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San'atklr 
Sayan 

Safiyeyi 
Muhte9em bir 
saz heyetile 

CUBUKlU 

Elektrlkli, hoparlorlU, 71 de kuvvetll sa
on or kestrast ve caz, 74 te yUksek saz he
retlerl vardtr. Biifeler nefls, flatc;a mute. 
llldlr. Bunaltlc1 s1cak giinlerde Bogazm 
'layat ve kuvvet veren sat havasmt almak 
.stlyenler bu ftrsat1 kac;IrmamalldJrlar. Onbe~lnci y1l 
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Bah((esinde 
dinleymiz. 

\.. 

lt~~af etmeliyiz ki bugiin
matbuat kanunu reji

me uymtyacak kadar u
YU§tu~ucu ve geridir 

-Ill -
ransiZ Ba~vekillerind b' · halif . en m, mu-

gazetelenn ne~riyatma te
mas ederken bir giin: 

«- Bana kar~l yapllan h'' I I d . O ucum .u a 
e k.~1 1ll_· yaz1lann ~iddetine rag· 

nen mefv Hml muhafaza edebilmem mil-
-~..- tara mdan gordii ~. . . . ' 

.. k d 1.1.d. gum 1llmadm en bii-•u e I I IT.)) 
: Demi&. 

rott Kuvvetli soz. Biiyiik de k 'I d 
mi.idcnuhalefetsiz bir hiikumet tmo rasJ er l e, 

B asavvur o u-
lamaz. a~ta bulunan d ] ~d 

rt: ld ·· . a am ar, sag an 
~a o an mutemad1yen h'' 

ar Bu hii I . ucuma maruzdur-
CuJII' . • • cum ar, &Iddetieri nisbetinde 

.mer ac1z alametidirler H"k.. . · 
~ ff k' · k · u umetm mu-

(2 ra a JyetJ ar&Jsmda b'r k ·1 k d' 1 ~ey yapamama 
L._--··"TSI e en mden gec;en m h l'f .. k" 

I . dl u a 1 1~1 u-
el_re,.!Jsna ara kadar vardmr. Fakat 

te ng1 terede, ne de F d 
k I .1 ransa a gazete 

• na a es1 e hiikumet diismez C" k" 
-, n l k tl d · · u:t u 0 
~ emb ~ e fk: e slyasi terbiyesi olgunla§-

~~~ d IT ~I ar.J umumiye vardJr. Hiik.Jme
m evn mes1, efkan umum: . . . d 

I d ~ h .yenm 1bma 1 
•a rna IgJ ya ud da siya • f k I 

d 51 1r a ar ara-
Jin a muvazene bozuldugu zaman vaki 

1 ur. 

F ransada hergiin hiikum • t .., 
]] b. .. .. e,e <;a an sag-

' 1 so u 1r suru gazete va B l ot• I r. un a1, sa-
~~~ en az o an miiesseselerd' H'- k' 

I' B k'l 1r. 1.,. 1mse, 
~:kse ~ .. aLe~ve 1 Daladier hakk~ndak.i 
1u munu on Daudet'nl'n k I I . 1 k rna a e enne 
ayanara verm~z. Birbirine Zld olan iki 

f1rkanm gazetes1 Action F . .1 Humanitc hiikumete muhalefreatnc;haise 1 e 
_) · 'f k . . . ususun-
::~a Itt! a etm1$ j;phJdirler B ~ 

I . · una ragmen 
JU gazete enn sah~l yiiz binden v d 
F t'k t f I a'ag, •r. 
b ana ' ara tar ardan maada okuyucu 

ulamazlar. 

Siyasi olgunlu~un mahsulii olan mat
buat, efkan umumiyeyi dikkatle takibe 
mecburdur. Ba§ka tiirlii yapamaz. 

*** 
~izde siyasi terbiyenin inki$af1 Cum-

tu~lyet.Ie ba$lad1. Bugiin TUrk gazete-
n, bir<;ok Avrupa mernlfketlerine na

laran daha ge.ni~ bir hiirriyete maliktir
e~ .. ~ok. klsa h1r zamanda ic;timai biinye
~IZJ lien ha'?l~l.ere tabi tuttugumuz hal
n e kJSkan~ b1r 1tma ile matbuat hiirriyeti· 

d
e ayndiglmlz pay takdir edilecek ka
ar ehemmiyetlidir. 

· C~nkii unutm,ya!Jm ki matbuat hiir· 
liYetJ an..cak normal inki&af zamanlar·nda 
levzuu bahsolabilir. Harbeden bir •mil
et, bnekadar hiirriyet a.~,kJ olursa olsun 

rnHat uat hiirriyetini muhafaza ed 
arb I k . b emez. 

ferb ' mlem e etm iitiin vasltalarile se-
er 0 rnas1 demektir. Matbu t b 

~Ymaktan rniistagni kalama, B'~ .. ku~ha 
t I A lJ .... U.}'U 1 -

bl .. a er ve inkdablar da boyled: r· . • 
un · . .r. c;tJmaJ 

ve, yem mzama ah~mclya k d 
tl&tan k 1• b' a ar, ya-
. c;J mJ~ ter I IT atlet gibi 'ht' 
lster K k h 1 Jrnam 
k . arl~l ava cereyanlan 

almasJ tehlikeli I b'I· na maruz 
0 .. . . o a 11r. 

I:" unya 1htdallerinin klasik f . 1 rran51z iht')']' d h" . IPI o an 
kiile . I a I e, urnyet ic;in kan do

n b,r hareket oidugu haid 
:t.aman matb b e zaman 
rnei?e m b uatl ser estisini sifua indir

e~ ur o mustu. 
- Ml!li Konvans I h' 

edici ne•riyat 1Yon a ey me tahrik 
Madd. · -~~~an ar idam olunurlar 

esi Yuzunden k f . 
b1<;a~ma kaptJran h a ~sm, giyotin 

rnu ar-Jr] · korkuncdur. • enn sayJsJ 

. B~z. bu_ kadar ileri gitmed'k . . .. 
nyetJm hJc:bir zaman f ' .' f,.k,r hur-
R .. . SJ Ira mdJr d'k 

e)lmm esas gayelerinde b. . me I·. 
dii~iinen ve dii&iindii<Y" .. n blTJ serbest 

..,unu ser est .. I' 
yen . vat~nda~~ar yetistirmektir. c;e soy 1-

SJyas! terb1yesi son haddin k d . 
k. f . b' e a ar m rsa etmJs 1r cem:vet istivor B • . k . uz. u ne t1ceve varma 1rin ba•l1ca 1"k1' -" ' c;are .. ·· Yorum: goru-

1) Mathuat kanununu miinas"b 
h 1 I I 

1 mer-a ... ere gev,etmek. 

2) Muharririn mes'u]iyetile hu"r · . 
b

. · nyetJ 
aril~mda 1r ahenk kurmak. 

1tiraf etmeliyiz ki bugiinkii matb t 
k ·· ua 

anunu reu~~ uvm1yacak kadar uyu~Lu· 
r~cu ve gendrr. Y azJCJlanmmn hiirr::ore
b, smlarmdaki rnes'uliyet viikiine naza
ran azd1r. Miikemmel viizme oi:\rendi~i 
halde d n1'ze · · · ') · . e g1rmesme JZm ven m1ven 
dehkan!Jya benzivoruz. Bu boyle devam 
e~er~e Pl~mk kalmam1zdan ve hayatm 
~~;ud~.kien karslsmda acmacak vaziyetie
re du$memizden korkulur. 

I~ Ma.~buat ~iirriyeti, r~jimlerin sa!Ham-
111:101 oken blr oic;iidiir. 

Telefon: Ba$muharr1r ve evt: 22366. Tabrtr he:vetl: 24298. tda.re ve matba.a ttsmt 24299 • 24290 

"' .... t 

Diin, siivari kd' amiZin Reyhaniyeye 
tezahiiratla kutluland1 

• • • l ..... giri§I ae 
Frans1z ·Turk parlamento grupu derin dostluk teminatla

rinin Atatiirke arz1n1 Paris el~imizden rica etti 

~ad1~lar, .' Hataya· ilk gire~ , lpt'~n:n kumandanma Hududda •ilk k~r~tla.§m~: . Fra'n~tz mili;i, . : 
. , . ~i~ek t~kdiin ~diyol'lar siivarimizi11 . elini stlnyor 

Reyhaniye 8- Tiirk ve Frans;z k1ta· Ian Tunuslu ni~anc1 taburunun kuman - - 20 seneniri matemini 'temsil eden bu 
atmm birbirlerile temasm1 temin etmek damm selamlad1. kiic;Uk Turk klZI Tiirk·kuma~damnm ka-
maksadile Kuikhandaki siivari klt'amJZ Antakya ba~konsolosumuz ve Parti sabaya ayak basmasile birlikte matemin• 
bugiin ogleden evvel buraya gelmi&tir. reisi ve erkam bu merasimde ham bu • den s1yniarak al beyaz elbisesile ve bii-

Halk askeri 16 kilometre mesafeden lundular. yiik bir heyecanla k1taata ho~ gel din etti. 
kar~1lad1. Birkac; yiiz. ath birikmi~ti. R,ey~ Reyhaniye ba~tanba$a donanmi~t:r. Y avrucag1z temsil ettigi roliin kutsi tesiri 
hamyeye. be$ kilometre mesafede Cata!, Buradaki manzara lskenderun ve An • altmda hlin~iir . hiin~~;iir ai!;hyordu. Biitiin 
hiiyiikte ise 500 ath, bir o kadar da ya· takvadakinden farkh ve daha pitoreskti. ham bulunanlan da ai!;lath. Cerkes kar
ya kahraman Tiirk askerini bekliyordu. Koylii kadmlar c;ift arabalan iizerinde de&lerin uzu~ elbiseleleri manzaraya ha§• 
Kasabada ve civannda toplanan halk on c;ok c;e~idli frapan renkte elbiselerle na·· ka bir ahenk iiave ediyordu. Siivarileri • 
bini gec;iyordu. Belediye oniindeki niey· zan dikkati c;ekiyordu. Aibay kasabaya iniz c;ok muntazam gec;tiler ve dakikalar· 
d~nd_a gec;id resmi yaPJld1. Ve asker tak- girerken kurulan takm oniinde siyaha bti- ca alkJ~!and1lar. 
Yiyeh alaym kumandam albay Siikrli riinmii~ minimini bir TUrk c;ocugu tara • 

[Arkast Sa. 8 autun 4 tel KanadiJ ile Reyhaniyeye diin gelmi~ o· fmdan kar$1land1. 
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Bulgar Ba~vekili' diyor ki .1 
I 

« Tiirkiye ile dostluk 
miinasebatimiz 

inki~af etmektedir ! » 
Koseivanof, Balkan 

menafiine muhalif 
pakbn1n Bulgaristan 

hedeflerini 
takib etmekte 

olm1yan 
oiduklarJnJ soyluyor 

Sofya 8 - Ba~ve
kil ve Hariciye N a
ZITI Koseivanof meb
usan meclisinde Kra
lm nutkuna verilecek 
cevab miizakere edi
lirken a§agrdaki be
yanatta . bulunmu§ -
tur: 

mege ve nihayet 
devletin otorites1DI 
kuvvetlendirmege Iii
zum vard1. 

Hiikumetin uysal 
gayretleri ve Bulgar 
milletinin vatanper -
v e r I i g i sayesinde 
memlekette nizam ve 

«- Son dort se- .asayi$1 tesise muvaf-
ne ic:;inde memleket fak olduk. Vak1a a· 
rneb'uslarm i§tiraki nayasamn bah$ettigi 
olmakslZln idare e- baz1 hiirriyetieri tah-
dilmi§tir. ~unu be • did eylemekte de-
Yan ederim ki bu .!\1. Koscivanof vam ediyoruz. Fa-

. . . 

Asd~nz haberle;l 

Turk • Rus dostlugu 
saglaml~1n1 muha

faza etmektedir 
Ankara 8 (A.A.) - Samimiyet 

ve resanetini her vakit muhafaza e
den ve edecek clan Tlirkiye Sovyet 
mi.inasebah etrafmda Hatay mese-

l
lesi vesilesile i§aa edilen muhtelif ( 
§ekii ve mahiyetteki haberlerin hep- ( 
si de tamamile as1lsiz oldugunu A-J 
nadolu Ajans1 beyana rnezundur. 

.,e a a n 

Kudiisiin her yeri 

ifgal albnda 
ingiliz k1taab fevkalade 

tedbirler aldt 
Kudiis · 8 - Bu sabah Y a fa kapl31 

civarmda bir Arab otobiisiine atJlan bir 
bombadan ii<; yolcu olmii~. on be$ yoku 
yaralanmi~tJr. Bu suikasdi yapan bir 
Y ahudi kadmla iki erkek lev kif edilmi§· 
tir. 

Kudiis 8 - Filistinin biitiin miihim 
noktalan ing1liz k1taah tarafmdan 1~gal 
edilmi§ buiunmaktadlf. 

Hayfada askeri devriyeler sokaklc.r • 
da miitemadiyen dola§maktadlr. 

TUrk - Alman anla~mas1 
Heyetimiz · miihim 

temaslar yap1yor 
Von Ribbentrop) Menemencioglu ile ~ok uzun 

bir miilakatta bulundu. Heyet reisimizi 
iktisad Vekili de kabul etti 

Berlin 8 - Anadolu ajansmm hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Naz1r1 Von Ribbentrop dun 
Berlin civarmda Sonnenberg'deki ma
likanesinde Menemencioglunu ogle ye
megine davet etmi~ ve ak am gee; vak
te kadar ahkoyarak kendisile samimi 
bir §ekilde gorii§mii§ti.ir. 
lktr•ad Nazm da Numan Mene

mencioglu ile goriiflii 
Berlin 8 - Alman Ekonomi Nazm 

M. Funk, .halen Berlinde bulunan Tiirk 
ekonomik heyetine riyaset eden Tiirki
ye Hariciye ·Katibi · Umumisi Numan 
Menemencioglunu bugiin kabul etmi§· 
tir. Gorii§med~n, Tiirkiye biiyiik elc:;i -
sile Alman Ekonomj Nezareti miiste -
§aTI da naz1r bulunmU§tUr. 

N e~redilen resmi bir teblige gore, bu 

Von Ribbentrop Menemencioglu 

gori.i.§me esnasmda Tiirk-Alman ticareti 
miinasebetlerinin geni§letilmesi ve bu 
miinasebetler iizerinde halen tatbik e• 

dilmekte olan · 1slaht imkanlan mevzuu 
baJ:.sedilmi§tir. (a.a.) 
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(:in ordusu ~anghay1 
tehdide . ha~lad1 

Y angtse , ~ehrinde fiddetli . ~arpifmalar oluyor, 
~~n~iler. · ~ir ~ehri geri alddar 

Bir Japon tank miifrezesi ileri yiiriiyii§ esn.asmda 

Hongkong 8 - Cin goniilliileri efra- digine gore, ~anghaydaki }apon makatll" 
d1, Sanghay' a ~ddetli bir mukat>il taar- Ian, beynelmilel ve F rans1z imtiya.z mnl!t 
ruzda bulunmu$tur. Sanghay'm garbm ~ takalan makamlan nezdinde diin, mu • 
daki yabanc1 imtiyazh mmtakalarda otu- hasamatm yddoniimii sabaht cereyan e " 
raniar, top seslerini bariz bir surette i~it· den kanh hadiseleri protesto ederek bu 
mi~lerdir. J apon miimessilleri hakiki va- hadiselerin tekerriiriine mani olmak ic:;in 
ziyeti ortaya koyacak olan bu taarruz icab ettigi zaman t.edbir almak hakkmi 
haberini gizlemei!;e <;ah~maktachr. muhafaza ettiklerini bildirmi§lerdir, 

$anghay'daki hadiseler [Arkas: sa. s sfltun 1 del 

Tokyo 8 - D{)lllei ajanstn!?..~~!~!:: .............................................................• .. .... Bi~ .... ·deiiiz kazas1 oldu 
Trak vapurile bir yelkenli ~arpifb, kay1k batti 

ve tayfalardan birisiie bir ~ocuk boguldu 

·. 

Trak vapuru 

Diin, Istanbul limamnda iki ki§inin 
bogulmasile neticelenen feci bir deniz 
kazas1 olmu§tur. 

Hadisenin tafsilat1 §udur 

te ve T rak da T ophane nhtJmmdan ka) .. 
k1p Dolmabahc:;e onlerinde demirlemege 
gitmekte idi. 

NADIR NADl 

rniiddet zarfmda hiikumet hareketlerinin kat bunu Bulgar milletinin yiiksek men
hutiin rnes'uliyetini tamamile deruhde e- faatleri namma yaphk. Hiikumet 1935 
der. 1935 te iktid"r rnevkiine gelirken tarihli beyannamesinde milletin memlek~t 
Krahn tavsiyeleri mucibince memieket - idaresine i$tiraki imkanlannm ve $artla
t: nizam ve aMyi§i tesis ic:;in cid- nm tetkik edilecegini bildirmi~ti. Mem· 
d1 tedbirler almaga, kanunu §iddet - lekette anayasa ~ •inde demokrasi ida
le ve fakat adilane bir tarzda tat- resinden ba~ka h: 1 ev i tesis etme~i ak-
.bik etmege, soSfa} sulhu muhafaza eyle- {Arka81 .,a, 8 siltun .5 tel 

Y afada diinkii hadiseler iizerine pra
tes tolar devam eylemektedir. Bir c;arp!~
ma esnasmda bir !ngiliz polis memuru 
b1c;akia yaralanml~hr. 

fArka_st Sa. 8 siltv.n 4 te] 

istanbul limamna mensub inebo!ulu 
Yusuf oglu Salih kaptamn 20 tonluk Na
mlk Kemal ismindeki yelkenlisi, 1zmitin 
Oil iskelesinden ald1g1 kumu Be§ikta§ is
kelesine bo$altmak i.izere sahile yakla~Ir· 
ken, saat 12,45 de, K1zkulesi a<;1klannda 
T rak vapurile kar~Ila§ml~llr. Bu mad a 
yelkel}li Fmd1kh istikametinde ilerlemek· 

lki gemi, birdenbire kar§Jla§mca et • 
ra ftan c;1gbklar ve istimdad sesleri yiik· 
selmi§, fakat ~ok gec;meden yelkenli iki
ye boliinerek sulara gark olmu§tur. Ba§· 
ta Salih reis oldugu hal de N am1k Ke
rn a! yelkenlisinin biitiin . tayfa ve hamu· 
lesi denize dokiilmii§, manzara karkunc 
bir hayat ve memat sahnesi halini almt~· 

r A1'kast Sa. 8 sutun 5 te] 
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70 evvelki Londra ... 
«Bu memleket !?iiphe bulutlar1 i~inde kapab 
duran ikbali be~er gibi ekseriyet iizere bir kara 
dumanla ortiilii, evleri bile siyahlara sarlh goriiniir» 

«Birglin herkes yaratJimi~ tabiati gor- cans1z bii.tiin varhklan yaratJp slislemek
mek i<;in Londraya gelecektir ve oldi.irii.l- te nekadar san' at gosterdigi ve insanlann 
mii& bir tabiatin mezan i.istii.nde aglama- icad yolunda ne harikalar yaratt1g1 - hep 
mak iGin istanbula seyyah u~ram1yacak- bir arada - gori.iniir. Bir hayvanat bah -
tJr. Eski Frans1z BaFekili Sarraut bizim c;esi var. Kafeslerinde bulunan mahluk -
sefaretteki ziyafette diyordu ki: «lstan- lar hirer hirer nazardan geGirilse Nuhun 
bul, kiirenin en giizel parGaSI !.. Siz on a gemisi hen liz tufandan kurtularak ora -
yalmz milletiniz namma degil, blitiin in- c1kta karay1 bulmu& da iGinde ne varsa 
sanhk hesabma bakmahs1mz !..». Kiire- kenara dokmi.i& zannolunur. Rasadhane
nin en gi.izel pare as!! Bunu elinde bu - sindeki dlirblinlerle goke bak1lsa insan 
lundurmanm zevki kadar mes'u!iyeti de kendisini tabiatten iistiin bir kudretin yar
yok mudur? .... » d1miJe uJvj aJernJerin seyrine <;Ikrnl& ktyas 

Gorlilliyor ki iistad, Londray1 yalntz edebilir. Kitabhanelerine girilse her li -
tahlil eden, inceliyen degil, ayni zaman- sandan bir iki milyon kitab ve anlan bul
da imrenen ve imrendiren bir gozle gor- mak ic;in «allamei her fen» vasfma lay1k 
mii,ti.ir. Halhuki daha once ingilizler yi.izlerce hafiZI kiitiib mevcuddur. Oku
pay]tahtmi gorenler ancak satha baktJ- maRa gelenler ise en tenha gi.inlerde se
lar, derine inmekten c;ekindiler. Ruhlan- kiz yiiz ki&iden eksik olmaz ve iclerinde 
m ise o tema~a masmda daima uyur tut- doksan ya~mda hocalar, on sekiz ya&mda 
tular. Nam1k Kemal de yiize deger ve- bzlar bulunur. Hele niimunehane k:in -
rip ozi.i ihmal eden seyyahlardan olmak- deki kitahhaneye her kim gider ve neka
la beraber o ylizu hemen hemen bi.itiin dar mec;hul bir lisandan olursa olsun ba
hatlarile ve heyecanh hir kalemle tesb;t sJ!mJ& bir kitab isterse vermege ve yoksa 
etme~e muvaffak olmu&tur. Bu sebeble - azami si.ir' atle - getirtmege mecburdur. 
Londray1 okuyuculanma hir kere de rah- Parlamentoda bir kitab hazinesi var. 
metli edibimizin agzmdan dinletmek isti- Y almz bir lord oraya otuz bin cild kitab 
yorum. Nam1k Kemal, yetmi& y1l onceki vakfetmi&. 
Londray1 $Oyle anlahyor: «Hele memleketin servetini, mamurlu-

«Bu memleket ~uphe bulutlan kinde gunu gozler ihatadan ve tasavvurlar tas
kapah duran ikbali be~er gibi ekseriyet virden · acizdir. Herbiri milyonlarla altm 
iizere bir kara dumanla i:irtiilii ve hatta kJYmetinde bulunan ali evler yanyana 
evleri bile siyahlara sanh goriinlir. Fa - getirilse lstanbul kadar bir ~ahane sa ray 
kat bir de o zulmani nikabm maverasma te&ekki.il eder. Pazarlarmda olan kiymet
goz gezdirilirse nazenini dilriibaYJ te- li e&yaya bablsa di.inyanm biitiin define 
meddiin fikir kama&hnci hir ziynet ve sal- ve hazineleri yagma edilip oraya gotiiri.il
tanatla gorlinme~e ba&lar ki gi.izel sever mii$ zannolunur. Bankalarmda olan ve 
goniiller ic;in bu letafete meftun olmamak daima kantarlarla tartJ!arak devrolun -
ihtimal haricindedir. makta bulunan altmm kesreti goriilse, bu 

«Londrada bulunan hir adam, adalet ag1rhktan adamn bat1p gitmesi korkmu 
hi.ikumlerinin cereyamm gotmek isterse hattrlara gelir. 
online her&eyden evvel te&ri merkezi olan «Devrii hareket o kadar c;ok ki sokak
ve di.inyada gordi.iil;i.imi.iz siyaset kaide - lar girdaha donmii&tiir. Bir yandan bir 
lerinden bin;ogunun be~igi bulunan o ko- yana insanlar akar durur. Sehir ic;inde 
ca parlamento c;1kar ki yalmz biriasma kt~k binden fazla' ~ ve otuz bes bin kira 
bak1lsa efkan umumiyenin deh$et ve mu- arabasJ, on be& bin omnibus var. Simen
kavemeti idare makinesine kaT$} cismaru-' (lifer garJa:md~ hergiin jJci dakikada bir 
yet kesbetmi$ ve guya ki o haili heyula altm1~ vagonlu trenler hareket eder. Oyle 
deil;me bir sadme ile Yik1lamaz oldugunu yerlere tesaduf olunur ki lie; trenin bir -
gostermek ic;in ta~a donmu~ k1yas olunur. biri iizerinden - kopriilerle aynlarak -

dc;ine girilirse medenl olgunluk baki- gec;tiil;i goriillir. Bir matbaada elli bin a
mmdan hirinci deP;ilse birincilerinden sa- mele c;ah&ttnhyor, bir birahanede on be& 
y1lan bir milletin en miimtazlanndan UG bin araba beygiri besleniyor. 
dort yuz meb'us goriilliyor ki herbiri «Diikkanlan var ki mesela terzi elinde 
yurdda~lannm emellerine, istikbale aid olan bir magazada bizim Oskudar hal -
Ulklilerine yliksek bir fesahatle tercliman kmm topunu birden giydirip ku$atmaga 
olmu$tur. Bu sec;kin heyetin dayandJgl kafi elbise bulunur. Ve bu mail;azada yedi 
kuvvet ise umumi bahc;elerde bir maksad sekiz yliz erkek, be& alh yuz kadm i~c;i 
iizerine ittifak etmi$ kuk elli, hazan yuz, c;ah~u. Nehir altmda muntazam c;ar~Ilan, 
yuz elli bin ki&iden miirekkeb siyasi en-

hava yuzi.inde mukemmel kopri.ileri var. 
ciimenler ( mitingler demek istiyor) dir 

Hiikumetlerinin satvetini gormek iGin bir 
ki toplanmalanndan bir tecaviiz, hir dag-

daga Glkmak degil, aralannda edibane :i~ee~~ihi~a~::i:~n:i!~:~~k ;aef~~;u~;;~~ 
cereyan eden munaka&alardan ba&ka si-

gemiler goriiliir ki demirden dokiilmii~ 
k1<:a bir oksiirlik sesi bile i~itilmez. 0 ka- hirer memleket hiikmii.ndedir. Y almz ye-
Qar adam bir yere toplamr. 1derinden ni ~Ikm1~ ve fakat daha iyisinin yapilma
birkac;t soz soyler. Kusuru sessiz sessiz s1 cihetile terkolunmu~ o kadar silah mii
dinler. Sonra topu birden • yerbiyeli bir ~ahede olunur ki bir yere toplami~lar. 
yiirliyli~le - hiikumetlerine giderler, mak- T avanile, duvarlarile, bolmelerile, meJdi
sadlanm ve kararlanm bildirirler. Erne!- venlerile T ophane kadar bir daire terti
lerinin yiizde doksam hakka muvafik ve bine kifayet eylemi~. 
millet kuvvetine miistenid oldugu ic;in 

«Cocuk biiylitliyorlar ki bir ya~mda 
makbul olur. olanlanm goren - vi.icu_diiniin kuvvetme 

«Mahkemelerde hie; kimse - hatta hir 
ve kanmm temizligine bak1p - ba~ka bir 

katile - «efendi !» sozunden a~agl bir ta- neviden dogmu$ ve yahud ba$ka bir 
hirle hitab veya i&aret edemez. Hit; kim- alemde beslenmi$ olmasma zahib olur. 
se eebrii $iddeti memurluk haklarmdan Hayvan terbiye ediyorlar ki mese!a bir 
veya hakikati bulmak vasitalanndan sa- okiiz 1200 okka ve bir kO<; 500 okka ge
yamaz. !~te adalet bu halde ve hele ma-
rifet an dan ziyade kemaldedir. Hangi liyor 1.. Agaclarm verim kabiliyetini c;o

ga[hyorlar: Karpuz kadar armud basil mektebe gidilirse gidilsin, ic;inde bulunan 
on on iki ya~mdaki ~ocuklar - guy a bii- oluyor. T oprail;r gencle&tiriyorlar: Sac; -

hklan tohum hire elli derecesinde mah -yiimU$ler de sonra gene klic;ulmii&ler gi-
bi - hertiirlii intizam ve terbiye ile uyu&- sui veriyor. Sahralannda Giftt;i eli deg • 
mu~ goriilur. Ru~tiyeler vard1r ki talebesi memi$ bir kan$ yer, daglannda ustad eli 
u~ dort lisan okur ve alh yedi esash fen dokunmami$ bir kiic;iik agac bulunmaz. 
bilir. likmekteblere tesadiif olunur ki &a- Avrklanmail;a muhtac bir go!, koprusiiz 
kirdleri yedi sekiz ya$mda c;ocuklardan bir nehir, intizams1z bir yo!, $imendifersiz 
ibaretken ders programlannda alfabe, bir ~ehir, limans1z sahil, nhhmsiz liman 
yaz1, a'mali erbaa gibi derslerin hiGhiri yoktur. Bu Gali~kan halk, terakki ad1 ve
bulunmaz ve sebebi hocalardan sorulursa rilen mubarek yolda yuri.iyorlar, giindi.iz
«mektebe bu gibi $eyleri bilmez cocuk Jeri Gok kutlu bir hayram, geceleri birer 
gelmedigi i«;in programa o dersler sokul- sevinc ~hrayini. Y a&amanm tdm1 ger-
muyor>> cevah1 ahmr! Gekten ahyorlar. 

«On, on iki$er ya$mda yirmi, yirmi «Garibi $UrasJdir ki bu kadar satvetli 
be$ Gocuk bir bahGeye giderler. Kah el- bir hi.ikumetin diizenliih korumaga me -
lerinde bir gazete bulunur, o vasrta ile mur polislerinden ba~ka ortada bir eseri 
dlinyamn halinden haberdar olma~a Ga- gori.ilmez. Vekiller yan omlirlerini sah
h$Irlar. Kah bir ko~~de oturarak havanm ralarda geGirir, binde bir i& hiikumet da
letafetini, agacJarm taravetini anl1yan bir irelerine di.i$mez. Polislerin kari ise glin
gozle seyrederek tabii glizelliklerden haz diizleri arabalarm birbirlerine <;arpmam'l
a!Jrlar. Gemilerinde tayfa goriiliir ki bo~ sma, geceleri evlerin, dlikkanlann kapJ
vakit buldJ1kc;a caz1be kanunlan gibi en lanm kapah m1, ac;Ik m1 diye gozet!e -
a~Ir meseleleri mutaleaya ui!;ra&Ir. Di.ik- mekten ibaret!. Halkm hazinelere ma
kanlarmda yazicJ p;orlili.ir ki - mesela - lik olan en biivi.ik zenginleri, seksen ya
Alman filozoflarmm en kan$1k fikirlerini &mda oldu~u halde gene ma~azalanna 
ID'll,akemeye kalki&Ir. gider, ak~amlara kadar ayhkh hizmetkar 

«Bir niimunehanesi ( mi.ize demek is- gibi i$ile uil;ra~tr.» 
tiyor) var. lt;ine girilse tabiatin canh ve .(Arkan oar)' 
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Garib bir dava 
MeyvalarJnJ yemi~ler, 

sonra bah~e sahiblerine 
dayak atm1~lar 

Birkac; giin evvel Mevlevihanekaptda 
bah~e sahibi Kemalle Nuriyeyi ve jan • 
darma F ehmiyi dogdiikleri, olumle tehdid 
ve hakaret ettikleri iddia olunan Kenan 
ve ismailin muhakemelerine dun Asliye 
ikinci cezada devam edilmi~tir. 

Diinkii celsede §ahid olarak Mevlevi
hanekap! jandarma karakolu kumandan 
vekili Alaeddin onba§I dinlenmi§tir. A
laeddin onba§l ifadesinde, Kemalle N u
riyenin karakola muracaat ederek kala
bahk hir ailenin bahc;elerindeki dutlan 
sepetlerin doldurup domatesleri ~igne • 
diklerinden, bah~elerini harab ettiklerin • 
den §ikayet etmeleri uzerine bu ailenin 
karakola getirildigini ve ilkonce balu;e 
sahibile anla§malanm temin i~in ugra§Il
digmi ve bu hususta bir de davadan fera
gat zaph tutuldugunu, fakat biraz sonra 
bu aile erkekleri olan Kenanla 1smailin 
geldigini ve kadmlan karakola getiren 
jandarmayi dovdiiklerini, kendisine ha
karet ettiklerini ve Kemalle Nuriyeyi da
valanndan vaz gec;medikleri takdirde ol
diireceklerini soylediklerini ve N uriyey1 
sa~larmdan suri.iklediklerini soylemi§tir. 

Su~lu Kenan §ahidin ifadesini kabul 
etmemi§tir. ismail ise jandarmalarm ka
dmlara «bu gece hizimle burada yatar· 
smiz» demelerine tahammlil edemiyerek 
jandarmaya iki tokat attigmJ fakat da • 
vac1 Kemalle Nuriyeye vurmadJgmi soy· 
lemi§tir. 

Su~lulann vekili, jandarma karakolun
da tutulan feragat zaptile vak'a esnasm
da karakolun oni.inde bulunan bazJ kim· 
selerin amme §ahidi olarak celblerini is
temi§tir. 

iddia makami, feragat zab1t varakast· 
mn hadise ile alakasi olmad1gmdan suc;
Iu vekilinin bu talebinin reddini ve §ahid
lerin c;agmlarak dinlenmelerini istemi~tir. 

N eticede heyeti hakime, feragat zab1t 
varakasmm celbine mahal olmadigma ve 
suc;lu vekili tarafmdan gosterilen §ahidle
rin ~agmlarak dinlenmelerine karar ver
mi§ ve muhakemeyi ha§ka bir giine buak-

KVLTOR I$LERI 

Muallim mekteblerine para
siz talebe ahnacak 

Her sene oldugu gibi bu sene de mu
allim mekteblerine mlisabaka ile para
SIZ leyli talebe ahnacakhr. Birinci s1 -
mflara 15 - 19, ikinci smlflara 16 - 20, 
lic;Uncli srmflara 17 - 21 ya~lanarasmda 
talebe kabul olunacaktu. 

Miisabaka imtiharuna girecek talebe
ler hlisnii hal mazbatas1 ve slhhat ra -
porile mezun olduklan veya kay1dh bu
lunduklan mekteblere miiracaat ede -
ceklerdir. 

Maarif Vekaletine dogrudan dogruya 
yapllan miiracaatler kabul edilmiyecek
tir. Ortamekteb mezunlarmdan mual -
lim mekteblerinin birinci simflarma 
miisabaka imtihanile girecek talebeler 
arasmdan pek iyi ve iyi dereceli olanlar 
almacakhr. 

ikmale kalan veya orta dereceli olan 
talebe kabul edilmiyecektir. Liselerin 
ikinci veya ii~lincii sm1flarmdan mual
lim mekteblerinin muadil s1mflarma 
gec;mek istiyenler, meslek derslerinden 
imtihana tabi tutulacaklard1r. 

Lise imtihanlar1 bitti, kamp· 
Jar ha§ladt 

Biitlin Iiselerin olgunluk imtihanlan 
dlin bitmi§tir. lmtihan neticeleri birka<; 
giin sonra talebeye teblig edilecektir. 
Olgunluk imtihanlan dolayi.sile geriye 
birakilmrs olan liselerin birinci, ikinci 
ve li«iincli s1mflan askeri kamplan da 
bu aYJn on birinde ba!?hyacak, 1 agus -
testa nihayet bulacakhr, 

Bu sene her lise askeri kampm1 ken· 
di mekteb binas1 dahilinde yapacak~1r. 
Ancak ban ati~ talimleri i«;in di§anya 
t;;IkJlacakhr. 
· Orta tedrisat kadrosu 

hazirliklari 
Orta tedrisat kadrolan i<;in haz1rhk -

lar yapmak lizere Orta Tedrisat mi.idii
rii Avni yakmda :?ehrimize gelecektir. 
Bu y!l orta tedrisat kadrosu sliratle ha
zlrlanacak ve 1 eylulde, vazife alan mu
allimler memuriyetleri ba§mda buluna
caklardtr. 

Kadro icin Ankarada hususi bir ko· 
misyon te~ekkiil etmi§ ve <;ah~maga 
ba~lamr§tir. 

VU.AYETTE 
Zahltai Belediye memurlar1 

hala maa~ alamad1lar 
Evvelce Zab1tai Belediye memurlan

nm maa§I Belediye blitt;esinden veri! -
mekte iken hazirandan itibaren bu te~
kilatm Emniyeti umumiyeye devredil
mesi ve buna aid formalitenin ise heniiz 
intac olunamamas1 yiizlinden maa~lan 
tehir etmi~ bulunmaktad1r. Vilayet<;e a
lakadar mak~'1llar nezdinde te~ebbliste 
bulunularak tahsisatm bir an evvel g6n· 
derilmesi istenmi~tir. 

'J • : · ' . ~· ~ .~ 

izmitte kurulacak Y erli Mallar Sergisi ispanya meselesi 

kimya fabrikas1 
• • merasJmJ Temelatma 

yar1n Ba~vekil tara • 
f1ndan yap1lacak 

Y arm lzmitte temelleri atJlacak olan 
ilk kimya fahrikamiZln temellerini bizzat 
atmak uzere Ba§vekil CeJal Sayar re
fakatinde lkt1sad Vekili ~akir Kesebir, 
Dahiliye Vekili ~iikru Kaya, Sumer 
Bank Umum Mlidlirii Nurullah Esad 
Siimer bulundugu halde yarm hususi 
trenle fzmite hareket edecektir. Saat 
sabah 9 da Haydarpa§adan kalkacak c
lan bu trenle Slimer Bank tarafmdan te
melabna merasimine davet edilmi§ olan 
zevat d.a gidecektir. 

hmitte temelleri at1lacak ilk kimya 
fabrikam!Zln temelatma merasimini mi.i
teakih Ba§hakan Celal Bayar be§ yilhk 
endi.istri programmm nasi! tahakkuk etti
gine dair bir nutuk soyliyecektir. Ayni 
nutukta ikinci be§ y1lhk programm hir i
zahmm da bulunacagi tahmin edilmekte
dir. 

Merasimi miiteaktb Ba~vekilimiz 1z
mit korfezinde yap1lacak biiyiik deniz 
yan§lanm takib edecektir. 

