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l F k' " t t halline dogru mu? Saldiray I denize Indirme 
TQ QT_U . Un agUS l!S Q Hanlayn,LordRiincima· merasimi ~ok parlak oJdu •• k •• • . t• b k J • n'1n tavassutunu kabul ialur u zzgare l e tenzyor edcegini bildiriyor 

Prag 27 - Siidetler partisi diin 
alqam Lord Riinciman'tn tavaasutu
nu k11bul etmege amade oldugunu 
bildirmi!tir. Bu parti M. ~ember • 
layn'a gonderilmek iizere bu vadide 
bir not kaleme almt§br. 

Krup tezgahlar1 miidiirii, Milli Miidafaa V ekl .. 
letimiz miiste,arl ve Berlin El~imiz Kil' deki 

merasimde hararetli nutuklar irad ettiler 
miral Mahmud Hamza merasimle 
ar§1Ia·ndi ve ziyaretlerde bulundu 

~ehirde imar 
ve· in~aat 

Ill II Ill I I I II 111111111111111111111111 I I I I I I I I Ill II Ill 111111~ . 

· Mtstr .Donannui Kumandant. Tiima· 
rniral Mahmud Hamza, diin saat 17 de, 
Elmahiusa yatile ~ehrimize gelmi~tir. 

Mahmud Hamzamn Galata rthtumn. E 

da istikbalinden iki inttba ve dostu· ~ 
muz misafiri limamm1za getiren ! 

E1mahrusa ~~att : 
llll.llllltt••••·······llll 

•• lfllllltllllll .......... , 
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Partinin organ1 olan Di Zayt, 
§oyle yaz1yor: 

«Salahiyettar mehafil, Siidetler ftr· 
kastnm kendi noktai nazartnl tasrih 
etmek auretile milliyetlere aid miit· 
kiil metelenin halline yardun etmege . 
amade oldugunu beyan etmektedir. 

Lord Riinciman'm bir miitahid ve 
miitehassts vazifesini ifa edecegi ve 
bu ifi yaparken lngiltere hiikumeti
nin ve diger herhangi bir hiikumetin 
tesir ve niifuzundan azade kalacagl 
keyfiyeti vaziyeti ~ok iyi bir surette 
kaJ1tlanmaga §ayan bir tarzda tenvir 
etmi,tir.» 

(Arkass Sa. 7 siitun 4 tel 

yugoslav 

Birligiriin 
Radikal 

M. Stoyadinovi~ diin 
bir. nutuk miihim 

irad etti 

Biiyiik Sefin yeni denizalb gemilerimi:tin isimleri hakkmda Ba:'lbakan Cela~ 
Bayara gondermi~ olduklan mektub 

Berlin 24 temmuz (Hususi) -
Krupp-Germania tezgahlan tarafmdan 
ikisi Kil' de, ikisi Istanbul tersanesinde 
yaptlmakta olan dort denizalh gcmimiz
den Sald1ray, di.in (23 temmuzda) par-

lak merasimle denize indirildi. 
Davetliler, saat on birde, tezgahlar 

mi.idiriyet dairesinin konferans salonunda 
toplanmi~ bulunuyorlard1. 

[Arkast Sa. 6 sutun 5 tel 
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Parti umumi idare heyeti 
· «;tima yapb 

Yurdumuzun giizelliklerini yerinde tesbit ettirmek 
iizere ressamlar1miz i~in memleket dahilinde 

seyahatler tertib edilecek 
g it: disiplini 10z1mdn 

Elmahrusa, Kab~ta§ ~~1klarma geldi· 
gi mad.a, Vali muavini Hiidai Karabatan, 
!stanbul Deniz Kumandam yarbay Mah· 
mud Gokbora, . Emniyet Miidiirii Salih 
Kth~. M1s1r sefiri ve sefaret erkam mo • 
torle gemiye giderek, muhterem misafiri-
mize ho§ geldiniz, demi§lerdir. • 

sanm yukar1 katmdaki biiyiik salonuna a
larak bir mi.iddet gorii§~i.i§ti.ir. ~uhterem 
misafirimiz bilahare karaya ~Ikmt§ ve 
T ophane yolcu salonund:m otomobile bi· 
nerek evvela Vali Muhiddin Usti.indagt, 
miiteak1ben Kolordu Kumandam Kor • 
gt:,!!_eral Halis BIYJktay ve !stanbul Deniz 
Kumandam yarbay Mahmud Gokbora
YI makamlarmda ayn ayn ziyaret etmi§
tir. 

Ankara 27 (Telefonla) - Cumhu
nyet Halk Partisi Umuml !dare Heyeti 
bugi.in ogleden evvel ve ogleden sonra 
toplanarak gee; vakte kadar miizakereler
de bulundu. Parti 1dare Heyetinin top· 
lanttlarJ yarm ve obiirgi.in de devam ede
cektir. Bu toplanhda belediye ve meclisi 
umumi intiha.b i~leri i.izerinde gori.i~uldii
gii de anla$thyor. 

dan biri de yurdumuzun giizelliklerini 
verinde tesbit ettirmek iizere ressamlan• 
mtzi memleket dahilinde seyahatlere ~1 .. 
karmakhr. mesele iizerinde bugiin· 

kala yormaya ba§lamaz· 
§ehircilik politikasrnrn 

IU r,-.,..,... "'r eser kocaman bir 
hi~ olacaktrr. .......:...------

.. Bir ~ehir, i~inde oturan insanlarin 
tniyet seviyesini gosteren bir eserdir. 

rler. 
as1! ki bir eve girdigimiz zaman, ora

sahibi yahud kiracl olarak barman 
lin kiiltiir derecesini · §oyle bir bak1~ta 

Yiverirsek, bir §eliri ilk gorii§iimiizde 
§ehir ve dolayisile o .memleket halkl
cdeni vaziyeti hakkmda olduk~a 
bir hiikiim verebiliriz. 

"zlerce sene ihmal edilmi§ bir yurd
ndimize lay1k §ehirler ·kurmak az· 

eyiz. Bir §ehircilik politikamiZ var. 
hasSJS!ar getirtiyor, ,planlar yaptm

!2, Umumi menfaatlerin, umumi sib· 
Ve umumi zevkin ferdler tarafmdnn 

lanmamasl i~in baz1· kanunlar ve ni
ar da konulmu§tur. 

1kat bunlar u 'fi gelmiyor. ~ehircilik 
anuz §imdiki ~er~eve i<;inde devam 

e, §ehirlerimizin yakm istikbaldeki 
~aralan, binlerce senelik mazisi olan 

:tnedeniyetinin biiyiikliigile yak1~1k 
01Yacak, o medeniyeti ifadeden aciz 

aktn. 

Ti.imamiral Mabmud Hamza, kendi
sini kar§Ilamaga gelen zevah, Elmahru- [A"kasz Sa. 3 siitun 3 del 
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Uzak~arkta vahim h3diseler 
Sovyet.- Japon askerleri 

aras1nda . ~arpi§malar 
Muharebe tam bef saat siirdii, Ruslar. 

Man~u sahillerini terkettiler 

ec;en yaz1mda ~eydana vurmaya 
ttt:rn: B1nkalann yamba§mda kuliibe

dlran kii~iiciik evler, alh kath bit~a-
1 dibin~ bir kath villalar, deniz ke
idaki ydilarla kom§uluk yapan grat- .. 

§eklinde aparhmanlar, bir §ehirde 
•k Zevk mar~isinin hiiki.im siirdiigiinii 
ta Yararbr. 

Rus hududundaki Japon askerlrinden bir miifreze 

Tokyo 27 _ (Havas): Resmi bir I . 23 temmu1da, ]apon makamlan, H3~. 
tebligde bildirildigine gore, 22 temmuz- bm Sovyet konsoloslugu nezdinde ener· 
da I 500 Sovyet askeri, Hsintung koyii- jik surette protestoda bulunmu~lardtr. 
niin kar~1smda kain ufak bir adacigi i~- Sovyet top~ekerlerinin hiicumu 

hirlerimizin bugiin bu vaziyette bu
ukli\rmdan §ikayete hakk1m1z olma

(Unkii tsasen yapmak istedigimiz 
nlan bu anar§iden kurtarmak, mede
. ir Vasf1na lay1k bir seviyeye yiikselt
. 1r. F akat yazilc ki bugiinkii §ehircilik 
karmzm dayand1g1 kanunlar ve ni-

yann §ehirlerimizin, ozledigimiz 

NADIR NADI 
fArkast Sa. 6 sutun 3 tel 

gal etm!~tir. Ayni gun zarfmda Sovyet Tokyo 27 - Havas muhabiri bildi· 
askerleri, Ussuri nehrini :;te~mi~ler, I riyor: 
Hsintung ve Y aolintse koylerini i~~al Gazetelerin yazd1klarina gore on ka
ederek miiteaddid evi ate~ vermi~lerdir. dar Man~u askeri, Ussuri nehrinde iic; 
Saat 2 I de, ii~ taraftan hiicum eden 500 Sovyet torx;ekeri tarafmdan hi.icuma ug
]apon - Man<;u askerinin taarruzu i.izeri· ramJ~lardJr. Bu topc;ekerler, sam]d;gma 
ne Man~u sahilini terkeylemi 1 Tdir. gore. Man~u askerlerini kaldtrdtktan 
Carpi&ma, be~ saat siirmii§tiir. t sonra c;ekilip gitmi~lerdir. 
miktan malum degildir. ,[Arkas& Sa, 6 sutu~ 2 del 

M. Stoyadinovi~ 

Belgrad 27 - Split iskelesinde yapi
lan muazzam bir kabul resminden sonra 
Ba~vekil M. Stoyadinovic;. beraberinde 
bir~ok naz1rlar ve diger bir tak1m zevat 
bulundugu halde belediye dairesine git· 
mi~ ve orada Yugoslav radikal birliginin 
bir konferansmda ham bulunmu~tur. 

Bu mi.inasebetle M. Stoyadinovic;, 
mi.ihim bir nutuk irad ederek bilhassa 
$0yle demi~tir: 

«- On be$ milyon niifusa sahib bti
yi.ik ve kuvvetli bir devlet olan Yugoslav
ya, bugiin elinde bulunan ve bi.itiin di.in
ya ile do~rudan do~ruya irtibatJm temin 
etmekte olan geni~ sahiller sayesinde 
harbden evvelki zamandan daha ziyade 
miistakil bir harici siyaset takib edebi -
Iir.» 

[Arkast sa. 5 siit1ln 3 tel 
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Naf1a V ekili Ali (;etin· 
kaya Bursaya gitti 

Bursa 27 (Tclcfonla) - Naf1a Vekili 
Ali <;etinkaya istirahat etmek iizere 

bugi.in Bursaya geldi. 

Y eni biiyiik :=:-
RomanimiZ 

fA$.K .. ··a·uDlii.l : 
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Nakleden: HAMDI VAROCLU , 

Cumartesiye 55 5:-... 
Ba,byoruz ' 

Rellamlartmtz memleket 'Jahilin
de •eyahate ~1kacaklar 

Bu~i.inki.i toplant1da verilen kararlar-

Umumi 1dare Heyeti, eyluliin birinde 
balihvacak ve sonunda bitecek olan ilk 
seyahati tertib etmi~tir. Gi.izel San' atlar 
Akademisince tesbit olunan ressamlar on 
vilayeti dola~arak memleket mevzulari 
i.izeinde eserler vi.icude getirecekler ot 

dir. 
[Arkast sa. 3 siltun 4 tlel 
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ispanya harbinde yeni bir safha m1? 

HiikU.met~iler Ebro'yu 
ge~tiklerini sOyliiyorlar 
Franko karargah1 ise, nehri ge~en hiikumet 
k1taabnin tamamen imha edildigini bildiriyor 

Ebro nehri iizcrindc taarnaza ge~en Franko kuvvctlcd 

Barselon 27 - Ebre cephesinde, cum- Sierra Fatarella da zaptedilmi§tir. 
huriyet~iler di.in Gandesa'nm iki kilomet- Hiikumet~iler dort bin esir 
re yakmma kadar gelmi§ler ve bu ~ar - almr~lar 
P1~malarda iki bin be§ yiiz esir almt§lar- Barselona 27 - Resmen bildirildigi .. 
dtr. Cumhuriyet~iler, Korbera'yi 7aptet- .. Eb h I ne gore, re ne ri otesinde ileri hare .. 
mi§ er ve Ebre nehrini, Gandesa • Kas- ketlerine devam eden cumhuriyet~i kuv .. 
pe mmtakasmm kar~Ismda Ribarroya ile vetler, Gondeza yakmmda kain Villa! .. 
Fliks arasmda 150 kilometre uzunlugun· ba'y1 zaptetmi~lerdir. 
d~ bir sahadil J 1 noktadan g~i§lerdir. [Arkast sa. 7 ritun. 1 4fJ 
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2 CUMHURIYET 

Erauli mi, CatalaQzl m1 ? c Oehir ve 
ipek 

ipek 
~orablar ve 

kumaslar 
' 

KOmiir liman1 i~in 
hangisi daha miinasibdir Standard nizamnamesin· 

miireccah de yeni tadiller yap1lacak Eregli tabii 
oldugu 

limanlnin c;a talagz1na 
yolunda kuvvetli deliller gosteriliyor 

Komiir havzasiJlln tabii limam olan Ereglinin umuml manzaras1 

Eregli mi, <;atalagzt m1? 
Bu sual, komiir havzasile ve Karabiik 

oemir ve c;eli:k f'abrikasile alakadar 
herkesin agzmda dola§Iyor. ikisinin de 
taraftarlan ve aleyhtarlan vardtr. Ar
kada§Imiz Abidin Daver, iktrsad Vekili 
lSakir Kesebirle beraber Zonguldakta 
yapti~ tetkik seyahatinden donii§te 
komiir havzasmm liman meselesi hak
londa iki yaz1 yazmi§; komiir limanmm 
yeri hakkmdaki biitiin fikirleri ve mii
talealan hulasa etmi§ti. 0 yazilarda, 
ihhsas sahiblerinin, liman meselesi 
hakmdaki dii§iincelerine Cumhuriyetin 
siitunlart a~lik oldu~ da Have edil -
mi§ti. 

Ikt1sad Vekaleti dana ziyade <;atal
agzma meyyal olmakla beraber, lima -
nm yeri heniiz kat'iyetle tesbit edilme
mi§ oldugu i<;in, bu husustaki miinaka
§alarm faydah olacagma kaniiz. Bu iti
barla komiir li.manmm Ere~lide yapil· 

mas1 lehinde aldi~1m1Z bir mektubu 
dercetmegi miinasib bulduk. Bu husus
ta giinderilecek di~er esash dii§iincelere 
de sUtunlanmiZ a~Iktlr. Maksadimlz, 
kiimiir limanmm mutlaka §Urada veya 
burada yaprlmasm1 miidafaa degildir. 
Onun i~in komi1r limanmm mevkii 

hakkmda adeta bir ankete c~;a,b ;n,ilhi· 
yetinde gonderilecek yazilan ne§ret -
mege hazrnz. 

Bu miitalealardan, iki Er~glili okuyu
eu tarafmdan gonderilmi§ olan birincisi 
§Udur: 

Ereglimiz, Karadeniz sahilinde ve fs
tanbula 95 mil mesafede, kl§m biitiin 
§iddetli ruzgarlanna kapah ve senenin 
birka~ giinii miistesna olmak iizere da
ima tahmil ve tahliyeye miisaid, tabi -
atin giizel1igile bezenmi§ bir limand1r. 

Sinesinde her mevsimde yiize yakm 
vapuru barmd~rabilir; tekmil deniz ser
vislerinin emsalsiz bir ilticagahidir. 

Irmak - Filyos hath, Eregli komiir 
havzasma girmi§ ve i<; memleketimize 
dogru bu hattm komiir nakliyatma ba§
lanmi§tlr. 

Kozludan soma Eregliye dogru 
sahil iizerinde ve zenginliklerine el sii
riilmemi§ madenler mevcuddur. S1ra -
sile: 

Degirmenagzt - Ulusu • <;avu§agzt -
Kir~lik - Alacaagz1 • Tefletli - Kandil· 
li - Akpmar - Qamh mevkileri, deniz 
kenan ve maden ocaklandir. 

Sahil boyunca imtidad eden pek vasi 
ve zengin komiir damarlanm koynunda 
sakltyan bu ocaklar, senenin pek mah .. 
oud giinlerinde tahmilat yapttklan ic;in, 
layrk olduklan ink'i aftan senelerden -
beri mahrum kaldrklan gibi, imal ve 
ihraclarile ugra§anlar da yolsuzluk ve 
vasitasizhk ytiziinden sermayelerini ez. 
dirmi§lerdir. 

Eregliye bir liman yap1hr ve 
bu mevkilerin yakmmdan bir hatta ge
~er ve bu madenlerde de miitemadi fa
aliyet ba§larsa bu liman sayesinde hav
zanm rand1mam fazlasile artar. 

Kozludan Eregliye do~ru uzanan bu 
ocak1arm ~imdiki senelik istihsal kud • 
reti Sirasi1e Kire~lik, Tefletli ve Ala -

• caai(z1 70 bin, Kandilli 350 bin, <;amh 
60 bin tondur ki ceman 480 bin ton olup 
bu komiirlerin ihrac liman1 yalmz E· 
rei'r!idir. Havzamn her han{!i ba§ka bir 
yeri hicbir vec;hile bu ocaklara ihrac 
mahalli olamaz. 

Modern tesisatla miicehhez bir lima· 

mahrukat ve su mevcudlanm israf e
derek sigmmak i~in tekrar Eregliye 
donerler. 

Karadenizin §iddetli kl§ firtmalann -
<fa havamn §iddetine mukavemet ede
miyerek sahile dii§en ve par~alanan 
ytizden fazla vapur ismi sayilabilir. 

<;atalagzma yapilacak olan limanla 
yukanda saydrg1m1Z mevkilerdeki tab· 
mil mii§kiilahmn halli imkansizdrr. Bi
naenaleyh liman, t;atalagztna yapilm -
ca, demiryolunu gene Eregliye kadar 
uzatmak mecburiyeti vard1r. 0 zaman 
da Eregliye yakm olan ocaklarm ko -
miirlerini <;atalagztna kadar gotiirmek 

meohuriyeti basil olacak ve bunlara 
naikliye masra£1 binecektir. Boylece <;a
ta.lagZI i<;in ileri siiriilen ciktlsadh vas£1 
da kiymetini kaY'betmektedir. 

Kozluda ve yukanda isimleri g~en 
mevkilerde senede ancak yiiz kiisur 
giin tahmilat yapllabil.mektedir. Eregli
de ise, halen bile senede ii~ yi.iz kiisur 
gun tahmilat yapr1maktadrr. Modern 
bir liman yapihrsa, vapurlar senenin 

her giiniinde Eregli limanmdan komiir 
alabilirler. Eregli limam 8 milyon lira
ya ~Ikacak, <;atalagzu 12 milyona mal 
olacakhr. Eregli, esasen, mahfuz ve ta· 
~ii bir liman oldugun_dan <;atalagzt gibi 
ii~ lbu~uk senelik in§aata ihtiyac1 yok -
tur. Eregli limam ~ok d11:ha kisa bir za· 
manda bitecektir. Burada Cenevizhler 

zamamndan kalma bir dalgakiran var
drr ki onu ucuzca ve si.iratle yiikselt -
mek kabildir. 

Hulasa, Eregli <;atalagzma mi.irec -
cahtlr. 

Eregliye yakm mesafelerde mebzu -
len goriilen ve i~lenen manganez made· 
ni mevcuddur. Bu madenler barb za -
manmda i§lenmi§tir ve el'an mevcud 
madenlerden, Eregliden nakliyat ve 
sevkiyat yap1hyor. Eregli ile manganez 
madeni arasmda sekiz kilometrelik bir 
de hatti havai vardr. Harb zamanmda 

bu hattl havaiyi Almanlar tesis etmi~ -
lerdi. Zamanla hu da battal bir hale 
geldi. :;limdi mevcud manganezlerin 
hayvanla, kagm ve kamyon arabalarile 
ve pek miiskUlatla Eregliye sevklerine 
~ah~Ihyor. Yol ve limamn, bu mii§kiil
leri de kaldiracagr tabiidlr. 

Ereglinin he§ dakika mesafesinde 
Karga koyiinde ve 10 kilometrede Sii
leymanbeyler civannda cok mebzul bir 
surette ve %52 nishetinde demir made-

n! de mek§uftur. Bunlar da her hangi 
bir himmete muhtacdtr ve yakmimtzd<~ 
olan Karabiik demir ve ~elik fabrikamrz 
i<;:in miikemmel bir sermayedir. 

Erel!li civarmda Karadere - Krzllte
pe - Kiihi.istan - Alaph gibi ormanlar 
da vard1r. Bu ormanlar her cins agac -
la dolu vc memleketin kereste ihtiyac
lanm fazlasile temin ettikten sonra ba
ric piyasa1ara da mal ibrac edehilecek 
varhktad1r. Bu azim servetin de inki§afi 
Ereglide yol ve liman yapllmasma hag
hdir. 

Eregli, geni.§lemege mi.isaidclir. Sine
sinde her zaman iki yiiz binden fazla 
niifusu iskan eder ve besler. Her mev-
sime gore, sebze ve yemi~ bah~eleri var
dlr. Memleketin inkieyafma, umranma 
hizmet etmek iizere haricden girecek 
i§c;i mevcudunti.n adedi nekadar da yiik
selse bu memleket bunlan hem rahat 
iskan eder, hem de gayet ucuz besler. 

mn insas1 balinde tabmil, tahliye ve Eregli limam emsali az, tabii bir li -
naki1 i!;;lerinin bir hamlede bir milyon- mandLr. Yalmz riizgara kaqi bir 
dan fazlava yiikselecegi muhakkaktlr. dalgakiran yaprldtgl takdirde komiir ve 
0 Zflman bu ocaklarm istihsalat1 da ar· sair i<;: memleket maddelerile kendi 
tacaktlr. bolgesindeki manganez ve dernir cev • 

Bu s::thillerden komiir almak {izere her!erini, orman mamulatmr emin bir 
gelen Turk ve ecnebi gemileri gayri • surette yi.iklemek kabil olur. 
mi.isaid havadan dolayt Ere!ili limanm- Eregli limammn in§asmda kullam -
da giinlerce beklerlE>r VE' adedleri ek . lacak i§<;:i mevcuddur. Kutn ve ta~, li
seri,etl~ elliye balig olur. Gemiler man dahilinde bol hoi vardrr. Tatli su 
tahmi1ats1Zhk yi.iziinden azim masraf - da mevcud olup yaprlacak in§aatta em-
lar ihtiyar ve iktiham ederler. niyet ve siirat §artlan da mevcuddur. 

Hava miisaade ederse. tahmil vas1ta- Karadenizde ve bu havzada yaprlma· 
larm1 yedcklerine alarak miiretteb bu· s1 mukarrer limam tabiat her tiirlii ~e
lunduklan maden iskelelerine ko§arlar raitile Ereglide yapml§hr. Arbk ha~ka 
ve c;ok kereler bir ton komiir almak hi- yerde sun'i liman yapmaga liizum yok-
1e nasib olmadan her birE>rlerinin git· tur. 
tikleri 5 ib 20 mil gibi mcsafelcrden Bedri Oz~;ak2r Taceddin Halatg1 

Ge~en senedenberi tatbik edilmekte o
lan ipekli kadm ~orablan ve ipekli ku -
ma~lann standard! hakkmdaki nizamna
melerde miihim tadilat yaprlmasr muvafrk 
goriilmii§tiir. ;iehrimizde bulunan Sanayi 
Umum miidiir muavini Talha bu i§le 
me~gul olmaktad1r. 

Standard nizamnamelerinin tatbika -
tmdan faydah neticeler ahnmamr§tlr. 
<;oraba aid olan nizamname yalmz is -
tanbul piyasasmda tatbik edilmi§ ve ni
zamname hiikiimlerine aykm hareketten 
dolay1 on ii~ zab1t varakas1 tutulmu~tur. 
Fakat bu zab1tlar §imdiye kadar Cumhu
riyet Miiddeiumumiligine verilmemi§tir. 
Buna sebeb olarak nizamnamelerin ce
zai miieyyidelerinin kuvvetli olmamas1 
gosterilmektedir. 

lpekli kuma§lann standard! nizamna
mesinin tatbikatJ hakkmda ise b.eniiz bir 
kontrol yaprlmaml~tlr. 

ADLIYEDE 

Bir katil davas1 
Ferikoyiinde komiser mtitekaidlerin

den 1smail Hakklyt yarahyarak oldiir -
mekten su~lu Remzi ve 1smailin muha
kemelerine, dun, Agrrcezada devam e
dilmi~tir. Bunlardan Remzi, verdigi is
tidada vak'a gecesi bir diigiin evinde 
bulundugunu, cinayetle alakadar olma· 
d1gm1, binaenaleyh tsmailin sue; orta~ 
hulunmad1grm iddia ederek mtidafaa 
§ahidlerinin dinlenmesini istemi§tir. 
Mruznun 1smail de, miidafaanamesini 
hazirhyamami§ttr. Bu cihetle heyeti ha· 
kime, muhakemeyi ba§ka 'bir giine ta
lik etmi§tir. 

Adliyeye verilen esrar 
ka~ak~1lari 

Emniyet ikinci §Ube ka~ak<;:Ihk biiro· 
su, sa.brkahlardan Beh~et, Ekrem, E -
min, Ziya ve Ne§et isminde be§ eroin ve 
esrar ka~ak~lSini yakaliyarak Adliyeye 
teslim etmi§tir. 

Bir §ofor mahkum oldu 
Hayri isminde bir §Ofiir, idaresindeki 

kamyonetle Be§ikta§tan Galatasarayt -
na giderken kar>§ISma ~Ikan bir <;:ocugu 
r;ighememek i«irt direksiyonu ktrm1~ ve 
kenardaki elektrik diregine ~arphktan 
sonra daha ileriye suri.iklenerek ~a .
hende ve Huriye isminde iki kadma 
<;:arpmi§b. Bunlardan Huriye olmU§, 
$ahende ise bir ay tedavi gorecek suret· 
te ag1rca yaralarum§b. $ofor Hayrinin 
Agircezada devam eden muhakemesi, 
dun bitmi§, su<;lu iki sene hapisle 200 
lira a~r para cezasma, olen Huriyenin 
kocasma 500 lira tazminat vermege, 
Sahendenin bir ayhk tedavi i.i.creti olan 
100 liray1 tediyeye mahkfun edilmi§tir. 

Bir katil mahkum oldu 
'ttskiidarda Samandtra kazasma bag1J 

Pa~akoyiinde oturan R1za, bir miiddet 
evvel mandtnda, arkada§l 18 ya§mda 
$abam Oldiirmii§tii. Bu cinayetin mu · 
hakemesi dun bitirilmi§, su~lu Rrza 18 
sene hapse ve 60 lira muhakeme mas -
rafi odemege mahkum edilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Ticaret Odasmda diinkii 
toplanti 

Ticaret Odasi meclisi dun saat 11 de 
bir toplanti yapml§hr. Bu toplanbda 
Ticaret borsasmda son yap1lan idare he
yeti se<;:imi tasdik edilmi~, bu heyete 
Oda namma Murad Furtun ve Ziy::t 
Taner se~ilmi§lerdir. 

Baz1 komisyonlara aza sec;ildikten ve 
Odamn mayis, Borsanm da haziran mi
zanlaM kabul olunduktan sonra Defter· 
darhktan kira ile kitab verenlerin ne
kadar kazanc vergisine tabi olmalari 
lazim geldigi hakkmdaki tezkeresine 
idare beyetince verilen cevab okunmu§
tur. Bu cevabda bunlar fakir esnaf ol -
duklar1 icin kazanc kanununun asgari 
vergi miktan iizerinden vergiye tabi 
tutulma1armm mi.inasib olacagi yazih
yordu. Meclis, hunu kabul etmi~ ve 
ruznamede ba~ka bir ~ey olmadigmdan 
toplantlya nihayet verilmi§'tir. 

Avukathk kanunu 
Kanunuevvelin birinci giiniinden iti· 

ibaren tatbik mevkiine girecek olan ye· 
ni avukathk kanunu aiakadarlara teb • 
lig edilmi~tir. 

Yeni kanun mucibince avukatlar ara
smda yap1lacak tasfiye ~eklini tesbit 
etmek i.izere §imdiden bir heyet te§ek
kiil edecektir. 

Miistakil ressamlar ve hey· 
keltra§lar kongresi 

Dun, Eminoni.i Halkevinde miistakil 
ressamlar ve heykeltra~lar senelik u -
mumi toplanblanm yapmi§lardir. 

Bu top1antlda birligin bir senelik fa· 
aliyet raporu okunmu~, resim sergileri 
ve nizamnameleri gorii!?iildiikten son -
ra yeni idare heyeti secimine ba~1anml§ 
ve Erciimend Kalmtk, ~ere£ Akdik, Me
labat Ekinci idare heyeti azasr olarak 
intihah edilmi§ler ve heyeti umumiye 
kararile bi.iyi.iklerimize §iikran ve tazim 
telgraflan ~ekilmi§tir. 

Memlek 
lhrac mallarlmizin 
standardizasyonu 

~ehrimizde yap1lmakta 
olan i~t~malar bitti 

Bir aydanberi &ehrimizde yaprlmakta 
olan bir k!Slm ihrac maddelerimizin slan
dardizasyonuna aid ic;timalar diin niha
yete ermr&tlr. Diin lc; Ticaret Umum 
Miidiirii Mi.imtaz Rekin riyasetinde ya
prlan son toplantrda ihrac olunacak tif
tiklerin standard! hakkmdaki nizamname 
bir defa daha tetkik olunmus ve bazr de
gisiklikler yaprlmt&hr. 

lc; Ticaret Umum Mi.idiirii, ihracatc;I
Iara bu bir avbk c;ah~mada gosterdikleri 
hi.isni.iniyet ve memleket menfaatleri 
ic;in di.iriistliige te&ekkiir etmi&, buna ihra
catc;rlar namma <:evab verilmi&tir. 

lc; Ticaret Umum Miidiiri.i Miimtaz 
Rek, bugiin beraberinde Umum Miidiir 
muavini Cahid Zamang:il oldu~u halde 
Giresuna gidecektir. I agustasta Gire -
sunda ba&hyacak ve fmdrk standard ni
zamnamesinin tadili ic;in yap!lacak ic;ti -
mada bulunacak olan Umum Mi.idi.ir 
muavini I 0 a~ustosta tekrar ~hrimize 
done<:ek ve buradan lzmire gidecektir. 
20 agustosta hmirde iizi.im ve palamut
lanmtzm standard! ic;in toplantrlara ba&
lanacak hr. 

!c;timalar dolayisile ~ehrimizde bulu
nan Standardizasyon mlidiiri.i F aruk 
Siinter de bu ak~am Ankaraya p:idecektir. 

SEHIR ISLER/ 

Kasimpa§a iakelesindeki 
barakalar 

Kas1mpa§a iskele meydanmdaki ba -
rakalar kaldmlmr§ttr. Buradaki odun 
depolarmm da ba§ka tara.fa nakli ve 
burada bir park yapilmasi kararla§mi§· 
tJ.T. !cab eden hazuhklar devam etmek· 
tedir. 

lstimlak edilecek yeni binalar 
Azabkapidaki Sokullu Mehmedpa§a 

camiinin iiniinden denize kadar olan 
klsmm istimlak edilerek burasmm a~Jl· 
masma karar verilmi§tir. Esasen Ata • 
turk kopri.isiiniin bu kismma tesadiif 
eden sahada biiyiik bir meydan a~Ila • 
cakbr. Burada bulunan eski Fenerler 
idaresi binasile daha hir kisim binala • 
rm istimlak muamelesi de bitmi§tir. 
Havuzlar idq.resinin duvan da ktsmen 
ytktlarak geri ~ekilecektir. 

I<ir~lanan sandallarda. ,san· 
dalc1lar da bulunacak 

Baz1 sayfiye yerlerinde kiralanan 
sandallara sandalcisiz olarak binen bir 
k1s1m acemilerin sik srk kazalara sebe
biyet vermekte olduklari goriilmii§tiir. 
Belediye riyaseti alakadarlara emir ve· 
rerek kiralanan sandallarm i~inde her 
halde sandalcilarm da bulunmas1 Iii • 

rleri ) 
Karagiimriikteki 
cinayetin davas1 

Maznun Receb diin 
muhakeme edildi 

Birka~ gun evvel Karagiimriikte i§le
nen cinayetin muhakemesine me§hud su~
lar kanunu hiiki.imlerine tevfikan diin A
grrcezada ba§lanmi§hr. Bu cinayetin 
maznunu Receb, reisin suallerine §U ce
vablan vermi§tir: 

«- Ben Dragman yoku§undan ~rkr
yordum. Koltugumda sabun paketi var
dl. Cigerci oldugum ic;in ta§rdrgrm ciger 

kafesini cami oni.inde buakmr§trm. Btc;a
grmr bir kagtda sararak koltuguma koy

dum, yiiriidiim. Bu Strada y ahya kar§l
ma ~rktr. Kendisine baktrm. Bana: 

- Ne baktyorsun ulan? dedi. Ben de: 

- Bak1yorum karde§i.m, dedim. ileri 
geri soylenmege ha§ladt, ve bana tokat 
ath. Belinden br~agmt ~ekip havaya kal
drrdr. Ondan evvel ben c;ek:tim, saldrr • 

drm. Elini karmna bashrdr. Sendeliye 
sendeliye yi.iri.idii, ben de kac;trm, bic;a
gi kom§ulanmdan birinin c;ocuguna ver

dim, evindeki kuyuya atmasmr s()y]e -
dim. Biz, bu adama karde§i.mi ni§anla • 
ffil§hk. Y ahya sarho§ bir adam oldugu i

c;in kazandrgmt ic;kide yiyordu. Bunun 
ic;in n~am bozmak mecburiyetinde kal -
dtk. Y ahya, o giin beni temizliyebilirdi. 
Kendimi brc;akla mi!dafaaya mecbur kal
dlm.» 

