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nkara mUzakereleri de Ba~vekil ~ehrimizde 
Celil S ayar Biiyiik Sefe 

Hataya clair itiliftn 
esa slarini arzet ti 

ak,am nihayete erdi •• un 
Askeri heyetimiz diin, gOriilmemi§ tezahiirat 

arastnda hareket etti ve Payasa kadar biitiin 
Hatayhlar taraftndan t e §yi olundu 

.~~~-----------~ 

Ankarada ne~redilen 
resml teblig 

Fransa ile dostluk mu
ahedesinin temdidinde 

de mutab1k kabnd1 
Ankara 3 - T eblig: Sancagm 

dahili ve harici emniyeti hakkmda 
29 may1s 193 7 taribli Sancagm ga· 
rantisi muabedesinden miitevellid 
erkambarbiye anla~malan, bugiin 3 
temmuz 1938 sabah saat 8 de An· 
takyada imzalanmJ~tlr. 

Dii!;er taraftan, Tiirkiye ile Fran· 
sa arasmdaki dostluk muahedesi ve 
avni zamanda 1926 tarihli iyi kom· 
suluk mukavelenamesinin temdidi 
hakkmdaki musterek beyann~me 
tizerinde Ankarada Tiirkiye Hari
ciye Vekili ekselans doktor Arasla 
F ransanm Ankara biiyiik elc;isi ek
sclans M. Ponsot arasmda devam 
etmekte olan miizakereler, bugiin 3 

)
_etemmuz 
_ rmi&tir. ... 

1938 saat 17 de nihayete 

a 

lmza • • merastmt 
Antakya 3 - Anadolu Ajansmm hu· 

susi muhabiri bildiriyor: 
Yirmi iki giindiir Antakyada cereyan 

~den Tiirk - F rans1z erkamharbiye miiza
kereleri diin neticelenmi~ ve anla§ma bu 
sabah saat sekizde imza edilmi§tir. 

Bu derece miihim vesikalann imzalan
dtglnl ogrenmekle beraber Paristeki mii· 
zakerelerin de memnuniyeti mucib bir §e· 
kilde neticelendigini radyodan baber alan 
Antakyamn ve biitiin Hataym haftalar • 
danberi devam eden beyecanh duygulan 
en Yuksek noktasma varrni§hr. 

Esas anla•ma Hataym toprak biitiin· 
luc;.. ' .,unii ve politik statiisiiniin devamm1 te-
min i~in iki memleket te§riki mesaini ib • 
zara matuftur. Bu anla&mada bir de Tiir· 
kiye - Fransa k1taatmm Hatayda te§riki 
mesaisi tarzm1 tanzim eden bir protokol 
mevcuddur. · 
Ord u miimessilimiz Hatayda kaldt 

Hevetimizden lb F . M .. ordu · .. a ay evz1 enguc;: 
d H mum~ssili olarak bur ada kalmakta
d:· A eyetm diger azas1 bugiin saat I 0,30 

ntakyadan aynlml§hr. 
Alman malumat .. 

pek yakmd H a gore, Turk kttaatJ 
ve T" k Ka • ataya girecek ve F ranstz 

ur It alan mua 
edilecektir tk· t f YYen yerlere tevzi . . I ara m asker d .. 
saVI olacak ve yek' k mevcu u mu-

unu uvvet h I o)arak bes bine bali~g I k <;e mu teme 
• o aca hr 

Orgeneral, yanmda Ce ·d 
oldugu halde bana §U sozlerra .. Ac;l.kalm 

«- Bu h.. ..k soyledt: uyu eser, yalntz 
cak Biiyuk Atatiirkiin eser·td~e an-

/ 
l l .» 

mz.adan sonra 
Antakya 3 - Havas Ajansl b'ld' . 

yor. I m -

Turk ordusu erkambarbiye ikinci reis· 
~;.general .. AsJm Giindiiziin i§tirakile §ar~ 

al~n Y~ksek kumandam Orgeneral 
Hutzmger m riyasetinde toplanan Fran • 
51Z - Turk erkamharbiye beyetleri konfe
ransJ me!aisini bitirmi~tir. Hamlanan iti
laf iki taraf~a saat 8 de imza edilmi~tir. 
Malum oldugu vec;:bile bu konferans, ls-
kend 5 erun ancagmm miilki tamamiyetini 
temin ve Frans1z - Turk dostluk bagla -
rm1 kuvvetlenrirmek maksadile iki hu -
kumet tara{mdan tesbit ediien plana go-

[Arkasl sa. 7 sutun 4 tel 

..,. ... 
• il1i 

!'Ill! 

·- NArYH i( . ' 

Bu biiyiik eser, yaln1z ve ancak 
Biiyiik A tatiirkiin eseridir 

Sancaqa 
hududda 

olan girmek iizere 
haziriiklar baslad1. 

' 

• ordumuz 
Hatayiiiar on 

I~In 
• 

sekiz sene yetimligini .;ektikleri kahraman 
orduyu heyecan i~inde beklemektedirler 

Urdu mUmessili Albay Fevzi Antakyada kaldl 

A ntakyada gunil.n ro
portajlan : Hataylllar 
Orgeneral Astm Giln
duzu her yerde alkt~ ve 
heyecanla istikbal 

t" lJi ediyorlar 

Payas 3 - Anadolu ajansmm husu
si muhabiri bildiriyor: 

Heyetimizin bugiin ogleden evvel An
takyadan bareket edecegini ogrenen balk, 
mektebliler ve spar te~ekkiilleri daha giin 
dogarken Antakya sokaklarmJ doldur • 
mu~tu. 

Orgeneral saat dokuza dogru General 
Hutzinger'i ziyaret ederek veda etti. Be~ 
on dakika sonra da Hutzinger Antakya
dan aynld1. 

Orgeneral As1m Giindiiz saat dokuz· 
da Halkevi erkanmm biraz sonra da vali, 
kaymakam ve belediye erkamnm tebrik
lerini kabul etti. Sonra suasile izci mii • 
messilleri, Rum ve Ermeni rubani reisleri 
ve saat 10,25 te de Kolonel Burje ve 

[ATkass Sa. 7 siitun c; rel 

Hataydaki tatbikata dair icab eden direktifleri 
vermek iizere Ba~vekilin birka~ giin sonra 

muhtemeldir Ankaraya avdeti 

Ba§vekilimizin Haydarpa ada istikbaline ve motorde, Dahiliye 
V ekili tarafmdan te§yiine dair inbbalar 

Evvelki ak§am· Ankarada~ muhtelit Ba~vekil ist~syonda, Riyasetic'umhur 
katara baglanan hususi vagonla bareket Umumi Katibi Hasan R1za, Dahiliye 
eden BaFekil Celal Bayar, diin ogle ii· Vekili ve Parti Gene! Sekreteri -5iikrii 
zeri §ehrimize . gelmi§tir. [Arkasz sa. 3 sutun 3 dtl 
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lcablnda harbetmekte 
tereddiid etmiyecegiz! 

Miihim bir nut~k soyliyen ingiliz Ba~vekili, ingiliz 
donanmasinin da deniz yollarini miidafaaya 

muktedir oldugunu soyledi 

Londra 3 - Ketteriny'de si:iyledigi 
bir nutukta c;emberlayn demi~tir ki: 

«- !ngiltere ile miittefikleri yirmi se
nedenberi barb1 kaz.and1klanm si:iyliiyor
lar. Biz bu serbest demokrasiyi ecnebi 
hakimiyetine kar§l mubafaza etmek ve 
kuvvetten ziyade nizam ve kanuna hii -
kiim si.irdiirmek ic;in miicadele ettik. E
ger hiirriyetimizin tebdid edildigini go -
recek ol ursak bu biirriyeti m iidafaa et ~ 
mek ic;in barbden ba§ka c;:are olmadtgma 
kanaat getirirsek, gene c;arpl§Oiakta te • 
reddiid etmiyecegiz.» 

Nam, Biiyiik Harbdeki zayiah ba~ 
tlrlatml§ ve ba~hca vazifenin boyle bir kt
talin ~ekerriiriine mani olmak oldugunu 
soy! emi§tir. 

1spanya hakkmda c;emherlayn, en iyi 
t;arenin harbe nibayet vermek oldugunu 
soylemi~ ve bir tavassut te~bbusiiniin 
muvaffakiyeti belirdigi takdirde biikume
ti~ muhariblerin lehine olarak her fi!Sat~ 
tan istifade edecegine dair teminat ver " 
mi§tir. Hatib, muhalif partilerin taTZJ ha~ 
reketine teessiif edrrek bu bareketin 1n~ 

[ArkaSI Sa. 3 siltun 6 dal 
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Tiirk -
son 

Mtstr atletlerinin 
kar§tla§malari 

Mtsirh atletler· 11 miisabakan1n ancak yedisine 
girdiler, yeniden Tiirkiye ve Mis1r rokorlar1 k1rddt 

400 metro maniah ko!iu biterken ..• 
(Y a.z11z 6 ncr 'ahifemizae) 
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ingiltereye ka~an Yahudiler! 
ingiliz giimriik 

yerlerinden 
memurlar1 Hitler rejiminin 

oynatbg1 Y ahudileri s1k1 
bir muayeneden ge~iriyorlard1 

Londrada Trafalgar meydam ve me§hur Nelson abidesi 

Douver, yahud Douvres malum oldu-1 -·-------------...... 

~u iizere lngilterenin Simal, Atlas ve itizar 
Mans denizi kiYllarma malanan kaptla- Avrupa Notlarmm diinkii k1sm1 
nndan biri. Fa kat bu kapJ hasmetli eh • maalesef bir parcasJ atlanarak girmi&-
ramlann bas1k methalleri gibi kiiciik ve tir. Y az1 silsilesini bozan bu yanlt$hgl 
dar. 0 methaller, iizerlerinde tasJdiklan diizeltmek iizere o par~ayJ buglin 
iheyulaya gore nasil acikh bir miniminilik koyarak devam ediyoruz. Aziz ka-
tecessiim ettiriyorlarsa Douver de arka· rilerimizden ozur dileriz. 
sma gizlenen muazzam aleme nisbetle 0 

kadar c1hz. Otuz alb milyon murabba 
kilometrelik bir diinyayJ bu kiiciik kapi· 
dan gostermek bes yiiz milyonluk bir 
mahserin sesini bu minimini ag1zdan jsit
tirmek !ngilizlere has garibelerden olsa 
gerek. Ne yalan soyliyeyim, ben, o ale
me cok miikellef bir kap1dan girilecegini 
umuyordum. Douver giimriik salonu ve o 
salondan tren yoluna uzayan ta& yo! ha
yalimi inkisara ugratt1. 

Bu inkisara giimriik islerinin uzun siir· 
mesinden ileri gelme iiziintii de katJ! • 
d1g1 icin !ngiliz topraklarmdaki ilk duy
gulanmiz hay!i naho$ oldu. Esya mua· 
y:nesi gercekten bir i$kence idi. Fa kat 
bu, yolcularm coklugile memurlann azh· 
gmdan ve aram1zda Avusturyadan ka~;1p 
gelmis Yahudi aileleri bulunmasmdan 
ileri geliyordu. ingiltere, Hitler rejiminin 
yerlerinden oynatt1g1 Y ahudileri kabul 
etmekle beraber onlann arasmda bir Le· 
nin veya bir Trocki olabilecek tehlikeli 
siirfeler bulunmamasma da dikkat edi • 
yordu. Biitiin giimriik memurlan i~te bu 
dikkati temsil ederek azami hassasiyet 
i~;inde bulunuyorlardt, ka~ak Y ahudile· 
rin cantalanm diki& yerlerini aca aca ka
rl$llrlyorlardJ ve hepsini tepeden t1rnaga 
kadar muayene siizgecinden ge~,;iriyorlar· 
dl. 

Bu yiizden biz de beklemek zorunda 
kald1k ve trene guc yeti&tik. Her yerde 
ve her durumda ne$'esini muhafaza ede· 
bilecek kadar olgun bir ruh ta$Iyan Nuri 
Demirag, benim sinirlendigimi goriince 
latifeye ba~lad1: 

- Haydi, dedi, F az1h a~ da gonliin 
a~1lsm. Ortada ingiliz dilberi yok amma 
onlarm topraklan iizerinde bulunuyorJiz. 
Bakahm senin sair onlar i~;in ne demis. 
Hiikiimlerini dinliyelim de kendilerini 
gi:irmeden tanJmi& olahm. 

Vagon, limanda buakttK!m1z Nuh ge
misinin renk renk, cesid ~;esid yolcularile 
doluydu. Lapan, Vogol, Covas gibi Fi
.nova leh~elerinden Skandina v, F ranst:l, 
Alman, Amerikan dillerine kadar yan 
kiirenin biitiin lisanlan kompartimanda 
konu$uluyordu. Tiirkce, bu ugultu ara • 
smda melekler dili gibi temiz bir ahenk 
aksettiriyordu. 0 ahenge &iir tad1 kaimak 
fusat1m kacirmadJm, can yolda~hihmi 
yapan F aztlm ingiliz giizelleri hakkmda
ki sozlerini - yiiregimin derinliklcrinden 
kopan bir ~evkle ve biitiin o kan~1k yoy· 
garav1 bashran giir bir sesle - okudum: 

ingiltzin zeni ho§ - simadtr 
Ho~ - eda, hD$ - revi.,u zibadtr 
Ruhi ali giile sad reng verir 
Diheni biilbule aheng verir 
Ciimlesi ptik • tabzatlerdir 
Mailzi. ziveru zinetlerdir 
Mutedil bir adadtr deryada 
Misli yak beh~et tle dunyada 
Teni billuri ki mevzun - kamet 
Olmu~ elmtis - ttra$t kudret 
Stigdtr gerr;i metai amma 
Tuhfei vaslt r;oriiktii.r htila! 

Nuri Demirag, bu m1sralan sakin sa· 
kin dinledikten sonra koynundan not def· 
terini ctkardJ, ingilterenin Avrupada, 
Asyada, Afrikada, Amerikada, Okya· 
nusyada sahib oldugu miistemleke ve do
minyon!armm mesahasm1, niifusunu hirer 
hirer okudu, yekunlanm yapt1 ve miiben· 
dis Hamiye sordu: 

- Acele yola ctktiglmiz icin ln:;z:iliz 
edebiyab hakkmda defterime hi!;bir ~ey 
kavdedemedim. Londraya kadar yiiz 
yirmi kilometrelik yolumuz var. Bu me
•safeyi bari konu&a konu~a alahm: lngiliz 
ediblerinden kimleri tamTSJmz? 

Makine kadar ~iiri de seven miihendis 
Hami ~en &en ve selis selis anlatmaga ba~
ladJ: 

- flk edebi eser olarak !ngilizlerin 
tamdtklan ve yabancilara da tamttlklan 
kitab «Kanterbury Masallan» dtr. Onu 
yazan Goffrey Chancer bir yandan ~;i · 
cekleri ve manzaralan, bir yandan da 
memleket adetlerini terenniim etmi~tir. 
Bu nagmeler, hemen hemen iki yiiz y1l 
biitiin lngilterenin &iiri olarak kaldt. Az 
veya cok bymette yeni bir &air • o uzun 
devre icinde • <;1bp da Kanterbury Ma • 
sallanm lngiliz dudaklanndan dii~i.ireme· 
di. F akat Kralice Elizabet devrinde va· 
ziyet degi&ti, &iir • yer yer kaynay1p co&· 
kun akt&larla memleketi saran bir ~elale 
silsilesi gibi • gi.ir bir bolluk ald1 ve in • 
giltere ~airier yurdu oldu. 0 devirde in· 
giltere biiyiiyor, geni~liyor, zenginle&iyor
du. ingiliz &iiri de ingiliz yurdu gib! bii
yi.idii, geni&ledi, zenginle&ti. Bu olgun!u
gu temsil edenlerin ba&mda Edmund 
Spenser ve onun Faerie Qucenc'i var. 
Lakin ingiliz edebiyatmm kemale erdi
gini eserlerile &ahane tevsik eden Shakes· 
peare' dir. 0, kinde ya&adtgl devrin ve 
ge~;mi& amlann insanlanm • hiikiimdar· 
larile, &ehirlilerile, koyliilerile, habmleri
le, delilerile, tacirlerile - canh canlt tasvir 
etti ve biitiin 0 alemi gelecek amlann onii 
ne koydu. Hamlet'ler, Kral Lir'ler, Fut:
na'lar o dehamn bugiin ya&Jyan ve yann 
da ya&Jyacak olan tebessiimleridir. Son • 
raki devirlerde Milton, Shakespenre' e 
biraz yakla&tJ. Onun «Kaybolmu& Ceo
net» i ingiliz edebiyatmda bir cennet par· 
cas1 sayJ!abilir. 

Hami, Onyedinci, Onsekizinci am &a· 
irlerini de eserlerile anlattlktan sonra On
dokuzuncu am ediblerine ge~;ti. Charles 
Dickens, Meredith, Tomas Hardi, Os
car Wild gibi iistadlan and1, . Charles 
Dickens 'in Londra sefillerini tasvir eden 
David Copperfild adh esen iizerinde 
uzun uzun durdu ve sonra Walter 
Sceaut'a ge~;ti, onun Rob Roy, Va"Ver· 
ley, L' antiquaire gibi eserlerini anlattt. 
Lakin «Kromvel>> ve «ikinci F rederik» 
gibi tarihi romanlar ve yepyeni bir tarih 
felsefesi yaratan iskocyah Tomas Kar
lay'li anmaga ba~larken Nuri Demirag 
edib miihendisin sozi.inii kesti: 

- T urhan, dedi, Walter Sceaut icin 
tarihi roman yolunun ki&ifi diyorlar. A· 
leksandr DUma, hatta Tomas Karlayl 
onun tilmizi imi&ler ve ki&ifin eserleri 
- ayni giinde • ingilizce olarak Londra
da, frans1zca olarak da Pariste bas1l1r -
mi&. Bizim tarihi roman muharrirler;miz 
iizerinde biiyiik muharririn tesiri var m1· 
d1r? 

Aziz dostun yiiziine bon bon mu. 
gamh gamb m1 bakttibmi bilmiyoram 
amma gozlerimde elem belirdiRini hisse
diyordum. Ciinkii bu sualle yiiregimin 
ince bir derdine temas edilmi& oluyordu. 
Londra yolunda o derdi dillendirmekten 
ne ctkardt?.. Bununla beraber do~tumun 
sualini cevabs1z b1rakmad1m: 

- T arihi roman, dedim, ya tarihten 
fazla hayal kullamlarak, ya hayalden 
ziyade tarih sarfolunarak, yahud da ta
rihle hayal muvazi yiiriitlilerek yaz1hr. 
Birinci &ekilde eser, tarihten uzakla~Jr, 
masala yakla&Ir. Makbul degildir. ikinci 
~ekilde roman tad1 kacar, esere kuruluk 
siner ve okuyuculann ho&una gitmez. 
Y almz iiciincii ~ekildir ki tarih zevkile 
roman tadm1 bir anda hissettirdiginden 

( !)ehir va Memleket Haberleri ) 
Ka~ak~tbk vakalart Elektrik idaresinde Akademide ye~i 

mimarbk kurslart gittik~e azahyor 'tslahat ha,hyor 

Bu azab,Jn sebebi, 
yapdan ciddi takiblerdir 

Y aptian ciddi takibler neticesinde ln
hisar maddelerine aid kacakcthk vak' a • 
Ian seneden seneye azalmaktad1r. 936 
senesinde 27,150 kacak vak 'as1 kayde • 
diimi$ olmasma mukabil 93 7 senesinde 
19,295 vak'a olmu~tur. 938 senesi vu
kuatmm ise daha $imdiden bunlardan ~ok 
a~aih bir rakam gosterecegi tahmin edtl
mektedir. Gecen sene tesbit olunan ka • 
cak vukuatl &udur: 

17. 126 kilo ktyilmi~ tiitiin, sigara, tom· 
beki ve enfiye, 1758 aded ecnebi sigara
SJ, 21078 kilo yaprak tiitiin, 8 kilo es
rar, 59,109,986 aded sigara kagidJ, 724 
litre rak1, 3 I 01 litre ~arab, . 30366 kilo 
tuz, 19048 aded patlayJCJ madde, 122 
deste oyun kag1d1, 798 aded ~akmak, 
188419 aded cakmak ta~1. 

Bursa Vilayetinde i,Iiyen 
bir krom madeni 

Bursa (Hususi) - Orhaneli yolunun 
45 inci kilometresindeki <;atak ki:iyii 
i9inde bir krom madenimiz faaliyette 
ibulunmaktad1r. MiitehassJs bir maden 
mlihendisinin nezareti altmda c;all§an 
<;atak krom madeni ayni zamanda mo
dern bir hale kalbedilmektedir. Maden 
kuyularma asansorler yaptlmaktadtr. 
Maden mmtakasmda yeni ve mlikem -
mel tesisat viicude getirilmektedir. Ez. 
climle §imdiye kadar mevcud olan a
mele evleri yeniden im~a edilerek i§c;i
lerin istirahatleri temin olunmaktad1r. 
Bu maden ocagimizm modern bir §ekle 
ifrag1 yolunda buraya epeyce para har
canml§br. 

<;atak krom madeninin verimi gibi 
evsaft da Avrupada takdirle kaqtlan • 
mi§tlr. Gec;enlerde Polonyaya 500 ton 
krom sevkedilmi§, bu kromiann mat • 
luba c;ok muvaf1k c;Ikbg1 bildirilmi§ ve 
tekrar maden istnemi§tir. Madenin de· 
recesi yliksek oldugundan Avrupada 
talibleri ~ogalm1§hr. Gerek A1manya • 
dan ve gerek diger ecnebi memlP.ket • 
lerden devamh talebler vuku bulmakta, 
maden, bu talebleri gliniinde kar§Ilami· 
ya ~ah§tlla'ktadir. 

<;atak madeninin bu suretle inki~af1 
o' m~uhitt~ olduk~a ehemmiyetli bir ha
reket yaratmi§tlr. -···-Gediz Halkevinin koy gezileri 

Gediz (Hususl) Halkevimizin 
koyciiliik §Ubesi, ba~kan doktor Hiisnli 
Aydmerle bu §Ubeye bagh iiyelerden mii
te§ekkil kafile Hacibaba, Dainler, Dort
degirmen, Erdogmu§, Dede, Glimele, 
Giimli§lii, Altmta§ koylerine gidip koy • 
li.ilerle samimi konu§malar hapmt§br. 

Doktor Hi.isnii Aydmer hastalan mu
ayene ve liizumlu re~eteleri vermi§, §Ub~· 
ce haznlanan kinin, aspirin gibi mevsimin 
liizum ettirdigi ilaclar dagttJlmi~. koyiin 
saghg1, ekonomik durumu, okuma i§leri, 
ihtiyaclan hakkmda faydah gori.i§meler 
yapilmi§tlr. -···-Giine§ ~arpmasmdan oldii 

Bursa (Hususi) - Buraya bagll Ara
bayatagi koyiinde ismail Y1ldiz admda 
birinin tarlasmda ekin bi~mekte olan 
Karatslah koyiinden ismail oglu Mestan 
admda biri olii olarak bulunmu~tur. Ya
pilan tahkikat neticesinde Mestanm 
tarlada giine§ ~arpmasile oldugli anla
§Ilmt§br. 

~·-·-Geyvede tiitiin ve koza 
Geyve (Hususl) - Kazaya bagh Pa

mukova nahiyesindeki basma ttitiinleri
ne verilen 80 - 110 kuru& arasmdaki fi
at , tiitiin ekicilerini sevindirmi§ ve bu 
mahsullin fazla zeriyabna sebeb ol • 
mU§tur. Kazada 937 mahsulii olarak hie; 
bir stok mal kalmamt~tir. 

Bursadan sonra en giizel ve en fazla 
ipek kozas1 yeti§tiren kazamtzda fiat -
lar iyidir. Mahsuliin fevkalade denecek 
derecede rand1mam vard1r. Fiatlar 70 • 
90 kur~ arasmdad1.r. Koylii bu fiatlar· 
la mallanm sevincle piyasaya arzet • 
mektedir. Bu seneki istihsalatm 150 bin 
kiloyu tecaviiz edecegi tahmin olunu
yor. 

okuyuculan hem miistefid, hem miitelez· 
ziz eder. Bizdeki tarihl romanlarm yiiz
de doksan dokuzunda tarihin zerr~si 
yoktur. 0 halde Walter Sceaut'tan fi • 
landan tesir aramamn da yeri olmamak 
laz1m gelir. Ciinkii o iistadlar tarih oku· 
mu~lardl, tarihin oziinii kavramt~lardJ, 
halka da tarihi - hayalle makul ~ekilde 
kan$tmp • sunmak suretile ibretli ve lez· 
zetli bir &uur uyamkhgi yaratmak istiyor· 
lardt. Bizde yalmz ve yalmz halkm tarih 
sevgisini istismar etmek kaygusu var. T a· 
rihin heniiz tesini bilmiyenler kalerne sa· 
nhyorlar, tarihi bir ismi ele alarak omm 
etrafmda tarihi aglatacak ve igrendirecek 
masallar uyduruyorlar. Boyle marla ',!a!· 
lann Walter Sceaut mektebile ne miina· 
sebeti olabilir? 

CArkast var> 

T evsi projesi hazJrlana
rak yak1nda Vekalete 

verilecek 
Bilfiil hiikumete gec;:mi§ olan Elektril{ 

idaresinde yeniden baz1 tetkikler yap1l · 
maktadJr. Evvele:mrde §ebekemn Islaht 
ve Silahtaraga fabrikasmm tevsii dii§iinii· 
liiyor. N afta miihendisleri bu hususta 
mahallinde yaptJklan tetkikatJ bitirerek 
Ankaraya gitmi§lerdir. 

F abrikanm tevsii i~in yap1lacak proje, 
Ankarada hamlanarak Vekaletin tasvi· 
bine arzolunacaktJr. Avrupaya tsmarla -
nacak yeni kazanlann adedi proje hazJr
landtktan sonra beili olacaktJr. Bir sene· 
ye kadar yeni kazanlar gelmi~ ve yerle
rine konulmu~ olacaktir. 

(<Cam Adam)) 

San' at harikas1, sergide 
talebeye de ucuzca 

gosterilecek 
Onuncu Y erli Mallar sergisi etrafm

daki hazubklar devam etmekte olup ser
gide te§hir edilecek camdan adam ile 
serginin Lilnaparki i~in icab eden malze
meyi almak iizere Biikre§e bir heyet git -
mi~tir. Cam Adam, bu aym yirmisine k.a
dar giimriikten ~1kanlacak ve tecriibelcri 
yaptlmi§ olacakttr. Cam Adam, insan 
viicudiindeki azalann vazifesini aynen 
gostermekte oldugu gibi buna aid izahatJ 
da tiirk~e olarak vermektedir. Bunun 
mekteb talebesine gosterilmesi zaruri hu
lundugu i~in sergide talebeye mahsus mu· 
ayyen saatlerde seanslar tertib olunacak 
ve te§hir iicreti olarak ~ok az bir para a· 
lmacaktu. Cam adamm lzmir beynel • 
mile! sergisinde de gosterilmesi kararla~ • 
mi§tir. 

Bursada koza satl§lari 
Bursa (Hususi) - Birkac; glindenberi 

koza borsam1za dokiim halinde koza 
gelmiye ba§lami§br. Her glin 50 bin kilo 
kadar koza gelmektedir. Bu dokfuniin 
100 bin ve 150 bin kiloya ~Jktigi giin -
ler de olacaktJr. Onli!tniizdeki hafta iqin
de azami dokiim hareketi ba§hyaca'ktJr. 
Koza ham ve Kapah~ar§I i~i dstirdad 
y1llarmdan sonra ilk defa olarak koza 
klifiinlerile do1up ta~maktad1r. Koza 
hanmm i~i ve dl§l karmca gibi kayna • 
§an insan kalabahgile dolmaktad1r. 

Mmtakam1zm koylerine az emek mu • 
kabilinde belliba§h para getiren bu 
k1ymetli mahsullin yarathg1 bu hare -
ket, gerek miistahsilin ve gerek abet • 
nm yiiziinii giildiirece'k mahiyettedir. 
. Tahminlere nazaran; bu sene hava 
ve oocek vaziyeti 90k normal gittigin -
den rekoltenin bir bu<;uk milyon kiloya 
yakla§acagi si:iylenmektedir. Kozalar1 • 
m1zm rand1man itibarile de fevkalade 
denecek derece ve nefasette oldugu go
rlilm ektedir. 

Diinkii s1cak 
istanbul, diin de en s1cak giinlerinden 

birini ya§aml§hr. Bir haftadanberi §eh
rin bogucu s1cagmda c;ah§an §ehir hal
ki, diin sabah erkenden sokaklara do -
klilmii~ ve §ehrin serin kiyilanna, Bo
gaza, Adalara ve plajlara akm akm git
mi§tir. 

Akay, ~irketi Hayriye 
banliyo trenleri kesif balk 
eglence yerlerine ta§Jmi§hr. 

vapurlarile 
gruplanm 

Bu hafta, bilhassa, Bogaz, Florya ve 
Adalara rag.bet fazla olmu§tur. 

