemilerini ayn bir .na· 
kaleye btrak1yoruz. 

ABIDIN DAVER 

Radyonun k1sa bir tarihi 
Yazan: Prof. SALIH MURAD 
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Markoni'nin i~aretlerin telsizle uzakla

ra nakli iizerinde yaptJib ve muvaffaki
yetle ba~ardigi tecriibeler her tarafta tat· 
bike ba~lanmi$, gemiler bu cihazlarla tec;
hiz edildiP:i gibi sahilde ve karada biiyiik 
istasyonlar kurulmu~tur. 

Biitiin hiikumetler uzun seferlere ~~ • 
kan gemilerin telsiz <:ihazlarla te~hizi i~in 
kanunlar <;Ikarmi&lardu. Bu ke&fin ka • 
zaya ugriyan gemilerin yolcu ve tayfa • 
larmm hayatlanm kurtarmak hususunda 
yapml$ oldugu hizmetler pek biiyiiktiir. 
Ut:un seferlere c;1kan biiyiik gemilerin c;o
P;unda telsiz telgraf cihazi yerine telsiz 
telefon cihazlan var. Bu suretle telgraf
<;Ilann kullamlmasma liizum kalmamt$ -
hr. Gemilerde tesliz cihazlan kii~iik ge • 
milerdeki kiic;iik telefon cihazlanndan tu· 
tunuz da Queen Mary gibi bi.iyiik trans
atlantiklerde ~hirlerdeki radyo tesisati 
gibi merkezler vard1r. Queen Mary' de 
dort biiyiik telsiz telefon ve telgraf tesi
sah vard1r. Gemi i~indeki yolcular ka • 
maralanndaki telefonlarla diinyanm her 
tarafile muhabere etmektedir. Boyle p;e
milerde telsizle cihet tayin eden cihazlar 
vard1r. Bunlarla gemiler siste veya tipide 
telsizle mevkili:rini tayin etmektedir. Bu 
p;eminin tahlisiye motorlerinde hirer kii • 
~iik telsiz cihazlan var. Geminin telsiz 
telp;rafc;J kadrosunda on iki ki$i bulunu • 
yor. Gemiden sahil veya sahilden gemi
lere telgraf kabul edilmektedir. lngiltere· 
den diinyamn herhangi bir ko~esindeki 
gemilere ~ekilecek telgrafm her kelimesi 
20 kuru~tur. Gemi lngiltere sahilinden 
1600 kilometre mesafede ise bu licret I 0 
kuru~a dii$er. Telefonla haber gonderil
mek istenirse kelimesi 30 kuru~tur. 

Denizde ~mniyet meselesi 
Sahil istasyonlan gemilerin emniyetle

ri hususunda mlihim hizmetler yapar. 
T ehlikede bulunan bir gemi etrafa tehli
ke i$areti olan ( S. 0. S.) i~aretini ve bu 
i$aretin pe$inden mevkiini ve ic;inde bu • 
lunduP;u zorluklan hildirir: En yakmm· 
da bulunan sahil postas1 laztm p;elen yar· 
d1ma ko~ar. Sahil postalan gemilere ha
va vaziyetini bildiren raporlan verirler. 
Liizumunda gemilere l!bbi tavsiyelerde 
bulunurlar. 

Simdi 500 tondan biiyiik o1an p;emile
rin telsiz cihet cihazile miicehhez olma -
Iart ic;in muhteiif memleketlerde kanun • 
lar yapiimaktadir. Bu gemilere ciheti bil
dirmek iizere sahillerde hususi telsiz is ~ 

tasyonlan kttrulmaktadtr. lngiliz Deniz 
Ticaret Odasmm 1935 te ne~retti~i ra ~ 
pora nazaran telsiz sayesinde denizlerde
ki emniyet harbden evvelkine nazaran 4 
ila 6 defa artmi$tlr. 

T ayyarelerde emniyet meselesinde tel
sizin rolii gemidekine nazaran daha bii • 
yiiktiir. Bup;iin hemen hemen biitUn tay~ 
yareler telsiz cihazlarile miicehhezdir. 
Parisle Londra arasmda sefer yapan tay
yareler koyu bir sis esnasmda muayyen 
telsiz istasyonlarile konusarak iki dakika 
zarfmda havada mevkilerini tayin edebi
lirler. 

Gerc;i kuvvetli telsiz istasyonlarmm ku
rulma masraf1 uzun kablo masrafmdan 
azsa da isletme masrafmm biiyiik olma
smdan dolay1 uzak mesafelerde telsiz 

kabloya rekabet edememekteydi. Marko
ni 1924 te uzun dalp;a yerine k1sa dalp;a 
kullanmak ve bu dalp;alan yukanda soy

ledi~imiz p;ibi bir mahrut ic;ine sJktshr • 
makla istasyon takatlanm kii~iiltme~e ve 
i$letme masrafm1 azaltmaP;a muvaffak ol

mustu. 
Uzun dalp;a merkezlerine nazaran da

ha ucuza mal olan ve i$letme masraf1 da
ha c;ok az olan bu istasyonlar •iir' a tie ta
ammiim etmi~tir. Bu ke~if kar~ISinda in· 
gilterede kablo $irketleri telsiz ~irketleri-
le birlesmege mecbur olmu&tur. !np;iltere
de kurulan (kablo ve telsiz limited) $ir
keti kisa dalga telgraf $ebekesile biiviik 
kablo ~ebekesini birle$tirmi$tir. 

Simdiye kadar soyledi~imiz sozler he
men hemen telsiz telgrafa inhisar tdiyor. 
T elsiz telefon telsiz telgraftan daha son· 

ra ke~fedilmi~tir. Bunun da sebebi var. 
T elgraf munkatJ' telsiz dalp;alarile gon
derilebilirse de soz veya musiki seslerini 
gondermek i~in miitemadi telsiz dalgasma 

liizum vard1r. T elsiz telefon veya raflyo
da modiilasyon zorlugu var. Modiilas • 
yon demek ses veya sOZ dalp;aJanm mute· 
madi telsiz dalgalarma bindirmek demek· 
tir. Y ani miitemadi dalgalarm sekillerini 
sese gore deP;i$tirmektir. Gerc;i ark veya 
alternatorlii verici ve rnanyetik veya elek
trolitik ahdarla soziin telsizle nakli miim
kiin olmu~sa da biiyiik rnuvaffakiyet ka· 
zanamamt$tl. 

Oc;er elektrodlu lambalann icad ve IS· 

lah1 telsiz tl'lefonun inki$afma yard1m et· 
mi$tir. Biiyiik Harbde lambah telsiz te
lefon cihazlan tayyarelerde kullamldtgl 
gibi Amerikan telefon ve telgraf kum • 
panyas1 1915 te Pariste Eyfel kulesile 
Amerika arasmda telefon muhaberesi ya-

pabilmisti. Biiyiik Harb telsiz telefon ii
zerinde yapJlan tecriibeleri geri b1rakmi~ 
ve nihayet 1923 te telsiz telefon ticari 
mahiyet almi&hr. Telsiz telefon pek siir • 
atle terakki et,mi$tir. Bugiin diinyadaki 
telefon abonelerinden ytizde 95 i birbirile 
telefonla ( telli ve telsiz birlikte) konusa· 
bilmektedir. Bugiin Okyanusla seferler 
yapan biiyiik gemilerle $ehirler arasmda 
telefon muhaberesi miikemmel bir suret~ 

te temin edilmektedir. 
Bu ke&ifler terakki ede ede 11ihayet 

radyo dedi~imiz herkesin hayret ve tak
dirlerini c;eken miihim bir ke$Ee miincer 
olmu&tur. Radyo tarihi 30 seneliktir. 
1907 senesinde lngiliz ve Amerika do
nanmalannda soz ve musikinin telsizle 
nakli iizerinde tecriibeler yapilmaktaydi. 
Bundan 31 sene evvel bir Milad1 isa yor
tusu gecesi Amerikah F enenden bir eg -
lentide soz ve musikiyi radyo ile ne$ret· 
mi$ti. 1909 senesinde gene Amerika fi
zikc;ilerinden ve yukanda soyledigim VI!<;· 

hile ii~ elektrodlu lambanm mucidi olan 
Lee Forest N evyork'taki Metropolitan 
operasmdan me&hur Karuso'nun ses1m 
radyo ile ne$retmistir. F akat bup;iinkii 
manasile radyo ba$langJCI tarihi 1920 dir. 
Radyo lambasmm ahc1 ve verici merkez~ 
lerde iyice kullamlacak bir &ekle sokul • 
masma kadar radvo ne$riyah iptidai se
kilde cereyan ediyordu. 

1920 senesi ikincite$rin aymda Ameri· 
kada Vestinghouse elektrik kumpanyasl 
soz ve musikinin telsizle ne,ri 'ic;in hiiku
metten miisaade almi$h. Aradan c;ok gec;
meden diinyanm her tarafmda ra.dyo is
tasyonlan kuruldu. Avrupanm ilk radyo 
ne$riyah F elemenkte ba$lamistlr. Filips 
Eabrikasmm P. S. J. i&aretli istasyonu ay
ni sene haftada bir konser ve haberler 
ne&rediyordu. Ayni sene inp;ilterede Mar
koni kumpanyasmm Writte'de kurmu§ 
olduP;u istasyon haftal1k ne$riyat yap! -
yordu. Markoni kumpanyasJ 1922 den 
itibaren muntazam ne$riyata ba$laml$h. 

1922 senesinde British Broodcosting 
kumpanyast le$ekkiil etti ve tecriibe ma• 

hiyetinde ne$riyat yaptyordu. 1927 se • 
nesi ikincikanununun birinci giinii bu 
kumpanya radyo ne$riyat1 imtiyazm1 ala· 
rak British Broadcasting Corporation' a 
ink1lab etti. On senelik imtiyaz miiddeti 
yeniden on sene i<;in temdid ediidi. Bizde 
de radyo ne$riyal! o tarihten birkac; ay 
sonra ba$lar. ingilterede B. B. C. ismile 
amlan bu te&kilat her taraftan takdir edil
di ve diger memleketler ic;in model itti
haz edildi. Senede 8 milyon abonesinden 
4 rnilvon fngiliz liras1 tophyan bu $irketin 
varidahna programlarla mecmualann sa
hsmdan elde edilen miktar da ilave edi
lirse senelik varidah 30,000,000 Turk 
lirasm1 gec;er. Bunun 12,000,000 liras1 
hiikumete gider. Varidatm geri kalan kJS
mmm yiizde 60 1 artistlerle konferansc;l
lara verilmekte ve yiizde 40 1 idare ve 
isletme masraft olarak sarfedilmektedir. 
Programlannm iic;te ikisi musiki ve ii~te 
biri sozdiir. Bu te$kilatta c;al1san 2000 
memurun 550 si radyo, elektrik ve ses 
miihendisleridir. Bu istasyonun nas1! ku
rulup i$letildiP;i, tarihj biiyiik ve entere
san bir roman teskil eder. Bunu baska bir 
zamana b1rakahm. 

SALIH MURAD 

12 ya§mda k1za tasallut eden 
14 Ya§Indaki kabaday1 

Be~ikta~ta oturan 14 ya~larmda Eyub 
Sabri admda bir ~ocuk, kom!?usu 12 ya~
larmda Hediye admda bir k1za tecaviiz
de bulun.mak isterken k1zm validesi ta
rafmdan goriilerek yakalattmlmt~hr. 

Eyub Sabri, diin farigi mumeyyiz o
lup olmadtgmm tesbiti ic;in dliye ta
babetine getirilmistir. _._ 

Bir katilin muhakemesi 
ba§lad1 

iki ay kadar evvel Pangalbda Poyraz 
sokagmda sevgilisi Anjeli pashrma bt
ca.l\'ile 9 yerinden vurarak oldiiren bu
feci Rupenin muhakemesine dun Aglr
cezada ba§lanm1~hr. 

Rupen vak'ay1 muteaktb sorgu ha -
kimliginde ve sulh cezada verdigi ifa • 
delerde su~unu tamamen itiraf etmi ti. 

Fakat diin, muhakemede sorulan bu • 
tiin suallere cbilemiyorum, hatlrlam1 -
yorum:. cevabtm vei'JTli~tir. 

Katil Rupen, diinku celsede dinlenen 
§ah idlerin ifadelerine de ayni cevab1 
vermi§tir. 

Neticede, muhakeme, gelmiyen baz1 
~ahidlerin celbi i<;in ba§ka bir giine ta
lik edilmi§tir. 

~···· 
A~1kgoz komiir hiraizi 

Bebekte Bostan sokagmda 12 numa
rah evde oturan 12 ya~larmda Abdullah 
Karagoz, evvelki gun saat 14 te Kuru -
cre§mede ~irkcti Hayriyeye aid bulu • 
nan komiir deposuna kendi sandalile 
yana§ml§ ve 35 kilo komiir ~allp ka<;mak 
isterken gorillerek yakalanrnt~tlr. 

Plevne 
fES) en Plevne destamm, heyecanm
lg) dan heniiz ~ok ~ey kaybetmerni~ 

oldugu giinlerde dinliyen bir 
nesle mensubum. 1853 - 1854 te tarihe 
armagan edilen Silistre miidafaasmm 
nasii yap1ldi~mi, Miislir Musa Pa~anm 
orada nasi! vurulup oldiigiinii, yerine ge
~en Rifat Pa~anm bu ~anh cesedi - Si· 
listre ile beraber • dii~mana vermemeK 
ic;in eti c;elik, kemi~i kaya yaparak nas1l 
~ahstJgmi ve Mare~al Gortchakoff'un 
sahlanm1~ Tiirk celadeti oniinde nas1l 
kac;hgmi - zaferden zafere ko~an eski 
Tiirk ordularma mensub bir ozan heye
canile - s1k s1k anlatan babam, sozunu 
bitirdikten, nemli gozlerini sildikten son
ra elini omzuma kordu: 

- hte oP;ul, derdi, Silistre boyle mii
dafaa olundu ve ikin<:i bir Kanije oldu. 
F akat Plevne miidafaasl Silistreninkin~ 
den de iistiindii. Ciinkii evvelkin.de bir 
p;ol, bir denizi geri itmisti. ikincisinde yer, 
iistiine kapanan gokle bo~u~tu. 

Silistre ve Plevne miidafaalarmm ya
pildt~I gi.inleri bizzat ya$Iyan babam o 
vaklalan belki efsanele$tirerek anlahyor
du. Lakin ortada muhte~em bir hakikat 
vard1 ve Silistrede aylarca siiren y1ldmm 
yagmuruna kar~1 Turk bayragm1 dii~
mekten koruyanlar gibi Plevnede de o 
bayra!b sonu gelmez bir alev tufam i~in
de dimdik tutanlar da ihtiyar tarihin • on• 
lerinde diz~okiip • almlanm opmekten 
~eref duydugu kahramanlardi. 

Ne yaz1k ki her iki hamaset destani 
yalmz dillerde terenniim edilmekle kal
d!, altmla yaz1lmak icab ederken kara 
miirekkeble bile kaleme almmad1. Gen;i 
bir iki asker muharrir, telif veya terciime 
olarak 1877 - 1878 seferini yazmislardir. 
Lakin onlarm - himmetleri var olsun • or
taya koyduklan eserlerde - bir cihan, bir
alem Ve bir mah$eT oJan, yabanct memle• 
ketlerde bile koca koca cildlere mevzu 
te~kil eden - Plevne, ancak bir sahr ola
rak goriiliir. 

Bunu, bu aci hakikati k1ymetli muhar
rir Nureddin Artamm ingilizceden ter .. 
clime, Ulusta tefrika ve ~imdi kitab ha· 
Iinde ne$rettigi «Pievne Miidafaasl» adli 
eseri okurken bir kere daha hal!rladim. 
Cunkii Plevne miidafaasim yazmak o 
mi.idafaay1 yapanlann ~;ocuklarma, to -
runlanna dii~erdi ve boyle bir eserin in· 
gilizceden tiirk~eye deP;il, tiirkc;eden in
gilizceye ~;evrilmesi laz1m gelirdi. 

Bununla beraber Nureddin Artama 
biiyiik te~ekkiirler sunmaga mecburuz. 
Zira altmi~ yildanberi ihmal olunmu& bir 
vazifeyi, terciime suretile olsun, yerine 
getirmi$ ve bize Plevne miidafaasmm en 
doP;ru bir tarihini • gerc;ekten zarif ve Ia
tif iislubile - okutmu$ oluyor. 

Dar1s1 heniiz ba~anlmaml& vazifelerin 
basmal 

M. TURHAN TAN 

1 eylulden itibaren ii~ ~e
hirde tatbikat ba~hyor · 

Eylulii.n birinden itibaren Ankara, Is
tanbul ve lzmirde pazarhks1z sal!§ usu• 
liiniin ta~bik olunacag1 hakkmdaki emir 
Belediyeye teblig edilmi§tir. 

Belediye, hangi maddelere maktu fiat 
konmas1 lazimgelecegi ve kanunun tatbil!: 
§ekli etrafmda tetkikat yapmaktadtr. An .. 
kara ve lzmir Belediyeleri de ayni §ekil1 
ler hakkmda tetkikatta bulunmaktadtrlar. 
Her iic; Belediyenin bu hususta tanzim e.c 
decekleri raporlar yakmda Dahiliye V eo< 

kaletine gonderilecektir. 

Pazarhks1z almabilecek §eylerin en 
ba§mda g1da maddderi eelmektedir. Og
rendigimize gore maksad pazarhgt kal .. 
d1rmak ve bunu da nark §eklinde tatbil{ 
etmek olmadigJ ic;in her maddenin fiat!• 
m gene bunlan satanlar tayin edecektir. 
Bu suretle rekabete de a~1k yo! bJrakii .. 
m1~ oldugundan esnaf, fiatlan tesbit e .. 
derken pazarltk yapllamiyacagmJ gozO. 
niinde bulundurmak mecburiyetinde ka .. 
lacak ve malm1 miimkiin oldugu kadar u• 
cuz satrnak istiyecektir. Burada Beledi
yelerin yapacag1 i§ konan fiatlan kontrol 
ederek ihtikara sapma derecesine varan
lan ve pazarhk usuliinde devam edenleri 
takib etmek olacaktu. 

MALIYEDE 
Hazine avukatlar1 aras1nda 
istanbul Hazine avukathgma 200 lira 

ayhk iicretle Nazilli hazinc avukat1 OA 
mer Lutfi Bart§ tayin edilmi§tir. 

istanbul hazine avukatlarmdan Sabri 
Somerk serbest hazine avukathgma ta
yin edilmi§tir. 

P. T. TELEFONDA -Radyo miidiirii gitti 
Posta, Telgraf, Radyo miidiiru Hay .. 

reddin, hususi i§leri i<;in bir gun kadar 
istanbulda kald1ktan sonra, dun An • 
karaya avdet etmi~tir. 

istasyonun ses tecrubclcrine, agustos 
icinde ba~lan~hilnrolri ,,.,....,,..,.,~,·•~-<.,. 
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Ordino 

iizerinde 
iicretleri 

suiistimal 
BAYANLAR I 
Oudakltsr1n1z1n lstediOI 
rujlar1 slzin lcrln bulduk 

Kaphca §ehirlerinin 
vaziyet ve ihtiyaclan 

Pazar 

yapdacak 

gunu 
•. Baz1 acentalar, k1ymetsiz 

gure~ler kag1dlan 50-75 kuru~a 
----

Jlabaeskili ibrahim T ekir
Yalova i~in 18 - 20 mil yapan bir vapura ihtiyac daghya meydan okuyor 

vard1r. Bursada hayat pahalda~mu~, oras1n1n da 

istanbuldan bir fark1 kalmami~hr 

Bu sene iki su ~ehrimiz, Y alova ve 
J3ursa, Istanbul halkm1 diger senelerden 
.;ok daha fazla olmak uzere kendisine 
.;ekmektedir. Bu iki yer arasmda mahsus 
bir rekabet de basgostermistir. Biitun bu 
rekabetin saiki T rak vapurudur. Deniz
bank idaresinin getirttiP;i Trak vapurunun 
diger vapurlardan 6 mil fazla sur' at yap· 
mas1 gene Denizbanka baP;h clan Y alo

'Va kaphcalan rniiessesesinin zararma ola
rak halk1 ye~il Bursaya cezbetmistir. 

Evvelce de yaZlldJ[h gibi, Y alova 

kaphcalan rneshur Avrupa kaphcalan 

derecesinde guzellestirilmi&tir. Buna rag

men bu!!;un masrafuu koruyacak halde 

degildir. Alakadar doktorlanmlZln da bu 

i~e ehemmiyet vermediklerinden ve hasta

~an kaphcalanm1za sevketmediklerinden 

&ikayet edilmektedir. Henuz bin;ok kim

seler kaphcalara teda vi den ziyade bir 

gezinti maksadile g]tmektedirler. 

Y alovanm en kalabahk gunu pazar -

dir. Halk ellerinde yemek paketleri ol -

klugu halde, kaphca civanndaki aP;aclann 

altma giderek orada yemeP;ini yiyor, eg

ieniyor, aksamiizeri sehre doniiyor. Biz

ae bazi otellerin pahahhih. bazJ garson

larm muessese sahiblerinin haberi olmak

sizm mii~terilere fazla rnasraf gosterme

!eri halkm gozunu yJ]dJrml&tlr. Bu vazi

yeti l!'e;•1lamak icin yap1lacak en muhim 

is. kaphca ihtiyacm1 hissettirmek ve bir 

de sosya] hayatm bir zarureti clan sene

lik istirahat usuliinu resml ve hususi mu

esseselerimizde tamim ve te~mil etmektir. 

Y a! ova i<;in muhakkak 18 - 20 mil 

yapan bir vapura ihtiyac vardu. Mute -

Bu itibarla gelecek sene daha rahat ve 
daha k1sa bir zamanda Bursaya gitme~ 
imkam hasJI olacakllr. 

Halkm Mudanyada vapura gm& ve 
<;Jkis tam ho~a gidecek halde de~ildir. 
Birinci mevkie <;Ikilacak bsma bir mer
diven ilave edilerek halkm ezilmesine 
mani olmak ikhza eder. Sonra vapur 
ic;inde ic;ki i<;enlerin yerlerini ay1rmak za
rureti vard1r. Asfalt yo! yaPJlmciya ka
dar ~imdiki bozuk yoldan otobi.isle Bur
saya gitmek de bir hayli me~akkatlidir. 

Bursaya gidenler cidden bi.iyiik bir 
imar faaliyetine ~ahid olmaktad1rlar. 
Bursanm hemen her sene <;ehresi biraz 
daha giizellesiyor. Istanbul halkmm Bur
sava akm etmesinin sebeblerinden biri de 
~i.iphesiz orasmm daha ucuz olmasmdan
d!r. Miitekaid zabit ve memurlardan mii
him bir k1smJ, hayat ucuzlu~u dolayJsile 

Bursay1 tercih ediyorlar. F akat Bursaya 

vaki bu fazla akm yiiziinden orada da 

hayat pahabla~maga yuz tutmus, hatta o

rasmm da lstanbuldan bir farb kalma

mi~br. 

