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atJy, i$liyakla bekledi9i 
b;yram1 bugiin yapacak 

irk· F ranszz heyeileri araszndaki 
nk§ma bu sabah imzalanacak -taytdair 
ansma • 

itilafJairaz ge~ de 
atay1es' elesinde 

Askerlerimizin bug tin Hataya .. girmesi muhtemel 
Elde edilen anla~ma her tarafta 

:tte do; ablmi§ bii· b •• •• k b • 
ir adu daha §ahid uyu If memnuniyet 
.ta bundugumuzu 

aydebiliriz Askeri heyetimiz bugiin Hataydan hallun biiyiik tezahiirab aras1nda 

·~_:lk! g\!nberi haberler yek
dtgenni 6 etti ve ilkonce Pa
ris~:n. gek suretile: Hataya 
reJtmm sine aid usuller iize
nsa ile rkiye arasmda cere
kte olatuzakereler tam bir 
le netimmi~tir. <<Cumhuriyet» 
ec_e Fr;z Hariciye Nazm M. 
Hts bii elc;imiz Suad Davaz 

aric Vekilimiz Doktor A
ayn U§tu. Paristen gelen ve 
ile S. Davaz tarafmdan ga

rnemJiyetle teyid edilen ha-
~ .. Ak en uz n araya gelmemi§-

hber Hariciye V ekilimiz 
beklenilen bir§ey oldu

leme tereddiid etmemi§ ve 
esmj .alumatla teyidine intizar 

1'--...-:-" ~~~· a IIi t: . Y ni 
.__,.~ hz ge~ olsa da Hatay me

h, ate dogru ahlmJ§ biiyi.ik 
I da ahid olmakta bulundu
a)ldebiliriz. ~unku bu suretle 
se;ini hal i~in muracaat olu

lr!4e meselenin hallini daha zi
laran fazla ve fuzuli gayret
h nihayet veriliyor ve intihab 
ler i~in emniyetli bir safha

l!min olunuyor: Bu maksadla 
lrk askeri girecektir ve yeni re
de ha.k~m mahfuziyeti ic;in 
asayJ~ln devamma nezaret 

ayr1lacak. Ba,vekilimiz ~hrimize geliyor, sab giinii de Ankarada 
Vekiller Heyeti bir toplanb ya parak anla,lnalarl tetkik edecek 
Ankara 2 (T ele

fonla) - Antakya
da Turk ve F rans1z 
Erkamharbiye he -
yetleri arasmdaki an
la~malann yann sa
bah imza edilecegi 
bildiriliyor. Bu an -
la§malar tatbikatm -
dan olarak Hatayda 
emniyeti tesis yolun
da hemen ~imdiden 
vazife alacak olan 
Turk askeri kuvvet -
lerinin yarm Hataya 
irmc i muhtemddir. 

Hataya girecek 
askerlerimizin orada 
bulundurulacak Fran • 

bulii esasen ihtimal 
dahilinde de~ildi. 

Hatayda mahud 
mlimessillerinin de 
gayretile ~irazesin -
den c;•kanlan kaytd 
ve sec;im i~leri keen
lemyekun addedil -
digi cihetle muahe
delerin imzasile bir
likte yeniden tesc;il 
faaliyetine gec;ile -
cektir. 

SIZ kuvvetlerine mu· Bu sabah Antakyada anla~may1 imza edccek olan askeri beyctimiz 

Sun'i ekseriyeti 
temin yolundaki gay 
retlere ngmen Ha
tayda istisnas1z her 
tarafta Turk ekseri
yeti bulundugu esas 
itibarile mii~ahede 

savi miktarda olmas1 kat'i ~ekilde tekar- Buyiik Erkam Harbiye Reisi Mare~al ve kabul edilmi~tir. 
riir etmi~tir. Gerek Antakya, gerek Paris F evzi Cakmagm da bulunmas1 muhte - Anla~malarm imzasmdan sonra Bliyuk 
miizakerelerile hamlanan anla~ma ve mu- meldir. Erkam Harbiye ikinci reisi Org'eneral 
ahedelerin hemen bugunlerde Ankarada Umumi vaziyet, Turk - Frans1z mii- Aslm Giinduzle refakatindeki heyet azas! 
imza edilmeleri mukarrerdir. Bu muahe- zakerelerinin tamamen noktai nazanmtz 
delerin oniimiizdeki sah Riinii Ankarada dahilinde ve hakh davam1zda bizi tatmin hemen memleketimize doneceginden ya
toplanacak Vekiller Heyeti i<;timatnda edici mahiyette oldugunu teyid eder ~ekil- rm hududda kar~Ilanacaklardtr. 
tetkik edilece~i anla~thyor. Bu i~timada dedir ki, bunun aksinin tarafimJzdan ka- [Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 
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lspanyada hava harbi 
hili devam- ediyor 

Franko tayyareleri 
bombaladdar, 8 

diin de 
olii 14 

Sogarlu 
yarah var 

Frankistler tarafmdan muhasaradan kurtulmak iizcre Fransaya iltica etmck 
mecburiyetinde kalan hiikumctj;i milis kttaatt hududu &'C~crken 

