
Amerikada Avrupa demok
rasilerine yard1m etmek 

cereyan1 giin ge~tik~e arhyor 

--
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B. Hitlerin Niirenberg kon
gresinde irad edecegi nutka 

~ok ehemmiyet veriliyor 
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Atatftrk, Hataya refah ve M1s1r Krah Faruk'a 

8 d t t · b d l labanca ile ate§ edildi 
aa e emennl uyur U t;l.T Suikasd1 yapanm yamnda bulunan bir adam sillh11 

Biitiin kalbler Hataya istiklilini telnin · endaht isfikametini tebdile muvaffak oldu 

d A 
•• k k • } T abancadan ~1kan mermi yiizme yar11lann1 taklb eden 

e en tatur e ar§I m1nnet e ~arp1yor iki aeyircinin bacaktarm1 yaralad1, krala bir1ey olmach 
fskenderiye ' (A.A.) - ROyter · 

Biiyiik Onder, Ekselans T ayfur Sokmenin telgraftna verdikleri ajansi muhabirinden: 

cevapta kendisini tebrik ederek Hatay1n inki1aftn1 daima alika ~~F=1= = ::: 
ve muhabbetle takib edeceklerini bildirdiler sporting kliibiin yiizme havmunu 

,,... I 

ltatay Devlet resi B. Tayfur SOkmen, B. Cen4 Apbhnla beraNr 

Antakya 3 (A.A.) - Anadolu ajan- ~fe krull sonsuz minnet ve ~ilkran· 
81Iltn hususi muhabiri bildiriyor: la ~a.rptl. Hatay ~uklannm blt ter-

Diin biitiin giln ve gece Hatay, mU1l ~miz sevin~ heyecanlanm, bu hey&
~Yranuru kutladl. Biitiln kalbler Har cana hi~ ~ilpheslz uzaktan biitiin 
a.ya istiklfilini temin eden BU.yiik ,(Dmum t "iincii sahifecle). 

Niirenberg: kongresi 
bugiin i~tima ediyot 

B. Hitlerin irad edecegi nutka 
buyuk ehemmiyet veriliyor 

Almanya muhtariyet talebinde 1srar ediyor 
Siidet i§i vahametini muhafaza ediyor 

G~en sene Niirenbergde toplanan 

~ ~lin 5 - Niirenberg'de onuncu 

1 all kongresi bugiin merasimle ~1-
~lcaktir. B. Hitler yarmki salt giinii 
liongrede soz alacak, f akat astl mil
~ nutkunu 12 eyhilde kongre ka-

acagt zaman irad edecektir. 

en liazi mahafillnde bu nutka bilyilk 
~ e.rnmfyet verilmektedir. Qiinkil Sil
but .meselesi 21 may1sta oldugu gibi, 
e &un de ayni vahameti muhafaza 

1 d.iyor. Alman siyasi mahafili, Siidet-
ere tnUhtariyet verilmesi tal.ebinde 18-

l ~ 

I / 
-di. ; 

Nazi kongresinden blr manzara 

rar etmekte ve Almanyarun bu nokta
da en ufak bir miisaadekarhkta bu
lunrruyacaglJU zannetmektedir. 

Politikactlar diyorlar ki: 
(Devam1 6 nc1 sabifede) 

Pazarteai konu1malar1 

Klasik nas1I dogar? 
Yazan: Hasan - Ali YVCEL 

Altmc1 sahifemizde 

Atatiirkle Hatay 
Devlet Reisi aras1n

da telgraflar teati 
edildi 

Ekselans T aylur Sokmen 
Fransa, Suriye ve Liibnan 

Reisiciimhurlarina da 
telgraflar ~ekti 

Ankara 4 (A.A.) - Reislciim
hur Atatiirk, Hatay devlet reisl 
Tayfur SOkmenJn telgrafma •-
8'tdaki cevab1 venni~lerdir: 

(Devarru 4 iincii sahifede) • 

OAkka•Ier• 

Her ~efmeye au 

. Arada sirada mektuplar aliyoruz: 
«Filanca semtte su sikintzsi hi$se· 

diUyor. Bir ~ varch, kapatzldi.» 
Ve ihyasi ~n tiirlii tilrZil e.sbaln mu
cibe serdolunuyor: O civann hallc& 
f a.lcltm4, ilh ... 

Bu iddial.an isbata bile hacet yok:. 
Muir.~ olmtyan vatanda~, tenekesi. 
ni sokaktan cU>ldurur mu?... tmkdn 
olsa, evine, hattd yatak odasimn t4 
Y~ndaki banyo dairesine gilrUl 
giiriiJ su almaz mt? 

istanbu.lun hatta en nefis sanat 
kiym«i olan, hatta goze en Fin gO
rilnen w~ok ~qmelerinden su ale-

. mivor. Esldf yadigan her su ~nm 
ih71a.si memlekete ayn bir giizeUik 
ve ayn bir hayat verecektir. Bu da, 
'terti"be konulmasi icab eden ~lerimiz 
ara.sindadir. 

MES'UM KADIN 
Ask ve macera roman1 
Nakleden: (Va - Nu) 
Zevkle okuyacaginiz bu 
roman yakinda ba1l1yor 

• 
Istanbul Muharebeleri 

Dilnyanm belki de en miihim 
kara ve deniz muharebeleri bu ya. 
§ad1g1m1z §ehirde cereyan etm~
tir. 

YUrUk Celebl 
Bu muharebelerin nerelerde ve 

nas1l cereyan ettigini her biri blr 
niishada b3.§layip biten yazJ.larla 
pek yakmda gazetemizde an.Iata. 
caktJ.r. 

Hayal degil tedkik mahsulii 
olan bu seriyi takip edenler, is
tanbulu artlk bamba§ka blr na. 
zarla, bin bir hatirasile, dimagla
rmda canland1l'acaklardir. GOz-

· lerini c;evirdikleri her noktada bir 
tarihi macera goreceklerdir. 

terketmekte oldugu SU"ada kendlsl· 
ne bir el atef edilmiftir. Kral, saf 
ve salimdir. ~l~eyh, biiyiik 
bir sogukkanJJ11k gijstermek suretilo 
saraya avdet e~. 

Bu su.ikasd hakkmda ahnan yegl· 
ne maIUm.at, hiikiimdann giisergi. 

hmda, Suriyeli oldugu 7JU1D.edilen bir 
§ahsm birdenbire Krala .kar§l revol· 

verini dogrultm~ oldugudur. Sui
kasdi yapan ~ yanmda bulunan 
bir adam, silahm endaht istikametinl 

tebdll etmege muvaffak olm~ ve sl

~tan ~lkan menni ik:i sey:irciyi ba· 
cakJanndan y~tu. 

Fransa ile Amerikan1n 
tesriki mesaisi laz1mm1s 

B. Bonnet B. Bullit 

(Yazist 4 iincii sahitede)' 

- Kes kes al! •• ~yrege bir tan.I-

M1S1r Krah Faruk 

Hariciye ve Adtiye 
Vekillerimiz 

B. Riittii Araa lzmire, B. 
~iikrii Sara~oglu Ankaraya 

gittiler 
Diin sabah Ankaradan §ehrimlze ge

len Harlciye Veklli B. Tevfik Rii§td 
Aras saat 11 de izmir vapmile izmire 
hareket etmi§, Galata nhtmunda ugur. 
la~trr. 

B. Tevfik Rii~tii Aras izmir fuaruu 
gezecek, birkai; gii.n sonra tekrar §eh
rlmize donerek kisa blr miiddet istira
hati miiteakip Cenevreye bareket ede
cektir. 

Bir miiddettenberi §ehrimlzde bulu· 
nan Adllye Vekill B. §iikrii Sarac;ogha 
diin ak§amki ekspresle Ankaraya git. 
ml§, istasyonda te§yi edllmi§tir. 
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B. Benes B. Hitlerle 
m·iizakereye giri~ecek 

Lord Runciman ile Henlein bu muzakerelerde 
i rtibat vazif esi ni ooreceklerdi r 

Prag 4 - Naroduy List gazetesine 
gore Sildet mesclesinin halli milzake
releri bundan sonra hakikatte B. Hit
ler ile B. Benes arasmda cereyan ede
cek ve L<>rd Runciman lle B. Henlein 
irtibat1 temin edecektir. Lord Runci
man, bu hafts. B. Henleine Berchtes
gadan giderek B. Hitler ile gorii~m~, 
tavslye ettigi ingillz mildahalesinin ve 
Siidet mesclesinin hakiki rnahiyetini 
ortaya koymu§tur. 

B. Benesin halka milracaat edecegi 
hakkmdaki haberler, vaziyetin esash 
bir tedkikine istinad etrniyor. Valoft 
Londrada ooyle bir fildr ortaya atII-

• nu~ lse de Prag rnahafili m\.i.zakerenin 
girmi§ oldugu nazik safhadan dolayi 
bunu muvaflk gormerni§tir. B. Benesin 
halka milracaatl ancak ~u ~rtlar al
tmda yap1lrr: 

1 - Miizakere kesilerek vatanm teh
likede bulundugunu ilan etmek, 2 -
Katlantlan agir fedakarllkhm rnillete 
izah etmek icap ettigi zaman bOyle bir 
rnilracaat yapllabilir. 

Ufak tefek hftdiselerin idame ettigi 
asabiyete ragmen bugiln Sildetlerle 
milzakereye b~lamak iizere saglam 
bir esas bulmaga c;ah~hyor. 

Viyana radyosunun <;ek 
lisanile netriyab 

Prag 4 (A.A.) - Viyananm Alman 
radyosu dun a~am ilk def a olarak 
<;ck lisanmda n~riyat yaprnI~tlr. 

Spiker, ~vesinden sarahaten Alman 
oldugu anl~llan bir kadmdl. Milli bir 
<;ck vecizesl olan cHakikat galebe ~a-

lacaktir, sozilni.i nutkuna mevzu ola
rak intihap eden spiker, Qekoslovak
yaya ac;Ikc;a hilcum etmemekle bera
ber, bu veclzeden ~yan1 istihza netl
celer c;1ka.rmaga gayret etmi~tir. 

Lindbergin B. Benesi 
ziyaretine ehemmiyet 

veriliyor 
Lomira 4 (A.A.)- Sunday Dispatch 

gazetesi, Lindberg'in diln Benes'i zi
yaretile Vasati Avrupadaki vaziyet 
arasmda blr yakmllk gormektedir. 
Bu gazete, Moskovadan gelen ve ya.
rm Londra'ya gitmeden evvel Paris'e 
ugnyacak olan Lindberg'in Prag'da 
<;ek Harbiye Naz1rile, Erkamharbiye 
reisile gorii~tilgilnii de kaydetrnekte 
ve Benesin Lindberg yamndan c;1kar 
~Ilonaz, lord Runciman'1 davet ede
rek kendisile kirk dakika kadar gO
~tilgunii ilave eylernektedir. 

Henlein alkitlar aras1nda 
evine dondii 

Prag 4 (A.A.) - Henlein dun ak
~am halkln alkl~lan arasmda · Asch 
~ehrine gelmi~tir. Hudutta Henleln 
Sildet mmtakas1 ~efi ve partinin ma
halli ~efleri tarafmdan kar~1lanm1~
br. Mumaileyhin bindigi otomobll 
~brc girdigi zaman kadmlar ve gene; 
klzlar yolun i.istilne c;ic;ekler atm1~
lardlr. Otomobil giic;liikle halkm ara
smdan g~erek Siidet ~finin evinin 
onilne gelrni~tir. Henlein taraftarlan
mn ISrarlI alkl~lari kar~ismda balkon
da gorilnmek mecburiyetinde kalm1~-
br. · 

KOy i$1eri yeni ba$tan 
tanzim ediliyor 

Hiikumet bunun i~in 175 maddelik 
bir kanun haz1rlad1 

Ankara 4 (Telefonla) - Hi.ikumet 
programmda en geni§ yeri alrm§ olan 
koy mevzuu i.izerinde lti.zum gori.ilen 
tedbirlcri ihtiva etmek il.zere tanzim 
edilip Kamutaya takdim edilmi§ olan 
muhtellf kanun projeleri, dahiliye en
cilmeninde tetkik edilmi§ ve bunlar 
tevhid eclilerek 18 bOlilm vc 175 rnad
deden milrekkep yepyeni bir «Koy 
kanunu11 projesi ha1Jrlanm1§tir. 

Kamutaym bu devresinde <;1kmaSI 
rnuhternel olan yeni projenin kanun
la§masmdan sonra, koye aid biitiln 
i§ler ve ~lI§malar planlR§mI§ olacak 
ve koy idaresi, yeni projenin koymak
ta oldugu bugUnku icaplanna uygun 
§artlar iQinde tekevviln edecektir. 

Koy idaresi muhtar, dernek ve en
ciirnendcn terekkilp edecektir. Muh
tar ve dernek azalan koy sei;menleri 
tarafmdan seQilecektir. Encilmende, 
demek tarafmdan yilda blr kendi aza
lan arasmdan se<;ilecektir. Muhtar 
hem demegin, hem encilmenin ba§t 

Irk siyaseti 
----

1t..aly1. akademiai de bu mesele 
ile me~gul 

Roma 4 (A.A.) - italya akademisi 
fi'k siyaseti sahasmda at1l bir vaziyet
te kalrnak istemernektedir. Akaderni 
1iyaseti taraf mdan te§kil edilcn bir 
kornisyon Roma devrlnden §imdiye 
kadar geQen asirlar zarfmda yahudilc
r ln italyan hayatmda yapt1klan t.e
siri tedkik etmege memur edilmi§tir. 

Komisyonun raporu 20 sonte§rinde 
akademinin yildonumilnde okunacak
t1r. 

Ezinede elektrik tesisall 
Ezine (Ak~am) - Ezine kazas1-

nm elcktrik tesisatl sekiz ayda ik
rnal cdilrnek ~rtile 28, 750 lira ya iba,. 
le edt:m~itir. 

olacaktir. Bu kanunla veya b~a ka
nunlarla koy idarelerine verilen i§lerl 
gormek ve gordilrmek rnuhtann, der
negin ve enciimenin vazifeleri olacak
tlr. 

oy muhtan ile koy dernegi azalan
run se<;imi dort y1lda bir birincite§rin 
ayi ic;inde yap1lacak ve ikincite§rinin 
ilk giinii i§e b8§hyacaklard1r. Miid
detleri biten rnuhtarla dernek azala
nrun yeniden seQimi caiz olacaktir. 

Liizwn gorillen yerlerde Bakanlar 
heyeti kararile rnuhtarlarm valiler 
tarafmdan tayinine miisaadc edile
cektir. 

Maarlfe aid i§Ierde blr ilk tedrisat 
rniifetti§i ve diger hizrnet vekaletle1ini 
memurlarmdan biri bu heyctte aza 
mernurlanndan biri bu heyetete dza 
olarak bulunacaktir. 

Vekiller bu heyete reis se~tikleri za
ta koy i§lerinde kayrnakam salahiyeti 
ile hareket etmek salahiyetini de ve
rebileceklerdir. 

Nease nehri tast1 
F eyezan civarda biiyiik 

hasarat yapb 
Breslav 4 - Son giinlerde t~an Ne

ase nehri yaval? yav~ inmege b~
lanu§t1r. Feyezan miihim hasarat yap
IIl.1§ ve bir QOk evler yik1lrru§tir. Ni.ifus
ca zayiat olmad1g1 soyleniyor. Siliz
yada blrQok yerler sellerden blrer ada 
~eklini allm~tir. 

Afyon Halk partisinin 
hayirh bir tetebbiisii 

Afyon (A~am) - Part1 binasmda 
haftarun muayyen iki giinilnde bir 
tibbi muayene ye1i ~1lm1~tir. Fakir 
kimselerin tedavi ve ilaglannm teml
ni rnaksadlle yaptlan bu hayirll i~te 
memleketimiz miltehass1s doktorla,. 
nndan istif ade edilmektedi.,. 

• 

Halk bankasi 
bugiin af iligor 

Ba1vekilin bugiin bir nutuk 
soylemesi muhtemeldir 

Ankara 5 (Telef onla) - Halk Ban
kasi bugiin B~vekil B. Celhl Bayar 
tarafmdan meraslmle ac;Ilacaktir. 
B. Celal Bayann> bankarun ve Halle 
sandlgmm faydalan hakkmda bir 
nutuk irad etmesi muhterneldir. Ev
velce bildirdigim gibi Ankara Halk 
sandlgi da gene bugiln Halk banka
slle birlikte ~ilacaktrr. Ankaradan 
sonra istanbulda da bir Halk sandl
g1 agtlacaktir. -----

S1vas kongresinin 19 uncu 
y1Idoniimii 

S1vas 4 (Ak~arn) - Atatiirkiln S1-
vas kongresini ac;tigmm on dokuzun
cu yildonilmii olan bugiln, co~kun te
zahilratla kutlanrn1~tir. Halk gilndilz 
ve gece ~enlikler yaprnI~, o biiyilk 
gi.inii bir daha y~arru~tir. 

Kongren.in toplandlgi tarihi sa
lon gezilmi~tir. Biiyiik 6ndere min
net ve ~iikran telgraflan ke~ide edil
mi~tir. 

Suriye Basvekiline 
suikasd fasavvuru ----

Y akalanan dort kiti ciiriim
Ierini itiraf ettiler 

~amda ~tkan Elin~a gazetesinin yaz
d1gma gore Ba§vekil B. Cerni! Mar
dam ve Meclis reisi Faris Huriye sui
kasd yapmak istiyen bir .komite ke§
!edilrni~tir. 

Suriye vatanperverlerinden Nezih 
Mileyyet beyin riyaset ettigi iddia edi
len bu komite azasmdan Halit Fiyo
mi, Hiiseyin Baytar, Zeki Mansur. 
Nedim l:?ehap namlannda dort gen~ 
tevkif edilmi§tir. Bu gen~ler kendile
rine atfediJen cilrmii itiraf etrni§ler, 
Cemil Mardarnla Faris Huriyeyi ol
dilrmck istediklerini soylcmi§lerdir. 
Bunlardan Nedim ~ehap ve Zcki Man
sur ge<;enlerde Cemil Mardamm oto
mobil.ine at1lan bombay1 da kendile
rinin atrm§ oldu~unu soylem~lerdir. 

Nezih Milcyyet tagayyilp etmi§tir. 
Suikasd te§ebbiisil ile alAkadar daha 
baz1 kirnselerin tevkif edileceginden 
bahsediimektedir. 

Filistinde vaziyet 
vahimle~ti 

Asilerle Hiikumet kuvvetleri 
ara11nda ~arpi§malar oldu, 

18 olii var 

Kudiis 4 (A.A.) - Filistinde vazi
yet, bu sabah vahamet peyda etmi§
tir. Asilerle hiikurnet kuvvetleri ara
smda VUkua gelen bir c;arp1~mada on 
dort Arap, milnfedd tecav\.i.zler s1ra-
51nda ilttii Arap ve biri Yahudi olrnak 
ilzere dort ki§i olmil§ ve biri Hayfada 
blr Yahudi gilmriik memuru olmak 
uzere iki ld§i de agir surette yaralan
m1§tlr. Bir 'tOk Yahudi diikkanlarm
da yangm c;1kanlm1§br. Lide ile Hay
! a arasmda bir mar§andiz treni de 
devrilrni§tir. 

Macaristanda 
mecburi askerlik 
Batvekil, mecburi askerlik 

hizmetinin tesis edilecegini 
soyledi 

Ramide esrarengiz bir 
cinayet meydana ~1karild1 

Ref ahiyeli Mevludii oldiirerek 
kuguya atanlar ara~t1r1/1gor 

Zab1ta; diln esrarlI blr cinayet ta.h
kikatma el koym~ bulunmaktad1r. 

Ramide RuSQuk caddesinde 34 nn
marall evin, buyiik bir bahQesi vard1r. 
Bu bah~ede de yirrni iki metre derin-

• uginde bir kuyu mevcuddur. Diln ak
§arn iizeri, bu kuyudan mtithi~ bir ta
affiln int~ar etmekte oldugunu du
yan ev halkl, derhal mahallt zab1tasma 
haber vemtl~ler, Jandarma ayni za
rnanda da miiddeiumumiligi haberdar 
eylemi§tir. Kuyu pek derin oldugnn. 
dan hususi tertibatla R§agiya adam 
indirilmi§ ve bu adam, bir cesedle kar
§IlR§mt§ oldugu cihetle, cescd baglana
rak yukan Qekilmi§tir. 

Cesedi muayene eden doktor, bunun 
uzun miiddet evvel kuyuya atllmI§ 
bulundugunu beyan etmi§ ve ilzerin
de otopsi yap1lmak iizere Morga nak
line liizum gosterrni§tir. 

Cesedin hiiviyetinin tahkiklne giri
§ilrni§, bu adamm, o evle alakas1 olan 
bir kimse bulunmad1g1, haricden bu
raya getirilerek kuyuya atilm1§ oldu-

gu tesbit edilmi§tir. Cesedin tamnmaJ 
bir hale gclmi§ bulunmasma ragmec, 
civar, kil~ilk bir rnahalle olmas1 dol.l; 
yislle hadise derhal §ayi olunca; bU 
ada:rmn bir muddet evvel, Ramide 
Top~ularda oturan ve bir arallk kay
bolmu§ Refahiyeli MevlUd oldugu ta
ayyi.in etm~tir. Refahiyeli Mevludun 
uzak yakln bir kimsesi bulunup bu· 
lunmad1gi ara§bnlrnI§sa da, buluna· 
marm§, yalmz kar151 ~iikriyenin, bun· 
dan bir milddet cvvel, Sabanca koyle
rinden birine gittigi tesbit edilmi§tir. 

Hadise tahk1katmm adli safhasina. 
el koyan milddeiumumi muavini :a. 
Turgud, Mevludun kansmm Sapan· 
cadan §ehrirnize getirilmesine lilzwn 
gormil§ ve keyfiyet Sapanca zab1ta· 
sma bildirilrni~tir. 

Esrarengiz bir cinayete kurban gi· 
den MevlUdun cesedi Morga kaldlnl· 
mI§tlr. 

Kansi §ehrimize getirilerek sorgu• 
ya gekilince facianm karanhk safha· 
lanrun aydmlanntaSI muhterneldir. 

Sou dakika 
Cobels "Almanya boyun 

eQmiyecek,, diyor 
Alman Propaganda 
Naz1nn1n bir nutku 

~tutgart 5 - Alrnanya propagan
da nazm B. GObels, ecnebi memle
ketlerde y~1yan Alman.lar kongre.
sinde irad cttigi bir nutukta dernill
tir ki: 

- cDii~rnanlannuz1 ' tan1yoruz. 
Dii~manlarm da bizi en nihayet ta
ruyacaklanm umid ediyoruz. Biz, biz
den evvel Almo.nyay1 idare edenler 
gibi degiliz. L<>ndrada ve diger yer
lerde Almanyayi ne yapmak istedik
lerini biliyoruz. Fakat diinya bilme
lidir ki Almanya boyun egmiyecek
tir» 

Lord Ha/if aks 
Londraga dondii. 

Kral Faruga suikast 
tafsi18t1 

Suikast~1 20 ya11nda 
Suriyeli bir hukuk 

talebesidir 

Kahirc 5 - Kral Faruga diln ya· 
pllan suikasd hakkmda ~u milt.em· 
mim tafsilat almrru~tll': 

Suikasdcl, yilzme havuzunun ya· 
nmda bulunan binanm darnmda. 
bulunuyordu. Krala damdan ate~ et
~. fakat isn.bet ettirememi~tir. Sui· 
kasdcl derhal tevkif edilmi~tir. Ken· 
disi Suriyelidir, ad1 Kafadlr, yirrnl 
y~mda ve Kahire hukuk !akiilte
sinde talebedir. 

Lehistan, Fransaya ne 
zaman yard1m edecek? 

Siidetler sekiz taleplerinde' Fransa, Almany~ya hiicuJJ1 
. ederse Leh1stan 

1srar ed1yorlar kan§mtyacak 

J,ondra 5 - Hariciye Nazm I.Ord 
Halifaks diln pazar tatilini keserek 
Londraya donmii~ ve dogruca Hari
ciye Nezaretine giderek hariciye rne
murlan ile gor~mii~, Runcimanm 
mil~viri B. Watkinln, B. Henleinle 
yapt1g1 rnillakata aid raporunu oku
mu~tur. 

Pragdan gelen haberlere gore diln 
Sildet rnintakalarmda ekin bayra
m1 kutlannu~tir. Soz alan Sildet ~e!
leri ~u sozleri soylerni~lerdir. 

- Sulhii istiyoruz. Fakat Karlsbad 
kongresinde ittihaz edilen sekiz ka
rann isafmda 1srar ediyoruz. Bu, 
son soziimilz degildir. • 

lsparta muallimleri Samsunda 
Sam.sun (A~am) - ispartadan 

~ehrimi:zie 70 ogretmen gelrni~ ve me
rasimle istikbal edilmi~lerdir. Ogret
menler evvelce haz1rlanan lisede mi
safir edilmi~lerdir. A~am Halkevin
de ~reflerine bir danslI gay verilmi~
tir. 

Va~va 5 - Siyasi m~ahidlerlt> 
!ikrine gore Fransa, dogrudan do~· 
ruya Almanyanm tecavilzilne ugrat
sa Lehistan yard1rnina ko~akt1r. 
Fakat ~ayet Fransa, Qekoslovakya 
ve yahut Rusyaya olan taahhiidleri· 
ni yerine getirmek iQin harbe ka.rl" 
~irsa Lehistan mildahale ve yard1Ill .. 
da bulurumyacakbr. ----

Armuro vapurunun 
ankaz1 ~1kanllrken 
Vin~ten diiten par~alat 

iki kitiyi yaralad1 

Budape§te 4 (A.A.) - TR§rada bir 
nutuk soylemi§ olan B. imredi, son 
bahardan itibaren mecburi askerlik 
hizmetini tesis edecegini beyan etm~
tir. Milli spor cemiyetleri, mecburi 
askeri haz1rhk cemiyetleri haline ge
lecektir. Askeri hizmeti ifa etmi§ olan 
askerler, endaht cemiyetleri halinde Otobiiste yang1n 
gruplar viicuda getircceklcrdir. f?ofOr Alinin idaresindeki 3297 nu-

~anakkale (Ak~) - Gegen se-
ne Franko denizalt1 gernileri t,a.ra .. 
fmdan Bozcaada yalonmda batmleJl 
ispanyol bandlrall Armuro vapurU· 
nun ankaz1 glkanld1g1 srrada vil'l~ 
fren garklnm kmlmas1 ve sapanJil 
bo~rnasile par~alardan bir ]tag! 
kurtularak orada galI~makta oleJl 
Bozcaadall Hasan kaptamn ba§lna 
ve inebolulu Mehmed oglu Hidaye
tin de bacagma isabet etmi~r. ga. .. 
san kaptan b~mdan ve yiizilndeJ'l 
derin bir yara alm~ Hidayctin de ba.-B. imredi, italya ve Almanya ile marah Sirkeci - Rami otobilsu diln 

olan miinasebetlerin takviye cdilmi§ ak~am TopQuln.ra geldigi bir s1rada 
olduguna i§aret etmi§tir. Mumaileyh> i;;ofor ye1indeki bcnzin sifonunun 
Macaristarun Kiic;iik itilaf ile rnilna- patlamasile yangm g1krn1~, itfaiye ye-
sebetlerini normalle§tirmek hususun- ti~inceye kadar ~0!01· mahalli kami-
daki az.mini tekrar etmi§tir. 1 len yanrru~tir. 

ca.gi kmlrn1~tir. it 
it~ jandarma komutaru bemen b 

motor harekct ettircrek yaralil1111 

<;anakkale mcmleket hastanesiJlB 
sevketmi~tir. 