Karabiik •eyahati 
Ba§vekilimiz Celal Bayar onlimiiz • 

deki sah gunii Zonguldak ve Karabiiku 
ziyaret etmek uzere bir seyahate «;Ika -
caktJr. Denizyollan idaresinin Aksu va
purile yapilacak bu seyahatte Ba§vekili • 
mize lkt1sad Vekili ~akir Kesebirle Sii
mer Bank Umum mudurii Nurullah Su
mer, baz1 ikt1sadi mehafile mensub zevat 
ve matbua.t mumessilleri refakat edecek
tir. 

Y ap1lacak seyahatte evvela komur 
mmtakasmda yapilan tslahat tetkik edile
cek, oradan Karabiike gidilerek bir hayli 
ilerlemi§ bulunan demir ve c;elik fabrikasr 
in§aati tetkik olunacaktu. 

1ktJsad V ekili ~akir Kesebir diin §eh
rimize gelmi§tir. $akir Kesebir yarm Ba§· 
vekilimizle heraber 1zmite gidecektir. 

hirSIZ 

Yukanda resmini gordiigiinuz $aban, 
son gunlerde §ehirde tiireyen kuc;i.ik hir· 
sJzlardan birisidir. 13 ya§mdadir ve Kum
kapl kad1rgasmda Salihli ~1kmaz soka
gmda 3 numarali evde oturan seyyar seb
zeci Salimin ogludur. Evvelki gun, Un
kapanmda,Uncu sokagmda sucu Rama • 
zanm evine bah~e duvanndan girip ote
beri ~alarken su~ i.istiinde yakalanarak 
adliyeye getirilmi§tir. Kendisini hm1zh -
ga. Ahmed isminde bir arkada§mm tei -
vik ettigini iddia etmektedir. 

~irketi Hayriyenin 
mehtab alemleri 

iktisad Vekaleti Turizm Umum mii
diirliigiiniin istanbul ve Bogaz turizm 
mmtakasmm ihyas1 hakkmdaki prog -
ramma uyarak ;lirketi Hayriye evvelki 
ve gec;en senelerde oldugu gibi bu sene 
de Bogazda mehtab alemleri yapmaga 
karar vermi§tir. Diin §irkette bir top -
!anti yapilmi~ ve onlimiizdeki sah ak -
§ami yap!lacak olan ilk mehtab alemi· 
nin program! hazulanmi§hr. 

Bogazm tarihe g~en me§hur mehtab 
hayatJm canland1rmak iizere tertib e
dilen sal! a~amki mehtab safasma 71, 
74 ve 64 numarah vapurlar tahsis edil
mis,tir. 71 numarah vapur i«;inde §ehrin 
en yLiksek san'atka.rlarmdan mlirekkeb 
bir saz heyeti oldugu halde saat 21,15 te 
Kopr iiden hareket edecek ve Rumeli 
sahilini takiben Beykoza gidecektir. Bo
gazm Anadolu yakasm1 takiben gelip 
21.20 de K6priiden hareket edecek olan 
74 ve 21.25 te hareket edecek olan 64 
numarah vapurlar dogruca 71 numara
yi takib edeceklerdir. Beykozdan Bii -
yiikdereye ge<;ilecek ve Bliylikdere pi
yasa mahalli 3niinde tevakkuf edile -
cektir. 

Mehtab alemi g~ vakte kadar devam 
edecektir. 

Diin in~aata ba~land1, 
sergi 200 bin liraya 

sigor~ edildi 
Onuncu Yerli Mallar sergisi biirosu 

diin Galatasaray lisesine ta~mmi~hr. 
Di.inden itibaren sergide biitiin yerlerin 
taksimi yapilmis ve Sumerbankla h 
Bankas1 paviyonlannda derhal in§aala 
ba§lanmi~tir. 

Bu .,c.ne t;ok muazzam bir sekilde ya~ 
pilmaba olan inhisarlar paviyonunun, 
muayyen mi.iddet zarfmda ikmal edile -
memesirjen korkuldugu iGin p;e.::elen de 
insaa .. pilmasJ iGin miisaade almmis -
tiT. 

Sergi komitesi, sergi kurulan k1smm 
200,000 liraya sigorta edilmesine karar 
vermi$tir. Bu sigortadan mekteb binasJ 
da istifade edecektir. 

a spanyadaki dahili harbe devletleri; 0 iki tarafa yard1m ederek mlidahs' 
etmeleri yiiziinden bir Avrupa hsr 

hi ~Ikmasi ihtimalini Milletler Cemiyt!P 
nin bertaraf edemiyecegini dii§iinen ~ 
giltere, meseleye yakmdan alakadar ~ 
devletin i§tirakile Londrada bir konnt 
te§kil etmi§ti. 

Bu komite son toplam§mda fspanY'' 
daki goniilli.ilerin grri almmasma, karl 
da ve denizde kontrol vaz'ma aid ~~ 
fngiliz plamm kabul ebni§tir. Komite01 

dokuz devletin aza bulundugu tali heY~ 
ti, daha evvel, bu plam kabul etmi;n 
Y almz Sovyet Rmya bahri kontrola ~ 
buna aid masarife itiraz etmi§ti. Ko!llr 
tede Sovyet murahhasi; hlikumetinin t3'' 
vihine talikan kontrola aid itirazm1 gef. 
almi§ltr. Masarif ise ingiltere, Frans~· 
Almanya ve italya arasmda payla~Jl· 
mi§tlr. . .• 

Sergide Belediye bir itfaiye mti.frezesi 
ve Emniyet mudi.irliigii de bir karakol 

Planm tatbik1 1~m lspanyadaki 1'. 
muhas1m tarafm da bunu kabul etmele~ 
icab ediyor. Barselon hiikfuneti yaln11 

ADL/Y EDE kald1gmdan art1k planm tatbikmda mii~' 
teskil edecektir. 

kill at ~1karmaga ta1 aftar gorunmiiyof· 
Ceket hirsizhgi davasl Burgos •hukumeti tarafi da askeri vaziYf, 

Fatihte sakalrk yapan 18 ya§larmda te hakim oldugundan, Barselon ve emsa 
Hamdi, o civarda marangoz ~erefin §rhirlerin bombalanmasmdan dolayi io· 
dlikkamndan ceketini «;alarak berber giltere ile kendi arasmda ~1kan ihti!afl~ 
Hiiseyin i.sminde birisine satmi§tir. hal yoluna girmesi iizerine, plana itir&1 

Dlin, ikinci sulh cezada bu hus1zhgm etmiyecektir. 
davasma bakilmi§hr. Davac1 ;leref, Esasen bu plandan en ziyade istifad1 

kendisi yokken Hamdinin diikkana ge- edecek taraf General Franko' dur. Ci.iP' 
lerek ceketini ahp gittigini iddia et - h bl'k h k~1 
mi§tir. Hamdi ise, kendisinin ceketi ol- kii neticede kendisinin mu ari 1 a· k 

devletler tarafmdan tanmacagmdan a\1 
mad1gmdan bir i§ini takib etmek i~in 
!i)ereften ceketini istedigini fakat ya _ denizden de Barselon tarafm1 sikJ~tJra' 
ptlacak resmi bir muamele l<;in para ih- bilecektir. Deniz .ahlukasmda Barselo~ 
tiyac1 ile kar§tla§mca ceketi bir giin tarafmm her~angi suretle mukav~' 
i<;in berber Hliseyne emanet b1rakarak J gostermesirie 1mkan b1r~kmamak 1~111 ' 
ii<; lira aldtgml soylemi§tir. Franko'nun hizmetindeki ltalyan ha"3 

Muhakeme, §ahid celbi i9in ba§ka bir filolan, §imdiden Kartaje barb limant!11 

giine buaktlmi§hr. bombardiman edip bur:1daki BarseloP 
Ayi postunu kim a§irmi~? hi.ikumeti donanmasm1 k1smen tahrib et' 

Kazh~e§mede bir fabrikadan bliylik mi~ler ve k1smen de muattal bir hale sok' 
bir SYJ postu <;almaktan suclu Fatma muslardlr. . 
Kadriye isminde bir kadmla !smail is- ispanyamn Barselon tarafmdaki h• 
minde birinin diin ikinci sulh cezada manlarda bir hayli ingiliz vapurunu~ 
sorgulan yap!lmr§tlr. Franko'nun tayyareleri tarafmdan bo!ll' 

AYI postu, yapllan ihba:. iizerine, ge- bardiman ve garkedilmesinden dol~)'! 
ceyansmdan sonra !smai.lm odasmda Burgos'daki ingiliz miimessili bir dans 
bulunmu§tur. Fakat !small sorgu esna- d" k .. L d ·tm· t' Ge-. . onmeme uzere on raya g1 1~ 1. 
smda bu postu odasma Kadnyenm ge- I F k AI · I' d h rb 
t . d'l'.' · 'dd' t · t' nera ran o menye 1mamn a a 
IT 151nl 1 ta e ffil§ IT. A ., I t ·r· 'I ~ 

Hakipl ~iilahaddin Demirelli sorgu ka~agmi hamJ o miya_~ n_gl IZ gemi er' 
sonunda smaili tevkif, Fatma Kadriye- ne em'n "b\1 th aka gostenlmeslne taraf 
y:i,serbest b1raktm~br. tar bulundugunu bil_dirmi§ oldugundan ~~ 

ldam1 istenilen katil cevab bir derecb lngiltere hlikumetiP1 

tatmin etmi§tir. lngiliz mumessili Hod· 
gson, Burgos' a avdet etmektedir. 

Bir ay evvel Fatihte Haydar cadde -
sinde dostu Hatice Cam sekiz yerinden 
bit;akla vurai'ak oldliren arabac1 Mah -
mud, yedinci sorgudan idam talebile A
g1rcezaya gonderilmi§tir. Mwhakemesi
ne yakmda bai?lanacaktir. 
3 aya mahkum olan ~ocuklar 

Pazartesi glinii ak§ami Bakirkoylinde 
Cevizlikte bir kadm meselesi yliziinden 
22 ya§lannda Sabah isminde bir genci 
bt<;akla yarahyan ve kendisini yakala
mak istiyen polislerin i.izerine hiicum 
ederek dovmek istiyen 15 ya§lannda 
Recebin, diin asliye dordlincli cezada 
muhakemesi yapllmi§hr. 

Muhakeme sonunda bu az1h t;ocuk ii<; 
ay yirmi alh gun hapse mah!kum ol -
mu!?tur. 

Tahrifat su~Iularmm 
muhakemesi 

Posta memuru olmak it;in Belediye 
doktorundan ald1~ raper iizerinde tah
ri£at yapmaktan suclu Cemalle sue; ar
kada§I oldugu iddia edilen Muradm mu
hakemelerine diin Ag1rcezada devam e
dilmi~tir. 

Dlinkii celsede Murad: 
c- Ben §Of6rlim. Babam arzuhalcidir. 

Bir glin babam yaz1hanesinde yokken 
bu adam p;eldi. Bana yirmi be~ kuru~ 
vererek yaz1 makinesinde bir ~evler 
yazd1. Me;J-er bu tahrifah yanm1~. Be -
nim bu i§le hi«;bir alakam yoktur• de -
mistir. 

Ali ise: 
c- Murad1 tamnm. Raper iizerinde· 

ki tahrifah elli kuru§ mukabilinde o 
vantJ~ demistir. 

Muhakem.e, sahidlerin celbi ic;in bas
ka bir !tUne tfll;k edilmh;tir. 
lstanbul A--H~vesine miiba§ir 

~hmyor 
1 - istanbul Adliyesinde mlinhal bu

lunan miiba§irliklere memurin kanunu
nun 4 iincii madde~itlde yaz1h ~artlan 
haiz talibler arasmda imtihanla mlina -
sibleri almacaktJr. 
2- !mtihan 11 temmm: 9~8 pazartesi 

giinii saat 10 da istanbul Adliye encli -
meninde yap1laoakhr. 

3 - !stiyenlerin imtihandan bir giin 
evveline kadar (soy adm1 muhtevi nii· 
fus kag1d1. ortamekteb ~ahadetnamesi. 
askeri terhis veya tecH vesikas1. hiisnli 
hal mazbatasi, ecnebi ile evli olmadigl
na dair ilmi.ihaber, s1hhat ranoru ve lie; 
aded fotografla birlikte) enclimene mii
racaat etmeleri l~z1md1r. 

ONIVRR.~fTPnF. 

Enver Ziya, Parise gidiyor 
Universite Edebiyat Fakiiltesi tarih 

do<;enti Enver Ziya, FranSIZ ar9ivlerin -
de Turk vesikalanm tetkik etmek iizere 
bugiin Parise gidecektir. 

lngiliz planmm kat'i olarak kabul!!~ 
yalmz lspanya meselesi degil, ayni za' 
manda butiin Akdeniz meselesi halledil• 
mi§ olacaktJr. <;iinki.i Akdenize aid bU• 
ti.in meseleler hakkmda !ngiltere ile lta:· 
ya arasmda gec;en nisamn on altiSlnd~ 
Romada imzalanan muahedenin tatbikl 
!ngiliz planmm kabulile goniilliilerin t' 
hemmiyetli surette geri c;ekilmesi §artJ03 
baglanmi§tl. 

Bu plan i.izere karada ve denizde stk1 

bir kontrol konulup ispanyaya yenide!l 
ecnebi goniilli.i ve esliha sokulmasma irn' 
kan kalmadigi ve mevcud '&oniilli.ileriP 
de geri c;ekildiginin tesbit edilmesile 1ngi• 
liz - italyan muahedesinin Aitdenizilt 
§ark havzasma, KIZ11 denize, Afrikay ~ 
ve Y akm§arka aid bi.itiin ahkamt tatbik 
edilecektir. 

Bu suretle 1ngiltere ile italya arasiP' 
da tabii munaschat, siyasi ve ikhsadi sa• 
halarda i~ birligi teesslis etmi§ olacaktif• 
B1r ltalyan donanmasmm ahiren Malta· 
y1 ziyareti buradaki ingiliz kuvvetler~ 
tarafmdan tezahiiratla kar~Iianmasile ikl 
taraf kuvvetleri ara~mda Hahe§ harbin• 
denberi ilk defa dostane temas yapilmi§" 
t1. ~imdi de siyasi "e ikt1sadl temas ba§' 
hyacaktJr. Bundan bi.itiin Avrupa sulhll 
ve Akdenizin muhtac bulundugu huzllf 
ve siikun istifade rtmi§ olacaktir. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Standard'izasyon tetkikleri 
Bugday ve arpalanm1zdan sonra tif • 

tiklerimizin de standardizasyonu ic;irl 
~ehrimizde yap1lacak toplantllara pa • 
zartesi glinli baslanacakhr. 

Bir tramvaym kap1s1 tutu§tll 
Vatman Mehmedin idarcsindeki 193 

sayrl! tramvaym otomatik kap1larmtJJ. 
mukavemet telleri diin saat 15 te, bir· 
denbire tutU§ffiU~, vatmanm biitlin gay· 
retine ragmen araba a§agiya dogru siir· 
atle ko~maga ba~lami~tJr. Araba, Ok«;U' 
musa caddesinden alabildigine inerke!l 
ka!'§rsma t;rkan 3004 plaka numarah o· 
tomobile bindirmi§ ve arka <;amurlugu
nu ezmi~sc de insanca zayiat olmam1~ • 
tir. 

Cumhuriyet 

NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti , { Tiirkive naric 
~ ' icin ic:in 

Senelik 
Alb ayhk 
0~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 .. 1450 • 
400 • 800 • 
150 "' Yoktur 
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<;in ordusu 
tehdide 

Y angtse ,ehrinde 
~inliler bir 

'iddetli 
sehri 

~arpi,malar 

geri alddar 
oluyor, 

' 
(Ba$tara/11 fnct sahttedel ler, Matanga civannda bir dii§man barb 

Japon konsolosunun protestosu gemisini batumi§lar ve iki gem1de de yan· 
;;anghay 8 - Japan general konso • gm ~Ikanm§lardir. (:inliler, bu muharebe 

losu diin beynelmilel imtiyaz mmtakasm- esnasmda bir tayyare kaybetmi§lerdir. 
da ~in tethi~ilerinin faaliyetine mani ol- Tokyo' dan verilen bir haber 
mak i~in ~anghay belediye meclisi tara- Tokyo 8 - Domei ajans1 bildiriyor: 
fmdan ittihaz edilen tedbirleri kafi gor- Cepheden alman malumata R'iire, ~an-
medigini soyliyerek keyfiyeti ~iddetle pro- si'nin cenubunda ]aponlar, <;inl'Jeri ta -
testa et:m1§tir. kib etmege muvaffakiyetle devam etmek-

~in tayyar~leri Nankin~ tedir. ]aponlar takriben elli kilometrelik 
bombaladtlar bir cephede ~in k1t' alan iizerinde §iddet-

Hongkong 8 - Cin tayyareleri bu sa- li bir tazyik icra etmekte ve San nehrin 
bah, Nan kin' de J apon taha~&iidleri lize· §imal sahiline yakla§maktadiTlar. 
rinde bir U<;U& yapmJ&lar ve bir benzin de· Amerikanrn iki tarafa 
P<>isunu ate~lemi~lerdir. Y angm, sondii- sattlgr miihimmat 
Iiilernemi~ ve depo yanmakta devam et- Va§ington 8 - Amerikan firmalan, 
.rni$tir. ihtilafm ilk senesi zarfmda <;ine 12 mil-

Cinlilerin geri aldtklarr yerler yon dolarbk, ]aponyaya da 7 bu~uk mil-
Hongkong 8 - Takviye k1t'alannm yon dolarhk barb malzemesi satmi§Iar -

gelmesi iizerine Cinliler, Matang'm 3 ki- d1r. Sat1lan malzeme bilhassa tayyare ve 
1ornetre ~arkmda Ciangkav&en'i geri al· motor gibi §eylerdir. Bununla beraber son 
ma~a muvaffak olmu~lardu. 6 ay zarfmda J aponya, ~ine nisbetle pek 
Yangtse nehri iizerinde 1iddetli ~ok malzeme satm alml§tlr. 

muharebeler Japonyamn Fransaya verdigi 
Hongkong 8 - Evvelki giin l 0 dli§· nota 

man harb gemisi mi.itemadi surette Y an- Paris 8 - Parasel adalanmn i~gali 
&tse nehri sahilinde Matang kalelerini hakkmdaki nota, di.in, Japan Hariciye 
bombardiman etmi§lerdir. Bunu mlitea· Miiste§an Hurinu§i tarafmdan Fransamn 
k1b bin kadar J apon askeri, mhh kii~uk T a kyo el~isi Arsene Henry'ye tevdi e • 
motorlerle sahile ~1kmaga te§ebbiis eyle- dilmi§tir. Fransa hiikumeti bu notay1 uz
mi§lerse de gemilerin sahile yakla§masl la§tiTlci ve dost~a bir zihniyetle tetkik et
iizerine <,:An bataryalan derhal ate§ a~ - mektedir. J aponya, verdigi nota ile bil
lYII§lar ve bunlardan sekizini bahrmi§lar· hassa Fransamn Parasel adalan hakkm
dn. Diger iki motor derhal uzakla§arak daki fikrini ogrenmek ve bu adalann 
gemilerine vanm§lardir. servetini ~leten kumpanya ve Japan te • 

Hava muharebeleri beasmm menfaatlerine riayet edilecegi • 
Hongkong 8 - <;iangko~v§en'de vu- ne dair teminat almak istemektedir. Fran· 

kua gelen hava muharebesinde <;in tay • sa, kendiliginden bu hususta laz1m ge • 
yareleri, 3 J apon tayyaresini di.i~i.irmu§ - len teminah vermi§tir. 

•·••••••-n••n•nnoooOOOOOOIOIOIIIOIIIIII\IIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIfiJIIJIIUIIII!IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIOOOIOOmoooouuuooomumno-

Ekalliyet davas1 1 Frankist ordu 

~ekoslovakya yeni statii 
projesini haz1rhyor 

Prag 8 - N azular meclisi dun, Hod
za ile ekalliyet ve muhalif Cekoslovak 
partilerinin mi.imessilleri arasmda cere • 
yan eden muzakerelerin neticelerini tet • 

kik etmi$tir. Parlamentonun gelecek i~ • 
tima tarihini tesbit etmek uzere parla • 
mento reisligile temas edilmesine karar 
verilmi$tir. Muzakereler, ~imdiki musaid 

hava ic;inde cereyan etmege devam ettigi 
takdirde, dil hakkmdaki layiha ile ekal
liyetler stati.isii layihasmm 21 temmuza 
kadar hamlanmi& olacag1 tahmin edil • 
lllektedir. 

Polonya ekalliyeti i~in 
Prag 8 - Gelecek ders senesinden 

itibaren Tesen'deki Cek lisesinde Polon
Yahlar i~;in kendi lisanlannda derslcr ve· 
rilmege ba$lanacakhr. Bu suretle Cekos

lovakyada ya$lyan Polonyahlar, ilerid ~ 
iki liseye malik olacaklardir. ( a.a.) 

H enlein, Miinihe gitti 
Berlin 8 - Cekoslovakyadaki AI • 

manlann lideri Henlein, Sudet Alman • 
lanmn da i&tirak ettii'H enternasyonal san
at sergisini gezdikten sonra Berlinden ay
nlrnishr. Henlein'in nereye gittigi bilin
miyor. 

Salahiyettar Alman mehafili muma • 
ileyhin Berlindeki ikameti hakkmda a • 
demimalumat beyan eylemektedir. Hit
ler $imdi Miinih'te bulunmaktadu. Hen
lein'in de Miinih' e gittigi tahmin edili • 
yor. 

lngiltere hiikiimdarlarinin 
gezintisi 

L:mdra 8 - Resmen bi~dirildigine go
re, Ingil1z Krall ve Krah~esi, Frans 

· d'' ·· 1 · d t ayi ztyaretten onu§ erm e, emmuzun son 
haftast zarfmda yatla !ngiltere sahill · 
b b . · t'd b en oyunca 1r gezm 1 e ulunacak ve _ 
gustosun bidayetinde isko~ya sahille a_ 
rinde olacaklard1r. Kral ve Krali~e, bun
dan sonra Balmoral ~atosuna giderek 
bir miiddet orada oturacaklard1r. 

M. Bone'nin siyasi temaslari 
Paris 8 (Hususi) - Hariciye Nann 

M. Bone bugiin Yunan el<_;isi M. Politisi 
Ve Yugoslav el<_;isi M. Puri~i kabul et _ 
ltli§tir. Hariciye enciimeni reisi M. Mist. 
ler bu miilakatta haz1r bulunmu~tur. 

Navarini ziyaret eden 1ngiliz 
filosu 

Londra 8 (Hususi) - Akdenizdeki ln
giliz donanmasma mensub bir filo bu
gun Yunanistanm Navarin limanmt zi
yaret etmi~tir. Filo, Akdenizdeki ingi
liz donanmast kumandam Amiral Sir 
Dudlee Pound'un kumandas1 altmda 
b~~unmaktad1r. Amiral §erefine bu gece 
mukellef bir ziyafet verilmi§tir. 

Diin yeniden baz1 kasa
balari i,gal ettiler 

Salamanka 8 - Umumi karargah 
teblig ediyor: 

Kastel! on cephesinde Tales mmtaka
smda V eo kasabas1 kitaahmlz tarafm· 
dan i~al edilmi~tir. 

Ortana mmtakasmda Castro ve Villa 
Vieja ~atolannm garbmdan ge~erek iler· 
liyen kuvvetlerimiz Nules kasabasml da 
garbden ve §arktan ge~erek geride bJrak
mi~lardir. 

Barselon 8- Miidafaa Nezareti teb
lig ediyor: 

~ark cephesinde Villa Vieja mmtaka
smda muharebe ~iddetle devam etmekte· 
dir. Ktt' alanmiz 221 rak1mh tepeyi i§gal 
etmi~lerse de F rankist'lerin tayyarelerin 
yard1mile yaptiklan bir hiicurn neticesin
de tepeyi tahliye etmege mecbur olmu§· 
lard1r. F akat parlak bir mukabil taarru
zumuz bu tepenin tekrar elimize ge~me
sini temin etmi§tir. 

Eski Alman muharibleri 
Polonyadan dondiiler 

Var§ova 8 Polonyada alb gun kalan 
eski Alman muharibleri cemiyetinin mu • 
rahhaslan, §ereflerine verilen bir veda zi
yafetinde haz1r bulunduktan sonra mem· 
leketlerine donmii§lerdir. Ziyafette eski 
Polonya muharibleri birliginin §efi Ro
man Goreki ile Alman murahhas hey~ti
nin reisi arasmda nutuklar teati edilmi§ • 
tir. 

M. Ruzvelt seyahate ~1kb 
V a~ington 8 - Ruzvelt, Ohio' da 

kain Marietta'ya gitmek uzere Va§ing • 
ton' dan hareket etmi§tir. Mumaileyh es
ki §imali garbi arazisinde tesis edilen ilk 
§ehir alan Marietta'nm kurulu§unun 150 
nci y1l donumii §enliklerinde haz1r bulu
nacak ve bundan sonra Amerikada sa • 
yahatine devam edecektir. Ruzvelt, ge
lecek sonte§rinde yapilacak intihabatta 
«yeni fikir» taraftan namzedlere muza
heret etmek i.izere dahili siyaset hakkm
da nutuklar soliyecektir. Reisiciimhur 
bundan sonra Kaliforniya'ya giderek o
radan vapurla Galapagos adalarma ka
dar bir gezinti yapacak ve Panama kanah 
yolile Amerikaya donecektir. 

~ako konferansi bitti 
Boenos-Aires 8 - ~ako sulh konfe

ranst dun ak§am saat 21.30 da nihayet 
bulmu§tur 

. ~Ne§redilen resmi bir tebligde, -5ako ih
hlafma nihayet verc:cek alan kat'i evra
km, hukiimetlerinin tasvibine arzederek 
imza salahiyeti almalan i~in Bolivya ve 
Paraguay murahhaslanna verildigi bil -
dirilmektedir. lmza merasimi gelecek 
hafta i~inde yapllacaktir. 

CUMHURfYET 3 

Ba~vekilin te~ekkuru 
Istanbul 8 (A.A.) - Ba§vekalet 

Hususi Kalem Direktorliigunden: 

~©l<e~Dya.l'it 

Orner Seyfeddin kiilliyah 
Yazan: PEYAMI SAFA 

Ahmed Halid Kitabevi, Orner Sey· [ ~iiphe yok ki bu inkilabi yaratan ilk ve 
feddinin biitiin hikayeJerini dokuz kii~iik biiyi.ik amilJerden biri oJmu§tUr. 

HEM NALJNA 
MJHINA 

Darhk 
~ arhk ve a~hk insanlari nelere 
1,bJ1 meebur etmez? Sevmediginiz 

Son Hatay anla§masi ve bunun ne
ticesi olarak askerimizin Hataya gir
mesi vesilesile gerek yurdumuzdaki 
gerek Hataydaki vat;mda§lanmizdan 
alman ve milli davam1za kendilerinin 
yiiksek alaka ve samimi duygulanm 
gosteren telgraflann c;oklugu dolayisi
le bunlann her birine ayn ayn cevab 
vermek imkam olmadigi i~in Ba§vekil 
Celal Bayar, derin te§ekkiir ve selam
lanmn iblagma Anadolu Ajansmm 
tavassutunu rica etmektedir. 

cild halinde ne§retti. Her biri ~eyrek a- 0 zamana kadar ~ah ismail masalla· 
SITdanberi ~Ikmi§ ve batmi§ bir~ok mec- rile Hi.iseyin Rahminin romanlanndan 
mualarda, gazetelerde ve mevcudlan tii- ba§ka eline okuyup da anhyabilecegi hi~
kenmi§ bir iki kiic;iik kitabda kalan bu bir hikaye ge~memi§ olan mahalle kahvesi 
hikayeleri basmak degil, hatta bulmak halkmm ve ilkmekteb ~ocugunun kolay
ve toplamak bile, edebiyatlmiza, tabiltk ca sokebildigi bu di.imduz, babayani ve 
i§inin ustiine ~Ikan bir hizmet say!IIT. B•J okuyucusile hemen i~li di§h olmaga gi-

l kiilliyat sayesincle, Orner Seyfeddinin den laiibali uslubu gibi, Orner Seyfeddi· 
hikayeleri, heni.iz ~ir ipe dizilmek hrsat1- nin hikayeleri de, masal, f1kra, meddah 
m bulamaml§ inci taneleri gibi dagm:k ve tuluat monologu azmam ~ylerdir. Bir 

adamlara sevgi gostermege, 
tenkid et:mek istediginiz i§leri mellhet:me· 
ge, gururunuzdan, izzeti nefsinizden fe· 
dakarhkta bulunmaga, hi~ ho~lanmadt· 

gm1z i§leri yapmaga, hatta tekapuya, el 
ve etek opmege bile meebur olursunuz. 

Anadoluda «a~hk sofulugu bozar>> diye 
bir soz de vardu. Hulasa, ~aresizlik dar• 
hk ve a~hk insanlan derece derece uzen, 

ezen onlara boyun egdiren fena bir §eY· 
dir. Allah, kimseyi muhtac etmesin ve 
ar,. b1rakmasm. 

Beynelmilel ahlak 

bozuklugu art1yor 

Amerikan1n Paris sefiri 
Reims'te dikkate ,ayan 

bir nutuk soyledi 
Reims 8 - Amerika Birle§ik devlet

leri biiyiik el<;.isi Bullitt, Umumi Harbde 
harab alan biiyi.ik Rcims katedralmm 
in§aatinm bitirilerek kii§ad resminin ya
pilmasi ve bu miinasebetle kendisine 
Reims fahri hem§erisi unvam verilmesi do
laylsile bir putuk soylemi§ ve demi§tir lci: 

«- 1918 kanunuevvelinde Biiyiik 
Harb malulu Reims ~ehrini ziyaret etti • 
gim zaman, o zamanki harabeden yeni 
ve biiyiik ~ir §ehrin yeniden ~Ikahilecegi 
bana gaynmiimkiin gibi gozi.ikmu§tu. 

Fa kat, Reims halkmm cesareti ve se • 
bah buna muvaffak olmu~tur. 

Bugiin Reisms'liler, Katedrallannin 
yeniden in~ edilmesirri kutlarken, ba§ka 
memlekelterde ba§ka §ehirler yik!lip ha • 
rab olmaktad1r. Bundan ancak yirmi se
ne evvel, silahh insanlann miidafaasiz er· 
kek ve kadm ve ~ocuklan oldi.irmeleri, 
butiin diinyada derin bir nefret hi56i u· 
yandirmi§h. 1918 denberi, enternasyo • 
nal ahlakm sukutu o derece seri olmu§ • 
tur ki, hugiin hazt memleketler, milli po
litikalan i~in bu gibi cin<~yetler i§lemek • 
ten utanmamaktadtr. 

Enternasyonal ahlakm yeniden vi.icu
de getirilmesi i~in liizumlu malzeme mev
euddur. Yalmz Fransa, lngiltere ve bii
tiin ~erika memleketleri degil, fakat 
daha b1r~ok memleketler, sulhu kazan • 
mak i~in kom§ulan diinyasmda iyi kom
§U olarak ya§amak arzusundad1r. Bu • 
gi.in, Reims'lilerin kendi ~ehirlerini ve Ka
tedrallanm yeniden in§a hususunda gos • 
terdikleri ayni derece enerji ve ayni de • 
rece cesaretle enternasyonal ahlakm ye
niden kurulmasma ba§l•anmahdtr. Ben 
bu i~te, FranSIZlan ve Amerikahlan yan· 
yana ~ah§Jr goriiyorum.» (a.a.) 

Danimarka Ba§vekili Pariste 
Le Burje 8 - Danimarka Ba§vekili 

Staunique. tayyare ile Kopenhag' dan 
Parise gelmi§tir. 

~iii' de mad en amelesi grevi 
Santiago (~iii) 8 - Bradenkopper 

madenlerinde ~ah§an be§ bin amele grev 
1lan etmi§tir. Maden mi.idi.irlinden Dahi
liye Nezaretine gelen bir telgrafta bu 
grevin kat'iyyen siyasl mahiyette bulun· 
dugu bildirilmektedir. 

Yugoslavyada makineletme 
hamleleri 

Belgrad 8 - Maliye N aziri I.:etitza, 
Yugoslavyada makinele§menin inki§aft 
~er<;evesi dahilinde hukme~e ittihaz edi
len yeni tedbirler hakkmda matbuata be· 
yanatta bulunmu§tur. Bu yeni tedbirlerde 
butiin memlekette motorlii arabalarda 
kullamlan benzin ve saire fiatlannm Bel
grad' daki fiatlara muadil olmast derpi§ 
edilmektedir. Bu tedbir, petrol kumpan
yalarile yap1lan bir anla§madan sonra 
ittihaz edilmi§tir. Benzin ve saireden ah· 
nan. gomri.ik resimlerinin indirilmesi, sa • 
h§ f1atlarmda miisaid bir tesir yapacakt1r. 

( KISA HABERLER ) 

* COiMBRE CPorteklz) 8 - Gecen car
§amba giinii ltfa!ye niimay!§ler! esna.smda 
yaralananlardan iic; ki~l daha olmii§ ve bu 
suretle Olenler!n adedl on bir! bulmllfitur. 
* BERLiN 8 - Na.syonal - sosyal!st par

tis! kongreslnin 5 ten 12 eylule kadar de
vam etmeslne Hitler tarafmdan karar ve. 
rlld!gl blldlr!lmekted!r. 
* PRAG 8 - Beynelmilel clftc;ller fede

ra.syonunun heyeti umumiyesl 150 murah· 
ha.sm l§tlraklle Hodza'nm rlyasetinde top
Ianmlljtlr. 
* VAR§OVA 8 - Bek, diin ogteden son· 

ra Fransa Sefirlni kabul etml~tlr. 
* NEVYORK 8 - isvec prensi GUstav, 

tarihl tabli mi.izesl mi.idi.irliigi.i tarafmdan 
~ereflne tertib edilen ogle yemeglnde ha
Zlr butunmu~tur. 

RIO-DE.JANEiRO 8 - 11 mayl.'ita asl· 
terln ba~mda bulun '"e italya sefaretine 
iltlca eden mi.ilaz• !l. 1' nler, sefaretten 
Glkarak te~lim olmu~ ~.<r. 

bir halde kalmaktan kurtularak, toplu bir bm1 halk niiktelerinin, ttikadlannm, ata 
rnii~ahedeye elveri§II bir gerdanhk rna <I- sozlerinin dermec;.atma bir vak' aya yama
zarasi kazamyor. Arhk bmer Seyfedd:- narak biiyiitiilmii~ mubaiagalandu. <;o .. 
nin eserleri gibi bizim de onun hakkmda· gunda bir mermer :ezganm kmlmasi, a
ki hiikiimlerimiz eski perakendeliginden yak parmaklanmn uzunlugile bir maymu
kurtulmahdir. Boyle geni§ bir etiidii, bu na benziyen kadmm kocasmdan aynlma
dar makalenin muharrirme degil, Orner ga mecbur olmasi, k,skanc bir maymunun 
Seyfeddinin biitiin §ahsiyeti ve eseri iis- a~l1k grevi yaparak intihar etmesi, bir 
tiinde daha fazla duracak bir monografi Bulgar kmnm soylcdigi «Na§ na§, <;.a
sahibine b1rakarak, sadece, bir iki nokta rigrad na§>> tiirkUsunii aJ §arkisi zanne
iistiinde kalmak istiyorum. den bir zabitin sukutu hayali gibi ami-

Omer Seyfeddin yazmaga ba§ladtgl yane §aka mevzulan, bin~r kii~i.ik hkra
zaman, Serveti Fiinun hikayecileri eser y1 bile zor doldurabilecekkl'n hirer hika
vermez olmu§lardi; fecriati denilen daha ye haline getirilmek i~in olduk<o:a becerik
sonraki nesilde hikaye pek az oldugu gi- siz bir muhayyelenin pompasile §i§irilm1~ 
bi, yazanlar da, mesela Y akub Kadri ve goruniir. Bunun i~in, tahkiye bakimmdan 
Halide Edib, bu ncvide pek az eser ver- da pek ziyade kusurludurlar. 
mi§lerdi. Orner Seyfeddini adeta hit; RomanCI!anmlZln, hikaye ve piyes 
kimsenin hikaye yazmadtgl bir devirde muharrirlerimizin pek c;ogu gibi, Orner 
hikaye yazan bir muharrir olarak ayir· Seyfeddini ~1kmaza sokan §eylerden biri 
mahy1z. Bilhassa Biiyuk Harbden sonra de, yaziiarmda rea list ve objektif kahb1 
olii bir devreye gircn Turk hikayesini tercih ettigi halde, acaibligi ve fanteziyi 
ba'sii badelmevte kdVU§turmak §erefi, 0- seven kendi mizacmJ kahramanlannm ve 
mer Seyfeddinin bir~ok kusurlanna se· mevzulannm ~oguna sokmak istemekte 
vimli mazeretler tedarik cttirecek kadar 1srar etmesidir. Kendini ba~kalanndan a
biiyiiktiir. Blf. diriltme rnucizesini yapa- y1ran niianslara degil, hatta kahn ~izgi
bilmek i~in, Orner Seyfeddin, edebiyatm !ere kar~I bile hassasiyetsizligi, Orner 
hikaye denilen nev'ini, i~inde bulundugu Seyfeddinin sahte realizmini ekseriya 
edebi mertebenin ~ok a§agJsmdaki seviye- muvaffakiyetsiz hirer karikatiir halinde 
Ieri memnun edebilecek bir orta mah ha- buak1yor. Bunun i<;in, gene pek ~ok ro
line indirmege mecbur oldu. Kendisinin mancJlarda ve hikayecilerde oldugu gibi, 
ayn ve se~me bir edebi zevkten mahrum Orner Seyfeddinde de «<lk cinayet» isim
olu§u kadar, halka dogru inme fikirleri li hikayesi tarzmda kendi hayatma, bil
ve temayiillerile ~eraber Turk dilini sa- hassa c;ocukluguna aid hahralan en gii
dele§tirmeyi yavanla§tlrmaktan ba§ka bir zel yaZ!lardir, ~iinkii, hi.; degilse, san' at 
§eY olmiyan alelade bir tasfiye hareketin- eserinin §U en biiyiik §arhm haizdirler: 
den ibaret sanmas1, bu muvaffakiyetini Samimiyet. 
kolayla§tmyordu. Orner Seyfeddini acele ve ~irpl§tlrma 

0 devirde Orner Seyfeddinin ktsa yazmaga sevkeden mai§et zaruretleri de, 
ci.imleli, basit ve t1knefes iislubu, yalmz halka dogru inme ve Turk dilini sadele§" 
Arab, Acem terkiblerini k1rmt§ ve Arab, tirme temayiilleri kadar, onu kuruluga 
Acem kelimelerinden birc;oklanm atml§ siiriiklemi§ olabilir. Fa kat bizim ona ma-
olmak gibi tektiik hususiyetlerile, halk zeret aramamiz i~in bu kadanm du~iin
arasmda «anla~IIan bir ifade» ca- memize bile hacet yoktur. Onu gene ne· 
zibesi kazamyor, halk<;t ve milliyet~i mu- sillerin ilk hikayecisi olarak selamlama
nevverler arasmda da beklenen nesir ya can ati§IIDIZ kafidir. Bu §eref ona ya· 
ink1labmm mi.ijdesi. telakki ediliyordu. rmki nesillerin de sevgisini kazanmasi 
Muhteva de~!l de, yalmz ~kil tarafm- i~in hoi bol yeti§ecektir. 
dan ahnma Omer Seyfeddinin nesri, hi~ PEYAMI SAFA 

Edirnedeki 

!talya, eskiden. bugdayinm buyiik bir 
kismmi di§andan t,-min eden bir memle· 
ketti; bu ylizden hem harice milyonlar 
veriyor, hem de harb zamanlannda kith
ga ugramak tehlikesine maruz bulunu~ 
yordu. Bizzat kendisi de harman kald1r• 
mak gibi. ~ift~ilik i~lerinde filen ~ah§Olak 
suretile ltalyan milietine onayak alan 

Mussolini' nin gayret ve hirnmetile ltal
ya, bugday istiklalini hemen hemen temin 
etmi§h; yani italy an bugdaYJ, ltalya 

halkim doyurmaga kafi geliyordu. Fil
vaki Mussolini'nin <<bugday harbi» dedi· 
gi mi.icadele sayesinde, ltalyada ekin 
ekilen topraklar, 1908 dekine nazaran 
600,000 hektar artmi§, mahsul de bu 
nisbette c;ogalmi§ti. 