Bursanm baZJ hphcalannda temizli

ge daha fazla itina gosterilmesi ve bazl

lannm da Jslahl belediyecilik baklmmdan 

bir zarurettir. Bunun gozoni.inde bulun -

durulacaih siiphesizdir. Modern bir kap

hca ve otel olan Celikpalas ve buradaki 

banyoya kar~1 ragbet artma ktad1r. Otel, 

ge]enleri istiaba kafi gelmediginden bir 

kat daha ilavesi suretile tevsii ic;in ham

lanan plan Ankaraya gonderilmi&tir. 

Soylenecek son soz sudur: Gerek Y a

lovaya, gerekse Bursaya kar~J halkm gos

terdigi alaka her sene artacak ve hiiku-

Ge<;en s e n e k i ~ 
Turkiye serbest gu
res basalt! birincili
P;ini kazanm1s clan 
Babaeskili Ibrahim 
pehlivan, bundan on 
be~ giin kadar ev
vel Anadoluda Mii
layimle yaphgi mii
sabakayi da kazan
mlshr. !brahim peh
livan, bu galibiyet- Baba.e.skizt ibrahim 

ten sonra, Turkiye Ba~pehlivam Hiise
yinle de kars1la~mak isterne!ctedir. Kendi 
iddiasma gore, organizatorler, kendisini 
miisabakalara kabul etmiyor, buyiik peh
livanlarla gure~mesine miisaade etmiyor
lamus. ibrahim pehlivan, bilhassa T e • 
kirdagh Huseyinle gi.ire&mekte 1srar et
mekte ve mi.isabakalara almmasm1 iste • 
mektedir. 

*** 
Pazar gunii Taksim stadmda, muhte-

lif profesyonel serbest giire§ miisabaka • 
Ian yapilacaktir. Bu miisabakalann en 
miihimmi, Dinar II Mehmedle T ekirdagh 
Huseyin arasmda olacakhr. Dinarbmn, 
iki senedenberi, Turkiye profesyonel gii

re§ birinciliklerine girmedigi ve bu aderni 
i§tirakinin turlu tiirlii tefsir ve dedikodu -
lara yo! a<;:t1g1 malumdur. Dinarh, bun
dan sonraki musabakalara muntazaman 
i§tirak edecegini bildirmi~tir. 

Diger taraftan, haber verildigine gore, 
Dinarh ile yaphg1 wn miisabakada sa -
katlandigl i<;:in gure~i terk eden Kara Ali, 
Dinarhy1, bu ilk <;lkJ§mda, revan§ mac;J
na devat etmi~e de, Dinarh, ilk musaba
kasmi Tekirdaglile yapacagm1 ve ancak 
bundan sonra Kara Ali ile kar§Jla§acagl
m bildirmi§tir. 

Pazar gunki.i miisabakalara, Anado -
luda muhtelif gure~ numaralan yapml§ 
clan i.ic; Bulgar pehlivan da i~tirak ede -
cektir. 

hass1s Prost'un p]anma gore, kaphcala- metin de dusundiig\i gibi, buralan yalmz Kollejde yap1lacak atletizm 
rm yanmda gi.izel bir kasabamn temeli a- memleketimizin de~il. hatta komsu dev- mi.isabakalari 
t!lmak i.izeredir. Bu itibarla ihtiyac1 ~im

diden kar~1lama~a li.izum vard1r. 

letlerle Balkan ve Arab memleketlerin • 

deki say1h su ~ehirlerinin iistiinde olacak· 

Bursa belediyesi Mudanya - Bursa hr. 

yolunu da asfalta <;evirmege ba~lami~tlr. 

Samsunda Uzel 

Samsun (Hususi) - cUzel Bi9ki 
Yurdu~ be§inci tedris y1hm ikmal ede
rek her sene oldugu gibi bu y1l da ser
gisini a91p bir9ok zarif ve ince i§ler te'§
hir etmi§tir. Befi senedir bir9ok k1zlara 
bic;ki ve diki§ dikmesini miikemmel su
rette i:igretmi§ ve birgok mezun ver -
mi§tir. 

Tefrika: No. 73 
Bu seferki yapmac1k degildi. Kendini 

naza c;ekmiyordu. Y enildigini goren, bun
dan otesine giicu yetmiyecegini anhyan 
zavalhlar gibi, ne olursa olsun, buradan 
c;ekilip gitmegi goze alm1~tl ... 

Kocasm1 ne kadar severse sevsin, o
nun yanmda s1gmt1 gibi, sanki yiiz karas1 
clan kadmlar gibi boynu biikuk, dii§ki.in 
ya§amak da elinden gelmiyecekti; bu 
kadarma da dayamlmazd1 ... 

F eridun, yeri~den f1rl adt. Gene kadl
nm elinden mantosunu c;ekti, ald1: 

- N ereye gidiyorsun, Perihan?.. de
di. (:ocuklugu b1rak arhk ... 

- Gideyim... Boylesi daha iyi ... 
ikimiz ic;in de ... 

- Dur, daha ~oziimii bile bitirme -
dim. Bak, ne soyliyecegim. 

- Ne soyliyeceksiniz? .. Soyledik~e 
aram1zdaki aynhk, busbiitiin geni§liyor ... 

FUAD DUYAR 

Yurdunun • • serg1s1 

Te§kilat itibarile de Kiiltiir Bakanh

gma bagh bulunan yurdun, k1ymetli ve 
c;ah§maktan hie; yllzmyan miidiresi Ba

yan Hadiyeyi §ehrimiz halk1 c;ok takdir 
etmektedir. Gi:inderdigim resim, Yur -
dun bu seneki talebelerini miidirelerile 
bir arada gi:istermektedir. 

NakJeden: Kemal Ra~tb 
B1rbirimizden biisbiiti.in uzakla§lyoruz ... 

F eridun, onun ic;inde· kopan hrtmay1, 
birdenbire kavnyamad1. Fa kat butiin ka
bahatin kendisinde oldugunu anlad1. De
mindenberi, butiin c gec;mi§ giinlerin a
c!lanm tazeliyecek yerde yava§ yava§ o
na sokulsa, sanki bir oya gibi inceden in
ceye i§lenmi~ bu gi.izel ba§I kendi gogsu
ne dogru c;ekse, ~imdiye kadar c;oktan 
dudaklan da birbirini bu!acak, c;oktan i
kisi de birbirinin kollannda gozlerini ka
paml§ olacakh. Nas1l olmu~ da bunu di.i
§Unememi§ti; nas1l olmu~ da bu kadar 
sevdigi bir kadmm eski c;1l~mhklanm, 
daha ilk giiniinden ba§ma kakm1ya ba§
lamJ§h?.. Suas1 miydJ ~imdi bunlann?.. 

ileride, hepsi unutulduktan sonra, konu
§Up derdle~emezler miy2i?.. 0 zaman, 
biitiin bu c;ocukluk masallanna ikisi de 
giiliip gec;emezler miydi? .• 

Rumelihisan ldman Birligi tarafmdan 

tertib edilen senelik atletizm final musa
bakalan, pazar p;unu, saat 15 te, Robert 
Kolej sahasmda yaPJlacakhr. 

Merkezi Avrupa §ampiyonasi 
i~in yapiian ma~Iar 

Son defa, merkezi Avrupa futbol §am
piyonasi ic;in yapilan.rnusabakalarda, Ra
pid Cenova'y1 2-1, Yuventus Kladno'yu 
2-l, F erenevaros da Ripensia'y1 4-1 yen
mi§tir. 

Biikre§te, 18,000 seyirci oniinde oyna
nan Rapid - Cenova mac;1 <;:ok sert olmu§ 
ve hakem, bu <;:ok sert ve giirultulu oyunu 
gi.ic;liikle idare etmi§tir. 

Rumen tak1m1 bu ma<;:ta daha guzel 
oynami§ ve 7 nci dakikada Barati vaslta
sile ilk golii kazanmi§tlr. 15 inci dakika
da, italyanlar Kabalero'nun giizel bir §U· 
tile beraberligi temin etmi§lerdir. 

ikinci devrede oyun daha fazla sertle§
mi§, italyan miidafii 27 nci dakikada, to
pu kendi aglarma takml§tlr; 30 uncu da
kikada Rumenler bir penaltJ kazanm1~ -
larsa da Raljski bundan istifade edeme
mi§tir. 

italyan tabmmda bilhassa mudafaa 
<;:ok c;ah§ml§ ve muvaffak olmu§tur. Ru -
menlerde ise, u~ ortayla, cenah giizel 
oynaml§lardJr. 

Prag civanndaki Kladno sehri stadm-

Periham, birdenbire iki omzundan 
yakalad1. Ken dine dogru c;ekti: 

- ;>imdi de ben sana sorayim, dedi. 
Anhyor musun, ben seni ne kadar sevi -
yo rum?.. Hem bu, bug\in degil ki. .. 1lk 
gi.inundenberi ... Seni ilk gordugum giin
denberi ... 

- Bo§una yoruluyorsunuz. AnlamJ
yorum, sanmaymrr.. Bana ac!d!giDIZ ic;in 
boyle soyliiyorsunuz. Demin, mahkeme 
salonunda bayildJglmt gordiiniiz, beni 
buraya getirdiniz. Simdi de gene oyle, 
halime ac1yorsunuz. Cok iyi yiireginiz 
var !.. Fa kat ben sadaka istemiyorum. 
T e§ekkiir ederim. 

- Gene ba~ladm <;:ocukluga, Peri -
han!.. Hani artlk uslu oturacaktm L Ha
ni · art!k yaramaz ~ocuklar gibi beni klz
dtrmJyacaktm, k1rm1yacaktm? .. 

- Gori.iyorsunuz ya, ben sizin i<;:in 
yaramaz <;:ocuktan ba§ka bir ~ey degilim. 
Olamarn da ... Onun ic;in ... 

- Nereden <;:Jkanyorsun bunlan, Pe
rihan?.. Saadetimize, sevgimize, ikimi -
zin de birbirimizi sevdi~imize, neden i
nanmlyorsun? .. Hele ben, aylardanberi 
neler c;ektim!.. Her gi.in sen den biraz da
ha uzakhk, biraz daha yabanc1hk gar -
diikc;e ne kadar ;jzuJiiyordum. Daha son
ra, busbiitiin i.imidim kesilince, hele o 

sahyorlarmJ~! 
!thalat emtaasmm sahiblerine teslimi i

c;in acentalar tarafmdan verilmekte olan 
ordinolarm iicretleri Uzerinde yabanc1 a
centalann buyi.ik bir suiistimal yaphklan 
hakkmda alakadar makamlara ihbarlar 
yapllm§Ihr. 

Svvelce giimriik idareleri tarafmdan 
tab ve acentalara meccanen teslirn edilen 
bu ordinolar §imdi Deniz Bank tarafm -
dan tab ve gene meccanen verilmektedir. 
Kon§imentolar mukabilinde mal sahible
rine verilen ordinolann iizerinde 12 ku -
ru§luk pul bulunmaktad1r. Binaenaleyh 
bymeti de 12 kuru§tur. Nitekim Deniz
yollan acentas1 mal sahiblerine ordinolan 
pul klymetleri uzerinden on iki kuru§ a
larak verrnektedir. Diger yabanc1 a
centalar ise yabanc1 vapurlar ile ge
len mallarm ordinolanna fahi§ hirer kly
met koymu§lardJr; Romany a acentas1 50, 
diger acentalar 75 kuru§ almaktadular. 

Halbuki giimriik kanunile ordinolann 
k1ymetsizligi tasrih edilmi§tir. Nitekim 
bundan senelerce evvel acentalann bOyle 
fuzull para ald1klar1 haber ahnml§ ve o 
zaman Maliye V ekaletine bagh bulunan 
Gumriikler Umum miidiirliigu fum!! para 
alan acentalan derhal Cumhuriyet Mud
deiumumiligine tevdiini bildirmi§ti. 

Verilen habere gore acentalar boyle
ce senede 60,000 lira kadar bir para 
almaktad!rlar. 

SOSYETELERDE 
Tramvay §irketile satm alma 

mi.izakereleri 
Bu aY'ba§mdan itibaren Tramvay §iT· 

ketindeki ecnebi memurlarm yerlerine 
Tiirk memurlan gec;eceklerdir. Bir, iki 
ay sonra ba§hyacak clan Tramvay §ir
ketinin satm ahnma miizakeresi ic;in ev
velce Elektrik §irketinin i§tiras1 miiza
keresini idare eden ~irketler merkezi 
umum1 miidiirii M. Spesyal §ehrimize 
gelip Ankaraya gidecektir. -·-·--Y apag1 ihracat~Ilarinm 

i~timai 
Diin komite halinde c;ah§malanm bi

~irerek yapag1 ihracatt standard nizam
n m ini haurlam1 olan apa 1 ihra -

catgilan bugiin heyeti umumiye halin
de toplanarak projeyi gi:izden gegirecek
lerdir. 

da, c;eyrek final mac;mda kar§Jla§an 
Kladno- Yuventus spor kulubii tak1mlar1 
c;ok g\izel bir oyun oynaml§lar ve ltalyan
lar ancak oyunun sonlarmda att!klan gol
le galibiyeti kazanml§lardJr. 

ilk devrede, (:ekler, 7 nci dakikada 
Kloz vas1tasile att!klan golle avantaj1 al
ml§lar, fakat Gobetto, 31 inci dakikado. 
tak1mmm beraberlik sayiSim yapml§tlr. 

Ayni oyuncu, ikinci devrenin 44 uncii 
dakikastnda bir go! daha atmt§ ve taki
mma galibiyeti kazandirmJ§tiT. 

Kladno mac;m ba§lang1cmda guzel oy· 
naml§, fakat, oyuncular bilahare asabiye
te kaplld!klan ic;in, avantaji ltalyanlara 
bJrakml§hr. 

Budape§tede, 20 bin seyJrCI oni.inde 
yap1lan F erencvaros - Ripensia mac;1, ba§· 
tanba§a F erencvaros' un hakimiyeti altm
da cereyan etmi§tir. 

Yirmi iki oyuncunun en iyisi olan 
Sarosi yalmzba~ma lie; go! atmJ§, dordiin· 
cii golu de Coldi yapml§tlr. 

Ripensia'nm yegane golii Doboi tara -
fmdan ahlmJ§tir. Bu galibiyetten sonra, 
F erencvaros, iic;ilncu turd a, yarlm finaller 
ic;in, Yuventus'la kar§lla§acaktJr. 

«- Evet kardc~im, doktorun 
tavsiyesi iizerine hergiin a 
defa di&lerimi 

RADYOLiN 
di~ macunile frrc;alamaga ba~· 
lad1ktan sonra di~ etlerimde· 
ki iltihablarla agz1mdaki fens 
koku tamamen gec;ti. Zararl1 
salyalar da durdugu 1c;m 
midem diizeldi, i!ltiham ac;d
dl. Di~lerim eski parlakhgm1 

tekrar kazandl 

Sen de her gUn 

RADYOLiN 
--- Kullan 

COTY 
MEl;iHUR FRANSIZ MARKASI 

DIKKAT I Paris COTY fabrlka· 
lannda !mal va lhzar adllml~ 
blr frans1z 11ustahzand1r. 

G. Anteb asliye hukuk mahkemesin• 
den: 
. G. Antebin Gercigin M. de mukim A• 
raptarb Hiiso oglu Memik tarafmdal1 
mahkemeye miiracaat olunarak, verese• 
sinden bulundugu kiic;uk Araptar koylil 
Mehmed oglu Omerle karde§i Memigill 

Biiyiik Harlbde 331 y1lmda askere seV • 
kedilerek hayat ve mematlarmm me~· 
hul kald1gmdan bahisle gaibliklerirte 
hiiki1m verilmesi istellllili~ olmakla uan 
tarihinden itibaren bir sene zarfmd3 

bunlarm hayat ve mematlan hakk1nd3 

malumati clan kimselerin bu maJumat· 
lanm mahkemeye bildirmeleri ilan ol\1' 
nur. (9152) 

Ziraat Vekaleti Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Kapah zarf usulile 500 aded tazyikli s1rt p\ilverizati:irii satm all~ 

nacakt1r. 
2 - Muhammen bec.el 17,000 lira, ilk teminat 1275 lirad1r. 
3 - Eksiltme 26/8/938 de saat 11 de Ziraat Vek.aleti binasmda yap1la· 

caktir. 
4 - ~ar~nameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonunda, 

istanbuld~ Z1raat Miidiirliigiinden paras1z olarak verilir. 
5 - lsteklilerin tcminat mektublan veya makbuzlarile birlikte muaY' 

yen giinde 2490 sayll1 kanunun 2 inci ve 3 iincii maddelerinde zikredileil 
vesikalan <.ksiltme saatinden bir saat i:inceye kadar Komisyona vermeleri. 

c 2378 ~ ( 4350 ) • 

BASUR MEMELERiNi 

CERAHA TLENMi~ FiS TOLLER 
ve 

HER TORL(J iL TiHABLARINI 

• 
PATI ILE 

TEDA Vi EDiNiZ 

Emniyet Miidiirliigiinden: 
. Polis hayvanlan ic;in 101375 kilo yulaf. 109500 kilo yemlik ot, 73000 

kilo yatakhk sap saman almmas1 kapah zarf usulile eksiltmey9 konulm~· 
tur. 

Eksiltme 6/8/938 cumartesi gunu saat 11 de Defterdarhk muhasebecilil' 
dairesind.e yap1laC!aktrr. 

Hepsinin mp.hammen bedelleri 11902 lira 19 ve muvakkat teminah 892 
lira 67 kuru~tur. 

Isteklilerin ~artnameyi gormek uzere Miidiriyet muhasebesine miira • 
caat1eri ve teklif mektublanm da muayyen giin ve saatten bir saat evvel 

I
Komi•yona vo<moled. (468~ 

istanbul Belediyesi ilanlart .... 

Kopriiniin Kad1koy iskelesinde 

diikkanlar kirabk 
Senelik mu- ilk te· 

hammPn kiras1 rni natl 
Kopriiniin Kad1ki:iy iskelesinde 31/84 N o.h cliikka.n 1800 135 
Ki:il'riiniin Kad1ki:iy iskelesinde 32/86 N o.h diikkan 2400 180 

Yukar1da semti, senelik muhammen kiralan ya:rah clan mahaller ayt1 
ayn kiraya verilmek uzere a<;Ik arthrm1ya konulmu~sa da belli ihale gii ~ 
niinde giren bulunmad1{pndan artirma 1/8/938 pazartesi giiniine uzatllmW 
tJr. $artnamderi Leva.z1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler hizalannda 
gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukanc!a yaz1h gun· 
de saat 11 de Daimi Enciimende bulunmahdirlar. cB.~ (4714) 

zaman ne hale gel dim!.. Dart ayd1r, yu- den utand1m, onun ic;in ... Benim giinden 
ziinii gormeden, sesmi duymadan ya§I- g\ine sana baglandiglmJ anhyacaktm; o 
yo rum. Amma, nas!l ya§Jyorum? .. Bun a zaman art1k busbiitiin, beni ezmege kal
ya~amak m1 denir?.. Her yerde seni an- kacaktm. Giiniin birinde kim bilir ne ha~ 
yordum; yalmz kal:yordum, hep senin It! gelecektim. Nitekim brktuguma ugru
admi say1khyordum. Geceleri uykumun yordum. Bir gun, berkesin onunde mas
arasmda gozlerimi ac;1yordum, dudakla - karaya ~evirdin beni ... Art1k hie; kimse
nmda senin adm1 buluyordum. Elime nin yuziine bakamiyacag1m1 anlad1m, 
kalemi ahp da iki satJr yaz1 yazmak is - kac;tim. istanbula geldim. i<;:im S!Zbyor -
tesem, kalemin ucuna heo senin adm do- du. Birkac; giin sonra senin de donece -
la§Jyordu. Kag1dlan hep Perihan, Pe- gini biliyordum. Giinlerce yolunu bekle
rihan diye senin admla dolduruyordum. dim. R1htJmda, giimriigun kar§Jsmdaki 
.$oyle k1rlara dogru <;:1ksam, senin adm1 kahvede bir ko§eyc sakh.myor, vapur -
bag1ra bag1ra dola§i:yordum. Sonra din - dan ~1kanlan gozetliyordum. Bir giin se
liyordum, etrafa kulo.k veriyordum, san- nin de geldigini gordiim. Kar§ma c;1klp 
ki sen de bana ses verecekmi§sin gibi, u- ellerine sanlmamak i<;:in kendimi guc tu
zun uzun bekliyordum!.. Haniya, beni tuyordum. Gece yar:lanndan sonra Ma!t
o kadar ofkelendiren, inciten h1rc;mhkla- kaya geldim. Saatlerce apartJmamn et
rm yok mu, onlar bile artJk benim i<;:in rafmda dola§hm. Bakt1m ki dayanamJya
tath bir hahra olmu§tu. Her gun onlan cag1m, belki de ba§ka bir delilik yapa -
du§unuyordum; onlan anyordum. Ke§" cag1m. 0 zaman bi.isbi.itiin sen in elinde 
ke gene yammda o!sa da, gene oyle beni bir oyuncak olacaglm. Sana kaT§! besle
kirSa, k1zdJTSa diye ic;im s1zhyordu. Beni digim sevgi de maskara clacak ... Ondan 
incitmenden bile saadet duyuyordum. korktum. Onun ic;in kac;hm. !stanbulu 
Beraber ge<;:en giinlerimiz goziimun onii- bJraktJm, gittim. B1lsen, nerelerde dola§ -
ne geldikc;e yiiregim !tarp1yordu; ettigi - tJm. N ereye gitsem seni dii§iiniiyordum. 
miz kavgalarda bile ne t;,th bir heyecan Her §ey seni hahrlatiyordu. Olur olmaz 
vard1. Oyleydi de niye kac;tm, diyecek - ·her §ey ... Gok yuziine bak1yordum, seni 
sin degil mi?.. Ne yc.pay1m, biisbiitun ki.i- hahrhyordum, denize bak1yordum, seni 
~Uk dii§mekten korktum; kendi ken dim- gorur gibi oluyordum. Bir hie;, bir kag1d 

pa~as1, bir otomobil gurultusu, bir J110' 

torun gec;i§i, telefonun ~almmas1, her §e1• 
her ~ey seni hatJrlatJyordu. 

Perihan, ba§lm ka!dJrd!: 

- Mademki oyleydi, neden beni ~ 
&amak ic;in siz de aynca muracaat ettl ' 
niz? .• 

- Sen benden evvel miiracaat etmir 
tin; butiin Umidim kmldt: Beni sevme~!' 
gini anladim; onun ic;in ... 