Bundan sonra Morg raporu okunmU§· 
tur. Raporda, Y ahyamn karacigerde hu
sule gelen tahribat sonunda dahili nezif 
neticesi oldiigii yazJhydJ. 

Muhakeme, yeniden iic; §ahidin din -
lenmesi ic;in bugi.in saat 16 ya talik edil
mi§tir. 

KULTUR ISLER! 

Balmumcu ilk yatl mektebi 
Maarif Vekaleti umumi miifetti§leri 

dun, Mecidiyekoyii civarmdaki Bal -
mumcu ilk yatl mektehini tefti§ etmi~
lerdir. 

Yeni mekteb, modern tesisatile d<::rs 
y1h ba§mda tedrisata ba§ltyacakttr. 

Yiiksek tedrisat miidiiriiniin 
tetkikleri 

Yiiksek Tedrisat Umum mtidii:r;\i Ce
va-d, ditn,• ~iiu £ n'atHr Abd~rhisi -
nin yeni a~1lacak §Ubeleri ve bu §Ube -
lerde c;all§acak profesorlerin vaziyeti 
etrafmda tetkiklerde bulunmu§tur. 

Yiiksek Tedrisat miidiirii Cevad daha 
bir miiddet §ehrimizde kalarak tetk.ik -
lerine devam edecektir. 

VILAYETTE 
zumunu bildiMni~?tir. Aksine hareket e- y az mesai saati tesbit edildi 
decek olanlar hakkmda takibat yapila .. 
caktir. 

Otomatik ~op arabasi 
1 agustostan itibaren resmi daire ve 

miiessesatta yaz mesai saatinin ssbah 
saat dokuzda ba§laytp bir saatlik ogle 
tatilinden sonra dortte nihayet bulacag1 
diin istanbul Vilayetinden alakadarlara 
tehlig edilmi.§tir. 

UNIVERSITEDE 

Belediye ternizlik i~?leri tarafmdan 
sokaklardaki ~oplerin fenni ve sihhi bir 
~ekilde toplanmasi i~in otomatik bir el 
arabasr niimunesi yaptirilm~ttr. Tee -
rube neticesinde faydah goriilecek olur
sa hu arabalardan liizumu kadar yap -
tmlacaktir. Oniversite kiitiibhanesine 

Umumi hapisane binasi yeni kitab ahnacak 
nerede yap1lacak? Universite talebesinin mesleki vukuf 

Umumi Hapisane binasmm tarihi va- ve bilgilerini arhrmak i<;:in, .Universite 
ziyetini teshit etmek iizere bir komis - Edebiyat ve Fen Fakiilteleri kiitiibha • 
yon tarafmdan tetkikat yaptlmasi Ad - nelerine bu yll yabanc1 dillerle yazilmi§ 
liye Vekaletince muvaftk goriilmii§tii. ilmi eserler satm almacaktlr. Bunun 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 't.tstiin- i<;:in geni§ bir liste haz1rlanmaktadrr. 
dagm riyasetinde istanbul Miiddeiumu- 938 - 939 seminerleri yeni eserlerden is
misi, Miizeler mi.idiirii, Belediye Fen tifade edecektir. 
heyeti §Ube miidiirleri, miitehassul ve • •• •-
tarihcilerden miirekkeb olan bu komis- Numan Menemencioglu bu 
yon bugiin ilk toplantism1 yaparak fa-
aliyete ge~ecektir. Eger komisyon Ha - sabah geliyor 
pisane binasmm tarihi k1ymeti baki - Almanlarla ticaret mukavelesini mii· 
mmdan yrk1lmas1 muvaftk olamiyaca~r zakere ve imza etmi§ olan Hariciye Ve
kanaatine varacak olursa yeni Adliye kaleti Umumi katibi Numan Menemer:.
sarayi binas1 i<;in ba~ka bir saba aran - cioglu bu sabahki ekspres trenile Ber-
mak zarureti hasll olacaktir. linden §ehrimize donecektir. 

( Eyiib Dogu Bi~ki Yurdunda bir sergi a~1ldi ) 

~· 

EyiibC.e iki scnedenberi faaliyette bulunan Dogu Bi<;:ki Yurdu muhite 
c;ok faydah olmaktadtr. Dogu Bic;ki Yurdu bu sene yeni mezunlanm vermi§ 
ve bu miinasebetle bir sergi tertib edilmi§tir. Sergi hiitiin Eyiih halki tara
fmdan takdirle kar~rlanmi~tlr. Resmimiz mektebin oa§muallim.i Hati~enin 
yeti§tirdigi talebeleri grup halinde gi:istermektedir. 
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Siyasi ·icma 
ingilterenin 
/A.. vrupa sulhunu tehdid edeo 
~ yeni bir umuml harbe zemir 

zrrhyan ~ekoslovakya me: 
sinin hallini kolayla§tlrmak i~in ingil 
hakemlik teklifinde bulundu. Son 
Jerde Londrada Hitler'in mutemedi 
yaveri Wiedemann ve Alman bi.iyii 
~isi von Dircksen'le lngiltere Ba~' 
<;emberlayn ve Hariciye Nazm 1 
Halifaks arasmda ve Pariste de Kra~ 
tmcr Corc'un seyahati miinasebetile ~ 
Lord Halifaks'la Fransa Ba§vekili 
Hariciye N azm arasmda ve Pragd 
ingiliz sefiri Mewton'la Ba§vekil I-1 
arasmda vuku bulan miilakatlar bu 
ceyi dogurmu§tur. Siidet havalisind~1 
~ryan iic; bu~uk milyon Almamn c:t 

lerine uygun ve dolayrsile Almat 
tatmin edecek bir tesviye sureti bu 
i~in fngilterenin hakemlik yapmast 
ba§ka bir ~are olmadrgr bu gorii§m 
den anla§IImr§tlr. 

<;iinkii, lngiltere lspanya i§lerind 
dugu gibi, orta Avrupa meselelt1 

dahi bitaraf bulunmaktadrr. Y egan' 
yesi ve menfaati sulhun muhafa:z:& 
Sulhu da, cebir ve kuvvetle degil, a 
darlan uzla§tlrmak suretile koruma~ 
yor. !ngilterenin bu vaziyeti her ta 
takdir edilmektedir. Hatta Si.idet A 
lannm lideri Henlein ~ek hiiku(~. 
yaphgt temas ve mi.izakerelerde zo 
tesadiif et6k~e bir taraftan Berline 
rek Almanyaya malumat vermegi 'a 
ger taraftan Londray1 ziyaret ederc; 
giltere hiikumetini tenvir etmegi ken', 
i§ edinmi§ti. 

~ekoslovakya hiikumeti de, yalJ!I 
det Almanlarile degil, kendisinin da~ 
gt ~ek partilerile de ugra§maktadrr
unsuru ekseriyeti mutlakayt haiz b~ 
madtgr halde, diger unsurlan ve b&l 

Siidet Almanlanm kendi hi.ikmli ~~ 
resi altmda bulundurmakta mar et~ 
den <;ek partileri yalmz kendilerini ·l 
eden kabinenin Almanlara ve diget~ 
liyetlere kar§I geni§ imtiyazat ve )i1 

vermesine asia miisaade etmiyorlat1j 
Bunun i~in ~ekoslovakyada ll~t 

ekseriyetini te~kil eden milliyetlere 
dil, siyaset ve politika <:ihetinden if.e 
ve hususiyet vermek i.izere haz1rla 
ana yasa lizerinde bir tiirlii hi.ik 
Cek partileri arasmda anla§ma yaJ" 
mi§tz. 
- HijkuwlilJ ba§mda ~uluna. 

<;ek partilerinin dediklerini yapar:. 
manlara ve diger milletlere ayn h1l1 

imtiyazat vermedigi takdirde, mel' 
tir. dahill asayi§i bozulacagrm ve nt 
Almanyamn, Macaristamn ve ha~ 
histanm mi.idahalede bulunacaklarll' 
sonu harb olacagrm pek iyi takdir t 
tedir. Diger taraftan mumaileyh A 
!ann ve diger milletlerin dilekleri!V 
ne getirmek istiyecek olsa kanunU a 
ve diger kanunlan degi§tirmek i<;ill 
cagr tekliflerin, bugiinkii parla!!ltt· 
ekseriyeti haiz <;ek partileri tar')! 
kabul edilmiyecegini ve itimad re) 
mayrp sukut edecegini, hiikumeti!l a 
lerin eline gec;ip sonu gene barb 0'Ci 
m hesab etmektedir. 

Bu suretle <;ekoslovakya .. 
bitarafhgma <;e'k partilennin de ~~· 
demiyecekleri 1ngilterenin, hakt 
teklif etmesile agir bir yiikten kll~ 
oluyor. lngiltere hiikumeti hakeJJ!b 
fesine liberal partisinin hiikfunet 1

• 
tutan hizbinin Jiderlerinden oMit 
miiddet Ticaret Nazrrhgmda .b. 
Lord Runciman'! tayin eylemesi 1 

raft ve hatta <;ekleri de memnull:}l 
ti~ g 

Mumaileyh hem demokrasi, k 
her tiirlii unsur ve ekalliyetlerin r 
kendilerini idare etmesini iltizall'l; 
beralizm taraftan olmakla me· 
lr.gilterenin hakemligi Si.idet AI~ 
na geni§ muhtariyet verilmesine C'' ,

8 

bir adrm te§kil ediyor. · 
Siidet Almanlanna ve dolaY1' 

1 

manyaya kar§t miisaadekarhk ft 
ifade eden bu hareket tabiatil~~ 
F ransada, gerek diger meml.J j. 
komiinist ve sosyalist gibi miifnl jCt 

rafmdan ho§ gori.ilmemi~tir. F ~kd'l. 
teredeki biitiin partiler ve F rans'b~ 
vc mutedil milliyetc;i parhler sill )ll 
mak ve A vrupay1 yeni bir ( 
kurtarmak i~in en saglam yol~1,r, 
oldugundan sevinc duymakt~ch; j~ 

!spanya i§lerinde oldugu 1ibb. n 
heye aynlan biiyi.ik devletlet111. ~~ 
ne krh~lanm havale etmeme'erl 

1
1'. 

•Jte · 
koslovakya meselesinde de !1S1 ~ 
ya girmi~ bulunuyor. O~ 

Muharrem Feyzi ~ 

Cumhuri~ 
NiisbasJ 5 . ~rustut·0, 

Abone ~eraiti : { TurkJye t 
icln 27pl,t 

Senelik 1400 l(r. 145,:v 
AltJ ayhk 750 • 801 
0( ayhk 400 ~ foJ' 
Bir llyl.tk 150 • 
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SON I-IABERLER 

lngiltere Ba§vekili sulh 
gayelerini anlabyor 

M. ~emberlayn'in son beyanab Fransiz 
matbuatJnda miisaid akislerle kar,dandi 

CUMHURfYE't 3 

Hadise!er arastnda 

Gazete ve kitab 
fE5) ir muharrir arkadaf, ne
~ den gazetecileri baghyan 

kayadlarm kitabcalara da 
lefmil edilmedigini soruyor; bir 

yazamn • ayni yazamn! - gazete sa
hifesinden kitab sahifesine alia
ymca, tabiini baz1 miikellefiyetler
den kurtarmasma hakh olarak fa· 
'tyor. 

:-

c-___ ~- --===B=ii=yl=·ik=-=d=av=a=la=r~==~J HEM NAliNA 
MIHINA 

Avrupan1n mu adderat1n1 
degi~ti1tP~ek iki • z1yaret 

Yerli vapur 
irketi Hayriye, Haskoy fabri
kasmda yaphgi 76 numarah 
<<Sanyer» vapurunu, denizci-

Yazan: LOID CORC lerle gazetecilere g:.Ssterdi. Y erli mah o-

Gec;en hafta vuku bulan biri resmi ve [den ikisi ba~ka bir memleketin mii&tere _ Ian bu vapurla pazartesi giinu Kavaklara 
di~eri hususi iki ziyaret, Avrupanm mu- ken istilasmi tazammiin eden muhtemel kadar gidip geldik. 

h§' 
'I I Londra 27-M. (;emberlayn, Avam 

~
ra:Karnarasmda irad etmi~ oldugu bir nu • 
I~, ~kta hUkumetin sulh ~a~elerini tarif et· 

mii§avir ve mutavass.'t o~arak ~u.l~nm~~I-
01 kabul etmesi keyfiyetJ, kendismm hus
nuniyetine bir delil te~kil etmektedir.» 
Cebeliittarzk bogazmdaki toplar 

Bu hayrette beraberim. F akat 
kanun vazunm gazeteciyi habrla~ 
yap da kitabcaya unutmasmda, kiil
tiiriimiiz i~in pek hayuh bir dal
gmhk olduguna kaniim. Arkada
flmiz, gazeteleri k1sk1vrak bagh
yan bu miikellefiyetlerin meslek 
i~in liizumlu feyler olduguna m 1 
inamyor ki te:;;milini istiyor? 

kadderatim degi&tirecek mahiyettedir. bir hareketin ortaklan bulunuyorlar. Memlekette, tersaneler kurulmasma ve 
in~iltere Krah, Fransiz payitahtm1 Liya- F azla olarak bunlarm ikisi de evvelce gemi in~a sanayiine fevkalade ehemmi
ret etti. Haftalarca evvel kararla&tmlmi~ mUstakil olan iki devleti _ Milletler Ce- yet veren bir adam sifatile bu tenezziih 
olan bu ziyaret, miikemmel surette ha - miyeti azasi olduklan halde _ Fransan]Jl, seferinde 76 numaray1 iyice tetkik ettim. 
zirlanmisti. FransiZlar, ic;ten ~elen bir te- tn~ilterenin ve Rusyamn protestolarma Esasen, daha Haskoy fabrikasmda yapl
halukle !ngiliz Kral ve Kralic;esini kar$1- raii'men ilhak etmi~lerdir. Iuken de gordiigiim bu vapurda, bir sene 
ladilar. Bu ziyaret miinasebetile Pariste Bu tecaviizi hareketlerinde ayni mi.is~ evvel ikmal edilmi§ olan e~i 75 numara~ 
ittihaz olunan emsali ~oriilmemi~ der~ce- terek ideoloiinin kahramam ve miidalii ya nazaran, goze c;arpan bir tekami.il var
de geni~ askeri emniyet tertibati diinya bulunuvorlar. · dir. Demek ki Ha~koy fabrikasmm mii~ 

k1hhkten sonra ¥Jyle demi§tir: 
gd • <~Hi~ k_imsenin. b_izim sulhu a~a§ttnrken 
f1i1ngtlterenm §erefim veya hayah menfa ~ 

bu atlerini fcda etmege miitemayil oldugu: 
ndtrnuz zehabma kaptlmamasl icab eder. S1· 
~ahlanma programlmtzm tatbik1 sahasi?.· 
a~da seri terakkiler elde ettik. Giinden gu

buhe memleketimizin silahh kuvveti, keli • 
nasvtrlenin tam manasile, daha miithi§ bir hal 
· §IIlealmaktadu .» 

F ran11z matbuatznJaki aki1ler 
ind Paris 27 - Gazetelerin mlitalealan, 
eler:\1. Cemberlayn'm Avam Kamarasmda 
anttad etmi§ oldugu nutuk hakkmdadn. 

I 8' p· a:z: . 1garo gazetesi, yaz1yor: 

1, a~ <<lngilizler, Lord RUnciman'• f1rkalar 
a trasmda hakiki bir itilaf zemini bulmak 
t~naksadile Praga gondermek suretile ha· 

A 7lrhahane tasavvurlanm teklif i~in tam 
ku~!amanmda i§e karJ§maga karar vermi§ -
zoerdir. 

w~e1 . lngiltere, merkezi Avrupaya kar§' ta· 
gt :Jb etmekte oldugu hath harekette dik -

~::.:ate §ayan bir degi§ikligi taza~mun ~.d.:n 
1.1 te§ebbiiste bulunmak suret1le butun 
\vrupaya bir hizmette bulunmu§tur.» 

ln' L" ] , 0 ur yaziyor: 
da. d '] · · p h"k"me· d r· K ng1 tere hiikumehmn rag u u 

t ~~~e . tekliflerde bulunmadan _ evv.el. Lo:~ 
b ahfaks vas1tasile Paris kabmesmm mu~ 

&llea · · •v• L d bu hu-,1 stnt Ishmzac ethg1 ve or un 
:~~s;a bilhassa M. Bone ile goru§mU§ ol

. · gu temin edilmektedir. M. (;ember -
~1 1'Yn'tn nutku bu iddianm isabetini gos -
ge • • I' . 

·:rmektedir. fngiltere Kral ve Kra ~~est· 
J e ,~n Biiyiik Britanya ile Fran sa arasmda· 
ar l sikt itilafi tahtim eden seyahatlerinin 
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tr<Iasmda fngiltere Hariciye N azmnm 
reiJ! alntz.ba§tna <;ekoslovakya nezdin~e bir 
1 t§ebbuste bulunmasmdan ba~ka msanJ 

Londra 27- Avam Kamarasmda i§
c,:i muhalefet partisinden Henderson, 
Cebeli.ittank ve Ceuta civannda, Cebe -
li.ittank1 ve bogaz1 tehdid eder mahiyette 
yerle§tirilen toplar meselesini mevzuu 

bahsetmi§tir. 
Cevab veren Harbiye Nazm Hor Be-

li§a demi§tir ki: . v 

«Ccbeli.ittank yamndak1 toplar, eger 
olduk~a kuvvetli ise, Cebeli.ittank1 born -
bardtman edebilir. Fa kat bunlara kar§I 

i.iessir surette hareket olunabilecektir. 
~euta civanndaki toplar da, bi.itiin toplar 
gibi, muhtemel bir tehlikedir, fakat eli.

izdeki mevcud vas1talarla bertaraf edl-

remiyecek bir tehlikedir.» 
Jngiliz ordusuna yazzlanlar 

Londra 27 - Avam kamaras1~da 
sorulan bir suale cevab veren Harbiye 
N azm Hor Beli~a demi~tir ki: 
«- Orduya yaziima talebleri, 1938 

senesinin ikinci i.ic; ayl zarfmda, gec;en se~ 
nenin ayni aylarma nisbetle 3900 fazla
sile 15 500 e varmi$tlr. Eger bu nisbet 
de;am 'ederse, 31 mart 1939 da eksik 

ancak 20 bin olacaktir.» 
Kabinenin i~timat 

Londra 27- Kabinenin haftahk adi 
ictimai esnasmda nazular, ingiltere i~e 
Amerika arasmdaki ticar1 miizakerelenn 
ihdas etmi& oldugu mii&kiilah gozden ge

cirmi~lerdir. 
Parlamentonun oniimiizdeki 

i~timalara 
Londra 27 - Ba$vekil, bugiin Avam 

kamarasmda, parlamentonun 29 tern -
muzda tatil edilerek 1 te~rinisanide yeni
den toplanacagmi bildirmi$tir. 1 te$rini -
sanicle birkac ~iinliik bir ictima devresin
den sonra yeniden mlizakereler talik olu
nacak ve B te$rinisanide Kral, yeni ic;ti
ma devresini kii&ad eyliyecektir. (a. a.) 

.~:4§Irtacak bir§eY 0 ]amazdt. M. Hodza ~ 
u }tt Lord Riinciman'm kendi yamnda 
ay- ~,., . .,,,,..,,,..,.,.,,.,,,,,llllllllllllllillliiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIOOnooooooouoooooo•oooooo• 

li"Vente yaptlacak / M~car Ba,ve~ili 
yeni k•~lalar 1zahat verdi 

h:; l~lalara 12 milyon ingi· Naz1rlar meclisi 10 agus
:;1~ liz lirasJ sarfedilecek tosta tekrar toplanacak 

Budape&te 27 - N azirlar meclisi, 
bugiin Ba!?vekil fm.redi'nin , ~iyaseti~d.e 
toplanml~hr. Ba~vekil fmred1 1le Haner: 
ye N azm Kanya, ~oma. seyahatlen 
hakkmda izahat vermi~lerd1r. 

;\]( -
• 11i~ ahire 27 - Ogrenildigine gore, 

t~ '•t"hammed Mahmud Pa~a, Suve~$ .k~~ 
•11 

1 llltntakasmda ingiliz askerlen I«;ID 

~~lPhrtlacak ki$lalar meselesinde Lon -

a r-Jt<Ia mali bir anla$maya varmi$hr. fn-

re) ftere ile MISlr bu k1$lalarm in!?aat mas· 
I ' d' ti!l d ru, Yan yanya payla$acakhr. Sim 1ye 

ol~ ar lngiltere in$aat masrafmm ancak 
Ortte birini kabul etmekteydi. !n~aatm 

u~:l.lrni masrafi on iki milyon fngiliz lira
,• Ir, (a ) 

~~~ .a. 

kt ~. Bek, V ar§ovaya dondii 
\l~Yar§ova 27- J~zef Bek, Balhk de
h ~ sahillerindeki on be§ giinliik istiraha-

t tn~en s y d · .. ·· B k , onra ar§ovaya onmu§tur. e • 
hit' 1c~k giinler Danzig' de kalmi§ ve orad a 
. ? 0~Yanm umuml komiseri Sodaki'nin 

51 , safui olmu§tur. Halihaz1rda Bek, Oslo 
oli:Yahatine hazirlanmaktadir. Bu seyahat, 
~Usbs a 'lk .. I . d I ak ~ ~r. Ylmn 1 gun enn e yap1 ac 

in t ak b. 
t a ve k1ravat dii§mani 1r 

e. ltalyan profesorii 
I~ Roma 27 p .. . . . 
d< 80 I . - alermo Umvers1tes1 pro-, k ermden biri eski Romen yazismin 

~ kamn deveramm teshil etmek i~in de 
"f· a aslz R . I bb" lrz umen boynu» demlen te e us 

N amlar meclisi 1 0 agustosta yeni bir 
toplanh daha y~pacak ve .p~rlamento -
nun sonbahar ic;tlma devresmm ruzname· 
sini hazirhyacakttr. ( a.a.) 

Kudiis civar1nda ~ete 
faaliyeti 

Kudus 27 - Kudi.is civannda mi.isel
lah t;etelerin faaliyetleri g?riilmi.i§tur. Bu 
eteler tecaviiz hareketlenne devam et -

It • k b' k 'f . mektedirler. Dun a §am. 1.r .~o I(I tc,:~ 
kolonilerine taarruz edilmi§hr. Asken 
takviye k1taati, tedhi~ilerle miicadeleye 

giri~mi&tir. 
Holanda Hariciye Naz1ri 

Stokholm' de 
Stokholm 27 - Holanda Hariciye 

Nazm Patijn, beraberinde refikasi oldu

gu hal de tayyare ile ~openhHag' ?~n bNura-
...... Jmistir. Kendisi Isve~ anc1ye a-

ya >;" , I 
zm Sandler tarafmdan kar§I anmi§hr. 
p t" hususi ziyaretlerde bulunmak 
m:k!:dile birka~ gun Stokholm' de kala-

caktJr. - - d 

Buakahm kitab, gazeteye gore, 
bir dereceye kadar serbest bir li
man halinde kalsm; b1rakahm ga

zete sahifesinde goze ba tmaktan 
veya bef bin lira teminat vermege 
mecbur kalmaktan iirken fikir, ki

tab sahifesine stgmsm. Arkadafl· 
mizm bu dii:;;iincesi, Nasraddin 
Hocanm ikinci bir fiJ istemesi hi
kayesine benziyor. «Fikra maliim
dur: » diye ha,hyahm, fakat rna· 
lum olunca da ni~in tekrar ede
lim? Milli haftzam1za itimadimiz 

var! 
Bir de fU biiyiik farkt unutmt

yahm: Kitab fikir verir; gazete, 
fikirle berab~r hareketi de yarata
bilir. Gabriel Tarde milli ruhun te

fekkiiliinde kitablarm degil, gaze· 
telerin biiyiik bir sirayet vasJtas1 
oldugunu iddia eder. Zira umumi
yetle gazete hayabn dilini soylii

yor, kitab 1shlah konu~IUyor. 

Kanunun vaz1lan i!rin de gaye, 
belki, giiniin birinde bu kayadlart 
kaldumaktu. Bunlar1 meslegin her 

fUbesine lefmil ettirmege kalkmt~ 
yahm. Hususile boyle bir telldn, 

biiyiik cildler yazmif bir kitab mu· 

harririnden gelmemelidir. 

M1s1r 

PEYAMI SAFA 

donanma kuman· 
dant geldi 

[Bastara/J 1 tncf sahttedel 

Vali Muhiddin Ostiindag ve fstanbul 
Kumandam Korgeneral Halis B1y1ktay 
Elmahrusa yatJnda, M1S1rh Amiralin zi
yaretini iade etmi~lerdir. 

Misafirimiz, diin ak§am Dolmabah~e 
sarayma giderek, defteri mahsusu imza
lamak suretile Reisicumhur Atatiirke bil
vastta tazimlerini arzetmi§tir. TUmami -
ral Mahmud Hamza; §ehrimizde bulun
duklan muddet~e. refakatlerine don.'!-n~ 
mam1z namma deniz binba§ISI Rifat Oz~ 
de~ mihmandar olar2 k tayin edilmi~tir. 

MISirh Amiral &erefine, bugun Vila • 
yet tarafmdan Tarabyadaki T okathyan 
otelinde bir ogle ziyafeti verilecektir. A
mira! Mahmud Hamza, mihmandarlan 
refakatinde olarak &ehrimizin tema~aya 
de~er mahallerini dola$acaktu. 

Elmahrusa yah etrafmdan bir grup 
di.in ak~am, ge~ vakit Y erli Mallar ser· 
gisini gezmi$lerdir. 

M lBlr Kralz M ajeste F aruk 
· 1ehrimize gelecek 

Aldtgimiz mevsuk malumata ~ore, Ml
sir Krah Majeste F aruk, agustos ay1 
sonlanna dogru, Reisicumhur Ataturku 
ziyaret etmek i.izere, fstanbula gelecek 
ve bu seyahatlerini Elmahrusa yatile ya
pacakhr. Kralic;e Majeste F eride ile Va
l ide Krali~e Nazlmm da, Maieste Fa
ruka istanbul seyahatlerinde refakat et
meleri muhtemeldir. -· 

ingiliz - italyan 
anla~mas1 etraftnda 

Roma 27 - Kont Ciano, dun ak§am 
Lord Port ile uzun bir gorii~mede bu
lunmu§tur. It ~?In kabuli.inii teklif etmi§tir. 

e~ §t trna!e Ditalya» Frans1zlann alemin 
vna bela etmi§ olduklan» yakahk ve 

k't 'l: att tchzil vadisinde bir tak1m yaz1lar 
Js llll§hr. 

' tb~ Brezilya' da asilerin 

M. ~u~nig'in ilk kar1s1 a 1na 
dikilen abide ytkildl 

V
. _ 27 _ Nasyonal sosyalistler, 
1yana · ,. 'lk 

Linz - Salzburg yolunda $u§mg 1~ I . 

kansmm adma dikilm~ olan abideyt 

dinamitle atm1§lard1r. . 

Salahiyettar membalardan alman 
malumata gor;, bu gorii§me, ingiliz -
italyan anla§malannm tatbikile alaka
dar, bundan evvelki gorii§melerin bir 
devam1 telakki olunmamahdtr. (a.a.) 

)1~.1{. muhakemesi 
~~~f•hkiO-de-Janeiro 2 7 - Emniyet milli 
r ern · R' d • jk . es1, gec,:en 11 mayista IO- e-
l lnetro'd R' h .. bir;tn a Iyaseticumhur sarayma u~ 

Malum oldugu iizere, Bayan $U§DI?, 

b I .. . de 13/7/1935 tarihinde b1r 
u yo uzerm .... 

otomobil kazasmda oJmu§tU. 

Yiiksek koruma meclisi 

Am erika Maliye N azuinin 
Paristeki temaslarl 

ahvalinin nekadar endi$eli olduguna bir Bu devletlerin basmda bulunan iki diiru de, miihendisleri de, ustalan da, 
delildir. kuvvetli diktator emsali ~oriilmemi$ bir i§~ileri de bir sene ic;inde mahsus bir te-

ikinci ziyarete gelince: ismi ~imdiye tantana ile ahiren ziyaretler teati eltiler. rakki gostermi~lerdir. 
kadar herkese malum olm1yan bir Alman Simdi de !ngiltere Kralmm Parise 76 numaranm makinesi, kazam, dina
zabiti, habersizce Londrada goriindii ve yapt1~b ziyaret Berlin ve Roma ziyaret- mosu ve uskuru Avrupada yapilmi§lir. 
Alman liderinin memuru mahsusu s1fatile lerinden gosteri~ itibarile geride kal.:.oa- Bunlar haricinde gemide, her ne varsa 
!ngiltere Hariciye Nazm Lord Hali - mt~hr. hepsi yerlidir; hatta projektori.i bile. ~ir
faks'la ~ori.istU. Bu ziyaret sadece parlak gosteri§ten 1 keti Hayriye iki ytldanberi projektorlerini 

M. Hitler kendi yaverini, Hariciye ibaret d('gildir ve ayni protestoyu yapan kendi yapmaktad1r. 76 numar~nm pro
Nazm ve yahud herhan~i di~er bir na- iki devlet §eflerinin birbirini ziyaretleri jl.'ktorii ic;in ecnebi firmalar I 200 lira 
zula istisare etmeden, hatta bunlara rna- kuru merasimden ibaret kalamazd1 ve istemi~lerdir; Haskoy fabrikasi ayni pro
lumat vermeden mahrem bir vazife ile kalmamJ~tlr. jektorii 900 lira eksigine, 300 liraya 
fnp;iltereye p;onderme~i kararlashrmi&hr. Boyle bir ziyarete miistacelen ]Ul.um yapmaga muvaffak olmu~tur. Demek ki 

Suras1 karakteristiktir ki M. Hitler, goriilmu§tii. <;iinkii diktatorlerden biri ~irketi Hayriye, yalmz yerli mah yap
yaveri yi.izba~I Wiedemann'! ingiltereye Fransa ile !ngiltereye dost diger bir de- makla kalmiyor; ayni zamanda yerli ma
gondermek ic;in tedavi edilmek ~ibi bir mokrasi taraftan devlete kar§I tecaviiz bm, ecnebi mamulatmdan c;ok daha u~ 
bahane ve sebeb gostermege de luzum hareketinde bulunmag1 dU§i.inmekte idi. cuza da maledebil iyor. Bu ucuzluk, va• 
gormemistir. Pariste yaptlan gori.i~melerde Bohem- purun heyeti umumiyesi ic;in de variddir. 

M. Hitler yaverini, Lord Halifaks'la yadaki vahim vaziyet mevzuu bahsedil- Eger 76 numara Avrupa tez.gahlannda 
dogrudan do~ruya ~orii~mek ve fngiliz mi~tir. Burada (;eklerle Almanlar bogaz ,Yapilm1~ olsayd1, -5irketi Hayriye, gemi 
Hariciye Nazm Parise gidip M. Dala- bogaza gelmi~ bulunuyorlar. Fransamn ic;in 140 - 150 bin lira verecekti. Halbu~ 
diye ve Bonnet ile bir taahhiide giri~me- kendisini Cekoslovakyayi miidafaaya ki Haskoy fabrikasl, vapuru 60,000 lira~ 
den evvel haricl vaziyetin en ziyade en- mecbur addedip etmedigi ve Fransa mu- ya maletmi§tir. Demek ki i§, iyi idare 
dise veren meseleleri iizerinde fikir tea- dahale ettigi takdirde kendisine lngilte- edilip fazla masrafa bogulmaymca, yer-
tisinde bulunmak iizere gonderivermi$tir. renin muessir surette muzaheret edip et- li mahm ucuz yapmak da miimki.indiir. 

M. Hitler miizayede esnasmda mezad miyecegi, gori.i§melerin ozi.ini.i te§kil et- Haskoy fabrikasi, geminin pervanesini 
memuru son c;eki~ darbesini indirmezden mi§tir. de burada yapabilirdi; fakat Almanya~ 
evvel arthrmak istiyen bir adam gibi ha- Paristeki gorii§melerde elde edilen ne· da bir finna vardir ki uskur mi.itehassi~ 
reket etmistir. ticelerin mi.iphem ve elastiki oldugunu Gldir. Onu~ yaphg1 uskurlar, bir yere 

Fuhrer, diplomasinin hic;bir kimseyi zannetmem. !ngiltere ile Fransanm (;e _ <;arpsa dah! km~maz, yalmz egilir; sonra 
aldatamiyan ve istimali bilakis marazi kodovakyayi son haddine kadar miisa ~ tekrar tamir edt!erek diizeltilir. Sirket, 
bir merak uyandiran esrar hissi veren ka~ adekarhk gostermesi i~in tazyik etmege bu biiyiik meziyetinden dolay1 geminin 
ramak yollanna sapma;ya hirbir zaman k d 1 u~kurunu Almanyadan get' t · t' " "' " arar ver ik eri umuma teblig ve i!S.n e - • 1r mt~ tr, 
tenezziil etmemi~tir. Her iki ziyaretin ha- dildi. Lakin bu son had iki taraf i~in de Fa kat, astl mesle, yeni vapurun i§c;ili • 
kiki ve (reel) ehemmiyeti vardir. Ve ha- nedir? Siidet Alman! an yeni !rlanda hii- gindeki temizliktedir. Haskoy fabrikasm
disat iizerinde biiyiik niifuz ve tesir ya· kumeti gibi bir vaziyet istiyecek olurlarsa daki Tiirk i~ileri, Avrupadaki en yiiksek 
pacaktu. ve mustakil bir orduya ve <;eklere kar§l meslekta~lan ayarmda i§ yapmt§lardir. 