. ~alans 2 - Fran~ist hava kuvvetle-j Holandan_m cevabt .. 
n .dun ~aba~ .Segar?e 1 bom?~r.~Im.~n et- La Haye 2 _ lngiltere hiikumehnm 
~~~lerd1r. SIVII ahahden 8 k1~1 olrnu§, 14 lspanyada a~1k sehirlerin bombard1mam 
k1~1 yaralanm1~hr. hakkmda tahkikat yapacak bir heyete i~-

Franho huvvetleri ilerliyor tirak etmesi i~in ileri siirdu~ii teklife ce· 
Madrid 2 - Radio - Norte'un bildir- vab veren Holanda hiikumeti bu heye

~igine gore, Frankistler .Cumh~niyetc;:ile .- te, ancak boyle bir komisyonu~ !spanya
rm anudane mukavemetme ragmen Be~I, daki iki taraf tarafmdan istenmesi takdi-
Sola~ ve Lagoreta'y1 i~gal etmi~lerdir. rinde, i~tirak eyliyeceP;ini bildirmi~tir. 

Franko harargahtnrn tebligi~ Londra 2 - ispanyada bombardt -
Salamanka 2 - Umum! karargah teb- manlar hakkmda tahkikat yapacak olan 

liP; ediyor: heyete i~tir ak ic;in Holanda tara fmdan 
Kastellon cephesinde Beki mmtaka - ileri suriilen ~artm bu komisyonun viicud 

smdan Beki S'an manastmnm ~imali gar· bulmastm tamamile geciktirecegi sam! • 
bisinde bulunan mevziler ktt' alanmiZ ta- maktad1r, 
rafmdan i~ga) edilmi~tir. as1 sa. 3 sii.tun 3 del 

f'Buyiik ~efimizin 
tesekkiirleri 

' 
istanbul 2 - Cumhur Ba§kanhgl 

Gene! Sekreterligindcn: 
Reisicumhur Ataturk, kabotaj 

hakkmm Turk bayragma ge4ttigi gii
niin yildonlimiinde, yurdun her ta
rafmdan vatanda~lann samimi duy
gu ve yiiksek sevinclerini bildiren bir 
!tOk telgraflar almt§lardJr. Bundan 
pek miitehassis olan Atatiirk, mem
nuniyet ve te§ekkiirlerinin iblagma 
Anadolu Ajans1m memur etmi§ler
dir. (a.a.) 

Diinkii zelzele 
Sars1nb esnas1nda bir 
camiin duvar1 y•kdd1 
Dun ogleden sonra §ehrimizde oldukcra 

kuvvetli bir zelzele hissedilmi§tir. Hemen 
hemen 5-6 saniye devam eden sarsmb, 
halk arasmda korku ile kar§Jlanml§, bu 
yiizden baz1 yerlerde, mahalle aralarmda 
sokaga hrhyarak bir muddet bekle§enler 
de goriilmii§tiir. Zelzele esnasmda miihim 
bir hasar kaydedilmemi§tir. Ancak, A -
lemdar nahiyesi civarmdaki Katibsinan 
camiinin harab bir duvan yJkJiml§, cami 
avlusundaki barakada oturan bir aile dt
§an !ttkarhlmt§tlr. 

Rasadhanenin raporu 

Kand!lli Rasadhanesinden: 
Bugiin saat 14 ii 27 dakika ve II sani

ye ge~e §ehrimizde herkes tarafmdan his
solunacak derecede bir zelzele kayde -
dilmi§tir. 

Bu zelzelenin merkez iistii !stanbuldan 
140..150 kilometre mesafede ve §arki ce
nubi istikametinde oldugu tahmin edilmi§-
tir, 

CArkas& Sa. 3 siltun 3 d.sl 

Oahiliye Vekili §ehrimizde 
Gazeteci er, V ekil1mize 
bir ~ay ziyafeti verdiler 

ToplantJda matbuat mensublar1, Biiyiik ~efe 

tazimlerinin arz1n1 
ettiler, kendisine de 

Dahiliye Vekilimizden rica 
te~ekkiirlerini tekrarladdar 

Dahiliye Vekilimizin muvasalatile diinkii toplanhya aid inhbalardan: 
Vekll, gazetecller axasmda - Bay an ~Ukrii Kayaya buket takdim ed!llt·ken 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel S.!kre-listasyonunda kalabahk bir gazeteci grupu 
teri $iikrii Kaya dun sabahki Ankara tarafmdan kar§Ilanmt§tlr. 
ekspresile §ehrimize gelmi§, Haydarpa§a CArkast Sa. 9 siltun 4 tel 
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Biiyiik maden program1 
iizerinde . ~a 1~ma ar 

Eti Bank Divrik i,Ietme program1na ba,Iadl, 
Eliz1g civar1nda yeniden krom par~alar1 bulundu, 

Bolgar dag1 bu sene i~letmeye a~tlacak 

Divrik ka~abasmdaki Demirdagm uzaktan goriinii~ii 

Ankara 2 (T elefonla) - Maden llacak sondajlarla bu havalideki demir 
Enstitusii tarafmdan Divrikiye yeniden servetinin daha geni§ miktarda bulundu -
ekipler gonderildi. Birc;ok yerlerde yap1- CArkast sa. 3 sfi.tun 6 daJ 
allllllllllllllllllllllllflllllllltniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII!IIIItllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

M1s1r .. Tiirkiye atletleri 
aras1ndaki miisabaka 

iki karde, memleket 
s1nda bir 'fiirkiye ve 

sporcularinln kar,da~ma

iki M1s1r rokoru k~rddl 

110 metro maniah ko~uda Faik, Tiirkiyc rokorunu k1rarkcn 

Turkiye -ve Mmr atletizm ekipleri a- muntazam bir ~ekilde yaptldt ve ba~m -
rasmdaki ilk musabakalar, diin Fener dan nihayetine kadar heyecan ve zevkle 
stadmda btiytik bir kalabahk oniinde, takib edildi. [Arkasz Sa. 6 sutun 1 de] 
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ingiltere 

Piyasada mevcud Standardizasyon ~irketi Hayriyenin 

damgas1z ~orablar i'ine aid toplantdar tenezziih seferleri an kedenberi 
rr bir meselesini 
ta1ukadderah, tarihinden bir sahife Bir heyet, ticarethaneleri Bugday i~in hazirlanan Diinkii gezintiler ~ok 

giizel ve parlak oldu 
halkm yeni 

Britanyaya 

koylerini 

ge~en 

bir 

ne bulursa 

biiyiik • sersen 

kas1rga gibi 

Sezar, 

dola~tp 

Breton 

ve 

~ahp ~1rp1p geri dondii 

-
Bah 

lukl Londra manzaralarmdan: 'Parlamento Sarayi 

yaz1 
tile 

:Arkada§lardan biri araya girdi: §imdiki Londramn yerinde bulunan koyi.i 
- Bizim tarihl romanlann <;ogunda, Romahlann yak1p yJkt!klanm yanaya

Cledi, tarih yoksa bile lngilterenin mu· k!la seyrettiler. Taymis'in sulanna ilk 
hakkak ki bir tarihi vard1r. Onu dinle- yurdda~ ve ilk dii§man kant i§te bu Se
sek? zar • Kasivelan harbinde kan§h. Dii§es 

rast 
nac< 
ka lngiltere topraklari iizerinde lngilterc Vindsor'un ha§IT!etlu a§•kma feda ettirdi· 

--- tarihini konu§mak tath ve heyecanh bir gi lngiltere tacmt - fakat migfer olarak
il olacaktl. Gozumii pencereye <;evirdim ilk defa Kasivelan ta§1d1. Sezar, balta ve 
ve ortaya at!lan mevzuun azametile o m1zrak!a parc;alatmaga <;ah§llgl o mig
mevzuun be~igi demek olan dJ§andaki ferden yirmibir am sonra bugiinkii ln
arazinin goriinii§ii at asmdaki miinasebeti giltere tacmm c;•kacagm1 ve Britanya a· 

. I 
•• 

mac 
mi 
Bel 
me1 
leri 

-

sezinsemek istedim. Birbirini kovahyan dasm1 da katarak bir kat daha biiyiilt -
koyler, kasabalar, tarlalar, c;ayular i~te mek istedigi Roma imparatorlugu top· 
o miinasebetin hirer parc;as1 demekti. ln- raklarmdan bir k1sm1na, T aymis k•ylia
giltere tarihi bu goriinen arazi iizerinde nnda maglub ettigi Rreton'larm varis 
tekevviin etmi~ti. F akat o tarih • amlar vc olacaklanm bilseydi o zahmetlere bilmem 
amlarca siiren istihalelerle • ori.ili.irken ki katlamr mtyd!? 
bir de daima degi§en, daima olgunla§an Tam i.i<; yiiz altmi§ y!l Britanya ada
bir lngiltere tekevviin ediycrdu. Burada, smda Roma bayrag1 • fakat kupkuru bir 
bu iilkede tarih, fani hadiseler olarak dala as1h renksiz bir yaprak gibi • sal
vi.icude gelmeml§ ve getirilmemi~. Iandi. 0 mada bi.iyi.ik giic;ler ve Hun'la
belki bir milletin ya§ml, hatuala - rm yarattlgt be§eri zelzeleler yiiziinden 
rtm, emellerini, iilkiilerini, adetleri- Roma da temeline kadar sars1lm•§ bu -
ni tesbit ve tevsik eden bir eser gi- lundugundan Sezarm elile Taymis k1y1-
bi dogup ya§affil§. 0 bic;imde ki her in- Janna as!lan mukaddes Kapitiil bayra· 
giliz, milli tarihten bir satudu ve biitiin gmm §erefi ve haysiyeti kalmaml§ gibiy· 
1ngiltere o sahrlardan terekkiib eden bir di. Onu Breton'lann ynhp atabilecekle-
tarihtir. Ba§ka milletlerin tarihleri ken- rini dii§iinen imparator Honorius, ak1lh
dileri yok olduktan sonra ya§ar ve ya§a· ca davrandl, kendi elile Roma bayragm1 

mJ§hr. Mesela Finikeliler bugiin yok ol- Britanya adasmdan c;ekip ald1 ve bu su· 

(45 
dig 20 

mu§ken tarihleri vardu ve okunuyor. Fa- retle Taymis hiir kald1. 
kat lngijizlerin kaybolduklan gi.in tarih-

C::imdi Breton'lan lsk~yada oturan lerinin de ortadan silinecegi iddia oluna· Y 
Piket'ler rahats1z ediyorlard1. Heniiz is· 

bilir. <;iinkii tarih onlan ya§atmtyor, on- tiladan kurtulan Breton'lar • sJcakhg1 
rna 
da mt lar tarihlerini ya§atlyorlar. kaybolmu§ bir kan rabJtasml silah kuvve

Bu hakikati ba§ka bir suretle de ifade tile tazelemek istiyen • Piket'leri piiskiirt
etmek miimkiindiir: lngiltere tarihi ha-

mek ic;in Sakson'lara el uzathklarmdan 
b£ diseleri kaydetmek bak1mmdan sade bir yeni bir akm yiiz gosterdi ve Britanya 

takvimdir. F akat ingilizlige taalluk Sakson siivarilerile doldu. Y alvanla ya
etmek itibarile bamha§ka bir §eydir, dog- kanla getirilen bu cenk eri halk, Piket'le

m rudan dogruya «fngiliz» dir. <;iinkii bir 
p~ lngiliz tarihile teneffiis, tarihile tegaddi, 

tarihile hareket ve hatta tarihile tenasiil 
bt eder. t~e bundan dolayJdJr ki lngiltere 

tarihi !ngilterenin ziyas1, havas1, suyu ve 
sesi olmu§tur. Ba§ka milletler tarihlerini 
ancak okurlar. lng1lizler o tarihi ya§ar
larl 

Onun ic;in ingiltere tarihini iki cephe· 
den tetkik etmek laz1m gelir. Biri takvim 
mahiyetinde olamd1r ki eski Roma ve 

f eski Osmanh tanhleri kadar tantanah • 2 
d1r. Bu tarih Orta Asyadan eski ve c;ok 
eski devirlerde goc;ederek bu bi.iyi.ik ada-

1' da yerle§en Kelt'lerin magaralarda, ba
si~ kuli.ibelerde bam,malarile ba§lar. ilk 
c;aglarm biitiin medlerine. cezirlerine mt

al·lanm c;eviren, kulaklanm t:k1yan ve de
!il nizden bir sed ic;inde tarihe kar§l inziva 

hayatJ gec;iren bu h.:Jlkm rahatmJ kac;1ran, 
Britanya adasmm mnm ac;1ga vurup 

tt •ihrini bozan Romahlar oldu. 
Kelt'lerin her mmtakada bir isim alan 

Y torunlan bu biiyi.ik adanm ait k1smmda da 
d Breton adile ya ;yorlard!. Romah biiyiik 

serseri Sezar, Cermenleri tariimar ettik
Koca Go! k1t' <mm hall a<; pamuguna 

kten sonra 80 gem1 ve iki lejiyonla 
Britanyaya gec;ti, bir bmga gibi Bre· 
ton koylerini dolas1p ve ne bulursa c;ahp 

geri dondii. Berab~r getirdigi asker 
talandan memnun kald1g! gibi kendi~i 
Britanya adasmda hay!. hazmeler gO

oldugunu sezinsed!~inden ertesi y1l 
sefer daha yaptld1. Sezar, bu defaki 

~"'·'9'"'u" be§ piyadc lejiyonile iki bin sii-

ri geri siirdiikten sonra donmegi mana· 
s1z buldular ve istikbal olunarak girdik • 
!eri memleketten herhangi bir istiskal ile 
c;tkmadJ!ar, Breton'lar arasma yay1hp 
yerle§tiler. Fa kat bunlar Romahlarla, 
Hunlarla uzun miiddet temas etmi§ bir 
millet olduklarmdan adaya bir hayli ye· 
nilik getirdiler ve ilk hamlede devlet te~
kilall yaphlar. Y almz kabile aynhgm1 
gozonlinde tuttuklarmdan bir degil, dort 
kiic;i.ik devlet kurrr.u§lardJ. Yiiz y1l son
ra adaya i.i §ii~n angl tayfas1, kanda§lan 
olan Saksonlarla kayna§!Verdiklerinden 
devletlerin saylSI yediye c;1kh. Ancak 
827 y1lmdad1r ki Ekbert adh bir kral bu 
yedi hiikumeti birle§tirmi~ ve lngiltere 
Kralhgm1 kurmu§tur. ingilizlerin • her 
ic;timai akideye, amlann temin ettigi te

kamiile ' ragmen derin bir k1skanc;hkh 
muhafaza edege!dikleri • i~giliz tahll i~te 
bu Ekbert'ten kalmad1r. 

Lakin deniz a§m kom~u!ar altm, gi.i
mi.i~ ve demir kokusunu ald1klarmdan 
Britanya adasma kars1 i§!iha beslemektcn 
geri kalm•yorlard!. Bu yi.izden birc;ok 
hiicumlar vukua geldi, zengin memleket 
y•llarca Danimarkahlar tarafmdan yag· 
ma edildi. Hatta otuz sene kadar lng•l
tere taht1 Danimarkahlar elinde kald!. 
Fa kat bu taarruzlar, bu tahakkiimler hep 
yagma hmma istinad ettiginden siirekli 
olamad1, hiikiim gene Saksonlarm eline 
gec;ti ve adada fetret devri ac;Jld1. Gal, 
1skocr bolgeleri Britanyaya boyun egmi
yor ve Britanya, adanm bu mi.ihim klslm· 
lanm yenemiyordu. Bu vaziyetten Nor
mandiya Diikast Giyyom istifade etti, 
Onbirinci am ortalarmda Man§! gec;erek 
Britanyay1 zaptetti. 

• ayrt ayrt geztyor 
ikhsad Vekaleti Sanayi Umum Mii • 

diirliigii tarafmdan §ehrimize gonderilen 
sanayi miifetti§i ipekli kadm c;orablan 
standardizasyonunun sureti tatbik1 hak • 
kmda tetkiklerine devam etmektedir. Ti
caret Odas1 sanayi §Ubesi raportorleri de 
dahil oldugu halde bir heyet halinde 
biitiin fabrika ve ticarethaneler ayn ayn 
gezilmekte ve niimuneler almmaktadtr. 

Y ap1lan tefti§ler esnasmda !stanbul 
piyasasmda bir c;ok ticarethanelerde stan
dardizasyon nizamnamesi hiikiimlerine 
uym1yan, Ticaret Odasmca da damga
lanmaml§ c;orablar bulunmu§tur. Bu <;o • 
rablardan niimuneler almarak zab1tlar tu
tulmu§tur. 

Nizamnamenin cezai k1sminda nizam -
namenin hi.iki.imlerine aykm hareket e
denlerin ikllsad Vekaletince Cumhuriyet 
Miiddeiumumiligine tevdi edilecegi yazJl
dtgmdan alman ni.imunelerle tutulan za -
b1tlar iktJsad Vekaletine gonderilmi§tir. 
Vekalet suc;lulan Adliyeye verecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Bekta§ ve Eminonii hanlarm1 

Belediye kendi vesaitile 

y1kacak 
Eminonu meydamnm ac;tlmast 1c;m 

ytktmlmas1 laztm gelen Bekta§ ve E
minonu hanlarmm beton olmasmdan 
dolayt buralan ytkacak talib zuhur et
mediginden Belediyece tedbirler alm
maktadir. 1stimlak muamelelerinin bir 
an evvel ikmalile yiktlmasi laztm yer
lerin de sliratle ytktmlmasi icab eyle -
diginden uzun muddet beklenmiyecek
tir. Eger ka'bil olursa Belediye bu han
Ian kendi vesaitile ve yahut da ytkhr
ma masrafm1 kendi iizerine almak su
retile y1khracakhr. Bir iki giine ki!dar 
bunun etrafmda bir karar verilerek 
tatbikma ge<;ilecektir. 

Lag1mlar kuyulara dokiilecek 

Sahile yakm olan bir~ok mmtakalar
da umumi mecra bulunmad1g1 ic;in bu
ralarda yapllan binalarm lagimlan de
nize verilmektedir. Umumi s1hhat ba • 
ktmmdan bunun mazarrath oldugu go
rii.lerek esash tedbirler ahnmasma ka
rar verilmi~tir. Sthhiye Vekaletinden 
Belediyeye yap1Ian bir tebligata gore, 
bundan sonra i!l.§a edilecek bu kabil bi
nalarm lagrmlan denize verilmiyecek, 
tesbit olunan fenni bir tip kuyular ac;t· 
lacakt1r. Evvelce yap1lmi~ ve lag1mlan 
denize verilmi§ binalarda da mecralar 
kapablarak ayni §ekilde kuyular yap • 
tmlacaktJ.r. Belediye §Ubeleri bu hu • 
susta tctkikat yaparak me-vcud olan bu 
kabil binalan tesbite ba§lamt§lardtr. 
Yakmda bina sahiblerine tebligat yapi
lacakhr. 

MALIYEDE 

Ucuzluk i,i ve Defterdarhgm 

hazirhgi 

Aym on be~inden itibaren tiyatro ve 
sinema gibi eglence yerlerine aid bilet
lerin lizerlerine soguk damgalar vuru -
lacak ve bu soguk damgalarm uzerin -
de Dariilaceze ve kazanc vergilerile Be
lediye resmi miktarmm yekfmu goste
rilecektir. Eil;lence yerlerine biletsiz 
girmege salahiyeti olanlardan ba§ka 
hie; kimse biletsiz giremiyecek ve bu 
suretle biletsiz girenlerden de biletler 
iizerinde gosterilen resim almacaktlr. 
Resmt almadan biletsiz kimseleri mu • 
esseselerine kabul eden miiessese sa -
hiblerinden bu resim yiizde on b~ nis
betinde ceza ilavesile tahsil olunacakhr. 

Defterdarhk, bu hususta haZJrhklart
na ba~lamt§tlr. 

._. ..... ~ 
Payla§IIamiyan ~oculi 

Bursa (Hususi) - Sekiz sene evvel 
Uludagda kaybolan ve bilahare izmirde 
baytar Azize teslim edildigi iddia olu
nan ~adi admdaki c;ocuk meselesi tek
rar tazelenmistir. Bu mesele hakkmda
ki tahkikat Bursa sorgu hakimligince 
yaptlmaktad1r. iki tarafm ~ahidleri din
lcnilmi~, niifus kay1dlarma bak1bm~, 
baytar Azizin c;ocugu oldugunu iddia 
ettigi Sadinin ebesi ve o zamanki kom
~ulan !zmir sorgu hiikimligi niyabetile 
dinlenilmi§lerdir. Bu §ahidlerin saytsl 
elliyi bulmu~tur. 

• • • ntzamname proJeSI yartn 
imza olunacak 

BugdaylanmiZ!n standardizasyonu ic;in 
di.in ogleden evvel de enciimen halinde 
c;ah§malar devam etmi§tir. 

Y ann sabah, saat 9 da arpalanmtzm 
standardizasyonu iizerinde ihzari bir ko
misyon toplanacak, saat I 0 da da umumi 
ic;timaa ba§lanacaktJr. Bu arada netice • 
lenmi§ olan bugday toplantllan neticesin
de son §eklini alml§ olan nizamname pro -
jesi imzalanacaktJr. 

Y eni mesai saatleri 

Banka memurlart i~in de 
kabul edildi 

$ehrimizde bulunan milli bankalar 
direktorleri, dun bir toplanh yaparak 
yanndan itibaren banka memurlarmm 
da hiikumet dairelerinde c;ah§an me -
murlar gibi sabah saat 8 den itibaren 
14 e kadar <;ah§brtlmalarma, mesai sa
atlerinde bu §ekilde degi§iklik yapmx • 
ya karar vermi§lerdir. 

Bundan sonra milli bankalar gi§eleri, 
sabah saat dokuzdan 12 ye kadar ac;tk 
bulundurulacakhr. 

KOLTOR ISLER/ 

Liseler olgunluk imtihanlari 
Resrni, hususi, ekalliyet ve yabanc1 

liselerin olgunluk imtihanlan devam 
etmektedir. Diinkii olgunluk lmtihan1 
tahriri olarak tarih ve cografya ders
lerinden yaptlml~br. Bundan sonra fel
sefe ve i~timaiyat grupunun imtihan -
larr yapilacaktlr. 

T eftit mintakalari ayrildi 
!Ikmekteblerin tefti§ i§lerini siiratle 

yapmak ve kolayla§ttrmak ic;in §ehrin 
muhtclif mmtakalara aynlmas1 ve her 
mmtakada bulunacak mufetti§in o rom
taka ic;indeki resmi, hususi, ekalliyet ve 
yabanc1 mektebleri devamh bir ~;~ekilde 
tefti§ etmesi kararla§tmlrru§hr. !stan -
bul ilkmektebleri bu taksime gore 44 
teftis mmtakasma aynlffiliibr. 

llkmekteblerin atntf ve fUbe 
ihtiyact 

Dun, Maari:f mudiiru Tev:fik Kutun 
relsligi altmda Maarif memurlar1 i~ti

ma etmi§lcr, 938/939 ders y1h ic;in mm
takalan dahilinde bulunan ilkmekteb
Ierin, smrl ve §Ube ihtiyacmt tetkik et
mi§lerdir. 

Ders yth ba§mda bu mmtakalar da -
hilindcki ilkmekteblerin baztlarma ih
tiyac nisbetinde §ubeler ilave edilecek
tir. 

~·-·-
Fatihte yarah bulunan gene 

hastanede oldii 

$irketi Hayriyenin tertib ettigi cumar
tesi tenezziih seferlerine di.inden itibaren 
ba§lanml§tlr. Diin alaturka saz heyeti 
bulunan bir vapurla, caz ve salon orkes • 
tras1 bulunan diger bir vapur, Kopriiniin 
Bogazic;i iskelesinden saat 14,30 ve 
14,45 te tahrik edilmi§tir. Bu tenezziih • 
lere kesif bir balk kalabahg1 i§tirak et -
mi§tir. 

Vapurlar, Bogazm muhtelif iskelele -
rine ugnyarak Altmkuma kadar gitmi§
ler, orada birle§erek Bogaz methalinde 
bir cevelandan sonra Sanyere donmu§ -
lerdir. Bogazdaki sahil eglence yerleri o
ni.inde de duran vapurlar, ak§am saat 
20,30 da Kopri.iye avdet etmi~lerdir. 

ONIVERSITEDE 

~ Aile biit~esi tetkikleri 
iktisad Vekaleti tarafmdan Univer -

site iktisad Fakliltesine yaptmlan aile 
biit~esi anketinin miihim bir Iosm1 ik
mal edilmi§tir. 

Memleketimizde ilk defa olarak ilmi 
metodlar dahilinde ihzar edilen aile 
bii~esi mevsimlere gore yaptlan aile 
masraflanm ihtiva edeceginden bir se
nelik tetkiklere muhtacd1r. Aile but~esi 
939 yth §Ubat ay1 i<;inde ikmal edilmi§ 
olacakttr. 

llmi lieyetler Anadoluya 

gittiler 
'O'niversite namma ilmi tetkiklerde 

bulunmak uzere Anadolunun muhteli:f 
§'ehir, kasaba ve koylerine gidecek olan 
profesor, d~ent ve asistanlardan bazi
lan haz1rhklarmt ikmal ederek gide -
cekleri yerlere hareket etmi§lerdir. Bir 
k1s1m asistanlar ~ile, Agva, Gemlik, 
Bursa civarmda, bir kts1m do~ent ve a
sistanla,r da Zonguldak komiir havza -
smda tetkikat yapacaklardtr. 
G~en sene Tiirk dili §iveleri iizerin

de tetkikat yapan bazt profes<ir ve do
crentler ibu seneki mesailerini daha ge
ni§ bir sahaya te§mil edeceklerdir. 

MOTEFERRIK 

Esnafin senelik muayene 

miiddeti bitti 
Esnafm senelik muayeneleri i~in ve -

rilen bir ayhk miiddet bitmi§tir. Bu 
muddet zarfmda miiracaat etmeml§ c
lan esnaf haklonda cezah tahsil yapila
cakttr. 

Zab1taya hakaret edenler 

Pazar gecesi Aksarayda bir i9ki ale
mini miiteak1b sokakta fazla giirii.ltii 
yapmamalanm ihtar eden za1blta me • 
murlanm tahkir eden iig arkada§tan 
ikisi vak'ayt muteakLb yakalanffil§, bir 
tanesi kat;ffil§h. 

Firar eden manav Hayri de evvelki 
ak§am Y'akalanarak evrakile beraber 
Adliyeye sevkedilmi§ ve ikinci sulh ce
zada yaptlan sorguyu miiteakib tevkif 
edilmi§tir. --Hiiviyeti me~hul bir adam 

boguldu 

Fatihte Atatiirk caddesinde yarah 
bir gene bulunmu§tu. Yap1lan tahkikat
ta yarahnm Kir§'ehirli Yusuf oldugu, o 
civarda bir ahtrda yahp kavkan Vahid 
isminde 'birisi tarafmdan odunla vurul
mak suretile ba§mdan yaraland1g1 an
la§Ilml§hr. Vahid firar ettiginden her 
tarafta aranmaktad1r. Yusuf, hastanede 
olmii§tur. 

Dun sabali Haydarpa§adan Kadtko -
yiine 9,30 seferini yapan Akay idaresi -
nin Moda vapuru, K1zkulesi ac;tklarma 

Kamyondan bahk ~alarken geldigi zaman huviyeti heniiz anla§Ila--···-

lek ve nee! ere uyguJ 
yet hai:li. 

Mes\ muallakta 
bir halc.rmasl yalmz 
gil bi.itiilrupay1 i§gal 
ni Tiirki1em 
pada mi.i)ir siyasi 
bir muva unsuru 
taraftan ) §arkm 
takil devlt1Junan 

arkasmda ~n zahir 
yonluk Ar:emile tabii 
nasebatmm rar 
idi. Diger tan da 
devletlerind~up 
nundan yak•.mana 
rupanm kara\ beg 
ve siyasi tefe sahibi 
ile ihtilaf bali idi. 

N as1! ki S~in 
arkasmda bi.iy\rab 
gibi F ransanm 
vard1r. Bahusmmsanm 
harbinin son d~ode · 
den dolay1 M ... uem:z:Jn••J 
karasma kar§l h<ir sed 
tini kaybettigindtri Brital 
nm selameti mam ifade 
ingilterenin ted a! ahada 
lunan Fransay1, here 
sun Uzak~arkta ot 
de dahi pek 

gildir. Bunun son ali; f 
zak§arktaki miistem: · 
sevkulcen cihetten iz 
bulunan Hainan a<o.m 
fmdan i§gal edilmes 

F ransa ile beraber l!teref 
bir i§galin arzu edilmn ih 
dana getirebilecegini 
mi§ olmasJd1r. 

Nas1l ki ingiltere: 1p0 
miittefiki ve §imdi de 
hay1rhah kom§usu 
padaki miittefiki F rans~e 
dii§mesini hie; ho§ um·11"~' 

danberi bir iki k1sa 
Ti.irkiyenin daima 
bulundugundan F ransa 
onu gelmiyen niza cv•~ 

masmdan miiteessir vuo•-....... " 

di. Binaenaleyh Hatay 
Tiirkiyeyi, hem F ransayl. 
yi memnun edecek bir tar%'1 
sile bir taraftan Y akm§ark · 
nini bulanduan ve diger 
ile beraber 1ngiltereyi de 
ic;inde b1rakan bir gaile 
oluyor . 

Bu meselenin hallinden 
km§arkm ahvalinde T ahrJ 
saraymda imzalanan ve 
ni.ishalan han hazinei 
nan misakla temeli kurulan 
fak ve bunun dogurdugu ,·~ u .... ,.., 

etmi§ oluyor, geni§lemesine 
hyor. 

Hatay meselesinin iki sene 
b1 mi.itemadi endi§e ve heyeei' 
rakmasmm mes'ulii ne T" 
rablard1r. F ransamn ahdi 
mal ederek diplomasi oyunll 
temi§ olmasmdad1r. 0 Frans•,et 
ya ve bi.itiin di.inyaya kar§l fl 

her tiirlii ahidlerin oldugu gi 
da ISrar etmekte her devleti gf 

yakaland1 ffilyan 45 • 50 ya§Iarmda bir adam de-
Sablkahlardan Mehmed oglu Hasan, nize dii§erek bogulmU§tur. Yaptlan ta • 

harriyata ~agmen cesed heniiz buluna- m1 tlr dun, Bahkpazarmdan ge<;mekte olan bir § • 
mami§hr. F 1921 · 20 kamyona brmamp bahk galarken sug -•••- ransa senest 

ustunde yakalanmt~hr. Zavalh muallim oldii Ia! miicadelesi ic;inde bulunan 
-' • •- akdettigi muahedede Lozan 

Siitle zehirlenenler Evvelki ak§am Aksarayda Laleli ca- de teyid edilmi§ tskenderun 
Kumkaptda Dii:zoglu sokagmda 10 misi onunde §Ofor Ahmedin idare ettigi aid taahhi.idlerini vakit ve 

numarah evde oturan 32 ya•mda Ak- otobusiin altmda kalarak miiteaddid 26 . 
'$ etmi§ olsayd1 ve 19 sencSJ 

seyikle 10 ya§mdaki klZl Anjel, diin sa- yerlerinden ag1r surette yaralanan mu- da Suriye Komiseri Henri 
bah bir siitquden aldtklan siitii. ic;tikten tekaid muallim Mehmed, kaldmldtgi 
sonra zehirlenme alaimi gostermi§ler, Cerrahpa§a hastanesinde diin sabah ol- (Hanri do Juvenel) ile :.J..i~'""'1 
Haseki hastanesine kaldmlmt§lardtr. mii.$ti1r. akdolunan yeni muahedenin 

C ) caga aid ahkam1n1 yerine .... tirlll"""'·"i 

Tekirdagtnda Ktzday balosu ve Suriyeye istiklal vermek 
-----------------------------"'- senesi 29 te§rinievvelinde , .. ,,u,_ ..... 

Tekirdag ( Hususi) - Bu hafta KlZllay Kurum)l menfaatine askeri kazi
no bahc;esinde verilen balo c;ok ne§'eli gec;mi§tir. ilk defa guzel bir bohc;ede 
verilen bu balo Tekirdagmd.a buyuk bir alaka uyandirmJ.§, Kolordu komuta
mmtz saym General Salih Umurtak ve Tekirdag valisi Sakib Beygo tarafm
d9.n da §ereflendirilmi§tir. Gonderdigim resim, Ktzilay Kurumu tara:fmdan 

muahedesinde Tiirkiyeye aid 
rini meskut g~memi~ olsayd1 
mazsa daha sonraki vaid ve 
rine getirmi§ olsayd1 Y akm§ark 
pa politikas1 i~in bu kadar uzuje 
iiziilmege hacet kalmam11 OltiTO"!ofl,sll 

MuhtnTem Fe.vzi 

<;:ar Ferdinand vapurile 
mize 200 kadar seyyah ~e:LeceKJ;v; 

NUshan 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti • { Ttirklye 
y I l(ID 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
'0( ayhk 400 • 

~ariye kwnanda ediyordu ve bu kuvveti 
:: ransadan biiyiicek bir donanma ile ta-

1,mttb. Breton'lar Kasivelan adh bir ba§· 
,>uiun idaresi altmda yurdlanm mi.ida
aaya ~ah§hlar, fakat maglub oldular ve 

l 
CArTtall var> 

Her iki taraf gocug,.m kendilerine aid 
oldugunu mustrran iddia etmekte ve 
birc;ok dcliller gostormektedirler. Tah -
kikat safhasmda bu deliller ve h8.kim
likc;e daha luzumlu gorlilen nufus ka -
y1dlan ve saire uzun uzad1ya incelen -
mi§ bulunmaktad1r. Bu meyanda 'bay
tar Azizle refikasmm ve fabrikator 
Mehmedle ailesinin kanlart almarak, 
c;ocugun kanma hangi tarafm mfuiabe -
heti oldugu tayin edilmek iizere istan
bul T1bb1 Adli bakteriyolojihanesine 
gonderilmi~tir. Tahkikat safahatr, i~in 

hakikatini bulma'k iqin fenni ve adli 
bak1mlardan en hurda teferruata kadar 
derinle§tirilmektedir, ' sevindirilen crocuklan gostermcktedir. Bir eybk 150 • 

Da1 



tay inlilc 
dah 

bir baraj1 
y1kblar 

izmir 

feci 

liman1nda 

bir kaza 

bir sevtlcey' m1ntakas1 sular altJnda 
llakta 1e ldr, Jap~ar bir ,ehir daha alddar 

Bir motor, infilak neti
cesinde bath, kaplan 

oldii, ii~ yarah var yalmz1 
i;?gal II- - Bu sabah r vakti Cin

d gtse'nin ~imal aim• yJkt!k
a,.lmi$tir. Bu b: Matung'da 

b
am1

1rafmdan tahkedilmi~ olan 
uul . b ~ 2 . 
.. t nm mem am<'gru, 0 kJio-

n msus .r mesafede btmaktad1r. 
ur edilen bu b~n ~imdiye ka

durn harb gemilin Hanken'e 
e tabii Vemelerine m~ldugu soylen-

bu]llla: 

mas1 Matung barajmdan gec;ilmesini bir 
kat daha giicle~tirmi&tir. 

Bir (;in fehri zaptedildi 
Tokyo 2- Japonlar, Santung eyale

tinin cenubu ~arkisinde kain T ungaisien 
~hrini zaptederek Cinlileri eenuba, Tung· 
pei goliiniin $ark sahiline dogru pi.iskiirt
mii&lerdir. 

Fransa, (;an-Kay-$ek'e silah 
vermiyormuf 

da Avtf.ciler .. k .. 1 I · · T ~ • mut su ut e ermm okyo 2 - F ransamn Tokyo Elc;isi 

lzmir 2 (T elefonla) - Istanbul 
limanma mensub inebolulu C,::olak 
Rasimin «Tieareti Bahriye» moto
rii, bugi.in limammJZdan kiremid ji.ik
ledikten sonra 1stanbula hareket e
derken mazut deposunun infilaki ne
tieesinde batmi§tlr. infilak ~ok §id
detli olmu§, kaptan Rasimle motor 
sular arasmda kaybolup gitmi§tir. 

Kaptanm oglu Mustafa ile maki
nist Nuri ag1r, tayfa Hamdi hafif 
yaralanmi§lar, kurtanlmJ§lardJr. 

UmUJll I:-Juanghu lerine akhgm1 Arsen Hanri, bu sabah Harieiye Neza
kadtdnler. Ani eyaletinin ee- retine giderek Fransa hlikumetince yapl

oP•isindeki nee tepeler arasm· lan tahkikata miisteniden Harieiye Nazl· 
ge- bir sevkul$ mmtakas1 olan n Ugaki'nin huzurunda Fransamn Sang

In istilasmaaruz bulunmak • kay-~k'e silah ve eepane gonderdigi hak· 

1nfilakm sebebi heni.iz me~huldiir. 
Aneak bunun motordeki bir bozuk
luktan ileri geldigi tahmin ediliyor. 
T ayfadi\n Mustafa, iki arkada§lni 

~ _ kmdaki $ayiaYI kat'i surette tekzibetmi~-
aleJII mansabmo>gru sularm akal- tir. 
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I 
yanmaktan kurtarabilmi§tir. F aeia
nm tahkikine Adliye ei k;;~u~u~ 

uux_ 

sed 
Brita. 

an ingiliz 

di .nlasmasi 
' 

Kahirede biiyiik bir 

miting tertib edildi Siidet Almanlari 

ifade · ryan borclarina Bu mitinge Vefd partisi 
bnaran1n hukuki mensublarindan 80 bin 

ve <;ekoslovakya 

• 
Y• 

AruP' 

s' 1 nar1 mahfuz ! ki,i i,tirak etti 
Miizakerel~r ii~ esas 

iizerinde cereyan ediyor 
ali; ft .2 - lahiyettar mahafilden 
impa~~~ KO' mali ve ikhsadi Al

iz yo .'ltz anmasJ, Avusturya bore
] Ir Alnyanm hukuki noktai 

timal tamam mahfuz tutmaktad1r. 
litere~ berabmezkur istikraz kin !n

ihtr tediyni garanti ettigi meba -
>onj z har tieareti yiiziinden has1l 

Lzlala kapatJlaeaktu. 
• 

0
• tara& Davis ve Yung istik • 

' ap • d '~ h • "k Ige usus1 bor~larm faizleri 

I yu c;a irrilmi•t1'r 
u 4.lg~ • . 

e Januborsalardaki akisleri 
~i • 2 :- Matbuat ve siyasi ma • 
ii! h vtkhsadi lngiliz - Alman 

Jstt1D1 emnuniyetle kar§Jlamakta-
nf[ , 

miiteakib Londra 
~an ve Avusturya klymet

n elntir. ( a.a. ) 

ay1, l 
tarz~ 

' 

neral muhasara 
edildi 

tar{al - Milli Miidafaa N ezareti 
de JStJI Millo'nun sakland1~ yerin 

ort' ini bildirmsktedir. 
.Palos civarmda kain Cedro

eJ{hpas devletile Coahuila dev
aki Huastera dag silsilesin • 

ahir iede sakh bulumnaktad1r. Fe

an 

bu tepeyi muhasara ettik-
Ile he§ arkada§I bundan 

ve i~ecek tedarik edemi • isti~ir. 
e 
mbul Deniz Ticaret 

miidiirliigu 
IPvoodli 2 <rr:,~l:.fonla)' - !stanbul De

. muduri.i. Miifid Necdet De-
vecfinhal olan Ikbsad Vekalet' L'· 

unu U~um miidiirliigiine tayin
1 

e 
1
-

b1ldirmi~tim. 

h!t te§kilat kanunu 'b' 
• l ista b . muc1 mce 

gihl . n .ul. Demz Ticaret mii • 
. gt vaz,fesml ifada devam ede • 

I
• llar Umum miidiirliiv .. 

ey U; idare d'l . gu de Ve • 
'J e 1 ecektJr 

an vuat . 
s~ uryamn borclari 

gton 2 _ H 1 ulu u ' metbuata beya • 
zarll narak Almanyanm Avustur-
. ·jporclanm tamarnii 

l rline .. e tammasma 
de gonderdigi notalarda h .. 

ab gelm d·~· . enuz 
e 1gmi sOylemi t' 

Nezar t' b ~ Ir. 
m~ barid tar: ~ ukn~t~lard.a bil • 
·rr~~ ir. are ehm muhafaza 

iiztf~an k 1 • a emn u~u§lari 
ha~;PUgan kale ic;inde 8 ki

er§embe g" .. M 
~aliforniya'dan L un~ ar§ -

sot kadar bilatevak~teyflld - Vir-
Yare saatte vasatt 3~J~~rur. 

ull! 3730 kilometre k t . 1 ?metre a etmiShr 

akyada aske;i ha. 
ztrhk kamplari 

2 - Miidafaa Nazm Mak 'k 
3,000 asked haztrhk kampum 

~· · b 'ld' mm ge~ecegmt 1 Irmi~tir. 

hazuhk dersleri 38 _ 3g d 
't'b "k k ers 
1 1 aren yu se mektebi 

olmak iizere diger biitiin mekte~~ 
programlanna ithal edilecektir. 

Bir infilak 
kre§ 2 - Craova'da yapilan asker! 

esnasmda bi.r cepane sand1~ 

. n.~ticesinde bir zabitle iict kii
zab t ol .. ik' 1 IDU§, 1 ask-=r yaralanmi§-

Kahire 2 - Vefd partisi taraftarlari 
80 bin ki~inin istirak ettigi bi.iyi.ik bir mi
ting tertib etmi~tir. 

Parti reisi Nahas Pa$a s<:iyledigi nu
tukta Ali Mahir Pasayl tenkid ederek 
son intihabata fesad karJ~hrmak ve otok
ratik idare tesis etmekle ittiham eylemi~
tir. Nahas Pa~a Elazhar rektoriinii de 
mezkur entrikalara kan&mt~ olmakla tek
rar tahtie eylemistir. (a.a.) 
Pariste i§sizlerin niimayi§leri 

Paris 2 - Bu sabah Pariste ve civar
da i$Siz amelenin ni.imayi~Ieri vuku bul
~~$tur. Evvelce kararla$hnlan yerlerde 
l§SJ.zler. toplanarak Belediye reislerine me
tahb hsteleri tevdi etmislerdir. Hie; bir 
yerde asayi$ bozulmaml$hr. 

Sako ihtili.fi 
Buenos .• :'-ires 2 - Ogrenildi~ine go

re $ako iliblanntn halli i~in Paraguay 
taraftndan verilen ceva'b Bolivya t -
f d .. k 1 ara m an 1y1 ar§I anmaml§tlr. Bolivya ile 

Prag 2 - c;ekoslovak hiikfunetile Al
man Siidet partisi arasmdaki miizake • 
relerde halen ii~ muhtelif unsur mev • 
cud bulunmaktad1r: 

1 - Diller hakkmdaki yeni kanun 
projesi, Ba§vekil Hodza tarafmdan 
Kundt ve Ro§e'ye tevdi edilmi~tir. Sii· 
det partisi halen bu projeyi tetkik ey -
lemektedir. 

2 - Milliyetler statiisiinde, milliyet -
lerin kendi kendilerini idarelerine aid 
olm1yan klSlm, Henlayn partisi delege
lerine verilmi§tir. Bu delegeler, bunu 
kendi taleblerile kar~llB.§tJrmaktadlr. 

3 - Nihayet statii.niin milliyetlerin 
kendi kendilerini idarelerine aid olan 
k1sm1, halen Bene§'in riyasetinde bir 
heyet tarafmdan tetkik edilmektedir. 

Umumiyetle samld1gma gore, ilk iki 
vesika, 20 temmuza dogru meb'usan 
meclisinin tasvibine arzedilebilecektir. 
Uc;iincii klSlm hakkmda eksperlerin ka
naati, bunun bu tarihe kadar haz1r ola
mlyacagr rnerkezindedir • Paraguay arasmda bir uyu§ma husule 

gelrnesini teminen konferansm yeniden 
te§ebbiiste bulunaca~ soylenrnektedir. 
BununJ.a beraber iki taraf arasmda dog- ispanyada hava harbi 
rudan dogruya 'bir anla§ma husule ge -
Iecegi ~uphelidir. hala devam ediyor 
M. Hitler, Magdeburg'da bir £Ba$taratl 1 tnct sahttede1 

merasimde bulundu Filhakika, Holanda, bu komisyona i$· 
Magdebul'lg 2 - Hitler, refakatinde tirak i<;in komisyonun her iki ispanya'· ta

partinin bir~ok erkam1 oldugu halde rafmdan istenmesini taleb etmektedir. Va
evve1ki gece Cermen Krah Ku§baz un- lansiya'nm bu $arh kabul edeeegi muhte
vanile rnaruf Birinci Henri'nin oliimii· mel gori.iniiyorsa da Burgos ic;in vaziyet 
niin 1002 nci yildoniimii d.olayisile ya • oyle clegildir. Burgos, boyle bir komisyo
pilan merasime i§tirak etmi§tir. nu kabul etse <lahi buraya aza olaeak 

N asyonal so=alistler Birinci Henri-
-J devletlerin nasyonalist hiikumeti huku -

ye cBirinci Ray~'m miiessisi. ismini 
vermektedirler. kan tammasa bile filen tammJ§lar arasm· 

Yugoslavya • Polonya ticari dan sec;ilmesini istiyeeektir. 

mu··nasebat-
1 

Kont Ciyano lngiliz el~isile 
goru,tu 

Belgrad 2 - Polonyamn Be1grad el-
ctisi Debiki'nin i§tirakile, Yugoslav Ti _ Roma 2 - Harieiye Nazm, Kont 
caret ve Endootri N ezareti miimessille- Ciyano bugiin !spanyol meselesi hakkm
rile miizekereye giri§ecek olan Polan- da lngiliz biiyiik e~isile yanm saat kadar 
ya ticaret heyeti Belgrada vasu olmu§· gori.i~mii§tiir. Bu miilakat Kont Ciano'
tur. Bu miizakerelerin hedefi, klering nun talebi iizerine vuku bulmu§tur. 
sistemini 1slah etmetk ve Yugoslavya ile 
Polonya arasmdaki ticari miinasebet _ Frankistlerin ileri harekcitt 
leri artiracak tedbirler almakhr. Salamanka 2- Sangonta'yi mi.idafaa 

Macar ricalinin ziyaretleri eden hi.ikfimet~iler cephe:>ini yararak Be-