- Ben sizi bir kere olsun gormek i~io 
yaphm. Ba§ka c;are bulamad1m da on ' 
dan ... 

- Ne bileyim? .. Deli gibiydim. 
- Ya sonra?.. Neden mahkemede 0 

kadar 1srar ediyordunuz L Ben yalvar : 
d1k~a siz olamaz, diyordunuz. Art1k 'f~ 
§IyamayiZ, diye kestirip atlyordunuz+ 
Sevmek dediginiz bu muydu L 

F eridun, verecek cevab bulamadJ. ()' 

nu biraz daha ken dine dogru c;ekti; bir3t 
daha sikh: 

- Buak artlk bunlan, 
duysa oldu. Benim de bu 
c;mhg1mi ho§ gar ... 

dedi. Ne ol' 
b1r' kadarc1k 

Perihan, hep oyle dalgmd1: . ·, 
- lvisi mi, diyordu, buabmz benl gl 

deyim. 
[Arlcas1 varl 
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Bir yahudi 
tahammiil 

davas1na 
edemeyiz 

Musevi aleyhtar1 degiliz; ancak onlar1n bir millet 
ve 1rk propagandast yarabp yiiriitmeleri-

ne de miisaade edecek degiliz 

[Ba§taraft 1 inct sahifede] l - Ben M usevi lise.si miidiiriiyiim! 
Tiirk vatanda~t» olduklanm kemali vel- Ne ?~mek !sti_y~rsunuz? diy: sormu~~ur. 
'lele ile ilan etmis bulunuyorlard:. TUr- BIZ! sualtmiZt tekr~_r etme~~:e mecour 
kiyede hic;bir Tiirk vatanda~t. hic;bir ec- btrakan doktor Markus; adeta hay kmr-

nebi tabiiyetli miiessesenin bayra~ma casma: . , 
- mUsbet veya menfi • aldm~ bile etmez- - Benim boyle &eyden habenm yo,c. 
ken Musevilerin bUtiin ytl, tahsisen c;ay Vukuuna da ihtimlll vermem I d1yerek 
saatlerinde, salonlanm doldurduklan o- muhavereyi kesmistir. 
teli, iisti.ine Alman bayra~I c;ekildi, diye Muhterem doktorun, fazla asabiyeti, 
terketmeleri elbette nazan dikkati celbet- serbest dii~iincesinin ifadesi olmJyan bu 
tnekten uzak kalamazdt. Bu toplu hare· sozlerden belliydi. 
ketin ifadesi; hethangi bir otelin salon· Kendilerile bu mevz.u iizerinde konus· 
larmdan ta~arak Tiirk cemiyeti muvace· mak istedi~imiz diger Musevi vatanda~
hesinde sarih mana alan bir ihtar oluyor- larda da ayni hiddetli tavulan gordiik 
du: ve ayni asabi mukabelekre muhatab ol-

ltibari TUrk vatanda~l Yahudiler, duk. 
kendilerince igreti olan bu s1fatt bertaraf Hulasa edelim: 
~derek, TUrkiyede bir trk ve yabanc1 Biz Y ahudi aleyhlan veya dii~mam 
Ideoloji davas1 pe~ine dUsmii~lerdir. degiliz. Makul ve normal §artlar i~inde 

Hadiseyi kay1d ve tahlil ettikten sonr~ onlan istemememiz ic;in sebeb yoktur. 
akislerini toplamak istedik. GordUk k1 Ancak Tiirkiyede bir Y ahudilik hareke
«li.irk vatanda~hgmi» - ihtiyac has1l ol- ti, bir nk davasJ mevcud olmasma da ta
du~u zaman ve ttpki bir tahlisiye simidi hammiil edemeyiz. 
$eklinde kullanan • Musevi miinevverle- Tiirkiyedeki biitiin Yahudilerin, yu ~ 
rirniz, sanki mukaddes bir isyanlanna te· kanda yazdtibmtz abes hadiselere kan
<:avi.i.z edilmi~ gibi, asabiyet ic;indedirler. $acak zihniyette olduklanm zannetmeyiz. 
1-Iadise yoktur, diyemiyorlar. Y a pan Ancak bir kiSlm Y ahudilerin maalesef 
Varsa hata etmi~tir, diyemiyorlar. Baz;sJ bu fikirlerle me$bu olduklanm ve hatta 
bir~ey biJmedigini soy)iiyor, bir ktsmt haz· daha i)eri gidenJer bulunduRunu da bil • 
tnetmege URra$1Iklan hiddetlerini dudak- miyor degiliz. 
lar1nda mrarak susuyorlar. Meselii aldtgJmtz bir si.irii mektubdan 

Demek ki: birisini; T aksimde Lamar tin caddesinde 
1 - Y a bane! bir ideolojinin politika 1 numarada bay RefiRin mektubunu oku· 

Ve entrikalarile ui(ra~ttklan, yahm: Kariimiz, ne§riyaltmtzm isabet:n-
2 - Alman bayragJ c;eken miiessesc· den uzunboylu bahsettikten sonra diyor 

lere boykot yapttklan. ki: 
Dogrudur. 

DUn, ilk badisenin devamtm gosterir 
tnalumat edindik: 

Mevsuk olarak o~rendigimize p;ore. 
bir kiSJm Y ahudiler, T arabya polis ko
tniserine mUracaat ederek, T arabyadaki 
1' okathyan otelinin Alman bayra~t c;ek
tnesine tahammiil edemediklerini soyle
tni~ler ve bu bayragm indirilmesini iste
tni~Ier ... 
b Ecnebi tabiiyetinde olan kimseler, 
. ayr ve tatil giinlerinde, &eref mevki
Inj Turk bayragma vermek $artile, tabii
Yetinde bul unduklan devletin bayragmt 
!;ekmek hakkmt haiz olduklan ic;in, Y a
hudilerin bu miiracaati tabii redle kar~I
lallmt~tlr. 

0 giinden sonra da Y ahudilerin bir 
daha ne Beyoglundaki; ne de T arabya
~~ki T okathyan otelinde bi.isbiiti.in go
~~memeleri, verdigimiz haberin ve fikir
enrnizin dogrulugunda $iiphe buakma -
tnaktadtr. 

Sehrimiz Musevl mehafilinde sozii ge
!;:n ~ahsiyetlerin de bu hususta ne dii • 
~Und""kl • k • d·v• • • • • U enni ogrenme ISle JgtmiZI ye 
151~lerini tasrih etmege liizum gormedigi
rr:~z bu zevatm her nedense c;:ok sinirli 
R~riindUklerini yukanda yazmt$hk. Bu 
Drnl-eden olarak M ~sevi lisesi mUdiirii 

r. Markiis boyle btr suale muhatab ol-

b~aktan hie;. 'de hoslanmadigini ima edcr 
It t av1r takmarak: 

ispanyada Frankist 
ordu ilerliyor 

Burgos 21 - Frankist kttaah, El Tor
:?torreiiva ile Montajejo'yu i§gal et -

t§lerdir. 
Burgos 21 - Frankocular estramadu-

ra ceph . 'l 1· esmde 15 kilometre daha 1 er • 
1Yerek A d · · t' ce era mevkiini ele ge~trmt§· 
tr. 

es~ars~lona 21 - !;)ark cephesinde diin 

ta< ~~ edt len bir italvan '"'UzbasJsik i -
!.van k • J -f as erleri bu mmtakada italvan 

Irkalar' · 
1 ~ . lhm bulundugunu teyid etmi§· 
e,dtr M h C · u arebe devam etmektedir. 
Umhurivet .1 . . . . rn .. t c;'I erm ~1ddeth mukavemet1 
u ernact· B 1Ycn artmaktadtr. 

erra"as , kii]l' - <a nm ccnubunda, kuvvayi 
taat IYeye Yol acmak iizere motorlu kt -
~ile 1~ Vapbgt taarruzlar Cumhuriyet . 
ka rtn top ve mitralyoz mi.idafaasile 

11 
•• ~tlarms Ye di.i~manm ileri yliri.iyi.i~i.i

k u son iki gun i~inde mlihim surette 
e~rni~tir. 

k Curnhuriyetciler Espadon dagmm §ar
tnda rnukabil taarruzda bulunaral< 0-

Vava hakim bulunan Atalaya mevziini 
geri alrrt§lardJr. 

Talesin l!arbinrlE' dii~man bir iki gUn 

g
evv_el kavb.ettigi mevzileri tekrar ele 
e~trmi§ti . 

F1rka ihtliiflarr 
. ~arselona 21 - Sosyalist partisi bir 

dtstplin icab ettiren dahili vaziyet do
lay!<;ile ne$rcttigi bir beyannamcdc aza
t\'.111 hiikumet alcyhindc hiQ bir ni.ima-
'I§te bulunmamaya davet eylemi§tir. 

(a.a.) 

«Eskidenberi tamd1g1m ve ticari te
maslarda bulundugum bir Musevi mii
essesesi var. On be$ giin kadar evvel bir 
i~ ic;in yazthanelerine ugramJ~tlm. Elimde 
o gUnkii <<Cumhuriyet» vardt. Benden ga
zeteyi istedi, verdim. Fa kat almasile iade 
etmesi bir oldu ve ben hayretle yi.iziine 
bakt!m. T aacciibiimi.i ani ami& olacak ki: 

«- Biz Cumhuriyet gazetesini oku
mayJz, bu gazete Alman dostudur, diye 
c;ok garibime ,giden bir cevab verdi. 0-
rada kendisine laztm gelen cevablan 
verdim .• Lakin ne yalan soyliyeyim; za
ten otedenberi Musevilere kar$t mevcud 
olan antipatim, bu hadiseden sonra bir 
kat dah,a arttJ.» 

Tiirkiyede Kemalizmin alemdan olan 
«Cumhuriyeb> hakkmda bir Y ahudinin 
$Oyle veya boyle dU&iinmesi umurumuzda 
bile degildir. Fa kat ortada bu miinferid 
ve top)u hadiselerin ispat ettiP.;i bir vak;a 
ve zincirleme bir hakikat serisi vardtr: 
Bir k1~tm Y ahudiler clava pe§indedirler .. 
TUrk rejimile, Cumhuriyet hiikulnetinin 
siyasetile alakadar degillerdir, bir Yd. -
hudi siyaseti, hatta fJTSat bulurlarsa bir 
Y ahudi mukavemeti y'aratmak gayesini 
giidUyorlar. hte biz bunu istemiyor ve bu
na tahammiil edemiyecegimizi \ a~Jk soy
)Uyoruz. Tiirkiyede ne ba§ka bir milletin, 
ne ba§ka bir IPkm davas1, propagandas1. 
fikir cerey;mlan ve hele fili hareketleri o
lamaz, olmtyacaktu. 

Sancakta se~im faaliyeti 
[Ba~tara!t 1 tnct sal!itedel 

dan miirekkebdir. ilk intihab nizam
namesinin 16 net maddesi tadil edilmi§
tir. Bu tadile gore, Ratay sec;imi cet -
vellerinde mi.iseccel olan askerlerle, 
jandarma ve polislerin kay1dlan iptal 
edilecektir. Bi.irolar saat sabah sekiz -
den on ikiye kadar, i:igleden sonra on 
besten on sekize kadar ac;tk buluna -
c· khr. 
Se~im komisyonunun bir karan 
Antakya 21 - Anadolu Ajansmm hu

su~i muhabiri bildiriyor: 
Se~im komisyonu verdiiF bir kararda 

ezci.imle diyor ki: 
cTi.irk ve Arab cemaatlerinin sikayet

leri iizerine yaptlc.n tahkikat Sancak 
vatanda!~hitl sliahm haiz olmt~an ~ir 
cok Arab vc Ki.irdlerin Reyhamve bu · 
ro~unda usulsiiz olarak kaydedildikle -
rini gost~rmis olduqundan Reyhaniyc 
bi.irosunun sec;im cetvdleri umumi bir 
kontrola H1bi tutulacakttr. Bunun i<;in 
Revhaniye biirosunda evvelce kaydedi
le~ler altt ~i.in zarfmda evvelce aldlkla
n kartlarla birlikte Reyhaniye bliro -
suna bizzat mi.iracaat edecelkerdir. Bu 
miiddet zarfmda mi.iracaat etmiyenlerin 
isimleri listeden silinecektir.~ (a.a ) __ .._._ 

Portekiz, ltalyan lmparator· 
lugunu tamdt 

Roma 21 - Portcbz, italyan impara
torlugunu tammt~tJr. Portakiz sefiri, 
Kont Ciano'ya Lizbon 1 etinin 
cKral ve imparator~ nezdinc has 
sefir taym cdccegini si:iylemi§tir. 

Son Y erli MaHar 
• • serg1s1 

torenle 

bu giin 

a~d1yor 
Onuncu ve sonuncu yerli mallar sergi

si bugUn saat on alt1da biiyiik merasimle 
ve BaFekil Celal Bayar adma ikttsad 
Vekilimiz Sakir Kesebir tarafmdan a~t
lacakttr. 1stanbul radyosu, merasimi yur
dun her tarafma yaymak i~in tertibat al
IDI§hr. 

Diin sabah yagan §iddetli yagmurlar 
serginin bah~e k1smmda hay li tahribat 
yapmt~ olmakla beraber diin ogleden son
ra ve biitiin gece ~a!t§IIarak paviyonlar 
yeniden diizeltilmi§ ve bugiin i~in ham 
bir hale gelmi~tir. 

Bu sene daha geni§ alan serginin bii
ti.in in§aah ve hamhklan ac;tlma toreni 
saatine kadar her halde tamamlanmt§ o
lackttr. 

Y erli mallar sergilerinde ilk de fa ola
rak yer alan hal'h sanaytinden ilk yerli 
tayyaremizle iki planor de N uri Demirag 
tayyare fabrikast tarafmdan di.in sergiye 
getirilerek §imdiye kadar sergi sahasma 
dahil olmtyan mektebin tenis kortlanmn 
bulundugu orta bahc;eye yerle§tirilmi§tir. 

Di.in ogleden evvel Ci.imri.ik ve lnhi
sarlar V ekili Ali Ran a T arhan sergiye 
gelerek in§aah ve bilhassa lnhisarlar pa
viyonunu tetkik etmi~tir. 

Ogled en sonra, lkttsad V ekili ~akir 
Kesebir sergiye gelmi§ ve biraz sonra is
tanbul Valisi ve Belediye Reisi Muhid
din D stUndag da ikttsad V ekiline miila
ki olmu§tur. 

Sakir Kesebir sergide in§aat ve tertib 
i§lerile alakadar olmu~; hi.ikumetin ve bil
hassa Ba§vekil Celal Bavarm sergiye bii
yi.ik ehemmiyet verdigini alakadarlara 
bildirerek milli sanayiin vast! oldugu te
kami.il derecesini tebari.iz ettirmek i~in a
zami gayret gosterilmesim tavsiye etmi§ · 
tir. 

Sakir Kesebir, sergi bahc;esinde, Sana
yi Birligi umumi katibi Halid Ciileryiize 
gelecek sene serginin, daim sergi binasm· 
da a~tltp a~tlamtyacagmt sormu§ ve umu
ml katib, sergi gelecek sene sonbaharda 
tertib edilmek ve sergi binasmm in§aah 
temmuz sonlanna kad,ar tamamlanmak 
§artile bunun kabil oldugunu soylemi§tir. 

Vekil, sergide, ilk defa Si.imer Bank 
paviyonunu gezmi§ ve devlet fabrikalan 
mamulatmm te~hiri ic;in tanzim edilmek· 
te alan bu paviyonla bilhassa alakadar 
olmu~. ayni paviyonu sergiden aynhrken 
tkinci defa Vali ile beraber tekrar gez • 
mi§ ve paviyonu tertib ed~n Ankara Y erli 
Mallar Paz,an Mudiirii Ekremi tebrik 
etmi§tir. 

Sergideki plancrlerle alakadar olan 
ikt.J.sad Vekili, orada bulunan, fabrikator 
Nuri Demiraga, miihendis Salahaddinin 
oliimunden ~olayJ taz.iyette bulunmu§ ve 
Nuri Demirag: 

«- Demiryollanm yaparken yiizler
ce kurban verdik. Havacthkta da kurban 
versek de gene kendimiz yapacagtz» de
mi§tir. 

Eti Bank paviyonu gezilirken yerin 
darhgmdan bahsed~n Eti Bank miimessi
linin sozleri uz.erine iktJsad Vekili, Vali 
Muhiddin Ostiindo~a hi tab ederek: 

«- Coriiliiyor k; Istanbul sergisi ic;in 
bu yer c;ok dar. Elbirligi\e lstanbula bir 
daimi sergi binas1 kazandirmahyiz» de

mi§tir. 
ikttsad Vekili sergide bir saatte.r: fazla 

kald1ktan sonra V ali M uhiddin U stUn -
dag)a birlikte aynlm.I§ ve dogruca Kadi
koyUne ge~mi~tir. 

Saylavlarr davet 
Mllli Sanayl Blrllginden: 
l;lehrlmi:llde bulunan saym saylavlartml

zm hepslnin adreslerl Blrll~imlzce malum 
olmad!~mdan onuncu Yerll Mallar ~erglsl
nln bugiin saat 16 da yap1lacak ac;1ll§ to
rent 1~t1n davetlye gonder!lememl~tlr. Bu 
1tlbarla mezkur saatte bugiinkii torene §e· 
ref vermeler1 suretl mahsusada rica olu
nur. 

Almanyada yapdan 
denizalh botlar1 

LBa.stara11 1 tncz sahtredel 
sipari~i i~in Londra'ya gitmi~ olan Milli 
Miidafaa V ekaleti Denil M i.iste§an At
bay Said Alman ile Deniz 1malat Mii
diirU R1z.a ve bu iki gemimizin buradan 
giden komutan, subay ve erlerile Berlin 
Biiyiik El~imiz ve sefatet erkam haztr 
bulunacaklardir. Cemiler, denize indiril
dikten bir mi.iddet wnra dalma, seyir ve 
sUr' at tecriibelerine ba~lanacaktJr. Bu tee· 
rUbelerin dcirt, be§ a; kadar devam et • 
mesi muhtemeldir. Deni!<~ltJ gemileri di
ger jZemilerin a t~sin~ olarak rna kine kiSJm• 
Ian ikmal edildikten sonra, denize indiril
mekte olduklanndan, miihim olan dalma 
t~ ... ~riibeleri miistesna olmak Uzere, bu iki 
gemimiz ikmal edilmi~ farzolunabilir. 

Ayni mUessesenin Halicde Valde kt
Lagmda yapmakta uldugu diger iki de -
nizalh gemimiz i;;e ancak be§, altJ ay 
sonra denize indiri!eceklerdir. -···-~ako muahedesi imzalandt 

Buenos Aires 21 - Sako muahedesi 
bugi.in imzal anmt~ttr. 

Silivri yo lunda 

otomobil kazas1 

i~inde bulunan bir olii
niin kafatas1 par~aland1 

DUn ak~am Silivri ile <;orlu arasmda 
feci bir otomobil kazast olmu§, kazada o
tomobille <;orluya gotiiriilmekte olan bir 
oliiniin kafasJ par~aJanmi§tiT. 

Diin ak§am istanbul plakah 2305 nu
marah taksi 1stanbuldan <;orluya bir o!U 
gotUrUrken Silivriden iic; dort kilometre 
ileride dingilinin vidalan sokiilmii§, oto -
mobil §iddetle bir hendege kapaklanarak 
carnian kmlml§, UstU tamamen parc;alan
mt§ttr. Bu esnada i!;inde bulunan oliinUn 
de kafas1 pan;alanmJ§tir. Oli.iniin yanm· 
da bulunan kadmla §ofore bir§ey olma -
mt§tlr . .$ofor kendini toplar toplamaz 
vak' ayt Silivriye haber vermi§ ve olii ora
dan gonderilen bir otomobille <;orluya 
nakledilmi§tir. 

Man~uri hududunda harb 
ihtimali ~ok kuvvetlendi 

£Bastarat1 1 tnct sahtrede 1 

smdaki miizakerelerin de inkttaa ugrad1g1 
haber almmt§tir. 

BUtUn haberler T okyoda ikinci bir har· 
bin ba§lamak iizere oldugu hissini veren 
fevkalade gergin bir hava yaratmt§tlr. 

Y eni hudud hadisesi 
Tokyo 21 - Domei aj ansmm Hsin -

kingden aldigi bir habere gore Manc;uri
nin §arkmda Politi§an civarmda yeni bir 
hudud hadisesi daha olmu§tur. Bir ~ok 
Sovyet askeri hududu ge~erek Man~uko 
askerlerine hiicum etmi§lerdir. Man~u~ov 
askerleri mukabele eylemi§ ve bir Sovyet 
askerini esir almt§br. 

Manc;ukov hiikumeti biitUn hudud bo
yunca karakollann takviyesini emretmi§
tir. 

Bir hava niimayi~i 
Tokyo 21 - Domei Ajansmm Hsin

king'den aldJgt bir habere gore bu sab.1h 
fevkalade §iddetli yagmurlara ragmen 
otuzdan fazla Sovyet tayyaresi §arki 
Manc;urinin hudud §ehri olan T uming U· 
zerinden u~mu~tur. 

Rus tah,idatr 
Tokyo 21 - Havas Ajans1 muhabi

rinden: 
~enlerde vukua gelmi§ olan hadise

ye en yakm Sovyet sahillerine Vladivos
tok'tan bir taktm Sovyet gemilerile asker 
nakledilmi§ oldugu goriilmii§liir. 

Japon Amiralltk dairesinin 
fikirleri 

Tokyo 21 -Havas Ajans1 muha · 
birinden: 

J apon donanmast namma soz soyle • 
mege salahiyettar olan Amiral N oda, 
Sovyet • Manc;u hudud hadisesinin hali -

haztrda diplomasinin salahiyetli dairesine 
girmi§ oldugunu soylemi§tir. Mumaileyh, 

Sovyet gemilerinin Posiye limanma asker 
nakletmi§ olduklan haberini Amiralhk 
dairesinin gazetelerden ogrenmi§ oldugu -
nu ilave etmi§tir. 