Bunlara mimarlarla tale
be devam edecek 

Giizel San' atler Akademisinde bu a· 
ym on be~inden 1tibaren iki ay devam et
mek lizere mimarhk kurslan a<;tlmasma 
karar verilmi§tir. !ki kisimdan ibaret o
lan bu kurslardan birincisi ilerlemi§ o • 
lanlara mahsus olup buna mimarlar ve 
mimar namzedleri i§tirak edecektir. ikin
cisi , miiptedilere mahsustur. Buna da A
kademi Mimari §Ubesine girmek istiyen
lerle lise olgunluk imtiha.mm vermi~ bu
lunanlar devam edecektir. Bu kurslarm 
her sene tekrar edilmesi de aynca karar 
altma almm1~hr. 

Rir aile facias1n•n 
hikayesi 

Bursa (Hususi) - Buraya bagh Misi 
koylinde Fatma admda bir kadmm, ko
casi Halili balta ile oldlirdiiglinii bildir
mi~tim. Bu cinayet hakkmda yapilan 
tahkikat, merakh safhalar meydana 9I· 
karmt§br. Sorgu hakimligince ikmal e
dilen tahkikat dosyas1 Ag1rcezaya ve
rilmi§tir. 

Kararnameye nazaran; sekiz sene ev
vel sevi$erek evlenen Fatma ile Halil 
bu mliddet i9in Fatmanm htr<;mhgi, 
Halilin de i~ki ve esrara miiptela olU§U 
dolaytsile daimi bir geGimsizlfkle gee; • 
mi§tir. Fatnna, kocas1 Halil tarafmdan 

s1k s1k doviilmekte ve ehemmiyetsiz 
'bahanelerle tiirlii i!lkencelere maruz 
btrakllmakta imi§. Vak'a gecesi Fatma, 
kom§U kadmlarla koydeki evin kaplla
n i:inlinde oturmu§lar, Halil c;iftten ge
lince, kans1m bakkala gonderip S'igara 
aldirmi§, kendisi de bahc;ede hayvanla
rile me§gul olmu§tur. 

Bu s1rada gene kap1 iiniinde sohbete 
dalan Fatma, Halil tarafmdan ev ic;ine 
~ag1nlm1§ ve organla, kom§ulann im • 
dada kO§UP ay1rmalarma sebeb olacak 
derecede kar1sm1 dovmii§tlir. 

Fatnnay1 muhakkak i:ildlirecegini si:iy
liyen Ha1ilin artJk bu tehdidlerini yeri
ne getirecegi kanaati Fatmada yer et • 
mi~tir. Fatma son zamanlarda kocasm1 
gorlince akhm oynatacak kadar kork -
makta imi§. 0 gece bu kavgadan sonra 
ayni yataga giren kan kocadan Fatma
nm, geceyans1 havanm s1kmbsi ve pi
relerin hii,cumundan son d~rece mute • 
essir olarak sinirleri bozulmu§, yatagm
dan f1rlam1§ ve bir miiddet dii§iindiik -
ten sonra kocasmm cefalanna katlan • 
maktansa, onun vlicudlinli kald1rmamn 
faydali olacagma karar vermi§tir. 

Bir miiddet, uyuyan kocasmm yiizii
ne baktl'ktan sonra Fatma a§agi inmi§ 
ve bir §im§ek h1zile baltay1 alarak yu-
kan t;Iklrm§hr. Bir ~eyden haberi olml
yan Halil, derin bir uyku arasmda iken 
ba§mdan miithi§ iki 'balta yaras1 alarak 
k;mlar ic;inde derhal yatagmda can c;e
ki§erek olmi.i§tiir. Fatma, bliylik bir SO· 

guk'kanhhkla kolJl§Ulara gidip cinayeti 
haber vermi§tir. 

•••• 
Dort bin senelik define! 

Bursa (Hususi) - Mudanyamn Mes
udiye koyii civarmda 4000 senelik bir 
defineyi c;1karmak iizere Yunanistan • 
dan gelerek hlikumetten mlisaade ahp 
bir heyet nezaretinde hafriyat yapan 
tskec;eli Pangalosla, 1skec;eli Nuri bir 

·'iey bulamadan elleri bo~ olarak geri 
diinmli§lerdir. 

Maamafih bu civarda 30 • 40 sene ev· 
vel de baz1 ecnebiler tarafmdan boyle 
bir hazine veya definenin arand1g1 ve 

bunun 4000 sene evvele aid bir define 
oldugu, ancak yerinin kayboldugu si:iy-

lenmektedir. 

T ekirdag muallimlerinin Edirnedeki tetkikleri) 

I 
t 

Yakmyurd tetkiki i~in Edirneye giden Tekirdag muallimleri bir arada 

Edirne (Hususi) - Evvelki giin Tekirdagmdan gelen 30 kisilik bir 
muallim kafilesi Edirneden ayrdmi~tlr. Tekirdag muallimleri Trakya nun
takast dahilinde yakm yurd tetkikine Kiiltiir Direktiirii Emin Atacm riya
seti altmda 1;1kmJ~lar ve burada Umumi Miifetti§, Val,i ve ]j:iiltiir miintesib· 
leri tarafmdan hararetle kar~danrnJ!jlardu. 

Burada kaldt.klan iki gece, bir giin zarfmda misafirler mesleki tetki· 
katta bulunmu~, goriilmegc deger yerleri gezmi~ler ve Karaagac Egitmen· 
ler kursunda, Sarayi~inde ve Meri~ kazinosunda ~ereflerine verilen ziya. 
fetlerde bulunmu~lardu. 

Tekirdag muallimleri, Vize fidanh~m, Devlet ~iftligini, inanbyt ziya. 
retle hem mcslek, hem de kiiyciiliik i§leri iizerinde tetkikatta buluna· 
c;;klarda. 
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~arki Akdeniz 
(l.__fl atay meselesinin halli i~in Tiir• 
u--IJ kiye ile F ransa arasmda meyda• 

na gel en kat'i anla§ma; ayni za• 
manda Akdenizin §ark havzasmda sulh 
ve huzuru muhafaza hususunda ikinci bir 
zaman ve teminat te§kil etmi§tir. Bunun 
birincisi ingiltere ile italya arasmda 16 
nisanda Romada imzalanan muahededir. 

<;iinkii bu muahede ile daha ziyade 
Akdenizin §ark ktsmmdaki asker) ve siya• 

si vaziyetin degi§memesi gayesi giidiil • 
mii§tii. Tiirkiye ile Fransa da gene bu sa• 
hadaki mevcud vaziyetin muhafazas1 hu· 
susunda i§birligi yapmaga karar vermi§ • 
lerdir. 

Bu suretle anla§mamn mahiyeti ve §ll• 
mul dairesi geni§lemi§ oldugundan Hatay 
meselesi adeta bir anahtar mevkiinde kal· 
m1§ oluyor. Bu §iimullii anla§manm tefer• 
ruatJ doslluk misak1 §eklinde imzalana• 
caktJr. Her iki devlet yekdigerini alaka • 
dar eden ve miidafaas1 laz1m gelen men • 
faatlerinin §ark! Akdeniz havzasma miin· 
ham bulundugunu tesbit edecekler ve 

herhangi bir hadise ve meseleden dolayi 
bu menfaatlere dokunuldugu takdirde 
her iki devlet birbirlerile gorii§iip icab 
eden kararlan vereceklerdir. 

Fransa Hariciye Nazm, Hatay mese· 
lesinin tesviyesi Tiirkiye, F ransa ve Su· 
riye arasmdaki miinasebatm tanzimi i§in· 
den gayrikabili tefrik bulundugunu beyan 
ederek iki aradaki anla§manm ne dere • 
cede geni§ oldugunu izah etmi§tir. 

Son anla§ma ile Hatay meselesi tama· 
mile halledilmi§tir. ;larki Akdeniz havza• 

smda ingiliz • italyan anla§masmm ka • 
rarla§tJrdJgJ huzur ve istikrann devammi 
ve bu ugurda beraberce ~ah§magJ Tiir • 
kiye ile Fran sa da kabul etmi§ oluyorlar. 

Tiirkiye ile Irak arasmdaki hududun 

hath kat'! olarak tayin edildigi gibi Fran· 
samn §imdilik resmen mandas1 altmda bu· 
lunan yerlerle Tiirkiye arasmdaki hudu· 
dun da kat'i olarak kabulii kararla~tJnl • 

mi§tlr. Bu anla§maya yarm miistakil bir 
devlet olacak Suriye de i§tirak ederek 
ileride yeni bir anla§mamazhk ~1kmas1 • 
nm onii almacakhr. 

Suriyeye ve Liibnana ittifak esas1 uze· 
re istiklal verilmesine aid olarak vaktile 
Fransa ile bu iki hiikumet arasmda imza· 
lanan muaheqekrin tasdik1 ic;:in art1k ha· 
rid bir m1ini kalmamJ§tJr. Y eni ar\la§ma 
y akm&arktaki huzur ve istikrara mani o· 
!an Hatay ve Filistin meselelerinden biri· 
ni kat'i olarak halletmi§, Tiirkiye ile 
Fransa arasmdaki siyasl miinasebatJ eski 
haline getirmi§ ve Akdenizin §ark havza• 

smdaki emniyeti ve mevcud miilki vaziye· 
ti saglamla§hrmi§tlr. Bu neticeden en zi· 
yade memnun olacak devlet fngilteredir. 
C::iinkii garbda Fransa ve Yakm§arkta 

Tiirkiye ile s1kt siyasi ve ikhsadi i§birligi 
yapan bu devlet bu iki dostunun arasi 
a~1k olmasmdan mustaribdi. Hatta bu ha· 
lin Y akm§arktaki vaziyeti altiist edecek 
bir §ekil almasmdan cidden korkmakta 
idi. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Mudanya - Bursa §imendife
rinde hila gaz lambas1 

yantyormu§ 
Bursa (Hususi) - Mudanya - Bursa 

~imendiferinde vagonlar el'an i:ilii gi:izii 
gibi soniik yanan gaz lambalarile ay • 
dmlablmakta oldugundan balk §ikayet 
etmektedir. Modern Trak vapurile ra
hat hir yolculuk yaphktan sonra gece 
Bursaya gelirken trendeki bu halin, 
miikemmel bir lokantay1 terkedip tuz • 
suz ve yavan ekmek yemeye benzedigi 
soyleniyor. Bursamn turistik bir §ehir 
olmas1 yolundaki hamleler siiratle c;o
gahrken §imendiferimizin bu bali mu • 
hafazakar bir zihniyet olarak tavsif e
dilmektedir. 

Bursaya giden doktorlar 
Bursa (Hususi) - Giilhane seririyatl 

doktorlarmdan miirekkeb ve aralantl
da profesorleri de bulunan 70 ki~ilik 
bir doktorlar kafilesi Yalova yolundan 
~ehrimize gelmi§lerdir. Giilhane dok • 
torlan kaphcalanmiZCla tetkikat yap -
tJktan sonra Uludaga 91karak dag iklimi 
ve iklim tedavisi etrafmda etiid yapa· 
caklardlr. Kendilerine Glilhane profe -
sorlerinden iklim ve fiziyoterapi mual
limi doktor Niizhet $akir refakat et • 
mektedir 

Doktorlar, Bursa kaphcalanm gez • 
mi§ler, banyolu otellerde tetkikat yap· 
m1~lard1r. Cumartesi giinli Uludaga <;I• 
karak geceyi dag sporlan kuliibliniin 
kayak evinde ge~ireceklerdir. 

Cumhuriyet 

Niishas1 5 kuru&tur. 

Abone ~eraiti : { T~r~iye Baric 
Y tcm tcin 

Senelik 
Alt1 ayhk 
tic ayhk 
Bir •yhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • l::oktur 



A vusturyada temizlik 
Y ahudi miiesseselerine nezarette suiistimal 
yapan 12 komiser taha,,iid kamp1na konuldu 

Viyana 3 _ Stiria' nm sivasi ~efleri i~ten c;ekilecekler ve 15 a~ustost,an evnl 
oniinde ak~am bir nutuk soyliyen Buer- faalivetleri hakkmda izahat verecekler , 
kel, komiserler rneselesine temas ederek dir. . . . 
demi~tir ki: [ Hususi ekonom1 devlet kom1sen Re -

«- Kat'i bir temizlik vapmak la - felsber~~:er, veni komi~erleri tayin ve ida
Zimdu. Bu komiserlerden baz1lan ken - re edecekleri miiesseselerin ehemmiyeti~e 
dilerine aid o!an mallarla ba~kalannm gore maa~lanm tesbit etme~e memur edil
mal!anm birbirine kan&tlrmi&lardir. Bu mi~tir. Suiistimalleri ~~:orlilen komi~e~lere 
sabahtanberi ekserisi Viyanah olan 12 ka~&l bu sa.bah Bue~kel tara!m~an Jtllhaz 
kadar komiser taha~&iid kampmda bulu· ed1len rad1kal tedb1rler netlcesmde Seys 
nuyorlar » lnkuart tarafmdan ne&redilen bu karar -

Buerkel. bundan sonra alakadarlara name an~lus'.tanberi ke~~ini ~~:ost~rmi$ o-
ihtarda bulunarak &unlan soylemi&tir: Ian buhram. Izale ede.cej:(l z~nne~Ilmekte-

«- Kanunun c;erc;evesi haricine c;1 - dir. Filhahka an~lu~ ta~. dort gu~. sonra 
kanlar, &iddetle mlidahale edece~imden butiin hususi Yahud1 .muesse~~lennm ha
emin olabilirler. Bunlar, devlet veya par- sma nasyonal - so~y~hst parl!s~n.e m~nsub 
tide bir mevki sahibi olsalar bile yakala· komiser.ler ~~:e~mi$11!. Kend·I·hkler:nd~n 
nm kurtaramiyacaklardir.>> denilebilecek bu ~ekilde bu muesseselenn 

S ys Ink art'rn beyanall ba~ma j:(ec;en bu komiserler, muame!ah 

V . e 3 "s t k 1 tarafmdan murakabe etmege baslamt~lardl. Bu usul, 
IYana - eys n uar . ] . hi' · )'w' · 
d '] b' k 'b'ncc h::~- baz1 kom1ser erm e IyetsJz 111:1 veya sm-

ne~re 1 en 1r ararname muc1 1 • . .. . I 
l'h d h • .. 1 · ba•1nda niyeti dolaylSI)e sunshmallere yo ac;mi$ , 
1 az1r a usus1 muessese enn < 

bulun n biitiin komiserler 1 aRustosh hr. ( a.a.) 
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ingiltere ve Balt1k Fransa - Japonya 

devletleri aras1nda gerginlik 

Mali ve ikbsadi yard1m Paris ; Japon matbua
icin Londrada bir bndaki aleyhdar ne,riya· 
heyet te!;kil edildi bn durdurulmasin1 istiyor 

Londra 3 _ Sandey Taymis gazetesi- [ Tokyo 3 - Fransa bliylik el9isi Ja.?on 
..... d' 1 t'k uh b' · az1yor· Hariciye Nezareti nezdlnde te§ebbuste ••In 1p oma 1 m a 1r1 Y · F 

ingilterenin Balkna devletlerine rna- bulunarak Japon matbuati~m ~ans~ a-
li ve ikbsadi sahalarda ne gibi yard1m- leyhindeki n~.ri~ahn~ dogru o rna I -

larda bulunabilecegini tesbit etmek ii- g1~1 Fra?sa h~k~metmce yapllan re~ • 
zere naztrlardan mlirekkeb bir komite m1 tahktkata IStmaden beyan eylemi§-
te~ekklil etmi§tir. Komitede hazinenin, tir. . . . 
Ticaret ve Hariciye Nezaretlerinin mli- Bilhassa Tonkin hududunda G.t~ ihtJ
lnessilleri bulunmaktad1r. Komite ilk la£1 ba§lar ba§lamaz Fransamn llan et
ic;tima1m akdetmi§tir. Malum oldugu tigi ambargoya kat'iyyen ~i~yet. olun -
veGhile Balkanlara iktisadi yardtmda maktad1r ve bu ambargo 1hna 1le tat
bulunulmas1 meselesi ge9en nisanda bik edilmektedir. 
Frans1z naztrlanmn Londra11 ziyaret - Fransa biiylik el9isi Japon matbua -
leri esnasmda mevzuu bahsolm~tu. tmm ithamlarma kar§l hiikumet9e ya· 
Hatta, Bone. tngiliz meslekta~larma bu p!lan kat'i tekzibleri tekrar etmil] ve a
~ususta bir muhhra btrakml§h. Tetkiki 91k9a bed1lahane olan bu ne§riyatm de
leah eden iki mtihim nokta ~unlardtr: vammdan dolayJ hayret izhar ettikten 

1 - Balkan milletlerine Tiirkiye iqin som·a bunun Fransrz ve Japon miina -
kabul edilen ~artlar dahilinde kredi a- sebetleri uzerinde qok :fena tesirler ya
t;Ilmasmda ne gibi menfaatler oldugu, pabilecegini kat'i bir lisanla s<:iylemi!!-

2 _ Balkan devletlerinden tngiltere- tir. (a.a.) 
nin yaptlgt mlibayaatm faz1ala§hnlma· 
s1 imkanlan. 

Anla§Ild1gma gore, bu ikinci nokta 
daha kolay bir §ekilde halledilebile -
cektir. (a.a.) 

Maarif Vekili Van yolunda 
Siird 3 (Hususi) - Maarif Vekili 

Saffet Ankan, maiyetindeki heyetle ve 
Mufett~i Umumi Abidin Ozmenin re
fakatinde bugi.in §ehrimize geldi. Me
rasimle kar~JlandJ. 

Bu ak§am §erefine verilen ziyafette 
haZJr bu1unan Vekil, yann sabah §eh
rimizden Vana hareket edecekir. 

Cek meselesi ve 
• 

F ransa ile lngiltere 

M. Hodza'ya devletlerin 
noktai nazarlar1 bildirildi 

Prag 3 - Hodz-;:dlin, Fransa ve in
giltere elc;ilerini kabul etmi§tir. El9iler, 
mumaileyhe siyasi vaziyet hakkmda 
hlikumetlerinin noktai nazarlanm bil • 

j Erzurumda Atatiirk 
giinii kutlulandi 

Aziziye tabyas1nda 
biiyiik ve ~ok heyecanh 

merasim yapdd1 
Erzurum 3 - Atatiirkun Erzuruma 

ayak bas1Ig1 giiniin y1ldoniimii c;ok heye -
canh torenle kutlulandi. Istanbul kap1sm· 
da giri§ gosteri§i buyiik bir gec;id resmi 
yap!ld1. Merasimde, Umum Miifetti§ 
T ahsin U zer, V ali he an. General f oy· 
demir, Agn Valisi, butun subay, memur 
ve okullar hazu bulunmu~tur. 

~arbay tarafmdan soy)enen nutuk Slk 
s1k alk1§land1. Ogleden sonra Aziziye 
tabyasmm kahramanca kurtans yiidoni.i
mu biiyiik bir torenle ve binlerce ki§inin 
istirakile kutluland1. 

Fener alaylan yapJlmaktadJr. (a.a.) 

ispanyada biitiin 

cephelerde taarruz 

F rankistler diin de bir 
~ok mevziler ald1lar 

Salamanka 3 - Umumi karargah teb
lig ediyor: 

T cruel cephesinde F rankistler muhim 
mevziler elde etmi§ler ve du~mam ag!T za
yiata ugratmJ§lardu. Frankistler, bir c;ok 
barb malzemesi ve silah da almi§iard!T. 

Kastellon cephesinde kitaahmiz ilerle
mege devam etmektedir. Frankistler bu 
cephede T ales'in cenubundaki Benita 
Dua dag1m ve Los Minas'm §imal sirtlan
m i§gal etmi§lerdir. Hava kuvvetleri per
§embe gununu cumaya baghyan gece zar
fmda Cava cepane fabrikas1ru muvaffa
kiyetle bombard1man etmi§lerdir. 

$ark cephesinde ilerleme 
Madrid 3 - N e§redilen bir tebligde 

ezciimle F rankistlerin §ark mmtakasmda 
Aldelmela' y1 i§gal ettikleri bildirilmekte· 

dir. 
Son askeri vaziyetler 

Saragos 3 - F rankistlerin Kastellon' a 
yaptiklan buylik taarruzda~ s?nr~ ~~r_: 
kat sahasmda gec;en hafta m5bl bn suku
net hiikiim siirmii§ti.ir. Bundan evvel kay
ciedilmi§ olan hudud tashihat1 F ran~ist
lerin Akdenizle F ranzara arasmda musa
id bir vaziyette bulunduldanm goster -
mektedir. Cephe hath §imdi Akdenizden 
Grao de Burriana hizasmdan ba§hyarak 
Artana'dan gec;mekte ve Espadan neh· 
rini takib ettikten sonra Sueras'm online 
kadar gelip §imal istikametinde F anzara, 
Castillo de Villamalefa, Villa Hennosa 
ve Puerte Miuzolvo'ya dogru devam et

mektedir. 
F rankistler Sagonta' da tabii bir sed 

te§kil eden Sierra espadan' da sag lam bir 
surette yerle§mi§lerdir. 

H ava bombardtmanr 

lzmirdeki feci kazanm yeni 

Valans 3- Frankist hava kuvvetleri, 
Segorbe civarmda kain Navajas't bom -

dirmi~1erdir. bardJman etmi&lerdir. Bombard1man ne-
Frantm: matbuatr me,gul oluyor ticesinde 3 kisi olmiis, 8 ki$i yaralanml§
Paris 3 - Matbuat, Cekoslovakyada- hr. 

kurbanlar1 
izmir 3 (Telefonla) - Diin bildirdi

gim infilak eden motor faciast tahk'k . 
d edT 1 a 

1
hna k evam R 1 .IY~r. Boguldugu anla~l-
an aptan as1mm cesedi heniiz bu • 
lunka~amt§dt~r. Yyarah bulunan oglu ol • 
me uzere 1r. aralanmn ag~ ld ~ 

h b 1r o ugu. 
nu a er verdigim zavalh k' . 
B b .. h ma m1st 

avram, ugun astanede olm" t•• 
S ~ ur. 

apanca treni bir ameleyi 
~ignedi 

izmit 3 (T 1 f 1 ) .. e e on a ...... fstanbuldan 
bugun kalkan birinci ten .. . 
Herekeye geld·~· ezziih trem 

Jgi zaman Yunus c;· 
to fabrikast amelesinden Bolul l~e~: 
altma almt§tJr K' u· u Kamth 
.1 . · am m sol aya~ ke 

Sl m~, baygm bir halde t 't M -
·ket hast:_nesine kaldm1m:~. emle • 

Seylanda ft.rhna tahribati 
t Ko1o~~~. 3 - ~Jddetli bir meltem fJr
mbasbi: u un Seylanda muhim hasara 

se e 1yet vermi~ ve ~ehi.r1 . 
1 d ~ erm su ar al-tm a kalmasm1 ve bir"ok 1 . 

k J • " ev erm y1 • 
1 masmt ba1s olmu~tur. 

Y eni bir ltalyan muhribi 
Palermo 3 - Bersaglier torpito h 

ribi, Mare·~al do Bono'nun huzu~ud · 
denize indirilmi~tir. n a 

Y eni bir ltalyan - Yugoslav 
ticaret muahedesi 

Rorna 3 - italya ile <;ekosh)Vakya a
rasmda miitemmim bir ticaret an1~ _ 
mas1 imza edilmi§tir. Bu an1a~ma mu . 
cibince iki tnemleket arasmdaki €§ya 
kontenjam elli milyon kuron nisbetin • 
de artmlacakhr. 

Giilhane doktorlari Uludag. 
dan doniiyorlar 

~ursa 3 (Telefonla) - GUihane pro
fesor ve doktorlarmdan mlirekkeb 68 
ki~i.lik. bir kafile, diin geceyi Uludagda 
geG!rd1kten sonra bugiin ~ehre dondii 
ve Istanbula mi.iteveccihen hareket etti. 

ki ekalliyetler meselesile rne§gul ol - ~~~~~~~--~!!!!_!!"!!!!!!~~~~~ 

maktad1r. Ba,vekil ,ehrimizde 
Ovr gazetes.inde Madam Tabouis, di· 

yor ki: 

cSudetler, Prag hiikumetinin ken • 
dilerine verecegi imtiyazlan tetkik et -
mektedir. Arbk Speaker nazariyesin -
den ve onun veto hakkmdan vazgec; • 
mi§lerdir. SUdetler, Cek meclisinin tek
lif edecegi blitiin §ekilleri reddedebile -
cek kuvvette bir veto hakk1 bulundu
gunu iddia ettik1eri, §eflerine Speaker 
ismini vermektedirler. Fakat §imdi boy
le bir ~efin yerine bir reis ikame etmi§
lerdir. Ayni zamanda her tiirlii toprak 
tahdidi iddiasmdan da vazgec;mi§1erdir. 
Bununla beraber reislerinin yiiksek 
milli miidafaa meclisine dahil bulun -
masm1 arzu etmekte ve kendi diyetle
rinin hususi ahkama tabi olmasmx iste· 
mektedirler. Diplomatik mahfiller, bu 
degi§ikligi !ngilizlerin §imdi Almanlar 
lizerinde Londrada icra ettikleri tazyik
lere atfetmektedirler. !ngilizler, Avus
turya borclan meselesinde Almanlara 
yapbklan kolayhklarm mukabilini bek
lemektedir1er. Bu degi§iklik ayni za -
manda Almanyamn <;ekoslovakyada 
vakit kazanmak hususunda gosterdigi 
arzuya da atfedilmektedir. Almanya -
mn bunu istemesinden maksad, kendi -
sinin Avrupada geni§lemesini istemi -
yenlerin biitiin gayretlerile bu arahk 
<;ek meselesile ugra§makta olmalarm • 
dan istifade ederek Danzig ve Macaris
tanla mesgul olmaktad!r.• (a.a.) 

C KISA HABERLER ) ----* BELGRAD 3 - Bu sabah Bor elva -
rmda bir Fransrz kumpanyas1 tara!mdan 
tesi.s edilen bak1r elektroli.s madenler!n!n 
ac;llh~J. Frans1z - Yugoslav dostlu~unun te
Zahiiriine bir vesUe te§kil etmi§tir. Fransa 
se!1ri meraslmde hazir bulunmu~Jtur. 

_ [Ba~taraft 1 fnct sahttedel 

Kaya ve refikast, Milli Miidafaa V eki!i 
Kaztm Ozalp, Istanbul Komutam Orge
neral Halis Btyiktay, 1stanbul Valisi 
Muhiddin Ostiindag, Istanbul Merkez 
Komutam General lhsan Ilgaz, Emniyet 
Direktorii Salih K1hc, §ehrimizde bulu
nan meb'uslar, ikt1sadi ve mali miiessese· 
ler direktorleri ve kalabahk bir halk kiit
lesi tarafmdan hararetle kar~IIanmi§IIr. 
. Ba§vekil Celal Bayar, nht!mda bir 

muddet tevakkuf ederek kendisini kar§l• 
lamaga gelenlerle ayn ayn konu§IDU§, bu 
arada Limanlar Umum Mudurlugune ta· 
yin olunan Deniz Ticaret Umum Mudii
rii Miifid Necdeti yeni vazifesi dolayi· 
sile tebrik etmi~tir. 

Muteak1ben Ba§vekil, kcndisini Sava· 
rona yatma goturmek iizere nht1mda bek· 
liyen Acar motoriine binerek Haydarpa
~adan ayriimi& ve yatta Biivlik Sefe mU· 
laki olarak Hatay meselesine dair son 
vaziyeti ve has1l olan itilaflann esaslanm 
kendilerine arzetmistir. 

Ba~vekilin birkac; gun ~ehrimizde kal· 
mast muhtemeldir. Celal Bayar, zanne· 
dildigine gore, Fransa ile anla~manm pa
rafe edilmesi masmda hukumet merke ' 
zinde bulunmak ve bunu takiben Hatay· 
daki tatbikata dair icab eden direktifleri 
vermek iizere, birkac giine kadar Anka· 
raya avdet edecektir. 

Milli Miidafaa Vekili de 
Jehrimizd e · . 

Milli Miidafaa Vekili Kaz1m Ozalp 
d11 dun sabahki ekspresle Ankaradan §eh
rimi~e gelmi§, Haydarpa§a istasyonunda 
generaller, 'ali muavini, emniyet direk· 
toru, yiiks"k · tl. eli subaylar tarafmdan 
kar§tlanmt§tlr. 