B d t 2 M d I d •i'yi i•gal eden Franko k1taat1 Sanaonta u ape~ e - aear ev et a am· Y Y .., 

larmm hariee yapaeaklan resmi ziyaret· istikametinde ileri yiiriiyii§lerine devam 
ler hakkmda alman haberlere gore, Ba~- ediyorlar. Bu k1talar mezkur §ehre 20 
vekil !mredi ve Harieiye N azm Kenya• kilometre yakla§mi§'tlr. 
mn Romay1 ziyaretten ba$kaca bu zeva- Franko kruvazorii bir petrol 
hn agustosta Berline de gideeekleri bek- gemisi yakaladz 
lenmektedir. Bundan ba$ka diger Maear Roma 2 - Gazetelerin Saragos'tan 
ricalinin baz1 dost hiikumetleri ziyaret e· ogrendiklerine gore, Frankoya aid Ka -
deeekleri de soyleniyor. naryas kruvazorii Sovyetlere aid <;ernof 

C ) admdaki petrol gemisini Malaga limamna 
__ K_I_S_A __ H_A_B_E_R_L_E_R_~ getirmi§tir. Bu gemide 60 bin hektolitrelik 

* BELGR.AD 2 - Gazeteler. eskl el~i - hi.ikumetc;ilere aid petrol bulunuyordu. 
lerden me~ur Yugoslav §airi Milan Ra- Kanaryas kruvazori.i bu petrol gemisini 
ki~'in tildii~tinii haber vermektedirler. * STOKHOLM 2 _ Muharrir ve Beste- Valansiya eivarmda yakalam!§tlr. 
karlar cemiyetleri beynelmilel konfederas- 11 

'• ' • 

Yonunun kongresi mesaisini bitirml§ ve re- Diinkii 
lsll~e Ri~ar Stravs't tayin etml§tir. 

zelzele 
* NEVYORK 2 - Doktorlar, isve~ Veli

ahdinin slhhi vazlyeti memnuniyete §ayan 
oldu~unu soylemekte 1seler de Vellahdin 
ha.staneden ne zaman ayrllaca~Inl $imdi· 
den tayin etme~e imkll.n yoktur. * Tokyo 2 - italya Man~uku ve Ja -
ponya ara.smda bir t!caret . anla§ma.s1 ya -
Pilrm§t1r. Bu anla~a tiniimiizdekl sallya 
burada parafe edilecektir. * Bi.ikre§ 2 - Umumi nizam aleyhine 
hareket etmek ve memnu blr te$ekkiile ~
tirak eylemek suc;ile maznun yirmi k1$1n!n 
muhakemesinde, ikincl kolordu a.skeri mah
ken:~si, iki ki§iyi g1yaben dOikuz seneye, 
on u~ ki§iyl vicahen 7, i.i~ kl§lyi 6 ve blr 
kl~lyi de bir seneye mahkfun etmi$tir. Bir 
kl$1 beraet eyleml~tir. 

[Ba§tarafl 1 tnct sahifede] 

Zelzeleyi hisseden diger yerler 
Diger taraftan sarsmtl, Trakya ile E

ge bolgesinin bir ~ok §ehir ve kasabalann
da da hemen hissolunmu§tur. Diin gece 
gee; vakte kadar aldiglmJz telgraflara go -
re, zelzele, Afyon, Eski§ehir, Bandlfma, 
Bursa, Gemlik ve Gebze civarmda da 
§iddetliee hissedilmi§, fakat hic;bir hasar 
kaydolunmamJ§tlr. Edirne, Mi.irefte, Te
kirdagmda da hissedilen sarsmti!ar, yer 
yer halkt l, f'C"ana di.i§i.irmii§tiir. Hit;bir 
tarafta insanca yiat yoktur, 

Tiirk gazetesi 

Miinevver ve memurun 
ta§ra telikkileri 

/'?:!! azele bir avukathr: Ha!k~I 
~ ~~jimlerde balk~, devlet~i re

Jimlerde devleh mudafaa e
der. 

iktidardaki partinin organlan ist:s
na edilirse, demokrat memleketlerde 
gazetenin rolu muayyendir: Mensub 
oldugu muhalefet partisinin progra

Yazan: DOKTOR RVKNEDDIN FETHI 

Gec;en gun gene tiryakiligim tuttu. Al
biime benzer dosyamm sahifelerini kaT'§· 
tmrken saym Ba~muharrir (Yunus Na
di) nin (Memleketin ~ark1 ba~ka, garb1 
ba~ka m1?) serlevhah dikkate deger bir 
ba~makalesi goziime ili~ti. Cok defa 
fiTSatlan bizzat yaratarak yurdumun ba
tiSlm kamilen, dogusunun da miihim bir 
par<;asmi k1smen koy koy, kasaba kasa
ba dola§arak gezmi~ bulunuyorum. 

Ben, sark vilayetlerinden, daha 
dogrusu tasradan korkuyor ithamJ altm
da kalan gene ve mi.inevver nesle mensub 
bulunmaktay1m. Su iki hakkm verdigi 
esash salahiyetle Bay Yunus Nadinin 
makalesi bende bu mevzu etrafmdaki 
fikirlerimi soylemek hevesini uyandirdi. 

*** 
Saym Yunus Nadi, zikredilen ba&ya

Zismm bir k1smmda aynen sunJan soy}ij. 
yor: 

«Hala sark vilayetlerimizle garb vi -
layetlerimiz arasmda fark giizetilmek 
zihniyeti devam edeeek mi? Memurlar 
~arka aid memuriyetlere tam bir goniil 
ho~lugile gitmiyorlar. Ve gittiklerinde de 
c;ok defa kendilerini babayani bir edaya 
kaphrmaktan kurtulam1yorlar. Hiikume
tin bu ~ark vilayetlerine aid uzakhk ve 
kasvet zihniyetini ortadan kald1rmak i<;in 
bilki.illiye ne laz1msa hie; ~asmaz bir 1srar 
ve taassubla yapmas1m temenni ediyo -
ruz» diyor ve bir<;ok tahlillerden sonra 
garb ve sark gencligi arasmda turistik a· 
kmlar tesis etmek liizumunu almacak ted
birler meyanmda zikrediyor. 

Bu mevzu, iizerinde dikkat ve hassa
siyetle durulmas1 ieab eden ~ok miihim 
bir memleket meselesidir. 

M iinevveri dii~i.indiiren; genei tasra -
dan hassaten dogudan iirki.iten nedir? 
Ben muhitten edindigim intJba ve kanaat
lerimi Slrasi}e soyle h._uJasa ettim: 

A) - Babadan, dededen miras kal
IDIS kotii ve bayag1 propagandalar, 

B) - Mahrumiyetler, 
C) - Yeti~me imkanlanm kaybedil

mesi korkusu ve buna dair kotii ornek
ler ... 

Bur ada realist bir gorii$Ie: yurdun 
yiiksek menfaatlerini eidden iistiin tutan 
ve dii~iinen, omuzlanna ald!gl vazifeyi 
severek ve feragatle yapmak istiyen se -
lim dii§iineeli gene miinevveri tasradan 
i.irkiiten yukanda sualad1ihm sebeblerden 
ilk ikisini mi.i§ahedelerime dayanarak 
tahlil etmek istiyorum. 

A - Babadan, dededen miras 
kalmtf kotii ve bayagt 

propagand alar 
Bu bayag1 propaganda zihniyeti Ti.ir

kiyeyi (istanbul ve ta~ra) diye ikiye bol
mekle faaliyete ba§Iar. 700,000 niifusun 
barmd1g1 darae1k eografi bir mmtaka, 
tasra dedigimiz koca yurd par<;asmda 
ya~Jyanlann gayei hayalidir. T a~raya 
k1z vermek bir fedakarhkhr. Tasraya ta
yin olunmak bir felakettir. T a§raya a -
dam ugurlamrken bir cenaze toreninde 
buJunulur gibi, konu~ulmaz ve giden 
kahraman zavalhya bakan gozler, titrek 
ve merhametli panltllarla nemlenir I 

Bir ferdini ta~raya gonderen aileye 
ba$Sagbgma gider gibi Allah kavu~lur • 
suna gidilir. K1saea ta$ra kelimesi bir ka
bus gomlegile sanp sarmalanmlstlr. Bu 
arada doguya aynlan pay, ~iiphesiz ki, 
en eomerd bir mubalagamn mahsuli.i o -
lur. 

Gec;en Yillarda yurdun bir ueunda va
zife alm1st1m. Bir tasra c;ocugu olmama 
ragmen dostlanm giinleree kafa ve ku
Iaklanml tumalad!lar. Herbiri bana bir 
c;esid tavsiyede bulunuyor muhayyel zor
Iuklara ve kotiiliiklere karsi, ne sekilde 
kars1 koyabileeegimi anlatmaga c;ahsJyor
lard!. 

Ac;1k konusup itiraf etmeliyiz ki, degil 
yalmz eski zihniyet i<;inde yugurulmus 
diinkii nesil, yeni sartlarla yetisen gene 
soyun mi.ihim bir ekseriyeti de bu psiko
lojik dalaletin i<;inde siiriiklenegelmekte 
ve ta~ray1 nev'ama (mutlak bir iptidailik 
diyan) tarumakta ve telakki etmektedir. 
Halbuki ta~ra ve dogu hi~;. de boyle zan
nedildigi gibi kuru ve sevimsiz degildir. 
Siiphesiz bunun tek sebebi ana yurdu 
yakmdan tamyamamak ve bayagl pro • 
pagandalarm elinde esir kalmakt1r. Si • 
mendiferlerle, soselerle birbirlerine bag· 
lanan memleketin garb ve ~ark1 arasmda 
<;ok ueuz sartlar altmda yap1laeak seya
hatler bu daJaleti kokiinden kaz1mak da
vasmda azami mikyasta faydab olacak
br. 

Bu seyahat hrsatlan ve kolayhklan 
adedini artJrd1k<;a; Kars veya Erzurumu 
goren bir kabadaymm (!) gormiyenler kiit· 
lesine; AksaYl~ark ve Cin diyarlanndan 
hikayeler anlatJr gibi garib ve gi.ili.inc bir 
kahramanhk tavn takmmasmm manas1z
hg1m anbyanlar c;ogalaeaktlr. 

B - M ahrumiyetler 
Baba yadigan tabirle, ta~rada ve bil· 

hassa doguda i$ veya vazife alan gene mma gore hukumeti serbest~ tenkid, 
bugi.in ic;.in nelerden mahrumdur. Ve bu halk1 a~Ik£8 mudafaa edebilir. 
mahrumiyetlerin hangisinden ~ikayele Totaliter rejimlerde de gazetenin 
hakki vardu? Simdi onlan ineeliyehm. 1 ro u muayyendir: Devletin progrann-

1 - Bunlann ba~mda sinema, tiyat· na gore ne§riyat yapar ve butun ma-
ro. miizik; i<;timai toplantdar ve benzeri 
<;e~idli e~lenee ve dinlenme yerleri gelir. kaleleri direktifle yazd~r~lml§ birer 

resmi teblig mahiyetindedir. 
Bir inblab davasile yurdu yeni ba~ta11 Bu rejimlerin iki turlusunde de 
kurma faaliyetine atllml$ olan bu aziz 
vatan i<;inde soylediklerim bugiin l<;m cephesi muayyen ve sarih olan gaze· 
fantezik birer mahrumiyet saylhr ve te, kendisi i~in uzucu bir kararsizhk
bundan ~ikayete pek hakbmiz yoktur. . tan ve balk i~in de §a§lrllCI bir sara-

hatsizlikten kurtulur. 
Muam medeni sosyeteler seviyesine 

ula~ma~b ideal bilen bir inkllab <;agmda Turk rejimi hem devlet~idir, hem 
vazife alan yurdsever, gene Turk miinev- de balk~·· Turk gazetesi, bir mahke
verinin bu c;e~id mahrumiyetlere kulak mede hem dava eden, hem de dava 
asmad1g1 bugiin a~ikar bir hakikattir. edilen tarafi birbirine kar§I mudafaa 
Dug! as veya Robert Taylor a~Iki olan vaziyetinde kalan tek avukat gibi, 
ve sinema veya misillu dedikodularla devletle halk arasmdaki zaruri ih
beslenen ve c;ivilenen ekzantrik su sinek- tilaflarda iki taraf1 da korumak i~in 
leri, &i.il?hesiz ki, bu mi.ilahazamn daima harikulade bir muvazene hiineri gos
harieinde kahrlar. Fantezik his ve ihti • termege mecburdur. 
raslannm tatmin ve teskinini di.i&iinen de- Bu i§in kolay olmadigiDI tahmin 
jenere tiplerle bu mevzuda asia anla~a- edersiniz. Halk bize deste deste 
miyaeagimizJ bilirim. mektublarla, telgraflarla, telefon -

Ben i& basmda tamd!glm degerli vatan larla veya bizzat muracaat e-
<;oeuklan namma diyebilirim ki bu c;esid der. Muharrir denilen adam, her• 
yokluklara onlar mahrumiyet bile demi- gun, kaleminin ustunde bu sosyal 
yorlar ve demiyeeeklerdir. Vazifelerinin tazyilon kesafetini duymaktadi.J'. Ona 
kutsiyetini mutlak manasile takdir etmis- aylon gidemez. Devlet ve parti de bi· 
lerdir. Su halde bunu ge<;elim. ze kanunlarile, nizamlarile, program-

2 - istirahat mahrumiyeti: T asra - larile, ihtarlarile, tavsiyelerile yollar 
da <;ahsan mi.inevver babayanilesmeden, ~izer. Muharrir denilen adam, her• 
kalenderligi meeburi bir sab1r tesbihi gun, kaleminin ustunde bu resmi taz· 
gibi eline almadan ornek bir hayat ge - yilon kesafetini de duymaktadll'. Ona 
<;.irmelidir ki <;evresini de medeni hayata da aylon gidemez. 
ahsbrabilsin. Bu c;ok mi.ihim bir nokta- 1ki tazyik arasmda kalan Turk mu· 
d1r. Telash ve igreti bir heyeeanla «ka- harriri, dunyamn hi~bir yerinde go
sabahmn veya tasrahnm ( I) derdini an- riilmemi§ bir metanet ve mukavemet· 
hyabilmck ic;in onun hayat si.irdiigi.i basit le, bu iki kuvveti de birbirine ezdir
kuliibelerde imkanSIZhklar ve mahrumi - meden ve ikisine de ezilmeden vazi
yetler ic;.inde kivranmahdm> tezi kat'iyyen yeti idare etmege mecbur adamdir. 
eihk ve yanhshr. Dun §erefine Istanbul gazetecileri· 

Miicadele kabiliyetini aksatmadan, nin bir £BY verdikleri Sukrii Kaya, 
fiitur getirtmeden <;.ahsabilmesini temin matbuata, hem bir devlet, hem de bir 
etmek i<;in ta~radaki - bilhassa kazalar· balk adammtn ~ifte geni§ goru§ile ba
da - dava <;ocugunu bugiinkii ae1kh i~ti- k an ve onun bu zor i§ini kolayla§hr-
rahat mahrumiyetinden kurtarmak Ia -
ZJmdir. mak i~in elinden geleni yapmaga ba-

A k d" .. k b' y k zulanan eski ve buyuk bir meslekta§-

B 
. . n~~ H uk~unekee k' It 1 1 lno tab:a;. ttr. Simdilik bu kolayhklann neler 
ume!Sl: er es es In ve Yl maz IT !• I b'l v• • •• kt b k 

dealist olam1yor. 1kineisi: A§agl yukan ko a 1 ecegktlm gorme en ilJ a mera-
'1 . d d f I' k' I . d l" IDlliZ yo ur. 
1 en eree~ ~ eraga~.l .. 1mse en e u • PEY AMI SAFA 
zumsuz b1r 1hmal yuzunden meftur et-
mek dogru degildir. O~i.ineiisii, siz §ahsen 
samimi bir feragat ornegi dahi olsamz Biiyiik maden program1 
yammzda istirahatlerini temin etmege mec· 
bur oldugunuz aile ve ~oeuklanmz var -
d1r. 

Belki §U sahrlari okurken, bu istirahat 
mahrumiyeti soziinden yanh§ veya mii
balagah manalar c;1karanlar olur. Onun 
ic;in hemen tasrih edivermeliyim ki, kisa
ea maksad1m §udur: Bannacak ve be§eri 
fiziyolojik ihtiyaclan soyle boyle kar~lh
yabileeek birer eveegiz bulamamak, bil
mezsiniz, nekadar iiziiei.i bir derddir ta§
rada. Hatta bana oyle geliyor ki ta§ra 
kelimesinin biitiin kotiiliigi.i ve baz1lanna 
gore korkunclugunun s1rn buradadu. Bi
naenaleyh kasabalarda devletin yard! -
mile i.i~er, dorder odah memur evleri yap
mak pek li.izumludur. 

Gene bir miihendis arkada~Ia hesabla
nm yaptik. Esash e~yasile birlikte bOyle 
bir ev 3000, en ~ok 3500 liraya mal olu-

yor. 
Belediyeler Bankas1 veya devletin hi • 

maye veya organize edecegi diger her • 
hangi bir te§ekkiil ve alakadar V eHiet -
lerin de yardJmile, kendi memurlarma ka
zalarda birer ni.imune eVI yapt1rabilir. 
Bu evler gelen memurdan mi.inasib bir 
kira ahnarak kendilerini de odiyebilirler. 
Bu suretle devlet kasas1 da mi.ihim bir 
§ey ziyan etmemi§ olur. 

Bankalar ve fabrikalanmlz, bu giizel 
te§Cbbi.islerile kendi memurlanm ne bii
yiik s1kmtilardan kurtarmJ§lardir. Birc;ok 
yerlerde ve bir<;ok ahvalde bir vali veya 
bir doktor bir istasyon memurunun veya 
bir fabrika veznedarmm rahathgma g1pta 
eder. 

hmirin bir kaza~mdan Vamn bir ka-
zasma bilahareuah tayin edilen bir dev
let memuru tasavvur ediniz. Her neka
dar tasavvur diyorsJm da her biriniz bu
nun eanh orneklerile yakmdan herhalde 
temas etmi§ veya bizzat kahramam olmu§ 
bulunuyorsunuz. 5 niifuslu ailenizle ve 
ev e§yamzla V anm kazasma kac;a vas1l 
olaeagmlZI bir hesabladm1z m1? Buna 
oradan da ba§ka bir yere nakli, gittiginiz 
yerlerde mevsimsiz olduguna gore ev bu
lamamak mi.i§kiilalmi ev bulununea da 
bir senelik pe§in kira istegini ekleyiniz. 
Bi.iti.in bunlan temin ettikten sonra da a
kar damh. susuz hatta hyusuz basit bir 
kerpi<; kuliibenin i~;.inde ge<;eeek gecelerin 
ve giindiizlerin lcasvetini hesab eyleyin. 
Siz nekadar y1lmaz ve keskin bir idealist 
olursamz olunuz. Aile ve c;oeuklanmz he
sabma i.iziilmez misiniz?. 

Bana oyle geliyor ki, bir~ok yerlerde 

iizerinde ~ab,malar 
[Ba$tara/J 1 tnct sahltedeJ 

gunu tesbit etmek miimkiin olaeakhr. Di
ger taraftan Etibank, Divrik i§letmesi 
programma ba§laml§hr. Buradan 500 bin 
ton yiiksek kalitede demir eevherinin ih -
rae1 ic;in ieab eden tesisat yapiiacaktir. 
Bunun ic;in Mersin veya Payas gibi bir 
limanda demir yiikleme tesisatmm yapll
masJ mukarrerdir. hlemeye ac;1lmasi ya • 
kmla§ml§ olan Karabiik ic;in Divrikiden 
eevher temini yolunda da aynea tertibat 
almmaktad1r. 

Elaz1g eivannda yeniden geni§ krom 
sahalan bulunmu§tur. Bu civardaki zen -
gin goleman hazineleri muvaffakiyetli §e -
kilde i§letilmektedir. Y eniden krom eev
herleri bulunmasile bu servetin geni§ bir 
sahaya §amil oldugu meydana ~1kanlm1§ 
oluyor. 

Cevherlerinden altm, giimi.i~ ve kur§tin 
istihsal edileeek olan Bolgardagl da bu 
sene i§lemeye ac;Ilaeaktlr. 

Murgul madeninin ihyast ic;in 
projeleri tamamen haz!rlanmi§tlr. Mur -
gulda in§aata bu sene ba§lanacak, 2,5 se
ne sonra maden i§liyebileeektir. Bu tesisat 
ic;in de 4,5 milyon lira kadar sarfedile -
eektir. Bu civardaki Kuvarsan madenle -
rinde i§letmeye devam edilmektedir. Er
gani bakm da . bu yl nihayetinde ak1tila -
bileeektir. 

Komiir havzasmda rasyonel c;a1I~ma 
ic;in tesbit edilen tedbirlerin 
gec;ilmek iizeredir. <;atalagzmdaki komi.i 
!imam (Eti !imam), ingilizler tara 
in§a edileeektir. 

Diger taraftan cenub mmtakal 
petrol aramalanna da h1z verilmi§tir. 
kmda ikinci bir biiyi.ik sondaj 
memleketimize gelerek bu havaliye 
rileeektir. Bu umumi c;ah~malarm 
bir kanaat eseri olarak 1938 in ma1uo:.l1Cl· 

ligimiz sahasmda da feyizli bir sene o1a 
ea~1 goriili.iyor. 

dinledigim bu istirahat 
memurun ve miinevverin §ikayete 
vard1r. Ve gene bana oyle geliyor ki; 
nun telafisi de kabildir. Bu hem bir ima 
vesilesi ve ornegi, hem vazife alan me 
murdan aJaeagimiZ rand1mamn azami bi 
seviyeye ula§ffiasmm temini, hem de 
man beni batiya nakledin, diye yu 
birc;:ok feryadlann teskini ve tatmini 
mek olaeakt1r. 

Dr. Rukneddin Fethi 



Vaktile kilerin birine eski bir bavul 
ahlmi~h. Zavalb o halile pek Gehre di.t~
kiinii goriiniiyordu amma, gencliginde 
~iiphesiz giizelmi~. Eski Y unanistandaki 
!akiyeler gibi ba~tan a~aih kaplan derisi 
ile ortiilii. F akat o k1ymettar post, zama
nm tahribatile delik, de~ik bir hale gel
mi$. Y anmdaki masa bic;are ile durma· 
dan a lay ediyor: «Giive yemi~ eski pa
c;a vraya donmii~siin I» diye I 

Halbuki o masanm zerre kadar ar ve 
hayasi olsfl bOyle ileri geri soylenecegine 
dilini ikiye kat!ay1p susar oturur. Ciinkii 
dart aya~mdan ikisi kmk ... Cekmeceleri 
yok, cilast bozuk, iistiinde binbir c;izik ve 
yank ... F akat bu siifli cihanda kim ken
dt aytbmt goriir ... Bilakis o herkesin de
dikodusile ugra~anlar en fazla kusur sa
hibi olanlardir. 

Maamafih, ihtiyar bavula boyle ~eyler 
VIZ gelir ... 0, neler gordii neler! Me~hur 
bir ka$if seyyahm e~yalanm muhafazaya 
memur olup da dUnyaYl birkaG kere do
la~mak I Hem de her biri ancak altt ay
da yap1labildigi bir devirde I Az i~ mi 
bu!.. 

Sonra o ne macer alar gedrmedi ki ... 
On bes gun yansmdan fazlas1 su ile dolu 
gemilerin ic;inde mi $a!lanmad1, Afrikanm 
ortasmda vah~ilerin zehirli oklarma m1 
hedef olmad1? Boyle sa de salonlarda o
turmu~. iizerine tek yagmur damlasl di.i~
memi~. hayatm act!armJ tatmam1' ziippe
lerin bo~ laflanna kim aldmr. Kilerin 
diger sakinleri kor ve kmk k1hc, kolsuz. 
bebek, c;atlak <;in vazosu, dut yemi~ biilbiil 

gibi susan armonik de onun sozlerine ku
lak asmJyorlar. N asd asarlar ki, yalmz 
otekini berikini c;eki~tirmekten ba~ka !a
ktrdl bildigi yok ... Ha, onun en iyi dost
lan ko~edeki solgun renkli iskambil ka
ibdlan ... Onlarla sabahtan ak~ama kadar 
vaktile birlikte $ahid olduklan bir poker 
partisinden bahseder dururlar. 

Halbuki Sidonie -bu. ka~if seyyahm ba
vuluna takhRl isim- nin ne ozlii hatiralart, 
deRi~iklikleri ve fevkaladeliklerile onlan 
s1k s1k hayrete ve deh~ete dihiirUyor, o h
ranhk kiler ihtiyar bavulun sayesinde e
vin en ne~'eli, en eglenceli bir parc;ast o
luyor. 

N ihayet bir p;iin, ~ok p;ormii~ gec;irmi~ 
fakat alii uzuvlardan miirekkeb bu ka
labahlbn ortasma mec;hul bir el, &!k ve 
yepyeni bir bavul getirip koydu. Oz.eri, 
bilmem nasi! tarif edeyim, rengarenk ka
g!dlarla yer yer kaphyd1. Bu ka~tdlarda 

diinyanm en uzak ve efsanevi memleket
lerindeki esrarh ~hirlerin isimlerile birlik
te en liiks otellerin adlan yaz1lt idi: Helio
polis, Bagdad, Rio-de-Janeiro, Venedik, 
Oslo, T ombuktu, Sidney, Los Angeles, 
ilah ... 

Otedenberi fitnecilikle ~ohret bulmu~ 
masa bu f1rsattan istifade ederek dli$mani 
ihtiyar Sidonie' den intikam almak istedi. 
Y eni gel en misafiri gostererek mlistehzi 
bir tav1rla: 

- hte, dedi, bavul dedigin boyle o
lur! .. Seyahat ettigi yerlerin herbirinden 
bir vesika almt~. her indi~i otelin direk

!orii ona sUslii bir etiket yapt&hrmt~ ... A 
caba, Madam Sidonie ba~mdan gectigini 
iddia ettigi maceralan bize boyle bir ve
sika ile isbat edebilir mi? 

T abii isbat edemezdi. CiinkU onun sa
hibi oyle liiks otellerde kalmami,, bu r;e
~id adetlerin hi<; i~itilip duyulmadtgl mi.i
tevazi misafirhanelere inmi~ti. Fa kat o 
yeni bavulun etiketleri~i de yer.lerin~e ya
PI~hnlmt$ zannetmeyin. Bu i!CkJ!de bu ba
vul yapmaYI mii~teriye bizzat sarac tek

lif etmi&ti: 
- Gorenler, demi&ti, sizi biitiin diin

yayJ dola&IDl$ sanacaklarl.. 
Hatta bavulun derisini de biraz iizmek, 

fazla kullamlml& gibi bir hale koyma~ i~· 
temi~ti aroma, mii~teri boyle yepyem bir 
~eyin zamans1z eskitilmesine raz1 olmamJ'

ti. 
.Simdi artik ihtiyar Sidon.ie il.e k~msc 
me~gu] olmuyor, kilerin sakmlen y~m ba· 
vuldan tarafa donmii~ler, miitemad1yen o
na sualler soruyorlard1: 

- Heliopolis guzel bir yer degil mi~ 
Tombuktu' da enteresan neler gordiin? 
V enediil;in gondol safalanm anlat baka

hm? 
Lakin, cici bavul bu sorgu y1gmt kar~t

smda &a&km ve dilsiz kahyordu. Ne ce • 
vab verebilirdi? Omriinde tek bir seyahat 
yapm1~h: Saracm diikkamndan kilere .k~
kadar clan mesafe i.izerinde ... Onun IGID 
her tiirlU eglence ve p;ezintiden brkm1~ in
sanlara mahsus bir taVlr takimyor: 

- Adam sen de, diyordu, her yer bir
birine benziyor ... Asyada da, Avrupada 
da, Amerikada da, Okyanusyada da liiks 
oteller hep yekdigerinin ayni!.. On sene· 
denberi seyahat o kadar kolayla~h ve 
diinya 0 derece darla~tl ki r .. 

Bu cevab onu kinde bulundugu mUs
kiil vaziyetten kurtanyordu ve ilelebed 
de kurtaracaktl. Eger sahibi onu, yazm 
gittigi sayfiye yerine kadar gotiirmege 
karar vermeseydi... Oh .•. T a~JdiiU bu 
bavul onun nekadar koltuklanm kabartl
yor, ne derece gogsiinii iftiharla ~i,iriyor 
du bilseniz ..• Oyle ya, etiketleri. goren • 
ler: 

- Aman ne ~ok seyahat etmi4, ne gii
zel ve ne uzak yerlere gitmit 1 

Diye kendisine gipta ediyorlardJ. Kan 
koca alti hafta kadar sayfiye yerinde kal
diktan sonra dondiiler. Bavulun Uzerine 
bir etiket daha ilave olunmu~tu. Bu se
yahat onu o kadar memnun etmi~ti ki ki
ler sakinleri avdette kendisini adeta tam
yamadtlar. Bagdad, Los Angeles, Rio 
de Janeiro Ribi uz.ak ve esrarh ~hirler 
hakkmda tek kelime soylemek istemiyen 
cici bavul sayfiye yeri ic;in durmadan me
dihler savuruyordu: 

- 0 ne giiz.el otel, efendim, o ne ~1k 
kap1c1. .. 0 ne gene oda hizmetc;isi .•• Er
kek kadm o ne sUslii mi.i,terilerl.. 

Kmk ve kor kihc, kolsuz: bebek, dut 
yemi~ biilbiil gibi susan armonik o vakit 
anladllar ki cici bavul bir sahteka.rhga 
kurban olmu~tu. Hatta onun ~imdiye ka
dar anlatt)klarmm hep yapmaclk ve o· 
zenti hevesinden ileri geldigini eski is • 
kambil kag1dlarile kmk masa bile idrakte 
gecikmediler. Derhal Sidonie'ye doniip 
ozi.ir dilediler. thtiyar bavul iyi kalbli ol
dugu idn hapsini derhal affetti ve ucsuz 
bucaks1z hatlralanm yeniden anlatmaga 
koyuldu. 

<;eviren: 
NURI REFJK 

alaya sancak verildi 

Orgeneral Fahreddin Altay sanca~ veriyor 

Safranbolu (Hususi) - Buradaki piyade alayma bii.yiik merasimle san
cak verilmi~tir. Ordu Miifetti§i Orgeneral Fahreddin Altay, Korgeneral Ab
diin<Jbman Nafiz. Tiimgeneral Kemal Gokc;:e ve maiyetleri bu mil.nasebetle 
Ankaradan !?E'hrimize gelmi~ler ve Belediye oteline misafir edilrni~?lerdir. 

Kumand.a.nlar1m1z burada bir miiddet istirahatten sonra askerf garnizona 
giderek merasimde haZir bulunmu~lardir. Orgeneral Fahreddin Altay, alay 
sancagmi bizzat vermi~tir. Merasimde biiytik bir balk kalabahg1 bulunmU!! 
ve m:.tuklar soylenmi§tir. 

Merasimden sonra kumandanlanm1z Hiikumet ve Belcdiyeyi ziyaret et
mi§lerdir. General Fahreddin Altay Kastamonuya, General Abdtirrahman 
Nafiz de Ankaraya harcket etmi~lerdir. 

-.-·~ar~1kap1 A Z A K • 
smemas1 ---~ 

Bu haftadan itibaren her hafta cumartesi saat 1 ve 2,5 da 
ve pazar saat 11 ve 1 de 

HALK MATiNELERi 
Her pazarte3i giinleri AK~AMA KADAR herkese 

T ALEBE, ~OCUK ve ~IRAK Matineleri 
--------- Her yer: 10 kuru§.---------· 

Miihim karar 

Biitiin Y erli Mallar Pa
zarlarinda memurlar i~in 

kolayhk ~osterilecek 
Siimerbank Y erli Mallar pazarlannda 

yap1lan tenzilath daimi satJ~larla bera -
ber hiikumetin gosterdigi ucuzluk pren -
siplerinden biitiin resmi ve hususi claire -
ler memurlannm kolayca istifade etme • 
Jeri i~in miihim bir karar verilmi§tir. 

~imdiye kadar, memurlara veresiye s&
tJ§ sadece Baht;ekapJdaki merkezde ya -
p1lmakta idi. Y eni kararla lstanbul ii!; 
mmtakaya aynlmi~tlr. Bundan sonra ht"t 

memur, dairesinin bulundugu Kad1koy 
Beyoglu veya lstanbul sat!~ ~ubelerinden 
bedelini altt ayda odemek §artile muba -
yaatta bulunabilecektir. 

Diinkii kazaya aid bir goriinU~ 

Dun ogleden sonra bir otobiis kazae1 
olmu~. 3408 numarah Kurtulu~ - Beya• 
Zld arabasl online !Wikan Kumkaptda Ger
danbk sokaP;mda 25 numarah evde otu
ran HaGik klZI 9 ya~mdaki Viktoryayl 
c;ignememek ic;in Car~1kap1da Y enic;eri • 
ler caddesindeki 112 ve 114 numarah 
dukkanlara c;arpmi~hr. Viktorya, otobiis
ten kac;mak isterken dii~mii~. kakasmdan 
yaralanmJ~br . .Sofor yakalanmJ~tJr. 

Y eni§ehir muallimleri lznikte 
lznik (Hususi) - Yeni§ehir muallim

!erinden bir grup, otomobillerle buraya 
gelerek memlelketin tarihi eserlerinl, 
tznik goliinil gezm~ler ve tetkikatta 
bulunmu§lard~r. __ _,,..., • .,,H __ 

Bir kiife zeytin ~almitlar 
Sab]kahlardan 19 ta§mda Mustafa ile 

17 ya~anda Yusuf, dun, Bahkpazarmda 
Haralambosun diikkam oniinden bir 
kufe zeytin c;alarak kac;m1~lar, bilabare 
yakalantnJ§latdtr. Suc;lular zeytinleri 
Unkapan1nda mahalle kadmlarma sat
hklann1 itiraf etmi~lerdir. -···· Y anmaktan kurtartlan it~i 
Kazhc;e~mede Alekonun deri fabrika· 

~mda c;ah~an 3~ ya§larmda Y'ahya, boya 
kazamm kaynatmakta ik:en kazanln i<#
ne 8 kilo kadar benzin dokerek parla-
masma sebeb olmu.;;, bu arada elbisesi 
tutu~arak yanmak t~hlikesi get;lrmis. • 
tir. Elbisesi kesilmek suretile yanmak -
tan kurtanlan i~ci, tedavi maksadile 
hll'ltaneye kaldmlml$tlr. 

r Yeni Es 
~---------------Cinci Hoca 

Kiymetli edib tarlh'"imiz M. Turban Ta• 
' nm 90k bUylik a!Aka. lie taklb orunmuo, .te

vilg .sevne okunm~ olan Cinci Hoca. adll 
eseri Siihulet tkiitiibhanesi tarafm<lan kitab 
hallnde baslllnl$ ve p!yasaya. r;lkatllml~tlt. 

Tar1h1 haklkatleri edebt blr Uslilbla !fa
de-de ne ~iitnullii muva.ffaklyet gO&tel:dlgl 
herkes~e malUm. olan U.Stadlmiz Turhan 
Tamn Cine! Hocasm1 methetmek blze dU.,
rn.ez. Ondan dolayi e.ser hakkmda iki ii9 ke
lime dahl yazm1yarak yalmz inti~arrnl o
kuyucularlmlZa mujdelemekle lktlta edlyo
ruz. 
Tarih ezeli bir tekerriirdiir 
. Rahmetli Orner Seyfeddinin h!lkAyelerin! 

onar, on ikl~er tormallk birer kitab hallnde 
neoretmekte olan Mualllm Halld kitabha· 
neal tarafmdan bu kiilllyatm doku:runcu 
ve sonuncu ntioha.s1 da cTarih ezeU bir te
kerriirdilu adl altlnda ne§redllmi~t!r. Yliz 
kll'k dort glizel hlkll.yeyi b!r arada okumo.k 
istlyenlerin bu dokuz lkltab1 almalarm1 tav
siye ederiz. 

Dii§iinceler ve ogiidler 
Doktor Vlktor Pu§C'den terciime oluna

rak Muallim Ahmed Halld kltabevi tarafm
dan ne~rolunan bu eserde hem 1flisef1, hem 
slhhi bir ~ok vecizeler vard1r. Bir yandan 
miistef!d, b!r yandan da miitelezz!z olmak 
lstiyen okuyucularumza tavs!ye ederlz. 

Cocuklar 
R. E. Kor;u, baz1 hatll'alarile Tazi ve Qo

cuk hirSIZI admda lkl giizel hlkfi.yesinl (Qo· 
cuklar) e.di altmda topli!.ml.§ ve ~lkarmi§
tll'. Ta vsiye ederiz. 

Asker 
Bu kiymetll asker mecmurunmn 3 Uncii 

sa.ytsl da giizel bir kapwk l<;:lnde miitenevvl 
miinderecatla ~tlkmi~tlr. Blr~tok teknlk ya
zJlardan ba~ka siivarllerihlizln asker arka
da§larma armagan ettll<'lPri hususi resim
ler ve Metrls top~u at1~ tatbikatma aid 
fotograflarla sil.slii bulnnan mecmuay1 o
kuyucularlllUZa tav.slye ederiz. 

Frans1zlar Charles Bo ~ 
yer'ye hiicum ediyorlar 

(Buak~amki program) 
ISTA~UL: 
12,30 akla turk musiklsi - 12,50 hava

dis - 05 pHi.kla turk musiklsi - 13,30 
muhtelil;lilk ne§riyat1 - 14 son. - 18,30 
Tepeba§llelediye bah~esi!llden nakil: Ha
fif miizik 19,15 Nlhal ve arkada§larJ: Kiir
dili hica\r, suzinak ve halk §arkllart • 
20 Grenv ra.sadhanesinden naklen saat 
ayar1, keJln konseri: Konservatuvar pro4 

fesorlerlnCt L. Amar, plyanoda Bayan Sa
bo - 20,45 ava raporu • 20,48 Orner RIZa 
~ogrul tarmdan arabca soylev • 21 or· 
kestra - 2'0 klfi.s!k tiirk musikl.si: Nuri 
Halll ve ar~a~lan, Rast !ash - 22,10 Te
pebW)J Bele'fe bahl;esinden nakil: Mlizik 
ve varyete 22,50 son haberler ve ertesl 
giin iin progtn1 - 23 .saa t ayan, son. 

Artist kendisini ~oyle miidafaa ediyor: « Filim· 
Amerikahlarla Avrupablar1n 

birbirine Zid fikirlerini telife ~ab,ryorum!» 

cilik sahasmda 

P aristen yaz1hyor: 
Umumi Harbi takib eden senelerde 

Comedie F rancaisc'nin bulundugu mey
dan civanndaki Re~ence l!.ahvesinde s1k 
11k bir gene adama tesadiif olunuyordu. 
Esmer yiiz.ii l(ok manab ve heyecanh idi. 
Sesi c;ok tathyd1, agzmdan !rikarken dc
rin akisler viicude gt"tiriyordu. Omid ate
§ile katJ§Jk endi§e pmltilan nazarlarmt 
parlahyordu. Bu deiikanh felsefe §Ubesi 
mezunu oldugu hal de tiyatro san' atkar
hgt yapmak heves;.1e kap1lml§tl. Ad1 
Charles Boyer' di. ' 

0 miitevazi ~ahsiyet bugiin Ameri -
kamn muhte~m sinema merkezi Holi -
'Vud' a, yakm bir vadideki vil1.1smdan 
manen ve maddeten hakim bir taVlrla ba
byor. Gene adam bu iki ii!; arasmdaki 
mesafeyi nas1l katetti. ~iiphesiz ~k kuv
vetli bir ~alv~ma ile .. Fa kat Charles Bo
yer' e as1l giil( gel en, yeryi.iztinde oyna • 
may1 kat'iyyen tahayyiil etmedigi rolleri 
deruhde etmek meoburiyetinde kalma • 
s1ydi. <;unkii Amerikahlar ona kendisine 
miinasib vazifeleri degil, i§lerine daha iyi 
gelen rolleri yiikletmek istiyorlard1. Kuv
vetli san' atkar bu vaziyet kar§Jsmda da 
zerre kadar ~ikayet eserleri gostermedi ve 
neticede muvaffak olarak azminin ve 
sa'bnmn semeresini iktitaf etti. 

Bir ak§am Holivud' da miinevver §ah
siyetlerden miirekkeb bir mediste artist 
bu hususta kendisine tarizde bulunanlara 

Y abaci merkezlerden 
miirehab par~alar 

Operalar 

17,35 Flora~J, I: Don!zett!'nln blr ope
rast. 

18,15 Prag Bah<;1van Jozmm al}kl 
(Maza\n) gramo!onla. 

18,35 Londra Don Pasquale (Danlzet• 
ti'nln) 1.rinc1 ve 1k1nc1 perdeler. 

21,05 Miinih:\ydaki adam (Brandt.'~ • 
Ruys'un 

21,35 KolonYilfto.samund (Schubert'in), 
22,05 Roma I,t: Qingene (Leoncavallo

D)ln). 

Biiyiik konse"r 

20,05 Biikre§: ~zart'm eserleri. 
21,05 Viyana: C)ener, Berlioz, Rlmskl • 

Korsakof'1 eserlerl. 
21,35 Stra.ssbur~ Gade'nin eserlerl. 

Oda musikileri 

18,25 Polonya is~yonlan: Beethoven ve 
Charles Boyer Schubert'i~serleri. 

sini ifa edip etmedtgidir. Bunu belagan- 19,35 Breslav: :b;i U.Stad1arm piyano 
b I I , ~ d . h" k" _ parc;alarl. 

rna e ag yapml§ o augun a lse 1!; liD 22,55 Lomira: Mart ve Elgar'm eser .. 
senin §ilphesi yoktur. Y alntz bakahm, leri. 
Amerikada yeni !;evirmekte oldugu «Ce- Operetler 
zayir» filminde kendisini nastl gOstere • 1,05 Frankfurt; C1ubdaki o:run <Kne-t 
cek... Bilhassa bu kordela i<;in (:ek ar • ip'ln> gramonra. 
tisti Heddy Lamarr, Avrupadan kald1· Askeri band~ 
nhp Amerikaya ~oti.iriildii. Ayni filim 22,50 Saar bracken: •ayyareci havalari 
bir iki sene evvel Fransada Pepe • Le • (gramofon!a). 
Moko ismi altmdaviicude getirilmi§ ol- 2 ,05 Hamburg: Malar. 
dugu i!;in ikisinin mukayesesinin pek zevk- $arkr konserleri 
li birsey olacagm1 tahmin ediyoruz. 20,15 Vlyana: Giizeli;Ier (gramofonla). 

~u ceva\:>1 vermi~ti: ( Sir iki sat1rla \ 
- Bir Avrupah gibi dii~iiniirseniz be· .., _______________ ) 

21,05 Miinih: G. Hal. (Aydakl adam); 
operrunnda. 

21,05 Hamburg: Muhur parQ&lar. 
ni tenkid etmekte hakhsm11. Ben de bu· * Jackie Coogan, annesine kartt a~· 
rada ge~irdigim ilk gi.inlerde fu veya bu tigi davaya aid masarifi Odiyebilmek i~in NOBETrj EC.h\.NELER 
filimdeki roliimUn ne netice verecegini her ne rol olursa olsun kabul etmek sure- ~ 
endi~e ile merak etn:ekten geri kalma - tile haya!Jm saimeye hasretmi§tir. Y a • Bu gece §Chrimizin m~lif &emtler!n .. 

B h k d )Ad k dekl nobet~ti eczaneler §U~rdir: mi~ttm. una ragmen er or e a a mu- kmda tiyatro mevsiminin ba§lama iize- :tatanbul c1het1: 
vaffakiyet merdiveninde bir basamak da- rc oldugu San Fransisko §ehrinde bir~ok Emlnoniinde (Sallh NeO;o, Alemdarda 
ha yiikseldim. Filintcilikte iki ayr1 nok - angajmanlara giri~mi§tir. (Esad), Kiicukpazarda (Yon, §ehzadeba~ 
tal. nazar var .. Biri Avrupa!Jlann, dig~eri * · k 1' · M · S ~Jllida (Hamdi), KaragUmr!te (Fuad), Ak~ 

lskoGya ra 1<;es1 « ane tuatb> sarayda (Sarim), Fenerde(Hiisamed<lln). 
Arneri\c.ahlarm .. Ben, bu ikisinin ortaaml m hayatm1 tasvir eden bir film de AI - Sa,matyada. (Eroiiloa), Ball!.]{oyunc:te (Ht-

b lmaga ~ah~Iyorum.. manyada yapJlacaktu. Bu kordelada ba~ lfi.l), ~hremininde (Nazim) Eyiibde (Arif 
Bu !Ozier •ilphesiz biraz da kendisini rolii Zarah Leander oymyacakbr. Re Be$l!r) eczaneleri. 

' Jl Beyoglu cihetl: 
mildafaa i~in wylenmi~tir. <;unkii ~u ha- tanmml~ sahne vazu Carl Frohlich tara• istiklil.l caddesinde (Kalllk), Dalrede 
kikati itiraf etmelt lbmdtr ki Charles fmdan idare edilecektir. Kordelaya aid (GUnet>, §~11 Hala.,k!tr Ga. caddes!nde 
Boyer, heniiz Amerikada, Avrupada ~e- faaliyete birincite,rinde ba~lanacaktu. (Halk), Tak,simde (Nizamed<o::t), Tarlaba-
vl.rdJ·;;; Mayerling kordelasl kuvvetinde * «Cebeliittank» filminin revrilme• ~mda (Nih ad) • Galata TOP91ltr caddesln-

,. ,. de (Sporidis), Ka.s:unpa§ada (Miieyyed), 
bir eser yapamad1. Y almz bu fikri diger sine ba§lanmJ~tir. Ba§rolleri Erich von HasMyde (Nes!m A.seo) eczanleri. 
bir miitalea ile itmam etmeden serdetmek Stroheim ile Viviane Romance oyna • Kadiki:lytinde eski lskelede hdik) Yel· 

B k ' kA M maktad1rlar. Kordelanln dt~ sahnelen deP;lrmeninqe CU9lerl !. BliyUkactda (Halk), 
de hakSIZhk olur. iiyii san at ar a- Y I Heybelide (Tana§), U.skiidardt (Merkez). 
ria Velevska da Napolyon'u ~imdiye Fransanm cenubundaki Akdeniz sahi • Be~lkta.§ta (Nail Halldl, BeykOi Pa§abah-
kadar 0 9ahs.iyeti temsil eden biitiin ak • lerinde ahnacakhr. c;e, Anadoluhisarl eczaneleri. 
torlerden daha canh yaratb. F rans1z * Holivud' da <;evrilecek olan «Za • 
miinakkidlerinin bu filim dolayisile ona za» filminin ba§roliir.ii ltalyan artisti 1§ Bankasmdan, 
biraz hiicum etmeleri Amerikan zihniye- lsa Miranda'mn oymyacagmi evvelce Yaz saatlerinln tatblk1 miinase.etlle ya~ 
tini tamamile kavnyamami§ olmalarmdan yazrni§ttk. Fa kat lsa'mn son giinlerde bir rmdan itlbaren istanbul, Beyogl, Galata 