MUHABiR MEKTUPLARI: -Arifiye egitmen kursunda 
neler mii1ahede edilir? r R ERL 
Adapazan (Ak§am) - istanbul • 

Mka.ra tren hattmdan Adapazanna 
ayn1an yolun en goziiken ve gilzel 
bir yerinde yerl~ bir bina goze 
carpar. Yakl~tlk~a oradaki. toplu· 
lugun c1VlltJ.lan, i~iligi kulaklan 
doldurur. 

Buras1 Alifiye Egitmenler kursu .. . 
Ortallkta kimseler goziikmuyor .. . 

Aiuhakkak herkes i~inin J:>a~mda.. 
egitmenlerin kendi emeklerile mey· 
clan.a getirdikleri, kenarlan ~im ve 
~iQek tarhlarile silslti ~kll ve lrum 
d~enml~ kursun bahgesi sizi kar~1-
liya.n ilk b~ .. 
Nobet~i egitmenin ~abucak ul~· 

t1rd1gi haber ilzerine kursun degerli 
\'e ~all§kan direktorii B. Sabri Sal
tnania kar§ll~yor ve ~1yoruz. Qok 
g~meden egitmenlerin §efi millett~ 
13. Dilndar blr los.un ogretmen arka
d~ar etrafmuz1 ahyor. Hepsinde al~
ka ve memnuniyet... KonU§mamiz 
hemen ziyaretin gayesi olan egitmen
ler movzuuna intikal etti. Yurdumuz 
koyliisiinli dil§ilnme ve kalkmmasma 
esas olan bu irfan yuvasmm derin 
bir feragat ve bagl11Ikla gall§an ida
teci ve og?-etmenlerinden ahnan iza
hat dinlendik~e doyulmuyor. Hele 
eg1.tmenlerln hakiki faallyet sahasma 
gidUerek gozle gorillen bu b~ 
kar§1Sinda insanda derin bir iftihar 
beliriyor. Daha kap1dan girerken gO
liilen titiz bir temizlik kursun her ta
tafinda goze ~arp1yor. Egitmenler 
gruplara boliinm~, her grubun ba
~Inda bir b~ ogrctmen ... A~1k hava
da kiiltiir dersle1ile m~guller .. prog
l'amlara gore ogleden sonra da ziraat 
'tatbikat1 yapacaklar. 

Bekir esnaf avi 
lki aya kadar 

Eminoniinde in~a
sina ba~lanacak 
ilerlde ihtiy~ nisbetinde adedinl 

arttmnak i.izere ¢md.ilik 300 bekAr ve 
esnaf i~ln blr bannma evi yaptmlma
s1 kararl~tml~1. 

:Emiaf cemiyeUeri m~terek yarchm. 
heyeti bu hususta tedkikatma devam 
etmekredir. Bannma evlerinin i~
sma nc vakit b~anac$ katiyetle 
malfun deglldi. $imdiye kadar ya· 
pllan tedkikat bu ~in miimkiln oldu
gu kadar klsa zamanda ikmali ltizu
munu ortaya koyrn~tur. Bunm1 ilze
rine ilk bannma evinin Eminonii cl· 
varmda miinaslp bir yerde iki aya ka
dar ~asma ~lan.mas1 kararl~t1· 
nl~tir. 

Esna! cemiyetleri umumi heyet top
lanh.lan yaptlarak mil~terek yardun 
heyetinin bannma evleri haklandaki 
kararlan umumi heyete bildirile
cektir. Cemiyetler, bti~elerinden yar· 
dim yapacaklard1r. Bu yarchm bann
ma evlert i~in bir defaya mahsus ola
cakbr. Qilnkii evlertn masraf1, bekftr 
esnaftan almacak ayllk ciizi iicretle 
kar~llanacaktir. 

-----
Kalaya1z kaptan zehirlenme 

Usktidarda KJ.Slkbda oturan bayan 
Ay~e evvelki giln kalays1z kapta kay
natbg1 siiti.i i~erek zehirlenmek ala
meti g&tenrllijtir. Kadm hastaneye 

Hakli ~ikagetler 
Vaktinden evvel gelen 

Romanya vapuru 
Bu cum.a giinii, bir <;ck kim

seler, Romanya vapurlari idare
hanesine, telefonla veya bizzat 
mib'acaat ederek sormUflardir: 

- iskenderiyeden vapurunuz 
ka.f;ta gelecek? 
~u cevap verilm.iftir: 

- Dort burukta. 

Boyle btr vaziyette insan ne 
yapar? Ya dOrdii <;eyrek ge<;e a.og. 
rudan do§ruya iskelR:ye iner. 
Yahut ta manzaralz bir nokta
da oturarak gozlerini Saraybur· 
nun.a diker, beyaz gem.inin goziUc
mesi.ni bekler. Bazan da vapur
lann bir kag saat gecikmesi vaki 
oldugu ~n orada altilara kadar 
oturur. 

Fakat i$in ganoi: Acenta tara· 
fm.dan dort buqukta geJ,ecegi bil
d.irllen ·vapur, dOrtten <;ok evvel 
gelm.4 meger! Yolcular, beyhude 
yere, nhtimda kendilerini istik
bal edecekleri aramt$lardir. Bun· 
lann ekserisi dil bllmez, memle
kete. yabanci insanlardir. ~~r
~lardir. 

Bir acentanm b(jy~ bir $ev 
yapmasi. yahut vapurun muay
yen saatten, evvf!l gelmesi ne de
mektir? V. 

Binanm arka tarafmda egitmenler 
'tarafmdan i§lenm~ dikkate deger ~e-
§itli bir sebze bah~esl .. buraya her §ey Bir ~ocuk otomobil altmda 
ekm~ler. • d 

Koylillerimizin kafasmda kotii bir E3.;af hastanes1n e agir aurette yaraland1 

kalchnlmI~br. 
Besi ktasta bi r kaza 

2ihniyetin yerle§tigini hepimiz biliriz. ~for Hilseyin, idaresindeki oto-
'-'almz mis1r veya bugday ekmek... Dit tedavi klinigi tesiaine rnobil ile B~iktw? tramvay cad· 
l3~ka bir §ey ekmezler. Qiinkhii ~ok batlandi desinden g·e~erken yolun bir tara-

Halk sand1klar1 
llki Ankarada, 

ikincisi lstanbulda 
kurulacak 

Ankara ve istanbulda kurulmas1 
kararISitmlan Halk sandlklan bilyiik 
alAka uyan~tir. ilk Halk sandlgi 
Ankara, ikincisi de ~ehrimizde a.Qtla
caktrr. Bunlann f aaliyetlnden elde 
edilecek tecriibelere gore Sanchklann 
adedl arttmlacak ve biltiln rnemleke
t.e ~ edilecektir. 

Halk sanchklan, admdan cla anla
$llacag1 iizere, halka kred.i temin eden 
blrer rniiessese mahiyctinde i~ gore
ceklerdir. Bilhassa kti~i.ik esnaf, Halk 
sand'1klan te~kil edlldikten sonra kre
di bulmakta rn~kilftta raslam1ya
caktlr. 

Kil~ilk esnaf arasmda kredl koope
ratifleri ~kili uzerinde yakm vakte 
kadar bir cereyan mevcuddu. ~ilphe
siz esnaf bu kooperatifi, muh~ ol· 
dugu krediyi temin i~in viicude ge
tlrmek isUyordu. Halk sanchklannm 
~kill. karan iizerine esnaf blrlikleri 
kooperatiften vazg~mi~lerdir. 

Bazi kimseler Sanchklardan kolay
ca kredi temin edilip edilemiyecegt 
keyfiyeti iizerinde tevakkuf etmlJ?ler· 
dir. Alftkadarla.nn verdigi izahata gO
re, Halk sanchklanndan kredi temi· 
ninde hi~bir mil~ki.lata raslarulm1ya
caktlr. Sanchgm kredi temini nizarn
na.mesine basit formaliteler vaz'1 su
retile her tilrlii miiski.lAt bertaraf edil· . . 
rnektedir. 

Toprak mahsulleri of isi 
B. Hamza Osman vekaletle 

temas i~in Ankaraya gitti 
verimli olan topraklarumzda er §e- fmdan diger cihetine ge~mek isteyen 
Yin ekilerek yetl§ecegini tecriibe et- 13 Y"'lltnda Hiisnii ogylu Kemale carp. T k ah ll · f · i1 
:rnemi§ler ve ogreten de olinainI§tir. Cagaloglundaki Esnaf hastanesin· mit!t-::. opra m su en o is1 umum m • 

iril " .... diirii B. Hamza Osman dun ~am k~ahc;enin sol tarafmda geni§ bir te§- de bir de di~ klinigi viicude get+,,..,: Kaza pek feci olmu§, otomobllin on Ankara.ya gitm~tir. Umum mildtir 
lA.t derhal dikkati celbediyor. Asrt mesi kararl~tmlrm~ti. Klinigin .,..,.,.. tekerlegi altmda kalan ~ocuk muhteli! iktisad VekAletue yeni kurulan ofis 

~rneslcrde cins tavuklar ... Muhtelif kilinc bll-'?lanmi~ ve bir ~ doktoru yerlerinden ag1r surette yaral8.Illill§t1r. ~leri iizerinde temaslar yapacak, dl-
av§anlar, gtivercin kulilbeleri, tale- tayin edilmi~tir. DiJ? tedavi ve rnua- Kernal derhal ~i~li Etfal hastanesine rektif alarak iki giin sonra tekrar ~eh· 

benin sira ile nezaret ederek rasad yenlerine de yakmda b~lanacaktir. kaldmlm1§, §ofor yakalanarak kaza P.t- rimize donecektir. 
i§Iertn1 ogrendikleri kiii;ilk bir rasad- Diger taraftan Esnaf hastnesinin ra:fmda tahkikata ba§lannu§t1r. 
hane ... Biraz ilerisinde kulu~ka ma- noksan filetleri de sipari~ edlinl~tir. istanbul te~ilat1 faaliyete g~mi~ 
kinest.. talebenin bizzat ~1karchgi clv· Hastane bah~esinde yapilmas1 ka- Kamyon ~arpb olan ofisin merkez te~kilftt1 henliz 
Civler goriilecek bir atem .. her i§, her rarl~tmlan paviyonlann in~asma, ~ofOr ibrahim, idaresindeki kam- ~e b~Iamann~tlr. Ankarada toprak 
Program velhasil ogretilen her §ey esnaf cemiyetleri blit~elerinin yard1m yonla evvelki giin Galatadan ge- mahsulleri ofisi um.um rniidiirliigil 
Sozae kalm1yor, fiile getiriliyor. Bu faslma 939 senesinde koyacalUan Qerken Cavid isminde bir adama i~in bulunan binada hB.ZJ.rhklara 
§ekn ~alI§ma, muhakkak daha verirn- tahsisatla ba~lanacaktir. Bu suretle ~arpml§, sag ayagmdan yaralanmas1- b~lanrml}tir. B. Hamza Osman bu 
li ve daha anlatI§h ve egitmenlerin Esnaf hastanesi gclecek sene daha na sebep olmU§tur. Cavid tedavi altma hususta ta tedkikat yaparak mer.. 
SCviyelerine tam uygun bir tarz te§- geni~ ihtiyaca cevab verecek bir ha· ahrun1§, §Ofor yakalanm1§tir. kez te~kila.tmm bir an evvel faali-
kil ediyor. Binaenalcyh kursun hangi le sokulmu~ olacakbr. yete ge~mesini temine ~a11~cakbr. 
Ctirntesi t.izerinde durulursa durulsun, Bir sarhot rezalet ~ikard1 

t I. b ahim , Diger taraftan, bugday i~eri ofise gorUiecek, raslanacak her ic:in sahibi Yazma ve dokuma tezga"' hlari Kmalladada o uran r ogitu d .
1 1 

. 
"' · verildiginden mev-cu s1 o ann Zi-Olllar... bgy retmenlerinin en ufak di- Thsan evvelki ak~am raloy:i biraz f az-

iktisad Vekaleti Sanayi Umum mii- raat bankasmdan, toprak: mahsulle-
tektif ve ir§adlarile meydana gelen tt t I te Ah la ~irm1~ ve sarho~ olarak Adada do- n· of1's1'ne devn· muamelesine siiratle 
bu yigy ill f t!ler karl!1smda egitmenleri- diirltigi.i memleke e mevcu e zg • la~aga ba§laml§t1r. :thsan sarhO§luk 

"' "' lanrun 1slah1 etrafmda tcdkikler yap- devam edilmektedir. !ni~in yarmki vazlfelerinde muhak· saikasile rezalet c;Ikard1gmdan polislt:r 
kak ba§anll olacaklarma iman etmek maktachr. Anadoludaki el tezgahlan- tarafmdan yakalanarak hakkmda ta- Teselliim heyeti a.ym on ~e 
laztm. run islah edilmesi kararla§tmlm19tir. kibata b~lanm~t1r. kadar bu ~i bitirmege ~ll~akt1r. 

6gie olm~ .. kursun zili, sesinl bu- Sanayi um um mildilrliigu, bu maksat- Yenlden bir ~ok yerlerde modem sl-

IL ..... ~ .... II 
Esmerlere iltif at... 
Ban memleketlelde, her nedeme e.

merlere k~ ragbet pek l•rlaclu. Bil· 
hassa ~ann pek bol oldqiu yer
Ierde esmerlerln dildiikleri pek oter. 
Meseli Almanyada, ingilterede, Amerio 
karun ~k tarafiarmda esmerlere u. 
tifnt pck fazladll'. 

Ne\1·orkta bir tiyatroda bfr l'Ovii sq, 
retm~tim. Sahneye dilnyamn en gii• 
~I ~m1an ~Ilayor, erkekler pek al· 
din§ etmiyorlar. Fakat en sonunda 
sahnede bir esmer beliriyor. Sen misin 
sahneye ~tkan? 

Erkekle.r esmerin etrafmda fmJ fml 
domnege bqbyorlar. Esmere ne flirler 
s0yleniyor, ne §81'1War ••• Son saman
lanla dikkat ettim. Bbde de esmerlen 
kaq1 iltifat pek f•••apa. 

Dikkat ediyorum. Hemen biitiln flll'
lnlar esmere dair ... Radyoyu •91D& 
Evvela: 

«Esmer bugii.n aflamlf, Yi.irefiml 
dagJ~ ••• » §arkua arkasmdan: 

<1Esmerim gitti gelmedi. fnere UJ• 
du gelmedi.n Onun arkasmdan: 

c1Hey esmer, esmer esmer ... Bellnde 
altm kemer .. n Bu bltince: 

<cBir esmere vuruldum. Gam l~hMle 
yogrwdum ... » tiirkiisti. .. 

Hemen her §arkmm arkaandan llir 
esmer ~Iklyor. Esmer, esmer, miitema
diyen esmer ... 

Pllijlanla kapkara y•nanlan pnliik
~e: 

- Acaba kararmak l~ln neclen ba 
kadar ~1yorlar? dlye dGftiniir du
rurdum. 

Meger giine§ altmda, lmgm kumun 
fizerinde yat1p kamdmamn, Tiicttdle
ri karartmarun sebeltl V&l'DUf. Elimer
lere k.aJ1i bu kadar Dtifat ~nlma 
tabii hemes viicudiinil lmartar. 

Biltiin iltifat esmer1ere g&dertUn
ce beyazlann pabucu dama at.Ida. 

Halbuki bizim eski tlirlere, e&kl 
amensurelllere balons. 

Hep pamuk gibi beyaz tenU sevglU. 
lerden bahsedilir. Bunlann basreti ~ 
kilir. Acaba zevklerirniz mi detfftl der-. . ., 
Slll~ •• 

Hikmet Feridun Ira 

Silahtaraga - Karaaia~ yola 
Silf1htaraga -~ yolunun ta

miri kararlB§tmlmlftlr. Yolun ihalesl 
bu aym on dokuzunda yapllacaktir. 
Kl§ mevsimi yaklqt1gmdan tamir ill 
silratle ikmal edilecektir. 

Hava seferlerinde deiitiklik 
Devlet hava yollan sefer progranun. 

da degi§lldik yaplll1Jt1r. CUmartesl 
giinleri Ankaradan tstanbu!a 16 da ya. 
p1lan sef erler badema sabah saat 8,38 
da yapllacaktir. 

T atdelende yeni teaiaat 
Ta§delen membamda yapllan yenl 

tesisat bitirilmi§tir. Almanyadan getl· 
rilen makfueler yerlerine konmlJI, ba 
suretle TB.§delen, m~m t.eslsab hari 
bir memba haline .aokulm\qtur. 

lundugumuz yere kadar yeti§tirdi. la tezgA.h sahiplerine yardunlarda bu- Otomobil motoaiklete ~arpti lolar vlicude getirilmesi kararl&..'}b-
Egitmenler on bah~ede toplan~ lunacaktir. ~for Mehmedin idaresindeki oto- nlnu~br. S1cak au ile elleri yancli 
lar... Klyaf etleri beyaz ve yeknasak, mobil Bomonti civanndan silratle B~ikt~ta Ortab~ oturan 0.-Mersin liman1 hiikumetre K I K • al"·cta v·--au kuma§lan yerli Kandlra bezlerln- Y gec;erken Ayvansaray, c;iragan sokat- 1z1 ay ermes1 man evvelki geoe Pang w aou.&· 

den ... Hepsinin ytizleri kanh kanll... salln abnacak gmda oturan Yorgiye aid motooiklet- Klzllaym Kermesi on eylfilde Tepe. nin dil.kflrunda i~kembe ~rb&Sl i~tik· 
Sevimli insanlar ... Dizilmi§ler yemege Son glkan bir kanuna gore, iktisad le ~1.~n11~t1r. bq1 bahc;esinde bqllyacaktir. Avrupa- ten sonra muslukta ellerinl )'lkarken. 
gidlyorlar. Biz de onlara kabldlk... VekA.letl, Mersin liman ~irketi hissele- Motosiklet devrilmi.§ ve gerek oto- dan tarurunl§ artistler celbedilmi§ ve delikli tq1n kenanndakl l~ 11cak SU 
lier biironun yemek rnasalan ayn ay- rini satm almaga karar vermi~tir. mobil, gerek motosiklet ehemmlyetli burilann bir klsrru yola ~lknu§Iard1r. dolu m~raba devrilmif ?e Osmalmn 
11 ..• Kaplar1, yemek rnalzemeleri ayn.. Bu yiizden §irket heyeti umumiyesi, hasara ugram1§br. insanca zayiat yok- Macaristandan da bir balet heyetl gel· elleri y~tir. Osman tedavi altma 

~~==~(Dev~~a;nu~~6~n;c;1~sa~hif;;;,;;;;·~ed~e~)====~~f~ev=k=a=l~=d=e=i~~=ti=m=a=a=d=a=v=e=t=ed==il=m=i~~t=ir=.==~=t=u=r.=P==ol=is==tahk===ik=a=ta==b=&§==la=Illl§====tir=.=======m===e=ktedir===·=·==-===-===-========::===~==al=1Illlll===~=t=rr=.===·==-=====--=-----=----
Bay Amoa. Erenko;rde I .. 

- Koylere ~ehirlerden fazla deger 
\terctigimizden midir nedir, bilmiyo
l"utn bay Amca, sivrisinek milcade
les1 bile kendinl ancak koylerde his-
8ettirdi... 

. . . Bir gece zahmet olmazsa bizim 
Taksimdeki: fakirhaneye te~rif edi
ver!.. Yahut Ni~ant~1 taraflannda 
bir dostu ziyarete gidiverl .• 

. . . Sivrisineklerin hiicumunu ora
lart:la goriirsiin!.. Halbuki bura.Iai:da, 
Adalarda ve diger koylerde sinegin 
sivrisi ~oyle dursun, karasi bile azt •• 

... ~ehirdeki slvrisinekler, mtma 
miicadelesi baklmmdan milcadeleye 
dc~ese bile, gilriiltii bak:nnmdan 
belediyeyi a.lAkad.ar etmeli!, 

B. A. - Oyle amma .,ehrln g(lrll
tiisii yanmda slvrisinek saz kabrl .. 



I ,... 

Iktisadi ve mali hafta 
Altro Avruoadan Amerikaya hicref ediyor. Avrupa 

piyasalannda isler duroun, tahvilat oevsektir 
'.Avrupa, biiyiik bir imtihan ge~r

mektedir- iki muhalif cereyan kar~1 
ka1.9Jya bulunuyor. Biri, f~, Cite
.kl de demokrasl cereyarudlr. 

Eflatun, bundan 2,300 sene evvel, 
l'Eta.t ou la Rlpublique (devlet veya 
cumhuriyet) !lUUllllldaki ~eserin
de, tab'1 insanide vukua gelen tema
yillat ve tahavvii1At1a mi.ivazi olarak 
devletlerin ll8.Sll bir devri daim tah
tmda rejlm ~kli degi§tirdiklerini 
anlatmi~txr. 

Avrupa kltasmda bngiin birbirile 
bu lld cerayarun nas1l mi.icadele et
Uklerini biliyoruz. Yalruz bllinmiyen, 
daha dogrusu ilk bakl~ta anl~1lnn
yan bir haJtikat varsa o da bu i~ti
mai ve siyast milcadelelerin hep ik
tisadl Amiller albrn:la viicudbulmasi 
keyfiyetidir. Dilnya kurulal! beri bu 
ooyle olm~. ilanihaye de bu hal de
vam cdecektir. Yalmz miicadele sa
has1 her memleketin kendi hududu 
dahiline inhisar ettigi miidde~e bun
dan kimsenin ~yeti olmamak Ia
zimgelirken, bir devletln, kendi re
jimine muhalif bir rejim ile idare 
olunan kom~ memleketlere dil~
man nazarile ba.kbg1, ve bu memle
ketlerin de bilmukabele o devleti 
dil§man sayd1gi i~in her ilti taraf bir
birine meydan okumakta ve biltiin 
servetlerini sila.hlanmaga sarfetmek
tedirler. Avruparun halen irae ettigi 
elim manzara budur. SilAhlanma 
yan~lan ve miltekabil tehdidler ar
tik had bir raddeye gelmi~tir. ikin
ci bir 1914 vukubulmazsa bunu s1rf 
bir mucizeye harnletmek icab edecek. . 

•• 
Yukanda izah ettigimlz hususatm 

tcvlid ettigi endi~lerin mahsulil ola
cak, bir milddettenberi Londra pi
yasasmda gene killliyetli mikdarda 
altm miibayaa olunarak Amerikaya 
scvk edilmektedir. 

20 Haziran 1816 tarihli kanun mu
clbince sterlln, 7 ,322382 gram halls 
altm1 havi olan paradlr. 18 Kii.nu
nusani 1837 tarlhli bir kanun muci
bince dolar 1,504656 gram halls al
bm muhtevidir. 

Bu iki Siklet yckdigerine nisbet 
edilince dolann sterline nazaran 
paritesi 4,866 ~lkar. Yani bir sterlin 
4,866 dolara muadildir deme.ktir. Bu 
nisbet 1914 senesine kadar, yani tak
riben bir as1r dcvam etti. Harbi umu
mt esnasmda sterlln (kagld para) 
3,50 dolara kadar dti~ii; 1925 senc-
slnde Maliye Nazm Churchill ster
llne eski itibarmi vermege muvaff ak 
oldu. Klymetini gene 4,866 dolara 
yiikseltti. Fakat 931 senesinin 21 
eyliiltinde, Almanyanm harici ala
caklan tediye etmeruege karar ver
mekle beraber dlger baz1 mali se
bebler tahtinda, ingiltere, altm esa
Sindrui aynld1, ka.mbiyosunu yilzde 
4u nisbetinde d\4iilrdil. 933 senesin
de de Amerika Blrle~ devletleri al
tm dolan o nisbette dii~iirdiikleri 

i~ln, sterlin lle dolar arasmdaki nis
bet gene 4,866 olarak: kaldl ki ii~ ta
rafl1 anl~a da esasen bu gayeyi is
tihdal ediyordu. 

Bir arahk bu parite 4,99, hattA 
(5) dolara kadar yilkseldi; bu hal, 
sterlinin daha ziyade aramldlgt za
mana tesadiif ediyordu; Amerika 
bunda bir mahzur gormiiyor, bilakis 
lii.zumunda.n fazla altina sahib oldu
gu l~ln bir mikdannm Londra yolu
nu tutm.asuu blzzat kendisi de te~
vilc ediyordu. Fakat Avrupada slyast 
ahvalin nezaket kesbetmesi tizerine 
cereyan gene degl~ti; altm tekrar 
Amerikaya muhaceret etmege ba.,la
dt. Bu sebebe mebnidir ki, parite de 
4,866 dan aynlarak elyevm 4,85 et
rafmda cereyan etmektedir. Bu, in
gillz kambiyosunun o nisbette su
kutu demektir ki Merkez bankaml
zm tesbit ettigi fiatlerden esasen 
bunu anJamak kabllclir; filhakika bir 
arahk 630 kuru~ bdar eden sterllne 
bfilen 614 kuru~ fiat bi~ilmi~ir. .. ... 

Vaziyeti umumiye itibarile A vru
pada i~ler durgun ve borsalarcla es
bam ve tahvilAt tiatleri gev§ektlr. 

Memleketimizde esham ve 
tahvili.t vaziyeti 

40 saatlik mesai kanununda tadi
lat yapllmasi yiiziinden Fransada 
yenidcn grevler aldt yiiriidii. Umumi 
gerileme neticesinde yilzde 7 bu~uk 
faizli Tilrk borcu tahvilleri 330 frank
ta, Osmanh bankas1 aksiyonlan da 
707 frank.tan 685 frankta kald1lar. 

