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Hatay Anavatana I 
iltihak1n1 co§kun 

. tezahiiratla kutlad1 
Frans1z ordusunun son neferi de 

dUn Hat ay1 t erkeffi 
Gii:zel Hatayin her bucagitida f anli 

bayragimtz dalgalaniyor 

Tiirk yurdu sevin~ i~inde . 
Antakya 23 (A.A.) - Anadolu ajn4 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Hataydaki son Frans1z kuvveti bu 

sabah saat 7,30 da Antakyadan ay
nlml{ltlr. 

Bu milnasebetle yap1lan merasim 
lki dost ordu arasmdaki ~erefli silah 
arkad~hg1 c;er~evesi ic;inde c;ok muh
Jt~em olmu~tur. 

Merasim saatinden c;ok once, bii· 
t\in Antakya halla k:I~lamn onti.nde 
yer alnu§ bulunuyordu. Ltibnan, Bey
rut ve H~llepte bulunan bir c;ok Tiirk 
aileleri de bu tariht dakikaya bi.itti.n 
Hataym tam olarak Tiirk bayrag1 al
tma g~ine ~ahit olmak ic;in gel~ 
ti. Bu kesif halk kiltleleri arasmda. 
gl>ze 911rp1yordu. 

Saat 7 bu9uga dogru Hatay valisl 
~iikril SOkmensiier, refa.katinde al
bay $i.ikri.i Kanatll, sab1k b~konsolos 
Fethi Denl1, iskenderun konsolosu 
:Ahmed oldugu halde ~laya gelm~ 
ve buraya yine ayni zamanda gelmi~ 
olan ~imali Suriye Fransiz k:Itaat1 
kumandaru general Moley ve albay 
Collet ile karl?1la.~n11~ ve sel!mla~m1~
lard1r. 

Turk ve Frans1z 1otalar1, k1~laya 
kar~. Fransiz kltas1 Ordu yolu i.ize
rinde, Tiirk k:Itaati da ~ehir istikame-
metinde yer almi~lardl. 

f?ilkril SOkmensuer, general Moley 
lie .1.aultla.,ti~ zaman, ~ahit olunmak 
Qzere bulunan tarlhl hadisenin i1d 
rnemleket ara.smdaki dostlugu bir 
kat daha arttlracagrm ve Ttirk -
Fransiz kuvvetlerinin te~rlkl mesai
sine saglam bir temel te~ eyllyece-
gi fun.id.int izhar eylemLtitir. 

General Moley, gilc; zaptettigi d~ 
hnl bir heyecan i~inde, iki memleket 
arasmdaki dostane mi.inasebetlerin ve 
daha iyi anlll§ma arzulanrun ac;lk 
bir misau olan bu neticeyi selamla
nu~tJ.r. 

Bunu miiteakib bando Marseyed 
c;almaga ba~lanu~ ve f?iiktii Sokmen
siier ile general Moley, albay ~i1kri1 
Kanath, albay Collet, Fransiz ve Tttrk 
k:Italanru teft~ eylem~erd.ir. 

(Deva.mi 10 ncu sahifedeJ. 

.. Ikka•Iera 

Milleti miitemadiyen 
ald~tmak 

miimkun mudur? 
Bir muharrir arka~muz, Hitlerin p 

JJTensi~ Tiirk~eye terciime etmlt, 
ellin ummD.iyembe arzedQ'or: 

I Ustaca idare edllmif devamh bir pro
PaA'anda lle biitiln bir mlllete cehenneml 
cennet ve en sefllAne bir Y&f&Ylfl re
fa.hh blr hayat gibi gostermek mtim.
ktindiir. 

f Yalan ne kadar biiyiik olursa o kadar 
kolay inamllr. Btiyillc kalabalJ.klar, kU~illc 
yalanlardan ziyade bUyUklertne inarurlar. 
<;iinkil kU~tik yalanlar1 kendlleri soylerlel". 
Btiyiiklerine cesaret edemezler. 

Fakat Tiirk efkin umumiyesine ba 
prensipler aykm gelir. Bi%im mantJt:unu;a 
ve teeriibemiu uygun olan '" me~hur 
vecizedir: 

- Butii.n bir milleti kisa zaman 
i¢nde kandzrrnak milmkilndiir. 1Mil
letin kil¢lk bir ktsmt.ni ebediyen ig
f al etmek kem kabtld.ir. Fakat bii
tiin milleti uzun milddet aklatmak 
ihtimali yoktur. 

Varin kl 

HAFTANIN MiZAHI 
sahifemizde 

Oemokrat -Totaliter 
Mac;1 

inoniinun Lozanda diktigi sulh agacr: 

PAZARTESi 24 Temmuz 1939 

Sovyet Japon muharebeleri 
hakk1nda bir teblig 

ne§redildi 

Telefon: Ba§muharrir: 20565 - Yazi i§leri: 20765 - tdare: 20681 - Miidilr: 2049'1 

Lozan zaf erinin y1ldOniimii 

• 

· Bugiln Lozan zaferlntn ytld&ifi .. 
mti.ne miisadiftir. 16 yll evvel bu.gtln. 
Lozanda, yeni Tilrldyenin kurul~u
nu biltiin lleme tasdik ettiren vesika 

KarabUk fabrikalan 
Y eni gelen on bir 1ngiliz 

miihendisi Ankarada 
Ankara 23 (Telefonla) - KarabO.k 

demir ve c;elik fabrikalannda 9all§&
cak ingiliz milllendislerinden 11 k1fl 
dab.a buraya geldL Demir ve 9ellk 
fabrikalarmm kok ocaklarlle btrlnci 
iZabe ocagmm in§aat1 tamamen bit. 
mlftir. Bu losunlar agustos ayi tcfn
de merasimle 1.§letmege ~uaca.ktlr. 