ob I k · · 1 k h :,ubelerimizle Beyazld, Kad1koy veuskiidar ileri gelmektedir. <;iinkii Charles tarihi otom i azast netJcesl yara anara as- ajanslanmiZm gi§elerl, ad! gilnlt.de 8,30 
hakikatleri tehariiz ettirmege memur bir tanede yatmaga mecbur olmasi filim a • 12,30 ve cumartesi -iiinleri 8,30-11,0 kadar 
alim olmad1g1 ~in ufaktefek tahrifata goz millerinin bu rolii ba§ka birine, Claudet· saym mU~terilerimize ac;lk bulundulunu ar 
yummaktan ba~ka bir9ey yapamazdi. A- te Colbert'e vermelerine sebebiyet ver - _ze<l_e_ri_z. _________ _ 
sil mesele, onun aktorliigiine aid vazife- mi§ht. 

1938.39 filmlerinden • • mevstmi 

Mathias Vieman ve Brigitte Horney • Anna Favetti • filminde 

«Anna F avetti» Almanlann yaptlg1 bir filimdir. isvi~rede ltalyan hududuna 
yakm bir yerde oturan F avetti ailesinin ba§mdan ge<;en 1shrabh maceralar~ tas
vir etmektedir. 1htiyar F avetti' nin yegane oglu Gian, ltalyan ordusuna h11.met 
i!;in gitmi§, bir daha donmemi§tir. Bir tiirlii delikanlmm oliimiine kail olamtyan 
baba, hep onun avdetini beklemekte, ba~ka her ~eye sinirlenmektedir. Evine misa
fir gelen ve kizile sevi§en Alman miihendisine de bu yiizden fena muamele ct
mektedir. Fa kat nt"ticede oglundan kat'i olarak iimidini kesmesi neticesi iyile§I· 
yor ve ktzile Alman miihendisin izdivacma muvafakat ediyor. 

Ac1 bir kay1b 
Kiirsii §eyhlerinden ve emekli ')~ret 

menlerdcn, bundan be~ sene evvfJ. fen 
kurbam olarak kaybettigimiz d~erli 
doktor operator Abdlisselam Mehttedin 
)pederi, 

Dagistanh Hafiz Mehmed Erg,ner 
bir otoblis kazaSI neticesinde vefat et 
mi,?tir. Yarmki pazartesi giinli ikindi 
namaZI L§leli camiinde kihndtktan son
ra Edirnekaptdaild aile kabristan~na 
defnedil~cektir. 

Tetekkiir 
ALt RIZA <;EL1K!N 

ollimlin(ien miitevellid derin keder ve 
teessiirlerimize gerek bizzat ve gerek 
ya2a ile taziye ve acilanmiza ~tirak e
den ve cenazesini buytik kadir§inashk
la medfenine kadar te§yi llttfunda bu
lunan akraba ve saym dostlatimlza ai
lemiz sonsuz §iikranlanm sunar. 

Kans1: Kaymbiraderi 
Cev.riye <;elik Nureddin Bilge 

Mev lid 
Aziz ba'bam1z Mehmed Behic; Erb•r· 

kin ruhuna ithaf edilmek iizere 4 tEin
muz pazartesi giinii tJskiidarda K1s1kh 
camiinde Mevlidi :;lerif okunacaktJt. 

Tef?rif edeceklere minnettarhg11ntz1 
arzederiz. Ailesi 

Osmanh Banka11 
tLAN 

1stanlbul bankalan, kasa ve gi~eleri 
nin atide gosterilen saatte ac;1hp ~apan
masma mlittehiden karar verdi~lerini, 
muhterem m~terilerine ilanla §ere£ 
kesbeder: 

Adi glinler: Saat 8,30 dan 12,30 a kadar 
Cumartesi: Saat 8,~0 dan 11,30 a kadar 
Bu evkat, 4 temmuz 938 pazartesi gti-

niinden ba~hyarak diger bir i§'ara ka
dar mer'i olacakhr .. 
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3 Temmuz 1938 

Beynelmllel 

PortreDer · Parlak neticeler 
I PAZAQDAN PAZAQA I PENcERESiNDEN 

iktlsadi hareketler 

N. Cemberleyn lstanbulun bu sene bir cehennem · sr
cakhgr goateren havasr i~inde, giinlerden
beri ihracat tacirleri 1ehrimizde toplanb • 
lar yap1yorlar. Sabahm pek erken saatle
rinden ba,hyarak ak§am giine§ batmc1ya 
kadar devam eden bu toplantrlarda 1!; Ti
caret Umumi miidiiriimiizle standardizas
yon miidiirii bugday ihracat~rlan bir ke
limenin iizerinde bazan saatlerce durarak 
hassasiyetle !;&lr§ryorlar. ~ayanr dikkattir 
ki, kutublar ayn oldugu, bir taraf mah 
kontrol edecek devlet makinesini, diger 
tara£ ise mal sahibini, yani kontrola hedef 
olanr temsil ettigi halde fikirler derhal ay
ni noktada birle§iyor. Miinakaplar sade
ce daha miikemmel ve daha ince tartlan 
bulmak i~in oluyor. TUccar standardr is
tiyor ve benimsiyor. 

Zelzele -:- Sayfiyenin dii,manJ - Y afta ~etinkaya! -
Otobiis ragbeti - Bir giinde ii~ bayram 

Te,ekkiir ederim ! 

T anzimat devrinden sonraki ede
bi devrin iistadlarmdan ve bizim 
nesle yazJ!arile, derslerile hayli 

- ingiliZ Ba,vekili-
Nevil ~emberlayn'm, Baldvin'i istih -

laf ettigi tarihlenberi vukua gelen biiyiik 
tebeddiilleri gormek i~in, lngiliz harici 
siyasetini ~ok dikkatle tetkike ihtiyac yok
tur. Bu siyaseti, k1saca hadisatla daha 
yakmdan alakadar, daha realist bir siya
set diye tavsif edebiliriz. Onu elinde tu -
tan Nevil <;emberlayn i!;in en uygun tarif 
de, «diinyatun en az ideolojik ve en fazla 
realist adaJili» olabilir. 

!ngiliz Ba§vekili, elli kiisur sene evvel 
lngiltere siyasetinde iz buakan }ozef 
<;emberlayn'm ogludur. Yetmi§ ya~rna 
geldigi zaman siyaset hayatmdan, miica
delelerden ve kabineden aynlan J ozef 
~emberlayn, o tarihte, parlamentenun en 
niifuzlu ve en fazla hiirmete mazhar ,ah
siyeti oldugu halde lord bile degildi. 1s -
minin ba§mda yalnrz Mister unvanrm ta
§rmakta rsrar eden 1903 seneaindeki 1ngi- •0, se~kin bahk tutmakta da, se~kin 
liz Miistemlekat Nazmmn oglu bugiinkii kJ'avat ke4fetmekte de mahirdir!• 
Ba,vekil Nevil ~emberlayn, ondan bir 
~ok hasletlere tevariis ederken, tevazuu 
da bunlara ilave etmegi unutmamr~ttr. 

M. Nevil ~emberlayn'm realist cephe· 
sini gormek i!;in, aelefile onun arasrnda 
ufak bir mukayese yapmak Ufidir. Bal· 
dvin, harici aiyaaetin diimenini tamamen 
Hariciye N azrnnrn eline brrakmr~tl: ha
Jt,Jinin, o diimeni ~eviren ellere, kendi kol
larile de yardun ettigini gi:iriiyoruz. 

M. Nevil ~emberlayn'lD muvaffaki • 
yetleri, bir devlet adam1 ~in. filin vey~ 
falan miistesna hassa kadar, vasat mezr· 
yetlerde muvazene sahibi olmanrn da de
geri bulundugunu gi:isteriyor. lngiltere 
hiikumetinin tefi, he11eyden evvel, fevka
lade muvazeneli bir adamdrr. 

Kendisile ilk defa olarak kartrla§anlar 
iizerinde, uzun boyu, genit omuzlan, me
tin yaprh viicudii, irice ciiaseai, dii~sti ~e 
samimiyet manaa1 ta§ryan b_ak.Jtlanle, rlk 
brraktrj1 inbba kuvvet, aam1mryet ve ce
saret duygwudur. 

M. Nevil Cemberlayn'r, Makdonald 
kabinesi zamanmdaki muhalefetinden, bu 
kahinenin aukutu iizerine Maliye N azrr -
hgrna g~tigi zaman tetkik etmek firSal!m 
bulmut olaldar, dnun realizminde ve mu
vazenesinde, lnsiltere lehine •akla olan 

Nevil r;emberlayn, bii~e muvazenesi· 
ni temin i~in maarann krsrlmasmr, israfa 
nihayet verilmesini, istihsalin artmlmasmr 
ve kaybolan itimadm iadesini eMs olarak 
ele almr§li. Basit, fakat o nisbette de re
alist ve muvaffakiyete gotiiriicii tedbir • 
ler. 

T epea,agr bir istikamet almr§ olan !n
giltere itlerinin, o ~uruma yuvarlanr§la -
rmdaki kadar siiratle yiikseldikleri, biit~e 
a~rklarrnrn kapandrgr, ipizliiin azaldigi, 
iktrsadi ve smai faaliyetin yeniden ba,Ia
drgl g()ri.ildii. 

Londra, eski Londra olmu§, 
diinya sermayelerinin srgmdrgr en 
dii~ya piyasasr haline gelmitti. 

biitiin 
biiyiik 

lngilterenin, kaybolmak tehlikesile 
kar§Ilattrit bu refahr, Maliye Nazrn Ne
vil <;emberlayn'a medyun oldugunu, var
sa muhalifleri bile inkar edemezler. 

*** 
Nevil <;emberlayn'r, Ba§vekaletinde, 

i~ ve d11 itler i~in, ayni prensipleri, ayni 
realist fikir i~inde tatbik sahasrna koymu~ 
goriiyoruz. Neticelerin bu realizme ve bu 

Bundan ~rkan mana tudur: Tiirk ih
racat~rsr oniindeki teeriibeleri gorerek 
menfaatlerini kavramr§tlr. 

Daha diin denilebilecek kadar yakrn 
bir zamanda fmd1k ve iiziimlerimizin, yu
murtalanmllln standardr i~in gosterilen 
gayret esnasmda yiikselen itirazlan, tu -
tulmak istenen yolu gozoniinde bulundu -
rursak bugiinkii vaziyeti hayret ve rfti -
haria kar§rlamamrz iktrza eder. Bunda 
hi~ tiiphe yok ki, lktisad V ekaletinin bu 
sahada i§liyen kolunun mutlak bir memle
ket~i ruhu ve kat'i bir adalet duygusile 
hareketi ami! olmu~tur. 1hracat~r, 1!; Ti -
caret Umum miidiirliigiiniin bu sahadaki 
te~kilatma itimad etmi§ ve kendi menfaa
tinin de bu yolda oldugunu gormU,tiir. 

BugdaylarlDllZID, arpalanm1zm, tiftik 
ve yapagr ile portakallanmtzm standardi
zasyonu i~in harekete ge~ilmeden evvel, 
1~ Ticaret Umum miidiirliigii, ~ok yerin
de bir dii§iinii§ ve gorii§le §imdiye kadar 
standardizasyonu yaprlmtt olan ihrac 
maddelerimiz, frndrk, kuru iiziim, yumur
ta ve palamutun, drt piyasalarda nasrl 
kar§Jlandrgrm bu anketle ara§hrmi§, §imdi 
yaptrgrm1z hareketin yabancr gozile nasrl 
kartrlandJgmr, eldeki vesikalarla takib et
mek imkimn1 bulabiliyoruz. 

Zelzele I bir akrabahg1m, hi~;bir menfaat miinase-
T am bu satrrlarr yaz.maga ha,Iarken be tim yok: Milli menfaatten ba§ka! <;a

masamm iistiinde ne varsa hepsi, hafifc;e lr§r§ma ve batarl§ma hayramm. Demin 
sallanarak hirer ~rglrk kopardrlar: Kah- tramvaylar aleyhine o kadar soylendim 
ve fincanr, bardak, sigara tablasr, gozliik, ya, Tramvay ~irketi de onun eline ge~-

bilgi bagi§hyan edebiyat miitehass1slarm· 
dan Bay Hiiseyin Dani§ten §U mektubu 
aldrm: 

Aziz ve muhterem dostum, 

agrzlrk, masa lambasr. .. Her zaman yaz1 sin, i§ biisbiitiin degi§ir. 0 zaman tramva
yazarken etrafrm1 ~virerek, bana, her YI hususi otomobile bile tercih edecegim 
biri ken dine gore bir zevk, bir teselli, gelir. T renlerimizi nasrl ihya ettigini gor
bir kuvvet veren bu cansrz maiyetimin i~ - medik mi? Ba§ka adam, biiyiik adam, 

«Geni§ harikah, saglam bilgili, arabca
YI ve farsc;ayr edebiyatlarile birlikte ince 
eleyjp srk dokumuJ eski iistadlarrn en 
giizel eserlerini ihmal etmeyip dikkatle 
okumut ve §arkla garbm ilhamlanm §ive-yana benzer hareketi beni iirkiittii. On- vesselam. 

larsrz bir kelime yamama imkan yoktur. 
Neden bOyle sallan.'IU§lar, birdenbire bo
§alttrklan ses kmnt.larile, yillardanbe:i 
ben yazr yazarken muhaf11za ettikleri ter
biyeli siikutu bozm1.~lard!? Meger kuv
vetlice bir zelzele olmut ve zavalhciklar 
biiyiik bir korku ga;innitler... Bardagi
mm ir.i..ndeki su, ha:a korkudan titriyor -
du. Onu dana emin bir yere yollamak i
~in i~tirn I Birbirimize kuvvet vermi§ ol
duk. Agizhg1m1 da parmaklanmm hima
yesine aldrm ve bir sigara yakhm. 

«bliimden korkanrn, zelzeleden 
korlunam>> derseniz inanmam: «oliimden 
korkmam, zelzeledt-n korkanm» derseniz 
inanrnm. Biiyi.ik bir zelzelenin oliimdcn 
beter dehtetini kim inkir eder? Evin ~a
bsile beraber insanm tabiate kartr haki
rniyet iddiasmr ve gururunu da bir anda 
y1kan · bu afet iistiine, afet yoktur. ,Simdi 
Bay F atinin telefonu i§liyedursun, biz 
i§imize bakahm: 

Sayliyenin dii,manr 
Bizde sayfiye

nin bit dii§manr 
var: T ramvay 1 0 
koea srnklarile lie :· ' 

miz gokyiiziinii ka -
ralama defterinc 
c;eviren kahn telle -::· =~~Eis=lllllil1~~ 
rile, sessizligi pa -
rampar~a eden grc1rtrh tekerleklerile, en 
giizel yollan kapatarak yiiriimek zevkini 
haram eden va~nlarile, geceyamma ka
dar tabiatin giizel nsrltrlanm bastrran ka
ba c;anlarile tramvay I Biitiin o oeffaf. a
sude ve aydmhk <;amhca yolunu, Kala· 
m!JI, Erenkoyiinii ilah... Y ava, yava§ 
$ehzadeba~ma c;eviriyor. Sessizligin, sii
kunetin, istiraha tin ve giizelligin iistiine 
tank gibi yiiriiyen bu koca gi.imbiirtii, 
bir de Bogazm Anadolu k1y1sile Adalara 
da girerse lstanbulda sayfiye kalm1ya -
cak. 

Y«fl« CeUnAaya! 

Otobii• raibeti 

Halkrn tramvaydan nefretini otobiise 
gi)sterdigi ragbetten anlayrmz. Hem de 
ne otobus: Bi~imsiz, pis, dar, giiriiltiilii, 
sarsrntlh, iistelik bir de pahah. . . Fa kat 
gene tramvaydan bin kat iyi: Ray deni
len mlistebide esir degil; icab ederse sag· 
dan, soldan ge~er; hrzl1 gider; ~inde a
yakta kalmak felaketi yoktur. Belediye 
bu kamyon bozuntulanm ortadan kaldr
np da Avrupadan hakiki otobiisler ge -
tirdigi gun, fiatlar da biraz ucuzlarsa 
tramvaya binmek, Beyoglu caddesinde 
e~ekle gezmek icac.lar garib bir§ey ola
oak. 

Bir giinde ii~ bayram 

sinde mahirce birlettirmiJ bir muharririn 
elinde giizel tiirk~emizin ne zarif kisvele
re biiriindiigiinii ve her istenilen fikri ~j .. 
ne boyuna ifadeye kafi ve dilber tekiller
de goriindiigiinii seyretmegi nadir bir 
zevk bildigim i~in her sahah ko1e pence· 
renizden gordi.igiini.iz §eyleri tath tath o
kuyup onlardan istifade etmek mutadrm
drr. 

«Bu adetime uyarak bugiin de «plak-
lann ilhamr» m okuyordum. Soz kah ile 
gah kelimelerinin manalanna ve ne tarL• 
da kullamlmalan laz1m geldiiine dairdi. 
Kaydettiginiz kaideleri misallerle tevrd 
ediyordunuz ve frkramzm sonuna doiru 
§Oyle diyordunuz: «Gah arabi ve farisil 
isimlerin sonuna konulunca mekan ifade 
eder: Secdegah, hadegih gibi. Cangall 
ve cigergah gibi tabirlerdeki gah ba,ka bir 
as1ldan, gahiden masdanndan gelir. Bu 
masdann manasr eksilmek, eksiltmek ve 
bu itibarla cigergahm, cangahm manaSI 
ciger eksiltici, can eksiltici olur. Kah uy
durma bir kelime midir? Hayrr, degildir. 
F ariside oyle bir kelime de varsa da: 
ot manasmad1r ve ot gibi, saman gibi ICY,. 
ler de kolay kolay §iire girmez !» 

Y almz ve yalmz mektubla§maga vesi"' 
le olmak maksadile ve giizel yazl-' 
larrn1za bir cihetten kusur bulmak dii .. 
§iincesinden uzak bulunduguma iti ~ 
mad etmeniz ricasile §Unu arze .. 
derim: Benim bildigime gore fa .. 
riside arabi kaf ile kah hem samandrr, 

Evvelki giin ucuzluk bayramr, deniz hem Hsten (eksilmek ve eksiltmek) maS"! 
bayram1 varm11• Ben birka~ biiyiik bay- danndan emrihazrrdrr. Gah ve geh de 
ramrrmzdan maadasrmn hesabm1 §a,rr- hem mekan, hem zaman edatlarrdrr. 0 
drm: Denizde bayram, karada bayram, hal de farisi kaf ile cangah canevi ve ci"' 
havada bayram ... Oyle samyorum ki biz gergah kalb yuvas1 ve sehergah sabahle
bu «bayram» kelimesini «merasim» in yin manalanna kullamldrgr gibi arabi kaf 
ti.irk<;esi yerinde kullanmaga ba§lad1k. ile cankah ve cigerkah da dogrudur. 
Bir sergi · a~tlryor, «re~mikii§ad» yerine Haddimi bilmiyerek bu sat1rlan 
bayram kelimesini kullamyoruz: denizci· g()nderme k cesaretini hu!Qsuma bairtla· 
liiimize aid tabii meraaim yaprhyor, bay• mamz1 dilet ve ellerinizden operim.» 

biiyiik kazancr gi:irmii§lerdir. 
Sosyalist kabinesi dii§tiigii zaman ln

giliz maliyesi, Harbi Umumide bile gor· 
medigi bir zafa dii§mii§, !ngiJiz parasl 
krymetinin biiyiik bir krsm1n1 kaybetmi§ti. 
Nevil ~emberlayn, bu hadiseleri takib e

den s~imi, en canh uzvu srfatile idare 
ederken, hi~ birteyi tesadiife brrakmamrt. 
dahil bulunduiu muhafazakirlann aene
lerdenberi biiyiik bir itina ile hazrrlad!gr 

miikemmel muvazeneye uygun lilkacagi 
tliphe &01ili'Diez. fnitllterenin ~U,UnkU 
haricf aiyasetinde mlitahede edilen dii • 
riist, uzak ve derin goriit bunun en bariz 
miaalidir. 

Nevil <;emberlayn'm siyasetinde ha -
kim olan vasrf, viicudii temenni edilen §e· 
ye, yani hayale degil, elde mevcud olana 
yani hakikate giivenmektir. Oiplomasi • 
nin, miinaka§alara, dahili kavgalara rna -
kea tetkil etmeaine meydan brrakmamak 
endiwesini, bu prensipin yanrnda goriiyo-

Senesine gore umumi iii.i.im ihracahmJ· 
zm yiizde 55 - 60 rm, fmd1k sevkiyatrmJ· 
zm yiizde 45 • 70 ini alan ve boylelikle 
bu iki maddemiz ihracatmm yarrsmdan 
fazlasma mii§teri olan Almanyamn en 
biiyi.ik ticaret merkezi Hamburgda kuru 
meyvac1lar cemiyeti verdigi cevabda yeni 
nizamnameler tatbik mevkiine girdikten 
sonra bugiine kadar Hambuflda hi!; ar
bitraj vukua gelmediii bildirilmeitedir. 
Palamut i~in de hi~bir arbitraj kaydedil· 
memittir. 

Cenevreden gelen cevabda iiziimleri • 
mizin atandardizasyondan sonraki nefaset 
ve kalite yiiksekliiinden aitayitle bahse -
dilmektedir. Evvelee Yunanistandan it
halit yapan bu miiesaese, nizamnamesi -
nin tatbikt iizerine Yunanistandan it· 
halibnr keserek fzmirde bir ticarethaneye 
bailandrklannr yazryor. 

Rumen ahcrlar, mallarimizin tip ve 
kontrol tekillerinden sitayi,!e bahsetmek
tedirler. Bu misallerle goriiliiyor ki aar -
fedilen ve daha da edilecek olan gayretler 
bota gitq~iyeeektir. 

Nihayet Elek -
trik $irketi Nafraya 
g~ti. Bir kere da· 
ha : « Y ana Cetin
kaya I» diye hair • 
racairm geliyor. lh
mal edilen, yaprl . 
mryan, batanlmar 
paraya dejil, biru 
gayrete, hirnmete, e· 

ram kelimesini kullamyoruz; ayni giin, Ostada cevabrmt frkramm batrna koy .. 
h~niiz metni mat?u.~t_a bile teblii edil- dum, burada tekrar ediyorum: T etek-
mryen «Basin Brrhgi» kanununun kabu- k" I y 1 b' kta k .ud t k · t 
1.. ·· .L _ .1 b" h . .1 ur .. a nrz u no yr a"' e me 1s e-
u munascoetl e rr mu arrrr «gazeteC! e- · B · b "b' b h' 1 · b .b. · · k II d nm: emm arasrra u g1 1 a rs ere te .. 

nn ayram1» ta 1rm1 u amyor u. d" . k" I · k k ki 
B. .. d .. b H . . . mas e I§lm, es 1 eser en o uma ve es 1r gun e u~ ayram... angrsmt ve . .. . . 

kimleri tebrik edeeegimi:zi §a§rrdrk. Oyle d1l uze?nd~ tncelemele.~. yapmak 
ki, acaba yeni bir bayram var mr ti.iphesi genderr -ehmden geldrgJ_ kadar· 
i~nde, hergiin, her rutgeldigirniz adama latmak ~indir. Y oksa c.anevi varken 
hatrrrm sonnadan evvel: «Bayramrnrzr c.angih demek artrk dogru deiildir vo 
tebrik ederim I» diyecegimiz geliyor. gih ile kah bugiinkii dil durumunda m\i .. 
Bayramlarrn heaabmr o da tatrnnrtsa, iti· savi krymettedir. bu intihabat esnasrnda biitiin memleketi rulntizamm timaali olan fngiliz Batveki

dolatmlf, eyaletteki tetekkiilleri brkma • li, huauai hayatmda da bir merak ve bir 
dan, yorulmadan teker teker gezmif, her iptila arasrnda, bir saat intizamile yatar. 
tarafta en giizide namzedleri bizzat s~ • Meralo, kendi luravatlannr kendi se~ -
mitti. mek: iprilaar balrk aVJdrr. 

Maliye Nazrrlrgrna geldigi zaman da, M. Nevil ~emberlayn'm boynunda 
ae~im esnasmdaki muvaffakiyetini med • goriilen loravatlar, Londranrn en pahah 

yun bulundugu usulleri, aynen maliye it • ve en gdii·~fel krravkathlandrr dve ~unkl~nn de§i-
1 · d tb"k · B' b" .. d ne teaa u etme emen e un ansrz a. enn e ta 1 ettl. trer trer goz en ge· H h ft t t'l .. 1 · · 1 '-. . . er a a, a 1 gun errnr mut a~:a su 
~nlecek olursa, bu uaullenn, akhn ve ba§mda, oltalarm ve yemlerin arasmda 
mantrgrn emrettiii uaullerden batka bir g~iren M. Cemberlayn, s~kin bahk tut· 
fey olmadrgr giiriiliir. Ne gelip g~ici bir makta da, s~kin krravat ke§fetmek kadar 
tedbir, ne de goz boyayrCJ bir ~are. mahirdir, derler. 

Tekirdag Za~e borsas1na yeni mahsul geldi 

F. G. 

Dariiuafakaya ka)'ld ve 
kabul tartlarl 

1 - Darii§§afakaya talebe kafld mu
amelesi temmuzun 15 inden a~stosun 
15 ine kadar devam eder ve 15 agustos
ta kay1dlar kapamr. 

2 - Kabul §artlan §Unlal'dtr: 
A - Anadan, babadan veya yalntz 

babadan mahrum ve muhta~ olmak. 
B - Bu yil ilk okulun dordiincii smt· 

fma terfi etml.§ olmak. (Tahsili daha 
fazla olanlar veya g~en yll dorde ~
mf~ bulunanlar bO§una gelmemelidir • 
ler.) 

C - Yq1 ondan ~·~ ve on ii~ten yu
kart olmamak. 

D - Bu §artlart haiz olanlar arastn -
da tii.rk~e, loraat, imla ve hesaibdan ya· 
pllacak miisabaka imtihamn1 kazan -
mak. 

E - MtisabakaYl kazananlar arasm
da ~ekilecek k.ur'aYl bot ~ekmemek. 

3 - llk miiracaatte nUfus hiiviyet 
ciizdan1, mekteb karnesi, ~i~ek a~1 ka
~dl, slhhat raporu ve bir vesika fotoi· 
ra£1 getirilecektir. 

4 - KaYid giinlerl: Pazartesi, ~ar§am· 
ba, cuma saat 17 ~ kadar. ····-y akalanan alb kumarbaz 

Bonaya gelen yeni mahsul meruimle satthyor 

TeiirdaA" (Hususi) - Trakyanm fh • yagan yagomurlar mahsulita !aydah ol
racat iskelesi olan TekirdaA" ticari sa • rnlljtur. Arpa hasAdma b~lanm1§ ve o
hada gUnden giine ilerilemektedir. Te- rak ameliyatl da tam htZlnl almJttlr. Bu 
kirdag Zahlre borsasmtn ziraat madde· hafta i~'inde beklenilen yaJmudar ya-
leri iilerinde oynad1gr rol miihimdir. .,. 

#ana yazbklar hakkmda da iyi bir re
Tekird,g, Trakyanm en ~lek bir iske- kolte {!mid edilmektedir. Son haftalar 
lesi old-agundan buradaki zahire fiatlart 

Rahmi, Halid, R1za, eakir, Hiiseyin 
ve (jm&r ismind~ 6 kumarbaz, Galatada 
~evketin evinde kumar oynarken cur
llllii mefhud hallnde yakala~larchr. 
Bulunan 8 zar, 149 fi§ '\7e 20 lira musa· 
dere edilmif, kumarbazlar Adliyeye 
verilm~tir. 

l~inde k'u§yeml fiatlarmda bir d~iikliik -···-Kavaa orada olmamitl 

nerjiye bailr nice itlerimiz var ki onlar1 
dii1iindiik~e: «Ah, batmda Ali Cetinka
ya olaa, katlannr bir ~atar, bu iti de hal
leder I» derim. Emin olunuz ki bu adamr 
~ok begeniyor ve ~ok seviyorum. Gene 
emin olunuz ki kendisile uzak, yakrn hie; 

raz yerine lletekki.ir edip gidecek. Bununla beraber iistadrn iltifabna bir 
Bugiin ben de sizin bayramrnrzt tebrik kere daha tetekkiir ederim. 

edertem, itiraz etmeden evvel «acaba~» M. TURHAN TAN 
diye bir dUtUneeye dalmaz m11rnrz ~ 

SERVER BEDI 

Ordu MaHUier Birli~, Ankarada yaptlp son i~tbnada ~tahslyeti hlikmi· 
yesini Cumhurlyet Balk Partisine batlam.ya karar vermi§, lZ maddellk blr 
~ab,ma l}ekli tesbit etmlttir. 

Birllk, maHUllerl etrafma topbyaeak, ipiz hi~bir maldl buakmamaya 
~•h1acak, Ankarada bir merkez bin111 yapbracaktlr. Aynea birlite dahU 
olan mal6llerl aJ~orta ettirmek suretile mal61 ailelerine yard1mda bulun
mak da blrliiin vazifelerl cibnlesindendlr. 

Yukar1daki resim, Birlik heyeti merkezlyesi azalarile Villyet murah. 
haslarmdan hir k1sm1n1 bir arada gostermektedir. 

htegolde kiiltiir 

:O~iincii Umumi Miifettitin 
tetkikleri 

Trabzon (Huswi) - O~iineU Um1ao1 
mt miifettit Tahtin Uzer, Rize viliye~ 
de bir tetkik gezisine ~lkb. Hopaya kac:lu 
gidip geldi. Rizede villyetin diier kasa .. 
balannda temelatma tOrenleri yapdmlf ,. 
br. O~iineii Umumt miifettit, Maarifi 
Vekilini kalfJiamak iizere Vana kadar 
gideeek ve birlikte T rabzona donecek~ 
tir. 

Tiirk • fran hudud komisyonu TOri 
heyeti tehrimize gelmittir. Emniyet u"' 
mum miidiir muavininin riyasetinde bu ,. 
lunan bu heyet, miizakere yerini ve Irati 
heyetinin misafir edileeegi mahalli ihzar 
ellnittir. 

T emmuzun ikisinde tehrimize geleceli 
olan fran heyetile heyetimiz, T rabzonda 
hudud miizakerahm idare edecek ve yir
mi giin, bir ay kadar tehrimizde miiza • 
kere devam edecelttir. -···-Turgudluda iiziim kurumu 

modern bir depo yap1yor 
Turgudlu (Hususi) - tzmir Uzi.Un 

kurumu §ehrimizde istasyon civarmda 
otuz be~ bin lira sarfile blr depo vfieu. 
de getinnektedfr Miistahsil i~in ~ok ha 
ytrh olan bu ~te gerek istihlik ve ge .. 
rekse §arabc1hk noktai nazanndan mfl• 
him blr hatve atrlml§ demektir. 

Otomobil ~arptl 

goriilmektedir. Tekirda~ b8lgesfnin bel
li ba§ll lhrac maddesl olan k~yemi 

haklonda hiiktimetimizce ahnacak ko
rum.a tedbirleri sayesfnde fiatlarm yiik

iy~dir. 1'aktinde selecegi kuvvetle um.ulmaktadlr. 

Yenikap1da Safa kazinosunda kavga 
~1khg1 yazllml§tl. Safa kazinosu mils • 
tec1ri Hasan imzasile ahnan bir mek -
tubda, kazinosu da bOyle bir teY olma
di~ bildirilmekt-ed r 

. fnegol ( Husust) - Burada imtihanlar bitmi.§, talebelerin hemen hepsi 
1yi derecelerle sm1flarmt ge~mi§lerdir. Gonderdigim resim tsmetpa§a mek
tebinde bu sene stntflarmt aliiilala derecede g~mi§ talebeleri muallimlerile 
beraber gostermektedir. 

Kadtki:iyiinde Kurbagahdere cadde • 
sinde 44 numarah evde oturan Sad1l; 
dUn Koprii i.i.stiinde §Ofor Mehmedin i· 
daresindeki 1164 numarah otomobUkl 
sadmesine maruz kalmq, evvelce ame
liyat yaptll"dlgi kasl~mdan yaralan r 

mt§tll'. Sachk, Cerr~pqa hastaneain 
kaldmlml§, §Ofor Mehmed yakalan • 
m1~br. 



400 metro ko§unun finali 

[BCZ$taratl 1 fnct sahttedel tJr. 
Atletizm federasyonu reisi Vildan A- 800 metrenin favorisi Recebdi. Fakat, 

eirin. iki karde$ memleket gencligi arasm- mf arkada$lanna birinciligi kazandumak 
daki bu temasm ehemmiyetini tebariiz et- ic;in ko~u esnasmda e~apeler yapan M1 -
tiren nutkundan sonra miisabakalara ba~- strhlann taktiklerine aldanan Receb, 
Iandt. ~endisini fena halde yormu~ ve bu en ba-

Mtsirhlar, yaptlan 11 miisabaka<lan sit taktigi kavnyamadtgt ic;in ancak i.i<;iin
albsma girdiler ve girdikleri miisabaka • eli olmu&tur. Maamafih, birinciliii;i ka
lann hepsinde de birinci oldular. zanan MISlrhMuskiris ko$UYU bitirir bitir-

Musabakalar esnasmda bir Ti.irkiye, i- mez baytlacak kadar enerji sarfetmi& ve 
ki MtsJr ve bir de lstanbul rekorunun b- 1,58,5/10 gibi iyi bir derece yapmt$tlr. 
nlml$ bulunmas1, derecelerin umumiyet i- Bunun ic;in Recebin bu yan$1 kazanmasJ 
tibarlile c;ok iyi oldugunu gostermege ka- ihtimali zaten zay1ftJ. 
fidir. Mtmltlann yapt!klan en iyi derece, 

Tiirkiye rekorunu kiran, k1ymetli atleli· hi~ $iiphesiz 4X400 bayrak yan&mda 0 !
miz F aiktir. F aik 110 metre maniah ko- mu$1ur. MISirlJlar, bu ko$uda elde ettik
~uda 152/10 ~ibi <;ok ~iizel bir derece ile leri 3,28 2!1 0 gibi bir derece ile, daha 
Tiirkiye rekorunu ktrml$, ikinci olan Vas- on gun evvel Atina'da yapttklan yeni 
fi de 15 6/1 0 Ia Tiirkiye rekorunu egale MISir rekorunu tam 5 saniye farkla k:r
etmi~tir. m1~lardtr. Eger bu yan~ta Turk ekipi: 

1 00 metre diiz ko~u bizim ic;in c;ok ta- Coren, F aruk, Mehmed, lbrahim ~~:ibi 
lihsiz bir yar~ olmu$tur. Miisabakadan c;ok zay1f bir $ekilde <;lkmaytp iistelik iki 
iki giin evvel ayaKina kramp giren !rfan, defa da -bayrak degi&tirirken- hata yap
kendisinden beklenen ko&uyu yapamtya- masayd1, MISirlJlar hi<; $iiphesiz daha iyi 
rak sonuncu gelmi~. birinciligi II 3/1 0 bir derece elde edebilirlerdi. 
gibi zay1f bir derece ile Ebeyd kazanm1~- Netice itibarile ~unu soyliyelim ki, 

atletizmde heniiz c;ok yeni olan MISlrhtir. 
Uc;iincii kategori ko&uculan arasinda, lar, c;ok gi.izel ve miistaid atletlere rna • 

ayni mesafe uzerinde yaptlan yan~1 11 6/ liktirler. Binaenaleyh, hsa bir zamanda, 
I 0 Ia Neriman kazanarak fstanbul reko- ic;lerinden birkac;mm beynelmilel ~hret 
runu kirmJ$hT. kazanmalarma hie; de hayret etmiyece • 

5000 metre mukavemet yan$1 <;ok gii- giz. 
zel bir ko uya sahne olmu~ ve MtSlrlt A- <;ok enerjik ve- ayni derecede sevimli 
busbah harikulade bir stil ve teknikle, olan misafir ve dost M1mh atletleri bu 

' birinci]igi kolayhkla kazanrru$t1T. muvaffakiyetlerinden dolay1 candan teb-
U<;iincu kategori ko$uculanna mahsus rik ederiz. 

400 metre yan$1, c;ok iyi bir k<>&ucu ola- Miisabahalartn tehnih neticeleri 
ca~bna kat'iyyen ~iiphe etmedigimiz Mu- 110 metre mania - Birinci: F aik 
zaffer 56 3 I 1 0 gibi giizel bir dereceyle 15 2/ to (yeni Ti.irkiye rokoru) ; ikinci: 
kazanmJ~tJr. Vasfi 15 6/10: iic;iincii: Yavru. 

400 metre ko~usu son derece heyecanlt I 00 metre (katagori 3) - Birinci: 
r ":'!mu$1Ur. Yart$1 Gorenin kazanacagt zan- Neriman 11 6/10 (yeni lstanbul roko
, nediliyordu. Fa kat c;ok ~~:iizel bir atlet o- ru) ; ikinci: Cihad; iic;i.inci.i Biilend. 
~ lan ve me*hur Owens'e c;ok benziyen M1- 100 metre- Birinci: Ebeyd (MISir) 

SJTh Ebeyd harikulade bir ko§u yaparak 11 3/10, ikinci: Haluk (Turk), uc;uncii: 
yan§l kazanml§ ve iistelik 49 3/10 gibi M. Haluani (MISlr). 

~ giizel bir derece ile Mtsir rekorunu k1rm1~ 5000 metre - Birinci: Abusbah 

c - Y aptJ, etti ... Sonra da hie; yoktan 
; dargmhk c;1kardt. Beni herkesin ortasmda 

tek ba§tma b1raktt, gitti... Ben gas ten -
. ' g nm ona... . 

s Dogru gidip kocasma c;atacak, agz1 -
v na geleni siiyliyecekti. Boylelikle demin 

yapi!~J <;Jlgmhgt da ortmii~ olacak. onu 
rr da giirultuye getirecekti. 
N Otelde, kendi odalannm bulundugu 

kata CJktJ. Hie kimseyi ~~:oremedi. F eri • 
Q dunun odasmt dinledi, hie; ses yoktu. An· 

la$!lan y1kanm1~, iistiinii ba$Int diizeltmi~. 
belki de onu bulmak ic;in gene lokantaya 
donmu~tii. Belki biraz kalabahgm dagtl
masmt beklemi$. belki biri bir kaptdan 
c;tkarken, oteki obiir ba~ka kaptdan gir· 
mi~ti. Onun i<;in birbirlerini gorememi~ -
lerdi. Simdi kariSim bulamaYJnca elbet 

• gene otele donecek, kendi odasma t;tka
caktJ: 

Nakleden: Kemal Ragtb 
- 0 zaman haz1r olsun bakahm kav

gaya!.. 
Diye ba&mi sal!tyordu. Yuz yiize ge

lir gelmez, neler soyliyecekti neler ... 
Bir kanapeye uzand1: 
- On on be& dakika daha beklerim, 

diyordu. Sonra ..• 
Sonra ne yapaca~mi kendisi de bilmi

yordu. On bes dakika gec;ti, yanm saat 
oldu. 0 zaman bi.isbiitiin sinirlendi. Y at
tlgJ yerden f1rladJ. Biti$ik oday1 dinledi. 
Gene hi~ ses duyamadt: 

- Lokantada beni bulamaymca do -
la~maga c;1kmt~ olacak, diyordu. Bu ka
dar giiriiltiiden sonra gezip dolasmak kin, 
dogrusu ya, insan c;ok geni~ yurekli ol -
mah... Oyle ya, buraya donmekten c;e
kinir; yiiz yiize gelecegiz, diye korkar ... 
Ba~ma gelecegi biliyor da ondan ... 

Biraz daha bekledi. Gene gelen giden 

JOO metro ko~udan bir inhba 

(M1m), 16,2; ikinci: Artan (Turk), mt), Balkan bayrak yan§l, disk alma, 
iic;iincii ibrahim (Turk). cirid atma, giille atma, yiiksek atlama 

400 metre ( kategori 3) - Birinci: (bu musabakaya Yunan §ampiyonu 
Muzaffer 56, 3 /I 0; ikinci: Merih, uc;iin- F antazis de girecektir), ii<; adtm atlama. 
cii: Kaz1m. Bugiinkii miisabakalarm da heyecanh 

400 metre - Birinci: Ebeyd ( Mmr) olacagma §up he yoktur. Bilhassa, 1500, 
49,3/ 10 (yeni M1s1r rekoru), ikinci: Go· 200, 4X I 00 ve Balkan bayrak yan§t • 
ren (Tiirk), uc;iinci.i Andriadis (MISir). nm <;etin ve zevkli bir mucadeleye sahne 

800 metre- Birinci: Muskiris (M1 • olacag1 muhakkaktu. 
m) 1,58 5/10, ikinci: Galib (Tiirk), Gi.ire§ mi.isabakalari 
i.i<;iincii: Receb (Turk) , 

4X400 - Birinci: MISir taktml 
(Haluani, Muskiris, hkinazi, Ebeyd) 
3,28 2/ 10 (yeni M1s1r rekoru) 

Cirid atma - Birinci: Saiyed Kotib 
(MISlr) 54,58, ikinci: Rasim (Turk) 
4 7,1 0, ii<;iincii: .5erif (Tiirk). 

Uzun atlama - Birinci: Seyran 6,05, 
ikinci: St.epan, iic;iincii: Cerna!. 

Smkla atlama - Birinci: Haydar 
3,32, ikinci: Muhiddin 3,32, ii<;iincii: 
Halid ve Mi.inir 2,83. 

Bugiinhii miisabahalar 
Misafir MISir atletlerile, bugiin de, sa

at 16 da, gene F ener sitadmda miisaba
kalara devam edilecektir. 

Bugiin yap1lacak musabaaklar~ s1rasile 
§Unlardu: 

200 metre (kategori 3), 200 metre, 

1500 metre, 400 metre mania, 1 0,000 
metre, 4X I 00 (bir Mmr, iki Turk takt-

Adapazan Gencay kulubu giire~ileri

le Kas1mpa~ Spor birligi gure~ileri ara· 
smda bugun saat 14 te Kas1mpa1a kulu
bunde miisabakalar yap!lacakl!r. 

( 

Bugiin 
Saat 16 da, Fener stadmda, Tilr

kiye - MLSlT (atletlzm milsabakala
J:I). 

Saat 15 te, Olmneydanmda, ok a
tt§lan. 

Saat 16 da, Kasunpa§a kulilbilnde, 
gfue~ milsabakalan (Kaslmp~a • 
Adapazan). 
Beykozda, istanbulspor - Beykoz 
(Spar bayrami). 

Saat 15 ten 1t!baren, Bak1rkoy, 
Barutgilcil sahasmda (futbol mac;la
ri). 

Saat 9,30 da, Taksim stadmda 
(federe olm1yan kuliibler arasmdal 
futbol. 
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Bu sporculara ya~k degil mi ? 

Dordtincii te~vik rntisabakalarma resmen davet edildiklep halde dun Modada 
hakem ve Jrronornetro bulamadtkla:n i~in miisabaka yapanuyan yiiriiciiler 

Diin Modada, dordiincii yiizme te§vik 
musabakalan yaptlacaktt. Fakat, biitiin 
yiizuciiler, tam vaktinde muayyen yerde 
haz1r bulunduklan halde, gerek hakem 
heyetinden, gerek alakadarlardan hi~ 
kimse gelmedigi ve iistelik kronometre de 
tedarik edilemedigi i~in miisabakalar ya· 
ptlamamJ§ttr. 

Ge~en haftaki yiizme mi.isabakalanna 

olmad1: 
- Kiic;iik bey kendini naza <;ekiyor, 

oyle mi?.. Pekala oy[eyse ... Geldigi Za
man biraz da o beni beklesin! .. 

Soyundu. Yataga ~~:irdi. Ogle uykusu 
uyumak istedi. Uyuyamad1. Kitab oku
maga c;ahstt. Okudu~undan bir &eY anh
yamadt. Yatagm i<;inde bir saat kadar 
yuvarlandt. Busbiitiin sJktldJ. Kalkll. Y e· 
niden giyiQdi. Odasmdan <;Jkti. F eridu
nun kapislm dinledi. Hie; giiriiltii yoktu. 
0 da uykuya yalmi& olmasm, diye kaptyi 
ttktrdattJ. Gene ses ~1kmadt. Biraz daha 
kuvvetlice vurdu. Kaptyl ac;an olmadJ. 1-
c;eride kimse olmad1~mt anladt. Ac;1p gir
megi dii~iindii. Ken dine yediremedi: 

- Demek ki beyefendi, o ofkeyle dag, 
tepe dola~maag gitmi&! .. 

Koridordan gec;erken oda hizmet~isini 
gordi.i. Feridunu sormak ic;in agzm1 ac;a
cak gibi oldu. Vaz gec;ti. Hie; olmazsa 
otel hizmetc;ilerinin oniinde kiic;iik dii§
mek istemedi. 

Kazino ile otelin aras1 birkac; yuz met
re ancak vard1. Oraya dogru yuriidii. Pa
zardt. Salonlar kalabahktt. Oyun masa
larmda oturacak yer yoktu. llkonce ayak
ta durup, ba~kalanmn omuzundan uza -
narak oyuna kansh. Sonra oradaki oyun
culardan biri. bu kadar ~~:iizel. hem de 

da, iki iic; hakemden ba§ka, hie; kimse gel
mek liizumunu duymamt§h. !stanbul mm· 
takasJ denizcilik ajanhgmm, deniz spor • 
]anna kar§I gosterdigi bu alakasizhk, en 
fazla ehemmiyet verecegimiz bir spor he· 
sabma acmacak bir haldir. Sporculardan 
yalmz disiplin istemek, rekor beklemek 
kafi degildir, as1l mesele onlan <;ah§br -
manm yolunu bilmektedir. 

bu kadar biiyuk oymyan bir kadmm a -
yakta durm,2s1, i~ine el vermemi$ gibi halk· 
tt, kendi yerini ona verdi. 

Y e&il <;uhanm ustiinde s1ralanan numa
ralara arttk avuc avuc fi~ koyuyor, ic;in· 
deki iizi.intiiyii unutmak i<;in <;1lgmca o
yun oynuyordu. Avuc avuc kaybetti; 
sonra kiirekler dolusu kazand1. Gene 
kaybetti; gene kazand1. 0 kadar geni~. 
o kadar bi.iyiik oynuyordu ki kazandtkla
nm birka<; elck ~~:eriye veriyor, biiti.in za
ranm gene bir elde <;Jkardtgi oluyordu. 

Boylelikle biraz avunur, oyalamr gibi 
oldu. Sonra ~~:ene birdenbire ic;inde bir 
stZI duydu. Lokantada olup bitenler gQ
ziiniin online geldi. Etraftaki bu siislu 
kalabahktan stk1ldi. Oyundan da tad al
mamaga ba&ladt. KalktJ. Saat altJya gel