Fa kat, bu sene i~e fena havalar kan~ 
h. bugday mahsulii fena oldu. Bir Fran· 
s1z gazetesinin yazd1gma gore, 193 7 son~ 
bahannda ~ok yagmur yagd1g1, 1938 ilk· 

baharmda da havalar c;ok kurak gittigi 
i~in bugday istihsali 80 milyon kental 
yerine 60 milyon kentale di.i~ii~, ayni 
zamanda mahsuliin cinsi de fena imi§. 
Bu yuzden italya. en az 600,000 ton 
bugday ve sa.ir g1da maddesi ithal etmek 
mecburiyetinde imi§. 

Bu derde deva bulmak ve harice al
tm verip bugday almak mecburiyetindeo 
kurtulmak i~in ekmege yiizde 20, hatta 
yiizde 30 nisbetinde miSir unu ve saire 
kan§tlrmi§lar. Halbuki Biiyuk Harbin 
en s1kmhh zamanla.nnda, bile ltalyada, 
bugday ununa yalmz yuzde 10 nisbetin· 
de ba§ka un kan§hnlmi§ imi§. 

$imdi, yuzde 20 ve 30 nisbetinde 
mahlut, italyan ekmekleri, bizim Umu· 
mi Harbde yedigimiz siipiirge tohumu 
kari§Ik ekmekler gibi, kara ve fena imi§. 

Bu lezzetsiz ekmege ragmen, ia§e mese• 
lesi halledilemedigi ve k1thk tehlikesi ba§
gosterdigi i~in, nihayet haricden ve bil
hassa Sovyet Rusyadan birkac; yiiz bin 
ton bugday al!]lak mecburiyeti basil ol-

mu§. 

Sovyet Rusya, bugdayini, aliciyt 

memnun edecek bir fiatla satmaga razi 
olmu~; fa kat §U ~artla: ltalyan gazetele
ri, Sovyetlerin ltalyaya yaptlgl bugday; 

sab~mdan uzun uzadlYa bahsederelC 
• Sovyet Rusyada zirai istihsalatm ~oklug\i 

~~=-:j:,jt:=.:~ ve zenginligi hakkmda bol reklam yapa• 
caklar! 

Mektebde ders verilirken 

Edirnenin sayisiz mektebleri arasmda I name almi~hr. 

Sovyetlerin l>u talebi, ltalyan matbu· 
ahm gi.i~ bir vaziyet:e soknv.I§. <;iinkii fa• 
~ist gazeteler, senelerdenberi Sovyet Rusoe 
yayt k1thk i~inde g()steriyorlardi. Buna 

ragmen, komiinizme ve Sovyet Rusya· 
ya d~an olan ltalyan matbuab ihtiyac 
kaT§tsmd.a boyun egmek ve tiikiirdi.igii• 
nii yalamak mecburiyetinde kalmi§. Ne 
yapsmlar? A~hk ve darl1k I Boylece 
birbirine dii§man kafalar 'tarpt§trken a~ 
karmlar ban~~~ o!uyor ve i§, ideoloji 
dinlemiyor. 

bir de lpekbOcek~ilik ve Kozac1hk mek- Buraya devam edenlerin ekseriyetini 
tebi vardu ki bir yandan ipekbocek~iligi lise ve ortamekteb Lalebelerile gene me
ve kozac1hk hakkmda bilgili elemanlar murlarm te§kil etmesi ve mekteblerdeki 
yeti§tirmek ve diger yandan da fenni bir im6hanlan ve vazifeleri aras~n~a. bura- ~~~~~~~~~~~~~~= 
surette bOcek tohumunu istihsal ederek ya da vakit ayirmalan genclenmtzm mes- Unvan inkdabJ 
halka ucuz temiz w hastahksiz bocek to- lek ve hayat telakkilerinin bugiinun v~ 
humu yeti~~irmek dolayisile kayde deger yannm haya~ §artlanna ~yg~n~uSt: baki
bir miiessesedir. mmdan takd1re ~ayan b1r hadisedir. Bu 

fki sene Bilecikte, 3 sene de ~arkoy VI! devrede (X) (XX) i§aretli Enise ve 
Eriklicede bir hayli talebe yeti§tirdikten Kevser Annm birincilikle §ehadetname 
sonra 7 sene evvel Edirnede kurulan bu almalan, gene k1Zlanm1zm da hayatm 
mektebe bu sene de bir hayli talebe de- zarurl kildigi harekctlere canla ba§la ka
vam etmi§ ve bunlardan on ki§i §ehadet· tilmi§ olmalarmm en canh bir ornegidir. 
Ill llllll IIIII Ill I IIIII Ill Ill 1111 Ill lltlltl Ill Ill Ill Ill I tilt• II 111111 Ill I I II II Ill Ill Ill Ill 111111 I I Ill Ill I II Ill II I II II I Ill 1 

Almanyada iki hava rokoru Adliye, Hariciye, Naha, ve 
k1rtld1 GiimrUkler V ekilleri geliyor 

Berlin 8 -Alman tayyarecisi Flinsch, 
motorsi.iz tayyare ile yen.i bir rekor k1r • 
mi~tlr. Bremen tayyare meydanmdan ha· 
reket eden tayyareci, Liibek' e kadar gi
derek tekrar hareket noktasma donmii§ 

ve bu suretle 314 kilometre katetmi§tir 
Berlin 8 - iki ki§ilik bir turizm tay· 

yaresi bu sabah bin kilometrelik beynel • 

mile! hafif tayyareler sur.at rekorunu kir

ffil§hr. T ayyare saatte 208 kilometre 770 
metre katetmi§tir. 

Prenses Olga Atinada 
Atina 8 - Yugoslavya Kral Naibi 

Prens Pol'un zevcesi Prenses Olga, an· 
nesi Elen Prenseslerinden Elen ile be
raber Atinaya gelmi§tir, 

Ankara 8 - Adliye V ekili ~ukrii 
Saracoglu, Hariciye Vekili Dr. Aras, 

N aha Vekili Ali ~etinkaya ve Gumriik 
1nhisarlar V ekili Ran a T arhan bu ak • 

~am saat 19,15 te kalkan hususi trenle 
1stanbula han~ket etmi§ler ve istasyond~ 
Vekaletler erkam tarafmdan ugurlan • 
mt§lardir. •... -. 

Ni§an merasimi 
Mallll subaylardan ~aban Onur klZl 

~ahendc Oniir ile levaz1m tegmeni 
Muzaffer Oralkanm n~an merasimi dun 
Tokathyan salonlarmda miimtaz bir da
vetli kutlesi huzurunda yap1lm1§t1r. 
Gene ni§anhlan tebrik ederiz. 

Almanyada patron ve 
miistahdem yerine «mii· 
essese ,efi» ve «arkada~>> 

kullandacak 

·Berlin 8- Partinin ba~inda Hitler'in 
daiml miimessili olan Hess, Garing' e bir 
mektub gondererek kendisinden, s1mf 
mucadelelerini hattrlatan «patron» ve 

«miistahdem>> tabirlerinin yerine «roues
sese ~fi» ve «arkada~» tabirleri ika:ne 
edilmesinin nasyonal • sosyalist partisin· 

ce arzu edildiginin bi.itiin namlara bil • 
dirilmesini istemi~tir. ( a.a.) 

Polonyada belediye 
intihabati 

Var§ova 8 - Meb'usan meclisi Po· 
lonyamn alt1 bi.iyi.ik §ehrinde belediye 
meclisi intihabatlm tadil eden hukumetin 
projesini kabul etmi§tir. Var§OVa, Lodz, 

Krakovi, Vilno, Poznan ve Lvov'da be-1 
lediye intihabah bundan boyle yeni ka.· 
nun mucibince yapilacakhr. 
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Avukat ismail, arkada~mt hi~ boyle j o kadmdan bu kadma ko§an bir Insan 
asabi ve tela§h gi:irmemi§ti. Onun yaz1ha- hi~ bOyle fedakarhklara kalkar mt? Bir 
nesinin kar§lSmdaki koltuga yerle§ir yer
le§mez: 

- Nen var yahu? 
Oiye, merakla sordu. Ahmed Nuri 

ka~lanm ~atzm~h: 
- Ah bu kadmlar! dedi. Ah bu ka

dmlar azizim. ~imdiye kadar akrabam, 
sevgilim ve memurum da dahil hi~birin· 
den rahat yiizii gormedim. Melahatle 
Cananm bir zamanlar bir olarak ~ektik
leri paralan bilirsin. Melahatten hala 
kurtulmu§ degilim ya. K1z karde§imse 
ayn derd. Bir i§imin ba~mda rahattlm. 
~imdi o da bozuldu i§te. 

Avukat ismail, §i§manea, babaean ki
likh bir adamd1. Arkada§mi dikkatle sii
ziiyordu: 

- Kll karde§ini, kii~iik ya§mda ok • 
siiz kald1 diye §lffiarta §Imarta te~ne 

kendin ~tkardm, ~ek cezandu. Metresin 
Melahate gelinee oyle hafif bir kadmdan 
ba~ka tiirlii hareket bekliyemezsin tabit.. 
~imdi ma buradakine geldi. 0 da bir 
Havva k1z1 oyle mi? 

Ahmed Nuri yiiziinii buru§turarak i~i-
ni «;ekti: 

- 0 da, katibem ..• 
- Ne, yoksa ona a§tk mi oldun! 
- Y ok camm, oyle sa~ma §ey olur 

mu? Mualla benim esk.i arkada§lanm -
dan birinin kiZldu. Babas1 oliinee bana 
.geldi. Kendisine bir i§ bulmamt rica etti. 
y amma aldtm. o~ senedir burada c;ah
§IYOT. Ate~ gibi bir ~ey. <;ok memnunum. 
Sonra diiriist, ac;tk rozlii, hatta biraz mag
rur bir k1zchr. Ufak tefek aksilikleri de 
yok degil. F akat hepsine eyvallah diyor
dum. Maa§ml da birkac; kere arhrmt§ • 
tim. 

- E, ne oldu, c;abuk arkasmt getir 
§Unun ... 

- Ne olaeak, evlenmege kalk1yor. 
- Allah Allah! Oemek beyefendi • 

rnizin biitiin hiddeti bundan ileri geliyor. 
K1zeagiZ tariki diinya olaeak degil ya, 
tabii evlenecek. Hem ben onu birkac; 
kere gormii~tiim. Giizel bir k1zd1r da de
gil mi? 

- Sen hala i~in alaymdasm. Halbuki 
bu yi.izden i§lerimin temelinden bozula· 
cagmt dii§iinmi.iyorsun. T ekrar ken dime 
katib aramaga kalkaeag1m. Boylesini bu
labilir rniyim bakahm L Ate§ gibi kJZ di
yorum sana l Ne demek istedigimi gozle
rimdin anhyor. 0 olmasa !.,.alim peri§an. 

A vukat hmail manal1 bir sesle: 
- ;lu ktzl bir kere daha gormek ister

dim, dedi. 
- Simdi zaten ~ag!TacaktJm, verile • 

cek yaz!lar var. 
Ahmed Nuri zile bash. Oerhal odaya 

ar;Ilan yan taraftaki kap1 araland1. ic;eri 
h1r gene k1z girdi. Boyu uzundu, vlicudii 
biraz topluca, faht c;ok. bir;imli idi. Ba
~Im dik tutuyordu. Omuzlanndan biraz 
a~ag1 dogru dalgalanan giir kiZll sa11lart 
ziimriid ye§ili gozleri vardt. Avukata ldi· 
~iik bir bak1~ bile fnlatzmyarak Ahmed 
Nurinin masasma yalda§b. «Emirleriniz 
efendim, diye sordu. Ahmed Nuri oni.in
deki H~dlan tophyarak uzattl: «Bun
Jan aim. yanm £aat sonra gelin, yaz1la· 
cak birkac; mektub var» dedi. Gene loz 
'kag1dlan aldt ve birtey soylemiyerek ~e
:kildi gitti. 

Y almz kahr kalmaz avukat lsmail 
gozlerini kiTpl§tlrarak giildii: 

- 0 ... Azizim enfes birJey bu. Ko
c.ast olacak mes'ud adam kim acaba~ 

Ahmed Nuri bilmedigini anlatan bir 
bareketle omuzlanm silk.mitti. Avukat 
yerinden kalkarak arkada§ma tela~la 
yaklattl: 

- Sana bir§ey soyliyeyim mi dostum! 
Sen bOyle ufak tefek hadiselerle sarstla
cak adam degilsin. Halbuki bugiin her
bad bir halin var. Yiiziinde renk kalma
ml§. Cozlerinde §im§ekler c;aktyor. Hem 
eamm insan Htibesi evleniyor, yamndan 
c_;Jkiyor diye hie; bu kadar heyecanlanu, 
tela§ eder mi ~ 

Ahmed Nuri ofkeyle ka§Ianm ~at -
mt§tl. 

- N e demek istedigini anhyorum a
zizim. Sac;mahyorsun. 

- Our eamm, o kadar c;abuk kLZma. 
Mi.isaade et de devam edeyim. Simdiye 
kadar ne de olsa bu k1zcagiZ elinin a.l • 
tmda idi. Kendini, emniyette hissediyor
dun. Sonra dJ§anda bin bir maeera i!e 
me gul oldugun i~in oyalamyor, ald1r • 
rn1yordun. Vaktaki onun ummad1gm bir 
zamanda elinden kac;tverdigini gordiin. 
0 zaman ne yapacagm1 §a§Jrdm. 1~inde 
p.izli olan arzu ve alaka canlamverdi. Fa· 
kat ne yapahm ki arbk g~mi§ ola. Ku
~u kar;1rdm bir kere; ne yapsan bo§tur. 
Kim bilir evlendigi adam ne ho§, ne gene 
§tydir. K1zcagiz boylelikle senden yani, 
bir tehlikeden de farkmda olmadan kur
tuluyor. Kalsa ne olaeakh. Onun da pa
ranla goziinii kama~tlrmaga kalkacaktm 
degil mi~ Me~ru bir teklifte bulunup ev
ll'nmege kalksan neyse; o zaman kendini 
~e kurtarmJ§ olurdun. Halbuki senin gibi 

de ah bu kadmlar, diye tutturmU§sun. 
Sanki senin tuttugun yo! ~ok mu iyi de 
ba§kalarma c;at1yorsun. 

Avukat birdenbire ciddile§mi§ti. Ha
raretli hararetli devam etti: 

- Ka~ ya~mdasm? Ktrkma yakla§l· 
yorsun degil mi? Hala ev bark sahibi o
lamadm. Bir de kllkarde§inden §ikayet 
ediyorsun. 0 kiZl da ba~1 bo§ buakan sen 
degil misin? Onunla me~gul oldugun var 
m1? Giindiizleri buradasm, geceleri ko
lunda Melahat bin bir delige girip c;tk -
makla me§gulsiin. 

Ahmed Nuri hayretle ona bak1yordu: 
- F akat a§k olsun sana, benimle es

ki bir dostunla degil. bir di.i§manla b
nu§ur gibi konu:uyorsun! 

- T abii, bu haline klZiyorum da on
dan; gene seni sevdigimden ... 

Oudaklannda mi.istehzi bir tebessiim 
belirmi§ti. 

- Hem, aldnma camm. Nihayet bir 
faraziye iizerinde konu§uyoruz saythr. 
Sen bu ktza kar§I en kiic;iik bir zaaf ese
ri duymad1gmt soylemedin mi? Boyle ol
duguna gore demin benim yiiri.ittiigiirn ih
timalin hic;bir ehemmiyeti yok demektir. 

Elini uzatmt§tl. Giiliiyordu: 
- Haydi, Allaha Jsmarlad1k. Saat 

ii~te hukukta bir davam var. Kac;umiya· 
y1m. Kendini iizme o kadar eanJID; sana 
yeni bir katib bulmak ir;in den de etraft 
ara~tlrmaga ba§lanm. merak etme. 

Ahmed Nuri bir§ey soylemedi. Oii • 
~i.ineeli bir hali vard1. Onu kaptya kadar 
tetyi etti. Masasmm ba§ma doniince kol· 
tuguna c;oker gibi oturdu. «Bu geveze de 
akhmt biisbiitiin kantttrdJ» diye roylen
di. Fa kat avukatm alayct sesi kulakla
nndan gitmiyordu: « y oksa katibene a
§lk rnt oldun ?» Hakikaten bOyle bir ,ey 
olabilir miydi? Fakat §imdiye kadar Mu
allaya hie; ba§ka gozle bakmarnt§h ki ... 
Onu daima iyi bir katibe, ~ah§kan bir 
memur diye himaye etmi§, tevecciih go£· 
termi§ti. 

Birdenbire s1kmt1h bir taVJrla dogrula
rak elini yi.iziinden ge<;irdi ve zile bast!. 
Gene ktz derhal kap1da goriinmti§tii. 
Pencerelerden siiziilen giine§, sac;lannm 
etrafmda altm bir ~e;c;eve halinde parh· 
yor; iri ye§il goz:lerinin ic;inde kiic;iik l§lk 
parc;aetklan oyna~tyordu. Ahmed Nuri 
ilk defa olarak ona bakarken ic;inde hafif 
bir ktp1rdama hissetti. Gene k1za, yak • 
la§masmt soyledi. y azilacak mektublar 
ic;in talimat verdi. Baz1 i§ler hakkmda i
zahat aldt. Gene luz i§ini bitirince ka -
g1dlanm toplay1p odasma dogru yiiriidii. 
Y almz:, c;Jk.madan evvel kapmm i:iniinde 
durdu. Onune bakarak, 11kmt1h bir ta • 
vJrla ve alc;ak sesle: 

- Size bir §ey s<>ylemek istiyorum e
fendim, de di. 

Ahmed Nuri dikkatle onu siizi.iyordu: 
- Soyleyiniz, Mualla hantm sizi din

liyorum. 
Gene k1zm dudaklarmda mahcub bir 

tebessiim belirmi,ti: 
- Eger isterseniz ifime devarn ed~bi

lecegim efendim. 
Ahmed Nuri yerinden st~ramaktan, 

kendini alamadt; yiizii hayretle geril -
mi§ti: 

- Peki, evlenmek meselesi? 
Bunu sorar sormaz da pi§man oldu. 

Adeta kizardJ. T ekrar koltuguna gi:imiil
dii. Gene kll, ba§mJ kalchrmi§, hayretle 
ona bakmt~b. Patronu, hir;bir zaman o
nun hususi i§lerile alakadar olmazd1: ~im
di nas1l oluyordu da boyle bir sua! soru
yordu. ikisi de birbirlerini ilk defa gori.i
yorlarmi§ gibi dikkatle bakJ§tilar. Bu bir 
an siirdii. <;iinkii kap1 vurulmu§, arkasm· 
dan, ic;eriye c;ok §tk san§m bir kadm gir· 
mi§ti. Ahmed Nuri bu kadm1 goriir gor
mez, duda'klannda zora'ki bir tebesslim 
belirerek derhal ayaga ftrladJ: 

«- 0, Melahat!..» 
Oiye ona dogru ilerledi. Gene ktz da 

odadan c;1lunak i«;in kap1y1 ac;m1~tt. Tam 
adimlm dt§an att1g1 mada arkasmdan 
patronunun sesini duydu: 

- Ak§am, ~1kmadan evvel beni go -
riin, Mualla hamm, diyordu. 

Bu seste, her zaman oldugu gibi emre
den degil, rica eden bir mana vard1. 

*** 
On be§ giin sonra avukat Ismail arka-

da~ml tekrar ziyarete geldigi zaman es
kisi kadar olmamakla beraber onu gene 
tela§h bir halde buldu. Ahmed Nuri a· 
vukatt goriir gormez hemen yerinden fu
lamt§: 

- Hani ban a bir katib bulacaktm ~ 
diye bagtrmi§tJ. 

Avukat, kar§Isma oturup arkasma ra
hat~a yaslanarak: 

- Our yahu, tela~ etme, diye cevab 
verdi. Oemek senin katibe bu kadar ~a
buk kac;t1 ha. Nihayet evlendi oyle mi? 

- EY!enmedi amma evlenmek iizere. 
Hem dekiminle biliyor musun? 

- Kiminle? 
- Benimle .•• 

CUMHURIYET 

OKUYUCULARIMIZ 

Diyor ki: 
Tatavla .ve tiirk~e 

cDiinkii cCUmhuriyeh te cD~iincelen 
b~h.kh yazmlZl okudwn, ~ok yerinde ve 
!;Ok dogru oldugunu kabul edenlerdenlm. 
cArasJia hortlamak istidad1 g&teren eski 
Tatavla ruhu ...... , Bu ruh emln olun ki 
Tatavlada hortlam~t1r bile .. Bir gun saat 
dokuzdan sonra. Kurtulw;a kadar gelip Te· 
peiistii istasyonundan a§~I §Oyle bir yarun 
saat dolal?IISaruz hortllyan ruhu goziiniizle 
goriirsiiniiz! 
Kurtul~ ca.ddesinde Sernine apartima· 

nmda oturuyorum, giindiiziin yorgunlugu. 
nu «;1karmak !!;in bir par«;a tarasada ~ez
longa uzanmak istiyorum. Fakat ne miim
kiin. 

ArkamiZda cAkropolis11 na.mmda bit ka.
zlno ve bu kazinonun on on be§ rumca 
pl:i.gile bir ra.dyosu var. Beynimizin i«;lne 
vurureasma her ak§am aynl plaklart bir
kac; defa dinledikten sonra yazm1zda bahsi 
ge«;en Tepeba.,mm o neidiigii belirsiz kon
serl, ondan sonra Yunanlstan radyo ista.s
yonu dlnlenlr. Saat 24 te Yunan mar§ile 
biter. 

Dahast var: On lkiden sonra kazinoda. 
kafayt tiit.siiliyen Tatavlahla.r, rumca tiir. 
kiiler stiyliyerek evlerine dagllirlar. Bizler
de de uyku namm.a bir~jey kalmaz. Aylar
danberi bu derdl «;ekeriz. Kurtul~ta rot o
turuyoruz, yoksa Plre'nin Koklnya m.ahal
lesinde mi anllyamadlk? Kime derdimizi 
soyllyellm? 

Dost Yunanistanla memleketlmizln sa -
mimi rabttalarmdan fjiiphesiz heplmiz 
memnunuz amma biraz da bu memlekete 
ve dillne sa.yg1 lazun degU mi? 

Bir giiniiniiziin birka«; saatinl feda. edin: 
yukandaki ya.zdlkla.run1 gtiztiniizle gore • 
cek ve kulaklarmtzla dlnliyeceksiniz. Say
gJlannu aunarun. 
Kurtul~ eadrleslnde Semlne apart1ma· 

mnda 2 numarah dairede ve Galatada. Bu
yiikballkll hamnda No. 40 yaz1ha.nede 
Stefan Yenisarrafo~lu., 
II Ill II IIIII IIIII II 111111111111 Ill I I IIIII tlllllllllll IIIII II 

Odun takasJ! 
14 ya§larmda hamal Mahmudla ar -

k!adll§l hamal Osman, evvelki giin saat 
19,30 da Kad1koyiindeki kumlukta bir
birlerile §akala§trken Mahmud, bir a
gac parc;asile Osmamn sol bacagmdan 
yaralamt§ttr. -···-<;ocuga ~arpan otobiis 
~ofor Hiiseynin idaresindeki 3426 nu· 

marah otobiis, diin saat 10 da, 9~li is
tikametinde giderken yoluna c;1kan Ha· 
laskar Gazi caddesinde 125 numarah ev; 
d~ oturan Peti ~uga c;arparak bacak· 
lanndan yaralamt§hr. 

-Ne~ 

- Dur, gozlerini mera~la oyle a~ • 
rna. Sana her §eyi anlataca ~ llll. Bu i te 
senin de epey dahlin oidu zaten. 0 giin 
oyle ~eyler s<iyledin ki kafamt buland1r· 

dm. Sen gitti!tten sonra kendi kendime 
«acaba gerc;ekten ona alakadar mtytm ?» 
diye dii§iindiim durdum. Biraz sonra ya· 
nlffia geldi. Ne dersin, bana arhk o hdar 

cazibeli goriiniiyordu lci .. <;tkarken, i&ter· 
sem yammda kalabilecegini soyledi. 0 
suada Melahat ~1k1p gelmez mi? F azla 
bir §ey konu~amadtk. Fa kat merak i~in • 
deydim. Ne olmu~tu~ Evlen.iyor rnuydu? 

Y olcsa evlendigi hal de mi ~ah~cakb ~ 
Bu son ihtimal i~ime garib bir ofke veri
yordu. Melahat gittikten sonra dayana
rnadJID. Y amna gittim. Onunla konll§ -
tum. Megerse evlenmekten vaz ge~mit. 

Zaten evleneeegi adamt annesi intihab et
mi§, kendisi istemiyormuJ. Adam hakkm
da son dakikada baz1 uygunsuz tcyler 
duymu§lar ve izdivac bozulrnll§. 0 bun
Ian bana, alakarna kart! duydugu hayreti 

gizliyemiyerek anlahyordu. Benim sevin
cimi gorme ... hte an calc o zaman bu lu
za lakayd olmad1guna hiikmedebildim. 
Ertesi gi.in ilk i~im Melahati silkip at
mak oldu. Gittik~e ona yakla~Jyordum. 
Yakla§tlk~a daha c;ok sev:iyordum. Ar -
t1k ona bir patron degil, bir arkada~ gibi 
muamele ediyordum. Bu degi§ikligi an· 
hyor ve bundan zevk duydugunu gizli -
yemiyordu. Eskisi gibi ba~m1 kar~1mda 
dik tutamaz olmu~tu. Gozleri gozlerime 
tesadi.if ettikc;e rengi soluyordu. Ve ya· 
zt yazarken kalemi elinde c;ok zaman tit· 
riyordu. Bense, ~Jigm bir a§Ik olrnu§tum. 
Ah azizim oyle zevkli ve heyeeanh giin
ler ge~irdim ki ... Ne mes'udum bilsen. 
Elimden gelse onu kap1p derhal eve geti
recegim. Fa kat kagtdlanmiz yeni astld1, 
beklememiz laz1m. 

Avukat birdenbire onun soziinii kese
rek: 

- Y eti§ir dostum yeti§ir, dedi. Senin 
sev:inein diline vurmu§, belli. 

Biraz dii§iindiikten sonra kurnaz bir 
tebessi.imle sordu: 

- Hala ah bu kadmlar, diye §ikayet 
edebiliyor musun? 

Ahmed Nuri gevrek, ne§'eli kahkaha
larla glilmege ba§lami§h. Avukat ba~ml 
salhyarak kendi kendine soylenir gibi mi
nldandi: 

- Onlar belki bazan bizi bedbaht e
diyorlar. Fa kat bizirn de onlara tstlrab 
verdigimiz zamanlar yok mu sanki ... 
Hepsinin ayni hynette oldugunu iddia et
mek manastz. l11lerinde mes'ud etmesini 
bilenler de pekala var. Elverir ki biz bu 
saadeti aray1p bulmasmt bilelim. 

Peride Celtil 

Kathe Von Nagy'nin ho~ maceralan 
« Bir portakah 
riyor, kaldirip 

oyup mektubu i~ine yerle,ti

kar~Idaki arsaya abyordum! » 

Kathe von Nagy'nin en son resirnlerinden 

Berlinden yaz1hyor: 'kalmarna razt oldu. 
«Bir ibri$imin ucunda .. '> kordelasile Aylarca ?ah~hm,. ~abal~dim, figiiran: 

diger birkac; filim c;evirmek i~in Paristen hktan daha tlerJYe gtdemed1m. Bakbm kt 
buraya davet edilmi~ olan Kathe von ~1kar yo! yok, tekrar ebeveynimin yanma 

Nagy g~en gun Ufa sinema ~irketi ta· donmege mecbur oldum. Lakin Budapt§
rafmdan terefine verilen c;ay ziyafetinde te' deki figiiranhg1m esnasmda sti.idyolar
bize c;ocukluguna ve gencligine aid bir • daki hayahn i~ ytiziinii miikemrnelen tet
c;ok ho~ maceralar anlath. Bunlann en· kik etmi§tim. Sivrilmek ic;in mutlaka bir 
teresanlanm karilerime sunmak istedim. istinadgaha, iltimasa liizum vard1. Onun 
Son zamanlarda biraz zayJflamJt olma • i~in boyle bir §ey tedarikine karar ver • 
sma ragmen eski cevvaliyetini hybetme· dim. Maria Theresiopol' da bir gezeteci
mie olan artist hepimize giizel bir iki sa· le tam§tlm. 0, bana bu hususta yard1m 
at ge<;irten si:izlerine ~oyle ba~ladt: edeeegini vadeyledi. Ben de kendisile 

- Halihazuda Y ugoslavyaya aid kii· evlenmege s()z verdim. Ann em, babam 
c;iik hir kasabada dogmu$ olmakh&lma buna raz1 olmadJ!ar. 0 adamla gorii~ -
ra~men orasm1 pe~ ~yi hatuhy~mtyor.um, memekligim ~in beni eve kapadtlar. Ar
c;iinkii ben heni.i:z; lkl ya&~nda Jken. a Jle?' tik gaz:eteciyi goreroiyordum amma, o
orayt .terkederek Man:·TheresJop.ol a nunla mektubla~tyordum. F akat posla va
yerle~mi~. Biitiin 5ocuklugum 0 ~ehude sttasile degil. Bir portakalm ic;ini oyup 
ve oraya yakm btr banyo kasabasmda · · k b 1 · · · k · 1 · .. .. d · · L b h ~<;me me tu u yer e1t1nyor, eVJn ar a • 
gec;tt. ~1m gueum emze game~., a c;e- . 
1 d 1c · ~ 1 tJ smdakt arsaya atlyordum. 0 da cevabt-
er k~ gFezmket 't yhe~ll~ ~gac arl~nae brmu ~nu- m bah~eye firlathgt ba§'ka bir portakalla 
rna u. a a a s1 c;ag1m ge me u • . • 

dudsuz hiirriyet serbestisinin ae1s1 c;tkma· venyordu. ~ara~ verdJrn, .kac;aeakhm. 
ga ba~ladt. Zira, beni bir rahibeler mek· Giiniinii taym ':_tttk .. Annemm, baba~1~ 
tebine koydular. Orada fena halde SI • evde bulunrnadJgt bJr strada s.IVI§t:m· I.ki 
blchglffi ic;in annem babam bir sene son- a.rka~.a§ k.~lkip Oa!ma~y~ s~htllenne glt· 
ra laalettayin bir k1z mektebine naklet- ti.k .. Uc; .~u.~ c;~k ~glenc~b bu zaman ge
mekli~ime miisaade ettiler. c;IrdJk. Uc;uncu gun pohsler yakama ya-

M kt bd It d. 1. d k ld 1. pi§hlar, gotiiriip beni bahama teslim et-e e e a 1 ye 1 sene ~a ar a 11.· .1 
L d' kAf' lA d' d' b er. tan sonra ~~:en 1me a 1 rna umat e m 1 -

gime kail oldum. Macarcadan ba~ka Film artistligi meselesi hala zihnimi 
franmca ve almancayt da pek miikem • brmahyordu. Zaval!t babactglm fazla ii· 
mel yaztp okuyordum. Baham, baktJ ki ziildiiglimli goriince gene bavullan ha -
daha fazla tahsile pek hevesim yok.. Be- mlattt ve beni bu sefer Berline getirdi. 
ni yaz1hanesinde Htibe olarak ~ah$llr • Berlinde Budape§te' deki gibi soguk bir 
mag a ba~lad1. kabul gormedik. T ecriibe filmleri alm-

0 arahk muharrirlige merak ettim. Bir d1. iki hafta kadar bekledik. «Erkekle
hikaye yaz1p gazetelerden birine gon • rin evlenmeden evvelki zamanlan» fil • 
derdim. Epey intizar haleeam c;ektikten minde bana kii~iik bir rol verileeegini 
sonra yazunm aneak c;ocuk sahifesine Ia· teb§ir ettiler. 0 filmde zahir iyi oynamt· 
ytk gi:iriilerek o kisJIDda inti~ar etti&ine ~1m ki, bir miiddet sonra rejisor beni ~a
~ahid oldum. Bir, bir tllne daha .. Fa kat g1rd1. Ayda 1500 markla angaje edildi
bunlardan ses sada c;IkmadJ. Gazete ida- gimi bildirdi. 
rehanesine bizzat gittim. Ba~muharrir ol- Kathe Von Nagy si:izlinli bitirmi§, ha-
dugunu zannetti~im ~i~man bir adam: fif tebessiimlerle yiizlerimize baktyordu. 

- KizJm, dedi, ilk hikayeni bir tes - Birden §U ciimleyi de ilave etmekten ken· 
vik olsun diye c;ocuk sahifesine koymu~- dini alamad1 
tum ve bunu takib edeceklerde bir terak- _ Ondan sonras1n1 b'l' 1 1yorsunuz ... 
ki eseri gostereeegini zannediyordum. Fa
kat sen hala oldugun yerde duruyorsun. 
Onun ic;in sana samimane bir nasihat ver
mekli&ime miisaade edersen, bu J$ten 
vazge<;, muharrirlige hie; istidadm yok! 

Biraz sinirlendim ve miiteessir oldum 
amma. sonra kendi kendime gulmege 
ba~lad!m. Ba~ka bir meslek intihabma 
karar verdim. Ne yapayim, ne yapay1m, 
diye diisiindiim. Filim artistliiii hie; de fe· 
na bir~ey deP;il .. Haydi bakahm, bir de 
onu tecriibe edelim.. Otedenberi sinema 
seyretmeR:i severdim amma, seyircilik 
baska, beyaz perdede oynamak gene 
ba$ka!.. hi bahama ac;tlm. Ba&lmn be· 
lasiytm, c;aresiz beni ahp Budapeste'ye 
gotiirdii. Baba k1z suraya buraya ba~ 
vurduk, birc;ok rejisorler, filim amilleri
le konu~tuk, teeriibe filimleri aldtrdik, fa· 
kat maatteesslif iyi bir netice elde ede -
medik. Rejisi:irlerin, filim amillerinin ba· 
zilan benim istidad1m hakkmda siipheli 
gori.indiiler; baz1lan da babamm hosuna 
gitmedifer. Buna ra~men babam orada 

Sade Almanyada degil, muhtelif mem
leketlerde filmier yekdigerini takib etti!.. 

Artist fazla konu§maktan yorulmu§ 
gibi gi:iriiniiyordu. Kendisini fazla s1k • 
mak istemedik, ba~ka dostlanmtzla ko • 
nu~mak iizere salonun diger ko§elerine 
dagild1k. * Holivud'un tanmm1~ ronpromiyele
rinden ve me~hur bekarlarmdan James 
Stevart sade bekarlan kiract olarak ka • 
bul etmek iizere biiyiik bir apart1man 
yaphrmak niyetindedir. * Amerikada «Kadm» isminde bir 
filim c;evrilecektir. Bu kordeladaki biitlin 
artistler kadm olaeak ve beyaz perdede 
hi<;bir erkek goriinmiyeeektir. Ba~rolleri 
Norma Shearer'le Mauren 0 Sullivan 
oymyaeaklardir. 

* <<Ate~bi:icegi» nde kendini biitiin 
diinya seyircilerine sevdirmis olan giizel 
sesli tenor, Allan ]ones, Eleanor Povell
le birli~te «Honolulu» isminde bir filim 
yapacakhr. 