J aponlarrn hedefi 
Tokyo 21 (~ekiayt Ajans1) - Bu

rada mevcud rivayctlere gore «Tanaka» 
istila planmm tatb1kine devam edilecek, 
Cengiz Hanm istila yolu bu plamn ta -
h,tkkuku i~in tatbik edilecektir. Panazia
tik ve Panturanien politikalanmn Buda
pe§te' de ugradigt hezimele ragmen, ga -
yenin, bUti.in T uran milletlerini ve As ya-
y: J apon hakimiycti altma almak oldu
gu tsrarla soyleniycr. Simali Ainos ve 
Cenubi Malezyahlarla <;in muhacirlerin
den mi.irekkeb J aponlann T uranlt alma -
dJklarma ve planlarunn hiir kalmak isti
yen Asya milletlerinde aksiilameller u -
yandtrdtgma gore. Roma ve Berlindeki 
muvaffakiyetlerden de cesaret alarak 
~imdi de mi.isli.iman memleketlerinin T ok
yodan Mekke'ye kadar antikomintern 
bir pakta ithal edilrr:elerine gayret olunu

yor. Malumdur ki Japonyada miisliiman· 
}?.nn miktan pek a1d1r ve Tokyo' da ye
ni in§a edilen cami mi.isli.imanlann dini 
ihtiyaclanna cevab verm<·k iizere degil, 
onlan aldatmak 1~in yaptlmt§tir. Tiirkiye
nin antikomintern bir pakta i§tirak ettigi
ne clair nesredtlen habederi Ankaranm 
resmen tek;ib edi~i Japonyanm bu tehli
keli politikasmm i~ yiiziinii meydana ~~
karmt~tir. 

~inlilerin a~ttgt ficldetli harb 
Hongkong 21 (~ekiayi Ajansi) 

~ansi vilayetini yeniden istirdad eden <;;in 
kuvvetleri 'ilayet merkezi T aianm 20 :.:i
lometre cenubunda bulunan Pinyan' a gel
mi§ler ve J apon kuvvetlerine kar§t biiyiik 
bir barb ac;mt§lardtr. J aponlar mi.itemadi
yen takviye kttaatJ istemektedirler. 

Honanda Kaifang ile Langfeng ara -
smda Sannehir sedlerini diir. feyezandan 
dolay1 yiktlmt? Longhai demiryolunun 
bir~ok yerlerini harab etmi~tir. J apon kt
taatJ bir ~ok :-ayiata maruz kalmt§tlr. 

(a. a.) 

Diin Pariste biiyiik bir 
gec;id resmi yap1ldi 

Kral, M. Lobron'ii Londraya davet etti 
!Ba$taratl 1 tncz sahzteaeJ 

Satan ve Polis mi.idUrii. 
Ziyafetten biraz sonra M. Lobron'le 

refikas1 Operaya gitmi§ler ve saat 22 de 
tiyatroya gelen ingiltere Kral ve Krali -
~esini istikbal etmi§lerdir. 

Opera'da 
Paris 21 - Reisicumhur M. Lobron

le refikasJ Opera methalinde ingilterc 
Kral ve Krali~esini istikbal etmi§lerdir. 
Kendilerine tahsis edilmi~ olan locaya 
giden Kral ve Krali~e hamun tarafmdan 
hararetle alkt§lanmi§lardJr. Bu mada in
giliz ve F rans1z mar§lan c;aiinmJ~tlr. Par
lak bir temsilden sonra Kral ve Kralic;e 
saat 23,55 te Operay1 terketmi§lerdir. 
T emsil esnasmda bilhassa Serj Lofar 
dansetmi§tir. 

Di.in ak§am biitUn abideler tenvir ve 
tezyin edilmi§Li ve Parisliler ba§hca mey
danlarda ne§e i~inde dansetmi§lerdir. 

Envalid'de 
Paris 21 - Ogle vakti fngiltere Kra· 

lic;esile Madam Lobron Orsey nhttm:m 
terkederek envalid istasyonuna gitmi§ler
dir. Oradan hususi bir tren kendilerini 
Versaya gi:iiUrmU§tiir. Versayda Kral, 
Krali~e. §atonun aynalar salonunda ~e -
reflerine verilmi§ bir ziyafette ham bu -
lunmu§lardu. 

Ge~id resmi 
Paris 21 (Hususi) - Bugiin fngiliz 

hUkiimdarlannm huzurunda muazzam bir 
askeri ge~id resmi yapdmi§tlr. Kral Ma -
re§al Uniformast giyinmi§ bulunmakta tdi. 

!ngiliz hiikUmdarlan, askerin gec;id res
minde ham bulunduktan sonra V ersay 
§atosunun bahc;esinde yaptlan muhtelif 
§enlikleri seyretmi§ler ve saat 16,50 de 
hususi trenle Parise donmU§lerdir. 

Versay'da 
Paris 21 - ingiltere Krah ile M. 

Lob ron, V ersaya gitmek iizere sa at 
10,30 da Hariciye N ezaretinden miifa -
rekat etmi§lerdir. 

Kral ve Reisicumhur, Nezaret binasi
nm yakmmda alan Envalid istasyonuna 
yaya olarak gitmi§lerdir. istasyonun met
halinde ingiliz armalarile tezyin edilmi§ 
bir tak vi.icude getirilmi§, istasyon dahili 
c;i<;eklerle tezyin edilmi§ti. N ezaret bina
smm oniinden istasyonun methaline ka • 
dar hrmiZI bir halt yay1lmt§tl. 

Kral ve Reisicumhur, istasyon metha
linde M. Saro tarafmdan istikbal edil -
mi§lerdir. Cumhuriyet muhahz kttaati 
selam resmini ifa etmi§Lir. 

T ren, istasyondan sa at I 0,40 ta hare
ket etmi§tir. 

Ziyafette 
Versay 21 - Kralic;e ile Madam 

Vatandas1 iicretle tedavi , 

etmek tamamen yanh!(Sbr 
£Basmakaleden detaml 

l~z1m. Bu adam polise gidecek, polis tah
ktkat yapacak, karar verecek, belediye 
tasdik edecek ve ondan sonra hasta va
tanda§ImiZ lutfen hastaneye kabul edile
rek kendisine laz1m gelen tedaviye teves
siil buyurulacak! 

Bu yi.izden kar§ISJna <;tkacak mii§kiila
tJ §imdiden hesabhyan tecri.ibeli vatan
da,.lar arasmda fakirlik vesikast almaga 
kalkt*maktansa yatakta k1vranmayt tercih 
edenler bulunacaibm tahmin ederim. 

Halka hizmet Belediyenin Yazifesi ise, 
halkm sthhatini korumak, biitiin hizmetle
rin ba§mda gelen bir vazifedir. 

Esasen bozuk alan sthhati koruma i~le
ri, son talimatname ile biisbUtUn c;apra~tk 
bir yola girmi§ bulunuyor. 

NADIR NADI -. ......... .--.. 
Vali hakk1ndaki karar 

temyiz edildi 
[Ba§taraft 1 inct sahijcdel 

yc Dairesi bu husustaki dosyay1 tetkik et
mi§; Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Dstiindagla Belediye R~ts muavini Ek
rem Seven can, Fen isleri mi.idurii Hiisni.i 
Keseroglu, Varidat ~Udiirii N e§' et, Em
niyet Altmct ~ube miidUr:i F aik haklann· 
da liizumu muhakeme karan vermi~tir. 
lsnad olunan su~ Ceza kanununun 228, 
230 ve 240 met maddel~rine temas et -
mektedir. Bu maddeler; vazifeyi suiisti
mal ve ihmal edenlerle keyfi harekette bu
lunanlann bir aydan bir seneye kadar ha
pis cezasma ugrat:lacagmt ve hadisede 
hususi bir maksad mevcud oldugu da an
la§tltrsa cezamn ii le bir nisbetinde arti
nlacagmi gostermektedir. 

···~ 
Amerikada korkunc bir 

yangm 
Saettile (Amerika) 21 - Va~ington 

vilayetinde §imal garbinde on giindenberi 
devam eden ve 35 bin hektarhk ormant 
mahveden yangm bir afet §eklini almi§ ve 
Cambir §ehrini tehdid etmege ba§laml§ -
hr. 

LObron, saat 12.50 de buraya ~elmi~ .. 
lerdir. Kendileri Krala yaptlan merasi -
min ayni merasimle istikbal edilmi~lerdir. 
On de F as ve Cezayir sipahileri bulunan 
alay, Versay sarayma ~itmi~tir. Gecid 
re~minden donmiis olan Kral biraz evvel 
avdet etmi~ bulunuyordu. Kral, birkac< 
dakika istirahat etmis ve ~iindelik elbise· 
~ini giymi~tir. 

Saat 13 te Reisicumhur M. Lobron, 
Kralic;eye ve Kral Madam Lobron'e kol 
vererek aynalar salonuna gec;mi§lerdir. 

Bi.iyi.ik ziyafet sofrasmm uzunlugu 37 
metre o)up bahc;elere naztr bir vazivette 
kurulmustur. Bundan ba~ka yedi er met
relik iki sofra ile on dort kUc;iik sofra da~ 
ha vardtr. 

Davetliler arasmda su zevat ~oriil .. 
mekte idi. 

ingiliz sefiri, M. Dahdiye, M. Bo -
ne, M. Milran, M. Janeney, M. Satan, 
Kanada elc;isi, F rans1z hi.ikumet erkam, 
M. Kayyo, Di.i. es do Westminster, M. 
Vinston (or~il, M. Hanoto, M. Kan
das, Fransanm Londra sefiri M. Kor .. 
ben. Saat 13,05 te mavi ve kumizt renk· 
li elbise giymis alan perukah 92 metrdo-
tel, servise ba~lamt~lardu. Ziyafet, go .. 
riilmiven bir orkestranm c;ald!gt eski bir 
musiki parc;asmm nagmeleri arasmda de· 
vam etmi&tir. 

Y emekten sonra Kral ve Kralic;e hu· 
susi aparlJmanlannda birkac; dakika is • 
tirahat etmi~lerdir. Bu ma davetliler de 
HerkUI salonuna ~ec;mi$lerdir. 

Kral M. Lobron'ii Londraya 
davet etti 

Paris 21 (Hususi) - lngiliz Krall 
Majeste J orj, bugiin F ranstz Cumhurreisi 
M. Lobron'le e§ini Londraya davet et -
mi§tir. Cumhurreisi, bu daveti kabul cy .. 
lemi§tir. Ziyaretin gelecek senenin ilk ay•, 
lannda yapilmast mukarrerdir. 

Roma gcuetelerinin ne~riyatr 

Ro~a 21 1- «Havas» italyan mat· 
buatt lngiliz Kralmm Parisi ziyaretine 
kar§t tam ve mutlak bir kaytds1zhk gos • 
termektedir. 

T evere gazetesi bu miinasebetle diyor 
ki: 

<<italyan matbuatmm ingiliz Kralmm 
Parisi ziyaretini siikutla get;i~tirmekte ol· 
masma Fransada bir ~ok tefsirlere yo! ac;
mJ§tJr. Fa kat tela§a ve italyayt kabahatli 
gostermege c;ah~makta mana yoktur. 

Filha_kika Macar Ba§vekilile Hariciye 
Nazm ltalyamn misafiri bulunuyorlnr. 
N eden ltalyan matbuah, kendi misafirle
ri dururken 1talyayJ alakadar etmiyen bir 
ziyaretle me§gul olacakmt§ ?» ( a.a.) 

Hariciye 
Bukrese • 

Vekili.niz 
gidiyor 

[Ba~taraft 1 inc! sallifcde) 

Bu bi.iyiik kay1b Tiirk milletini ve dev· 
let ricalimizi derin teessiire sevketmi§tir. 
Hi.ikumet, mUttefik devletin matemine i§-
tirak etmek ve ce.naze merasiminde mem· 
leketimizi temsil etmek iizere Hariciye 
Vekilimiz Doktor T evfik Rii~tii Arasm 
Biikre§e gitmesine karar vermi§tir. 

Hariciye Vekili yann §ehrimizden ha• 
reket edecek ve pazar gi.inii icras1 mukar• 
rer merasimde hazu bulunacakttr. 

1stanbul 21 - Valide Krali~e Ma
ri'nin cezane merasiminde hiikumetimili 
temsil edecek olan heyetimiz, Hariciye 
Vekilimiz Doktor Ri.i~ti.i Arasm riyase • 
tinde olmak iizere cumartesi giinU torpito 
ile §ehrimizden hareket edecektir. Bu he~ 
yete Cumhumisligi yaveri de dahildir. 

istanbul 21 - Mezunen §ehrimizde 
bulunmakla alan Bi.ikre~ el<;imiZ Ham .. 
dullah Suphi Tannover, Valide Krali<;e 
Mari'nin cenaze merasiminde haZir bu • 
lunmak iizere hareket edecektir. 

Cesed Biikre!}'e nakledildi 
Bi.ikre§ 21 - Bu sabah Valide Kra. 

li<;e Mari'nin cesedi Sinaya'dan Biikre§e 
nakledilmi~tir. Cesedi nakleden treni \ek
mekte o!an iki lokomotif bayraklarla i.Jr
tiilmU~. cesedin bulundugu furgon, mor 
ipeklerle ortiilmi.i~. ufak bir kilise haline 
getirilmi~ti. T renin her ugrad1g1 istasyon
da papazlar tarahndan dini ayinler ya
pdmt~ttr. Kotreseni ~atosunda olii idn .u -
fak bir kilise viicude getirilmi tir. Pavi ~ 
taht halk1, bugiin ikiden itibaren cesedi 
ziyaret edebilecektir. (a.a.) _._._ __ 

Bir lngiliz hava filosunun 
seferi 

Londra 21 - M1s1rda lsmailiveden 
bu sabah saat 4 te hareket eden ingiliz 
hava kuvvetlerine mensub bir filo, saat 
20,5 te Heyfor' da gelmi~tir. 

Bu fila, 3680 kilometrelik mesafeyi 
16 saat 25 dakikada, yani vasati olarak 
saat 224 kilometre siir'atle uc;mu~tur. 
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li=iJ <§) U ~ ~ lYl ~ lYI lfll lYI I - ~artuame ve projesi mucibince yaptlnlacak Diyarbak1r Ba§mii-
J'icareti Bahriye miidUrliigii- diirliik bipas1 in~aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konmw~tur. 

niin nazarl dikkatine c 
27
ii ,.-lir~~~~ bed,eli c 36.119,. lira ( 62) kuru§ ye muvakkat teminatl 

K1Pllkaplda avcllJ!.r, ball.k~llar ve sandal- III - Eksiltme 3/VIII/ 938 tarihme rashyan ~ar§amba giinii saat 10 
Cllar esnafl namma aldlglmlZ bir mektub- da Kabata~ta Levaz1m ve Mu~ayaat §Ubesindeki Al~i!l Komisyonunda ya • 
da deniUyor kl: 

cTicareti Bahriye idaresi tarafmdan pllacaktlr. 
Kumkaplda. in§a edllmekte ola.n l!manm IV - ~artname ve projeler c 180 ,. kuru§ bedel mukabilinde inhisar-
gi.rmeslne, ~lkmasma. aid olmals; ti~ere bir Jar Levaz1m ve Mubayaat §Ubesile Diyarbak1r ve Ankara Ba§miidiirliikle-
agi<'I bira!Q.lmaktadir. Ha.lbuk:i her taraftan rin<!en &lmabilir. 
odun, kiimtir ve kum geti.ren bi.r~ok yel- V - Eksiltn;dye i~tirak etmek istiyenlerin fenn~ evrak ve ves.aikini 
ken gemileri hamulesini bo§altmak i~in bu eksiltme giiniinden 3 giin evveline kadar !nhisarlar ln§aat ~ubesine ibraz 
agza girerek ytiktinti perakende surette edecek miinakasaya i~tirak vesikas1 almalan laz1md1r. 
satmak i~in orada aylarca be~emektedir- 1 
ler. Gerrtiler bu suretle bu agzl kapattlklan VJ - Miihiirlii teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile, n§aat ~ubesin-
1~ln biz kii~iik esnafm yolu kapatllarak den almacak eksiltmeye i&tirak vesikas1 ve yiizde yedi bu<_<uk giivenme 
ekmegimize mani olunmaktadlr. Bu lim:m- paras1 makbuzu veya banka rnektubunu ihtiva edecek olan kapah zarfm 
da ti~ metre gen~liginde ve ii~ metre yiik- miinakasa giinii en ge<; saat 9 a kdar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu 
sekli~inde tistii kemerli bir menfez b1ra- B~kanhgma makbuz mukabilin<!e verilmi~ olmast hiztmdlr. ( 4563 ) 
kllacak olursa bizler serbest girip ~~ - -
ka.rak elonl!gimizi kazarunz. Bu hususun 
gazetenizle ilanile bu haks!Zllgm iintine 
ge~ilmeslnin temln1n1 yi)ksek varllgmlzdan 
dileriz.:t 

Kay1b aramyor 
Ye§ildlrek Kim.seslzler Yurdunda misafi

reten oturan Hanife matbaamlZa gelerek, 
Zonguldagm Devrek kazas1 Madencioglu 
koyiinden klZ karde~?l Ay~?enln 10 ya~mda 
9QCUgu Ahmed! bi.r ha.fta evvel Dtizceye 
giittinnek iizere istanbula getirdigl suacta 
~ocug~n k:ayboldugunu siiyledl ve beyaz 
donlu yalmayak olan bu ~ocugu giirenlerin 
insanlyet namma kendisine bildlrmelerinl 
rica ettl,. 

Kasimpa§ada bozuk yollar 
Kas1mpa§al1 blr okuyucumuzdan aldlgt

mlZ mektubda deniliyor k:i: 
cKaslffipa§ada KulakslZ denllen bir yo

ltu,1 vardlr k1 bu yolun 1k1 tara11 yen! ya
pllm~ apartrmanlarla muliatt1r. Fak:at yol 
o ~dar bozllik ve fenad.Ir ki Ya.7.lll oyuk -
larda birij{en tozlardan, kl§m ise yagmUI 
ve kar birikintUerl,nden has11 ola.n .;amul'
<lan gl~lmez bir hale gellr. Saym beledlye
m!zden bu yolun tam1rln1 dtlerlm.:t 
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Soldan saga: 

1 - ~artna..rne ve projesi mucibince Ardahanda yaptmlacak idare hi
nasi in§aatl yenid.en kapah zarf usulile eksiltmiye konm~tur. 

2 - Ke~if bedeli 11209 lira 12 kuru§ ve muvakkat teminatl 840,68 li
radrr. 

3 - Eksiltme 3/8/938 tarihine rashyan ~aqamll.a giinii saat 11 de Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yapllacaktlr. 

4 - ~artname ve projeler 56 kuru~ bedel mukabilinde !nhisarlar Le· 
vaz1m ve Mubayaat ~ubesile Kars Miistakil Miidiirliigiinden ve Ardahan 
Memurlug,mdan ahnabilir. 

5 - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme pa
rasl ve makbuzu veya ba,nka mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm 
eksiltme glinii ve en ger,; saat 10 a kadar yukanda ad1 ge~en Ahm Komis
yonu ba§kanhgma verilmesi laz1md.lr. ( 4618) -I - idaremizin izmir fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince 24 ton 
c Mazut,. ag1r Dizel yag1 ac;1k eksiltme usulile satm ahnacaktlr. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu !zmir teslim ( 7) kuru§ hesa
bile 1680 lira ve muvakkat teminatl ( 126) lirad1r. 

III - Eksiltme 4/VIII/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 13 
te Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm E:omisyonunda ya
pllacaktrr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak her giin ~zii ge~en ~ubeden ah· 
nabilir. 

V - istekliler eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge<_<en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 4595) -1 - !daremizin Koc;hisar Tuzla.s1 ic;in ~artnamesi mucibince 10 aded 
mabruti ve 5 aded dart ko~eli ~adrr pazarhk usulile satm ahnacakhr. 

2 - Mu.hamrnen bedeli mahrutilerin beheri 25 liradan 250 lira, dart 
ko§elilerin beheri 95 liradan 475 lira cem'an 725 lira ve muvakkat teminatl 
54.38 lirad1r. 

3 - Eksiltme 27/7/938 tarihine rashyan ~ar§amea giinii saat 10 da 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Allm Komisyonunda yapl
laca.ktrr. 

4 - Sartnameler parast;: olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin pazarhk ir,;m tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 4381 ) -

1 - tdaremizin hmir $arab fabrikas1 i~in 1 X 2 metre eb'admda 5-6 m/m 
knhnhkta 52 aded c Takriben 5000 kilo ,. baklavah sac; levha ac;lk eksiltme 
usullle satm ahnacaktlr. 

Karaciger 
Buhranlan 

Baz1 baz1 
karaciger buhram ge· 
~iriyorsunuz. AhnmaSJ 
latif ve kolay olan 
MAZON'dan sabahlan 
a~ karnma bir kahve 
ka~1g1 almag1 tecrii . 
be, ediniz. Karaciger . 
lerin nasd daha iyi gi· 
decegini goriirsiiniiz. 

Ayni zamanda varsa 

KABIZLIGI 
defedecektir. MiDE ve 
BARSAKLARINIZ 

daha muntazam i§llyecek, 
viiciidiinih:de blr ferahhk 
hissedecrk, i~tihantz diiz.e
lecek, ve s1hhatinizin dii
zelmesile eski ne§e ve zin
deliginlzi kazanaeaksmtz. 

Acele Sabhk Kargir Ev 
Cagalogll.t, Mengene mahallesi, A

rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biitiin teferriiatt tamam 
miicedded bir ev satlhktlr. Clgleden 
sonra t~indekilere miiracaat. 

c • 
I L D 

iizerinde yapllan en son tecriibelerin 

TOKALON 
KREMi 

ile tecriibelerini yapmak 
i~in bir cild miitehasslSl 

tarafmdan 17 ila 72 
ya&larmda 

107 kadm intihab 
edilmi::~tir 

i3te neticeleri : 
Tecriibesi 

yapllan 

Siyah benler 17 
A~1k mesameler 19 
Buru~ul';luklar 22 
Gev~ek cild 14 
Yagh cild 18 
Kuru cild 17 

107 

Muvaf-
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

100 

sayam hayrel 
semerelerini 

gorunuz 

Her hangi bir kremi kullanmat: 
dan evvel bu basit tecrii.beY~ 

yap1mz. 

ken cildinizi besler, l:iuru§ukiuli; 
Ian giderir ve taze, nermin ve ge!l 1 
ka:Irr. Y ARIN SABAH, beY$ 
renkteki (yagsiZ) Tokalon ~~ 
mini si.iriiniiz. Gayet besler. 
ci, kuvvetlendirici ve beyazla.tl 
ctd1r. Siyah benleri eritir, aC~ 
mesameleri stkl~hnr. En esill. 
ve sert bir cildi beyazlatarak gil' 

H b h d h zelle~tirir ve yumu_ljatrr. Bilb3~ 
Dr. IHSAN SAMi er sa a a a gen~ sa pu,dra ir,;in ideal bir esastlr. 5.1 . BAKTERIYQLQjl 'l ya~larmdaki kadmlar, bu bast. 