Krahn Parisi z1yareti, dost bir kom- tahkimat yapmak hakkma malik olmak Biz, Avrupada yapilmi§ nice gemiler gor
$UYa nezaket gostermekten ibaret de~il- hususunda tsrar ederlerse vaziyet ne ola~ diik ki malzemesi tapon, i~iligi acemi ve 
dir. Bir ~eyrek am evvel ingilterenin bu d 'kk · d caktlr? M. Hitler bu talebleri iltizam ve 1 ·atSIZ i. Bizi, Haskoy fabrikas1 i ~i ~ 
komsusile munasebahm iyile~tirmi$ olma- l · · kd' k d miidafaa edecek midir? enm ta Jre sev e en iki nokta daha var 
s1 Avrupanm tarihini degi~tirmi~ti. Ve bu k b 1 M. Bene§ iftiraka muadil bOyle bir ta~ i un ardan biri, Haskoy fabrikasmm, 
deP;i$ikligi de &imdiki Krahn ceddi Ye-
dinci Edvard'm Fransa Cumhurreisine lebi kabul edebilir mi? oyle Avrupamn me§hur gemi tezgahlan 
yaph~l ziyaret temin etmi~ti. M. Hitler Paristeki gorU§melerde !n~ gibi en son sistem aletler ve makinelerle 

Bu ziyaret diplomasinin en biiyi.ik ta- giliz ve FranSIZ devlet adamlannm yal- mucehhez olm1yan mutevaZI bir tamirha
rihl bir hadisesidir. 0 zaman Avrupa iki mz Prag'm verdigi izahata gore hareket ne olarak kurulmu~ bulunmasidJr. Ikincisi 
muhaslm ordugaha aynlmls olup herbiri etmemelerini istemi~tir. Bu noktadatt de, ekscri yerli malzemenin, Avrupadai 
muhtemel bir ihtilaf ve harbe kar~I mev- yiizba§t Wiedmann'm ziyareti faydah ol- emsali gibi, kalitece yiiksek olmayi§td!r. 
kiini takviye etmekteydi. 0 zamanki fn- mu§tur. Mesela yerli kerestenin, Avrupa tersane-
giltere hiikiimdan hangi tarafta bulun • Y anh§ ve noksan malumat iizerine in- lerinde kullamlan tik agacma asia benze-
dugunu gostermek istemi~ti. ki~af eden ahval felakete miincer olurdu. meyi~i gibi. Buna ragmen 76 numara pek 

Simdiki ziyaretin de eski ziyaret ~ibi M. Hitler'in harbetmek istemedigini be- giizel ve temiz yapilmi~tlr. Bu temiz i~c;i
ayni keskin ve mevdan okuyan manay1 yan eylemesi bile sevinmege kafidir. likle bugUn it;in iftihar edebiliriz; yann 
tazammun eylemisini istemem. Lakin son Hakikaten mumaileyh harb istemiyor. i~in de ondan biiyi.ik iimidler besliyebiliriz 
ziyaretin bir ihtar telkinini ihtiva etme - Simdiye kadat elde ettigi muvaffakiyet- Evet, memlekette, biiyiik bir tersane kur
di~ini soylemek hakikatlere kar~I tccahUl leri muslihane bloflere medyundur. <;e- maga mtt\'affak oldugumuz gun, iyi Ye 
gostermek olur. koslovakya meselesini de ayni yolda hal- temiz i§ ~Ikanlacagma, §iiphe yoktur. 

Avrupanm biiyiik asker! devletlerin - letmek i~temi~tir. Belki, §imdiden tedbir almaz~ak, i~t;i az.-
~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ l1gi kar~~nda kahnz; fakat keyfiyet ba

kimmdan inkisara ugrannyacagimiz mu-
Parti umumi idare heyeti iki miihim i~tima yaptt hakkaktJr. 

[Ba~tara/l 1 tnct sahitedel 

Eserler, bir juri heyeti tarafmdan tetkik 
edilecek, ktymetli goriilenler Partice sa
tm almacakhr. Ressamlann yo! paralar; 
ve zarurl masraflan Partice odenecek -
tir. Bu yii gezilecek vilay~tler. Edirne, 
Bursa, Konya, Antalya, lzm1r, An ~ 
teb, Malatya, Trabzon, Rize ve Erzu

rumdur. 
Gene btfF;iinku toplantida ressamlan -

mizm vi.icude getirecekleri eserler ic;in 
kendilerine C. H. P. miikafab verilmesi 
karar altma almmi~ ve bu hususta tetkik

lere ha&lanml&hr. 
San' atkarlanmiza daha mi.isaid c;ah~ 

rna imkanlan hamltyacak ve emeklerini 
kamhyacak olan bu miikafatm, nasil. ne 
~ekilde ve kimlere verilecei:(i aynca ilan 
oiunacaktJr. 

Elifleri sergisi 
Eli$leri sergisi icin de bugiinki.i tap -

lanttda baz1 kararlar verilmi$tir. Turk 
san' ahmn en gilzel hususiyetlerini la&I -
yan Turk eli~lemelerinin bu sergide te~
hir olunmas1 kararla~tmlmJ~hr. Sergi bu 
yt! idn BeyoiHu Ak$am Kiz San'at mek
tebinde a<;I!acakhr. 
Cumhuriyetin on be~inci yzldo· 

niimiinii kutlulama 

mi.itenasib bir §ekilde tes'id i~;in Particle 
c;ah§malar devam etmektedir. Vilayet ve 
Belediyeler §imdiden faaliyete sevkedil
mi§lerdir. Vilayet, kaza ve nahiye mer
kezlerile koylerde de te§kil edilmi§ olan 
komisyonlar ~ah§maga ba§lami§Iardir. 
Parti, Cumhuriyet umdelerini ifade eden 
vecizeler hazirlami§tlr. Bunlan te§kilata 
dagitacakhr. 

!nhisarlar, bayram gUnlerine mahsus 
oJm:1k uzere husUSl sigaraJar <;Ikaracakttr. 

Kanuna uygun olm1yan Tiirk 
bayragz aszlmryacak 

TUrk bayragmm rengi, §ekli ve nisbet
lerini gosteren kanuna uygun olarak Si.i
merbank, yeni bayraklar yaphrmaga ba§~ 
lamt§hr. Bu kanuna uygun olmiYan bay
raklarm astlmacma mlisaade edilmiyecek
tir. 

On be~inci yildoni.imUnu yurd di§mda 
evvclki ytllardan daha iistiin bir §ekilde 
tes'id etmek it;in Hariciye Vekaleti §im
diden alakadarlara tebligatta bulunmu~
tur. Sefaretlerimizde resmikabuller de 
tertib edilecektir. 

76 numarayi, memlekette, bir an evvel, 
bir tersane kurmak ve gemilerimizin bir 
kismim burada yaphrmak hususundaki 
davamizm dogruluguna kuv,·etli bir delil 
oldugu i~in, bir defa daha alkl§hyoruz:. 

Son Posta 9 ya§Inda 
Son Posta refikimiz diinkii sayisile 

dokuzuncu senesini idrak etmi~ bulunu
yor. Arkada§ImiZI tebrik ederiz. -.--

Almanlar i~in mecburi 
hiiviyet ciizdan1 

Berlin 27 - 1 te$rinievvelden itiba .. 
ren biitiin Alman vatanda~lanmn mec0u
ri olarak hiiviyet ciizdam almalan icab' 
edecektir. 

Bup;iin ne$redilen bu husu~taki 23 tem
muz tarihli kararname, biitun erkek AI ~ 
man vatanda~lannm, askeri mecburiyct
lerin ba~ladJiii vas olan 18 ya~ma Rirme
sine iic; ay kala bu huviyet cuzdamrn 
mecburl surette taleb etmeleri lazim gcl
digini tasrih eylemektedir. 

j , 2i~enlerin m~h.akemesine .b~§laml~-
ter.· · uc,:ludan bm beraet etml§hr. Asl-

In ~f F 'k' f .. 1 urnie, on sene hapse, 1 I mu~ 
IZI old'' K k h O~hk ~ ur~n arvalho ktr sene ~pse 

I um edtlmi§tir. Digerlerine venlen 
a ar 3 '1 I kt d: 1 e 8 sene arasmda tahavvu et-

e 1r. 

JaPonlar (:inde ilerliyor 
JS~~Rhay 27 - Japonlar Huiking'e 

• .•• tni~ erdir. Oc gun siiren O:ukavemetten 
.,..ra c· n . 
51~v .

1 
.In 1 er, Huikiang'm ~arkmdalo 

Ankara 27 (Telefonla) - ~mniyet 
te§kilatl kanunile tesis edilmi§ ol~n 
yiiksek koruma meclisi Dahiliye Vekih 
$iikrii Kayamn riyasetinde bugiin top-
landi. • 
Japonlar oniimiizdeki olimpl• 

yadlara ittirak edecekler 
Tokyo 27- Japon olimpiyad ko:"i~e

sinin dagllmadan evvel, temmuz 1<;t1 • 
mamm son celsesinde> aldtgi bir karar 
iizerine, Japon atletleri, miihim ·•dar· 
da olarak Helsinski olimpiyad1 ~

tirak edecektir. 

Paris 27 - Salahivettar mehafilden 
soylendigine gore, dunkii Bone-Mor ~ 
gentau gorii~mesinde d1§ politika mesele
leri mevzuu bahsed!lmi§tir. M. Bone, 
M. Morgentau'ya Avrupada umuml va
ziyet hakkmda, ezciimle lspanya ve Ce
ko~Iovakya mesele!erile F ransiz - lngiliz 
i~ birligi hakkmda sarih malumat ver
mi~tir. 

M. Morgentau, ak§am, cenubl Fran
sava hareket etmi~tir. 

f KISA HABERLER ) 
~~---------------~ * LiZBON 27 - Merkiirl tayyaresi, A-

Diger taraftan toren ve bayramlan kut
l,lllama biirosu da hmir meb'usu Hasan 
Ali Yiicelin ba~kanhgmda bugiin Parti~ 
de bir toplanh yaparak Cumhuriyetin 
15 inci y1ldoniimiiniin parlak §ekilde tes~ 
idi yolunda esash kararlar almi§hr. Top
~anttda Ba§vekalet Muste§an Kemal, di
ger biitiin Vekaletlerin mi.iste~arlan ve 
Ankara Vali ve Belediye Reisi bulun -
mu§tur. 

Denizbank1n bir tamimi 
Ankara 27 - Tiirkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasmdan: 

1 mart 938 tarihinde tamim edildigi 
ve~hile yeni harfli banknotlarla tebdilen 
tedaviilden c,:ekilmekte olan yiiz lirahk 
eski harf!i banknotlann tedavlil mecburi
yeti 1 i\gustos 938 de bitecektir. Bu ta
rihten sonra eeki harfli yiizlUkler 9 sene 
6 ay miiddetle yalmz Tiirkiye Cumhuri
yet Merkez Bankas1 gi§elerinde tebdile 
kabul olunacagm1 saym yurdda§lara tek
rar bildiririz. 

Bu kayid, hiiviyet ciizdam mecburi -
:vetinin, silah kullanabilecek erkek vatnn
da~lann miktannm tayinini kolayla~tira -
cakhr. Ve bu sebeble asker! bir tedbir 
oldugunu gostermektedir. 

Bir Frans1z tahtelbahrinde 
yang1n ~1kh 

Paris 27 - Bahriye Nezaretinin bir 
tebligine gore, bu sabah T ulon' da Es -
puar denizalh gemisinde bir vangm ~;tk~ 
IDI$hr. Bir bahriye neferi, bogulmu~tur, 
diger bir nefer de bogulmak tehlikesi ge
c;irmi~se de bilahare kurtanlmi~hr. o1 ZI er1 terkederek geri c;ekilmektedir. sor adalarmdan buraya gelmi~tir. On be$inci yildonumiinii, ehemmiyetile 

oJ 
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Y ap1 kooperatifi 

kuruluyor 
Kamiy belki yiiz defa soylemi~ti: I Birdenbire Versay'm Viroflay yolu lize

«Ben ancak <;ok zeki bir adam! a evlene- rinde oldugunu hahrladt. Y atak odasma 
bilirim.» Fa kat HUber isminde kibar bir ko§tu ve Hiiber'in c;tkardtgt gomlege bak
delikanh ona ilam a§kettigi zaman gene t1. Kan lekesi hala duruyordu. Gene ka· 
ktz tath bir tereddiid devresi ge<;irdiyse dm kendi kendine: «0 bir cani mi? Ha
de, sonunda, anasmm ve babasmm so- yn, .mtimkUn degil, olamaz.» dedi. 
zlinden <;tkmtyarak bu teklifi kabul etti; Kamiy kocasma inamyordu, hie; degil. 
zaten Kamiy'in ailesi HUber hakkmda se ona inanmak istiyordu. Fakat Kamiy 
malU.mat almt§lar ve istikbali parlak bir de, bir<;ok kadmlar gibi, insam ilk bakt§· 
gene oldugunu ogrendikten sonradtr ki ta aida tan goriinii§lere kanmadt ffil? 
ktzlanm ona vermege raz1 olmu§lardl. ~imdiye kadar Hiiber'in yamnda bir sev
Delikanb, zengin ve ihtiyar halast Ma- dah gibi gozleri kapah ve tam bir emniyet 
dam Mare§al'm yegane varisiydi. Bu ic;inde ya~adtib halde, onun hakikl hiivi
kadmcagiz Viroflay kasabasmdaki bU- yetini tamyabildi mi? HUber hayah se
yUk villasma <;ekilmi§, orada ii<; kedisi ve ven, hayattan kam al.mak istiyen tipler-

Kooperatif, ortaklar1na 
taksitle ev yapacak Louise Reiner yeni bir filim cevirdi 

Viyanab bu kordelada Amerikada 
bir 

Memleketimizde ~iddetle ihtiyac his • 
sedilen yap1 kooperatiflerinden birincisi, 
mahdud bir ~ekilde Ankarada kurulmu~ 
ve faaliyete ba~lam1~h. Simdi de ayni te
sebbUsiin, daha ~eni~ mihasta, ~ehrimiz
de tekrar edildi~ini ~oriiyoruz. Haber 
aldtihmtza gore, Avrupanm biiyi.ik ~e • 
hirlerinde oldugu ~ibi, halka a~1r bir kiil· 
fet yi.iklemeden, ufak faizle ve uzun va
de ile ev sahibi olmak imkamm verecek 
bi.iyuk bir yap! kooperatif ~irketi te§kil 
edilmek i.izeredir. 

artist 
ya~ayan hafifme~reb 

muvaffakiyetle temsil 
FransiZ kadinini 
etmektedir 

iki emektar U§agile beraber ya§Jyordu. dendi. 
Huber, kans1 Kamiy'e, halasmdan Ve Kamiy hala di.i§iinmekte idi. Dun, 

bahsederken: J ak'tan aynldtktan sonra, Hiiber'in, h"-
- Doksan bir ya§tnl buldu, diyordu, lasma gitmi§ olmasJ pekala miimkiindii. 

fakat giinden giine hasisle§iyor. ~iiphesiz hi<;bir kasd yoktu. F akat bir ta-
Kamiy, ihtiyar halanm bugiin yann lihsizlik eseri olarak, Hiiber'in villaya 

oJecegini 'kocas1 kadar bi)iyor, yaJmz, O· gittigi Saatte emektar U§aklar orada de -
nun gibi bundan s1k s1k dem vur.muyor, gillerdiyse .. Diin kar yagJYordu, izl~r 
hatta bahsi oldugu zaman sikildtgml his- belli olmaz. Belki uzun uzun dii§iiniil -
settiriyordu. mii§, tasarlanmt§ bir cinayet degildi, fa· 

Hiiber ise, ikide bir: kat bir <;tlgmhk anmda ... Evet, Hiiber'in, 
- Para biriktirdigini biliyor musun? halastm oldi.irmii§ olmast ihtimal dahilin

Cliye ondan soz a<;tyordu. Ve her seferin· deydi. ~ayed boyle bir§ey vaki olduysa 
de Kamiy, kocasma: Huber bir canavardtr. 

Sirket miiessislerile yapttglmlZ tema5 
neticesinde kendilerinden ~u tafsilatJ a! • 
dtk: 

Kooperatifin hedefi, ortaklan i<;in 
yapacagt evlerin yap! malzemesi en 
iyi cinsten olmak ve azami ucuza ma 1 
etmek $artile kendi vesaitile temin suretile 
halk1 ev sahibi etmektir. 

-Sen kendi i§ine bak, bunlarla me~ • Ogle oldu. Saat bir oldu, iki oldu, 
gul olma 1 diyordu. Hi.iber hala ortalarda yok. 

Kooperatif, her ortail;m tediye kabili
yetine gore bir seneden on be~. hatta yir· 
mi seneye kadar vadeler tesbit edecek, 
basit faiz hesabile ve hayat sigorta bede
li de dahil olmak i.izere yiizde be~ nisbe
tinde faizle iktifa edecek, verdigi vade 
sonunda ortaklarm mutlaka bir eve sahib 
bulunmasmt temin ey]iyecek ~ekilde az 
kiilfetli bir muamele taTZJ tatbik edecek-

I,ouise Reiner ve Robert Young « Fru • Ji'.ru • filminde 

Aslma bakarsan, kan koca mureffeh Kamiy act act du§unuyor: «Bitti, her 
Clegilse de stkmt!SlZ bir hayat suriiyorlar- §ey bitti. Onu tovkif ettiler. Biitiin haya
dt. Kocast tarafmdan sevildigini bilmek t1m agl~makla ge<;ecek. N e olacak, agla
Kamiy'e kafi geliyordu. Kocasmm, ken- yiVeririm. Ta§raya, tenha bir yere gide. 
'disini sevdigini du~iindi.igii zaman, gun- rim. Ben halanm ya§Int bekliyemem. Be
del& endi§eleri unutuyor, manastz iiziin· reket versin. Olmek daha hayah olacak.» 
tU!eri defediyor, kalbinde ta§1d1g1 a~k Bununla beraber hala kocasmt bekli -
pmanm olur olmaz ve beyhude §ikayet· yor. Parmaklan camda, Hiiber'in oto • 
lerle bulandumak istemiyordu. mobilini gozetliyor, Viroflay' daki haki -

Bir ak§am Huber, mutad1 hilafma, e· min caniyi heni.iz meydana <;tkarmamt§ 
ve erken dondii. Kammt optii ve on a: oldugunu sanarak ti.midini kesmemi§tir. 

- Versaydan geliyorum, dedi. Dek. Hakimin, elini Hi.iber'in omzuna koydu· 

luzo~u gordi.im, o arazi meselesini konu~- gunu gortiyor: 
tuk. l§i hallettik saythr. Dekluz.o hakika- - Haydi evlad1m, hahrkati oldugu gi-
ten kibar <;ocukmu~. Bana alacagtm ko - bi soyle. 
misyona mahsuben avans ver.mek tekli- Huber saranyor, itiraf ediyor, kendini 
fin de bulundu. miidafaadan acizdir. F akat birdenbire 

- Kabul ettin mi yoksa? kap1 a~tld1. HUber i<;eri giriyor. Bir ru • 
- Elbet. Ka~mr m1y1m? Par alar yadan uyamr gibi miitehayyir duran 

portfoyiimde. Kamiy en ufak bir hareket bile yapama· 
Huber bu son cumleyi soylerken elile, dl. Hi.iber'in verdigi izahatJ gi.i~ dinliye

cebindeki portfoyu ok§uyor ve Kamiy' e biliyor. 
goz k1rp1yordu. - Suresnes'te lastik patladt. Otomo-

Ona hayretle bakan Kamiy: hili bir garaja buaktJm. Aman ne lc.or • 
- Nen var? dedi. Gomleginin kolun- kunc hikaye, bilsen! Tafsilatm1 sana an. 

Cia kan lekesi goruyoru.m. Ne oldu? Ba- latmak istemiyorum, sinirlerin allak bul-
§tna bir kaza mt geldi? lak olur sonra .. 

- Kan Iekesi mi dedin? Sahi, bak, Hi.iber eldivenlerini <;Ikanyor ve ism· 
dogrudur. Eve gelirken Jak'a ugradlm, mak i~in ocaga yakla§tyor. Kamiy, ba§mi 
donii~te otomobilin bir yeri bozuldu, ta- kaldJrmadan, ona soruyor: 
mir ederken kolumu kanatmt§lm .. Com. - Katil kimmi§? Cabuk soylel Ka-

1 v · d k' k 1 k · d til in kim oldugu biliniyor mu? eg1m e 1 an e est on an olacak. 
Huber par.maklanm §aktrdatarak de • Huber omuzlanm kaldmyor, cebinden 

. . bir sigara .,Ikanyor ve yavaora yaktyor: 
,vam ettt: n-

- Ba§ka §eylerden bahsedelim. Te • - N e soyliiyorsun kanctgtm. T ahki-
rez'le Marse! bu ak§am yemege gelecek- kat hakimi cidden mesleginin ehli bir a
ler. Tabii ]an da beraber, soylemege Iii. dammt§l Fakat 0 al<;aklar da hakimin 
zum yok. i§ini kolayla§ttrmadtlar degil ... 

Kamiy itiraz etti: Gene kadm hayretini zaptedemiyor: 
' - Sen <;IIdadm mi camm? Sa at ye- - Al<;aklar mt dedin? Han-gi al<;ak-
di bu~uk oluyor, hi<;bir hamhglmtz yok. lardan bahsediyorsun? 

- Sen .merak etme karJclgtm, ben Huber anlatJyor. Cinayeti yapan iki 
hepsini temin ettim. ;;imdi mi.isaadenle emektar U§akt!r. Zaten sonunda itiraf da 

gomlek degi§tirmege gideyim. etmi§ler. 
Kamiy, o andanberi gizli bir endi~eye Kamiy kocasina baktyor. Y arabbi! E-

(lii ~ ti.igi.inu hat!rhyor. Dostlan son dere· ger Huber, kendisinden §i.iphe ettigini bir 
ce ne§eli insanlar olmakla beraber, Ka- an olsun aklma getirseydi! Fa kat .masum 
miy, onlann kahkahalanndan ve ~akala- ve temiz kalbli Hiiber'in hi<;bir §i.ipheden 
nndan uzak kaldt, bu keyifli gecenin er- ha~eri yoktur. Mel'un ve nankor U§ak • 
tesinde kor'kunc bir sabahm, hayatlanm lara kafi miktarda kiifiir ettikten sonra 

tehdid ettigini gizliden gizli duyuyordu. sukunet buluyor: 
Misafirleri gittigi zaman saat iki olu- - Zavalh halactgtm sahya defnedi-

lecek. 
yordu. Kocasile ba~ba§a kaldtlar. 0 ge-
ce de HUber, onu her gece yaptlgJ gibi Bu anda Hi.iber'in gozlerinde miiphem 
hararetli bir surette kucaklamt§tt ve Ka- bir l§tk beliriyor. Cenaze merasiminin us
miy bu erkek kollarmm emniyetli basktsi ti.inden a§arak istikbali dii§uni.iyor. 

I d I - y ann, ogvleden sonra noterle konu-
a tm a sinir erinin ve endi§elerinin yatJ§tr 
gibi oldugunu hazla duymu§tu. §acagtm. 

Ertesi sabah, saat dokuzda, hizmetri Gene kadm urperiyor ve gozya§larini 
'S tutarak: 

gazefeyi getirdi. Kamiy'in gazeteyi a<; -
masile CI ~hgt basmasi bir oldu: -Sus HUber! diye yalvariyor. Bunu 

- HUber! Zavalh hal am oldiirmu§- §imdiden dii§i.inme. y ann ya'hud daha 

I sonra, benim it;in hepsi birdir. 
er. Ceviren: 

- N astl olur? Carib §ey I Villanm Js
stz bir yerde olmas1 bende bazt §iipheler 
uyand1rmtyor degildi. Fa kat emektar u
~aklan on a c;ok iyi baktyorlardt. N as1i o
lur? 

- Para saklad1g1 biliniyordu ya? 
Hiiber asabiyetle omuzlanm kaldlrd1: 
- Biliniyordu diyorsun. Kim bilecek 

usakl il rmd an maada .. 
- Biz de bilmiyor muyduk? 
- Tzbii biz de biliyorduk. Zavalh 

' lacigtm benden hi~bir §eysini sakla
ki! Fa kat senin veya benim agzl

ir§ey ka<;tracagtmtz muhal degil 

Sl 
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Cevad Sadtk 

Sad1kzade Rusen ruhuna 
ithaf edilmek fizere ve merhumun se
nei devriyei vefah olan bu aym yirmi 
sekizinci per§embe giinii ogle namaztm 
mliteak1b Yenicamide Mevlidi ~erif O• 

kutturulacagmdan kendisini tamyan ve 
sevenlerle blitiin arzu edenlerin i§bU 
tezkan nam merasimine ~tirak buyur
malanm rica ederiz. 

Merhumun ailesi 

Yeni t;tkb 

A,k Pe,inde 
Pitigrilli - Haydar Rifat 

Her dile c;evrilmi§, ne§ri roman 
aleminde hadiseler yapml§ 

bir ~aheserdir. 

100 kuru~ .................... 

Holivud' dan yazthyor: 

tir. Burada facia artistleri arasmda Creta 

Yapt kooperatifinin programma, hal- j Garbo, !rene Dunne gibi birinci sm:f1 i~
km rail;betinden alacai1;1 kuvvete dayana- gal etmekte oldugunu «San esirler» fil -
rak • tabii kendi kudreti dahilinde • is- mindeki zavalh ve fedakar Cinli kadm1 
tanbulun imanna yard1m maksadt da da- yaratmakta isbat etmi~ olan Viyanah 
hildir. Avrupada buna benzer ~irketlerin artist Louise Reiner'in ytldlZl gunden 
bi.iyiik bir ragbet gordiigu, sermayeleri- gi.ine parlamaktadtr. Son olarak «Ma • 
nin milyonlara baliil; olduil;u ve el uzat- dam Fru-Fru» ve «BUyiik vals» ismin
ttklan yerlerin mamure haline geldigi de iki filim birden <;evirmege ba~la • 
gori.ilmektedir. Tesekkiil etmek tizere bu- dt. Fern and Gravey'le birlikte viicu • 
lunan yaPJ kooperatifi de, ayni modern de getirmekte oldugu bestekar Johann 
sisteme gore kurulmaktadu. Kooperatif, Strauss'un hayahna clair olan <<Bi.iyiik 
halk iGin in~a edecegi binalan betonarme vals» kordelast heni.iz bitmedigi i<;in o~ 
ve kargir olarak yapacak, bunlarda za· dan bahsetmeil;i diger bir mektuba btra· 
rafete, ucuzluga, saglamhga birinci de- karak bugun ktsmen «Madam Fru-Fru\> 
recede ehemmiyet verecektir. yu tahlil edecek, bsmen de bu biiyiik 

Y apt kooperatifi, ortaklanmn pe$in san' atkann hayatma dair muhtasar ba1:1 
para ile verecekleri sipari$leri de kabul malumat vereceil;im. 
ettiil;i gibi, en iyi cinsten yap1 levaz1m1 As1l ismi Gilberte olan F ru-F ru ile 
temin etmek suretile, in~aat i~lerinde bu- k1z karde~i Louise Amerikada Louisiana 
~lin hissedilen biiyiik bir stkmtJyt da ber· eyaletinde Giftlik i$leten bir Frans1z zen
tara£ edecektir. gininin, Victor Brigard'm ktzlandtr. Bir 

Vatanda~lann bu kooperatife i~tirak arahk memleketleri olan Parise gidiyor· 
edehilmeleri i<;in Ti.irk olmalan, $Osyal lar, Fru-Fru orada kendisine miinasib bir 
haklara malik bulunmalan ve Tiirkiye koca anyor. Georges Sartori isminde 
~umhuriyeti hududu dahilinde mu • zengin bir gencle sevisiyor, fakat ktz kar· 
k~~ olup. !st~nbul vilayeti hududu da • de$i Louise de ayni adamt sevdigi ha!Je 
htlmde btr bma yaphrmak istemeleri ka- mf ktz karde$inin saadetine mani olma
fidir. mak i~in fedakarltk gosteriyor, Gilberte 

H~r ortagm. beher a dedi be$ lira olan ile Georges evleniyorlar. Fa kat F ru-F ru 
50 hJSSeye sahib olmast lazimdJr. Bir re- hilkaten hafifme~reh yarat1lm1~ bir Hav· 
ye hak ~e.ren bu elli hissenin bedeli ise va ktz!dtr, bir mi.iddet sonra Andre is -
ko?p7rattfm !e~ekki.ilii resmen tasdik mindeki eski bir a~tkile yeniden mi.inase
edtldtkten ve 1lk meclisi idaresi intihab bet peyda ediyor ve Georges'u Fransada 
ol~~dukt~n son:a on lir.ast pe$inen tcdiye buabp Andre ile birlikte Louisiana'ya 
~d.I!tp ~uteb~k1 240 hrast ayda asgari geliyor. Fakat Andre de arkalarmdan 
Jkl$er hra venlmek i.izere odenecektir. takib ediyor ve takibile di.iello ederek 0 • 

.?rtaklar ilk on liramn pe&in tediyesini nu oldi.iriiyor. 
muteabb mi.it.~baki taksit~eri her sene Fru-Fru bu vaziyette kendine gcliyor, 
~untazaman odemek ~art1le kooperatifin Andre'nin yanmdaki oglunu kendisine 
htsse~ar.hk hak ve menfaatlerinden her gostermesini temin i<;in gene Louise'in ta
sene tsttfad~ ~dece~~erdir. vassutunu rica ediyor, Georges bu teklifi 

~ooper~hfm .. testst~e, tanmmt$ viiksek reddediyor, kadm meyus ve miikedder 
$ahsty~.tler!n: mu.hend~s ve ch>ktorlanmt • ailesinin yanma doni.iyor. 
zm mues~tslikleri, datmi kontrol ve mu· Film in mevzuu budur. Fa kat 19 uncu 
ra~abel~n altmda ?l~rak .te~~bbus edil • aSITdaki F ranstz i<;timai hayatmm ince • 
~1$ ve Imza merasiml be$mct note.rlikte likl~rini biitiin teferruatile gostermesi iti: 
1 mal oluna:ak e~as mukavelenames1 An- banle c;ok $a yam dikkattir. Y almz F ru
karada tasd1k ed1lmek uzere !stanbul Vi-

Fru roli.i Louise Reiner'in ~ahsiyetine 
pek uygun gelmedigi idn mi. nedir, onun 
en iyi temsili say1lamazsa da gene mii • 
kemmeldir. Georges'u ya~atan Melvyn 
Douglas kusursuzdur. Robert Young da 
iyi bir Andre'dir. 

Louise Reiner Viyananin Umumi 
Harbde slitsi.iz ve ekmeksiz kalarak bi.i
ylimi.i& <;ocuklarmdan biridir. Fakir dii • 
~en ailesini geGindirmek i<;in c;ok ki.i<;i.ik
ken sahneye intisab etmi$ ve gitgide yiik· 
selmi$tir. Bir gi.in Viyana tiyatrolarmm 
birinde Pirandello'nun me~hur «Alb ki

~ muharririni anyor! » piyesini oynarken 
bir Amerikah filim amilinin nazan dik • 
katini celbetmi~ ve Holivud' a getirilmi§
tir. 

Orada bir<;ok Avrupalt artistler gibi 
ne yapacagJ belirsiz bekletilip dururken 
eski Avusturyada Paula Vessely tara • 
fmdan oynamlarak mi1him bir muvaffa
kiyet kazanm1~ olan «Maskeli kadm» fil
minin burada yaptlacak olan Amerikan 
versiyonunda ha$rolii temsil etmesi mu
karrer olan Myrna Loy'un miitereddid 

davranmasJ iizerine bu vazif~ Louise' e 
teklif olunmu~ ve o da memnuniyetle ka
bul etmi~tir. Ci.inkii o bu rolii . Viyana 

sahnelerinde birka<; yiiz kere oynamt$tir. 

Muvaffak olmamasma imkan m1 vardu. 

«Maskeli kadm>> 1, «Biiyiik Zieg -
feld» ve «San esirler» takib ediyor ve 
gene k1z 1ngjliz senaryo muharriri Clif
ford-Odet'le evleniyor. Biraz sonra 

Clifford, Nevyork'a gidiyor ve aralann· 
da talak olacalb $ayialan Glkiyorsa da 
teeyyiid etmiyor .. Louise Reiner de ko-

calan kendilerinden binlerce fersah uzak· 
ta Ya&lyan diger sinema yJ!dtzlart gibi bir 
hayat get;iriyor .. F akat pek onlar gibi de 
degil .. Clinku ekseriya evinde oturuyor, 
hicbir da vete icabet etmiyor.. A~1rh~1 
ancak 50 kiloya varan zay1f yiizlii, ki.i

<;i.ik &iyah p;ozlii kadmcagtz bu kadar 
mi.itevazt ve <;ekingen olmasma ragmen 
bugun diinya sinema seyircilerinin gozbe
begi gibidir. SJTf, fttri istidadt, bitip tii
kenmek bilmiyen <;ah$mast sayesinde I 

layetine tevdi ktlmm1~t1r. 
Halkm en miihim ve hayatl bir ihtiya

cml temin ettikten ba~ka gorecegi mu • 
hakkak olan ragbetle $ehrin imanna da 
yardimt dok_unacak olan bu te$ekkiiliin 
mi.ite~ebbis ve miiessislerini tebrik eder 
her ~ehirde bu maksad ve p;ayeyi temi~ 
i<;in boyle birer yap1 kooperasyonu te~ek
ki.ili.ini.i temenni ederiz. 