Programlarma ilaveten 

italya • Macaristan futbol ma~• 
Diinya Kupas1 Final Ma~1 

9 Ternmuz 1938 

( Bu ak,amki progral11 J 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sikisl • 12,50 bS1 

dis • 13,05 plakla Tiirk muslkl.si - 13,15 :\ 
votni birahane ve Iokantasmdan nakl 
konser: M. Kemal idaresinde orkestra 
14 son - 18,30 Tepeba~1 Belediye baMe.;lt. 
den naklen: Hafif miizik - 19,15 kon.fe 
rans: Prof. Sallh Murad (Fen mu.sab!lb! 
leri) - 19,55 borsa haberleri - 20 ortn" 
rasadhanesinden naklen saat ayart, :sclll' 
ve arkada§lan: f;lehnaz, hieaz - 20,45 ll1' 
va raporu - 20,48 bmer RlZa Dogrul ta!~ 
fmdan arabca si:iylev - 21 saat ayar1, or 
kestra - 21,30 Necmeddin RlZa ve arkadal' 
Ian: Segah, hi.izzam • 2.2,10 Tepeba§l :se' 
lediye bahc;esinden nakil: Miizik varyett' 
22,50 son haberler ve ertesi giiniin progrJ' 
m1 • 23 saat ayan, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar 
20,45 Miinth: Ariadne cNaksos~ ta (!' 

Strauss'un). 
21,35 Paris (P. T. T.): Manon {Ma.¢' 

• net'nln). 
22,05 M1Uno I: Mefistofeles {Boito'nU~1 
22,20 Londra: Cos! fan tutte {Mozart'w 

Biiyiik konserler 
21,05 Orta IngUtere: Bizet'nin eserrer~ 
21,35 Strassburg: Haydn ve Mozartlll 

e~rleri. 
22,20 Liiksenburg: Veber, Qaykov~ 

Franck ve Dukas'm eserlerl. 
Ocla musikileri 

19,45 Breslav: Handel'in eserlerl. 
23,35 Doy«;l.andzender: Ro.ssini'ntn' ne ' 

fesU sazlar kuvartet'i F = ctur. 
Operetler 

21,05 Stutgart; Ulm tepeslnde saadel 
{Ku.sche'nln). 

21,05 Viyana: Thule prens (Kattnrs ·wl 
21,15 Hamburg: Gi:ik mavisl r~• 

(Stolz'un). Bir kiSllll. 

~arkr konserleri 
20,45 Miinlh; Viorlca ve Torsten naJl 

«Ariadne . (NaK;sos) ta:> operasmd:!o 
23,2.5 MUnih; I. Voggenauer {barttonl· 

- -- . -~· -- - - -~ 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~ehrimizln muhtellf semtlerlll • 

dekl nobel".!;! eczaneler ~unlardJI; 
Istanbul cihetl: 
Eminominde (Hiiseyln Hi.isnti), Alemdnr• 

da (Abdiilkadlr), Kii«;iikpazarda <Bensa. ' 
son), Kumkap1da {Haydar), f;lehzadel>a ' 
~mda (Asaf), Karagiimriikte (Izzetl, f,.k ' 
sarayda (Z. Nurn, Fenerde (Hiisameddilll• 
Samatyada (Erotilos), Bakirkoyde (H!IAll• 
~hremininde (Na.z1m>, Eyiibde (ArU lW 
§er) eczanelerl. 

Beyoglu eiheti: 
istiklAl caddesinde {Dellasuda), .Asnu~ll' 

mes«;idde (Kinyoll), Halaskargazt cadde , 
sinde (Nargileciyan), Taksim istlkl§.l cad· 
deslnde (Llmo~iY'an), Karaki:iyde <HtiSB • 
yln HUsnii), Kastmpa§ada (Miieyyed) as~ 
k~yde (Neslm Aseo), Ortak()y, Arna.:.rod • 
IOOy, Bebek eczanelerl. 

Kadiki:iy Moda caddeslnde (Nejad), M· 
tiyolda (Namlk), Biiyiika.dada (~inasl Jtl' 
za), HeybeUde (Tana.,), Uskiidarda (Met• 
kez), Be~lkta§ta (Nail Halid), Beykoz, ps.• 
§abah«;e; A. Hisar eczanelert. 

Ni,an 
Tiicca~rdan Sabri Bolelin klzt Emire 

ile Orman mektebi memurlarmdan ill· 
san GOralm ni§an merasimi diin B~iJ(· 
t8§taki hanelerinde yakm dostlan hu • 
zurile icra edilmi§tir. Genclere saadet· 
ler dileriz. 

Mev lid 
Asiye Kerimolun olfuniiniin ytldo • 

niimii miinasebetile 11 temmuz 1938 
pazartesi giinii ikindi namaztm mUte ' 
ahb Erenkoyiinde Ziihtiipa§a camii §El" 

rifinde Mevlid okutturulacakhr. Mer • 
humeyi sevenlerin te§rifleri rica olunu!· 

Merhumenin evladlan 

A~1k te§ekkiir 
Ailemin otedenberi miiptela o1dugtt 

ve pek ziyade tshrab duydugu hastahb! 
derhal t~hisle mide iinserinden biiyiil( 
bir muvaffakiyetle ameliyat icra edetJ. 
ve bu suretle kendisini muhakkak bit 
oliimden kurtaran degerli profesorleri· 
mizden Haydarpa§a Niimune hastanesi 
operatOrii Bay Feridun ~evket Evren • 
sele sonsuz §iikram bir bore bilir ve btl' 
nun alenen iblagma muhterem gazete " 
nizin tavassutunu rica derim. 

Kad1koy Gazhane ikbaliye malianesi 
Nahidbey sokak 13 No. da Miinib Erso)" 

Bah-;e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincii Vaklf Han dordiincu 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adrest: Mlm Baysal istanbul ···················· ................................... . 
Biiyiik §ehir ve kasaba parklar~; 

Antt, meydan, ~oeuk parklan ve 
viiJ a bah~eleri i~in modern ptoje 
ve plantar hanrlar; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahhUd 
eder. 

Biiket, nilian sepeti ve ~elenkler 
icin yaptlan sipari11ler siir'atle ha
nrlarur. 

Gi~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve aga~
clklan; bah9e aHit ve edevab ve 
ehlivetl! Bahcfvanlar rtonderir. 

AK~EHtRDE 
Kanaat Pazan 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 
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Te'ltl};(ftkD~r v~ ~elfi1 '= m ~ n ~tr -. 
lktlsadi hareketler 

T urizm bir te§kilit i§idir Maden istihsalabm1z 
Yazan : SAFAEDDIN KARANAKCI Maden T etkik ve Arama enstitiisiiniin 

gitgide daha biiyiik bir nefaset ve itina 
ile ne§rettigi M. T. A. mecmuasmm son 
niishasmda 193 7 mad en istihsalatumzm 
tam ve kat'i adedleri -bir sene evvelkile 
mukayeseli olarak· veriliyor. 

!zmir Vilayeti turistik yollarmm in· 
§~.sl hakkmdaki kanun projesinin Bii • 
yuk Millet Meclisinde mlizakere edildi
g~ni ~e memleketimizdeki i~ ve dt~ tu -
nzmm inki§afl ic;in mevcud imktmlan 
v? yarahlmas1 Iaztm gelen ~artlar1 tet· 
ktk etmek iizere ikhsad Vekaletine 
merbut bir de Turizm biirosu kuruldu
gunu gazetelerde okudum. 