L A B 0 R A T U A R I 11 11 v I ? usul sayesinde ~imdi 30 ya~Iat1° 
Umumt kan tahlilatl, frengi nok- gorunmege ea 131niZ • da goriinebiliyorlar. Yukarlki r~ 

bi nazanndan Vasserman ve Kahn simler, cild unsuru olan Tolt~. 
teamiilleri, kan k:i.ireyvat1 saytlmast. BU AK~AM YATMAZDAN EV· Ion kremini kullanmadan ve kt.l 
Tifo ve 181tma hastahklan teshtsi, VEL yiiziiniize pembe rengindeki landlktan s,ontO)ki kadmlarm ha. ~ 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve Tokalon kremini siiriiniiz. Terki· kiki fotografland.lr. Ba§ka hir,; b, 
su tahlilatt, iiltra mikroskopi, hu· bind.e, gen~ hayvanlarm cild hii· miistahzar ile kabili k1yas oltt~;. 
susi a~llar tstihzan. Kanda llJ'e,l ceyrelerinden istihsal edilen Bi- yan Tokalon kremi daima miiteha. 
s11k!:!r, Klorilr, Kollesterin miktar- ocel cevheri vard1r, Siz uyur- yir neticeler verir. .-/ 
Iarmm taymi, Divanyolu No. 113 --------------------------~--

Tel: 
20981 K1rklareli Daimi Enciimeninden : 

1 ~ }:Iarbde olen Uki kellme). 2 - Na
muslu, mecr~h. 3 - Bo~una u~up gltroek
lik, timid edeu. 4 - Bir edat, tk.wr, derdll
nin !eryad.uun tersl. 5 - Arkasma bir «11:. 
geti.rlrsenlz agZlnwda bulu;rsunuz, ter.s ~e
virin slnirll olur, giizel san'at. 6 - Mekteb, 
siirtiyen. 7 - Asyada bir nehir, ~ak1c1 blr-
1/ey ~ocuklara bununla anlat~r. 8 - Ku
duran, gayretin tersL 9 - Kader, 1smin 
tersl. 10 - Pederin yarlSI, getlren, 11 
Sur (iki kellme). 

2 - Muhmmen bedeli beheu- kilosu 18 kuru~ hesabile 900 lira ve mu-
vakkat teminah 67,50 liradlr. I istanbul KomutaniiOI ilanlan 

3 - Eks.iltme 3/8/938 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 13 te Ka- •••••••••lllllii••-•_. I Kapah zarf usulile eksiltme ilam. .t 
Kuklareli Vilayet merkezinde yeniden yap1lacak olan o ersa eli fv 

Yukandan 11.1/ll.glya: 
1 - Bir hactisenin cereyamm gozlerlle 

goren (lki kelime>. 2 - Blr cins kabada
yllJk, nezaketslz bir §ekilde. 3 - Bedava 
vermekJlk, milli. 4 - Bir 1§1 yapma.kllk, 
birini yiirtitmek i~ln verllen ~um.anda. 5 -
iran dilinde su, ters ~evi.rill&e derlnde bil' 
yer olur. 6 - Bijyiik.;e blr dellk yapan, sl
fat edatL 'l - Dokunup duyma. hlssi, etsa.
nevi b\iyiik hayva.n. 8 - Bultoaga ~rall~ -
mak ters ~evirln ileri geri siiz siiyllycn o
Iur. 9 - iraplua.r cekoleb e bu ism! ve
rirler, ~all~e, erkek. 10 - Bayan, alfabe
den iki harf yanyana. 11 - Bir agac, blr 
emir. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 
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Ankara Borsasi 20/7/938 

KAPANI$1 

1 t ngiliz IirasJ 
100 Dolar 
100 Frans1z frangJ 
100 Liret 
100 isvicre frangJ 
100 Holanda 

florini 

A~;1hli 
6.20 

126.0975 
3.48 
6.635 

28.8525 
69.2775 

tOO Rayhi!imark 50.6125 
100 Bclc;ika frang1 21.31 
100 Drahmi 1.135 
100 Leva 1.53 
100 Cekoslovak 4.355 

kronu 

KapaDI~ 
6.23 

126.58 
3.~75 
6.6625 

28.9725 
69.605 

5U575 
21.4075 
1.14 
1.5375 
4.375 

100 P~eta 6.89 6.9225 
tOO Zloti 23.62 2,3.7325 
100 Pengo :\1.80 24.92 
100 Ley 0.9325 0.9375 
100 Dinar 2.8i)75 2,87 
100 Yen 36.195 36.37 I 
100 isvec kronu 31.965 32.12 
100 Ruble 23.6725 23.7875 

E S H AM ve T A H V t LA T 
Tiirk borcu I va. 19.225 19.225 
TUrk b.orcu I pe. 19.20 19.20 
Tijrk borcu II pe. 19.275 19.275 
A. D. Y. I ve ll P. 40.65 40.65 

\.. . j) 
Zayi - 1842 numarah bisikletin pla

kasml dii§iirdiim. Yenisi,ni gikaracagrm
dan hiikmii yoktur. 

Salamon Yuda Levi 

bata§ Levazun ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt1r. Nakliye taburunda bulunan 16 aded 
4 - isteklilel'in eksiltme i<;in tayin edilecek giin ve saatte yiizde yedi 

seyyar mutfaklar satllacaktlr. A~1k art
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ach gec;en komi~:~yona gelmeleri hrma ile ihalesi 25 temmuz 938 pazar _ 
ilan olunur. ( 4599 ) -<;amaltl ve E:or,;hisar tuzlalarmda 100 kilodan fazla almacak tuz i~in 
tuzun mii~teri vas1talannm yana§abilecegi yere kadar ta§mmasl ic;in ihtiya
ri olunacak masraflarm ic;inde bulundugumuz mali sene zarfmda ge~en se
ne oldugu gibi Cama.ltl tuztasmda kilo da 15 santim ve Ko~hisar 
tu.zlasm<!a da kiloda 12 santim olarak tesbit edilmi§ oldugu 3078 numarah 
tuz kanununun 4 iincii mad<!esi mucibince ilan olunur. ( 4617) -I - ~artnamesi mucibince 27 aded diirbiin ac;1k eksiltme usulile sa-
tm almacakhr. 

2 - Muhammen bedeli maateferriiat 2 adedi beheri 115 lira, 25 adedi 
65 er lira hesabile ta.mam1 1855 lira ve muvakkat teminat1 139,12 lirad1r. 

3 - Eksiltme 27/7/938 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 11 de 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl· 
lacakhr. 

4 - Sartnameler paraslZ olarak hergun sozu gec;en ~ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin kanunen kendilerind.en aram.lan vesaik ve % 7,5 

giivenme paralarile birlikte ek:>iltme i~in tayin edilen gi.in ve saatte yu
kand~ ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur, ( 4380) -Muhammen 

Cinsl Miktart beheri tutar1 
K1lo L. K. L. K. 

A - Cinko 480 kilo -.15 72.-
Tuvalet ta~1 2 adet -.- 1..60 
Musluk 4 aded -.- 2.-
Mus. ta.s,1 aynas1 2 aded -.- 1.-
Pencere teli 31 -.2 -.62 
Ciimle kapm 28 aded 5.- 140.-
B - !ska.rta c;ul 498 kilo -.17,50 87.15 

Muvakkat Eksiltme 
teminat §ekli saati 

L. K. 

16.29 9 

6.53 
1 - Yukanda A ve B flkralar1nda yaz1.h 7 kalem malzeme ayn 

9.30 
ayn 

pazarhk usulile satllacaktlr. 
2 - Muhammen bedellerile muvak.ka~ tePJ,inatlan hizalp.rmda goste

rilmi§tir. 
3 - Arttlrma 2/8/938 tarihine rastllyan per~embe gii.nii hizalarmda 

yaz1h saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Satl§ Komis
;yonunC.a yapllacakt1r. 

4 - A f1krasmda yaz1h levaz1mm niimuneleri Bahriye Bak1mevinde, 
B f1krasmda yaZih iskarta c;ul niimunesi ise Ah1rkap1 Bakrmevinde goriile
bi!ir. 

5 - istek}ilerin arttlrma i<;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii • 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en S~tJ§ Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (4717) 

Cinsi Miktar1 
-l\luhammen B 

beheri lutan 
L. K L. K. 

Mnvakkat 
teminatt 

Eks•ltme 
~ekli santi 

Kahn kmnap 15.000 -.74 11100.- 832.50 Kapah zarf 11.30 
Ba& ipi 8.000 -.60 4800.- 360.- Ar,;1k eksiltme 12 

1 - $artname ve niimuneleri mucibince satm almacak yukanda cins 
ve miktan yaz1h 1&,000 kilo kahn kmnap ve 8000 kilo ba§ ipi hizalannda 
yaz1h usullerle ayn ayn eksiltmeye k.Pnulmu§tur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlar1 hizalarmda goste • 
rilmi§tir 

3 - Eksiltme 6/8/938 tarihine rasthyan cumartesi giinii hizalarmda ya
Zlh saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesind.eki Ahm Komisyo
nunda yap1lacakt1r. 

4 - ~artnaPJ,eler paraSlZ olarak hergiin SOZU ge~en ~ubeden almabili,r. 
5 - A~k eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin kanuni vesaik ve % 7,5 

giivenme paralarile birlikte eksiltme ~in tayin edilen giin ve saatte Komis
yona gelmeleri: Kapah zarf ek~iltmesine i§tirak etme]c istiyenlerin de mii -
hii.rlii teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gi.ivenme parast veya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflan eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar Ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri 
l·az1md1r. 

tesi giinii saat 11 de yap1lacakhr. Mu-
hammen tutan 48 liradrr. ilk teminat1 
4liradrr. ~artnamesi her gUn komisyon
da gorillebilir. !steklilerinin ilk teminat 
mal<;;buz veya mektublarile 2490 s~yth 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zlll vesikalarile heraber Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna gel • 
meleri. ( 4259) 

'*** 
!hale giinii taHbi <;1km1yan istanbul 

komutanhgma bagh birlikler igin 10,000 
kilo pilavhk ve 6000 kilo c;orbahk pi • 
rincin pazarhkla ihalesi 8 agustos 938 
pazartesi giinii saat 11 de yap!lacaktrr. 
Muhammen tufarlan pilavhk pirincin 
1200 lirad1r. Her iki pirincin ilk temi • 
nah 267 lirad1r. Sartnamesi her giin ko
misyonda goriilebilir. isteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektu'blarile 2490 
5ay1h kanunul\ 3 iincii aJJ,ad~esindeki 

yaz1lt vesikalal'ile bera'ber ihale giinii 
vakti muayyel\de Fmd1khda Komutan
llk Satmalma komisyonuna gell'l'!eleri. 

(4662) 

"*** 
ihale giinii {alibi r,;1~nuyan Haydar -

pa§a hastanesile Selimiye kl§lasmdaki 
birlikler i~ln 35400 kilo koyun eti satm 
ahnacaktrr. 'l'ekrar kapah zarfla ihalesi 
6 agustos 9313 cumarlesi giinii saa~ 11 de 
yapll;lcakhr. Muhammen tutar1 13983 
1irad1r. Tik teminah 1049 lirad1r. Sart -
namesi her giin komisyonda goriile.bilir. 
tsteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 249tl sayth kanunun 2 ve 
3 iincii rnaddelerinde yaz1h vesikalarile 
beraber ihale giinii ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek • 
tublanm Fmd1khda Komutanhk Sa -
tmalma ~omisyonuna vermeleri. (4698) 

·~~ 
ihale giinii {alibi <;1km1yan komutan· 

hga bagh birlikler haJ"''anab i<;in satm 
ahnacak alan 1,277,000 kilo kuru otun 
ibalesi pazarhkla 27 temmuz 938 ~ar -
s.amba giinii saat 11 de yap1lacakhr. Mu
hammen tutan 28732 lira 50 kuru§tur. 
ilk teminatt 2155 lirad1r. $artnamesi 
144 kuru.§ mukabilinde verilebilir. is -
teklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1h vesikalarile 
beraber ihale giinii belli saatte Fmdlk
hda Komutanhk Satmalma komisyo • 
nuna gelmeleri. (4699) 
~----...._. ___ , 

Hareket hasebile 
514 tip, 2 yerli, Spider ikili FlAT 
otomobili satthkbr. Isteklilerin Be· 
yoglu istikl!l caddesinde 294 Ne. 
Isvi~re kulObiine saat 12·14 ara• 

smda miiracaatlan. Tel. 43171 

okul binas1 in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye konqlmu§h.Ir. . , 
Bu. i§in ke§if bedeli c 29372 ,. yirmi dokuz bin tic; yiiz yetmi~ iki 11t 

doksan bi.r kuru§tur. 
1 - Bu i§.e aid §artnameler ve evrak §U~lardrr : 
A - E.ksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele pl'Ojesi, 
C - Baymd.J.rhk i§leri gene! §artnamesi, 
D - Hususi §.llrtname, 
E - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetvelt, metraj cetveli, proje, 
F - Yap1 i§leri fermi, genel ~artnamesi, 
!stiyenler bu ~e,rtname ve evralo. 150 kuru~ mukabilinde Krrklare; 

Daimi Enciimenind~n alabUirler. . i 
2 - Eksiltme 2 agustos 938 sah giinii saat on b~§te Krrklareli ;oaiJil 

Enciimeninde yap1lacaktrr. 
3 - Muvakkat teminat 2202 lira 97 kuru§tur. ~ 
4 - l§bu teminattan maada isteklilerin Naf1a Vekaletinden altn~J 

938 senesine aid miiteahhidlik vesikas1 ve Ticaret Odasmdan al~nm~ S1 

kag1dm1 ibraz etmeleri. 
5 - Teklif mektublan yukartda ikinci maddede yaz1h saat.ten bir s': 

at evveline kadar K1rklareli Daimi Enciimen Riyasetine makbuz mu.\(6 
bilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikl~ll 
madded.e yaz1h saate kadar gelmi§ olmast ve dl§ za:r:ftn miihiir muil11, 

iyice kapatllml§ bulunmas1 laz1md1r. Postadaki gecikmeler kabul edil
4
) 

mez. ( 434 

DENiZ'BAN 
Denizyol1ar1 isletmesi • Miidiirliigi.inden: 

iMROZ POSTASI 
24 temmuz )¥izar giinii kalkacak postadan iti.l::iaren fmroz postalatl 

Sarkoye gidi§te u~yl'lcak '.>e donii§le ug_t-anp.yacakhr. Buna Il1llkabil 26 
temmuz sah giil'lii kalkacak posta&n itibaren Karabiga, sqh postala.tl 
9arkoye dol\ii~te 1lgnyacaklard1r. 

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru~luk l:iedeli ke§ifli elektrik tesisJ!-1: 

tmdan 13712 lira 50 kuru§luk klsm1 kapah zarf usu!jle miinakasaya kontl 
mu&tur. · 

ihalesi 22/8/938 pazartesi giinii saat 15 te Bolu Belediye Enciimenl pll' 
zurile yapllacakhr. _ 

isteklilerin ~e§if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira ~4 kuru§ muvakkat :~ 
minat ak<;esini ve 2490 say1h kanunun 10 uncu macW~sinde yaz1h olan 1~ e' 

z1m vesaiki ve teklif mektublanm ihale saatinden evvel Enciimene verttl 
leri laz1md1r. , 

Proje ve §al"tnameler Bolu Belediyesinden ve fst.anl:iulda Galata '}.se , 
kurazione banda elektrik miihendisi Bay Has.ijn Halet I~1kpmardan ah!la.l) 

bili~ ~-, 
KIZILAY 

istanbul Deposu Dire,ktorliigiinden: 
1 - Satm almacak bir aded Rontgen cihaz1 ve teferruah 5 agustos ~~:. 

tarihine rasthyan cuma giinii saat on birde kapah zarf usulile ekS1 

meye konulmu§tur. • 
2 - Rontgen eihaz1 ve teferruatmm esas §artlarile fenni vas1flanm ve ;~. 

ziyet plamm gormek ve bu husust,il fazla izahat alma~ iizere iste 
0

, 

lerin Yenipostane civarmda K1zllay hamnda K1zllay Istanbul deP 
su Direktorliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. 
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[ Ce,.en de! a '>t~ 
kan krsrmlann hulci· 
sasr: Pierre Libert'le 
karde§i Edouard ve 
oglu Andre Afrika· 
da seyahate ~tkryor· 
lar ve vah§i hayvan· 
lann insanlara ili§· 
rnedikleri rivayet o~ 
lunan CIJSlanlar vadi -
sine gitmek istiyor • 
lar. Y anlarma Ben· 
go isminde bir zenci 
~ocugu altyorlar. 
Y old a bir zenci ko • 
Yiinde kalryorlar, 
koyliilerden yolu og· 
reniyorlar.] 

IV - Aslanlar 
memleketi 

Ertesi sabah kam· 
Yonet, zencilerin gos· 
terdikleri istikamette 

biitun ~iiratile ilerle· 
lllege koyuldu. Be • 
teket versin, evvelce 

de firSat du§tiikc;e 
tasvir ettigimiz ve<; • . . 
hile kamyonet <;ok saglam bir ara~a .. l~1 • 
Yoksa 0 <;etin yollarda kmltp~· d?kulu~ 
bin par<_;a olmasi i§ten bile degtldt. B1r 
miiddet gidi!dikten sonra art!k .o:ta~a ~se 
ve yo! degil ya, bir kec;i yolu ~z1 bJle ~a~
rnamt§h. Onun ic;in kamyone!Jn esas ~~tl· 
kametini maniasiz olrnak §artJ!e her Clhet 
te§kil edebiliyordu. Aradan epey zaman 
ge<_;ince seyahat heyeti geni§ ve bembeyaz 

bir ovaya vast! oldu. Pierre: • . 
- Buras!, dedi, herhalde Senngettl 

ovas1 olacak .. Binaenaleyh aslanlar va • 
disine yakla~llk, demektir. 

0 aral1k Bengo sevincle: 
- A .. e§eklere bakm I 
Diye haykud1. Sonra da kendi kendini 

ta~hih etti: ' 
_ Esek zannettim amma, bunlar sa~l1 

Yaban okiizleri olacak 1 .. 
Edouard giilerek: 
- Bengo, dedi, bunlar ne e§~k, ne ~e 

sac;h yaban okiizii.. Onlara adile samle 
gnu derler. Boynuzlan yaban okiizleri • 
ninkine benzerse de atlar gibi kuyruklan 
olrnasl gnulan yaban okiizlerinden aymr. 

Andre de hayretle bag1rdt: 
- Aman nekadar c;ok .. Sade §U goz· 

lerirnizle gordiiklerimizin say1s1 muhakkak 
bini asar! .. Amma da toz <;Jkanyorlar!. 

Be~go hemen ftrlaytp ko§maga ba§la • 
dJ. Be§ on dakika sonra gnulara yaban 
e§ekleri mavi maymunlar ve karacalar da 

iltihak ~ttiler. 
iki saat kamyonet muhtelif cinste ~ay· 

Vanat siiriileri arasmda yava§ yava§ ller· 
ledi. Hayvanlardan hic;biri ne arabad~n, 
ne de seyyahlardan korkmuyorlar, c;ekm
rniyorlardt. 

Pierre: 
- C" d.. ·· .. ded1· nas1l soyledik-or unuz mu, • 

~~rim !;!kh .. Burada hayvanlar insanlan 
tc; de yabanc1 saym1yorlar. 

Andre giilerek: 
- Amma babactgtm, dedi, heniiz as-

lanlar arasmda degiliz .. 
Edouard soze kan§tJ: 
- Eh yakmda on! an da gore:. egiz I 
Y abani e§ekler, gnular, karacalar ya-

va§ Yava~ ortadan kayboldular. Bir kilo • 
rnp~tre kadar da bo§ bir sahada ilerilendi. 

terre: 

- isterseniz, diye sordu, §urada JCamp . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, 
~ocuk portreleri 

l 

Tekirdagmda Yiicel Bakay 

kurup geceyi ge<;irelim. Aslanian yann 
aramaga !;tkam I 

Herkes bu fikri kabul etti. On ikiye 
kadar sivrisineklerin s1k s1k tacizatmdan 
maada, gecenin siikunetini ihlal eden bir 
hadise zuhur etmedi. Fakat gece yamm1 
bir miiddet gec;tikten sonra, giindiizkii 
yorgunluk neticesi derin bir uykuya dal • 
rnl§ olan seyyahlar kafilesi miithi§ bir as

Ian homurdamasile uyand1lar. Bengo 
korkusundan yiiziini.i ellerile kap1yarak: 

- Eyvah .. Asian .. Asian 1 Obiir hay
vanlann hepsi neyae amma, ben aslandan 
korkar1ml 

Diye bagnip kac;maga ba§ladt. Edou • 
ard zenci c;ocugunu kolundan yakahya • 
rak: 

- N ereye gidiyorsun ~ 
- N ereye gidecegim .. Buradan uzak, 

aslanlardan uzak bir yere 1 .. 
- Aslanlardan uzak bir yere derken, 

bilakis sen aslanm agzma gidiyorsun .. E
ger saklanmak istiyorsan, kamyonetin i<;i
ne gir otur. 

Seyahat heyeti, orada mevcud asla
mn bir tane degil, birkac; tane oldugunu 
anladt!ar. ~iinkii bOgiirtiiler fazlala§tyor 
ve gittikc;e yakla§Jyotdu. 

Edouard, eline bir tiifek ald1, diger bir 
tiifegi de ihtiyat olarak doldurup yanma 
koydu. Sonra Andre'ye: 

- ;lu elektrik lambasmi ovaya dogru 
tut ki, dedi, kur§unlan nereye atttgtmt iyi 
goreyim! 

Pierre tela§h tela§lt soze kan§h: 
- Bilmiyor musun ki, dedi, biz bura

ya asian vurmaga degil, onlann resimle
rini almaga geldikl. 

- fyi amma, oyle niyet ettik diye bizi 
par~alay1p yemelerine de mi.isaade mi e· 
decegiz? .. 

- Bizi yemiyeceklerine ben eminim .. 
F akat silahla miidafaaya kalk1~sak da 
ba§a ~Jkmamizm ihtimali yoktur .. ~iinkii 
say1lan deh§etli fazla! .. 

Hakikaten, boiiirmeler, §imdi be§ altt 
taraftan birden aksetmege ba§lamt§ll. 

Edouard, kamyonette de duram1yarak 
kollan arasma iltica etmi§ olan Bengo'yu 
teskine c;ah§arak: 

- ~abuk karar verin, ne yapacag1z? 
Diye tela~h tela§h soruyordu. Pierre 

sogukkanhhkla cevab verdi: 
- Kemali siikunetle yatlp uyuyun .. 

Ben elektrik lambasl elimde hepinizin 
muhafazasmt deruhde ederim.. Onlar 

boyle ziyaya ah§tk olmadJklan i~in g?z~e
rine tutulunca fazla yakla§amaz, gen g1 • 

derler. 
Bir arahk bogiirmeler kesildi. Sabaha 

kadar da ancak birka<; defa tekerriir etti. 
Saat dorde J.ogru ise aslanlar tam.amile 
ortadan kayboldular. Seyahat heyetJ aza• 

•t arasmda geceyi uyumadan geciren yal
mz Bengo oldu. Seher vakti olur olmaz 
da daha ileri gitmemek ic;in ke:1disine 
rniisaade etmesini Pierre' den agltyarak 
rica etti. 