Ankara borsasmda Unitilrkler ge
~en hafta 19,27 lirada kalmi~ iken 
cumartesi giinU 19,20 lirada kapan
<hlar. 

ikram.iyeU Ergani tahvilatmm fi
ati 96, S1vas - Erzurum tahvilatmm 
fiati de 99,50 ku~tur. Bu fiatlere 
piyasam1zda al1c1 vardtr. 

Anadolu grupunda, gegen hafta
kinin aksine olarak bu hafta hisse 
senedleri sabit kald1, ta.hviller azicik 
gerilcdi. Son fiatler: 

Hisse senedleri 24,75 lira 
Tahviller 40,85 > 
Milmesslller 35,15 > 

Merkez bankaSJ 105,25 li~da, ya.-
rim lira gerilemi~tir. 

Endilstriyel kAg1dlannuzdan As
Ian Qimento 8,15 lira etmektedir. (Bu 
fiat eks - kupondur; bu aym birin
den itibaren 90 ku~ ternetti.i hisse
si tevzi edilmi~lr). Tramvay aksi
yonlannda 1 lira gerileme var: 11,25 
lira ediyor. Bomonti 7,25 lirada sa
bittir. 

Diger bazi nominal fiatler: 
Umum Sigorta 11,25 lira; ittihadt 

Milli 21,50 lira; Terkos 6,30 lira; 
ittihad Degirmencilik 11 lira; ~ark 
Degirmenclllk 0,85 lira; Telefon 8,40 
lira; istanbul Kasablar ~rketi 12 li
ra; istanbul Rlhtrm Dok ve Antrepo 
~irketi 11 lira; ~ark Merkez Ecza 
2,65 lira; Omnlum 0,84 lira. 

Turk altim 1025 kurul?tur. 
Gayri mubadil bonolan 8,50 ku

ru~tan muamele gormektedir. 

Ml.sir Kredi Fonsiyeleri: Ge~en haf
taki gibi: 

1903 tertibl 104 

1911 tertibi 94,50 liradachr. 

Alacak yiiziinden b1~akla 
yiiziinii kesti 

Balatta oturan Yanko ile ayni yerde 
arkadB.§1 Nesim evvelki ak§am bir alr.
cak meselesinden kavgaya tutU§mU§
lar, Yanko b1~akla Nesimin yiiziinil 
kesmi~tir. 

Yaral1 tedavi altma allnm19, suc;lu 
yakalanarak hakkmda takibata giri~l
mi§tir. 

Adalar lokantaunda yangin 
istiklal caddesinde Adalar lokantas1-

run mutfagmdan yangm c;1knu§, derhal 
yeti§en itfaiye ate§i s0ndiirmii§tiir. 
Miihim hasarat yoksa da lokantanm 
4000 liraya sigortall oldugu ve yangi
nm baca kurumlanmn tutu§masmdan 
ileri geldigi anla§IlmI§br. 

Bu akfam 
N6bet~i eczane1er 

§il}ll: Osmanbeyde §ark Merkez, 
Taksim: IstJkliU caddesinde Kemal 
Rebul, Beyotlu: Tiinelde Matkovi~, 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Gala
ta: To~ular caddesinde Merkez, Kn
sun~: Miieyyed, Haskoy: Aseo, 
Eminonii : Agob Mlnasyan, Fatlh: 
Veznecllerde tiniversite, Karagiim
riik: Mehmed Fuad, Baklrkoy: Mer
kez, Sanyer: Osman, Aksaray: Yenl
kap1da. Sanm, Be~lkta..,: Vidin, Fe
ner: Vitali, Kumkap1: Cemll, Kii~iik
pazar: Necatl, Samatya: Yedlkulede 
Teofllos, Alemdo.r: Ali R1za, ~ehremi
nl: Ahmed Htundl, Kadlkoy: Sadik, 
Yelde~entnde Ucler, U.skildar: im
rahor, Heybcllada: Tomas, Bliyiika
da: Halk. 

Ber 1ece a(1k eczaneler: 
Yenlt07, Emlraln. RumellhlJan, Or
takOy, ArnavutkOy, Bebell:, Beyt.os, 
Patabahce ve Anadoluh1aannd&k1 ec
ur.eler her 1eee aclktlr. 

ERTUfiRUL SADi TEK TiYATROSU 

Bu gecc 
(SUADiYE - PLAJ) da. 

Yann: 
(TAKSiM ALTINTEPE)de 

(KAJDIAKARl§IK) 

Vodvll * 

Fran$a ile Amerikan1n 
tesriki mesaisi laz1mm1s 
Amerika sefirile Fransiz 
Hariciye Naz1r1 miihim hirer 

nutuk soylediler 

Paris 4 (A.A.) - Bu sabah Pointe 
de grave abidesinln kii~ad resminde 
bir nutuk soyliyen Amerikanm Fran
sadaki el~lsl William Bullit ezci.imle 
deml~tir kl: 

- Dilnyada taassup nidalan i~itil
digi ~u s1rada Fransa ve Amerikanm 
insan hayatmm esasll prensiplerine 
ve htirriyet, demokrasi ve sulh ideal
lerine kar~1 bagl1hklan, iki memleket 
arasmda s1kl bir te~rikimesaiyi mti.m
kiin kllmaktadir. Dilnya sulhiiniin bi
zim i~in biiyiik bir ehemmiyeti var
dlr. Qiinku bugiin patllyacak umumi 
bir harbin asirlardanberl bin m\4iki
latla elde edilen medeniyetin klymetli 
verimlerinin bir muddet i~in mahve
decegini biliyoruz. 

Ge~en 22 ~ubatta s0yledigim gibi, 
Avrupada bir kere daha harp pathya
cak olursa, Bu harbe Amerlkanm gi
rip gir:miyecegini kimse ne soyliyebi
lir ve ne de tahmin edebillrz. 

Paris 4 (A.A.) - Pointe de Grave 
abidesinin ac;1h~ merasiminde bir nu
tuk soyliyen B. Bonnet bllhassa de
mi~tr k: 

cFransa ile Amerika arasmda 
B~vekaletlerde gizlice teahhiitler, 
paktllar ve ittifaklar imza edilmesine 
liizum yoktur. Amerika halkmm his
sen bizimle beraber oldugunu biliyo
ruz. Bu itibarla hak ta bizden tarafa
dtr. Bundan evvel bizi iki kere bir1e~ 
tirm~ olan prensipler kuvvetlerinden 
bir ~ey kaybetmeml~ler, milletlerimiz 
de safiyetlerini muhafaza etmi~erdir. 
Bilakis her ~ey tarihin bizi birle~tir
digi bagla11 kuvvetlendirmektedir.> 

Daha ilkkanun 1937 de cYakla~n 
felakette Amerikanm eskl diinyaya 
yardrm edecegine kani oldugunu> 
s0yliyen Ruzveltin bu sozlerini hatir
latan Fransa Hariciye Nazm ~unlan 
ilave eylemi~tir: 

cFlrans1z zimamdarlan da Amerika 
zimamdarlan gibi harbin kabili ic;ti
nap olmad1gt miitalfi.asm1 kabul et
mem~ler ve sizin memleketiniz ka
dar bizim memleketimizin de i~tirak 
ettigi medeniyeti mahvetmek tehlike
sini g0steren bir ihtihifta bitaraf ka-
labileceklerini d\4iiinmemi~lerdir. · 
Fransa biltiln kom~Iarile bir sulh si
yasetl takip ettigi ic;in dostlugunuz
dan emindlr. gekoslovak meslesinin 
vahametini inkar etmemekle beraber 
milletlerin sulhperverane hissiyati, 
Berlin ve Prag hilkumetlerinin bey
neldilel mesuliyetlerini miidrik bu
lunmalan ve Fransa ile ingiltere ara
smdaki s1kl ve dilriist te~riki mesai 
sayesinde pa.yi tehdid eden bii
yiik tehlikclerin bcrtaraf olacagm1 
timid cdiyoruz. Her halde Fransa ak
dettigi paktlara ve muahedeler~ ve 
giri~tigi teahhildlere sad1k kalacak
tir.> 

Amerika A vrupa demokra
silerine yard1m edecek 

Vafington 4 {A.A.) - Amerikan 
zimamdarlarma gore, Hitlerin mak
sada varmak ic;in en iyi usuliin kuv
vet ve tehdid politikas1 oldugunu 
zannettigine halihazirdaki hadise
ler blr delil te~kil etmektedir. Ame
rika hilkumeti bu metoda rnukabele 
etmenin yegane ~aresi ayru ~iddete 
veya daha bilyilk bir tazyik icra et
mekten ibaret olduguna kanidir. Va
~ngton hilkfuneti, milli hislerin Ame
rikanm ihtilaf hallnde kencliliginden 
ingilterenin ve Fransanm tarafma 
~esi i~in kftfi geleceglni i~rab et
mektcdir. 

Siyasl mahfiller hilkumetin bu 
takdirde bitarafhk kanununun ne 
olacagm1 soylememek hususundaki 
israrm1, bu kanunun Amerikanm Av
rupa demokraslleline son derecede 
milessir bir yard1mda bulunmasma 
mftni olam1yacagi ~eklinde tef sir et
mektedirler. 

Diplomasi sahasmda Amerikanm 
Avrupadaki miimessilleri biiyiik bir 
faaliyct g0stermektroirler. 

Gemlikte imar plan1 
Gemlik (Ak~am) - Kasabam1zm 

Vandenberk tarafmdan deruhte edi
len imar prn.ru sekiz ay sonra ikmal 
edilecektir. 

Atatiirkle Hatay Devlet Reisi arasmd 
telgraflar teati edildi 

Ekselans Tayfur Sok:men F ransa, Suriye ve Liibnan 
Rei1iciimhurlar1na da telgraflar ~ekti 

(Ba~ taraf1 1 nci ~ahifede) 
Bay Tayfur Sokmen 

Hatay reisi 
Antakya 

Hatay Millet Meclisi tarafm
dan llatay reisligine s~ildigini
zi bildiren teJgrafllllZI memnuni
yetle aldun. 

Bu kiymetli diyann en yilksek 
makam ve vazif esini lhraz ve de
ruhte e~ olmamzdan dolayi 
sizi tebrik ederken inki~IDJ da
ima alika ve muhabbetle takip 
edecegim Hataydald faaliyetiniz
de muvaffa.kiyetinizi temenni ey
Jer ve Hataym yeni idare altmda 
pek ~k saadet ve refahlar gor
mesini yilrekten temenni ederim. 

K. ATATURK 
Hatay devlet reisinin 

telgraflan 
Antakya 2 (A.A.) - Anadolu 

ajansm.n hususi muhabiri ~ildiri
yor: 

Hatay devlet reisligtne intih~b1 
mtinasebetile Tayfur Sokmen Ata
tiirke, Fransa, Suriye ve Liibnan 
Reislcilmhurlarma 3.§ag1daki teJ
graflan gondermi~tir: 
Ekselans Kemal Atatiirk 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Bqkam 
ANKARA 

Hatay Millet Meclisi tarafzn
dan bugiin Hatay reisUgine se
<;ildigimi ve bu vazif eyi ifaya 
b~ladzgimz yilksek huzurunuza 
arzeylemekle ~ereflenirim. 

Tiirkiyenin Ulu Onderi tara
fmdan gosterilen yilksek al.dka 
ve yardzm sayesinde isti.kldline 
kav~mu~ olan Hataym Ulu $ef 
Atatilrke ve Bilyilk Millet Mec
lisine kar~i besledigi minnet ve 
~ukran ve baglzlik hislerini bu ve
sile ile de arzetmekle son derece 
bahtiyarzm. 

Vazifemin ifaSt. sirasmda yiik- . 
sek aldka ve ir~ad!anmzin esir
genmemesi dilegile candan bag
lzlzgzmz ve sonsuz saygzlanmi su
nanm. 
Ekselans Albert Lebrun 

Fransa Reisiciimhuru 
PARiS 

Hatay meclisf tarafmdan Ha.
tay reisligine intihap edil.digim-

den bu suretle bana tevdi olunan 
seldhiyetleri ele aldzgnru ekse· 
UinSt.nzza arz ile ~ere/ duyanm. 

Yukanki hususu eksellinsi· 
nizm ittzlama arzederken biltiin 
gayret ve itinala.rz bana verilen 
vazif enin ifasma hasreyliyece
gimi temin eylemek ve ayni za
ma.nda derin ~iikranlanmin ve 
H atay milletini asil Fransiz mil
letine bagliyan samimf dostluk 
hislerinin teminatmt ekseldnsi
niza beyan etmek isterim. 
Ekselins H~im Attasi 

Suriye Reisiciimhuru 
~AM 

Hatay Millet Meclisi tarabndan 
Hatay reisligine bugiin se¢ldigi
mi ve bu yiiksek vazif eyi if a ya 
bru;;lanu~; oldugumu ekselAns1m
za bildinnekle ~ereflenlrim. 

Varhgma kuv~u~ olan Ha
tay ile Suriye Cilmhuriyeti ara
smda samimi dostluk rniinase
betlerinin tesis ve idamesini kal
ben arzu ettigiml arzetmekle bah
tiyanm. 

Bu gayeyi temin yolunda ekse
lansm1zm Hatay hakkmda iyi 
kom~uluk hislerinden ve hayir
hahane miizaheretinden miiste
fit buyrulacag1m iimidile ~hsl 

saadetleri ve Suriyenin ref ah1 
hususundaki samimi temennile
rimin kabuli.inii rlca ederim. 
Ekselan!ll Edde 

Liibnan Reisiciimhuru 
BER UT 

Hatay Millet Meclisi tarafmdan 
Hatay reisligine bugiin s~ildigi
mi ve bu yilksek vazifeyi ifaya 
bru;;l~ oldugumu ekselansm1-
za bildirmekle ~ereflenirlm. 

Varhgma kav~u~ olan Ha
tay ile Li.ibnan Ci.imhuriyeti ara
smda samimi dostluk miinase
betlerlnin tesis ve idamesini kal
ben arzu ettigiml arzetmekle 
bahtiyanm. 

Bu gayeyi temin yolunda ek
selansm1zm Hatay hakkmda iyi 
kom~uluk hislerinden ve hay1r
hahane mtizaheretinden milstefit 
buyrulacagun funidile, ~ahsi sa
adetleri ve Lilbnanm refahl 
hususundaki samimi temennile
rimin kabuliinil rica ederim. 

Atatiirk, Hataya refah ve saadet 
temenni buyurdular 

(Ba~ tarah 1 nci sahifede) 

kalblerile i~tirak etmJ~ olan diinya
run dort bucagmdaki Tiirklerin bu 

istiklcll tezahiiratlll1 gozlerile gormek 
suretile de.ha yakmdan duymalanm 
~ok isterdim. Diln gcce fener alaym
da binlerce Hatay c;ocugunun b~-

lan iistilnde yiik..selen me~elerin 

Asi nehri boyunca te~kil ettigi 1~
tan zincir, Ulu ~eflerinin kendilerine 
~izdigi nurdan yolun sanki bir tim
sali, bir aksi idi. Halk ge~ vakitlere 
kadar evlere girmemi~, yru;;asm 

Atatilrk, ona minnet ve ~iikran ses
leri her dakika goklere yiikselmi~tir. 

Belediye bahr;esinde tertip edilen 
gardenparti sabahm dordilne kadar 
devam etmi~ ve adedi 500 ii bulan da
vetliler zengin bir bilfede izaz edil
~erclir. 

Tilrkiye f evkalade mw"ahhas1 B. 
Cevad A~1kabn'la, kolonel Kole, al-
bay i:;;ukrii Kanat11, Tilrk ve FranSiz 
kltaat1 kumandanlan ve subaylan, 
Suriye vc Lilbnan gazetecileri davet-
liler arasmda bulunuyordu. Bu c;ok 
giizel suvareye ~tirak eden davetliler 
ic;inde ~ar~aflanm ilk defa olarak bu 
milli bayram ~refine ~1karan bayan
lar say1lmiyacak kadar ~oktu. Miisa
mereyi istiklfil ve Marseyycz mar~Ia
rile a~an Tilrk askeri bandosu, yeri
ni caza terketmeden once yeni bes
telenmi~ bir Hatay mar~1 !;Rlarak da
vctlilerin hakh takdir ve alkl~lanm 
toplad1. Bandoyu ~kil eden kirk ki
~inin gerck tav1r ve k1yafetleri ve ge
rekse ~aldlklan pru.·~alan, hayranhk-

la takdirde, yerli ve yabanc1 herkes 
miittehittir. 

Kolonel Kolenin intibalanru sor
dum. Mi.ikemmel dedi. Bu vesile ne 
de uzunca bir mi.iddet hasbihal ettilC· 

iki biiyilk ve dost memleketin tef 
riki mesaisi sayesinde siiratle tahalC
kuk eden bu mesud gi.inde, bazt btl-

siretsiz memurlann da dahil oldugtl 
suri~ unsurlannm tahrikati yilzftrl
den ilk intihap safhalan esnasind~ 

sebebsiz yere olenlerin hatrrasm1 te' 
essiirle anmamak milmkiin olmadl· 

S\iriyc ve Lubnan gazetecileri :aa
taydaki muhtelif unsurlar arasmda.
ki birligin hayram oldular. Ak~ 
yemegini aralannda Arap ajans1n111 
da bir miimessili bulunan bu mesJel' 
arkad~larile yemi~tim. GazeteleriJlC 
buradan verilen haberlerin ~ok yf!Jl
~ ve hadiselerle taban tabana zit 
oldugunu kendileri de teslhn ettiief· 
Memleketlerinc Hataydaki birlik, def' 
llk, dilzenlik ve bilhassa Tiirk unsu-
runun medeniyet sahasmdaki talc~ 
lerl hakk:mda bamb~ka fikirlerle db" 
neoeklerlni soyledi1€r. 

lrakta kiird kabilelerine 
askerlik te1mili 

Bagdad 4 (A.A.) - HilkOmet tarft; 
fmdan ne§redilen bir karamame il 

·r,
umumlle§tirilen mecburi asker I~ Jll al 
meti idari te§klla ti g~enlerde ikill 
edilen kiird kabilelerinin buiundU~ 
mmtakada 120 ki~ide bir k~ askere, 
almma.k suretile tetbik edilecektit• 



BUtUn dUnyada 43.078.630 otomobil var 
Amerika Ticaret Nezareti bii

tnn diinyada mevcud otomobillerln 
znikdan hakkmda mufassal rnaIO.
lnat cemedip n~et~tir. Bu ma
lOmata gore senei haliyenin iptida
SJ.nda be~ kltai arzda bulunan oto
ltlobillerin umum saYlSl 43,078,630 
id.I. 1937 senesi iptidasmdaki biitiin 
diinya otomobillerinin sayi.sma g0re 
bir sene i~nde insa.nlann bu blnek 
vas1tasi mikdan ild bu~uk m.ilyon 
artm.i~tir. 

Ge~en on sene zarfmda tescil edi
len otomobillerin mikdan yilzde 45 
llisbetinde ~· On sene evvel 
butun dilnyada her 64 kf¥ye bir 
otomobil isabet ederken :pm.di her 
48 ~ye bir otomobil isabet etmek
tedir. 

Amerika milttehid hilldimetlerin
deki 120 milyon niifustan her dort 
ki.pye bir otomobil isabet etmekte
dir. Qiinkii diinyada ~di mevcud 
kirk ii~ mllyon otomobllden otuz kii
sur milyonu Amerikan milletinin 
elindedir. 

Niifus b~ma ne kadar otomobll 
isabet ettigi noktasmdan birincillgt 
<laima muha.fa.za etmekte olan Ame-

rlkadan sonra siras1 ile ingiltere, 
Fransa, Alman ya, Kanada ve A vus
tralya gelir. 

En az otomobil kullanan memle
ket Afrikamn garblndeki Liberya 
zenci. cumhuriyetidir. Burada her 
12821 ki~iye blr otomobil isabet et
mekteclir. 

Biitiin diinyada mevcud otomobil
Ierden otuz milyonu Amerikada olup 
kala.n o nil~ milyon 37 ,338 otomobll 
cliger memleketlere taksim ~ 
bulunuyor. Fakat Amerlkamn hari
cindeki otomobillerden yiizde klrla 
Am.erlkada imal e~ oldugundan 
biitiin dilnya otomobilleri ft.deta miin
h8Sll"8ll Amerlkan fabrikalan tara
fmdan imal edllmi~ bulunuyor. 

Amerlkada son zama.nlarda stok 
yeni otomobiller ve milstamel otomo
biller mikdan ~ok azal~ oldugun
dan Amerika.nm ve biltiin diinyanm 
ihtiyac1ru tatmin eden Amerikan 
fabrikalanrun ~imdi otomobil istih
salini bir kat daha tezyid ctmcleri 
bek.leniyor. 

Bu gidi11Ie Amerikada her kari ko
camn bir otomobili olacaktir. 

~ikago hallo haydudlar1n tecaviiziinden b1kh 
Amerika ~ehirlerinde halla ~ 

ederek para SIZcbran ve gangster de-
llilen haydud ~eteleri son zamanlar
da tekrar faallyetlerini art~ar
dtr. Haydudlar vurgunl8.mu payla.!1&
niacilklanndan, ken.di aralannda dahi 
kanit ~arp~alar cereyan ediyor. 

Son bir haft.a zar:fmda ~ 
on haydud bu gfbl ~ 
lnaktul d~u.,tilr. Onuncusu lark 

ikinci gangster ~etesine m.ensub 
Battoglia'nm vilcudu mitralyoz ils 
tenha bir sokakta delik de~ edll

lni¥tir. Bu cinayetlerden ~ birinin 
faili ele g~m~tir. 

Amerlkamn Nevyorktan sonra 
ikinct buyilk beldesi olan ~ikagoda 
haydudlann faaliyeti yilziinden hu-
zur, asay~ ve emniyet miinselib ol
dugundan halkm da sabn tiiken
~tir. 

En buyiik halk ~kilAti olup 1060 
kilise cemaatinin mensub bulundu
gu ~ikago kilise ittihach bu belde-

nin bulundugu il.limUs hiiklimeU 
valislne milracaat ederek Nevyork
t& haydudlann ve bunlan himaye 
eden yiiksek memurlann hakkmdan 
gel.InL, olDJakla me;;hur Dewey aya
:rmda bir miiddeiumnmtnin, hayi.. 
dudlann faaliyeti lie ~ ollnasl.
ni ist.emiftir. 

KWse ittlhadl, gi>ndfl!nllii mektub
cla ~ikago belediyesl Ile zabltamnm 
~t alarak ga.ngsterleri himaye 
eylediklerinl beyan e~ ve liizumu 
halinde hay'dudlann hAm.isi bulu
na.n yilksek memurlann ve politi.ka
ctlann esamisini gOn.dermege h8.Zll' 
bulundugunu blldlrmiftir. 

Bu te~kkiiliin idcliasma gore ~1-
kagoda zab1taya el altmdan 250 do
lar veren her adam bir kumarhane 
~abilmektedir. Bu ~llirde ~imdi 79 
Jiumarhane gece giindiiz zab1ta ta
rafmda.n i~ edilmeksizin faaliyette 
bulunmaktadlr. Bunlardan ~ogunu 
me~hur haydud sergerdesi Al Ca
pone'nln eski bir ortagi i~Ietmektedir. 

Kutru 1 metre ve ajtrbgi 25 kilo bir mantar 
:A vusturyarun Altenburg ~hrim. 

den bildirildigme g0re oradald or
llla.nlarda her sene gayet biiyiik man
tarlar yet~mektedir. Bu mantarlar 
o kadar bilyiik oluyor ki bir tanesl 
biltim bir alley! doyurmaga kAft 
geliyor. Fakat, g~en giin Leina or
lll.anlannda dol~ tenezzilh~iiler 

orada ~diye kadar goriilmemt, bii
Yiik bir mantar ke~fetm~erdir. 

Bu mantann hangi fasileden oldu- . 
iu belli degildir. Zehirli qlmachgt 

~in yenilebiliyor. Bulunan man.tar 
bir agacm govdesl etraflnda yeti~ 
ve biitiin govdeyi kapla.mi~tir. Kut
ru 1 metre kadar ve agrrhgl da 25 

kilo idi. Bulanlar bi.iyiik bir kafile 
halinde olduklanndan hemen man
tari aralannda taksim ederek evle-
rtne gotiirm~er ve pi.firlp yemi.fl
Ierdir. Bu bUyiik mantar haberinin 

bir cll"..a.nta.D olmamasI temenni 
edilir. 

Bir gjinde Tokyoda 74 milyon sinek oldiiriildii 
Tokyo zabttas1 sineklerin ne ks,. 

dar muzir bir hayva.n oldugunu bll
digi i~in ~hir hallaru senede bir 
kere, bir yaz giinil herkesi sinek 01-
dilrmege mecbur lolinaktadir. Biltiln 
halk ta bu vazif eyi biiyiik bir mem
nuniyetle yapmaktachr. 
, Bu seneki sinek oldiirme gilniln
de zab1taya 74,145,490 olii slnek tes
lim edilmi~tir. Herne kadar bu mllt
dar ge~en seneye nisbetle 20 mllyon 
daha eksik ise de zab1ta neticeden 
gene memnundur. ~ilnldi. zab1tarun 

Edime bayvan aergiai 
Edirn6 (~am) - Her yil viliyeti

znizin Meri~ koprilsii b~da ~11-

makta olan Ehli hayvan sergisi bu
giin a~lldl. 

Sergiye Edime ve havalisinden b&
sili ve dam1zhk muh teli.f cins hayvan . 
~tirak etm~tir. Bu senekl serginin 
kliger senelerden daha biiyilk bir rag
bete mazhar oldugu anal~Ilmaktachr. 
Sergide dereoe a.Ian at, inek ve emsal1 
hayvan sal1iplerine nakdi miikAfat 
~erilecektir. 

fikrlne gore bu tenakus sineklerin 
her sene gittik~ azalma.smdan ileri 
gelmektedir. Bir de bu sene temmuz
daki f eyezanlar esnasmda sular bir 
~ok sinek yuvalanm da sillp gotilr
dfi.IDi i~in ~ sinek azaJm1~t.ir. 

Bu seneki sinek imha amellyatma 
~tire.k edenler i¢nde birinciligi bir 
ballkc1 kazanmi~r. Bu adam 200 
bin sinek oldiirm~ilr. ikinci gelen 
bir koyliiniin oldiirdilgu sinek milc
dan ise 180 bindir. 