(~~~A=D=L=t=M==U=S=A=H=A=B=E==~~J liE~ NALINA 
MIHINA 

Avukatlara aid imtiyazlara kar~1 
konulan aQ1r mueyyide 

Denizcilik 

T iirk denizciligi, uzun muddet, 
akmhya ve anafora kap1larak 
bir hayli bocalad1ktan sonra, 

3 -I*' 
Yazan: A. HAYDAR iJZKENT 

§imdi. pupa yelken ilerilemege ba§lad1. 
F akat, memleketi servet ve refaha ula§li· 
racak biiyiik seferin heniiz ba§langicmda
YIZ; sonsuz enginlere yo! vermek iizere 

Avukathk kanunu, avukatlarm hakla- nilsin, yeni bir temizlik dana yap1lacak limandan daha yeni c;1byoruz. 
nm geni~letmi~tir. Evvelce yalmz mah - miydi/ Bunun yap1lmasmda ittifak var- 1908 ink!labmdan sonra, Turk deniz
kemeler ve hakemler huzurunda bir hak- d1r. Fa kat bunu kim ve nas1l yapmabyd!? cilerine muallim olarak getirilen ingiliz 
k1 miidafaa avukatlara mahsusken ver~i !ste burada ~oriisler deihsiyordu. Amirah Gambel Pa§a, mevcud kohne 
komisyonlan, idare meclisleri ve saire gi- Medeni diinyamn baz1 ye!lerinde de- gemilerimize §Oyle bir c;ekidiizen verdik
bi idari kaza salahiyetini haiz mercilerde gil boyle serbest meslek erbabmm tasfiyc ten sonra, Haydarpa§a ile Dolmabah<;e 
hukuki yard1mda bulunmak ve biitiin res- ve tahdidine, hatta blitiin varian yoklan arasmda donanmaya bir gec;id resmi yap
mi dairelerde, nizah ve ihtilafh isleri ta- ellerinden ahmp kap!d1san edilmek j:(ibi hrml§; sonra Mes'udiyenin k1c; giiverte
kib ve miidafaa eylemek dahi avukatlara ameliyelere sahid oldugumuz halde Ti.ir- sinde, meb'uslara hitaben bir nutuk i~ad 
inhisar ettirilmi~tir. Bunun sebebi. ba~- kive Cumhuriyeti. pek asil ve adil hare- etmi§ti. Amiral. parlak sozlerle kendisini 
kalannm cam ve mah kendisine emi1iyet ket etrni~. bir kalem darbesile ve herhan- tebrik eden meb'uslara tam bir diiriistliik
edilecek adamda ilim, ihtisas ve iyi ahlak gi siyasi bir miilahaza ile ikinci bir tasfi- le «Donanmada gordligiinlizu soyledigi
istenmesi, kotli niyetlilerin daimi devlet ye yapmak istememi§tir. 0. dii§unmu§liir niz terakki boyadan ibarettir» demi§ ve 
murakabesi altmda bulunarak cezalan - k' T k d h b k · •u sozJ,.n' 1"lave etmi•t1' ·. 1 iir iye e er~ev ta ii ve anum mec- • • 
dmlabilmesidir. F akat gerek meslek er • raslm takib eder. Mademki bu bir meslek « T arih. bize denizcilikte ileriliyen 
babmm bu suretle kazanc kaynaklannm milletlerin yukseldigwini. denizcilikte ge, 

isidir, oyleyse lay!k olmlyan safralan 
geni letilmesi ve j:(erek meslek sij:(ortasl k d I riliyen milletlerin de battJgwJm gosterir.» endi aile te~kkiilleri ic;lerin en atsm ar. 
usulile c;ah~amiyacaklari ~~:iinlerde kendi- K 1 Milletler, denizcilikte geriledikleri irin anun, faziletin olc;iilerini ve usul yo- ,.. 
lerinin ve olumleri halinde dul ve vetim· I I mi batarlar, yoksa yava• yava• battiklan anm gostersin. hukmlin veri mesi ve in· • • 
lerinin istikballeri korunmas1, daha buyiik i,..in mi denizcilikte de gerilerler? Bu, ay-

hl b I I faz olunmas1 kanuni yolda tekemmlil et- "' 
ic;timai ve a aki ir dlisiinceden i eri ~e - nca tetkik edilecek bir meseledir amma 

tirilsin. (Hikmeti hukfimet) dedi~bmiz bu 
mistir. denizcilikte geri bir millet yoktur ki me-

l k lb. ol~~:un ve adil hath harekete karsi yalmz 
Hayat s;:ostermistir ki ruhu asi • a I deniyette ileri olsun. Biitiin cihangir mil-

hiirmet duyulur. 
zengin olm1yan, adalet mefkfiresile icin- letler denizcidir, biitun biiyiik milleller 
d b. · k d v Bu du•lince ile hareket eden kanun e ates yanm1yan 1r msan, ne a ar a~~:1r • denizcidir, biitiin zengin milletler deniz-
cezalar tehdidi altmda bulunursa bulun- vazu, disiplin islerine aid olarak kanun- cidir. Biiyiik fatihler, beyaz yeleli mavi 

k w b k" ··I"k w da, bir saat makinesi inceligi ve intizami-sun. ursaj:(l ossa otu u yapma~~:a ge- dalgalara binerek ulkeler fethetmi§lerdir. 
le, birbirini muvazenelendiren birc;ok hli- · 

ne bir yo! bulur ve kotliliiklerinin birc;o~u 48 milyon lngilizin kurdugu 480 mil-
cezaSJZ kahr. Avukathk, centilmenlik is- kumler koydugu, merciler tayin ettigi gi- yonluk cihan imparatorlugunun temeli 
tiyen, refah istiyen bir meslektir. Turk bi, aynca ~yle bir madde dahi ilave et- denizlerdir. Hic;bir miistemlekesi olm1yan 
kanun vazu, iyi bir avukat olabilmek meyi faydah gormiistiir: kii~iik Norveci mes'ud, zengin ve miiref-

Madde: 117 - Mevzuu, irtica veya ko-
ic;in, her~yden evvel, ahlakh, kiiltiirlii miinizm olan, yahud milli vahdet ve :;;uur- feb ya§atan, denizciliktir. 
ve refahh bir centilmen olmak laz1m gel- la telifi miimkiin olimyan fiillere muter..!- Denizcilige verecegimiz paralar, de
digine kani olmustur. Ona gore avukatm lik davalari deruhde etmeyi itiyad edenler, nizcilige sarfedecegimiz emekler, hi~ bir 

· 1 k b disiplin takibatma liizum kalmaks1zm Ba-
kazanc kaynagm1 gems etme • ir ziim- ro idare meclisinin talebi iizerine Haysiyet zaman denize atilmi§ degildir. Bun!ar, 
reyi zengin etmek ic;in degildir, belki asil divam kararile meslekten c;likanl!r. c;ok bereketli bir tarlaya atiimi§ tohum
iilklilli ve iyi ahlakh meslek adamlannm Muhitindeki temas ve faaliyetleri itiba- lard1r. Deniz nankor ve basis degildir; 

rile muayyen bir Baro mmtakasr dah111n<le 
yliksek vazifeyi benimsiyeceklerini ve ce· avukatllk yapmalan milli, mesleki ahlak kendisine verdiginizi size, bol bol iade e· 
za mueyyidelerinin giremiyecekleri dart veya menfaat bakrmmdan tecviz edJiemi- der. Zarar ediyoruz diye denizden elini 
duvar arasma vicdan seslerinin daha ko- yenlerln isimlerl, Baro !dare meclislnm ta- ayagm1 c;ekmek en buyiik zarard1r. Pire • 

lebi iizerine Haysiyet divam kararile men. 1 
lay girebilecegini tebariiz ettirmek iste - sub olduklan Baro levhasmdan sllin1r. skenderiye seferlerini ilga etmekle ugrn-
mesinden ileri gelmektedir. Gerek Veka- Kaydr silinenler levhasmdan c;llkanldrk- dJgimlz maddi ve manevi zararlar, §ayed 

b Ian Baro mmtakas1 dahillnde avukatillt h k'k ·k· · b' I' 1 k let ve gerek Adliye E.ncumeni maz ata- a 1 aten varsa, 1 1 yuz m 1ra 1 zarar· edemezler. 
lanmn iyi ahlaka ve rub asaletine ayirdJ- Yukandaki frkralarda yazlll kararl::mn dan c;ok biiyiik olmu§tur. Yanda buaki-
gl parlak sahifeler, her Tiirkiin go~siinii ittihazmdan once cumhuriyet Bal?miidde- lan bu glizel hamleye sarfedilen biitun 

1umu~ 1 ~l·nin mutaleasile alakall avukatm kler I Ide edi'lmegve ba·la kabartsa yeridir. Bununla beraber ka - •• ...., erne • para ar ve e ~ • 
yaz111 mudafaas1 allmr. ·· 1 · 1 h h b 1 • 

nun, avukatlarm murakabe ve tecziye Bu maddeye gore Hays1yet divam tara· nan guze n~llce er, ep e a 0 mu§.ur. 
II · · k d 'I • b' t k' f1ndan verilecek kararlar kat'i olup aley- Simdi i§e yeniden ba§lamak laz1m gele-usu enm o a ar 1 m1 1r surette es 1 -

latlandlrmJ&hr ki vicdan sesini dinlcmi • hinde hi~bir mercie miiracaat olunamaz. cektir. Asii biiyiik zarar, yap!lanm yikll-
Go .. ru"ldu"au·· u"zere bu madde ile kova- m1• olmas!ndad!r yenlerin bu c;ok kuvvetli teknik sayesinde " • · 

barolardan ahlmalan ve mal, can emni - lanan gayeler rejime, vatana ve ahlak Deniz bayrami gecesi, Denizyollarmm 
l'cablartna kar•1 avukatlar1, zaten borclu k tl' U • "d" " Rauf1. Manya yetinin yalmz namuslu ve bilgili adam - • Iyme I mum1 mu uru • 

larla miidafaa edilmesi temin olunmu~ - olduklan vazifelerinde daima titiz bulun- sm ve «lzmir» in guzide kaptam Azi~in 
durmakhr. Avukatm birinci vazifesi ve nazik ve samimi misafirperverligile «lztur. 

Adliye Encumeni, bu maksadla kanu- hatta &ahsi menfaati Cumhuriyete sada - mir>> vapurunda gec;irdigim c;ok h~§ ve 
na, lavihanm ilk &eklinde bulunmiyan kattir. Vatan ve millet borcu, cemiyetin ne§eli bir kac; saat, bana, Egelerin, Izmir, 
pek muhim bir madde ilave etmi~tir. Hii- en miinevver adamlarmdan olmas1 ve lerin Pirede ve iskenderiyede kazanmi§ 

b I . d k ld w u herkesten olduklari bu"yu"k •o"hreti hatulattl. Mer-
kumetin teklifi iizerine konulan bu mad- un ann ne erne 

0 u~~:un n' urn Lutfi gibi, S~id gibi, Aziz gibi ]iya· 
denin metnini yazmazdan once, ufak bir ziyade bilmesi laz1m gelen avukatlar ic,;in k 
tarihten bahsetmek isteriz. en on safta gelir. hi ahlaka gelince. bun· katli, titiz ve centilmen kaptanlar. es i ge-

suz avukathk olamaz. milerle c;ah§t!klan halde, Avrupamn en 
BazJ!ariroizm Turkliikle gurur duy - zengi'n seyr1'sefain •irketlerinin en yeni va· 
d k 1 d h 'd 1 k Avukatl1k kanunu, geni~lettigi her ' 

rna 1~1 ara j:(un er e er <,:e&l mes e te purlari'le rekabet ediyorlard1; Tu.rk ge.mi.-
hakka kar&J avukatm tepesine bir inz1bat 

oldugu gibi avukatlar iGinde de mayas1 leri·n1·n baska vapurlara nas1l teTCih edildt-
kihci asm1s, verdi~H mudafaa inhisanmn -

bozuklar tliremi~ti. istanbulda ba&ka ba&- yamna bir mezar kazmistlr. Bilgili ve gine M1s1ra gidip gelirken bizzat ~ahid 
ka barolar kuran, hila£ polisine u~akhk namuslu vatan evladlarma ~ohretin ve olmu§tum. 
eden, mahkemelerimizi lekelemek istiyen bunun neticesi hakh refahm ufuklan a· Her millet, sirf propaganda ic;in mil-

namussuzlardan bir kismJ, on dort sene k k yonlar harcar. Turk vapurlan, 0 zam~~· 
<,:tktir. Milletin ve adaletin vii se men· Tiirk bayragma ve Tiirkiin medeni kabJ-

evvel (tasfiye) ad1 verilen bir usulle ba- faatlerini hasis menfaatleri ugrunda kir- liyetine en biiyiik propaganday1 yap1yor
rolardan atJlml&lardi. 0 zaman kurtulan- letmek istiyenlerin ise, degi) Baroda, va-

lardl. 
lar ve sonradan girmi~ler ic;inde o ~~:lin Ianda yeri olmamahdir. Ba§ta Pire ve lskenderiye olmak iizere 
buniin ..-refli mesleki hasis emellerle kir- Avukat b' J' ] I I efe ler "' -~ A. HAYDAR lJZKENT ecne I Iman anna, nasi o sa, s r 
letenler, haysiyet icablarmm on safa ge- yapmaga mecburuz. Bu seferleri yapacak 
<,:irildigi ve mudafaa haklannm geni$letil- Son yeni gemileri vakit gec;irmeden 1smarla· 
digi bu mada, barolarda kalacaklar m;y· •J Blrinci ve ikinci yaz1lar 29 haziran, mak lazimdJr. Aylar, seneler gec;iyor ve 
d " Ad t f' h d t hd1'd de 2 temmuz tarihli sayllanmlzdadll'. ,_1 I_r __ m_a_a_s_I_v_e_v_e_y_a_u __ a ____ ·-----:::------:--:--;--- Turk vapurlannm vaktile yaratt1~o. an gii-

(,. k' I J zel hava dag1hyor. Biiylik emek ve mas-

\_ Sehirde diin geecki va a ar rafla elde edilen §Ohretin biisbiitiin unu-
- tulmamasi i(,:in acele etmek lazimdJr. 

Bir tramvay, bir 

otobiise ~arpt1 

Hamile bir kad1n· hafif 
surette yaraland1 

Dun gece, saat tam yanmda Harbiye
de bir tramvav - otobiis carp1smasi ol -

mu~tur. Cok hafif atlatJlan bu musade -
meye aid tafsil$.1 sudur: 

Mac;ka - Beyaz1d hattmda c~l1san 
195 numarah tramvay, depoya g1tmek 
iizere Beyaz1ddan Harbiyeye kadar ~~:el
mis ve Harbivede makasta manevra va· 
PIP Sisli deposu istikametinde ilerlerken 
kar~1dan gelen 3400 numarah bir Beya
zid - Kurtulus otobiisiine $iddetle c;arp • 
misllr. Musademe, cok ani olmus, otobli· 
siin radyotor ve motor k1smi parc;alan -

mis, tramvaym da on camlarJ kmlmJsllr. 
Otobiiste bulunan hamile bir kadm, mu

sademenin tesirile hafif surette varalan
mls, Sisli hastanesine yatinlmi~tJr. Mu • 
sademenin sebebi, bir manevra hatast ve 
dikkatsizliktir. Zab1ta, tahkikata basla -
misl!r. 

Bir 
\J gene ag1r 

surette yaralandi 

Za valh, iki ka vgac1yt 
ay1rmak j~tiyordu 

Diin ak~am Yenikap1da Langada bir 
cocugun ag1r yaralanmasile neticelenen 
bir vak'a olmu§tur. Gece g~ vakit 
yaptrg-tm1z tahkikata gore, hadise, §OY· 
le cereyan etmi~tir: 

Langada Babac;konun bahc;esi ya -
nmda Halil isminde birisi, digei bir a
damla kavgaya tutu§m~. bu kavga bir
denbire §iddetlenmi§tir. Kavgacllan a
yJrmak, dovli§e mani olmak istiyen Mi
hal isminde 18 ya§larmda bir c;ocuk iki 
taraf1 da teskine 9ah~m1§, fakat bu mli
dahaleye c;ok ic;eriliyen Halilin kullan -
d1~ tabanca ile yaralanmt~br. Mihal, 
iki kur§un isabetile yere y1ktlm1~ ve a
gir yarah bir halde Cerrahpa§a hasta -
nesine yatmlmll]hr. Zab1ta, hadisenin 
tahkikin~ el koymu§tur. Sw;lu Halil, 
yakalannu§tlr. 

Turk vapurlarmm ecnebi limanlanna se
fer yapmalan, bliyiik turizm davam!Zln 
desteklerinden biridir. 

~ 

tereddiid etmiyecegiz 
rBastaratz 1 tnct sahttedeJ 

giltere haricinde milletin vekvucud olmA· 
d1g1 inllbamt bnakt!gmi tebarliz ettirdik, 
ten sonra §Oyle devam etmi§tir: 

«- Memleketin, sulhu muhafaza 
mek hususundaki gayret!erimizden vaz 
gec;mekligimizi ve vahim neticeler tevlid 
edebilecek olan tecaviizi bir tam hareket 
ittihaz etmekligimizi istedigini zannetmi
yorum. Hayati menfaatlerimizi mudafaa 
etrnek icin kuvvet i5timalinden ba§ka ca
re olma-digma kanaat getirmedik<;e ~v
vetimizi ihtiyat olarak muhafaza etmek 
lazim geldigi fikrindeyiz.» 

Harb zamamnda ia§e ve takviye me
selelerinden bahseden nazn, donanmanm 
deniz yollannm serbestligini temin ede • 
cek kadar kuvvetli ulduguna dair teminat 
vermi§ ve memleketin harb zamanmda is
tihsalatmi cogaltmas1 laz1m gelecegini i· 
lave eylemi§tir, (a.a.) 
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I KU~Uk ~ hlkllye 
j T ereddiitle ge~en bir Omii-;1 
· Andr• Theurlet'den ~ 

31 ilkkanun ak§ami Jacobus, her va- I bir klrlangt~ uc;U§u siiratile kaybolup 
kit yemek yedigi lokantadan sessizce gittigi ya§a gelmediler. Franceline, ote
~tkarak pansiyon oldu~u evin yolunu kiler gibi §akrak! 0, yirmi sekiz ya§ln· 
tuttu. dadtr; ve hala koca bulamarm§hr. Za -

Yol tenha idi ve bir havagazi lamba - valh klz! Yava§ yava§ pembe yanaklan 
sile aydmlanml~l. i;iimal ruzgA.rt kar - solacak, ve parlak bakt§lan soniikle§e -
§tsmdaki manialan yararak, s1mstk1 cektir. Ne§'eli giilii§ii yerini, hazin ve 
pardesiisiine ragmen arttk gencligin ha- yalruzhg-xn verdigi 1st1rabla klSllan bir 
rareti viicudiinden c;ekilmi§ olan k1rk- t~bessii.me, bir dudak takallusune ter-
hk Jacobus'u donduruyordu. ked~cek! Nihayet butiin bu ac1lar onun 

Evin kap1s1ru acele ile ~ald1. da ba§ma gelecek! .. 
Kap1yx, ev sahibinin k1z1 Matmazel 0 ve onun gibi olan biitiin k1zlara a

Franceline ac;h. Bir elile onlugiinun Clyorum. Onlar daima iyi ka1bll feda
ic;indeki bir y1gm kestaneyi tutuyor ve kar bir erkegi beklerler. Biitiin ic;lerini, 
di~er elinde bulunan lA.mba ile yolu ay- stcakblklarmt, §efkatlerini ve sevgileri-
dmlatlyordu. ni ona bezletme~e haz1rdtrlar! 

Mavi gozlerl canllllkla l§tldtyordu; Peki sefil, sen madem ki, biitiin bun-
siyah sa~h idi. Dudaklanru sevimli bir lar1 biliyorsun; neden Franceline'i al
giil~ ~erc;eveliyor ve bu giil~ yirmi m1yorsun? Neden sen, o :fedakar, temiz 
sekiz ya§mt gostermiyordu; astk surath ruhlu erkek mevkiini kazanmtyor -
kiractya: sun? ~u soguk, donmU§ ocagma, yuva-

- Sizi beklettigim i9in affmlZl rica e- na bir ate§ vermege c;al~xyorsun? 
derim, dedi. lki tnisafirimiz var da... Tatl1, mii~fi.k bir arkada§m yamnda 
Kestane klzartlyordum .. Yllba§l gece • mes'ud olmak i9in el uzatm1yosun? 
sini kestaneleri bir §i§e §arabia tslata • Bu dii.§iinceler onu bulundugu harici 
rak kutluhyacagiZ .. Siz de bize §eref alemden aytrml~h. Sirbrna dogru yukse
vermez misiniz Mosyo Jacobus? len soguk bir urperti onu kendine ge -

Jacobus s1k1lm1§ bir taVIrla cevab tirdi. Ocaktaki ate~ yanm1yordu; pipo-
verd~: su sonmii.§tii. Arahklanan pencereden 

- Te~ekkiir ederim matmazel... ise miithi§ bir soguk giriyordu. 
Kiracmm bu daveti reddetmesi mat- Pencereyi kapatmak iizere ayaga 

mazelden hO§lanmamakta oldugun • kalkhg1 zaman, a§ag1dan gelen §akrak 
dan degildi; bilakis. Fakat evlenme c;a- kahkaha sesleri ve brilhassa France -
gm1 ge~inni§ ve koca gozetlemekte olan line'in berrak giilii.§u kulaklanm hr • 
bu gene k1za kiic;iik bir iimid verme • malad1. 
mek ic;in fazla samimiyetten kac;mtyor- Hala tereddud etmekte idi. Fakat bu 
du. Matmazelin aydmh'k gi.ilii.§U, rna • kanunuevvel gecesinin so~u~u bu te • 
vi gozleri onu miitehassis etmiyor de- reddiidii sildi. 
gildi. Yalmz izdivacdan korkuyordu. 
Bu halile, so~uk su banyosundan ur • 
ken, evvela ayag1n1 suya daldm)' bir 
muddet tereddud gosterdikten sonra 
banyoya dalan kuc;ii.k ~ocuklan and1 • 

Lambay1 ktsarak ve ellerile merdi -
venlere tutunarak kahkaha seslerinin 
rehberligile basamaklan indi ve salon 
kap1s1m vurdu. 

Kap1 arkasma kadar ac;Ildt. 

MEKTEBLER 
Kay1d ve kabul ~artlan 

<;ocuk Esirgeme Kurumu 
~ocuk bak1c1 okulu 

c;ocuk Esirgeme Kurumunun Anka
radaki c;ocuk Baklc1 okuluna 1 temmuz 
938 den itibaren talebe kaydma ba§lan
ml§ttr. Kaytd muamelesine temmuz 938 
nihayetinde son verilecektir. Okul ya
tlh ve paras1zd1r. Tedrisat iki senedir. 
Dersler nazari ve pratiktir. Okulu mu
vaffakiyetle bitirerek diploma alan ba
yanlar Qocuk Esirgeme Kurumunun 
gosterecegi yerlerde iki sene maa§ll o
larak c;ah§mayt deruhde edeceklerdir. 

Okul, yalmz bayanlar ic;indir. 
c;ocuk Bak1c1 okuluna yaz1lma ve a

hnma §artlan ~unlard1r: 
1 - 18 ya~mdan a§ag1 olmamak. 
2- ilkmektebden diploma alml§ ol -

mak. (Ortamekteble lise talebeleri ter
cih edilirler.) 

3 - S1hhati yerinde, ahlak1 iyi olmak. 
4 - Okula yaz1lmak istiyenler (An

karada c;ocuk Esirgeme kurumu mer -
kezi ba~kanhgma) adresine istida ile 
muracaat etmelidirler. 

5 - Kaytd ic;in gerekli olan evrak: 
Mekteb diplomas1, niifus hiiviyet ciiz

dam, s1hhat ve a§I raporu, hiisnuhal 
ilmWhaberi, ucr fotograf. 

Giizel sat'atlara 

gosterilen sevgi 

Hukumet ve Parti bu 
sene 8 bin liraya yak1n 
k1ymette san'at eseri ald1 

nyordu. 
- Te~ekkur ederim, diye tekrarhya

rak merdivene dogru yiiriiyen Jacobus 

Haziranda Ankarada bir resim sergisi 
Ocaktan c;tkan klZll bir alevin etra • ac;tldtgmt evvelce karilerimize haber 

fmda bir siiru gene toplamru~ kestane vermi§tik. Biitun ressam birlik ve grup-

ilave etti: 
- Bana mektub yok mu matmazel? 
- Haytr mosyo .. 
Bu menfi cevab Jacobus'u meyusa -

ne dii§iindiirdu: cArt1k herkes beni u
nuttu; kimse aramivor .. • 

II 
Bu ak§am her ~ey tersine gidiyordu. 

Ocaktaki odunlar fena yamyor ve oda
Yl xs1tm1yordu. Lambanm c;1kard1g1 
1s1k s<>niiktii. Kapmm altmdan gelen 
riizjZarsa, onu iliklerine kadar donduru-

yiyorlardi. Jacobus: Iarmm ve serbest ressamlarm i§tirak 
- Yukandan ne§'eli kahkahalarm1z1 eyledigi bu sergi gec;en hafta zarfmda 

duydum da dayanamad1m, dedi. Yam-
ntzda bana kii~iik bir yer verir misiniz kapanmt§hr. 
Matmazel Franceline? Sergiden BaFekalet, muhtelif ve -

Fakat Franceline'in oturdugu tarafa kaletler ve milli miiesseseler birc;ok 
gozlerini c;evirince istedigi yerin alm- miibayaatta bulunmu§lardlr. 
m1s oldugunu gordii. Yalmz Kiiltiir Ba,kanhgl Giizel San-

Otuz ya~larmda goriinen bir gene, atlar birligine, D. grupuna, Miistakil 
kasabamn orman memuru, gene ktzm Ressamlar Birligine mensub ressamlar
yamndaki 0 yere stmstkt yapt§ml§tl. dan 13 ki§inin eserlerini 1565 lira mu

Gozlerini hiiziinle indirdigi vakit, e- kabilinde satm almt§hr. Bu suretle 

~ yordu. 
vin sahibi ihtiyar kadm, ona, bir sandal- Ktiltiir Bakanhgma eser satml§ olan 
ye uzatarak: san'atkarlar ibrahim c;alb, Arif Bedii, 

- Benj,m yamma geliniz Mos .. J,.~~--F..,ik .. r_et Mualla, Edib Hakln, Ahmed 
cobus, dedi. Size guzel lbir havadisim kl, Raglb, ~efik Bursab, Cemal Tol
var: Birden liki bayram yaptyoruz. lu, Bedri Rahmi, Eren Eyiiboglu, Nu
Franceline'i ormancr Moeyo Sandaux'la reddin, Refik, Nurullah Berk, Mali-k Ak
n~anladlk. Siz de bir kadeh alm ve bu sel ve h•eykelhra~ Ziihtii ile Hadidir. 

Piposunu yakarak dii,s<iinceye ve ken-
di kendine konU§tnaga dald1: 

) Bir miitefekklirin chayatm ak§amt 
e lam basm1 hera berinde ta~lr• diye bir 
n soo:u vard1r. Benim de lam bam art1k yan 

51 
sonuk bir hale geldi. Buna seobeb, bu 
yaln1zlrk, bu kimsesizlik degil de ne

~ dir? i~te bekarhgm akibeti! Her §'E!Y 
1shrab verici; her §ey k1s1r! Tereddiid! 

Ic; Korku! Gencligimde bOyle midim? En 
n tehlikeli tepelere i<;im titremeden hr -
n mamrd1m. Tehlike, korku nedir bil • 
k< mezdim. Fakat ~imdi.. Bu ya§ta her §ey 
d1 beni iirkiitiiyor. Yirmi ya§tmdaki ftr -

satlan kac;tnnami§ olsayd1m, §imdi et
ka raf1m yemye§il bir fidanbk olacakh. 

ve III 
bil Jacobus bOyle dalmi§ dii.§uniirken a-
De ~agtdan ne§'eli kahkaha sesleri yiikseli
lat yordu. Bunlann arasmda bilhassa 

ac;1 
on! 
Ba 
Hi: 
gor ., 

Franceline'in sesi se~iliyordu .. 
- A§ag1dakiler egleniyorlar, diye 

du~iincelerine yeniden dald1. Gec;en se
nen.in ve yeniden dogan y1lm §erefine 
ic;iyorlar. Onlar ic;in gec;en bir sene ve 
yeni gelen bir yxl kederli dii§iincelere 
sebeb olmaz. Henuz, haftalarm, aylann 

mes'ud giiniin §erefine bizimle beraber Sergiden Cumhuriyet Halk Partisi 
i~in! muhtelif san'atkarlara aid olmak uze • 

Ceviren 
F AIK BERt; MEN 

II I II I II Ill Ill 111111 Ill 11111111111111111111 Ill Ill Ill t• I II Ill 

1znik elektrige kavu§uyor 
iznik (Hususi) - iznik halkmm bu

yiik bir derdi vard1. Elektrik! .. Sene • 
lerdenberi bu i§e c;are bulunarmyordu. 
Nihayet Belediye, elektrik fabrikaSl igin 
iki senedir devamh bir c;ah§madan son
ra kaynak bulmu§ ve fabrikay1 memle
ketin garbinde yukseltmi§tir. Cumhu • 
riyet bayramma kadar biitiin tesisat ve 
levaz1m1 ikmal edileceginden her yer 
Cumhuriyetimizin 15 inci y1ldonu -
miinii buyiik bir sevincle kutlarken 
iznik de, nurlu ve hayat verici Cumhu
riyet bayrammda, elektrik nuruna gar
kolarak sevinci iki kat olarak kutla • 
yacaktlr. 

re 1000 lirahlk eser almaktad1r. 
Aynca Dahiliye, Naf1a ve S1hhiye 

Vekaletlerile milli bankalara birc;ok e
serler tavsiye edilmi~ bulunmaktad1r. 
Bu makam ve muesseselerin tavsiye e
dilen eserleri almak uzere bulunduk ~ 
Ian memnuniyetle ha'ber ahnml§ttr. 