Pierre: 

- Oglum, dedi, gordu ' i aslan!ar 

kendilerine ili~ilmeyince n > :!okun • 

muyorlar. Bagumalarma ge,m onlarm 

fmerakh ~eylerl 
On as1rda 800 harb 

Milletler aras1 istatistik biirosunun 
yapbg1 tetkiklere nazaran medeniyet 
ileriledikr;e harb de fazlala~maktad1r. 
Son on as1r zarfmda Fransa 185, !ngil
tere 176, Rusya 151, Avusturya 131, j,s. 
panya 75, !talya 32, Almanya 24, Rolan
da 23 harbe i~tirak etmi§lerdir. !span -
yada son cereyan eden harb 'bunlar ara-

sma dahil degildir. 1914 le 1918 seneleri 
arasmda dlinyanm ekseri milletlerinin 
i§tirak ettigi U:mumi Harbde telef olan
larm miktan ise bin sene zarfmda ce • 
reyan e~ olan bi.itlin harblerde telef 
olan insanlann saytsmdan r;ok daha 
fazlad1r. 

Aslanlar ve karacalar 
Ta§ tutularak ebe olan, aslanhg1 kabul 

eder. Bi.iylik bir bahr;ede veya k1rda a
gaclardan, lbi.iyiik ta§lardan veya c;ah • 
lardan birinin arkasma saklamr. Diger 
oyunculann hepsi karaca olurlar. Ka -
racalardan biri yiize kadar sayar, son
ra hepsi birden aslam aram1ya gider • 
ler. Karacalardan her hangi >biri dii~ • 
mam gorlince: 

-Asian! 
Diye haykmr ve bliti.in karacalar kac;

mLya ba§larlar. Kaleye gelinciye kad£~ 
yolda arslan tarafmdan yakalananlar d'a 
aslan olurlar. Otekiler gene karacahkt~ 
kahrlar. Bu sefer, biitiin aslanlar gidip 
saklamrlar ve uzaktan iyice goriinebil
meleri i<;in kollanna beyaz birer mendil 
baglarlar. Karacalar gene onlan ara -
rruya g1karlar. Karacalarm kaleye dogo
ru kac;rruya ba!jlamalan i~in aslanlar -
dan bir tanesinin goriilmii§ olmas1 ka
fidir. Gene ayni §ekilde kaleye varma
dan yakalananlar aslan olurlar. Son ka
raca da yakalanmc1ya kadar oyun de
vam eder. 

Aslanlar nekadar iyi saklnmasm1 bi
lirler ve karacalann ne derece yakma 
gelmelerini temin ederlerse oyun o de
rece tath olur. 

Karaclar aslanlar1 ararlarken clele 
tutu§UP birlikte giderler, fakat ka~ar • 
lark en birbirlerinin ellerini lb1rakll'lar. 
Sona kalml§ olan karaca tek ba~ma as
Ian olur ve oyun yeniden lbashyabilir. 

sesleri boyle .. Korkacak ne var? .. 
Bengo kimseye derdini anlatam1yaca • 

gm1 goriince ko§up Andre'nin yamna git
ti ve bu sefer ona yalvarmaga ba§ladJ, 
Andre'nin de: 

- Camm Bengo, dedi, bu aslanlar 
§imdiye kadar insanlardan hic;bir fenahk 
gormedikleri ic;in bize dokunmazlar I 

Diye mar etti. Fa kat Bengo: 
- Oyle amma, dedi, a<; kahrlarsa mu

hakkak hepimizi yerler! .. 
Zenci <;ocugunun bu son nazariyesi pek 

de esasstz degildi. Pierre ile Edouard ge· 
celeyin aslanlann bogiirdiikleri yerleri do· 
la§hlar. Oralarda bir yabani e§ek baca· 
gma tesadiif ettiler. Zavalh hayvanm ge
risi herhalde aslanlara yem olmu§tU. 

Edouard: 
- ;limdi, dedi, aslanlann diin gece 

bize neye dokunmad1klanm daha iyi an • 
ladtm. Yiyecek ~y bulrnu§lar da ondan .. 
Fa kat yann obiirgiin ac; kahrlarsa hali
miz berbadd1rl .. 

Pierre: 
- Onlari 8!;: b1rakmamak biraz da bi

zim elimizde, diye cevab verdi, aslanlara 
miikemmel bir ziyafet c;ekcr, bize ili§me
melerini temin ederiz l 

- Ha.. Kendimizi kurtaracag1z ::liye 
her ak am birkac; zavalh e~ck veya kara· 
cay1 feda ede egiz .. 

- T abil .. Sen gayet usta bir avCJSm .. 
Onlann kalbini ni§an ahr, vurur, hi<; bi
rine eziyet c;ektirmezsin I 

Edouard, giic;liikle bu i§e raz1 oldu ve 
o ak§am aslanlara miikemmel bir ziyafet 
c;ektiler. Geceleyin gene homurtular ve 
bogiirtiiler devam etti. Fakat Bengo bile 
eskisi kadar korkmuyordu. Maamnfih 
Edouard gene ihtiyaten silahmt yanmdan 
eksik etrniyordu. 

.. Arkasi gelec:ek 'defa-

• 

c;ocukluk dcvresindcn ~tkmak tizcre olan sincma artisti Jean 

..........•....•..•... ~~~]?.~~ .. lf.~f.~~!H .. ~!~.h~.:Y.~~.~P. .. ~'!-.~.~.~~~ .. ~~.~.~~~.~~.«;rJ.<.~~ ...................... . 

Bilmeceyi <;Ozenler 

1 - Beyo~lu 29 unou ilk okul Behiye 
Hasan. 

2 - istanbul Gelenbevi orta okul 51 
Ali Rtza. 

3 - Samsun 19 mayts mahallesi ~ev
ketiye caddesi 35 No. da Haluk. 

9 - Samsun piyade alay1 2 nci bOliik 
gcdikli erba§ Re§ad Gokseven, 

10 - Yozgad orta okul 567 Muzaffer. 
11 - Burdur inhisarlar mi.idiiriiniin 

oglu Muzaffer. 
12 - Edremid Gazi ilk oklul 

B~LGiLER) 
Nebatlarm yerden ~Ikmak 
i~in sarfettikleri kuvvet 

Hindistandaki m~hur nebatat alim· 
lerinden Bose, nebatlarm yerden fl§klr• 
mak i<;in sarfettikleri kuvvetlerin mik
tanm gayet hassas bir tak1m aletlerle 
Ol~mi.i.§ ve 1i'U neticeyi elde etmi§tir. Bir 

{j 

'Vro.~~A'

~ --"- "-~ _,-
t.~ .. ~ -

kabak fidaru 210, bir fasulya fldam 140 
ve ibir tiitlin fidam 1 gram kuvvet sar~ 
federken yerden U§kmnaktadlr. Tiiti.in., 
sebebi kat'i lbilinmemekle beralber yer .. 
den ft~lormak i~in en az kuvvet sarle• 
den nebattlr. 

Kutub minta'kalari, tabii l:iu~ 
dolablari 

Danimarkah alimlerden Havo :Alii * 
man tarafmdan Stokholm'de ne~redilen 
bir kitwbda §imal kutub mmtakasma da
ir ~ok faydah ve lhayrete §Ryan bir~ok 
malO.mat :mev.cuddur. Bunlar arasmda 
Foyn adasmda vaktile italyan tayyare
clsi Sora ve Norv~ tayyarecisi Alsghen 
tarafmdan lb1ralalmt~ olan fotograf ma~ 
kineleri, not defterleri, hatta peynir, 
ekmek, yemek gibi §eylerin aynen ol .. 
duklan gibi kalrm§ bulunduklarma dair 
olan yaz1lar biLhassa birc;ok miitehassls
lann nazan dik.katini celbetm~tir. 

Halbuki bunda fazla §a§1lacak ne var? 
Kutub mmtakalan, diinyamn buz do ~ 
lablan demek degilmi? 

(~ ___ Ha~yva_nl_ar_l_tan~ly_all_m_! __ ) 

Kukuk ku§u 
Kukuk ku~. digcr birc;ok gok hay .. 

vanat1 gibi ba!harda faaliyete gegen Sl• 
cak :memleketlerden 1hk memleketlere 
hicret eden, kt§m da tekrar sH:ak mern~ 
leketlere gelen ku§lardand1r. Di§i ku .. 
kuklar yumurtalanm topragm tizerine 
yumurtladar ve sonra onu ahp ba ka 
kiigiik bir ku§un yuvasma gotiiriirler. 
Kukukun yumurtas1 delinip de yavru 
kafas1m d1~an <;1kard1 m1 ilk i§i diger 
yumurtalan veya yavrulan yuvadan 
dl§an atmak olur. 0 vakit yuvada yal· 

Ned ret. 
4 - Konya k1z o"retmer: okulu Ne • b k 1 "t k' I'· 5 13 - Goztepe tramvay caddesi 183 mz B§ma a 1r ve o e 1 zava u yavru .. 

riman 6zgenler. numarada ·Esatir. larm annesi, ba.basl onu kendi yavru -
5 - Beyaztd Parmakkapl 108 No. da 14 _ Kadlkoy Gazi okulu 125 Erdo- Ian zannederek beslemege ba!jlarlar. 

Nurcddin tl'stun. gan Yalkm. Kukukun yavrusu ~ok r;abuk biiyiir ve 
6 - Mersinde tliccardan $aban <;iit- 15 - Erenkoy Sahrayicedid tl'ski.idar iivey anne, baba onu giic;li.ikle besler. 

~inin oglu Hikmet <;iftc;i. yolu Boceklik civan 13 No. da Muzaffcr. Nihayct aradan iki iig hafta kadar za "' 
7 - istanbulda Perihan Mazlum tl'c;- 16 - Kirklareli ilk okul 183 Turgud. man ge~!nce ~kukuk yavrusu ugacak bi.r 

yildtz. 17 - Mudanya Omerbey maballesi hale gehr, agustos so~unda toptan s1 ~ 

8 -· Mudayna Vaktflar memurunun Park sokak 3 No. da Hayri Aydmoglu. cak memlcketlere dogru hareket eder .. 

klZI GUngor. 18- Malkara gazetcler bayii Ha§im, lcr;_. --~----:::--::------, 

C H Vakl•t • t v l I ) ( Temmuz 8ulmacas1 ) _ o~ ge~Ir en eg ence er 
Amerikanm ka§ifi Kristof Kolomb'unl 

yumurta hikayesi malumd~r ... B~~ mec
liste bir yumurtanm tepes1 ustu veya 
bunun aksi vaziyette durdurulup dur
durulam1yar.ag1 mevzuu bahsolmu~. 
Kristof Kolomb da yumurtay1 yere vu
rup klrmt~ ve bu suretle durdu.rmu.§tur. 

Faakat sizin oylc me§rU btr h1leye 
miiracaat etmeden bir yumurtay1 tepesi 
yukanda olmak iizcre durdurmc.mz ve 
herkesi §a~Jrtmantz kabildir . 

Misafirlerinizi veya arkada§larmlZl 
masanm ba§ma oturtur, oniiniize de be~ 
on yumurta korsunuz. Bunlardan birini 
sag elinize ahr, ba~ parmagtmzla i a:ct 
parmagtmz arasma s1k1!ibnrstmz. D1 • 
ger elinizi de yumurta s1gacak tarzda 
bir gukurluk verip alta koyar, sag eli • 
nizi sol elinize sekiz on defa vurursu -
nuz, fakat o suretle ki yumurta diger 
elinize dcgmesin ve bO§lukta sallansm; 
bu harckct yumurtanm ic;inin en ag1r 
ktsmt olan sansmm a~ag1ya inmesini 
ve bu suretle siklet mcrkezinin dibine 
intikal eylemesini temin eder. Bu rna -
ncvradan sonra yumurtay1 dipiistii ma
sanm iistlinde durdurabilir ve herkesi 
~a~1rtlrsmtz. 

Seyircilerin daha ziyadc hayretini 
mucib olmak ic;in yapbgm1z hareketi 
onlara gostermemek, iistii ortiilii bir 
masanm alt tarafmdan icra etmek daha 
muvaf1kbr. Bir de bu i§i evvela birkac; 
kere kendi kendine tecriibe etmek, son- ra herkesin oniinde yapmak gerektir ki 

Yukandaki par~alan dikkatle birlC§• 
tirebildiginiz takdirde ho~unuza gide .. 
cek bir resim meydana ~tkacakttr. Res
mi dogru olarak vlicude getirdiginize 
kail olursamz derhal bize yollaytmz! 

Bu bilmeceyi dogru hallcdcnlerden 
birinci:,re be~ lira, ikinciye bir masa 
lambas1, ii<;iinciiye bir lira takdim olu
nacak, diger yliz ki§iye muhtclif ve 
miinasib hediyeler verilecektir. Cevab~ 
larm temmuz bitmeden evvcl «Cumhu· 
riyet <;ocuk Sahifesh adrcsine gonde ~ 

rilmesi ~arttlr. Gc~ kalanlar mlikafat 
alamazlar. 

muvaffakiyet kat'i olsun. Muvaffakiyct
sizlik ekseriya, sizin meharetinizin ek· 
sikliginden ziyadt:! yumurtanm bozul ~ 
mu§ olmasmd<~n nc ct edcr, onun i~in 
her §eyden evvel yumurtalarm miim -
ki.in :mcrtebe taze olmalannt temin et" 
mek laz1md1r. 



.. 

KODA .K II BRAUN i,, Boyle 
enstantaneler o ka • 

dar kolay ki 
-···-K 0 D A K 

VE RiKROM 
filmini de kullan1n1z 
Kodak sabcdarindan 
aray1n1z veya ~u adre· 
se miiracaat ediniz. 

KODAK ( Ecipt) A. 3. 
«BRAUNi» 127 T.L. 4.25 POPUlAR «BRAUNi» 620 T.L. 6.25 «BRAUNi» JUNiOR 620 T.L. 8.25 iSTANBUL 

Cumartesi 23 temmuz ak~amt ' 
CADDEBOSTANI PLAJ GAZiNOSUNDA 
Me~hur 

san'atkar M U N i R N U R E 0 D i N 'in 
Mevsimin yegAne konseri 

7 agustos cumartesi ak~am1: Me~hur san'atkar 
Haz1m taraf1ndan Monolog ve sololar, 

Aynca : Operet baleti tarafmdan muhfelif danslar ve nu mar alar. I 
istanbul Orman Ba,miihendisliginden: 

Florya te~~ir sahasmda yaptmlacak sulama tesisah kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Tesisatm muhammen bedeli 10,000 liradtr, 
2 - Teminah !J1Uvakkatesi 750 liradtr. 
3 - ihale 5 agustos 938 tarihine musadif cuma giinii saat onda Vila

yetta Orman Ba~miihendisliginde Orman Alun Sattm Komisyonu tarafmdan 
yap1lacakhr. -

4 - Tesisata aid projeler, §artnameler ve evrak1 sairesi ba~miihendis
likte goriilebilir. Taliblerin teminat mektublarile birlikte ihale giiniinde sa
at ondan evvel Komisyona miiracaat etmeleri laztmdtr. (4692) 

istanbul Vak1flar DirektOrliigii ilin!an-, 

Cinsi 

Kok komiirii 

Miktan 
ton 
300 

Muhammen ilk teminat 
bedeli lira Jirn Kuru~ 

19 427 50 

ihale gilnft 

6/8/938 cumartesi 
saat on birde 

Gureba hastanesine liizumu olan iig yiiz ton kok komiirii kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmu§tur. ihalesi yukanda yaz1h giin ve saatte Va -
k1£1ar Ba:;;miidiirliigii binasmda toplanan Komisyonda yaptlacakhr. !stek • 
liler «2490» say1h kanunun tarifi vec;hile haztrhyacaklan teklif mektublarl
m ihale saatinden bir saat evveline kadar makbu~ mukabilinde Komisyon 
Riyasetine vermeleri ~arttlr. Posta ile gonderilecek t~klif mektublan d.a ge. 
ne ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmi§ bulunmas1 laztmd1r. Pos
tada olacak gecikme1er kabul edilmez. ( 4694) 

SUADiYE PLAJINDA --..... 
Maruf san'atkar SABRIYE TOKStiZ ve Fevkalide varyetelerle 

iyi bir gece ge~irileceklir. Duhullye yoklur. 

8eyoglu O~i.incii Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Milli Reasiirans Tiirk Anonim $irketile Kamran, Orban ve sairenin mii§

tereken mutasarl:Ji olduklan 63.500 lira muhammen ktymetli Beyoglunda 
Tomtom mahallesinde istiklal caddesinde 413 numarah ve Postane soka -
gmda 1/5 numarah iic; diikkaru miilltemil 3 numara ile murakkam $aup a
parhmanmm tamam1 §iiyuun izalesi i~in a~tk arthrm1ya konuldugundan 
§artnamesi herkesin gorebilmesi i~in 23/7/938 tarihinden itibar~n mahkeme 
divanhanesine astlacakhr. 

Birinci arthrma 23/8/938 tarihine rastllyan sah giini.i saat 1.1 den 12 ye 
ka&r Beyoglu sulh mahkemesi ba§katibligince miizayede ile sahlacakttr. 
Artbrma bedeli muhammen ktymetin yiizde yetmi§ bellini bulursa o giin 
ihale edilecektir. Bulmadtgl takdirde ikinci artttrmas1 on be§inci giine ge
len 7/9/938 tarihine rasthyan gar§amba giinii saat 11 den 12 ye kadar icra 
olunacak ve en c;ok arttlrana ihale edilecektir . 

1 - Gyrimenkuliin evsafi, binanm her taraf1 tamamile kargir olup 
176,10 metre murabbahk saba iizerine mebni olup cii);lle k.aptst Posta so -
kag1 ic;indedir. Bodrum kati ve zemin kattaki di.ikkanlardan pa§ka be§ kat 
ve bir c;atl arasm1 havi bulunup bodrum ka,tmda kargir merdivenle inilip 
zemini toprak, dort odunluk ve komiirli.igii vard.J.r. Posta sokagmcla cephe 
alan zemin katmdaki diikkanlar, bir numarah demir kap1dan icreri girilin
ce bir halay1 havi halen berber d~kkaru, ~ numarah zemini c;ini fer:;;li bir 
hal~s1. bir kti.criik odas1 olan bir di.ikkan, Istiklal caddesine cephe alan 415 
numarah ve istiklal caddesi tarafmdan binanm tekmil zemin kahm te~kil 
eden magaza ile ..dahilinde ve cephesindeki vitrinler mii!ltemilattan ma
dud.dnr. Arkada alt basama.kh ah~ab bir merdivenle ~kllan ah~ab came .. 
kanh bir bolme ile te§kil edilmi§ bir oda ve bunun yanmda diger kiic;iik bir 
oda ve bu odanm ic;inde dtvara gomiilii bir kasa mevcud bulundugu ve ze
mini c;ini fer~li ve musluklu arahkla zemini ve etraf1 fayansh ve pisuvarh 
alc<turka bir haladan ibarettir. Vitrinleri tefrik edilmi§ bir odas1 mevcud ve 
pencereleri demir istorlu bir magaza apartlmarun antresi Posta sdkagmda 
olup 3 numarah demir ciimle kap1smdan girilince zemini c;ini bir antrec1en 
sonra camh bir kap1dan gec;ildikten sonra sol tarafta bodrum katma inen 
merdiven ve bu merdivenin yamnda bir komiirliik ve bir kap1c1 odas1 var· 
dtr. Mermer merdivenden <;lktlarak, 

Birinci katta: Ah~b ciimle kap1smdan girilince bir sofa iizerinde yedi 
oda. bir 211utfak, iki banyo, bir kiler, bir se,rvis kaptsmdan ibarettir • 

ikinci, iic;uncii, dordi.incii katlar da birinci kahn ayni te~kilatm1 muh • 
tevidir. 

Be~inci kat: Diger katlarm taksimahm haizse de ¥almz diger dort ka
tm cadde uzerine c;tkmast yoktur. Cadde iizerine tesaduf eden odamn eb'a
d! daha kiiciiktiir. 

<;ati kat1: Mermer yalakh. ~ime?to bir t:kne, bir ~azam havi c;ama§tr
hane ile altl oda bir hal-a ve Istiklal caddesme naz1r btr taras1 ve c;ama~1r 
kurutma yeri v~ kurut~a yeri~in .. yanm~a d.e~ir ~~rdi::e~~~. cr.~kthr diger 
bir taras mevcud olup bmanm ustu Mars1lya ktremtdlle ortuludur. 

Gayrimenkulun evsaft yukanda yazllmakla bera?er b~ .h':lsusta . dah~ 
geni§ bilgi edinmek istiyenlerin Beyoglu mahkemelen ba~kahbt nezdl(ldeki 
938/24 numarah dosyaya miiracaatle okuyabilirler. . . . 

2 _ ihaleye kadar birikmi!? Maliye vergileri, B.eled1ye, Vaklf 1cares1 'l'e 
telli\liye ile yirmi senelik Evkaf taviz bedeli mii~eriye ~iddi:. . 

3 _ Arttlrmtya girmek istiyenler muhammen k1ymetm yuzde yedt bu
t;:ugu nisbetinde teminat akt;:esi veya ulusal bir bankanm teminat mektubu-
nu gt>tirmcleri !?arttlr. . . .. .. 

4 - Arttuma bedeli ihaleC.en thbaren be§ gun H;mde mahkeme kas~
sma yatmlacaktlr. Aksi takdirde ihale bozularak fiat ve zaran ziyan ve fatz 
bilahiikti.m kendisinden almacaktlr. . 

5 - 200~ nurnrah icra ve iflas kanunv.nun 188 inci maddesine tevf1kan 
g<'yrimenkul iizerindeki ipotek sahibi alacakhlarla diger alak~darlar ~a~ -
rimenkul iizerindeki haklanm ve hususile faiz ve masrafa da,1r ala~ t~dla· 
lanm isbat ic;in nan giiniinden itibaren yirm~ ~iin i~~"1de e:'rakl musbite • 
lerile birlikte satl§ memuruna miiracaat etmehdtr. Aks1 takd1rde haklan Ta
Pt.l ki.iti.igile sabit olmtyanlar satl~ parasmm payla§ma~mdan ~a:ic.!ahr~~r. 