Ankarada bulunan Fran11z 
askeri heyeti 

Ankara 23 {Telefonla) - Bir mild
dettenberi §ehrimizde bulunan Fran
SIZ askeri heyeti. bu hafta ic;inde, ga
llb b!r ihtimale gore ~ar~amba gtintt 
buradan ayr1lacaktll'. 

Loan kahramam Milli $8' &met fnlntl 
1mza edilnllfti. Sevr muahedesi Tilr· 
kiyeyi ancak bir~ vilayete miinha
srr b1r~tt. Lozan muahedesi ile 
bu haks1zhklar silinmi~, Mlllt Misak 

tahakkuk ettirilmi~. 
isttkW harbinde cephe Jru.manda. 

ru 81.fatile milllim zaferler elde eden 
(Dtvama 10 uncu so.hif«UJ. 

ISamsunu yeniden su bast· 
Trenler isliyemedi, telef on hat tan bozutdu, 

zaylat mikdan belli deQil 
Seller bir kamyonu, ifinde uyuyan 1of6r 

muavinile bera_ber goturdu 
Samsun. 23 (Akfam) - A.qam sa

at yirm1 birde b~yan yagmur fa
sJ.18.SlZ surette devam e~mif ve saat 
~e dngru her taratta seller husu
le gelmi,ttr. Seller ,ehrin cukur olan 
orta klsnuru basmi~tir. 
· 00 santim ytiksekliginde ~iddetle 

9.kan sel iki saat kadar devam etmif
tir. 

· Yagmur Bafra isti.kametindeQ pa .. 
mi~tir. Oralara daha fazla dti.ftQltl 
zannedlllyor. ~ehrin ~ garbl,.. 
ve civarmdaki bazI evlerl Josmen: 
tahrip et~tir. Sular sabahleyin ~ 
kilmege b~l~trr. Ylllardanbed 
Samsunda boyle hadise olm~br. 

'(Devami 10 uncu &ahifedlJ). 

HATAY 

T (iatt - j N6iLj~ 
DOJ Tt ul1&1 



SahJle 2 

( D .. 1'1D Geceki ve 

Son daldka 

lspanyada dahili yeni 
bir harp patlamak Uzere 

Generaller ikiye ayrdd1, general 
Deliano F rans1z hududuna dogru ka~b 

2i T ~llU~!t!.~ : ~ 3.~ 
- - • ::co 

aberler l 
-..IJ 

Heybelide diin biiyiik 
bir yang1n oldu 

34,000 metre murabballk tuuda ve 3000 
kusur ~am yand1, iki nefer bay1ld1 

Dun Heybelide <;am limam c;am
bklannda bir yangm c;1karak alt1 
saat silrmii§ti.ir. 

Tahkikatmuza gore yangm dun 
saat 11 de c;ikml~, c;am bekc;ilerinden 
Sati ate~i gorerek derhal telefonla 
zab1taya ve itfaiyeye bildirmi~tir. 

lan§!.lamaml§tir. Bu yangmda 34 bin m«:.t
re murabba11k fundahk ve bu fundahk 
l~inde mevcud olan ve 3,000 kadar tahm.ln 
edllen ~am aA'ac1 ve fidam yanm1§t1r. Za
b1ta, bu yangm hakklnda tahklk.ata. de
vam ediyor. 

Biiyiikadada yangin 

Halk arasmda ho,nudsuzluk ve ia,e mD1kilit1 
vard1r. l~timalar yasak edildi 

O sirada esmekte olan cenup rilz
ganrun tesirile yangm siiratle geni~
liyerek Rum papas mektebi istika

' metini takip etmi~ ve ve oniine gelen 
\:amlan kas1p kavurarak nibayet 
Burgaz adasmm kar~mda kam olan 
T~ deginnene dayanllll~, buradan 
da asfalt yol tizerinde Emin efendi 
gazinosuna kadar uzam1~tir. Y angm 
saat 17,30 a kadar si.irmii~ ve niha
yet Biiyi.ikada ve istinye itfaiye grup
Iarmm ve halkm da yarchmile st>ndi.i
rillebilmi~tir. 

Diin Bilyiikadada sanatoryom civannda. 
yangm ~1km1§ ve vaktinde yetl.§en Jtfalye 
tarafmdan s0ndiirUlmtil}tiir. Yangm 10 
metre murabaamda fundallk yanm11t.rr. 
Ate§in at1lan blr sigaradan !(Jkt1m. ta11min 
edilmektedlr. 

0~ yerde ot)ar tutu§lU 

Paris 24 - ispan~an gelen mev-
8\lk haberler, orada bir darbei hiikii.
met hazirland1gmi g0stermektedir. 
Halk arasmda ho§nudsuzluk mevcut
tur. Memlekette ia§e mii§kiilati, ve ga
lip generaller arasmda da ikilik ve 
Zlddiyet varchr. ikinci mmtaka ku
mandam general Kepo Delianonun 
azlinden sonra dun de Madridde ge
neral Yague tevkif edilmi§tir. Bu tev
kif general Kepo Dellano'nun azllle 
a.IB.kadardir. 

Gayet mevsuk bir membadan ogre
nildigine gore general Kepo Dellano 

dtln ogleden sonra Burgostan ansizm blr 
otomobile binerek Franmz hududu is
tikametine hareket etmi§tir. Diin ak
§&m saat 19 a kadar general Dellano 

Frarunz hudud karakollanndan g~
m~ti. Dahiliye Nezareti, ne§retti
ii blr emirname ile evvelce mttaaade 
almmachk~a biitiin i~tima ve tezahilr
leri menetmi§tir. Yalruz runi ii;tima
Jar, bu yasaktan hari~tir. 