Koylerde ecza dolaplar1 
vekaaa 

Gemlik (A~) - Koylerde ayni 
omek ve renkte birer ecza dolab1 ile 
birer kasa yaptmlmaktachr. Ecza do
laplannda. koy hastalanrun ilk teda

vislne Iazim olan tl.bbi ecza, sargi ve 
saire bulundurulacak ve kasalarda 
da yedieminlerde duran ve muhtar
lann cebinde gezen koy biit~ muh
teviyat1 ile sand1k varidati muhataza 
edllerek masr.a.f ve varidat i~ln de a.y
nca kasa defterleri tutulacaktir. 

Avrupada huzur ve ref ah 
ifinde ya$iyan kU~Uk bir 

memleket: Hollanda 
Kirk senedenbe

ri rahat vc huzur 
yuzu gormiyen 
Avrupanm, hie bir 
zaman istiflni boz
m1yan ve emniyet 
ve rahatt kacm1-
yan memleket
lertnden biri de 
Hollandacllr. r 

Hollandan1n Avrupadaki arazisi ~ok az olmakla be
raber miistemlekelerinin zenginlik ve viisati itibarile 
diinya devletleri aras1nda ii~iincii mevkii i§gal 
ediyor. Hollandahlar, bugiinkii refah ve huzurlann1 
Krali~e Wilhelminenin dirayetine atfettiklerinden 

Iahiyeti i¢ degll, 
teknik icabattan 
sa~t1r. 

Bu suretle wm
helmine fevkalade 
kuvvet ve metanet 
ve ~iyet .sahi
bi bulundugunu 
bir ~ok tecrilbeler 
ile isbat et~tir. Avrupanm ~i

malinde ve Man~ 

tahta oturu1unun k1rk1nc1 yildoniimiinii parlak 
surette tesid etmi1lerdir 

Krali~ sulh ve 
denizi sahilinde 
olup karadan Almanyamn ve Bel~
kamn ko~usu ve Fransanm da ya
mb~da bulunan ve denizd.en de 
ingilterenin yakm ko~su olan bu 
kilciik memleketin mesahas1 34,186 
kilometre murabbru ve nCifusu yedi 
milyon k~idir. 

Avrupadaki yeri ve nii!usu az ol
makla beraber haric;te g~ mils
temlekeleii varchr. Uzak ~arktaki 
milstemleke imp8.ratorlugu ise ingi
liz ve Fransiz milstemleke impara
torluklanndan sonra dilnyamn en 
bilyiik ve en zengin milstemlek.eleri
ni te;;kil eder. 

Hind Felemengi, yahut Hindi ~ar
ki nanu verilen bu milstemleke im
paratorl ugunun mesahast iki mll
yon kilometre murabba1 ve niifusu 
elll mllyon ~iclir. 

Avrupada Holllndamn cografi ve 
slyast mevkii gs.yet nazik ve miis
temleke ~ri cc>k muazzam oldugu 
halde hie; blr zaman huzur ve ra.hat1 
~ma~ olmasnu b~1nda bulu
nan kralice Wilhelmine'ye bo~

ludur. 
Bunun icln mumaileyharun hii

kiimdarhk: tahtma otunna.suun la
lonc.i y1ldonfunil biltiin Hollandada 
biiyilk hararet ve samimiyetle .tesid 
c~tir. G~id resmine 16,000 as
ker ve 90 tayyare IB,tirak e~tir. 

Bu miinasebetle Hollandarun ya
km mazisi vc tarihi biltiln Avrupa ta-
rafmdan yeniden gozgcn ge~lmek
tedir. Holl8.ndamn Avrupada ve 
'.Asyada huzur i~inde y~masmda 
b~ca amn krali~enin sulhu muha
fazada gosterdigi dikkat ve meharet 
oldugunda butiin diinya miittefik 
bulunmaktachr. 

Sulh, halkta halinden memnuni
yet, i~timal, maddl ve f enni saha
larda terakki temin e~tir. 

Pazarhks1z sat1s 
Kanunun tatbiki i~in bugiin 
yann emir gelmeai bekleniyor 

Pazarhkslz sat~ kanununun tat
biki etrafmda bugiln yann emir gel
mesl. beklenmektedir. EtikeUe sat1~ 

yapaniann git~ ~gaichg1 gorillu
yor. AIA.kadarlardan bir zat bu hu-
susta bir muhanirimize de~tir ki: 

- Heniiz ka.nunun tatbik emri 
gelmeden bazl miiesseselerin maktu 

sati.,a b~lamasi memnuniyeti mu
cib bir harekettir. Klanunu ~diden 
tatbik etmege b~llyanlann pek kl
sa zamanda ~galmakta oldugµnu 
goriiyoruz. Demek oluyor ~ pazarWc 
usuliinden saticil.ar da usanm1~ar 

ve kanunu benimsiyerek derhal tat
bikine ~erdir. Bunlar araamda 
~jmdi11k ba.zl hileli yollara sapanlar 
davardlr.Fakatdilrtisthareketeden
leri de yak degildir. 

Belediye tatbik emrini altp ~ bq
Iaymca ~iiphesiz bu hilek!rlar J<a.. 
nunun emrettigi ~kilde hareket et
medikleri takdirde yak:alanraak ce
zalandlnlacaklarchr. 

Istanbul Sehir tiyatrosu 
1zmirde 

istanbul ~ir tiyatrosu, fuar mii
nasebetile izmire gi~ ve diin. f uar ti· 
yatrosunda SOziln k1sasl Pi.IesUe Wm• 
sillerlne ba§laml§tu. 

Kralic;e Wilhelmine'nin huzur ve 
siikun devrt ingiltereye yanm asir
dan fazla blr zaman huzur ve terak
ki tern.in eden krali~e Viktoryarun 
devri lle miikayese edilmcktedir. 

Krali~e Wilhelmine'nin Holl.Anda. 
tahtma oturdugu yanm asra ya
km bir zaman oluyor. Fakat sekiz 
senesi sinni rii~de ballg olmamasin
dan vesayet altmda olup validesi 
kendislne nlyabet ettiginden bilfiil 
hi.ikiimdarhk yaptigi kirk sene ol
mu~tur. 

Hollandada kralhgm ve istiklfilin 
teessiisii ~k zaman olmanu~tir. 
1814 senesinde bu devletin tekrar 
miistakil bir kralllk oldu~una gore 
Hollandada kralhk devrinin be~te 

ikisini Wilhelmine'nin saltanat1 tc~ 
kil etmi~ oluyor demektir. 

Holllndanm istiklfili huk.uki nok
tadan 1814 senesinde baflarsa da 
1iilen ancak 1840 senesi 7 tc.¢nievve
llnde birinci kral Vilhelmin 1stif8Sl 
ile b~l~tJ.r. 

Bundan sonrakl Holliindanm ild 
hiikiimdan devrinde devlet miistem
leke milcadeleleri, korsanllga ka1ll 
harb, sanayi gilriiltilled ve umuml 
kan~ ile ug~tir. 

Krali!;e Wilhelmine devrine maa-
1if, rey serbestisi, mali politika, 
miidaf aa i~lerinln tanzimi ve ictima! 
kanunlar gibi tali ve huzura muhtru; 
i~er kalmi~t1. 

Bu devirde kabine liberallerden 
papas partisine intikal et~tir. Bir 
~k defa kabine parlft.mento haricin
deki JX>litikac1lar tarafmdan te~kil 

edilm1~. 
Falatt devletin ~i de~medigin

den biitiin bu kan~ i~lerde krali~ 
istlklh.l -vc terakki temin eden nO.
fuzunu kullan~!Jr. Bu sayede i~
timai meseleler parlamentonun sar 

Cizre ve Bitlise doQru 
demiryolu insaat1 

~imendifer intaati siiratle 
ilerliyor, kopriiler ve men

fezler yap1byor 

Siinl (~) - Diyarbaklrdan 
Cizre ve Bltlls istikametinde yaptl
makta olan demiryolu i~ti slirat
le ilerlemektedir. Dlger taraftan 
kfiprillerin ve menfezlerin de ~abu:t 
in~asma ~1~lmaktachr. 

:;iimendifer ilfmize 18 kilometre 
mesaf ede olan B~urda.n ge~ecektir. 
Bunun i~ Slirdden ~ kadar 
muntazam. bir ~nin yaptlmasl kar 
rarl~~tir. Yolun giizergMu 
b~ m\ihendis bay Rasih tarafllldan 
tesbit edil~. Aynca Diyarbalor
dan Bitlise yeni bir ~ in.,asi 
kararl~ ve derhal faaliyet.e 
ge~Umt,tir. 

Demiryolunun bitirilmesinden son
ra bu havali de iktisad.en inkiF 
edecektir. Bir fen heyeti Garzanm 
~malinde demiryolunun ~egt b
tikameU tesbit etmekle u~ 
chr. Binlerce ~1 dolgun gtindelik
le ~ bul.m~archr. Evvelce otuz lark 
ku~ ~~ak i~in can atan ~iyi 
bu iicretle tedarik etmek hayal ol
m~. 

Halk yurdlanna refah getirecek 
olan ilk lokomotif diidiigiinii ~tmek 
i~in sablrsizlamypr. 

silk11nu sevmek ile 
bcrabet icab ettigi takclirde Fele
menk irknm i;;ercf ve namusunu . 
muhafaza ve mildafaada en cesura
ne ha.teketlerden ~eldnme~tir. 

Ce.nubi Afrikadaki Hollbda.lt mu
hacirler olan Boerlerin ~l ett.ik
Ieli Transvai cumhuriyetinin re1sl 
olup iki sene biltiin ingiliz impara
torlugunun miisellah kuvvetlerine 
k8J111 meyda.n okuyan Kruger mag
lllb oldugu zam.an iltica edecek blr 
yer bulamanu~tir. 0 zaman henU. 
yirmi y~mda bulunan krali~ Wil
helmine, Gelderland ismindeki zirh-
1Iy1 gonderip Kriiger'i Ingilizlerin 
eline csir dil~mekten kurta.nm~ti. 

Biitiin ingiliz imparatorluguna 
Hollbda gibi kii~ilciik bir devletin 
denizde meydan okuma& demek olan 
bu hareket la·ali~eye kar~1 biitfin 
diinyamn takdirini temin etmt,tt. 

Umumi harbde HollA.ndamn bita
raf kalmak azmini takviye eden ge
ne krali~nin niifuzu olm~tu. Fa
kat harbln sonunda Almanya impa.
ratoru ikinci Vilhelme Hollanda era,. 
zisinde melce vercrek biitiin galib 
devletlere meydan okumaktan da ~e
kinme~tir. 

Bu kadm hiiki.imdar tab'an ne 
kadar sulhperver olsa da memleke
tinin ve mensub oldugu irkm ~ref 

ve namusu meselesi kar~nda hi~ 

bir feda.karllktan ~ekinme~tir. 
Kralice Wilhelmine tahta oturdu

gu giinden itibaren saraydaki her 
tilrlii israf ata nihayet ve~. f akat 
hayir i~lerine ve milesseselerine kar
~ gayet camerd davr~t1r. 

Ayni usulil devletin mali idaresi
ne de tatbik etmi~tir. Bunun i~in 
ii~ sene evvel sterlin ve dolar gibi en 
saglam paralar yuvarlarurken Hol
l!ndamn para.Slru bu felaketten 
kurtarmi~1. - F. 

Zehirli ~orekler 
Sofyada 150 kiti yedilderi 

siireklerden zehir!~i 
Sofya 4 - cHaci Dimitir> mahalle

sinde 150 ki~ hep birden zehirlenerelC 
hastalannu~archr. Pol~e yaptlan 
tahkikat neticesinde, hastalananlann 
bir fmnda mak.ine yagile yaptlan tat-
11 ~orek yemelerinden zehirlendikleri 
anl~Jlm1~tll". Zehirlenenlierin ~ 
~oluk cocuk ve kadlnchr. Fmnci ame
lesi Goran Simeonov yakal~t.ir. 
Simeonov, ifadeslnde, o gi1n sarhot 
oldugunu ve bu yiizden yanh~Wda fl
rmda ay ~i~egi yagi yerine makina 
yagi ile ~orek yapt!gmm farkmda ol
ma.dlguu soylemt,tir. 

Zehirlenenlerln 13 iiniln sJ.hhl va
ziyeti ~Ok teblikelidi.r. 

B. Stoyadinovi~in Sofyayi 
ziyareti 

Sofya. 4 - ~vekil B. KOse ivanol, 
Harbiye, Mallye ve Natla N8Zll'larile 
Cenubl Bulgaristanda dol~ 
Dnes gazetesine vaki olan beyanatm
da, Yugoslavya BSFekili B. Stoyadl
novic'ln Sofyayi, eylfilden sonra zlya· 
ret edecegini soyl~tir. 

Arnavutlukta siyaai miilteci-
ler i~in af 

Tiran 4 (A.A.) - Kralllgm ilamnm 
onuncu yJ.ldonilmil miinasebetile kral. 
hususi bir talepname ile Amavutlu
gu.n hari~teki mumessillerlne mftra.. 
caat edecek ola.n biitiln siyast miilt&
cilerin affedileceginl bil~tir. 
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PAZARTESI KONU§MALARI: 

Klasik nas1l dogar ? 
Klasik, ronesansla meydana (;llian 

bir mesele oldu. Grek ve Jatin edib 
ve filozoflarm1 nilmune alm::1k davas1 
bu meseleyi dogurdu. (Bu yeni do
~an ~ocugrm ad1 ancak XVII nci aSir
da konmu§tur.) Fakat bu demek, 
ronesanstan evvel klaslk yoktu de
mek dcgildir. <;U:n.kti latinler eski 
Yunam ornek alm1§lard1. Diyreeksi
niz ki grekler khni niimune alchlar? 
Ben de mevzuumu anlatmak ve 
ai;Ilmak i~in boyle bir sorgu bekli
s 01 dum. Bunu izah ederken, serlav
ha ittihaz ettigim sualin cevab1 ken
diliginden verilmis olacaktir. 

Yunanhlarm kultur bakumndan 
1 angi milletle tcmas ettikleri ve o 
nilletlerin eski g1 ek edebiyatma han
r 1 noktalardan ntimune oldugu ha
Ja ustunde ince aramalar yap1lan 
r sh ve mtiphem bir mevzudur Mu-

akkak olan bir sey \ arsa b,'§eri, 
r hretlc a1akas1z, obur dtmyadan on
ce y~1yanlann alemini soyliyen ilk 
cdebi mahsul, eski Yunanhdir. Ho
miros, miladdan dokuz nsir e' vel 
Oaise ve i1yada'y1 vticude getirmi~ti. 
Bu iki esere benzer, heniiz tariht<' 
onlara tekaddiim eden bir yaz1 bil
miyoruz. Yalmz biliyoruz ki bu ikl 
epope. halkta, kim bilir ne kadar 
zarnan ya§aml§ menk1belerin bir 
am.ya gelmesinden dogmu~tur. Ho
miros'un dehas1, bu toplamayi vc bu 
in~y1 yapmaga muktcdir olu~un
dad1r. 

Bu iki eser ni~ln klasiktir? <;ilnkil 
iistlinden as1rlar gec;mi~; rasyonel, 
be~m·i ve edebi mahiyeti soz gottir
mcz bir k1ymet kazanmi~tir. O ka
dar ki bu k1ymet, zamamm1zda bile 
J ~1yor. ~u halde bir escr ~unu veya 
bmm m.imune aldlgmdan dolay1 de
gil, bizatihi bilyuk bir edebi k1ymet 
ta~d1g1 i~in, dnha dogrusu kendisi 
ke:admden sonrakilere ni.imune ola
cak degere yiikseldigi iQin klasik olur. 
Klasik eser, bu baklmdan ~raba 

benzetilebilir. Giizel ilztimden yap1I
m1~ bir ~arab, istikbalinden ne ka
danm maziye mal ederse k1ymetin
de,1 o kadar kar eder. Bozulmu~. 

sirke olmu~ bir mayii, o da ilzum
den yap1ld1g1 halde as11larca beklet
seniz hi9 bir k1ymeti olamaz. Esasen 
~a.rah dcgildir ki bekl mesi ona ~a
rab olarak bir klymet verebllsin. 

Niimuneler, ancak maya vazifesi
ni gbrtirler. Dante, Virjilyus'il iistad 
tamd1. Hatta Muhiddini Arabi'dcn 
de istifade etmi~tir diyenler var. Fa
kat Ilahi Komedya, ne Virjilyus'te, 
ne de Muhiddini Aiabi'de yoktur. Bu 
kitab, yalmz ve yalmz Dante'nindir. 
l.istad1 vcya iistadlarile ancak 4<en
disim mayalanu~tir; o kadar ... Dan
te'yl 'e cserini klasik yapan, bi"' 
zatih1 k1ymetle1 idir. Bulu~ yen:,,, bul
dugunu anlati~ kud,·cttlidir. Eger 
s1rf cski Yunaw~ • ve Latini ornek al
mak, klasfk.. olmak i~in kaf i gelseydi 
• aJUyuk Iran ~hi Saadi, .klA.sik say1-
lamazc11. Halbuki Giilisten, diinya 
edeb1yatlan i!rinde klaSJk olarak ka
bul edilmi~ bir eserdir. 

Goethe, bir giln Eckermann'la on 
dokuzuncu as1r !rans1z sairleli iize
rine konu~urken klftsik ~c romantik 
mefuumlan hakkmda ~oyle de~ti: 

cHatmma yeni bir tarif geldi; ro
manUkle klasik arasmdaki milna-

sebetleri iyi anlatir sanmm. Ben sag
lam ve slhhatte olana klasik, hasta 
olana da romantik diyorum. Nibc
lungen, Homer gibi klasiktir. ikisi 
de sagJam ve kuvvetlidirlcr. Yeni 
escrlerin ~ogu, yeni olduklan i~in de
gil, zayif oldukJru1 i~il1, sakat ve 
hasta olduklan ic;in romantiktirler. 
Eskiler, eski olduklanndan dolay1 de
gil, saglam, taze, ne§eli ve s1hhatte 
olduklan igin klasiktirler.> 

Goethe, Fransada romanlizm ve 
klasisizm kavgalru1m, me§hur Globe 
mecmuas1m dikkatle takib ederdi. 
Gene bir giin bu mevzuda konu~ur
k~n ~oyle demi~ti: 

c:Kendi zamanmm mahsulti olan 
bir alay kaide ve esaslar ne mana 
ifade cder ve klasik - romantik diye 
yap1lan bu kavgalar neye yarar? 
Muhim olan ~dur ki bir cser, haki
katen i) i ve guzel yap11Im~ olsun. 
Oda bir gun elbette klasik olacakt1r.,, 

Tamamile bu fikirdeyim. Ille ~u 
ntimune veya bu niimune almmall
dir diye bir noktaya saplanmamall
y.1z. Zaruri olan, kcndimizden once 
gelip gegmis bilttin biiyiikleri umu
mi olarak, mizac1m1za uyanlanm ise 
mahrem ve hususi olarak gayet ya
k.mdan ta111mam1zdir. Bilyiiklere yak· 
lM,madan biiyiik olunmaz. Biiyiik;. 
leri bilmeden bilinecek biiyilkler st
rasma ge~ilmez. Haf1z1 ~irazi, dtin
yanm en bilyilk bir ~airine vecd ve
ren bir prototip olmu§tu. Hafiz, cs
ki Yunam m1, yoksa Latini mi bili
yordu? Eski Yunam ve Latini bllen bir 
hemayar1 onu buldu ve sevdi. Onda
ki k1ymeti ke~f etti. 

Bu izahlardan anl~tlm1~tir ki 
klasik, edebi blr deharun derin bilgi 
ve parlak bulu~larile doguyor. Ya
p1Jacak i9kinin mayas1 iyi, maddest 
saglam olsun; i.istilnden zaman gec;
tikge hi.iktimlerde birlik olacak, her
kes onu mfikemmel eser tamyacak 
ve boylece klasik sayilacaktir. Bizde
ki naza.ri~·ecilik gibi Avrupada da 
eski Yunan ve Latin taklidciligi moda 
olmu~tu. Bu mukallidlerin eserlerin
den ne· kald1? Hi~.... Dava, eskiyi 
bilmek ve yeniyi bulmaktir. Bunu ya
pabilen, ileri as1rlara, daha sagken 
baknuya hak ka.!amru~ demektir. 
KH\sigin bir manaSI da olilmsi.izli.ik, 
devam ve bekadir. Gegicl fnsanlar, 
ancak gegici eserler verebllirler. 
Klasik, kalmakta inad ve ISrar edebl
Iendir. Bazan unutulur gibi olsa da 
gene zaman gelir, dirilir ve kendisinl 
zorla size kabul ettirir. Onun i~in 
kliisik, dogan, fakat Olmiyendir. 

llasan - i ~ .i\Jt.:EL 

Burtt;4 otellerinden ( P alas) 
iami kalktyor 

Bursa 4 (Ak~am) - Belediyece bir
l:fOk otelle1· te!ti~e tabi tutulmu~ ve ba
z1lannda goriilen noksanlar tcsbit cdi· 
lerek zab1t tutulmu§tur. 

Bu arada birinci sm1f otellerin isim .. 
Ierinin sonuna < Palasn kelimesini koy
malar1 da uygun goriilmiyerek, bunla
nn kaldmlmas1 kararlR§tmhm§tJr. 

ccPalas) kelimesi, dilnyamn her tara
fmda yalruz yiiksek konf orlu fevkalade 
otellere mahsus bir tabirdir. Bursa
llllZda bu cvsaf1 haiz tek otel, Kapllca
Iar Tilrk anonim §irketinin u~ellk pa
las» otelidir. 

:AyduMla 30 afostos IA.f~ tfftdlnclen bir manzara 
' 

NUrenbero konoresi 
bugUn i~tima ediyor 

(Ba~ taraf1 l nci sahifede) 
1 - Almanya, harbe ba\ivurmak 

istemiyor, 2 - Fakat Slidetlere azami 
bir mul1tariyet tcmin etmiyen bir uz
la~may1 kabul etrniyecektir, 3-Alman 
hiikiimetinden, m~1u taleplerinin is
af vc tahakkuku i~in ilanihaye beklc
mesi taleb edilemez. 

i~te biltiln bu noktalar, B. Hitlerin 
nutkuna verilen ehemmiyeti tebartiz 
ettirmektedir. Kongre miizakerah bir 
hafta siirecektir. 

Nilrenberg kongresine 600,000 ki~i 
gelecektir. Patronlar, kongreye gide· 
eek olan memurlanna i.icreUi mezu
niyet vermege mecburdurlar. Bu i.ic
retli mezuniyetler, senelik mezuniyet
lerc mahsub edilmiyecekth.·. 

Kongreye talebe, muharrir ve ar
tistlerden 15,000, Hitlerci gcn~lerden 
1000, hilcum kl.talarmdan 80000, S. A. 
k1talanndan 27000, Nazi partisinin er
kamndan 150,000, ecnebi mcmleket
lerde y~1yan Almanlardan 4000 ki
~iden b~ka diplomatlar, gazetecller 
ve salre i~tirak edecektir. 

Kongre, biitiln Almanlann birle~ .. 
tirilmesi, bol~evizme ve YahudiUge 
kar§1 miicadele meselelerlni de tedkik 
edecektir. 

Amerika cephane fabrikalari 
Va$lngton 4 (A.A.) - Ruzvelt, hu

susi silA.h ve cephane !abrlkalanru 
~ok miktarda imalltta buIUnmaga 
alI~nmak rnaksadile bir tecril.~ 
mahiyetinde olmak iizere, bu 
muesseselere sipari~te bulunmas1 l~in 
Harbiye Nezaretine ikl mUyon dola.r .. 
ltk tahsisat verntl~tir. 

.MUHA.BiR MEKTUPLARI: 

Arifiye egitmen kursunda 
neler mii1ahede edilir? 

(Ba~ tarafi 3 iincil sahi/ede) 

ycmckleri bir tilrli.i fakat ~ok ve ka
Jorisi hesapl1 .. her giln sogukluk, ayn
ca haftada iki defa tatl1lan var .. bii· 
yiik blr i§tiha ile yemekleiini ylyorlar. 

(25) ki§lsi Bilecik vilayetinden (50) 
si de Kocaeli vilayetinden olmak iize
re mevcudla11 (75) ..• 

Her eg'itmenin bir karyolasI .. kar
yolanm ba.§mda kil~i.ik bir dolab1 i~
de ihtiyac;Iarma tekabi.il edecek her 
g~id malzeme mevcud .• d~ fm;alan .. 
na vannc1ya kadar. 

Ya.rmki vazifelerini ~uurlu bir ~ldl
de idrak etmi~ Yaziyctteler ... 

Evet tam bir ogretmen degil .. fakat 
donecekleri koyle11nin tam bir terbi· 
yecisi olacakla11 muhakkak... Nitc
kim, zaman zaman kw-sa civar olan 
1t_i5vJ"re~!Q.ttil<J.eoude o koylerin i§leri-
ni tedkik ediyorlar. O koylilye\.ifiJ.Var
dun olmak ilzere orada rnii§terek~a
lI~malarda bulunuyorlar • 
Ezciimle koytin Iaaleltayin bir ball 

~esine hepsi gircrek agac;larm1 buda
mak, a~1lamak ve temizlemek gibi zi
rai faaliyetlerile o koye bir numune 
bah~esi meynada getiriyorlar. Keza 
o koyle1in l~g1mlan, yollan, saman
hk vc evleri iizerlnde uzun uzun 
mi.inak~a ve hasblhallerden sonra 
bazi kararlar veriyorlar, bu suretle 
hem koye hem de kendilerinc bir~oJ 
istifadeler temin ederek kurs1arm~ 
doniiyorlar. 

Her giin ogrenegeldikleri bilgilci.ni 
tophyan not defterlerine bak11lr~ ig
lerinde gok begenilen yaz1 yazs.1Iar 
ekscriyeti te§kil etmekte ... Oku11alan 
c;ok dilzgiin .. her §eyi sorma w-·ogren
me itiyach kendilerine tam 1nanasile 
verilmi~ ..• 

Arifiyede cereyan yok•Jt. Kursun 
sa.tm aldlg1 motOrden istihsal edilen 
elektrik cereyaru ile binalarm1 l§lklat. 
Dll§tir. Bllhassa haftada iki gece ol
mak i.izere vlliyet ktiltilr dairesinin 
seyyar s..rsli slncmas1 buraya gelerek 
egitmP:llere sinema gosteriliyor. ~im
diJr_. binalanrun biraz oteslndc in§a 
cdilmekte olan yeni blnalan pek ya. 
Jan bir zamana kadar ikmal edilecc
fjne gore bu devrenin egitmenlerile 
diger yil devrelerinin egitmenleri de 
bundan sonra daha modern bir bina
ya kavu§IDU§ bulunacaklar. HillA.sa 
kursun gene I durumu vc gah§mas1 if. 
tihara deger bir haldedir. 