6 - Fazla malumat almak istiyenler 938/24 saylSlle ba~kahbhge mu -
t . n· 1 r (9247) ;racaa 1 ~n o unu • 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorlugiinden: 

Borclu Ataiye ilan yolile teblig 
Gosterilen ikametgah: Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinde Tiyatro 

sokagmda 6 numarah Hiristaki Pasaj1 dahilinde ,No. 1 Bay A~ai, ~4882 hesab 
numarasile Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinde Caddeikeb1r T1yatro so -
kagmda ve eski 174, 176, 4.6.8.16 numarah maaoda .ve dekakin ye magazal~n 
mii§temil Hiristaki nam1 diger (Site Dopera) namile arif hanm 36/80 hls· 
sesini birinci derecede ipotek gostererek 5/4/932 tarihinc..e SandJgtmJzdan 
aldtglnlZ (54000) elli dort bin lira borcU 17/3/938 tarihine kadar od.~me • 
di2;inizden faiz, komisyon ve masarifil7 beraber borcunuz (1{)5157) yuz be~ 
bin yiiz elli yedi lira (67) altm1~ yedt kuru§a varmt:;;hr. Bu sebeble 3202 
numarah kanun mucibince hakkmtzda Sand1kc;a icra takibine ba§lanacak 
yukar1da yaz1h ikametgahmtza ihbarname gonderilmi§~e de ikametgahmlZl 
terketmeniz ve nerede oldugunuz da ogrenilememesi hasebile ihbarname 
teblig edilemediginden kanun hiikmiine tevfikan ilan yolile tebligat icras1 
icab etmi§tir. i§bu ilan tarihinden itibaren bir buc;uk ay ic;inde San~1ga 
borcunuzu odemeniz ve kanunen kabule §ayan bir itiraztmz varsa bildlr -
meniz laztmdtr. Hakkmtzdaki takibi usui dairesinde durdurmadtgm1z tak -
dirde ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna gore Sand1k~a satllacaktrr. Bu 
cihetler borclu Ataice bilinmek ve ihbarname tebligi Jl!akamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (4701) 

Devlet DemiryollarJ i~Ietme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuru§ olan 6 ka.lem muhtelif eb'adda 
~am dilme ile 800 demet 4 metre boyunda bagdadilik c;am ~1ta 29/7/1938 
cuma giinii saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binas1 i~indeki Satmalma Ko
ntisyonu taraf!Jl.dan pazarhkla satm almacaktrr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 354 lira 42 kuru§luk teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinii saatine kadar Komisyona mii
racaatleri laz1mdrr. 

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa§ad.a Gar binas1 ic;indeki Satmalma 
Komisyonu tarafmdan parastz olarak dag1hlmaktad~. ( 4403 ) 

~ 

Haydarpa!lada yapllacak k1sm1 azam1 d.emir fevkani gec;id kopriisiiniin 
in~as1 kapah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu in§aatm ke§if bedeli 461,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname ve sair evrak1 Devlet Demiryollan • 

nm Ankara, Haydarpa§a, Sirkeci veznelerinden 23. lira mukabilinde alabi • 
lirler. 

3 - Eksiltme 10/9/938 tarihinde cum!lrt si !tiinii saat 12 de An rada 
Devlet Demiryollan Yol Dairesinde ,Merkez Birinci !{omisyonunca yaplla
cc.ktlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in istekljlerin teklif mektublarile birlikte 
a§ag1da yazth teminat ve vesaiki ayni giin saat 11 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi§ olmalan l'az1md1r. 

A - 2490 sayth kanunun ahkamma uygun 22,190 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. ·' 
C - Nafta Vekaltinden musaddak mi.iteahhidJik vesikas1. 
5 - Fazla tafsilat almak istiyenlerin Devlet D~miryollan Yol Daire • 

sine miiracaat etmeleri. c2595) (4705) 
~ 

Eski§ehirde in§a edilecek leyli c;1rak mektebile ticari e§ya amban ka
pah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu i~lerin muhammen bedeli cem'an 260,000 liradtr. 
2 - istekliler. bu ise aid l?artname ve sair evrak1 Devlet Demiryollan

nm Ankara, Eski§ehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde alabi-
lirler. , 

3 - Eksiltme 15/VIII/938 tarihinde pazartesi giinii saat 12 de :Ankara
da Devlet Demiryollan Yol Dairesinde merkez birinci komisyo;mnca yapl
lacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubil~ birlikte 
a~ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 11 e kadar Komtsyon Re
isligine tevdi e~mi~ olmalar1 laztmdtr. 

A- 2490 sayth kanun ahkamma uygun 14150 lirahk muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Bu ~ibi in~aat i~lerindn en az 50,000 lira 

yapm1~ olduguna dair Nafta Vekaletinden musaddak 
«2586· 

ktymetinde bir in§aat 
ehliyet vesikas1. 

(4706) 

Bakteriyolog 

Dr. A L i K 0 R U R 
lntant hastahklar miitehassJsi 

Adliye Saray1 kar111S1 Hayati hey 
ap. Telefon: 3033. ANKARA. 

Liileburgaz icra tetkik merciinden: 
Liileburgazda <;ar~l ic;inde mukim 

Yusuf Yiiriik ve birader zadeleri nam1 • 
na bezzaziye ticaretile mii~tagil tuccar
dan Yusuf Yiiriik ta.rafmdan verilen is
tidada e~has1 muhtelifeye teminath ve 
teminats1z olarak 14536 liraya borclu 
bulunmasma ragmen gene el;)has zime
minde istifade edilmemj§ 9436 lira 66 
kuru§ alacag1 ve 2500 lira birlik Ticaret 
Bankasma teminat gosterilen haneden 
bakiye ve 20 lira Ziraat Bankasma mer
hun 13 be$ibirarada altmdan artan faz
la ile beraber 3482 lira 7 kuru§luk Lii -
leburgaz ve Alpullu ticarethanelerinde
ki mevoud mallan ki ceman 15989 lira 
matlubu bulunduguna dair irae ettigi 
proje ve cetveller iizerinde bilhesab 
konkordato talebenin esasma taalluk 
eden ve borcunun %30 unu temin eder 
emvali bulundugu cihetle icra ve iflas 
kanununun 286 nc1 maddesine tevfikan 
kon kordato talebinin kabulile 287 nci 
maddesi mucabince karniser tayinine ve 
borcluya iki ayhk miihlet verilmesine 
karar verilerek kanunu mezkurun 
288 inci maddesine gi:ire icra ve tapu 
dairelerile Liileburgaz Ticaret Odasma 
ihbar olundugundan alacakhlardan miih 
let kararma itiraz1 olanlann ilan tari
hinden itib;:~ren be~ giin zarfmda iti -
razlarm1 bildirmeleri ilan olunur. (4707) 

Zayi 2 haziran 938 de M1s1rda 
cDimyat. ta miihriimii kaybettim.. Ye
nisini kazd1racag1mdan Antalyada avu
kat Bay Yusuf Cemale 25 mart 938 de 
vcrdigim vekaletnamede bulunan mii
hiirden ba§kasmm higbir yerde hiikmii 
olmadtgmt ilan ederim. 

Antalya: istiklal okulu kar~tsmda 
13 No. h evde Fatma Liilii 

DOKTOR 

BESiM RUSENT 
Cerrahpa~a hastanesi 

Dahiliye mUtehass•s• 
<:ar~1kap1 hamvay duraih 

--AKBA-
KiTABEVi (Ankara) 

Blitiin mekteb kltablaran•n sat•t 
yerldlr. Mekteb kntaslye ~efldlerl 
en mUsald tartlarla tamln edlllr. 

Tel. 3377 

Beyoglunda 

BAKER Magazalar1nda 
Yeni bir 

KADIN ~APKALARI 

dairesi ay!lmt~tJr. 

PARiS iN 

l En giizel modelleri . I 
................... ,~ 

• 

Kapah zarf usulile eksiltme ile ahnacak 

«90>) ton mazut 
SJ.hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti Ankat~ 

M1ntakas1 S1tma Miicadele Reisliginden: 
1 - Ankara sttma miicadele mmtakas1 ic;i nmuhammen ~cdeli cl3B~~; 

lira alan ve evsaf1 §artnamesinde yazth bulunan on be§er ktloluk ten , 
kablar ic;inde «90• ton mazut kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§ttl·. 
ihalesi 5/8/938 giiniine musadif cuma giinii saat «13» te Ankarada S1tJII 
Miicadele Mmtakas1 Riyaseti binasmda yapllacakt~r. , . al 

2 - Muvakkat teminat ak~esi olan c1035· hra % 7,5 hesab1le thO 
saatinden bir saat evveline kadar nakid veya banka mektublanm c24~ 
say1h arttJ.rma ve eksiltme ve ihale kanunupun 32 nci madd.esi hiikiimlerlll 
uygun bir ~ekilde ad1 ge~en yerdeki Komisyona vermeleri laz1~~1r. at· 

3 - Ah:1acak mazutun §artnamesini p;i:irmek ve anlamak 1~m Ank 
Sttma Miicadele Reisligine ve istanbulda istanbul Sthhat ve ic;timai 'Mt!;. 
venet Miidiirliigiine miiracaatleri. c2574» (469 ~ 

USKUDAR KIZKULESi GAZiNOSUNDA 
caz ve aynca festivale i~tirak eden Zeybek kadrosu 
tarahndan milli Zeybek ve Anadolu oyunlar1 

1 

Saz ve 

Gidh~ gelif~ vapurlar1 ~oktur. ~ 

Avrupa ve Amerikaya 
Talebe Gonderiliyot 

Maden Tetkik ve Arama Enstitiisii 
Genel Direktorliigiinden: 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gi:inderilmek iizere miisabaka ile ~ 
talebe seGilecektir. .. . . • ub' 

Bunlardan 12 si ma,9en i~leri veya mad en endustnlenle. ala~~da~. m
1 
~ 

telif ihtisaslan elde etmek iizere miihendisligi ve sekizi de Jeolo]tk 1hm e 
tahsil edeccklerdir. 

II - isteklilerin a~ag1da ki §artlan haiz olmas1 laz1md1r : 
a -Ti.irk olmak, til' 
b - Madenlerde veya saba iizerinde c;ah§abilecek kabiliyette ve s 

hati tam olmak c sthhi muayene Ankarada yap1lacakt1r. » . . pll' 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk ves1kasmx ha1Z 

lunmak • 
d- Ya~1 18 den a§ag1 ve 25 ten yukan olmamak. . . . . J 
III - Her istekli, miihendislik veya jeologluk meslekler1~c1en hangt~, 

seGtigini verece.i(i istidada aGlkGa bildirmege mecburdur. Musabaka not!' 
rmm tasnifi her iki meslegin imtihanlarma girilmi§ olsa dahi, se~ilen me 
lege gi:ire yapilacaktir. . i• 

Miihendislik veya jeologluk kaydmx ta§Imxyan istidalar kabul edtl!ll 
yecektir. 

IV - Miisabaka §U derslerden yaptlacakttr : 
a - Cebir - Her iki meslek i~in mecburi 
b - Hendese - • • • • • 
c- Fizik - • • • • • 
d - Kimya - • • » • • 
e - Ecnebi bir dil - • • • ,. ,. 
f - Nazari hesab - Yalmz miihendislik it;:in m.ecburi 
g - Miisellesat - ,. ,. • .. 
h - Mihanik - • • • • 
i - Jeoloji - Yalmz Jeologluk ic;in mecburi 
j - Zooloji - ,. ,. ,. ,. 

k - Botanik - • • • • ef 
V - Acllacak miisabakada iissii mizam kazanmt§ olmakla bera~q~ 

gonderilecek talebelerin, ihraz ettikleri d.erece itibarile miihendislik 
1 

;• 
kazananlarm ilk 12 si ve jeologluk it;:in de, ilk 8 i arasmda bulunma 3 

§arthr. 1 

V'ssii mizamn hesabmda, ecnebi lisandan kazamlan numara c;ift sa~iS' 
lacakhr. Miihendislik miisabakasm1 kazanan 12 ki!?iden ilk 8 i, miiheP ~ 
ligin dogrudan dogruya teknik bran:;;l~rmda ta~sil ettirilecek ~e ~ ut;cutdJ 
12 inciye kadar olan 4 ki§i de, maden I§letmelenle mad.eni endustnlenn .. 1 

ri ve ticari vazifelerine haztrlanmak iizere cTicaret ve Organizasyon mil 
hendisi • olarak yeti~tirilecektir. . . . .. . de<' 

VI - Tahsile gonderilecek olanlar tlende tahsil mudd.etlen kadar f 1 

let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta miik:I~e 1 
0e 

yetlerini tevsik etmek uzere bir taahhiidname verecekler ve bunun 1~1P 
muteber kefil gostereceklerdir. 

VII - Miisabaka imtihanlan Ankarada yap1lacakhr. 
Tarih ve miihlet §Unlard1r : 

a - M. T. A. Enstitiisiine son miiracaat tarihi : 24 agustos 1938 
b - S1hhl muayene tarihi : 26 agustos 1938 
c - Miisabaka imtihanlan : 29 ve 31 agustos 1938 e~· 

VIII - Taliblerin niifus hiiviyet ciizdamm, hiisnuhal varakasm1, mr~ 
teb ~ehadetnamesini ve bunlann tasdikli birer suretlerini, 4 ktt'a fot~~iist) 
ve dilekcelerini, son miiracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstit .j~ 
Genel Direktorliigiine gondermeleri ve sthhi muayeneleri ~Gin ~e .. tll~r~ 
edilmi~ alan giinde ogleden evvel Bay Hasan apartlmanmd.akt Enshtu ~~) 
kezinde bulunmalan ilan olunur. c 2007 ,. (~ 

Zonguldak Urbaybg1ndan : 
Hava Deposu ve Buz 

Y apbrdacakbr Tesisab 
Yapma 

1 - Bu i~ 30 gun miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye k 011 ~· 

mu~tur. 

2 - Bu i§in muhammen bedeli 28000 liradtr. 
3 - Muvakkat teminat 2100 liradtr. 
4 - ihalesi 8 agustos 938 p,azartesi gi.inii saat 12 de 

diya dairesinde Daim1 Enciimen tarafmdan yapllacakttr. 

JC' 
Zonguldak 13e 

5 - Talibler ~artnameyi paras1z olarak yalmz posta pulu 
e~ 

gonderrO 
suretile Zonguldak Belediyesinden alacaklardtr. 

1 
!~~ 

Sartname miind.erecatl hakkmdaki sorgular ihaleden evvel soru ll 
halledilmek 1azJmdtr. roie 

6 - Teklif mektublarma teminat mektubu ile bu i§e dair plan, P 11 1~' 
ke!?ifname, fenni !?artnameden ba~ka firmalarmm bu i~teki ihtisas ve ;

9
11il 

hiyetlerini gosterir vesikalarla beraber Tiirkiyede :;;imdiye kadar bt~ 53s~ 
yaptlklan tesisatm listesini ve Ticaret Odas1 vesikalanm ihaleden b1r

451
o l 

evveline kadar Urbayhga vererek makbuz almalan ilan olunur.. .< 
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~ok iyi bir vaziyette 
20000 Km. kullandm•' lkl khillik bir Plymouth Kabriole 

otomobll 1700 liraya satllaktar. MUracaat: Tel. 22t64 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 
Kay1d ve Kabulii . . 

1 - Ar1karada Askeri Veteriner okuluna bu yll tam devreh devlet ~~
vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun ol.a~ ve. olgunluk fmtl • 
hanlanm vermi~ olan a§agtda yaz1h vasl.f ve ~erath hatz 30, 35 talebe 

almacaktlr. ·· k k d 1 k 
A - Ti.irkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Tur Ir m an o rna . 
B - Ya!$1 yirmi bir ya~m1 a~m~~ olmamak. . . 
c _ Beden ve te~ekki.illeri ve s:thhati orduya ve her tkhmde hizmete 

elveri~li olmak c Dil rekaketi olanlar almm~z • • . . 1 k 
D - Kusursuz vaz'1 taVIr, ahlak ve seciY.? sa~tbJ o rna · 
E - A'l . . h',. bir fena hali ve fena ~ohretl olmamak .. 

I esmin ly b d let memurlanle emeklile-
c Zab1ta vesikas1 •. c ordu mensu u ve ev 

rin ~ocukl.an i~in vesik~. aranma.z ~cl· I vesikalarm baglanmasl la-
2 - Isteklilerin muracaat 1st1 !.a anna ~u 

Zlmdtr : 1 1 'b 
musaddak sureti c Kabu de as mm 1 raz1 

A: Niifus ci.izdant veya 
~arthr ·· • f t ~ f1 

d t te~ekku"llii Askeri hastane o ogra 1 raporu 
B : S1hhati hakkm a am ~ 

ve ac~l k~gldi. . t lgunluk cehadetnamesi veya tasdikli suretf 
: Lise mezumye ve o ~ 

« kabulde ashmn ibrazt sarttlr • • 'i bundan boyle ~Ikacak ka· 
D · Okula ahndt"'t takdirde halen mer ve 

n ·. t 1' "'t ler1· kabul ettigi hakkmda velisinin ve kendisi· un, mzam ve a 1ma name . 
nin noterlikten tasdikli taahhiid senet!i. . .. 

E : Sar'ah u urken gezen, sidikli, bayJ~ma ve .~araz1 ~trpmm~~a mup. 
tela olmadiil;I 'ha~kmda noterlikten tasdiklt taahhudnames1 bu g1b1 hfsta-
1 kl . . k 1 · ezden evvel malUl olduklan sonradan an a~I-
I ardan bmle o u a gJrm "dd t 'd hi.ikumet masrafl velilerine 

lanlar okuldan c;1kanhrlar ve bu mu e e at 
Odettirilir. . . · b · · r c.a '1 .. 

3 - istekliler bulunduklart yerlerdeki Ask~rhk fi~ e~~ne ~s \r \~·k~u-
r:~caat .edecekler ve subelerce 2 nci maddedekJ evra I 1. mVa e. Irt Tl tbe~ 
son 1· t b 1 · r dan olanlarm Haydarpa~a Asken etermer a I-

ra s an u ve civa m · 1 d k'l · A k Faki.ilt si 
kat Okulu Miidi.irli.igi.ine, Ankara ve civar yer er e 1 erm n ra e 
Askeri Talebe Amirligine gonderilecektir. . 

4 _ Mi.iracaat miiddeti : Eyluliin on bc~me kaMrd1r. . 
5 _ Kabul duhul imtihanma tabi degilc!ir. ~eitadetname dere~elerme 

ve miiracaat sJrasma goredir. tstekli adedi tamam .olunca ka?'1d isle71 kapa. 
hir ve kabul edilenlere miiracaat ettikleri Askerhb. §Ubelenle tebhgat va
J::ll' c 64. ( 4132) ur. 

~-$irketi Hayriyeden : ~ 
y arJDki Cumartesi gunii Hoparlor Iii ve Elektrikli 

71 ve 74 numarah vapurlaram1Z mutat 

ZOH SEFERLERiNi yapacakl ard1r. 

L (; KS T ENEZ-

14 30 da kalkan 7 4 te miikemmel alaturka 
I 

Ti 14 45 de kalkan 71 de de mUkemmel 
' 

SAZ HEYE
SALON VE 

CAZ QRKESTRASI vardtr. Biiteler Lokantaci marut 

Pandeli ve Beyoglu muhitinde tanJDmJ' Glorya pastanesi tara
hndan deruhde edilmi~tir. 

Bilet Ocretlerl her lkl vapur !~In 75 kuru~fur. 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan1 
Hozad Malmiidiirliigiinden : 

.,._ 

1 _ Eksiltmiye konulan i§: c Hozad kazast Hi.ikumet Kona.£(1 in~a-
ahdtr. , Bu i~in ke§if bedeli 35406 lira 82 kuru~tur. 

2 _ Bu i~e aid §artnameler ve evrak §unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdtrhk i§leri genel §artnamesi, 
D - Hpsusi ~artname, . 
E - Ke~1if cetveli, silsilel fiat cetvelt, metraj cetveli, 
F - Ke~if ve genel §artnamesi, 
istiyenler bu ~artnameyi ve evrakt 2 lira mukabilinde Tunceli Nafta 

:M:iidiirli.iglindf'n satm alabilirler. 
3 _ Eksiltme 28/7/938 per~embe giinu saat 10 da Hozad kazas1 Mal-

tniidurli.igli odasmda yaptlacakt1r. 
4 _ Eksiltme kapah zarf usulile .o~acaktlr. . . 
5 _ Eksiltmiye girmek i~in i~teklmm .~655,51 . hr_a muvakkat temmat 

'\Tern.esi ve a~agtdaki vesikalan hatz olup gosterl?e1 l~ztmdi.7: . . 
A _ Nafia Vekaletinden almmt~ 938 senesme atd muteahhid.bk eh· 

liyet ves;kasi ve Ticaret ve Sanayi odasmdan ahnmt§ sicil vesikas1. 
B _· Bir taahhlidde en az 20,000 lirahk bina vesair in§aat yapmt~ 

Oldcguna dair vesika. 
6 _ Teklif mektublan yukartda ii~iincii madedde yazth saatten bir 

saat evveline kadar Hozad Malmlidlirliigii dairesinde Eksiltme Komis
Yonu Reisligine makbuz mukabilinde veril~cektir. .. .. .. 

Posta ile gi:inderilecek mektublarm mhayet u~uncu macWede yazih 
saate kadar gelmis olmas1, d1~ zarfmm miihiir mumile iyice kapanmt§ ol· 
tnasi laz1mdtr. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4627) 
-----·~~~~-----·----------------------·-------

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eks;ltmiye konulan i!ii: Nigdede Gebere barajt in~aatt. 
Ke~if bedeli c 401,324 , lira c 92 • kuru~tur. .. .. 
2 - Ek 'lt 2/8/938 tarihine rashyan sah gunu saat 12 de Naf1a 

Vekaleti Su~~r m~mum Miidiirliigi.i Su Eksiltme Komisyonu odasmda ka-
Pah zarf usulile yapilacaktlr. · · 

3 - r·st kl'l · k 'It "· ~-tnamesi mukavele proeJSI, Baymdtrhk is-
1 . e I er. e s1 me ,..... • k ·1· 
1 
er1 genel ~artnamesi ve projeleri c 20 • lira c 10 • kuru§ mu ab1 mde Su-
ar Dmum Miidiirli.igi.inden alabilirler. . . 