Harbiye Nezaretinin emrile son za
manlarda terhis edilmi§ olan blr<;ok 
zabit ve kil~iik zabitler, tekrar hizme
te davet edilm.i§lerdlr. Bu tedbirin da
hili bir harekete kal'§l koymak maksa
dile yap1lchg1 beyan edilmektedir. 

lapanya tahtina kim ge~ecek? 
Lcnan 23 - Havasm husu

sl muhabirinin ogrendigme gt>re, 
SGn gii.nlerde burada, sablk kral 13 
finci.i Altonsun da i§tirakile, 1spanyol 
kraliye~l delegelerinln bir topla.ntm 

B. Chamberlain, lngiliz -Japon ililAf 1 
hakkmda bugiin beyanatta bulunacak 

Londra oazeteleri, itilaf 10 Japon siyasetinin 
bir zaferi ol~uou iddias1n1 tekzip ediyorlar 

Londra 24 - ingiliz B&§Vekili B. 
Chamberlain bugtin ingiliz • Japon 
prensip itillf1 hakkmda Avam Kama
rasmda beyanatta bulunacaktrr. 1ngi
Jiz Kabinesi bu sabah toplanarak cu
ma giinti. Japon Hariciye Nazirile yap
ugi mtilAkat neticesinde iki taraf ara
smda has1l olan prensip itilaf1 ii;in Tok
yo ingiliz sefirinden gelen raporu ted
.Jrik edecektir. 

Bu sabahki ingiliz gazeteleri, itll!
fm Japon siyasetinin bir zaferi ve in
giliz siyasetinin bir rnaglUbiyeti oldu
gu §eklindeki Tokyo gazetelerinin id
dialarrm tekzip eylernekte ve B. Cham
berlainin bugtin yapacag'J. beyanatta, 
meselenin esasiru izah edecegini yaz
maktacbr. 

Tokyo 23 - ingiltere ile Japonya 
arasmda yap1lan miizakere esas iti
barile anlR§ma ile neticelenmi§tir. 
§imdi teferruat hakkmda gorii§ill
mektedir. An1a§ma hakkmda malft
mat verilmemekle beraber esasm §U 
oldugu zannediliyor: Japonya, ingil
terenin menafiine hi.irmet etmegi.ka
bul etmketedir. Buna mukabil 1ngil
tere de Qindeki bugiinki.i vaziyeti ka
bul ediyor. 

Almanyarun alakaa1 
Berlin 23 (A.A.) - Gazeteler, tn. 

gilizlerle Japonlar arasmda cereyan 
etmekte olan mtizakereleri bi.iyiik bir 
alfika ile takib etmektedirler. Gaze
teler, ingilterede Tokyoya kar§1 §im-

Vali dun Adada tefti§lerde 
bulundu 

Vall ve Belediye Reisi B. Lutfi Kll'· 
dar di.in Yalovaya gitmeden evvel 
Bti.ytikac1ada tefti~ler yapm1§tir. Vall, 
eglence yerleri yeni tari! elerinin bu
gti.nden itibaren tatbikini emre~tir. 

Gumriik ve lnhisarlar Vekili 
diin lzmire gitti 

10 gi.indenberi ~ehrimizde bulunan 
Oil.mrtik ve inhisarlar Vekili B. Raif 
Raraden1z, diln 11 de hareket eden 
Ege vapurlle tzmire gitmi~t1r. 

diye kadar takib edil.mi§ olan hattl 
hareketin degi§mi§ olmasmdan dola
Yl hayret izhar etmektedlrler. 

Correispondance diplomatique ct 
Pobtique, Qin • Japon harbindenberi 
Cindeki beynelmilel imtlyazh mmta
kaJarda basil olan yeni vaziyeti goz
den gei;irdikten sonra, §Oyle demek
tedir: 

c1ingilterede Londra ile Tokyo ara
smda bir tesviye sureti bulunabilece
li kan~ti h~1l olmU§tur ve ingiliz 
hiikfunetinin §erefine halel gelmek
sizin bir itilB.f viicuda getirilebilecegi 
miitaleasi serdedilmektedir. 

Ekseriya oldugu gibi ingiltere, yeni 
vaziyeti pek ge~ olarak anlamakta
d.11'. Uzak ~ark meselesinde inglltere, 
uzun miiddet bundan yiiz sene evvel 
btisbtitiin ba§ka ahval ve §erait altpl
da akdedilrni§ olan muahedelere bag-
11 kalm1§t1r. Halbuki boyle bir statii
ko hii; bir • vei;hile muhafaza edile
mezdi. 

Konferana bu sabah 
toplan1yor 

Tokyo 23 (A.A.) - Tientsin mese
lesinin esasm1 te~kil eden umumi me
seleler iizerindeki ingiliz • Japon an
la§masmm imzas1 uzerine, bizzat 
Tientllin hadisesinin teferruatma 
aid meseleleri miizakere edecek olan 
konferans, ilk celsesini, pazartesi gii
ni.i sabah saat 9 da hariciye nezareti 
konagmda aktedecektir. 

B. Ali ~etinkayan1n 
lzmirdeki tedkikleri 

izmir 23 - iki gtindenberi 
§ehrimizin misafiri bulunan Muna~ 

kalat Vekilimiz B. Ali Qetinkaya dti.n 
vali, komutam ziyaret etmi§, vilAyet... 
te Ziraat Vekili ile goril§mii§, Beledi
ye reisine kart birakmI§tir. 