;?aha diine kadar, miinferiden veya 
mu§tereken bir ktstm insanlarm kendi 
memleketlerini ve yahut ecnebi diyar
~artm gezmelerinden ba~ka bir mana 
ifade etmiyen turizm, bugiin birc;ok 
~em~eketlerin hiikfunet programma 
~~~mt§, miieyyideler altmda kanuni §e-

1 ler alm~~br. Almanya, Fransa, Po -
~nya ve Italyada oldugu gibi, kom§U 

alkan memleketlerinde de, turizm, 
te§kilatlandmlarak bizzat d~vlet ta -
rafmdan idare edilmege ba§lantlmt§hr. 

. B:omanyada, bizdeki Turing kuli1b 
'glbJ t kk"ll e§e u er yanmda Ofisiul Natio· 
nal Turism Cl b R • ' '1 u oman nam1 ven en resmt bir .. 
R muessese kurulmu§tur. Ofis, 
o~anyaya gelen turistlere bin;ok 

men aatler temin etmektedir. 
k Yulnan Turing kullibii 1924 senesinde 
N ur~ mu~ Ve 1929 senesinde de Offise 
m~t~?nal de Tourisme Grec tesis edil -
. ~ rr. A~ag1daki rakamlar, Yunan TU· 

rtzm ofisinin te§ekkiiliinden sonra sey
~ah alomm gostermeleri itibarile bil -

assa §ayani dikkattir: 
Yunanistana gelen 

Sene turist 
1830 500 
189o aooo 
1910 12,000 
1920 20,000 
1929 69,603 
1933 75,379 

1933 senesinde Yunanistana gelen 
75,379 turistten 16,304 li MtsJrda yer • 
le~mi~ Rum ve Yunanhlarla Mtstrlllar
dlr. Bunlar bir sene zarfmda Yuna -
n!stana 500,000 sterlin btrakrnt§lardlr 
~~. bu, bizim paramtzla li~ milyon Tiirk 
hrasmdan fazla tutar. Milli Yunan Tu· 
rizm ofisi, Yunanistana g!'lecek turist
lere pasaport vizeleri tarifesinde %50, 
demiryollarmda %20, otellerde %15 - 30 
tenzilat temin etmektedir. 

Turizmin bir memleket i~in nekadar 
faydah oldugu arhk mlinaka~a gi)tiir • 
mez bir hakikattir. Memlekete gelen 
seyyah, beraberinde para getirmekte

dir. Bu para dahilde istihlaki, istihlak 
de sermayenin tedaviiliinU temin eder. 
Tedaviil eden sermaye ile mustahsil, 
mutavass1t ve devlet kazamr. 

Diger taraftan turizm, memleketi ec
nebilere tamtmas1 itibarile de miihim • 
dir. Buyiik Harb sonunda, memleket -
ler hakkmda yaptlan ne~riyat, karii itl
madstzhga sevketmi~tir. Her hangi bir 
memleket leh ve aleyhinde yaztlrnl§ 
bir kitab veya makaleyi okuyanlar, gay· 
riihtiyari tereddiid etmekte ve acaba 
bu kitab veya makale ne gibi tesirler 
albnda yaztlml§hr, diye dii§iinmekte -
dirler. Halbuki mii§ahedeye miistenid 
intibalar s.amimidir, kolay kolay silin -
mezler. Diger taraftan insan, gordu~ii 
~eyleri, gormiyenlere anlatmaktan zevk 
a~an bir mahluktur. Binaenaleyh tu • 
rizm bu itibarla da miihim ve faydall -
dtr. 

Cumhuriyet Halk Partisi program1 -
~~n 22. nci maddesine gore, turizm, hii • 
B' metm benimsedigi i§lerden biridir. 

masnaleyh, bu i"in, nekadar mii.,kiil 
ve .. " " .. §humunu olursa olsun ba§anlacagma 
§up e Yoktur. 

d Memleketimizdeki turizm lie: cephe -
en tetkik ve mutalea olunabilir: 
; - Memleket dahilinde turizm, 

3 
- !~eriden d1~anya turizm, 

t - D.J~artdan i~eriye turizm. 
~ tunzm; memleketi vatanda~a ta -

mtmast kl' d d' . • na 1ye vas1talarmda yolcu a-
e lnJ arbrmast ve nihayet bir miktar 

P~ranm memleket dahilinde 'tedaviilii
~u temin etmesi itibarile mlihimdir. 

1 evlet Demiryollan, Denizyollan !~ -
~t';Ie idaresi taraflanndan baz1 yakm 

VIlayetl · · . · · enm1ze grup halmde scfcrler 
Yaplld!~Jnl gorilvoruz. Fakat bunlarm 
turizmden matlub olan neticeyi tama: 
men temin ettikleri iddia olunamaz. Zi
ra;~ seyahat bir gline veya Edirnede ol
dugu gibi iki gece ve bir giine inhisar 
etmektedir. Tenezzi..ihlerin ekseriyetle 
pazar gilnlerine tesadiif etmeleri itiba· 
rile; Para tedavlil sahas1 bulamamakta· 
d~r. Binaenaleyh bu seyahatlerin diik · 
kan ve ~;ar~nlarm ac;tk bulundu~u glin
lerc tesadUf eltirilmesi ve gidilen yer
lcrde bir veya iki gece kalmmast dG§ii· 
niilebilir. 

Karstm1za ilk c1kacak mliski.ilat, otel
dir. Blrcok vilayet merkezlE>rimiz var • 
dir ki, hanlardan ba§ka vahlacak. kotii 
a?ct diikkfmlanndan me.ada yemek ye
nilecek yer yoktur. Hi30 numarah be · 
lC'diye kanununun 15 inci maddesindc. 
belediyelerin bel..,diye otel ve kazino -
su Yaptmp isletecekleri vazthd1r. Ka -
n.nnun beledi;•elere tahmll ettigi bu va
Zlfeyi onlardan beklemek ve istemek 
hC~kklrniz degil midir? 

Belediveler tarafmdan oteller yap1 -
hnctya kadar, bu i~i Devlet Demiryol -
hn, .sahil SE'hirlerimi:r.de de Denizvol • 
~n I§letme idaresi y::pabilirler. Baz1 

1 v:una mC'ml£'ketkri dcmirynllarmda, 
.ur.Istler i~ln yatakh vagon ve servis -
er1 vard1r. Bu vatakh vagon servisle -

rinin, beynelmilel yatakh vagon servis
lerile alakas1 yoktur. Tenezziih katar -
lanna baglanan furgonlarda yaptlacak 
ufak bir tadilat bu i~i miikemmelen go
riir ve seyahate i§tirak eden vatanda§· 
lar bir veya bir buc;uk lira fazla ver -
mekle otel kiilfetinden kurtulurlar. 

!~eriden dt§anya turizm, bizim ic;in 
bir gaye olmamahdtr. Bu nevi turizm, 
yabanc1 memleket ve mi..iessese gormesi 
itibarile vatanda~ kliltiirii iizerinde mli
essir ise de, az bir miktar olsa bile milli 
servetimizin harice gitmesini inta~ et· 
mesi itibarile mahzurludur. Bu tarzda 
seyahatler tertib ve idare eden hususi 
te§ekkiillerin fiatlanm yakmd3n tetkik 
ve takib etmek icab eder. Bi:~im ic;in 
halli icab eden en biiyiik dava; dt~an -
dan ic;eriye turizmdir. 

Memleketimiz, ba~ta istanbul olmak 
iizere, tzmir ve havalisi; Adana ve ha
valisi, Antalya ve havalisi, Edirne, Bur· 
sa gibi turistik bak1mlardan miihim bi
rer istismar mevzuu alan ~ehirlere ma
liktir. Fakat tarihin ve tabiatin mem · 
leketimize bah~ettigi bu hususiyetlere 
ragmen maalesef bu zamana kadar 
bunlardan mlisbet bir ~ekilde ist!fade 
edildi~ini gormedik. Bilakis se~·nh a
ded inin gec;en senelere n!l.,.aran daha a
zald ~gml ve istanbnla ugr1yan b_azt bil
vilk se)'!.·ah .!temilerinin limanda yirmi 
dart saat kfl1d•klarm1 ve turistlerin ye
meklerini bile vapurlarda yeyip gemi -
lerde yathkl;mm ~tazetelerde okuyoruz. 

Ben ecnebi sey~'ah celbi i~in yaplla
cak i~leri u~ ktsma aylrarak mlitalea e
di\•orum: 

A - Devlet ve hiikfunete dii§en va -
zifeler, 

B - Belediyelere dii§en vazifeler, 
C - Vatanda~a dii§en vazifeler. 
1 - Tiirkofisin baric te~kilatma, tu -

rizm i~lerile de me~gul olmak iizere va
zife vermek faydahd1r. Bundan bir 
miiddet evvel, !stanbula, Romanyadan 
hayli seyyah gelmekte idi. ~imdi bu 
seyyahlar istanbuldan ge~erek Yuna -
nistana gitmektedirler. Baz1 memleket
lerde yaplldtgt gibi, memleketimize ge
lecek turistlere ucuz: doviz vermek ve 
muayyen aylarda !stanbula gelecek 
miinferid seyyahlardan, italyanm yap
tlgt gibi, hie; vize paras1 almamak ve 
yahut bugiinkii miktar1 asgari hadde 
indirmek dii§iiniilebilir. Diger taraftan, 
konsolosluklartmtza aynca iki veya i.i~ 
lira turist vizesi verecek seyyahlar ic;in, 
muayyen otel, lokanta ve nakliye vast· 
'alan fiatlarmda tenzilat yapilabilir. 
Haydarpa~a gart, Yolcu salonu gibi sey
yah kap1larmda doviz muamelesi yap
mak ve para bozmak iizere Merkez 
Bankas1 memurlarmdan birinin de i~

tirak ettigi turizm biirolan tesis etmek 
ameli ve faydahdtr. Tuna yolu ile Kos
tence ve Varna plajlanna inen seyyah 
akmlarm1 !stanbula c;ekmek, Londra -
Kahire, Londra - Bagdad, Londra • is
tanbul - Hindistan, Paris - Haleb yolla· 
nmn memleketimizden gec;en yerlerini 
tesbit ederek bu yollan biran evvel as
fait yapmak ve bu uzun seyahat yolcu
larmm bir iki giin memleketimizde kal
malanm temin etmek laz1mdtr. 

Franstz, 1talyan, Yugoslav, Yunan 
limanlarmdan kalkarak Akdeniz havza. 
sma ve Adalar denizine, Kostence, Var
na, Burgaz limanlarmdan kalk1p gene 
bu limanlara giden seyyah gemileri 
yolcularmm birka<y giin istanbul ve !z
mirde kalmalarm1 temin ic;in bu gibi 
uzun seyahatler tertib eden kumpan • 
valara baZl menfaatler temini icab eder. 
Mtstr, Suriye, Irak, Filistin, Hicaz ve 
Yemende bizi seven eski hemserilerimiz 
ve buralarda mutavattm vatanda~lan
mlz vard1r. Dobnca, garbi Trakya, Yu
~oslavya ve Bulgaristanda Tiirk vatan
da~lar~mlz ve kesif mlislliman ki..itleleri 
vard1r. Ufak bir himmetle bunlan Tiir
kiveye getirmek mi.imkiin olabilir. 

2 - Belediyelere diisen vazifeler mii
himdir. Gelcn seyyah konfor ister. Biz 
bile ic;inde dogup biiylidiiihimiiz istan· 
bulun tmundan, ~amurundan ve sair 
rahats1zhklanndan v1ldtk. Belediyele • 
rin, kanunun kend ilcrine tah:nil etti,1~1 
vazifeleri yapmalan, ehirlerimizi bu 

harab hallerden kurtarmalar1 laz1md1r 
Memleketinde sinek nedir bilmiyen 
seyyah, yemek yedigi lokantanm oniin· 
de uyuz kopek, st~ka kediler goriirse 
her halde bir daha istanbula gelmez ve 
gelmek istiyenlere de mani olur. Bele· 
divler haricden gelecek seyyahlar ic;in 
eglence yerleri, trmiz otel ve lokantalar 
temin ve mevcudlarm bilhassa fiatla • 
rm1 takib etmelidirler. <;tragan saraym1 
birka<; vi.i.z bin lira sarfederek gilzel bir 
otel haline getirmek ve bugiinkii hazin 
ve cirkin halinden kurtarmak miimkiin 
de<!il midir? 

3 - Bu davada. biz vatanda~;~lara du
~en vazife de mlihimdir. Gelen ecnebi· 
lere karst na:r.ik ve dliriist davranmak
hglrniz laz1md1r. Esnaf1m1z, bir senenin 
zararmt, her hangi bir ecnebi seyyaha 
atacacr1 k;.71kla tpl:ifh•e r;l],omarna Hhr 

SAf' AF.TJDIN KARANAKCI 

Verilen listenin tetkikt, maden sanayi
imizin g~en bir ytl i~inde de progra-:nh 
bir §ekilde inki§afma devam ettigini gi:is
termekte. K1sa bir ifade ile, madencili
gimiz yurd ekonomisinde 193 7 ' de daha 
kuvvetli bir mevki alrni§llr. 

Listede, komiir havzasmm ge~en sene 
bir y1l evveline nazaran 8000 ton fazla 
istihsalat yapml§ oldugu goriiliiyor. Hav
zada bir yenilik hareketinin tatbik edil • 
mekte oldugu gozoniinde tutulursa bu 
hareketin i~inde bu artl§ln gene mlihim bir 
mesele te§kil ettigi gi:iriillir. Nitekim 1938 
senesi ilk dart aymm istihsal ve ihracma 
aid verilen rakamlar bu hareketin yakm 
bir istikbalde gosterecegi artl§l tebariiz 
ettirmektedir. 

Linyit istihsalattrn1zda da bir sene ev
velkine nazaran 20,000 tonu mlitecaviz 
bir fazlahk kaydedilmi§tir. <;imento is -
tihsalimiz bir sene zarfmda 77,608 ton 
~ogalrnt§tlr. Y ani li~le bir nisbetinde bir 
arh§ gi:iriiliiyor. Krom istihsalinde de 
28,828 tonluk bir fazlahk var. 

Gec;en sene maden ihrac listemize iki 
yeni meta da girmi§ bulunuyor. Bunlar
dan biri bakir, digeri molib. Ge~en sene 
Kuvarshan bak1r madeninden sahlan ' ilk 
bakmn miktan 400 ton. Gelecek ytllarm 
ilk mlijdecisi alan bu miitevaz1 miktarda 
tahakkuk etmi§ bir iimidin c;e§nisi var. 
Ge~en sene ilk defa ihrac ettigimiz 43 
§i§e molib de bu sahada yeni iimidler ve
riyor. 

F. G. 

$EHIR ISLER/ 

Siit fabrikasmm yeri 
Ziraat i§letme kurumu tarafmdan Be

lediyeye mi.iracaat olunarak yeni kuru
lacak silt fabrikas1 yerinin tayini isten
mi§tir. Bu hususta !mar !lubesi tarafm
dan tetkikat yap1lmaktad1r. 

Asiis1z bir haber 
Bir gazete Uskiidar tramvaylart iic -

retlerinde yiizde otuz be~ nisbetinde 
tenzilat yaptlacagmt yazm1 ti. Aliikadar 
ve salahiyettar m akamlardan ald1g1m1z 
malumata gore. boyle bir §ey mevzuu
bahs degildir. Esasen gec;rm sene tarife
lerde llizumu kadar tenzilat yaptlml§ 
oldu.~u $irketi Hayriye ile yaptlan an
la!ima uzerine satt~a t;lkanlan kombine 
biletlerde de azami tenzilat yaptlmt§ 
bulunmaktadtr. Bu vaziyet kar§tsmda 
yeniden tenzilat yap1lmas1 dli§iinlilme
mi~tir. 

Surlarin yikilacak kl&lmlari 
i;iehrin etrafmdaki surlardan v1k1la • 

cak olan ktstmlar iizerinde tetkikat ya· 
ptlmaktadlr. Halicdeki surlardan tarih1 

ehemmiveti haiz bulunan ve seyriise • 
feri ihlal etmi:vecek olanl1r b1rak1la -
cak, dH~erleri ytktlacaktlr. Sarayburnun
dan itibaren sahildeki kistmlar da kal
dmlarak yalmz tarihi k1vmeti olan ku· 
leler muhafaza edilecektir. 

Elektrik fatura1JtrilJivdan aya 
gonderilecek 

Eski Elektrik ~'irketi bir mi.iddetten -
beri rnu§terilere aid sarfivat faturalan
m iki ayda bir fond!'rmekte idi. Yeni 
idarece yap1lan tetkikat neticesinde bu 
faturalarm aydan ava _gonderilmesi da
ha muvaftk olaca~1 kanaati hstl olmu§· 
tur. Bu ~ekilde hareket edilmek iizere 
haztrhklar yap1lmaktad1r. Evlulden iti· 
baren kararm tatbikma ge~ilecektir. 

Dolab ve piyanolar s1rtta 
tasmm1vacak 

Strt hnmalhg-1 memnun oldu.~u halde 
baZl taraflarda sogukhava dolablarile 
oiyanolarm gene eskisi gibi hamallar 
tarafmdan omuzda ta<:mmakta olduf(u 
goriilmii')tlir. Bunun online gecilmesi 
i~in alakadarlara emir verilmi~tir. 

Azgm bir manda olduruldii 
Mezbahada Pomak ibrahime aid bir 

manda, dun saat 11,30 da· kesilecegi St
rada iirkerek ka~rnl§ ve online geleni 
toslamaga ba~lam1~hr. Yeti~en memur· 
lar, sahibinin mi.isaadesi iizerine taban
ca ile a7nm manday1 oldlirmli,lerdir. 

Kolu yanan ~ocuk 
Be~ikta~ta Pa§amahallesinde tramvay 

caddesinde 31 numaralt evde oturan iki 
bu'>uk ya§mdaki Chen Uysal, diin saat 
13 te, ate§ iizerindeki yemek tenceresi
ne kolunu sokmu§ ve bilegine kadar 
yanmt~tJr. 

Bilet kutusile mii,teriyi 
yarahyan bilet~i 

........................ ~.................................. Be~ikta~ta Y1ld1z caddesinde 5 numa-
Nikah merasimi rah evde oturan Halil Yiiksel, diin, Fm-

Gazianteb mc-b'usu Ali K1hcm yegeni d1khda tramvaya binrni§ ve fazla kala· 
Bcrin K1hcla Yiiksek Ticaret mektebi bahk yiiziinden biletc;i ile kavgaya tu -
talebesinden Enver inselin nikahlan tu §rnu~tur. Miinakalla neticesinde bilet· 
dUn dostlan huzurile Beyoglu Nikah <;i Hamdi Y1lma >'let kutusile Halilin 
dairesinde akdedilmi~tir. Tarafeyne sa- ba~ma vurarak )< 'Yli§ ve yakalan • 
adet dileriz. rnt§tlr. 

Beynelmile I 

P©trtrr~D<®tr. 

M. Spaak 
Bel~ika BaFekilini tahlil adesesi i:inii· 

ne koyan bir portre muharririnin, bu pem
be yiizlii, ortaboylu, ttknaz adamla, a$a
bi ~ehreli, uzun boylu, zay1f diger bir a· 
dam arasmda derhal bir rnii§abehet bul • 
mamasma imkan yoktur. Bu rnii§abehet 
§apkada ba§lar ve i~tihadda devam eder. 
M. Spaak'm §apkasJ, Leon Blum'un ~-'lp
kast gibi geni§ kenarh, bas1k tepeli yuvar· 
lak ve yumu§aktJr, §apkalannm altmdaki 
ba§lan da sosyalizmi bir tek ba§ gibi ta
§lrlar. 

K1rkma varmadan hiikfunetin en yiik
sek makamm1 i§gal eden ve boylece, siirat 
asnmn ~ocugu oldugunu gosteren M. 
Spaak, marksizme, sonra sosyalizme, Use· 
ra karargahmda intikal etmi§tir. 1916 da, 
askerlik ~agma geldigi zaman, Almanla
nn onu gerisinde muhafaza ettikleri hu -
dudu a§arak Y ser' deki orduya iltihak et
mek istemi§, fakat yakalanarak iisera ka
rargahma kapatllmt§tJ. Orada, Markst o· 
kudu, Hegeli okudu, daha ba§kalanm o· 
kudv ve bir giin, kapitalist cemiyeti ytk • 
maga amade bir ruha sahib oldu. 

Maamafih, 1925 te, mesai nezaretinde 
hususi kalem miidiir muavini olarak ~u -
lunduktan ve 1932 de m~b'usluga inti· 
hab edildikten sonra, mlifrit i~tihadlan 
yurnu§ar gibi olmu§tu. Sosyalizm hare • 
keti, hayatm icabatma daha uygun olmak 
itibarile, onu, marksizm felsefesinden da
ha fazla tatmin ediyordu. 

M. Spaak, ilk Van Zeeland kabinesin· 
de nakliyat nezaretini, onu miiteak1b te -
§ekkiil eden ikinci Van Zeeland kabine -
sinde birdenbire Hariciye Nezaretini de· 
ruhde ettigi zaman ise, parti sag c.enaht
na temayiiHi ~ok bariz bir mahiyet alml~· 
b. M. Spaak, artJk a~1ktan a~1ga sosya
list • nasyonaldi. 1~tihad arkada§larmm 
kollektif emniyet hakkmdaki resmi kana -
atlerine ragmen, o, Belc;ikanm bitarafhga 
avdetine §iddetle taraftarbk gostermi§ ve 
bu avdeti hamlarnJ§b. Mensub oldugu 
particle bu hareket igbirar uyandJTdt, fa· 
kat liberallerle katolikler kendisini alkt§ -
ladtlar. 

Seciye sahibi ve binaenaleyh idareci 
insanlann, miifrit sol taraftarbgmdan bir
denbire riicu edip eski arkada~lannl su • 
kutu hayale ugratttklan ve sabtk hasimla
rmm te~vikini kazand1klan vakidir. 

*** 
M. Spaak'm seciye sahibi olduguna 

§iiphe yoktur. M. Van Zeeland, M. 
Degrelle ve Reksistler arasmda bir tercih 
yapacak alan umumi rey topland1g1 SITa· 
da onu i~ ba§mda gorenler bunu tasdik 
ederler. Sag partiler, kendisinden, fazla 
bir miisamaha iimid etmedikleri halde, 
Basvekilin muvaffakiyeti, k1smen onun 

MOTEFERRIK 

Eski musiki eserleri tetkik 
olunacak 

Alaturka musikiye aid eski eserleri 
ve bu arada tekkelerde okunan ilahileri 
toplamak uzere iki komisyon te~ekklil 
etmi§tir. Bu komisyonlardan biri onii -
miizdeki sah glinii Konyaya giderek 
mevlevi ayinlerine mahsus eserler iize
rinde c;ah§acakhr. Diger komisyon da 
burada me~gul olacaktJr. 

Hamza Osman, T oprak Ofisi 
i§lerile mesgul olmaga 

ha§ladt 
Toprak Mahsulleri Ofisi te§kilatma 

mliteallik il?lerle me~gul <>lmak iizere 
Ankaraya gitmis olan Uyul?turucu Mad· 
deler inhi!'an Umumi miidurii Hamza 
Erkan, Ankarada ikttsad Vekilinden ilk 
direkttflerini alarak ~ehrimize avdet et
rni')tir. 

!!? Baknasmm iyi bir te~kilat~l ve ida
reci olarak yeti~tirdigi Hamza OsrnaD 
Erkanm Toprak Mahsulleri Ofisi i~le
rini de biivlik bir kiyaset ve kabiliyet
le idare edeceginde §UPhe yoktur. 

Hamza Erkan yeni idarenin te!?kilat 
i~lerile mesgul olmaga ba~laml$hr. Pek 
yakmda tekrar Ankaraya avdet ederek 
bu hususta haztrladigl projesini ikhsad 
Vekilinin kat'i tasvibine arzedecektir. 

Bundan sonra bir taraftan dcvir vc 
tesli~ muamelesi islerine ba~lanacak ve 
di1!er taraftan da bir an evvel yeni te~
kilatm hemen faalivete gec;mesi temin 
edilmh~ olacaktJr. Bu yeni tesekktiliin 
idarc merkezi olmak uzere Ankarada 

M. Spaak 

eseri oldu. Ve saglann bir blok te~~il et • 
melerine, baz1 kimselerin umduklan gibi, 
muhafazakarlan, reksistleri, flamanctlan 
ve ittihad hiikumetinin, dolayJsile sola 
miiteveccih bir kabin~nin bunlardan daha 
ba§ka has1mlanm bir araya tophyacak 
alan bu blokun viicud bulmasma mani ol
mak icab ettigi zaman, Kral i~ ba~ma onu 
~ag1rm1§, partilerin tazyikinden kurtul • 
mak i~in, biitiin niifuzile ona yardtm et -

*** 
Bekikahlar, Ba~vekillerini, dillerinde 

zarif bir niikte manas1 alan «Cok Spaak» 
adile anarlar. Annesi Madam Spaak, et
rafa korku salrni§ bir gazeteci, ve Belc;ika
mn yegane kadm ayan azas!d!r. ~en ta• 
biatli alan Briikselliler, Spaak'm ilk na • 
whgmda, ayan meclisi huzurundaki nut
kuna: «Sevgili annecigim I Muhterem 
baylarl» diye ba§hyacagml soyliyerek i§i 
biraz ciddiyetten uzak tutmu§lardt. Fa kat 
M. S~ak ciddiyeti, vakan ve otoritesile, 
bu alaylan birdenbire kesti. 

Bugiin «<;ocuk Spaak», kelimenin ih
tiva ettigi sevgi mefhumunun biitiin ma
nasile <<Briiksel c;ocugu Spaab ttr. 

M. Spaak, dogu~tan, terbiyeden, seci
yeden ve aileden yana da Briikiel ~ocu • 
gudur. Babast bir dram aktorii ve muhar· 
riri idi; annesi gazeteci ve meb'ustur; an
nesinin babas1, biiyiik liberal meb'us 
Paul Janson'dur. Belc;ika Ba~vekilinin, 
bugiin ic;inde bulundugu aile muhiti, 
memleketin siyasi ve resml hayattna uzun 
zamandanberi ve ~ok yakmdan kan§mi§ 
olmak itibarile, memleket tarafmdan ken
di muhiti gibi benimsenrni§tir. 

*** 
Gene Krahmn gencle~tirdigi Bel~ika, 

M. Van Zeeland'm gene silUetine ~o'k 
uygundu. M. Spaak, buna, kendi ya§J • 
nm hakiki gencligini, zarif tebessiimiiniin 
taravetini, bir nevi romantizmle kan~1k 
sadeligini ilave etti. 

Mii§kiil vaziyetlere ve mli§kiil ha.dise
lere derhal uyabilen pratik ve kmak me -
hareti, onu marksizmin ifratmdan sosya -
lizmin itidaline gec;iren iyi ve uzak gorii§ 
kabiliyeti sayesinde, memleketini, maz
har oldugu genclige yak1~an metin ve mu· 
vaffakiyetli adtmlarla yiiriitecegi §iiphe -
sizdir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Osmanh Bankas1 Londra 
merkezi miiduru oldu 

1898 denberi Osmanh Bankasmm 
Londra merkezi miidiirii ve 1909 dan -
beri de umum1 komitesi azas1 olan M. 
Ernest W. H. Barry k1sa bir hastahgt 
miiteakib 75 ya§mda vefat etmi~tir. 

Beynelmilel bankac1hk aleminde ha· 
tm say1hr bir §6hreti olan mumaileyh 
bu iki vazifeyi de vefatma kadar ifa 
etmi~ ve bu suretle ag1r mes'uliyetleri 
tazammun eden bir vazifede uzun za • 
man kalmak hususunda nadir goriiliir 
bir r6kor tesis etmi§tir. 

M. Ernest Barry'nin kuvveti, tam bir 
nezaket ve bliyiik §Bhsi cazibe ile i§ 
hususunda durendi~lik ve ihtiyat1 bir 
araya getirmi~ olmasmda idi. 

En biiyiik hassas1 her ~eyi dogru za • 
viyeden gormek ve bu suretle ikinci de-
rccedeki noktalar1 ehemmiyctli mesele
lerden zahmctsizce ayJ.rmakh. Daima 
fikrine miiracaat edilir ve miitaleasma 
biiyiik bir laymet verilirdi. 

Arkadaslan ve mai·rcti k1ymetli bir 
miidiir k~ybetmekle kalmaml§, fakat 
sahsi refahlan ic;in daima hay1rhah bir 
;lflka gosteren bir dosttan marhum kal
ml~lardtr. 

Norve~ sefiri geldi 
Mezun bulunan Norvec; sefiri M. 

BC'ntzon refikasile berabcr di..in !ilehri . 
mize avdet etmi~tir. 

lngiliz sefiri geldi 
musaid hir yer temin edi1111i~tir. Bir ay mezuniyetle memlekctine git-

Bay lbrshim S,akir mi§ olan !ngiliz biiylik elc;isi Sir Percy 
Hicaz e~rafmdan Bay ibrahim Sakir Lorraine dUn sabahki ekspresle Londra

yazt istanbulda jtec;irmek uzere Toros dan §ehrimize donmii~tiir. 
eksprC'sile Suriyeden §ehrimize gelmi~- _....._.~ 

tir. Karakol oniinde nara atanlar 
l§i h1rakan ameh~ ~ah!maga Unkapanmda Zeyrek caddesinde 48 

basladt numarah kahvede oturan ibrahim Erol 
Dcnizbank istanbul Liman idaresile ile ibrahim Ak<;eoglu, diin, kafay1 c;ek · 

Liman tahmil ve tahliye i$cileri arasm- tikten sonra B2yoglu polis merkezi o· 
da c;1kan noktai nazar ihtilaft snna er • ni.inc gelmi~ler, sokakta rak1 ic;erek na
mi§tir. 1§~ilerin hcmen hepsi diin i§e ra atmaga ba§lam1§lard1r. Polis, sarbos· 
ba~lamt~hr. lan yakalamJ~tJr. 

KO~I! 

PENCERESiNDEN 
Ok~ular 

A
~ merikada okc;uluk aldt, yuru· 

dii. Sinema ytldJZlan bile gO-
ni.illerde kirpikle ok tesiri yap

mamn arhk miimkiin olmadJgml ve lcen~ 
dilerinde ok olabil~ek tabil k.irpik de 
kalmadigmt gorerelc - avunmak, oyalaa· 
mak, okun hedefe nastl ula§Ip nas1l yara 
a~hgmt smamak ic;in olmah - ok~uluga 
ba§lad1. Yeryiiziinde pml pml dola~n 
o ytld1zlardan biri, Virjinya Grey adhSI 
da ok §ampiyonu oldu. 

Bu §ampiyon ok~u klZln resmini gi:iriin· 
ce hatmma Cengizin anas1 Ulun Beyge 
geldi. Malum ya. Mogol Cihangirin ha· 
bast o kadm1 tipili bir ki§ giiniinde gi:ir
mii§ ve giizelligile beraber ok atl§mdaki 
yiik.sek kudretine hayran olarak kendisile 
evlenmi~ti. Rivayete gore a§tk zevc, ka
nsmm erkeklerden iistiin kahramanhgmi 
her fusatta s<>yler ve: «Bu kadmdan do
gacak ~ocuk mutlaka bahadir olur>> der~ 
mi~. Zaman, onun dogru sezdigini isba!:' 
etti, Ulun Beyge'dt>n dogan Temu~in 
iilkeler degil, k1t' alar fetheden bir Ci~ 
hangir oldu ve Cengiz adile ebediyet ka~ 
zand1. 

Amerikah Virjinya Grey'in olC yii .. 
ziinden bir goniil maceras1 g~irecegini, 
hele evlenirse bir Cengiz doguracagmi 
kimse iddia. edemez. <;unkii ne zamane 
goniilleri okla maglub edilecek kada.l' 
yumu§akttr, ne de klirenin ic;timai dun~ 
mu Cihangirlerin tekevviin etmesine mii~ 
saiddir. Fakat Havva lazlanndan birinin 
Amerikada ok §ampiyonu olmasmm, ~ 
labilme.sinin biz Tiirkler ic;in hususi bir 
manas1 vard1r ve bu mana, asularca Tiirc 
sporlarmm ba§mda gelen okc;uluga yeni 
diinyada kadmlann dahl alaka gostermf'4 
sinden §eVke @el.mekligimizi icab ettirir. 

Latife degil, ciddl s<iyliiyorum: Oli"' 
c;ulukta on saf ve birinci nurnare. daimli 
bizim olmahchr. <;iinkli demir safhalara, 
tomruklara, kalkanla.ra, su dolu §i~elere. 
as1h kandillere, aynalara, giillere, karan:
fillere - hareket halinde - ok atJp isabet 
ettiren ni§anctlar ancak Tiirkiyede yeti!J" 
rni§ti. Yiikseklerde uc;an turnalan okla 
dii§iiren, parslan okla vuran atJ.cJlar ge~ 
ne Tiirkler arasmda goriilmli§tii. Dort o• 
ku bir ~llptda kullanan Ayazade Tiirk~ 
tii. Bir mandanm sag bogrline athg1 aka 
sol bogrlinden c;tkaran San Solak Tiirk
tii. T oz Koparanlar, Deli Zaimler ve 
benzerleri hep Ti.irkti.i. Ok deyince ha· 
bra mutlaka ve mutlaka Turk gelir. Av~ 
rupanm hemen hemen biitiin nehirleri 
Turk okunun mesafe mefhumunu nas1l 
s1f1ra indirdigini kendi gogiisleri iistiinden 
siiziiliip ge~en binlerce oku gorerek og· 
renmi§tir. Asya topraklannm her ko§e
sinde rokorlar k1rm1~ bir TUrk okunun 
hat1ras1 ya§ar. $imalt ve $arki Afrika 
ayni hat!ralarla doludur . . 

0 balde okc;uluga son derece k1ymet 
vermek, heniiz kurulup da emekleme 
devri ge~irmekte bulunan ok~ular kulii· 
biinii kuvvetlendirmek ve ~ampiyonlugu 
Amerikah k1zla.ra degil, herhangi bir ya• 
banc1ya kaphrmamak i~in ge~ekten c;a• 
h~mak gerekmez miL 

M. TURHAN TAN 

Berlin Ti~aret OdamiZm 
onuncu YJ.Idoniimii 

Berlin (Hususi) - On ya~m1 buyilk 
muvaffakiyetlerle ikmal etmi§ alan 
Berlin Turk Ticaret Odast, cKaiserhof• 
otelinde, Berlinin siyasi, ikhsadt ve as
ker! sahalarmda yiiksek mevkiler ligal 
eden ve ii~ ylizii aian davetlilerile, o
nuncu ya~m1 pek parlak bir surette 
Jrutlulam1~br. Ziyafette, Alman tkhsad 
Nazm Her Dr. Funk, Hariciye Nezare
tinden Gcsandter Claudins, Doyc;e Bank 
umum miidiirii Her Sta\l.x, Propaganda 
Nezaretinden Ob€rregierungorat Knot
he, Her Dr. Maurah, fahri konsoloslart· 
mtzdan Hanover konsolosumuz Her 
Biihring, umum sefaret erkam, konsolo
sumuz, haz1r bulunmm;Iard1r. Ziyafct 
rsnasmda. fahri riyaseti i§gal cdC'n ge • 

firimiz, Hamdi Arpag, davete icabet • 
lerindcn dolav1 misafiriere tc~ekkiir ct
mi~ vc Ticarct Odasmm icraatmdan, ikl 
dost milletin iktlsadiyahm birbirlne ya· 
kmlac;tnmak hususunda Odamn sarfC't
mi~ oldulfu mesaiden sitayisle bah -
setmis ve her iki millctin istjkbaldc da
ha sikJ ticari ve ikhsadi miinascbctlcr
de bulunmalanm temcnni etmi~tir. Al
man teskilatmm harikalanm biiyiik bir 
hayran hkla zikrdtiktcn sonra. Reichs
kanzlcr ve Fiihrer Adolf HitlC'rin sJh
hat ve ~erdinc ve mC'cli~te ha:>:lr olan 
tktisad N111·.m Dr. Funk'la bayam ve 
umum Alman millPti scrdine kad!'hlnl 
kald1rm'c; ve j('mi~tir. ·Bunu miiteakib 
Alman ikbsad Na~m Dr. F\mk. ayaga 
kalkarak evvela Ti.irkliii'iiin alem~iimul 
olan misafirPE'rverliginden dolayt sefi· 
rimizc te~ckklir etmi~ ve scfirin sami • 
ml olan temenniyahna kalbcn i~tirak 

cttil!ini ve her iki mill<'t iktlsadi muna
SC'h<'tlcrinin fa7.la bir r£>sanct kcsbct -
mesini. Almanya bir san'at, Tiirkiye de 
mevadd1 iptidaive yeti&tiren bir ziraat 
mcml<'k<'ti oldu~unu s1iylerni~? ve Bil • 
yiik 6nd<'rimiz Atatiirkiin §erC'fine ve 
sefirimiz Hamdi Arpama umum TUrk· 
lerin ~ereflerine kadehini kaldtrarak ic• 
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Atletizme 
Umumi spar tenkic1ieri ve yaZJlan ha

ricinde futboldan maada herhangi bir 
sporla ugra§mamayi kendime bir prensip 
ittihaz etmi§tim. Kendimi epeyce de sa
hirh bir insan telakki ediyordum. F akat 
son gi.inlerde baZJ gazetelerdeki yaz1lar 
beni de arzum hilafma bu bahse i§tirake 
rnecbur etti. 

htirak ettigim bu bahis futbol kadar 
anlad1gim bir bahistir. Onun i~in i§in a
cemisi degilim. 

Mesele, Balkan oyunlanna i§tirak et
tigimiz ve pek de parlak derece almad1 -
glffiiZ devre iJe son sender daha soni.ik gi
den atletizm vaziyetimizin bir miinaka§a· 
si §eklinde ba§lami,§ son haftalarda ta: 
rnamile §ahsl bir vadiye dokiilmi.i§ti.ir. 

Bu miinaka~alarm atletizm vaziyetimiz 
hakkmda halk1 tenvirden ziyade efkan 
kan§tirrnak ve hakikatten uzakla§hrmak
tan ba§ka bir §eye yaramad1gmi anlat -
rnak i~in evvela; eskisi daha iyi, §imdiki 
vaziyet kotiidi.ir miinaka§asmi tamamile 
bir tarafa brakarak atletizmin bizdeki 
durumunu bir tetkik edelim. 

Atletizmin yalmz bizde degil, (belki 
baz1 miistesnalarile) biitiin dunyada et
rafma gi.icliikle seyirci tophyan bir spar 
ldugunu kabul etmeliyiz. Seyircisiz 
sporlann ise gencligi cezbedemedigi mu
hakkak. 

Bundan ba§ka atletizm ferdi bir spar 
ve ol~i.i. derece ve santimetre i§i oldugu 
i9n herkes tarafmdan ineeligi kolayhk
la anla§Ilarniyan bir spordur. Bundan da 
ba§ka atletizrn biitiin sporlann fevkmda 
bir rejim sporudur. Bu rejimin de yahh 
mekteb ve i.iniversite harici kolay kolay 
tatbik edilir bir i§ olmadigml da kabul 
etmek laz1mdir. Hele sporcu genclerin 
bir tak1m kuyud ve §artlara son sender -
de aldm§ etmedigi de gozoniinde tutulur
sa, atletizm i§inin pek gi.ic bir mesele ol
duguna inanmak laz1m gelir. 

Bi.iti.in bunlarm harir inde gene atle -
tizm dortba§l rnamur ve miireffehler si
mfmm karakterine, toresine ve zevklerine 
uygun olmast da §arttlr. 

,Simdi bizde atletizm vazir.eti deyince 
biiti.in bunlar nazan dikkate almmak icab 
eder. Hlbuki yap1lan mi.inaka§alarda, ya
ziian yaZIIarda ve ileri siiri.ilen fikirlerde 
bu noktalar tamamile gozden uzak tutul
makta, sanki biz vaktile atletizmde mi.it -
hi§ ileri imi§iz de §imdi gerilemi§iz veya 
eskiden ~ok geri imi§iz de §imdi on safa 
ge~mi§ bulunuyoruz, yolundaki ne§riyat 
da bu bakima ~ok yanh§ bir hava yarat -
rnaktad1r. 

Bir memlekette atletizmi yaymak ~ok 
gi.ic bir i§tir. Ben kendi hesabima atlet1k 
sporlan yapmi§, zevkm1 tatmi§ bir ferd 
olmak itibarile bunlan sevebilirim. Scv -
memin ba§hca sebebi de bunlardan anla
mamdir. F akat atletizmin inceliklerini de
gil bizde, spora bizden ~ok evvel ba§h
yan miiletler arasmda acaba yi.izde ka~ 
ki§i anlar dersiniz? Dogrusunu soylemek 
lazim gelirse atletizmden anhyan ve sey
rinden zavk duyanlar devede kulak kabi
lindendir. Bunun i~in ve atletizm sporla
rmm kiitleye zevk vermedigi i~in bun -
Ian ppmak ~ok zordur. 

Kald1 ki halk bizde atletizmden hi<; 
ho§lanmiyor. Ba~ka sporlarla mezcedil
medigi takdirde seyirci pek az oluyor. 

Eger memlekette atletizmi yaymak ist;
yorsak i§e yatih mekteblerden ba§lamak 
icab eder. Y alih mekteblerde atletizmi 
rnecburi bir hale koyduktan sonra temin 
edileeek iq i.i~ti.ir: 

1 - Saha, 
2 - Muallim, 

T efrika : No. 60 
Gene kadm, ba§lm sallad1. Sa~lanm 

arkaya dogru savu;du. Sonra iki elini 
§akaklanna dayad1: 

- .;;imdi ne olacak?.. diye soylen -
di. N e yapae~g1z?.. 

Dad1 Kalfa, Perihanm omuzlanm 
ok§adi: 

- Ozi.ilme, yavrum, dedi. Her §e -
yin bir ~aresi bulunur. Oliim olmasm, 
yoksa ... Olmamahydi amma, ne diye -
lim olmu§ bir kere ... Bu:m da di.izeltme· 
nin bir yolunu buluruz, elbet. .. Kan ko
ca arasmda her~ey olur, en sonunda ge
ne hepsi unutulur. Hele bir kadm, senin 
kadar zengin olursa, koeas1 nekadar k1 -
zarsa k1zsm, kendini nekadar naza ~e -
kerse c;eksin eninde, sonunda gene gelir, 
ban§Ir ... Senin t~tanb:.Ja dondi.igiinii 
duyunca, Q da neredcyse ~1k1p gelecek -
tir ... Burada arlik sikilaeak utanacak 

Yazan: NVZHET ABBAS 
3- Malzeme. 
1 - Saha meselesi, yazl1k ve ki§hk 

olmak i.izere ikiye ayuabiliriz. Y azhk sa
halan tarife hacet yoktur. Y almz ki§hk 
sahalar, yani kapah biiyiik salonlar in§a· 
51 epey masrafh bir i§tir. Bunlar mev -
cud jimnastikhaneleri bi.iyiitmek suretile 
de temin olunabilir. Fa kat her hal de at
letizm ic;in bunlar ~ok li.izumludur. Y a
pi!madigl takdirde yanm i§ gori.ilmi.i§ o
lur. 

2 - Muallim, atletizmde her hangi 
bir spordan ~ok daha li.izumludur. Bir 
gene stil kavramc.k ic;in, mutlak surette 
bir muallim nezareti altmda ~ah§mahd 1 r. 
Aksi takdirde zoruna c;ali§Ir ve ekseriya 
ilerliyemeden oldugu yerde sayar. 

3 - Atletizm sporlannda malzeme 
de ~ok miihimdir. Bunlar en iyi cinsten 
ve standard mallardan olmas1 §art oldugu 
gibi antrenmanlarda bile yeni ve temiz -
Jeri kullamlmak icab eder. 

Bu k1sa yaz1 ile §Unu anlatmi§ oluyo
ruz ki, bizde atletik sporlan memlekette 
kalkmdumak, yaymak ve halka sevdir -
mek ic;in ne laz1msa a§agi yukan hep -
sinden mahrumuz. Bu mahrumiyete kar
§1 elimizi kolumuzu baglay1p kadere nm 
vaziyette durahm, diyenlerden olmad1 • 
gimiz da malum. F akat bir taraftan bu 
esbab ve vesait haZirlamrken eskiden iyi 
veya fena vaziyetteydik, §imdi ~ok ileri
yiz veya geriyiz, gibi yanh§ bir hava ya· 
ratmak her halde memleket sporunun le
hine bir hareket degildir. Dedikodnyu 
b1rakarak miisbet sahada c;ah§sak daha 
hayuh olmaz m1? NVZHET ABBAS 

~eref stadyomu 
hakktnda bir ta vzih 

Be~ ikta§ §>cref stadyomunun kapiSl 
iizerindeki (Be~ikta~ i;ieref Stadyomu) 
levhasmm, kuliib idare heyetince veri
len karar tizerine indirilmesinden do
gan bir teessiirle ve halen beni idarc 
heyetinde vazifedar olarak c;ah~an bir 
insan zannile yaz1lmi§ muhteviyatl ag1r 
ve §iddetli mektublar almaktay1m. 

Son kongrede idare heyetinden c; .;.:!. 
mi§ bulunuyorum. Bu agu· yaz1h mek
tubla: kar~!Slnda ve.,.bu badis~ . muy_a._ 
cenesmde beni tesliye eden biricik nok
ta var ki, o da bu mektublan yazan ze
vatm benim halen idare heyetinde bu
lunmadigimi bilmemelcridir. 

Be§ikta§ kuliibtiniin ve muhitinin i
dealist ve tekilat!Sl bir §ahsiyeti olan 
9eref, hayatmm son nefeslerini verir
ken, son dileklerini goz ya§lan arasm
da dinliyen birka~ arkada~1 arasmda 
ben de bulunuyordum. 

<;ocuklarile kuliibi.inden baska bir 
hayat rabitasml kaydetmedigim bu aziz 
arkada~m aziz hatJrasm1 yarmm gene -
ligine bir imtisal niimunesi olarak nak
letmege yarayacak ic;timai bir terbiye 
sembolii olan bu lcvhanm indirilmesini 
tclatisi nakabil bir hata olarak tclakki 
etmekteyim. 

Hattras1 gonli.imde oli.inciye kadar 
ayni kuvvet ve hararetle ·ya~ayacak 
olan bu kJ?metli arkada~1, benim gibi, 
i~ten , gontilden sevenlerin gonliini.i ve 
kalbini kanatan bOyle bir hareketi tas
vib edecek. bOyle bir karan imzahya -
cak ve tatbik edecek ruhta bir arkada!i 
ve insan olmadigimJ beni yakmdan ta -
myan insanlarm pekala takdir edecek
lerinden emin olmakla beraber, bundan 