Filim artistlerinin gUzel pozlan 

Band1rmada feci bir cinayet 
. Bandn·ma (Hususi) - Buraya be~ 

kilometre mesafede bulunan Gokmen 
koyii civarmdaki sebze bah~elerinde 
feci bir cinayet olmu~, Band1rmamn Ct
narh mahallesinden Hasan oglu 65 ya • 
~mda bah~ivan Hiiseyin Tulca, gece ku
liibesinde, uyumakta iken tabanca kur
~unile Oldiirlilmii§tiir. 

Yaptlan tahkika t neticesinde katilin 
celeb ve mliteahhid ibrahim <;avu§ud 
siglll' ~obam, Manyasm Hamamh ko • 
yiinden E§ref oglu 25 ya§mda Hasan ol
dugu anlaqrlmr§ ve tevkif edilmi§tir. 

<;oban Hasan, suc;unu itiraf etnni§, ci
nayeti, maktullin oglu 20 ya§mdaki Ha
sanla birlikte i§lediklerini ve babasmt 
oldiirdiigii takdirde kendisine iic; yiiz 
lira vermegi vadettigini, tabancanm da 
gene maktuliin oglu tarafmdan temin 
edildigini s6ylemi§tir. 

Hususi ve mi.inferid 
dans dersleri 

BiiOmum yeni danslar 
tedris ediliyor 

Beyoglu Karlman kar§Ismda Nurzi
ya sokak No. 3. Mliracaat saatleri, pa
zardan maada hergiin (12-14), (17-21) . 

Profesor Panosyan 
• 

,Alman aktorlerinden Carl Raddetz pek sevdigi piposile 

Bu aksamki program 
ANKARA: 
14,30 kan~Ik pU'Lk ne11riyat1 - 14,50 

Ia Tiirk mu.sikisi ve halk §arkilan • 15, 
ajans haberleri - 18,30 kar~llt plak n 
yatt - 19,15 Tiirk musikisi ve balk " ... , ... ~. 
(Makbule) - 20 saat ayan ve arabca 
riyat - 20,15 radyofonik temsil ("'"'' .. """" 
grupu tarafmdan) - 21 11an plaklan -
stiidyo salon orkestras1 - 22 ajans 
Jeri ve son. 

IsTANBUL: 
14,30 plakla Tiirk musikisi - 14,50 ha 

vad!s - 15,05 plakla Tiirk muslkisl -
muhtelif plak ne§rlyatl - 16 son - 18,30 
!if miizik: Tepeba111 Beledlye 
naklen - 19,15 spor mu~SarJaoeJeJ:J: 
§efik tarafmdan - 19,55 borsa 
20 Grenvi<; rasadhanesinden naklen 
ayar1, Sadl Ho!/SCS ve arkada~lan Lanum'~' 
dan Tiirk muslk!si (suzlnak, 
20,40 hava raporu - 20,48 Orner R1za 
rul tarafmdan arabca soylev - 21 saat 
yar1, orkestra - 21,30 Semahat Ozdenses 
arkada§larl tarafmdan Tiirk mus1kis1 
zam, nlhavend, hicaz) - 22,10 konser: 
votniden naklen orkestra M. Kemal 
ldaresinde - 22,50 son haberler ve ertesi 
giiniin program1 - 23 saat ayan, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
21,35 Lyon: Gillette de Narbon (Aud • 

ran'm operetl). 
21,55 Beromiinster: c;;:ar Saltan efsane• 

Bi. 
22,05 Roma: isabeau (Mascagni'nin ~ 

perasl), 
Biiyiik konserler 

19,30 Liik.senburg: L!szt'in eserleri. 
20,20 Blikre:;;: Saint-Saen'ln eserler1. 
21,05 Londra (Regional): Orkestra kon .. 

seri. 
21,15 Hamburg: A~am mu.slkisi. 
22,05 Laypzig: Orkestra konserl. 
22,05 Lypzig: Orkestra konseri. 

Nefesli sazlar orkestralara 
20,30 Pressburg; Askeri bandonun 

hava konseri. 
21,15 Laypzig: Muhtelif par<;alar. 

Org ve koro konserleri 
18,15 Laypzlg: Koro konseri. 
21,20 · isk~ya (Regional): Glaskov ki • 

Iiselerinln birinden naklen orkes~ 
tra konserl. 

Asri musiki konserleri 
19,25 Laypzig: Asri piyano havalan. 
21,20 Franklfurt: Yenl. i:nglllz ve A1 • 

man muslkisinden par~talar. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ~ece §ehrlmlzln muhtelif semtlerin• 

dekl nobe1;(;1 eczaneler; 
istanbul ciheti: 
Emini:iniinde (Sallh Necati) Alemdarda. 

Esad, Kii<;iikpazarda (Yorgp, ' Kumkap!da 
(Belk!s), §ehzadeba§mda (I. Hakkl) Ka • 
ragi.imriikte (Suad), Alasarayda. (E. 'Per .. 
tev), Fenerde (Vitam, Samatyada (Teofi· 
los), Baktrki:iyde (istepan) l,;!ehrem!ninda 
(Hamd1), Eyi.ibde (Hikmet' Atlamaz) ecza· 
nelerl. 

Beyoglu cihet1: 
istiklal ca.ddesinde (Kanzukl, Yeni~eh!r• 

de CBaronakyanJ, Bo.st~nba:;;mda <it1mad), 
KurtulU§ta (Aslffi), Istiklil.l caddesinde 
<'!'ak.sim), Galata Mahmudiye caddes1nde 
(Ismet), Kas1mpa:;;ada (Vasif), HahcJOg *' 
lunda (Barbud), Ortakoy, Amavudkoy, Be• 
bek eczaneleri. 

Kad1koy Moda caddesinde (Bahaeddin), 
Pazaryolunda (Rifat), Biiyiikadada (§!nasi 
RIZa). Heybellde CHalk), Uskiidarda (Orner 
Kenan), Be:;;!k:ta§ta (Vi din), Beykoz, Pa.• 
§abah<;e, A. H!sar eczaneleri. 

VEFAT 
Trabzon e§Tafmdan Bay Hayreddin 

Muradhan oglunun refikast uzun za .. 
mandanlberi miiptela oldugu hastaltk J 

tan kurtulamryarak irtihal etm4/tir. Ce• 
nazesi bu:'l'iin saat on bu~ukta Kad1koy· 
de Bahar1ye caddesinde sinema kar~151n 
da 62 numarah hanesinden kaldmlarak 
istimbotla Sirkeciye getirilecek, ogle 
namaZl Yenicamide lalmdtktan sonra 
Edirnekapt ~ehidligine defnedilecektir. 
Allah gariki rahmet eylesin. 

Te§ekkiir 
. O¥Ium Nijadm cenazesini bizzat te~· 

Y.l lutfunda hulunan ve tesliyetbah§ ta· 
ztyetnamelerile sonsuz elemlerimizi 
tahfife §itab eden muhterem zevata ve 
merasime ~elenk ihdasr suretile i~tirak 
buyuran mi.icssesata ayrt ayn t~ekkiil' 
imkamm goremedigimden ailem efra .. 
dile beraber minnet ve §iikranlanm1Z1 
bu slitunlarda arzeder ve onlan biziJ!l 
gibi teselliye muhta~ etmemesini Ull.l 
Tanrtdan dileriz. 

Asked Temyiz mahkemesi reisl 
General Nihad Amlm1~ 

Nitan merasimi 
Tlirk Maarif cemiyeti Talebe Yurdl.l 

miidlirli emekli deniz binba§ISt HaM 
Nuri Tolanoglu gene maliyecilerimiz • 
den Zekai ile Adliye memurlarmdan o• 
Iii Etem kt~l ve Savarona yah kaptan• 
larmdan Mtthatm ktz;kardesi Mefhare
tin ni§an torenleri Eyiibde a~ukat Ete!11 
Ruhi Bal.k~nlmm hanesinde yapllm1~ • 
hr. Her 1k1 gencin kuracaklan yuvad$ 
mes'ud olmalanm dileriz. 

Ege tiyatrosu temsilleri 
Nuri Gencdur ve arkada§lar1 

28 temmuz per§embe ak§amt 
Biiyi.ikdere Aile bah~esinde 

Bir donanma gecesi 
Sabrlye Toksesin k1ymetli konseri 
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Cemi yet T etkikleri: ikttsadi hareketler 