mi~ti. Feridun otele diinmu~.olacaktl. Her 
ak&am bu saatte beraber c;ay ic;erlerdi. 
N ereye gitmi~se, donmii$ dola~ml$, mut
laka ~imdi o da kendisini bekliyordu. 

Kazinodan <;JktJ. Sanki biraz gee; ka
hrsa kac;Jracakmt~ gibi ko&a ko$a otele 
geldi. Salona bakt1. Sonra yukanya Clk
h. Kendi odasma girdi. F eridunun yattJ
gJ odaYJ da dinledi. Gene hic;bir ses du
yulmuyordu. 

Oteldekilere, hizmetc;ilere sormayi da 
bir tiirlu istemiyordu. Bunu kendisi i<;in 

225 liraya 40 giin 
Avrupa aeyahati 

Bu paraya dahil olanlar: 
Pasaport, vizeler, tren, vapur, bilet

leri, trende, vapurda yemek turist klas, 
~ehirlerde akar sulu oteller, yemekler 

BEYOGLUNUN 
EN GUZEL BAHc;ESi 

NOVOTNi 
Miikemmel miizik 

Zengin program 

iTiNALI SERViS 
ve biitiin §ehirlerde otokarlarla etiid I 
gezintileri, miizeler, saraylar ve galeri-
ler duhuliyeleri, Ren vapurunda seya- •-••••••••••••~-
hat. Hususi ve mi.inferid 

Gezilecek §ehirler: dans dersleri 
15 temmuz istanbuldan hareket, Pire, BIIQmum yeni danslar 

Atina, Brendizi, Napoli, Roma, Floran-
sa, Venedik, Viyana, Miinih, Nikenberg, tedris ediliyor 
Frankfurt, Visbaden, Kolonya, Diisel- Beyoglu Karlman kar§lSmda Nurzi• 
dorf, Hamburg, Berlin, Laypzig, Dres- ya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, pa• 
den, Prag, Budape§te, Biikre§, Kosten- zardan maada hergiin (12-14), (17-21)'. 
ce'ye, 23 agustosta istanbul. Profesor Panosyan 
Miiracaat: Perapalas kar§lSlnda (iTA) 

DiKKAT: . 

1 - Yalruz alb yatak kald1. 
2 - Kaydm son giinleri. ................... 

Zayi - Sahibi oldugum motosikletin 
18 numaraYJ. ta~tyan plakasm1 zayi et· 
tim. !cab eden muameleyi yaptlraca
glmdan hiikmii olmad1gm1 ilan ederim. 

Orhan Ki:ise Raif 

Memur aran1yor 
Zonguldak ki:imiir havzas1 saghk te§kilatmda 100 lira ayhk iicretli bir 

muhasebe memuruna ihtiyac vard1r. Taliblerin muhasebe i§lerinde r;ah§
mt§ olmas1 ve muhasebe usullerine a§ina bulunmas1 laztmdrr. Bu hususta 
ibraz edilecek vesikalara gore ser;meler yapllacagmdan taliblerin ufak bir 
terciimeihal ve vesika suretlerini gondermek suretile Zonguld.akta Saghk 
Komisyonu Ba~kanhgma miiracaat etmeleri. (4056) 

Beyhude IStlrab cekmeyiniz I 

NE\fROZfN< 
. . ' ,, . . . ~~. . 

Biitiin agr1lar1n panzehiridir. 

BiR TEK KA~E 

NEVROZiN 
Bu muannid ba~ ve di§ agnla
rim siir'atle izaleye kAfidir. Ro· 
matizma evca1, sinir, mafsal ve 
adele 1sbrablan NEVROZiN'1e 

tedavi edilir. 

I 

Nezle, grip ve bron~ite kar~1 en 
miiessir ila~ NEVROZiN'dir. 

NEVROZiN' i tarcih adiniz. 
icabtnda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakiDIDiz ve Nevrozin yerine ba,ka 
bir marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

«Karadeniz» Eregli Belediye Riyasetinden: 
Kimyevi ve bakteriyolojik tahlilleri ikmal edilmi~ olan kasabaya 7 ki

lometre mesafede Ama~lar, keza 17 kilometre mesafede Neyren membamda 
mevcud sularm i~me su projelerinin ne suretle haz1rlanacagma dair olan 
talimatnamenin 4 iincii maddesi mucibince tetkik ve rapor tanzimi i~i ka· 
pall zarf usulile eksiltmeye <;Ikanlmt~hr. 1§in bizzat su miitehasstsl tara .. 
fmdan yapllmasx me~ruttur. ihale en az. bedel teklif eden istekliye yaplla -
cakhr. Eksiltme temmuzun 8 inci cuma giinii saat 14 te Belediye Enciimeni 
tarafmdan vapilacaktir. isteklilerin ihhsas vesikalan ve teklif edecekleri 
fiat iizerinden % 7,5 teminatlarile birlikte Eregli Belediyesi Riyasetine mti • 
racaatleri ilan olunur. (3718) 

Sultanahmed, Alemdar sinemasJ kar~Jsmda 

ALEMDAR 
Sahibi ve Mes'ul Muduru: 
Dr, Operator SUiey· 
man Mehmed Tezfjr 
Dahill, cerraht, nisa.l ve 

S I H H A T E V • asabl hastahklar kabul e• 
I dilir. Yatak ucretleri 2 li· 

radan ba~lar. Hastaneye 
merbut <Dogumevi~ ac;tlmi§tJr. tJc;uucii s1mfta bir dogum 40 lirad1r. Gebele· 
rin miiracaatlerinden itibaren her uc; ba[tada bir yap1lacak muayeneleri ve 

idrar tahlilleri paras1zd1r. Telefon; 23700 

bir kii<;iikliik sayywrdu. Biraz odasmda 
vakit ~ec;irdi. Biraz salonda oturdu. Ga
zeteleri kan~tud1. Sonra gene odasma 
<;Iktt. EsvabmJ degi~tirdi. F eridun hala 
goriiniirde yoktu. 0 yamnda olmadan o
telin lokantasmda tek ba~ma yemek ye
mek istemedi. Zaten a<;ltgml da unutmu§ 
gibiydi. Dokuza kadar oyalandJ. Sonra 
kazinonun tiyatrosuna gitti. Gece yanst
na dogru oradan <;Jktt. Otele dondii. Fe
riduo gene odasmda yoktu. Biisbiitiin si· 
nirlendi. Can stktntiSlndan, ofkeden ne 
yapacaibm bilmiyordu. Biraz oyun salon· 
lanm dola&tl. Orada da eglenemedi. Bir 
arahk, bann.oniinden ge<;erken ic;eriye bir 
goz gezdirdi. Otelde tan1~hgt, orama ko
nu~tugu bir aile onu uzaktan goriince, il
konce selam verdiler. Sonra i<;lerinden bi
risi Perihana dogru geldi; kendi yanlanna 
c;ag1rd!. Gene kadm da zaten avunmak 
i~in bahane anyordu. Onlarm masasma 
gitti. !derinden birisi F eridunu sordu. Pe
rihan da iiziintiisiinu belli etmemek kin 
her zamankinden c;ok ne&'eli goriinuyor
du. Y anmdakiler bile, bu gece onda bir 
ba&kahk oldugunu daha ilk bakl&ta sez
mi$lerdi. Arhk iist iiste dansediyor, dans 
ettigi genclerle ~akala~Jyor, sonra yerine 
doniince yiiksek sesle konu$uyor, hie; dur
madan gli]iiyordu. Hele agzmdan, hi<; 

~ . - - :i 

sigara eksik olmuyordu. Birini siindi.iriip 
otekini yakarken sanki kocasmdan hmc 
ahyormu~ gibi gozlerini kayd1ra kaydmt 
dumamm savuruyordu. 

Simdi F eridun ic;eriye girse de, onu 
boyle yamnda kadmh erkekli sekiz on 
ki$inin ortasmda, agzmda da sigara, hie; 
durmadan giiler eglenir gorseydi... Ali 
ne iyi olacakt!l .. Hie; olmazsa biiylelikle. 
sabahtanberi <;ektigi biitun o iizuntuniin 
aciSint bir bak1~ta c;tkarml~ olurdu. 

Saat ikiyi buldu. 

Gene birdenbire ic;ine anla&tlmaz bir tz· 
ginlik c;oktii. Bu parlak salon karard1. 
Hie; durmadan kayna&an bu kalaballi~m 
ortasmda kendini pek yalmz, kimsesiz 
buldu. Ba~J doni.iyor, dansederken arl!k 
ayakta duramJyordu. Her yerini bir titre· 
me sard1. Dam yanda b1rakt.I. Yerine ka· 
dar giic gitti. Rengi uc;mu~. gozleri de 
biraz kaymi&h. Y amndakiler bile $A$trdJ: 

- Ne oldunuz, neniz var? .. diYe ko
&U&tular. 

- Hie;, hi<;bir ~ey de gil... Biraz yor• 
gunluk, biraz da c;ok<;a m1 i<;tim. ne ol
du L Ba$1m dondii. Simdi ge<;er- .. 

- ,Sayle tarasaya <;Ikahm, bava ahr· 
SinlZ !.. 

[Arkas1 var] 



- ., :n~mmuz .Li1.Jo 

Hatay, i~tiyakla bekledigi 
bayramt bugiin yapacak 

[B~~a~a!J 1. fncf sahtted~~ I fransiz sisteminin i~;ine ithal edilmemi§ ol-1 k1ymeti .. de kolayc~ anla~1labilir.» . 
Hatayda emnJYeb tes1s edecek Turk makla hera her, kumanda F rans1z rna • Populer gazetesmde Leru ~yle d1yor: 

ve F rans1z kuvvetlerinin mii~terek bir ku· kamlanna aid bulunmaktad1r. « Tiirkiye ile yap1lan itilaf, F rans1z -
manda heyeti tarafmdan sevk ve idare e- Diger taraftan, belki de bugUn Anka- ingiliz i& birligini de takviye etmektedir. 
dilecegi bildirilmektedir. rada parafe edilecek olan paktta, Fran- CUnkii lngiltere son zamanlarda Anka-

Askeri heyetimiz bugiin sa ve Tiirkiye, dostluklanm teyid eyle - rada bUyiik bir faaliyet gostermi&tir. 
Hataydan ayrtltyor mekte, menfaatlerinin pratik surette &ar- Simdi yap1lacak i&, Suriye ve LUbnan 

J\ntakya 2 (Hususi muhabirimiz - ki Akdeniz havzasma inhisar eyledigini ile akdedilen itilaflan tasdik etmekten i
den) _ Tiirk ve F ranSIZ asker! heyetleri mii&ahede etmekte ve bu menfaatlerin barettir. Bu, c;:ok arzuya ~ayand1r. Ci.inkii 
arasmda husule gelen anla~ma yann (bu- diinyamn b~ ~untaka~~~d.a pol.itik statiik;>· Frans~, bu suretle TUrkiye ile arasmdaki 
giin) saat sekizde burada imzalanacaic- nun idames1m emrettlgJm tey1d eylemek- dostlugun Arablarla te&riki mesai siya
hr. Turk ve Frans1z askeri heyetleri im- tedir. setine mani olmad1gml isbat etmek im
zadan sonra yekdigerine veda ziyaretin- Milletler Cemiyeti mehalilinde kamm elde edecektir.» 
de bulunacaklardJr. Asker! heyetimiz ya· memnuniyet *** 
nn buradan aynlacakhr. Hatayhlar, as· Cenevre 2 (Hususi) - Hatay mese- Paris 2 - TUrk • Frans1z anla§ -
keri heyetimiz ic;:in biiyiik bir ugurlama Iesinin halli i<;in TUrkiye ile Fransa ara- masm1 mevzuu bahseden Repub-
programJ hamlamJ&lardJr. Sehir boyunca smda cereyan eden miizakerelerin tam bir lik gazetesi «Bugiin mes'ud bir 
biitiin halk. sporcular, koyliiler heyeti - anla&ma ile neticelenmesi, Milletler Ce- haberi teb§ir edecegiz» diye ba§ -
mizi tezahi.iratla ugurhyacaklard1r. miyeti mehafilinde son derece miisaid te· lad1g1 bir ha§makalesinde Fransamn 

Heyetirniz Antakyadan !skenderuna sir yapm1~t1r. iki tarafm gosterdigi hiis- Y akm§arkta emniyeti ic;in esas tamd1g1 a
gidecek, 1skenderunda da biiyiik tezahii· nuniyet sulh lehine bir hizmet olarak te- mlar gormii§ Tiirk - F ranSIZ dostlugunun 
ratla kan1lanacakbr. iskenderun konso - bariiz ettirilmektedir. ihya edilmi§ olmasmdan dolay1 memnu ~ 
loshanesinde o~le yemegi yenilecek ve Milletler Cemiyeti asamblesi eylul top· niyet bey an ediyor. Bun a mukabil Fran
heyetimiz hususi trenle saat on be~te Pa~ lantJsmda bilhassa $arki Akdenizde sui- s1z - Suriye muahedesinin tasdiki aleyhin-
yasa hareket edecektir. hun istikranna yard1m edecek mahiyette de bir c;:ok deliller ileri siiriiyor. 

Hususi tren Payasta asker) k1t'alari ~ bir anla~ma ile Hatay meselesini hallet- Jurnal gazetesi, anla§mamn yalnlz e • 
m1z tarafmdan selamlanacaktJr. tiklerinden dolaYI Tiirkiye ile F ransa saslan kararla§hnlml§ olmakla beraber 
Fran1rz heyeti de Beyruta gidec~.k tebrik ve takdir edilecekl;r?i~. A Tiirk- Frans1z miinasebatmm bu ilk mer-

Payas 2 - Orgeneral Hutzinger m Fransrz gazetelerr ttrlaltan halesinin de biiyiik bir tantana ile tes'ide 
ba§kanhgmdaki Frans1z murahhas heyeti, ~ok memnun deger mahiyette bulundugunu, c;iinkii bu 
yarm (bugiin) Beyruta hareket edecek - Paris 2 - Havas aians1 teblig edi- suretle §arki Akdenizde sulhun emniyet 
tir. yor: altma almdJgmJ kaydeyliyor. 
Ba~vekil §ehrimize geliyor Gazeteler, Tiirk • Frans1z itilafmm Milletler Cemiyeti komisyonunun 
Ankara 2 (T elefonla) _ Ba§vekil imzas1 dolayJsile mUttefikan memnuniyet- hattt hareketi 

Celal Bayar bu ak§am 7,50 de k~lka>l lerini beyan etmektedirler. ]ur gazetesi, Hataya gitmi§ olan Mil-
l I Poti Parizien gazetesinde Burg, diyor I tl C · · k · muhtelit trene bagh hususi vagon a stan~ e er em1yeh om1syonunun hath hare-

hula hareket etti. istasyonda §ehrimizdeki ki: ketini ten kid ederek bu komisyona nazi • 
b k «Fransa ile Tiirkiyenin ~ark1 Akdeniz kA b. d 1 Vekiller, meb'uslar, askeri erkan, an a ane IT tarz a yo verilir verilmez mii§ ~ 

I f havzasmdaki mii~terek menfaatleri, telif k"IA b f d 1 direktorleri ve kalabahk bir ha k tara 10 - u atm ertara e i mi§ oldugu hususunu 
edilememeleri yiiziinden mutazarnr ol - d.k dan ugv urland1. . §a yam I at goriiyor ve diyor ki: 
makta idi. Simdi bu menfaatlerin telif e- B 

Maliye Vekili Ceial Bayarm pazarte- << u mesele de gostermi§tir ki, Cemi-
.. h dilmesi her noktadan memnuniyeti mucib~ · Ak 

si giinU 1stanbula hareketle sah giinu §e • yeti vam komisyonulan gizlice arzu e-
rimize donmesi muhtemeldir. dir. dilen bir faaliyetsizligi ortmek irin orta-

1• Tiirkiye, Atatiirkiin dehasile asrile~ti- ~ 
Milli Miidafaa Vekili de ge ryor I b k b I I d N ya atdmJ§ bahanelerden ba~ka bir•ey de-

M ri mi$ iiyii ir miis iiman dev eti ir. ii- -. -s 
Ankara 2 (T elefonl.a.) - Milll r ii- gildir. Tiirk • F rans1z dostlugw unun bir an 

k fuzu, biitUn vasatl Asyada hissedilmekte 
dafaa Vekili KazJm Ozalp, bu a §am olan devlet, Karadeniz ile A.kdeniz ara- ic;:in tehlikeye dii~mesi, Suriyeilleri tat • 
eksprese bagwlanan hususi vagonla !stan ~ d b' h . d d F min etmek istiyen ve Tiirk ahaliyi hir he-sm a 1r ana tar vaz1yetin e ir. ransa "' 
hula gitti. i<;in daima biiyiik bir klymeti olan bu dev· saba katm1yan 1936 Frans1z- Suriye mu· 
Emniyet Miidiirii Adanaya gitti letin dostlugu bugiin, Almanyamn mev- ahedesi yiiziindendir.» 
Ankara 2 (Telefonla) - Emniyet ·1 · k d 1 «Fransa, sevinmekte haklulrn> 

Zl erim $ar a o~ru iler ettigi ve yeni bir ' 
Umum Miidiirii Sukru SOkmen Suer Ovr gazetesi de «Tiirk - ingi]iz dost ~ Bagdad demiryolu tahayyiil ettigi bir si-
Toros ekspresile Adanaya hareket etmi§- rada daha bUyiik bir kJYmeti haizdir.» lugunun tarihte emsali goriilmemi§ ahenk 
tir. Ekselsior gazetesinde Marse! Peyi, ve samimiyet arzettigi bir mada Fransa, 

a m arkta yeni vaziyet 60yJe yazJYor: Tiirkiye ile yaphg1 itilaftan dolay1 sev:in-
Paris 2 - Harl.Cl.ye Naz1r1 Bone, 1 kt t 'I h kl d T·· k ·1· · «Bu itilafla mliz'ic skenderun sancagl me e amamJ e a 1 Jr. ur am1 mm 

bugiin ogleden sonra lngiliz biiylik el~i • ihtilafl, sulhun idamesi ve ~arki Akdeniz· birinci derecede rol oynadtgJ buglinkii ya
sini kabul etmi~tir. de terakki ve refahm inki&afile ayni suret- km§ark vaziyetinde bu anla§madan dola-

Miilakat bilhassa Tiirli • Fransiz an • le alakadar olan Turkiye ile Fransa a- Yl Paris nekadar memnunsa Londra da 0 

la§malannm akdi neticesinde Yakm§ark- rasmda siyasl ve askeri te~riki mesai, dost- derecede sevinc duymu§tur.» diyor. 
ta hasll olan yeni vaziyet etrafmda cere- luk ve tesanUd tezahiiratl ~ekline ink1!ab Kat'i ve miiflerek menlaat birligi 
yan etmi§tir. etmi~tir. F ranSJZca Tan gazetesi de ba~makale-
Havaa AjanBlntn verdigi malUmat Bu hadisenin ehemmiyetini olc;mek i- sinde, esaslan §imdi hamlanan Tiirk • 

Paris 2- Havas bildiriyor: c;:in TUrkiyeyi 1914 te orta Avrupa im- Fransiz dostluk muahedesinin eylulde 
Akdedilmi~ olan veyahud imzalanmak paratorluklarile ittifak etm~ge sevkeden Ankarayl ziyareti suasmda, Bone tara ~ 

liz ere bulunan Turk - F rans1z Erkan1 feci hataYI hatnlamak laz1mdu.» fmdan imza edilecegini hat1rlatarak diyor 
Harbiye anla$malan hakkmda diploma- Epok gazetesinde Donadio §oyle ya· ki: 
tik mahfillerde tasrih edildigine gore, z1yor: «BugUn neticelenen miizakerelerin asil 
TUrk hiikumetinin, halen Sancakta bu· «Birkac; asirhk Fransiz - Turk dost- miihim klsm1 i§te bu muahededir. ~iinkU 
lunan bir Frans1z taburu ve her ne vazi· ]ugu 1skenderun i~inin halledilmesi dola- mezkur muahedenin §arki Akdenizde 
yet olursa olsun esasen orada kalacak o· }'lsile kuvvetlenecektir. !ngilterenin ikh- Tiirkiye ·ve Fransanm kat'i bir menfaat 
Ian mahalli milis k1t' alan miktannm faz- sadi ve mali sahalarda gec;enlerde Tiir- birligini rnu§ahede etmesi ve F ransa ile 
las1 iizerinde parite istiyebilecegi kararla$- kiye ile akdettigi itilaflardan sonra gelen TUrkiyenin bu denizde statUkoyu mutees
tm!mJ~tlr. - bu itilaf yeni bir sulh unsuru mesabesin- sir edebilecek ihtimaller halinde isti§arede 

Frans1z k1t' alarinin miktari, 2500 ki§iyi dedir. Almanyanm bundan sonra diger bulunmalanm derpi§ eylemesi umumi sulh 
gec;:miyecektir ve bu miktar, Sancakta ni- garb devletlerinin Avrupanm cenubu sar· ic;in yeni bir garanti daha te§kil eder.» 
zamm idamesi hususuna Tiirk i$tiraki i- kisindeki menfaatlerini nazan itibara al- lngiliz matbuat1 da memnun 
c;in tesbit ed1'Ien azam·l miktard1r. mas1 lazJmdJr.» L d 2 (H ·) r· 1 on ra usus1 - ngi iz matbu-
Tiirk k1t' asmm bulunacaih mahaller, a· Ordr gazetesinde Civet ~oyle yaziyor: ah, Hatay meselesinin hallini biiyiik bir 
halisi arasmda miihim miktarda Turk bu· «Muahede $arki Akdenizde statu"nu··n · 1 d memnumyet e kay etmektedir. Hariciye 
lunan mmtakalarda tesbit edilmi&tir. Ge· muhafaza edilecegine dair kat'! bir taah- Nezaretile yakmdan miinasebatta bulu-
c;en pazartesi giinii imzalanan umumi an· hiidii ihtiva etmektedir. Avrupada cere- y k p • b 1 d h d nan or $ayr ost gazetes1 u mesele-
a&ma, ihtimallerin her birinde kumanda yan e en a iseler ve imparatorlugumu- den bahsederek, ezciimle ~unlan yazmJ&• 

meselesini halletmegi iki hiikumete terk zun etrafmda dola~an ihnraslar karslSin· br: 
eylemektedir. Halen muzakere edilmekte da bu itilaf1n yalmz $imdiki degil ileride «- fransa Hariciye Nezareti, Tiir· 
olan tatbik protokolunda, Tiirk kit' as1 her ihtimale kar$1 koymak hususundaki h II d·1· · T" k. 'I d 

Milli roman: 8 Yazan: SERVER BEDI 

~ilki~~i: ... Bany~ ... odas1~in ortasinal elbise ve ~ama§Ir namma ne varsa hepsini 
dogru yurudu ve du§unc~lennden 51yn- pencereden a§agl atmak aklmdan gec;i -
larak etra~ma bakmd1:. Hu; ~u. kadar siis- yordu. Banyodan ~1kt1ktan sonra onlan 
Iii ve .termz banyo gormem1§h. Baz1 er· sanp sannalay1p §iltenin altma sokma • 
keklenn onu geceyanl.~rm~an sonra kol- ga, ertesi giin de bir yolunu bulup orta • 
Ianna takarak goti..irduklen ucuz otelle- dan ka!d1rmaga karar verdi ve c;:abucak 
rin banyo~an bunun yanmda ahJr bozma- soyunmaga ba§ladl. ~ama§1rlanm o ka
SI §eylerdl. Musluklan kararml§, tekne - dar nefretle c;ekmi§ti ki bir~ok yerlerinden 
leri kir, pas i<;inde, duvarlaNnm SJVa ~ y1rtt1. Hepsini kapmm arkasma y1gd1 ve 
Ian dokiik. vir an yerler · · :. .. ere~~ bu !tlnlc;1plak durarak, aynada, yan beline 
kar gibi beyaz tekne, bu gumu§ gb1b1 par- kadar viicudiiniin iist k1smma bakh. Ona 
ltyan muSiuklar, bu giizel koku. u, bu, «heykel misin be mubarek !» diyenlerin 
bu... sesleri kulagma geliyordu. Erkeklerin tii-

Etrafma baktJk<;a hayreti artJyordu. men tiimen yalanlan arasmda onun ko • 
T ereddiid ic;inde musluklan c;evirdi, su- layca inand1g1 iltifat!ardan biri de bu idi. 
yu juayel\e etti ve tekneyi doldurmaga Onlara verdigi cevab1 ic;inden gene tek
;,ja8t· Y1rhk .ve kirl~w:~TI_la~Jrlanm or· rarlad1: «Heykelim ya !» ve yansma ka-
1 Jr;o:; taktnak 1stemedtgl 1<;10 nas.1.l soyu~ dar dolan banyonun ic;ine dald1• 

1n1 \l~llnuzad• ... •a du" s.iindii. Ustiinde En ~ 'k' d b d ·· J a§ag1 1 1 ay an eri vucu U su yu• 

a e 1 151, ur 1ye 1 e ostane miinase-

zii gorrnemi§ti. Derisinin her tarafmda 
yaralar varm1~ gibi eti yand1. Su o kadar 
sJcak degildi, fakat viicudiinU ha~lam1~ 
gibi camm yakt1g1 ic;in onu si~rattl. So -
guk su muslugunu ac;arak biraz bekledik
ten sonra tekrar uzdnd1. Birdenbire i:iyie 
bir uyku bastJTml§h ki uyuyup kalmak -
tan korkarak ba§lnl sabunlamaga ba§ ~ 
lad1. 

Sac;:larmm y1kanmas1 belki yanm ~aat 
siirmii§tii. Banyodan c;Jkhktan sonra, y1~ 
kamrken hayali parc;a parc;a renkler ha -
Iinde zihnine yapl§an elbiseleri gonnek 
ic;in, kurunmadan ve c;mlc;1plak yatak o• 
dasma ko§tu, esvab dolabmm kapJlanm 
ac;h, viicudiinden sular damlarken, gardi
robun ic;:inde pullan, lameleri, diigmeleri 
parhyan renk renk esvablara bakt1. SJr
tmdan soguk bir i.irperme gec;:memi§ olsay
ch, onlan teker teker Ustune giyerek vii· 
cudiine uyup uymJyacagmJ deniyecekti. 
F akat u~Udii, banyo odasma ko~tu, bur
nuza sanld1 ve kuruland1. Sonra F erha
dm tarif ettigi gozdeki c;ama§ulan, pija
mayi giydi. Biiyiik aynamn online gec;ti. 
Bu siislii oda i~inde, bu tath J§lkta, bu 
knmiZI yollu san ipek pijama ile kendisi
ni sinemada bin d fa goriip de imrend1gi 
talihli zengin kadmlardan biri olmu~ san· 

Hataya dair son 

anlasma , 
[Ba$makaleden devaml 

Tiirk unsurlar ve nihayet Milletler 
Cemiyeti komisyonlan. Hatay bolgesine 
ahdi bir mecburiyetle Turk ekseriye
tine miistenid mahalli ve miistakil bir rc· 
jim verilecekti. Rejimin teessiisiinii ha
zirhyacak olanlar ak1llannca orada 
Tiirk ekseriyeti bulunmadJgmJ ispat eder· 
lerse davamiZI c;:iiriitebilecekleri malihul
yasma dii§tUler, ve sec;:im niifusu kayJdla
nnm bir derecesinde bize: 

- Ne yapahm, Tiirkler .% 50 d~n 
eksik r;Jklyorlar. 

Dediler. 
Ba§ta mahalli otorite oldugu halde 

kerli ferli, silahh kiilahh bir siirii insan 
ta~ma topragma kadar Tiirk alan Hatay
da varkuvvetile boyle bir neticenin temi
nine c;:ah§Jrsa elbette muvaffak olurdu. 
Ancak bu tiirlii muvaffakiyetin onlara 
kazand1rabi!ecegi hic;:bir miisbet netice 
olamazd1. ~iinkii r;ogu cebirle, zorla ya
pllan bu i§leri biz toptan reddederdik. 
Ondan ba§ka Hatayda muhali farzede
rek tek Turk unsurunun % 51 degil de, 
mesela 47 te§kil ettigini bile kabul etsek 
bu ekalliyet diger iic;: dort unsurun mec
muuna nisbetle boyle olup yoksa her biri
ne kar§l gene kahir bir ekseriyettir. Bu 
takdirde dahi Hatayda ancak TUrk ha
kimiyeti esas1nda bir idare kurulabilirdi. 
Kald1 ki bitaraf ve hakiki bir niifus yaz1-
mile oyle de bir sec;:im yapi!dJgl takdirde 
Hatayda mutlak bir Tiirk ekseriyeti ta
hakkuk edecegi §iiphesizdi. 

Bu §artlar ic;:inde Hatay i§ini Milletler 
Cemiyetinde takarriir eden esas ve hede
fine gotiirmek ic;in yap1lan i§ler, hakiki 
maksadm z1ddm1 iltizam etmekte oldu
gundan bu muameleleri kabul edemedik 
ve bu i~te ilk ve son muhatabJmlz olan 
F ransay1 kar§Jrnlza alarak Mi!letler Ce
miyeti komisyonlarile alakamlZI kestik. 
Bunun iizerine Fransa da vaziyetin ciddi
yetile miitenasib ilk tedbirlerini ald1ktan 
sonra bizimle konu§mak §Ikkm1 ihtiyar et
ti. Evvelki gundenberi tam bir anla~ma 
ile neticelendigi bildirilen mUzakereler i§
te bu miizakerelerdir. 

T eferruat bir tarafa b1rakJiarak bu an
la§ma ile vanlacak netice biiyiik c;izgile
rinde §Oyle hulasa olunabilir: 

1 : N iifus kayidlarile sec;im i§leri Tiir
kiye ile beraber Fransamn da gondere· 
cekleri musavl kuvvetlerin Hatayda hu
zurlarile emniyet ve asayi§e hakim alma· 
Ian havas1 i!tinde goriilecektir. 

2: Hatayda Tiirk ~;oklugu esasma 
miistenid mahalli ve miistakil bir rejimin 
kurulmasJ §imdiden mukarrerdir. 

3: Niifus kay1dlanmn hat alan diizel
tilerek intihabat yaptmld1ktan sonra ma
halli ve miistakil idarenin medisi ve hii
kumeti te§kil olunacak, ve miiteak1ben bu 
idarenin mahalli zahita kuvvetleri tanzim 
ve tensik olunacakhr. 

Boylelikle Hatayda mahalli ve miista
kil idare tesis olunarak kendi vesaitile 
yiiriimege ba~lad1ktan sonra mii§terek 
kuvvetiP.r belki evvela k1smen, fakat za· 
mania herhalde tamamen geri almacak
lar, Hatay mahalli miistakil idaresile 
ba§ha§a kalacaktir. 

Zaten biitiin Hatay mesele~i buydu. 
Umud edelim ki arhk bu defa ve bun
dan sonra hi~bir zaman araya herhangi 
bir aksakhk kan§masm. 

YUNUS NADI 
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kiye ile anla$mak suretile Hatay mesele
sinin iki memleket arasmda bir ihtilaf te$• 
kil edemiyecegini, bilakis ~arki Akdeniz
de sulhun istikrarmda miihim bir ami! o
lacagml takdir ettigini isbat etmi&tir. 

Hatay meselesinin tam bir anla$ma ile 
bat tesis etmi~ olan ingilterede sevincle 
kar6JlanmJ&hr.» 

d1. Yiizii birdenbire nas1l degi§mi§ti! Goz
lerinin al tma, c;:enesinin etrafma sokagm, 
karanhgm, fakirligin, birbirini kovahyan 
ofkelerin ve korkulann, c;arpmhlann, te
rin ve toz topragm doldurdugu buru§uk
lardan ve lekelerden artlk eser yoktu. 
Liistrin gibi parhyan siyah sac;lan, yJkan
madan evvelki pis, bulamk ve yagh kaba
nkhgmdan kurtulmu§, bir ipek yumu~ak
hgile dalgalamyordu. 

Kendini o kadar giizel buldu ki, tek -
rar r;irkinle§mek korkusu ic;:inde, bu haline 
bir §ahid aramak ihtiyacml duydu. «Gel
seler de gorseler ... » diye dii§iindii. Bil -
hassa bir erkege goriinmek istiyordu. A
caba hala adm1 bilmedigi o tontonun ya
nma gitse deminki gibi fena bir muamele 
goriir miiydii ~ Aynadan gozlerini ayJr
madan dii§iiniiyordu. Nekadar kibar olur
sa olsun, hangi erkek yatagmm ba§ucuna 
gelen bu ziyafeti reddeder? Ya uyumu§
sa? Daha iyi ya, gozlerini ac;mca busbii
tiin §a§UIT. 

Gene de bir tereddiidu vard1. Haydar· 
dan tekme ve tokat yemege raz1yd1 da bu 
adamdan fena bir muamele gormek iste
miyordu. Bir bahane arad1 ve buldu. 
Yere «;lplak ayaklarla basarak sessizce o
dadan c;1kh. Kor;dorda hepsi kapah ve 

Turizm Gallsmalanna baslan1rken ... 
Otel ve otelcilerimizin 

bugiinkii vaziyetleri 
Edirne postas1 geldigi zaman, Sirkeci gar1nda ni~in 

«otuz kuru~ otel ... >>, «yirmi be,lige 
otel» feryadlarini duyuyoruz? 

iktisad Vekaletine bag!. olarak kuru
Ian yeni T urizm Umum Miidiirliigii i§e 
galiba memleketteki otellerin Jslahl ve a
tel iicretlerinin miimkiin oldugu kadar u
cuzlahlmasile ba§ladJ. D<.>.ha ziyade ic;: 
turizm hareketinin inki~af: bakumndan 
faydah olacak bu ba~lang1cm halk ic;in 
azami memnuniyetle kar§JlanmJ§ oldugu -
na §iiphe yok ... Bil"hassa, az ~ok seyahat 
eden, memleket otellerinin halini bilen 
her ferd ic;in bun a verilecek cevab: 

«- Gee; bile kahnm1§tl» demekten 
ibaret olacaktlr. Fa kat acaba bu i§in asll 
muhatab1 olan otelciler ne c:!ii§Uniiyorlar? 
Hemen kollan s1vay1p i§e giri§tiler mi? 
Y oksa elleri §akaklarmda dii§iincedeler 
mi? 

Benim. kendi kendime boyle du§Une
rek kap1smdan girdigim Sirkecide «Otel
ciler ve Hanc1lar cemiyeti teaviin sand1g1» 
binasmda, i§te otelcileri ikinci vaziyette, 
yani elleri ~akaklarmda dii§iiniir buldum. 
Y an karanhk denebilecek bir oda ... Ka· 
ranhga gozUm biraz ah§mca etraf1 da 
sec;mege ba§lad1m. 

Otelciler cemiyeti reisi $evket Ak, ma
samn bir cephesinde oturanlan tamt1yor: 
Sahinpa§a oteli sahibi Sahin, Y eni Aydm 
oteli sahibi Nusret, cemiyet umumi kati
bi Cerna! ..• 

«- Turizm Umum mudUrliigU ... » di
ye soze ba§hyaco.k oldum. $ahinpa§a oteli 
sahibinin agzmdan bir: «Hah !..» flrla
d,, sustum. 

Simdi onlan dinliyorum: cemiyet reisi 
Sevket Ak anlahyor: 

«- Otellerimizin Islahi, harid bir te
sirle degil, her otelcinin elinden geleni 
yaparak ba§armaga 6ayret edecegi bir i§· 
tir. Serbest ticaretin dogurdugu rekabet, 
her tiirli.i harici tesirden kuvvetlidir. 

Esasen otellerimiz kendi kendine simf
lanmi§tlr. Bugi.in 1stanbuldaki otellerin be§ 
s1mf iizerine taksim edildigi goriiliir. Oc
retlere gelince; o da miitarekeden itiba~ 
ren yiizde 60 derecesinde inmi~tir. Bugiin 
Sirkecinin en yiiksek otelinin yatak Ucre
ti yUz elli kuru~tur. Maamafih, bu, aza· 
mi fiattlr. Beri yanda yirmi he§, otuz ku
ru§a oteller var. Edirne postas1 geldigi za· 
man Sirkeci ganna, Anadolu treni geldi
gi vakit Haydarpa~a ganna gidiniz: 

«- Otuz kuru§a otel. .. » 
«- Yirmi be§lige otel.. .» feryadlari· 

m duyacaksm!j:.» 
0 suada Yeni Aydm oteli sahibi Nus· 

ret soze kan§tl: 
«- Bence, dedi, ba§langtc yanll§ ..• 

Otelin ic;ini 1slahla mesele hic;:bir zaman 
bitmi§ olmaz. Alakadar makarnlardan so
rulacak bir sualimiz var: 

<<- $u §ehrin c;ehresini gerek ic;eriden, 
gerekse dJ§andan turist celbine uygun mu 
goriiyorlar ?» 

Bun a biz, «hayu l» cevabini verelim. 
Ben mii§teri olsam Ebussuud caddesinde
ki bir otele gelip kalmak ic;in dii§i.iniiriim. 
0 kadar kotu bir yoldan gec;ip otele ge
len mu§teri. ertesi 51\bah penceresini ac;m· 
ca mahallenin o peri§an halini goriince 
hem en hesabm1 kap1yarak kac;1yor. F akat 
bir hafta midesi bulanmadan yemek yiye· 
biliyor mu, bilmem ?» 

Sahinpa§a otelinin sahibi de derd yan
d,: 

«- Size kiic;iik bir misal : Gec;:en sene 
bizim otele elli ki§ilik bir seyyah kafilesi 
gelecekti. Y ammiZdaki sokagm pis man-

karanhk camh kapilann oniinde, hangisi
ni a~;mak laz1m geldigini bilmiyerek du • 
ruyor, yutkunarak, bogazm1 gidiklJyan 
bir oksUriig\i savmaga c;ah§Iyordu. 

Gittikc;e artan bir cesaretle U~ kapl a~;
tl. Oc;:iinciisiinde aradJginl bulmu§tu. Bu 
kiic;iik odada bir bronz karyola ve iistiin
de karmakan§Jk §eyler, kagJdlar, kitablar 
ve bir boks eldiveni duran yuvarlak bir 
masa vard1. Karyolada o yahyor ve uyu
yordu. Melek 1§Jgl yakhgl halde onu u • 
yandJramamJ§tl. Kap1y1 h1zhca kapiya
rak bir giiriiltii yapt1. 

Birden hire gozlerifti ac;an F erhad, ka
dmm giiliimsiyerek yataga geldigini go -
riince ka§lanm c;atarak dogruldu ve of
keli bir sesle: 

- Burada ne anyorsun? diye bagJrdJ. 
Melek boynunu biikUyor, gU!Umsiiyor 

ve yataga bir ad1m kala, riizgarda saila
nan ipekli bir esvab gibi viicudiinUn hafif 
dalgalam§larile F erhadm bakJ§lannda bir 
inhlab bekliyordu. Yanm ad1m daha ata~ 
cak oldu, fakat yiizUnde fena buru§uklar 
peyda olan F erhad elinin bir hareketile 
kadm1 durdurdu ve tekrarlad1: 

- N e istiyorsun? 
- Hie;, tontonum ... Affedersin ... Seni 

uyand1rd!ID ... Fa kat ic;ime merak oldu da, 

zarasmdan ben utand1m. Belediyeye mii· 
racaat ederek, burasmm hiraz 1slahm1 is
tedim; aldJgJm cevab «tahsisat yok» na• 
karat! oldu. ~aresiz i§ ba~a dU§tii; cebi· 
mizden para sarfedip sokagJ biraz ger;i• 
lecek bir hale koyduk.» 

Yeni Aydm oteli sahibi ilave etti: 
«- Ebussuud caddesini de mahalleli 

para tophyarak tamir ettirdik.» 
Moda otelinin sahibi, mevzuun can 

noktasma temas etti: 
«- T enzilat yapm, diyorlar. Fa kat 

ne ile? Y apacagimlz tenzilatJ sene sonun4 
da Maliyeye dinletmemize imkan yolC 
ki... 1 00 kuru~a mU~teri ahp 200 kuru~ 
tan paras1m m1 i:idiyelim istiyorlar?» 

Sevket Akgun si:izu ~yle baglad1: 
<<- Siz geldigi:1iz s1rada mUhim bir 

mevzu i.izerinde g0rii§uyorduk. Otelciler, 
cemiyetlerine aidatlanm veremedikleri i4 
c;in cemiyet paras1z kalmi§hr. Simdi ken"' 
dilerine hirer tezkere yazarak bu §ekilde 
mesaimize devam edemiyecegimizi bildiri .. 
yoruz. Bilmem, va1iyetin kotiiliigiinii bun"' 
dan iyi gosteren bir misal olabilir mi ?» 

Otelciler cemiyeti reisi, i§te halimiz, d'!r 
gibi yiiziime bakarken gozlerimi diger o
telcilere c;evirdim. Onlar teessiirle onlerine 
bakJyorlardJ. 

Biga (Hususl) - Halkevinde bir kari~ 
katiir sergisi a~1lm1§ ve 10 gii.n devam 
etmi§tir. Akbabada uzun zamandan .. 
beri, ara Slra karikatlirleri ~Lkan ogret
men Besimin yiize yakm karikati.iriinii 
biitii.n Biga halk1 zevkle seyretmi§ler .. 
dir. 

Biiliassa kazanm me§nur simalarma 
aid karikatiirler takdire §ayandrr. Boy~ 
le bir sergi ile heniiz te§elclciil eden Bi~ 
ga Halkevi yenilige dogru ilk ad1m1 at. 
mi§ oldu. 

Gonderdigim resim, gene karikatii • 
risti eserlerile beraber gosteriyor. 

Eminonii Halkevinin tertib 
ettigi ma~lar 

Eminonii Halkevlnden: 
Evlmizin 3/7/938 pazar giinkii futbol llk 

ma~Jan: 
Karagiimriik alanmda, Akmspor - De~ 

mlrspor, saat 10,30 da B, 15 te A tak1mlan, 
hakem Necati, saha komlseri Siireyya Blrol. 
HalteiOglu alamnda Alemdar - HalleiOglu, 
saat 15 te B, 17 de A tak~mlan, hakem Nu
ri, saha komlMd Yekta AmL 

Bak1rkoy ±st.iklal alanmda, Ram! - ts
tlkhU, saat 14 te B, 16 da A tak1mlan, Ha
kem Faik Ugur, saha koml.serl Zlya Tiizii-
ner. 

c;:ok merak oldu... Uyudugunu bilmiyor• 
dum. sana ... sana bir§ey soracakhm. 

- Ne soracaktm? 
- Ama §imdi kJZarsm bana. 
- .SOyle! 
- Adm1 merak ettim senin. 
F erhad, olanca tersligile cevab verdi: 
- 0 senin Ustiine vazife degil. Git 

yat. Y arm i:igrenirsin. Haydi, ba~1ma di
kilme! 

V e hemen arkasm1 dondii. 
Melek §a§ITIDI§ ve bir miiddet yerinden 

k1mildiyamam1~tJ. Kendini giic; toplad1. 
l~JgJ sondiirdii· ve c;Jkh. Y atak odasmda 
tekrar aynanm i:iniine gitti, fakat gi:izii hie; 
bir§ey gormiiyordu. Neden bu muamf'le 
ona Haydann tokatlanndan ve kiifiirle .. 
rind en fazla dokunmu§tU ~ Kirlilerini he· 
men giyerek buradan c;Ikmayi diisiindii. 
Pijamasmm yakasmJ tutup c;ekti. <<Esvab
lan da, paras1 da, her§eyi de onun ol • 
sun!>> diye dii§iindii. Titriyor ve dudak
lanni ISinyordu. Gozleri aynaya ili§ti. 
Yiizii tekrar ~irkinle~mi§ti. Dudagmm sol 
tarafmda bir c;izgi boynuna dogru bir so· 
~ucan gibi uzamyordu. F akat gozleri pi
Jamasmm aynada klVllcJmlanan akisleri .. 
ne ili§ince, ic;inde belirsiz iimidlere biirii .. 
nen bir sab1r dogdu. [Arka.n var] 
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Baktrkoy Belediyesinin nazar1 

dikkatine 
Baktrkoyiinde oturan okuyucularrmtz

dan Orhan Giir lmzasile aldtgrmlZ bir mek
tubda denillyor kl: 

cGet;en sene, ~~~1! civarmda goriilen kara 
ve sivri.sinek ordulan, bu sene de Baklrkii
ytinde tiiremege b~ladt. ~imdlden tedblr 
almmazso., iiniimiizdeki aylarda biitiin kaza 
muhitinl i.stila edecek, bu suretle korkunc 
hastal~klar ba§gosterecektir. Evlerde husu
si §ekilde yaptlan miica.dele miisbet bir ne
tlce vermediglnden Belediyece de blr ~are 
dii~iinli.lmek iizere saym gazetenizin tava.s
sutur.u rica eder!z.,. 

Zavalh tavuklar 
Okuyucularrmtzdan ihsan yaztyor: 
cBal!kpazarmda birka<; giindiir garib blr 

ieY nazan dikkatlmi celbettl. Pazara Kiip
rii tarafmdan glrerken orada blr tavuk~;u 
diikkam var. Diikkan kapattlarak miihiir
lenmi§. I<;eride bulunan zavall! tavuklarm 
melul melit! boyunlarmt biikerek etrafa ct
vtldaytl)lan hakikaten ge~;enlere hiiziin ve
riyor. Sahlbinln yapt1g1 bir tedbirsizllk ve
fa kabahatten dolayt zavallt hayvanlan 
acltktan ol.diirmek dogru mudurh 

Bir okuyucu soruyor: 
Karalsalmm Cevherli kiiyiinden Zekeriya 

Qulha yaztyor: 
ciki sene evvel ben! koyiimden jandarma 

lie aldtrdtlar. Adana Halkevlne getlrdiler. 
Blr Macar miitehassts seslmlzl plaga aldl. 
Fakat §lmdlye kadar okudugum blr~;ak de
gerU mllli havalardan hi<;birinl ne radyo
da, ne de pla.klarda l§ltmedlm. Bu !~ ne 
olduh 

Ankara Radyosunun giinliik 
ne~riyab 

Ay Ytldtz imzaslle yaztllyor: 
«Son zamanlarda Ankara. radyosunda 

giinliik program diirt ~arkile tamamlamyor. 
Okuyucular dort ~arktyt ktrk daklkada o
kuyor ve her ~arktdan sonra 4 dakika da 

altJ.sma gi i.stlrahat edlyorlar. Bu vazlyet, abonman
lann hep~ !arm hakl! kmlt~larmt mucib olmaktadtr. 

Mi.isab Oniine geQllmeslnl lstiyorum.,. 