B. Ali c;etinkaya bundan sonra 
Demirspor kltibii lokalini, tenis kort
lanm gezmi§ ve deniz lokallnin a<;il
ma torenine riyaset etmi~, sporouJa .. 
nn hararetll tezahttratile k8.l'§lla.mmto 
tir. 

vukua gel~tlr. 
Bu toplantlillll hedefi, krallyet par

tisin1n ispanyadaki son hadiseler 
ka~ISmdaki hath hareketini tedkik 
eylemekti. 

Bir ~ok delegeler, 13 iincil Alfinsun 
oglu prens infant don Juan'm tahta 
namzed gosterilmesinin yiiksek siya
si faydalanm tebariiz ettirmi~tir. 

Fa.kat 13 iincti. Alfons, buna ~ddetle 
itiraz eylemJ~. kendisinin katiyen taht 
i.izerindeki hukukundan vaz ge<;mi~ 
bulunmadlguu ve herkesten daha 
ziyade bizzat prens de Asturies don 
Juan'm yegane ispanya krab. olarak 
13 tincil Alfonsu tammas1 icab eyle
<llgini soylemi~ir. 

Srcak dalgasi 
devam ediyor 

Diin pl&:jlarda goriihnemit 
kalabahk vard1 

Di.in istanbulda yine ¢ddetli bir 
s1cak hilkilm stirmekte idi. Tenno
metre 33 dereceye kadar ~tir. 
RtizgAr Iodos estigJ. ve hava tazyik.I 
d~illt oldugu i~ rahatca nefes al
mak kabll olanuyordu. 

S1cak dalgas1 yiiziinden diin balk 
plajlara akm etmi~tir. ButU.n pl~j
lar dolu idi. Hele Floryada insanlar 
kannca gibi kaynru,1yorlard.I. Dun 
Floryaya gidenlerin mik.tan 60 bin
den fazla idi. Bogazi~inde de buyi.ik 
k.alabahk varch. 

Floryada bir it~i boguldu 
Diln Floryada bir i~~l denizde bo

guI.m~tur. Tophanede oturan Ma
nastrrlI Rlza oglu 35 ya~lannda kal
chnmc1 Adem Floryada bogulm.U§, ce
sedi sahile i;1kanlllll§tlr. 

lkinci bir hadiae 

.. 

:;Jehremininde Baruthane yoku
~da oturan Ayvaz klZl 10 ya~la
rmda NigAr Floryada bogulmak tize- · 
re iken kurtar1lm1§tlr. 

Ziraat Vekili bugiin g~liyor 
Ziraat Vekili B. Muhlis bugtin saat 

11 de vapurla !zmirden istanbula ge
liyor. 

lngiliz - Frans1z-Sovyet 
muzakereleri 

Moskova 23 (A. A.) - B. Seeds, 
Naggiar ve Strang bugiin saat 16 dan 
17/15 e kadar Kremlin'de B. Molotof
la gorti~mede bulunmu~tur. 
Alman Sovyet ticaret miiza-

kereai haklanda 
MoskofJo 23 (A. A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 
Alman - Sovyet miizakerelerinin y~

niden ba~Iamas1 hakkmda Sovyet 
mahfillerinin noktai nazanna gore, 
bu miizakerelerin ingiliz • Frans1z • 
Sovyet goriipnelerile her hangi blr 
alakas1 mevcut degildir. Aeman - Sov
yet ticari go~elerine bru,lanmas1 
daha ziyade B. Von Papen'in Mosko
vaya gonderilecegi ve yahut bir Alman 
askeri heyetinin Moskovayi ziyaret 
edece~ gibi ya.banc1 memleketlerde do-
1~ olan ~ayialara bir tekzib tef
ktl eylemektedir. 

Yang1m sondilrme~e ~all§irken itfaiye 
efradmdan Ytu}ar 1le Sattl~ dum.anla:a 
arasmda kalarak bay~lar ve Heybeli 
sanatoryomuna kaldmlarak tedavi edll
mll}lerdir. 

Yangmm erkekll, kadmh bir grupun 
§l§ kebab1 pi§irmek i!(1n yakllan ate§ten 
~1kt1~ soylenlyo~sa da sebebi heniiz an-

Sovyet - Japon 

Diin ~ehremininde, Floryada ·ve 
Zeytinburnunda da ot tutU§malan 01. 
mu§sa da sirayetine meydan veriJmc
den sondi.iriilmii§ttir. 

Marpu~~ularda diin geceki 
yangin 

Diln gece saat iki bu~uk sualarmda. 
Marpu~cularda Barlatan haninda h1rda
vat!(1 Yakonun 18 numarall dilkkarundan 
yangm 91~tir. Ate~ yanmdaki l'l nu
marah hirdava~1 diikkanma da ge~milf, 
her iki dilkkanm dahili klstmlar1 ve bir 
QOk el}ya yandlktan sonra itfalye ta!'fam
dan sondiirillm~tiir. Yangmm sebebi he
niiz anla~Iamam1§t1r. Zab1ta ve itfaly& 
mildiirliitii tahkiltat yap1yorl:l.r. 

muharebeleri 
12 temmuzdan 21 temmuza kadar cereyan eden 

muharebeler hakk1nda bir teblig ne~redildi 
l\loskova 23 (A.A.) - Tass ajansi 

bildiriyor; 
Mogol • Sovyet kuvvetleri genel 

kurmay1 a§ag1daki tebligi ne§retmi§
tir: 

Mogolistan halk ciimhuriyetinde 
Buirnor golii mmtakasmda 12 tem
muzdan 20 tetnmuza kadar Japon -
Man~u kuvvetleri, hususi bir faaliyet 
gostermemekle beraber, Kalkmgol 
nehrinin §ark cihetindeki Mogol - Sov
yet mevzilerini to~u ve makineli .tu
fenk ate§ine maruz tutmu§lard.Ir. 