Folklor ve turizm Sanayide istikrar 
meselesi 

~k-

1,15 Ritabdan hayata girdigine, koyden ve 
~~~~ ~~.:.d~~ §ehre geldigine evvelce i§aret et
e§· t~gumz folklor ve her !re§id halk bilgi
iler 8~ mahsulleri, harb sonu Avrupasmm tu
,15 2'lZ!!J.i canJand1ran amilleri arasmda bu
er• lunrnaktad1r. ister ic; turizm olsun, is-

ter dl§ turizm olsun,folklor alimlerinin 
bulduklan ve ortaya athklan mahsuller 

L • 'Ve malzemeler her iki turizmde de bfr-
•30 :Yiik bir rol oynuyorlar. 
a· Ayni memleket s1mn i~"inde folklor 
en "" ret ll'levzularmm alaka celbedemiyecegi 
1 • akla gelebilir. Fakat ayni halk ic;inde 
at l:nuhtelif mmtaka halklarmm birbirle-
• l'inden alacaklar1, istifade edecekleri 

folklorik malzeme yok degi1dir. Hele a: ltluhtelif sebeblerden dolay1 §ark1 gar
ve ba, cenubu §imale az ve c;ok uzak ve 
z· :Yabanc1 kalml§ memleketlerde bu ala

ka pek canhd1r. Almanya, yakm zaman
lara kadar ayn siyast ve idart mmta • 
kaJar halinde ya§ad1g1 ir;in orada bu ya
bancihk me«.reuadur. N akil vas1talan -

o
el 
si 

l'lra giieliigiinden dolay1 Tiirkiyede de 
bu hal vard1r: istanbuldan Adanaya ve 
kozan illerine giden bir Turk orada a-
1' I aka ve teeessiisiinli uyand1raeak birc;ok 

.. folklor e~yasma tesadlif edebilir. Kon
Yadan Erzineana gidecek hir Tiirk de 
aYni vaziyettedir. t§te boyle yerl&de 
folklor e§yasl ayni zamanda ic; turizmi 
de alakadar etmektedir. 

*** Fakat run! mesele, folklor alimlerinin 
~illi hududun dort kii§'esinde bulduk -
l~rl aletleri, kullamlacak za.ruri veya 

... luks e~ya nlimuneleri, milli orf ve a
~etleri canland1ran parc;alan, halkm e
debi ve bedii hayatmdan dogmU§ eser
leri ikhsadt manada c:degerlendirme:o le· 
tindedir. istanbul ve Ankara konserva
tuvarlartnca toplanan ve toplanmakta o· 
lan halk §ark1larmdan ahmz, Ankara 
~tnografya mlizesinde oiriktirilmi~ 
~ek k1yroetli i§leme kadm elbiselerine 
. adar c;rkm1z; biitlin bu gi'bi e~yadan 
~~ :-e dl§ turizmde nas1l istifade etme
ld1f? Bu istifadenin tarzr hakkmda bir 

fikir vermek ic;in baz1 memleketlerdeki 
•degerlendirme• ameliyelerini giiziinii
lle almak laz1milir. 

*** 
, Almanyayt gorenler, bu memleketin 
Alman folklorunu Alman turiz:mine na
~Il bir maharetle lbaglad1gmt bilirler. 
1statistikler turistlerin en c;ok ho§lan • 
d.rlilan, ve uzun zarnan kald1klar1 yerle· 
~in Almanya oldugunu gosteriyor. Bu
tlun sebeblerinden birini Alman turiz
lninin, turistlere Alman folkloruna aid 
~Yay1 ve me§hur cTannenbaum• un 
flagma vanncrya kadar her tiirlii folk
or malzemesini tamtmasmda aramah -
~rr. Almanyanm gerek sahil §ehirlerin-
e, kasabalarmda, hatta koylerinde, ge

(k ic; §ehirlerinde, orman ve gol mm • 
~kalarmda fo1klor e§yasml degerlen -

!'lnek ir;in husust sergiler vard1r. Ce
~l.Ibun Baden-Baden'inde, Freudenstad-

Yazan.: ZIY AEDDIN F AHRI 

Bunlann temin ettigi faydalan zikre 
liizum yoktur. Halk san'atlerini te§vik 
etmek, bunlarla i§tigal eden kiiylii hal
ka gelir kaynagr yaratmak, bu fayda -
!arm ba§healarmdand1r. Bu gibi sergi
ler di§ turizmi ir;in oldugu kadar ic; tu
rizmi ir;in de miihimdir: Koea Alman
yanm cenubu ile §imali, §ark1 ile garb1, 
birbirlerine folklor e~yasmm ba§kahk
lan bakimmdan, tlpkl iki ecnebi rom
taka gibi bakarlar. Zaten doviz mesele
sinden dolay1 Alman turistleri ic;in Al
manya d~ma pkmak, imkans1z dei!'il
se bile pek giicdlir. Buna mukabil Al • 
man turizmi, Almanlara, Almanya da· 
hilinde gezmegi propaganda etmekte . 
dir. 

*** 
Fakat folkloru turizm bak1mmdan 

cdegerlendirme, i§ini ,daha ziyade B1:'l
kan memleketlcrinde. meseta Bulgaris
tanda yoklamak faydahd1r. Varn~. bu 
cdegerlendirme• nin yaP1ld1g1 Bulgar 
§ehirlerinden biridir. $ehrin sahilinde 
Bulgar folklorunu eanland1ran esyanm 
kiir;iik sergileri bulundugu gibi, her se
ne agustos sonunda Varna'da ac;Ilan bii
yiik bir serginin de ii~; salonu, blitlin 
Bulgaristandaki halk san'atlerinin mah· 
sullerini te§hire hasrcdilmi§tir. Yaz ay
larmda denizsiz memlckctlerinden yiiz 
binleree turisti r;eken ve bunlan aylar
ea ahkoyabilen Varna, bu hususiyetini 
ayni zamanda kiir;lik folklor sergilerine, 
bliylik agustos s~rgisine ve bu sergile
rin temin ettigi cfo1k1oru degerlendi!.'-
me• ye boreludur. Degerlendirilen But
gar halk san'atleri mahsullerinden biri· 
sini bilhassa zikretmck isterim: i§le -
meli kadm elbiseleri. Bulgaristandan 
ger;en Tiirk kadmlarmdan birr;ogu, bu 
i~lemelrden birkac; tane almak t;tecbu
riyetini duyar! i§ l1e alakadar olanlar, 
Bulgar i§lemelerinin, Rumen i§lemele
rile rekabet ettigini bile soyliiyorlar . 
istanbul sokaklarmda Rumen veya Bul
gar i§lemelerini giymi§ Tlirk kadmla · 
rma rastladigrm zaman neden Ankara 
Etnografya miizesinde te§hir edilmi§ 
olan ve Balkanlarda,kinden daha san· 
atkarane olan Tlirk i§lemelerinin deger
len.dirilip ikhsadile§tirilmedigini kendi 
kendime soruyorum! 

*** Turk folkloru, en zengin, bereketli Vt 

eanh folklorlardan biridir. Teknik e§· 

yada, giyme ve ku§anma levaztmmda, 
zevk ve Hiks e§yasmda, halk tiirkiisii 
plaklan gibi edebi mahf;ullerde... bu 
canhhk pek a~ikardtr. Fakat asll mese
le, Tiirk halk zanaat ve san'atlerinin 
cdegerlendirilme• sidir. Bunu ba§ara -
bilecek iktlsadi bir kafa, bir taraftan 
turizm politikasma elveri§li bir i§ gore· 
cek, diger taraftan meS€la Gazianteb • 
deki i~leme kadm elbiseletini yapan 
Tiirk san'atkarma Sivastaki inee habla
n dokuyan Tiirk kadmma, Eski§ehir • 
deki madenden birr;ok cazib e§ya yapan 
TUrk amelesine, Menemen testilerini 
yapan Tlirk i~isine ... 911h~ma V1e ka -
zane arzusu telkin edeeektir. 

Birkac; miihim sualin, son zamanlar
da sanayieilerin zihnini i§gal ettigi an
la§Ihyor; henliz §ehrimizdeki resmi ma
kamlann da cevab veremedigi bu sual
ler §Unlardtr: 

1 - Mevaddt iptidaiye tenzilat listesi 
ne zaman r;tkaeak? 

2- Yeni makine muafiyetlerinin ma
hiyeti nedir? 

3 - Ham madde muafiyetine yeni bir 
~ekil verilecek mi? 

$u noktalar ve bunlara baglt teferrii
atm ne olaeagr aylard~bneri bir mec; -
huldiir. 

Devletin sanayii himaye ic;in ve muh
telif dli§iinceler le vermi§ oldugu mua
fiyetlerin faydalanm burada nilinaka~a 
edeeek degiliz. Yalmz madem ki ot>tada 
bir muafiyet vard1r. Onun birisil'lin so -
nunu, digerinin ba§lang1em1 takib et -
melidir veya birisi bitmeden bunun 
devam ctmiyeeegi malum olmahd1r ki 
meveud istikrar bozulmasm. 

Geyriresmi ag1zlarda, aylardanberi 
dola§an bir tak1m §ayialar var: Yetmi§ 
maddeyi ihtiva eden bir tenzilath me -
vadd1 iptidaiye listesi haztrlandJgi, es
ki muafiyete dayanarak makine r;eken
lerin yirmi be§ misli eeza vereeegi, ham 
madde muafiyetinin nihayet buldugu 
veya devam edecegi soylenip duru:vor. 
Fakat bunlarm hangisi dogrudur? !;?te 
buras1 malum degil ... 

$u ii<; meselenin, sanayiin l'le dereee
ye kadar esas meseleleri oldugu mec;hul 
bir hakikat degildir. Bu vaziyete gore, 
mi.istakbel vaziyet de hep bunlarm ta
hakkuk veya ademi tahakkukuna bag
lanmi~ demektir. Bir\?ok bbrikalanl'l 
tenz.ilath ham madde listesi <;tkmama -
smdan dolay1 aylardanberi faaliyetleri
ni durduklan da meydandad1r. Biitiin 
bu hallere meydan verilmemesi sana -
yide istikrarm devam1 ic;in bir zaru -
rettir. 

F. G. 

Yugoslav Radikal 
Birliginin konferans1 

[Ba§tara.ft 1 inct sah.tte.de} 
M. Stoyadinovic, ltalya ile akdedil • 

mi~ olan itilafm ehemmiyetine i~aret ve 
bu itilafm Adriyatik merkezinde sulhu 
temin etmekte oldugunu beyan etmi$ ve 
«bu sebebden dolay1 italya Kralhgile 
yaprlan anla$ma ve dostluk ge~;en sene· 
nin mart aymdanberi harici siyasetimizin 
miistakar ve devamh amillerinden biri ol
rnu§tur» demi~tir. 

Sozii dahili meselelere naklecfen M. 
Stoyadinovir;, Mac;ek'in etrafmda top -
lanml§ olan Htrvat gruplarile yap1lacak 
her tiirlii anla§mayt memnuniyetle selam
hyacagml, ancak bunun iki §arta muallak 
bulundugunu soylemi§tir: 

1 - Mac;ek taraftarlarmtn Kral ha
nedanmm s~ltanat hakkm1 tammalan. 

2 - Milli birlik, bu dakikada kanu· 
nu esasinin degi§tirilmesinin mi.imki.in ol· 
madtgr. 

nda ... oldugu gibi §imalin Heerin
f8d.orfunda, Zwienemiinde'smde... de 
ltUr1stlerin hemen g.Oziinli c;ekeoek ve 
~ esesini bO§althraeak kiir;.Uk, pek ca-

b folklor e!jyast sergisi bulundurulur. 
~~-~~~~~~~---------~~~~ 

ZIY AEDDIN F AHRI 
Bu mi.ihim nutkuna nihayet verirken 

M. Stoyadinovi~. te~rii intihabatm en 
nihayet bir sene sonra yaprlacagmr ilave 
etmi§tir. Amerikanm yapbracag1 barb tayyareleri 

lar ~evy~rk - Amet;ika yeniden 54 harb tayyaresi sipari§ etmi~tir. Bun
~esirn,rr m~~yo? •. ?o~uz yliz bin. ~olara m~l olmaktadrr ... Bir ~.anes~ni yl!kanki 

··•••• de gordugunuz moa.ern s1lahlarm sur'ati saatte dort yuz krlomctredir. 
I 
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Salzburg' da yap dan. festival 

Salzbur 
&ancta :N"az1; 1 

Ik B~.:~d1a her sene yap1lan festival, bu sene Alman Propa
. o e s tarafmdan merasimle a¥llml§tlr. 

YugoslatJ Ba,tJekili lngiliz 
amiralini kabul etti 

Belgrad 27 - Split' den bildiriliyor: 
M. Stoyadinovic;, Petka vapurunda 

limanda demirli bulunan ingiliz donan
mast amirahm kabul etmi§tir. M. Stoya· 
dinovi~. mi.iteakrben «0 orspit» kruvazO
riinde amiralm ziyaretini iade etmi§tir. 

Miireftede §&rabhk iiziimler 
sabhyor 

Miirefte (Husu.si) - Tekirdagmdaki 
kavm1 bir miktar daha geni§leten in -
hisar idaresi §arabhk iizlim satm alma 
i§ine §imdiden ba§lami§hr. Uzlim mii
bayaa memurlan bag mmtakalanm 
gezmekte, mahm inhisara vermek isti
yenleri tesbit etmekte ve ihtiyact olan 
bagc1ya da avans para vermektedir. 

Miirefte mmtakasmm mahsul vazi -
yeti bu sene maalesef iyi degildir. Ge
l"ek filoksira ve gerekse salk1m ve tane 
noksanhgr mahsullin yii2'lde 20 - 25 nis
betinde eksik olacagm1 tahmin ettir • 
mektedir. Maamafih kemiyet itibarile 
tezahi.ir eden bu noksanhk havalarm 
c;ok mlisaid gitmesinden ve bagcmm 
fevkalade itinah davranmas1 neticesin
de keyfiyet balommdan telafi eihetine 
gidebilecek derecededir. Hususi imalat
hanelerin taleblerinden ba§ka i.iziimlin 
yemeklik bir nefasette olU§U ilk fiatlan 
~k yiiks.ek tutmaktadtr. Bage1 emegi -
nin muka.bili bir deger giirdliglinden 
c;ok memnundur. Artlk umum1 bir mii· 
eadele ile filoksirayt k.okiinden mahvet· 
mek zamam gelmi§tir. Bu tahakkuk et
tigi zaman Mi.irefte, yurdda birinei de
recede ~arabhk iizi.im yet~tiren c;ok 
mi.ihim bir mmtaka haline gelecektir. -···-lngiliz donanmasmdan biiyiik 

bir filo Korfuda 
Atina 27 (Hususi) - ingiliz donan • 

rr -smdan biiyiik'bir filo Korfu adaSlna 
ge1m ·r. Korfuda bulunan Kral bugun 
Elli kruvazorii ile donanmay1 tefti§ ve 
amirali ziyaret etmi§tir. 

---

Koyciiliik davam1z KO$• 

PENCERESiNDEN 
KOy ka lkinmasinda bii- Tayyareden ilhamlar 

ana plin lizimdir 
Yazan: SAL.4HADDJN KANDEMJR 

Koy davas1 ic;:timai bir meseledir. Onu 
'bir kiil halinde tetkik etmek ve i<;indeki 
her meseleyi de bu karakterine gi:ire orta· 
ya koymak icab eder. Ki:iy terbiyesinden 
babsederken burada §U ii<; ana meselenin 
bulundugunu onceden bilmeliyiz: 

I - Koy m~ktebi, yani koy c;:ocugu -
nun terbiyesi. 

2 - Koylii terbiyesi, yani mektebi de 
i<;ine alan daha geni§ olc;:iide bir «halk 
terbiyesi». 

3 - Koycii terbiyesi, yani, ki:iyliiyii 
terbiye edecek alan miinevver ziimrenin 
yeti§tirilmesi. 

Bu iic;: kategori ic;:inde birbirinden ayn, 
fakat bir sistemin uzvu olan bir tak1m 
tali mevzular vard1r. Hepsi geni§ mana
sile bir i~timai terbiye sisteminin tetkik 
c;:erc;:evesr i<;ine girerler. 

T erbiye denilince yalmz mekteb hatt
ra gelmemelidir. Mekteb d1§mdaki bii
tiin terbiyevl faaliyetleri ve bunlan ya§a
ta elemanlarm, miies!eselerin mecmuunu 
gozoniine getirmelidir. Bizim gibi kiiltiir 
seviyesi heniiz istenilen dereceye <;Jkama
ml§ olan, koylii terbiyesini iizerine alacak 
miiesseseleri pek az bulunan bir memle
kette terbiye i§lerini ilk zamanlarda ne§ri
yat vasJtalarile ele almak ve bunu c;:ok e
sash surette planla§hrmak laz1m geldigi 
kanaatindeyim. 

Koy terbiyesinde, daha dogrusu koy
liiniin kalkmmast i§lerinin mekanizmas1 
olan ve umumi surette bir cemiyetin te
rakkisinde ba§hca rolii ifa eden biitiin 
kiiltiir faaliyetlerinde, bize rehberlik ede
cek ana bir plan olmahd1r. Koylii ic;:in 
gazete, mecmua, kitab yazmak, basmak, 
dag1tmak .. c;:ok basit ve kalay goriiniir bir 
i§tir. ,Simdiye kadar koyli.iniin okumast 
ic;:in resmi veya hususi surette yazJ!mJ§ ve 
keylere dagJtJlmJ§ olan birc;:ok ne§riyatJ· 
m1z vardtr. Fa kat, itiraf etmelidir ki, c;ok 
temiz bir maksadla yapilml§ alan biitiin 
bu hizmetler bizim bugiin ki:iy terbiyesin
den bekledigimiz faydalan teminden c;ok 
uzak bulunmaktadrr. Sebebi de a<;JktJr: 
Ortada bir ne§riyat plant meo.rcud de
gildir. F aaliyetlerde dagmtkhk vardtr. 
S~ilen mevzulann yaztlt§ tarzlanndan 
ba§hyarak bunlan koyluye okutmak ve 
anlatmak gibi teferruata kadar biitiin bir 
«i§ manzumesi» nin bekledigi oyle miihim 
ve esash i§ler vard1r ki, bunlarm herhangi 
birisi ne tetkik, ne de miinaka§a edilmi§ • 
tir. 

Oteki i§ler gibi bunun da bir devlet 
meselesi oldugu dii§iini.iliirse mevzuu §U 

sure tie ortaya koymak lazrm geliyor: 
I - Ki:iy terbiyesinin hedefi nedir? 

Bu faaliyetleri sevk ve idare edecek un
surlar kimlerqir? Koylii ic;:in neler ve na
stl yaztlmahdtr~ Koyliiye bu yaztlanlar 
nasi! okurulmahdu} 

Bu sorgulann cevab1 koy terbiyesi ~a
h§ma planmm ana c;izgilerini gi:isterir. 
Koy terbiyesinin hedefi nedir, sorgusuna 
bir cevab ararken, once koy davastntn he
defini tesbit etmeliyiz. Koy davasmm u· 
mumi hedefleri §unlardrr: 

Tiirk koyi.ini.i geni§ manasile te~kilat -
land1rmak, koyliiye .milli §uurunu ver • 
mek, onu ikttsaden kuvvetlendirmek, 
ki:iyliiyli topragma sapasaglam yerle§tir
mek... 

Bu hedeflere ula§mak ic;in faaliyete 
gec;en butiin miiesseselerin hepsi ayn ayn 
rollerini ifa ederken terbiye i§leri de ken
di hedeflerine dogru yi.iriiyecektir: 

I - Milli terbiye sistemi ic;inde bir 
koy terbivesi sistemi kurmak, 

2 - Ogretici unsur ve .miiesseseleri 
yeti§tirmek, tslah etmek, vazife ve sala -
hivetlerini tayin etmek, 

Yerli Mallar Sergisini~ 

Onuncu Yerli Mallar sergisinde el'an 
yeni paviyonlar kurulmakta ve ac;Jlmak
tadrr. Dun sergide yeniden be§ finnanm 
paviyonlan ac;Jlmt§trr. 

Sergi, diin ak§ama kadar iki yiiz bin 
ki§i tarafmdan ziyaret edilmi§tir. Goc;en 
sene altr yiiz bin ki§i tarafmdan gezilmi§ 
olan sergiye kar~t bu sene daha biiyi.ik 

3 - Az zamanda koyliiniin bilgi se
\'iyesini yiikseltmek. 

Bu hedeflere varmak icin hangi unsur 
ve vasrtalan kullanacagl7? 

Tiirkiyede koyliiniin terbiyesinden ev
vel koyciiniin terbiyesi, ki:iycli yeti§tiril
mesi laz1mdir. K0yliiye her sahada ger
c;ckten onderlik edecek bir ziimre bulun
mazsa devletin biiti!n i§leri aksak yiirur. 
T erbiye meselesinde onderlik edecek 
unsurlan tetkik ederken mcvzuu ne§riyat 
babmmdan §i:iyle ayrrab1liriz: 

I - ilmi ne§riyat. 
2 - Pratik ne§riyat. 
Bunlann birincisi koyciiler, ikincisi 

koyliiler ic;indir. 
ilmi ne§riyatta o kadar muhtelif ve 

miihim mevzular vardu ki onlan burada 
teferruatile saymak mumkiin degildir. 
Y almz umumi surctte §U esaslan gi:iste· 
rebilirim: 

I - Koy sosyolojisine giren biitiin 
mevzulann ilmi metodlard gi:ire tetkik ve 
izah1. 

2 - T ecriibi sosyoloii bahisleri. 
3 - 1c;timai psikoloji bahisleri. 
4 - Ekonomi, koy ekonomisi bahis

leri. 
5 - !dareye, niifusa ve iskana aid 

meseleler. 
6 - Koy terbiyesine aid meseleler. 
Bu altJ kategori:ve gir~n yiizlerce esas

h mevzu vard1r. Bunlarm hic;:birisine bu
giin el siiriilmemi§tir. Biitun bu meseleleri 
Tark koyciisi.ine ogretmek, memlekette 
e~ash bir fikir cereyam uyandumak Ia -
ZimdJr. 

Pratik ne§riyatla koyliiye dogrudan 
dogruya faydah bilgiler verecek mevzu
lan kasdediyorum. 

Gerek ilmi, gerek pratik ne~riyatm bir 
elden idare edilmesi, hie; olmazsa ba§lan
gtcda bir k1Slm ne§riyat ic;in muhtelif mii
e~seselere urnumi surette direktif verecek 
bir devlet miiessesesinin kurulmast lazim
dJT. Her miiessese kendi bildigi gibi di.i
~iiniir, te§kilatt kurar ve ne§riyat yaparsa 
mevzu dag1hr, enerji dag!lu, zaman israf 
edilmi§ olur. Bugiin koylii ic;in ne§riyat 
yapan devlet daireleri vardtr. Lakin bu 
hizmetle~ bizim ve koyliinun bekledigi 
derecede olam1yor. Biitiin hiisnii niyetle
rc, masraf1afa ragmen hedef heniiz c;ok 
uzaklardad1r. Herkes ki:iyliiniin uyan -
mastnt, okuma yazma ogrenmesini, kendi 
meslegine aid bilgiler edinmesini can ve 
goniilden istiyor. F akat bu arzularm tat
mini ic;:in heniiz muayyen bir fikir ~e i~ sis
temi kurulamadtgmdan dolayt biitiin e • 

mekler bo§a gidiyor. Sonra §ikayetler du
yu)uyor: Ki:iylu ic;in ne§riyat yapJiamJ -
yor, yahud koyliimiiz okumuyor, okuya
miyor. 

Koy terbiyesinin ne~riyat bahsine aid 
klsimlannda onceden herhalde halledil • 
mesi liizumlu alan §U noktalar iizerinde 
durmak icab ediyor: 

Devletc;e bir «koy ne§riyat biirosu» 
kuru1mahdtr. Bu biiro ne~riyat sistemini 
kurduktan sonra iki cepheden yiiriimeli
~ir: .~irincisi onder ziimre (koycii) ic;:in 
rkmcisl ki:iylii ic;in ne§riyat. Her iki ziimre 
i~in ayn ayn mecmualar, kitablar, afi§
ler haztrlanmahdu. Universiteden ve 
diger ilmi mi.iesseselerden bu sahada fay· 
dalanmak pekala rniimkiindiir. Yalmz 
i§i onceden biitiin teferruatma kadar tes
bit etmeli, her ihtisas sahibine yazacag1 
mevzuu vermelidir. 

Koylu i<;in yaz1 yazmak <;ok zordur. 
Y almz ac;:1k veya sa de yazmak kafi de
gildir. Ki:iyliiniin bilgi seviyesini, manta· 
litesi~i ve hakiki ihtiyaclanm <;ok iyi i:ig
renmt§ olmak laz1md1r. 

Salahaddin Kandemir 

miiddeti uzatdm1yacak 

bir alaka ve ragbet oldugu goriilmekte
dir. Sergi muddetinin uzahlacagt hakkrnda 
baz! gazeteler tarafmdan ortaya ahlan 
§ayialar sergi komiserligir.ce tekzib edil
mektedir. .$imdiye kadar hi~bir serginin 
miiddeti uz.attlmadJgt gibi Onuncu Y erli 
Mallar sergisi de agustosun yedinci gii
nii kapatJlacakttr. 

tr=! arb n:uharrirleri bir aletle uc;• 
~ may1 tlk olarak dii§iinen ve bOy-

le bir aletin resmini yapan yi.ik
sek dii~iinceli adamm Leonard de Vinci 
oldugunu si:iylerler, onun tasarladJgi tay· 
yarenin resmini de -miinasebet dii~tiikc;e· 
basarlar. Buyiik ressamm makine ilmile 
fizikle ve uc;ma filile ilgili bilgilerle n~ 
dereceye kadar alakaland!gi bilineme;r_se 
de yadigiir birakt1g1 resimden uc;maga 
heveslendigi ve bu mevzu iizerinde uzun 
dii§iinceler gec;irdigi anla~I!Iyor. 

Bizde, bizim diyanmtzda insanlann 
uc;abileceklerini ilk defa olarak yazan 
Evliya (:elebidir. Bu c;:ok gorgiilii Tiirk, 
Dordiincii Murad devrinde Hezarfen 
Ahmed (:elebinin kanadla uc;:u§ tecriibe
leri yaptigm1, Lagari Hasan (:elebi adh 
birinin de barut kuvvetile havalanthktan 
sonra -para§iitiimsii bir aletle- denize 
ind1gini yazar. Dorduncii Murad 1623 • 
1640 y1llan arasmda saltanat siirmii~. 
Leonard de Vinci ise 1452 • 1519 sene· 
Jeri arasmda ya§amt§ olduguna gore in· 
sanlann u~u§unu tasavvurda, ltalyan res~ 
samm Turk seyyaha takaddiim ettigi go~ 
riiliiyor. 

F akat §Urasi muhakkak ki tayyarecilik· 
te Avrupa ve Ameri'ka heniiz kurban ver~ 
memi§ken ve her iki ktt' ada bavalara 
yiikselmek heniiz bir hayal iken bizde u .. 
<;U§ tecriibesi yapan ve bu ugurda kaza~ 
ya ugnyan fen a§tklan mevcud ol'W bun~ 
lardan bir tanesinin adr da kitablara gec;..o 
mi~tir. 

Bebekli Attf Beyi hattrlatmak istiyo
rum: Bu zat 1861 y1lmda bir ktsm1 mu• 
ka vva inceliginde giirgen agactndan, bir 
ktsmt da ince sac;tan yaprl.mt§ bir tayyare 
ile Bebekte u<;ma tecriibesi yapm1§b. 

Rahmetli fen a§Ikmm kendi evinde yap
hgl bu aletin kanadlan, kuyrugu ve elle 
ayakla idare olunur c;arklan vard1. T ec• 
riibe, muvaffakiyetle neticelenemedi ve 
Atrf Bey ancak on metre kadar uc;:abi!· 
dikten sonra dii~iip yaraland1. 

0 gi.indenberi yetmi§ yedi sene gec;ti, 
u<;mak dii§iincesi insanhk aleminde bir 
hakikat oldu ve bizim diyanm11.da da 
tayyare, at gibi, araba gibi tabiile§ti, sa· 
dcle§ti. F akat Cumhuriyet devrine kadar 
tayyarelerimiz hem azdt, hem yabanci 
illerden geliyordu. Bugiin kendi hava• 
mtzda Ti.irk miihendislerinin, Ti.irk ;~. 

sinin elinden ~1kma tayyarelerin de uc;· 
tugunu goriiyoruz ve yann ic;:in <;ok biiyiilt 
iimidlere dii§iiyoruz. 

Ben, her paviyonunda yurdumuzun 
san' at alemindeki yiikseli§i canh canh te
bariiz_ eden Y erli Mallar Sergisini gezer• 
ken ve orada te~hir olunan Nuri De.mirag 

fabrikasmdan c;tkma tayyare ile planar• 
Jeri goriirken bu hakikati bir kere daha 
gormii§ ve o iimidi bir kere daha ruhuma 
i§lemi§ oldum. 

Hezarfenlerin, Liigari Ahmedlerin, 
Bebekli Attflann ruhu §adolsun. 

M. TURHAN TAN 

Deniz tarifeleri 

Ucretlerd~ bu sene 
yap1lamiyor tenzilat 

Denizbanka bagh mi.iesseselerin iicret 
tarifelerini tetkik ic;:in §ehrimizde toplanan 
tarife komisyonu bugiin son ic;:timamt ya· 
parak faaliyetini ikmal edecektir. Komis· 
yon, bu ay ic;inde yaptJg1 toplanhlarda 

s1rasile tahlisiye, fenerler, ktlavuzluk, )j. 

man i~leri, denizyollan tarifelerini tetkik 
etmi§tir. Bugiinkii toplantJda da Akay 
tarifesi tetkik olunacaktu. 

Denizban ka baglr miiesseselerin iicret 
tarifelerinde miihim bir degi§iklik yaptl· 
mami§ttr. Fa kat komisyonda Denizbanlt 
miimessilleri, bir senelik tecriibeden son· 
ra gelecek devrede her krsmtn iicretlerin~ 
den ehemmiyetli tenzilat yaptlabilecegi u· 
midini ileri siirmii§lerdir. 

$irketi Hayriye ve Hali~ 
tariieleri 

.$irketi Hayriye ve Halic ~irketi yolcu 
ve yiik iicrd tarifelerini tesbit i<;in de dun 
Deniz Ticaret miidiirliigi.inde Miifid 
N ecdet Denizin riyaseti altmda bir top • 
lantt yap1lm1~ ve tarifelerin tetkikine ba§
lanmislir. 

Oliimle biten iki kaza 
Gerede kazasmm S1nk koyiinden 

Sabri isminde birisi, evvelki geee, Hay
darpa a gannda, kapah gec;id yerinden 
gec;erken gara giren trenin sadmesine 
maruz kalarak agrrca varalanm1s kal· 
dmldrg1 Haydarpa~a Nfrmune ha:'~tane
sinde olmii~hir. 

Hamid ismindeki vatmamn idaresin
deki tramvaya Divanyolu durak yerine 
15 metre kalarak atlamak istiyen hii • 
viyeti mes;hul 60 ya§larmda birisi, dii ... 
§erek yaralanmt§, tedavi i~in kaldmld1-
g1 Cerr&hpa§a hastanesinde olmilijtiir. 



BURSADA BiR KAC GUN 

Miizeleri gezerken 
Karagoziin mezar ta~n - Ahmed Vefik Pasa 

' 
« Yiiriiyen Dede » 

Y e!?il tiirbeye 
yi nasd 
~akdan 
2-

yiiriitmii!? ? 
~iviler 

Burs.ada me~hur Ye§il cami 

- Bursanin zengm bir miizesi var, 
Clemislerdi. 

Baz1 vilayet merkezlerinde kurulan 
mlizelerin, nasd dermec;atma §eyler ol -
dugunu bildigim i~in, «zengin». wziine 
biiytik bir ktymet vermemi§tim. 

Fa kat, kendisi tek basma belki de dUn· 
ya mlizelerinin hepsine be del olan << Y e· 
~il c.ami» yamndaki eski medresenin ic;i· 
ne girdikten sonra, yamldtgimi anlamak
ta S(ecikmedim. 

Nazik mudiir muavini Avni 1\kbugun 
<Ielaletile her tarafm1 gezip dola~tlglm bu 
miize, gerc;ekten zengindi. 

KapJdan girince, S(enis bir avlu .•. Ve 
bu avlunun sagmda, solunda Romahlar, 
eski Yunan, Bizans, devirlerine aid bir
~ok heyk~ler .. Mevcud heykeller arasm
da, miladdan yiizlerce sene evvel ya$a • 
m1~ birc;ok kavimlerin mezar taslan var. 

Medresenin cephe k1smma bakan met
halde de, tarihi ktyrneti haiz olan Tiirk 
ve islam mezar taslanm te~hir etrni~ler. 

Bu mezar ta~lanndan bir tanesi, bil • 
ha sa dikkatimi c;ekti: Karagoziin rnezar 
tas1!.. 

ister yasam1s, isterse yasamam1s olsun, 
Karagoz. evvela Bursanm, sonra da bU.. 
tiin cski Tiirkiyenin say1h hususiyetlerin
d~n biri idi. Cekirge yolundaki mezarhk
tan getirilen bu ta~ta Karagoziin hang] 
tarihte ve nerede oldi.igiine dair bir i~aret 
yok. Dzerinde yalmz ~u herkesin bildigi 
mtsralar sec;iliyor; i§te basmdan birhc; 
satJr: 
Nak§t hiisniin remz eder hiisniinde ruyet 

perdest 
Hacei hiikmii ezeldendir hakikat perdesi .• 
Siyreti surette miimkiindiir tema$a eylc

mek, 
Hail olmaz ayni irtana basiret perdest ... ... .. . ... . .. .... ... ... ... .. . . .. 

Ka..ragoziin mezar ta&ml, miizenin ki
nk tarihi ta~lan arasmda, bir daha go
riince bizde Karagoz sevenlerin piri sa
yJlan Belediye avukah Ramiyi hahrla • 
mamak elirnden gelmedi. Hazret yiiz ~u 
kadar kiloluk gogdesile, Karagozi.in bir 
zamanlar diinyada ya$amts oldugunu is
pat etmek ir;in, az m1 <;Jrpmm.ts. az m1 a
Im teri, goz nuru dokerek, kiitiibhane kii
ti.ibhane dola$ml$h? 

MaksadJ gayet ac;1kh: Ne yapJp ya
p}p sevgili Karagoziiniin ba§ucuna bir 
mezar ta$1 dikecekti. 

F akat i§ler, birdenbire tersine donmli$, 
Hayal perdesini kuran Karagozi.in ha

yali bir &ahsiyet oldugu iddiasJ ortaya a
tilml$tl. Senelerce Karagozi.i terenniim 
eden bir adam i~;in, bu ne ac1 bir sukutu 
hayaldi! Fa kat avukat Rami, bu sukutu 
hayale kolayhkla kendini kaptJrmadJ. 
Karagoziin canh bir rnahluk oldugunu 
senelerce iddia edip durdu. 

Hala da belki o iddiadadu. 
Bana sorarsamz; Karagoz, her$eyden 

evvel, bir Tiirk mitoloji kahraman:d1r. 
Y a$amam1s olsa bile o!memeli, o!diiriil
memel idir! 

Miizede, bana bir mezar ta$i daha 
~osterdiler: Yiiriiyen Dedenin tas1 imi$1.. 
Yiiriiyen Dedenin kim oldugunu bilmi -
yorum amma size buna dair bir f1kra an
latllbilirim: 

Ahmed Vefik Pasa, Bursada vali 
iken. «Uiucami» oni.inde genis bir yol 
a<;tJracak olmu~. Fa kat aradan giinler 
gec:;ti~i halde yol, bir tiirlii ac;tlamam:~.-

Nihayet vali, bunun sebebini sormaga 
mecbur olunca: 

- Efcndim. demi~ler, yol iizerinde 
mubarek bir zat var. Adma Yiiriiyen 
Dede diyorlar. EvliyadJr, bizi c;arpar d1 
ye amele korkuyor, c;ahsm1yor! 

Ahmed Vefik Pa$a, bu cevab1 almca, 
hemen ucu topuzlu bastonunu kaptJgt gi
bi, soka~a ftrlamJs, dogruca Ulucamiin 
oniine ... Bakm1s, amele kazmalan bir 
yana atJp, yan gelmi~ oturuyorlar. 

Kaslanm c;atarak sormu~: 
- Nic:;in ~;ahsmJyorsunuz?.. 
Amele, hal dilile « Yiiriiyen De de» 

den. c:;ekindjklerini ani a tm1slar. Vali, he-
· men bastonile dedenin mezanna ~yle 
r :r rlolwnarak iic kere: 

- Yiirii ya dede! .. diye seslenmi~. 
Sonra da etrafma toplanan ameleye: 
- Dede hazretleri, ~imdiye kadar el-

hette yiiriimii~tiir. Durup da ayak altmda 
ezilecek degil ya!.. Y ap1~m bakahm kaz
malara .. 

V ali korkusu, dede korkusundan bas
km c;Ikmi$, amele kazmalara sanhp yolu 
ac;m1slar. 

••••••••••••• t ••••• -•••••• 

Bursa miizesinde, gayet nefis Turk 
hat orneklerinin te&hir edil digi salon! ar 
gordi.im. Oyle hat iirneklerile e&lerini an
cak istanbul Islam Eserleri miizesinde 
bulmak kabil olur. 

Bundan ba~ka eski Osmanh paralan 
kolleksiyonile, inegolllipglu Hac1 Saffe
tin • Muammer Erisin babasJ - hediye et
tigi kirk be~ parc;ahk silah kolleksiyonu 
da, miizenin k1ymetini art1ran eski e§ya 
arasmda bilhassa zikredilebilir. 

Miizeden c;tkhktan sonra, Y e~il camii 
ve Y e~il tiirbeyi gezdik. Milli zevkin, 
iizerinde, ince bir oya gibi islendig] bu 
muhtesem c;ini saray1 kar&lsmd.a gozler, 
adeta riiyet hassasm1 kaybediyor. « Y e
~il» in bu kadar tat!ISJm ancak Tiirk ya
ratabilirdi! 

Benim as1l sa~t1g1m nokta, « Yesil ca
mi» in nas1l olup da boyle amlarca son
ra, ktlma dahi hata gelm.eden kalabild'-i, 
muhafaza olunabildigidir. 

Camiin c;inilerini yapan Mecmun 
Mehmed admda birisi imi~! Bin ak1llrvJ, 
boyle mecnuna feda etrnez misiniz? .. 

Camiin mirnan olan Hac1 1 vaz Pa~a. 
fkinci Murad tarafmdan gozleri oydu -
rulmak suretile, ba~ardJgi bi.iyiik i~in mii
kafahm ( ! ) gordiigiine gore, bu Mec
nun Mehmedin de Osmanogullanmn bir 
nankorliigiine kurban olduguna hie; $UP
he etmeyiniz. 

Y e$il camiden ~;1karken, miizenin bir 
m~muru, bana o giizelim saheserin ta~ 
duvarma, elektrik teli ger;irmek bahane· 
sile saplanan c;ivileri gosterdi. 

Bir gi.izel kJZJn bagnm, zalim bir han
c;er de ancak boyle delebilirdi! 

Her tarafmdan agte f1~bran «Ye&il» 
de, ~u c;ivileri c;akacak bir tek agac bu
lamadJlar m1 acaba?.. Bi.itiin di.inyanm: 
«Ah, bizim olsa .. » diye ic;i titredigi bir 
esere kar&J, bu hoyrath~(J yapanlan ka
nunlanmJz, affetmemelidir I 

SALAHADDIN GVNGiJR 

Uaaksarkta vahim 
' 

hadiseler 
£Ba$taratz 1 tnct sahllt:deJ 

J apon H ariciyesinin nefrettigi 
teblig 

Tokyo 27- Havas muhabiri bildiri· 
yor: 

Bu aksami.izeri Japon Hariciye Neza
reti tarafmdan nesredilen resmi bir teb -
lig, J apon hiikumetinin Manc;u - Sovyet 
hududunun, ezciimle $ark mmtakasmda 
Khanka nehrile Tiumen arasmda kat'i 
olarak cizilmesin'e biiyiik ehemmiyet at· 
fettiii;ini, bildirmektedir. 

T eblig, bu hususta senelerdenberi 
Moskova ile Tokyo arasmda yapJ]mak
ta olan mi.izakerelerin tarihc;esini cizmek
te ve bu miizakerelerin «Sovyetlerin a -
leyhtar vaziyetleri sebebile» hic;bir neti· 
ceye varmamts oldugunu kaydeylemek
tedir. 

Bu vesika, Sen-Ku-F eng hadis.esine 
dogrudan dogruya hic;bir telmihte bulun
mamakta ve son hadiselerin halli ve hu
dudun tesbiti ic;in J aponyanm yeni tek -
lifler yapmak iizere oldugunu da soyle
mektedir. 
lngiltere - Japonya gorufmeleri 

Tokyo 27 - Hariciye Nezareti na
mma soz soylemege salahiyettar bir zat, 
Hariciye N aztrile ingiltere biiyiik ekisi 
arasmdaki goriismelerde, simdiye kadar 
ikinci derecede ehemmiyetli meselelerin 
mevzuu bahsedildigini, esash meselel>!rin 
pek o kadar yakmda miizakeresine ba~
lanamJyacagmJ bildirmistir. 

CUMHURIYET 

Hahambasi nasd 
' 

DONYANIN EN 
28 Temmuz 1938 ;;.;;..;;,;;....._,... 

MODERN GEMiSi 
I 

Duymadaklaramaz ve 
bilmedlklerimiz 

iki kesif 
eroin ka~Iriyormus S ld ' d • • d. , a 1ray 1 en1ze In 1rme 

' Cenub! Afrikada 
profesor Diksey ta -
rafmdan c;ok miihim 
bir ke§ifte bulunul -
mu§. Nyasaland' da, 