~~~$15~u~ - GUNUN BULMACASJ 
tibarlile ~;; t 2 9 4 5 II T R 9 10 11 

fid~urkh 2 l I I I I I I II Tl 11•1 
_j I I I 1•1 I 

:ida~ 5~; s 1 I I I I 1•1 I I L 
Ti.irkiye 4 -41---ll,::::::::•=+l_l~l-!-1 -l-1-l-1 -+1.=;-1 _1 

fi de 15 ~ --!-1-+1•=+1-+1•~1 ~~ t-t-+-1 +-1 
et~i~r.rr 6 --1. l.j :•1 i•j.l I 
lihsiz bi. 8 _j 1 1 • 1• 
iki ~un ( I I I I 
kendisinc g -1--+=+--HI~·++--t---H;; 
rak sonu H --+-F•=+-1 ~~~1-+-:1 ::ofl--f-1 -i--11~·~ 
p;ibi zay· 11 !L_..!..I __:....1 ....:.1.;;;;.;•..:..1 ~·~1..-:-1 ..;.1~1 .-.. 
tlr. 

UGiin 
ayni me! 
10 la 1\ 
runu ku 

Soldan sa~a.: 

BASURA ~ARE 

HEDENSA 
c;ARPINTI BA YGINLIK 

NEVROL CEMAL 
ADEMi iTiDARA 

FORTESTiN 
dll'. Ameliyatsu memeleri kurutur. Ka- den 20 damla ile ge<;er. Bu emsalsiz si· 
ru, Ait"IYJ keser, Tiirkiyede Almanya· nir ilacm1 kullannnyan, sevmiyen yok-

ile ge~;er. Bel gev~ekJiginin birinci 
ilacJdll'. Vakitsiz ihtiyarhyanJara 
2"enclik ve dinclik verir. da ve biitiin diinyada me~burdur. tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet V ekaletinden: 

Bu y1l Leyli Ttb Talebe Yurduna ahnacak talebenin kabul §artlan ~un
lardtr: 

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

b) Diger stmflar ic;in : Bulundugu smtfl iyi derece ile gec;mi§, yabanc1 
dil ve askerlik imtihanlanm vermi!? olmak, 

.2 - isteklilerin ~0 eylul 1938 tari:1ine kadar dogrudan dogruya Sthhat 
ve Ic;timai Muavenet Vekaletine miiracaat eylemeleri ve dJlckc;elerile bir
likte a~agtdaki evrakt tamamen gondermeleri lfiZlmdtr : 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tcbaasmdan oldugunu bildiren niifus hiivi
yet ciizdam ash, 

B - Mekteb ~chadetnamesinin ash ( imtihanlanm tamamen bitirdik
leri halde §Chadetnamclerinin tasdik muamelesi gecikmi§ olanlar Mekteb 
Miidiirliigiiniin - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gosteren • fotog

. rafh ve resmi mi.ihiirli.i bir vesikasmt giindercceklerdir. ) 
C - Okuduklan mekteblerd.en almmt§ hiisniihal varakast. 
D - Miitehass1slan tam bir hastane heyetinden, ba&llmt§ ornegine uy

gun ve iisti.inde tasdikli fotograf1 bulunan bir sthhat raporu. ( Bu raporu 
hastane ba§tabiblikleri zarfhyarak iistiinii miihiirliyecek ve i,stekli tarafm
dan miihiirlii zarf halinde olarak gonderilecektir.) 

i§bu muayeneler Ankara, Stvas, Erzurum,. Diyarbak1r, Haydarpa§a Nii
mune hastaneleri; istanbul <:;ocuk hastanesi, Izmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun Memleket hastanelerinde yap1lacak ve buralarda muayene olun
mak ic;in bu hastanclcrin bulundugu Vilayetlerin Sthhat ve ic;timai Mua
venet Miidiirliiklerine istekliler bizzat miiraeaat edeceklerdir. 

E - Ornegi a~agtda gosterilen, noterlikc;e tasdikli bir taahhiid sened.i 
( bu sened istekli tarafmdan aynen tanzim ve irpza edilecek ve altl, orne
ginde gori.ildiigu ye~hile kefili tarafmdan keza ay11en ve tamamen yaz1larak 
imzalanacakttr. ) 

F) 4.5 X 6 boyunda alh tane fotograf. 
3 - Ya~lan 22 yi gec;kin bulunanlar, yurdda okum1ya ve ileride mec

buri hizmetlerini yapm1ya engel olacak bir hastahgt veya anzasJ olanlar 
kabul edilmezler. 

4 - isteklilerin gonderdigi dilekc;e ve vesikalarm Vekaletc;e almdtgt 
ad.reslerine bildirilecegi gibi bunlara gore kabul edilip edilmedikleri de ge
ne adreslerine aynca bildirilecektir. 

TAAHHUD SENEDi ORNEGi 
Leyli Ttb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Ttb Fakiiltesin

den tabib olarak ~tktigmda, 2,000 sayth kanun mucibince, yurdda gec;irdi
~im zamanm ( tatiller de dahil) us;te ikisi kadar bir miiddetle Sthhat ve 
I~timai Muavenet Vekalctinin liizum gorecegi mah~lerde hizmet ifasm1 
kabul etmedigim veya muayyen miiddeti bitirmecl.en hizmeti terkeyledigim 
takdirde yurdda benim i~in sarfolunan paramn iki kattm odemegi ve tlb 
tahsilini terkettigim veya sthh1 sebebler dt~mda fakiilteden daimi olarak 
~Jkanldtgtm veyahud yurdda bir seneden az bir milddet kalarak terkeyle -
d.igim takdirde benim i~in sarfedilmi~ olan parayl tamamen odemegi ve 
bu taahhiid senecti mucibince benden istenilecek ft1ralar i~in odcmek mec
buriyetinde oldugum tarihten itibaren ~:, 9 faiz yiiriitiilmesini ve 2,000 sayth 
kanunun diger ce7t<1 hi.iklimlerinin de hakk1mda tatbikini kabul ve taahhiid 
eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukanda adres ve hiivi.yeti yazth olan . .... .. ........ m bu taahhiidname 

mucibince odemek mecburiyetinde bulundugu her ders y1lt ic;in ii~ yiiz lira 
olmak iizere biitiin tahsil miiddeti ic;in ceman 1,800 liraya ve iki kattm 
odemek mecburiyeti hastl oldu~ takdirde 3.600 liraya kadar parayl, faizile 
beraber, bor~lu ......... ile birlikte miiteselsil kefil ve mii~terek miiteselsil 
borc;lu sifatile iideyecegim. 

Kefilin adresi ( 4145} 

MENKUL SA TIS iLANI 
Sogiid icra Memurlugundan: 

Boziiyiikte bakkal l?abana 777 lira 14 
kuru§la tahakkuk edecek masarifi itaya 
borclu inhisar koyii ahalisine izafetle 
muhtan Ahmed Bozdagm bu borcu i~in 
haczedilen ve yedi eminde bulunan ve 
cins, cb'ad ve nevileri Orman idaresin
den alman kaytd suretinde yazth 92 
metre mikab mamul c;am kerestesi a~tk 
artbrma ile paraya c;evrilmesine karar 
verilmi~tir. 

i~bu keresteler ~amdan mamul ta -
van, taban ve katrun ve kalashr. Tahta
nm beher metre mikabl 41, tavanm 38, 
katrun ve kalasm 37 lira muhammen 
ktymeti olup bu k1ymetleri iizerine ve 
a~agtda yazth ~artlar geregince artttr • 
mtya c;tkanlmt~hr. 

Evsaf1 yazth kerestenin tamami ac;tk 
artbrmtya lkonmu§ olup ~artnamesinin 
17/6/938 tarihinden itibaren dairemiz
de herkes tarafmdan goriilebilecegi 16 
temmuz 938 tarihine musadif cumartesi 
giinii saat 10 dan 12 ye kadar dairemiz
de ac;tk artbrma ile sablacakbr. Arthr
ma bedeli muhammen k1ymetin yiizde 
yetmi!? be~ini bulmadtgt takdirde en 
son artbramn taahbildii baki kalmak 
iizere 30 temmuz cumartesi giinii saat 
10 dan 12 ye kadar dairemizde yaptla • 
ea~ a.rthrmasmda i~bu keresteler en gok 
arthrana ihale edileeektir. Taliblerin 
muhammen k1ymetin yiizde yedi bu • 
~ugu nisbetinde pey akc;esini veya milli 
bir 'bankanm teminat mektubunu ha -
mil bulunmalan laztmdJr. 

I§bu kerestelerden dogacak masarif, 
tellaliye ve sair masarifat ahctya aid
dir. 2004 No. h icra ve iflas kanununun 
126 nc1 maddesinin 4 No. h ftkrast gere
gince i~bu lkeresteler iizerinde ipotekli 
alacakhlarla diger alakadaranm hakla
rml ve hususile faiz ve masarife dair o
lnn iddinlanm ilan tarihinden itibaren 
20 giin iGinde evrakt milsbitelerile bil
dirmeleri, aksi halde bu gibi vesaikle 
haklan sabit olmJyanlarm sat!§ bedeli -
nin payla§masmdan baric kalacaklan 
cihetle alakahlann me21kur :ftkra gere
gince hareket etmeleri ve daba fazla 
malumat almak istiyenlerin 938/3 nu
marasile Sogi.id icra dairesine miira • 
caatleri ilan olunur. (8751) 

Bir Alman Fabrikas1 

Umuml Acenta 
anyor. Fabrika: Vitrinler ic;in hu· 
il si a!iri cihazlar, yeni so!ra van· 
tilatorleri ve aparhmanlar igin su 5000 

zel hir 
busbah 
birincili 

1 - Bir ge~ld lamba temlzliyen (iki ke:l
me). 2 - Bir erkek ism!, ta"tlt tarzda. so
guk~a . 3 - D~manllk, para dagttllan 
pencere. 4 - Pederln ntsft, bir yerde sakin 
olmak. 5 - Vllayet, zamanm taksimatm
dan. 6 - Memurlarm derece itlbarlle tab! 
olduklan kanun, iyisl ispanyada yaptllr. 
7 - Genl§Jik ve uzunluk, nota. 8 - Yap~
kanl!k alfabede blr harfln okunU§u. 9 -
btede~berl mevcud, yemenlnln kenarmt siis
!iyen tezylnata sahib. 10 - Soru edatt, bir 
vllayetimizin halkmdan. 11 - Blr pey -
gamber, anlayt~h. 

~--Her Ak~am : Taksim --·~~~~~. 
ftskiyeleri imal etmektedir. Bu ci
hazlar elektrik pili veya akimiila
tiirle ~lerler. Ciddi miiesseselerle 
miinasebete giri§mek istiyor. ~u 
adrese yaz1lmast: 

O«ii• 
400 m< 
ca~ma 
zaffer 
kazann 

400 
,. lmu~tt 
nedi!iy 
!an ve 
suit El 
yan§t 
gi.izell 

Yukandan al)agtya: 
1 - ~ark dlllerinden blrlne ~ina (iki 

kellme). 2 - Blr cins derl, tsttrab veren. 
3 - Bir !til yapmakltk, kapmm levazrma -
tm:lan. 4 - Ko§e, blr millet. 5 - Elblsen!n 
blr ktsml, Anadoluda ylrmi kurU§un adt. 
6 _ Kiic;iik ligen, alfabede blr harfin oku
nu~u, yemek. 7 - Dumanm klri, Yunanis
tandakl kO§U yeri. 8 - Biiyiik tas, bir mev
slm. 9 - Su hallne getlri~, miistahkem yer. 
10 - Yugoslavyada bir ~ehlr, par~:ahk. 
11 - Blr soru edat1. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ t~ekU 

1 2 !I 4 5 ft T R II 10 11 

,, K I u I R I u IT f U ILIA I R T Afi<il 
UlvluiYIAINI•IRIEIMIO 2 

~ YIAisi•IMIUISIAI•IAIT 
• UINI•IMIAITIAIBIAIN • 
~ YIAITIAIMIAIYIAINI• K 
f, AINIAIGI•INIAICIAIFIA 

oi•IMIAIHI•IRI 1 IKIA~ 1 

8 OIYIEI•IAIDIAI•IIIRIA 
9 ~IAIRIAIBI•IKi•lziAIM 
~ ETMI•ltiEIYI•Ivi•IBIA 
I NIAI z lAIR I•IPIAINIJIK:_ 

Ankara Borsas1 2/7/9381 

KAPANI~I 

50.6375 50.8825 
21.3125 21.415 

1.14 1.14 
1.5375 1.545 
4.365 4.385 

6.9225 6.955 
23.68 23.7925 
24.92 25.04 
0.9375 0.9425 
2.87 2.885 

36.37 36.545 
32.1225 32.2775 
23.725 23.8375 

TASHiH 

gene 
cakh: 

BELEDiYE bah~esinde 
HAMiYET . VE 

BAGDAD REVUSU 
BUyUk muvaffakiyetlerle devam ediysr. 

Pazar giinleri sazJmtz saat 17,30 da ba~lar. Tel 43776 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
Bozcaada - Kumburnu ve Pa§aliman - Balyoz deniz telgraf kablola

rmm tamir ve 1slah1 i§inde kullamlmak iizere en az 25 en c;ok 45 giin miid· 
detle bir romorkor veya vapur kiralanmast pazarhga konulmu~tur. 

Pazarhk 5/7/938 salt gi.inii sa at 12 de istanbul Biiyiik Postane binast 
birinci katta P. T. T. Miidiirliigiinde miite~ekkil ·Ahm Sabm Komisyonun
da yapllacakhr. Giindeligi 90 lira hepsinin 4050 lira muhammen bedeli 
olup muvakkat teminah 303 lira 75 kuru!?tur. 

Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yabrmak 
iizere s;ah!ima giinlerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine ve ~artna -
mesinde 1stenilen vesika ile pazarhk giin ve saatinde Komisyona mii
racaatleri. ( 4139 ) 

Askeri Mekteblere Maaslt 
' 

Ogretmen Aran1yor 

Dr. Klaus Gettwart, Schwastrom
Motorenfabrik, Berlin SW 68, 

Alexandrinenstr. 2 - 3 

Satihk kargir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A· 

rifipa~a sokagmda kargir 4 oda, banyo, 
havagazi ve biltiin teferriiah tamam 
miicedded bir ev satthkbr. Ogleden 
sonra tcindekilere mi.iracaat. 

Satlhk arsa 
1 - Giiztepede Kayt§dagt cad -

desi 2/121 sayrh alb oda, bir mut
fak, hamam, 1/5 doniim ic;inde gam 
agaclart bulunan arsa, kuyu mev
cud ve Kayt§dagi c;e§mesi yamnda 
bulunan hane sattbkbr. 

2 - Haydarpa~a 1stasyon biifesi 
miisteciri hane sahibi Bay !smaile 
miiracaat. 

Almanca - fUrk~e 

Teknik Lug at 
Adnan Halet Tatfplnar 

Almanca • Tiirkc;e terciime i~lerile 
me~gul danlar ve teknik kitab oku • 
yanlar ic;in faydah bir eserdir. 

Tevzi yerleri: istanbul, Kanaat, ikbal, 
Ha~et ve Erich Kalis, Ankarada Akba 
Kitabevleri. 

Dr. Ihsan Sami ~ 
Oksiiriik .$urubu 

Oksii.riik ve nefes darhb, bolt· 
maca ve ktzamlk oksiiriiklerl ic;in~ 
pek testrU llAcdlr. Her eczanede 

va ecza depolarmda bulunur 

--·Dit Tabibi-•41 
Y. AKlV A 

Altmc1daire Belvii aparttman1 
No. 2. pazartesi giinleri ogleden 
sonra rontgen meccanen yapthr. 

iLANI istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden : 
Posta motor botlarmda c;all~mak iizere Dizel motorlarmda ihtisas peyda 

etmi§ bir makiniste ihtiyac vardtr. Ayllk altrnl§ liradtr, istekli olanlar 
bir hafta i~inde _!v1iidiidiigiimiize milracaat etmelidirler. ( 4138) 

ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

Nasll 

MESHUR 
' OLDUM ... 

Art1k 
Diinya benimdir I 

C ildim, hemen yan Olmii~ gibi idi, yii
zii buru§ukluklarla dolu, eildi sol

mu~ ve ihtiyarlamt§h, fakat karakterim 
daima gencdi, dans, eglentiyi severdim .• 

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bugiiniin · erkekleri gencligi an
yorlar. Nihayet bir cild miltehasstsl ile 
isti§are ettim. Cild.imin gene ve taze 
tutan ktymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyaet oldugunu soyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, gene 
hayvanlarm cild hiiceyrelerinden istih
sale muvaf£ak olmu§tur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuddur. Biocel 
§irndi; cildinizin beslenmesi ve 
gencle~mesi ic;in ihtiyact olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine kart§hrll· 
IDJ.!itlr. Bu k.remi her • ak§am 
yatmazdan evvel kullamrnn ve 

Bayan Anziua Rai~'in 
yukankl hakiki fotografl· 

Jerlne baktntz ve gayet baslt 
olan tedavi ~artlar1nt.tatbik 
eden blr kadtntn edinecegi 

caz\p guzeiii~U nazan lth gayet muvaffakiyetli semereler 
elde ettim. Diger taraftan her 
sabah da beyaz renkli Tokalon 
kremini kullandrm, bu da siyah 
benlerimi eritti, ae<1k mesame. 
lerimi ~!kla~hrdt ve esmer ve sert cildimi beyazlatrp yumu§attl. 

M U II 1 M : Cild unsuru olan me§hur Tokalon kremleri her yerde sa.
tihr. Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdlrde para lade edilir. 

11
_ .. ____ 1nh ... i.!.a.!!~r .. ~~~ ........ .-.......... l ·- Miidiirliigunden: . 

I - Siird Miistakil Miidiirliigiine bagh Hqzyar Tuzlasmda §artname 
ve projesi mucibince yaptmlacak idare binas1 in§aatl kapah zarf usulile 
eksiltmey-e konmu~tur. 

II - Ke!;if bedeli c6'76h lira c75• kuruli "~<" m\lvakkat' W1ntn t '-·-..,.. 
•507.13• liradtr. 

III - Eksiltme 12/VII/938 tarihine rasthyan sall giinil saat 10 da Si
ird Miistakil Miidiirliigiinde miite§ekkil Komisyonda yap1lacakt1r. 

IV - $artname ve projeler ·68• kuru§ bedel ~ukabilinde !nhisarlar 
Umum Miidiirliigii Tuz Fen :;lubesile Ankara Ba§miidi.irliigiinden ve . Siird 
Miistakil Miidiirliigiinden almabilir. 

V - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ve % 7,5 giivenme pa
rasl veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii 
en gee; saat 9 a kadar III iincii maddede adt gec;en Komisyon Ba§kanhl:(ma 
makbuz mukabilinde verilmi§ olmas1 laz1mdu. (4005) -1 - fdaremizin Camaltl tuzlas1 i~in §artname ve resmi mucibince 2 
aded direzin pazarhkla satm almacakbr. 

2 - Her iki direzinin muhammen bedell 750 lira ve muvakkat teminah 
56.25 liradtr. 

3 - Pazarhk 8/7/938 tarihine rasltyan euma giinii saat 13 te Kabata~ta 
Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Altm Komisyonunda yapilacaktl.r. 

4 - $artnameler paraSlZ olarak hergiin SOZU gec;en §Ubed,en almabilir. 
. 5 - Eksiltmiye i!itirak etmek istiyen firmalarm fiats1z ve mufassal tek

hf mektublartm ve buna aid resimlerile birlikte miinakasa giiniinden be§ 
giin evveline kadar 1nhisarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen l;)ubesi Miidiir
liigiine vermeleri ve tekliflerinln kabulilnii mutazammm vesika almalan 
laztmdtr. 

6 - !steklilerin pazarhk lc;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedt 
buc;uk giivenme paralarile birlikte yukartda ad1 ge~en Komisyona gelme
leri ilan olunur. ( 3780) 

~ 

Yap1lacagl ilan edilmi' olan ekailtmelerin, meaai aaatlerinin de
gi,mesi hasebile, tatile tesadiif etl igi goriildiigiinden bu saatler ata~ 
g1ki tekil dahilinde tadil olunmuttur. 

fateklilerin; evvelki ilanlarda yazda aaatleri nazar1 itibara almiya~ 
rak bu taahihli aaatler dahilinde ekailtmelere ittirak etmeleri liizu• 
mu ilan olunur. ( 4093) 

Saat 14 yerine aaat 
» 15 :1) )) 

» 16 » » 

10 da 
11 de 
13 te 

Kimyager ahnacakhr 
Askeri Fabrikalar Umum MtidiirlUKUnden: 
Umum Miidiirliik te§kilabnda istihdam edllmelt iizere kimyager ah • 

nacaktlr. tsteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile miiracaat 
ederek §artlart ogrenebilirler. (4018) 

Marmara Ussiibahri ve Kocaeli Miistahkem 

Mevki Komutanbg1ndan: 
izmit De:.iz K01:nutanltg1 ic;in 126 ila 165 lira iicretle bir yiiksek mi ~ 

mar almacakttr. Talib olanlarm evrakt milsbitelerile birlikte 15 temmllz 
938 giiniine kadar Komutanhgtmlza milracaatleri. (3975) 

Erzurum 1mar Birligi Ba,kanbgindan: 
~ehir saatleri siret dinamo ve motor mubayaast ve montaj1 ilam 

1 - Bir aded ana saat, ii~ aded. tezyinath ve siitunlu meydan saati. blr 
aded ana saate sinyol tertibatl ilavesi, bir ded otomatik tenvir tertibatJ. bir 
aded siren, bir aded seklz beygirlik Dizel motorile 220 voltluk milteJI.avip 
cereyanh dinamo satm ahnacak ve mahalline monte edilecektir. 

2 - Erzurum ~ehrl ic;in mubayaa edilecek olan miktar ve cinsleri 
ya:nh saat vesairenin llehir dahilinde gosterilecek mahaiiere monte edil
mesi ve i§ler bir vaziyette ,teslim 3000 lira muhammen bedeller a~k ek
siltmiye konulmu~tur. 

3 - Eksiltme 11/7/938 pazartesi giinil saat 16 d.a Belediye Ba§kanhg1 
odastnda toplaancak tmar Komisyonu marifetile yap1lacakttr. 

4 - Bu f~e aid muvakkat teminat 225 lirad1r. 
5 - Kanunun evsaf1 haiz istekliler mezk\lr saat vesalrcye afd evsaf 

ve §eraiti Belediye Fen Heyetinden alabilirler. ( 3706 ) 



• 

lngiliz modelleri 

· beyaz olarak ayni tarz c;ic;ek tezyinat 
Sold a,.: Siyah Uzerine yeoil ve san ~~- . . . . . . mevcuddur. Sagda: Ac;1k renk diivetin-

~ekli ipek.~i emprim~ .ile .aiyah ~i:e~g%~:~ tiyat olarak bir de boa. alm~bili: .. Ort~- ~en etek, ceket. ~e pardesii •. \ar~es~.niin 
ken den vucude getmlml~ ~Jk k" "k . _ da: Beyaz zemin iizenne <;I<;ekh 1pekh- on tarafmda 1k1 yanda tiiki kurkun -
sonra elbis~si. Bey~~ t~zymagk a~~n s~· den hafif bir ;ob. Erik rengi kolsuz bir den tezyinat. Serin gecder ic;in iyi gi-
yah $apka tie c;ok IY1 gJder. ~ 'h elevi vard1r Yelegin omuzlannda da der. 
· I v t hmt'n edi'ldi:7i zamanlar 1 .. Y R : .................................................................................................. . r1n o aca~t a . " ........................................ ••• 

••••••••••••••••••• I.IIIIIJllllllllllllll 

Daima giiliiniiz ! 