Yalruz 12 temmuz gecesi, Nomon 
Han • Burdoba'mn cenubu garbi mm
takasmda, Japon piyade kuvvetleri, 
top~u kltaat1mn da yardmn ile, Mo
gol • Sovyet kltalanrun arasma girme
ge te§ebbus etmi§Se de Mogol • Sovyet 
k1talan derhal bu muhasrm kuvveti 
abloka ederek imha eylemi§tir. Japon
lar, muharebe meydamnda yiiz olU 
birakml§larchr. DOrt top, 8 tank dafi 
topu, 500 obi.is, bir i;ok makineli tii
fenk ve daha sair harp Ievazirm igti
nam olunmu§tur. Mogol - Sovyet kl
talarmm zayiati pek azdJ.r. 

21 temmuzdan 23 temmuza kadar 
Japon • Dani;o kuvvetlerinin faaliyeti 
artmI§ ve muteaddid defa Mogol - Sov-• 
·yet kitalanna hiicuma ge~§ler ise 
de butun hucumlar geri puskurtti.1-
mil§tiir. Mogol • Sovyet lotalan, Kal
kmgoliin §arkmda slla surette tutun
maktadlr. 

12 temmuzdan 20 temmuza kadar, 
Japon tayyareleri, yalmz istik§af hti
cumlar1 yapnu~Iardlr. Bir defa 16 tem
muzda 50 kadar Japon avc1 tayyaresi 
gorti.lmti§se de Mogol • Sovyet tayya
relerinin kar§I ~lkmas1 iizerine Japon 

tayyareleri, muharebeyi kabul etmt
yerek geri ka<;ID1§1ardrr. 

21 temmuzda Buirnor goliiniln §ark 
ve cenubu §Rl'kl nuntakasmda, Japon 
tayyareleri hududa bir kere daha te
cavtiz etmi§lerdir. Mogol balk cfun
huriyeti arazisi iizerinde vukua galen 
bu hava muharebesine 120 Japon tay. 
yareslle 100 kadar da Mogol. SoV4'et 
tayyaresi i§tirak etmi§tir. ~ddetli 

muharebe, bir saat kadar stirm\i§ ve 
Manc;uri arazisi iizerinde nihayete er
mi§tir. Bu muharebede Mogol - Sov
yet tayyareleri 14, Japon - Manc;o tay. 
yaresi di.i§ilrmii§Ier ve iki Japon pilo
tunu esir etmi§lerdir. 

Mogol - Sovyet tayyaresinin Tsitsi
har civarmda Fulaerdi istasyonunu 
bombardrman ettigi hakkmda Kuan. 
tung genel kurmaymm yaydlg1 baber
Jer tamamile asilSizdir . 

Y eni bir ~arpi§ma ba1lad1 
Tokyo 23 (A.A.) - Domei ajanSl 

bildiriyor: 

Hsingking'den gelen haberlere gore, 
Nomonhan mmtakasmda yeni bir ~ar
p1§Illa ba§lanu§tir. Mogol - Sovyet kuv
vetleri bugtin ogleden sonra biitiin . 
gtin devam eden hava bombard1ma
rundan sonra, bu sabah §afakla bera
ber Kola ve Hosten nehirlerinin iltisak 
noktasmda hiicuma gec;mi§lerdir. 100 
kadar tank ile beraber, ayru zamanda 
kuvvetli topc;u yardlnu ile bin kadar 
piyade nehri gei;mi§ ve Bal§anger·de
ki Japon - Manc;o mevzilerine taarruz 
eylemi§tir. 

Japon topc;usu, saat 7 de mukabele
de bulunmU§ ve §iddetli Sovyet tay
yareleri de Japon. Manc;o mevzilerini 
bombardlman eylemektedir. 

<;ekyada siyasi ricalin 
servetleri tedkik edilecek 

Prag 23 B. Hacha, <;e-
koslovakya cfunhuriyeti zamanmda 
milhim bir rol oyn~ olan kimse
lerin mall vaziyetini tetkike memur 
bir «Milli mahkeme> viicuda getilil
mesini tasvip etmi~tir. 

Mahkeme, bu zevatm malik olduk
lan eml!ki gayri me~ru yollarla ele 
ge~irlp gei;irmemi~ olduklariru tayln 
edecektir. 

Bu 2eVB t ii~ ay zarfmda ellerinde 
bulunan emlaldn bir listesini vere-

cekler ve bu listede bu emlaki ne gi
bi vesaitle elde etmi~ olduklamu 
tasrih edeceklereJ.·. 

Mticrimiyetleri tahakkuk ettigi 
takdirde «Milli tesaniid'den ihra~ 

edilecekler, umurni t~ekkiillerdekl 
vazifelerinden aynlacaklar, emUikle
rt i~timal yard.Im men!aatine miisa
dere edilecek ve dosyalan bir ceza 
mahkemesine \'erllecktir. 

Eski Cek devlet adamlarmm yilt.
de 25 inin milcrlm tel8.k.td edilmesl 
muhtemeldir. 
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AKSAMDAN AK$AMA 

Mekteplerimiz 
ve maneviyat 

Maarif ~1 miinasebetile, tabsil 
felsefemizin manevi bir noksaruna da 
temas etmek isterim. (Maddi tarah· 
m daima yazamn: Mektebin milstah· 
Jdl insan yet~tirmemesi.) 