Pariste yakalanan ha,- • • k } k d 
hahamm biitiin esrart merasimi c;o par a ol u 

meydana ~tkb 
toprak altmda aras- Nevyork'un Bruklin mahallesi Ha 
tJrmalar yapan pro- hamba§JSI izak Leifer'in eroin kac;mrken 
fesor, uzun ve hayli Pariste yakalandigJm iki gi.in evvel ajans 
nazik mesaiden son- haberi olarak yazmt§tik. Diinkii posta ile 

. ra, yer altmda, ta - gel en Paris gazeteleri bu mesele hakkmda 
nhten once ya§Iyan gayet iri hayvanlar-~ etrafh malumat veriyorlar. 
da~ m~te§ekkil bir .siirii bulmu§. Siirii, bit- Haha~ba~1 izak Leifer, Paristcki 
tab1 mustehase halmde. miicellidlerden birisine kiilliyetli miktar-

T arih ve tabakatiilarz alimlerinin bu da kitab gotiirerek bun! ann, menfada 
miistehase siiri.isiine takdir ettikleri ya§ bulunan bic:;are M usevilere gonderilmege 
200 milyon senedir! mahsus ibrani dilile yazth dua kitablan 

Diger bir garibeye de Manc;uri' de te- oldu~unu soylemis. ve bir miktar da kii
sadiif edilmi§. Amlardanberi suyu c;eki- c;iik torba emanet etmi~tir. Bu torbalann, 
len bir golde, iic; tane lotus tohumu bu- kitablann kapa,klan arasma itina ile yer
lunmu§. T ohumlar, sert bir kabuk ic;inde le~tirilmesini tenbih etmi$, muhteviyatmm 
muhafazah durdugundan, bir tanesi asid Kudiisten gelme mukaddes kum oldugu
siilfirige attlarak o kabuktan aynlmt§, nu soylemi~tir. Hahambas1. bu i~in dini 
suya konulmu§ ve 3 I gi.in sonra tohumun bir SJr oldugunu ve hi~; kimseye, hic;bir 
otuz santimetre uzunlukta bir filiz verdi- bahane ile iha edilmemesi liizumunu ila
gi goriilmii§. Diger iki tohum, sert ka- ve etmegi de unutmamt~ttr. 
buklan <;Ikanlmadan suya ahlmJ§ ve sa- Miicellid, kitablann her iki tarafmda-
dece §i§mi§, kabarmi§. ki kapaklann ic;ini, tarif vechile bo~alta-

Bu amlardan sonra dirilme smma rak, bo§luklara, kum dolu zannettigi tor
bereket versin, kablettarih hayvanlar da balan verlestirdi~ten sonra Hahamba&l 
mazhar olman)J~. Hangi hayvanat bah- bu kitablan oradan alm1s, bir otomobile 
c;esine stgarlar ve hangi biitc;e ile doyar- yiiklemis ve postaneye ta$ImJ~tJr. Y olda 
lardJ! bir yere ugnyarak oradan bir arkadasm1 
!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'~!!!!!!!'==-~-...... ~....,~--~""'!.~ da otomobile alm1s. ikisi birlikte posta

ve in,aat 
laztmd1r 

~ehirde imar 
disiplini 

£Ba~makaleden devaml 

ideal §ekle kavu§malanm teminden aciz
dir. 

Bu biiyiik eksikligi gidermek i~in diin
yanm en demokrat ve liberal memleket
lerinde bile tatbik edilen bir imar ve in
§aat disiplini kurmak, ferdin giri§e.cegi 
yap1 te§ebbiislerini yalmz umum! s1hbat 
baktmmdan degil, ayni zamanda umumi 
zevk baktmmdan da kontrol altmda bu
lundurmak ~rttlr. 

Bu hususta §U esaslan dii§iinebiliriz: 
1) Belediye §ebri semt semt, sokak so

kak ic;timai faaliyet bak1mmdan tetkik et
meli, her semtin ve her sokagm umumi 
vaslflanm meydana c;Ikarmahdtr. Filan 
sokakta §U kadar kattan yiiksek bina ya
pilamaz demek kafi gelmez: Biitiin bina
lar §U evsafta ve §U yiikseklikte olacak 
demek laz1m. 

2) in§aat usullerine yeni sistemler ila
ve etmelidir. 

Bugiin bizde in§aata ferdi kapital ha
kimdir. Yi.iz bin liras1 olan koskoca bir 
palas yaptmyor, iic; bin lirasJ olan onun 
yanma kii~iiciik bir ev dikiyor. ;lehrin 
ekseriyelini kti~iik ser.rnayeli vatanda~lar 
te§kil ettigine gore, §imdi ucuza satllan 
miistakbel ana caddelerin civan boyle 
ufak ve igreti gibi duran yaptlarla dolu-
yor. 

Kollektif kapital usullerini 
mek, onlara tatbik sahalan 
lazJmdtr. 

te§vik et
bulmak da 

Oc; bin liraya ancak igreti bir ev yapt
labilir. F akat iic; bin lirast olan on be§ 
yirmi vatanda§ birle§irlerse hem bu va
tanda§lar, her birinin bir katma sahi'b ola
cagi kollektif bir binaya kavu§mU§, hem 
de ~hir iftihar edilecek bir eser k.azan
ml§ olur. 

3) Belediye, halkm menfaati namma 
yap1 islerine giri§melidir. 

Dikkat ederseniz goriirsuniiz ki buJi.in 
istanbul haritasmm biiyiik bir k1smtm ke
nar mahalleler te§kil eder. Kenar mahal
le, fakir halkm oturdugu bak1mstz, sih
hatsiz, pis yerlerdir. Buralarda sthhat ve 
temizlik mefhumlannm en ufak maddele
rini gozetmeden, geli§igiizel yap1lmt§ her
bad barakalar vard1r. Kenar mahalle, 
cumhuriyet prensiplerine aykm dii§cn 
kohne bir tabirdir. Bunu ortadan kaldtr
mak ic;in ne bekliyoruz) Halk1 mahveden 
eski istanbul yangmlanm m1) 

Belediye, pek kolay temin edebilecegi 
bir sermaye ile (belki de bir §irket kura
rak) s1hhat kaidelerine uygun, konforlu 
evler yaptlrarak bunlan ucuz fiatla 
-hatta biraz kar da ederek- fakir halka 
kiralar. Metod ve programla c;ah§JidJgl 
takdirde yava§ yava§ o hepimize utanma 
hissi veren iptidai ikametgahlardan kur
tuluruz ve gi.ini.in birinde istanbul halk1 
ba§tan a§agJ saglam, konforlu ve §ehre 
giizellik sac;an modern evlere kavu§ur. 

imar ve in§aat disiplini Uzerinde bu
giinden kafa yormaga ba§lamazs.ak §e· 
hircilik politikasmm doguracag1 eser 
-korkmadan soyliyelim· kocaman bir hie; 
olacaktn. 

NADIR NADI 
•••• 

Bir zelzele oldu 
istanbul 27 - Bu gece saat 2 yi 30 da· 

kika 36 saniye ge~e §iddetlice bir zel -
zele kaydedilmi§ti.r. Merkez ussunun 
istanbuldan mesafesi 530 kilometre tab
min edilmektedir. 

neye goti.irdiikleri kitablan, taahhiidlii o
larak Amerikaya gonderilmek iizere pos
ta memuruna teslim etmislerdir. 

'F akat, Bruklin hahammm faaliyetini 
haber alan zab1ta memurlar1, haham1 ve 
ona yan yolda iltihak eden arkada$ml, 
miicellidin diikkanma ikinci defa gidip 
diger bir kitab yi.ikile avdet ettikleri es
nada yolda durdurmu&lar ve hiiviyetle
rini tesbit ettikten sonra ara~tumaga ba~
lami~lardJr. 

lkinci partiyi teskil eden knk kitabm 
kapaklan sokiiliince, ic;lerindeki torbala
nn herbirinde 80 gram eroin bulundugu 
~oriilmiistiir. Postaneye teslim edilen ki
tablarm ic;i de arastmlm1~. bunlarda da 
ayni sekilde eroin sakh bulundugu mey
dana c;Jkanlmishr. 

Hahambast ile arkadast olan c;ama~ir
Cl Herman Gotdiner bu suretle, 600,000 
frank degerinde I 8 kilo eroin kac;mrken 
yakayt ele vermi&ler ve dogruca hapisa
neye sevkedilmi~lerdir. 

Zab1ta, kitablarm, Amerikadaki ero· 
in kac;akctlanmn adresine sevkedilmekt~ 
oldug,.mu tesbit ettikten baska. c;amasncl 
Gotdiner'in kendi hesabma da aynca ka
<:ak<;Ihk yapt1~bm, Liyon gan civarmda 
bir kahvehaneye emanet b1rahlan ona 
aid ve ic;i eroin dolu bir bavulu ele p;ec;ir
mek suretile meydana c;IkarmJ~tlr. Bun -
dan ba&ka Hahambasmm birkac; gun ev
vel, Kudiisteki kac;akc;J mutavassJt!anr.a 
da gene bOyle kitablar i~;inde sevkiyatta 
bulundugu tahakkuk etmi~tir. 

Atletizm miisabakalarmin 
son k1sm1 

T. S. K. istanbul bOlgesi atletizm a
janhgmdan: 

30/7/938 cumartesi gi.inii saat 15 te 
Fenerbah~e stadmda istanbul atletizrn 
birinciliklerinin son k1sm1 tamamlana
caktir. Yap1lacak miisabakalar §Unlar • 
dtr: 100 M., 200 M., 400 M., 1500 M., 
10,000 M., 200 mania, 400 :mania, 4X200 
bayrak ve uzun atlama. 

A§agtda isimleri yaZlh hakemlerin 
haztr bulunmalar'1 rica olunur: 

Hiisameddin, !. Belor, Ali Besim, Fi
~~zan, Suad, Hezencoglu, Nazmi, Vasfi, 
Q. Besim, Ali Rtza SozeralD. 

Giinef kuliibiiniin daveti 
Giine~ kuliibiinden: 
Atletizm §ampiyonasl hakkmda go -

rii§meler yapmak iizere kuliibiimiize 
mensub atletlerin 29 agustos 938 cuma 
giinil ak~am1 saat 19 da kuliib merke -
zinde bulunmalar1 riea olunur. 
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T ehlikeli manevralar 
~ 

Londra - ingiltere ihtiyat ordusu
nun moti:irlii kuvvetleri tehlikeli ma
nevralar yapmaktadJr. Resmimizde mo
tosiklet iizerinde bir askerin alevler 
i\!ind.en ge\!tigini gi:iriiyorsunuz. 

Krup· tezgahlart miidiirii, Milli Miidafaa Veka· 
ve Berlin El~imiz Kil' deki letimiz miiste,art 

merasimde hararetli nutuklar irad ettiler 

[Ba§taraft 1 lncl sahttede I I Bu miidafaa vesaitinde ve bahusu! 

m 
~i 

Saat on bir buc;uga be~ kala merasim- denizalh gemisi in~asmda Alman kudre-
de haz1r bulunan Alman deniz k1t' asJ, ti emsalsiz ve fevkaladedir. Ciinkii §im , m 
Balhk deniz istasyonu kumandam Ami- diye kadar hiybir millet Almanlar kadar E 
ral Albrecht, Tiirkiyenin Berlin sefiri denizaltJ in§asmda derin tecri.ibeler toP' ge 
Hamdi Arpag, Milli Miidafaa Vekaieti lamamt§tJr. Tiirkiye Cumhuriyeti donan' tir 
Deniz Mi.istesan Said Halman ve Visa- masma mahsus «Ay» snuf1 denizalh ge' ve 
mira! Sahuster tarafmdan gemi tetkik ve milerinin bir Alman telgahmda in§a edil· su 
muayene edildi. mesi dolay1sile ayn bir memnuniyet duy-· 

T ezgahlar direktorii Schroder irad et- maktay1z. 
tigi nutukta ezciimle su sozleri soyledi. Alman milletinin biiyiik §efi ve Fi.ih• 
«~Alman ad.eti iizere Almanya dev- reri Adolf Hitler'i benimle beraber ii~ 

leti sefi ve umum miisellah kuvvetler defa Sieg Heil diyerek selamlamamz.l 
ba~kumandam Hitler'i yad ve hiirmetle- rica ederim.» 
rimizi ve selamlanmJZl arzederek soze Deniz miiste§annm nutku §iddetle al• 
ba~hvorum. ki§landt ve Alman milli mar~J c;almd:. 

Krupp miiessesesinde yiiksek Tiirk ve Mi.iste§arm <<Ay» smtfJ demekten mak· 
Alman misafirleri selamlamaktan biiyiik sad1, bu dort ~teminin Bi.iyiik ;lef Ata· 
$eref ve sevinc duymaktayim. tUrk tarafmdan konulan isimlerinin sonu 

Bu merasimin askeri mahiyeti itibarile «ay» hecesile bitmesinden ileri gelmek• 
ayn bir hususiyeti vardtr. Denize indiri- tedir. 
-!'en gemi bir ticaret teknesi degil, vatanm Nutuklar bittikten sonra, saat on ikiyi 
miidafaasma mahsus bir harb gemisidir. be$ dakika gec;e Miistesar deniz albayl 

Bu gemi Umumi Harbden sonra AI- Said Halmanm refikasJ geminin analtgtnl 
man tezgahlanna di~er bir devlet tara• yaparak .rnutad oldugu uzere teknenill 
fmdan siparis edilen ilk harb gemisidir. ba§ taraf~nda bir §ampanya §i§esi kudl· 
Siparis edilen gemiler dort parc;ahk bir Salduay «Hurra l» avazeleri arasmda, 
grup te~kil ediyor. Bunun ilk denize indi- bando Tiirk ve Alman mar§lanm c;alar• 
rileni de bu gemidir. ken yava§ yava§ kayarak denize indi. 

Germanya tezgahlan denizalt1 gemi- Saldnay ad1, 17 kanunusani 1938 ta " 
Jeri in~asmda ~;ok tecriibelidir. Almanya- rihile Reisicumhurumuz Atatiirk taraftn• 
mn ilk denizaltJ botunu 1906 senesinde dan Ba§vekil Celal Bayara gonderilell 
biz yaptJk. Bunu yapan miihendis T echel mektubla verilmi§tir. (Bu mektubun kli· 
bugi.in misafirlerimizin arasmda bulunu • §esi yazimtzm ba§ tarafindadtr.) 
yor. Berlin biiyiik el<;imiz Hamdi Arpai 

Bu geminin insas1 Alman teknii:(i ic;in da Continantal otelinde verilea ziyafette 
bir medan iftihardtr. Tiirk bahriyesine atideki nutku irad etmi$tir: 
boyle bir gemi vermek miiessese ic;in bir «- Saldtraym denize indirilmesi me• 
$ereftir. rasimine davet edildigirnden dolayl 

Geminin in&asma nezarete memur Friedrich Krupp miiessesesine ve muhte-
Ttrk deniz heyeti azalan geminin insa rem miimessillerine te§ekkiir ederi.Jll• 
tarzmm en miikemmel olduguna kanaat 
hasll etmislerdir. Saldtray denizaltt gemisi biitiin diinyaya 

emsalsiz §an ve §eref vermi§ olan Alm'll 
Turk milleti ve Devlet Reisini, zafer tekniginin bir eseridir. Siz Alm~nlat 

ve saadetler diliyerek selamlanm.» 
Alki~lanan bu nutku miiteaktb lstiklal 

mar~tmtz calmd1. Mars hiirmetle dinlen
dikten sonra Milli Mi.idafaa Vekaleti 
Deniz Miistesan deniz albay1 Said Hal
man atideki nutku irad etti: 

«- Tiirk bahriyesi icin Krupp-Ger
mania tezgahlan tarafmdan insa edil -
mekte olan ilk denizaltJ gemimizin denize 
indirilmesi miinasebetile bugiin 23 lem
muz 1938 de toplandJgJmtz S!Tada istik
lalimizi ve yeni devlet hayatlm kendisine 
medyun bul~ndugumuz Devlet Sefini 
hatJrlar ve kemali hiirrnetle kendilerini se
lamlanz. 

Kuvvetli bir sulh arnili olan Tiirk 
Cumhuriyeti deniz kuvvetleri arasmda 
mevki alacak olan bu modern denizalt1 
gemisinin denize indirilmesi milli bir 
bayrama tesadiif ettirilmi§tir. Boyle bir 
milli y1ldoniimiinde milli miidafaamtzm 
zenginle§fllis olmasJ ~ok sevinmege lay1k 
btr hadisedir. Y eni kazandtgJmJz bu ge
minin Alman donanmasmm yiiksek mi.i
messili huzurunda denize indirilmi§ olma
st hususi bir saadettir. Biitiin diinya tara
fmdan tamnmi§ Alman teknigine ve Al
man i§<;iligine c;oktanberi k1ymet vermek-
teyiz. ~iinkii biz bunlan yalmz gorerek 
ve okuyarak ogrenmedik. Alman sana
yiinin eseri olan rniidafaa vasJtalahm en 
agtr zamanlarda bilfiil tecriibe ederek 
ogrenmi§ bulunuyoruz. 

Krupp miiessesesinin mevcudiyetindet! 
nekadar iftihar duymakta iseniz biz Tiir~ 
ler dahi bir amdanberi bu miiessesenitJ 
mii§terisi olmak itibarile o kadar sevin' 
hissetmekteyiz. 

Sald1ray filvaki bir barb gemisidit• 
Lakin gerek Atatiirkiin, gerek Fi.ihrer'it! 
en kuvvetli ve samim! prensipi sulhtu~ 

Binaenaleyh benim memleketim bll 
vasttalan ancak kendi ~erefini, huk~kll' 
nu ve nihayet mevcudiyetini miidafaad• 
kullanacaktJr. · 

Tiirkc;ede bir darb1mesel vard1r: 
«Haztr ol cenge eger ister isen sulh~ 

salah !» 
Zaten, biz oyle bir devirde ya§iyorut 

ki sulh idealirniz ancak kuvvetle temill 
olunabilir. lki memleket arasmda dosta' 
ne miinasebatm c;elik bir remzini te~kil 
edecek olan Saldtray denizalt1 gemisine 
yiiksek sulh gayesi ugrunda muvaffak~ 
yetler diler ve bu eseri viicude getiret! 
miiesseseye §i.ikran hislerimi bildiririm.» 

Gori.i§tiigiim Alman mutebasSlSlan gt' 
rek denize indirilen Sald1ray, gerekse di' 
ger e§leri Bahray, AtJlay, Y1ldtray dt' 
nizaltt gemilerinin, diinyamn en miikertl' 
mel ve en modern denizaltJ botlan o]du' 
gunu soylemekte miittefiktirler. ~imdiye 
kadar denizaltt teknelerinde icad edi]et! 
biitiin yeni cihazlarm, aletlerin hepsi btl 
dort gemiye konulmaktadtr. 
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Bu sene 'Amerikamn liiks phijlarmd.a elbise ·kuma§larmx and1ran ~ic;;e:~t!i 

triko ve bezlerden mayolar giyerek i\!ine pamuk veya ot doldurulmu§ miJ'l' 
derler ·iizerinde giine§ banyosu yapmak pek moda o~mu§tur. Resmimiz 1:11( 

c;;oklan gibi bu modaya uymu§ olan iki gene ktzt gosteriyor. 
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28 Temmuz 1938 CUMRURlYET 

is:panya harbinde veni bir safha m1? ., 

·iikiimeb;iler Ehro'yu 
ge~tiklerini sOyliiyorlar 

HAYAT VE SIHHAT: 

Goz hastahklar1nda 
karasinegin rolii 

~u anda ismini hahrhyamadJgim bir 
hifZISSihha aJiminin me§hur bir SOZU var -
d1r: (Bir ~ift sinek, olmli§ bir oklizli bir 
asiandan daha c;abuk yer, bitirir). Sonra 

Siidet 
ltalline 

meselesinin 
dogru mu? 

Hanlayn, Lord Riinciman'In 
Franko karargahi ise, nehri ge~en hiikumet bizim Yunus Emre de: ( Bir sinek bir 

d • • b"}d" • kartah kaldmp yere vurdugu) der. Bu 
kitaabniD tamamen imha edil igiDI I Iriyor sozier ve haik dilindeki: (Sinek klic;iiktiir 

· I d b I d ) d b [Bagtarat' 1 fncf sahifedeJ [Ba$taratt 1 1nct sahttede I rin f1rkalan, hadisatm da ispat etJm~ o • amma, mi e u an mr ar Imeseli, cir-
Halihamda §ark cephesinde yapil • dugu ve<;hile, ileriye dogru ve icra edile- mi klic;iik oian sinegin i§ledigi biiyiik halt- Prag 27 - Hanlayn taraftan meb-

makta olan taarruz masmda cumhuriyet· cek bir sJ<;rama hareketinin tabii bir i.issii Ian ifade ic;in soylenmi§tir. uslardan Kund, fngiliz sefirini ziyar<! t 
c;iier dort bin esir aimi§lardJr. olacak olan bir hatt1 ele ge~;irip i~gal et- Sinek nasi! bir hayvand1r? .. Bu suale ederek, Siidetlerin noktai nazarlanm 

Franko'culara gore vaziyet mi~lerdir. verilecek en k1sa ve dogru cevab hence Lord Riinciman'a izah etmege amade 

tavassutunu kabul ediyor 
ve emre itaat olunmadigl takdirde silah 

istimal etmek emrini almi& oldugunu tas

rih eylemektedir. Mliddeiumumi, maz -

nunun, blitUn ihtiyat tedbirlerini almadan 

hareket ettii:(i kanaatindedir. 

7 

1$iiCumhuriyetBJ 
IF1l a u ~K< ~ lQJ ~ lYI 1i'll lYI 

Diizce Belediyesinin bir ka .. 
rarmdan §ikayet ediliyor 

Diizcede noter refikl Orner Cebeci imza ... 
sile aldrgmuz mcktubda deniliyor ki: cBo· 
lu vilayetine bagll so bin niifuslu buyiik 
blr kaza merkezi olan Diizeemizde, park 
haline getlrllen yere bizim !~in miikemmcl 
say1labl1ecek b!r ~alg11l saz heyeti gethil· 
ml~t!. Herkes yiiz paraya i~tigi me§!"Uba ta. 
5 kurll§u seve seve verirken bu zevk yan· 
da kaldi. Belediye ~talgmm yalmz haftada 
bir gli.n i<;in miisaadesi olabilecegini ilEri 
siirerek diger giinlerde incesaz1 menettl, 
Bu vaziyet kar~ISmda masraf kar§Jlana -
mJyacaipndan lncesazdan bii.sbiitiin vazga ... 
s;ildl. 

Salamanka 27 - Resmi teblig: Dii§· Tayyarelerin bombardrmanz §udur: Sinek, erzeli mahlilkatt1r 1 Hem de olduklanm bildirmi~tir. 
, man kuvvetlerinden takriben bir alay Barselon 27 - Dun saat 15,30 da her bakimdan erzeli mahlukat. Ni<;in mi lngiliz mii~ahidin seyahat tarihi 

ar Ebr nehrinin munsabJ yakmmda bu nehri F rankist tayyareler, T arragone'yi hom - diyeceksiniz? Londra 27 _ Lord Rlinciman'm bir 

Polis memuru, sudu oldugunu tama

mile reddeylemektedir. 

Yurdumuzda h ayat seviyesln!n her cl ., 
he~e yiikseltilmesi esbab1 aramr ve bu· 
nun i~tin her <;areye ba~vurulurken Diizee 
belediyesinin bu garib karan kar~ISmda 
~a~mamak kabil midir?:. get;mi§lerdi. Bu kuvvetler, imha edilmi§· bard1man etJni§lerdir. Sekiz ev Yikilmi~ Bir kere mendebur hayvan, c;opl ijk, hafta sonra Prag' a gidecegi zannolun • 

0, tir. Takriben 400 maktul tadad edi\mi§ t1r. Alt1 alii ve 25 yarab vardiT. giibrelik ve hala gibi di.inyanm en mlilev- maktadJr. 

Muhakeme safhalanm takib etmek u
zere Pi! zen' e birc;ok Alman gazetecileri 
gelmi&tir. e· Ye yiiz kadar dii§man neferi bogulmak Bir /ngiliz vapuru batrrlrdz ves yerlerinde ya§ar. Sonra balgam, irin, l M Benef Alman sefirile goriistii 

il· suretile telef olmu§tur. Mekinenza cenu· Valansiya 27 - Delvin admdaki ln- kazurat ve le§ gibi en miistehrek madde- ·p 27 M B b b h A. I Fransanzn orta Avrupa ile aliikas1 
Paris 27- Havas ajansJ bildiriyor: 

Bir koyliiniin te§ekkiirii 
Bolvadin kazasmm ~tlftlik sahiblerindeli 

ziirra Sadeddin EUm lmzasile ald1gnmz 
mektubda deniliyor kl : cGe<;enlerde bir ~ 
!<;in Eski§ehir vilayetlnin Mahmudiyes!ne 
gltml~tlm. Oradakl temaslanm siiasmda. 
tanunadigim birisile konu§maga ba~lad1k. 
Ziirra oldugumu anlaymca topraklarmu 
gormek istedl. Beraber glttlk, giirdii, blr~;ol!; 
fenni na.slhatlerde bulundu. Soyledlkierin
den <;ok maliimat!J ve i{;ln ehll oldugunu 
anlami§tim. N!hayet mesleg!ni ve ismlnl de 
ogrendlm. Numan lsmlnl ta~1yan ve hi<;bi.r 
mecburlyeti olma.d!gJ halde bu kadar ya
kmdan alaka gosteren bu zata alenen te ... 
§ekkiir etme!U bir mukabil bore b111r1m.:. 

b · 1 M · k d d I b. 1 1 · · D h b . I d rag - . ene& u sa a , -
Y' uncia nehri ge~mi§ oian cumhuriyet<;I ~ gi iz vapuru a)or a asm an ge en IT er e gec;m1r. a a sonra, u pis yer er en p I .. M E. I h , k 

I t f d G d. r nmda dd I d d ~ . . manyanm rag e <;lSI • !Sen 0 r u ·a-
er, ihata edilmi~. kurmu~ olduklan kop~ tayyare ara m an an Iya Jma ve rna e er en ta§J 1g1 enva1 mikroblar- b l . t' M E' 1 h d 

1 B d . ··d h I . . 'k' .. r·· h I u etml~ lT. . !Sen 0 r, yann a 
riiler tahrib olunmu~tur. batin m1~t1r. u vapur, a emJ mu a a • a msana yetmi§ 1 1 tur u asta 1k a§Ilar. B k'l M H d t f d k b • 

h• k 1 k ·t · · ·· d '] "k A • • • • • a&ve 1 . o za ara m an a UI o-
Estramadure cephesinde San Benito le ontro om I esmm musaa esi e yu • Ahmlerm tetbkati!e sabrt olmu§tur ki: I kt 

ii~ c;tkmhsmm tathirine devam edilmekte • letilmi~ komiirii hamil bulunmakta idi. kanadlanm ve bacaklanm mUlevves mad- uMnacaH Ir. l b tt b l d 
clir. F rankist k1taat, bin;ok esir alm1§lar lspanyanzn lngiltereye verdigi delerle bula§tlran bir sinek, bir hamlede • an ay~ l eyan~ a ?u un u 
Ye mUhim miktarda malzeme elde etmi§- cevab ylizlerce milyon mikrob ta§Jyabiliyor ve mu, u unma 1 mr. 
lerdir. Londra 27 - ispanya hiikumeti ta- bu mikroblan yemeklerimize, e§yalannu- B~rlin .27 - D. N. ~- : M. Ha.~ • 

Bir mii,ahidin anlattrklarr rafmdan gonlilllilerin c;ekilmesine miite- za, ylizlimiize, goziimlize bJrakarak bize layn m b1r gaz~~ede ~end1sme __atfedHen 
Burgos 27 _ Biiylik umumi karar • allik lngiliz teklifine dlin verilmi§ olan bir c;ok hastahklan a§Ihyor. beyanah~ kend~sme a~d _olmadigi_m be -

gaha mensub asker! bir §ahsiyet, Barse- cevab, bu ak§am ne§redilecektir. Trahomlu memleketlerde karasin k yan etml~ oldugunu btldirmekted!r. l\.1. 
lona'dan gelen ve cumhuriyet~ilerin Am· Parise gonderMen lspanyol derece c;oktur ki, balk bu ehll ve emu~ Haknlar,n, he~angi bir :febi muhabiri-
posta mmtakasmda Ebr nehrini gec;mi§ milyonlart nis ( l) hayvanlarla adeta dost olmu§tur; ne ~t ~yy:~ eyana~ta ~. unmami~tJr. 
ld kl .]. I . b t k d Perpi·nyan 27- CumhurJ·ye""r· r·span- .. 1 k. .. I . .. I . k b .. BIT lnglhz gazetsme gore M. Han -o u anna ve mi 1s enn u rom a a a '" oy e 1, yuz enne, goz enne onan u mu~ b. h d I S"d AI 

\i·· k b ff ld · b 1 k · ·d 56 ·1 f k 1 · f. 1 · k •· k I layn, son a ar an evve u et man-uy\i ir muza eriyet e e etml§ u un- yol hli il.mebne a1 ve m1 yon ran evves m1sa u en at 1yyen ovmaz ar. l . ed k b. . .
1
.f .. d 

,lkl h b k .b . d b k 'kk h r d 118 s· d h uh f .. 1. . T h an tatmm ece Ir lh a vucu e ge -'\Ill anna clair olan a eri te ZI etml§· k1ymetin e ~u u ve s1 e a m e 1ze a a t a m1 soy 1yey1m: ra omlu .. 
1 

d·~. kd. d h .. 
1
.. , I. 

~r. ton au"mu·· • Fransaya gelmi•tir. Bun! an h' I d k . k .. d I . ld ~ tm me Igi ta IT e ertur u mes u !Yet -.. ., • , §e 1r er e arasme muca e est yap1 1g1 k d' · · b · dd d ~· · ·· 1 · 
Bu zat, cumhuriyetc;i1erin sadece Fliks muhtevi olan kasalar Parise sevkedii • i~in her esnaf, diikkamnda bir sinek kapa- ten en Ism! en a e ecegim soy emi~-

1' Ye Osko mmtakalanna sokulmu§ ve 25 mi&tir. (a.a.) m bulundurmaga mecburdu. Bu hayirhah tir. 
a, temmuzda Ebr nehri iizerinde birkac; Ebro nehri iizerindeki kopriiler esnaftan bazJlan, ak§am listli dlikkanlan- Frankesbad hadisesinin 

koprli kurmu§ ve nehrin sag sahilinde berhava edildi m kaparken, o glin kapana tutulan on bin- muhakemesi 
lrlevzi almi§ olduklanm ilave etmi§tir. Burgos 27 - Filiks mmtakasmda yliz lerce sinegi havaya sahveriyorlar. Bu ga- Bilzen 27 - Alman hududu civa • 
F rankistlerin tayyareleri, bu koprlileri kadar F rankist tayyare u~;maktad1r. Ebro rib hareketin sebebini kendilerinden so - rmda F rankesbad yolunda iki Alman 
tahrib etmi§tir. Cumhuriyet~iler, takriben lizerindeki biitlin kopriiler berhava edil • rarsamz: SUdet motosiklet~isine ate& ederek oldi.i-
bir kilometre ilerlem1§lerdir. mi&tir. «- Efendi diyorlar, biz emriniz iizere ren polis memurunun burada muhakeme-

ltalyan goniilliileri nastl harb Tarragon iizerine atrlan bombalar dlikkanlanm1zda kapan bulundurduk, si- sine ba&lanmakta ve bu muhakeme, ge -
ediyormuf Barselon 27 - Buglin saat 15,30 da nekleri de tuttuk, boylece kanuna kar§I rek Cekoslovakya mahfillerinde, gerek 

Roma 27 _ Gazeteler, Franko kuv- 10 Junkers tayyaresi Tarragon lizerine vazifemizi yaptlk. Ak§am listii bunlan Siidet Alman mahfillerinde bUyUk alaka 

I · T 1 S h · d k. mu··teaddJ'd patlayJci ve yangm <"Jkanci d t kl All h k b uyandirmaktadir e Yet ennin erue • agont cep esm e I " aza e me e a a ar§I orcumuzu · 
taarruzlan esnasmda ftalyan lejyoner ~ bomba atmJ&tir. Bir~;ok binaiar alev al • yap1yoruz, biz bu kadar cana k1ya:na- lthamname, hadisenin cereyan ettiV,i 
lerinin sarfetmi& olduklan faaliyet hak ~ ml&tir. Olii ve yarah miktan henuz rna· zlik !» &eraiti yeniden bildirmektedir. Polis me-

k~nda bir<;ok malil.mat ve tafsilat ver • lil.m degildir. Art1k boyle dost ve mihmanniivaz bir muru, motosikletlere gerek ~;ek~;e, ge· 
tnektedirler. Bu malil.mat, 13 temmuz • General Franko hasta Clegilmif muhitte sineklerin yapabilecekleri habase- k I d l 
dan 20 temmuza kadar cereyan etmi·& o- Burgos 27 - Havas muhabiri bildiri- · · d .... ·· re a manca urma anm emretmi&t;r. 

t1 SIZ U§unun... HAd· d 3 15 
Ian ha"dJ.seleri· ihtiva etmekte ve <<Littori- yor. K . kl b . f' rv rl.kt a Jse geceyansm an sonra sa at • • . ara sme er, u m1sa upe e 1 en l · · M ·kl 1 
Yo)>, <<Yirmi iir mart>> ve hatta ~imdi in- General F ran'ko hal en tamam. 1le s1h- b·1· ·f d h 1 1 .. 1 · te cereyan ey em1~hr. otos1 et er, em-" , • , , ,., "'' 1 1sh a e, tra om u ann goz erme yap1- -1.1. 'l d k1 · d 1· 
hila! etmi• olan «Forse Azziire>> fukala- h"tte olarak Buroos'da buiUnmakta ve kl k t'l ·· d • k re llaa't e ece er1 yer e ·po IS memuru • • ..., . .n 

1 
~IT ve ~apa anm emme sure 1 e gun e11 .• • d ~ .1 l · 1 d 

tlnm mlitevali harekatJ hakkmda sarih bir sabah ak§am UI71Um,l kararaaha gitmekte- f k I . . .k b J nun uzenne ogru 1 er em1~ er, memur a 
F 

,. , , , P .> " h na a a anm temm etti ten sonra. ortu~ . . !th ]' 
fikir vermektedir. dir General ranK:o nun ha1en cep e • l d b kl d .1 l ·h ates etmishr. amname, po Is memu -· ann a, aca arm a mi yon area tra om b b 1 d ~ "f · 

Bu l·cmaJ1• ne•retmekte clan Messajero den olduk~a uzak bulunan Burgos • .k b k wl b. d runun mer ut u un ugu mu rezenm, 
, . . mr ro unu ta~1yara , sag am Ir a amm, F k b d 1 k 1 1 d b 

gazetesJ·, bu 1· •1· •u yo ida nakletmektedir: ta oturmas1 keyfiyetJ ba&kumandan • h d k d b I b. ran es a yo unu ontro a tm a u • , , ~ • ya u uy u a u unan masum 1r ~ocu • 1 d k k'1 1 .J d k 

Fransamn bir Fransiz &ahsiyetini l\.1. 
Riinciman'In va-zifesine mii~abih bir va -

zifeye tayin etmemi& olmas1 kevfiyeti, 
muhtelif tefsirlere vel ac;mi~tlr. Ezclimle 
F ransanm bundan istinkafJ, baz1 yabanci 

memleketlerCle Fransada orta Avrupa 
meselelerile alakadar ollnamak zihniye -

tini gosteren bir keyfiyet olarak telakki 
edilmistir. Salahiyettar mahfiller, bu dii

siinceleri kat'! surette yalanlamaktad1r. 
M. Daladye'nin son bir nutkunda bil -

dirdigi gibi, Fransa, C:ekoslovakyaya 
kar~1 bUtlin taahhiidlerine sad1k kalmak
tadir. Bu binnetice orta Avrupa mesele-

lerile alakadar bulunmaktad1r. Bilakis 
F ransa, Cekosiovakyaya hususl taahhlid
lerle bagh bulundugundan dolayJdJT ki, 

hukukan C:ekoslovakyaya Milletler Ce
miyeti paktJ hliklimlerile merbut bulunan 
fngilterenin hath hareketine mii&abih bir 
hattJ hareket tutamamaktad1r. 

Almanyada bedbinlik 
Berhn 27 - Alman matbuatmm fik

rince, esaslan Prager T ageblat tarafm-

dan ne~redilen milliyetler statlisU gayrika
bili kabuldiir. Gazeteler, bUylik hir 

bedbinlik gostermekte ve Prager T ageb

lat'ta yap1lan ne~riyatla Prag'm, M. 

Rlinciman'm malum vazifeye tayini lize
rine, milliyetler meselesini kendi ba$Ina 

halletmek i~;in lanm gelcn tedbirleri esa
sen alml& oldugunu gostermek arzusunu 

il:iittii.P;Unli tebarliz ettirmektedir. 

Nihayet, Alman gazetelerinin dii$iin
cesine gore, Prager Tageblat'ta ne~redi
len prensipler, meselenin esasm1 hal!et -

memege hie; de kafi bir mahiyet arzeyle -
memektedir. (a.a.) 

Bir koyliiniin ac1kh tikayeti 

Hareket noktalanna elli kilometre hgm F!iks mmtakasmda cumhu • ~ .. .. k I b' b. h v un urma , na I vas1ta anm uur urma 
. ' . . .. • gun gozune onar ar ve 1tta 1 astalJgi 

tnsafede bulunan Teruel • Sagont hattl nyet<;Ilerm yapt1klan te~eMmse husus1 d d h l I ] T k b .b. '!'---~--------~ ..... ~!!"-----........,........,........, ......... ~~~'=........,........, 
b h · f d.! d' · · a er a a§I ar ar. Ip 1 unun g1 1, ec-

i.izerinde cereyan etJn1~ olan muharebe • ir e emmiyet at e 1 me Ili!ne J~aret te- rahatli goz iltihabmm mikroblanm da sag-

AyvalJgm Hayreddlnpa§a ma.halleslnden 
Fettah oglu Osman Dagl! lmzasile aldlg!· 
m1z mektubda den!llyor ki: cKazamiZda 
1933 senesinde a~tllm~ bulunan ve memle
ket halkma mii!id olan bir kooperatifim!z 
vardii. Bunun zannrma kallrsa 400 e yak1u 
ortag1 da var. Her sene ziirraa yaptrg1 yar
drm, mii.stahsilin kalkmmasl yolunda <;ok 
takdire §ayandll'. Bunu goren bizler de bu 
te~ekkiiliin yiik.sek yard1mlarma srgmmak 
isted!k. Kooperatife ba§vurduk. Evrakrm1z1 
ald1lar, muamelesinl lkmal ettiler. Banka· 
ya tasdlka verildl. Tam bu s1rada umum 
miidiirliikten bir emir gelml$, §imd!llk or
tak. kabul etmeyin <ieniyormu§. Blnaena -
leyh beklememlzi tavsiye ettiler. Biz de el· 
de avucdakini azar azar sarfederek bekle
me~e ba§ladik. Bugiin tamam 3 ay oluyor 
Hala bekliyoruz. Bir kere oraya dahil ol: 
m~ bulunan ortaklar bizi.m gibi blrer mii.s
tahsildirler . Biz de onlar gibi b1r ortak ol
ma~a . elveri§li c;all§kan ziirraJZ. liu halde 
aramizda fark olmad1~ma nazaran onlan 
kabul edip de bizi kabul etmemek nedcn 
!eab ediyor? Onlar evvelce dahU ol<iular 
ve biz biraz gecikmi~sek bunun nihayct 
bOyle bir eclrle cezalandmlmasi m1 icao 
ediyor? Banka umum miidiirliigii boyle bir· 
~eyi bir sebeble tehlr edebillr. Amma mem~ 
leket mii.stahsilinin kalkmmas1 !:;;inde biz~ 
Jeri murabahacilarm ellne di.i.$iirecek ka
dar bu i$i uzatmaz. Kooperatif kanunu 
biitiin ' mustah.slle koopera tiflere glrm~i 
emrederken bu suretle meseHl. Ayvallgm 
360 ~if~Jsi bu ati!etten miistefid olacak ~e 
digerleri ne hailer! varsa gorsiinler diye 
bu kanun fevkinde bir miitalea ve mtili • 
haza, bir emir, bir tamimin yer! olab1Iir 
mi? Banka. kredi ve para.dan otiirii zafa 
dii$mii§ degildir. Koca devlet banka.s1 kud· 
retli hiikiimet ell her zaman onu ko -
rumakta ve laz1m gelen miktan temin et· 
mektedlr. ~u halde bu tehire ve ortak alm· 
mamasma sebeb ne olab1l!r? Buraya gir
mek hakkmuzken buna miimanaat giiste • 
rilmesinl gayr!kanuni ve keyfi b!r hareket 
olarak telakki etmekteyiz. Tiitiinlerim !~tin 
100 lira para almak istedim. Vades!nde 140 
lira Odemem teklifinde bulunuldu. Bu sene 