~darcci ve oiretmenlcrinc dal1a ile
ri ba§a11.lar temennt ederek ha1 eket 
etmek ilzere olan trene atl1yarak yan
Iar1ndan ay11lchm. 

·. ~~-:-:2.~~ _-:-:-. -~~- - ~ ~ ~ ~~ '~ • 
.. -_ .. --··-~~~~-
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Hereke iiziim bayram1 
parlak surette kutland1 

BirinciliQi Qavus, ikinciliQi Tavsanc1I, UcUncUIUgU 
de Balbal uzumu kazand1 · 

Vall B. Hamid Osk a y, Uz Um cUle rl te$vlk 
eden blr nutuk lra d ettl. Aynca 

denlz yart~lan da yap1ld r 

Diinlri.l UsUm kpammclan lkf en riantall6( -Osttm sanchklan b~a 
,, 1'7ltl Jmliai 

Yukanda: ~aVUf tizfuntinde bhincillil kaMnan B. Baltlk, ildnciligi kazanan 
B. Hilmi, koylii Jm.l.ar iiziim t.a~yorbu-. Altt.a: Deniz yan~anna 

giren bayanlar iizfun yiyorlar 

izntlt 4 (Telefonla) - Kocaeli "•i
lAyetinin Herekede tertib ettigi Uziim 
bayram1 bugiin f evkalade bir surette 
kutlanm1§, izmitliler, Herekelilere ct. 
var kaza ve koyltiler ~ok iyi bir pazar 
geglrmi§lerdir. istanbuldan gelen mf
safirler arasmda Kocaeli mebuslann
dan B. Salal1 Yargi, B. Hasan Hayri, 
B. Ali Dikmen, Zonguldak mcbusu B. 
Halil Tilrkmen, istanbul ziraat mil
diiri.i, gazeteciler bulwmyordu. Ami
ral Fahri Engin, amiral Huliisi, gene
ral Ril§ti.i, izmittc bulunan miilkiye 
ba§ mii!etti§i B. Nedim Nazmi ve ka
labahk davetli kiitlesi de hususi vas1-
talarla izmitten Herekeye gelmi§lerdi. 

Kocaeli valisi B. Hamid Oskay .mi
safirlerilc ve bagc1Iarla me§gul olu
yordu. Koylii elbisesi giymi~ k1zlar 
misafirlerini yeni bcstelenen i.iziim 
§ark1s1ru soyliyerek kar§1lad1lar ve 
CiOk allo~Iandllar. Evvela vilayete aid 
kazalar arasmda se<;meler yap1ld1. 
Kazalann iiziim birincileri taayyiln et
tikten sonra vilayet se~imi yap1ld1 ve 
GOlcilk kazasmm Sarayll Sivritepe 
<;avu§ ilztimii vilayet birlnciligini ka
zanch. ikinciligi de Tav§anc1I iiztimii 
kazand1. Balbal ilziimilndc birinciligi 
vc ikinciligi Tav§anc1lhlar kazand1Iar. 
Bagc1Iar bu bayrama ~ok iyi bir §C· 

kilde hazirlanm1§1ardl. Ufak sand1k
Jar ic;inde muntazam ambalajh ~k 
nefis iizU.mlcr bfitiln i§tihalan celbe
diyordu. 

Deniz kena11ndaki gilzcl ko§kte mi
safirler ve gazeteciler §erefinc bir Qt-

le ziyaf eti verildi. <;ok ne§eli gee; en 
yemekte bol bol tizilm suyu i~ildi. 

Yemekten sonra i.iziimcillilkte bi
linci ve ikinciligi kazananlara nakdt 
ikramiyeler verildi. 

Vali B. Hamid Oskay bagc11arumz1 
te§vik eden i;ok giizel bir nutuk irad 
ederek bayramm gayesinden bahsct
ti. Geg vakte kadar Camh bahc;ede 
eglenen ve gezen misafiI·lel' geldikleri 
vasitalarla yerleline dondiller. Bagc1-
Ian te§vik eden bu bayram her sene 
aym giinde Hcrekede kutlanacaktir. 

Deniz yar11lar i 
tizUm bayram1 rnilnasebetile tzmit 

Halkevinin tertib ettigi bilyi.ik dcniz 
yal'I§lan da Herckede yap1lm1§t1r. Ya
l'l§lar cok heyecanl1 ve muntazam ol
mu§tur. Yan§lara izmit idman yur
du, izmit Akye§il, Kiig1d fabrikas1, 
Karamiirscl. Hcreke kliipleri i§til'ak 
etmi~ti. Neticede biitiin bhinciliklcrl 
izmit idman yurdlular, ikincilikleri 
de Karamtirselliler kazand1lar ve ~ok 
alk1!iland1lar. Kaza.nan yilziiciilere 
Halkcvi reisi B. Nail Tiire tarafmdan 
merasimle madalyalan verildi. 

Trakyada yeni 19 koy okulu 
Edirne (Ak§am) - Vilayetimlzee 

yap1lacak 19 koy ilkokulu binasmm 
temelleri at1hp in~aat faaliyctine ba~
lan1ru~tir. Bu mekteplerden K1rklar"U 
He Edirnenin be~ kazasmda 66 okul 
ya111s1 sU"asile ve yeniden vao1lacak
br. 
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lmralida dinledigim liakiki romanlar •• 

Eski bir idam mahkiimu gOzleri 
ya§h olarak m~zisini anlabyor •• 

Hakimin onUnde bag1rd1m: "Ben kirli bir adam1m; 
beni idam edinlz.. ya1amak istemem ... ,, 

' 1mra1J cezaevine girerken biri arka· 
IDlzda twldadl: 

- Kadmmz iilkeye giriyoruz. Bu
l'asl Marmararun AJDUOZU ••• 

llertiyoruz. Adliye Vekill:. 
- Fakat, diyor, mahkftmlann ~in· 

de oyle lruvvetli aktorler var kt ..• Geo 
~ gellfimde bize bir piyes tema1l 8'
tiler; fevkalAde iyi oynad.Jlar. Ada
da musiki de pek ileri git~ ..• , 

Bu esnada yamma eskiden bu ba-
pishaneyi ziyaret ettigtm zaman ta- ' 
rud!gun bir mahkfun yana.fti: . 

- Buraya, dedi, cezas1 idamdan kQ. 

rete gevrilen bir mahkfun geldi. Bai
fmdan g~enleri dinlemek ister mill• 
Ilia? 

Ufak tefek, esmer bir l tJlCi ~ 
eWle!': 

- i.vte bu ... dediler, Jruiidurac1 Ab
dullah ... 

Biraz sonra kundurac1 Abduua1n111 
'bafmdan g~erl dinHyormn. Bu .,. 
JJ1 gen~ dik dlk yiiziime baktl: 

- Bir mahkdm, mahkemede kendl 
ldamm• ister ml? dedi. tatemez, _. . 
ill Jni? ... Fakat ben mahkemede km. 
di idaimm1 kendim istedim, cBen te
Dliz inSanlann i~e yqamap llJl)i 
degilim... Beni idam. ediniz ... > dlJ'I 
bagmhm. tdain hiikmu aldlln. Ve bu
nu da haket~tim. 

Size b8'1llldan ~enleri birer birer 
anlatayun: , 

- Anadolunwi cenup viliyetlerini
den birlndenim ... DoiduiUm yer fa. 
hak HaC1 admda kil~ bir kOydttr •• 
Bqundan g~en hAd1seden bir mild
det evvel koyi.im\izi.i dU.,man i*gal etr 
ti. Baba.nu Kara Ali isminde biri o 
d~a haber verdi. Baham i~in: 

- Bu adam stzln aleyhinizde c;all
flYOrl... demif ... 

Kara Alln1n bu ihban iizerine dUf
man, bd.~ni allp gotUrdil. Babamm 
gitmeslle beraber Kara All, diif'Dan 
neferlle evimizi alti.ist etti. Ne kadar 
parauuz varsa aldl. tt~ gttn babam 
bakkmda hi~ bir malfunat alamachk. 
DOrdiincii g\in babami b1r katmn 
i.istfulde, olilm halinde getirdiler. Ken· 
(~ ifkence yapDUflar ... Dii§man ne
ferleri: 

- Blzim aleyhimizde nasll c;abfl.· 
yorsun? ... diye sualler sormUflar. Ba· 
bamdan cevap a.lamaymca onu s0y
letmek ic;in tll'Daklannm arasma ka.
~ sokmu~lar, zavalllya ne i~enceler 
etm~lerl ... 

Babam bunlara tahammiil edeme
di. o gece oldi.i. Baba.mm oltimiinden 
aonra bir giin mektept.en eve dondU· 
gum ?'.8Dlall, hfmfire bir klltt uzattt:. 
~ Bunu, dedi, babamm efyalan 

arasmd& buldwn. 
Baktun, babamm vasiyeti... Sanld 

baf!n& gelecekmif gibi, Kara AUnin 
kmdlsine diil;manbluu vasiyetinde 
yamyordu. Bundan b~ VBSlyetna
mede benim i~ cogium mektebe de
vam et.sin>. .. K1Z kardefim ic;in de 
dt1zim1 da evlendtrin .. ben bu ild if 
~ de para aymhml > diye y&Zlyordu. 

Gel gelelim 0 paralan da Kara All 
alnnfb.. Ustelik babamm vas1yetini 
okudugmnu ogrenen Kara Ali, benim 
tendisinden intitam almak niyetinde 
oldujumu samyordu. Bir giin mutla
ta benim, kendisini Oldtireceiime 
lnammft.I. HalbuJd benim alr:lunda k"'9 
Uyen bOyle bir fef yoktu. Kara Ali 
benden kurtulmak i~ arkama DO~ 
JollU Mehmed admda birlni koydu. 
Ondan sonra bu DOrtyollu bafka bir 
c11riimden idam edildl ya ... Ne ise ... 

DOrtyollu bir gece CSnilme ¢tti. Ta
banca ile bana ates; etmege bafladr. 
Yammda benim de tabancam vardL 
Hemen c;lka.rdun. Ben de ai. ba.,Ja
dun. 

DOrtyollu ko1ktu, ~t1. Fakat Ka· 
ra Ali her giin arkama adam koyu
yor, her gi1n beni oldUrtmek fll'S#Ltllll 
:tolluyordu. 

D&tyollu ildnci defa benim i~ bm 
p1ISU lrurdu. Bu sefer onun atugi kur· 
fUDlalia wruldum. Bastaneye d\lf
ttlm. tt~ q yattim .• Qlltun. Gene JI.a,. ............. ~._, , ... 

Kundurac1 Abdullali maceraSIDI anlatJyor. Mahkdmlar 
muharririmizin etraf:mcla .. 

yor. NJhayet, ne yalat;a sbyH~t. - Bu.yurt... diye ceketl bana 
Ben de bu adann OldiirJDele :tarar uzatb.. 
verdim. SijAh tedarik etttm. , . Ne yalan &Oyllyeyim; akhma ceke-

Blr gece Kara .Aiinin mne girdim, tfn ceplerfnJ, cilzdamml muayene bl· 
Kara Ali kardefl ve amcwnnm oglu lle le gelmedi. Ka.qimdald adamlar bana 
oturup yemek yiyordu. Derhal ate(I o derece itJmad uyandmm~tJ. 
ettim. Kendimi bilmiyorum, mute- Bu s1rada gOziime pek nazik tamlJ: 
macUyen kUlfUlllan bofalt1yordum. bir adam illfti. Ken'disine sordum: 
Vc;u de ka.nlar i~de kalmlftJ. Kara - Sizin ~lkmamza ne kadar miid-
Ali lle kard~ oldil. Amcasuun oilu det var? 
iyi oldu. Giiliimsedi: 

Mahkemede, vakada kas1t oldugu- - Benim mahkfuniyetim bitti. .. 
nu 80yledim: ~dim: -

- Belli. idam ediniz! ... dedim. - Peki ... Bu.rad& ne anyorsunuz? 
Fakat YafllD dolaJlllle cemnu 26 - Cinayet mahkQmu idim. Mild· 

seneye indirdiler. ~imdl burada bam- detlmi burada g~lriyordum. o za.. 
bqka bir ad.am oldum. Bu esld vaka- man i~den: cMahbuslugum bit.le 
y1 hatirla~ kendi kendimden Uta· de fehre dQnsem ... > diJOrdwn. 
myorum. Arada intikam, kin, zulfun Miiddetim bitmce ne yalan s0yliye-
ne olursa olsun, 1nsan bafka birinin yim, tehre dOmnekten idetA utandlln, 
kamm ne hakla doke!>illr? · · · mazimi unuttqrmadlPJ. insanlar ara-
.. Haplshane ben1m 1~ bir mekWp sma kal'lfUl8k tstemiyorum. Halbuki 
oldu. Bi9 bilmedigim halde burada ~aia da karar vermiftim. Adli· 
kundurac1hk ogrendim. Yapt~ ter- ye Vekiline bir mektup yazdml. Ben 
llkler tzm1r. :Antara, tstanbul serglle- iyi ~t uatasiyim; burada inf8at 
rinde il9 kere blrlncillk kazandllar. 13 ustam. olara.k kalmak istedim. 45 lira 
sene ~lnde yq&mUUll atrendim. Bq· maqla Adllye Vekili beni buraya us-
tan bqa dellftlm. Bugiin bir tavuk ta yapti. 

keserken yiiregim SlZlar · · • ~imdi tipkl eskisi gibi y841yorum. 
Bu esnada 74'1 numarall mahkfun Mahbusluk r.amamnda yaptircflinn 

ktmduracl Abdullahm macerasm1 din· karyolada yat1yorum. Mahbusluk za-
liyen arkadqlan bana: manmdaki saatte kalklyorum. Mah· 

- ValWrl tiyle bayunl.. . dediler. busluk zamamndald vakitte yataguna 
Size yemet hamlamak l~in birlw; ko- gil'iyorum. 
yun kesilecektt. Ma.hkQmlardan her - fi!lehre iniyor musun? 
blrl: - Akhma bile gelmiyor ... 

- Kan dokmek gii~ gellyorl. .. cU- O ?.Aman, 1mrahdaki mahk1lmlara 
yerek toyunlardan uzaJrl&flyorlarc:b. gO&terilen fefkatin biiyiikliigi.inii Ill· 
Hayvanlan ~9 hal Ue kestirdik. ladlln. Burada herkes hayatmdan 

Vaktne n~. d.Ort insan Jwu dfiken- memnundu. Mahbuslar b&fka hapia-
lere bugiin toyun kesmek bile gil9 hanelerdeld mahk4mlardan DUll 
gellyor: bahsediyorlardl blliyor musunuz? 

OnJar karfunda lilaZilerinden bOyle - Biz rahabz; Allaha ffikilr ..• 
kotii k6tu balllrederlerken, i~ime tatll Amma zavalll titeki mahkOmlar ha· 
bir his doluyor. AdetA iYl olan hasta- pishane kBfelerinde hayatlanm ~i-
lann lwllSUlda glbiyim... riyorlar. 

Asrt hapisbanecilik telmigi, ciier- :hnralidaki mahktlm, bu adayi ha-
leri kakn8Dllf vmm hastalan gibi, plshane addetmiyordu. 
kenc11lerlnden iim.td kesllen bu insan- Gene; bir adam goziime ili~ti. 
Jan yav84 yavq kurtanyor. Konu~mas1 gayet diizgiindii. Sor-

Adaya girerken ceketimi c;lkamu~ dum: 
ve bir tena.ra koym\1,ftum. Sonra ada - Siz llii;in yatiyorsunuz? 
~de saatlerce do~. Bir arahk - Galata postanesi veznedanrun 
il§iir glbi oldlUil. Ceketlml arachm. katli meselesinden . .. 
Bf1a18bk etmtf ltr ha.Jdad uzaktan, Bundan bir miiddet evvel herlresi 
dlMle eeke~klla kota~ uzmi mun~ eaen bd esarengtz 

Kar§1yakada sitma miica
delesi iyi neticeler verdi 

Siorisinelclerin giizde 95 I lmlra 
edildi, mi~adele defJam edigor 

' 

lsmbtn ~ lllr ...... 

Izmir '.(Alqam) - izm1r oehrlnin X&ll8.llarm aplarmda suyun tu-
Bltma mi1cadele mmtakaama 1Ulall yiklle kendtlllfnden ~ kapamr 
i~ viltye~e Slhhat ve t~timal Mila. otomatik kapaldar yaptlacaktlr. De-
:venet VekAJ.eti nezdinde te(lebbiisler- nlBin med Dlll8lllannda sulann taz-
de bulunulmU§tU. YJ]dle Otomattk Upaklar, kendiliiin-
~en yll, K&rllya.ka nahiyesi, k6y- den kapanacak, deniz suyunu ba-

lerlle birltkte Sltma milcadele mm- taJWia biralam,aca.kt1r. 
tatasi ~ almmif ve yaPJ)an esaal1 Karflyaka nabiyesinin Dedebu1, 
milcadele, ~k milhim neticeler ver- Boetanh, Ham. lliiseyinler, ~mikle ·, 
miftlr. Bu yi1 sivrisinek, g~n Jll· Turan ve BayrMll koylerlnde sitma 
Jara nazaran Karflyakada yiizde 95 milcadelesine ehemmiyetle devam 
anJmJt,tir. Karflyaka ve kaylerinde edilmekte, ~ ilml esaslara go1 ~ 
muntazaman Dl7.0taje tabl tutulan ?J1raktadr. 
lokal '1,100 d\ir. Bu ytl metzil bir ~ yerde sivris;-

Muvakkaten evlerinden ayalanlann nek uc;kunu olmu~. a.Iman miicadele 
evlerinde milcadeleye devam edilme- tedbirleri ayeslnde derhal im:ha 
al i~ bu gibi evlerin polis marifeti- l'Autmiftir. 
le ~llarak helA ~ulrurlanna ve su :Izmir ve Vanisa s1tma miicadele 
btrildntilerine motorin yap dokiil- heyetlerinin mesalsine reis Slfatile 
mesi hususunda zabltaya miiracaat Dr. B. Cevdet Ogen nezaret etmekte-
edllmiftir. dir. Bu yil Manisa viliyetinde epi-

Karflyaka, s1tma miicadele mmta- demik halde Sltma goriilmemistir. 
Jwnnda bulunan ve denitle d6killen Yalmz Alafehir kazasmm baz1 seb-
derelerin aKizian temizle~ir. zecl koylerinde sulama tesisatmm 
Milcadele fflerinde 6 memur ve 10 bomklugu yiizijnden mihrak halin-
amele ~ah~. de tek tiik istilai ~kll g0rillmii~. 

Ka.rftyaka civannda bam bilyi.ik tedbirle onlen~ir. Halk, mucadele 
batakhklar vardir. Bunlann kuru.tul· tefkilltmm mei&isinden memnundur. 
masi i~ eti.idler ya.pllmlf. projeler Akhisar kazas dahilinde Kovalik 
h8ZlrlanDllftlr. izmhin ineiraltJ. pll· batakhi'! ile Rahmiye batakl1gmm 
Jma yatm b1r Jerde bulunan b&tak· kurutulmasl i~ etudler yapilm1s, 
him lrurutulmam l~ de proje ha.- projeler hallrlamm~t1r. Bu iki batak.. 
Zllianmlftlr. hk '1,800 ve 28,000 liraya Jrurutulabi-

Vilt.yet bii~esinden aynlacak 2,000 lecektir. BUhama Rahmiye batakh-
llra lle bu batakhk kurutuJabllecek._ jmm kul'utuJmaslle 6,000 doniim 
Ur. Bata.khim d8niz kugnma ~ekile- mUnbit arui me}'dana ~caktir. 
eek duvar sayesinde med zamanla- Baber almdJtma g6re izmir ~h-
rmda denlz sulanmn batakl1ga at- rl de, viAiyet ve beledlye bu~elerin-
mas:ma meydan. verilmiyecek ve &J• de senevt onar bin lira tahsisat ka-
nca kanallar yaptmlacaktlr. Bu a.. bul edilmek suretile Slhhat Vekile-
nallar sayesinde batakhk sulan, de- tfDin mtma miicadele mmtakasma alJ-
nize akltllacakt1r. nacakb.r. 

ldapazar1nda H11a lur1111 • • 
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Adapaan (AlqaJll)" - Kaum1z kaJlertnde Ban ..... ~ _.. 
tuml§, balk evvelki senelere nisbetle Raft kurumuaa 4-1 mllll tM1a ~ 
da bulumnU§tur. Yukandaki klifede Klmay ve Raft lmrum1ma tme o1illl 
3000 kilo bugday getiren kayliiler, Hava lrurumunun aat nlll B. Rmlll_ ~ 
osman bir arada gijrllniiyor. · · 

cinayetin faillerinden birinin karfl· 
s:mda idim. 

- tsminiz nedir? 
- Yunus ... Milltifat ismindeki ka-

dmm evinde yakalanc:bm. Mahkiim 
oldum. ~imdi buradayun ... 

Galata postanesi veznedarl.lllil 
katli faillerinden biri imrahda ara
baclhk ediyordu. Ve daha ~imdiden 
usl~ gibi bir hali vard1. 
imr~ld mahklimlann hemea 

hepsl cin&~ yatiyor. Afall JD" 
kan burada 1" katll var. 

Cinayetlerin sebebi ii~ Jasma ayn. 
byor. Koyliller arazi meaeleslndl.lln. 
,ehirliler ise kadm ve i~ldden eilert
ni kana bula~b.mu~lar ve buraya diif
m~ler ... 

Bizde ezeli derd ... Uc; cinayet sebe
bi: .Arazi meselesi, i9ki, kadm ... 



Sahlfe I 

ATLETIZM 

Balkan oyunlarma bir kerecik 
olsun haz1rllkll gidebilseydik .. ! 

On senedir devam eden 
maQIUbiyetlerin arkas1n1 

alacak yegane yare budur 
Gazetelerde atletizm hakkmda ~· 

kan yazilann yiizde dok.saµ dolrum I 
hep aynl mealdedir: 

Bu yazilarda hep §ikayet va.rdl.r. 
Makale sahipleri hep ih.malden, id&

resizlikten, organizasyon bozuldu#un· 
dan, atletlerin ~ ve himaye gtsrme
diklerinden ac1 duyduklanm yazarlar. 
Bu §ikityet ve tenkldlerm arkasi h1o 
kesi1mem~tir. iki sene evvel §ikAyetc;I 
olanlar bugiin tatmln eimmi, ~ .. 
dirler. 

On sene evvel atletizm derdine de. 
va anyanlar bugiin gene meyus vo 
funidsizdirler. 

Amma diyeceksiniz kl memlekette 
dilzgtin gitmiyen spar yalmz atletlzm 
midir? Tabii hayir. Futbolfimilz istik
rars1zllk bak1mmdan atletizm kadu 
bozuktur. 

i§te milli ki.ime ma~lan yapll~ 
yor. G~~ler, boksOrler, biseklet¢"' 
ler, yiizil.ciiler Uh. •• biitful dtger SI>OJ"I 
cular atletlerden daha mesud olduk· 
lanm iddia edemezlerl 

Bu mukaddemeden sonra aS1l mev: 
zuumuza, IJalkan oyunlanna. gelellmJ; 

Atletlerimiz Balkan oyunlanna on 
senedir i§tlrak eclerler ve daha on S&oo 

nede ~tirak edeceklerine sencd vere
biliriz. Fakat her nedense biz bu Bal· 
kan oyunlanna da1ma hazirlanmru'!an 
gideriz. Tnkmun harekeUnden be§ gUn 
evvel bir otelde kamp ve bir s~e .•• 
Biltim yapt1gmuz hazlrhk bundan iba-o 
rettir. Bu usul herkesin makbulii olma
d1gmdnn gazetelerde tenkide ugrar. 

Hazrrbksiz ve kotil §Crait i~de bile 
bile maglub·yete gotiirillen atletlerln 
kritik vaziyeti giiniin mevzuu olur. 

Clrldcl Mellli ' Yiibek atlaJMll PaJat 

Mnalesef bugiin, atletlerimize Ba.I· 
kan oyunlan aritesinde gosterllen aIA,:.a 
ka da sfuun~tilr, bugiin atletlertmiz:ln 
Balkan oyunlanna ~tlrak edeceg'i an
cak ~ giin evvel ilAn ~tir. On 
sencdir olan biten her §eye ragmcu 
atletlerimlz muntazaman Balkan 
oyunlanna i§tirak ettiler ve dalma fe
na dereceler aldllar. Atinada, Biikrqte, 
Zagrepte bizi sevindirecek hi!f bir mu
vaff aloyet kazanamadllar. 

-

Rakiplerlmize gelinoe, onlar daima 
iyi hamlarurlar. Nitekim, bu sene en 
iyi hazlrlanan Yugoslavlardlr. Yunan· 
Jar da onlardan geri kalmru:l1lar. Daha 
ge~en hafta A vrupada turne yapan. 
m~ur Amerlkah pmplyonlar, Yu .. 
nanh atlerle y~. Tabll Yunan· 
hlar butiin Avrupa.yi maglftp eden 
Amerlkahlara ~1 bir muva!falayet 
kazanamadllar. Fakat ~k §eyler ~ .. 
rendiler. Tucrlibelerl kat kat arttI. 

Rumenlere gellnce: Onlar da bu mev
sim blr iki beynelmilel mfisabaka ya
parak hazlrhklamu tamamladtlar. Biz. 
alelQsul aceleye lilzum gormedikl Yal
mz iki giln evvel gazetelerde bir davet 
gordiik. Baz1 atletlerl dereceleri ile tas-

nif etmek o.zere bir toplant1ya ~· 
yorlar. Milsaba.kalara ~ giin kala bu
nun ne fa.ydasi olabillr? 

Detnek oluyor ki i~ler, gene her se
neki gibi cereyan edecek. Bir otelde 

Bu sene gene atletlerimiz iyl hazir
lanmadlklanndan Yunan, Yugoslav, 
Rumen ve belki de Bulgar atletlerinden 
daha :tena dereceler alacagiz. 

Balkan oyunlanrun kurulU§undan
beri on senedir devaml1 surette mag
lQbiyetc Meten all§km oldugumuzclan 
bu sene tekerriir edecek yeni bir mu
va!f aklyetslzlik blze pek ac1 gelmiye. 
eek! •• Spor i§Icrlmlzin teknik balamm· 
dan kontrol ve miirakabeslne hi-; §ahid 
olmadlguruz l~in muvaffalayetsizligtn 
sebep ve mesullert de belli olmlyacak. 
~te bizim atletizm varllguruzm on 

senelik mazisil .. Balkan oyunlan mil
na.sebetile bu mevsimde bazi Balkanll 
atletlerln yapt1klan dereceleri bir mu
kayeseye yarar d~ilnceslle yaziyoruz: 
kamp ... Bir secme ... Ve Balkan oyun. 
1anna hareket .•. 