\ Gozleri~zi ~n~~ten k~ru~uz 
Ba, agrilarindan, gozlerinin kanhhg1ndan ~Ikayet 

edenlerin plajlarda, gezintilerde, mutlaka renkli 

camb gozliikler kullanmalar1 lazimdir ... 
Vaktile giilmek~an'ath, ~~di ~~e: 

t b. .1. ldu T b ....iilmenm flllkl a u 1 1m o · I • c- k 
mekani7JIII.asmm esrannl a§a~ yu an 
meydana ~Jkarmt~hr. Amerikah doktor 
Paskind'in yaptJg1 150 de~ f.a~la ~ec -
riibe, giilmenin sade yiizdekl .~mlrlen de
gil, biitiin viicudiin asa~JDl s~~Q~ete .. ~~
titdigini, a~1k ~ehrenin 1se b~la~1s butun 
sinirleri gerdirdigini isbat etmi§tlr. 

F akat giilmek, sa de viicudiin Sihha -
tine yard1m etmekle kalmamakta, ayni 
zamanda ruhun da siikunetini temin et -
mektedir. Qlnkii gi.ilerken inki§af eden 
gogiis uzuvlan bol bir hava kutlesinin 
cigerlere girmesini temin ve bu suretle 
biinyede maddi bir ta;fiye yapar~en 
manen de bir in§irah tevhd etmektedu. 

Ciilmek, hafif bir tebessiimden bath· 
yarak gi.iriiltiilii kahkahal.a.ra kadar 
muhtelif derecelere ayrtlahihr. Bazan 
fazla giilmek gozlerden yaf bile getirir. 
Siiphesiz her §eyde itidali goze~ek ... !a
ZJm oldugvna gore bu der ce mubalaga
h giilii§lerden de sakmmak icab eder. 
<;unkii bu tarz giilii§ de tees8iir kadar 
vii.cude muzud1r. • ............. . 
•••••• ••••••• ••••••••• II ••••••••••••• •••••••• 

Y az perdeleri 

Hafif ve zarif 
•• •• 
u~ numune 

Sayfiyeye giden -
ler de, ~ehirde ka-

·llanlar da yazm pen• 
cerelerini ~[k, fakat 
ha fi£ perdelerle orte
rek ZJYanm bunlarm 
hafif g()lgelerinden 
siiziilerek ic;eri ~irme
lerini arzu ederler. 
hte size bu arzuya 

.. ·nu"mune ... Yukanda soldaki uyg\ln UG l . . • 
Hobndahlann pencere enm ve ~rdele-
. . d ktadJr Cam yekpared1r. Per-

nm an uma . I I' d 
d .. . b deri yap! m1~ mus m endir. e uzerme ro . b k 1 

k I .. t" ve altl gem~ 1ra 1 mi~-
Ortasl SJ I JP us u h fif d 

k d kenarda a rape ~e-
tJr. Yu an a ve " tliik ve kenarhk 
kilde ince kuma~tan us . d I · 

d v dak1 mo e tse ge-
"ard1r. Yukan a sag ell'r D" . 1 . . k uygun g • uz 
lli$ Pencere er IGID pe d ki iistteki kt-
tenk vuvalden stor, kenar a ld 
s 1 d' A <r1da so a: 
Bltn ar j;e ketenden Jr. ~a .. b d t"l 

a di . d · ro e u -d n . ar hstolu ve per e 1~e d b'-
.e~dir, Her halde bu ii<; numune en II 

nn1n · · flk ge -s12:in c:le penceremze muva mellle .. 
St hnkam yoktur. 

Ekseriyetle biz, kadmlar kendimize 
gozliik yaki§madigmt iddia eder duru
ruz. Bu. ,Uphesiz gozlerimizin gozhiklii 
kadm gormege pek az ah~hgi i~indir. 
Halbuki c;ehreye u}'lgun bic;im ve renkte 
bir gazliik erkekleri nastl a<;tyorsa biz ka
dmlara da oyle ho~ gidebilir. Nitekim 
son giinlerde bu iddiamm dogrulugunu 
is-bat edecek birc;ok misallere rastgeliyor
sunuz. <;iinkii goz.lerini yaz giine§inin 
rparlak ziyasmdan korumak istiyei} bir~rok 
gene lrazlar, orta ya§h bayanlar, ' koyu 
r.enk eamh gi:izliiklcrle gozlerini ve yiiz
lerini siisli.iyorlar. 

Evet, yaz gi.ine§i hakikaten baz1 goz
lere olduk<;a mumd1r. Hususile biitiin 
k1§ ac;1k hava ile temas etmeyip de hayat
larmt §ehrin bas1k apartJmanlarmda ge -
c;irmi~ erkek k.adm herkes b!rdenb~:e, b~ 
kuvvetli ziya 1Ie temasa gehnce gozlen
nin bu vaziyetten miiteessir olmamasJ ka
bil degildir. 

Zaten, tabiat de gozleri her iklimin 
ziyasmm tiddetine gore bir renge boya
rnJ§tlr. Mesela ~imalde yeti§en insanlann 
gozleri ni<;in ac;tk renktedir de cenubda
ki halkm gozleri siyah ve yahud koyu 
renktedir. Ciinkii, iimalde ziya o kadar 
kuvvetli degildir, a<;1k renk goz ziyay1 
daha §iddetle messeder, halbuki koyu 
renkli gozler cenubun ~iddetli ziyasma 
kar§I bir miidafaa, bir golge aleti mesa • 
besindedir. F akat plajlara c;ok devam 
edenler, sayfiyelerde fazla ac;1k hava te
nezziihleri yapanlar i~rin tabiatin yarattJgi 
bu vaziyet kafi degildir. Cozleri koyu 
renkli camlarla muhafaza etmek makul 
ve miidebbirane bir harekettir. 

**"' Eger sari§m iseniz mavi camlar size 
c;ok iyi gider. Cen;evenin de mavi veya 
beyaz, yahud §effaf olmasi mlinasibdir. 
Gozlerinizin giizelligini biisbiitiin ortmek 
istemiyorsamz gozl~ri ziyadan muhafaza 

ehnekle bera•ber onlan haricden, farketti
rebilecek tarzda da vUcude getirilmit ha
fif diimanh camlar da mevcuddur. 

Keza orman ve dag ~ezintileri i<;in 
hafif san camh g(izli.ikler ~ayam tavsiye
dir. Plaj, sayfiye ~ozliiklerinin kmlmaz 
camlardan olmasml temin de oiiphesiz 
daha ihtiyatkarane bir tedbir olur. 

Eger yiiziiniiz geni~ ise beyzi §ekilde 
camlar intihab ediniz. Y ok, uzun ve dar
sa yuvarlak camh gozliikler takm1z. Sa\1 
icad kalb §ekline yakm bir bic;imdeki 
gozliikler ise hemen her c;ehreye uygun 
gider. 

Bilhassa yazm stk s1k kendilerini zi
yaret eden ba§ agnlanndan §ikayet eden
ler, gozlerinden ekseri zaman kan eksik 
olmiyanlar, hele ziyaya gozlerini kirpt~
tJrmadan bakam1yanlar mutlaka bu ~e -
§id gozlliklerden kullanmahdtrlar. Zira, 
boyle yapmazsamz bo, yere rahats1z o
lur ve zamanmdan evvel gozlerinizin ke
narmda buru~ukluklar viicud bulmasma 
sebebiyet verirsiniz! 
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Son moda cok Slk mayolar 
Deniz mevsimi 

geldi. ,5imdi gii<; 
'begenir bayanlann 
en miihim derdi §lk 
'bir dbiseye mahk 
olmak kadar, zarif 
bir mayoya da sa ~ 
hib olmakttr. hte 
size son moda ga • 
yet pratik ve giizel 
iki model. Soldaki 
sat~anc;h bir kuma§"' 
tan yaptlm1~ viicu -
de mi.ikemmel bir 
~ekilde yapJ§makta
dJr. Sagdaki ise 
emprimeleri and! -
ran bir zarafette ve 
iki parc;adan miirek
kebdir. Binaenaleyh 
zevkinize gore ha::l
gi ni.imuneyi bege -
nirseniz onu tedarik eder veya bizzat ya parsm1z. M a fill, mutlaka 
olmast laztm degil yc., bugi.in de buna be nzerlerini vii cud ge 'rebilirsin.iz I 

Dahiliye V ekili 

tehrimizde 
[Ba~taraf~ 1 tnct aanttedel 

!stanbul Basm Kurumu namma Ba -
yan ,5iikrii Kayaya, giizel bir bi.tket tak
dim edilmi§ ve Basm Birligi kanununun 
Biiyiik Millet Meclisinde miizakere ve 
kabulli esnasmda meslekta§lanmJz ve 
meslegimiz hakkmda niivazi§karane soz -
lerinden dolayJ Dahiliye V ekilimize te -
jekkiir edilmi§tir. ;liikrii Kaya gazetecile
re §U beyanatta bulunmu§tur: 
«- Muharrir ve gazeteci arkada§lan

mm bu asil ve kibar nezaketlerine te§ek -
kiir ederim. Y ap1lan kanun, Partimizin e
sash prensiplerindendir. Gazetecilerimizin 
millet nazanndaki mevkileri ve Cumhuri
yete olan baghhk ve hizmetleri bemm 
s()y]ediklerimden c;ok daha yiiksektir. He
pimizin te§ekkiirlerinin Hiikiimet Reisine, 
Biiyiik Millet Meclisine ve bepimizin U
lu .5efi Atatiirke aid oldugunu biliriz. 
lzhar ettiginiz hisleri bu biiylik makamla
ra arzetmegi §erefli ve zevkli bir vazife bi
lirim.» 

;liikrii Kay a F eneryolundaki evine git· 
mi§, miiteaktben Savarona yatma gide 
rek Atatiirke arzJ tazimat ehni§tir. 

Serkl Doryan'daki toplantr 
Dahiliye V ekili ve Parti Gene! Sekre

terini gazeteciler Serkl Do ryan' da sa at 
17 de bir ~ay ziyafetine davet etmi§ler -
di. Muhterem Vekil bu daveti kabul et -
tiginden sa at 17 de Serkel Doryan' a gel
mi§ ve yerli, yabanci gazete miimessillerile 
muharrir, muhabir gibi yiizii miitecaviz 
Basm mensubu tarafmdan kar§JlanmJ§'" 
tJr. Burada, kendisine Matbuat Cemiye
ti azalan takdim edilmi§, Basin Birligi 
kanununun mer'iyete girmesi miinasebeti
le §ahsan gosterilen yi.iksek alakadan do
lay! meslekta§larin minnet ve §i.ikram tek
rar olunmu§, Nizameddin Nazif tarafm
dan kisa bir nutuk soylenmi§tir. v ekil, 
haz1rlanan biifede agulanmz§, iki bu'<uk 
saat kadar meslekta§lar arasmda kalmJ§· 
t1r. ;liikrii Kaya, bu arada Basin Birligi 
ve yeni kanun hakkmdaki auallere de 
muhtelif cevabiar venni§tir. 

Bu arada Ba§vekil Celal Bayarla tele
fon muhaJVeresi yapan Dahiliye V e
kilimiz, giizel ve samimi bir hava i~in -
de ge~en bu toplant1dan aynlzrken ~un ~ 
Ian soylemi~tir: 

«- Nutkumda da soyledigim gibi, biz 
hirer su zerresiyiz. Hepimiz o buyiik c;ag
hyanm birer ciiz'iiyiiz. 0 ~aghyan, Tiirk 
milletidir, 

Atatiirkiin kendisinden i§ittim; gaze
tecilige kartt bi.iyi.ik sevgileri vardu. Ken
disi yaz1 yazmayi sever, sabahleyin, ga ~ 
zeteleri okuduktan Ponra kahvesini ic;er. 
Gazetecinin kuvvetine bu kadar ina
nan bir insamn kurdugu prensip ic;erisinde 
gazeteciyi yi.ikseltmemek bize aid bir nok
san olurdu. Buraya gelmeden evvel, ken
dilerine, gazetecilerin davetine gidecegimi 
soyledim. Memnun oldular. ,5imdi bu 
giizel toplanh dolayisile saygJlarmJZI ar
zehnemi istiyorsunuz. Bu vazifeyi derhal 
ifa edecegim. 

Biraz evvel Ba§vekille telefonla ko ~ 
nu~tum. Kendisine gazetecilerin toplan· 
tlSlnda bulundugumu soyledim. Sizlere 
selamlanm soylemege beni memur etti.» 

$iikri.i Kayanm bu sezleri a!kJ§lanmJ§, 
« Y a~asm Atatiirk ... » sesleri arasmda 
toplantJya nihayet verilmi§tir. 

Dahiliye Vekilimizin yarm ak~am 
Ankaraya avdeti ihtimal dahilindcdir. 
T oplanttda yaptlan teklif iizerine Basm 
Birliginin ilk fahri gazetecilik hiiviyet va
rakasmm Dahiliye Vekili ;liikrii Kayaya 
verilmesi a!kt§larla kabul edilmi§tir. Y eni 
kanuna gore i~timat laz1m gelen Basm 
kongresinin Cumhuriyet bayrammda top
lanmasJ muhtemeldir. 

lktrsad Vekili de fehrimizde 
iktJsad Vekili ;lakir Kesebir, diin An

karadan §ehrimize gelmi~tir. ;lakir Kese
bir §ehrimizde bir kac; giin kalacakhr. 

Ka~1r1lan k1z 
Bursa (Hususi) - Bursanm trfaniye 

koyi.inden Halil lozr Zeynel, koy c;e~ -
mesinden S'1.l alarak evine gitmekte iken 
o koyden Yusuf oglu Azizle ai'Ikada§J 
Cafer tarafmdan zorla kiac;mlmr§ ve 
Caferin evine gotiiriilm~tiir. Bunu ha
ber alan Zeynelin babasr Halil ve kar
de§i Demir atlara binerek Caferin evi
ne hUcum etmi~ler ve kap1y1 k1rmak 
suretile ic;eri girmi~lerdir. Vaziyetin 
vahametini anhyan Cafer~ Halil ve De
mire yanma sakulmamalanm ihtar et
mi~, bu arada eline ge<;irdigi bir c;ifte 
tiife!Fni onlarm gogsline dayamr~tlr. 
Kac;mlan krzmm feryadmt i§iten baba, 
bu silaha da ehemmiyet ve.rmeksizin 
suc;lulann iizerine atJlml§, Cafer o es
nada c;ifteyi patlatmi§hr. Fakat bir te
sadiif o1arak c;ifte kuru s1k1 olarak pat
lamakla kalm1~, ortah!ta dumandan ba§
ka bir §ey sac;mamr§tlr. Bu sese yeti!len 
Caferin karde~i, koy muhtan ve diger 
kom§ular lozt kac;tM.nlan k1sk1vrak ip
lerle baglaml§lar, Zeyneli de ellerinden 
kurtarmt§lardir. Caferle Aziz jandar -
malara teslim edilere<k Adliyeye getiril
mi§lerdir. tkinci sorgu hakimliginde ya
p!lan sorgu ve tahkikattan sonra tevkif 
edilerek Ag1rceza mahkemesine veril -
mi§lerdir. 

"\i 

Sarkta yeti3en beyaz a1t1n 

Igd1rdan bu yd 1,500,000 
kilo pamuk ihrac edildi 

Pamuk sabf kooperatifinin elile haz1rlanan pamuk 
balyeleri merasimle Trabzona sevkolundu 

Pamuklann sevkinden 
intJbalar 

lgd1r (Hususi) - 937 mahsulii lg- [ ki gayesine ragmen, Trabzon • lgd1r a • 
d1r pamugunun ilk sevkiyatma ba§lanmit- rasmdaki yolcu ve etya nakliye Ucretleri 
hr. Bu miinasebetle Pamuk T anm Sa - eski vaziyetinde devam etmekte, hatta 
h§ Kooperatifleri Birliginin fabrikas1 o - demiryolu ve dogunun muhtelif yerle .. 
niindeki sahada yap1lan parlak torende rindeki in~aatlar yi.iziinden zaman za • 
Kars V alisi A kif Eyidogan, Kars Tiir - man yiikselmek istidadmt da gostermek· 
kofis miidlirii N aim Oktem, Kars Zer- te idi. 
bank miidiirii Haydar Emiroglu, Maa· Bu y1!, iki milyon k~loya yakm lgd1r 
rif Miidurii Sadi T okcan, lgdtr elektrik pamuklannm da T rabzona nakli mevzu
in,aatt miiteahhid ve miihendisleri, lgdtr u bahsolunca, blok naklindeki bazt nak
Kaymakamt ihsan Olgun, Kooperatifler liye gruplarmda iicretleri yiikseltJne!i 
Birligi gene! direktorii Siikrii Kasabog- hev~i ba§lgostermi§ti. 
lu, Ziraat Bankas1 Erzurum Direktorii Malum oldugu iizere, lgdmn tekmil 
ve miifetti~leri, kocperatif ortaklan, as - pamugu bir elde - pamuk kooperatifleri 
ker, mekteb, cemiyetler ve tiiccarlardan birliginde ~ bulunmaktad!r, Her §eyden 
miite§ekkil biiyiik bir kalabahk ha~Jr bu- evvel ~iftc;i ortaklanm kazandtrmak ga .. 
lunmu~tur. Bir agwdan soyleqen Istiklal yesini gliden birlit ise nakliye durumu· 
mar§Jnt miibeak1b veciz bir soylevle mera- nun bu nezaketini daha evvelden kavn
simi ar.an Vali Eyidogan, Tiirkiyedeki yarak I 0 tane kamyon satm alm1§ ve pa
istihsal satJ' kooperatiflerinin muhtasar muklanmn nakline ba~lamJ~hr. Trab -
tarih~esini yapt1ktan sonra, ge9en sene zondan buraya gelcn haberlere nazaran, 
kurulan lgd1r pamuk kooperatifleri ve 1stanbuldan mubayaa edilmi§ olan kam
birligi mevzuuna ge<;erek mezkur birligin yonlann orada ishleye c;Jkl§lan, nakli .. 
pamuk sortaj ve standartl ve sat1~1 mese- yat mahfillerinde derin bir sukutu haya
lelerinde gosterdigi hassasiyet ve parlak li mucib olmu§tur. $imdilik grup halinde 
ba§anyt kutlulaml§, sal!§ hususunda ihti- ayda 4 sefer yapacak olan bu kamyon • 
yar olunan tam hareketi izah ederek: lar, nakliye iicretlerinde ehemmiyetli bir 

- Biliyorsunuz ki, pamuklanmlZln tenzilatm husule gelmesine sebeb olmut
bir milyon kilosu Almanyaya, yar1m mil- lard1r. Maamafih, bu dii§iit hic;bir za • 
yona yakm1 da italyaya satJ!mJ§Ilr. E - man nakliye erbabmm zaranm tevlid e• 
limizdeki lgdtr pamugunun hepsini birden decek derecede de:gildir, sadece kazan• 
tek ahc1ya satmak da miimkiindii. Bu • c1, insafh bir raddeye indirmekle kal • 
nunla beraber, bu pamugu sair memle • m1~ttr. 
ketlere de tamtmak gaye~ini giiden bir • lgdmn zirai ekonomisini niifuzu na " 
lik, muhtelif yerlerle temasa g~mi~. zarla idare ederek yiiksek ba§anlar goo• 
Frnsa, <;ekoslovakyil ve Belc;ika ile mil- teren kooperatifler birliginin, geni1 bir 
said anla§malara varmaga yakla§'mr sahanm nakliye ucrt'tlerine de bu suretle 
hr. m\iessir oJU§U boJgenin ticaret aJemmde 

Demi~ ve koylii ortaklara hitaben: ~ok miisaid bir tesir buakmi§hr. 
- 1§te elinizde hamladJgmJz mah - Jgdrr pamugu 42 kurufa satrldr 

suliiniizii gene kendi mahmz kamyonlar- Kooperatifler Birligince Almanya ve 
Ia buglin sevkediyorsunuz. Mahmz be - italyaya satJlan pamugun sat!§ ktymeti. 
reketli, ah§veri§iniz hay1rh olsun. fob T rabzon 42 kuru~tur. 

Diyerek Atatiirkiin, - biri de c;iftc;i Rekolte iizerine yap1lacak tahmini 
kalkmmast olan - inkilablarmt tebcil et- hesaba gore bu ytl lgd1r c;iftc;isi, pamu -
mi,, Celal Bayann memleket ekonomi- gun maliyeti haric, 480,000 lira te~ettii 
sindeki azimkar hamlelerini saygl ile an- ve yahud Birlige rr.al olan ktymetm dJ
ffiJ§tlr. §mda 78 - 80 bin lira Hr alml§ olacak -

C. H. Partisi adma soz soyliyen kay· t1r. Bu hesabi. :rift~inin otedenberi adet 
makam 1hsan Olgun da kooperatif!erin, edindigi ( c;igitli pamuk sJ.tJ§l) na gore 
lgdmn ikttsadi hayatmda ktsa bir za • yepacak olursak, c;igitli kilosunun 13,~ 
manda viicude getirdikleri mutlu tebed- kuru~a elden c;Jkhg:m goriiriiz. Halbukt 
diilii canland1ran nutkunda, bu te§ekkiil- kooperatiflerin kurulu§undan evvelki yrl~ 
Jerin memleket hacmindeki k1ymetini de larda, taranmJ§ pamugun kilosu haricde 
ol~erek: 180 - 190 kuru~a satJ!dJgi zamanlarda 

_ Bir devletin bir iilkedeki hakimi- bile, c;ift~inin eline gec;en para c;igitli ki
yeti, mutlak toprak hakimiyeti degildir. losu ba§ma azami 12 kuru§tu. 
T oprak iizerinde ya§Jyan ~at?nda§larm Diinya piyasabnndaki ehemmiyetli 
ikt1sadi, ic;timai, ilml biitiin Jhtiyaclarmm dii§iikliige ragmen lgd1r pamugunun hal 
onlenmesi zaruridir. Bu ihtiyaclardan ve istikbalini saglam esaslara baglamak 
hangisi noksan kalsa, hakimiy~tin o c:p- kudretini gosteren kooperatifler birligi, 
hesi takviyeye muhtac demektlr. Bugun- ortak c;iftc;ilerin sars1l:naz sempati ve 
kii ya§aYI§In en ba§mda iktJsad hakimiyeti baghhklanm bir daha kazanmi§ bulun-
gelmektedir. Bu kuruml.a~m ~e koopera- !"!m~a~k~ta_d""!lr_."!'""~~-~~~~~-~~ 
tiflerin gayesi, memleketl Jstemlen gayeye - -
yiiceltmektir. lnegol Belediye&inde faaliyet 

Demi§ ve siirekli alki§lar, «'X &§asm inegol (Hususi) - Belediyemiz, §eh-
Atati.irk» avazeleri arasmda Vah, fab • ri siislemek ic;in <;ok c;ah§maktadiT. Bu se
rikanm geni§ avlusuna ac;Ilan kaptdaki ne koylerde bir fidanhk te5is edildigi gibi 
kordelaY.J «haynh olsun» temennisile koy yollanmn kenarlan da agacla sus
kesmi§ ve koca avlu sel gibi akan halkla lendirilmi§tir. Celecek seneye bol mikyas· 
bir anda dolmu~tur. Burada koopera - ta agac yeti~tirmek ve istiyene de dagtt· 
tifler birliginin yiiklti on kamyonu siislii mak iizere tedbir ;;[an belediyemiz, Hu
olarak harekete ham bir safta duruyor- susi Muhasebenin Amenkan usulii fidan~ 
!ard1. Gerek ortaklc.r ve gerekse biitiin hgmm arkasmda qeni~ bir sahada akas• 
merasime i§tirak edenler, muntazam bir ya ve diger emsali agac fidanlan yeti~ .. 
§ckilde yiiklenmi§ balyalann taze giizel- tirmi§tir. 
ligini doya doya goriip alki§ladtktan son- Belediyemizin biitc;esi bu sene 27 bin 
ra, kooperatifler b!rligi binasi oniine ge- lira artarak 77 bin liraya yiikselmi~tir. 
linmi~ ve kamyonlar Valinin huzurunda Bu sene itfaiye efradm: yangm mahal
ve alk1~ tufam i~inde giizel bir gec;id ya -- line nakleden ikinci bir vas1ta ile inego
parak Trabzona mi!teveccihan yola ko- liin su tesisah tslah edilecektir. Bilhassa 
yulmu§lardtr. Koylerden gelen c;ift~iler gene belediye reisimiz, biitiin i§lerin ba
ak§ama kadar kasabadan aynlm1yarak §mda bulunarak, yap1lan yol, bah~e. kal~ 
davul zurnalar ve yerli miizik tak1mla- dmm ve aile park:nm in~aatlm ve meyva 
rile birlikte kooperdtifin oniinde teza - fidanhgml kenciisi J....ontd ve daimi bir 
hiirler yapmi§lar, milli oyunlar oynamt§- nezaret altmda bulundum.ak sayesinde 
lardJT. bu giizel i§leri ba~armah:~dJr. 1negol bu 
Kooperatif on tane kamyon aldr gidi§le 5 sene i<;inde tanmmaz bir hale gi

Devletin benzin fiatlanm dii§iirmekte- recektir. 



Otomobilinize, Deniz 
motorlerlnize de dun
yaca nam kazanm1~ 

VARTA 
Markalt 

Akumulatorleri 
kullammz. 

AKDENiz magazasJ, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

Tunceli Naf1a Mi.idiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Pertek kazas1 Hiikttmet Konag1 in~aabd1r. 

Bu i~in ke~if bedeli 31817.55 liradrr. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §unlard!r: 
'A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymdrrhk i§leri genel §artnamesi. 
D- Hususi §artname. 
E - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
F - Yap1 i§leri genel §artnamesi. 
!stiyenler bu §artnameyi ve evrakl 1.60 lira mukabilinde Tunceli Naf1a 

Miidiirliigunden satm alabilirler. 
3 - Eksiltme 11/7/938 pazartesi giinii saat 15 te ElaZJgda Tunceli Na

fla Miidiir!iigi.i binasmda yapilacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2386.32 lira muvakkat temi

nat vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olup go~termesi laz1mdrr. 
A - Naf1a Vekaletinden almmi§ 938 senesine aid miiteahhidlik ehli -

yet vesikas1. 
B - Ticaret Odasmdan almml§ sicil vesikas1. 
6 - Teklif mektublan yuk'\rida ii<;i.inci.i maddede yaz1h saatten bir sa

at evveline kadar Tunceli Naf1a Miidi.irliigii dairesinde Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek -
tublarm nihayet 3 i.inci.i maddede yazi1.1 saate kadar gelmi§ olmas1 ve di§ 
zarfm miihiir mumu ile iyice kapatilm1~ olmas1 lazimdir. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3910) 

BERLiN de 
Y egane Tiirk Oteli 

HOTEL TEMPO 
K urfiirstendamm'•n 
en modern oteli 

Adres : Kurfiirstendamm 59/60. 
Telefon : 32 39 11 

Sahibi : Tiirk vatanda~1 

Cemil Mum 
ODA KiRALARI: 

13 Oda tek yatakh 2.40 Mark 
4 .. .. .. 3.40 .. 
2 .. ,. ,. 3.90 ,. 

11 ,. ,. ,. 4.40 ,. 
11 ,. ~ift ,. 5.90 ,. 

6 ,. ,. ,. 6.90 ,. 
1 ,. ,. ,. 8.- .. 

Odalarm hepsinde akar s1cak ve 
soguk su ve telefon vard1r. Bazi

lannda hususi banyo vardrr. 

Kahvalb: 1.10 Mark 

I Tiirk vatanda~lara lisan husu
sunda azami kolayhk. Misafirler
den daha once gelen mektub ve-
saire memnuniyetle rnuhafaza 
edilir. Misafirlere register mark 
almc1ya kadar para bore verilir. 

ALETUAL 
Hovagimyan 
437 Beyoglu 

Paristeki KLA VE
Ri miiessesesinin 
hakiki skandal 

genler ve liiks kor
seler gelmi§tir. 
Miitehass1s kor -
setyer tarafmdan 
Lasteks ve kuma§-

Erzurum imar Birligi Ba,kanltgindan: ;;.=::;;~!:~~r~. k•or.se.ler-ya .. -

Erzurum §ehri elektrik tesisat i§i mevcud ve projesi ve fenni §artna- istanbul Komutan11111 t'laA 1ar1 
melerine gore Erzurum §ehri i<;in yapllacak elektrik tesisat1 62500 lira be- II 0 
deli ke§if iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme 15/7/98 cuma gi.inii saat 15 te Erzurum Beled.iye ~a§kanhk 
odasmda toplaancak imar Birligi Komisyonunda rapllacaktir. Istekliler 
teklif mektublan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ve 4688 lirahk muvakkat te
minat mektubu veya makbuzlan ve elektrik i§leri yapt1gma dair Naf1a 
Vekaletinden 938 takvim yilma mahsus almmi~ miiteahhidlik vesikasile 
birlikte ihale giinii saat 14 e kadar imar Birligi Komisyonu Ba§kanhgma 
rniiracaat eylemeleri ve zarflarm iyice miihiir mumile kapahlmt§ olmalart 

r ve zatflarm postada gecikmelerinin kabul edilemiyecegi ve evraki fenni
~ vesini Belediye Fen Heyetinde okuyabilecektir. Han olunur. ( 3707) 
I 

~ Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1ndan: 
c BankamiZm istanbul :;iubesi i<;in miisabaka ile 75 lira maa§h 10 me-
7 mur ahnacaktir. 
~ 1 - Miisabakaya girebilmek i<;in a§agidaki 11eraiti haiz olmak Iazimdir. 
ll A - Tiirk olmak, bula~1c1 bir hastahg1 veya vazifesini muntazaman ifa-
v ya mani olacak derecede biinyevi zafa veya anzaya miiptela olmamak. 
g B - iffet ve haysiyet erbabmdan oldugu ve •amme hidematmda istih-

k 
3 
tl 

dam hakkmdan mahrum edilmemi~ bulundugu yap1lacak tahkikatla sabit 
bulunmak. 

C- Ya§I 18 den a~ag1 ve 25 ten yukan olmamak. 
D - Laakal lise mezunu bulunmak. 

b E - Frans1zca, ingilizce ve almancadan birine iyi cl.erece vak1f bu -
6 lunrnak. 
n 
t. 
s 

2 - Miisabaka imtiham program1: 
'A - Riyaziyat. 

, . 
•' 

B - !ktisadt cografya. 
C - Tiirk tarihi. 1 
D - Sosyoloji. 
E - Frans1zca veya ingilizce ve yahud almanca lisanlarmdan tiirk~eye 

ve tiirk<;eden bu lisanlara terciime. 
3 - Mi.isabaka imtiham 4 agustos per§ernbe giinii saat 9 da Ankarada 

fdarei Merkeziyede, istanbul ve fzrnirde §Ubelerde yapilacaktir. 
4- Miisabakay1 kazamp da memuriyete tayin olunanlar, bankaca ge -

lecek eylttl ay1 i~inde Avrupada yiiksek tahsil i<;in mevcud memurlar ara • 
smda acdacak miisabaka imtihanma girrnek hakkmi haiz olacaklardrr. 

Taliblerin Ankara istanbul ve izmirde bankaya miiracaatle, memuri • 
yet talebi i~in banka~a haz1rlanm1~ olan beyannameyi imla ve istenilecek 
vesaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kad.ar :;lube Miidiirliiklerine tevdi et
meleri lazimdtr. (4076) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
3 iincii ke§ide: 11 TEMMUZ 938 dedir. 

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

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
:;limdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya 

istirak etmek suretile siz de talihinizi cl.eneyiniz. 

Erzurumda yap1lacak olan sinema binasmm kargi; in~a~tmi? 40 kirk 
bin Iirahk klsmi vahidi fiat i.izerinden kapah zarf usuhle ekslltm1ye konul
mu~tur. Eksiltme 12/7/938 sab giinii saat 15 te Erzurum Belediye Ba~kan
hk odasmda te~ekkiil eden fmar Birligi Komisyonunda yap1lacaktrr. Istek
liler teklif mektublan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ve ii~ bin lirahk muvak
kat teminat rnektubu veya makbuzlar1 ve Naf1a Vekaletinden 1038 takvim 

· yuma mahsus miiteahidlik vesikalarile birlikte ihale giinii saat 1~ ~ ka~r 
. !mar Birligi Komisyonu Ba~kanbgma vermeleri ve bu zarflarm IY.ICe mu: 
· hur murnilc kapatdrniS olmalan lazirndir. Mektublarm postada gec1kmelen 
1 kabul edilmez. Evrak1 fenniyeyi Erzurum !mar Birligi Fen Heyetinde oku-
1 vabilirler. ( 3708 ) 
1 

1 Giimriik Muhafaza 
] . Genel Komutanbgi 

)_ 
l 

Istanbul Satrnalma Komisyonundan : 
1 - Gi.imriik Muhafaza deniz miirettebah i<;in 207 taklm yazhk elbise

nin 18/7/938 pazartesi giinii sa at 11 de a~Ik eksiltmesi yapilacakhr. 
2 - Tasmlanan tutart 1138 lira 50 kuru~, ilk teminati 86 liradrr. 
3 - Sartname ve evsaf Komisyond.adtr goriilebilir. • 

• § 4 - isteklilerin gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanun1 
1 vesikalarile birlikte Galata eski Ithalat Giimriigundeki Komisyona gel • 

1 7 meleri. .( 4142 ) 

gt 
cak 

ihale giinii talibi <;Ikmiyan Giimii~
suyu hastanesinin ihtiyac1 olan 10,000 
tane limonun ihalesi 16 temmuz 938 cu
rnartesi giinii saat 10 da pazarhkla ya
pllacaktir. Muhammen klymeti 200 li
rad!r. ilk teminat1 15 liradLr. :;lartna -
mesi her giin ogleden evvel komisyon
da gorulebilir. isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya me'ktublarile 2490 saYlh 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
Zili vesikalarile ihale giinii vakti mu • 
ayyeninde Fmd1k11da Komutanhk sa -
tmalma komisyonuna gelmeleri. (3992) 

*** 
!hale giinii talibi <;1km1yan Giim~ -

suyu hastanesinin ihtiya<:I olan 17,000 
yumurtanm ihalesi 16 temmuz 938 cu
martesi giinii saat 10,30 da pazarhkla 
yaptlacakhr. Muhamrnen tutan 340 li
radtr. ilk teminati 26 lirad1r. $artna -
mesi her giin ogleden evvel komisyon
da gi:iriilebilir. isteklilerin ilk terninat 
makbuz veya mektublarile 2490 sayth 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
Zili vesikalarile beraber ihale gunu 
vakti muayyeninde Fmdtkhda Komu -
tanhk Satmalma komisyonuna gelme -
leri. (3993) 

*** 
!hale giinii talibi <;1km1yan Haydar -

pa~a hastanesinin ihtiyac1 olan 12775 
tane yumurta ile 9125 tane limonun i
halesi 16 temmuz 938 cumartesi giinii 
saat 11 de pazarhkla yapilacakhr. Mu
hammen tutan yumurtanm 255 lira 50 
kuru~. limonun 182 lira 50 kuru§tur. 
Her ikisinin terninah 33 lirad1r. $art -
nameleri her giin ogleden evvel komis
yonda goriilebilir. !steklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektublarile 2490 sa
Yih kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h vesikalarile beraber ihale giinii 
vakti rnuayyeninde Fmdtkhda Komu -
tanhk Satmalma komisyonuna gelme -
leri. (3994) 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh birlik· 

ler ihtiyac1 olan 180,000 kilo s1g1r veya 
k~i etlerinden fiat! ucuz olan satm a
hnacaktlr. Kapah zarfla ihalesi 8 tem
muz 938 curna giinii saat 16 da yapila
caktir. Muhammen tutan s1g1r etinin 
59,400 ve ke~i etinin 37,800 lirad1r. ilk 
teminah s1g1r etinin 4220 ve k~i etinin 
2835 lirad1r. !;lartnamesi 297 kuru§ mu
kabilinde verilebilir. isteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektublarile 2490 
saytb kanunun 2 ve 3 iincii madde • 
lerindeki yaz1h vesikalarile ihale gii. 
nii ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektublanm Fmdtk
hda Komutanhk Satmalma komisyo • 
nuna vermeleri. (3697)' 

*** 
istanbul Komutanhgma bagh bir -

liklerin ihtiyac1 olan 60,000 kilo koyun 
etinin kapah zarfla ihalesi 8 temmuz 
938 cuma giinii saat 16,30 da yapilacak
hr. Muhammen tutan 23400 lirad1r. ilk 
teminati 1755 lirad1r. :;lartnamesi her 
giin ogleden evvel komisyonda goriile
bilir. !steklilerin 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h vesa -
iklerile ihale glinii ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif m€ktublanru 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko · 
misyonuna vermeleri. (3696) 

. . . ... I 
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Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklarm mikroblanru 

kokiinden temizlemek ic;in ( B E L M 0 B L 0 ) kullaruruz. 