sonra bOvle bir hitaba maruz kalma • 
mak i~in bu hadise ile ne resml. ne de 
hususl mahiyctte bir guna alakam ol -
mad1gmm muhterem gazetenizle ne§ir 
ve ilamm rica ederim. 

Be§ikta!i jimnastik kullibi.i eski 
idare heyetinden 

Abdiilkadir Ziya Karamttrsal 

Nakleden: K emal Ragtb 
kimse de yak .. Aramzdaki gi.iri.ilti.iyi.i go
renler, or ada kalm!§... Arkamzma ls -
tanbula ko~acak degiller ya .. Bir daha 
nerede yi.izyi.ize geleceksiniz?.. Bun! an 
di.i~iiniir, ofkesi ge~er ... Yoksa onun 
~antalanm aiip ka<;masJ sana danldigi i
,in degildir; or ada kimsenin yi.iziine ba
kamiyacagmi dii§i.inmii§ti.ir, ondan st -
kilmi§hr, onun i~in gitmi~tir. Buraya ge -
Iince artJk kan koca birbirinizden uta
naeak degilsiniz ya, oradaki gi.iri.iltii o -
rada kaiir; gene hi<;bir §ey olmami§ gibi 
ya§arsmiz. Gi.in ge~tik~e, hepsi unutu -
lu_r. 

- Peki amma, tenim lstanbula don· 
di.igi.imi.i nereden bilecek?.. 

- Merak etme, o da el altmdan seni 
sorar, soru~turur. 0 da seni dii§i.inur. 
Akh, fikri sendedir ..• 

Gene kadm, yol yorgunlugunu gider· 

1 Deniz yari,Iarina 

gidecek hakemler: 
izmite seyirci gotiirmek 
i~in vapur da haztrlandi 

fzmit Deniz F estivali T ertib Heye -
tin den: 

1 - A§agida isimleri yaZih arkada§· 
lar 1 0 temmuz 1938 tarihinde hmitte 
yap1lacak deniz yan§lanna hakem ola
rak intihab edilmi~lerdir: 

Pazar giinii saat 9 da Izmite hareket 
edecek trenle gidileeeginden bu arkada§· 
!ann Haydarpa§a garmda bulunacak 
memurumuz N aili Morandan biletlerini 
almalan rica olunur. 

Ahmed F etgeri, R1za Sueri, Efdal. 
N aili Moran, V am1k Gezen, Hikmet 
Ostiindag, ~azi Tezcan, Kamil Ethem, 
Zeki R1za, Said Salahaddin, N uri Bo
sut. 

2 - istanbul deniz kuli.iblerinin i§ti, 
rakile yap1lacak alan izmit deniz yart§ -
lanm takib etmek istiyenler tren ve va
purdan istifade edebileceklerdir. Kocae
li vapuru sabah saat 8 de Tophane nh
hmmdan kalkacak ve seyircileri miisaba
ka mahalline goti.irecektir. Y an§lar gemi
den ve sahilden seyredilebilir. 

Pazar gtinii Adapazanna mi.itevecci -
hen H aydarpa§adan kalkacak olan her 
tren izmitte duracaktJr. 1zmitten son tren 
gece saat 23,30 dad1r. Bu trene gore A
kay vapurlan yolculan Bostane1dan A
dalara ve Haydarpa§adan fstanbula 
nakledeceklerdir. 

izmit Deniz Festival Tertib heyetlnden: 
1 - izmit yar1~larma 4tlrak etme·k ls

tiyen §arpilerl Liman i§letmesinln Hare
kct motorii cumartes! giinii saat 14 te Mo. 
da lskelesinden allp izmite gotiirecektir. 

2 - Bu vas1talarla gelecek sporculann 
la~e ve lbatelerl tamamen kendilerlne aid 
olacaktir. Tertib heyeti hi~b!r masraf ka
bul etmiyecektir. 

3 - Motor tam saat 14 te hareket ede
cektir. 
Milli tak1ma terfi m iisabaka -

lan bu gece yapthyor 
Bu gece saat 21 de T aksim stadyo -

munda, yeni yap1lan gi.ire~ ringi i.izerinde 
milli tak1m giire~i!erile Ti.irkiye serbest 
gi.ire~ §ampiyonasmda birinei gelenler a
rasmda muhim mi.isabakalar yap!lacak
tlr. Evvelce de yazdJgiiDIZ uzere, giire§ 
federa~yonu, ~ampiyonada birinci olan 
gi.ire§yileri millt tak1m giire~yilerile kar§l· 
la§tHmak suretile s1k1 b:r imtihana tabi 
tutacak ve liyakati gori.ilenler milli taki
ma almacaklard!r. 

Mi.isabakalar serbest giire§ olarak ya
pilacaktir. Bu imtihan, yalmz millt ta
klm namzedleri ic:;in degil, ayni zamanda 
milll tak1m giire~ileri i~in de s1k1 bir 
deneme olaeakt!r. 

T enis turnuvast 
Ti.irk Dagc1hk Kuliibi.ini.in Vali Mu

hiddin Osti.indagm namma tertib ettigi 
~;ok mi.ihim turnuvaya bugiin kuli.ibi.in 
kortlarmda ba§lan:-~.caktir. 

Oyuncu adedinin ~;oklugundan da an
III§Ildigma gore bu turnuva tenis~iler ara
smda bi.iyi.ik bir muvaffakiyet kazanmi~tlr 

Bu miisabakalara en iyi oyuncular i§
tirak etmi~tir. 

Muhiddin Ostiindag kupas1 1-

Devlet elile 

isletilen ormanlar 

r 
I 

I 

' 
Safranboluda i,Ietme 
tekilab i~e ba,Iadi 

Dcvlet i~Ietme te!ikilatile 
hazu]anan tomruklar 

Safranbolu (Hususi) - Safranbolu 
kazas1 ormanlanndan Biiyiik Di.iz, ve 
Gi.iltepe ormanlan, devlet orman i§letrne
si tarafmdan i§letilmege ba§lanmi§tlr. 

Bu iki orman Karabi.ikte i§letme reviri 
ad1 verilen bir bi.iro tarafmdan i§letmeye 
a~Ilmi§br. Her iki ormanda agaclar kes -
tirilmi§ ve kereste fabrikalannda i§lene -
cek bir hale getirilmi§ ve tomruk ismi ve
rilen par~alar halinde sal!§ yerlerine ta§m· 
maga ba§lami§tir. 

hletme reviri bu iki ormandan ba§ka 
eivardaki bi.iyi.ik ormanlan da i§letmege a
c;acakhr. Bu havalideki ormanlann plan
lanm haz1rlamak iizere bir orman ama -
nejman heyeti gelmi§ ve i§e ba§lami§l!r. 

Bu sene i§letme reviri iki ormandan 
20,000 metre mikabdan fazla tomruk ha
Zirlami§hr. 

i§letme reviri gelecek sene daha geni§ 
sahalarda c;ah§acakhr. hletme revirine 
baglanacak ormanlarla bu mmtakadan 
senede 40 - 45 bin metre mikab amba -
laj ve in§aat keresteligile araba sanayiine 
yanyan kaym keresteleri, travers, maden 
diregi istihsal ve piyasaya sevkedilecek -
tir. 

Devlet orman i§letme idaresinin orman
larda yaptirdigi muntazam yollardan a
rabalar ve kamyonlarla satl§ yerlerine 
tomruk ta§mmakta ve bir taraftan da ye
ni yol!ar yaprlmaktadir. 

Her iki ormanda be§ yi.iz kadar i~i ve 
nakhyeci koylii ~ah§maktadir. Bu i§r.;iler 
bilhassa ormana civar koyli.ilerdir. Civar 
halk i§letme idaresinin siiratli muamele -
sinden ve tediyelerinden c;ok memnun -
dur. i!<;iye ormanda erzak, sigara ve her 
ti.irlii levazimi ve alat verilmek suretile 
yard1m edilmektedir. 

Devletin ormanlan korumak ve imar 
etmek kaygusile i§lettigi bu ormanlardaki 
intizam diger orman i§letmelerine naza -
ran derhal goze c;arpmaktad1r. Daha 
§imdiden tomruklan ta§man kesim yerle
rinde temizlik i§leri ba§lami§hr. 

Kesilen parc;ac1klarda yeni agaclar 
yeti§mesi ic;in tedbirler almmaktadir. Or
man ic;inde kerestelige yaram1yan par~a -
lar ve dallar toplattmlarak orman hudu
du di§Ina ~1kanlarak civar kasaba ve 
koyliiye satdmaktadir. hletme 'idaresi ke
silen agaclann her tarafmdan istifade 
~arelerini aramaktad1r. 

Devlet orman i§letmesi, ormaneibkla 
ge<;inen koylere biiyiik faydalar temin 
ettigi gibi memleketin ihtiyaemi da kar • 
§Ilamaga <;ah§maktadir. hletme idareleri
nin her tarafta kurulmasi ormanlanmiZI 
koruyacak, li.izumsuz kesimler hatta gay
rime§ru sarfiyat ve israflara mani olaeak -

<;in §imdiye kadarki galibi T. D. K. ile 
Moda kuliibi.i oyuncularile takviye edi
len F enerbahr.;e kuliibi.i arasmda ~etin bir 
kan1la~ma olacakt1r. tiT. 

Zannetmiyoruz k~ Giine§ bu mi.ibare
zeye girebilsin. Mac:;lar, cumartesi sa:~t 
on dortten ve pazar gi.ini.i saat dokuzdan 
itibaren ba§hyacakt!r. 

Hafta arasmda da ma~lara devam e
dileeektir. Domifinaller 15 ;VII/938 
cuma ve finaller 16/VII/938 eumartesi 
gi.ini.i oynanacakhr. 

mek i<;in soyundu, banyoya girdi. Sonra 
iki lokma yemek yedi. Biraz kendini top
Jar gibi oldu. Otomobili istetti. F eridu -
nu, nerelerde bulabilecegini pek iyi bil
miyordu. Onun i~in ~oyle i.isti.inkoru, bir 
ka<; yeri dola§ti; arad1, sordu. Hi~bir §ey 
ugrenemedi. 

Ak~ami.izeri Mat;kaya dU.ndi.igi.i za -
man yi.iregi ~arp:yordu. Dad1smm .dedigi 
gibi F eridun, onun 1stanbula dondi.igii -
nii duymu~. apartlmana gelip araml§ 
m1ydi?.. ,Simdi kap1dan i<;eriye girer gir
mez kocasm1 kar§Ismda bu!acak miydi?.. 
Bulursa ne yapacakli?.. 

Artik eskisi gibi: 

- Ben ana gosteririm ! .. Hepsinin a
cismi ~Ikaracag1m! .. 

Diyemiyordu. Ne yapacagmi da bil
miyordu. Y almz bir kere onu bulsa, bi: 
kere onun yi.izi.ini.i gorebilseydi ... 

Dad1 ka!fa, Periham kap1dan kar§Ila
di. Uzun uzun baki§hlar: 

- Gel en giden oldu mu?.. T elefon 
eden var m1?.. 

- Gittigin yerl~rden ne haber?.. Hi~ 
bir iz bulamadm m1? .. 

Diye sorup anlamak i~in ikisinin de 
iGi i~ine sigmiyordu: sonra ikisi de ba§Inl 
oni.ine igdi. Alacaklan cevab1 biliyor • 

M. Bek, Litvanyaya gidiyor 
Londra 8 (Hususi) - Lehistan Hari

ciye Nazm miralay M. Bek, pazartesi 
sabah1 tayyare ile Riga'ya hareket ede
cektir. Miralay Bek, Litvanya Hariciye 
Nazin M. Munter'in 1936 senesi mar -
tmda Var~ovaya yaptlg1 ziyareti iade e
decektir. 

mi§ gibi ikisi de su3tu. 

Gene kadm, d:>gru odasma c;ekildi: 

- Beni saran olursa evde yok, dersi
. I mz ... 

Dedi. Y emege de inmedi. Art!k biri o
tekine uymiyan bin ti.irlii dii§i.ince birbiri 
arkasmdan i.i§ii§uyordu. ilkonce her ka
bahati kendi i.isti.ine ahyor, biitiin yapllk
lanna pi §IT! an oluyordu. Sonra F eridun 
dan hi~bir ses t;Ikmamasma kiZiyor, bir
debire hir<;.mla§Iyor, §imdi de ona atlp tu
tuyordu: 

- Meger ki.i!Siik bey, nekadar da sir
~a goniilli.i imi§! .. Kabahat ettim, yapma
mahydim, hepsini anlad1k amma arlik bu 
kadar da uzatmaga deger mi?. AkliSlra 
kendini naza m1 ~ekiyor? .. Benimle ev
lendigi zaman akh nerede idi? .. Her ay

ba§l paralan ahp cebine atarken hi~ de 
bu kadar azametli gori.inmiiyordu. ~imdi 
birdenbire mi kibar oluverdiler L Oyle 
ya, biraz para yiizii gordi.i. Aydan aya 
aldigi paray1 hawyaeak yer yok. Y e -
mek, i~mek, gezmek hepsi bedava ... Os
telik bi.iti.in mimaf paras! da kendi elin-
de ... Cebinde en a~ag1 birka~ bin lira 
var ... lnsanlar boyledir, ellerine be§ on 
kuru~ gec;ince hi~ bitmiyeeek samrlar. 0 
da, bu i§in sonu ge1ir mi, gelmez mi hie; 

AVRUPAYA TALEBE GoNOERilECEKTiR 
Tiirkiye ~eker F abrikalar1 

Anonim !?irketinden : 
Fabrikalanmtzda bir ytl staj yaparak i~, yabanct dil ve bilgi 

baktmlarmdan geregi gibi hazuland1ktan sonra sthhat ve kudret ' 
leri en iyi birkac; lise mezunu smai kimya elektrik ve makine yiik ' 
sek miihendisi yeti§tirilmek iizere Almanyaya gonderilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, AhnanyaY• 
gonderilmede ise staj neticeleri esasttr. 

istcklilerin temmuz sonuna kadar a~gtda yazth beJgeleri, istan• 
bulda Ta!!handa Tiirk Endiistri ve Tccim Anonim Sirkcti Direktiit' 
liigiine gondermeleri lazundtr. 

1 - Hal terciimcsi, 2 - S1hhat raporu, 3 - Mezuniyet olgunlulc 
notlarmm tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 iic; tane boy fotograft. 

Not: 1 - Staj taJimatnamesi btirodan almabilir. istiyenlere 
ile de gi:inderilir. 

2 - Belgeler 10 agustos 1938 tarihine kadar gonderilebilir. 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sabnalma 

1 - Yi.iksek Miihendis Mektebi 938 :rn.;l.li senesi mahrukat ihtiyact 
c 300 • ton c 5205 • lira muhammen bedelli kok komiirii kapah zarf 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu ise aid ilk teminat 391 liradtr. 
3 - Kapah. zarf usulile yap1lacak i§bU eksiltme i~in isteklilerin tekl 

mektublan 2490 sayth kanunun emretigi vesikalarla beraber 4 iincii mad()!' 
de yaz1h saatten bir saat evvel zarflanm Komis!(on Reisligine makbuz !II~~' 
kabilinde vermeleri lazimdtr. 

4 - Eksiltme 27/7/938 tarihine tesadiif eden ~al1amba giinu saat 11 ~ 
Giimii~suyunda Yiiksek Mtihendis Mcktebi binas1 i~indeki Satmalma J{ 
misyonunda yaPilacakhr. 

5 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 4 uncli rnaddede '1 
z1h saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm rniihiir mumile iyice kapabl 
bulunmasr ~arttir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4314 
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A~tk arhrma ile fevkalade sabf 

10 temmuz 1938 pazar giinu saat 10 
Bogazic;inde, Yenikoyde Koyba§mda 
No. 11 Esadbey apartimammn 2 :N'O· 
dairesinde rnevcud ve §ehrimizin 
muteber ailelerinden birine aid ollf 
sahilhanelerinden nakledilmi§ ga~ 
zarif e§yalar, hahlar, ibiblolar ve sa 
ac;1k arthrma ile sahlacakhr. 14 par 
c;adan rniireklkeb ve masif cevizden J1l 
mul Renesans bir yemek oda takl!l1 
3 kap1h lake aynah dolab, karyola 
saireden miirekkeb mtikemrnel bir .)J 

tak oda taklm1, 5 parc;adan mtirek~ 
ceviz masa, diger bir yatak takimt, 
kap1h Avrupa kiitiibhanesi, 10 par~s 
hk ingiliz salon taktmr, 80 parc;allk 
bak takmu, 40 parc;ahk su tak1m1, 
par~;ahk r,;ay tak1m1, 3 aded c;ini s 
maatakrm, hakiki: Frans1z mamul 
Louis XVI bir kanape, aynah bUY 
jardinier ve konsol, · yepyeni Em:t 
salamand1ra sobas1, masa ortiileri, se 
detJj eski bir tayla, eski Ti.irk han 
ve klhc1, 5 •ko§e er masa r, "n 
taniyeler, Nauman diki~ makinesi, b~ 
c;e i~in kanape ve sandalyeler, Pli .gj 
koltuklar ve sandalyeler, kadife perd' 
ler, mavun renkli ve lake beyaz §ifotl 
ye, merrner kolonJar, aynalt ve ayna 
dolablar, bak1r mangal, mutfak takl 
Ian, ve sair hayli ev e§yalan. iki ci 
ktirekli ve tekmil tak1mlan havi mii 
kemmel bir sandal, Anadol, Acem 
Avrupa hahlari, tekmil tak1mlan h3 
miikemmel bir Frans1z bilardosu - S$ 
hibinin Sesi bir gramofon, rne§hur FlO' 

' ber markall bir av ttife.gi. 

Y apt i~Ieri ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Ankarada yap1lacak ATATtl'RK lisesi iJ'I• 

r;;aahd1r. 
Ke~if bedeli : 636,200 liradtr. 
2 - Eksiltme 20/7/1938 gar~amba giinli saat 11 de Naf1a Vekaletl 

Yap1 i~Ieri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap!lacaktJr· 
3 - Eksiltme ~?artnamesi ve buna mqtefe_rri evralu 31 lira 81 kurU~ 

bedel mukabilinde Yap1 i~leri Umum Mi.idtirliigi.inden almabilir. 
4 - istekliler 29,198 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve Naf1a V~ 

kaletinden almml~? miiteahhidlik vesikasl ibrazl ve buna benzer bir de· 
fad.a yaptig1 en btiyiik in§aatm bcdeli en az 400,000 lirahk olmas1 ve istel<• 
linin bizzat diplomah yiiksek Miihendis veya mimar olmas1 veya bu ~?art~ 
lan haiz olan bunlardan birisile mii~tereken, teklif yaprnas1 ve mukaveleYI 
birlikte imza etmesi laz1mdtr. 

5 - istekliler teklif rnektublanm ikinci rnaddede yaz1h saatten bit 
saat evveline kadar Yap1 Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka• 
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2237 » ( 4162 ) 

dii~i.inmiiyor, ~ezip dola§Iyor. Amma dur 
bakayJm, giiniin birinde, elbet elindeki, 
a vcundaki biter; o zaman konU§UTUZ 1.. 

i§te o zaman kendini naza ~ekmek SI
rasi Perihana gelecekti. 0 zaman da 
kendisi onu adam yerine koymiyacakti. 
Zaten ~eydi ki . .. Para ile bulunmU§ bir 
koca de gil mi?.. ~imdiye kadar on a ba§· 
ka bir gozle bakmami§ti ki, ... Belki ara

ma biraz yuziine guldi.igii de oluyordu; 
arada bir kar§Isma ahp da konu§uyordu. 
~imdiden sonra artlk bu kadarcik bile yiiz 
vermiyecekti. Elbet o zaman akh ba§ma 
gelirdi. 

Gi.inler ge~ti; he psi de boyle ge~ti. Ha
la F eridundan hi<; ~es yok tu. N erede ol
du~u bile anla§IIamadi. 

llk gi.inleri, i~indeki iizi.intiiyii ba§ka
lanna belli etmemek ic;in, gene eskisi gi
bi, kocaya varmadan onceki gibi, her gi.in 
sokaga ~Ikiyor, geziyordu. Sonralan bu 
gezmeler, dola~alar da seyrekle§ti. Ar
t1k gi.inleri, haftalan say1yordu. 

Avukat Necib, her aym ilk giinu, Fe
ridunun adresine hirer c;ek gonderirdi. 
Aylardanberi Perihanla beraber ya§adik
lan i~in F eridunun adresi de, gene kadi
nm oturdugu oteldi. Bakahm, bu ay ne 
o!acak, diye merak ediyordu. F eridun 

yeni adresini bildirecek mi, yoksa ~eki al 
mak i~in Neeib Nasuhinin yazihanesill4 

kendisi mi ugnyaeakh L 
Aym son giinlerine dogru avukat N . 

cibe gitti. <;ekleri imzalad .. Sonra otek1 

aym ilk gi.inleri geldi, ge~ti. Aray1p so ' 
ran olmad1. Demek ki F eridunun nazi at!' 
mas1 daha uzun si.irecekti. Acaba ne isti• 
yordu, daha ne bekliyordc?.. 

Gonli.ini.i almak i~in gidip ban§mak• 
bir iki tath soz soylemekse, Perihan bull3 

~oktan hamd1. N erede oldugunu bilse• 
hepsini goze alacakti. 

Gi.inden giine bir ag1rH c;okti.i. Arll~ 
hi<; gulmi.iyor, hi~ kimse ile konu§muyor• 
du. Son gi.inlerde yeni ba~tan s1k s1k soka.' 
ga ~1kmaga ba§ladi. Y aya geziyor, ato' 

mobille dola§Iyor; Karakoyde, EmiliJo 
ni.inde tramvay duraklannda, sanki tra!!l' 

vay bekliyormu§ gihi on be~ yirmi dakik"'• 
bazan yanm saat durup bekledigi oluyor• 
sonra Beyoglunda bir pastac1da oturuyor: 
gelip ge~enlere bak1yor, gi:izi.i hie; kimseY1 

gormi.iyor, bi.itiin bu kalabahgm aras111dl 

yalmz bir golgeyi anyordu: Uzun boy!~· 
geni~ omuzlu, ba§l biraz dik, h1zh h1;

1 
1 

yi.iriiyi.ip ge~en bir golge, F eridunun go' 
ges1 ... 

(ArkaSt var1 
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9 Temmuz 1938 CUMHURIYET 

taydan Foto ROportajlar• 

Antakyada kumandant tebrike 
cemaat reisleri ' 

M illi roman: 13 

T avandan gelen yiizlerce k 1 a In ses 
d<' tekrarladt: 

- Uyuz kopek gibi I 
~eytanm hayaleti devam etti: 

. - Ac;Ik~.o'zler ~ni tamrlar, soziimu 
dtnlerler: 1Ilkt gib! kurnazdnlar, ele a
vuca sigmazlar, her istediklerini ele ge _ 
<;airier. 

T ekrarladt: 
- Tilkl gib1 I 
T avandan gelen mce sesler de tek -

rarladt: 
- T1lki gibi I 
~eytan sesini yiikseltti: 
- Avanak! 
Sonra birdenbire alc;al th: 
- Sen bugtine kadar uyuz karga gibi 

ya~adm! 

Haydann omuzlannda, gogsiinde, 

lr--~· ------~--~~--~ I _,~---

Delege 

Generali te~yie gelen Rum ve Ermeni 
reisi ruhanileri 

mevkiinde Orgencrali ugurl!yanlar 
K1z izciler taraftndan Gencrale 

biikct vcriliyor 

Y azan: SERVER BED I 

karnmda bir ka§tntl peyda olmu§tu. Di£ 
kapaklan uyu§uyor ve topuklan kannca · 
lamyordu. 

,;5eytan devam etti: 
- Ben sana yedi dd~ ~ ver -

dim, dinlemedin. 
Haydar stc;radi: 
- Sen mi? N e zaman? Ben seni ilit 

defa goriiyorum. 
- Avanakl Beni dinlemek ic;in gor · 

mek mi laztm? Avanak! Avanak! 
- Ya? 
- Ben insanm beynine girerim, na • 

sihat verir, gidenm. Ac;tk~ozler anlar, a
vanaklar anlamaz. 

- Sen bana nerede yed: defa nasihat 
verdin? 

- Biri ilk §Ofor oldugu zamandt. A
rabanm tavfiz muamelesini yanh§ yap -

-~ ~ ----~- ~ ~-~-- - -

I mt~lardi. 1§ mahkemt>ye dii§tii. Dalavere· 
yi c;evirenler sana yalan yere yemin tek
lif ettiler. Kabul etseydin bin lira alacak
tm. hte o zaman, bit gece, yatakta kan
na sen meseleyi anlatuken ben sana: 
«Avanak! Boyle i~ler miskin kanlara da· 
ni§Ilmaz. Kabul et!» dedim, dinlemedin, 
karma sordun, o istemedi. Bin lirayt ka
Girdm. 

Hay dar hatuladt ve inledi: 
-A ... h, evet. 
- Ikinci defa bir gece yariSiydt. Meh-

tab vard1. T aksimde bir sarho§ Biiyiik
dereye gitmek ic;in seninle gotiirii pazar
hk etti. Zengin ve .:imri bir herifti. Uyu~· 
tunuz. Araba §ehirden ac;tluken ben se
nin kulagma hslad1m: «Zrngin ve cimri 
bir herif!» Stska bir §ey.di. Ostiinde o ge
ce biiyiik bir para vard1. Sonra gene senin 
kulagma fisladim: <<Girtlagma san!!>> 
Beni dinlemedin. «Tobe estagfurullah» 
dedin. Ben savu§tum. 

Haydann beyni allak bullak oluyor, 
midesi bulamyordu. Bir aral1k gozlerini 
ac;mca dalga gec;tigini anladt. Avcundaki 
c;ikolata pan;as1 duruyordu. Oteki elinde 
sigara sonmii~tii. Etrafma bakmd1. Per
desiz. pencereden Riren keskin bir giine~. 
yamba~tnda yaytl ioligi ya!dJZhyordu. 
Bacaklanm biraz C' r ·zattl ve dizinin 

dibindeki kibriti alarak sigara)'l yakti. 
Gordiigii riiyanm tesiri altmda soyleniyor
du: «Ulan, amma da parlaktt be .. Samr
sm ki riiya degil, hakikat .. N as1l da tane 
tane soyliiyordu be, sesi hala kulagim -
da ... Ben boyle bic;imli, usturuplu mas
tor riiyas1 gormedim. Y edi defa bana 
nasihat vermi§ ha ?..» 

T ekrar ayni niyayt gorebilecekmi§ gibi 
giizlerini kapad1. F akat hayalinde san yu
varlaklar birbirini knvaltyor, ba~ka hi<;
ibir §ey goremiyordu. Gozlerini ac;t1 ve av
cundaki c;ikolata parc;asmt agzma attl. 

Sigarasmdan birkac; ndes daha r;ekin
ce, etrafmdki e~ya gene uzakla§Iyor, ye
rinde acayib ~ekiller peyda oluyordu. KI
nk bacakh masanm bir deve olu§unu me
rakla ve keyif!e seyretti. F akat ~eytam 
tekrar gormek istiyordu. Onu bu sefer de 
ihtiyari olarak goziiniin online getirmege 
r;ah_!h. Biraz evvelki hayalleri hatirla -
maga ve diriltmege ugra~tyordu. 0 can
hhk ve padakhk nerede? Zorla olmaz 
bu. Kendini buakt1. ;:limdi de Melegin 
<;Iplagi goziiniin oniine geliyordu. Hatta 
bu odadan ic;eriye giriyor gibiydi. Hay
dar bu hayale o kadar inandt ki Sabriye 
goriir de ktskanchktan dii§iip baythr di
ye bir tela§ ~issetmege de ba~lad1. B11 
korku Sabriyenin hayalini kac;trdt. Onun 
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T em eli yann ablacak 
olan ilk kimya fabrikas1 

Bu yeni fabrikam1z, senede 2100 ton sud kostik, 
1700 ton mayi klor ve 1000 ton hamiZl 

klorma istihsal edecektir 

Bu madde, §imdiye kadar tamamen ha
ricden ithal edilmekteydi. 

izmitte kurulacak olan yeni fabrika -
m1zm istihsal edecegi ikinci kimyevi 
madde de klordur. Gerek mayi klor, ge
rekse onun bir miirekkebi olan kirec;kay• 
magi halinde selliiloz ve dokuma endiis· 
trisinde beyazlatJct madde olarak kul • 
lamhr. Keza sulan ic;ilecek hale getirmeli 
ir;in kurulan tasfiye tertibatmda da klo -
run vazifesi vardu. Kirer;kaymag1 ha!in
de kuwetli bir dezenfektan olarak her 
yerde istimal edilir ve bilhassa bogucu 

in§asma devam edilmektedir. Maden en- ga~leri massetmek hassasma malik oldugu 
diistrisi bran§mdan Zonguldak antrasit ic;in, harb halinde gazli mmtakalannm te• 
fabrikas1 h Bankas1 tarafmdan kuru! -
mu§, Karabiikte demir ve c;elik fabnka
lanmn kurulmas1 i§ine Siimer Bank faali
yetle c;ah§maktadir . .;5i§e ve seramik bran
§mdan Pa§abah~e §i§e ve cam fabrikasl 
kurulmu§, seramik fabrikasmm tesis ha -
mhklan ikmal edilmi§tir. Birinci be§ ytl
hk pr~ramm be§inci ve son bran§ml te§· 
kil eden kimya endiistrisi sahasmda Gem
lik sun'i ipek fabrikas1 Siimer Bank ta
rafmdan tesis edilmi§ ve c;ah§maga ba§
lami§hr . .;5imdi gene bu bran§tan olarak 
kurulacak olan sud kostik ve klor fabri -
kasmm temeli yann lzmitte atJiacaktJr. 
Bu hususta icab eden biitiin hamhklar 
ikmal ve fabrikanm makineleri sipari§ e
dilmi§tir. 1sminden de anla§tlacagt gtbi 
fabrika iki ayn kimyevi madde istihsal e
decektir. Bunlardan biri olan sud kostik 
memleketimizde bilhassa, ehemmiyetli 
bir mevkie sahib olan sabun endiistrisinde 
kullamlmaktadtr. Pamuklu dokuma en-

Tatbib Siimer Banka havale edilmi§ 
olan birinci be§ y1lhk endiistri program1, 
hatirlarda oldugu ve~hile, be§ ana §Ubeye 
aynhyordu. Bunlardan dokuma bran§m· 
da §imdiye kadar, Bakukoy, Kayseri, 
Eregli ve N azillide dort pamuk fabri -
kast tamamlanarak i§lemege ba§lami§, 
Malatya bez fabrikasmm temeli atJlmi§· 
tJr. Gene Bursada faaliyete gec;mi§ o

lan Merinos yiiniplik fabrikas1 da bu §U· 

beye dahildir. Selliiloz endiistrisi bran -
§mdan birinci lzmit kag1d ve karton fab
rikasile selliiloz fabrikasmm da !zmitte 

diistrisinde · de elyafm parla tilmasmda 

I 
(merserizasyon) istimal edilir. Tiirkiy~de 
pamuklu dokuma fabrikalarmm c;ogal -
mast bu sahadaki ihtiyact arhrmi§hT. Ay-
nca sud kostik biitiin sanayi §ubelerinde 
yardtmct madde olarak i§C yaramaktadtr. 

mi~lenmesinde c;ok i§e yarar. Klor da bo-o 
gucu gaz imalinde kullamhr. Gerek ze .. 
hirli gaz imalinde, gerekes bu gazlere 
kar§t korunmada miihim bir rolii olan bu 
kimyevi maddenin memleket mi.idafaasi 
bak1mmdan ktymeti ve ehemmiyeti c;ok: 
mi.ihimdir. Bu itibarla fabrikamn kurulu§U 
askeri kimya endiistrimiz i~in de faydall 
olacakttr. 

Y eni kurulmakta olan bu fabrika se· 
nede 21 00 ton sud kostik ve 1700 ton 
mayi klor imal edecektir. Mayi klorun i· 
cabt kadar bir miktan kirec;kaymagma 
tahvil edilecektir. Aynca senede bin ton 
hamm klorma istihsal edilecektir. F abri· 
ka ham madde olarak alelade tuzu kulla· 
mr. Klor ve sodyumdan miirekkeb olan 
tuz, elektroliz vas1tasile bu iki asli mad· 
deye aynlmaktadtr. F abrikamn sene de 
sarfedecegi tuz miktan 4000 tondur. 
Memleketimiz biiyiik bir tuz miistahsili 
oldugu i~in, fabrikanm ham maddesi ta
mamen dahilden tedarik edilecek demck
tir. Bu fabrika, ileride memleketin ihti • 
yaclan nisbetinde geni§liyeceginden ~up· 
he olmtyan kimya endiistrisi sahasmda a• 
ttlmt§ esash bir ad1m olmak itibarile ayri 
bir ehemmiyet almaktadtr. 

hazirhklari ( intihabat 
---~-

Meb'us ve belediye azahgt sec;imleri 
ic;in, Beyoglu, Be~ikta~ ve Eminonii ka
zalarmda dagitJlan fi~ler toplanm1~, tas
fiyeye ba~lanmi~tir. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Dsti.indag, kazalardaki faaliyeti s1k s1k 

yerine bardaki §eytan goriinmii§. fakat o 
da bir anda kaybo!mu§tU. 

Haydar onu bekledi. 
Duvarlar uzakla§tyor ve oda bir mey

dan kadar geni§liyordu. T ekrar §eytan1 
zorla goziiniin oniine getirmege c;ah§h. 
Esrar i~tigi zamanlara mahsus tiirlii tiir
lii hiilyalan vard1. Bunhnn c;ogu c;apkm
ca §eylerdi. 1stedigi zaman o basma kahb 
hulyalan tekrarhyabilirdi. 

,;5eytam da boyle emrine amade bir 
hayal haline getirmek istiyordu. Onu gene 
hahrlamaga c;ah§h ve ni.~ayet, gozlerinin 
online, biraz evvelkine benzer yanm ya
malak, soluk ve sakat bir §ekil getirme
ge muvaffak oldu. Onunla konu~mak, o

na: «Uc;iincii nasihatm nedir bet Anlat
madan nereye savu§tun ?» diye sormak is
tiyordu. F akat bu seferki §eytan sessiz ve 
miskindi. Hem deminki bar hayalleri de 
yoktu. Onlar, bir dalga anmda, kendilik
lerinden olup bitivermi§lerdi. Haydar si
garasmdan birka~ nefes daha ~ekti ve gO
ziiniin oniine zorla getirdigi silik ve soluk 
§eytamn hayaline ofkelenerek: «Ulan, 

dedi, as1l uyuz kec;i sensin !» ve ba§IDI 
sandiga iyice dayiyarak gozlerini tava
na dikti. Bu sefer orada, bi.iyiik yuvar
lak bir ~izgi ic;inde §eytanm yaln1z ba§tnl 
goriiyordu. Haydarm tepesine ta§ gibi 

tefti~ etmektedir. Bu ciimleden olaraK 
diin de Beyaztd nahiyesile Besikta~ ka• 
zasmdaki faaliyeti tefti§ etmi§ ve alaka· 
darlara yeni emirler vermi~tir. Bu husus• 
taki biitiin faaliyet, eylule kadar bitiri) .. 
mi$ olacakhr. 

kahn bir kahkaha du§tii. Hah! .;5imdi ha-. 
yalet biraz daha canhydt ve tavanda. 
ka§lanm indirip kaldtrarak, ic;inden hafif 
hirer projektor I§Igl gelen gozlerini ac;tp 
kaptyordu. 

Haydann ayak ucunda da §eytanm 
ba§SIZ vi.icudii peyda oldu. Ellerini kal· 
c:asma koyarak saga oola sallamyordu. 
Tavandaki ba§, birdenbire B§agi indi v~ 
~eytanm govdesine kondu. o5imdi viicud 
tamamlanmt§h: «Avanak !..» diye ho • 
murdandi; fakat bu sefer uzak ve bulamli 
bir sesi vard1. An1 d~tlmiy<m §eyler soy· 
lemege ba~lamt§tl. Sozleri arasma, radyo 
parazitleri gibi, ba~ka sesler, giiriiltUier 
ve ba§ka hayaller kan§Iyordu: «Be~inci 
ogiidiim sana .. . Gidecek yerde sola ni • 
c:in manevra ... Patladm mt ulan? .. 0<; 
ko~eden... Be§inci degil, ii~iincii... Du
ruyordu . .. Uyuz ke~i !» 

Haydann gi:izler: iyice kapanmt§h. De· 
rin bir uykuya daldt. Parmaklan ara • 
smda kendi kendine yanan sigaranm a• 
te~i ve kiilii minderin kenanna dii§mii tu. 
Hemen bezi yakmaga ve pamuga gec;me
ge ba~\ad1. Minderin kenanndan ilkonce 
hafif, fakat yangmm ·dairesi geni§ledik<;e 
artan ve koyula§an bir duman yiikseliyor· 
du. 

[Arkas: varJ 



Hulyalan g1c1kltyan defineler I 
Asirlardir, denizlerin dibinde 
yatan bu paralar1 bulmak i~in 

iimidle ~aii,anlar var 
Namag-lub Armadanm servetini ta,tyan gemi ile 

beraber sulara gomulen milyonlar 
Denizlerin dibi -

ne gomiiliip kalan ~~ 
.Jilf':.· . ,-;.---servetler, insanla ~ 

nn zihnini oteden ~ 

heri i~gal edip du -
rur. Zaman zaman, 

baZl kimseler, bu 
servetleri sularm di- ' 
binden ~lkartmak 
i~in §irketler kurar

lar, paras! ~ok akh 

, ;,?' 

k1t bi~arelere hisse 
senedleri satarlar; 
fakat yiizde be§ 
bin kazanc vadine 
inanarak bu hisse -
leri kapJ§anlar, bir Lo Diik • do - Floransa nasdsa kurtulmaga 
ka~ ay sonra, el • muvaffak olmu~tu... Fakat 

lerindeki kag1d par~alannm s1f1rdan aw I avdetin cellad elinde can vermek demek 
gt k1ymetleri kar§Jsmda §a§mp kahrlar. oldugunu bildikleri i~in denize atihp kur-

Denizlerin yuttugu saylSlz servetler tulmaga te§ebbiis bile etmiyen biitiin yol
i~inde, ii~ tanesi gerek miktar, gerek mev- culan ve tayfasile beraber sulara gomii • 
zuunu te§kil ettikleri efsane itibarile ~ok liirken, ambarlarmda, fi~tilara istif edilmi~ 
§ayam dikkattir. 80 milyon kJYmetinde altmt da denizin 

1588 senesi mayisinda, lsko~tya Krali- dibine si.iriiklemi§ti. 
~esi Mari Stuart'm idamt 1spanyada bii- O~tiincii efsane lngilterenin Y armut li
yiik bir nefret ve galeyan uyandJrmJ§tl. manmda ba§hyor. 1799 senesi kt§lntn so· 
Filip II, bu galeyanm sevkile, tarihin guk, rutubetli bir gi.inii. lngiliz bahriyesi 
kaydettigi en divanece harekete te§ebbiis tarafmdan satm alman La Liitina ismin
etti, ingiltereyi zapta ve katolikligi ihya- deki Frans1z gemisi m~hul bir istikamete 
ya kalk1~h. Me§hur namaglub Armada, dogru harekete hamlamyor. Rivayete gO
bu delice karann neticesidir. re gemiye altm yiiklenmi§tir ve bu altm 

lngilterenin, kar§!Smda aciz kalacagml F elemenkteki 1ngiliz ordusuna gonderili
iimid ettigi bu donanma 150 yelkenliden, yor. 

26000 toptan, 8000 tayfadan ve 20000 Ak§ama dogru gemi yelkenlerini §i§i • 
neferden miite§ekkildi ve kumandasJ, de • rerek denize a~tildigi zaman futma azml§· 
nizcilikte alabildigine baba olan diik do tJ. Kaptan giiverteye toplanan tayfaya 
Medina • Sidona'ya verilmi§ti. cesaret vermege !<ah§Jyordu. La Li.itin 

Namaglub Armada, aczini muterif o- §iddetli bir flrtmaya gogiis gererek ilerile
lan kumandanm, Krah bu te§ebbiisten mege (_;ah~Jyordu. 
vazge~irmek i~in yaphgl biitiin te§ebbiis- Bir arahk tayfamn i§i huaktJgJ goriil-
lere ragmen 29 may1s 1588 de denize a-

. dii ve «altm isteriz l» diyen bir ses i§itildi. 
~Jlml§h. 0 tarihte, lngiltere, harb sefine

Bu sese otekiler de i§tirak ettiler. Gemi -
leri bak1mmdan pek zay1f bir vaziyettey- nin yi.iki.ini.i teikil eden altmdan kendileri
di. Fa kat, memleketin miidafaasJ mevzuu ne hisse verilmezse .;ah§mJyacaklan 1 

bahsolunca bi.iti.in millet gayrete geldi. gemiyi kurtarmaga te§ebbiis etmiyecekle -
y almz Londr.a §ehri, hiikumet emrine 50 rini soyliiyorlard1. 
gemi ve I 0,000 muharib tahsis etmi§ti. 

N amaglub Armada kwnandam, tngi- Kaptamn tehdidkar cevab1 f1rhnanm u-
liz donanmasl kismJ ki.illisinin taha§§i.id et- gultusuna refakat eden miithi§ bir ~atudl
tigi Plimut online geldigi zaman, taarruza ya kan§tJ. Dalgalarla saatlerdenberi <;ar
ge~mege cesaret edememi§, Kale a~tlkla- Pl§an gemi son bir sarsmh i~inde ~tahrda
rmda demirlemi§ti. ml§, dagdml§, denizin dibine dogru inme-

ge ba§lam!§lt. 
!§te, i~i barut dolu sekiz kohne gemi 

hi.icumunu, fngilizler o mada tertib ettiler La Li.itin, i~indekilerden bir tek ki§i 
ve alevler sa~tan bu gemilerin savleti, Ar- kurtulmadan dalgalara gomiildii. 
maday1, miirettebatmt ve ordusunu tama- Onun sinesinde de iki milyon lira bu • 
men mahvetti. lundugu sayleniyor. 

Armadayt te§kil eden gemilerin arasin- Kazay1, imdada yeti§mege imkan ol-

1 06 ~e,id kiraz 

yeti,tiren bir koy 

Yahyah koyunde buyilk 
bir kiraz bayramt yapddt 

Develi (Husus1) - Toros da~nm §i -
mal cephesi eteginde Yahyah nahiyesi 
ve bu meylin list klsmmda Derekiiy, 
Kirazh ve Kestelit; kiiyii vardtr. Orta 
Anadoluyu zineirliyen Toroslarm muh
telif yerlerine serpilm~, inei kaynakh, 
gen~ mer'alt bu koylerin harici man -
zaras1 Ye§ilin en tatlt rengile i~leruni§, 
bir dantela gibidir. 

Her evinde bir havuzu olan, her bah
c;esinden, her yerinden sular akan ne
fis meyva agaclart arasmda kurulmu~ 
Yahyah nahiyesi, mmtakanuzm en kuv
vetli meyva istihsal merkezidir. Bu gli
zel nahiye evvelee Nigdeye tabi iken 
sonradan Kayseriye baglanml!lltr. Bu 
sebeble Yahyalmm nefis elmalan orta 
Anadolu manaJVIarmda Nigde elmas1 
diye tamnmi§ltr. Bu muhitte yeti~ti -
rilen meyva agaclarmm imar ve timar 
~leri son ziraat fenninin kabul ettigi 
~ekillerde yaptlm1yorsa da, ayni agae 
birka~ kere a§t yapmak suretile mey -
valarm taneleri irile§tiriliyor ve daha 
ziyade tatlandmhyor. 

Her sene temmuz aymda oldugu gibi 
bu sene de Yahyaltda glizel bir kiraz 
bayram1 yapllm1~br. Bu bayrama Kay
seri Valisi Adli Bayman, Miilkiye Ba§· 
mlifett~i Nedim Nazmi ve diger bir~ok 
zevat da illtirak etmi§lerdir. Bayramda 
106 cinsten ziyade kiraz te§hir edilmi§, 
bunlarm i~;erisinde 61 numaral~ kiraz 
fevkaladelige se~ilmi§ ve sahibine 30 
lira mlikafat verilmi§tir. Bu kiraz ko
yu ktmnzt renkte, sert taneleri gayet 
iri ve c;ok tathd1r. 

Bayram g~ vakte kadar devam et -
mi§, mill! oyunlar oynanmt§, halk ke
miyet ve keyfiyet itibarile daha ziyade 
ve daha iyi agac yet~tirmege te§vik e
dilm~tir. 

Yahyah ve muhitinden vasati olarak 
senede 5 milyon kilo meyva ihrac edi
lir. Buna mukabil 12 bin lira kadar pa
ra ahmr. 

Hatay1n 

devam 
bayram1 

ediyor 
[B~tarat1 1 tncf sahttede) 

Franszz kumandantntn ziyaletinde 
F rans1z k1t' asmm kumandam, albayl

mJz Ve subay)anmlZ &erefine bir ogle ye• 
megi verdi. Y emekte kadehler Atatiir • 
ki.in s1hhatine ve iki ordunun &erefine kal
dm!dJ. 

Diger taraftan Halkevi tarafmdan da 
bir yemek verilmi~ ve bu yemekte siivari 
kit' amlZl bir subay temsil etmi&tir. Bu ye
mek de c;ok samimi olmu&tur. 

Cok kah1r ve tazyik goren Reyhaniye
lilerin sevinci hududsuzdur. .Su anda, 
meydanlarda ve Halkevinin oniinde da
vullar <;almmakta ve milli oyunlar oy -
nanmaktadu. Albav .Si.ikrii Kanadh 
Reyhaniyeden aynlmadan once, Haike
vini, hi.ikumet dairesini ve belediyeyi zi
yaret etmi&tir. Bayram yarm ak~ama ka
dar devam edecek ve gece bir fener ala
Yl tertib olunacaktir. 

Antakyada lener alayr 
Antakya 8 - Anadolu Ajansmm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Diin gece Antakyada muhte&em bir 

fener alaYI tertib edilmi&tir. Alay, kon -