Yalmz Giizel San'atlar Birliginin yu
kanda verilen rakamlar haricinde Ba§· 
vekalete, inhisarlar Vekaletine ve ban
kalara sathg1 60 eser bedeli 415Q liraya 
balig olmaktad1r. 

IDIS. 

dol1 Trabzonda yeni bir lise binas1n1n temelleri ·abldi 

Bu suretle resmi te§ekkiillerin, res -
samlanm1zdan ve heykelhra~lanm1z -
dan yaptlklarl mubayaat yekilnu 8000 
liraya yakla~maktad1r. Resmi maka • 
mabmmn, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve milli te§ekkiillerimizin gii.zel san'at
lara ve bu san'atlann miintesiblerine 
kar§l gosterdikleri yakm alaka, yuksek 
himaye ve sahabet eseri buyiik bir §ii:k· 
ran ve memnuniyetle kal"§Ilanmakta • 
d1r. 

HukCimet ve Partiden ba~byarak mil
li muesseselerimize dogru yapllan bu 
san'atseverlik ve hamilik hakikaten 
§iikranlara laytkhr. Ayni san'at a§kl 
daha geni§ manasile ~ah1slara ve butiin 
halka §amil oldugu giin bizde de sahih 
bir san'at inik§af1 ba§lami§ olacakhr. 
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Bir otobiis, az kalsn'i 
yamyordu 

Taksim ~ Yenimahalle hattmda c;ah
§an 3292 numarah otobiis, diin ogleden 
sonra Yenimahalleden Ta'ksime rgelir -
ken Zincirlikuyu oniinde yarunak tehli
kesine maruz kalmi§tlr. 

Otobusiin cereyan kablolan ·birden • 
bire tutU§mU§, ate§ makine k1smma da 
sirayet etmi§tir. Tehlike c;abuk anlll§tl-

lt. ml§, otobus durdurularak ate§ sondu • 
T Tentelatma merasi.m.il}den bir goriinii§ riilmii.§tiir. Otobiisii.n bir lasti~i yanmi§, 
0 · makine ktsmen harasa ugraml§hr: 
S Trabzon (Hususi) - Trabzonun ker olmak lizere Mlifetti§lik, Vilayet er· -·••• 
T gogsi.inde rnuazzam, modern bir kiiltiir kam, memurlan, konsoloslar, rnemleket Cinayetin failleri yakalandi 

tzmit 3 (Hususi) - DO§eme IOOyunde 
Celal ve Nuri isminde iki genci oldu • 
renler yakalanrnl§hr. Bu cinayetin fa
iUeri, ayni koyden 8 ki:jidir. 

Akdeniz sahilinde dinlenen y1ld1zlar 
Maurice Chevalier, Grace Moore, Fernandel, 
Raimu ve diger 50 artist yaz tatilini Fransan1n 

cenub k1ydar1nda ge~iriyorlar 
Nis'ten yazrhyor: 

Akdeniz sahillerinin bugiinkii sakinle· 
rinin k)liemlilerinden M. C?-Ievalier 

4 Temmuz 1938 

·RADYO 
(Bu ak,amki program) 

isTANBUL: 
12,30 pHi.kla. Tiirk rnu.sikisi - 12,50 ha va· 

dl.s ~ 13,05 pHikla Tiirk mu.siklsl - 13,30 
rnuhtelif plii.k ne§riya.tl - 14 son - 18,30 
plillkla dan.s musiki.<;l - 19,15 Bayan N,ne: 
Qocuklara rnasal - 19,55 borsa haberleri -
20 Orinvi(( rasadhanesinden naklen saat 
ayan, Rifat ve arkada.§lan: Hicazkar, kiir
dili - 20,45 hava raporu _ 20,48 Orner R1za 
Dogrul tarafmda.n ara.bca soylev - 21 or
kestra - 21,30 !as11 saz heyeti: ibrahirn ve 
arkad~lan: Hicaz fasll - 22,10 Tepeba§l 
Beledlye bah!(eslnden nakll: Miizlk ve var
yete - 22,50 son ha.berler ve ertesi gUniill 
progrlllrnl • 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar 

21,05 Parl.s CP. T. T.l: Salambo (Re • 
her'ln). 

Biiyiik konserler 
22,35 RcHna I: Biiyiik konser. 
23,25 Liik.senburg: Belci•ka mW~ikl.sl. 

Oda musikileri 
23,25 Miinih: Schubert'in p!yano trio .. 

su: Es = dur. 
23,30 Brltl.sh National: Eskl inglliz rnu

s!ldsi. 
Operet~ 

22,15 Milano: Kornevil'!n canlar1 (Plan .. 
quette'nln). 

Askeri bandolar 
20,15 Laypzig: Muhtelif havalar. 
20,15 V!yana: Muhteli! havalar. 
21,05 Danzig: Nefesli sazlar orkestras1. 

Bir vakitler, F rans1zlann te§ebbi.isile 
F ransanm Akdeniz sahilindeki araziden 
bir k1srn1m Avrupadaki sti.idyolann mer • 
kezi yapmak, yani oralan bir nevi Avru
pa Holivud'u haline getirmek fikri orta
ya at1lmi§h, nedense tutmadr. Hie; §iiphe· 
siz Tulon' dan Manton' a kadar olan nok
talarda pek ~ok giizel yerler mevcud ol -
rnakla beraber ihtimal milli rekabet hisle
ri boyle bir topluluga mani oldu. Fa kat 
Fransanm cenub sahilleri boyle bir faali
yete saha olmaktan uzak kalrnakla beraber 
diger bit mazhariyete nail olmu§tur. Sade 
Fransrz artistleri degil, bir ~ok yabanc1 
yildlZlar da gelip orada rnalikaneler satm 
alm1~lar, yaz tatillerinin bir k1srn1m gclip 
orada ge<;irmege ba§laml§lardu. Mesela 
bundan iki sene evvel Lilian Harey, An -
tib'le Juan les Pins arasmdaki Asrnodee 
vil!asma yerle§mi§ ve biraz bozulmu§ olan 
s1hhatini diizeltmi§ti. Bugi.in de Kan civa
nnda Casa Lauretta'da Grace Moore 
oturmaktad1r. Bu gi.izel sesli kadmm Ka
liforniya sahillerine sadakatsizlik gostere
rek ta buralara kadar uzamas1 hi!t §iiphe
siz herkes gibi onun da hayatta mi.iterna
diyen degi§iklik aramasmdan ne§et etmek
tedir. Grace Moore'un villasmm yakmm· 
da da Maurice Chevalier'nin ka§anesi 
var. Frans1z §arkiclSl orada hem istirahat 
ediyor, hem de bir taraftan ~ok sevdigi 
tav§anlarile me§gul olarak onlan iiretme
ge <;ah§tyor. Daha garba dogru gidersek 
Tulon'da Raimu'yu, Marsilyada Fer • 
nandel'i buluruz. Fakat nemize laz1m .. 
Onlar ya§h ba§h adamlar, ailelerile rahat 
rahat oturuyorlar. Rahatsiz etmiyelim de, 
gene §arka dogru gelelim. Bizim Nis'te 
biraz gezinelim. T abii evvela Promende 
des Anglais' de dola§acag1z. Or ada der
hal gozi.imi.ize «Maison blanche - Beyaz 
ev» c;arpar. Beyaz ev Gaby Morley'indir. 
S1k s1k kendisine tesadiif ederim. Ge<;en
de gene kar§lla~ml§tlk. Nis'in giizelligin

mege davet etti. D1§andan 50 senelik ka
dar ya§h gorlinen bu bourgesis ikametgii-
hmm i~erisi biitiin asri konfora sahibdir. NQBET~i ECZANELER 
Ayni zamanda glizel bir bostam ve mey-
va bah<;esi de var .. 

Biraz ileride F aquel Meller' in ihtifaga
hi .. Bilmem Raquel Meller'i hat1rhyacak 
ffilSlniZ? «~ahane menek§eler» le «Vio -
lettera» filimlerini gozlinliziin online ge • 
tirin .. Vaktile beyaz perdenin kuvvetli 
artistlerinden biri olan bu lspanyol kadm1 
hemen nazanmzda canlamr. Villasmm a· 
dt «Saadet ko§kli». Acaba her tiirli.i san· 
at faaliyetinden elini, etegini <;ekmi~ olan 
Raquel burada cidden mes'ud rnu? Y ok
sa diinya seyircilerinin kalbini bedii heye

canlarla doldurrnakta devam etmegi «Sa
adet ko§ki.i» nde sakin sakin oturmaga ter
cih rni ederdi. Orasm1 Allah bilir. Neyse 
ge~elim .. «Paris damlan alh» na gelelim .. 
T abii bu ismi ta§lyan evin kime aid ola
cagmi tahmin edersiniz.. Sevirnli artist 
Albert Prejan'al .. 

Bu gece §ehrimizin rnuhtelif semtledn .. 
deki nobetci eczaneler §Unlardtr: 

istanbul ciheti: 
Eminoniinde (Hiiseyin Hii.snii), Alerndar .. 

da. (Abdiilkadlr), Kiiciikpazarda (Bensa ~ 
son), Kumka.p1da (Belkl.s), §ehzadeba~mdal 
(i. Hakki), Karagii.mriikte (Suad), Aksa "' 
ra.yda CE. Pertev), Fenerde (Vi tall), Sa "' 
matyada (Teofilosl, Baktrkoyde (Merkezl', 
§ehrem!ninde (Hamdi), Eytibde (Hikrnet 
Atlarnaz) eczanelerl. 
Bey~lu c!heti: 
TUnelde CMatkovi((), Yiiksekkaldmmdai 

(Yenikopulosl, Osrnanbeyde (§ark Mer ~ 
kez), Taksim Parmakkap1da (Kemal Re .. 
bull, Galata To~ular caddesinde (Yi;;:e .. 
pulos), Kas1mpMada CVasif), Hal1c10glun .. 
da CBarbud), Ortakoy, Arnavudkoy, Bcbek! 
eczaneler!. ' 

Kad1koy Moda caddeslnde <Bahaeddlnl, 
Pazaryolunda (Rifatl, Biiytikadada (§lnas.f 
R1zal, Heybelide (Ha~k), ti'skUdarda. (0_. 
mer Kenan), Be§ikta~ta (Vidinl, Beyko:z:; 
Pa~abah"e, A. Hl.sar eczaneleri. 

den bahsediyorduk. Daha 'ileride «Givia Mia» yukseliydr .. -

Buras! Sacha Guitry'nin amrna, iistad • Yenibir teselibiis - <;ocukken, dedi, en bi.iyiik gayem 
ayd~ 40d rh~nk kazanabilrnek ve Niste 
oturabilrnekti. <;ok §iikiir gayerni elde et -

Pariste «Champs ~ Elyses'nin tarihi» ni ' 

tim. 
Ben sakinane cevab verdirn: 
- Hem de kazancm1z birka<; yi.iz mis

li fazla olmak iizere. 
Gi.ildii ve beni beyaz evde bir ~ay i<;· 

<;evirmekle rne§gul oldugu i<;in i<;erisi bo§!. 
Zannederim ki yoruldunuz .. Biraz da

ha dola§mak, bizirn ~irketi Hayriyenin 
dilenci vapurlarma donecegiz.. Diger a· 
§inalan da bir ba§ka zaman ziyaret ede-
nz. 

Fransanin «Kelle adami>> nasd 

Piyer 1\'Iatyo'yii ihtiyar anne ve babas1 araba ile gezmege gotiiriiyor, 
kosede Matyo yaZl yaztyor 

Fransanm Britanya taraflarmda I maz, marangozlulk yapar. Vak1a, yapbg1 
Morlbihan eyaletinin fakir bir koyiinde i§ler, c;ocuklara mahsus oyuncak e§ya
Piyer Matyo isminde bir koylii ya§ar. dan ibarettir ve marangozlarm kesip bi
Bu adam, ko~z;_ bacaks1z, yalmz bir c;ip kaba taslak olarak haz1rlad1g1 e§ya
kafadan ve bii govdeden ibaret, kutiik nm piiriizlerini almakla iktifa eder. La
§eklinde bir bic;aredir. kin bu oyuncaklar1, koylii ziyaret eden 

Piyer Matyo, diinyaya geldigi zaman yabanc1lara oldukc;a yuksek fiatlara sa-

ingilizler Ankarada 
Arkeoloji mektebi 

a~acaklar 
Avarn kamarasmm 29 haziran celse~ 

sinde meb'us Loftus Ba§vekilden §U su• 
ali sormu~tur: 

«- !ngiltere Kralhk bi.ikurneti An .. 
karada bir ingiliz Arkeoloji mektebinin 
tesisi i<;in H.fi derecede mali muavenette 
bulunrnag1 derpi§ etrni§ rnidir?» 

Ba~vekil narnma Hariciye Miiste§ari 
Butler ~u cevab1 venni§tir: 
«- Tlirkiyede bir !ngiliz Arkeoloji 

- erkezinin tesisi bazt hususl e§has tara • 
;1dan derpi§ edilmektedir. Fa kat bunun 

mi.ite§ebbisleri mali muavenet i<;in henliz 
resmen hiikurnete rni.iracaat etmemi§ler .. 
dir.» 

Meb'us Loftus yeniden §U suali sor• 
m~tur: 

«- Boyle bir mektebin tesisi Tiirki• 
yedeki salahiyettar mehafilce mernnuni .. 
yetle kar§tlanacagmdan muhterem rnii~ 
te§ar haberdar m1d1r ?» 

Mister Butler: 
«- Boyle bir mektebin tesisine veri~ 

len ehemmiyetten haberdar bulunuyorurn» 
derni§tir. 

Osmanh Bankaa1 
!LAN 

istanbul bankalan, kasa ve gi~eleri .. 
nin atide gosterilen saatte ac;1hp kapan• 
masma miittehiden karar verdiklerini, 
muhterem mii.§terilerine ilanla §ere£ 
kesbeder: 

Adi giinler: Saat 8,30 dan 12,30 a kad-r 
Cumartesi: Saat 8,30 dan 11,30 a kadar 
Bu evkat, 4 temmuz 938 pazartesi gii· 

niinden ba~hyarak diger bir .i§'ara ka· 
dar mer'i olacakttr .. 

NOVOTNi 
kendisini muayene eden doktor, bir ay tarak hayli para kazamr. Serin ve golgeli bah~esinde 

Nu abidesinin temelleri binle;ce halkm huzu- te§ekki.illeri ve ileri gelenleri ve yiizlerce 
kin di rile ve c;ok parlak bir torenle atild1. halk ham bulunmu.§tur. Torene masile 
tenm 54 y1lhk eski lise bina.;mm yerinde da- Ki.ilti.ir 'mi.i§aviri Mus-tafa Re§id Tarak
Asyac ha geni§ bir saha iizerinde kurulacak olan ~10glu, Vali Sezai Uzaym <;ok heyecanh 
nusyao bu kiiltiir abidesi Cumhuriyet hiikumeti- ve gi.izel nutuklarile ba~lanm1~ ve Urnurni 
rr:inyo nin Trabzonda 250 yatakh muazzam miifetti§in c;~k alkt~lanan nutkundan so?-
bner c h d 'k' . b' 'd' ra temele krrec konrnu~. kurbanlar kesii-
d. H astane en sonra r rncr rr esen rr. . . t "t hh'd' t L d h 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko~e

bll§l 9Xl7 metre eb'admda bir arsa 
sahhktlr. Sultanahmed K.abasakal 
Mumtazbey apart1mam 1 numaraya 
muracaat. 

bile ya§am1yacagm1 s6ylemi§ti. Doktor Piye M t .. b"t" h I' · · b .. 
"1 l' h l' 1 M .. k" "k r a yo, u un a a lSlnm· ro • "gv le konserl• 0 -~ 1 d'~Y 1 za~an ° mu§, atyo, ut:: ton dili konU§tugu koyunde frans1zca V 
vucu une ragmen ya§arnl§br. Bugun b .1 • 
altml§ iki ya§mdadtr. 1 en yegane ~ah1shr. Hatta okur yazar, 1s .. • O .. .. • m1~ ve m§aa mu ea 1 1 araun an a· 

_ T emelatma toremnde <;uncu Umum1 Zlrun ]imonata ve pastalarla izaz ve ik-
edebiv rniifetti§ T ahsin Uzer, Vali Y ahya Se- ram edildikt.t,n sonra to rene nihayet ve
kavdec zai Uzay, Ba§rni.i,avir Nizameddin Ata- rilmi¥ir. 

~~r::Acele Edl·n·1z 196 Lirahk 32 giinliik 
· Seyahatin pasaportlara yapahyor. 

Matyo, anadan dogma pek c;ok sakat- yaz1s1 da okunakhdtr. Bu i§i de di§leri I T A B L D 0 T : 
lar gibi, kollarmm ve ellerinin gorecegi arasma svkt~hrdtgi bir kalemle yapt1g1- 4 kap 75 kuru~ 

vazifeyi agzma yiiklemi§tir. BO§ otur - m soylemege bittabi hacet yoktur. 1---------------·· 
Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, 
<;ekoslovakya, ltalya, Yunanistanm biiyiik 
~ehirlerinde pasaport, Vizeler, Otel, Y emek 

Tren, Vapur ve Gezmeler 

Gldlt 

23 Temmuz 
D6nut 

24 AQustos TAGalatas ar•1 
lstanb ul 
Telefon : 

44914 



mus--

ven~ 

Omriimiin kitab1ndan: 

Bulgaristanda 

kooperatif~ilik 

Kooperatifler koyler i~in 
~ok faydah oluyor merak sard1m ? • Spora nasd 

------ Sofya (Hususl) - Bulgar Koopera· 
tif ve Ziraat BankDsmm 193 7 senesi ra
porunu tetkik ederken nazan dikkati c;e
ken ba§ltca mevzu, Bulgaristandaki koy 
kooperatifleri ve bunlann gostermekte bu
lundugu geni§ inki§aflardtr. 

Sene 1882: Aradan ~imdi tam elli be§ 
sene gec;ti. Galatasaraya yaztldtgtmm i.i
c;unci.i veya dorduncu gi.ini.i bir sabah bir 
Rum mubasm erkenden bill miitaleaha
nelerin onundckt koridora iki§er, iki§eT 
dizdi. A sker gibi franstzca: ileri! Ku -
mandasmt vererek yiiriittii. Merdivenler -
den indik. Bahc;enin bir ko§esinde sun
durma gibi i.istii kapah bir yere gotiirdi.i. 
Ktrk kadar c;ocuk bu, altt kum do§eli, et
raft yuksek duvarlarla c;evrilmi§ yere gi -
rince §a§akaldtk! T avandan sarkan iple
rin ucunda salmcaklar, halkalar, bir ta -
rafta ip merdivenler, duvarlann boyunca 
ince demirler, daha bilmedigimiz, gorme
digimiz bir taktm aletler vardt. 

Biraz sonra ba§t ac;tk, sac;lan giizel ta
ranmts, beyaz keten pantalonlu, laciverd 
ceketli, sart§tn, ince ac;tk kumral btytkh 
bir adarn kar~Imtza geldi, ba~ile bizi se
lamladt. 

Ye ilk soz olarak: 
- ~ocuklar burast nedir, biliyor mu

sunuz? dedi. 
Hic;biri~iz bilemedik. Hepimiz de 

boyle acayib bir yere ilk defa geliyorduk. 
Cevab <'lamaymca: 

- Burast cimnastikhanedir. Burada 
vucudiinuzii kuvvetlendirmek ic;in ~u de
mirlerde ta)im]er yapacak, ~U ipJere, §U 
smklara ttrmanacak, §U halkalarda, §U 
trapezelerde sallanacak, biraz buyudi.igii
niiz zaman §U ko§ede duran gii lleleri kal
dtracaks:mz! ~ah~a, c;ah§a, ugra§a. ug -
ra§a benim gibi kuvvetli olacaksmtz I An
ladtmz mt? dedi. 

~abucak mtmdan ceketini attt. Ktsa 
kollu bir faniladan kaltn paztlan meyda
na c;tktt. Gene bizlere donerek: 

- Gelin, §U kollanmt yoklaym baka
Ytm; dedi. Utana, utana bir iki c;ocuk ya
nma yakla§tt. T a bit ben de ko§tum. Ho
camn koluna dokundum. T a§ tan daha 
sertti! «Bakmtz size bazt talimler yap a -
Ytm da cimnastigin ne oldugunu anlaym» 
dedi. iplerden birine c;arc;abuk c;tktt. Yiik
sekte astb olan sahncaga oturdu. Sallan
dt, sallandt, birdenbire viicudiinii htzla 
arkaya attt ve tepesi a§agl ayaklannm bi
leklerinden sarktl. Hepimlzin yuregimiz 
agztmtza gelmi§ti. A~agt dU~ecek sand1k. 
Daha ball marifetler de yaptt. Hulasa o 
giin bize hem cimnastigi, hem kendini 
sevdirdi. 

Bu zat F aik Beydi. Geni§ omuzlari, 
iri paz1lan, giiz,el ve sevimli yiizii, beyaz 
inci gibi di§leri, nihayet samimt soz1erile 
hepimizi kendine meftun etmi§ti. 

F aik Beyr ,;>imdi ya§t sekseni bulmu§, 
sag iken gozlerini hayata yummu§, yani 
gozlerine perde gelmi§ olan bu asil, bu ne
cib, bu mi.istesna §ahsiyeti, Turk trkma 
§eref veren bu insan giizelini yanm asra 
yakm Galatasaraydan ge)ip gec;en biiti.in 
bir neslin munevver gencligi tanu. hte 
ben de onu sekiz ya§mda iken tamdtm 
0 zaman yirmi be§ ya§larmda bir deli ~ 
kanh idi. 

Faik Bey mektebi kendi evi aibi 5 r ~ I d ~ . . ., ever. 
yocugu o rna tgt l<jlll her talebey' k d'-

!Ad b'J' d' 0 I en I 
ne dev~~ I tr kt. b yalmz cimnastik hoca-
Skl. f eg1 • ? m

1 
e. tde de her§eydi. T evzii mi.i

a at restm erm e sm1f birin '] . . .. . ']A ct enm onun 
gur ses1 1 an eder. Mekteb . t'l . . 'd d . gezm 1 enm o 
1 are e erdt. Haftada ik't d f b hi 
b. · .. k e a sa a an 

tzt muza ereden ci 'kh 
d"kl . k' mnastt aneye gotiir-
~ hen. va It ben adeta bayram ederdim. 

a a tlk gunlerinde smklann , dii~ ..... 
iplerin tepesine kadar c;tk , 'b ~Urnlu 
dum B . b . mavt ecenyor ~ 
P kl:~. e~m u c;evtkligim, bilhassa goz-
1 e .tg~m. ocamm dikkatinden kac;madt 
smimt btlmiyordu amm .. .. .. b II . · . H a yuzumu e e _ 
mt~h: ocamm: 

- Ha.ydi bakahm kuc;iik! 
Demestle be 1 1 Y I n a et ere sanhyordum 

, a§Iffi a miitenasib olmtyan tehJ'k ]' , 
ltmler yapt d r I e 1 ta -yor urn. yok germed k" .. "k b I . ..- en u~u-
cu oyum a Clrnnastikte stmfm el b 
olmu§tum. e a§tst 

Senenin sonu geldi. Hem ha 1.. h 
Id 

~ . . Y az, em 
yar~m.az o ugum Jt;m stmf1 guc;lukle ge-
c;ebtldtm. Gene o devirde adetti h l 
b .. "k 'ld k bd ' er Yt uyu tah e me te e tevzii mukAf t 

· · I d 0 a a merastmt yapt tr 1. giin Mabeynd 
buyiik adamlar gehr, her taraf bayraklae~ 
Ia donamr, mektebin buyi.ik demir kap:
lan ardma kadar ac;tltr, yolun iki tarafma 
Ytld!z saraymm Arnavud ve Arab asker
Jeri dizilir. Sag bahc;ede kurulan kar§thklt 
tribunlerin bir tarafm1 c;ocuk babalan, di
gerini siyah pec;eli, siyali c;ar~afh kadtnlar 
doldururdu. 

Biz talebeler birbiri ardmca dizili uzun 
Yemekhane malarma otururduk. Orta 
yerde ye§il ortulii buyi.ik bir masanm iize
rinde ktrmizt ye§il kordelalara sanh yal
dizlt kitablar istif edilir. Bir taraftan mt
ztka Iatif havalar c;alardt, merasim ba§
larken ortahg1 derin bir sukut kaplardJ. 

F aik Bey siyah redingotile ortaya c;1-

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

kar, onun giir sesi stmf birincilerinin isim
lerini ilan ederdi. 

Agustosun steak bir giinii idi. ~ocukla
nn ekserisi mektebin verdigi davetiyelerle 
analanm, babalanm, yakm akrabalarmi 
getiRni§lerdi. Smtf arkada§Im 299 Emin 
lalasile giderken bize ugraytp beni de al
mt§h. T abii annemi gotiirmedim. Cunl..i.i 
hic;bir dersten birinci c;tkmama veya mii
kafat almama imkan yoktu. 

Merasim ba§ladi. F aik Bey birincile -
rin, ikinci ve ii~i.inciilerin isimlerini biter, 
hirer okumaga ba§ladi. Birincilere yaldiz
b kitab, ikinci ve ii~iinci.ilere zikri cemil 
denilen varakalar veriliyordu. Once mek
tebi bitiren son smtf, sonra be§inci, sonra 
dordi.incii boylece yukandan a§agt c;alt§ -
kan gender, parlak zekalar te§hir edili -
yordu. 

hte hocanm giir sesi t;mladt: 
- Altmct stmftan 151 Miinir Efendi, 

FranSIZ edebiyatmdan miikafatl ~ak 
§ak .. 

Soluk benizli, ince yaptlt, mahcub ta
vu!I, gozleri yerde Munir Efendi ortaya 
kadar ileriledi, koltuklan dolduran §:§ -
man bi.iyuk adamlara yerden bir temenna 
etti, kendisine uzattlan yaldtzh kitabt al
dt. T ekrar bir temenna edip ~ekildi, fa
kat daha yerine oturmadan ayni gi.ir scs: 

- Miinir Efendi cografyadan iki de
fa miikafat! Miinir Efendi ayni merasim
le ikinci kitab1 altrken her taraftan gene 
el §aktrtdarile takdir edildi. Miinir Efen
di tekrar c;ekilirken, goklere dogru yukse
len ses, Munir Efendi tarihten iic; defa 
mi.ikafat! El §aktrttlan gittikc;e kuvvetle -
niyor, miikafatlar c;ogaldtkc;a davetliler 
co§uyor, M iinir Efendinin gururu yi.ikse
liyor. Bizim de alkt~lamaktan avuclan -
mtz pathyordu. Miinir Efendi be§, altt, 
yedi de fa mukafat! 

Bolece her s1mfm muhtelif derslerden 
mi.iteaddid mu.kafat alanlanm ttpkt bu -
gi.in stadyomlarda futbol mac;lannda go! 
atqnlan halk nastl candan alkt§hyor, on ~ 

!art el i.istiinde ta§tyorsa, o zaman da k.dfa 
idmanlannda birinci c;tkanlan el §akirtiia
rile takdir ediyor, onlan herkes birbirine 
parmakla gosteriyordu. 

Bilmem nastl oldu. Ben boyle agz1mm 
suyu akarak miikafat alanlan dalmt§ ~ey
rediyordum. Birden F aik hocanm sesi 
yiikseldi: 

- 412 Selim Sun! 
Aman bir yanh§hk olmasm. ~iinkii ol

sa olsa ben ancak yaramazhktan birinci 

~tkabilirdim. Evet benim ismimdi. 412 
Selim Smt cimnastikten miikafat! 

Y erimden fuladtm. Ayaklanm dola -
§a, dola§a ortaya c;tkttm. Y erden temen
nayt yapttm, yaldtzlt kitabt altp yerime 
dondiim. 

Arttk sevincime payan yoktu. Eve gi
derken hep herkesin bu ktrmtzl kordelaya 
bagh kitabt gori.ip beni tebrik etmesini is
tiyordum. 

Eve geldik, daha sokak kaplSindan 
girerken: 

- Anne, anne, bak bak, miikafat al
dtm! 

Dedim. Nur ic;inde yatsm zavalh ana
ctgtm sevincinden agladt; beni kucakla -
dt, optii, dizlerine oturttu: 

- Y arabbi sana bin §iikiir, bana bu -
giinii de gaster din! 

Diye dualar etti, berhudar ol oglum, 
in§allah babanm yerini tutarsm I dedi \'e 
sordu: 

- Soyle bakaytm hangi dersten birin
ci c;tktm da bu yaldtzh ki t.abt verdiler? 