• •• 
K~da ii~ ~ocuk var. ilk okulun 

son smifmdalar. Kendilerine, ma
sal kabilinden, ~ mealde sozler s0y· 
ltiyorum. Bent alaka ile dinliyorlar: 

- Benim i~hnde sanki blr ogret-
mtn gizle~ gibidir. Fena bir ~ye 
khlkl§trsam: «Oyle yapma!n der ... 
Bunun ad1 vicdand.Ir... Fakat vicda· 
mm, vaztte zamamnda da beni adeta 
diirtiikler: «Haydi arttk kalk... ii, 
saati geldi ... ,. Eger bu sesi dinlemez· 
sem arttk bana kiiser ... Bir ~ s0y-
IC'ntemege ba§lar ... Ben de efna adam 
o1maga b~larun .. . 

Buna dair ~ocuk~a sualler soru· 
yorlar ... Misallerle anlat1yon11n. .. Kih 
giiliiyor, k3.h gozlerini a91p dinliyor· 
far. Fakat her halde alikalamyorlar. 
Tesil' altmda kal1yorlar... Ertesl 
giinler, bu konferan.sumn tesirinl 
gordiim 

• •• 
ilk okul program.ma goz gezdir

dim.. Bu gibi telkinlerde bulunmasi 
tcap eden derslerde ahlika ve umu
miyetle manevi yiikseli!ie pek az yer · 
a~. Okuma kitaplan, hayat bil· 
gisinin fastllarile (iinitelerile) ilgili 
olinak mecburiyetinde... Hayat bil
gisinde ise birinci, ikinci, ii~iincii s1-
ruf pek az farklarla hep biribirinin 
ayni gibi: DershaneniW., okulumuz, 
evimiz ve ailemiz, ciimhuriyet bayra· 
mi, ~~da sonbahar, bah~elerde 
sonbahar, okula gclmed.en once ve 
okuldnn ayrald.tktan sonra, sonbahar
da ~ocuklann oylinlan ... (1kinci s1-
nrb tedkik edelim:) Okula donii~, 

sonbahar gcldi, ~ar!?tda ve pazar ye
rinrlp sonbahar, cfunhuriyet bayra
nn, evde ve sokakta k1' hazirbklan. .. 
(tJc;iincii smJf:) Yeui dershanemiz, 
oklllumuz, okulumuzun civan, ciim· 
huriyet bayrruru, sonbahar ... 

- Benim oglum bina okur, doner 
doner gene okur ... 

Ilayat bilgisi bunlarla m1 mahsur
dur? ... Bilhassa dikkatim.i, pek mad
di olu~umuz celbediyor. IUaarif ciha
zumzda istihsal ogretimine nastl yer 
vermemi~sek maneviyata da verme
~iz. 

Bizde dinlc ahlak oted.enbcri biri
birine bagltydJ. Dini tedrisat varken 
icap ettigi ~ekilde ahlak telkinatmda 
da bulwmyorlar m1yd1? 0 da ba~ka 
mevzudur. Fakat bir ~ocugun kara.k
terini ~kit etmek i~in - lfilkligm de 
J(abul edecegi • ~eri, geni~ Ol~iide, 
hem hnistiyamn, hem miislii.m.anm, 
hem aristokratm, hem de demokratm 
mezhebine uygun ahlala, maneviyatt 
~tlanuyoruz. Programuruz buna go
re degildir. Noksand1r. Umumi ha
yat ortasmda da ahlaki telkinata ih· 
tiya~ duydugumu.za gore, bunu gii
niin 1nevzuu saydun. ~ilrarun dikka· 
tini celbcderin1. 

(VA - Ntl). 
••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir ~ocuk ceviz agac1ndan 
diiterek yaraland1 

Fatihte oturan 11 y~mda $eref, ci
vardaki ceviz .iga~larmdan birine f;Ik
m1~. biraz sonra muvazenesini kaybe
derek yere dii~m~ ve ba\)mdan yara
lannu~t1t. Yarall Guraba hastanesine 
kaldmlm1~tir. 

- tzmir fuan bu ytl her ytlkinden 
gtlzel o1acakmI§ bay Amca!. .. Hele bir 

·· -

lmar plin1 
Surp Agop 
yefil saha 

olarak kalacak 
~ehireilik miitehassis1 B. Prost 

agustos nihayetinde tekra.r istanbula. 
geldikten sonra Surp Agop mezarl1~ 
sahasmm da tatbik plA.mru yapa
cakti.r. 

Surp Agop mezarhgx sahas1 i!tin 
ilk d~tintilen ~kle gore burada bah
~ler i~inde ve villa ~eklinde binalar 
~a edilecekti. Fakat B. Prost ha· 
zrrla.dlgi nhlm plfi.nda Surp Agop 
mezarhgm1 y~ saha olarak multa
faza etmegi mtinasip gorm~tiir. 

Beyoglu semtinin denizle manza
ras1 yalruz Ayaspa~a, Cihangir gibl 
semtlere inhisar ettiginden mtitehas
SIS, N~anta~1. Pangalt1, Taksim gibl 
deniz tarafmdaki s1rtlann denize 
manzarasm1 temin etmek istiyor. 

Bu maksadla Stirp Agop ta ye~ 

saha olarak muhafaza edilecek ve bu· 
rada i.karnetgAh ittiha.zma elve~ll 
hict bir bina ln~ edilm.iyecektir. 

Ye~il sahada. dahill yollarla cevrll· 
mi~ tarhlar, bah~eler yap1lacak, lu
naparklar ve gazinolar in~a edile
cektir. 

B. Prost'un naz1m plMtma gore 
Si.irp Agop sahasmm arkasmdaki es
ki A vusturya, ~dild Frans1z has ta· 
nesile yarundaki kt~la da lleride ytk
tinlacaktr. 