soloshanemizin ve ordu miimessilimizin 
ikametgahmm oniinde uzun uz:.un dur -
mu&, ba~ta mmka oldugu halde istikial 
mar&! ve diger milli mar~lar saylenmi~ ve 
Bi.iyi.ik Sef Atati.irk ic;in ti.ikenmez s1hhat 
ve saadet temennileri tekrar edilmi&tir. 
Halk sabahlara kadar eglenmi~tir. Ha -
vaya fas1laslz fi$Ckler ablmJ&br. 

Ordu ~efine ziyalet 
Antakya 8 - Anadolu Ajansmm hu

susi muhabiri bildiriyor: 

Halk Partisi ba&kam Abdiilgani, ya
rm ak&am ordu &erefine biiyiik bir ziya
fet verecektir. Zivafette delege albay 
Kole' den ha&ka F rans1z ordusunun diger 
mi.imessilleri de ham bulunacakbr. 
Zeki Arzusi Sancahtan ayrrldz 

Antakya 8 - Anadolu Ajansmm hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Zeki Arzusi Hataydan ~1km1§hr. 
Halebe gittigi soyleniyor. 

Fransrz • Turk parlamento grupu
nun mektubu 

Teerlibeli bir idarecile c;ah§kan bir 
belediye reisinin elele vererek §Uurlu 
ve programh ~ah§ma hamleleri netiee
sinde Yahyah nahiyesi, birkac; sene ic;e
risinde t;ok degi~mi§ bir vaziyettedir. Paris 8- Frans1z • Ti.irk parlamento 
$ehrin tam ortasmdan g~en muntazam grupu reisi Bosutro son Hatay anla~ -
bir cadde aGllmt~, glizel bir park iceri- mas1 i.izerine Tiirkiyenin Paris biiyiik el
sine Atati.irklin biistii konulmus, 12 o· c;isine a~aihdaki mektubu gondermi~tir: 
dah bir yah mektebilc gi.izel bir beledi- «Riyaset etmekle mliftehir bulundu • 
ye binast yapllm~ lr. gum F ransa • Tiirkiye parlamento grupu 
Pmarba~t kazasmdan tu~yan eden ve • ki iki memleket arasmdaki amd:de 

Develinin Pmarba§ile hududunu t~kil dostlugun ihyasm1 kendisine vazife edin
eden ve bilahare garbe donerek Yahya- mi&tir • Hatay meselesinin hallinden do
lmm Fa::a§a koyiinde yi.iksek bir §elale lay! bithassa mes'uddur. 
yapan Zamanb ~aYJ. bu muhitten ge<;e- Kar&Ila&an biitiin me&ru menfaatleri 
rek Gukurovanm Sey'han nehrine in - hesaba katan bu tam hal Frans1z- Ti.irk 

sabF eder. 1•1 . . h .. k" . t'f dostlugunun kat'i bir delilidir. Parla • 
ara11a §e a esmm er gun u 1r 1 a1 'k' b" "k h · · · 

6 senedenberi iil~iilmekte idi. Son ra - mento grupu:. 1 1 uyu cum ur~y:tlm.:z 
nor bu sene, miisbet olarak verilmi§tir: arasmda bugun mevcud ola~ s.am1~1 mu
Bu §elaleden orta Anadoluyu idare ede- nasebetlerden de daha sam1m1 munase • 
bileeek kudrette bliylik bir elektrik betlere eri&ileceginj iimid eder ve Tiir -
santrah yap1laeakhr. kiye Cumhuriyeti hakkmdaki derin dost-

Yahyalt nahiyesinin Karakoy ve Fa- luk hislerimizin teminatm1 Reisicumhur 
ra~a koyii civarmdaki daglarda pek Atatiirke ib!agm1 zah alinizden dile -
zengin oldugu kef?fedilmi~, demir ve rim.» ( a.a.) 
Bak1rdag1 nahiyesinin Kalay ve Hava - _.,, .,...., --

da Lodi.ik-doFloransa isminde (,;Ok gii· mad1g1 i<;in sahilden seyreden baiik~tJlar, 
zel bir gemi de bulunuyordu. Denizi tu • ertesi sabah ara§hrmalar yapmt§lar ve 

b. k .. 1 b 1 1 d D h dan kiiylerinde simli ku~un, bak1r ve 
tu~turan yangmdan nas1lsa kurtulmaga 1r a~ yuz a tm u mu§ ar Jr. a a son- k" .. d . dd 35140 

Kudiisun her yeri i~gal 
albnda h H I d h .. k. · . hub omur rna em meveu ur. sene 

muvaffak olan dort gemi ile hera er, o ra, o an a u umeh, gem1ye tesa 1 . t'd • b' 1. tl d · · d' d b 1 . evve 1p 1 a1 1r arne 1ya a em1r ma-
da lsk~ya sahillerini dola§arak !span • 1d Jasm a u undu ve 1801 senesmde deninden istifade edildigi izabe oeakla-
yayl tutmak istemi§ti. Bir rivayete gore, ~apJlan ilk t.aharriy~~ neticesi?~e .56,000 I rmm halen meveudiyetl~rile anla~ll -
hayli sakatlanml§ olarak Santander lima- Ina kadar b1r ~eblag ele g~mld1. 1814 IDl§hr. Faraf?adan alman madeni ~iliz 
nma iltica etmi§, bir rivayete gore de yol- ve 1821 senelennde te'krar ya.~,J~n a.~a§- Ankaraya gonderilerek tahlil edilmi~. 
da batmJ§h. t1rmalarda I 7 aded altm ve gumu§ kul~te· yiizde 80 nisbetinde demir eevherini ih-

f§te, i~i hazine dolu gemi efsanelerin • sinden ba§ka bir§ey bulunamaml§h. tiva ettigi sabit olmu§tur. 
den biri bu Diik-do-Floransa ismi etra - La Liitin gemisi, Loyd kumpanyasma Hayreddin Mavi 
fmda oriilmii§tiir. Batan geminin i~tindeki sigortahyd1. Kumpanya, I 825 senesinde, r ~ 
altm on be§ milyon lira tahmin ediliyor. enkaz arasmda bulunan altmlar iizerinde- Ankara BorsaSI 8/7/938 

lkinci efsane, F ransamn ihtilal kaSITga- ki hakbm istedi ve nihayet, kendisine, ile
lan i~tinde ~alkand1g1 1790 senesinde ride bulunacak altmlardan yi.izde elli nis-
dogmu~tur. betinde bir hisse vadedildi. 

Terror' den ka~tmaga ~ah~an binlerce I 858 de, La Liitin enkazmdan 44,000 
insan, akm akm !ngiltereye iltica ediyor - lira daha pkanlm1~, ayni sene i~inde, ge
du. Bu arada, T elemak ismindeki gemi minin giivertesindeki ~an ve zinciri ele ge
de, Fransadan uzakla~maga ~ah~an kala- ~irilmi~ti. Bu ~an, o tarihtenberi, diinya 
bahk bir yolcu kafilesini ve mi.ihim bir ser- denizcilik tarihinde miihim bir rol oyna -
vet yi.ikiinii hamil olarak Normandiya sa- maktad1r. Londrada, Loyd kumpanyasl
hilinden hareket etmi§ti. nm bi.iyiik salonunda duran bu ~tan, kay1b 

F akat, tehlikeli mmtakay1 ge~mege gemiler listesinde adt yaZJh bir gemi, sali
vakit bulmadan, T elemak'm kaptam, ta· men bir limana girdigi zaman, bu miijde
kibe ugrad1klarmm farkma varmi§h. Sii - yi haber vermek iizere ~altmr. 
rati arhrdJ!ar, fakat takib eden gemiler 1923 te, La Li.itin'in ismi tekrar mev • 
daha yollu idi. Bir an geldi bunlann o - zuu bahsolmu§, ambarlarmdaki altmla -
niinden ka~1p kurtulmak imkam kalmad1 rm meydana ~1kanlmas1 imkam bulundu
ve T elemak dort geminin ortasmda, Fran- gu siiylenmi~. fakat bu altmlarm yerine 
saya avdet yolunu tuttu. ~adece, enkazm ~tivileri toplanabilmi§ti. 

Quilleboeuf limanma gelindigi zaman, Ozerinde bir horoz ayag1 resmi bulunan 
kaptan, biitiin tehlikeyi goziine alarak bu <;iviler, gemiciler indinde pek makbul
~tok ciir' etkar bir harekete te§ebbiis etmi~. diir. Bun! an, gemiciler kadar gene k1zlar 
kendisini esir alan gemilerden birine ~;arp- da ugur sayarlar ve bir zincire baglay1p 
mak suretile onlan §a§uthktan sonra Te - bovunlarma asarlar. 
lemak'1 geri dondiirmii , geldigi yoldan, hte, bu ii~ geminin i.i<;iinii de, batm1~ 
bu sefer daha h1zh avdete ba§laml§h. bulunduklan derin sularm dibinden ~tl· 

Ka~tanlarla kovahyanlar arasmda ikin- kartmak i<;in, bugi.in yeniden te§ebbiislere 
ci bir yan§ ba§laml§ bulunuyordu. Yol - giri§ilmi~tir. ~imdiye kadar yap1lan ara§
cular ve tayfa yeniden iimide kapllml§lar- hrmalann muvaffakiyetsizlikle neticelen
dl. Fa kat, takibci gemilerin en iiniinde bu- mesine mukabil, bu son gayretlerin seme
lunam, birdenbire T elemak' a ate§ a~h ve re verecegi kuvvetle i.imid ediliyor. Zira, 
biraz sonra, firari geminin su almaga ba§- bugi.in her~eyde oldugu gibi, fenni dal
ladl&i gori.ildii. gu;hk ve gemi kurtarma, eski usullerle 

Gemiyi kurtarmaga te§ebbiis etmek k1yas kabul etmiyecek derecede terakki
hevhude idi. T elemak. F ransa topragma I ere mazhar olmu~tur. 

KAPANI~I 

A~,h~ 
1 lngiliz liras1 6.23 

100 Dolar 126.26 
100 Franstz frangJ 3.50 
100 Liret 6.645 
100 lsvi~re frangl 23.85 
100 Holanda 69.565 

florini 
100 Ra.vhi&mark 
100 Bel~ika frang1 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

50.7425 
21.3825 
1.14 
1.5375 
4.375 

Kapan~ 
6.23 

126.10 
3.50 
6.645 

28.85 
69.565 

50.7425 
21.3825 
1.14 
1.5375 
4.375 

100 Pc&cta 6.9225 6.9225 
100 Zloti 23.7325 23.7325 I 
100 Pengo 24.92 24.92 
100 Ley 0.9375 0.9375 
100 Dinar 2.87 2.87 
100 Yen 36.37 36.37 
100 tsvee kronu 32.1225 32.1225 
100 Ruble 23.7875 23.7875 

E S H A M ve T A H V t LA T 
T. Borcu I vadeli 19.075 19.10 
T. Borcu I pe&in 19.075 19.075 
1933 ik. Erga,ni 95.25 95.25 

\.. ./ 

U rorog - Operator 

Pr. Behaeddin LUtfi Yarnall 
Biibrek, mesane, ldrar ve tena

siil vollan hastahklart mUtehasSl
st. Bevo]!lu • l$ Bankas1 kar$1St E
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 • Telefon: 42203. 

[Ba§tara11 1 tnct sahtfede} 

N am ada mi.isellah bir ~ete Y ahudi 
i~~ilerin kampm1 tahrib etmi§tir .. Bir tak
side bir yolcu oldiiriilmi.i§, iki yolcu da 
ag1r surette yaralanml§tlr. 

Kudiis 8 - Umumi grev hareketi, 
Arab mahfillerinde ciddi surette geni§le
mektedir. T ezahiiratta bulunmak i.izere 
yap1lan davetler biitiin memlekette akis 
bulmaktad1r. 

Nakliyat servisleri durmu§tur. Grevci
ler, bi.iti.in mi.ihim §ehirlerde camiler etra
fmda toplanmaktadJr. lngiliz bahriyeli • 
leri, Hayfa'nm miihim meydanlanm tut
mu§tur. 

Bilhassa §imalde bir<;ok taarruzlar 
kaydolunmaktad1r. Hayfa' da iic; Y ahu
di yaralanml§hr. Kana' da ikisi h1risti • 
yan olmak iizere i.i~t Arab evlerinden kal
dmlarak katledilmi§tir. 

T adilci Y ahudilerden tevkif edilenle
rin miktan 25 e ~tJkml§tlr. 

Repuls zrrhlrsr Haylada 
Hayfa 8 - Saff1harb kruvazorii Re

pulse, Hayfaya gelmi~tir. 
ingiltere Miistemlekiit NazlTlmn 

beyanatr 
Londra 8 - Avam kamarasmda 

Malcolm Makdonald, sonbaharda yeni 
bir !iva gonderilinciye kadar M1strdan 
gidecek olan iki taburun Filistinde kala
caii:tm ooylemi& ve &unlan ilave etml&tir. 

«- Qiin ak~am Yi.iksek komiserden 
ald1g1m bir haberde, Hayfada vaziyetin 
sakin fakat gergin oldugu bildirilmek.te· 
dir.» 

Ammanda umumi grev 
Amman 8 - Gec;en <;ar&amba giinki.i 

suikasdlere kurban olan Arablara kar&l 
bir sempati eseri olmak i.izere burada 
umumi grev ilan edilmi&tir. (a. a.) 

Hul ar Hasvekili diyor 
« Tiirkiye ile dostl 

llliinasebattmtz 
inki§af etmektedir! 

Koseivanof, Balkan pakttnm 
menafiine muhalif olm1yan 

takib etmekte olduklarlnl soyluyor 
[Ba$taratt 1 fnct sahttedeJ 

hm1zdan ge(:irmedik. Diger herhangi bir 
hi.ikumet ~ekli Bulgar milletinin an' anesine 
muhaliftir. Bununla beraber memleketin 
sosyal ve politik kuvvetlerini birle~tirecek 
yeni bir demokrasi tarzmt kurmak zaruri 
idi. Bu demokrasi sosyal tesaniid demok
rasisi olabilirdi. Devletin her u(: kuvveti
nin de istiklalini muhafaza etmesi laz1m· 

d1. Bu ii~; kuvvet arasmda herhangi bir 
ihtilaf halinde ve bilhassa te~rii ve icrai 
kuvvetler arasmda bir ihtilaf <;1ktlg1 va

kit mezkur her i.ic; kuvvete de i~tira!.: eden 
devlet reisi o ihtilaflan kalleder. 

Hi.ikumetin ba~hca vazifesi her~eyden 
evvel Bulgaristanm hududlanm cmniyet 
altma almak ve devamh harici bir sulh 
tesis etmek suretile memleketi melhuz en
ternasyonal ihtilatlardan korumak ol • 
mustur. 

Milletler Cemiyetinin $Cref ve otmitesi 
samlml& bulunmakla beraber, Bulgaris • 
tan Milletler Cemiyetine sad1k kalm1~ -
t1r. Onu ki.ic;iik ve zay1f devletlerin ha -
misi olarak telakki etmektectir. 

Dostluk miinasebetleri 
1935 te iktidar mevkiine geiindigi va· 

kit evvelki hiikumetin harici siyaseti gay
rivaZJh ve mi.itereddiddi. 0 zamandan • 
beri hi.ikumet biitiin devletlerle ve bilhas

sa kom~u memleketlerle diiriist, samimi 
ve muslihane siyaset takibine koyuldu. 
Bu siyaset Balkan kom~ulanm1z tarafm
dan layJkile takdir edildi ve c;ok hay1rh 
neticeler verdi. Bulgaristan hakkmdaki 
itimad yeniden teessi.is etti ve enternas -
yonal ehemmiyeti arth. 

Yugoslavya ile 
Bu, hi.ikumete Yugoslavya ile ebedi 

bir dostluk pakti akdetmek imkamm ver· 
di. Bu pakt iki memleketin tarihinde sa
mimi dostluk ve muslihane te&riki mesai 
yolunda yeni sahifeler a<;tl. Bulp;ar- Yu
goslav miinasebatmdaki bu milsaid de
F;i&ikligi bilhassa kaydederim. 

Tiirhiye ile 
Tiirkiye ile olan dostluk miinasebetle

rimiz bir miiddet kan~1khk ge<;irdi. Fa -
kat ~imdi miinasebetlerimiz 1925 tarihli 
ebedi dostluk paktmm zihniyeli dahilin
de inkisaf bulmaktadJr. 

Romanya ile 
Son iki sene ic;inde Romanya ile ihti

lafh meselelerin halli i<;in miizakereleri 
tazeledik. Muallakta hulunan biitiin me
seleler iizerinde yakmda memnuniyet ve
rici bir anla&maya ve bu memleketle olan 
dostluk miinasebetlerimizi kuvvetlendir -
mege muvaffak olacagJmlzt i.imid ederim. 

Yunanistanla 
Keza, Yunanistanla olan ihtilafh ma

liye meselelerini de kar~1hkh tavizlerle 

memnuniyet verici bir sureti halle vardl
racaglmlzl iimid etmekteyim. Y unan 

Ba§vekili Metaksas, ikhsadi meselelerin 
diger meselelerden aynlmasma muvafa -

kat etmekle dostluk temayi.illeri 
mi§tir. Bu hiikumetimize Y 
bir ticaret anlapasm1 miizakere 
ve Yunan piyasasm1 Bulgar 
ne a~ak imkamm vermi~tir. 

Balkan Paktr 

Memleketimizin Balkan 
girmesine mani olan sebebler hala 

dir. Bununla beraber Bulgar 
Balkan Antanh devletlerile, 

Bulgar menafiile tezad le§kil 
deflerini takib ederek dostluk ve 
mesai miinasebetleri kurmu§tur. 

Bulgaristan keza biitiin biiyiik 
!erie de dostluk miinasebetlerini 
eylemektedir. Bulgaristan bu 
betlerden istifade ederek Bulgar 
Iatmm ihracm1 artlnnak emelindedir 
yolda <;ok iyi neticeler elde ettik. 

Diger memleketlerle de kiiltiir ve 
nomi miinasebetlerinde bulunuyo~ 
bu miinasebetler miitemadiyen inki~af 
yor. 

Yiiksek sesle ve samimiyetle 
derim ki hi.ikil.metimin harici · 

mamile miistakildir. Bu siyaset 
man Bulgar milletinin menfaatlerini 

mi derecede vikaye etmek azminden 
hemdir. Bulgaristan, ne kii~iik, ne de 

yiik hi~tbir devlete herhangi bir siyasl 
ahhiidle bagh degilclir. . 

Bu siyaset sayesinde Bulgar milieU 
nebi menfaatler ugrunda harb edip 
mm dokmek mec:buriyetinde kalmak 

likesine maruz degildir. Bulgaristanlll 
rici siyaseti realisttir, sulhcudur, 
tiir. Gizli kapakh hi~bir ciheti 

Butiin 1:>u neticeler, 
itimadm tekrar teessiisiinde, Balkan 
letlerile anla§ma suretile uu•'-lu<J•~· 

garantisinde ve kurucu bir ~ i~in 
olan §artlann yaratllmt§ olmasmda 
demi<;tir.» 

Meb'u•an meclisinin Kralrtt 
nutkund cevabz 

Sofya 8 - Meb'usan 
Krahn kii~ad nutkuna verilecek ,..,,,auo,. 
Balkan vaziyeti ezciimle $i)y)e ....:A,.,e.,,._ 

dir: 
«Kardes Yugoslavya ile 

ebedi dostluk pakh Bulgar milleti 

fmdan otedenberi beslenen arz..uyu 
kuk ettirmi& ve sulh, anla&ma ve 

hkh hiirmet iGinde ya&amaga c;ah~an 
memleket arasmda devamh bir 
tesis eylemi~tir. 

Meb'usan meclisi kom~u Ti.irkiye 
dostluk miinasebetlerinin takviyesini 

yiik bir memnuniyetle mii~ahede 
Meb'usan meclisi Romanya ve Y 

tanla muallakta bulunan biitiin 
lerin dost<;a halli ic;in hi.ikil.met taraf1n 

dan sarfedilen gayretleri de keza 
nuniyetle kar&ilar.» 

Bir deniz kazast oldu 
[Ba~taratt 1 tnct sahttede} 

hr. Etraftan kaza mahalline der -
hal tahlisiye kuvvetleri giinderilmi§, 
reis 5alihle tayfa Hasan ve Mehmcd 
kurtan!mJ~tlr. Salih re1sm yegem 
1 0 ya§mdaki Cemalle tayfadan Satilmt~ 
sular arasmda kaybolmu~tur. Diin ge~t 
vakte kadar yap1lan taharriyat, bu iki ka· 
zazedenin ak1beti hakkmda hi~tbir ipucu 
vermemi§tir. 

Y elkenliden kurtulanlarla T rakm mii
rettebati ve siiv ari Kenan, polis be§inci 
§Ubeye getirilerek adli tahkikata ba§lan
mJ§hr. Kaza tahkikatma Miiddeiumumi 
muavinlerinden lhsan Savat el koymu§
tur. Diin ak~am iizeri, Miiddeiumuml 
muavini ihsanla diger alakadar memur
larm i§tirakile mahallinde ihzari bir ke§if 
yapllml§tJr. Kazaya Trakm m1; yoksa 

Nam1k Kemal yelkenlisinm mi sebebiyet 
verdigi etrafmda yap1lan bu ke§if, adll 
takibah kolayla~tmm§Sa da heniiz hakiki 
mes'ul tesbit edilmemi§tir. 

F aciaya §ahid olanlardan bir k1sm1, 
T rakm; diidiik c;almadan yelkenlinin 
b~t bordasma bindirdigini, diger bir kls

mJ da, N am1k Kemalin, K1Zkulesi oniin

de 9 mil siir'atindeki deniz akmtlSlna ka· 
p1larak vapura tosladJgmJ iddia etmekte-

dirler. Bu husustaki tahkikata devam edil
mektedir. 

Siivarinin izahatr 
Hadiseyi miiteak1b Trak si.ivarisi 

nan derhal karaya <;Ikarak Emmyet 
&inci ~ube miidiirliigiine ifade vermis 
bunu miiteak1b Denizyol\an 
kazaya aid raporunu vermi&tir. 

Siivari Kenan, kaza hakkmda 
le demektedir ki: 

«- T ophane nhhmmdan kalkt 
sonra Sahpazan oni.ine gitmek i.izere 
tad manevray1 yaPJyordum. Gemi li 
manda oldugundan kendim kumanda et' 
mekteydim. Y anm yolla seyrediyorduk 
Oni.imiizdeki i ngiliz &ilepinin yamnJJII 
ge<;erken Salih reisin yelkenlisi birdenbirf 
oniimiize c;1kh. Liman dahilinde memnll 
olduil;u halde yelken a<;ml&h. Bu itibarl' 
seyrine hakim olamad1. Yolumuzun iize' 
rine dii~tii. Hamulesi fazla oldugundall 
sukesimi c;ok a~ai?;lda idi. Batmasmda bll 
cihetler ami! oldu.» 

Salih Reis anlatryor 
Batan ve!kenlinin kaptam Salih reif 

de hadiseyi &iiyle izah etmistir: 
«- Dil iskelesinden kum yiiklii o!a• 

rak geliyorduk. Be~ikta&a gitmek ijzere 
liman dahilindeki mutad voldan Jlerfe• 
mektevken Trak birdenbire arkam1zda0 

geldi. Ellerimizi ac;arak durmas1 i<;in ua 
ret verdik. Fa kat c;arp1sma pek cabuk ol· 
du. T rakm k1<;tan bindirmesi 20 ton!uk 
kav1~1 siir'atle biltJrdl.)) 
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Kadtkoy Belec:hyesinden bir 
~ t . 

I emenna 

U <;Hi~tepede Qlftehavuz!arda oturan karl
lerunizden birinden alditmliZ mektubda 
denil!yor k1: 

cBirc;ok ail!ler ve bizler senelerdenberl 
kif ve yaz GOztepede Qlftehavuzlarda o -
turmaktay1z, k~m c;amllrdan, yazm toz _ 
dan gec;llmez blr hale gelen bu yoldan 
c;ektl~imlz Slluntllara, giiniin blr!nde bu 

r yolun yapllaca~l iimldlle katlandik 
~ Belediyemlzin pek deterlt te~e.bbiis ve 

• faallyeti sayeslnde Qiftehavuzlar caddesl-

bnin, tramvay yolile birle~tlgi noktadan lti
aren esk! Amerika • w n mekteb!nin ba~ma rJS" kadar olan k!&IIU muntaz 

ln~a edilmektedlr· ~ am asfalt olarak 
• ' redlr. Bunu bii~ bir at .. da bitmek iize. 

r.iJll karglladik Yalmz b ISiikranla, sevincle 
d!gtmtz n~ktay kad u yo!, Yukarlda yaz
edlllrse bur a h~km;r .. Yaptlmakla iktifa 
boea g!decektlr. umidlerl, sevlnclcrl 

j iJ Blnaenaleyh tramvay yoluna ve denlze 
:uvazi olan ve miinakale ltlbarlle ehem-

aani!l' !yeti beledlyece de ta.kdir dil b .. _ 
~ zel caddenln, Cactdebosta e en u gu 

e dar asfalt olarak 1~-a. nt lskeleslne ka
ahs mlzin yi.iksek h'-~"1 edllmes!nl beledlye

'-'wnetinden dileriz.> 
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"k(JI Ill 
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JJ 
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Jll,b 
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1 

Soldan sa~a: 
tJt 1 - Elbiselerlni c;tkararak. 2 - ManasiZ 
af 1 ve Yerslz. 3 - Darbeden, kiic;i.ik dibek. 4 -

Vi.icuddeki ~l§klnlik, Allah, ballk. 5 - Ws
se parc;ast, blr clns pasta. 6 - Sebebiyet 

:ti Venm. 7 - Nota, bir hayvan. 8 - OUzel 
nhl san'at, mezar t~1 yaZJ.SI. 9 - Masalla.rda
i v ki me~hur dag, c;aresiz. 10 - Biiyiik, ters 

c;evlrtnee iizerinde yiiriinecek bir$ey olur. 
¢ 11 - istanbulun blr bzasmm halklndan, 

e ~ zlya. 

si Yukandan ~ag1ya: 
1 - DOrt tara.fa sallay1p c;evirerek. 2 -

~ 1 Doymak bllmlyen, Molyer'in tlplerlnden bi
~ rlnln b!Zdeki :lsmi. 3 - Arz, nota, yumurt
tf lamak 1c;ln l~zrm olur. 4 - Meyvalarm ic;e

rlslndeki tiizucetli maddeler, blr edat. 5 -
hi degtl, aliacm kolu ayag1. 6 - Ters c;e. 
vlrlrsenlz pederln yarlSI olur, kolun klStm· 
larmdan, nota. 7 - can, buhar veya elek· 

JtJo. trikle l~Uyen. 8 - inaan, blr emir, 9 - Blr 
agac ba~ta ta~mtr. 10- Avrupada blr dev
letin merkezi, blr edat. 11 - Karadeniz kl· 
y!Slnda blr vllayetimlz, ortak. 
Evvelld bulmacanm halledilmi~ teJdl 

1 

2 s • fi 6 1 8 9 10 11 

~/rc;l I }MlAlcTiltlATRT•Ic; 
2AlL\l $1AIRIAIKI•IsiE 11 

a KillS I I IMI•IPIAINI f IK 
4 

5 
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IIITIIIRIRIHIAIRIEIMI• 
gAIRIAisl•l•l•lniAIM 
IIIRI•INIAIFIIILIEI•IA 

, !JAIF • PIAIZIEINI•I~ AIKII s •INIAIYI•IFIA 
t.BJ•Iolu R uiMI•IsiAlL II 
l!IIKIAILIA sl•loiAINIAjf 
1 K\Allilu NI~JAIMUJR 

I \.. Askerlik i\ileri ) 
~ubeye davet 

Em!nonu Askerlik ~ubesincten: 
Oto. Ast. Sallh og. 318 Meh. Nezlr Sii

~eYmantye (322'20), Oto. Ast. AU Rtza og. 
Al9 Feridun (37834), eczac1 Ast. Hiiseyin 
S~ni og. 320 Neclb (38840), levaztm Ast. 
n8~rnan o~. 314 Hasan Tevfik Alanya 

B 6>, 8. S. Hs. Me. Veliyiddin og 308 
k=~~ad Selanlk (13813) Eminonii Yerll As. 
nt llk. ~ubesine gelmelerl nan olunur. (De-

z guverte Ast. Salih Necdetl. 

1\f,alullere ikramiye veriliyor 
'IJskli.dar Askerlik ~ubesinden: 

1 
Uskudar Askerllk liUbe.sinde ka.y1dl1 bu

l unan mal ill subay ve eratla ~ehid yetlm-
1~rl~e 938 Ylll bey'iye 1kramlyesi tevzlatma 

mmuz 938 sah giiniinden ltlbaren a
~agl>da ¥azth §ekilde ve §Ubede ba§lamla -
cakt1r. IZdiham ve kar~tkl x. 
ma.k i.izere giintinde .. 161 mucib olma-
iic; aded veslka fotogr~~acaat etmelerl ve 
nedlerini, ni.ifus hiiviyet ~.a~ resmi se • 
blrlikte getlrmeleri llan ol uzdanlarmt da 

M .. t .. unur. uracaa gunler1: 12 tem 
maliil subaylara 15 temm muz 938 salt 
. ' uz 938 cuma m _ 

lui erata, 16 temmuz 938 cum a 
temmuz 938 sah ve 22 te artesl; 19 

.. mmuz 938 cuma 
gunter! de §ehld yetimlerine verilecektlr. 

Haydar Rifabn 
eaerlerinden 

Karagomlekliler thtnau 100 Kr 
Etriisk V azosu 20 • !lk A§k 50 ,. 
Bi~in Oliimu 50 a 
Efendl he U~ak 40 a 
Vikontun 6liimu 30 • 
tklimler 100 • 
6liiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii~Uk Hik!yele1 100 • 
Mevud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebl 75 • 
Tarih Felsefesl 125 • 
Anar~lzm 60 t 

Farmasonluk 100 • 

~irketi Hayriyeden: 
T emrnuzun 12 nci Sah giinii ak§ami 

Bogazda ilk mehtab alemi 
En yiiksek san'atkarimiz Bayan 

SA FiVE 
Bestekar me,hur SALAHADDiN PINAR'1n i§tirakile 

Saz heyeti olarak: 
Kemani SAD1 ve NECATi, Udi CEVDET, Klarnet 
~EREF, Piyaniat FEVZi. 

Okuyucular: 
NURl HALlL, HAFIZ Y A~AR, SUAD, 
Bayan RADlFE, SUZAN, Kii~iik SAFiYE. 

Saz heyetini hamil bulunan (71) No. h vapurumuz Kopriiden saat 
21,15 te hareketle Yenikoye kadar Rumeli yakasm1 takiben BEYKOZA 
gidecek ve orada 23,45 e kadar 

Mehtab alemini ya~atacakt1r. 
Bogazda oturanlardan bu tenezziihe i~tirak edecekler igin RUMELi 

ve ANADOLU iskelelerine ugnyarak Koprliye gelecek alan 74 ve 66 
No. h vapurlanm1zda Kopriiden 21,20 ve 21,25 te hareketle 71 No. h 
vapurumuzun iskele ve sancagmda olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile, Beykozdan Biiyiikdereye gelecek ve piyasa oniinde halk1m1za 
en miisaid bir noktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 a kadar meh
tabm en biiyiik safasm1 ihya edecektir. 

Avdette 66 ve 74 No. h vapurlarda lbuliman yoloularl.'ffilzdan dogru 
Kopriiye gitmek istiyenler igin Biiyiikderede ayn bir vapur temin edil-
m~~ . . 

Fl•atlar 71 No. da 100 kuru§, 74 ve 66 da 50 kuru~tur. 
I Paso ve kart abonemanlar muteber degildir. 
1 Fazla tafsilat el ilanlarmdadtr. 

SATILIK 

Miifrez Arsalar 
Ka.lam1~ deniz ktytsmda, Miira• 

caat: Ktzdtoprak, Rii§tiiye sokak 

47 No da Mi<to delAletile 

I Dit hekimi 

GALiB RONA 

Satlhk araa 
·cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko~e

b3111 9X17 metre eb'admda bir arsa 
satlhktlr. Sultanahmed Kabasakal 
Miimtazbey aparhmanJ 1 numaraya 
miiracaat. 

Askeri Fabrikalar 
ilanlar• 

Seyahatten avdet ederek Beyeglu 
lstiklal ca.ddesi Saray sinemast kar• 2000, 2250 ton demir hurdasl ahnacak. 
~uundaki muayenehanesinde basta• 2384 say1h kanun mucibince 2000, 

lanm kabule ba§laml§tlr. 2250 ton demir hurdas1 Kmkkale istas-
......................... 11 yonunda teslim §artile beher tonu §art

Dr. HafiZ Cemal 
Lokma11 Hekim 

Dahiliye mUtehass111i 
Pazardan ba~ka lifilnlerde 5j!leden 

sonra saat (2lk tan 6 ya) kadar fstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde bastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi giinlerl saba.l: 
c9 ¥.! • 12» saatleri hakild bkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

namesinde izah edildigi ve~hile 22 lira 
20 kuru§tan satm almacaktrr. ~artna· 
meler merkez satmalma komisyonundan 
bilabedel verilecektir. Taliblerin. 25 
temmuz 938 pazartesi giinu a~amma 
kadar teklif edecekleri demir hurdas1 
miktan kadar %7,5 nisbetinde teminat
larile birlikte ~artnameyi kabul ettik· 
lerine dair kaYJ.d ve sarahati havi fiat 
tekliflerini merkez satmalma komisyo-
nuna vermeleri ( 4166) 

Harbiyede B E L V U Bah~esi 
MUnhaswran 

• In MONiR NUREDDiN' 
Yaz konserleri htin a~thyor. 

iLK KONSER 
10 Temmuz Pazar ak~amt saat tam 9,30 da 

Tel. 42344 ---------

Devlel Demiryollan lfletme Umam Miidiirligiindea I 

Ikinci ilan 
istanbul Tiirk Anonim Elektrik ~ir -

ketinin 30 haziran 1938 tarihinde fev . 
kalade surette toplanan hissedarlar u
mum1 heyetinde ittihaz edilen karara 
tevfikan ve satm alma mukavelesinin 
tasdikma miitedair kanunun 22 haziran 
938 tarihinde Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi tarafmdan kabul buyurulmas1 
iizerine, mezkfu §irket feshedilmi§ ve 
1 temmuz 1938 tarihinden itibaren tas
fiye haline konulmu§tur. 

Bay E. Delacroix ve Bay A. Biliotti 
m~tereken hareket etmek ve muvafJ.k 
gorecekleri §ahtslara kendilerinden bi
rine vekalet etmek ve yahut muayyen 
bir veya birkag hususun ifasmda tasfi
ye halindeki §irketi temsil etmek sa -
lahiyetini vermege mezun olarak tas -
fiye memruru nasbedilmi§lerdir. 

Tasfiye memurlan bu salahiyetleri -
ni kullanarak, Bay 1. Perkev'i tasfiye 
memuru vekili tayin etmi§lerdir. 

Bundan ba§ka Bay A. Kobere, banka· 
lardan mehuzatta bulunmak iiz~re gek 
ve makbuzlan ve ayni zamanda carl 
muhaberah tasfiye memurlanndan bi • 
rile mii§tereken imza etmek iizere sa
lahiyet vermi~lerdir. 

Ticaret kanununun 445 inci maddesi 
mucibince, §irketin alacakhlart alacak
lanm ispat etmek tizere azam1 bir sene 
zarfmda Beyoglunda Metro hanmda va· 
ki §irket merkezine miiracaat etmege 
davet olunurlar. 

i§bU ilan her biri azam1 birer hafta 
fas1la ile tig defa ne~redilecek ve yuka
rida bahsi gegen bir senelik miiddetin 
rnebdei iigiincii ilan tarihinden ba§hya
caktrr. 

Tasfiye halinde bulunan 
Tiirk Anonim Elektrik ~keti 

Tasfiye memurlan 
E. Delacroix A. Biliotti 

8/9 pudralar ve lavantalar 

MARSEL GERLEN 
Mubalagah rekla· 
ma hacet yok bu 
tecriibe kafidir. 

Zayi - 1576 numarah araba pHikast 
kaybolmU§tur. Hiikmii yoktur. 

Bedros 

Sabhk arsa ve bag 
Abu havasile maruf Yakac1kta 

~alkandl mevkiinde be§ bin ar§m 
miilk bir arsa ile Kartalla Yakactk 
yolu arasmda Hayratkuyu mevki
inde kuyulu bir bag satibktJr. isti
yenlerin 1stanbulda <;akmakgilar
da Mahmudiye ham Odaba~ISI 

~y·a·m·i·n·e·miiiir.aiciaiaitlier·i·· ........ 
Zayi - Liseler Satmalma komisyo -

nuna verilen Ziraat Bankasmm 1323 
hesab numarah teminat mektubunun 
c70• varak 1/937 cild numarah liseler 
muhasebe veznesinin teminat senedini 
zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

Etem Salh 

DOKTOR 

HORHORUNi 
Sirkcci tramvay caddcsinde Viya
na oteli yanmda hastalanru her 

-gun kabul eder. Telefon: 24131 

9 uncu i~letme M~iirli.igi.inden : I 
Yeni mesai saatleri miinasebetile ve 11/7/1938 giiniinden itibaren yeni __ is.ta.n.b.ui_K.om_ut.a.n.IJO.'.i.la.n.la.n_. 

bir i~'ara kadar 15 numa~ah katar Ye§ilk;oyden her sabah saat 7,25 yerine 
saat 7,13 te kalkacak ve Istanbula saat 8,02 yerine saat 7,50 de varacaktir. 

Gene ayni tarihten itibren 32 numarah katar !stanbuldan hergiin 
saat 14,00 yerine 14,15 te kalkacak ve K. <;ekmeceye 14,48 yerine 15,03 
te varacakbr. 

39 numarah. katar da K. <;ekmeceden hergiin saat 15,05 yerine 15,10 
da kulkacak ve Istanbula 15,57 de varacakt1r. 

Yeni ceb tarifesi bastmlmryacagmdan elde bulunan banliyo kartlan 
ceb tarifelerinin bu tadilat dahilinde tashihi rica olunur. ( 4283) 

~ 

Dev~et Demiryollan Haydarpa~a i!jletme Mi.idiirltigiinden : 
Izmitte yaptlacak Deniz Bayramt miinasebetile 10/7/1938 tarihinde Hay

darpa~adan saat 8 ve 9 da tahrik edilecek. alan yolcu trenlerimize gidi~ • 
donii~ iizerinden tenzilath bilet satllacaktir. Haydarpa§adan izmite gidi~ -
di:inii1; iicretleri a~iigtya dercedilmi!i olup biletler Cumartesi gi.iniinden iti
~aren tedarik edilebilir. Bu !ienliklere i!ltirak edecek yolcularm avdeti igin 
Izmitten saat 23,30 da hareket etmek iizere bir tren Haydarpa§aya tahrik 
edilecektir. Bostanc1da bir dakika tevakkuf edecek olan bu trenin Bostan
Cidan Adalara ve llaydarpa~adan Kopriiye vapurlan vardrr. Keyfiyet ilan 
olunur. ( 4319) 

Haydarpa~adan izmite : 
Birinci mevki ikinci 

3.75 2.68 

Tiirk Hava 

'Uc;iincii 
1.74 

Kurumu 

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

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r 
Bundan ba$ka : 15.000. 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) lirahk iki aded miikMat vardtr. 
$imdiye kadar binlerce ki1;iyi zengin eden bu piyangoya 

i:;;tirak etmek suretile siz de talihinizi & 

ihale giinii «;1kan talibin teklif ettigi 
fiat kornisyonca kabul edilmediginden 
Haydarpa~a hastanesinin 25550 kilo yo
gurdun ihalesi pazarhkla 12 temmuz 
938 sah giinti saat 10 da yap1lacakt1r. 
Muhammen tutan 4088 liradrr. ilk te
minatl 307 liradrr. !;)artnamesi her giin 
ogleden evvel komisyonda goriilebilir. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1ll vesikala -
rile ihale giinti vakti muayyende Fm -
d1khda Komutanhk Satmalma komis • 
yonuna gelmeleri. ( 4297) 

*** 
!hale giinii talibi ~,?Jkmadtgmdan Hay

darpa§a hastanesinin 5475 kilo franca -
lanm ihalesi pazarbkla 12 temmuz 938 
salt giinii saat 10,30 da yap1lacakt1r. Mu
hammen tutan 848 lira 62 kuru§tur. ilk 
teminatl 64 lirad1r. !;)artnamesi her giin 
ogleden evvel komisyonda gorlilebilir. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 tincii maddelerinde yaz1h vesikalarile 
ihale giinii vakti muayyeninde Fmd1k -
hda Komutanhk Satmalma komisyonu· 
na gelmeleri. ( 4298) 

i~ ARAYANA 
Bir doktorun muayenehanesinde 
yard1mct olarak ~ah~ma.k iC(in ecza• 
Ciya veya s1hhiye memuruna. Keza 
hastabak1c1 vazifesini gOrmek iC(in 
bir bayana ihtiyaC( vardar. Her giin 
saat 15 ten 19 za hadar 24131 

Telefonla muracaat 

MEYVA TUZU 
En ho§ ve taze meyvalarin usarelerinden istihsa 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur 
Emsalsiz blr fen harlkas1 olduftundan tamamen 

M. M. 

taklid edilemez. 
iNGiLIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoftlu - Istanbul 

V ekaletinden : 
1485 sayJ11 kanuna gore sava~ sakatlarile §ehit oksiizlerine aid 938 y1h 

ikramiyelerinin tevziine ba~lamak iizere havaleleri Ziraat Bankasmca !k
ramiye Tevzii Komisyonlan emrine gonderilmek tizeredir. Bu YJ.l sava~ sa
katlarile ~ehit oksiizlerine isabet eden para miktan a§agida gosterilmi~tir. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 
204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

Er 
Lira K. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 

( 4178 )' 

19 81 Bir §ehidin i:iksiizlerine 

~---iZMiT----. 

DENiZ YARI~LARI 
Kocaeli vapurile spor ve gezme 

175 kuru§a lzmite gidilecek ve gece donUlecektir. (Ucuz Biife) 
Vapur yar1n sa bah sa at 8 de T opane rthbmmdan 

hareket edecektir. 

Agr1 Vila yeti Merkezinde Y apdan Hiikuniet 
Binas1 in~at Eksiltme ilani. 

1 - Agn Vilayeti merkezinde yaptlacak HiikUmet binas1 ill§aatt ka, 
pall zarf usulile eksiltmeye glkanlm1~trr. 938 ve 939 seneleri i«;inde yaplla· 
cak olan bu in§aahn ke§if bedeli ytiz on bir bin be:? yiiz yetmi§ be~ lirada. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 tarihine tesadiif eden pazartesi giinii 
saat 16 da Defterdarhk Odasmda yaptlacaktlr. 

3 - Ek~iltmeye girmek istiyenler 6829 lira muvakkat teminat verme
leri ve Naf1a Vek'aletinden almmi~ elli bin lirahk yapt in§aati fennt ehli
yet vesikas! ibraz etmesi laztmdrr. 

4 - isteklilerin 2490 numarah kanunun tarifatt nairesinde hazrrhya
caklan kapah zarflan ikinci maddede yazlli vaktinden bir saa.t evveline 
kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postad.'l olAcsk gecikmeler kabul edilmez. (3973) 

Deniz Banyosu 
Alanlara Miijde: 

AQ~MS 

(2: h icJ ets 
Allmeti I 
Farika 

<;oktanberi piyasaya ~1kmast beklenen yukarJdaki markayi bavi 
Hakiki ve Leziz Amerikan 

ADAM'S CiKLET ( C~i~l~sl) 
DUkkanlardan ve Seyyar sabcdardan isteyiniz. Sthhate nafi, Ru· 
ha in,irah veren, harareti sondiiren, Haz1m, Midevi ve 
DENIZ BANYOLARINDAN SONRA gayet mUnebblh NANELI, 
YEMI\iLi, T AR~INLI lie salr usareleri havl emsalslz netls 
sak1zlard1r. 

Her tarafta dort adetlik Paketi 5 Kuru§tur. 
......... _ Fazla vermeyiniz ve aldanmaymrz. 

-----~---·-1- InhisarJar Umum MiidiirJiigiinden: 
I - Siird Miistakil Miidiirliigiine bagh H9zyar Tuzlasmda §artname 

ve projesi mucibince yaptmlacak idare binas1 in~aati kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli c676h lira c75• kuru~ ve muvakkat teminab. 
c507.13» liradrr. 

III - Eksiltme 12/VII/938 tarihine rasthyan sah giinii saat 10 da Si
ird Miistakil Miidiirliigiinde miite§ekkil Komisyonda yap1lacaktrr .. 

IV - ~artname ve projeler c68» kuru§ bedel mukabilinde Inhisarlar 
Umum Miidtirliigii Tuz Fen ~ubesile Ankara Ba~miidiirliigiinden ve Siird 
Mtistakil Miidtirliigiinden almabilir. 

V - Miihtirlti teklif mektubunu kanuni vesaik ve % 7,5 giivenme pa
rast veya mektubunu ihtiva edecek alan kapah zarflarm eksiltme giinu 
en ge~ 'saat 9 a kadar III iincii maddede adl gegen Komisyon Ba~kanhgma 
makbuz mukabilinde verilm\§ olmast laz1mdtr. (4005) 

~ 

6620 paket muhtelif gap siyah av kovam 
1000000 aded 6 numarah dinamit kapsiilii 
1000000 aded 8 numarah dinamit kapsiilii 
500000 aded 8 numarah elektrik kapsi.ilii 