1938 senesinde Balkanl1 atletlerin dereceleri 
Yunan Yugoslav Tiirk 

100 m. Sakalarin 11.2 Kling 11 irf an 10.9 
200 m. Andreadis 23. Kling 23 Goren 22.8 
400 Ill. Andreadis 51.2 Pietersck 49.9 GOren 51.2 
800 m. Stratakos 1.59.9 Gorsek 1.58.7 Recep 1.59.6 
1500 m. Velkopulo 4.05.6 Gorsek 4.10.6 Rccep 4.11.2 
5000 m. Arvanitis 15.35.6 Krevs 16.15.1 Hilse yin 16.19 
10.000 m. - Kiryakidis 33.25.1 Brucan 33.58.2 Hilseyin 34.28 
110 mani. - Mant1kas 15.9 Erlih 16.2 Faik 15.2 
400 ) Mantikas 54.8 Erlih 57.3 Faik 58.1 
Uzun Lambrakis 7.38 Lene rt 6.64 Silreyya 6.55 
3 ad1m Palamiyotts 14.66 Vucevi~ 13.94 Silreyya 13.81 
Yuk ek Pantazis 1.80 Zebur 1.80 Pulat 1.85 
Sm.k Tanos 3.85 Lene rt 3.50 Muhittin 3.32 
Disk Sillas 47.81 Klent 41.32 Arat 44.20 
Cirit Papayorgiu 61.75 Smcjda 52.63 Melih 53.50 
Guile Stcfanakis 14.52 Novakovic 13.40 A. ibrahlm 15,21 

Adil GiRAY 

Ankarada glire~ 
Ekipimiz Finladiyahlar1 

5-2 maglup etti 
Ankara 4 (A.A.) - iki giindenbe1l 

§ehrimizde bulunmakta olan Fin· 
lAndiya milll giir~ ekibi, mllli eld
bimlzle ikincl kaf§1~masllll da bu
giin, 19 Mayis stadml tahmlnler hi
lAfma doldurm~ bulunan on bin· 
den fazla bir merakll ktitlesi onun
de yaptl. 

.Ekibimiz bugiinldi ka~8§1llala

nru diinldl miisabakalara nazaran 
oaha enerjik yaparak kuvvetli ra
Jdplerini ytne 5-2 gibi bir farkla 
maglub etmege muvaffak oldu. 

Ba.at tam 16 da ba$hyan serbes 
giir~ miisabakalarmdan ahnan tek
nlk neticeler §Unlardlr. 

56 kilo: 
Tiirkiye serbes ~ birlncisi Ah

med, rakib1 Kissll 15 dakikahk bir 
mticadeleden sonra sayi hesabile 
magJ.ftb etti. 

61 kilo: 
Ragib bu kiloda ka~1sma ~lkan 

ve dilnya §ampiyonu olan Pihlaja
mala'ye 9 dakika 27 saniyede tU§la 
yenlldi. 

66 kilo ! 
Sadik da, diinyaca mC§hur olan 

son olimpiyad §nmptyonu olan has
nu Koskela'yi hilkmen maglub etti. 

'72 kilo: 
Bu giire§te de CeW, Kinmuen ile 

yapt1gi kal'§l~mayt hakem heycti
nin ittifakla verdi~ galibiyet kara
rlle minder! terkettt. 

'19 kilo: 
Qok degerli gii~~llerimlzden Mer

s1nll Ahmed, m\isabakayt rakibini de 
hayrette birakacak bir ~abuklukla 

:ve 31 saniyede t~a galib bitirdi. 
Mersinli, bu muvaffakiyetli gilre

¢nin verdigt haklt bir iftiharla rad
yoya gelerek galibiyetlni ~u cilrnleler
le bizzat ilAn etti: 

cilk hamlede yenemedim, f akat min
der di~ma gitti. Sonra tayyare oyunu
,Ju tatbik ettlm :ve yendim.> 

8'7 kilo: 
Gilniin en giizel olac$ tahmin 

ci!llen bu ka~a Mustafa
run bir giln evvel k~mdan al
dlgt yararun yenlden ~illnas1 yiiziin
den yanm kald1~mdan rakibi Her
ma hilkmen galib ilA.n edildi. 

Agmla: 

Bu giir~. Qoban Mehmedin hasID.1 
ole.n Mellavuoyu 15 dakikallk bir 
mucadeleden sonra yenmesile netlce
le~ ise de spor merakltlariru tat
min eder mah.iyiette olm~t1r. 

Qoban da: radyoda diinden yorgun 
oldugunu s0ylemekle vazlyeti itiraf 
etmekten cekinrnedl. 

Finlandiyal.1 misafirler iki giin 
zarlmda izmire giderek orada da aym 
seklz ve dokuzunda Ud milsa.baka ya.
pacaklardlr. -------
lzmirdeki ma~ 
Izmir muhteliti M1sirhlari 

2 - 1 maglub etti: 
izmir 4 (Telefon) - Misir takum 

bugiin kalabahk bir seyirct kafilesl 
kal9J.Smda izmir .muhteliti ile kar~
~1~t1r. Qok heyecanh g~ ma.
c;m ilk devresi 1-1 berabere bitti. !kin .. 
ci devre b~lachgt zama.n izmir muh
telit ta.kmllnda bariz bir canlilik: gO
ze ~1yordu. Nihayet MtslrWann: 
kalesine yapllan sert bir akm netice
slnde galibiyet golil atlldl. Bu suret
le ma~ 1-2- izmir talonurun galibiy&
ti ile bltti .. 

Gollerden ikisini de Fuad yapt1 ve 
c;ok al kl~andl. -----

Hususi mac;lar 
Dun Taksim stadmda ~i§li ile Tak

sim gen-;ler talollll kat.'§lla§Inl§lardir. 
Bu ma~1 Taksim genc;lerinin giizel 
oyununa ragmen tecriibeli ~i§ll tata
mi (3-1) kazan~tir. 

Sparta ile - Ti.irkspor ma!fl (1-1): 
berabere bitmi§, Giine§ B. taklllll • 
Dogansporu (3-2) yenmi§tir. 

~eref stachnda oynanan Pera - Bar. 
kohba mac;m1 Pera (1-0). kazanmaga 
muvaffak olmUitur. 

I Byltu 1931 

Futbol tak1mlanm1z haz1rlamyor 
Diinkii antrenman ma~lar1nda Galatasaray 
Kurtulu~u 3 - 0, Giine§ A. Hisar1 4-0 yendi 

Diin Taksim stadmda Oiine~ ve 
Galatasaray taknnlan Anadoluhisar 
ve Kurtulu~ taklmlan ile birer idman 
miisabakasl yapnu~lardrr. Sabahleyin 
oynanan Galatasaray - Kurtulw;; 
milsebakasnu, Galatasaray blrinci 
devrede iki ve ikincl devrede bir sayi 

yaparak 3-0 kazanm1~trr. 
Bu milsabakaya Galatasaray tala

mi gen~ elemanlarla c;~tt. Bidnci 
taJomdan yalruz Lfttfi ve Billend oy
ruyordu. 

Galatasaraym gen~ oyunculan ol
dukc;a muvaffak.lyetli bir ~ c;1kar
mi~lardlr. 

Ogleden sonra yaptlan Giine~ -
Anadoluhisar m~1 enteresan olmu., 
ve neticede Gil.De~ 4-0 kazamw~t1r. 

Gil.n~ bu ~a en kuvvetli kad· 
rosu ile c;1kml~t1: 

Cihad - Faruk, ibrahim. - Yusuf, 
Hakkl, Aziz - Sala.had.din, Niyazl, 
Vehap, Rebli, Murad • 

Birinci golii Rebli c;ok gilzel bir 
~kilde yapllll~, ikinciyi Vahap pa. 
naltidan atllll~trr. Birinci devrenfn 
sonlanna dogru Murad vole bir ~t
ie takmuna iiQiincil golii kazandtr
mi~tir. 

Ikinci devrede Anadoluhisann gene 
oyunculan enerjlk blr mukavemet 
gosterm~Ier ve Gilne~ bu devrede 
Salahaddin vas1tasile ancak bir gol 
atabilmi~tir. Havanm fazla karanllk 
olmasi iizerine hakem m~1 tatil et
mi~tir. 

Giln~ takmum, bir parc;a havadan 
oynamakla beraber olduk~ iyi bul
dugumuzu, Anadoluhisrltlann da gil· 
zel ve muvaffaklyetli bir mukavemet 
gO.sterdiklerini zikredecegiz. 

U. Y. 

Adalar arasmda yUzme mUsabakasm1 
Heybeliada kazand1 

Beyoglu Halkevinin yalmz Ada.h
lar arasmda bilyi.ik, orta ve kil~iik
ler olmak iizere uc kategort iizerin
den terUp ettigi yiizme :ran~lan 

diin kalabahk bir seyirci kiiUesl 
onilnde Heybella.da pIAjmda yaptl
mi~tlr. Muntazam bir program al
tmda icra edilen bu yan~lara blr c;ok 
yiiziiciiler ~irak etmi' ve miisabaka,, 
lar c;ok alA.kah olm~tur. 

50 metre kilc;iikler: 1 - ismct Kl
na.h 34 2/ 10 saniye. 2 - Fethi B. A. 

100 metre biiyilkler: 1 - Billend 
H. B. 1.07 4/ 10 dakika. 2 - Hayati 
H.B. 

100 metre ortalar: 1 - Mehmed 
Heybell 1.21 2/ 10 dak.ika.. 2 - Sadi 
Hey bell. 

200 metre bilyiikler: 1 - Billend 
Heybeli 2.43 4/ 10 dakika. 2 - Andon 
Biiyiikada. 

200 metre ortalar: 1 - Mehmed 
Heybell 3.11 dakika. 2 - Aleko Hey
beli. 

100 metre sirtiistil biiyiiklcr: 1 -

Beykoz Istanbul kiirek 
mukavemet birincisi oldu 
Su sporlan ajanllgi tarafmdan bu 

sene ilk def a yap1lan kilrek mukave-
met yan§l diln Beykozla Moda ara
smdaki mesafede yap1lml§tlr. Bu ya
n~ Beykoz, Galatasaray ve Fenerbah
ge i§tirak etmi§tlr. Tilrkiye kilrek 
§ampiyonasma i§tirak Jc;in hazirlanan 
Gilne§ denizcileri kampta olduklann
dan yan§a i§tirak edeme.mi§lerdir. 

Netlcede Beykozun Ahmed, Cevdet, 
Mehmed, Feyzi, Cihaddan miirekkeb 
taklmi rakiplerinl biiyiik bir farkla 
gec;erek birinci, Fenerbahc;e de ikinc1 
olmu§tur. Derece 1,15,37. 

Galatasaray takmU ya.rl§l ttskildar .. 
da terketmi§tir. 

Deniz sporlarmda bu sene bilyiik 
muvaffaloyet gOsteren Beykozu dlin
kii neticeden dolayi tebrik ederiz. 

Denis 

Gemlikte yapilan spor 
miisabakalari 

Gem.Uk (A~am) - Kasaba.mizda 
ko~u ve deniz mi.isabakalan tertib 
edllmi~tir. Bu miisabakala.rda bi.itiin 
kasaba halkl haZll' bulunmu.¢ur. N&
ticeleri ~unlardrr: 

100 metre k~u: Birincl nalband 
'.Ahmed, ikinci Yusuf. 

400 metre ko~: Birincl Mudanyah 
All, ikinci R~ 

Bir ve iki ~ifte sandal y~: Blrin
d Ali ~irin. iklncl Sabahaddin. 

Qifte kotra: Blrinci All ~lrin, ikincl 
Hasan. 

Yagll direkte: Birinc1 All ~irin. 

~amil B. A. 1.24 4/ 10 dakika. 2 -
Heybeli. 

400 metre biiyiikler: 1 - Biilend 
Heybeli 6.03 4/ 10 dakika. 2 __, Fikret 
Heybell. 

100 metre sutiistii ortalar: 1 -
Halil Heybeli 1.51 3/ 10 dnkika. 2 -
Rauf Hcybell. 

200 metre kurbagalama biiyiikler: 
1 - ~rif Heybeli 3.41 dakika. 2 -
Bedri Heybeli. 

4X 50 bayrak: kii~iikler: 1 - Bil
yi.ikada (Fethi, ~eyda, Alber. Hal). 
2.36 2/ 10 dakika. 2 - Hcybelia.da 
(Toma, Fikret, Metin, Necmi). 

4 X l00 ortalar: 1 - Heybell (Mel1-
med, Sa.di, Sabahadclln, Saim) 6.11 
2/ 10 da.kika. 

4 X 200 bi.iyiikler: 1 - Heybeli (Bil· 
lend, Mehmed, Hayati, Salfilladd.in) 
13.51. 

Atlamalar: 1 - Golya Heybeli 50 
P. 2 - Cavid Heybeli. 

Umumi tasnifte Heybeli 285 puanla 
birinci, Bilyiikada 50 puanla ikincl 
gelmi~tir. 

Birinci umumI 
mUf ettislik kupas1 

Diyarbakt.r (~) - Birincl 
umuml miifett~lik kupa mti.sabaka
lan biltiln bOlgemizde devam etmek
tedir. Vanda Mu:;; ve Van oolge birln
ciliklert se¢mlerini ya~lardir. 

Van ta.kmu bire kar~ dortle galip gel
~tir. Bu takun grup birinciligl ic;in 
Bitllste Bitlls talomile kar~la_,acak. 
galip gelen takun A grupu birinclsl 
olarak Diyarbalarda final ma~ma g&
lecektir. 

DI~ taraftan B grupu miisaka.
kalan da yapllmaktadtr. Urfada Mar
din ve Urfa taklmlari milsa.bakasJ 
Mardin takmmun miisabakaya gel
memest yilziinden Urfa tala.nunm 
hillanen galibiyeti ile neticel~ttr .. 

Dlyanba.krrda yap1lmasJ. mukarrer 
olan Siird - Diyarbaklr takimlan 
mti.sabakas1daS~dtakmmunsah~ 

ya ~ikmamasi yilziinden Diyarbaklr 
takml1nm hillanen gallbiyetl ile sona 
e~tir. 

DiyarbaJor - Urfa taklmlan Urtada; 
B grupu birlncillgi i~in ~tla~ak
lar, bu b~m galibi Finale kalaca.ktI.r. 
tir. 

Alman vatanda1hg1ndan is
kat edilenler 

Berlin 4 (A.A.) - Muhaclr Alman 
muharrtrlerinden Ernest Gl~er lle 
48 Id~ ne~redilen blr kararname ile 
Alman vatand~gu1dan lska.t edll
ml~lerd.lr. 



t =.:i!i~ I 
Uvantac1 dilkkfiluna ak sac;l1, fakat 

hala ~ok giizcl, c;ok yakl§Ikh bir adarn 
girdi. 

Tezgfilun arkasmda oturan elleri 
manikurlil, dudaklan boyall gene satI
CI k1zlar ayaga kalktilar: 

- Buyrunuz efendim ... diye ses1en
diler. 

Bir ko§cde misafirlerile oturan di.ik
kan sahibi aksa~ll mil§terisini gozl1>rile 
i§aret ederek yanmdakilere yava§ ses
le: 

- Me§hur romanc1 Sarni Sacid ... di
ye f1Sildad1. 
Ak sa~h adarn bir alay lavanta ~Ikar

tJyor, hepsini bircr birer kokluyor, fa
kat bir till'lil hie; birini begenemiyor
du. 

Dlikkanc1 gene misafirlerine rmr1l
dand1: 
- Deh§etli lavanta merakllSidlr. Fa

kat hi9 bir kokuyu da begenmez ... 
Her zaman: «Nafile ... Aradlg'lm koku 
sizde yok ... » der. 

Hakikaten rnc§hur romanc1 i;1ka1ttl
~ Hivantalardan hii; birini begenme
yince biiyiik bir §i§e kolonya alarak 
diikkandan ~1kti. 
Tezgiihta oturan manikilrlii t1rnakll 

gen9 k1zlar biribirlerile konu§tular: 
- Tuhaf bir adam ... 
- Evet ... Dairna ayni cilmleyi soy-

ler: (fArad1g1m koku sizde yok .•• 
- Senelerdenberi arad;gi kokuyu bu· 

lam1yor mu acaba? 
Evet, romanc1 Sarni Sacid seneler

denberi aradlgi kokuyu bularn1yordu. 
fnsanlar mazilcrindeki hatiralarma 

bir taklrn garip baglarla baglldlrlar. 
Mesela baz1lan eski ve uzak bir hati
raya o vakitlerde i§ittigi bir §arkl ile 
baglanrn1§lard1r. Bu §arklyi i§ittikleri 
zaman o yillann arkasmda kalan uzak 
hatira hemen hayallerinde canlaruve
rir. Gilzel gilnler, tatll hatiralar zama
runda i§ittiginiz bir §ark1 seneler ge<;
tikten sonra yammzda ~almmca veya 
s0ylenince kendinlzl unutursunuz. Ge· 
riye, gcriye doner, adet 0 eski gilnle
rl tekrar ya§ars1mz. 

Sarni Sacid de hayatmm, delikanhhk 
~aginm en giizel hatirasma bir lavan
ta kokusile ba~1 idi. 

Bunun garip bir hikayesi de vard1. 
Ak Sa!;h rornanc1 bazen odasmda goz
lerini kapar bu eski hatirayi, en kii<;iik 
teferriiatma kadar dil§ilnilrdii. 

Bundan otuz sene evvel kalaballk, 
giirilltulii eglencesi bol bir Avrupa §Ch· 

rinde talebe idl. Para S1.klnt1Sl c;eki
yordu. Bir~ok kadmlarm mukavemet 
edemiyecekleri xadar giizel bir delikan
h idi 

Bir giin giizel sanatler rnektebine gi· 
den arkadR.§.larmdan biri ona bir balo 
bileti vermi§ti. Bu kalabahk, eglencesi 
bol, gilrilltillil ecnebi §Chrinde talebe 
balolan pek CO§kun, pek i;Ilgmca ge
~erdl. 

bir kokunuz var. m~ bir kadmm k~
kusuna benzemiyor ..• 

Gene; k1z gilliimsedi, tam bir Ameri
kal1 §ivesile ingilizce: 

- Evet ... dedi, bu kokuyu kendim 
icin hususi yaptlnnm .. 

Dansederken gozgoze geliyorlard1. 
Bakl9lan sanki lehimlenmi§ glbi uzun 
miiddet biribirlerinden aynlmlyordu. 

Dans bitince arkada§lan giizel koku
lu klz hakkmda ona izahat verdiler: 

- Mavili klz Arnerikal1dll". Burada 
gilzcl sanatler mektebinde re5Jlle tah
sil cdiyordu. Bu sene rnektebi bitirci. 
ismi Karolin'dir. Fakat ~ok garlp bir 
klzd1r. Akima esen her§eyi yapar ... 

Karolln ikinci dans1 da Sarni ~acid· 
le beraber etti. Adeta ahbap olmu§lar
d1. 

Aras1ra Sarni Sacid dansettigi g(>n<; 
klza bak1yordu. S1caktan, uzun P.tsiz 
yiizii k.11.anru§tI. Bu platin ~a~lannm 
uzerine dokiildiig'il hafif klz'.imu~ yiiz 
ne kadar cana yaklndi. 

ikinci dans sonunda Karolin Saml 
Sacide: 

- ister misiniz buradan 'ka~a llrn?. 
Ba§ka yerleri dola§ahrn ... · Benirn Av
rupada daha bir haftallk zamamm kal
d1. Ondan sonra Arnerlkaya donece
gtm. Bunun ic;in delicesine eglenmek 
istiyorurn. 
Be~ dakika sonra kendilerini sokakta 

buldular. B~IbO§, kahkahalar savura· 
rak, biribirlerinin kollarma dayanarak 
saatlerce. bu bilyiik, kalabal1k, giir\Al
tillii vc bol cglenceli ~ehrin sokaklRnn
da iki gen9 deli gibi dola~hlar. Pelt ~a
buk ve son derece samimi olmu§lard1. 
Hatt! Sarni Sacid: 

- Ucuz yerlere gitmeliyiz ... <;unkil 
param ~ok az ... diyordu. 

Gen9 adarrun boyle paras1zllktan 
ac;1k ac;Ik bahsedi§i Amerikah klzm pek 
ho§una gitmi§ti. Kahkahalarla _gUJii. 
yordu. 

Sabaha kaf§t biribirlerinden aynld1-
lar. Sarni Sacid evine donerken bur
nunda hep o hi9 bir kadmm lavantaSI
na benzerniyen gi.izel kokuyu kokluyor 
gibi idi. Giin1er boyle ge~ti. Dort gun 
ictinde dort senedenberi sevi§enler ka
dar biribirlerinin hayatlarma girmi§
Ierdi. Be§inci giiniin sabahmda posta
c1 Sarni Sacide bir mektup getirdi. Ka
rolinden geliyordu. Gen~ loz §oyle ya
ziyordu: 

c•Diln gece seni iizmernek i~ s0yli
yemedirn. Bugila Amerikaya gitrr.ek 
iizere yola c;1klyorum. Gitmege m~bu
rum. Fakat seni unutacagmu hie; de 
tahmmln etrniyorum.» 

l 
Mektupta tlpk1 Karolin gibl leylftk 

ile kan§1k Iavanta c;i~egi kokuyordu. 
Sarni Sacid Karolini hie; unutama

d1. Biiyiik blr adarn ((Erkekler serseri
lik, paras1zllk ve gen<;lik zamanmda 
hayatla11na giren kadmlan unutamaz
lar .. 1> der. Sarni Sacid de Karolini 
bir tiirlil unutarn1yordu. Seneler gr<;· 
ti. Bu kil<;ilk rnaceradan hatira olarak 
o giizel koku kald1. Sarni Sacid Karolini 
dii§ilniirken o gilzel kokuyu hissediror 
gibi olurdu. 

Yanmdan g~en baz1 §Ik kadmlann 
kokusu burnuna kadar geliyordu. i§te 
boyle zarnanlarda Sarni Sacid hej·ecan 
f!;inde kahrd1. Acaba o koku mu? •. o 
leylak ile kan§Ik lavanta c;ic;egi koku
sunu her yerde anyordu. Fakat bula
nuyordu. 

Aradan boylece seneler e:ec;ti. Ge~en 
y1l Sarni Sacid romanlanna ycni mev
zu bulmak ii;in ~ok uzun bir seyahate 
c;1ktI. Meksikaya kadar uzand1. Akuva 
Kaliente dcnilen eglence §Chrinde bir 
Meksika bannda otururken birdenbire 
titredi. ArkaSindaki masadau burnuna 
kadar bir koku silziiliiyordu. Evet ay
ni koku Karolin'in kokusu ... Dondil. 
Gozleri kendisini aldatm1yordu. Arka
smdaki masada Karolin oturuyordu. 
Fakat aradan bunca yillar gec;tigi hal
de hala ~ok, pek ~ek gene; gorunilyor
du. He:nen kalktI. Gen<; kadmm masa
sma yakla§b. Heyecan ic;indc: 

- Karolln dedi, seni kokundan ta
mdlm ..• 

Gen~ kadm §R§1rd1: 
- Fakat affedersiniz. Ben Karolln 

degilirn ... Karolin benim ablamd1r ... 
:;limdi Qinde ... Kocas1 orada ticarctle 
me§gul. .. Evet iyi biliyorsunuz bu koku 
Karolinin kokusudur ... Garip bir koku 
degil mi?. ZavallI ablac1g'l.m ... <;inrlen 
resmini gondenni§o- .. Ne kadar iht!yar
lam1§ demek kendisini taruyorsunuz 
ha ... Otursamza ... Ben de tatilirni ge
r;lnnek ig.in Meksikaya geldim ... 

Sarni Sacid gen~ kadlrun masasma 
oturmad1. Ak sac;ll adam hala her yer
de o giizel kokuyu anyor ... 

Hikmet Feridun Es 

ILAN 
okuyuculanmiz arasmda 

EN SERI, 
EN EM!N 

EN UCUZ 
vas1tadlr. Allm satim, kira i§lerin
de i§ ve i§9i bulmak i~in istif ade 
edinizl * 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

0 gece parah bir arkada§1 Sarni Sa
cide pek !azla §arap ikram etmi9ti. 
Balo salonuna girdigi zaman Sacidin 
ba§1 fml fml donilyordu. O gece ic;in
de sebeblni bilmedigi bir sevini; vardl. 
Bir arallk orkcstra bir vals ~almaga 
ba§lad1. Sarni Sacid dansetmek istiyor
du. Tam bu Sirada ileride birkac; arka. 
d9.§m1 gordil. Dostlan maviier giyhmi~ her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi f1n;alay1n1z 
btr gen9 k1zm etra!m1 ~evirmi§ler kah. I 
kahalarla gillilyorlard1. Gen<; klzm pia.. 
tin renginde sa9lan, uzun iri gozleri, 
bir bilyilk damla kmmZI miirekkep his
sfnl veren minimini, k1pk1Zll dudaklan 
vardl. 

Sarni Sacid ilerledi. Arkad~lanna 

yakla§b. Bu Sirada mavili gen<; klzla 
g0zg0ze geldiler. Sanki ikisi de arala
nnda bilyiik hadiseler, bir~ok hat1ralar 
get;ecegini o dakikada anlarn1§lar gibi 
uzun uzun, dikkatll d.lkkatli bakl§t1lar. 

ArkadR.§.lan Sarni Sacidl hemen ma. 
vill k1za tamttilar: 

- i§te ..• Sarni ... ~imdi sizinle dans
etmege ~tihall tamam alti kavalyc ol
duk. Dans i~in hangirnizi sec;ersirJz? 

Mavili k1z gillerek Sarni Sacide dog. 
ru ilerledi. 

Sarni Sacidle, iri gozlil, mavili e:cn<; 
klz dansedcnler arasma kan~tilar. Sa
rni Sacid gen~ k1zdan•siiziilen nefis Ja
vanta kokusunu cigerlerini doldura 
doldura kokluyordu. 0 zamana kadar 
h~ bOyle lAvanta kokusu duymarru~ti. 
Bu leyl8.kla k~1k lavanta c;ic;egi ko
kusu idi. Biraz da yasernini andlnyor
du. Gen<; klzm lfivantas1, hie; blr kadl
nm kokusuna benzemiyordu. Sarni Sa
cld f1slldad1: 

- Sizin kendinize mahsus ne gilzel 
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Ankara Tarih, Dil, Cografya fakUltesi 
DirektorlUgUnden : 

1 - Talebe kaydma 15/9/938 tarihinde ba~lanacak 15/ 10/ 938 tarihinde 
son verilecektir. 