70 agac zeytinligimin altm1 ne siirdilrebil· 
dim ne de kestirebildim. Fabrlkacrya ba§· 
vurdugumda bana bu agaelan 40 kuru~ 
!carla 4 seneli~in! teklif etti. Halbuki bu 
$artlar dahil!nde kooperatif ortaklan ke
yifll keyifll paraclklan c;ekerek l§ler!nl 
giirdiiler. Bize de yazlk, blze de giinah.:. 

nin 1·k· · h ft onunda le}·xonerle- lakki olunmaktadtt. •••••• 1nc1 a as1n1n s ............................................................................ lam kimselere bula§brirlar. 

.... ~~~iit~·~;·~i'~ .. k~ra, deniz hava manevralari Bir ~ift sinekten bir yaz mevsiminde, 

It! •t 
~29 

•. 

cll<- Sizi gordiigiime ~ok memnun ol -
tn, dedi,kimler var bu sene bur ada? 

tirn~IF az1llar var .. ~emalin baldizi Ne
a kocas1 var, Ibrahim Seyler var. 

- Hale Mecdile ni§anlanmi§ m1? 
- Evet. 

01 Nermin Ferhadm yliziine: «Yaz1klar 
sun · 

go 1 ~~~e.··» der gibi baktJ. Gene adam 
2: enni online igelek tekrarladJ: D Evet ... 

bah .alg1~. ~ir pozdan ba§Ini kald1rarak 
51 degi§tlldi: 

0 - Cec;en sene burada bulu~amad1k. 
Zamand b 'd· d K . . d. gibi b· an en IT e e~1m1 gorme 1m 

Yonn Ir §ey. N e alfmde? l§leri iyi gidi-
U§, duyuyorum. 

- Fena degil. 

- Gene Ni§anta~mdasmiz, degil mi? 
- Hep orada. 

--, be~ bucruk milyar ( evet be~ bucruk milyar 
yani kiirei arz sekenesi kadar) sinek hasrl 
olur. 

S1cak ve trahomlu mem1eketlerde g(iz 
hastahklarmdan korunmak i~in ahnacak 
tedbirlerden birisi de, kara sineklerden 
sakmmakhr. Bunun ic;in evvela umumi 
temizlige ria yet etmek; mutfak, kiler, 
halt bahc;e gibi yerleri daima temiz tut -
mak; sliprlintiisli Ve ftOpJeri ac;1kta b1rak • 
mamak; pen cere ve kapdara tel kafes 
koydurmak ve nihayet sinekleri oldiirecck 
tedbirler almak icab eder. Kara sinekle -
rin imhasr i~in evlerde filit ve benzerleri 
mayiler, sinek kagJdlan, formollii slit 
mahlil.lleri, diikkanlarda kapanlar kulla -
mhr. T abiidir ki §ehrin umumi temizligi 
de §arttlr. Hu1asa: Kara sinek insanlar 
ic;in c;ok zararh ve tehlikeli bir hayvand1r. 
Kara sinekleri oldlirmek her insan ic;in 
medeni ve sosyal bir borcdur. 

Dr. Nuri Fehmi Ayberk 

c;ok fen a ... Demin vapurda rastlad1m da 
tliyierim lirperdi. Bana oyle keskin, oyle 
korkunc bak1yordu ki ... 

F erhad hayretini giziemege c;ah§arak 
sordu: 

- V apurda m1 rastladm1z? 
- Evet. Buraya gelirken ... Oy1e fe-

na bir hali vard1 ki bogaz1ma sanlacak 
zannettim. Bizden <;1kt1ktan sonra da i§ 

y azan: SERVER BED I bulamamJ§, kim bilir ban a ne kadar di§ 
biliyor. 

F erhad §ofor bahsini a~ak ve laktr- F erhad dii§lindii: «Herif buralara ka-
d1y1 oraya getirmek istiyordu. Sordu: . dar geldi ha ... Acc:ba N ermini mi takib 

_ Gezintiler yap1yor musunuz? Siz etti? Y oksa Meleg in bur ada oldugunu 
otomobil kullanmay. ogrenecektini~. . . biliyor mu ?» Kadm1 konu§turmak i9n 

- Biraz ogrendim. Fakat §ehiT I<;In· vehimlerini tahrik etmege liizum gordli: 
de kullanmay1 sevmiyorum. Yollar her- - Evet, boyle adamlardan korku -
bad. lur ... Dedi. 

- Hakkm1z var. ;lehir i~inde §ofor - Bilhassa ... Onun yerine gel en Ha-
lazim. ,Soforliniiz var, degil mi? . lid bir ~ey wyledi de ic;ime derd oldu. 

- V ar. Nihayet bir iyicesini bulab1l- Ban a pek hmc1 varmi§. <<Elime ge~se o 
dik. Bundan evvelki mlinasebetsiz, igrenc kadm1 boganm.» demi§. Ben de bugiin 
bir adamd1. Esrarke§. onu vapurda gorlince pe§ime takildi da 

F erhad i~inden: «Tamam I>> dedi ve geldi san dim. 
sordu: - Y a par m1? 

- Esrarke~ mi? - Bilir miyim? Y ari sa rho§, yan deli 
- Evet. Korkard1m ben o adamd •. hir adam ... A~ da kalmca yapar belki ... 

Kerim ac1yordu. Ben Israr ettim de f'J! B bir dul F rans1z kadm1 tanmm: Ko-
ver~.i. Hala ona ~okakta rasthyacagim di-1 nm b.u:ada bir fab~ikasr v~rd1. l§c;ile-
YP odiim pathyor. F ena baki§Ian vard1, rmden bmne yo! vermi§. Henf zavaih)'l 

Bel~ikada milli bayram 

Briiksel _ Bel~ika milli bayram1 miinasebetile Kral Leopold cesur kur
tanc1lan ni§anlarla taltif etmi§tir. Resimde Kral gene bir kurtanc1ya ni§a
nml verirken gi:iriiniiyor. 

oldlirdli. Glipeglindiiz, tabanca ile, Yiik

sekkaldmmm ba§mda. 
- Yeni mi? 
- Hay1r ... On be§ senelik hikaye. 

Ben adam! tammad1m. Kadm her zaman 
anlatlr, durur. Boyle §eyler oluyor da 

ondan korkuyorum. 
- Aradan zaman gec;ti. ArtJk unut-

mu§tur. 
- Kerim de oyle diyor. F akat baksa

mz a ... «Elime ge<;erse boganm.» diyor
mu§. Halid bile korkuyor ondan ... 

F erhad glilerek: 
- Siz korkmaym ... Biz sizi burada 

muhafaza ederiz I dedi. 
N ermin te§ekkiir ederken on a bir gar

son geldi: 
- ~antamzm anahtan bulundu I de

di. 
Kadm F erhad1 selamhyarak aynld1 ve 

garsonla beraber uzak1a§tl. 
Gene adam, N erminin birakhgi koltu

ga uzanarak ~~ii§Unuyordu: <<1lkonce ben 
inanmadim ama bu maceranm i~inde ga
liba koskoca bir Haydar meselesi var. 
Melegin de, Nerminin de bu herif i~in 
scyledikleri hemen hemen birbirinin ayni. 
Baksana, buralara kadar gelmi§. Ne an
yor? N erminin pe§ine mi tabid I, yoksa 
Melegin burada oldugunu mu haber al-

dr? Kan gizlice onu ~agirmi§ olmasm ?» 
Y erinden fulad1. Melegi acele gormek 

istiyordu. Bah~eye c;Ikb ve bakmd1. GO
remedi. Biiyiik kap1ya gitti ve kapiciya 
sordu: 

- Cavidan Hamm geldi mi? 
KapiCI dii§iindii. Galiba bu ismi he

nliz bilmiyordu. Birdenbire hatJrlaml§ gi
bi: 

- Ha!.. dedi, §U yalmz ba§Ina bir 
giizel hamm var, o mu? 

- Evet. 
- Gelmedi dcrha 1.. 
Hay sersem kadm l Eger F erhaddan 

aynld1ktan sonra i~kele tarafmda §oyle 
bir gezeyim dedise Haydarla burun bu
runa ge.lmesi ihtimali vardJ. Ona §ofO
rlin Adada o1dugunu acele haber vermek 
laz1mdi. Bir daha kuliibden di§an <;:Ikma
Sl dogru degildi. 

F erhad kapmm onunde dola~maga 
ba§ladJ. Be§ dakika kadar sonra Melek 
gorlinmii~tii. 

F erhadla beraber bahc;eye geldiler ve 
bir agac altmda oturdular. 

F erhad dedi ki: 
- Baksana bana, bir daha kullibden 

di§an ~lkmiyacaksm. 
- Neden cammm i~i? 
- Haydar Bi.iyiih -lay a gelmi§. 

Ill Ill Ill I I II I IIIII Ill I Ill 111111 II I I Ill Ill I II II 1 Ill 1 Ill 1 II 1• 

Alp daglarma tlrmanan ij~ 
sporcudan haber yok 

Samoniks (Fransada) 27- Ogrenil
digine gore «Kron dii ,Samuva» tepesine 
tJrmanmak istiyen bir Alpinist dlin bir 
kazaya kurban olmu~tur. Kendisinin im • 
dadma bir kafile gonderilmi§tir. Alpinis .. 
tin vaziyeti me<;huldlir. 

Diger taraftan per§ em be giinli << Y e§il 
T epe» ye hrmanmak te§ebbtisi.inde bu • 
lunan iki Cenevreliden de heniiz hi~ bir 
haber almamami§hr. Bunlan aramak li· 
zere de bir kafile gonderilmi§tir. 

Melek si<;:radi: 
- Adaya m1 ge1mi§? Kim soylliyor? 
- Nermin. 
- N ermin kim? Kerim Be yin kansr 

m1? 
- Evet. 
- Onu nerede gordiin? 
- Burada, gelmi§. 
- 0 Haydan nerede gonnli§? 
- Vapurda. 
Melek bunlan nefes nefese soruyor • 

du. Avu~lanm yanaklanmn iistiine ka • 
pad1. A~1k duran parmaklannm arkasm· 
dan bliyiimii§ gozleri goriiniiyordu: 
«Haydar ... » diye mmldand1. 

F erhad sordu: 
- Ne anyor burada ?.. Gezmege 

mi gelmi§ acaba? 
- Gezmege olur mu? 
- Senin burada oldugunu mu duy-

du? 
Melek dii~iinliyordu. Mmldandi: 

«HayiT ... » Biraz daha dii~iindii ve ila· 
V'! etti: «Zannetmem.» Sonra: «N ereden 
bilecek ?» dedi. 

- Oyle ise nic;in geldi? 
- Bilmem ki ... Belki de kadmm pe-

§ine takildL .. Oyle ise ~ok fena, ~ok fe
n a ... Gelir buraya rnutlaka ..• 

[Arkan varl 
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KAPANI$1 
A~Ih$ Kapam$ 

1 fngiliz liras1 6.20 6.20 
100 Dolar 125.9225 125.835 
100 Franstz frangJ 3.4825 3.4825 
100 Liret 6.6275 6.625 
100 fsvi~;re frangi 28.8475 28.8375 
100 Rolanda 69.2475 69.24 

florini 
100 Rayhismark 
100 Beh;ika frang1 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

50.6025 
21.30 
1.14 
1.5375 
4.37 

60.5925 
21.30 

1.14 
1.5375 
4.37 

100 Pe$eta 6.20 6.20 

1 - Blr cins eski tiifekler (cemi) . 2 -
Beygir (iki kelime ). 3 - Iki dlrhem blr ce
kirdek, bir devletln paras1, soguk blr mad
de. 4 - Zer€dllen, ses. 5 - Blr clns ayak
kabi, nehir nakllye vasitalarmdan. 6 - A
kll, binanm kiici.ik ni.imune.sl. 7 - A.skeri 
blr k1t'a, ters cevirln centllmen olur. 8 -
Nezretmemek, blr emrin tersl. 9 - Blr ye
mi~, lhtiyar. 10 - Lezzetl€ yediglmlz §eyler-

1 

den. 11 - Koyu camurlu yer, .sOylev. 

100 Zloti 23.7325 23.7325 
100 Pengo 24.92 24.92 
100 Ley 0.9375 0.9375 
100 Dinar 2.87 2.87 
100 Yen 36.37 36.37 
100 fsvec kronu 31.965 31.965 
100 Ruble 23.7875 23.7875 

ESHAM ve TAHVfi,AT 
T. B. I, vadeli 19.15 19.15 

Yukar1dan a§agiya: 
1 - Bir cins hap1 mldeye g~iiren (iki 

kelime). 2 - Temlz, fikaranm gellri. 3 -
Yarlljan. patlaylcJ maddelerden. 4 - Ters 
9evirln pederin yariSl olur, blr cins §eker, 
ters !;ev!rin ellnlzde ciiz'i bir§ey kallr. 5 -
Bir !;e~id dallS, ters !(evirin para !<;in cy
nanan oyun olur. 6 - Mayll yutan, ters 
!;ev!rin !(atltyan blr§eyin sesi <;Ikar. 7 -
Bir mu.s!ki aleti, rengl acllan. 8 - Blr renk, 
oten hayvanlardan. 9 - AgJZ agJZa. (dol
mu§ kablar l!;in kullamlir), pek nadir. 10 -
inadct, bir s!nlr hastaligJ. 11 - ilave, hay
vanlarm yedlklerillden. 
Evvelki bulmacanm baUediiml' aekll 

1 2 s 4 6 

Optanlara miitedair ihtar 
Ankarada 30 mayrs 1926 senesinde 

irnza edilen mukavelenamenin 3 Uncii 
maddesi ahkamma teviikan Suriye Ie
hine hakkl hiyarlanm istimal eden ve 
~imdi !stanbulda veya istanbul Franstz 
General konsoloslugunun mmtakasm -
da ikamet etmekte bulunanlar, evvelce 
yapmt§ olduklan hiyar beyannameleri
ni yeniden teyid etmek i<;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. 

Yenikoy niifus memurlugundan: 
Yenikoy Panaiya M. <;mar sokak 3 

No. da kayrdh Dimitri kiZl Eleninin is
mi Elli olarak duzeltileceginden keyfi
yet ilan olunur. 

T. B. I, pe$in 19.125 19.125 
Merkez Bank 104.- 104.-

\ _J 

c Askerlik h;leri ) 
Be~!kta§ A.skerllk §ubesinden: 
Lise muad!l! ve daha yi.iksek okullardan 

mezun olanlar askerlikler!n! yapmadan 
memuriyet alamiy.acaklarmdan 937 - 938 
ders y1Jmda bu g!b! okullardan mezun o
lup da tah.siline nihayet verecek okurlarm 
son yoklamalan Be~ikta.§ A.skerlik §Ube -
sinde kurulacak askerllk mecllsinde 1 a
gu.stos 938 den 15 agustos 938 e kadar ya
pilacaktir. istanbul yerli §Ubelerine men
sub olanlarm yerll §Ubelerlnden ve tR.llra 
§Ubelerine mensub olanlarm da mmtaka
larmda bulunduklart yabanc1 §ubelerden 
alacaklan ta.sdikll kiinyelerile §Ubeye mii· 
racaat etmeleri ve bu on be§ gi.inliik miid
det lcinde kanuni blr mazerete dayanmak· 
SIZin bu mecllse miiracaat etmlyenler hak
klnda kanuni muamele yapllacagJ llan o
lunur. .. ~ ............. ... 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincfi Valof Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgrat adre.sl: Mim Baysal istanbul ........................................................ 
Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 

Amt, meydan, ~ocuk parklan ve 
viiHi bah~eleri i~in modem proje 
ve pHinlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim 'eder. Projelerin arazide 
tatbikabm deruhde ve taahhiid 
eder. 

Biiket, ni~an sepetl ve ~elenkler 
il:in yapuan siparisler sllr'atle ha· 
Zll'lamr. 

<;i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agar,; ve aga~ 
c;Iklan; babr,;e aHit ve edevatJ ve 
ehlivetll Bahc;lvanlar stOnderlr. ................. ~ 

NIGDEDE 
Halil Kitabevf 

Curnhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, lnrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi veridir. 

Ordu Naf1a Miidiirliigiinden : 
.1 - Eksiltmiye konulan i§: finye - Terme hududu yolunun 1 + 365 _ 

11 + 680 inci kilometreleri arasmdaki imalah smaiye in§aati .ve §Ose fer
§iyatl ve silinoraj1d1r, Ke§if bedeli 24892. lira 18. kurw~tur. 

2 - Bu i§e aid §artanmeler ve evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Naf1a i§leri genel §artnamesf, 

... 
D - Tesviyei turabiye §ose ve kargir in§aatma dair fenni §artname, 
E - Husust §artname, 
F - Ke§if cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G - Proje ve grafikler, 
istiyenler bu ~artnamed.eki evrakl Ordu Nafta Miidiirliigiinden ala

bilirler. 
3 - Ek&iltme 15 agustos 938 tarihinde pazartesi giinii saat on iicte 

Ordu Hiikumet konagmda Vilayet Daimi Enci.imeninde yapllacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin 1866 lira 91 kuru§ muvak

kat teminat vermesi bundan ba§ka a§ag1daki vesikalan haiz olup goster
mesi laztmdtr. 

Ticaret Odasma kay1dh olduguna dair vesika, en az on be§ bjn lirahk 
yol ve koprii in§a ettigine dair Naf1a Vekaletinden almmi§ ehliyet vesik~s1. 

6 - ~eklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Ordu Vilayet Daimi Enciimenine getirilerek Eksiltme 
Komiyonu Reisligine makbuz mukabilind.e verilecektir. 

Posta He gonderilecek mektublarm nihayet 3 Uncii maddede yazth sa
ate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm muhiir mumile iyice kapahlmt~ ol-
masJ laz1md1r. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4812 ) 

I istanbul Belediyesi itantan I 
Kiir;iikmustafaRa~ada yaptlmakta olan okul in§aahna ilave olarak ya

ptlan ve ke§if bdeli 37880 lira 16 kuru~a balig bulunan ikmali in§aat kapah 
zarfla eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme 12/8/938 cuma guni.i saat 11 de 
Daimi Enciimende yaptlacakhr. $artname ve buna aid projeler 190 kuru§ 
mukabilinde Nafta Miidiirliigiinden almabilir. istekli olanlar 2490 say1h 
kanunda yath vesikadan ba~ka 25000 lirahk bu i§e benzer i~ yaphgma d.air 
938 yilma aid Nafta Vekaletinden almm1~ ehliyet ve Ticaret Odas1 vesi
kalanm ve 2842 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile hera
her teklif mektublanm havi kapah zarflan yukanda yaz1h gunde saat ona 
kadar Daimi ~ncumene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. ( 4880 ) 

Urfa Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Urfa Memleket hastanesinin 938 mali y1h ihtiyaci ir;in 1041 lira 

10 kuru~ tahmin bedelli 67 kalem eczay1 ttbbiye ac;tk eksiltme yolile satm 
ahnmak tizere 16/7/938 tarihinden itibaren bij' ay miiddetle a~1k eksilt
miye konulmu~tur. 

2 - Bu i§e du!ien muvakkat teminat 78 lira 15 kuru§tur. 
~ - Ihale : 15/8/938 tarihine tesadiif eden pazartesi giinii saat 10 da 

Urfa Vilayet Daimi Enciimenince yapllacakhr. 
!steklilerin ihtiyac; listesini gormek iizere Urfa Vilayet Daimi Encii

menine ve istanbul Sthhat ve i<;timai Muavenet 1.\JT.i).diirliigime, eksiltmiye 
gitmek ic;in d.e sozii gec;en giin ve saatte teminatlarile birlikte Urfa Vilayeti 
Daimi Enciimenine ba§vurmalan ilan olu~ur. ,( 4879 ), 

CUMHURtYET 28 Temmuz 1938 

Hareket edecek vapurlar 
RECELE KAROL vapuru 30 temmuz 

cumartesi saat 13 te (Kostence) ye. 
DACiA vapuru 2 agustos sah saat 18 

de (Pire, Beyrut, Hayfa ve iskende • 
riye) ye. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Briiksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa ir;in dogru bilet· 
ler, biitiin Romanya ir;in e§yayi ticari
ye sevkiyatl, gayet elveri§li yen! tari
fe mucibince Tuna limanlan ir;in, Tiirk· 
Rumen itilaf1 mucibince §arki ve mer
kezi A vrupa ir;in tenzilath fiatlarla 
sevkiyat Fazla tafsilat ir;in Galata 
Yolcu Salonu kar§Ismda Tahirbey ha
nmda istanbul umumi acentahgma mii· 
racaat. Telefon: 49449-49450. 

Hararetmi? 

S1cak aavantn size hararet 
vermesi, kan•n•z• zebirleyen 
"Toxin" lerm vticutta artmasm· 
dand1r. Bu tehlikeli "Toxin "Jeri 
ENO "MEYVA TUZU" iij:erek 
def ediniz. ENO leziz ve kuvvet 
veric1dir. ENO kan•mz• temizler; 
vficuddak• zehirlen atar, hara1 
retin, ve kab•zm "onfine geij:er~ 
ENO size Sihhahmzt ve kuvve
llnizi iade eder. 

\'MEYVA TUZU' 
,ENO 

fF.RUIT SALT' 

Balya - Karaaydtn 
Madenlerini kiralama 

ve 
i1letme Tiirk Anonim $irketi 

Hissedarlar1na Han 
Esas mukavelenamenin 8 inci mad • 

desi ahkamma tevfikan, §irketin, be • 
heri 100 Turk liras1 klymetinde olup 
heniiz 50 liraSl tahsil edilmi§ bulunan, 
10,000 hisse senedinin 3 iincii rub'unun 
yani 250,000 Tiirk lirasmm tahsili mec
Iisi idarece karargir olmu~tur. 

Binaenaleyh, saym hissedarlarm ha
mil bulunduklan beher hisse senedi ir;in 
25 Turk lirasm1 Balya - Karaaydm Ma
denlerini Kiralama ve i§Ietme Turk A
nonim §irketinin Galatada eski $arab 
iskelesi sokagmda Muradiye hanmm 
5 inci katmdaki merkezine en son 5 a
gustos 1938 tarihine kadar yahrmalan 
mercudur. 

Bu tarihe kadar yatmlmtyan 3 iincii 
rubu ir;in esas mukavelenamesinin 9 un
cu maddesindeki ahkam tatbik edile -
cektir. istanbul, 25 temmuz 938 

Meclisi !dare 

Trabzon icra memurlugundan: 
Halen ikametgahi mer;hul istanbul • 

da Ta§ handa 12 numarah yaz1hanede 
muikim tiiccardan Koleinzade Hiiseyne: 

Burada avukat Hamdi Ergi.ineye 
Trabzon noterliginin 4 te§rinisani 935 
tarih ve 2481/278 nurnarah noter senedi 
ile sizde alan 300 lira iicreti vekalet a· 
laca~nm haciz yolile tahsilini istemesi 
iizerine imla edilmi§, 26 maY1.5 938 ta • 
rih ve 361 numarah icra emri tarafml· 
za teblig edilmek iizere istanbul Tebli
gatJ Adliye memurluguna gonderilmi~
se de Ta§ banda bulunan 12 numarah 
yazlhanenizi altl ay evvel terketmek su· 
retile r;ekilip gittiginiz ve kendinizin 
halen bulundugu ikametgah ve meske
niniz de mevr;hul bulundugu derkena
rile icra emri, Tebligah Adliye memur· 
lugunca iade emilmesi iizerine ala • 
cakh keyfiyetin Hanen tebligini istemi§ 
ve olsuretle karar verilmi~ oldugundan 
yukanda yazth 300 liray1 tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfmda odemeniz ve 
tetkik merciinden veya temyiz veya ia
dei muhakeme yolile aid oldugu mah • 
kemeden icranm geri biraktlmasma cla
ir karar getirmedikr;e cebri icra yapila
cagmJ ve gene bu miiddet ic;inde bali 
tediyede bulunmamz ve bulunmazsamz 
cebirle tazyik olunacagm1z ve hakika
te muhalif lbeyanatta bulundugunuz 
halde hapisle cezalandmlacagmiz icra 
emri makamma kaim olmak iizere key
fiyet ilan olunur. (9220) 

istanbul asliye mahkemesi 6 nc1 H. 
dairesinden: 

S1d1ka tarafmdan Kocamustafapa§a 
cad. izcitiirk So. No. 261 de iken halen 
ikametgah1 me<;hul bulunan Mehmed 
aleyhine ikame olunan gec;imsizlik se· 
bebile bo§anma, nafaka ve tazminat da
vasmda miiddeaaleyhin ikametgabmm 
mer;huliyetine binaen dava arzuhalinin 
10 giin zarf1nda cevab verilmek uzere 15 
giin miiddetle yevmi gazetelerden bi • 
rile ilanen tebligine karar verilerek 
dava arzuhal suretinin divanhaneye ta
lik edilmi§ oldugundan teblig yerine 
ge~mek iizere ilan olunur-

BASURA f;ARE 

HEDENSA 
f;~RPINTI BA YGINLIK 

NEVROL CEMAL 
ADEMi iTiDAR 

FORTESTiN 
dJr. Ameliyats1z memeleri kurutur. Ka- den 20 damla ile ge~er. Bu emsalsiz si· 
m, Agr1y1 derhal keser, Tiirkiye, AI- nir ilac1m kullanmtyan, sevmiyen yok· 
manyada ve biitiin diinyada me!ihurdur. tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

iJe gec;er. Bel gev~ekliginin birinci 
ilac1dir. Vakitsiz ihtiyarhvanlara 
genclik ve dinclik kudreti verir. 

istanbul Miiesseseler 
ve Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan : 

Arpa 
Sam an 
Kepek 

Miktan 
Az1 Cogu 
3000- 3500 
2000- 2500 
3500- 4000 

Muhammen fiat Muvakkat garanti 

5,50 
2,50 
3,50 

29 lira 63 

~i§li Cocuk hastanesinin arpa, saman ve kepekleri ic;in teklif edilen fiat 
fazla goriildiigiinden yenic.en ac;tk eksiltmiye konulmu~tur. 

Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukanda yaz1hd1r. !halesi 
3/8/938 c:;an;amba gunu saat 11 de yapilacakhr. 

istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth kanunda 
yaztlt belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubile birlikte belli gun ve satte Komisyona gelmeleri. ( 4614) 

I 

lUudanya kar&JSmda 

ARMUDLU KAPLICASI 
Yeniden 

Radyo • Aktivitesi en c;ok olan kaphcad1r. Romatizmalara, Nikrise, 
Asabi haRtahklara, Tenasiil sogukluguna ilah.. r;ok iyi gelir ; daha 
etrafh bilgiler edinmek istiyenler, Dr. Mustafa Hakkmm ( Kaphcalar 
Hnkkmda Genel Bilgiler ve . Armudlu Kaphcas1 Hakkmda ilmi Tet
kikler ) isimli kitabc1gm1 ( Ikbal ) kitabevinclen tedarik edebilirler. 
44 sahife 10 kuru§. 

Kapl!cada yatak Ucreti yevmiye 2 liradtr. Bir haftadan fazla ka
lanlara % 15, aile ile olursa % 20 tenzilat. !stiyenlere tabldot yemek de 
verilir. Bir banyo 50 kuru§. 10 banyoluk karnede % 20 tenzilat. Trak 
vapuru ile istanbuldan 2 saatte gidilir. iskelede otobiis servisi vardtr. 

Erzurum imar Birliginden: 
11/7/938 de eksiltmesi ilan edilen ve sonradan ihalesi 26/7/938 giiniine 

ablan su borular1 pazarhk suretile almacakbr. 
Muvakkat teminat 1650 li~ad1r. Pazarh~ 11/8/938 per§embe giinii saat 

on be§te Belediye binasmda Imar Birligi Idare Heyeti tarafmd.an yaplla
caktlr. ( 4857 ) 

Erzurum imar Birligi Ba,kanhgindan: 
11/7/933 de eksiltmesi yap1lacagi Han olunan ve ihalesi 26/7/938 giinune 

ahlan !?ehir saatleri, siren, dinamo ve motor pazarhk suretile almacakhr. 
Muvakkat teminah 225 lirad1r. ~azarbk 11 ~gustos 938 peqembe giinii 
saat on be§te Belediye binasmda Imar Birligi Idare Heyeti tarafmdan ya
pllacakhr. ( 4856 ) 

lrak Sefaretinden: 
Ankara Yeni~ehirdeki eski !rak Sefareti binas1 ve binay1 ihata eden 

bah<;e miizayede ile satlhga ~1kanlm1~hr. Talib olanlann cuma ve pazar 

giinlerinden maada hergiin sabah saat on buc;uktan on iki bu~uga kadar 

<;ankayadaki irak Sefaretine miiracaatleri liizumu ilan olunur. 

Miizayede 31 temmuzdan 31 agustQsa kadar devam edecektir. 

istanbul S1hhi Miiesseseler 

ve Eksiltme 

ArttJrma 

Komisyonundan : 
Haydarpa§a Niimune hastanesinin az1 600 ton, r;ogu 700 ton kok komiirii 

ile az1 300, <;ogu 400 ton kriple komiirU ir;in kapah zarfla yaptlan eksiltme
de teklif edilen fiat fazla goriildiigiinden yeniden kapali zarfla eksiltmiye 
konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 10/ll/938 <;ar§amba giinii saat 11 de Cagaloglunda istan
bul Sthhat ve !~rtimai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda 
yapllacaktlr. 

2 - Muhammen fiat : Kok komiirii i<;in 1724, kriple komiiriiniin tonu 
1274 kuru!itur. 

a - Muvakkat garanti: 1287 lira 30 kuru~tur. 
4 - Sartnamesi 472 kuru§ mukabilinC.e Komisyondan almabilir. 
5 - fstekliler cari eneye ·aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth ka

nunda yaz1h belgeler ve bu ii?e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubile birlikte teklifi havi zarflan ihale saatinden bir saat ev
vel Kcmisyona vermeleri. ( 4669 ) 

Ankara Vilayetinden : 
Maliye Muhakemat Miidiirli.igiinde 200 lira iicretli 

murlugu i~;in, §erait ve evsaf1 kanuniyeyi haiz olanlarm 
diirli.igiine miistacelen miiracaatleri. «2643 :o 

muhakemat me
Muhakemat MU

( 4817) 

I istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
Madde · 1 - K1rklareli Vilayetinin Liileburgaz kazasma bagh Ha

midabad koyiinde mazbutan idare olunan Gazi Hasan « Pa~a » vakfmdan 
t&pu ile muayyen hududlan ic;ind.e biri ( 2086 ) d6niim ( 1 ) evlek, digeri 
( 965 ) donum ( 1 ) evlek ki ceman ( 3051 ) doniim (2 ) evlekten ibaret 
iki parr;a tarlanm miilkiyetleri sahlmak iizere 19 temmuz 938 giiniinden 9 
agustos 93!l giiniine kadar 11artnamesi mucibince kapah zarf usulile arthr
miya konulmu§tur. 

Madde : 2 - Yukanda yazth gayrimenkullerin birlikte muhammen 
bedeli ( 15,000 ) liradtr. 

Madde : 3 - ihale bedeli pe~?in almacakhr. 
Mad de : 4- ihalesi 9 agustos 938 tarihine musadif sah giinii saa t 

14 te Ktrklareli Vak1flar MUC.iirliigii ihale Komisyonunca Vaklflar Umum 
Miidiirliigiinun tasdikine talikan yapllacaktrr. 

Madde : 5 - Taliblerin « 2490 » sayth kanuna gore haz1rhyacaklan 
teklif mektublarmt ( 4 ) Uncii maddedeki saatten bir saat evveline kadar 
Knklareli Vaklflar Miidiirliigu ihale Komisyonu Reisligine vermeleri ]a. 
z1mdtr. 

Madde : 6 - Teklif mektubile teminahm _vaktinde vermemi§ olanlar 
arthrmtya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde : 7 - Tahmin ec.iln bedele gore muvakkat teminat ( 1125) 
lirad1r. 

Madde: 8 - Sah~a aid ~?artname Ankarada, Vak1flar Umum Miidiir
liigii Emlak Miidiirlugiinde, istanbulda istanbul Vaklflar Ba§miidiirli.igiin
de, K1rklarelinde Vaktflar Miidiirliigunde paras1z verilir. 

Madd.e . 9 - Arthrmtya i§tirak edenler §artnamenin biiti.in muhtevi· 
yatim kabul etmi~ sayllrrlar. ( 4779 ) 

Eyiib Sulh Hukuk Hakimliginden : 
Balat S&lmatomruk Polis mevkii dahilinde Actbey mahallesi Kazmac1 

sokak kilise kar§Jsmda 30 - 32 numarah evde mukim ve Sirkeci Yeni han 
10 numarah yaz1hanede komisyonculukla mu§tagil iken 18/7/938 tarihinde 
Bahk11 Rum hastanesinde vefat eden Yorgi oglu Leandros Karaka§m tere
kesine mahkemece vaziyet edilmi~ oldugundan sah~ma karar verilen: 

1 - Mumaileyhin yukanda adresi yazth 30 - 32 numarah iki evinde 
mevcud ev e§yalarmm 2/8/938 tarihine nwsadif sah giinii saat dokuz bu
c;ukta, 

2 - Ve keza adresi yukanda yazil1 Yeni handaki yazthanesinde mev
cud yazlhane e§yasmm 4/8/938 tarihine musadif peqembe giinii saat do
kuz buc;ukta. 
bilmiizayede satllmalarma karar verilmi~ oldugundan talib olanlarm rna. 
hallerinde yaz1ll zamanlarda haz1r bulunmalan ilan olunur. ( 4882) 

Gayrimenkul mallarm a~1k 
artbrma ilam 

Zonguldak icra memurlugundan: 
A<;1k arttlrma ile paraya r;evrilece 

gayrimenkuliin ne oldugu: Harab bane 
Gayrimenkuliin bulundugu mev · 

mahallesi, sokag1, numaras1: Zongul 
dakta Mithatpa~a mahallesinde 
<;a·r~I mevkiinde. 

Takdir olunan k1ymet: 24 sehm 
(500) lira. 

Arthrma yap1lacag1 yer, giin, saat 
Birinci arthrmas1 20/8/938 cumartes 
giinii saat 10 dan 12 ye kadar, ~kinci art 
hrmas1 5/9/938 tarihinde pazartesi gii 
nii saat 10 dan 12 ye kadar. 

1 - i~bu gayrimenkuliin arthrm 
~artnamesi 20/7/938 tarihinden itibare 
38/455 numara ile icra dairesinin mu 
ayyen nurnarasmda herkesin gorebil 
mesi ir;in a<;Ikhr. ilanda yaz1h olanlar • 
dan fazla malumat alrnak istiyenler, i~ 
bu ~artnameye ve 38/455 dosya numa 
rasile memuriyetimize miiracaat etme 
lidir. 

2 - Artt1rm1ya i§tirak i<;in yukan • 
da yazi11 k1ymet!n %7,5 nisbetinde pe 
veya milli bir bankanm teminat mek 
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakk1 sahible • 
rinin gayrimenkul iizerindeki haklari• 
m, hususile faiz ve masrafa clair alan 
iddialanm i~bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin ir;inde evrak1 miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi halde haklan tapu si .. 
cillile sabit olmad1k<;a satl~ bedelinin 
payla§masmdan baric kahrlar. 

4 - G1isterilen giinde arttlrmtya i§ti• 
rak edenler arttlrma §artnamesini oku· 
mll§ ve liizumlu malumat almt§ ve bun· 
Ian tamamem kabul etmi§ ad ve itibal' 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen• 
kul iir; defa bagmld1ktan sonra en r;ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arttrrma. 
bedeli muhammen ktymetin yiizde yet• 
mi~? be§ini bulmaz veya satl§ istiyenin 
alacagma riir;ham olan diger alacakhlat 
ibulunup da bedel bunlarm o gayrimen• 
kulle temin edilmi§ alacaklarmm mec• 
muundan fazlaya t;1kmazsa en c;ok art • 
hramn taahhiidii baki kalmak 1izere 
arthrma on be§ giin daha temdid ve on 
be§inci giinii ayni saatte yapilacak art• 
hrmada, bedeli satu~ istiy€nin alaca~' 
na riigham alan diger alacakhlann o 
gayrimenkulle temin edilmi§ alacaklarl 
mecrnuundan fazlaya <;Ik.mak §artne, 
en c;ok artbrana ihale ed5lir. Boyle bit 
bedel elde edilmezse ihale yap1lamaz vi 
sah§ talebi dii§er. 

6 - Gayrimenkul kendisine iliale olu· 
nan kimse derhal veya verilen miihief 
ir;inde parayt vermezse ihale karat! 
fesholunarak kendisinden evvel en yi.ik' 
sek teklifte bulunan kimse, arzetmi§ ol• 
dugu bedelle almaga raZI olursa ona• 
raz1 olmaz, veya bulunmazsa hemen oil 
be§ giin miiddetle arthrmtya <;tkanllF 
en c;ok arttlrana ihale edilir. !ki ihale a• 
rasmdaki fark ve ger;en giinler ic;itJ 
yi.izde be§ten hesab olunacak faiz ve di• 
ger zararlar aynca hiikme hacet kal ' 
mak:s1zm memuriyetimizce ahcidall 
tahsil olunur. Madde (133) 

Cins ve klymeti yukanda gosteriJell 
birinci 20/8/938 ve ikinci 5/9/938. ta ' 
rihinde Zonguldak icra memurlugu O' 

dasmda i§bu ilan ve g1isterilen arttlriTJ~ 
§artna.mesi dairesinde satilacag1 ilan o• 
lunur. (9228) 

Ehven fiatla 
Acele sattltk motosiklet 

T. W. N. markah be~ beygir c;ok 
az kullamlmt& yeni bir motosiklet 
satJhktJr. Gormek istiycnlcr ida· 
remizde N. miiracaatleri. 

Deniz levaztm Satmalma 
Komisyonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 16200 }irJ 
olan 6000 metre elbiselik kuma§ 8/8(93 
tarihine rashyan pazartesi giinii sa~1 

14,30 da kapah zarf usulile almmak ii' 
zere miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatl (1215) llt1 

olup §artnamesi komisyondan her gii1 

paras1z olarak almabilir. 
3 - !steklilerin 2490 sayll1 kanuntlf 

tarifatl dahilinde tanzim edecekie11 
kapah teklif mektublanm en ger; bel! 
gUn ve saatten bir saat evveline kads! 
Kas1mpa§ada bulunan komisyon ba~ 
kanhgma vermeleri. (4719) 

*** 1 - Tahmin edilen bedeli 16.640 Ii 
olan 160.000 kilo kuru fasulya 13/8/9S: 

tarihine rashyan cumartesi giinii sa~ 
11,30 da kapah zarf usulile ahnmak il 
zere miinakasaya konulmui'?tur. 

2 - Muvakkat teminati 1248 lira oiV· 
§artnarnesi her giin komisyondan p!l 
rastz olarak almabilir. 

3 - !steklilerin 2490 say1h kanuno1 

tarifah dahilinde tanzim €decekleri 1>1 

pah teklif mektublarm1 en gee; bell 
giin ve saatten bir saat evveline k8 ' 

~ 
dar Kastmpa§ada bulunan komisY"' 
ba§kanbgma vermeleri. (4838) 
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Makine Ressam1 Arantyor 
itanbula yakm bir TUrk miiessesesi ic;i~ e.n az ~an'.at ~ektebi mezunu 