50000 kutu 4,45 numarah kapsiil 

5000 kutu 6,45 numarah kapsiil 
715000 aded muhtelif r;ap ve nevi: Revolver ve flober fi~egi. 
I - !;)artname ve niimunesi mucibince pazarhkla satm almacak yuka • 

rtda cins ve miktan yazth malzeme i~in teklif olunan fiatlar laylk hadde 
goriilmediginden eksiltmesi temc:l.id edilmi~tir. 

II - Pazarhk 11/7/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapJ.la • 
caktlr. 

III - ~artname ve niimuneler bergiin parasiZ olarak sozii ge«;en ~ube· 
den ahnabilir. 

IV - Iste~lilerin J'azarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii • 
venme paralanle birlikte yukanda ad1 gelien Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (4007) 

UYKUSUZLUKLARDA 
Umumi blr raAbet kazanmtt olan 

ME DYI- bi;~~~u I 'J . _ L temin eder. 
Asabi oksiiriikler e BA YGINLIK e Ba§ don-
mesi e <;ARPINTI ve sinirden ileri gelen 

biitiin RAHATSIZLIKLARI 
EYi EDER 



Ankara Okullari Satinalma Komisyonundan: 
Erzakm ad1 

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

Koyun kara cigeri 
Koyun i~kem besi 
S1grr i§kembesi 
Koyun beyni 
Pac;a 

Pirinc; 
Yumurta 
Zeytin yag1 
Sade yag1 
Ka!iar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 
Siit 
Yogurt 
Kaymak 

Kuru sogan 
ince tuz 
Pashrma 
Sal<;a 
Kuru fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Cay 
Nohud 
Barbunya 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarm1sak 
Kara biber 
KumiZl biber 
Kara mercimek 
KirmiZI mercimek 
Kim yon 
Kakao 
Konserve (sebze; kiloluk) 
Tur~u ( kan!~Ik ) 
Kuru bamya 
Biiriilce 
Kuru bezelya 
Seftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Tarc;m 
Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

~oz ~cker 
Kesmc §Ckcr 

Sa bun 
Tahan 
Pekmez 

/Tahan helvas1 

YaSSI kaday1f 
Tel kadayif 
Ekmck kaday1I1 

Tavuk 
Hindi 

Elm a 
Zerdali" 
Armud 
Taze iiziim 
Portakal 
$eft ali 
Taze kay1st 
Ayva 
Cilek 
Kiraz 
Vi~ne 
Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

H1yar 
Dolmahk biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Havuc; 
ispanak 
Semizotu 
Domates 
Taze sogan 
Mayda11oz 
Pathcan 
Nane 
Dereotu 
Cali fasu]y[ SI 
Avsekadm fasulya 
Dol!I'allk kabak 
L"mon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
P1rasa 
B llkabag1 
Bakla 
Yesil salata 
'Ylarul 
Pancar 
Karnabahar 
Yere:lmas1 
T:1.ze Bczelya 
Enginar 
Taze sarmi<:ak 
KirmiZl tur11n 

fyi su 
Buz 

Cam fistlgi 
Ku8 iiziimii 
F'nd1k ic;i 
Kuru kavisi 
Ceviz ic;l 
Badem id 

Miktan 

293000 
56000 
14900 
8100 

13700 
1750 

6400 
2100 
210 

1415 
10150 

27600 
285000 
10105 
28822 
5200 
8761 

6100 
27500 
23700 

400 

32100 
8240 
540 

3330 
13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
3645 
3870 
410 
472 
55 
49 

1990 
1700 

25 
68 

4450 
460 
641 
660 

llOO 
1200 
3600 

8 
12 
27 
28 
31 

32283 
15016 

15650 
1185 
1400 
2650 

1450 
1600 
3705 

3900 
2210 

8150 
2500 
5450 

11500 
34700 
2350 
1800 
7600 
1300 
1700 
3360 
37ll 

16800 
16800 

9900 
5100 
840 

1380 
835 

5600 
26400 

3080 
22550 
2950 

15980 
24500 
3300 
7950 
2850 
1:~800 

17700 
54000 

3300 
7050 

12450 
19900 
4100 
7700 
9400 
6500 

6RO 
4100 
26fi0 

400 
63011 
200 

:woo 

33100 
300 

308 
260 
285 

2100 
790 
110 

kilo 

• 
• 

aded 

kilo 
aded 
kilo 

" 

• 

• 
" 

• 

• 

,. 

paket 
kilo 

• 
• 
• 

• 
kutu 
kilo 

• 
" 

kutu 
kilo 

• 

• 

c;ift 

aded 

• 
" 

aded 
kilo 
• 
• 

• 

• 

aded 
kilo 
• 
• ,. 
• 

• 
• 

demet 
kilo 
demet 
• 

kilo 
• 
• 

aded 
kilo 

• 

acl.ed 

kilt 

• 
• 

adcd 
demet 

ten eke 
kilo 

• 

• 
• ,. 

Muhammen FL 
Kuru§ 

10 
45 
30 
35 
40 
35 

25 
10 
35 
15 
2 

20 
1,75 

60 
100 
70 
50 

35 
15 
20 

200 

5 
7 

70 
25 
12 
7 

200 
350 

12 
13 
12 
15 
10 
20 

120 
30 
15 
15 
60 

150 
30 
30 

110 
15 
30 
60 
10 

300 
300 
150 
390 
110 

28 
32 

45 
32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
150 

30 
12 
25 
25 

5 
20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 
8 
8 

5 
15 
15 
25 
25 
8 

12 
12 
12 
10 
2 

15 
2 
2 

15 
17 
12 
3 

15 
15 
7,5 
7,5 
7 

10 
5 
5 

10 
17,5 
8 

20 
13 

5 
2,5 

15 
7,5 

120 
25 
80 
50 
50 

120 
' 

Tutan 
Lira K. 

29300 00 
25200 00 
4470 00 
2835 00 
5480 00 
612 50 

38597 50 
1600 00 
210 00 

73 50 
212 25 
203 00 

2298 75 
5520 00 
4987 00 
6063 00 

28822 00 
3640 00 
4380 50 

8020 50 
2135 00 
4125 00 
4740 00 
800 00 

9665 00 
1605 00 
576 80 
378 00 
832 50 

1620 00 
2457 00 

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

298 50 
255 00 
15 00 

102 00 
1335 00 

438 00 
705 10 
99 00 

330 00 
720 00 
860 00 
24 00 
36 00 
40 50 
84 00 
34 10 

16685 90 
9319 24 
4805 12 

14124 36 
7042 50 
379 20 
280 00 

1060 00 

1719 20 
362 50 
480 00 
926 25 

1768 75 
2145 00 
3315 00 

5460 00 
2445 00 
300 00 

1362 50 
2875 00 
1735 00 
470 00 
540 00 
912 00 
585 00 
425 00 
840 00 
482 43 

1344 00 
1344" 00 

15659 93 
495 00 
765 00 
!26 00 
345 00 
208 75 
448 00 

3168 00 
369 60 

2706 00 
295 00 
319 60 

3675 00 
66 00 

159 00 
427 50 

2346 00 
2124 00 
1620 00 
495 00 

1057 50 
933 75 

1492 50 
287 00 
770 00 
470 00 
325 00 
68 00 

717 50 
212 80 
80 00 

819 00 
15 00 
72 50 

27479 00 ~· 

4965 0.0 
22 50 

4987 50 
369 60 

65 00 
228 00 

1050 00 
395 00 
132 00 

Muvakkat 
teminah 
Lira K. 
2197 50 

2894 81 

172 41 

414 00 
374 06 
454 73 

2161 65 

601 54 

160 13 

724 BB 

1251 44 

1059 33 

528 19 

128 94 

132 6fi 

409 5l 

1174 49 

2060 93 

374 06 

394 25 

ihale 
tarih ve saati 

29/7/938 10 

29/7/938 10,30 

29/7/938 

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

30/7/938 

30/7/938 

30/7/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/8/938 

1/R/938 

1/8/938 

2/8/938 

2/8/938 

2/8/938 

2/8/93u 

11,30 

12 
12,30 
13 
10 

11 

11,30 

12 

10 

11,30 

12 

12,30 

13 

13,30 

to 

11 

12 

12,30 

KODAK 
"VERiKROM, 
ile 

Boyle resimler 

daha iyi -;ekilir. 

~ift Emiilsiyon 
- Renklere 

Hassasiyet 

Golgelerdeki 

Detaylart Ahr. 

"VERiKROM, 
filmi ile 

~ekilen resimleri 
tetkik ediniz. 

FiLM 

"VELOKS, kaQidl butUn detaylan gosterir, resmi canlandmr zamanla sararmaz. 
Kilg1d1n arkas1nda "VELOX, markas1 kalitenin teminabchr. 

KODAK sat1cdarandan arayanaz veya flU adrese miiracaat ediniz: 

KODAK iSTANBUL 

OSMANLI BANKASI 
AKTiF 

31 Ilkkanun 1937 tarihindeki vaziyet 
PASiF 

Hisse senedlerinin odenmesi 
istenmemi., olan k•sm1 
Kasada ve Bankalarda bu
lunan paralar 
K1sa vadeli avanslar ve rO.. 
porlar 
Tahsil olunacak senedler 
Ciizdanda bulunan k1ymetler 
Borclu cari hesablar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borclular 
Gayrimenkul mallar ve 
mobilya 
Miiteferrik 

lsterlin 
5.000.000 

4.389.758 

1.206.302 

5.018.640 
3.205.066 
7.690.382 
2.700.155 

914.432 
587.535 

26.967 

II 

16 

14 
3 
9 

14 
16 

6 

P. 

7 

10 

4 
3 
1 
4 
1 
8 

11 

13 1 

Sermaye 
Statii mucibince aynlan 
ihtiyat ak~esi 
Tedaviilde bulunan banknotlar 
Goriildiigiinde odenecek se
nedler ve vadeli senedler 
Alacakh cari hesablar 
Vadeli bonolar ve cari 
hesablar 
Kabuller 
Miiteferrik 

lsterlin 
w.ooo.ooo 
1.250.000 

299.685 
267.791 

16.235.299 
1.569.421 

914.432 
202.611 

30.739.241 

30.739.241 

Kuyuda 
Mes'ul Murahhas ve 

Umumi Muhasebe ~efi 

muvaf1k oldugu tasdik olunur. 

G. DELLA SUDDA 

Kuru iiziim 
, Erik 
,. incir 

Bal 
Rec;el 
Bug day 

Tere ya~1 
U skumru bahg1 
Kefal ,. 
Torik ,. 
Mercan 
K1hc; 
Palamut 
Kalkan 
Levrek 

,. 
• ,. 
• 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa !iehriye 
Tel !iehriye 
irmik 
Kuskus 
Pirinc unu 
Ni~asta 
Hararot 
Tar han a 

Me~?e odunu 
Giirgen odunu 
C1ra 
Me~e komiirii 

Kok kiimiirii 
Kriple komiirii 

Gaz yag1 
Makine yagi (A. F. ) 

• • (B. B.) 
Benzin 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

1850 
2145 
1700 
1400 
300 
900 

3420 
1400 
300 

17600 
6050 
640 
590 

1740 
730 

1350 
1000 
120 
450 

165000 
90000 
1750 

15200 

2490 
297 

50 
15 
5 

720 

• 
• 

• 
• 
• 

kilo 

" • 
• 
• 
• ,. 
• ,. 

• 
" 
• .. 
" .. ,. 

" ,. 

• 
• ,. 
• 

ton 
• 

ten eke 
• ,. 

30 
25 
20 

100 
40 
20 

140 
55 
70 
25 
80 
80 
20 
60 

100 

J3 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
50 
25 

2,5 
2,25 

10 
6 

2600 
2000 

312,5 
1000 
1000 
330 

1404 00 
575 00 
170 00 
200 00 
480 00 
188 00 

5256 60 
2590 00 
1179 75 
1190 00 
350 00 
240 00 
720 00 
684 00 
840 00 
300 00 

5503 75 
2288 00 
1815 00 
192 00 
177 00 
435 00 
219 00 
405 00 
300 00 
60 00 

112 50 
6003 50 
4125 00 
2025 00 
175 00 
912 00 

7237 00 
64740 00 
5940 00 

70680 00 
156 25 
150 00 

50 00 
2376 DO 
2732 25 

Tiirkiye Umum Miidiirii 
PH. GARELLl 

394 25 2/8/938 

194 25 2/8/938 

412 78 2/S/938 

450 26 3/8/938 

542 80 3/8/938 

5301 00 :3/8/938 

205 14 3/8/938 

5 
11 

2 
16 

16 
I 

13 

p. --
s 
5 

10 
3 

I 

~ 
I 

12,30 

13 

13,30 

10 

11 

11,30 

12 

1 - Yukanda ad.an yaz1h yiyecek ve yakacak ihti yac miktan eksiltme ~artnamesine gore Komisyonumu:!!l 
bagh okullar namma parti parti kapah zarf ve ac;1k ek siltme suretile miinakasaya konulmu§ ve her partinin te· 
minat miktarile ihale tarih ve saatleri kar§Ilarma yaz Ilmi~hr. 

2 - Muhammen bedeli be§ bin liradan a§agi olan pa,rtiler ac;1k eksiltme suretile ihale edilecektir. . 
::1 - Talibler partiyi te~kil eden erzakm her birine ayn ayn, fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesl 

iizerinden yamlacak tenzilath teklifler kabul edilmiyec ektir. 
4 - Her madde ic;in tekJif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden a~ag1 olacakbr. 
5 - Eksiltme Ankaracl.a Ismet Pa1.1a K1z Enstitiisiinde toplanacak Komisyon huzurunda belli gun ve saatlerde 

yapilacakhr. 
6 - Eksiltmiye girebileceklerin 938 y1h Ticaret Oda s1 ve 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerine gore 

ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namma i§e gire ceklerin i~bu kanunda yaz1ll §artlar ic;inde noterlikten e.l• 
rna vekaletname He Komisyona ba~vurmalan. 

7 - Kapah zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukan da ad1 yaz1h kanuna uygun olmak iizere kapah zarf mc.J(· 
tublarma istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektublanm koymak suretile miihiir mumu 1l~ 
kapamak ~artile ve zarflarm iizerine tekliflerinin hangi i~e aid oldugunu ve kanuni ikametgahlanm yazarak beJll 
gun ve saatlerden evvel makbuz mukabilinde KomisyonBa!ikanh.gma vermeleri lazimdir. Belli giin ve saatte~ 
sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatlarm eksiltme saatlerinden daha evvel Ankara Mektebler MuhasebeC1' 
ligine yatmlmas1 lazimdir. • 

8- Eksiltme §artnamelerini gormek istiyenler Ankarada Mektebler Muhasebeciliginde Komisyon katibiPe) 
ba~ vurabilirler. ( 4289 
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9 Temmuz 1938 CUMHURIYET 11 

~utmenin, Grip, Nezle, Ba3 ve Dis agnlannm kat'i ilac1 ESKiN KA$ELERiDiR Bah~ekapt SALiH NECA 
ffhri ~/!ik ~~ 

OTOMOBiL ve 
MAKiNiST Okulu 
Taksim- Stadyom 

!SOFQR OLACAKLARA: Yeni ders 
devresi ba&langiCl 11 temmuz 938 dir. 
Devre miiddeti ii~ ayd.lr. Kendisini 
makineden anlar bir &ofor gibi takdim edebilmek ve tutacag1 meslegin ehli 
olmak i~in okulumuzdan diploma almak laz1md1r. Teori dersler 25, Direksi
Yon talimleril~: 50 liradtr. Kay1d muamelesine ba§lanmll?tlr. Tafsilat i~in 
program isteyiniz. 

AlHATOR EHLiYETNAMESi ALACAKLAR: Her zaman miiracaat 
edcbilir. Hususi Teori dersleri ve Direksiyon talimlerile Belediye imtihan-

~""' k,,. b>~ ~:::::~ul;:le~;;:si ";:nl!! I 
Miktan Cinsi Bir kilesunun muhammen beC.Cli 

4H950 Plavhk pmn~ 25 Kuru§ 
6150 Cerbahk pirinc 22 ,. 

23925 Kuru fasulya 17,50 ,. 
~750 Barbunya fasulya 11 ,. 
4120 Nohud 11 ,. 
7075 Y el?li mercimek 13 ,. 
1040 Ktrm1z1 mercimek 12 ,. 
1170 Bamya 90 ,. 

5851)0 Patates 8 ,. 

26550 Sagan 5 ,. 
147 Sarm1sak 15 ,. 

2640 Sal~a 30 ,. 

oOO Bt>zelya 13 ,. 
250 Boriilce 8 ,. 

1050 Bulgur 12,50 ,. 

Bclediye hastanelerile miiesseselerine liizumu alan yukanda miktan 
yazrh kur{t yiyecck kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 11/_7 /938 
Pazartesi uunii saat 11 de Daimi Enciimende yap1lacaktlr. l;)artnames1 Le
vzlm Miid..,i.!rli~ihinde goriilebilir. istekliler 2490 numarah kanunda yaz1h 
vcsika ve 2096 lira 81 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile hera
her teklif rr.ektublanm bavi kapalt zarflanm yukanda yaz1h giinde saat 
10 a kadar Daimi Enciimene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf
lar kabul olunmaz. c !. ,. ( 3908 ) 

<;ALGILAR 
Ahenk, Mandolin 

Vesair ihtiya~lanmz derhal gonderilir. 
Eski~eh1r : Ahenk Musiki Ticarethanesi, S. Suat 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 
Belediyesinden: Karadeniz Eregli 

A 1 - Yap1lacak i~: Eregli kasabasmm mevcud elektrik ~ebekesi tadi· 
latJ 13206 •on ii~ bin iki yiiz alb lira go,. doksan kuru§ ke§if bedelile ekl
siltmeye konulmustur. 

2 - Bu i~e aid evraklar ~unlard1r: Rapor, ke~ifname, fenni ~artname, 
mukavel~ projesi, .flchir plam ve ~ebeke lekemebil santrab plam, tevzi 
ta ?lasJ ve liama drrekleri plam, demir pilenlar ve santral ~1k1,;; tertibatl 
plam 

3 - istckliler, evrak1 Eregli Belediyesinde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 12/7/938 tarihine rasthyan cum a gun iisaat 15 te Eregli 

Bclcdiye Dairesinde ve Belediye encumenind.e ve kapah zarf usulile yapl· 
lacaktir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin a~ag1d~ yaz1h teminat ve
saikini ayni gun saat 15 e kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olma
lan lazimdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 980 lira 
17 kuru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 lincii maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ma· 

ni bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Naf1a Vekaletinden eksiltmeye girebilmek ic;in alacaklan vesika. 

d 6 -: Teklif mektublar1 ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilin
l e Kom1syon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektub
a~Jnm iadeli taahhiid.lii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel
;u~~ ~ulunm~s1 laz1md1r. Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin 

regh Bclcd1ye Reisli~ine miiracaat etmeleri i13.n olunur. (3948) 

ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

Bu y1l Leyli T1b Talebe Yurduna almacak talebenin kabul §artlan ~un
lardir: 

1 - a) F . K. B. s1mf1 ic;in : Tam devreli liselerden veya lise derece
sinde eldugu Kiiltiir Bakanhgmca tasdik edilmi§ mekteblerden pek iyi ve 
iyi derecede mezun olmu~. olgunluk imtihanlanm vermi~ olmak, 

b) Diger s1mflar ic::in: Bulundugu sm1f1 iyi dcrece ile ge<;mi~, yabanci 
dil ve askerlik imtihanlanm vermi~ olmak, 

2 - !steklilerin 30 eylUl 1938 tari:J ine kadar dogrudan dogruya S1bhat 
ve i~timai Muavenet Vekaletine miiracaat eylemeleri ve d.ilek~elerile bir
likte a§11g1daki evrak1 tamamen giindermelcri laz1md1r : 

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

B - Mekteb ~ebadetnamesinin ash ( imtihanlanm · tamamen bitirdik
leri balde ~ebadetnamelerini.n tasdik muamelesi gecikmil? olanlar Mekteb 
Miidlirliigiiniin - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gosteren - fotog
rafh ve resmi miibiirlli bir vesikasm1 giindereceklerdir. ) 

C - Okuduklan mektebler&m ahnmll? biisniibal varakas1. 
D - Mutehass1slan tam bir hastane heyetinden, basllm1::i ornegine uy

gun ve iistiinde tasdikli fotograf1 bulunan bir s1hbat raporu. ( Bu raporu 
bastane bas.tabiblikleri zarfhyarak i..istiinii miihiirliyecck ve istekli tarafm
dan miihiirlli zarf balinde olarak gonderilccektir. ) 

!~bu muayeneler Ankara, SJVas Erzurum, Diyarbak1r, Haydarpa§a Nii
mune bastaneleri; istanbul <;ocuk hastanesi, Izmir, Bursa, Kenya, Adana, 
Samsun Memleket bastanelerinde yap1lacak ve buralarda muayene olun
mak ic;in bu hastanelerin bulundugu Vilayetlerin S1hhat ve !c;timai Mua
venet Miidiirlliklerine istekliler bizzat miiracaat edeceklerdir. 

E - Ornegi al?ag1da gosterilcn, noterlik~e tasdikli bir taahhlid sened.i 
( bu sened istekli tarafmdan aynen tanzim ve irp.za edilccek ve alb, iirne
ginde goriildiigii ve~hile kefili tarafmdan keza aynen ve tarnamen yaz1larak 
imzalanacakhr. ) 

F) 4.5 X 6 bovunda alh tane fotograf. 
3 - Ya§lan 22 yi ge<;kin bulunanlar, yurdda okum1ya ve ileride mec

buri: hizmetlerini yapm1ya engel olacak bir hastahg1 veya anzas~ olanlar 
kabul edilmezler. 

4 - 1stek1ilerin gonderdigi dilekc;e ve vesikalarm Vekaletc;e almd1g1 
ad.reslerine bildirilecegi gibi bunlara gore kabul edilip edilmedikleri de ge
ne adreslerine aynca bUdirilecektir. 

TAAIIHlJD SENEDi 6RNEGi 
Leyli T1b Talebe Yurduna kabul edilcrek herhangi bir T1b Fakiiltesin

den tabib o]arak ~1khgmda, 2,000 say1h kanun mucibince, yurdda ge<;irdi
gim zamanm ( tatiller de dabil) iic;te ikisi kadar bir mliddet~e S1bh.at ve 
i~timai Muavenet Vekaletinin liizum gorecegi mah<)llerde h1zmet 1fasm1 
kabul etmedrgim veya muayyen miiddeti bitirmed.en hizmeti terkeyledigi.m 
takdirde yurdda benim ic;in sarfolunan paramn iki katml odemegi ve bb 
t2bsilini terkettigim veya s1hhi sebebler d11pnda faklilteden daimi olarak 
c;Ikanld1g1m veyahud yurdda bir seneden az bir miiddet kalara~. terk~Xle -
d.igim takdirde benim i~in sarfedilmi§ olan paray1 tamamen odemeg1 ve 
bu taabbiid senedi mucibince benden istenilecek paralar i~in odemek mec
buriyetinde oldugum taribten itibaren % 9 faiz yi.irlitiilmesini "e 2,000 say1h 
kam~nun diger cez,<i hiikiimlerinin de hakk1mda tatbikini kabul ve taahbiid 
eylerim. · 

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

mucibince odemek mecburiyetinde bulundugu her ders ylll i~in ug yiiz lira 
olmak ti.zere biitlin tahsil miiddeti igin ceman 1,800 liraya ve iki kahm 
odemek mecburiyeti hasll oldugu takdirde 3.600 liraya kadar parayl, faizile 
beraber, borc;lu ......... ile birlikte mliteselsil kefil ve mii§terek miiteselsil 
borc;lu Sifatile odeyec~gim. 

Kefilin adresi ( 4145) 

Kocae · Vila en: 

EKSKAVATOR makinisti aramyor 
Mubtelif Ekskavator makinelerini ~ah~tlracak tecriibeli makinistlere 

ihtiyac vard1r. istiycnlerin i§leri ve §eraiti ogrenmek iizere, Galatada 
Voyvoda caddesinde Ni§astaciyan ham odaba§Isma miiracaatleri. 

istanbul Vilayeti Defterdarbg1ndan: 
Mulga Yenicami ~ubesi miikelleflerinden <;akmak~1larda Sabirsafa ha

n1nda 35 numarada Dinot Biriti~ lastik l?irketi namma 934 mali yl11 i~in 2458 
say1h kanun mu~ibince tarbedilen 1849 lira 50 kuru~luk istiblak vergisi is
tanbul Tetkiki Itiraz Komisyonunun 5/11/937 tarih ve 33192 say1h ka. 
rarile aynen tasdik edilmi!?tir. 

Sozii gec;en ~irketin fesbedilerek muamelatmm tasfiye olundugu ve 
bigsedarlannm ecnebi memleketlere gittigi ve ~irket vekilinin de umumi ve
kaletnameyi baiz bulunmad1g1 anla~Ild1gmdan hukuk usulii muhakemeleri 
kanununa tevfikan keyfiyet ilanen teblig olunur. ( 4305) 

Muhte,em ve giizel ~amlarla si.islenmi, Anadolu 
sahilinin en netis ve en cazib eglence yeri olan 

CADDEBOST ANI 
PLAJ GAZiNOSU 

Bayan A Y T E N idaresindedir. 
Maestro PETROF'1n Rus ORKESTRASI Her gUn saat 17 den 24 e kadar en mUkemmel repertuvar1n1 ~almaktadtr. 

Pazar gUnU mUzik 11 de bat;lar. 
Me,rubat son derece ehvendir. 

istanbul Defterdarbgmdan: 
Mi..ikellefin ad1 Adresi Verginin 

Nev'i Senest 
Pandeki Bodos oglu Madeni yag Topkapx harici Dahill istihlak 937 

Matrahx Miktan 
I_{ilo Lira 
7500 600 

fabri.kas1 
Zamm1 thbarname 

600 
NO.Sl 

1/59 

$ubesi Resen Takdir 
Komisyonu K. 

Muamele ve iC? istiblak 5/8/937 
vergileri merkez $. 1114 

Yukanda isim ve adresi Yi!Zlli mi.ikellef namma tarh olunan dahill 
istiblak vergisine aid 1/59 say1h ihbarname miikellefin i~ini terkedip bali 
haz1r ikamet ve ticaretgah adreslerini de bildirmemi~ oldugundan hukuk 
usul ve mubakemeleri kanununa tevfikan ilanen teblig olunur. ( 4306 )' 

Vilayet naflasma aid dokuzar tonluk iki praga, on bir tonluk Fiat marka Muayenehane nakli 
silindtr makinesile i..ic; ton s1kletinde ta§ kmc1 makina burda olarak satl-
hga <;Ikanlmi~tlr. !hale temmuzun on sekizinci pazartesi giinii saat on Di§ tabibi !?eklb Rifat EminOm1ndeki muayenehaoesini Taksim Standart 
be~te a~1k artbrma suretile Vi}ayet makammda yapllacakhr. Bu silindir- benzin deposu yamnda Namar apart1manma nak1etmi§tir. Hastalanm Cu• 
lerin kilosuna sekiz kuru§ fiat takdir edilmi§tir. !steklilerin o giin zikre- martesi, Salt ve per§embe gilnleri saat ondan ak§am doltuza ve Pazartesi, 
dilen saate kadar 192 lirahk muvakkat teminat ve Ticaret Odas1 kay1d ve· Qar§amba gunleri on dortten ak§am dokuza kadar kabul eder. 

sikas1 ile Kocaeli Vilayetine ~artnames:~il~e~si:h:·n:d:i~rl~e:n~· ~g:o:r:m:e:k~is:t:iy~e:n:l~cr~i~n:dre~:::::::::::.T!:e~l:e~f:o:n:.!N:o~. ~3::5~·~2~4~5~:::::::::~a~ Vilayet Naf1a Miidlirlligiine mliracaatle~i. ( 4291) 

Tahmis civannda sat1llk 
fabrika ve magaza yeri 
Geni§, ii~ kat iizerine iki cepheli tam 

kargir bi~amn yans1 sahhkhr. Kapah

~ar§I, Cevahir Bedesteni, 35/36 giimii§· 

-;ii M. Hiiseyin Kazgana miiracaat. 

r Operator 1\ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

ve i~timal 
Muavenet Vekaletinden: RIZA UNVER 

Corum lcyli ve isbnbul nehari Ki.ic;lik Slhhat Memurlan mekteblerine 
almma. ~artlan ~unlard1r: 

26 d; - :urkiye Cumhuriyeti te?aasmdan olmak ve ya§l 1~ de~ .a¥~%1 ve 
n yukan bulunmamak ( yirm1den yukan olanlarm askerhkle ll1§1g1 kal

mami$ olacakhr) . 

n fl 2 - Orta mektebden pck iyi ve iyi derecede mezun olmak (lise Sl· 
l:rl an~da bir ,·eya iki sene fazla oku~u~ olanlar tercib edilecektir. Bun-

33 ~dio c.o~madJg~ takdirc'le orta dereceliler de ahmr.) 
19:Ja t .b.stekhler d1lekc;elerini a~ag1daki vesikalarile birlikte 1 eyllil 
kaletina:.

1 !1~: kadar Ceru~. ~ek.tebi i~in S1bbat ve .t~tim~i Muavenet v.~
diirliigi.i <~nb~l mektcb1 1~10 Istanbul S1hbat ve I~tima1 Muavenet Mu
A) N .. fvasit~.51 ~e Mekteb Miidiirliigline gondereceklerdir: 
B) u us huv1yet ciizdam ash 

Orta mektcb &eh d .' 
hadetn .1 b' a. etnames1 ash, ( daba fazla okumu~ olanlarm §e-

C) MUteha~e 1 e Jrhkte tahsil miiddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
ass1slan tarn bir h t h . 1 .. ~. 

v~ iistiinde tasd.ik!· _ as ane eyetmden, basi mlC? ornegme uygun 
hustane bai$tabibl'~l fo~ograft bulunan bir s1hhat raporu. ( Bu r.aporu 
tarafmdan milh . ; . er1 zarfhyarak i.istiinii mliblirliyecek ve 1stekli 
i~bu muayenel~r ~ zar£ halinde olarak gonderilecektir) , 
.1\"iirr.unc hastanel .. nkara, SIVas, Erzurum, Diyarbak1r, Haydarpal?a 
Adnna ~amsun ;rr1

' Istanbul <;ocuk hastanesi; !zmir, Bursa, Kenya, 
' "' "' emleket h · · t kl'l b hastanelerin bulundu ~u . • P.st~nelermde Y<l;Pllaca~ ve 1s e 1 e.: .. u 

Hiklerine bizzat m ·· g VJlayeterm S1hhat ve Igtima1 Muavenet Mudur
uracaat ed kl d. 

D) c;:1ktlklan mektebc""n ece er 1r. 
E) 4.5 X 6 boyunda ii;:' t veya mahalli polisinden almm1~ hiisnlibal kag1d1. 

" ane fotograf 
4 - <;orumdaki leyli k · 

ba~ka bir de ag&(Ida 6rneo~e tebe girmek istiyenler bu vesikalarda~ 
vereccklerdir. " 1 Yaz111 noterlikten tasdikli taahhiid sened1 

TAAHHUD SENE . .. (i.' 
<;orumdaki Leyli Kii<;iik Slbhat DI ORNE I . . 

edip mezun oldt • c1 1 s hb t ¥emurlan mPktebme ahnarak tahs1l 
Igum • • 1 a Ve lrt' • M t V kAl t' . t . 

edecegi vazifedf' be~ yll h;zmet ctm ~.,. 1ma1 .uave~e e a em:~. aym 
Ya k ··bul "di·p d ·· dd .egt Ve bu hJZmetl kabul etmediglm ve-" ... e muayyen mu eh b't· A b b 
lcr dJsmda Inekt bd d . • 1 k 1 1rmeden b1rakhg1m ve s1hb1 se e • 

e en aimt o ara t;;lk ld • kd' d b . . . 
fedilmi~ alan t .. c an 1g1m ta 1r e emm 1~m sar-
bend . parayl am~~en .. 0 <emegi ve bu taahhiid senedi mucibince 
itiba:2n ~~te;7~k ~.a~.a .. 

1
1<;10•. ?d;mbek mecburiyetinde oldugum taribten 

, , a1z yurutu mesm1 a ul ve taahb.iid eylerim. 
y k d Sarib ikametgah adresi 
. ~ an . a ad res ve hiiviyeti ye>.z1h ola11 1n bu taahhu" dna me mucJbmce cid k · · ........... . 

lira .. erne mecbunyetmde bulundugu her ders y1h i~in iki yliz 
alma~ .uzere biitiin tahsil miiddeti i~in cem'an dort yiiz liraya kadar 

paray1 faiZlle birlikte bore!" ·1 · · ·· · · ·1 
•. · . . .... •· · ... · · ... ··.. 1 e b1rhkte mutesels1lel kef1 ve 

mu~tcrek mutcselsll borclu s1fatilc iid.iyecegim. 
Kefilin adresi ( 4146) 

Dogum ve kad1n ha5tahklarl 
miitehaSSISI 

Cagalo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T eleton 2268.3 --•• 

Saflllk Dalyan 
Kefeli kiiyii dalyanmm yarlSl ehven 

fiatla satlhktlr. Sabibi Bayan Emineye 
miiracaat. 

Sattllk arsa 
1 - Giiztepede Kayr§dag1 cad · 

desi 2/121 say1h alh oda, bir mut
fak, hamam, 1/5 doniim i~inde gam 
agaclan bulunan arsa, kuyu mev
cud ve Kay1~dag1 ~e~mesi yamnda 
bulunan bane sahhkhr. 

2 - Haydarpa§a !stasyon biifesi 
miisteciri bane sahibi Bay !smaile 
miiracaat. 

Acele sat1hk arsalar 
Biiyiikdere Beyazpark kar§ISmda Ba

.yan Eminenin yahsmm arsas1 bah~e -

lerile beraber parga parc;a acele satl· 

hkhr. 

Sat1hkhane 
Pendiktc 23 nisan caddesi 56 sayl11 

bane, alh ada, iki hala, iki balkon, bir 
mutfak ve tulumha suyu ile elektrik 
tesisah mevcud t i.i.zerine in~a e-
dilmi§ ab~ab bane . br. iginde otu· 
ran mal sabiblerin m ..... acaat. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 lirasa 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile at;ag1daki pllna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag1tllacakt1r : 

Aded 

" 
" 
" 
" , 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 

" 
" , 
" 
" , 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,200 
3,800 

Lira 
, 
, 
" , 
" , 

D1KKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene ic;inde 50 liradan a~ag1 dli~miyenlere ikramiye <;1ktlg1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerinde ~ekil~cektir. 



Avrupada birinciligi 
diploma aria musad

dak ilem,i.imul 
marka 

II II 

ozu 
i~tahstzhk - Haztmstzhk - ~i~kin
lik - Ek,ilik - Bulanb - Gaz -
Sanc1 - Mide bozuklugu - Dil
pashgt- Barsak ataleti- ink1baz
Sarthk - Safra - Karaciger 

S1k1nb - Sinir - Horlamak 
ve biitiin mide, barsak rahats1zhklarmda mutlaka 
HASAN MEYV A OZU istimal ediniz. Mide i~in 
her yemekten sonra 1 - 2 tath ka§Igi yanm bardak 
su i~inde ve barsak hastahklarmda her sabah ve
ya gece yatarken a~ karnma 1 - 2 c;orba ka§Igi 
yanm bardak su icinde ki:ipiirterek ic;melidir. 
HASAN MEYV A OZU meyvalard.an ve meyvala
rm i:izlerinden yap1lmt~ bir harikai san'atbr. Av
rupa ve bilhassa ingiliz meyva tuzlarmdan daha 
yiiksek oldugu kat'iyetle sabittir. Buna ragmen. 
Avrupa meyva i:izlerinden be~ misli daha ucuzdur. 
Hasan Meyva Ozii yalmz bir tiirlii olup §ekersizdir. 

::p~~!r. 25 • 40 • 60 ·100 kuru~tur. 

HASA GAZOZ •• ozu •• 

Limon - Portakal - ~ilek - Ma ndalina - Agac ~ilegi - Ananas -
Frenk Uziimii - Sinalko - ~ef tali - Muz - Kaytst - Armud 

nevilerinae olup §ekerlidir. Ve meyvalarm ozlerinden y apilmi~hr. HASAN MEYVA OZU'niin biitiin evsafm.~ 
malik olmakla beraber mide ve barsak rahatstzhklarma ~ok iyi gelir. 

Sampanya ve en nefis gazozlar gipi gayet lezzetli ol up evlerde ve Avrupada kazinolarda temizligi ve kolay
hgi ve ucuzlugu sebebile kullamhr. Ingiliz ve 1talyan ~erbetlerine tamamile benzer ve onlarda;1 daha yiiksek 
evsafa maliktir. 

Yazm s1cak giinlerinde harareti en giizel teskin ed er. En s1hhi bir mayid.ir. Miqeyi bozan §erbetler yerine 
mutlaka HASAN GAZOZ OzU i~iniz. 

~i~esi kavanoz halinde 25 · 40 · 60 ·100 kuru~tur. 

Di~ Doktotu Diyor ki : 
K1sa bir miiddet c RADYOLiN ,. 

kulland1ktan sonra, dil!leriniz inci 
gibi parlad1ktan ba~ka mikroblarm 
kamilen mahvoldugunu, zara.rh sal- r.===-
ya ye ifrazabn kesildigini, di§ etle- ...__~ 
rindeki iltihablarm durdugunu ve 
nihayet agzmJZda Iatif bir rayiha 
ba~ladigmi duyacaksmJZ. 

Gayet temiz - Gayet 
s1hhi - Gayet ucuz 

Her giin aabah, ogle ve ak
§am yemeklerinden aonra 

giinde ii~ defa ditlerinizi 

1r~alay n z 1 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Bir aded imdad1 slhhi otomobilile bir aded idrolik devirme ter

tibath ~alul ve kum nakline mahsus kamyon ve bir aded de buz nakline 
mahsus kamyon a~1k eksiltme suretile satm almacaktir. 

2 - 1mdadx slhhl otomobilinin muhammen bedeli 3150 lira, devirme 
tertibath ~ak1l nak1iye kamyonunun muhammen bedeli 3500 lira, buz nak-. 
line mahsus kamyonun muhammen bedeli 2500 liradrr. 

3 - imdad1 slhhi otomobili ic;in muvakkat teminat 237 lira, ~akxl nak
liye kamyonunun muvakkat teminatl 265 lira, buz nakliye kamyonunun 
muvakkat teminatl 188 liradrr. 

4 - :thaleleri temmuzun 18 inci pazartesi giinu saat on be§te Beledi
ye Enciimeninde yap1lacaktir. 

5 - ~artnameleri Belediye yaz1 i§leri kalemindedir. 1stiyenler orad.a.n 
parasiZ alabilirler. 

6 - Taliblerin ihale giinii muvakkat teminatlarile birlikte Belediye 
Enciimenine muracaatleri ilan olunur. (3979) 

Biiyiik 
derede 

tar.ahnl ve nebatat sur· 
felerlnl oldureo lotdur 

Pompah kaplar derununda 
aabhr Ve daima kullan1lmata 

hu1rd1r Ayr~ea aatln ahnaeak ak· 
1am1 yolctur Ha,arat i~1n oldurucu. 

seb~e ve ne batlar ·~·· zararll&d~r Zeb~tl. 
detiiJir Pratik ve mueu~rdi• 

Umumt depoau J. Krtntn. l11anbul G11111 Voy¥Odl Haft • 

BEYAZ PARKTA ae~~m 
KIR BALOSU 

lspanyo1 artistlerinin de i~tirak eyledigi mevsimin bu ilk ktr 
Balosunun sabaha kadar ne~'eli ge~mesi i~in Biiyiik Fedakarhk 

~ yaptlmJ§br. Duhu1iye yoktur. ------•• 

Otomobil tenezziihiinde 
hisst'dilen sevin~, sabah· 
lar1 yeni ve cazip ufuk· 
Jan gormekten miitevellid 
sevin~ .•• 
Kendinizi giizel ve cazip 
gostermek sevinci ..• 
COTY PIJDRASI, o ka
dar ince, o derece yap•!i· 
kan ve yeni renkleri o ka· 
dar saf ve nazikdir ki 
gilzellikleri tabii ve taze 
gosterir. _ 

COTY PUDRASJ i 
Gencligm pudras1d1r 

COTY 
ME~HUR FRANSIZ MARKASI 

ALETUAL 
Hovagimyan 
437 Beyoglu 

Paristeki KLA VE
Rt 

genler ve liiks kor
seler gelmi~tir. 

Miitehassis kor • 
setyer tarafmdan 
Lasteks ve kuma~
tan korseler ya • 
p1hr. 

Zayi- istanbul1thalat giimriigunden 
aldiglrn 11407 numarah ve 21/8/936 ta
rihli beyannamenin uc;iincii niishast za. 
yi olmU§tur. Yenisi almacagmdan eski
sinin hukmii yoktur. 

Tahir Kavala, tiitiin tiiccari 

•sahfb ve ba§mull.amrt: Yunu• .. N~di 
Umumt ne1rt71att tdare eden raza l1zert 

Jtfldflra: Hikmet Miinil VIgen 

~umhurtv~ ~gtb44ft 

Bo{lucu sacaklar zar

flnda, bOtOn dunyada 

maruf alan Amerikan 

SiGNAL 
van t: i 1 at: 6 r I e r i, size 

h o • ve tat:la bir serin· 

Ilk bah•edecektir. 

a I 

VANTILATCRLERI 

HASAN deposun 
Itriyat §Ubesi imalatmda 

Bay Salih $evkinin bu kere kendi 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigunden: zusile vazifesine nihayet 

miinasebah ticariyede bulun 
muhterem i~ sahiblerinin malfunll 
mak iizere ilan ederim. 

Umum Miidiirliik te~kilatmda istihdam edilm£:k iiz€re kimyager ah • 
nacakttr. 1steklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile miiracaat 
ederek §artlan i:igrenebilirler. (4018) 

HAVA SEFERLERi 
Hasan deposu ve miistahzarati 

Hasan ua=~-~ 

istanbul Be$inci Noterinden: 
Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: Beyoglu Altmctdairede Saadet 

hmamnm 5 No. h dairesinde <"IW'"II-U 
Ankara - istanbul hava seferlerinin 

b01ren §U vec;hile degi§tirilmistir. 

A - !stanbuldan Ankaraya 
Pazardan gayri giinlerde 

B - Ankaradan 1stanbula : 
Cumartesi ve pazardan gayri 
giinlerde: 
Cumartesi 

hareket saatleri 
c 2293 • 

Kalkt~ 
Saat D. 

8 30 

8 30 
16 00 

7/7/938 den iti
( 4247) 

Van§ 
Saat D. 

10 20 

10 20 
17 50 

Bohor Yuda klZl Fani Fintz ile 
caddesinde 183 No. h evde mukirn 
vator Graziani arasmda akid ve 
ve dairemizce tasdik ktlman 16 

938 tarihli ve 6261/4 No. h 
ile ualarmda mal aynhg1 esasmi 
eyledikleri ilan olunur. 

Fikir Biraz CUretkarane GorOiebilir ••• 
Fakat, Neticeleri $ayant Hayrettir. 

FEMiL, 
FE MiL, 
FE MiL, 

FEMiL, 
FE MiL, 
FEM 
F E M • 

I 

• 
I L, 
L, 

Kad1n olmanm yegane mahzurunn unutturur. 

lead edilince, kadm inamlm1yacak derecede biiyiik 
bir aerbestiye ve emaalaiz bir rahata kavu§tu. 

Her ay tekerriir eden m \i§kiil ve iiziicii giinlerde ka· 
dm1 biitiin dii§iince ve eziyetlerden kurtard1. Haya• 
bm ve aile saadetini aigorta etti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayolar1 altinda 
aezilmez, kullanan kadm bile mevcudiyetini kat'iy· 
yen farketmez. 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlarm kadmlarin 
biitiin hayatlarma mal olan rahim ve tenasiilii Iabrab· 
larm1 ortadan kald1r1r. 

Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve kirmiZI hususi 
iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrobsuz bir 

tekilde yapilmt§tlr. 

Bayanlarm (ayhk temizliklerinde) en birinci yardmt• 
cls1d1r. S1hhatini seven her kadm, 

ve BAG INI 
kullanmahd1r. FEMIL kii~iik ve yumutak oldug-undan el ~antamzda bile ta§mabilir. 
Hi:!r eczane ve ticarethanelerde bulunur. 