4 - E·k 'lt · · · b'l k ·,.I·n isteklilerm c 19,803 • hrahk muvakkat-
k s. miye g1re 1 me 1,. • 1 · · .. '1 
. at teminat · . 200 b'n lirahk Naf1a Su 1~ enm veya mumasi 
In vermes1 ve c • I b k b'l · 1 · b 
rr. ~akatt taahhiid edip muvaffakiyetle bitirdigine ve ul 8 1 1~ .. etn hh~d~al~k-

.a ta kabili t' 1-' .. ~ d . . N afia Vekaletinden a mmt§ mu ea I I vesika . ye I o c:.uguna atr 
t SI tbraz etmesi. · · 

ev ~teklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth ~a.atten btr saa~ 
vehne kad S 1 u M"d'' l"g~u"ne makbuz mukab1hnde vermelen 

laztmdir. ar u ar mum u ur u 

Post d 2359 ( 4348 ) -- a a olan gecikmeler kabul edilmez. « • 

F utbol Sahas1, Ko,u Pisti ve T eferriiab 
C. H. P. Afyon Ilyonkurul Ba~kanhgmdan: 

1. Afyon f:ehri stadyomunda yaptmlacak islerden ve kJstmlardan 20,0?0 
t~ra ~uha~men ke~if bedelli futbol sahas1 ve ko~u pisti ile .?ll:~lara aid 
d ferruatt m~aatl 25 temmuz 938 tarihine musadif pazartesi gunu ~aat 16 
.~ Cumhuriyet Halk Partisi ilyi:inkurulunda te~ekkiil edecek Komisyonda 
1 ale edilmek lizere kapah zarf. usulile eksiltmiye konulmu~tur. . 
I' :;iartnameler, ke~ifname, plan ve Lunlara miiteferri diger evrak btr 
.Ira .bedel mukabilinde Naf1a Miidlirlligunden almabilir. Mi.iteahhidin bu 
~lerm bidayetinden nihayetine kadar yaptldigi mliddet zarfmda b::-.smda 
b~lunmak ve bu in~aatm fenni mes'uli:vetini deruhte etmi~ olmak sartile 
l"~r mii~encjs v:ya mimar salahiyetli bir fen memuru bulundurmagi usu
u vec;hlle taahhud etmi~ olmas1 da ~arthr. 

1 
Muvakkat teminat 1500 bin be~ yliz lirad1r. isteklilerin teklif mektub-

anm. muvakkat teminat ve 938 senesi i~in Naf1a Vekaleti1 ' ~hnm1~ 
asgari c 10000 ~ liral1k mi.iteahhidlik vesikasile birlikte ihale g tern· 
muz 938 tarihinde saat 16 ya kadar vermeleri veva gi:indermeJf ilan 
olunur. ( .. .345) 

Askert Fabrikalar 
ilinlar1 

12/8/938 cuma giinii saat 11 de ka • 
pah zarfla ihale edilece~i Resmi Ga
zete, Ankarada llius, istanbulda Son 
Posta gazetelerile 23/25/938, 30 haziran 
938 tarihlerinde ilan edilen 300 tonka
tod bakmn §artnamesinde degi~iklik 
yaplldtgmdan bu baktra aid mezkfu 
gi.inlerde ~1kan il5.nlar hi.iki.imsiizdi.ir. 

(4515) 

*** 
300 ton katod bakir ahnacak 

Tahmin edilen bedeli 135,000 lira olan 
300 ton katod baktr Asked fabrikalar 
umum miidi.irli.igi.i merkez satmalma 
kom,isyonunca 3/9/938 cumartesi gi.ini.i 
saat 12 de kapah zarfla ihale edilecektir. 

$artname 6 lira 75 kuru~ mukabilin
de komi.syondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 8000 liray1 havi 
teklif mektublanm mezkur giinde saat 
11 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 i.inci.i maddelerindeki vesaikle mez
kur gi.in ve saatte komisyona miiracaat
leri. (4516) 

*** 
200 ton elektrolit bak1r ahnacak 

Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan 
200 ton elektrolit baktr Askeri fabrika
lar umum miidiirliigi.i merkez satmalma 
komisyonunca 3 eyliil 938 cumartesi gii
nii saat 11 de kapah zarfla ihale edile • 
cektir. 

$artname 4 lira 50 kuru§ mukabilin
de komi5yondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 5750 lirayt havi 
teklif mektublartm mezkt1r glinde saat 
10 a kadar komisyona vermelerl ve ken
dilerinin de 2490 numaralt kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesika ile 
mezkur gun ve saatte komisyona mi.i
racaatleri (4517) 

Fatih sulh icra dairesinden: 
Hayriyeye nafakadan 312 lira borclu 

Zemcinin Yedikulede Ki.irk~;i.iba§t Hac1 
Hiiseyinaga mahallesinin Yedikule cad
desinde eski 31 yeni 63 sayth sag taraft 
Kurukin hanesi, sol taraft kunduracl' 
:;;abat diikkam, arkas1 bakkal Mustafa 
hane bah<:esi, on tarafi tarikiamla mah
dud (2500) lira muhammen k1ymetli 
maaoda dlikkamn yanm hissesi 25 agus
tos 938 tarihine musadif per~embe gi.ini.i 
saat 10 dan 12 ye kadar yap1lacak art -
brmada muhammen kiymetinin yi.izde 
yetmi§ be§ini buldugu takdirde ihalesi 
yap1lmak, bulmad1g1 takdirde en son 
arthramn taahhiidii baki kalmak sure
tile 9 eylul 938 tarihine musadif cuma 
glinii gere ayni saatte Fatih icra daire
sinde sab~a devam olunarak en gok 
artttrana ihalesi yap!lmak iizere arttu
ma yap1lac::tkhr. Bu Qi.ikkanm taman;u 
350 liraya istanbul Emniyet Sand1gma 
birinci derecede ipotPkli olup halen bu 
bore 112 lira 19 kuru§a tenezziil et -
mi~tir. 

1 - t!ibu gayrimenkulde m!iseccel ve 
gayrimuseccel ha k sahiblerinin tarihi 
ilandan itibaren 20 giin zarfmda vesika
larile beraber miiracaatleri laztandir. 
Aksi takdirde gayrimiiseccel hak sa -
hibleri payla§madan haric buaktlacak
lardJr. 

2 - ~artname bugiinden itibaren her
kesin gorebilecegi surette a~tkhr. 

3 - Arttlrma pe~in para iledir. hti • 
rak edecekler yiizde yedi bucuk nisbe • 
tinde pey ak~esi vereceklerdir. 

4 - ihale tarihine kadar olan maliye, 
evkaf, belediye borclan ve %20 tellali· 
ye ile 20 senelik evkaf taviz bedeli mii§
teriye aiddir. 

5 - Mii§teri bedeli ihaleyi zamanmda 
vermPzse ihale feshedilerek gayrimen
kul yeniden artttrmtya ~tkartlacak ve 
iki arthrma arasmdaki fark bilahiikiim 
mi.isteriden almacaktlr. 

Fazla malumat almak istiyenler 
935/2487 numara ile memuriyetimize 
mi.iracaat etmelidirler. 

Selimiye Askerl\K Sa1m Alma I 
Komisvonu ilanlan 

1 - Selimiye Tlimen BiTliklerile Hay
darpa§a hastanesine ve Karadeniz Bo · 
gaz1 birliklerinin 1/8/938 den birincl -
te§rin 938 sonuna kadar ihtiyaclan olan 
25,000 kilo ay~ekadm fasulyesi, 25,000 
kilo pathcan, 15,000 kilo domates, 2000 
kilo bamya, 5160 kilo biber kapah zarf 
usulile satm altnacakbr. 

2 - ihale gi.ini.i 3/8/938 ~aqamba gii
nii olarak tesbit edilmi~tir. Mektublar 
zikredilen gi.inde saat 10 a kadar Seli -
miye Ti.imen Satmalma komisyonuna 
verilmi§ bulunacakhr. !hale ayni giin· 
de saat 11 de komisyonumuzca yaptla -
cakhr. 

3 - Mezktlr be§ kalem sebzenin tah -
min bedeli ceman 6386 lira 93 kuru~tur. 
Muvakkat teminat 479 lira 2 kuru~tur. 

4 - Taliblerin sebze i~lerile me~gul 
olduklanna dair vesika ibraz etmeleri 
~artbr. 

5 - Kapalt zarf ~artnamcsl ve ekli 
hususi ~artname her gi.in komisyonda 
gori.ilebilir. (4567) 

*** 
1 - 29 temmuz 938 cuma giini.i saat 

10 da Usklidar Atpazarmda yamk kes
tane doru bir k1sragm Selimiye Tiimen 
Satmalma komisyonunca sahlacag1 ilan 
olnnnr. ( 4fl!'i2) 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunua Nadi 
TJmumf ne$T!J;att fdare eden Yazt /gtert 

Mildilril: Hikmet Miinil VIgen 

Cumh urt11et matbaas1 

I 

Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklarm mikroblanru 

kokiinden temizlemek i~in ( H E L M 0 B L fi ) kullarumz. 

• 

Bobrcklerin (ah~mak kudretini arthnr, kadm, erkek idrar zorluklannr, esld 
ve yeni belsogukluinmu, mesane iltihablBl, bel agnslBl, s:ak slk idr81' bozmak 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Slhhat Veka
letimizin resmi ruhsahru haiz bulunan HELMOBLO her eczanede bulunur 

DiKKAT: HELMOBLO, idrarm1n temizliyerek mavile~tirir. 

BAYBURT ~ORUH UN FABRiKASI 
( 

Tiirla, Anonim ~irketi Direktorliigunden : 
Fabrikamiza ustaba§tltk vazifesini yapacak bir usta almacaktir. Usta

da aramlacak evsaf : 
1 - Ti.irk olmak ve Ti.irkiye Cumhuriyeti yurddas1 bulunmak. 
2 - Unculukta ve fabrikanm makinelerini i~letmekte ve -tcabmda tamir 

etmekte ehliyeti bulunmak. 
3 - Torna i~lerinde mi.itehassts olmak. 

Her tiirlii konforu cami fabrika ittisalinde bir ev hila icar ustaba~t
nm ikametine tahsis edilecek ve maa§l ibraz edecegi vesaike naazran ken
disile mutab1k kalmacakhr. 

Yukanda gosterilen evsaf1 haiz uncu, tesviyeci ustalanndan talib 
olanlann ~imdiye kadar ~ah~hklan miiessese ve fabrikalardan alm1~ ol
duklan hi.isni.ihal ve ehliyet vesikalarmt teklifnamelerile birlikte Bay
burdda Coruh ~irketi Direktorli.igline gonderilmek suretile miiracaatleri 
ilan olunur. 

Beykoz idare Heyetinden: 
Ar:ac.olu fenerinden Ali klZl Zi~an ve Mehmed oglu Cemalin T. C. Zi· 

raat Bankas1 Istanbul ~ubesine olan borclanm odemediklerinden gayrimen· 
kullerinin f.:atr~a ~tkanldtgma dair 2 temmuz 938 ve 4 temmuz ve 938 tarih
li ve 7079,7081 numarah Ak~?am ve 1 temmuz 938 ve 3 temmuz 938 tarih ve 
5076,5078 numarah Cumhuriyet gazetelerinde yap1lan ilanlarmda ihalenin 
22/7/938 tarihine musadif cuma giini.i sa at 14 te icra edilecegi tesbit edilmi§
se de mesai saatlerinin degi~mesi hasebile ihalenin 8 agustos 938 tarihine 
musadif pazartesi glini.i saat 11 de yap1laca~1 ilan olunur. (4704) 

Bozi.iylik icra memurlugundan: 
tnoni.i Yenice mahallesinden Hesnaya 

borclu ayni mahalleden Ahmedin bu 
borcundan dolayt mahcuz bulunan mez:
kfu mahallede kain ve hududlan ev ~ 
rakmda yazllt ve ktsmen ytkllm1~ (100): 
lira muhammen klymetli ik.i aded ev, 
alb ve yukart ktstmda hir oda ve bu eve 
aid 60 lira ktymetli arsa ve mez:kur e· 
vin ytktlan klsmma aid (30) lira kty • 
metli enkaz1 ki, ceman (190) lira kty • 
metli ev ve arsasile mevcud enkazmm 
sablmasma karar verildiginden ve ilk 
arttlrma bu ilanm ne~ri tarihinden iti
baren bir ay sonra ve son ,gi.in tatile te.
sadlif ettigi takdirde ertesi giin saat 14 

ten 16 ya kadar yaptlarak bu arthrma-c 
da bedel haddi lay1kt bulmadt~ takdir .. 
de en c;ok artbranm taahhlidii baki kal" 
mak kaydile ve yukandaki ~artlar aa
iresinde ikinci arttrrma 15 gi.in sonraya 
btraktlaca~ndan taliblerin % yedi bu.
c;uk pey ak~esile muayyen giinde vet 
tafsilat almak istiyenlerin 938/430 nu .. 
mara ile cuma ve cumartesi giinleri da .. 
iremize rniiracaatleri liizumu ilan olu " 
nur. (9151) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: I 
Muhammen be deli Muvakkat EKSiLTMENlN 

Cinsi Miktan Beheri Tutan teminatl ~ekli Giinii Saati 
L. K. Lira K. 

Somikok 30 Ton 24.- 720.- 54 A~Ik Ek. 3/8/938 9 

• 30 • 24.- 720.- 54 • • 9.05 

" 40 • 24.- 960.- 72 • • 9.10 

• 165 • 24.- 3960.- 297 • • 9.15 
Lave Maden komi.i.rii 6 " 16.- 96.- 7 20 Pazarhk " 9.30 
Rekompoze 500 

15.20 7600.- 570 Kapah zarf 10.30 Maden komiiri.i • • 
Odun 20 <;eki 3.- 60.- 4 50 Pazarhk 4/8/938 9 
Mangal ki:imlirii 9700 Kg. 4.50 436.50 32 73 A~tk Ek. • 9.30 

1 - 9artnameleri mucibince satm almacak yukan da cins ve miktan yazill somikok, Lave ve Rekompoze 
maden komiirii, odun ve mangal komiirii hizalarmda ya zth usullerle ayn ayn eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlarJ hizalarmda gosterilmi§tir. 
3 - Eksiltmeler yukanda yazllt gun ve saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat :;?ub'esindeki Ahm Ko· 

misyonunda yapllacakhr. 
4 - Sartnameler paraSJZ olarak hergun sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
5 - Pazarhk ve a~;tk eksiltmiye ii;itirak etmek isti yenlerin % 7.5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in 

tayin edilen gun ve saatlerde Komisyona gelmeleri kapa h zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenlerin de miihurlii 
teklif mektubunu ve kanuni vesaikile % 7,5 gi.ivenme pa ras1 makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek 
olan kapah zarf.lan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ad1 ge~en Ahm Komisyonu ba~kanhgma makbuz 
mukabilinde vermeleri laZ1md1r. ( 4619 ) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas•nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 liras1 

bulunanlara senede 4 defa ~ekllecek kur'a lie ata9•dakl plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gCSre ikramiye dag1t11acakt•r : 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 

" 
500 " 2,000 

" 
250 " 1,000 

, 100 " 4,000 
, 50 " 5,000 

" 
40 " 4,200 

" 
20 " 3,800 

Lira 

" 
" , 
" 
" 
" 

DtKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a~agt dii~miyenlere ikramiye ~;tkh~t takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikiinun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerinde ffekilftcektir. 



• 

• 
" Annem'7'ha kiki bir Frigidaire, soguk hava dolabx, ald1g1ndan ben, 

bana her ~vakit gayet lezzelli dondurma, pasla ve ~erezler hazular. 

Bunlan zevkle yedigimi gordiikc;e ne kadar sevinir." 

Sizin de hakiki bir Frigidaire'de hazulaya~ 
cagxntz dondurma, pasta ve. saireyi ~ocu
gunuz c;:ok biiyiik bir zevk ve i§tiha ile yi~ 
yecektir. <;ocugunuzunsevdig'i tath ve sai
reyi kendi elinizle hazirla ylp bunlann ne 
ile yapxldrgrna emin olu§unuz sizin~i~in 
ne biiyi.ik bir huzur.Lte§kil~ede!"l' 

" Bir Fr[gidaire 't[ile.,. c;:ocuklarrn-rzx "ne derece 
seyindireceginizi ( ve! sizin ne., derece _ h u
zura sahi p olacaguitzi d ii§iin_iin iiz. 

Bundan!omaada,'"'misafirlen agghin\ax- nu-

inhisarlar Kocaeli 
1 - 23/6/938 per~embe giinii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiye 

xonulan Diizce, Uskiibii Giindogdu, Hend.ek ve Adapazan Baktmevlerinde 
mevcud tahmini « 2,300,000 • kilo yaprak tiitiiniin istanbul depolarma 
kadar nakliye i~i goriilen liizum iizerine pazarhkla ac;tk eksiltmiye ~evril
mi§tir. Muhammen bedel 20,000 liradtr. 

2 - Eksiltme miiddeti 12/7/938 den 26/7/938 tarihine kadar 15 giindiir. 
3 - Bu yoldaki eksiltme ~artnamesi isteklilere izmit, istanbul, An

kara, Adapazan, Hendek, Diizce, Bolu inhisarlar idarelerinden verilir. 
4- Muvakkat ihale 26/7/938 pazartesi giinii saat 15 te izmit inhi

sarlar idaresinde miite~ekkil Komisyonca yaptlacakhr. 
5 - Muvakkat teminat miktan 1500 lira veya o miktar itibart d.ev

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

6 - Taliblerin ticaret durumlanm bildirir vesaiki izmitte mi.ite~ek-
kil Komisyona ibraz etmeleri laztmcilr. ( 4656) 

susunda Frigidaire sizin i~in c;:ok kiymetli 
bir yardxmcxdu. 
Frigidaire'den c;:xkan yiyecek tabaginin ve
ya ic;:kinin en sxcak zamanlarda bile arzet
tigi tazelik ve lezzet hi9bir ey 'le k b 'li 

kryas degildir. 
Yalnrz GENERAL MOTORS tarafrndan imal 
edilen FRIGIDAIRE hem aileniz efradtnin 
sxhhatini muhafaza.., ecler, hem de, ev bi.it-

•• 

c;:eniz , iizerine hakiki 
b i r 

4 
t a s a r r u f J temin 

eder. 

Universite A. E. P. Komisyonundan : 
'O'niversite merkez binasmm on cephesinin 4564.53 lira ke§ifli badana 

ve tamir i§i 11/8/938 per§embe giinii saat 15 te Rektorliikte a~1k eksiltmiye 
konulmw~tur. 

Isteklilerin ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel Istanbul Baymd1rhk Direktorliigiinden almml§ 3000 lirahk bu 
gibi i§ler yapbgma dair vesika ve 938 Ticaret Odas1 kag1dile gelmeleri, 
§artname hergiin Rektorliikte goriiliir. ( 4511 ) 

izmir Belediyesinden : 
Tevfik Rii$tii Aras Bulvarmda 22 sayth ada iizerinde bir ktsmt yap

tmlmakta olan <;ocuk hastanesinin geri kalan heyeti umumiyesi vahidi 
fiatlar esas1 iizerinden 12/7/938 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle ka
pah zarfla eksiltmiye konulmu$tur. Heyeti umumiyesinin ke§if bedeli 75,000 
lira olup muvakkat teminat miktar:1 5000 liradtr. Vahidi fiat cetvelleri, ke~if 
ve §artnamesi 187,50 kuru§ bedel mukabilinde Bagmiihendislikten tedarik 
edilir. Ta§radan istiyenler pasta iicretini aynca gondermelid.irler. Kapah 
zarfla iha_lesi 29/7/938 cuma giinii saat 13 te Belediye Enciimeninde yapl· 
lacakhr. I$tirak edecekler 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde haztrlan
ffil$ teklif mektublarmt ihale tarihi olan 29/7/938 cuma giinii azami saat 
12 ye kadar Enciimen Reisligine vermelidirler. ( 4418 ) 

Radyolann satt~l i~ i n : Mersin, Zonguldak ve Eliz1gda acenta aranmaktad1r. 
-------..---- MUracaat : Silva Nijad Serven, Istanbul, Galata, Karakoy Palas No. 16 -----------~ 

--- --
Ba§, di§, nezle, grip, romatiz rna, nevralji, kxr1khk ve biitii~ 
agrdariDIZI derhal keser. lea binda gllnde 3 kate allnabilir --- -
Babkesir Belediye Reisliginden : 

itfaiye il;in itfaiye tipi ve asgari 25 beygir kuvvetinde bir motopo!l1P 
almacagmdan 15 giin miiddetle ar;1k eksiltmiye konmu§tur. Muhammen 
bedeli 2000 lirad1r. Fenni ve eksiltme §artnameleri Belediyede mevcudcur· 

Eksiltmiye i$tirak edeceklerin % 7,5 kanuni depozito vermeleri, all· 
nacak motopomp Tiirkiyede asgari be~ ytldanberi tanmm1~ ve teknik tee· 
riibeler neticesinde itfaiyeye elveri$li olduguna dair fenni rapor ibf~ 
edilmesi mecburidir. ihalesi 29/7/938 tarihinde cuma giinii saat 16 da :sa· 
hkesir Belediye Enciimeninde yaPilacakbr. 

Taliblerin ve fazla maliimat almak istiyenlerin Belediyemize miiracasl 
etmeleri ilan olunur. ( 4425) 

KUVVET $URU~U 

Vi A LiN 
Kans•zhk, kemik hastahklar1, d imag yo rgunluklar1 ile 

vitaminsizlikten dogma b Ut Un zay1fhklar~ ger;:irl. 

v T A L • 
I 

.. 
I 

Her annenln bilmesi icap eden b ir k uvvet tpu rubudur. f;o· 
cuklaun1za Vitalin kuvvet t~urubu vermekle onlar1 

saglam, gUrbUz ve ne,'ell yetit;tl r irsinlz. 

v • 
I T A L • 

I N 
Mektep ~agandakl gen~lerle emzikli kadan veya ihtiyarla• 

ran hayati kudret ve kuvvetl erln i ar tarar. 

iNGILiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Gole Malmiidiirliigiinden : 
15055 lira bedeli ke~ifli kazam1z konagmm noksan kalan ktsmm ikma11 

i~in 2490 numarah arttlrma, eksiltme kanunu hiikiimlerine gore 15/7/936 
gijniind.en itibaren 21 giin miiddetle miinakasaya konulmu~tur. 

Talibler mezkiir kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ~eraiti hait 
vesikalarile birlikte ihale giinii alan 4/8/938 giiniine musadif per!?embe 
giinii saat 11 de yiizde yedi bu~uk teminah muvakkate akc;esile Gole Ma• 
liye Dairesinde miite§ekkil Komisyona miiracaatleri. ( 4585) 

Alman 

v L 

GEL M i $ T i R • 

HUGO STiNNES 
Rederay A. G. 

Galata 6 nc1 Vaklf Han No. 13 • 15 
Telefon : 43361 -------~ 

~anakkale Mst. Mevki K. dan : 
1 - Motorlii birliklerde ~ah~mak iizere iicretli makinist almacakttr. 
2 - Gi:isterecekleri ehliyet derecelerine gore 60 liradan ba§lamak uzete 

98 liraya kadar iicret verilecektir. 
3 - Taliblerin 551 sayth talimatm birinci maddesindeki f1kralara gore 

evraklanm tekemmiil ettirerek 30 eylUl 938 tarihine kadar c;anakkaled.e Mst. 
Mevki Komutanhg1 !kinci §ubeye istida ile miiracaatleri. c 98 ~ ( 43~ 

NEVRALJi, B A .~ v e D i $ A G R I LA R I 

MEDKAl~IMA 
biltiln agr•l.a.rln !L_ dindirir. 

' 

l 