ve re~mi miiesse!lelerde c;ah~rnt!?; Askerhglnl bihrmt~ btr maklne rcs
llamt nrantyor. Ktsa hal tercUmesi ve fotografla ( ~· ~. F. 1926) ru
tnuzilc tahriren istanbul 176 No. Posta kutusu adresmo mliracaat edit-

S1hhat ve i~timai Muavenet 
Konya Koy Ebe Mektebi Miidiirliigunden : 

koyler& san'at icra etmek uzere kay ebesi yeti~tiren mektebimize bu ytl 
. Bir y1l leyli olduktan sonra iic; ytl mecburi hizmet yapmak ve yalmz 

30 talebe ahnacakttr. Sartlar ~unlardtr : 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, . .. .. 
2 - ilk tahsilini bitirmis veya o derecede tahstl gormus olmak. 
3 - Yast on sekizden a~agt, 35 ten yukart olmamak. 
4 - Evlenmemi~ olmak ~art degildir. Evli veya dul olmakla ber~bf.~ 

• 2 • 10 » ya~ma kacl.ar c;ocuklan olanlar dahi, c;~c';lklarmm her t~r. u 
baktmt temi!' edilecegine dair bir taahhiidname getmrlerse kabul edtltr-
ler. Cocuklar mektebe gelemez. 

5 - isteklilerin haziran ba~mdan agusto~ 15 il~e kadar. dog~?an dog
ruya Mekteb Miidiirliigune miiracaat etmelen v~ dtlekc;elenle btrhkte a§a
gJdaki vesikalan eksiksiz olarak gi:indermeleri laztmdtr. 

A - Niifus hiiviyet ciizdam, d t h ·1 .. d" 
B - ilk mekteb sehadetnamesinin ash veya bu erece a SI gor u-

giinu isbat ec!.en fotografh tasdikli vesika. . w 

c _ Tahsiline ve ileride hizmete engel ola.cak btr ~astahgt olma-
digma dair Vilayet hastanelerinden atmn:ts SJ~htye h~y~ti raporu .. 

D _ Ornegi bu ilan sonunda yaztldtgt §ekllde keftllt ve noterhkden 

tasdikli bir taahhiid senedi. h ·1 .. d 
E _ Cocuklart • 2 • 10,. ya~ma kadar alan dul kadmlarm ta st mu • 

det· kl ktzkarde~ hala gibi yakm akrabast tarafmdan 
baki~ce ~ocu _. ::mtm hahn!.lde, e evlf ve "Ocuklu. kadmlar i~in tahsil miid· 

Lacagma ""'1r aa u nam • .:< 
detince bakacagma dair kocasmm taahhudnamesi ,. • 

F _ Koy ihtiyar heyetinden almmt~ ve zabttaca tasdik edilmi~ hus-

niihnl varakas1. ~ 
G - 6 x 4,5 boyunda dort tane fotograf. 

~aahhii~.~ene~i ~rneg~~ebine almarak tahsil edip mezun oldugumda 

S I h tanya 1 t~Y : Mest meet Vekaletinin yahud Vali veya Kaymakamlarm 
11 a v~ c .mat uaven . ;r,· b h' r 

tayin edece~i ki:iyler mmtakasmda iic; y1l h1zmet et:ne~;t ve u lzme 1 

kab 1 d . d .. -'-'ett' bitirmeden btrakhgim ve s1hhi sebeb· 
u e 1p e muayyen mui:Ll k ld ~ t kd' d 

1 d d kt bd. d · • olarak "tktlg~Im veya c;1 an 1gtm a 1r e er tsm a me e en a1m1 " · . k b 1 
tahsil 'masraft kar~lltgl olmak Uzere maktuan 100 lira verme~i a u ve 
taahhud eylerim. 

c Sarih ikametgah adresi ,. 
Yukanda adres ve hiiviyeti yaz1ll alan ......... nm bu ~aahhiid se1_1~di 

"" 'b' kt "d mek. mecburiyetinde o1dugu 100 hraya kencl.istle 
u•UCJ Jnce rna uan 0 e · '1 "d w• 

tniiteselsil kefil ve mii&terek miiteselsil borclu. ~Ifatl e ? eyecegtm. 

insaat 
' 

Siimer Bank Umum' 

Kefllm adres1 ( 4658 ) 

ilant 
Miidiirlugunden : 

1 _ izmitte kag1d ve selliiloz fabrikalart mG$temilatmdan kantin hi
nasi. garaj ve methal binasile miidiriyet binasmd.a labo~atu.ar k1smt tev
siatJ in$aatt vahidi fiat esasile ve kapah zarf usuhl~ ekstltm1ye konulmu~
tur. i$bU im;aatm muhammen ke$if bedeli. ~2252,4~. hrad1r. 

2 _ Eksiltme evrakt be~ lira mukab!lmde Surrter Bank fn$aat $ube-
sind::'n almabilir. 

3 _ Ek~iltme 6 agutos 938 cumartesi giinii saat 12 de Ankarada Sii-
tner Bank Umum Miidiirliigiinde yamlacakttr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 5870 1irad1r. 
5 - istekliler ihale giiniinden en az ii~ gi.in evvel Si.imer Bank fn§aat 

~ubcsine gelerek kantin. hastane, kazino ve otel gibi asgari 60,000 lira 
lnymctinde tek bir bina in~a ettikledne dair yedlerinde. bulunan vesika
lan ibraz etmege ve bu ana kadar yapmts olduklan her nevi fnr;;aatm bir 
li~tesini vermege ve bu ir;;ler hakkmda ald1klart vesaiki gostermege ve 
bu hususta kimlerden malumat ahnabilecegini ve hangi bankalarla mua
rnelede bulunduklarmt bildirmege mecburdurlar. Banka yapacagt ara~ttr
"nalarm neticesine gore istekliye siizii ge<;en ekiltmiye i~tirak edebilmesi 
i~in icab eden vesikayt verip vermemekte serbesttir. 

6 _ Teklif mektublanm havi zarflar kapah olarak ihale giinii saat 
11 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Siimer Bank Umumi Muhaberat 
9ubesi Miidiirliigiine teslim ec!.ilmi~ olacakhr. 

Posta ile gi:inderilecek tekliflerin ~ihay~t iha1e saatinden bir ~aat cv
Veline kadar gelmi~ ve zarfmm kanum ~ekilde kapahlmt~ olmast l-az1mdtr. 

7 _ Bu in§aatt Banka diledigi miiteahhide vermek hakkm1 mubafaza 
eder. • 2660 ,. ( 4804) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
Bingol Vilayeti Defterdarligindan : 

1 - Eksiltmiye konan i~ : Bingol ile Kigi il~e~i~~e yap1lacak HukU
tnet Konagma bir kistm malzemesile tamamt~m l&5tbgt olup 12788,68 lira 
ke~if bedelle 15/7/938 tarihinden itibaren 20 gu:n muddetle ve kapah zarfla 
ek~iltmiye kcnmu~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlardtr : 
A - KG.pall eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. . 
C - Baymd1rhk i§leri genel ~artnames1. 
D - Fenni ve hususi §artname. . . 
E - Silsilei fiat, metraj, hiilasai ke~1~ v: pro]eler. .. .. .. . 
3 - !stekliler bu evrakl Elaztg ve Bmgol Nafta Mudurluklenle K~gi 

t1airniid.Urliigiinde gorebilir ler. . . 
4 - Eksiltme 30/7/938 cumartesi sa at 11 de Il merkezt olan Cabak-

~ttrd;: Defterdarhk odasmda yapllacaktlr. . . . 
5 - Ek.,iltmiye girebilmek ic;in istekblerm 959,15 lira muvakkat te

lninat verm~leri 've bundan ba~ka a§agtdaki vesikalan haiz olmalan la
ZtrndJr. 

A - 938 senesine aid Naf1a Vekaletinden almmt~ en a~ag1 on bin li
rahk i~ yaptJgma dair yapl i&leri miiteahhi~lik vesikast. 

B - 938 senesine aid Ticaret Odas1 ves1kas1. . . . 
~ - Teklif mektublanmn 2490 sayl11 kanunun 31 met mad~esmde ya

!11~1gl gibi haZJrladiktan sonra 4 iincii macldede ~a~1b saatten b1~ ~aat ev· 
ehne kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabthnde vermelen lazimdJr. 

----:!..__- Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. ( 4837 ) 

Saray Su Yolu insaatt Eksiltmesi 
' 

lnez S~raya be~ kilometre mesafedeki kaynak!an ba~hyan. eski su . yolunu~ 
den·ku_7 kaynaktan kasaba kenarmdaki maslar.a kadar. c;ehk boruv lie yem
ke do~enmesi suretile insasma kapah zarf usulile tahb r;tkmadigmdan .bu 
rn·re 2217/938 tarihinden itibaren bir ay miicldetle ve pazarhkla ekstlt-

l:Ye konulmlli~tur. 
1 - !~in muhammen bedeli 25,649 lira 46 kuru~tur. 

tlar 2 - Istekliler bu i~e aid !ilartname, proje vesair evrakt Belediyeden 
asiz alabihrler. 

l3e!e 3 .- E~siltme 22(8/938 tarihine rasltyan pazartesi giinu sa at 14 te 
diye bmasmda toplanacak Belediye Enciimeninde yapJlacaktir. 

ve ~ :- Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§ag1da yaz1h teminat v~ 
lchSatkt ayni giin ve ayni saate kadar Enciimen Reisligine teslim etmelen 

1ll'ld1r. 

kur A - 2490 sayth kanunun 16, 17 inci madclelerine uygun 1927 lira 75 
u~ muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 

liihnl3u i?. hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediye Enciimeni Reis-
~ muracaat etmeleri. ( 4814) 

lrak Sefaretinden : 
.. 1913 tevelliitlii irak tebaasmm mecburi askerlik hizmetini gi:irm 
uzere 1 v 

h . agustos 1938 tarihine kadar bagh olduklar1 ahztasker ~ubelerine, bu 
IZll'l . 

e eh tec;l etmek istedikleri takdirde evrak1 musbitelerini miistashiben 
n Yaknl irak Sefaret veya Konsolosluguna :miiracaatleri liizumu iHin olunur. 

CUMHURtYE'l' 

Ordu Halkevi Ba~kanbg1ndan: 
.. - Ordu Halkevi binasmm 25,000 lira ke~if bedelli birinci k1Slm in

§aatl 8/7/938 giiniinden itibaren 30 gun miiddetle ve kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu&tur. 

2 - Bu i~e aid $artname ve evrak ~unlardtr : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naf1a i~leri genel ~artnamesi 
D - Yapt i~lerine aid umumi ve fenni §artname 
E - Hususi ve fenni ~artname 
F - Ke~if cetveli ve projeler. 
1stiyenler bu evrak1 bedelsiz olarak Ordu C. Halk Partisi Ba~kanhgJ.n

dan alabilirler. 
3 - Eksiltme 8/8/938 tarihinde pazartesi giinii saat 13 te Parti Ilyi:in

kurulunda yaptlacakttr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin c 1875 , lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup gi:istermesi 
laz1mdtr. 

On be~ bin lirahk yapt i~i yapbgma dair Naf1a Vekaletinden almm1~ 938 
senesine aid miiteahhidlik vesikas1, Ticaret Odasmda kaytdh bulundugu
na dair vesika. 

5 - Teklif mektublan yukartda iic;iincii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar C. Halk Partisine getirilecek ve Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gi:inderilecek mek
tublarm nihayet iic;iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 dl§ 
zarfm miihiir mumile iyice kapattlmt$ bulunmast laztmdtr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4695 ) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
Dordiincii ke!iide: 11 A<iUSTOS 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000. 12.000, 10.000 liraltk ikramtyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk fki aded miikafat vardtr. 
fSlmdiye kadar blnlerce ki~iyl zengin eden bu piyangoya 

f$tirak etmek suretile siz de talih!n!zi deneyin!z. 

Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliigiinden : 

Memurluk Miisabaka 
:f. C. Ziraat Bankas1ndan: 

imtihant 
. 

BankamlZln sube ve ajanslan i~in liizumu kad.ar memur almmak iizere 
miisabaka imtiham a<;tlacakttr. 

Miisbakaya girebilmek ic;in en az orta me~teb mezunu olmak ve ya!ilt 
18 den a~ag1 30 dan yukan bulunmamak ~artttr. 

18 den ~$ag1 ya~ta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaf;mdan evvel 
memurluk s1mfma gecemezler. 

Ankara, izmir ve istanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunlart alm
nnyacakhr. 

Orta mekteb mezunlan ic;in altt ay, lise ve daha yiiksek mekt1:b me. 
zunlan ic;in bir sene dvam edecek olan staj miiddeti zarfmda orta mekteb 
mezunlarma otuz, lise ve daha yukan tahsili olanlara 80 liraya kadar ve 
imtihandaki lJlUVaffakiyet derecesile miitenasib surette iicret verilir. 

Iyi Derecede yabanc1 dili c Frans1zca, ingilizce, Almanca • bilenlerin Uc
retleri emsalinden 10 - 25 lira arasm& •l.iiksek tutulur. 

Heniiz; askerligini yapmam1!1 olanl~rm daimi kadroya almmalart as. 
kerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulunduklart mi.id· 
det zarfmda maa~s1z mezun sayihrlar. 

Staj devresini takiben yaptlacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
on be:;1 liradan a~ag1 olmamak iizere % 20 nisbetinde zamla TEKAtlDE 
TABi DAiMl KADROYA alimrlar. 

Yabanc1 dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar • talimatnamesindeki 
~artlar dairesinde • be§ senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresin&n 
sonra bir sene ic;in Avrupadaki. bankalar nezdinde staja gi:inderilirler. 

Miisabaka imtihanlarma Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydm, Ba. 
hkesir, Bursa, Canakkale, Diy arbak1r, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, 
Eski&ehir, G Anteb, Istanbul, !zmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, 
Kiitahya, Giresun, Malatya, Mara§, Samsun, Orclu, SIVas, Tokad, Trabzon, 
Van, Yozgad §Ubelerimizde orta mekt'eb mezunlan i~in 16 ve 17 agustosta, 
lise ve daha yukan tahsili olanlar i~in 18 ve 19 agustosta saat dokuzda 
ba;;;lanacaktlr. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandtgt ve neler&n im· 
tihan yapJlacagi yukanya is.imleri yaz1h ~ubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerde gi:iriilebilir. 

isteklilerin miisabakaya i~tirak edebilecekleri mahaldeki banka §U· 
besi Miidiirliigiine ve Ankarada Bankanm Personel l§leri Miidiirliigune 
15/8/938 tarihine kadar miiracaat etmeleri laztmdlr. ( 4801 )' 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Kiiltiir Bakanbgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan is: :Ankarada in~a edilmekte olan Tarih, 

Dil, Cografya Fakiiltesi kalorifer, elektrik ve fennt tesisabd1r. Ke~if bedeli 
138.996 lira 78 kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §Unlarcllr : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 

Cinsi Miktan Beher forma- <;ogu Muvakkat B - Mukavele projesi. 
Forma Forma nm muham. tutan teminat1 C - Kalorifer ve s1hhi tesisat ve projelerinin nasll tanzim edilece-

1500 aded kitab Az1 <;ogu men fiatt gine dair talimat. 
tabiyesi 75 100 Lira K. Lira Lira K. D - S1hhi tesisata aid umumi ve fenni §artname. 

3000 aded kftab 55 80 22 2200 E - Steak sulu kalorifer tesisab i<;in umumi ve fennt ~artname. 
tabiyesi 27 2160 452 25 F - Hiih3.sa ke~if cetveli, kalorifer tesisat hiilasas1, kalorifer tesisat 

Kitablarm ic;in<ieki 30000 s/m2 50000 s/m2 0 01 500 ke~fi, sthhi tesisat hulasa cetveli, sthhi tesisat ke~fi, yagmur dereleri ve 
e~kal ve resimler 0 26 1170 borulan hiilasa ke$if cetveli ve ke~fi. havagazi tesisat ke$fi, ve hulasa cet· 
Cildiye aded 4500 6030 veli elektrik tesisab ke$fi hususi ve fenni ~artname, dahili elektrik tesi· 

1 _ Mektebimiz tedrisatl ic;in liizumu olan motor makineleri tarifah, sah hakkmda umumi ve fenni ~artname, tesisat izah raporu, steak su ile 
teshin hesab1 hulasa cetveli. cisir~lerin day.anma kuvveti ve gemicilik nam eserlerin beherinden be~er 

yiizden 1500 adedi ve iic; cildden miirekkeb olan deniz nakliyah kitabmm G - Projeler. 
da beher cildi binerden olmak iizere 3000 adedi, tab ve ic;indeki resim istiyenler bu :sartnameleri ve evrakt 6 lira 95 kuru~ mukabilind.e An-
ve ~ekillerin yaptlmast ve teclidiyesi kapah zarf usulile eksiltmiye konul- karada Kiiltiir Bakanhg1 Yiiksek Ogretim dairesinden, istanbulda Giizel 

San'atlar Akademisi Direktorli.igiinden alabilirler. 
mu~tur. 3 - Eksiltme 4/8/938 tarihinde persembe giinii saat 11 de Kiiltiir 

2 - Eksntme 3 agustos 1938 t;ar~mba giinii saat on bir but;ukta Yiik· Bakanhgl Yi.iksek Ogretim dairesinde yaptlacakhr. 
sek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigund~ toplanacak Komisyonca yapl· 4 _ Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakhr. 
lacakhr. 5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 8.199 lira 84 kuru$ mu· 

3 - Bunlara aid §artname ic.;in .mekteb muhasebesine mliracaat edil· vakkat teminat v~mesi, bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getfr· 
melidir. mesi laz1mdir. B1).ymdtrltk Bakanhgmda,n almmt~ 1938 senesi tesisat mii· 

4 - Eksiltmiye i~tirak edecelcletin 2490 sa:iJb kanunun 2 ve 3 uncil teahbidlik -vesikasmt ibraz edecektir. Bu vesikada bir defad.a bu i~e ben• 
maddelerindeki vas1flan haiz ve Ticaret Odasmm yeni ytl belgesini hamil zer 50.000 Jirahk tesisat1 ikmal etmi~ oldugu yaz1h olmast §artt1r. 
olmalan laztmdtr. 6 - Teklif mektublan yukanda 3 iincii n;taddede yaz1h saatten bir 

5 - Muvakkat teminatm teslim yeri istanbul Yiiksek Mektebler Mu. saat evveline kadar Yiiksek Ogretim dairesine getirilerek Eksiltme Komis-
hasebeciligidir. Eksiltmiye i~tirak edeceklerin si:izii ge~en kanunun 32 inci yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gi:inderilecek 
maddesi tarifatl dairesinde zarflannt ihzar etmeleri ve bu tekemmiil et· mektublarm nihayet iic;iincii :rr.addede yaz1h saate kadar gelmi§ olmast ve 
mi§ zarflan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Riya. d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapahlmt~ olmast §arttlr. 
setine makbuz mukabilinde vermeleri laztmdtr. ( 4598) Postada olacak gccikmele1 kabul ed.ilmez. • 2544,. ( 4646 )' 

------------------------------------------------~-ASLAN ve ESKiHiSAR 
Miittehid ~imento ve su 

kireci F abrikalar1 
Anonim Jirketinden : 

Hissedarlara ilan 
~irket hissedarlarmm 12 agustos 938 

tarihine musadif cuma giinii saat 14,30 
da Galatada Agobyan hanmda ~irket 

merkezinde fevkalade heyeti umumiye 

i~timama davet olunduklanna dair ga
zetelerde vaki olan ilanata hissedaram 
kiramm bilhassa nazan dikkatleri cel
bolunur. 

i~bu f~vkalade heyeti umumiyede, 
hiikumet<;e ne§rolunan kararnameye 
tevfikan, ~imento fabrikalanmn Eti 

Banka devir ve ferag1 hususl tahtt ka
rara almacagmdan fevkaiade ehemmi
yeti haizdir. 

i§bu fevkalacte heyeti umumiyenin 
kanuni surette toplanabilm<>si ic;;n ti . 
caret kanununun 386 nc1 maddesl mu
cibince, tevdi olunacak hisselerin ~irket 

sermayesinin ii~ rub'u derec('sinde ol · 
mast iktiza ettiginden hissedarant kira
mm ellerindeki hisse senedatlm, gaze· 
telerle ilan edildigi iizere, yevmi i~ti
madan en ge<; bir hafta evvP.line kadar 
~irkete tevdi etmeleri ve heyeti umu -
miye giinu behemehal isbati viicud ey
lemeleri mustrren rica olunur. 

Meselenin derkar olan ehemmiyeti 
hasebile, hissedaranm berve~hi bala 
inikad edecek fevkalade heyeti umu -
miyeye icabet ve bu i§in siirati mum · 
kine ile intacma gayret eylemelerinin 
menfaati esasiyeleri icabmdan oldugu
nu, meclisi idare, kendilerine ehemmi· 
yetle hattrlatmag1 bir vazife addeyler. 

fstan:bul, 27 temmuz 938 

Meclisi idare 

Di$ ve ~ENE 
Rontgen Radyografileri 

Tiirbe, Divanyolu Nuri Conker cad• 
lesi 6 No. Dr. Macid Arit Apartma-

DIDID 2 oci dairesiode yap1l1r. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE . 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 liras1 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a,ag•daki plana 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gtire lkramiye dag1tllacaktlr : 

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 

" 
" , 
" 
" 
" 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene ic.;inde 50 Iiradan a~ag1 dii~miyenlere ikramiye ~1khg1 takdirde 
~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 haziran tarih. 
lerinde qekil«'cektlr. 



JU CUMHURIYET 
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Magazas1 yeni binas1na 

ta~1nd1 ve saytn mii~

terilerini davet eyler. 

BEYOGLU 
Istiklal caddesi 301 

Kemaliye asliye hukuk mahkemesin
den: 

dy,oJ_a f't.n_da cl_in 1 ~Jts_i_ni z_. TURKiYE V~Kili NE[IP ERSE s 
IS-rANBUL CiALATA 
SESLi HAN zULFARUZ SOKAK 

Kemaliyenin Hapanos Eklregi koyiin
den Deved ogullarmdan Ahmed kans1 
Hayriyenin kocas1 Ahmed aleyhine ac:;
ml§ oldugu bo§anma davasmda mi.id • 
deaaleyh Ahmedin ikametgahmm mec:;
hul bulunmas1 dolay1sile davetname -
nin ilanen tebligine karar verilmi§ ol
dugundan muhakeme giinii olan 7/9/ 
938 c:;ar§amba gi.ini.i saat 11 de mahke
mede bizzat bulunmadigi ve yahut bir 
vekil gondermedigi takdirde hakkmda 
1gtyab karan verilecegi ilan olunur. 

~·----------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
Konya Vilayetinden: 

A~Ik Eksiltme fiani 
1 - Yap1Iaca1t f§ler' 
a - 1500 lira ke§if oedelli Ereglide :Alan ar:Km tamiri. 
b - 3000 lira ke§if bedelli Karamanda 1brala deresi. 
c - 3500 lira ke§if bedelli Ak§ehirde Koc:;a§ ve Egrigoz sulan uzerinde 

yeniden ac:;tlacak kanal giizergahmm tesbit ve proje ve evrakt 
ke§fiyesinin tanzimi i§leridir. 

2 - Bu i§ler 22 agustos pazartesi giinli saat 11 oe Eksiltmiye Konul
mu§tur. 

3 - Mektubla evvelce miiracaat eden taliblere bu i§lere aid §artname 
ve krokiler gonderilmilltir. Yeniden §artname ve krokileri gormek istiyen
ler ihale guniine kadar Vilayet Su i§leri Biirosuna tahriren veya bizzat 
miiracaat edebilirler. 

4 - Bu i§ler ayn ayr1 veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - isteklilerin ihale giin ve saatinde Konya Vilayeti Uaimi Encii· 

menine % 7,5 teminat ve serbest diplomah miihendis olduklarma dair 
vesikalarile muracaat etmeleri ilan olunur. ( 4602 ) 

BALSAM iN KREMLERi 
Gece - giindiiz - yagh - yags1z 

ve ac1 badem 

BALSAMI'l\l KREMLERi 
Biitiin diinyada birinciligi tasdik edilmi§ slhhi giizellik kremleridir. Gece 

ic:;in yaglt - giindiiz i~in yagslZ ve halis aCJ.badem ~e§idleri vardtr. 
Hususi vazo ve tiiblerde satJ.lu·. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANES1 
Beyoglu - istanbul 

Elaztg iskan Miidiirliigiinden : 
Elaztg merkezind.e 15 c:;ift goc;men evinin muhammen bedeli 15,206 

lira ve 20 tek evin muhammen bedeli 10911 lira, Karakoc:;an kazasmda 17 
~ift evin muhammen bedeli c 19677 ,. lira c 33 • kuru§, Sivrice kazasmda 
11 ~ift evin muhammen bedeli c 14198,. lira olup kapah zarf usulile eksilt
miye konulmu§tur. 

2 - Talibler % 7,5 tminah muvakkate verecekleri gibi in§aat i§lerin
ae bulundukiarma dair N aftadan ve Ticaret Odasmdan musaddak hirer ve
sika ibraz etmeleri mecburidir. 

3 - ihale 11 agustos 938 per§embe giinii saat 13 te Elaztg 1skan Mii-
aurliigiinde te§ekkiil edecek Komisyonda yaptlacaktir. . 

4 - Talibler yevmi mezkUrun saat 12 sine kadar temmah muvakka
telerile C.iger vesaiki Kornisyon Reiligine gandermeleri Iaztmdtr. 

5 - Bu hususa aid ~artnameler iskan Miidiirliigiinden parastz olarak 
almrr. Haricden istiyenler mektub iicreti gondermeleri icab eder. ( 4855 ) 

13 UncU YlldonUmU 

!~,!::m::~~:.::: Buyukdere Beyaz Park Ha~~~=-:da 
Miinir Nureddin Konseri 

BEYAZ PaRKIN 13 ONCU YlLD6N0M0 miinasebetile sureti mahsusada 
haztrlanan Konseri sabaha kadar eglenqe ve numaralar!a dolu muhte~em bir 

KIR BALOSU taklb edecektlr. 
Duhullye serbesttlr. 

Universite A. E. P. Komisyonundan: 
Universite merkez binasmm on cephesinin 4564.53 lira ke§ifli badana 

ve tamir i§i 11/8i938 per§embe giinii saat 15 te Rektorlukte ac:;tk eksiltmiye 
konulmu§tur. 

Isteklilerin ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel Istanbul Baymdrrhk Direktorliigiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i~ler yaphgma dair vesika ve 938 Ticaret .Odas1 kagtdile gelmeleri, 
~artname hergiin Rektorliikte goriiliir. ( 4511) 

Baytarlar ve ~iftlik Sahiblerinin ,. · 
Nazan Dikkatine 

Beygirler, Bakart Hayvanlar, Koyun ve ke~iler i~in 

P A S T 0 R Miiessesesinin ( Dalak ) 

!i}ARBON A$1LARI 
gelmi~tir. Biitiin ecza depolarmdan isteyiniz. Umuml deposu 
Bay Jiil Krepen Galata Voyvoda Han No. I Istanbul 

Harita Genel Direktorliigiinden : 
1 - Ankarada Harita Genel Direktorliigii fotografhanes\ne bir fotog-

rafc;t almacaktir. 
2 - Aranan evsaf ~unlardtr z 
A - Tiirk tebaas1 olmak, 
B - Askerligini yapm1~ bulunmak. 
C - Yaptmlacak slhhi muayenede sthhati tam olmak, 
D - 35 ya~m1 gec;;memi§ bulunmak, 
E - Husnii ahlak ve hal sahibi bulunmak, 
F - Fotograf ve rotii§ i§lerine vaklf olmak, 
G - Yaptlacak imtihanda muvaffak olmak, 
H - 30 temmuz 938 tarihine kadar miiracaat etmi§ l::iulunmak. 
3 - Ayhk iicreti altmt§ lira olup gosterecegi ehliyet ve iktidara gore 

tezyid olunur. 
4 - Talibler Ankarada Harita Genel Direktorliigii Kartograf ~ubesi 

Miidiriyetine mi.iracaat etmelidir. imtihan Ankarada yaptlacaktlr. 
c 2520 ,. ( 4586 ) 

BANK 
Denizyollar1 i,Ietmesi 

iZMi.R FUARINA TENZiLATLI BiLET 
1 - izmir Fuarmt ziyaret edecek yolculara mahsus olmak iizere biitiin 

iskelelerd.en izmir ic;;in yiizde 50 tenzilath gidi§ - don~ biletleri 
verilecektir. 

2 - Bu blletlerin satl§ma 10 agustos 9~8 tarihinden itibaren ba§
Ianacak ve 9 eylul ak§amt nihayet verilecektir. 

3 - Bu biletleri hamil olan yolcularm tabi olduklan §artlar biletlerin 
arkalarmda yazth oldugundan bunlann kemali itiha ile okun. 
mas1 rica olunur. 
izahat almak ic:;in acentalanmtza miiracaat edilmelidir. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
8/8/938 tnrih pazartesi giinii saat 11 de istanbulda Nafta Mi.idiirliigii 

Eksiltme Komisyonu od.asmda ( 18172,53 ) lira ke~if bedelli Ye§ilkoy Hava 
istasyon binas1 oniinde yaptlacak beton asfalt pist in§aatl kapah zarf USU· 
lile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i§leri gene! ve husus1 ve fenni ~art
nameleri, proje, ke§if hul•asasile buna miiteferri diger evra-k dairesinde go
riilecektir. 

Muvakkat teminat : ( 1363 ) lira (00) kuru§tur. 
isteklilerin teklif mektublan ve en az ( 15000) lirabk bu i~e benzer i§ 

yaphgma dair idarelerinden aim!§ oldugu vesikalara istinaden Nafta Ve
kaletinden ahnmi§ 938 senesi ehliyet ve Ticaret Odast vesikalar1 ve kapah 
zarflanm 8/8/938 pazartesi giinii saat ( 10 ) a kadar istanbul Nafta Mii -
diirliigiine vermeleri Iaz1mdrr. 4501 ) 

Prevantorium- Sanatorium Direktorliigiinden: 
1 ) Motor en az 6 silindirli ve en az 75 fren beygir kuvvetinde olacakhr. 
2 ) Dingiller aras1 en az 112 olacakttr. 
3 ) Dingil tertibahnda en az 4 ade<1 amortisor bulunacakbr. 
4 ) Frenlerden ayak freni her dort tekerlek iizerine tesir edecektir. 
5 ) Lastikler en az 6.00 pus geni§Iikte olacakhr. 
6 ) Bir aded komple Iastikli stepne verilecektir. 
7 ) $andar ve taktmlar birlikte verilecektir. 
8 l Teslim miiddeti sipari§ten itibaren 45 giindur. 
9 ) Teslim fiah 1475 liradrr. 

Kurumumuz ic:;in satm almacak evsaft yukanda yazllt §asiyi vermek is
tiyenlerin 1/8/1938 pazartesi giinii saat 12 ye kadar te.klif mektublanm Di
rektorliige vermeleri. 

Dr. lhsan Sami 

Bobreklerden idrar torbas1na 
kokiinden temizlemek 

kadar yollardaki hastahklar1rt mikroblarJnl 
i~in ( H E L M 0 B L 0 ) kullaniniZ 

Oksiiriik ~urubu 
Oksii.ri.ik ve nefes darb~, bo~
maca ve ktzanuk oksuri.ikleri t~in 
pek tesirli flacd1r. Her eczanede 

Bobreklerin ~tah§ma kudretini arhnr, kad.m erkek idrar zor luklartm, eski ve yeni helsoguklugunu, mesane iltihabmi, 
bel agnsmt, slk slk idrar bozmak, ve bozarken yarunak hallerini giderir. Bol idrar tem.in eder. 

Silihat Vekaletimizi~ resmi ruhsatm1 haiz bulu~!ln ( H E L M 0 B L 0} her aczanede ~ulunur. 
DIKJ{AT: (H E L M 0 B L 0, idrarmtzt temizliyerek mavile~tirir. . . 

• • ' t . • ! . . . • . 

• ve ecza depolarmda bulunur. 

Zayi - istanbul 5 inci ilk okulundan 
alml§ oldugum §ehadetnamemi zayi et
tim. Yenisini c:;tkaracagmndan eskisinin 
hiikmu yoktur. 

323 Perihan Moran 
--- @-~ . -

Sall.!b ve ·a~harrtrt: }•anaa Nadi 
Umumt ne~nvatt tdartJ eden Yaat hlert 

Mtzdilrll: Hiltmet Miinil Vlaen 

cumhun11~ matbaa.n 

-------

Bat, di§, nezle, grip, romatizma:, nevralji, klrikhk ve biitUri 
agriiarimzi derhal keser •. lcabinda giinde 3 ka§e ali¥bilir. -- ----

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru§luk bedeli ke§ifli elektrik tesisa .. 

tmdan 13712 lira 50 kuruliluk ktsm1 kapah zarf usuljle miinakasaya konul
mu~tur. 

ihalesi 2218/938 pazartesi giinii saat 15 te Bolu Belediye Enciimeni hu
zurile yaptlacakhr. 

isteklilerin ke§if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru§ muvakkat te
minat akc;esini ve 2490 sayth kanunun 10 uncu ma<W~sinde yazth olan Ia ~ 
z1m vesaiki ve tekli£ mektublarm1 ihale saatinden evvel Enciimene verme
leri laztmdir. 

Proje ve §artnameler Bolu Belediyesinden ve !stanbulda Galata :Ase • 
kurazione handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet l§tkpmardan alma • 
"Qilir.. ( 4691) 
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Erzurumda yep.iden yaptlmakta olan ilk okul binasmm 22998 lira 68 

kuru§ bedeli ke§ifli ka.rgir aksam1 ikmal~ in§aatl kapall zarf usulile ek· n1z 
siltmiye konulmu~tur. Rir 

1 - Eksiltme 11 agustos 938 per§eml::ie giinii saat 16 d.a Vilayet Daimt §af 
Enciimeninde yaptlacakttr. 

2 - Muvakkat teminah 1724 lira 93 kuru~tur. 

3 - istekliler evrakt fenniyesini Vilayet Daim1 .Enciimeninde ve Na• 
fta Miidurli.igiinde okuyabilirler. 

4 - istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayth niishastll' 
da inti§ar eden talimatnameye gore 938 takvim ytlma mahsus ehliyet ve• 
sikast ile birlikte Ticaret Odast vesikast vesair evraklarmt miihiir mumile 
iyice kapatilmi~ ve miihurlenmi§ bir zarfa koyup birinci maddede yaztl~ 
saatten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimenine gondermeletl 
mecburidir. Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 4677 ) tesi 
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KIZILAY 
istanbul Deposu Direktorliigiinden: 

1 - Satm almacak bir aded Rontgen cihazt ve teferruah 5 agustos 938 
tarihine rastl!yan cuma giinii saat on birde kapah zarf usulile eksilt· 
meye konulmu§tur. · 

2 - Rontgen cihazt ve teferruatmm esas ~artlarile fenni vastflanm ve va· 
ziyet plamm gormek ve bu hususta fazla izahat alrnak iizere istekli· 
lerin Yenipostane civarmda Ktztlay hanmda Ktzilay istanbul depo· 
su Direktorlugiine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Gole Malmiidiirliigiinden : 
sad 
ker 
du 

15055 Hra bedeli ke§ifli kazar~nz kona~mm no.~s~n ka!an k~.smm ikmal; tigj 
ic;;in 2490 numarah arttrrma, ekstltme kanunu hukumlerme gore 15/7/93 lllo 
gi.iniind.en itibaren 21 gun miiddetle miinakasaya konulmu§tur. . 

Talibler mezkur kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki §eraiti hat~ 
vesikalarile birlikte ihale giinii olan 4/8/938 giiniine musadif peqembe 
giinii saat 11 de yiizde yedi bU(~Uk teminah muvakkate akc:;esile Gole :rJ$' 
liye Dairesinde miite~ekkil Komisyona miiracaatleri. ( 458_:] 

Siimer Umumi Miidiirliigiinden : Bank 

Memur Altnacakttr 
Gemlik Sungipek fabrikas1 ic;in 140 lira iicretle almanca, muhabef' 

terciime ve daktiloya vaktf bir memur almacakhr. 
Taliblerin 5/8/938 tarihine kadar tahsil vesaikile Ankarada Umu~ 

Mudiirliige miiracaatleri beyan olunur. • 2645 • ( 4803 
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~i~e 

Yalnaz EViNiZDE delil CEBiNIZDE bile 

bulun· 
mall 

NERViN Uykusuzluk • Slnlr aarlla -
ra • Asabi 8ksUrUkler • Bay• 
ganhk • Barp donmesi • ~ar• 

panb ve sinirden ileri gelen bUtU111 rahatsazhklara 

I Y I EDER 
Ne nehatt, ne kimyevt zehirli hi!( bir rnadde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

§en, 
tniz 
sila 
bizi 