- Cimnastikten anne! Cimnastikten! 
Sen beni mektebde gorsen §a§arsm I Ben 
yuksek smklarm, iplerin ta tepesine bir ne
feste c;tkiyorum, demirlerde trapezede 
bacaklanmdan tepea$agt sarktyorum, da
ha neler, neler yap1yorum. 

Annemin bakt~!an degi&ti, yuzii ek&i
di. Nes' esi kac;tt. T ers, ters yi.izume bak
h ve beni iterek: 

- Haydi c;ekil karstmdan I Beyhude 
sevinmi§im! Y az1klar olsun, ben seni 
mektebe okusun, adam olsun, diye ver -
dim. Smklann tepesine ttrmansm diye, 
degill dedi. 

Bursada tiitiin satl§larl 

Bu hususta bir fikir verebilmek ic;in 
Bulgar koy kooperatifleri hakkmda baz: 
rakamlar zikredelim: 

Koy kooperatifleri i~inde mai kredi 
kooperatifleri birinci gelmektedir. Bu ko
operatiflerin inki§af sahalan koyli.iye kre
d! ile mal malzeme, alat ve edevat temin 
etmek; sat!§ magazalan ac;mak ve koy 
mahsullerini imal ederek bunlara pazar 
bulmakttr. Bu kooperatiflerin merkezi 
Bulgar Ziraat ve Kooperatif Bankasma 
bagltd1r. Mevcud kredi kooperatiflerin -
den 224 i.i 1937 ~enesi zarfmda peynir 
ve ka§ar imalathaneleri ac;m1§ ve azalan 
tarafmdan istihsal edilen sutleri bilvas1ta 
i§letmi§tir. imal edilen peynir iic; milyon 
578 bin 620 kilogramdtr. 997 bin kiisur 
kilogram da ka§ar peyniri imal edilmi§'" 
lir ki, bu, Bulgaristandaki umumi ka§ar 
istihsalinin yi.izde 43 iini.i te§kil etmekte
dir. 

Ztral kredi kooperatifleri bundan rna
ada azasmm istihsal ettigi yumurta, mey~ 
va, sebze ve iiziim gibi koy mahsullerini 
de satmak i§ini organize etmi§tir. Koope
ratifler, merkezlerinin direktifile yapttk -
Ian bu i§te 47 milyon 447 bin yumurta, 
1245 vagon meyva toplamt§ ve bunlart _ 
pazarlara sevketmi~)erdir. 

Bugiin Bulgaristanda organize edil ~ 

mi§ 1600 zirai kredi kooperatifi vardtr. 
Bu kooperatiflere aza olanlarm miktart 
da 150 bin kiisur ki§iden ibarettir. Bu a
zanm kooperatiflere yatJrdtgt azahk mev
duat yekunu 333 milyon 740 bin 177 
levad1r. !htiyat akc;e olarak kooperatifle
rin 56 milyon 13 bin 880 levast vardtr. 
Bulgar Ziraat ve Kooperatif Bankasl 
bunlara 679 milyon 177 bin leva kredi 
vermi§tir. Fa kat kooperatifler bu yeku
nun yalmz 522 milyon 455 bin levasm
dan faydalanml§ ve miitebakisini c;ekmek 

15tlrannda kalmami~lardtr. 
1kinci derecede ehemmiyeti haiz olan· 

Jar, koylerdeki istihsal kooperatifleridir. 

Bunlar arasmda birinciligi alanlar §arab 
imalile ugra~an kooperatiflerdir, Bunlann 
mecmuu 19 dur. 1937 senesi zarfmda bu 
kooperatifler on mi!yon 600 bin kilogram 
iiziim alarak altt buc;uk milyon kilogram 
§arab imal etmi§lerdir. Banka, bu koo~ 

peratiflere yardtm olmak uzere §erab 
mmtakasmda dokuz aded §arab deposu 
meydana getil'!l1i§tir. Bunlar, modern bir 
§ekilde yaptlmt§ izbelerdir. Bu sayede 
Bulgar tipinde orijinal bir §arab imal e

dilmektedir. 
SayiSl 154 ii ge~en koy orman koope

ratifleri de ihmal edilmiyecek bir ehem
miyetj haiz buJunan koy kooperatiflerin
dendir. Bunlann da bir merkezleri var
dtr. Bu kooperatiflerin vazifesi, orman
lan muhafaza etmekle miikellef bulunan 
miiesseselere azami derecede yardun et

mek ve bu sayede ormanlardaki kereste
lik ve yaktlacak agaclardan istifade eyle· 

mektir. 
Biitiin bu kooperatiflerin Bul~ar koy 

kalkmma davasmdaki onemli rolleri pek 
bi.iyi.iktiir ve bunlar her ytl artmaktadir. 
Son ytl zarfmda Bulgaristanda yeniden 
I 5 siit mamulat kooperatifi, be§ sebze 
kooperatifi, bir ipekbocegi ve dokuz muh
telif tip koy kooperatifi kurulmu§tur. 
I 93 7 zarfmda I 42 aded zirai kredi koo-
peratifi tesis edilmi~tir. 

Y eni Johor Sultani 

Bursa (Hususi) - Burada tlitiin sa -
h§lan devam etmektedir. Miistahsil e
lindeki tiitunlerin sati§mdan ba~ka tiic
carlar arasmda da bi.iyi.ik parti satl§laTI 
olmaktadtr. Binlerce balya tiitiin Av - ~ 

! 

rupa firmalan hesabma satm almmt§ - Johor Sultam i,brahimin eSki kansl-
h.r. m bo!?adtktan sonra bir kabarede artist 

Havalar kurak gittiginden tlitiin eki- olan Mis Lvdia Cecly Mill'le evlendiiF-
mi ~inde biraz zorluk !;ekilmekte ol - ni ya:'!nu~ · 'li sultanm Singapur'da 
dugu bildirilmektedir. ahnml§ bir esnu.ni dercediyoruz;. 

.t 

Hataydan rOportajlar 

Orgeneralin mihmandar1 Franst:z binba§ISl kadehini 
Tiirk konsolosu ~erefine kaldmyor 

Askeri heyetimiz §erefine Sogukolukta verilen ziyafette 

arkada Iarile gilrii~iiyor 

Nihayet diikkanlanru tekra:r a£an Usbeci taraftadarmm magazalan 

KO ~,; 

PENCERESiNDEN 
Cinci Hoca 

ll..-.Jt o&uma gittigi ic;in miinasebet 
lf"IJ dii$tiikc;e dostlanma soylemek~ 

ten, siitunuma da g~irmekten 
kendimi alamadti:bm bir ftkra vardtr. 0-
kuyuculanmm yuksek miisamahasmt di~ 
liyerek i$te tekrar ediyorum: 

Biiyuk kumandan, biiyi.ik idareci ve 
biiyuk cihangir Aksak Timurun bir yay
lakta ~ayirlatilan en gozde atlan seyisle
rin dikkatsizligi yiizunden bey lik c;aytr 
stmrlanm a~arlar, biti~ik c;ayua girip ot
lamaga baslarlar. Meger bu c;aytrhk o 
devirde yiiksek un almt& hocalardan biri
ninmi&. Onun u~aklan ya efendilerinin 
nufuzuna guvendiklerinden, yahud ya ~ 
banct atlann Aksak Timura aid oldugu~ 
nu bilmediklerinden bu tecaviiz kar~tsm
da sinirlenirler ve cihangirin gozdelerini 
c;alakamc;t kovduklan gibi bu hale kar~l 
'koymak istiyen seyisleri de mukemmel 
surette pataklarlar. 

Soylemege li.izum yok. Mesele biiyi.ir, 
dedikodu c;ogahr, atlarla seyislere attlan 
kamc;1 bii:ruk cihangire attlmt~ gibi telak~ 
ki olunarak heyecanh miinaka~alara yol 
ac;thr ve nihayet i~ Aksak Timurun kula
gma aksettirilir. Basit bir c;ayu kavgasmt 
devlet ve hiikumet &erefi meselesi haline 
sokmak istiyenler biiyiik hukiimdara ~u 
bic;imde bas vururlar: 

- Att dogemiyen semerini doger. Su 
halde at! dogen de sahibini dogmii& oiur. 
Miisaade buyurun da c;aytr sahibi molh.
Yt zindana atahm, ba~kalarma ibret gos
terelim. 

Bi.iyi.ik cihangir sakin sakin bu tenirli 
sozleri dinledikten sonra gi.iliimser ve ~u 
cevabt verir: 

- Dediginiz mollanm eserleri benim 
hududlartmm dismda okunuyor. Boyle 
bir adamt ben nas1l cezalandmnm? 

*** 
Molla Gi.irani bir gun F atih Sultan 

Mehmede ktzarak bu ftkrayr anlatJr ve 
sonunda ilave eder: 

- Benim de eserlerimi Mtmda, Hi
cazda, Hindistanda okuyorlar. Serefime 
uygun sayg1 beklemek hakk1m de gil mi? 

F atih, parlak bir kahkaha savurarak 
cevab verir: 

- 0 mollamn, der, eserlerini Hicaz~ 
dan, Mrmdan, Hindden, Efgandan kiime 
kiime a~tklar gelip yalvara yalvara ahr
lardl, memlek~tlerine goti.iri.irlerdi. Siz 
ise zahmet edip eserlerinizi Hicaza, Mt
ma gonderiyorsunuz. Bu farkt da hattr~ 
latmak benim hakktm degil mi? 

Aziz okuyucular! .. Ben de Moll a Gii
raniye benzemekte iste mahzur gormii ~ 

yorum, kendi eserimin reklamm1 gene 
kendim yaptyorum ve «Osmanh Raspo
tini Cinci Hoca» adile Curnhuriyet sii -
tunlarmda tefrika oltinan eserimin kitab 
halinde bas!ldigmt size haber veriyorum, 

M. TURHAN TAN 

ingilterede askeri 

maltimattn 

if~ast giiriiltiileri 

Hukumet buna dair 
kanunu tadil edecek 
!ngiliz Avam Ka

marasmda milli mii
dafaaya aid esrann 
if§aSt meselesi, giin -
den giine ehemmiye
tmt artJrmaktadu. 
Hadiseye sebebiyet 
veren M. <;;orc;il'in 
damadi gene meb'us 
Dunkan Sandi, Har
biye N azm Hor 
Beli~a'ya hitab eden 
istizahmda, orduda 
mevcud hava defi 
toplanmn miktanm 
sormu~tur. istizahna
mede, ancak bes ki$i 
tarafmdan bilinen 

Meb'u.~ Diinka:t 
Sandt 

son derece mahrem bazt tafsilat ve ra· 
kamlar bulunmaktadtr. 

!f§a hadisesinin adliyeye intikali iize -
rine M. Sandi'yi davet eden miiddeiurnu
mi, bu malumatm membatnl soylemesi 
ic;in ISTarda bulundugunu inkar etmekte ~ 
dir. 

Avam Kamarasmm, bu meseleyi adli
yeye tevdi hususunda fazla istical goster
digi kanaati beslenmektedir. 

Devlet esranna clair olan kanunun ta• 
dili ihtimali vardtr, Bundan maksad, te§'" 

ril mi.imessilleri, mevkilerile kabili telif ol~ 
mtyacak sorgu ve tahkikat gibi muamele~ 
!ere maruz kalmaktan kurtarmak ve hii
kumet erkanmm, vazifelerini hakkile ifa 
edip etmediklerini murakabe edebilmele " 
rine imkan vermektir. 
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miidiirliigii 
Tiirk 

son 
M1s1r atletlerinin 
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i. Spor - Beykoz 
spor bayram1 

Y eni teskil edilen vazife· 
' Diin Beykozda yap dan 
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canh ve ~.Jakab oldu E 
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ye Ali Saminin getiri· 
lecegi soyleniyor 

Diin gee; vakit -
a!dJgllUJZ ve teyidi
ne imkan bulamadJ
$bmiz bir habere go
re; son Meclis mii
zakerelerinde kabul 
edilen bir kanunla 
kurulmas1 takarriir 
eden Spor !~leri U
mum Miidiirliigiine, 
halihaZirda, Tiirk -
Yugoslav Afyon ko
misyonu delegesi c-
lan Ali Sami getirilmi~tir. 

Ali Sami 

Uzun seneler spor i~lerinde c;ali~arak, 
bu sahada biiyiik bir varhk ve derin bilgi 
eserleri gosteren Ali Saminin, bu yeni 
vazifeye tayin edilmi~ olmasm1, temenni 
eder ve herkes gibi, memnuniyetle kar~l
lanz. 

Giine' kupasi tenis 
ma~lar1 bitti 

Her sene, Cline~ kortlarmda yaptlan 
Salanj ve Giine§ kupast tenis mac;lannm 
finalleri, diin de ayni yerde iera edildi. 

Gec;en senenin Salanj kupast galibi Su
ad, giizel bir oyun netieesinde T ely am 
4-6, 6-3; 0-6; 8-6; 6-0 yenerek kupayi 
tekrar kazand1. 

Cift erkek finalinde de Baldini • Jaffe 
c;ifti Arinitaj - Cimeoz c;iftini yendi. 

Giine§ kupas1 finalinde, Ni§an • Hall'i 
maglub etti, ayni kupanm c;ift erkek fina
linde de Ni~an - F ehmi c;ifti Yiras - Sina
muro c;Iftmi yenerek kupay1 ald1. 

Gayrifedere kuliiblerin so· 
nuncu kupa ma~1 

F edere olm1yan kuliiblerin B tak1mlan 
arasmda tertib edilen kupa mac;Iannm so
nuneusu diin sabah Taksim stadmda ya
ptlmt§ ve Pera (Beyoglu Spor kuliibii) 
to.k1m1 Kurtulu§u 3-1 yenerek kupay1 ka
zanmt§hr. 

Kara Ali, T ekirdagb ile 
giire§medi 

fzmir 3 (Telefonla) - Bugiin AI
saneak Parti nahiye merkezi menfaatine 
tertib olunan giire~ler yap1ldt. Kara Ali, 
ayai{mm a~nd1gm1 ve raporlu oldugunu 
ileri siirerek T ekirda~ltya kar~1 c;tkmadt. 
Bu vaziyet, halkm asabiyetini mueib ol

mam du ve Ali. polis refakatinde sahadan kac;
mezd h. 
ben! 
satlal Bursada bisiklet yari§lari 
raftm . Bursa, 3 (T elefonla} - Bugi.in 

Jac 
§3gld 
yordt. 
Fran< 

Gemlik yolunda 44 kilometrelik bir bi
stklet yan§I yaptldi. Birineiligi F aruk, i
kineiligi Bekir, iic;ijnciiliigii de ismail a
dmdaki gender kazandtlar. 
lzmir, Bursa ziraat mekteb

leri arasmdaki rna~ 
nen.in Bursa 3 (Telefonla) - izmir Ziraat 
i~iyoi mektebi tak1mile Bursa Ziraat mektebi 
yeni futbol tak1mlan bugiin bir mac; yapt1lar. 
sebeb Stfu sthra berabere kaldtlar. 

Tr 
Bursadaki at yarl§lari 

Bursa 3 (T elefonla) - At yan§lan 
bugiin ba§lad1. Birinei ko§UYU Susiguhk-

t l1 Neeibin Akmt, ikinci ko~uyu Ankarah 
T a latin Sanku~u. i.i~;iinei.i ko§uyu Mus
.tafakemalpa§ah Mehmed Celebinin T ol
gasJ, dordiincii ko§UYU da Ankarah T a-
1atm Sanku§u kazandi!ar. 

Tefrika: No. 56 
- Hay1r. Zaten uykum da geldi. 

Gidip yatay1m, daha iyi ... 
Giicliikle ayaga kalkt!. Y anmdakiler

Tr d~n bir ikisi koluna girdi. Gene kadm 
yalmz gitmek istiyordu. Btrakmadtlar, 
otele kadar gotiirdliler ... 

gogsu1 
abides 
rile ve 

54 
hager. 
bu kii 
nin T 
has tan 

Ter 
miifett 
zai U; 
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Gozlerini ac;tigi zaman sabahm on bi

ri olmu§tu. Ba§mda bir agirhk, her ya -
nmda kesiklik, kmkhk vard1. Diin gece 
buraya nas1l gelmi§, otele nas1l donmii§, 
bunu bile giicllikle hat1rhyordu. 

llkonce, sanki biitiin olup bitenler u
nutulmu§, silinmi§ gibiydi. Sonra yava§ 
yava§ hepsi gozlerinin online geldi. Lo -
kantada yemek yerken kocasile kavga e
di§i, birdenbire §arab bardagml yakala
yt~I, daha sonra da biitiin giin F eridunun 
hic;bir yerde goriinmeyi§i, hepsi hirer bi
yor ~·r<~landt. Y atahan ftrladJ. Biti§ik o-

M1s1rb atletler· 11 miisabakan1n ancak yedisine 
girdiler, yeniden Tiirkiye ve M1sir rokorlar1 k1rddi 

muhtelif 

Bayrak yan~mdan bir enstantane 
Tiirk ve Mtsir atletleri arasmdaki ikin

ci ve son kar~Ila§ma, dUn, F ener sahasm
da gene biiyiik bir kalabahk onlinde ya
ptldi ve gene ayni zevk ve heyecanla ta
kib edildi. 

M1S!rhlar, yap1lan 11 miisabakanm an
cak yedisine girdiler ve bunlann altJsmda 
birinei oldular. 

Umumiyet itibarile iyi dereceleri ka -
zamlan ko§ularda, yeniden 1 Tiirkiye ve 
bir de Mtstr rekoru kmld1. 

Eger 400 metre mania yan§mda, k1y • 
metli §ampiyonumuz F aik, biiyiik bir ta
l h 1 Diinkii miisabakalarda, 1500 metroda 
i siz ik netieesinde, son maniada dii§me- rokor yapan Receb ve Mtstrh rakibi 

seydi, ihtimal, cumartesi giinkii miisaba -
kalarda oldugu gibi, bize bir Tiirkiye re
koru daha kazandiracakti. 

Kmlan yeni Tlirkiye rekorunu, bize, 
Receb kazandirdi. Receb, 1500 metrede 
yaptlgi c;ok glizel bir ko§uyla birinei ol
du ve 4, 11 1/1 0 gibi iyi bir dereee elde 
etti. 

M1mh Muskuris de, Faikin, yukanda 
mevzuu bahsettigimiz sukutu neticesinde, 
400 metre maniah yan§ta birinci oldu ve 
57 saniye ile M1m rekorunu kndt, 

Halkm sempatisini kazanan sevimli 
MISir atleti Ebeyd 200 metrenin birinci -
ligini, ~ok ku~iik bir farkla arkada§l An
driadis' e kaptumakla beraber, bayrak 
yan§larmm ikisinde de harikulade ko~u 
yaparak §iddetle alkt§landi. 

Oc; ad1m atlamaya en kJYmetli atletle
rimizden iic;ii i§tirak edemedikleri ic;in, bu 
miisabakada beklenilen dereee elde edile
medi. 

Bun a mukabil J erfi, yiiksek atlamada 
1,83 gibi giizel bir derece yaparak, Yu -
nan §ampiyonu Cantazis'i gec;ti ve ~ok 
alki§landt. Eger bu miisabakaya §ampiyo
numuz Pulat da girseydi, miisabaka hie; 
§iiphesiz daha c;etin olacak ve belki de 
daha iyi dereee elde edileeekti. 

Miisabakalardan sonra, galiblere stad· 
da ham bulunan M!Slr elc;isi tarafmdan 
muhtelif miikafatlar tevzi edildi. 

Bu meyanda, Tiirkiyede fenn! atletiz
mi ilk kuran Galatasarayh Unvana da bir 
kupa verildi ve federasyonun bu giizel 
jesti §iddetle alkt~landi, 

Dost ve karde§ M!Slr atletleri, yann 
Bogazi~inde bir gezinti yapaeaklar, ~ah 
giinli de memleketlerine doneceklerdir. 

T eknik neticeler 
200 metre - Birinci Andriadis (Mt

m) 22 4j 10; ikinei Ebeyd (M1m), li
c;iincii Mehmed (Tiirk). 

1500 metre- Birinei: Reeeb (Tiirk) 

Nakleden: Kemal Rag1b 
dc:.yt dinledi. F eridun ya diin geee hi~ 
gelmemi~ti; yahud da sabahleyin on bi
re kadar yatak odnsmda oturacak degil
di ya, sokaga c;1kmi§tl. Gelmemi§se, nerc
ye gitmi~ olabilirdi? 

- Giicliigii yok ya, diyordu, gec;P.n 
geceyi nerede, hangi kadmm yanmda ge
c;irdiyse gene oraya, yahud da bir ba~
kasma gitmi~tir 1.. Akh sna ban a nisbet 
mi yaptyor L Eline ne ge<;ecek L Kendi 
ziyanh t;lkar!.. A!acag1 olsun! .. Ben de 
yapaeag1m1 bilirim!. Simdiden sonra t;e
keeegi var elimden ! .. 

Bir yandan boyle soyliiyor, bir yan
dan da ic;ini kemiren iiziintiiyii arhk bir 
tiirlii susturamtyordu. Kendi kendinden 
nekadar gizlerse gizlesin, yava~ yava§ 
ic;ine bir korku girmi~ti. Bu i§in sonundan 
arhk o da c;ekinmege ba~laml§h. Y oksa 
diin ogleden sonra, dUn geee otele doniin-

4,11 1j10 (yeni Tlirkiye rekoru), ikin
ci: Ali Yusuf (Mtsir), iic;iineii: Kemal 
(TUrk). 

400 metre mania - Birinei: Musku
ris (MISir) 57 saniye ((yeni MISJr re -
koru), ikinci: A Halu·mi (MISir), ii
t;iineli: Faik (TUrk). 

10,000 metre - Biriaci: Abusbah 
(M1m) 34,14/ IO,ikinciArtan (Tiirk). 

4X 100 bayrak- Birinci: MISlr ta
kimi (Haluani, Ebeyd, Andriadis, l§ki
nazi) 44 saniye, ikinci: TUrk taktm: 
(Haluk, Neriman, Cihad, Semih). 

Balkan bayrak yan§I - Birinei: Mr
sJr tak1m1 (Muskuris, Ebeyd, Andra

dis, l§kinazi) 3,23 2/10, ikinei: Tiirk 
tak1m1 ( Galib, Receb, N eriman, Haluk). 

Disk atma - Birinei: Arat 39,55, 
ikinci: Yusuf 37,17, i.ic;iineii: Yavru 
36,21. 

Cirid atma - Birinci: Saiyed Kolp 
(MISir) 56,97: ikinci: Rasim (Tiirk) 
44,33; i.ic;iincii: Serif (Tiirk) 43,66. 

Giille atma - Birinci: Ate§ ibrahim 
13,40; ikinei Ara t 11 ,44; li~iineii ~erif 
11.7. 

Yiiksek atlama - Birinei: Jerfi 
(Tiirk) 1,83; ikinci P antazis (Yunan) 
1,79. 

Oc; adtm atlama - Birinci: Y avru 
13,38 ~ ikinei: Oc;tek 12,75; iic;iineii: 
Seyvan 12,60. 

Biiyiik tenis turnas1 
Tiirk Dage1hk kuliibii Vali M uhiddin 

Osti.indag kupast i~;in biiyiik bir lcnis 
turnuvast haztrlamaktad!T. Bu turnuva 
temmuzun dokuzunda ba§hyaeak, on al
hsma kadar devam edeeektir. T urnuva
ya kupanm §imdiki sahibi Oagethk ku
liibii ile F enerbahc;e, Cline§, Pikar, Be
bek ve Sipahiocag1 tak1mlarmdan ba§ka 
Ankara ve fzmir taktmlannm da i§tirak 
edeeekleri zannolunuyor. 

eiye kaJar: 
- N e yapacak, diyordu. Doner 

dola§If, elbet gene gelir ... 
Ostelik: 
- Gelsin!.. Bu sefer neler yapaea -

ibm, diye di~ biliyordu. 
Fa kat i§te ne gel en vardt, ne giden ... 

Umduklanmn hi~birisi c;IkmamJ§ti. Anla
§Ilan bu sefer, F eridun eni konu dan! -
m!§li; kolay kolay han§mak niyetinde de 
degildi. Bunu Perihan da anltyordu. Bu 
i§in pek oyle ~arc;abuk diizelemiyeeegi
ni dii§iiniiyor, derinden derine duydugu 
ac1y1 arhk kendi kendinden de gizliyemi
yordu. Yalmz, sonu ne olaeak, en t;ok 
bunu merak ediyordu. Gidip kendisi ba
n~amazdi; arhk bu kadanm kendine ye· 
diremezdi. F eridun kendiliginden geleeek 
olsa, belki o zaman biraz yumu§ak dav
ranaeak, yeni ba§tan <;almaga, yeni bir 
giiriiltii ~1karmaga kalkmtyaeakti. Fa kat 
i~te o da kendini ag1r ahyordu; gelip 
yalvarmak §oyle dursun, koeas1 da diin
denberi ortahkta goriinmiiyordu. Oyle 
olunca bu dargml1k boyleee uzamp gide
eek miydi? .. Hem ne zamana kadarL 

Degseydi bari !.. Dargmhk ~tkhgma 
gore ortada bir §ey olsaydd.. N eye be
ni dinlemiyorsun da ba§ka yere baktyor
sun diye kiZml~, o k12:.gmhkla ~arab bar· 

istanbulsporla Beykoz kuliibleri ara • 
smda, her sene mii§tereken tertib edilen 
spor bayram1, diin de, bermutad, Bey -
kozda yaptldt. 

Saat 10 da, yiiz ki§ilik bir kafile ha -
Iinde, Beykoza giden istanbulsporlular, 
ogle yemegini Beykozlularla beraber, ne
§e ve eglence i~inde yemi~ler ve bir miid
det istirahatten sonra, saat 14 ten iti -
baren spor temaslanna ba§lanmi§hr. 

Y ap1lan futbol mac;] an §U §ekilde neti
eelenmi§tir: 

istanbulspor gene tak1m1 4, Beykoz 
gene tabm12. 

Beykoz B tak1m1 3, istanbulspor B ta
kiml 1. 

istanbulspor (san taktmt) 3, Ku!eli As
keri lisesi talebesi 0. 

Bundan sonra yap1lan istanbulspor -
Beykoz tekaiidleri mac;1 ~ok egleneeli ol
mu.~ ve iki tahm berabere kalm!§lardir. 

Iki kuliibiin birinci tak1mlan arasmda 
oynanan son mac; da c;ok heyecanh ve 
zevkli olmu~tur. 

Diin yaptlan ok att!llanndan giizel bir inhba 

Diinkii miisabakalara giren sporcular ve hakemler 
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ilk devre 1-1 berabere bitmi§, ikinei 
devre ba§larmda da Beykozlular ii<r go! 
daha atarak, oyunun bitmesine 14 da -
kika kala vaziyeti 4-2 lehlerine c;evirmi§
lerdir. 

.. O~sp~r kuliib.~ tarafmdan tertib edilen I Betil, ismail, h 
dorduneu at!§ musabakalan diin Okmey - Miisabakalar, hedef ati§i ve uzun ati! 

Fa kat Istanbulsporlular, c;ok enerjik 
bir oyun netieesinde, bu ktsac1k zaman 
i~inde, ii9 go! atml§lar ve ma~1 5-4 ka • 
zanmaga muvaffak olmu§lardJr. 

Barutgiicii sahasmda 
diinkii ma~lar 

Diin, Baktrkoyde, Barutgiicii sahasm
da, muhtelif futbol mac;lan yapilml§ ve §U 

neticeler elde edilmi§tir: 
I - Egespor A taktmile Barutgiieii 

2 nci gene tak1m1 3-3 berabere kalmi§lar
d!r. 

2 - Barutgiieii 1 inei gene tak1m1, 
6-1 gibi biiyiik bir farkla Altmspor A 
takimi~t· '¥ehm)~tir. 

3 - Barutgiiei.i B tabmt • Harbiye 
YIImaz B tabmm1 4-0 maglub etmi§tir. 

4 - Barutgiicii A • Harbiye Y1lmaz 
A takJmlari arasmdaki son mat; da ·4-0 
Barutgiicii lehine neticelenmi§tir. ............................................................ 

Mendereste boguldu 
Soke (Hususi) - Sokenin Akkoy na

hiyesi Yenikoyi.inden 27 ya~larmda Ali, 
Menderes kenarlarmda ktsraklanm ot
latwken Menderese dogru yi.iriiyen hay
vanlan <;evirmek i<;in bir hayvana bi -
nerek hayvanla·rm yanma gitmi~, fakat 
binme-kte oldugu hayvan fazla susaml§ 
oldugundan Menderese girmi§ ve hem 
binmekte oldugu hayvam ve hem de 
diger hayvanlanm suya girmekten ah
koymaga <;ah§an Ali muvazenesini kay
bederek hayvanm iizerinden Menderes 
nehrine dii§mii§, hemen akmt1ya ka -
p1larak nehirden <;tkmaga imkan bula
madan bogulm~tur. 