2 - ikmal irntihanlan 10/ 10/ 938 de b~hyacak 15/10/938 de bitecektlr. 
3 - Tedrisata 17il0/938 pazartesi gilnii bn§lanacaktir. 
4 _ Bu yil yat1h talebe almrn1yacakt1r. (2827) (5144) 

GUmrUk muhafaza genel komutanllg1 
istanbul sabnalma komisyonundan 
1 - 10 tane sandal bot ic;in .satm almacak 9 kalem penta marka yedek 

pargalann l 3/9/938 sall gilnu san.t 11 de ac;1k eksiltmesi yapllacaktir. 
2 - Tahrnini tutan 790 lira ve ilk teminab 60 liradlr. 

3 - ~artnamc ve evsaf1 kornisyondadir. Gortilebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesikalarile giin ve sa

atinde Galata eski ithalat gilrnrilgil bi nasmdaki komisyona gelmeleri. (5846} 

Giimriik Muhaf aza Gen el Komutanhgi 
Istanbul Satin alma Komisyonundan: 

1 - Muhtelif boyda 900 tane bayragm miiteahhit nam ve hesabma istek
li ~Ikmadlgmdan 8}~/938 pcr~embe gi.inil saat 11 de yeniden ac;Ik eksiltmesi 
yap1lacaktlr. 

2 - Tasmlanan tut3n 1502 Hra 35 kuru~ ve ilk terninat1 113 lirad1r. 
3 - ~artnamesi komisyondad1r. Goriilebili.r. 
4 - isteklile1in gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanunt vesi

kalarile birlikte G"lata E.5ki ithalat Gilmriigundeki komisyona gelmeleri. 
/ .(6056) 

Di!;'i KO SAN 
TarihT Deniz Romani 

Yazan: fskender F. Sertelli Tefrika No. 106 .J 
"Seni ~ilg1nca seviyorum, Aris! Bana kalbini ver .. ve 

omuzlarima sard.. denize birlikte ablacag1z!,, 

Nereye doneceksiniz? 
- Blzansa... $u kar~1m1zda yilk

selen, etraf1 surlarla c;ev1ilrni§ §Chre. 
_, Yalvannm size: Gidince impa

ratora benim burada esir oldugumu 
ve vah~i bir hayvan gibi demir par
rnakllk i~inde hapsedildigimi soyle
yinl 

- Merak etme, prensesl Biltiln 
arzulariruz1 yerine getirmek isterim. 
Size daha bilyiik iyilik yapsam, beni 
ne Ile teltif edersiniz? 

- Burada bana yapacagm1z bil
yiik iyilik, beni ancak bu ka!esten 
c;Ikarmak olabilir. 

- Sizi bu gece ka~1rsam ... 
- Bizansa m1? 
- Evet. Hatta biraz sonra .. 
- Hi9 rnenun kalmam. <(ilnku 

ben babamm &iinii almadan don
memege ahdettim. 

- Kimden alacaksm1z &i.inilzii? 
- Saidden .. 
Aryiis dii~iinceli bir taVIrla b~1-

ru salladl: 
- Bu i~ ba.5kasma b1raksak, ~m

di benimlc gitmege razi olrnaz rmSI
mz? 

- Benden b~ka kim vurabilir onu? 
- Sizin gibi ondan Oc; almak isti-

yet bir csir. 
- Saidi oldilrebileceginden emin 

misiniz? 
- ~ilphesiz. Biz Bizansa V?Xd1g1-

nuz zaman, onun da viicudil sogu
rnu~ olacak. 

Aris sevincini yenernedi: 
- Pek a.la. Oyleyse hazmrn kac;

maga... Bu hizmetinize mukabil ne 
istiyorsunuz benden? 

Aryiis: 
- Fazla konu~rnaga vaktirniz yok, 

ded.l, size bir kelime ile ne istedigirni 
soyliyecegim. itiraz ederseniz, rnenfi 
cevab verirscniz, yi.iriiyiip gidecegirn. 

Aris: 
- Sizi dinliyorum. 
Diyerek parmakhktan ellerini 

uzatti. 
Yalvarmaga ba¥adl: 
- Beni burada b1rakmayinl 
Aryi.is kulagma egildi: 
- Kalbinizi istiyorum ! 
Aris birdenbire sendeledi. 
Aryils Have ctti: 
- Sizi, gemiye geldiginiz gilnden

beri seviyorum, prenses! 
Aris o kadar ~~alarn1~b ki, o da

kikada sevmek ve sevilrnek akhndan 
bile ge~miyordu. 

Aryi.is bir ka~ saniye hareketsiz 
durdu... Cevab alamaymca tersyilzil
ne dondi.i.. arnbann merdivenine 
dogru yiiriimege b~ladl. 

Aris bu i~te ne kaybedecekti? 
Aryiise: cSenin olacagim1~ dernekle 
ebediyen onun olacak degildi ya. Za
ten onu yeni tamyordu. Y~1kb, 

gosteri~ll ve giizel konu~an bir er-
kekti 0. . 

Aryiis gidiyordu. 
Arisin gozilnde Bizansm hayali do

la~1yord.u. Ne pahasma olursa olsun 
yurduna kav~rnak istiyen Aris ca
hll bir klz degildi. Ayagma gelen bu 
f1rsab ka~1rmak istemedi. 

- Peki.. istediginizi veriyorum 
size! 

Diye seslendi. 
Aryiis, Bizansh prensesin ergc~ 

kendisine miisbet cevab vereceginl ve 
bugiin degilse bile, yann, obiir giln 
kendisinl sevecegini tahmin ediyordu. 

Gillilmsed.l .. geri dondii: 
- Te~ekkiir ederlm, Aris! :?irndl 

beni bekle .• etraf1 bir kola~an ede
yirn. 

Aris bu s1rada Romah delikanhya 
heyecanla sordu: 

- Beni nastl kac;1racaksm? 
- Yav~~a denize at1Jyacag1z .. yii-

zerek sahile gidecegtz. 
Aris birdenbire ilrnidsizlige dii§til : 
- Ben, kayik.la gidecegimizi sam· 

yordurn. Omriirnde bir kere bile de
nize girmedlgimi k~ki size onceden 
soylcseydirn .. 

- Soziinilzden vazg~iyor musu
nuz? 

- Hayir amma .. 
- Ben sizin yiizmek bilmediginizi 

onceden t.ahmin etmi~tim. Hie; me
rak etmeyin! Ben italyada y~ilcu
lilgil ile rne§hur bir adam1m. Sizi 
arkama alacagirn.. surlara kadar 
y\izecegim. Yolumuz uzun degil. 

Aris bunu duyunca sevindi. 
- ~den inerken yakalanirsak. 
.-. I~te ~ de yakalanmamak tcin, 

nobet~1lenn uyuklarnasim 1 bdkliyo
rum. Reis klzlarla ~arab ic;ip egleni
yor. Arablann hepsi sarho~. Arnba
ra bakan Semikoyu da nastl olsa at
latmm. 

Aryils yav~~a ambardan yukan 
~1kt1. Etrafma baklndl.. biraz otcde 
bir Arab denizcisinin horuld1yarak 
uyudugunu gordil. Giivertede ba~ 
ka kimseler yoktu. 

Kac;mak ic;in bundan daha lyi bir 
fl.I"Sat ele gei;emezdi. 

Aryi.is tekrar ambara indi.. demir 
kafesin oniine geldi: 

- Meydanda kimseler yok yav
ruml Hemen uzakla~1rn, bu i~ken
ce ve iztirab yuvasmdan. 

9ar~abUk kafesin zincirlni c;oz
dii.. kap1yi a9b: 

- Ben bu i~kence yuvasmda ta
rnam ii~ y1l esir olarak kilrek ~cktim, 
prenses! 

Aryils i.istilndeki elbiseyi ~:kard1. 

Ambardan yukan c;1kt1lar. 
Mcrdiven agzmda uyuyan nobet~l 

hfila horulduyordu. 
Aryiis, sevgilisinin kolundan ceke

rek bir halat yigrmmn yanma gO
tiirdil: 

- Buradan yava~i;a dcnize sarka
cagiz. Hlzh atlarsak gorenler olur. 

Arls heyecan icffide c1rp1myordu. 
Gen~ ve gilzel prensesin kalbi o gu
ne kadar ooyle koparcasma ~p
marru{ltl. 

Aris bir aral1k iizerlerine dogru 
yiirilyen bir golge sezdi. 

--. Bid geliyor .. gordlin mil? 
Aryiis gilldli: 
- O gordilgun, bfr gOlgedir.. df

rekte sallanan yelkenin gOlgcsi .. 
Arisin naSil bir heyecan t~inde bo

caladJgi titremesinden, sendelemesin- , 
den belliydi. 

Aryils, yakalarursa, gemi diregin
de nasil as1lac&giru biliyordu. C>Iiimli 
goze alml~ti. o, iyi yilzrne bildigi icin 
korkrnuyordu. Deniz sakin, !akat 
karanhktI. Gokylizil bulutluydu. Ar
yils, prensesi kucagma ald1.. diregin 
ipini ~ozerek denize sark1tb.. ip1 

bacagma dollyarak suyun iistilne ka.
dar sessizce indi. 

* Necib Hayyat. dcnizdeki ~irpmti-
lan gCistererek: 

- Ya emir, dedi, Bizans denizinde
ki yunus bal1k1an gecc birbirlerinl 
ll.8Sll kovahyorlar?I 
Nilh~, yeni sevgilisini dlzinin di

bine oturtmu~tu. 
Yuana, Necibin s0zlerine gilldil: 
- Bosf ordaki yunus ballklar1 ge

ce uyumasm1 insanlardan iyi bilirler. 
Necib dayanamad1: 
- Ya bu ~1rpmhlar, bu suyun iis-

tiindeki atlamalar nedir? 
- Size hayaletler goriinilyor ... 
Said ba~m1 kaldlrdi.. denize baktJ. 
- Gerc;ek, ak~amdanbert meyda-

na c;1knuyan yunus babklanmn bu 
saatte birdenbire birbirlni kovalama.. 
ga b~arnas1 garib degil ml? 

Yuana ~ok alayc1 bir kadmdl: 
- Bizanslt yunusJar gece yansi 

uyamrlar .. 
Diyerek ~arab kadehine sanld1. 
Said: 
- i~elfrn arkad~Iar.. keyfimize 

bakahm. 
Diye soyleniyordu. Saidin hiddeU 

gc~ml~ti. Aris! ambarda hapsettik· 
ten sonra, esirlerden bir ba.5ka ka· , 
dim yanma alrm~ da, Arise verece
gt cezayi da dil~ilnmekten geri kal
rruyordu. 

Said ~ok kinci bir adamd1. Zaten 
bu onun en kuvvetli rnezlyetlerinden 
bhi idi. Said ancak kincilfgt ve inat
c;1bg1 sayesinde mii~terek bir donan· 
ma yapmaga ve onun ba~ma gec;me
ge muvaffak olmu~tu. 

(Arkasi var). 
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5 Eyliil 938 Pazartesl 
istanbol - O~le ne§rlyat.I: 12,30: Tiirk 

muslklsi Cplak), 12,50: Havadls, 13,05: 
Turk muslktsl (plllk>, 13,30: Muhtellf 
plii.k nc~rlyat1, 14: Son. 

Ak§am n e§riynt1: 18,30: Dans musiklsl 
Cpldk), Konfcrnns : Kadtkoy Halkevi na
truna, ihsan Runt CUnlverslte ve yiiksek 
tahsil ~a~nda yerem), 19,30: Dans mu
siklsl (pink) , 19,55: Borsa. haberlerl, 20: 
Saat ayar1: Grlnvlc ra&1.thanbsl"ldcn nak
len, 20.02: Hamiyet YUceses ve arkadag
lnn tarafmdan Turk m uslklsi ve halk 
§ark1lan, 20,40: Hava rnporu, 20,43: Omer 
Riza Do~rul tarafmdan arnbca. soylev, 
21: Sant aynn: Orkestra: 1 - Leopold: 
Polonya, 2 - Flamm: Entermezzo, 3 -
Strnus: Tu Vien vnls , 21,30: FaSll saz 
heyetl: ibrahim Uygun ve nrkadruJlan ta
rnfmdan, 22,10: Konservatuvar pro!es0r
lerinden Muhlddln Sadak, vlyolonsel kon
serl piyano refakntile, 22,50: AJans ha
berlerl, ertcsi program1, 23: Saat ayan: 
Son. 

Ankara - O~le ne§riyo.t1: 14.30: Kan
§Ik plii.k ne§rlyat1, 14,SO· .:Plii.klii Tiirk 
muslklsl ve halk §ark1lnn. 15,15: Ajans 
habcrlerl. 

Ak§am n~rlyat1: 18,30: Ka.n.,lk plii.k 
ne§rlynt1, 19,15: Tiirk musiktsl ve halk 
gark1lan (Hatuk Reen! >, 20 : Sa.at ayan 
ve Arnpca, n~riyat, 20,15: Tiirk muslklsI 
ve halk §arkllan (Sndi Hosses, Radlte 
Neydlk}, 21: Havac1llk munasebetlle ko
nul}ma <Behcet Kemal Qatlar>, 21,15: 
Stildyo salon orkestroSl : l - Coleridge -
Taylor Afrlkanische sulte, 2 - Jean Nengo: 
Murcia, 3 - Emo Kostal : Die Rose von 
Granada, 4 - Flotow: Martha, 22: Ajans 
hnberlcrl ve hava raporu, 22,15 Yarmkl 
program ve son. . 

Avrupa lstasyiJnla 1 

Saat 20 de 
Biitiin Alman lstasyonlan 18,30 dan 

I e kadar (Wagner> In <Meistersinger 
von .Niimberg) operasm1 ne!jredecekler
dlr - Budapel}te 20,20 dans musiklsi -
Biikre!} 20,30 muhtelif parcnlar - MUll.no 
20,30 konscr - Roma (20,30 - 21) kon
ser - Val"§ova 20,30 11en n1usiki. 

Saat 21 de 
Biitiin Alman lstasyonlan (Wagner) In 

operas1na devam - Belgrad 21 opera -
Bordeaux ve Paris Ul,45 - 23,45) senfonlk 
konser - Budape§te 21 dans muslklsine 
devam ve 21,45 ~ingene orkestrasi -
Biikre§ 21 muhtelif pa~alara devam ve 
21,25 oda musiklsl - Droltwich (21,35 -
22,30) (Wagner) konseri - Kopenhag 
21,10 §lmal musiklsl: Kernan, viyolonsel 
ve orkestra lle - Lille ve Limoges 21,30 
konser - Lomira (Reg.) (21 - 21,30) pl
yano konscrl ve (21,30 - 22,15) muhtellf 
parcalar - Prag 21,15 orkestra ve muh
tcllt sololar - Prag II operet - Stokholm 
21,10 askeri mus!ki - Toulouse 21,45 Vl
yana musiklsi - Vnr§Ova 21 gen rnusikl
ye dcvam. 

Saat 22 de 
Biitiln Alman lstasyonlan (Wagner> ln 

operasma devam - Belgrad 22 operaya 
devazn - Bordeaux ve Paris 22 sentonlk 
konsere dcvam - Budapel}te (22 - 22,50) 
~lngene orkestrasma devam ve 22,50 or
kestm ile kllislk eserler - Blikre§ 22,20 
(Schumann) m ~rkllan ve 22,45 kon
ser - Droitwich 22 Wagner konserlne de
varn ve 22,30 plyano musikisl - Kopen
pcnhag 22 §imal muslklsinc devam -
Lille ve Limoges 22 konsere devam -
Londra (Reg.) (22,45 - 23,30) inglllz rnu
slklsl - Mlllino 22.SO senfonik konser ve 
plyano Ile orkestra - Roma 22,10 ope
ret - Toulouse 22,30 salon rnuslklsi 
Val"§ova 22,10 gen musikl. 

Saat 23 de 
Biitiln Alman istasyonlan (Wagner) in 

operasma devam - Belgrnd (23,15 -
(23,45) plilk ne§rlyat1 - Bordeaux ve Pa
ris senfonlk konscre devam - Budape§te 
23 orkestra konserln& devam - Bukr~ 
( 23,45 > e kadar konsere devam 
Droitwich (23,30 - 24,lOJ odn. musik.lsi -
Florans 23 dans muslklsi - LUle ve Li
moges 23 konscrc devam - Liiksemburg 
23.05 me§hur uvertiirler ve valsler - Ml
llino 23 senfonlk konscre devam - Prag 
(23,15 - 24) dans musiklsl - Roma 23 
operete devam - Val"§OV&. 23 plakla eskl 
musiklye aid ne§rlyat. 

Saat 24 den itibaren 
Biltiln Alman tstasyonlnn saat bire ka

dar operaya devam - Budal>e§te 24,10 
gazlnodan naklen caz muslki!i - Millno 
24 konsere devam, 24,30 dans muslklsi -
Roma 24 dans musiklsi - Frankfurt ve 
etuttgart Cl - 3) gece konseri - Biltiin 
dl~er Alman lstasyonlnn Kolonyadan nalt
len (1 - 4J gece musikisl. 

Tiirklye F.cnebl 

SENELiX 1400 kUruf 2700 kUruf 

6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLDC 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • • 

Post.a ittlhndma dahll ol.mlyan ecnebt 
memleketler: Benell~ 3600, altl ay1Jtl 

1900, ii~ ayll~ 1000 t~ur. 

Adres tebdlll i~in ylrml be§ kUI"Ufluk pu\ 
gondermelt lAzundu. 

Receb 10 - Ruzuhu:a 1!3 
S. imsak OiineJS ti~le iklndl Ak.oam YatG 
E. 9,09 10,50 5,36 9,13 12,00 1,34 
Va. 3,47 5,28 12,13 15,61 18,36 20,11 

idarehane: Bab1rill civan Acunualut 
sokak No. 13 

YUksek Ziraat Enstitilsll rektorlUQUnden: 
Bu yil Ankara Yliksek ziraat cnstitiisiiniin Ziraat, Veteriner, fakti.ltesine 

klz ve erkck, Orman fakiiltesine yalntz erkek parasu yatill parall yatw ve ya
tlSlz talebe almacaktir. Enstitilye yaz1Iabilmek i9in ~ag1daki §artlara uy
mak gerektir. 

1 - Tiirk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihamru vererek 
bakaloryasuu yapllll§ ·ieya lise olgunluk diplomasuu almt§ bulunmak 1.az1m
d.lr. 

2 - istanbul 'ttniversitesinin fen fakilltesinden naklen gelecek olanlar 
lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakliltesinde muvaffak 
olmU§larsa orada okuduklan Romestrlerden ikisi kabul edilerek veteriner zi
ra&.t ve orman fakiiltesinin tiqiincli somestrlerine altmrlar. Ancak vetcriner 
fakiiltesine girenlerin bu fakilltenin birinci ve ikinci somestresinde okunan 
nnatomi dersine de aynca dcvam ctmeleri ve ziraat fakilltesine girenlerin Zi-
1o.at stajm1 yapmalan gereklidir. 

3 - Enstittiye glrecek talebenin y~1 17 den a§ag1 ve 25 ten yukan ola
mnz. Nihari talebe yiiksek yali kaydma bagh degildir. 

4 - Paras1z yattll talebeden beden kabiliyetl ve saglamltklan hakkmda 
tam te§ekkilllu bir hasta evi kurulunun raporu Iiiz1mdir. 

5. - Enstililye yaz1lan talebe iki ay i~inde yeniden sagllk ve saglamhk 
muayenesindcn ge'ririlerek ertiklerinin liizum gosterdigi beden kabiliyetinl 
g0stermiyenler!n enstitilden ili§igi kesilir. 

6 ·- Ziraat fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman ~iftliginde staj 
gormege mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulacaktir. 
Stajdan sonra talebenin enstitiide nazart derslere devam edebilmesi i~in ya
p1lacak bu arr.ellyat imtiharunda muvaffak olmasi §arttir. 

Staj miiddetince talebeye 30 Ura ayllk verilir. Ve yatacak yer parasiz ola
rak ~iftli.kte saglamr. <(Stnjiyer talebenin yemesi ve i'rmesi de enstiti.ide sag
land1g1 takdirde kenctilerine bu 30 lira verllmez.11 

7 - Parasiz yatih talebesinden staj veya okuma devresi i~inde her ne 
suretle olursa olsun kendiliginden stajllll veya tahsilinl btrakanlardan veya 

cezaen c;1kanlanlardan hiikumetc;e yap1 Ian masraflan Odlyecekleri hakkm
da verHecek niimuncye gore noterlikten tasdikll bir kefaletname ahrur. 

8 - Enstitiiye girmek isteyenler yukarda yazill rapordan ba§ka lise ve ol
gunluk diplomasllll veya tasdikli suretlerini, niifus kag1dm.J., polls veya Uray
lardan alacaklan Uzgidim ve a~1 kagid.uu, orta mektep ve liselerde gorm~ ol
duklan siiel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri lli§tirilerek el yazilarile yaza. 
caklari pullu bll" dilek9e ile 'e 6 tane fotografile birlikte dogruca Ankarada. 
Yilksek ziraat enstiti.isil rektorlilgi.ine b~ vururlar. 

Talipler dilek~elerfnde hangi fakillteye kay1t olunmak istediklerini bil
dirmeli ve ~ifc;i veya araz1 veya orman veya hayvan yeti§tirme veya zirat sa
natlarla altlkall bir aile c;ocugu bulunu p bulunmachguu da bildirmeliclir. 

9 - Pulsuz veya usulii dalresinde pullanmarm§ olan ve 8 inci maddede 
yaz11I kag1tlann ili§ik 01mad1g1 dilek~eler gelmemi§ saylllr. 

l'O - Birinci vc seki1Jnci rnaddede yazlll vesikalarla vaktinde b~ VU· 

ranlar arasmdan pekiyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya c;i!c;i 
~ocugu veya arazi sal1ibi veya hayvan veya orman ihtisasile altlkah yer ve te
sisat sahibi veya sahibinin ~ocugu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan 
yalntz pek iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma. derece
sine ve b~ vurma tarihlli'e gore s~ilirler. · 

11 - Zirat staj ve tahsil miiddetince okudulan yabanc1 dil, Almanca ve 
ingilizcedir. Fakiiltelerden mezun olan talebeye ziraat miihendisi, veteriner 
hekim, Orman mill1endisi iinvanlan verilir. 

Talebe mesb~c imtiharuna girmezden evvel yukarda yaztlan yabanc1 d.U
lerden imtihan ed.ilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak §arttir. 

1 2 3 unciiliikle mezun olan talebeye mukftfatan Avrupada bir tetkik se-
• ' yahatl yaptmllr. 

12 - Ziraat fakiiltesine 40. Veteriner fakiiltesine 40, ve orman fakfiltesi· 
ne 40 azami talebe almacaktir. 

13 - Cevap isteyenler aynca pul gondermelid.irler. 
14 - B~ vurma zamaru «22 agustos 938 den Eylilliin 30 uncu gilnii ak· 

§am.ma kadardtr. Bundan sonraki b~ vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677) 

Miizeler Artbrma ve Eksiltme 
Komiayonu Riyasetinden: 

Cinsi Evsaf1 Miktan Muhamrnen Muvakkat Eksiltmenin giln ve saati 
Kilo bed.ell teminat ve nerMe yaptlacagi 

L. R?. miktan 
L. K. 

Mangal Sinekli veya 21300 
komiirii Qerkes koy mau 

958.50 72.00 9/ 9/938 tarihinde Cuma gil
nil saat 14 de Miizeler ge

nel direktorliigti.nde 
Somikok Yerli 77 ton 1886.50 141.50 

tstanbul milzelerinin yakacnk ihtiyac1 ~ almacak olan ma.hrukat 29/8/ 
938 tarihinde yap1lan miinakasada ~ bir tallp zuhur etmediginden ihale edl
lememi§ ve yeniden ek'>lltmeye konmU§tur. tsteklllerin §artnameyi gormek 
uzere her gti.n ve eksiltmeye girecek olanlann da miinakasa gi.inU Ticaret oda
smdan aldtldari vesika ve teminat makbuzlarlle istanbul Mtizelert Genel direk-
torlilgilne miiracaat eylemeleri. (6087) 

Bayrami~ Askeri Sahn alma 
Komisyonu Ba~kanhitndan: 

Cinsi Miktan Tut.an Teminab. 
Kilo Lira muvakka.- :thalenin ~kli ve gi.inU saati ve §ekll 

Birinci nevi 590000 
ekmeklik un 

tesi IJra 
76700 5753 27/9/938 Sall 15 A1tlk ekslltme 

1 - Bayrami~te bulunan kltalann ihtiya~lan olarak 590000 kilo ekmek· 
Uk unun 15/8/9:!8 ~ar§alllba giinU. mtinakasasmda kapah zarf u.sulile verilen 
fiatlari Amiri itaca muvaflk gorillmeml§tir. 

2 - Kanunun 40 mc1 maddesJne tevtikan bu ihtiy~ blr ay ic;inde ~ 
eksiltme ile ahnacak ve komisyc,nda 27/9/938 sah gilnil saat 15 de toplanacak
trr. 

3 - Eksiltme Bayrami1t asked gazinosunda satln alma komisyonu tara,.. 
fmdan yap1lacakt.lr. 

4 - Husust §8.rtnameler kontlsyonumuzda pa.rasiz go.rilliir. 
5 - Taliplerin 2490 sayih kanunun 2 ve 3 iincil maddesine ttwfikan ya,. 

ztll veslkalarile birlikte jleJmeleri 1lan olunur. (6017) 

Oniversite A. E. P. komisyonundan: 
Oniversite fakfiltelerl ve m~temllAtmda pazarllkla soba lrurulacak ve bo

ru almacaktlr. isteklilerin pazarllk gUnu olan 8/9/938 per§embe gi.inu saat 13 
de ellerinde mevcut vesikalan llc rektorltige gelmeleri. Llste her giln rek:Wr· 
Iilkte goriiliir. (6057) 

Slyasal bllgiler okulu kabul $artlar1 
Siyasal bll1itiler okuluna lise mezunlan miisabaka ile al.uur. Kayit ve mil· 

sabaka tstanbul Yilksek ogretmen, Ankarada Siyasal Bilgiler okullannda ya,.. 
plhr. Kayit 25 Agustosta ba§lar 25 Eylfilda biter ve yalruz pazartesi ve per
§embe giinleri mesai saatlerinde yapllir. Milsabaka 26 eylulda ba§lar. Fazla 
ma11lmat almak istiyenler Ankarada Okul direktOrlilgune, istanbulda Ytik· 
sek gretmen okuluni>. ve diger yerlerde kfilttir ve li.se direktorliiklerine mtira-
caat etmelidirler. .l3193), ~6069), 

I inliisarlar U. Miidiirliiiiinden : I 
Cinsi Miktan Tartma Muhammen Tutan Muvakkat Ekalltme:nlq 

kabilyeti bedeli teminatt eekll gUn saatl 
L. L. L. K. 