Taksim bahctesinin arkasmda ve 
Dolmabahc;eye dogru uzanan bostan 
da ayni ~ekilde ve bah~eye ilave edll
mek suretile mesken mmtakas1 h"l.L'i
cinde brrakllarak ye~l saha olarak 
tanzim edilecek, Vali konag1 kar~1-
smdaki y~il saha da gene Dolmabah
c;e gazinosu oniine kadar uzatilaca
gmdan bu suretle iic; mevkiden ine-
cek ye~il bir saha ~ehrin en giizel 
sirtlanru aga~Iarla, giizel bah~elerle 

siisliyecegi gibi bu £1rtlann arkasm· 
daki binalarm da denize nezaretlerl
ni temin edecektir. 

M1s1r car$1SI 
<;art1 ii berabr, civar1ndaki 

diikkanlar da istimlak 
edilecek 

Mlsi.r~ar~1smm bir hal ittihaz edil
mek iizere istimlaki hakkmdaki eme
nafii umumiye• kararmm tasdild 
i~in haz1rlanan evrak Dahiliye Veka
letince tedkik edilmektedir. Karar 
tasdik edilince c;aqmm istimlakine 
hemen b~lanacakt1r. Qar~1 ile bera
ber c;ari?mm Ba.llkpazan kaplSl onii.n· 
den i tibaren Sul tanhamami on tine 
kadar ~r~lyt haricen kapayan bti
ttin di.ikkanlar ve binalar istimlA.k 
edilecek ve c;ar~1 meydana c;1kanla
cakttr. 

Vali ve Belediye Reisi 
Y alovaya gitti 

Istanbul Vall ve Belediye Reis! B. 
Lutfi Klrdar diin sabah Yalovaya git
mi~tir. 

Bir it~i elini kapt1rd1, 
parmag1 ezildi 

Kuc;iik Mustafapa~ada oturan Ali 
dtin, bo~ dokme kovanlan el arabasma 
yerle~tirirken elini kaptirm~, parma
~1 ezilmi~tir. Tedavlsi yapll~tll'. 

Karilerimizin 
mektuplari 

Binas1z caddeler 
ve 

caddesiz binalar 

Oe~en giln Aksaray taraflanndan 
g~iyordum. Hayrete dil~tum: Denize 
d~ru llerllyen geniiJ bir yolun ortasi
na bulvar (ap~ll rofajl yaplllyor. 

Dlyeceksiniz kl: 
- Bunda hayrete de~er blr §ey yolt. 

Yol degu ml? Yaplllr elbette. 
Fakat mesele b~ka. 
ista.nbulun bi.iytik yangtnlarmdan 

sonra, bu semtte o muazzam cadde 
~Ilou~. kaldmm d~enmiiJ, a,#a~larla 
bezendlrilmll}tl. Zannedlldl kl, gi.izel 
bir cadde yap1llnca etrafl hemen imar 
edllecek. Fakat tahmln do~ru ~lkm.a
dt. Kimi bir katll, klmi iki katll, tek 
tlik kotu ve seyrek blnala.r belirdi. 
Ote taraflar gene tarla. kaldl. Inekler 
ve koyunlar, kaldtnmlarm arasmda 
beliren otlan otluyor ... Ben bu yolla.
n ba:tka semtterln yenilm~ haklan 
sayiyorum. Sahiden de: Gerek li!ehza
deb~tnda, gerek Clhangirde ve sa.lr 
yerlerde oyle ¢SOkaklar. var kl, hentiz 
da~ halinde ! Hatta arnavut ke.ldm
mmdan bile mahrum... Fakat lki yan
lanna si.ra sira. apart1manlar dlzll
~ ... ~eytan d1yor kl: 

- o sokaklan oradan oldu~u gibl 
kaldtr, buralara dol}e ! 

Fakat kabil de~il... Tamiri lmk.an
SlZ blr hate. ilflenmi~. Bundan sonra 
telatl edllsln derken, mevcud paramn 
hAll bina.su yollara gitti~inl gonn.ek 
biz metruk caddelerdrki apartuna.n 
sa.hiplerlne a~ir geliyor. B~ka bir va
tanda m1 oturuyoruz kl, soka~mlZlD 
lki yarum apartimanla doldurdutu
muz ha.Ide kaldlr1mlarimiz yap1lnu
yor? Hayatiyeti olmad1~ seneler
dlr lsbat eden ve Uk tecriibeyi flyask:o 
ettlren blr binasiz cadde nl~in yenl
den tanzim olunuyor? 

Bir Cihangirli 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri 

Muallimlerin raporu Maarif 
Siiras1nda tedkik ediliyor 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 

ogretmenlik yapan Turk hocalan
nm m~terek bir derdi vard.lr: 

Res mi mekteplerde vazif e goren 
muallimlerin haklanna sahip olmak. 
Meslekten yet1~en Maarif Vekili B. 
Hasan Ali Yiicel, Vekalete geldikten 
sonra istanbulu ilk ziyaretinde ~eh
rimizdeki muallimlerin muhtelif ko
misyonlara aynlarak dilekle!rini bi
rer rapor ile hiiktimete bild.irmeleri
ni teklif etmi~, bu teklif, muallimler 
arasmda memnuniyet uyandll'Illl~ti. 

Ecnebi ve ekalliyet rnektepler!nde 
ki.iltti.r hocaltgl yapan ogretmenlf'rin 
raporu Maarif ~ftrasmda tetkik cdil
mektedir. 