Alinin cesedi bir glin sonra Mende • 
res kenarmda bulunmu~tur. _. __ 

Litvanyadaki hadiseler 
Kaunas 3 - Sal! giini.i Alman polisi 

tarafmdan oldiiriilen Litvanyah Gan
tohas'm cenazesine yedi bin k~i i~tirak 
etmi§tir. Magazalar matem ala.meti ol
mak i.izere kepenklcrini kapami§lard1r. 
Mezarm iistiine 150 c;:elenk konmu§tur. 
Higbir badise kaydedilmemi.§tir. 

dagm1 yakalaml§l .. 1§te o zaman, koca
smm ac;tk krem rengi fanila ~omlegine 
yay!lan kipkmmzl bir leke goziini.in onli
ne geliyor; yiiziinden, yanaklanndan a
~agiya siiziilen ~arab damlalanm hatlr -
lad1k~a dudaklanm JS!nyor, o sahneyi u
nutmak, silmek ic;in gozlerini kap1yordu .. 
Hit; yoktan bir ofkenin sonu nas1l olmu§ 
da buraya kadar vanm~. nas1l olmu~ da 
bunu dii~iinememi§ti?.. Bu deliligi nas1l 
yapmi§h?.. Za valh F eridun, lekeli bir 
gomlekle lokantadaki o kalabahgm orta
smdan kim bilir nas1l ge~mi~. kendi oda
sma gidineiye kadar yolda kimlerle kar
§1 kar~1ya gelmi~ti?.. Gelip ge~enler do
niip doniip ona bakmi§lar. belki a~1ktan 
a~Iga giiliip alay etmi§lerdi. Buna hangi 
erkek dayanabilirdi?.. Bu kadar c;irkin 
bir sahne kolay kolay unutulabilir miy· 
di?.. • 

Perihan, yaphg1 c;Ilgll)hgi §imdi §im
di anhyor, art1k biisbiitiih pi§ffian olu • 
yordu. y a onun i~in kim bilir ne soyle -
mi~lerdi?.. Haydi, etrafta goriip de gii~ 
lii§enlerin dudak blikenlerin hepsi ya -
banc1ydi; aralarmda kendilerini tamyan 
hie; kimse yoktu. Olsa da zaten hie; kim
seyi dii§iinecek hal de degildi. Y a F eri
dun, as1l i§te o, §U dakikada kendisi ic;in 

danmda kalabahk bir seyirci kiitlesi hu - olmak i.izere iki s1mf iizerine yap1lm1~ z 
zurunda yap!lmt§tJr. Diinkii miisabakala- miisabiklardan Ada let, T ahsin, Rii§tii1 u 
ra kadm ve erkek sporeulardan mlirekkeb Mehmed ve ismail c;ok iyi dereeeler al • 
! 2 ki§ilik bir grup i§tirak etmi§, Bahir, mJ§lardir. 
Ibrahim, Safi ve V astf da hakemlik vazi- Okspor kuliibiiniin faaliyeti giinde!l 
fesi yapmi§lardlr. giine geni§lemekte, yaptl.an atl§lar biiyiih 

Miisabakaya girenler ~unlardtr: Sadi, bir alaka ile kar§IlanmaktadJr. Miisaba • 
Mihriinr.isa, N evzad, Ad nan, T ahsin, kalara gelecek hafta da devam edileeeliA n 
Besim, Rii§dii, Aydm, Mehmed, Celal, tir. 

( ____ u_,_a_k_G_e_n_c_Ie_r_B_ir_li_g_i _g_a_I_ib__:g:_e_Id_i ___ ..J 

U§ak .< ~-~susi) - izmir Doganspor kuli.ibiinden dort sporcu alaraM 
Gencler Buhgt~e -~~r§~la§an ~a~isa - Sakarya kuli.ibti 2 - 1 maglub olmu§• 
tu_:· Gen_c_l:r B1r!1gt. c~dden ustun oynaml§ ve samimi alaka gostermi§lerc:ii.l'J 
Gonderd1g1m l'estm tkl taktml bir arad.a gostermektedir, 

Merinosspor ve Siimerspor takunlan bir arada 
Bursa ( Husus1) - Bursanm c;:ah§kan kuli.iblerinden biri alan MerinoS 

spor k~l~~ahk b~r ~afile ile Gemlige gitmi§tir. Orada Siimerspor tarafiil' 
dan buyuk samtmtyetle kar§Ilanrnl§ ve kesif bir seyirci kitlesi oniinde 
futbol ma<;1 yaptlmt~hr. 

aeaba ne dii§iiniiyordu: 
- Aylardanberi beraberiz amma me

gerse bu kiZI bir tiirlii anhyamamt~Jm ... 
Meger ne §lmank ~eymi§ ... Ne §Jmank, 
ne terbiyesiz ... 

Kim bilir, lbuna lbenzer daha neler 
soyliiyordu. Ayhkh bir adam gibi hie; 
saym1yarak, sevmiyerek evlendigi bir er
kegin goziinde kii\iik dii§mek, biisblitiin 
giiciine gitti. 

Y alan yanh§ giyindi. Koeasmm yath
g: odanm kapJSinl bir kere daha dinledi. 
Gene bir ses duymaymea artlk hie; dii
§iinmedi, ic;eriye girdi. Su §arab dokiilen 
gomlegi bulup kaldtracakh. Bakmd1, or~ 
tada goFemedi. Kirli c;ama§trlarm durdu
gu torba bombo§tu. Esveb dolabmt ac;tl. 
0 da bo§tu. Odan.n ic;ine yeniden goz 
gezdirdi. Feridunun c;antalanm arad1. 0 
zaman i§i anlad1. Goriiniirde F eridunun 
bir mendili bile yoktu. Demek ki gitmi§· 
ti; e§yasim, c;antalanm da alml§, belki de 
biisblitiin gitmi§ti 1 .. 

Dizleri kesildi, ba§J dondii. 
Her zaman, Ia£ arasmda, F eridun ya

n §aka, yan gerc;ek: 
- <;antalanml ac;maga, ic;indekileri 

<;tkarmaga bile li§eniyorum, demez miy
di? .. DUn bir kapri~ deyiniz, bir c;Ilgmhk 

deyiniz, ne bileyim i~te oyle garib bir teo' 
sadiif ~izi kar§I kar§Iya getirdi; birle§tir' 
di. Y ann da bir ba§ka kapris, bir ba§k'
tesadiif, bizi birbirimizden aytrabilir. Bit 
giin gelir, siz bir ba§kasmi seversiniz, b 
sefer gonliiniiz bir ba§kasma baglamll 
kar~mJZa yeni bir ufuk ac;thr, sizi kendine 
dogru ~eker. Beni b1rabr, oraya ko§ars;~ 
mz ... Yahud kim bilir, belki de ben, bu• 
giin hic;birimizin aklma gelmiyen bir ,tl• 
gmhga kap1lmm; sizin yammzda yeri111 
olmadtgmi, beraber ya~IyamiyaeagumzJ 
anlanm. Ba§1m1 ahp ~ekilmekten ba§k• 
yo] bulamam ... Bun! an dii§iiniiyorurn da 
onun ic;in c;antalanm• a~1p yerle§mege bile 
elim varm1yor ... 

F eridun bunu boyle ka<r de fa ac;tkta~ 
a(_;Jga say1p dokmii~tii. Demek giiniin bi' 
rinde ba~arma ielecegi biliyordu. Bu st" 

fer, kabahat kendisinde idi, gene kadi~ 
arhk bunu boyleee iistiine ahyordu. Fs' 
kat F eridun da on a bir tiirlii ISinamami~· 
bu hayah bir tiirlii benimsememi§, bir tiir' 
Iii yerle§emerni~ti... Demek ki onun d~ 
gec;inmege gonlii yoktu... Aylardanbe~1 

misafir gibi oturuyor, bir otel arkada§I g"' 
bi dii~lip kalbyorlardt ... 

fArkast varJ 
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Milletler Cemiyeti afyon 
komisyonu miizakereleri d k siibr:lmatlek 

Tiirk hablarini 

• • . _ o uya 1 e 
I~timalarda bulunan murahhasimJZ Hamza 

1~1n 

Osman Erkan ha,ha, ziraati 
izah 

iizerindeki 
etti 

Bir yurdda,, ilme yapan 
bir makine kesfetti 

noktai nazarimizi • 

Cenevrede bu kere toplanan Mil· 
letler Cemiyeti Afyon ihzari komisyo· 
nund_a dele_gemiz Uyu§turucu Madde
Ier Inhisan Miidiirii Hamza Osman 
Erkan yapttgt bir hasbihalde afyon i~in· 
de memleketimizin samimi ve yiiksek 
fedakarhgm1 anlatnu§ ve izah etmi~ • 
tir. Komis:von azalarmm takdirle din
ledigi bu ~ymetli hasbihalin ana hat· 
lanm bildiriyoruz : 

Hamza Osman, dunyanm en muhim 
~ -. afyon mustahsillerinden bulunan memle-

ketimizde, yapmak istenilen tahdid i§inin 
Gok daha evvdden ve kendiliginden ya
pildigim ve Uyu~turucu Maddeler inhi· 
sarmm tesis olundugunu soy]iyerek demi~
tir ki: 

Gazaros N orma1 admda Geyveli bir 
yurdda§ Tiirk hahc1hgmm terakki e in
ki§afim temin edecek bir makine ke§fet· 
mi§tir. G. Normal on dort sene siiren c;a· 
h§malar neticesinde elde ettigi eser hak
kmda di.in bir arkada§lmJza a§ag1daki i
zahati vermi§tir: 

«- Malumunuz oldugu vec;;hile diin
yanm her tarafmda buyuk bir ragbet 
kazanml§ olan Turk hahlan ilmeli oldu
gu i~in tamamen elle yaptlmaktadJT. Hal
buki Avrupada makine ile yap1lan hah· 
lar alelade kuma§ gibi dokunmakta olup. 
ilmesizdir. Bundan dolayJdir ki Avrupa· 
da makine ile yap1l?n hahlar kilim kty
metinde satiimaktadJr. 

«- Hukumet, Turkiyenin beynelmi· 
lei mukavelelere iltihakmdan sonra ya • 
pacag1 ihracabn azalacagml takdir ettigi 
cihetle ve Akvam Cemiyetinin o sualarda 
cihan istihlaki ve Turkiyenin buna i~tiraki 
miktarlan hakkmda tesbit ettigi tahminle· 
re ayak uydurmak azmile memlekette e
kim sahasmt pek buyuk bir mikyasta tah· 
did etmi&, serbest senderde kolay kolay 
45()..500 ton afyon verilebilen bir sahay1, 
ancak 250-300 ton afyon verebilecek bir 
&eni~lige irca etmi~tir. 

Uyu~turucu Maddeler inhisan Miidiirii 
Hamza Osman Erkan 

,Sark ve Turk hahlanmn ba§hca hususi
yeti ilmeli olu§udur. Zira en mahir bir 
i§<;i bir dakikada azami ancak 5-6 ilme 
yapabilmektedir. Bu sebeble 70 bin il
meli bir seccadenin yaptlmast uzun mud
dete mutevakkiftiT. 

h i ve kotu senelerin tevalisile, yukari· 
daki miktarlarda, arh~ ve azah4 farklan 
husule gelecegi ve binnetice, nisbeten u• 

tzun
1 

atll zun bir devre vasatisinin bu miktarlardan 
yak··m~!· uzak1a$acaih a~ilcard1r. Nitekim son dort 
I U§~U, sene i<;in yeni ekim sahalarmdaki ytlhk is· 

:e er a ' tihsa1 vasatisi, ancak 217 tona bali& ola· 
bilmi$tir. 

gunden (Z • T · b .. "k ukovski. iirkiyenin ge~;mt~ sene-
1r.. uyu lerde YI1hk vasati istihsa1ini 400 ton, Zen· 
fu~aba .~ der de, Akvam Cemiyetinin 0 . C. 877 
~dtlecek• numaralt vesikasma istinaden, bu vasati

alar aM 
olmu~· 
i§lerdil'l 

~ -, 

yi 566 ton raddelerinde tesbit etmi~tir.) 
Evvelce Tiirkiyenin hemen her tara· 

f1nda ( 62 vilayet) ha~ha~ ekilirken, bu 
birinci tahdid neticesinde, ha~ha$ ziraati 
YaPmaga mezun vi1ayetlerin adedi 17 ye 
indirilmi~tir. Bu vilayetlerin baz!larma da 
an~ak mmtakavi ekim haklan verilmi~tir. 
b I.ktiham edilen fedakarhgm buyiikliigu 

ar1zdir. Bu feragatten sonra memleketi· 
miz., her y1l 300 ton kadar afyon satabil· 
seydi, kendimizi hem insani vazifemizi ifa 
~tmi~, hem de tamamen tatmin edilmi1 ad
dederdik. 

Fa kat boyle bir netice istihsal edileme~ 
mi~tir. Ttirkiye son dort sene zarfmda 
ancak 471 ton afyon ihrac edebilmi~tir. 
Bu yeni dev~ i~in yJlhk ihracat vasati· 
tniz, sadece 117 tondan ibaret kalmt$ttr. 
Memleketimizin gosterdigi buyiik feraga· 
te mukabil nasibi bu olmu~tur. 

Bu vasati, Tiirkiyenin eski ihracatlan 
Yani inhisarm teessiistinden evvelki vasa
tisinin ancak iicte birine tekabul edobil • 
mektedir. 

Tiirkiye, ihracatmin ~ok biiyiik bir nis-
bette azaldJgmi gormekle kalmam b 

'k I k . ~~. u az m1 tann mem e ehn afyonculuk t ·• 
hinde hie kaydedilmemi~ olan pek d"a·1 
fiatlarla ihrac edildigini miicahed tu~~ 
. 1 d " e e mt~· 

hr. Son sene er e a&onlarJmt k' 
.. kl' I f' 1 z es 1 ve 
su~ 1 norma Jat ar1m1z1n an k 
ile sahlabilmi$tir. ca yar!Sl 

Fiat muhassalam1z esas tut I k I 
k. . u aca our-

sa, es lSlne nazaran son zam I d l 
11 7 ton degil, sadece 5()..60 ~n ar a YI ?a 

d ~L')d ' w • . k on acyon th· 
rae e ev1 IgJm1z abul ed'l k 1 .. V · · b 1 me az1mdJr 

aztyetm u suretle inki~afi m 1 k . 
t . .. h 'II " em e e· e, yam musta SJ ere yeni b" "k "kl 
ve fedakarhklar tahU:i! etmi ~yu yu er 

Devlet " k"l . §hr. 
'"ert'noS miistahsild mu~ u. vazt~ette kalmi$ olan 
·~ en, mhJsar ehle mahsulun·· 
tarafl!l' tm a1mak b · . u sa• 
oniinde nun tam me\ unyetmde' ka1mi&br. Bu-

~ ·~-a~en J rae edilemiyecegini bildi-

~ 

bir ttl 

•irle§tit" 

r ha§k" 
.lir. Bit 
niz, btl 
aglamll 
(en dine 

ko§arst"' 
en, bu• 
bir ~II· 

yeriJll 
agum:zl 

ba§ke. 

rwn d3 
~ge hilt 

ac;;1kta~ 
n.un bi' 
Bust" 
kadtll 

lu. Fe.' 
mami~· 

Sir tiir' 
IUD d3 

lanbet1 

la§I g;., 

A!br ag1r banyoya gitti, kirlilerini Id 
yatak odasma dondii, onlan birbirinead 

1~ 
hy arak §iltenin altma tJkh ve yattt. A wt 
mak ve uyumak ihtiyact ic;;inde idi. Ge~ ·a_ 
~.i. yuziinu mis kokulu yashga kapa%. 
Omriinde ilk defa yatt1g1 boyle temiz ve 
giizel bir yatak, ona butiin hayatmda 
~;ektiklerini, bogazmt t1ktyan bir h1c;;kmk 
diigumii halinde hissettirmi§ti. Bacakla • 
nm k1sh, tortop oldu ve agladt. 

-2-
Gene o gece, sa at ikiye dogru, Y eni

kaptmn dar ve karanhk sokaklanndaki tek 
kath evlerden birinin penceresinde, ba§J· 
m kenara dayamJ§ bir kadm oturuyor, 
en hafif bir giirultiiyle st~nyarak dogru
luyor ve sokaga babyordu. £Iinde men
chi yerine kullandJgJ bir bez parc;;asJ var
d! v~ onu s1k s1k agzmm iistiine kapata· 

gi halde. 
Bu mahsulu satm almamak, miistahsil· 

lerin biiyuk bir k1smtm mai~etinin hemen 
yegan~ vasttasmdan mahrum etmek ola· 
cakt1. 

ilk tahdid, ha~ha~ ziraatini, daha zi
yade polikiilture miisaid olan mmtakalar· 
dan kald1rmt~ ve bu ziraati %70- %80 
nisbetinde tabi\1-t ve iklim ikt1zas1 mono· 
kultiire meobur olan mmtakaiarda ipka 
etmi~tir. 

Bu mmtakalar ahalisi umumiyetle 
memleketimizin darda olan ahalisini te§· 
kil eder. 

1nhisar idaresi, dahildeki mubayaala • 
rmda, harice yapbgi satt&lann fiahm e· 
sas tutmak mecburiyetindedir. Satm al
dJgJ afyonun ancak bir ktsmmt ihrac ede
bildi&i i~in mubayaalannda miitevaz1 bir 
fiattan bilmecburiye uzakla§amazdJ.>> 

lkinci tahdid meselesi 

Cumhuriyet hiikumetinin milli sanayii
mizi makinele§tirmege ba§lamast iizerine, 
ben de Tiirk hahc1hgmt" makinele~tirmek 
ic;in 14 sene evvel i§e ba§hyarak nihayet 
ilmeli Turk hallSI yapan bir makine icad 
etmege muvaffak oldum. Butun k!Slm· 
lanm bizzat yaptlgtm bu makine en ince 
Turk hahlanm bile dakikada 50-60 ilme 
yapmak suretile imal etmektedir. 

Bilahare makineye bir de motor ta -
kddJgt takdirde, dakikada 150-200 ilme 
baglamak kabil olacaktJr. Bu suretle rna· 
kinele§en Tiirk hahc1hgt siiratle inki§af 
edecegi gibi halt istihsalatJ artacak ve di· 
ger §ark devletlerile rekabet ederek dun· 
ya piyasalanm Hmilen elde etmek im· 
kam has1l olacakbr. 

T ecriibe olarak imal ettigim ilk hah 
ktrm!Zl zemin uzerine «T. C.» harflerini 
ihtiva eden bir hahd1r. 

Ke~fettigim makine otomatik surette 
c;ah§hgl ic;in bir c;ocuk tarafmdan !:.ile 
kolayhkla idare edilebilmektedir.» 

Hamza Osman, devam eden vaziyetin 
ikinci bir tahdid daha meydana getirdi&i· 
ni, koy)iilerimizin ha~ha~ ziraatini buak
hgml, istihsal mmtakalanmn baz1lannda 
pancar istihsaline ba~land!g!Dl soylemi~. 
mustahsillerimizin bir ba~ka ziimresinin 
h~ha~1 sa..d~e tohumundan istifade et -
mek ic;in afyonunu toplamamak iizere ek· r"l(~.d~~ ... ;;····;~·d~ ... ~ 
mege devam ettigini bildirmi&tir. . ................................................. . 

Hatib, bundan sonra Tiirkiyedeki af~ I r 
yoncu~~gun ~akiki ~a.ziyeti~i da~a yalon-
dan gosterebJlmek 1-;m !nh1sar 1daresinin 
936 y1lmda yapbih bir ankete aid rapor· 
daki rakamlan nakletmi~tir. Hatib, bun· 
dan sonra ha$ha~ ziraatini b1rakmak sure· 
tile mahrumiyc;te maruz kalan mustahsil-
ler meselesine temas etmi&, biiyiik bir fe
ragatten sonra derpi~ edilen beynelmilel 
yeni mevzuattan umid ve intizar edecegi-
miz yardtmm mahiyet ve okusunun ko
laylikla anla$Jlabilecegini soy]iyerek iza· 
hahm $Oyle bitirmi~tir. 

«- V aziyetin, bir ahenkle ve mti.vazi 
$artlarla inki$af edememesi, hemen teslim 
edilmek laztmdu ki, bir tak1m haklar kar· 
~1smda «Beynelmilel Kooperasyon» un 
eksi1k kalmasmdan ve be$eri biiyuk bir 
maksad kar~ISlnda feragat ve fedakarhk 
hisselerinin heniiz adilane bir surette tes~ 
bit, tevzi ve me$ru haklarm korunmast i
~in muessir tedbirlerin ittihaz edilmemi~ 
olmasmdan ileri gelmi~tir. Goriiliiyor ki, 
beynelmilel yeni bir tahdid nizamt, ancak 
yukandaki hususatJ ciddiyet ve adalet 
hislerile nazan itibara alarak, bunlan ih
mal etmiyerek teessiis edebilir. 

Bu ~artlarla teessus edecek yeni nizam, 
eminiz ki, Tiirkiyeyi, feragat ve fedakar· 
hkta, kendiliginden ~ok ilerilere gitmi$ bu· 
lacak ve bu memleket i<;in $imdikinden zi
yadesile tehvinkar bir vaziyeti, memleketi
mize ha'k tamyacakbr.» 

Yazan: SERVER BEDI 

ra!C, nemli havanm kiZI~tudJgJ kuru bir 
oksiirugu bogmag,a c;ali§!YOTdu. Bir ara
hk, bu oksuruk <;ok azd! ve kadm, biitiin 
sokakta fi§ek akislrri yapan sesile kom
§Ulan uyand1rmamak ic;in ba§tnl geriye 
c;ekti. Y an yana iki gaz sand1gmdan bir! 
iistiine konmu§ kii~uk bir minderde oturu
yordu. 6ksuriigun ~iddetinden sersemliyen 
ba~m1 day1yacak bir yast1k yoktu. Alnm1 
pencerenin alt kenarma dayJYarak bo • 
gulurcasma oksiiruyordu. Artik bogazma 
ses yerine, testere ile kesilen bo§ bir tahta 
kutunun c;;ikardtgl giiriiltiiye benzer kuru 
v~ donuk bir hmlh geliyordu. 

Bir damla su ~mek ic;in yerinden kalk
maga takati yoktu. Diinden:beri kocasJ 
gorunmedigi ic;in agzma bir lokma bir §eY 
koymaml§tl. Ac;hk ve hastahk, onda, goz 
kapaklanm bile zahmetle ac;1p kap1ya • 

Londrada at yar!.§larmda tesadiif olu· 
nan son moda k1yafetlerden. Sank, el
diven ve elbisenin korsajmm on tarafl 

ayni kuma§tan. 

cak kadar azalml§ bir dennan biraktyor· 
du. Biitiin yataklar:m, yorganlanm, ba-

br kablanm, iskernlesini satlp savd1k· 
Ian ic;in, bu odanm ic;ind.e, bir testiden, 
bir bardaktan, bir §amdandan, kmk bir 
masadan ve iki ga~ sandt8t iistiinde du
ran bu kiic;iik minderden ba~ka hic;hir §eY 
kalmami~t.l. Hasta kadm, ba§IDI bu min • 
dere koysa, beli ve kalc;alan kuru tahta 
ustiinde kalacak, ayaklan yere sarkacak~ 
tl, Sabhtanberi s1zhyan belini ve arkasmt 
bu mindere dayasa ba§mi koyacak yer 
kalmJYordu. 

hsiz kocas1 Haydar, diindenberi evin 
semtine ugramami§tl. Ba~ma bir §ey mi 

geldi? Gene ic;ti, ic;ti de bir kavga mt <;1-
kardJ, karakollara m1 at1ld1? Kadm, bu 
gece de onun gelmesinden iimidi kesmi§

ti. Geise de nerede yatacakti? E§yalarm 
son partisi bir giin evvel sabldigJ ic;in, 
Haydar, paralan alm1~, kansma bir gun· 

lii.k yiyecek paras1 buakarak evden ~1k· 
ml§, bir daha ugrall'amt§tl; geceleyin, bu 
b~ halile eve ilk defa gelecekti. 

<Jksiiriigii biraz diner gibi oian Sabri
ye, diin geceki gihi, minderi a§agi alarak 
verde uyumavt denedi. Bogazt yamyor, 
mtmdan bl' r ogru ma§a bic;iminde bir 
sanc1 uzamyor · · Bir kere daha, kendi 

. lmza • • merasimi 
[Ba§taratt 1 tnct sahtfede] 

re, Frans: ile Turkiye arasmda akdedilen 
itilaflann heyeti mecmuasmda derpi§ e • 
dilmi§ti. Asker! i§birligi • dostluk misaki 
Ankarada parafe edilir edilmez· askeri 
kuvvetlerde miisavat esasma miisteniden 
derhal ba§hyacakhr. 

Ankara miizakereleri de 
diin ak§am nihayete erdi 

Orgeneral As1m Giindiiz, General 
Hutzinger tarafmdan Antakyadaki ika
metgahmda tertib edilen kabul resminden 
sonra lskenderun yolu ile Tiirkiyeye ha
reket etmi§tir. 

tezahiirat 
kadar biitiin 

Askeri heyetimiz diin, goriilmemi, 
aras1nda hareket etti ve Payasa 

Hatayhlar taraf1ndan te,yi olundu 

Antakyada ne1redilen teblii 
Antakya 3 - Havas Ajanst bildiri ~ 

yor: 
Turk • Frans1z erkamharbiye itilafla -

nnm imzasmdan sonra a§agtdaki resmi 
teblig ne§redili§tir. 

«29-5-937 tarihli muahede mucibince 
akdedilen itilaf F rans1z • Tiirk erkamhar· 
biye heyetleri tarafmdan bu sabah An • 
takyada imza edilmi§tir. Bu itilafm gaye
si, Sancagm miilki tamamiyetini ve siya • 
sl statusune riayet edilmesini temin et • 
mek uzere iki ordunun muhtemel bir te§ -
riki mesaisini hamlamaktad1r. lki erkam
harbiye mumessili bunu muteak1b FransiZ 
ve Turk k1t' alanmn Sancaktaki faaliyet 
§ekillerini tanzim eden merbut protokolu 
imza etmi~lerdir. Yakmda ba§hyacak o· 
I an bu faa]iyetin tarihi F rans1z ve Turk 
hiikumetlerince tesbit edilecektir.» 

M. Bone bir daha memnuniyetini 
beyan ediyor 

Paris 3 (A.A.) - Anadolu Ajansi· 
mn hususl muhabiri bildiriyor: 

Bugiin Dovilde harici ticaret mii§a • 
virlerinin ziyaretine riyaset eden M. Bone, 
irad ettigi nutukta ezciimle, uzun mii • 
zakerelerden sonra Tiirkiye ile Sancak 
i§inde anla§maya ve bir dostluk muahede
si akdine vanlmasmdan dolayJ fevkala -
de sevinc ve memnuniyetini ifade etmi~tir. 

F ranBtZ gazetelerinin nefriyatr 
Paris 3 - Anadolu Ajansmm hususi 

muhabiri bildiriyor: 

Ak§am gazeteleri bu sabah Antakya
da askeri anla§malarm imzasmt mem • 
nuyitele haber veriyorlar. hilaf, Anka
rada dostluk muahedesinin parafesini 
miiteaklb meriyete girecektir. Antakya 
telgraflannaa. Turk ahalide uyanan §evk 
ve heyecandan, Ataturkiin resimlerile sUs· 
Iii taklar kuruldugundan, diger unsurla • 
rm haberi sukunetle kar§!Jadtgmdan bah· 
sedilmektedir. Bazt muhalif ailelerin i~le
rini tasfiye edip mallannt alarak Hatay1 
terkeyledikl erinden bahsedilmektedir. 

Londra haberleri, Turk • Frans1z an
]a§masmm lnglterede fevkalade iyi kar • 
~JiandJ~l ve M. Bone'nin hararetle tebrik 
edildiP;i merkezindedir. 

An1a§mamn Cenevre mehafilinde de en 
iyi inlibalan tevlid ettigini bildiriyor. 

···························································· 
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Bu degerli san'at ve salon 
mecmuasmm ii~iincii say1s1 
da ~Ikmi§hr. Nefis ve renkli 
bir kapak i~inde, yiize yakm 
resimle bir~ok biiyiik tablola
rm siisledigi mecmuada ta
mnmi§ imzalarm makaleleri
le tarih, kadm, sinema, salon, 
s1hhat, ~ocuk bakimi ve spor 
yazdar1 vard1r. 

Mutlaka okuyunuz 

[Ba$taraft 1 tnct sahttede1 I 
Kolonel Kole tebrike ge)diler. lki kolo
nel kap1da asker tarafmdan kar§IIandt \e 

Turk halk1 tarafmdan hararetle alk~ • 
land1. 

Sat 1 0.40 ta Orgeneral kapiya c;tka • 
rak askeri mufrezeyi tefti§ etti ve miite
abben on be~ otomobilden miirekkeb a· 
lay «Y a§asm Atatiirk l Y a§asm Orgene
ralimiz I Y a§asm heyetimiz, bravo, va· 
roll>> sesleri ve surekli alki§lar arasmda 
hareket etti. 