•• 

HELMOBLO 
Bobreklerin c;ah~mak kudretini arthnr, kadm, erkek idrar zorluklannr, eski 

ve yeni belsoguklu2'unu, mesane iltihabm1, bel agnsm1, srk srk idrar bozmak 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Slhhat Veka

letirnizin t·esmi ruhsabm haiz bulunan HELMOBLO her eczanede bulunur. 

DiKKAT: BELMOBLO, idrarmJZl temizliyerek mavile~tirir. 

Erzurum imar Birligi Ba,kanhgindan: 
Erzurum §ehri elektrik istihsali i~in Dizel motorii ve dinamo muba

yaasi ve montaj1. 
1 - Yiiz elli beygir kuvvetincl.edir. Dizel motori.i ile i§bu motoriin <;a

h~hracagi bu dinamoya ve bu dinamonun §ehirde rnevcud tesisata cereyan 
verebilmesi ic;in icap eden biitiin tertibatt ve malzerne satm almacakt1r. 
Dinamonun miitenavip cereyanh ve 220 voltluk olacaktrr. 

2 - Bu motor ve dinamo Erzurum ~ehrinde mevcud elektrik santra
Imda monte edilecek ve mevcud tesisatla tecriibesi yaptlacaktir, 

3 - Yukanda evsaf ve §artlan dahilinde verilecek dinamo, motor ve 
teferriiatmm sarih ve kataloglan gosterilmek 11artile fiatlarmm ve mahal
line nakil ve montaj tecriibe ic;in istenilen meblagm bir teklif rnektubu ile 
Erzurum imar Birligi Ba11kanhgma bildirilmesi ilan olunur. ( 3705 ) 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 

.. : ... 

SERVO iN 

ADEMi iKTiDA 
ve BELGEV~EKLI(;iNE · en 
tesirli bir ila<:t:•r kutusu 

1 S·:S kuru~ Sirkeci Merkez 

Eczanesi, Ali R•za r-- Operator 't 
RIZA UNVER 
Do§um ve kad•n hastal1klar1 

mOte haSSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddesi 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon : 22683 --•• Zonguld.ak Vilayeti i~inde iskele ba§mda yapllmakta olan giimriik hi· 

nasmm yirmi bin lira muharnmen ke§if bedelli ikinci kls1m in~aatl i~i ka
pah zarf usulile eksiltmeye konulrnu§tur. 

Eksiltmesi 29/7/938 cuma giini.i saat on be§te Vilayet NafiB Miidiirlii!- Zarif ve Saglam 
gii Odasmda toplanacak Komisyonda yapilacaktlr. rADIRLAR 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak Zonguldak Naf1a 'J' 
Miidiirliigunde goriilebilir. 

Muvakkat teminat bin be~ yiiz lirad1r. Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafia i~lerinde, miiteahhidlere, 
talimatnamesine tevfikan Naf1a Vekaletinden yap1 i§i i~in almmi§ mi.ite • kamplara mahsus her tiirlii c;a• 
ahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan bu yil igin ahnmt§ vesika ve dJr bulunur. reQitleri goriiniiz. 
muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yukaridaki giinde iha- "¥' v 

le saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine vermeleri ilan Beyaz1t Qaducllar No. 25 

olunur. ----~(3~94~4~) ~=:._;R~u~-':T~u~~~A;:;D~I;R~== 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. 0 
·-----------~------................................. . 

ve i~timai 
Muavenet V ekaletinden: 

Corum leyli ve istanbul nehari Kii<;iik S1hhat Memurlan mekteblerine 
abnma ~rtlan §Unlardtr : 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve ya§l 18 den a§agi ve 
26 dan yukan bulunrnamak ( yirmiden yukap olanlarm askerlikle ili§igi kal
mami§ olacakbr ) • 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olma.k (lise SI· 
mflarmda bir veya iki sene fazla okumu§ olanlar tercih edilecektir. Bun
larla kadro dolmad1g1 takdirde orta dereceliler de ahmr. ) 

3 - !stekliler dilekc;elerini a§agtdaki vesikalarile birlikte 1 eylUJ. 
1938 tarihine kadar Corum mek~ebi i<;in S1hhat ve i~timai Muavenet Ve
kaletine, 1stanbul mektebi i<;in Istanbul S1hhat ve !gtimai: Muavenet Mii
diirliigii vas1tasile Mekteb Miidiirliigune gondereceklerdir : 
A ) Niifus hiiviyet ciizdam ash, 

B ) Orta mekteb ~ehadetnamesi ash, ( daha fazla okumu~ olanlarm ~e
hadetname ile birlikte tahsil miiddetlerini tasdik eden resmi vesika), 

C) Mi.itehass1slan tam bir hastane heyetinden, bas1lmt§ ornegine uygun 
ve iistunde tasd.ikli fotograf1 bulunan bir s1hhat raporu. ( Bu raporu 
hastane ba~tabiblikleri zarfhyarak iistiinii rniihiirliyecek ve istekli 
tarafmdan miihiirli.i zarf halinde olarak gonderilecektir) , 
i§bu muayeneler Ankara, S1vas, Erzurum, Diyarbak1r, Haydarpa§a 
Nilmune hastaneleri; istanbul <;ocuk hastanesi; izmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun Memleket h.astanelerinde yap1lacak ve istekliler bu 
hastanelerin bulundugu vilayeterin S1hhat ve i~timai Muavenet Miidilr
lilklerine bizzat miiracaat edeceklerdir. 

D ) C1kbklan mektebcl.en veya rnahalli polisinden ahnrni§ hiisniihal kagtdi. 
E ) 4.5 X 6 boyunda ii~ tane fotograf. 

4 - Corurndaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan 
ba~ka bir de a~agtda i:irnegi yaz1h noterlikten tasdikli taahhiid senedi 
vereceklerdir. 

TAAHHUD SENEDi ORNEtit 
Corumdaki Leyli Kii<;iik S1hhat Memurlan mt>ktebine almarak tahsil 

edip mezun oldugumd.a, Sthhat ve i<;timai Muavenet Vekaletinin tayin 
edecegi vazifede be§ y1l hizmet etmegi ve bu hizrneti kabul etmedigim ve
ya kabul edip de muayyen miiddeti bitirmeden birakhgim ve sthhi sebeb
ler. d1~.mda mektebden daimi olarak <;Ikanldigtm takdirde benim ic;in sar
fedtlml§ olan paray1 tamamen od.emegi ve bu taahhiid senedi mucibince 
benden istenecek para ic;in, odemek mecburiyetinde oldugum tarihten 
itibaren % 9 faiz yuriitiilmesini kabul ve taahhi.id eylerim. 

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

mucibince odemek rnecburiyetinde bulundugu her ders yilt i<;in iki yilz 
lira olmak iizere biitiin tahsil miiddeti ic;in cem'an dart yiiz liraya kadar 
paray1 faizile birlikte borclu .... .. ...... ... ile birlikte · miiteselsilel kefil ve 
mii§terek rniiteselsil borclu slfatile od.iyecegim. 

Kefilin adresi 1' ( 4146) 

lki eczac1 arantyor 
Zonguld.ak komiir havzas1 saghk te[;lkilatmda 80 ve 100 lira ayhk iic

retli iki eczac1ya ihtiyac vard1r. Bu eczacilardan biri ambar memurlugun
da istihdam edilecektir. Taliblerin iktisad Vekaletine teklif edilmek ilze
re sarih adresJ ve muhtasar terciimeihallerile Zqnguldakta Saghk Komis
yonu Ba~kanhgma miiracaat etmeleri. (4055) 

8at1llk Dalyan 
Kefeli koyii dalyarurun yarlSl ehven 

fiatla satihktir. Sahibi Ba.yan Emineye 
miiracaat. 

r Satahk ko,k -~~~~~ 
Yakac1kta Ayazma caddesinde 

on dort oda, elektrik, banY'O ve ha
mamlan, tiikenrnez iki kuyu, sar
m<;, akar su tertibab, betonarme 
dahili sillonit aparhman usulii 
kara ta§tan mamul k6§k, be~ do -
niim meyva ve gi~ek bahc;esi de -
runiinde iki odas1, miizeyyen mef. 
ru§atile satihkhr. Bekc;isine mii • 

racaat oluna. 

Acele sat1llk arsalar 
Biiyiikdere Beyazpatk kar§1smda Ba

yan Eminenin yahsmm arsas1 bah<;e • 

lerile ber8Jber par<;a pa.rc;a acele sa tl· 

hkt1r. 

Dr. KUDRET VEHBi 
KURUTLUOGLU 

i~ hastahklar1 miltehass1s1 
Beyoglu lstiklal caddesi Y1ldiz 

sinemas1 yanmda No. 81 
Pazardan ba§ka gunler saat 14- IS 
Sah giinleri hakikl fukaraya meccantn 

----- bak1hr. ----IIIIi 
Fatih sulh 3 iincli huku hakimlilin • 

den: 
38/750 olii E~ref yetimleri kiic;iik 

Beria ile Neziheye ~apa Alaymiif•ii so
kak 4 saytda oturan teyzeleri Af§enin 
sinni riiste vusullerine kadar ve 30/5/ 
938 tarihinden itibaren vasi tayin edil· 
digi Han olunur. 

SATILIK-· 
Miifrez Arsalar 

Kalam1§ deniz kty1smda, Mura• 

caat: K1ztltoprak, Ru~tiiye sokak 

-- 47 No da Mi~o del~letile-



3 Temmuz 1938 CUMHURIYET .1..1 

·-----· ---------.. 1' Anadolunun Her Vtlayetinde 

ACENTA ARANIYOR 
L 0 K S ile J•kamu 
icin hat1rda tutulmas1 
laz•m gelen bir kaQ 
pratlk nasihat. 

KaracH!er, bobrek. tas ve kumlann
dan miitevellic! sancllanmz. damar 
sertlikleri ve sismanhk sikavetleri
nizi U R t N A L ile geciriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asid urik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, karu 
temizler. lezzeti hos. almmas1 ko· 
laydrr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su icerisinde almrr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO(;LU - iSTANBUL 

Diyarbakir Valiliginden : 
Vilayet merkezine bagh K1tlrpil • Yenih, Kadbli' ve Kk~~abda§ koyElerile. B

0
is-

.1 k k · d Ambar~ayl - Me me 1 mev nn e ve rgam s-ml azas1 mer ezm e ve .. .. d ( 298 ) .. · · t t · k k · d ve Harbete koyun e goc;men evmm op an 
man1ye azas1 mer ezm e · k' S hh t v k.l t' · · I · 
ve perakendeye aynlarak ihaiesi .. hakkmda 1 1 a/12/e a e 1~~ em~f3~;1i 
ne dayanarak a$ag1da gosterilen koy ve grupladrm ~t~b 935(t1a5n) ":~ .. d 

I · k t vfl'kan 20 haziran 938 en 1 1 aren gun mu -saYJ 1 ararnameye e ih' 
d tle .. k k r1Iml" oldugundan 4 temmuz 938 tar me musa· 

e muna asaya ~1 a " 'h 1 d'l kt' cff · .. ·· t tam 14 te pazarhkla 1 a e e 1 ece 1r. 
1 pazartest gunu saa . y 'k" .. d ( 6 ) aded tek ( 9 ) tip kerpi" 

1 - Merkez - K1t1rpll • em oyun e ' . " 
1 · - h b delt' ( 3435 ) lira ( 48) kuru~, muvakkat temmat ev crm mu ammen e 

miktan ( 257 ) lira ( 66) kurustur. . . 
2 _ Merkez Kabi koyiinde ( 12) aded tek ( 9 ) tip k~rp1c; evlerin 

muhammen bedeli ( 6870) lira ( 96) kuru~, muvakkat temmat miktar1 
( 515 ) lira ( 32 ) kuru$tur. 

3 _ Merkez Karabas koyiinde (50) aded tek <. 9) tip kerpic; evle-
rin muhammen bedeli ( 28629) lira, muvakkat temmat miktan ( 2147) 

lira ( 17 ) ku rustur. 
4 _ Ergani Osmaniye kazas1 merkezinde ( 21 ) aded tek ( 9 ) tip ke:pic; 

evlerin muhammen bedeli ( 12024) lira ( 18) kuru~, muvakkat temmat 
milttan ( 901 ) lira ( 81 ) kurustur. . ... 

5 _ Ergani Osmaniye kazas1 Harbeto koyund.e ( 29 ) aded tek ( 9 ) 
tip kerpi~ evlerin muhamme~ bedeli ( 16604 ) lira ( 82) kuru~, muvak· 
kat teminat miktan ( 1245) hra ( 36) kurustur. . . . 

() _ Bi~mil kazas1 merkezind.e (75) aded tek (9) tip kerp1c; evlerm mu-
hammen bedeli ( 42943) lira (50) kuru~, muvakkat teminat miktan ( 3220) 
lira ( 76 ) kuru!)tur. 

7 _ Bismil kazasmm Anbar<;ayt - Mehmedli mevkiinde (105) aded tek 
( 9 ) tip kerpiG evlerin muhammen bedeli ( 60120 ) lira ( 90 } kuru§, mu • 
vakkat teminat miktan ( 4509) lira ( 7) kuru~?tur. 

8 - Tallbleri plan, fenni ve idari 11artnameleri gormek it;in tatil giin
lcrinden mada hergiin istanbul - Ankara - ElaZl~ ve Samsun iskan Miidiir
liiklerine miiracaat edebilirler. 

9 - Yaptmlacak bu evlere muktazi keresteler Diyarbaklr fskan Mii
diriveti ambarmc'.an aynen verileceginden bu kerestelerin bedeli ( 7) mm· 
takada yaptmlacak ( 298) evin muhammen bedeli haricindedir. 

10 - Pazarhgm son karan Diyarbaklr !skan Mildiriyetinde yap1laca
gmdan taliblerin alacaklan evlerin bedeli ke11iflerinin miktarma gore ihale 
gliniine kadar kanuni teminatlanm Malsand1gma yapbrarak ihaleye i§tirak 
etmeleri ve aynca ke~?if, plan, fenni ve idari ~artnameleri gormek istiyen· 
lerin D. Baku; !skan Miidurl\igune Ergani ve Bismil kaymak"amhklarma mil· 
racaat edebilereklrdir. 

11 - 3. 4. 5, 6 ve 7 nci maddelerde gosterilen evlerin ihalesi kapah 
zarflad1r. Talib t;1kmad1g1 takdirde ayni giind.e mezkur evlerin pazarhkla 
toptan ve perakendeye aynlmak suretile de ihale edilebilecegi tah~iyyen 
ilan olunur. ( 3714) 

HAliMSIZLIK 
Hayatm zevklnden insanJ mabrum eder. 

PERTEV KARBONA T komprimelerj 
f;ok temiz bi·Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mU~kUli\t 

eo:!i oniinde tutularak yaptlmtshr. 

HER ECZANEDE SATILIR. ---··--.. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
.11/7/938 tarih pazartesi giinii saat 15 te istanbulda Nafta Miidiirliigii 

Eksllbne Komisyonu odasmda ( 18172,53 ) lira ke$if bedelli Ye~ilkoy istas
yon binas1 oniinde yapllacak beton asfalt pist in~aatl kapah zarf usulile 
eksiltmiyc konulmui?tur. 

M.ukavele, eksiltme, baymdtrhk i§leri genel, hususi ve fenni sartna-

l
:rnelcn, proje, ke§if hulasasile buna muteferri diger evrak dairesinde gorii
ecektir. 

Muvakkat teminat ( 1363) lira ( 00) kuru~tur. 
t~teklilerin teklif mektublan ve en az ( 15000 ) lirahk bu i1?e benzer i~ 

~~jh~ma dair idarelerinden alm11? old.ugu vesikalara istinaden Naf1a Ve
a ~{mden almmu~ 938 senesi ehliyet ve Ticaret OdasJ vesikalan ve kapah 

~~.r 1.!lftUnt ll/7/938 pazarte!ll gi.inU aallt ( 14) e kad r istanbul Nafu~ Mii-
ur u ne ermelC!ri Iaz1mdtr. ( 3651) 

Erzurum imar Birligi Ba~kanhgindan: 
Erzurum !iehri ic; · 1 • 
1 14 k t 

1 
10 a macak olan su bvrularmdan 1120 metre tuldak1 

'por~ ar~0 .11!- u~ an 300 milimetre ve 622 metre tuldaki borularm i~ ku
tur an 1~3

1

5
1me ~e ve 1799 metre tuld.aki borularm ic; kuturlan 200 mili

l'Petr~ ve k.fi ~~sre. tuldaki borularm ic; kuturlan 150 milimetre olmak 
v€ .miktarl. a, jz US1 par~alar tahminen bulundurmak iizere 192 ton Slk· 
letmde c;eltk .k~l h~dden getirilmi~ kur~un kalafata mahsus normal yuvah 
12 - 6 met:e tu ~n~ ~ dahilen ve haricen s1cak olacak betonland1kta~ son
ra s1cak b1tume . a ~:1 m:~ Ut;lan yan yana olmak uzere haricen yiin ke~e 
ile sanlm1~ ve ktrec; nm1§ olmak §artile yirmi iki bin lira muhammen be· 
delle it;me suyu borulan k~pah zarf usuiile eksiltmiye konulmustur. Mee
kt1r borular Trabzonda t~hm. edilecektir. Eksiltme 11/7/938 pazartesi. gii
nii saat 15 te Erzurum ~ledJye Ba~kanhk odasmda tei?ekkiil eden Imar 
Birl~i Komisyonunda yap1 acaktJr. 

istekliler teklif mekt~~~~~~ v~ ::r'icaret Odas1 vesikast ve 1650 li~ahk 
muvakkat temmat mektu 

1 
1 e bi.~hkte ihale gilnii saat 14 e kadar Imar 

Birli~i Komisyonu Ba~kan 111?a gonderilmesi ve bu zarflann iyice miihiir 
rnumile kapat!lm1~ o.l~alart az.tmdJr, Postada vuku bulacak geclkmeler ka· 
bul edilrr.ez. Bu 1~ 1c;tn fazla 1zahat almak istiyenler Belediye Fen Heye-

~~m~u~r~ac~a~a~tl~e~ri~·-------------:~----------------------------~(~37~0~4~) 

Yiik~ek Miihendis Mektebi Direktorlugiinden: 
1viE-kteb it;in iki katib • daktilo ahnacaktJr. En a§agt ortamekteb mezu

L~ olrnak. siir'atli c'.:~ktilo ya7mak. ve. askerligini vapm1~ bulunmak §arttlr. 
rakan bi)enler tercih ed:lir. Jst~k~~lc~~n ve~ikalartm bir dilekGeve b;:~i!hya-

617;g38 &k§amma kadar Mudurluge muracaatleri ilan olunur. (4035) 

Fabrikam1z1n yeni ~·karma~ oldugu son model 
Tekmll Emayeli Nikelll ve Slyah 

SOBALARIN ve CiHAZLARIN 
Monopol sab§J i<tin her vilAyette acenta tayin edilecektir. Anu edenler bir 
an evvel $irketimizin merkezi ol:m Beyoglnnda IstiklAl caddesinde 69 ou· 
marada 

ATE$ TURK Antrasit 
•••• DirektOrlil.g!ine m!iracaat etmeleri iUn olunur. Tel. 35.142 

istanbul Liman1 
Merkezi 

Sahil S1hhiye 

Satinalma Komisyonundan : 
1 - Merkezimize aid Sinob motorii i~in dort silindir ve dort zamanh 

60 • 70 beygir kuvvetinde bir Dizel makine kapah zarf usulile satm ah
nacaktrr. 

2 - Ke~if bedeli 5750 lirad1r. 
3 - Eksiltme 12 temmuz 938 sall giinii saat 15 te Galatada Kara

mustafapa§a sokagmda mezkur merkez Satmalma Komisyonund.a yapl· 
lacaktrr. 

4 - Bu i~e aid ~artnameler i?unlard1r : 
A - Fennl: !iartname ve idari ~?artname. 

B - !stekliler blJ llartnameleri 30 kuru§ bedel ile merkezimiz Leva
ztmmdan alabilirler. 

5 - Muvakkat teminat paras1 431 lira 25 kuru~?tur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin bu gibi i§ler yaptlklarma dair resmt ve

sik&larmm 1braz1 laz1mdir. 
7 - !steklilerin teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublarml ek

siltmeden bir saat evvel Komisyona vermeler,i ~arttlr. Aksi takdirde ek
siltmiye giremezler. ( 3871 ) 

FLIT 
Umuml deposu; J. llrespln, Istanbul, Galata, Voyvoda Han I 

1.- LOKS ile fl\izel 
kopiiklii bir tu hazar• 
layanaz . 

2 .:::- LOKS' ii yava~rr• 
yakanaeak elbiseleriulze 
oiifuz ettiri niz ta ki 
kirler ,biisbiitiio zaya 
olsun. 

_, 
· 3. --0., defa ayra •Y" 
temiz sud a .;alk.afavaotz . 

4:-==-- Cereyanh bir fiavn 

,ic;inde ve iUDe~ ve ate~·. 
ten nlunarak serinh. 

-
s•cak su;•'elbisele 

i~tin'rzararhdarlar 1zira r;nkle~iil!iso 
dururlar ve mensucah b o zar I a 
LOKS ile, bJlakts, hi~t bir- tehli 

~ .. ~.- ~ 
.yoktur. Filhakika LUKS sog-uk: 
bile_ kopiiriir.~ve : en nazik mensu 
asia bozmaz. 

LUX LOKS 
h atta 

soguk i su 
)le de 

kUIIan1hn 

Kapah zarf usulile eksiltme ilani 

Belediyesinden: Karadeniz Eregli 
1 - Yap1lacak i~: Eregli kasabasmm mevcud elektrik ~eoekesi tai:ii

Iatt 13206 con iic; bin iki yiiz altl lira 90~ doksan kuru§ ke§if bedelile ekl
siltmeye konulmui?tur. 

2 - Bu l~e aid evraklar ~unlard1r: Rapor, ke~ifname, fennt §artname 
mukavele projesi, !lehir plAm ve §ebeke lokomobil santrah plam tevzl 
tablas1 ve §ama direkleri plan1, demir pilonlar ve santral c;1k1§ t~rtibat1 
plam. 

3 - 1stekliler, evrak1 Eregli BeJediyesinde gorebilirler. 
4.- Eksiltme 12/7/938 tarihine rastl!yan cuma gun iisaat 15 te Eregli 

Beled1ye Dairesinde ve Belediye enciimenind.e ve kapalx zarf usulile yap1-
laoaktu-. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat ve· 
saikini ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma
lart laztmd1r. 

A- 2490 say1l1 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 980 lira 
17 kuru~luk muvakkat teminat. 
, B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 

C -- Kanunun 4 iincti maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir rna
ni bulunmadiJtma dair imzah bir mektub. 

D - Nafta Vekaletinden eksiltmeye girebilmek i~in alacaklar1 vesika. 
6 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilin· 

de Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektub· 

(oevlet Oemiryollar1 Umum Miidiirliigtinden I la:mm iadeli taaAhhiid.lii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel
mt~ bulunmas1 laZimd1r. Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin 

_Eregli Belediye Reisligine miiracaat etmeleri ilan olunur. (3948) 

!daremiz mesai saatlerinin &gi§mesine binaen evvelce ilan edilmi~ 
olup a§ag1da tarihleri yaz1h eksiltmeler ayni giinlerde ve fakat hizalarmda 
yaztlt saatlerde yapllacaktlr. Binaenaleyh teklif zarflarmm bu saatlerden 
bir saat evveline kadar verilmesi laz1m geldigi alakadarlara ilan olunur. 

Eksiltme 
1-Telgraf band1 
2 -!lac;lar 
3 ....... Neftyag1 
4- Me$e kereste 
5- Amyant klingrit, 

cam. linoleom v.s. 
6- Ustiipii 
7- Pian freze tezgaht 
8- Ham1zlar, sabun, 

grafit, iistiibec; v.s. 
9 -Ampuller 

10- Krikolar 
11 - Otomobil lastigi 
12 -Kasa 
13- Tav ocaklart 
14 - Bilet makineleri 
15 - Dingil degi§tirme 

vereni 
16- Muhtelif yay 
17-Lokomobil yedekleri 
18 - Lavaj tesisah 

Tarihi 
4/7/938 
5/7/938 
5/7/938 
5/7/938 

6/7/938 
7/7/938 
8/7/938 

13/7/938 
15/7/938 
19/7/938 
25/7/938 
26/7/938 
1/8/938 
1/8/938 

4/8/938 
10/8/938 
11/8/938 
12/8/938 -

Giinii 
Pazartesi 
Sah 
Salt 
Sah 

Car~amba 
Persembe 
Cum a 

<;ar~amba 
Cum a 
Salt 
Pazartesi 
Sah 
Pazartesi 
Pazartesi 

Persembe 
Car~amba 
Per~embe 
Cum a 

(4072) 
Saati 
11.-
11.-
11.15 
11.30 

11.-
11.-
11.-

11.-
11.-
11.-
11.-
11.-
11.-
11.15 

11.-
11.-
11.-
11.-

Muhammen bedeli 1050 lira olan 150 aded c'.emir el arabas1 taahhudii
nu ifa edemiyen miiteahhidi nam ve hesabma 13/7/1938 qar~amba gUnU 
saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binas1 i~indeki Satmalma Komisyonu ta· 
rafmdan a~1k eksiltme ile satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 78 lira 75 
kuru~?luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giinU saatine kadal' 
Komisyon:1 miiracaatleri Iaz1md1r. 

Bu i~e aid ~artnamcler Haydarpa~ada gar binas1 i~indeki Komisyon 
tarafmdan paras1z olarak dagJhlmaktadJr. ( 3946 ) 

Buyukdere : B E Y A Z PARK' da 
SAZ ve CAZ 

Ttirkiyede ilk defa yap1lan « Pisin » yiizme havuzu a~tilmJ~tJr. 
Fiatlar Ehvendlr. 

Nakliye ve Motorlii Birlikler Okulu K. 
Nakliye ve Motorlii Birlikler Okulu ic;in 6 : 10 lira yevmiyeli bir motor 

miltehasslSlna liizum vardrr. 20 temmuz 933 tarihinde denemeye girmek ve 
a§agrda yaz1h §artlan haiz vesikalan hamil olmak uzere istida ile Orhaniye. 
deki Nakliye ve MotorHi Birlikler Okuluna miiracaat edilmesi. 

1 - Miitehass1stan istenen ~artlar: 
A - Sabit ve seyyar bir atolyeyi tertib ve tesis ve idare etmek. 
B - Miiteaddid ~asilerin uzerindeki elektrik tertibatmt miitalea ve 

tanzim etmek. 
C - Herhangi bir motorlii vas1tamn tecriibelerini yapmak. 
D - Motorlii vas1talan sokmek, takmak, anzalanm bulmak ve gider • 

mek, malzemenin bak1m1m yapmak, biltiin malzemeyi iyi bir hale koymak. 
E - Tamircilik, Anzac1hk, montaj, demontaj bak1m i§lerile at51yeler 

hakkmda ders vermek cnazari ve daha ziyade ameli•. 
2 - Beraberinde getirecegi vesikalar: 
A - Tiirkiye Cumhuriyeti tabiiyetind.e bulunmak ve TUrk olmak. 
!3 - Mmtikas1 polisinden gerck hu§usi ve gerek umumi hali hakkmda 

bir vesika getirmek. 
C - ~vvelce ~ah$hklan milesseselerin bonservislerini ve tahsil dcre-

~esini gosterlr diplomalan bulunmak . 
D .- Askei'lik ht~metini bitirmi1 olduguna dair 'Askerlik $ubesinin ve

sikusm1 hBmil bulunmak. 
3 - Kanunlara ve okul talimat ve nizamlarma riayet edecegine, be~ 

y1l i~in kendi arzusile odevini l:nrakm1ncagma dair Noterlikten musaddak 
bir taahhiid senedi vermt!k. 

4 - Venemede muvaf!ak olanlarm slhhi muayeneleri yaptld1ktan son
ra kabul edilecektir. 

5 - Yabanc. dil bilenler tercih edilecektir. ( 3998) 

• HEYE TiN DEN: I DARE .. BEYKOZ 
Koyu Sokag1 No.s1 Cinsi Hissesi 

A,.nadolu Feneri Kale sokag1 27 Ah§ab ev 84/144 

" • • • 19 Arsa 7/8 

21 Kargir diikkan 7/8 

" 22 (Vergi kaydi diikkan) 
(Tapu kaydi ah1r ) 7/8 
(elyevm dilkkan ) 

Vergi 
k1ymeti 

Lira 
150 

20 

00 

300 

Sahibi 

Ali <;avu§ ktz1 Zi§an 

Mehmed oglu Cemal 

• • " 
• , 

Gayrimenkuliln hududu 

Sag1 !smail vercscleri, solu Hafize evi, arkast 
bay1r. cephesi yol. 
Sag1 sahibi sened dUkkan, solu ve arkas1 Bey. 
lik meydant, onii yol. 
Saih Molla Idris, solu ve sag1 sahibi sened bah· 
c;csi, onii yol. 
Sagt imam ~ahin, solu Molla idris, arkast Hii. 
scyin Cavull, onii yol. . 

~ ~ • • 2 Ah$ab bahc;eli ev 7/16 175 , • • Sag1 kale, arkas1 Emin fmm, cephesi yol. 
. 1 - Yu.kanda cins, n~v'i, huc'.ud ve miktan gostcrilen Ali <;avus k1 z1 Zi~an ve MPhme~ oglu Cemale aid gayrimenkuller. Tiirkiye Cumhuriyeti 

Z1raat Bankas1 Istanbul ~ubesme 125 numarah tanmsal senedle asaleten ve kefaleten alan 950 hra borclanm kar~tlamak i.izere tahsili emval kanununun 
13 iincii maddesi mucibince 21 gun muddetle ac;1k arthrma suretile sahhga ctkanlmistir 

2 - Arthrma muamelesi 22/7/93R tarihine tesadiif eden cuma giinii saat on dortte Beykoz idare heyetince yaptlacakttr. 
3 - l\liizakereve i$tirak icin taliblerin 2490 sayi11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerindE' gosterilen ~artlar dairesinde muvakkat teminat olarak yet· 

mi~ bes lirav1 Bevkoz Mrals:mc'J•r'lna vatJrm:Jlan lazJmcl.tr. 
4 - 'I' 'laliye, ferag harc1 ve sair bih'\mum masraflar milsteriye aiddir. 
5 - B..1 h .susta daha fazla izahat <J.lmak istiyenlerin hergiin T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinin zirai ikrazat servisine miiracaat etmeleri 

ilan olunur. (4071) 
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GENERAL 
1 - Elektrik cereyan1n1 2 - Digerlerden 3 defa daha 
0
/ 0 60 nisbetinde azalbr. ~abuk sogutma kabiliyeti vardu. 

Tiirkiye sat1~ GENERAL 
merkezi: Muessesesi Beyoglu lstiklil caddesi 

No. 28 Tel: 43849 

Ankara: Halil Hamamc1, Bankalar caddesi - lzmir: Norberta Penetti - Ta,ranm ba,hca ,ehirlerinde acentalartmtz varda. 

tiksUrenlere ve 
gtiAUs nezlelerine KA TRAN HAKKI EKREM I 

Mekteb, ingilizceyi en iyi iigreten bir miiessesedir. Aim anca veya Franstzca ihtiyari olarak miitehassts mual
limler tarafmdan ogretilir. Milli terbiye ve kiiltiire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayati ya~ahhr. Kiitiip· 
haneleri miikemmeldir. Kiz ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmiiliinii temin eder. 

Lise ktsm1 derslerine munzam olarak Ticaret tlersleri giisterilir. 

MUHENDiS KISMI Ameli ve nazari nsullerle elektrik, makine ve Nafta miihendisi yeti§tirir. 

KAYID GtiNLERi: Ktz ktsmt c;ar~amba, Erkek klSim sah giinleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 agustostan sonra : Klz lo.smJ c;ar§amba ve cuma giinleri saat 9 dao 12 ye kadar. 

Erkek kismJ sah ve cu ma giinleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 eylUlden sonra hergiin. 

Fazla malfirnat i~in mektubla veya"• bizzat miiracaat edilir. 

• • 
YAZ MEVSIMINDf 

ZEVKLE RADYO DiNLE Ni 

FAKAT ... 

RADYOLARiYLE 

I ,. ' 
I i' 

TURKlYE VEKILi: 

NECIP ERSES 
iSTANBUL GALATA re 5Li HAN ZULFARUZ Solcak 

TING SEYYAR ~ANTALI 
BAT.ERi VE EUKTRIKLf 

Gayet modem bi~imde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantezi fanila pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlann 
Zengin §Ik ~e~idleri 
Reklam fiatma Beyoglunda 

.BAKER Magazalarmda 

Bahtb w BCZJmuh.an111: J'llllld Nadi 

Umumt ne1rtrat1 fdare eM1I Ycz.zs 1•'-" 
Jtlll!llrlh Hiltmet Miinil Vlg•n 

Saytn Vatanda,Iartmmn 

Nazar1 Dikkatine: 
Senelerdenberi blitlin Tlirkiye 

hallomizm ragbetine mazhar olan 

Lliks 1\imbalanmizm 100 300 
' ve 600 MUMLUK 

DAHiLl ve HARiCI 
~ekilleri ve bunlara aid yedek par
~alar her zaman magazam1zda mev
cud olduklanm bildiririz. 

DlKKAT: Yeni model 300 MUM
LUK FENER LAMBALARIMIZ ise 
ispirtoya hacet kalmaks1zm ISimr 
olduklarmdan bu f1rsattan istifade 
ediniz ve piyasada bulunan ba§ka 
isimli benzerlerinden sakmm1z ve 
RADiUM markah lambalanmlZln 
deposu Uzerindeki R A D t U M 
yaz1sma cl.ahi dikkat ediniz. 

SAT!~ YERt: 

Radium Ticarethanesi 
Galata, Okcumusa 104/106, Telefon: 
42878 - Posta kutusu : 1313 -

Telgraf : RADiUM - istanbul. 

S1vas Vili.yetinden: 
1 - Sarki~la kazasmm Gemerek istasyonunda in~a edilecegi evvelce 

ila.n edilen 452 ( dart yliz elli iki ) aded go«men evinin ihale miiddeti uza
hlarak 11 terr.muz 938 pazartesi giinftne talik edildigi. 

2 - Bu evlere aid $artnamedeki miiddet 4 ay 19 giin i!;inde bitmesi 
yani te~rinisani 938 nihayetinde anahtarlarm teslimi icap edecegi ilan 
olunur. ( 3791 ) 

Sular1n Kire~ ve Sertligini Alan 
TEMiNATLI • 

TATLI SU Y APICI CiHAZLARI 
Kuyulartmzm, musluklarrmzm en kirec;Ii ve sert sulannt nefis tath 

suya ~;evirir. Evinizde srhhat, giizellik, lezzet, rahathk ve ikhsad, 

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

Zurich'de Webbolite A. G. Tlirkiye ve !i)arlu Karip vekili: 

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

Prospek~iis isteyiniz • Tediyatta kolaybk. 

Zonguldak Urbaybg1ndan : 
Miisabakaya «;;Ikanlan ve tekliflerin 30 baziran 938 tarihine kadar Ur 

bayhga teslim edilmesi ilan edilen, ~ehir oteli ve kazinosuna aid proje ih
zan i§i 29/7/938 cuma giiniine kadar temdid edilmi$tir. i§tirak edecek olan
larm ~artnamesile vaziyet planm1 Zonguldak Urbayhgmdan almalan ve 
ta§radan istiyenlerin posta iicretini pul olarak gondermeleri ilan olunur. 

( 3217) 