Baskiil 3 adet 2000 Kg. lik 324.- 972.- 72.90 A~lk ekslltme 18 
Baskiil 1 ~det 1000 Kg. lik 285.- 285.- 21.37 Pazarllk ts.ta 

I - Idaremizin Yav§an Tuzlas1 i9in §artnamesi mucibince satm almacaJC 
yukarda tartma kabiliyet!eriyle miktan yazw 4 adet baskill hizalannda gB&-
terilen usullerle satin a1macaktir. · 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalannda gosterll
mi~tir. 

III - Eksiltme 12/ IX/ 938 tarihine rastltyan pazartesi giinii hizalannda 
gosterilen saatlerde I~abat~ta Levazun ve Mil.bayaat §Ubesindeld Alun ko
misyonunda yap:lacaktir. 

IV - ~art.nameler paras1z olarak her giin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek isteyenlerin fiats1z tekllf ve kataloklanru 

munakasa gilnilnden bir hafta evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesi Mtl
diirliigiine verrnel~ri laz1md1r. 

VI·- isteklilP.rin eksiltme i'rin tayin edilen giin ve saatlerde ~;, 7,5 gil~~n· 
rue paralariyle birlikte yukarda ad1 ge~en komisyona gclmeleri ilan olunui·. 

~ * (5245) 
I - idaremizin Kutu fabrikas1 i'rin §ru-tnamesi mucibince 300 kiloluk 1 adet 

ve 500 kiloluk 1 a~et ki cem'an 2 adet baskill pazarllk usuliyle satin ahnacaktir. 
II - Pazarllk 12/IX/ 938 tarihlne rastbyan paza1 tesi gtinii saat 10.15 de 

Kabata~ta Levazim ve Milbayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktll'. 
III - ~artr..ameler paras1z olarak her giin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - Eksiltmcye i~tirak etmek isteyenlerin fiats1z teklif ve kataloglanm 

munaka.59 giinilrden bir hafta evveline kadar Tiitiin Fabrikalar §Ubesine ver- . 
meleri lazundtr. 

V - istekliler in pnzarlr.k i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralariylc birlikte yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (5589): 

* I - idaremizin ~emsi p~a baklm ve i§leme evi ~ocuk yuvas1 ve dispansen 
ii;in §artnamcsine ekli listede milfredati yazih 20 kalemde 119 par~a e§ya a~lk 
eksiltme usulile yaptmlacaktir. . 

. II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lira ve muvakkat te-
minati 166,12 lirad1r. · 

III - Eksiltme 7/ 9/ 938 tarihine rastlayan 'rar§arnba giinii saat 10 da Ka
bat8.§ta Ievaz1m ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacaktir. 

IV - ~artname ve resimler parasiz olarak her giln sozii ge9en §ubeden all• 
nabilir. 

V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 giiven
me paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yukarda ad.l ge-
cen komisyona gelmeleri Han olunur. (5718) 

* I - Ankarada Atatilrk Dulvannda ~artname ve projesi mucibince yap-
tmla~k depo ve imlailane in~ti kapab zarf usuliyle eksiltmeye konmll§tur. 

IC - Ke§if bcdeli 199.146 lira 15 kur~ ve muvakkat teminat1 4495.73 li· 
radlr. 

III - Eksiltme 15/ IX/ 938 tarihine rasthyan per§embe giinii saat 11 de 
Kahata§ta Levazim ve Milbayaat §Ubesindeki Alim komisyonunda yap1lacak
tlr. 

JV - ~artname ve projeler 9.96 lira bed.el mukabilinde i:nhisarlar Levazun 
ve Miibayaat :;iubesiyle Ankara B~mudiirlilgtinden almabillr. 

V - Eksiltmeye ~tirllk t:'Lmek isteyenlerin bir mukavele ile yaptlklan bir 
binamn taahhi.it bedelmin Yiiz yirrni bin liradan ~agi olmamas1 ve kendilerl 
bizzat Yiiksek Milhendis Yeya mimar olmadtldar1 takdirde tekliflerini bunlar
dan birisiyle mii§tereken yapmalan ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri lA-
7.lIIldir. Eksiltmeye girel>llmek i'rin icabeden vesikalar eksiltme giinilnden blr 
hafta evveline katlar inhisarlar Umum Mildiirliigu :in§aat ~ubesine gosterile
cek ve aynca fenni ehliyet vesikas1 almacaktir. istekli ile birlikte teklif yapa,.. 
cak olan fen adammm dahi nynca miiteahhitlik yapml§ olmas1 §art degilclir. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu, kanuni vesaik ve i~aat §Ubemizden alt· 
narak fenni ehliyet vesikasiyle muvakkat giiverune paras1 makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii en 
g~ saat.10 a kadar yukarda adJ. ge9en Alim komisyonu b~kanhgma makbuz 
mu.kabilinde veri:mesi 13z1mclJr. (5953) 

* I - ~artnamesine ekli listelerde yaz1ll eb'ad .ilzerinden §artname mucl· 
bince 1 No. lu ti}..Jtcn 500 adet ve 2 No. lu tipten 500 adct ki cem'an 1000 adet 
portatif i~ki sand1g1 .1.;11~ eksiltme usuliyle yaptmlacakbr. 

II - Muharr.men beo.cli beheri 363.41 kuru§ hesabiyle 3634.10 lira ve mu .. 
V9.kkat teminati 272.55 lirachr. 

m - Eksiltme 16/IX/ 938 tarlhine rastllyan cuma giinii saat 11 de K&
bata§ta levaz1m ve miibayaat §ubesindeki allm komsiyonunda yap1lacakttr. 

IV - ~artnamclcr parasiz olarak her giin sozu ge~en §Ubeden almabilir. 
v - istekl!lcrin eksiltMe i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralariyle birlikte yuka11da adJ. g~en komisyona gelmeleri ilAn olunur. (6012): 

. - . * 
I - Idaremizin Yav§an ve Qamalt1 tuzlalan i9in memur, amele ve liizu· 

munda hafif yiik naklinde kullamlmak uzere blrer tonluk iki adet kamyond 
§artnamesi muciblnce a~1k eksiltme usulile satm almacakt1r. 

II - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat 
teminat1 360 liradlr. 

ni - Eksiltme 17/9/938 tarihine rastlayan cumartesi giinii saat 11 de Ka
bata§ta Ievazun ve miibayaat ~ubesindeki alun komisyonunda yapllacaktir. 

IV - ~artruimeler paras1z olarak her gUn sozil ge~en §Ubeden ahnabillr. 
y - Ekslitmeye ~tirak etmek isteyenlerin kataloklarile karoseri §ekll ve 

dahlli taksimatm1 gO.sterir bir pIA.n lie benzin sarfiyatllll g0sterir fennt teklll• 
lerini ihale giiniinden 5 giin evveline kadar :tnhisarlar tuz fen §Ubesine ver• 
melrei ve tekllflerinin kabuliinti mutazammm vesika almalan lAzimdJ.r. 

YI - istekli:.crin eksiltme i~in tayin edilen giinil ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukarda adt ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(6013) 

* Muhammen Be. Muvakkat EkslltmentO 
Cinsl Mikdan Beheri tutan teminat1 saati 

Kilo IJra K. S. L. K. L. K. 
Sigara makine kolasi 15.000 20,70 3105- 232 87 10.-
Sigara paket kolasi 13.550 20,70 2804 85 210 36 10.30 

I - 5/I.X/938 ta1ihmde ihaJe edllecegi ilan edilen 15,000 kilo sigara ma
k:ine ve 13.550 kilo sigara paket kola.mun eksutmeleri goriilen liizum iizerinl 
10 giin temdit edilm)~tir. 

n - Muhammen bedeJleriyle muvakkat teminatlan hizalannda gOsterll-
~tir. 

Ill - Eksiltme 15/IX/938 tarih1ne rasthyan Pazartesi gi.inii hizaiannda 
yazll.1 saatlerde Kabat8'ota Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki ahm komisy<>
nunda yapllacaktll'. 

IV - ~tnameler paras11 oJarak her gtln sOzll g~en §Ubeden almabilil'· 
~ - tsteklllerin eclltme icin tayin edllen giin ve saatlerde % 7 ,5 gilven

me paralariyle birllkte yu.kanda adl g~ komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. u6105t 



5 Eylt11 1938 AlllJAB 

UsUtmenin, Grip, Nezle Bas ve Dis aonlannm kaf'i il8c1 KESKiN 
Sara~haneba§Ulda Horhor caddesinde 

HA YRiYE LiSESi Yahh 

Ana, ilk, orta, lise Sllllflarile fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisaru ilk sm1flardan itibaren ba§lar. Arzu 
eden talebe okulun hususi otobilslerlle naklolunur. Kayid i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar milracaat kabul 

olunur. isteyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 2053Q. 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden: 
1 - ilk; Orta ve Lise kISlmlanna yatJ.11 veya yatis1z kiz ve erkek talebe kaydma ba§lanm1~tir. 
2 - Bu yil yeniden az talebe ahnacagmdan mektebc gtrmek istiyenler biran evvel miiracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eylwiin onuncu giiniine kadar gerek mektupla, gerek mektebe bR§vurarak kaydm1 yenilemelidir. 

Eski talebenin eyhlliin onundan sonra yapacaklan miiracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci siruflann dan b~ka diger siruflanm biltilnleme ve engel smavlari eyltilful ye 

disinde ba§lJyacakt1r. 
5 - istiyenlere rnektebin kayid §artlanm bildiren tarifname paras1z gonderilir. 

Adres: ~ehzadeb3§1 Polis karakolu arkasi. Telefon: 22534 

Eski F eyziati 

yat1h BOGAZi~i liSELERi va11s1z 
Arnavutkoy • ~ifte saraylar 

Ana Sllllfl ile ilk k.ISim en yenl ve Modern :tesisat ile Bebekte eSki FrailSlZ Senjozef rnektebi binasmda: 
Otta ve IJse smlflan Arnavutkoyiinde Tramvay caddesinde ¢!te saraylarda klz ve erkekler I1tin 8:Yr1 dairelerde: 
Her giin saat 10 dan 17 ye bdar Yeni TalCbe kaydl i~in ~te Saraylarila mektep idaresine miiracaat edilebilir. 

isteyenlere tarifname g0nderilir. Telefon: 36.210. 

inhisarlar U. MUdUrlUQunden I 
I 

C1nsi Mikdan Tartma Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme- Saati S. d. Teklifin verilecegi §Ube 
kabiliyeti Beheri Tutan teminati §ekli 

L. K. L. K. Lira K. 
Baskiil aB)) 34 Adet 500 Kg. Wt 110.- 3740.- 280.50 A. Eksiltme 10.30 Tiltiin F. ~. 

» «BD 13 » 300 » 130.- 1690.- 126.75 » 10.45 » » 

• «M» 8 » 1000 » 285.- 2280.- 171.- » 11 Tuz Fen ~· 
1 oB» 1 • 1000 » 285.- 285.- 21.37 Paznrl1k 11.15 Tiltiin F. ~· 
J) db 2 » 200 » 90.- 180.- 13.50 » 11.30 )) » 

rerazl aBo ~O 1' 10 » 17.- 340.- 25.50 » 11.45 » ,, 

1 - Yukanda tartma kabiliyetlerl He miktan yazill muhtelif -;ekerde ,.58J> e.det baskill ile 1<20» adet terazi §artna
mesi muclbince satin almacagmdan liltalannda gosterilen usullerle ayn ayn eksiltmeye konmu12tur. 

II - Muhammen bedellertyle muvak:kat teminatlan hizalarmda gosterilmi~tir. 
m - Eksiltme 12/IX/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalannda yaz11I saatlerde Kabat~ta Levazun ve 

Mlibayaat ~besindeki alun komisyonunda yap1lacaktir. 
IV - ~nameler parasiz olarak her giin s0zii ge~en §Ubeden almabilir. 
Y - Ekslltmeye i§tirfilc etmek 1steyen !irmalann flatsiz teklif ve kataloklanm ihale gi.iniinden bir hafta evveline 

k:adar hizalannda i§aret edilen Umum Miidiirlilktekl alfilcadar §Ubelere vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazam
mm vcsika almalan Idznndlr. 

IV- isteklilerin kanunen kendilerlnden ararulan vesaik ve % 7,5 giivenme paralariyle birlikte eksiltme ii;in tayin 
edilen gfin ve saatlerde yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (4917) 

"Schuldt Orient Line,, 
BAMBURG 

Dapkovi9 npur acentas1, ismi yu
bnda yazw kumpanyanm dahl acen· 
telillni alarak 1 Eylill 938 tarihinden 
lUbaren htanbul n Marmara liman
lanndan §tmali Avrupa, Ramburf, 
Bremen, An•ers ve Roterdam llman
lannda ~leyen vapurlar i~in ~yi 
tiiccariye kabule bqlad1jm1 saym 
tiiccarlann nazanna an:eyler. 

MARiTZA Vapuru 10 Eyliilde mez
kflr llmanlar i~in eua tahmil ede
cektir. 

Tafsilit f~ln Galata,cla Frank ba
nmdakl acentelitlne miiracaat. Tele
fon: 4470817 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahp8f4 hastanes.I 

bakterlyolofu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gal· 

ta tahltllm ve (IDRAR VASITA· 
SlLE GEBELlruN ILK GONl..ERtN. 
DE KA Tl 'J'E$HlSI) yapilzr. 
Beyoglu : Taltaime ,iderken Metelik 
1okaii Ferah apartunan1 Tel .fOH.f 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

reaimli ve renkli gazete 
ve mecmualar1, basla ade
Cli yiikaek risale, kitab ve 
her nevi matbualari en 
temiz §ekilde en ehven 
feraitle basar. 

* Devamll iiler i~tn hususi §emit 
tesbit edmr. Fazla tafsilB.t i~ 
matbaa idaresine miiracaat. 

Telefon: 20497 

HAYA SEFERLERi 
Devlet Hava yollari umum miidiirliigiinden: 

§lmdiye kadar cumartesi gi.inleri Ankaradan istanbula saat 16 da yap1l
makta clan hava seferleri 3,'9:938 cumartesi giintinden itibaren saat 8,30 da 
yapllacakbr. 

Bu vaziyete gore pazardan maada her giin saat 8,30 da Ankaradan vets. 
tanbuldan bircr tayyare tahriki suretlle Ankara - istanbul arasmdaki hava 
seferlerine devam edilecegi ilan olunur. (6071) 

Turk Maarif Cemiyeti Okullar1 
1 - Ankara erkek ve k1z kollejleri. 

Cemiyetin Ankarada K1:;: ve Erkeklere ozilgi.i ayn binalarda iki Kolleji 
vardlr. Her iki klsmm dersane ve yatakhaneleri ayndlr. Resmi liselerle 
denkligi Kiiltilr Bakanhgmca kabul edilmi~tir. 

Yabanc1 dil ingilizcedir. Yukan sm1flarda Almanca veya FranSIZca-
dan birisl ihtiyari olacaktk 1 

Her iki klSlm i~in gtindtiz ve yatih ogrenicl almma kaydma ba~1anm1~-
tir. 

Gilndilz ve yat11I ogreniciler i~in alm~cak yllllk ilcret R§agJ.da gosteril
rni~tir. 

Gtindilz ogreniciden Yabll ogreniclden 
Okul dereceleri almacak ilcret almacak ticret 
Ana klsnu '10 Bunun yatili klsm1 yoktur. 
Ilk kisrm 60 225 Lira 
Orta k1srm 80 250 Lira 
Lise klszm 100 275 Lira 

Yeniden girenlerle eski ogrenicilerden be§er lira kaydiye ve birinci 
taksit pe~in alJrur. 

2 - Bursa k1z lisesi. 
Buraya giindilz ve yattl1 ogrenicl kaydma ba§lanmI§hr. Gil.ndiiz ic;in 

yilda otuz be§ ve yatill igin yilda «1851> lira ucret ve be§er lira kaydiye alI
rur. 

Her iki okulda sm1flara en i;ok '<40» ogrenici almacagmdan kayit l~ln 
gee; kalanlara yer kalmanu§tir. Dendigi zaman giicenilmemesi ve fazla 
bilgi edtnmek isteyenlerin Okul DirektOrliiklerine sozle veya yazi ile ba§ 
vurmalan rlca olunur. (5777) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1- idare ihtiyac1ic;in15000 metre ~ift nak1lli Iastikli baklr tel a~lk eksilt

meye konmu§tur. 
2 - Muhammen bedel 1200, Muvakkat tcminat 90 lira olup eksiltmesi 20 

eylfil 938 sa.h giinii saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum miidiirlilk binasm.daki 
satm alma komisycnunda yapilacakbr. 

3 - isteklilei·, nmvakkat teminat makbuz veya banka mcktubu ve kanu:rii 
vesailtle birlikte o giln saat 15 de mezkur komlsyo11a mi.iracaat edeceklerdir. 

4-l§artnameler, Ankarada P. T. T. Levazim, Istanbul Beyoglunda P. T. T. 
Ayniyat §Ube miidiil'liiklerindcn parasiz verileoektir. ~(2806) (5027}. 

Sahife 11 

KASELERiDiR Bah~ekap1 SALiH NECATi 

Ya/n1z Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idareli d1r 
Ni~tn Cadum sabunu, her tarafta 
tercih ediliyor ? ~unki : en af ve en 
l6t1f bir aurette kokuludur ve eynt 
zamanda f;Ok ldarelidtr .... 
Fazta m1kdard11 kt:>purur ve ci1di 
mukemmelen temizler. Haklkaten 
be•ereyi vikaye eden. yumu~tan 
ve guzell~tiren 1hh1 bir sabundur. 
Sonderece kurumu• olduC)undan 
yavat; yav~ erir. 

Sa~ Eksiri Komojen 
Sa~lan besler, koklerini kuvvetlendirir; dokiilmesini onJer, kepekleri gidcrir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZA:SESi 
Beyoglu - 1stanbul 

K1z, Erkek - Geccl, Gilnsel 

Ahc1 el sinema makinesi ahnacak 
C. H. P. Genel sekreterliginden: 

l -- Bir adet normal 35 :::nm filim iizerine i,;eken el sinema ahc1 makincsi 
teferruatile birlikte a~lk eksiltme suretlle milnakasaya konulmtl§tur. 

2 - ihalesi 81Eyliil:933 per§embe giinii saat on b~te Ankarada c. H. P. 
Genel sekrcterligindc yap1lacaktir. 

3 - Evsaf ve §artnamesi bedelsiz olarak Ankarada C. H. P. Gcnel sekreter
llginden ve tstanbulda C. H. P. Ba~kanllgmdan al.Irur. 

4 - Taliplerin muvaklmt temlnat olarak maktuan «200)) lira ve 2490 nu
marab kanunun ?. ve 3 iinr.ii maddelerindeki vesaikle mezkUr giin ve saatte 
c. H. P. Gene! sekTeterligt mnhasebesine milracaatlan. (3326) (5762) 

YUksek MUhendis mektebi direktorlUQunden 
938- 939 ders senesi i~in ahnacak talebenin 

kay1t muamelesi 1 eylulden 22 eyJOI 938 aksa
m1na kadar yap1lacakt1r. Kayat olmak ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin tatil gunleri ha
ric olmak uzere her gun saat 9 -12 ve 13 - 16 
ya kadar mektebe mu~acaatlan. (5323) 



SUMER BAN·J< 

• 

ILE 
COK MAL 

d I I 'au'!Um 

Sayin doktorlannu:. ta.raf andan takdirle milyonlarca vatandqa tavsiye eclilen emsalsiz kan, kuvvet, ~tiha §ti· 

rubudur. Bir ~~e sizlere bayalm biitiin zevk ve net'elerini tattLraca.k ve yqadtguuz miiddet~e halsizlik, yeis, 
1st1rab, dii§iince, korkaldik, tembellik gostenruyecektir. 

FOSFARSOL'u diger biitiin kuvvet ila~lanndan ayt.ran bqbca hassa; devamh bir surette kan, kuvvet, ~tiha 
temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile aza.mi bir hafta i~inde tesirini gostermesidir. 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette hayatm esasllll ~kil eden kana, daima tazeleyip ~ogaltlr. TatlI bir ~i
ha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusu.zlugu, fena diqiinceleri, yorgunlugu giderir, mide ve bar

sak tembelliginden dogan inlabazlan ge~irir, viicude daima gen~lik ve dinclik verir, zeki ve halazayt parlatir, 

belge~ekligi ve ademi iktidarda bilyiik faydalar temi neder. Velhastl insan makinesine lazun olan biltiin kuv
vetleri vererek tam minasile hayatm zevk ve nq'elerini tattmr. FOSFARSOL; giine§ gibidir. Girdigi yere slhhat, 

saadet ve n~'e sa~ar. Her eczanede bulunur. 

Istanbul $ubesi Miidiirliigiinden: 
Fabrika ve havuzlarda in~a edilmekte olan bir Romorkor i~in 1 dizel 

motorii ve tcfrnuah &ntm almacaktrr. l\lakina vc tefcrriiatma aid fenni 
~artnameyi \.·c istenilecek sair izahati almak iizere Bankanuz ~lateryel dai
rc me milracaat cclilmeJidir. Bu i~e aid tekfiller en ge~ 15/9/938 tarihine 
kactar mczkfu- daireye ,·erilmi~ bulunmahdir. 

6flj---·•-• K1~1 Beklemeyiniz ! ------~ 
KURK MANTOLARINIZI 
her yerdcn llaha ucuz, daha itinah ve ayni zamanda uzun vade ile 

vcresiyc ~imdiden alabilirsini.z. 

ARJANTE TilKi KURK TiCARETHANESi 
Istanbul, Mahmudp~a caddesi No. 137. Tel: 22554 

Delet Bas1mevi Direktorliigiinden : 
Onumilzdeki dets y1lmda okutulacak ilk okul k1taplanmn tamamen ha

z1rlanm1§ oldugu ve bugfinden itibaren c;'embcrlita§ta Osmanbey MatbaaSI 
altmdaki <1Ktiltlir Bakanhg1 Yaymevi>>nde sat1~ma ba§lanm1§ bulundugu sa-
ym coouk velilerine ve alf&.adar kitap~1lara bildirilir. (6106) 

~. ftoweul Koraelerf (Oal11e) •• K•· 
.,erlerl vDcudu s1kmak1"'n ten11DbO \ 

MOtenasip blr...,.EndeiJa 

temh• •d••· s .. 1mll~it1• hlel o••m•k· -
1lzln yQcutu yumut•l" n lnce~Ur. / ...:: 

l'!yatler; Ke.,.erlar e liradan.\ '\ 
tcornltr (Oalna) 1ut1anlt b1t1btr 

25 tlradan ltlhru. • 

Saht~r•rl rain•& 1 

J.l 
ISTAHBUL, Beyoglu ~ 

Tau• m1yd1111 12 No. lu. 
Meanamm rlyarat odlnlz .. ,. 

14 Ho.tu hrlltftlld l1ttJlt1lt. 
ff1al1arimllda bOyOk ltnzillt. _____ ........ _ .. 

- Or. Hafiz Cemal 
Lolananhekim 

Dahiliye miitehasa1a1 
Dlvanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariq her ciin 
2,5-6 Sall, Cumartesi 9,5-12 fukaraya 

T. %2398 * 

--

Bir Grlpin almadan evvel 

Istrrabm ve agnrun en §id
detllsini en kolay en ~abuk 
ve en ucuz ge~irmenin ~a. 
rcsi bir ka§e GRiPiN al
maktlr. Mideyi bozmaz, bob
rekleri ve kalbi yormaz. 

Aldlktan ~ dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zarars1z 

icahmda giinde 3 k.qe ahnabilir. 

tsmlne dikkat. Taklidlerinden sakmtmz ve Gripin yerine b~ka bir mark& 
verirlerse §iddetle reddedlniz. 

B • 
I l d 

•ROlUATiz~tA • LUBAGO ve SlYATiK 
den muztarip olup berayi tedavi 

• 
l 

Y ALOVA ve BURSA 
KAPLICALARINA 

gideceklere mlihim bir tavsiye: 
Banyodan sonra agnyan mahalle 

s·f. KO 
merhemi ilc masaj yap1p daha iyi 

ve daha gabuk§ifa bulurlar. 
Her eczanede satlhr. 

r m e 
Devlet Basunevind.e bini ktrk be§ kurU§ hesablle gotiirii olarak dort kmm 

!orma klrdmlacakt1r. Bu i~i yapmaya istekli olanlann Direktorlilge b!l-?vur-
malar1. ...60861> 

Cok oturanlar 
ll}lert sablt ve hare
ketslz olanlat d!l.lma. 

Fena 
hazmederler 

Evlerindc veya. l§le
rlnde oturanln.nn uz
vfyette toplanan zehlr 
vc tokslnleri kolay
hkla dctcdemezler. 
E~et almmast Intl!, 
teslrl tabll ve kolay 
olan MAZON'dan her 
giin blr kahve ka§t~l 
ald1klan takdirde bu
tiln zehlrleri ta.rd ve 
dctcderler. Viicude ra
hatltk, fernhltk, l\llDE 
ve BARSAKLARl!ll"I 
hafif ve kendilerini 
tamuSSihha hlsseder-

ler. 

MAZON 
M:&YV'ATUZU 

BIRAKINIZ 
. israf ettikleri paralanrun, 

Heder eyledikleri omiirlerinin 
f aydas1z oldugunu ve 

ugnyacaklan 

SUKUTU HAY ALl'n 
flza.mi elbet bir giin 

anhyacaklardir. 
MUCIZE 

devri g~mi~tir. Katiyeti fen
. niye dururken hayaIM ile 

ug~tlmaz. 

KREMPERTEV 
Hi~bir zaman sizlcre 

muhall vadctmedi. 
FAKAT 

her daim sozi.ini.i isbat eyledi. 

._ Kay1p Anahtarlar 
(Deri ~anta i~erisinde) 
1 Eyltll 938 tarihine tesadiit eden 

per~mbe giini.i taksim ile Florya 
arasmda ogled.en sonra kaybolm~
tur. Adresime getiren memnun edi
lecektir. Yag iskelesi K.antarcl 

Nazmi sokak 21 No. 
Mehmed Ergin 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umwni n~riyat mildilrii ~evket Rade 

Ak~ Matbaas1 