Evin oniindeki meydam d.olduran hal
km, on sekiz senedir c;ektigi yetimligi yir· 
mi iki gi.indiir unutturan Turk ordusunun 
miimessilini te§yi ederken duydugu tees• 
siiru biitun Hataym hakiki bayramm1 
te§kil eden anla~alarm imzast ve pek 
yakmda Turk ordusunun kahraman Meh· 
medcigini selamlamak iimidinin verdigi 
~· e gideriyordu. 

Arahalanm1z biitiin Antakya sokak • 
lanm hmcahmc dolduran binlerce halk, 
mektebli, izci, sporcu arasmdan ve bay· 
raklarla, ampullerle ve defne ve so~iid 
dallarile suslenmi§ olan taklarm altmdan 
ge~iyor, muayyen mesafelerde yer alm1§ 
olan askeri mufrezeler ihtiram vaziyetin
de duruyordu. 

Bu fevkalade izdihama ragmen biiyuk 
bir intiz~m goze c;arptyordu. Halk heye· 
tin geli§indekinden daha kalabahkh ve 
c;iinkii diger unsurlar da merasime i§tirak 
etmi§ti. 

Saat on birde Bedire koyliilerinin mu· 
habbet ve alkt§lanm topladtktan sonra 
sa at 11,1 0 da T opbogazma vard1k. Bu· 
rada Kukhan ve Reyhaniye miimessille~ 
ri bekliyordu. Heyet otomobillerden indi 
ve Orgeneral Antakyahlara veda ettik· 
ten sonra bir sii.vari miifrezesini tefti& etti 

,Simdi Baylan s:rtlarma tmnanJyoruz. 
Bu s1rtla.nn ve etekteki manzaramn gi.i • 
zelligini karilerim §i.iphesiz ogrenm~ler -
dir. 

S1ra stra mor daglar, yakla~likc;a san, 
klrmtzJ, ye§il renklere miinkalih olurken 
arhk gittikc;e uzakla~an Amik ovasJ, A· 
mik golu ile ye§il, gri ve ktrmlZ.lrun her 
turlii niiansmdan yapJim1~ renkli bir de
nit.dir. Miitemadiyen viraj dontiyor, her 
dakika yiikseliyoruz. hte Baylana gidi· 
yoruz. Biraz sonra da bastanba~a donan 
mt§ olan Baylan. 

l•kenderunJa 
Halk butiin c;dgmhgile alkt~hyor, biraz 

sonra tekrar iniyoruz. Bu sefer manzara 
kadrosuna uzakta lskenderun limamrun 
koyu, mavi, gri rengi de giriyor. Saat 12 
de fskenderundaytz. ;;ehrin kenanndan 
konsolosbaneye kadar otomobilde daki • 
kalarca devam eden yolun iki kenan 
pencereler, tarasalar insanla doludur, ya
§a ve alk~ sesleri gokleri tutuyor. 

Heyet ogle yemegini lskenderun kon· 
soloslugunda yedi. Y emek -;ok samimi 
bir hava ic;inde gec;ti ve saat 15 te heyet 
istasyona hareket ctti. Konsoloslukla is· 
tasyon arasl kesif bir kalabahkla ortiil -

mu§tii. 
General, istasyonda bekliyen zevata 

ayn ayn veda etti ve cemaat miimessille· 
rine iltifatta bulundu. 

Payasta 
Tam saat 15.15 te hususi tren lsken· 

deruna hareket etti. Kolonel Kole ile Ge· 
neralin mihmandan ve Ba~konsolos ve 
iskenderun konsolosu ve gazeteciler Pa· 
yasa kadar Orgenerali te§yi ettiler. 

Payasta birikmi§ olan yiizlerce halk, 

ken dine: «Allah1m 1 Camm1 al dak~man degil. Art1k sinirleri oyle bozul • 
tulay1m !» diye soylendi. ffiU§tU ki eve geJdigi zaroan, gece yar1lar1 

0 gun, ogled en sonra, on kuru§ odiinc bagua bag1ra kiifi.ir ediyordu; fakat es· 
almak ic;in Ni§ancJdaki ablasma gitmi§ti. kisi gibi kamma tekmeler atm1yordu. 
Fa kat onun evinde de oyle bir yoksulluk Sabriye k~ede bir otomobil durdugu· 
manzaras1 gordii ki hi«ibir §CY soylemege nu farketti. Belki de kocas1 gelmi§tir. 0 
dili varmadan aglamaga ba§ladl. Abla- tarafa yolu dii§en ~ofor arkada§lan ba • 
st da onunla uzun zaman hi<;kirmi§tl. Sab· zan onu ko§eye kaciar getirip bJraktrlar. 
riye, kocas1 eve bir ~y getirecek olursa, Sabriye kulak kabatth. Sokakta bir ayak 
ablasma bir dilim ekmek olsun yeti§tire- sesi c;mhyordu. Nihayet ~ap1ya hir anah-
cegini vadederek ondan aynld1. tar sokuldu: T a kendisi I 

Fakat i§te, Haydar bu gece de gelme· Sabriye sevindi. Ne de olsa yapayal· 
mi§ti. Ke~ke Sabriye, ablasmdan aynl· mz kalmaktan kurtulmu§tu. Haydarm iyi 
masayd1 da, ikisi de yumruklanm ac; kur- bir haberle gelmesini umid etmekten de 
saklanna bastuarak. beraber aglasaydiiar.. kendini alamtyordu. Dogruldu ve yam· 
Naciye de §imdi uyumuyordu belki ... 0 ba§mda duran al~ak masanm iistiindeki 
da zaytf bir kadmcagtzdt, boyle giderse §amdam yaktJ. 
onun sonu da iyi degildi. Kocasi odadan ic;eriye sallanarak ve 

Sabriye, ba§l ve omuzlan minderde, ag1r ag1r girmi§ti. Mumun sarsak alevi 
beli ve bacaklan yerde, arka agmt kah onun golgesini daha faz1a titretiyordu. 
azarak, leah da azalarak uyumga c;;ah • Ser~ ve klVlrctk sac;h ba§t one sarkmt§, 
§tyordu. Bir iki defa dald1 ve gene uyan- ofkeli ve sarho§ zamanlarmda oldugu gibi 
d1. En hafif c;ttird1ya dikkat ettigi i~in alt dudag1 uzami~h. YiirUyebilmek i~in 
Haydann gelmesinden umidini kesme • yerden ba§ka bir tarafa bakmaga hali 
mi§ti, fa kat on dan ne bekliyordu? E§ya· yoktu. Kollan. f1rtJnak bir denizde bat· 
nm parasm1 ~ktan ic;kide, esrarda yemi§· mak uzere olan bir sandalm kurekleri gi
tir. Baz1 zamanlar §ofor arkada§lannm bir <;trpmlyordu. Ba§Int yukan kaldtrmak 
yamna muavin glbi attlarak mu§terilerden ic;in yaptlgt bir iki hareket v\icudiiniin 
yiiz para, be§ kuru~ bah§i§ ahr. 0 da her muvazenesini o kadar bozdu ki arkas1 

Mare,alin te,ekkiirii 
Payas 3 - Anadolu Aiansmm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Gene! Kurmay Ba~kam Mar~sal 

F evzi Cakmak, Orgeneral As1m 
1 

Gundiize asagJdaki telgraf1 ~ekmi$- \ 
tir: \ 
«D~ haftadanberi geceli giindiiz· ~ 

Iii devam eden c;etin miicadelcnizle 
1 

ba~anlan bu muvaffakiyetten dola· \ 
y1 te~ekkiir eder, ba~ta siz oldugu· . 
nuz halde heyetimizi te~kil eden ar-

1 

kada~lanmJZJn gozlerinden operim.» 
(a. a.) 

~~ 

heyeti ayni c~kunlukla alki§ladJ ve bir 
askeri k1t' a ihtiram merasimi yap h. Hu· 
susi tren Payasta yirmi dakika kaldt ve 
saat 16,20 de Ankaraya hareket etti. 

Heyetimiz Adanada 
Adana 3 (Telefonla) - Orgeneral 

As1m Gunduzun riyasetindeki askeri he
yetimiz, bu ak~am saat 19 da hususi 
trenle ~ehrimize gelmi$tir. Orgenera limiz, 

kendisini kar~1hyan askeri ve miilki er -
kanla kesif bir halk kiitlesinin coskun te· 
zahurleri arasmda vagondan inmi~. Ha~ 

tay hakkmdaki miijdeyi kendi aRzmdan 
dinlemek istiyen halk tarafmdan birden· 
hire etraft ~evrilmi$tir. 

Orgeneralin beyanata 
Orgeneralimiz, halka soyledigi k1sa 

bir nutukla dedi ki: 
«- Biliyorsunuz ki, Hatayda vaziyet, 

bilhassa son zamanlarda bir hastanm ta• 
belasma t;izilen hararet grafigini andmr 
bir oyncklrk ve tezadlarla dolu idi. Bu • 
giin §oyle bir haber alrmyor. Ertesi grin 
bunun tamamen aksine bir netice duyulu~ 
yordu. Davamrz, <;ok §iikiir, biraz ge<; de 
olsa, nihayet halledilmi§ bulunuyor.» 

Orgeneralimizin bu c;ok ne§eli ve sa
mimi hasbihali, yanm saat kadar siirmii~. 
heyeti hamil bulunan tren alkt§ tufam a• 
ras10nda tekrar hareket etmi§tir. 

Ordunun hududda ileri hareket 
hazrrlrgt 

Adana 3 (T elefonla) - Ordumuzun 
Hataya grecegi gun, ~ok yakmla§mJ~tJr. 
Menzil hamhklanm yapacak olan zabit· 
ler heyeti, hareket emrini alm1~br. 

Hamburgda miisamere 

Hamburg - c Kuvvet ve ne§'e ,. te§• 
kilatl mensublarmm tertib ettigi mii
samereden bir sahne. 

ii!tii yuvarlanacakml§ gibi gensmgeriye 
gitti. Ba§lnt kald1rmaga muvaffak olama· 
ymc hep yere bakarak homurdamyordu: 

- Uyan be... Geldik i§te ..• Beg en• 
mez.,sen gideriz... Do§ek tath geldi ga· 
lib a... Cit oteye de ben de uzamvere
yim... Soyunacak hal yok ben de... Sen 
§U kunduralart c;ek yalmz ... Kalk be ... 
Uyanmadtn mt Mia~ .• 

Sabriye dogrulmu~. minderde otur • 
mu~tu. Kocast hala ba§mt kaldiramiyor, 
ona bakamiyordu. Evde yatacak yer ol· 
mad1gm1 belki unutmu§tU bile. Kansmm 

yanma gelince, ba~m1 kald1rmasma Iii~ 
zwn kalmadtgJ ic;in, onu ku§hakt~I gore· 
bildi. Sabriyenin tepesinden a~ag1 keskin 
bir rakt ve esrar kokusu bo§ahyordu. 
Haydar, gozleri bir yana, agzt bir yana 
kaymi§, homurdanmaga devam etti: 

- Ne oturuyorsun burada, boyle, 
N uruosmaniye dilencisi gibi, ha ~ .. N e• 
den yatmadm be? .. 

Sabriye ba§lm yukan kalduarak: 

- Unuttun mu, dedi, e§yalan satllk. 
Yatak yok ... 

Kocas1 yere ytk1hr gibi c;omeldi ve 
bagda§ kurup oturdu. Ba~I one sarktyor~ 
du: 

r Arkasa !'ar] 
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GONON BULMACASI 
1 2 s • G II , 8 9 10 11 

1 I I I I I 1.1 I . I I I MiDE ve 
HAKSAKLARI tslah 2_j I I I I I u eder ve temizler. 

a I • I HAZIMSIZLIK, 

4 I J. 1•1 I I I 1•1 EK~iLiK, ~i~KiN • 6,. • • I I ,.H LiK ve YANMALA-
RI giderir. 6w. I I •• I iNKlBAZI 

, I I •I J I defe!,ler. i~tihayt tez-

s=:J I ., 1•1 I• yid, hazm1 kolayla~-

• I I I I I tuu, agtzdaki tatstz. 
9 I hk ve kokuyii kal-

1 (If- I • I I :OJ dmr. HOROZ mar-
1 . , J I J• dikkat . 

Soldan sa~a: 
1 - Dam1 iirten ~eylerl yok (lkl kelimel. 

2 - i§aret, blr ~l~ek. 3 - Sakln, bir agac. 
4 - KISa za.man, blr kii.r yerl. 5 - Merdt
venden a§agl glden. 6 - ~yle bOyle, hay. 
ret edatl. 7 - Atm tuvaleU, arka arka <ii
zllmi§ ikalabahk. 8 - Fena de~ll , bir 
emir sa~1 hasta.llkll. 9 - Blr edat, cereyan 
ede~emek. 10 - bniinii arkasmt dfu;;iinme
den laktrdt .sOyliyen, blr cins u1?3.k. 11 -
Harb, Karadeniz sahlli ahalislne yanh§ ve
rilen lsim. 

Yukandan a~ajttya: 
1 - Akraballgt mevcud (iki kellmel. 2 -

Herkese blldlrme, kasld. 3 - Yol, bir clns 
bez, lskambllde bir k~gld. • - Bir ems 
maden, alfauede bir harfln okunu§u, Yu -
nanlstan.daki eski Tiirklerden. 5 - Mal, 
l(if~inin alatmdan. 6 - Blr hayvan, blr 
nehrln tersl, meydan. 7 - Misaflr, Sut·iye
nin mel'kezlnln tersl. 8 - Zam, eskl bir 
Tiirk devletl. 9 - Tadstz, nebatm esas1. 
10 - Telefonda soylenen ilk soziin tersl, 
dllini siirme. 11 - Keyfl yerlnde olanlarm 
~oyledikleri, bir hayvan. 

Evvelki bulmacanm balledilmi~ aekll 
fi 7 8 11 10 11 

Milli 

Fenni sUnnet~l 

EMiN FiOAN 
Kabine : Be§ikta§ 

Erip apartJman 
Tel : 44395, Ev Su
adiye 1stasyon yam 

Ucreti, herkes kudretine gOre verir. 

JORJ 
Berber salonu miidiriyeti 

Bay BERNARD'1n 
Her sab, per~embe ve cumar
tesi giinleri sabahtan ak~ama 
kadar Biiyiikadada <;mar so
kagmda karakol kar~lsmda 
salonunda aplacag. saym 

.__ mii~terilerine bildirir. 

1 - Milli saraylar mi.istahdemleri ic;in yaptlacak yiiz ktrk taktm resmi 
elbisenin =?artnamesine ve mevcud ni.imunelerine uygun olarak imali ac;tk 
eksiltmiyc konulmu~tur. 

2 - Eksiltme giiniine kadar « pazardan ba~ka hergiin " Saraylar Mii
di.irliigii kalemine miiracaat edecek olanlar mevcud niimuneleri gore bile
cckler ve §artnameden bedelsiz olarak bir nii_Eha alabileceklerdir. 

3 - Ac;tk eksiltme temmuzun on ikinci sah gi.inii saat on be§te Dol
mabahc;ede Saraylar Mi.idiirli.igu binasmda yaptlacaktlr. 

4 - Muvakkat teminat yi.iz altmi§ lira r. Bu paranm eksiltmenin ya
pllacagi vakitten bir saat evveline kadar Mal Sand1gma yahnlmt§ ve mak
buzunun eksiltme heyetine verilmi~ olmas1 Iaztmc.l.Ir. ( 3839) 

EFES BANK Ltd. 
TiJRK SOSYETESI 

S erm ay esl 500 ,000 T. Llras1 
Merkezi : ZONGULDAK 

Her turHi Banka muameleleri 
Mevdua t, c a ri hesabla r, teminat mektublar• 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 
46 kalem kll'tasiyenin satm almmast ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. Ek

siltme 15/7/938 cum a giinii saat 10 da Bankanm istanbul :;>ubesinde Hususi 
Kcmisyonun oniinde icra edilecektir. 

isteklilerin §artnameyi ve satm almacak ktrtasiye listesini istanbul §U· 
bemiz Miidi.irliigiinden almalan ilan olunur. ( 4144) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar• I 
Muhammen 

C i n s i Miktan bedeli ilk teminat 1hale gi.inii 
Kilo Kuru§ Lira 

Koyun eti 26,500 45 ) 912 15/7/938 cuma saat 11 de 
Kuzu eti 500 47 ) 

Gureba hastanesine 938 senesi ic;in liizumu alan yukanda .cins ve mik
tan yazth etler kapah zarf usulile eksiltmiye konuJmu~tur. Ihalr-si yuka
nda yaz1h giin ve saatte istanbul Vaktflar Ba§miidiirli.igii binasmda topla
nan Komisyonda yap1lacakhr. 

:;>artnameler hergiin Levaztm Kaleminde goriilebilir. 1stekliler teklif 
mektublarmt c 2490 ,. sayth kanunun tarifi ve~hile haztrhyarak ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermeleri laz1md1r. Posta ile gonderilecek mektublarm da gene ihale saatin
den bir saat evveline kadar gelmi§ bulunmast §arttir. Postad~ o,lacak ge
cikmeler kabul edilmez. ( 4027 ) 

Emniyet Sand1g1ndan 
28 mayts 938 tarihinden itibaren yeniden yapalacak emlak ve mii· 

cevher mukabili ikrazatta yalmz yi.izde sekiz bu~uk meskiik albn ve 
esham ve tahvilat mukahilinde yiizde yedi faiz almmakta oldugu sa· 
ytn mii~terilerimize ilan oluo.ur. 

,-Devlel Demiryollan r,retme Umum Miidiirlii@:inden I 
Muhammer. bedeli 3760 lira olan 40 aded 7,00 - 20 lik dt~ kamyon ve 

otobils lastigi ile 40 aded i~ lastik 7/7/938 per~embe giinii saat 15 te Hay. 
darpa~a gal binas1 i~indeki Satmalma Komisyonu tarafmd.an kapalt zarf 
usulile satm almacakt1r. 

Bu i;?e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 282 lirahk 
muvakkat teminatlarmt muhtevi teklif zarflarmt eksiltme gi.inii saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri laz1mdtr. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ada gar binasmdaki Komisyon ta-
rafmdan parasiZ olarak dagthlmaktadtr. ( 3773) 

n1 ~ 

rn Muhammen bed eli 17.160 lira alan 120 ton telgraf teli ile 2 ton bag teli 
bJ 1/8/1938 pazartesi gi.inii saat 11 de kapah zarf usulile Ankarada Naf1a Ve-

kaleti binasmda satm almacaktir. 
d Bu i§e girmek istiyenlerin 1287 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettigi vesikalaz:I ve Nafta miiteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni 
e• giin saat 10 a kadar Idaremiz Malzeme dairesinde Komisyon Reisligine ver
k. meleri l'azrmd1r. 
y• ~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme qairesinden, Haydarpa
·;a §ad.a Teselliim ve Sevk Sefliginden dagihlmaktadrr. . ( 4148) 

ed1 

~--•i•n•h .. isa-r.Ia.r_u_m. um-- M- iid• u··r. l•ii•gu•--n• d• e•n•:--1 
Yapdacag1 ilan edilmit olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin de· 

gifmesi hasebile, tatile tesadiif ettigi goriildiigiinden bu saatler ~a
glki tekil dahilinde tadil olunmuttur. 

lsteklilerin; evvelki ilanlarda yaz1h saatleri nazart itibara almlya
rak hu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere iflirak etmeleri liizu· 
mu ilan olunur. (4093) 

Saat 14 yerine saat 
» 15 » » 
» 16 » » -

10 da 
11 de 
13 te 

I - 1daremizin Gamaltt Tuzlasma getirilecek ic;me suyu 1c;m §artna -
mesi mucibince 14000 metre tuliinde ve 100 M/M kutrunda font boru ile 
miifredatl 1istesinde yazth hususi aksamx pazarhkla satm almacakhr 

II - Saim almacak boru ve malzemenin muhammen bedeli sif izmir 
•25000,. lira ve muvakkat teminatl c1875:o lirad1r. 

III - Eksiltme 9/7/938 tarihine rasthyan cumartesi giinii saat 11 de 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat :;lubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

IV - ~artname ve listeler parastz olarak hergi.in Levazun ve Muba
yaat :;lubesile izmir Ba~miidiirli.igiinden abnabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen firmalarm fiatstz tekliflerini bu 
~~e aid kataloklarile birlikte miinakasa gi.ini.inden ii~ giin evveline kadar 
Inhisarlar Umum MiicW.rliigii Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuli.inii mutazammm vesika almalan laz1mdxr. Bu vesikay1 haiz olnu • 
yanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte inhisarlar 
Tuz Fen :;lubesinden alacaklan vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlik
te yukanda ach gec;en Komisyona ~elmeleri Han olunur. (4045) -1 - Karaaga<; barut deposund.a mevcud 2000 - 2250 kilo kadar hurda 
c;inko pazarhkla almacakhr. 

2 - Pazarllk 15/7/938 tarihine rasthyan cum a giinii sa at 13 te Kaba
ta~ta Levaztm ve Mubayaat :;>ubesi Satl§ Komisyonunda yaptlacaktrr. 

3 - Sattlacak mallar mahallinde hergiin geriilebilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 15 temi

nat paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyo~a miiracaatleri ilan 
olunur. (4075) -I - tdaremizin SIVas BruJmiidiirliigune bagh Hargiin tuzlasmda §art
name ve projesi mucibince yaptmlacak c5098:o lira «47~ kuru§ ke§if bedel
li idare binasile c6117~ lira c4h kuru§ ke~if bedelli iki memur evinin in;;~a
atl kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

II - Heyeti umumiyesinin ke~if bedeli cll215~ lira c88~ kuru§ ve mu
vakkat teminatl c841.19:o liradrr. 

III - Eksiltme 5/7/938 tarihine rasthyan sah giinii saat 15 te S1vas 
Ba§miidiirliigiinde miite~ekkil Komisyonda yaptlacaktrr. 

IV - Sartname ve projeler c56• kuru~ bedel mukabilinde 1nhisarlar 
Umum Miidiirliigii Tuz Fen ~ubesile Ankara ve SIVas Ba§miidiirliiklerinden 
ahnabilir. 

V - !steklilerin eksiltmeye girebilmeleri ic;in diplomah miihend.is ve
ya fen memuru veya mimar clmalan, olmadJgt takdirde ayni evsaft haiz 
mi.itehasstst in§aattn sonuna kadar daimi olarak i§ ba§mda bulunduracak -
lart ve bu gibi clO.OOO· lirahk in§aat yapmt§ olduklarma dair Nafta Vekale -
tinden musaddak mi.iteahhid vesikas1 ibraz etmeleri icab ettigi gibi §artna· 
menin 4 iincii maddesinde yazili bilumum evsaf1 haiz olmalan laztmdll'. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu, kanuni vesaik ve % 7,5 paras1 veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii en ge~ saat 
14 e kadar Ill i.incii maddede- adt ge~en Komisyon ba§kanhgma makbuz 
mukabilinde verilmi;~ olmas1 I·aztmdtr. (4006) -I - :;lartnamesi mucibince pazarhkla satm almacak c600:o ton -ravdar 
sapmm eksiltmesi teklif edilen §artlar kabul edilmediginden 10 giin tern
did edilmi~tir. 

II - Pazarhk 8/VII/938 tarihine rasth~an cuma giinii saat 11 de Kaba
ta~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktll'. 

III - :;>artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ~e)en ~ubeden alma • 
bilir. 

IV - 1steklilerin pazarhk itrin tayin ecWen giin ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 gecren Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (3921) 

~ 

1 - idaremizin Mugla Mi.istakil Miidiirliigiine bagh Fethiyedeki barut 
deposunda §artname ve projesi mucibince yaphnlacak tamiratla duvar, is
kele ve bekc;i evinin in§aah 15/7/938 tarihinde ihale e.Pilmediginden yeniden 
pazarhk usulile eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Ke§if bedeli 2674 lira 66 kuru~ ve muvakkat teminatl 200 lirad1r, 
3 - Eksiltme 18/7/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 da Ka

bata~ta Levaztm ve MuQa.yaat ~ubesinde Ahm Komisyonunda yap1lacak -
tlr. 

4 - Qartname ve projeler 14 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Le -
vaztm ve Mubayaat $ubesile Mugla Miistakil Mii<W.rliigunden ve Fethiye 
memurlugundan almabilir. 

5 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven • 
me paralarile birlikte yukanda ad1 gecren Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (4008) ,..__ 

I - !daremizin Tekirdag ~arab Fabrikasx i~in ~artnamesi mucibince 
« 500 • ton Rekompoze maden komiirii pazarhkla satm ahnacaktlr. 

II - Pazarhk 6/VII/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat c1h de 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat :;lubesindeki Ahm Komisyonund.a yapxla
cakhr. 

III - ~artnameler parastz olarak her~iin sozii ge~en !iUbeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda adx ger;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. : ( 3778) ,..__ 

I - ~artname ve niimunesi mucibince « 150.000 ~ metre diiz beyaz 
kanavi~e pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk 5/VII/938 tarihine rashyan salt giinii saat 13,30 da Ka· 
bata~ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. 

III - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ger;en !iUbeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte o/o 7,5 gii

nme paralarile birlikte yukanda adt gec;en gomisyona gelmeleri ilan 
oltmur. ( 3673) -I - Ni.imune ve ~artnamesi mucibince 10,000 metre Amerikan bezi 
pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 7/VII/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 10 da 
Kabata&ta Le~aztm ve Mubayaat :;lubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pilacakhr. 

III - ;=;artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en !iUbeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~in tavin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte vukand.a ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 3638 ) 

Mahalli 

Melefan 
tuzlas1 

Gay tuz
lasJ 

Ketif Muvakkat 
be'iel• teminat 

L. K. L. K. 

idare binast ve 15609 52 1170 72 
600 tonluk tuz 
amban in~aat1 

idare binast ve 15609 52 1170 72 
600 tonluk tuz 
amban in~aah 

$artname Zarflann 
be dell verilecek 

saatl 

78 9 

78 9.30 

Ekalltme 
1aatl 

10 

10.30 

I - idaremizin Siird Miistakil Miidiirliigiine bagh Melefan ve Cay tuz
lalarmda l?artname ve projeleri mucibince yaphnlacak idare binalan ve tuz 
ambarlan in~aati ayn ayn kapah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

II - Ke~if bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosterilmi§ -
tir. 

III - Eksiltme 14/7/938 tarihine rasthyan per§embe gi.inii hizalarmda 
yaztlt saatlerde Siird Miistakil Miidiirliigiind.e miite§ekkil Komisyonda ya
ptlacakhr. 

IV- Beher i11e aid 11artname ve projeler c78:o kuru!i bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Miidi.irli.igi.i Tuz Fen $ubesile Ankara Ba§miidii:rliigunden 
ve Siird Mi.istakil Miidiirliigiinden almabilir. 

V - Miihi.irlii teklif mektubunu kanuni vesaikle .%. 7,5 gi.ivenme pa -

CO·TY 
FRANSIZ MARKASI 

MUVAFFAKIYET .•. 
Erkekler, tabii giizelli~i 
tercih ederler. l~te bu gii· 
zellig-i de, COTY pudra-
111010 incelig-i, fazla yap1~· 

kanhg-1 ve cazip genclik 
renkleri temin eder. 

COTY PUDRASI 

GenQiigin P,Udr~s1d1r 

istanbul • Edirne yolunda asfalt kaplamah 
,ose in~ah eksiltme ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - !stanbul - Edirne yolunun Liileburgazdan itibaren Edirne istika

metind.e takriben 38.700 metre uzunlugundaki kxsm1 tesviye, smai imalat, 
§Ose ve asfalth k!\plama ve teferruah in~aatl mevcud projesine ve yeniden 
yaptlan ke§if evrakma gore kapah zarf usulile eksiltmeye c;tkarilmt§tlr, Bu 
in~aat ile bir senelik miitemadi tamiratmm bedeli cl.739.64B~ lira c64:o 
kuru~tur. 

2 - Eksiltme 14/7/938 tarihine musadif per§embe giinii saat 12 de 
Naf1a Vekaletinde ~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu Odasm
da yap1lacakttr. 

3 - Eksiltme l)artnamesi ve buna miiteferri diger evrak 43 lira 50 ku
ru§ mukabilinde mezku'r Reislikten almabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 65.939 lira 46 kuru§ muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafta Vekaletinden ahnmt§ miiteahhidlik vesikasile 
bir defa en az 400.000 lira bedelli asfalt kaplamah yol veya miimasili in~a
atx muvaffakiyetle ikmal etmi§ olduguna dair resmi vesika ibraz etmeleri 
laztmd1r. 

5 - !steklilerin 2490 saytlt kanunun tarifatl dairesind.e haztrhyacak
lan kapah zarflarm1 ikinci maddede yaz1h vakitten bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos
tada olacak [!ecikmeler kabul edilmez. c2075· (3949) 

Malatya Bez ve lplik Fabrikas1 T. A. ' irketinden: 

~irketimiz A dana Fabrikas1 mamulab: 
Kaput Bezi Fiat] an : 

Tip (Silindirli ~iftc;i) Geni~lik Top metre Fiat1 
2 75 36 725,-

14 85 36 751,-
14 90 36 784,-

Aynca elbiselik grizet, para ve ktymetli evrak nakli i~in muhtelif bayda 
diki~siz torba sipari§leri de kabul edilir. 
lplik Fiatlan: Paketi 

Vater numarast 8 
10 

... ... 12 
FtATLAR FABRiKA 

335,
~55,-

395,-
TESLtMtD:IR. 

Sipari§ler ~irket 1dare merkezine (Ankara Yeni§ehir, :Atatiirk bulvari 
Tuna apartlmam) veya Adana fabrikas1 Miidiirliigii~e yaptlabilir. 

Sipari§lere Banka garantisi mukabilinde 91 giin vade verilebilir. 

Tiirkku~u Genel Direktorliigiinden: 
1halesi 24/6/1938 cuma giinii yaptlacagi Han edilmi~ olan 41.000 lira 

muhammen bedelli muhtelif planar malzemesi eksiltmesi 5 temmuz 1938 
sah gi.inii saat 15 e talik edilmi§tir. 

Teslim ~ekli cif Ankara giimriigii olarak degi§tirilmi§ ve muhammen 
bedeli 42.000 lira olarak tesbit edilmi§tir. Miiddet: Yar1s1 iki ayda ve mi.i
tebakisi 4 ayda ikmal edilecektir. 

Muaddel §artname hergiin Tiirkku§u Genel Direktorliigiinde ve !s
tanb~lda T. H. K. ~ubesind.e goriilebilir. 

Isteklilerin belli giin ve saatte vesikalarile birlikte hazrr bulunmala-
n. (3991)' 

Belediyeler Bankas1 Genel Direktorliigiinden: 
1 - Banka ic;tn toptan abl;lacak mecmuu bin be§ yi.iz elli lira muham

men bedeli alan 10 aded kard.eks sistemi c;elik dolablar 15 giin miiddetle 
ac;tk eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Dolablarm evsaf1 ve teslim miiddet ve §artlan eksiltme §artna • 
mesinde yazthdtr. istekliler parasiZ olarak bankadan alabilirler. 

3 - Ac;tk eksiltme 15/7/938 cuma giinii saat 10 da Ankarada Cumhu
riyet caddesinde Belediyeler Bankas1 merkez binasmda idare meclisi hu • 
zurunda yapllacaktlr. c2143:o (2023) 

Birecik Belediyesinden: 
F1rat nehri iizerinde i~letilen gemilerin ihale tarihinaen itioaren 939 

mayts gayesine kadar i~letme imtiyazx 1580 numarah kanunun 19 uncu 
maddesine dayamlarak 2490 numarah kanuna gore kapah zarf usulile yir
mi giin miiddetle artrrmaya ~tkanlm1~tlr. Bu husustaki §artname sureti 
Belediyeden ahnabilir. 1hale 13/7/938 ~ar~amba sa at onda Belediye Enci.i
men odasmdadtr. Taliblerin yiizde on be§ teminatlarile birlikte miiracaat
leri. (3942) 

Aksaray Belediye Riyasetinden: 
1 - 9287 lira 49 kuru§ bedeli ke§ifli Aksarayda in§a olunacak fenni 

mezbaha kapah zarf usulile miinakasaya vazedilmi~tir. 
2 - Talibler in§aata aid fenni ve hususi §artname ile planlarm1 Ak • 

saray Belediyesinden bedelsiz almtr ve istiyene gonderilir. 
3 - Talibler yi.izde yedi buc;uk muvakkat teminat ak<;esl olarak 696 

lira 56 kuru~ yatJracaklardtr. ~u bedele gore banka teminat mektubu es • 
ham ve tahvilat kabul ec!Jlir. Ihaleyi miiteak1b bu miktar bir misli daha 
arthnlmast laz1mdtr. 

4 - Teklif mektublan ihaleden bir saat evvel Aksaray Belediye En • 
ciimenine verilmi§ ve yahud gonderilmi§ bulunacakhr. Vaktinde verilmi
yen ve gelmiyen teklifler kabul edilmez. 

5 - 1stekliler 2490 numarah kanunun tarifatma ve dokiimlerine uy 
gun olacakttr. 

6 - Kat'i ihale 14/7/938 per§embe giinii saat 14 te Belediye Daire 
sinde icra ktlmacakttr. 

7 - Talibler ihaleye i§tirak etmek ic;in mi.iteahhidlik vesikas1 goste
recek ve ticaret sicilinde kaytdh oldugunu isbat edecektir. (4060) 

Y ozgad Memleket Hastanesi Ba,hekimliginden: 
Biri dahiliye laboratuarmda, diger ikisi servislerde ~ah~?mak iizere 30 

lira iicretli ii~ kadm hastabaktctya ihtiyac vardtr. Laboratuarda ~ah§acak 
olamn evvelce bir d.ahiliye laboratuarmda c;ah~m1~ olmas1 §ayam tercihtir. 

( 3892) 

rasmt veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme saatle
rind~n birer saat evveline kad~ Siird Mi.istakil Miidi.irliigiinde mUte~ekkil 
Komtsyon Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmi!i olmas1, pasta ile gon
d.erilecek mektublarm da bu saatlerde Komisyonda bulundurulmast lhlm· 
dxr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3969) 
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BUNU SiZ DE 

KODAK cc BRAUN i ,, ler ile 
~ok ucuza elde edebillrsiniz. 

••BRAUNi,, lerin fiatlar• : T. L. 4,25 • 6,25 • 8,25 
Kodak Verikrom filimlerini de kullan 1n1z 

Kodak sat1c1larlndan arayan1z. Veya •u adrese mUracaat edlnlz. 
K 0 D A K ( Ecipt ) A. 1?· i S T A N B U L 

. T T Miidurliig\int.. ~ . Miidiirliigiinden: Bakanhg1ndan: Istanbul P. • · rman Balyoz deni~ 
d Kumburnu ve Pa§a 1 

.. • n. az 25 en <;o'oraf kablola-
Bozcaa a • . . kullamlmak uzere e - konulmllliin mild· 

1 - ihaleye konulan i~: 
Urfakap1 izzetpa~a caddesi parke yolunun 26109,96 lirahk in!jaatJ ka-

1 - Kiiltiir Bakanhg1 i((in kapah zarf usulile 50 aded oort gi:izlii ~elik 
dosya dolab1 mubayaa edilecektir. Bu i&in muhammen bedeli 6100 lirad1r. 

2 - Niimune ve !jartnameler Bakanhkta mevcuddur. Gormek istiyen
ler hergiln Bakanhk LevaZim Direkti:irliigiine miiracaat edebilirler. 

rmm tamir ve lslahl l~mde ur kiralanmasl pazarh~a .. "k p stant. I 
detle bir romorki:ir veya ":~P.. 12 de istanbul Buyu o . 1 

Pazarhk 5/7 /938T s~ii~~l~g~;Je mii~e~ekkil Al~~a S~~~a!=~sy~ed~1~ 
pah zarfla ibaleye konmu!itur. 

2 - Bu i~e aid evrak sunlard1r: 

birinci katta P. T. · .•. 90 lira hepsmm 4050 
da yapllacaktlr. Gii~de;li~;03 Hra 75 kuru~tur.kk t teminatlanm yatlrmak 
olup muvakkat temma \ . ·· ek ve muva a · artna -

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

3 - !hale 13/7/938 c;-ar~amba gi.inii saat 10 da Bakanhk levaz1mmda 
toplanacak Komisyonda icra edilecektir. Talibler teklif mektublarm1 mu -
vakkat teminat makbuz veya banka mektublanm diger vesaikle birlikte 
ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine tevdi et
mis bulunaco.klardlr. c2076· (3996) Taliblerin i?artnamesinl gork~ Mudiirliik idari kalemme ~e ~ mii-

.. 1 · d mez ur f de Kom1syona 

., ;,- Hususi, fenni, baymd1rhk i~leri gene] !jartnameleri. 
lile ~.u evrak Naf1a dairesinde gorillebilir ve istenebilir. 

usu 4 _ jljjn ihalesi 15 temmuz 938 cuma gi.ini.i saat 11 de kapah zarf 
Ticaret Odasi";<;liirli.igiinde yapilacakhr. 

iizere <;all~ma gun en_n e ile pazarhk gun ve saa m ( 4139 ) 
mesinde :stenilen veslka 
racaatleri. 

esikasl. " girebilmek i~in 1958,25 lirahk muvakkat carl sene 
v 5 _ Taliblerin z.'Naf1a Miidiirliigiinden ahnm~~ 10000 lirallk ehliyet 

Anadolunun Her Vilayetinde 

A CENT A ARANIYOR misyon Reisligine makb .. 
bul edilmez. ..,a giinii ibale saatinden bir saat evvel Ko

gecikmeler ka
(3953) 

Fabrlkam1z1n yenl <:tkarm1" olduQu son model 
Tekmil Emayeli Nikelli ve Slyah r 1inde vermeleri, postada 

Sark Sanayi SOBALARIN ve CiHAZLARIN 

N A s I ~ndeni•~"~'£eL 
En eski nasarlart bile k tarak du,urur. 

naslrl yumu~ZUK ECZANESI 
INGILIZ KAI Istanbul 

aeyol u-

Avrupa ve Anlerikaya 
Talebe Gonderiliyor 

Ve Arama Enstitiisii 
M d Tetkik d a en G 1 Direktorliigiin en: 

· T. A. $. • ,....,.Danyast 
KAPUT BEll~ 

F abrika teslimi sab~ hat\ar:-.. ~ N 
Tip. 5 : Fener marka s. 92 

1\. 832 

Tip • 6 : Bozkurt " 
Tip • 9 : Kelebek , 

s. 70 

K. 657 
s. 70 

75 --690 723 

7580 --K. 639 670 701 
. d kaydolunur. Adres : 

Sipari~ler umui sitlf aKta~lglmE R E R 

1/2 Sultanhamam, Istanbul 
Dikranyan Han 

• 

80 -756 
85 -732 

Monopol sab!il iQin her vilAyette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler bir 
an evvel ~irketimizin merkezi alan Beyoglnnda lstiklAl caddesinde 69 nu· 
marada 

ATE$ TURK Antrasit 
DirektOrliigiine miiracaat etmeleri il~ olunur. Tel. 35.142 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Bir aded imdadt s:thhi otomobilile bir aded idrolik aevirme ter-

'tlt cak!l ve kum nakline mahsus kamyon ve bir aded de buz nakline 
• - kamyon ac1k eksiltme suretile satm almacakhr. 
}'ye 'k_rygadt s1hhi otomobilinin muhammen bedeli 3150 lira, devirme 
~uvakkatnakliye kamyonunun muhammen bedeli 3500 lira, buz nak-

4 _ iha?PUn muhammen bedeli 2500 liradtr. 
e Enciimeninde qtomobili ic;in muvakkat teminat 237 lira, c;akll nak

y 5 _ ~artnamelmt teminah 265 lira, buz nakliye kamyonunun 
paras1z alabilirler. · ~. 

6 _ Taliblerin ihal? ~ci pazartesi gi.inii saat on be~e Beledi· 
Enciimenine miiracaatlen Ila.. . 

ene ·1 2o 
Am 

'kaya tahsile gonderilmek iizere miisabaka 1 e 
A Pave en 

1 - vru . .. . '1 alakad.ar muh-
Giimriik 

'-=:ii kalemindedir. Istiyenler oradan 
Ekzama ve en muannit Cl ta 

E K Z /i,.i.natlarile birlikte Belediye 
(3979) 

talebe secilecektlr . mad"'n i~?leri veya mad.e?. endu~:~~e~e e jeolojik i1imleri 
Bunlardan 1 Sl- k .. re muhendishgl ve s lZl 

telit ihtisaslan el.de etme uze • r . 
t;o~.hsil edeceklerdJr.. ,. d ki !iartlarl haiz olmasl lazlmch . 

II tsteklilerm 8 !i8~"~ 1 a h 
- b T tte ve Sl -a -Tiirk o1mak, h iizerinde cah§abilecek ka I Jye 

Madenlerde veya sa a d 1lacaktlr. • . 
. b - Imak • s:thhi muayem; Ankara a 1 yap olgunluk vesikasml halZ bu

hab tam o. k 1 lise veya kolle) mezunu o up, 
c-Laaa 

lunmak . Ya~l 18 den a§agl ve 25 ten yuka~I ol~a~ak. leklerind.en hangisini 
d1; _ Her istekli, miihendislik ':e;,:a )e~log uec:U:~ur. Miisabaka notla· 
1~. . verecegi istidada a~1k~a b1ldnmege .n:'1 . lsa dahi sec;ilen mes· 

sec;tlg!UI ·f· her iki meslegin imtihanlanna gm ml§ 0 ' 
nnlll t!'SDI ' • • 

~ "re yapJiacakbr. . t"dalar kabul ed1lm1· 
lege ~~hendislik veya jeologluk kaydml ta§1m1yan 15 1 

yecektir. kt · IV _ Miisabaka ~u derslerden yalJilaca 1r : b • 
a - Cebi.r - Her ·i.ki meslek i<;in mec un 

b - Hendese " " " " " 
c - Fizik " " " " " 
d - Kimva " ,. " " " 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesab 
g - Miisellesat 

.. .. .. » .. .. 

Yalmz miihendislik i'>i.n mecbun 
" 

h - Mihanik 
i - Jeoloii 

" . ,. 
Y;lmz Jeologluk icin mecburi 

j - Zooloji. ,. ,. ,. " 

k - Botanik ,. ,. " " 1 kla beraber, 
V - Ac;1lacak musabakada i.issii mizam kazan~~ 0 .. ma . .k i«in 

gonderilecek talebe1erin ihraz ettikleri C.erece itibanle muhendlsh 1 
kazananlarm ilk 12 si ~e jeologluk i'>in de, ilk 8 i arasmda bulunma an 
!iartt1r. 'ft 

Ussu mizanm hesabmda ecnebi lisandan kazamlan numara G1 .. say~· • 
lacakhr. Muhendislik miisab'akasml kazanan 12 ki!liden ilk 8 i, muhen d JS

ligin dogrudan dogruya teknik bran~larmda tahsil ettirilecek ~e ~ u~cu.;n 
12 inciye kadar alan 4. ki~i de, maden i~letmelerile mad.eni en~ustnlerm 1 .. a· 
ri ve ticari vazifelerine haz1rlanmak iizere cTicaret ve Orgamzasyon mu • 
hendisi ,. olarak yetio::tirilecektir. · k d d 

· " ·1 .. dd tlen a ar ev· VI - Tahsile gonderi\ecek olanlar ileride tahs1 mu ~ "k 11 f 
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklanndan bu hususta mu ~ .e 1 d; 
vetlerini tevsik etmek i.izere bir taahhiidname verecekler ve bunun l'>m 
muteber kefil gostereceklerdir. 

VII - Musabaka imtihanlan Ankarada yapuacaktlr. 
Tarih ve miihlet !;?unlard1r: 

a - M. T. A. Enstiti.isiine son miiracaat tarihi : 24 agustos 1938 
b - S1hhi muayene tarihi : 26 agustos ~938 

lfin cinal 
tarihl gUnU 

per:jjembe 

aaatl 

14 te 

~ ~·lmak i~io 
kullammz. Binlerce hastay• kurtclrml§br. Eczaneh ... 

Muhasib ve miitercim aranlyor f ~ . r·· ve tUrkGeden • ra 
Ci.ddi bir miiessese, muhasebe ~uavm lgl ktedir bir xnemur anyo~. 

ya ve franslzcadan - tiirkGeye tercu~:;c~:e~i referans ve kabilse blr 
Ya&l 30 dan fazla olml~acaktlr. Hal t L K. ~d.resine milracaat. -

!fotograf ile Beyoglu post restan . 

Sthhiye Memurlart 
Nalband Mektebi 

Miidiirliigiinden : 
ve 

M E K T E B E T E S L i M Tutan !Ik teminat 
Miktan Tahmi~ olunan Lira K. miktan 

Eksiltmiye konan Azl <;ogu f1at h 1200 90 L. 
maddenin cinsi . 10000 12000 10 Kr. Na: 1175 88 13 

Tuzsuz tereyagl 1000 15 " 44 ) 
Fasulye Gall ~~~ 400 11 " 312 ) 
Fasulye barbunye 800 1200 26 " 43 75 ) 
FirinG (Bursa) 250 350 12•5 " 125 ) 
Bulgur 35o 500 25 " 17 50 ) 
Makarna 5o 70 25 " 215 ) 
$ehriye . 4oo 500 43 " 43 4{) ) 
Beyaz peymr 50 70 62 " 122 50 ) 
Kao::ar 'Peypiri 350 35 " 56 ) 

" 250 16 " 10 ) 
Zeytin 250 350 26,25 " 2

87 50 
) 

u~ ekstra ckstra 500 800 
1250 7 " 45 ) 153 35 

$eker 1000 4,50 " 
33 

) 
Patates 800 1000 
Sagan 100 150 22 " 58 20 ) 

Eksiltmenin 
Gun Saati 

Kuru iiziim 40 60 97 " 15 ) 

As·,p·,N KEN AN Kuru bamya 10o 150 Lit. 
10 

" 25 l 
Sirke 400 500 5 

0 " 22 50 ) 
Tuz 250 300 7•5 " 175 ) 

ni 
c - Musabaka imtihanlan: 29 ve 30 agustos 1938 k 

VIII - Talibleri.n niifus hiiviyet ciizdanml, hi.isniibal varakasml, ~e f 
teb !iehadetnamesini ve bunl;mn tasdikli birer suretlerini, 4 klt'a fot~fa .. 
ve dilekcelerini. son miiracaat tarihine kadar Ankarada M. _T: !"· EnstJ u~u 
Genel Direktorliigiine ~ondermeleri ve s1hhi muayenelen ~~m ~e .. taym 

l Soda 8000 10000 
1·~~ " 30 ) 

Romatizma ag" fl afl Yumurta 1000 1200 2• " 35 ) 
L . 100 35 " 31 20 ) 

i-

·· d ·--1 d t 1nC.aki Enstitu mer-edilmi~ alan gun e og. ': en evvel Bay Hasan apar 1man ( 3822 ) 
~;ezinrie hulunma1an 1la., olunur. • 2007,. 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

,._ 1 ~ i H B 0 S ,., ~ 
TARSUS 

Fabri~·· .. ~l7 n>ar>111111h kanut hrzlel'i icin 1/2/938 tarihinden 

itiharcn tesbil edilen sahs fiatlal'J asai!ldadn ~ 5 k 
Seyhan Tip ll 75 sm. 36 metro1uk 7.2 uru§ 

Horozlu ,. VI 75 " 36 , ~-~: " 
$apkah ,. VI 90 " 36 " • ·' 
1 _ Sat1s pesin bedellPdir ve fa~r~kada teslimdir. 
2- Bir balvadan asagl satl$lar ICl_!l. vlizde 2 ~am .. vaPI.hr. lddir 
3 _ Sit masraflarile balva ambala1 bedellen mustenv~:n 

Istanbul seho;;ev1: !=tulfan.,amam. Kendros 

liilOn \<. 75 26 " jrin en jyj ilacd1r. Kuru kaylSl yapra 80 120 17,50 ,. 10 50 )) 
Y SalGa 50 60 ,. 32 50 

t 'k 7 10 325 ) rm1 13 ,. 52 
Cay harman . 300 400 10.50 .. 52 50 ) 
Mercimek ye~ll 400 500 ) 

5 " 50 Nohud 75o 1000 55 ) 
Arpa yemlik 75o 1000 5,50 " 35 ) 

Hastanemize lazlm alan: Arpa kJrmasl 1500 2000 1,75 " 41 25 ) 
60000 kilo kuru ot (balya olarak) Saman 1000 1500 2,75 " 370 ) 
20000 kilo saman Kuru at 20 Ton 1850 " 67 50 ) 

Kok komiiri.i 1500 Kilo 4,50 " 225 ) 
3000 kilo arpa Me~e komiirii 75 Ceki ( 250 300 " 77 50 ) 

200 '>eki me e odunu Odun giirgen 25 • kilo) 310 " 77 40 93 \' 
20o c;eki giirgen odunu. _ Odun me~e sobahk 545 

1 agmdan b rtna A'>lk eksiltme lle satm a ~~ac 16 ~e~id ya~ se z~ ~a - lda cins, mi.k· 
eksiltmiye girmek i.stiyenlen~ lel_ksi.lstal~ mesinde yazlh mtktarda kt b' in 1938 mali yllmda ihtiyacl alan ~ka~ k tur 
menin yapllacagl 5/7/938 tanh Bu"yu''k ghgl memurlan ve Nalband me e m . t eleri v~hile a'>lk ekslltmlye onmu§ • 
giinii saat 15 ten evvel Galatada t Se~in;i~e~: ~:~:~t s:k'>eleri yanh muhtelif meva~, t~.z~~ked~=~t!~~e~a:uhasebeciligi~~e~i sfb?al~:te~~is:;n 
Bahkh bamnda 69 say1h .?ilroya eksilt· ;~~il;m:, Cagaloglu ;u~bur~;; ::~~:~sln!~!~~:es~ndeu goriilebilir. Bu mallan ~~~~:;/s~~~~~;~eraber komlS· 
me saatlerini ogrenmek uzere ve mez· nunda yapllacaktJr . ._,ar na~ . tlanm vezneye yatlrarak makbuzlan ve aram 

ku
'r gu"n ve +e o/o15 temi.nat ak'>esile ve saatten evvel muvakkat emma 

yona ba§vurmalan. ( 4150) 
birlikte gelmcle.. 

. 

Babkh Rum 
1-: astanesinden : 13 60 

55 50 
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Yiizdeki siyab benleri 
ve. ~vjl~ehd uam~ 
giderir ve a~tk ve ber
rak bir teo t~min eder. 
FACiAL l.OSYONU, 
cildi temnler ve lruv
vetlendirir. Sabah ve 
ak~am kullantnJZ. 
Ba~hca parfiimorilerde 
satthr. 

Parfum 

INTERMEZZO 

, 

l• Malatya meyvac1bk istasyonu binalar1 eksiltmesi 
Malatya Meyvac1bk istasyonu Direktorliigiinden: 

46232 lira 23 kuru~ ke!?if bedelini havi olup Malatyada yap1lacak mey
vacutk istasyonu binalan 29/6/938 tarihinden itibaren 15 gun zarfmda ka-

[ 

pab zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
Eksiltme 15/7/938 gliniine musadif cuma giinii Malatya meyvac1hk is
Mukavele, eksiltme, baymdtrltk i~leri genel, hususi ve fenni ~artna 

meleri, proje ke~if hulasasile buna aid diger evrak hergi.in Malatya Mey · 
vac1bk !stasyonu Direkt6rliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 kuru~tur. 
Eksiltmeye girebilmek i~in bu i~e benzer 25 bin lirahk i~ yaphgma 

dair Naf1a Vekaletinden tasdikli miiteahhidlik vesikas1 ve Ticaret Oda -
st vesikalarmt hamilen Malatya Meyvacthk istasyonu Direktorlilgiine mil
racaat eylemeleri n-an olunur. ( 4017) 

• ..... . . .. . . . . ,., . . . ...... . u .(UBE/l 

Kredi ile ma\ .alacak 

resmi ve hususi muessesat 

merv-'rlar1n1r1 ~all~t1klar1 

.n1ntaka dahilindeki 
: .. : : .·· ...... • ·::·: ~·· . . . . . . . . .. . ..... 
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ADALAR 

Motorlu vas1talar 
Adnan Halet T A~PINAR 
Otomobil kullananlara ve §Oforlere, 

mottir l§lerinde c;ah~anlara liz1m bir 
kitabdll'. Kitabc1lardan araym1z. 

Tevzi yerleri: istanbul Kanaat, 1k
bal, Ha§et ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabevleri. 

Askeri Fabrikalar 
ilinlar• 

Muhtelif maden yaglar1 almacak 
2 ton 16 No. maden yag 

10 ~ 17 ~ • 
15 ~ 18 ~ ~ 

12 ~ 19 ~ ~ 

3 ~ 32 .. ,. 
3 ~ 40 .. ,. 
3 .. 45 ,. ,. 
5 ~ 46 ~ ,. 
6 ~ 38 ,. • 

Tahmin edilen bedeli 15340 lira olan 
yukanda miktar ve numaralan yaz1h 
9 kalem maden yag1 Askeri Fabrikalar 
Umum miidiirliigii merkez sabnalma 
komisyonunda 20/7/938 c;ar~amba glinii 
saat 11 de kapah zarfla ihale edilecek • 
tir. l;)artname paras1z olarak komisyon
dan verilir. Taliblerin muvakkat temi · 
nat olan 1150 lira 50 kuru~u havi teklif 
mektublanm mezkfu giinde saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iinci.i 
maddelerindeki vesaikle mezkOr giin 
ve saatte komisyona mliracaatleri (4021) 

i \ 

-·- J --- :l 
Sall.fb ve Ba~muharrtrh Yu11u1 Nadi 

Umumt ne$7ivat2 ldare eden Ya21 l1Zert 

lffldflrfl: Hiltmet Miinil VIgen 

c.umh.urtvet matbacm 

.... ·: KA~-:: .·.:~ :.::-:::::\ nazaren m 0 racaatlar1 . . .· . . ....... . . . . .. . ... .: ..... ; :. . . .. ·~ . · .. ·.: .... : 
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rica olunur. 

Haritada 
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Siyah Beyoglu 
Noktah HHW Kad1kOy 

KARTAL 
. . \ ... •: .. 

Ankara Belediyesinden: 

Mmfakalarrm gosterir. 
I • f t 

• - BelediyA ve iUbelerinin ihtiyaCI clan 900 - 1100 ton benzin on 
be§ gi.in miiddetle, kapah zarfla eksiltmeye konulrnu~tur. 

2 - Muhammen bedeli «253000• lirad1r. 
3 - Muvakkat teminatl «18975• liradtr. 
4 - $artname ve evsafm1 gormek istiyenlerin herglin YaZI 1:;:Ieri Ka

lemine miiracaatleri ve ihale 8 temmuz 938 cuma giinii saat on birde Bele
diye Enciimeninde yap1lacagmdan isteklilerin teminatlarile birlikte teklif 
mektublanm saat ona kadar BeleC.i.ye Enciimenine vermeleri. «2087• (3943) . 
Tiirk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundan: 

26 nci tertib piyango biletleri ic;in 140,000 tiirk~e 10,000 franSIZca el 
planile 10.000 resimli afi~ bastmlacakhr. Temmuzun 11 inci pazartesi glinii 
ac;Ik eksiltmr, ile miinakasa yapllacagmdan istekli olanlarm ~artnamesinj 
gormek iizere Piyango Direktiirlugii Muhasebesine miiracaatleri. ( 4096) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Direktorliigiinden: 
Mekteb ic;in iki katib - daktilo almacaktlr. En a~ag1 ortamekteb mezu

nu olmak, sur'atli d.aktilo yazmak ve askerligini yapm1~ bulunmak ~arthr. 
Lisan bilenler tercih edilir. tsteklilerin vesikalarm1 bir dilek<;eye bagl!ya· 
rak 6/7/938 ak~amma kadar Miidiirliige miiracaatleri ilan olunur. ( 4035) 

- Satll•k ko'k -~ 
Y a\(ac1kta Ayazma caddesinde 

on dort oda, elektrik, banyo ve ha
mamlan, tiikenmez iki kuyu, sar
mc;, akar su tertibah, betonarme 
dahili sillonit apartlman usulii 
kara ta§tan mamul ko§k, be§ do • 
nlim meyva ve ~ic;ek bah~esi de • 
runiinde iki odas1, miizeyyen mef
TUI;iatile satlhktlr. Bek~isine mii -

racaat oluna. 

.-•Satlhk YAT -~~~ 
9 metre uzunluk ve 2.60 geni§· 

likte dort yatakh, aptesanesi ve 
motor koymak mahalli, haz1r yel
kenli tekmil tec;hizatile bir yat sa
tihktir. Fazla malumat ic;in Gala· 
tada Tahir Hanmda Gilchrist Wal
ker Limited §irketine miiracaat 

.. _ __ edilmesL•••-~ 

S • L K 0 ROMATiZMA I · LUMBAGO ·siYATiK 

Antalya 
Bursa 
Edime 
Edremid 
Eski~ehir 

Konya 
inebolu 

B .L 

BLAUPUNKT 

Radyolarile 

YAZIN 
D ahi biitiin 

dalgalarda 

iyi bir netice 

elde edebilirsiniz. 

IStanbul sab' yeri: Karakoy Palas No. 16 Teleton: 42023 

TA!JRA SATI!J $UBELERi: 
Orner Ozen, inki~af magazast 
Yakub Soygenc;, Tayyare sinemas1 altmda 
Safa Ozgen, Tiirk Billur magazas1 
Fehmi Mine, Foto Mine 
Yakub Soygen~, Sivrihisar cad. 40 
Hakk1 Kunt, Kunt Pazan 

: Refik ve Hamdi <;olakoglu 

izmir 

Ordu 
Tokad 
Trabzon 
Samsun 
Diyarbalur 

A. R. Osman ve H. Giivan, Saman iskelesi 
istanbul han No. 15 
Mustafa Hamdi Uzman ve kard. 
Uysal karde~ler 
Abdullah Sezgin 
Ali Akcan, S1k Terakki Tic. 
Abd.urrahm~ ¥Ildiz, 