Ekalliyet mekteplerinde 700 kad.ar 
muallim vardir. Bunlarm senellk ma
~ tutan 207 bin lirad1r. Muallimlcr, 
bu paranm, hususi kiiltur muessese
lerinden Maarif Vekaletine devrini, 
maa~larmt resmi bir elden almalan 
hususunun teminini rica etmekte, 
ve birc;ok kiilti.i.r hocasmm, vazife 
gordtikleri hususi mektep idarelerin
den alacakl1 bulunduklanm blldir
mektedirler. 
Koy ~ocuklar1n1n okutulma

lar1 i~in bir proje 
Diger taraftan, Maarif VekAleti, 

koy cocuklanmn tamamile okutul-

Bay Amcaya gore! ... 

... insan oradan g~erken hie; a.kll
na gelmiyecek i§ler b8.§ma geliyor-

... Meselft. nereden geldigt be111 olmt
yan blr el insarun beline yapl§lyor .. 
- --- -· 

Yeni • cam1 
Eminonii meyda-

• • nrnrn tanztmtne 
baflanryor 

Eminonu meydarurun tanzimi i~in 
ha.zrrlanan tatbik plaruna gore ya-

kmda ~e b~lanacaktir. Ancak ~im
dilik biittin meydanm tanzimine te
~ebbtis edimiyecek, yalmz Yenicami 
ontinde bir taraftan kemere, diger 
taraftan Mlsrrc;ar~1s1 kapisma dogru 
uzanan yol ile meydan ve caminin 
ontindeki bu yolu ayrran sed tenzim 
edilecektir. 

Meydanm tamamile tanziminden 
sonra sed srrf yayalara tahsis edile
cek ve kare \)eklindeki bir nevi hu
susi ta~larla d~enecek, zemin biraz 

raha alctaltilacaktir. Bu suretle kar~1-
dan balolmca cami adeta bir kaide 
iizerinde oturtulmu~ hissi verecektir. 

Meydaru cami oniindeki sokakla 
aytran seddin cephesinde ~imdi mu-
vakkaten konan tahtalann yerine 
ya granit ve yahut rnernier t~lar ko
nacakti.r. 

Em.inonil meydarurun alacag1 miis
tak.bel ~eklin esasll hatlan tesbit edil
mekle beraber miitehass1s, biraz da
ha iizerinde ~lemek liimuzunu hisset
~tir. 

Mesela, meydanm biri eski Valide 
haru arsasmda, digeri eski Eminonii 

haru arsasmda yapllacak ye~illikle
rin hendest ~ekli heni.iz daha tesblt 
edll.mem.i~tir. Hazirlanan bir plana 
gore eski Eminonii haru arsasmda 
yaptlacak yel?il sahanm arkasmda 
otomobiUerin beklemesi it;in bir kts1m 
aynlrm~a da bu sahanm tefrik.i icin 
istimlake Ueride devam · edilecektir. 
Binaenaleyh bu sahadaki binalar ls
timlak edilmeden meydamn kati ~e
kilde tanzimi kabll olmamaktad1r. 

Lozan zaferi 
Kad1koy Belediye meydarun

da yaptlacak merasim 

Kadtki:iy Halkevinden: Lozan yil 
donfunii ~erefine 24 temmuz 939 pa
zartesi a~am.l saat 21 de (Belediye 
meydamnda) Bayan iffet Oruz tara. 
fmdan (Lozan zaferi) mevzulu bir hi
tabe ve miiteakiben istiklal piyesi ve 
Mahcuplar komedisi temsil edilecek
tir. 

Lozan bayramm1n y1ldoniimii 
Be~ikta~ Halkevinde: Lozan bay

ranu ytldoniimil mi.inesebetile 2-l/ 
tem.muz/ 939 pazartesi giinii ak~am1 
saat 20 de evimizde ·b: r mii.samere 
tertip edil~tir. Bu milli toplanhda 
Lozan sulhunun her baklmdan bii.
yiik degeri canlandmlacak, aynca 
ulusal bir temsil de gt>sterilecektir. 

... llllHllllllllllllllUIHUlllllllllllUtltlHHlllHUllllllHHUIJ.llllUUlllllllf,_ 

mas1 u;m bir proje hazirlam1~hr. 

Buna gore, yeniden 1400 koyde mek~ 
tep ac;1lacakt1r. Bu suretle yurdda 

tahsile tabi tutulacak koy ~ocuklarmm 
adedi 130 bini bulacakt1r. Bundan 
.b~ka gece kurslan ile 28 bin koylii 
vatand~ okuma yazma ogretilecek
tir. 

... Her kell.mede yerinl de~tiren 
bir ses i.nsana gidecegi yolu 19.§1rtiyor .. 
'ft\nal 
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lST ANBUL HAY A TI 

Yeni modalar ! 
Taklidcilikteki ifrabmm inkara 

ka~acak tek kimse yoktur samrun.. 
Amerika gibi garabetler memleketin
de hoppamn biri kal.kar, klyafetine 
acaip bir ~kil verir. 0 diyann sayistz 
hafifmevepleri arasmda bu garabet 
derhal teanuniim eder. Fakat gene ay
ni siiratle ortadan kaybolur. 

Gelelim bize: Diinyamn oteba§mda· 
meydana ~I.lop oralarda yirmi dort sa
atten fazla diki§ tut.tu.ranuyan bu aca. 
ip §ey, done doJ~a isfanbula gelir ve 
memlekete ayag.ru basar basmaz der
hal etraf1 kola~an etmege ba§lar. «Mo
da, §lkhk» isimlerilc ~i§linin, Ayaspa. 
§anm Hiks salonlannda, Adalarda do
la§Ip herkesle tam§Ir. Pek te miiteva
ztdll' ha... Karakoyde lilks, husust 
otomobilden inip yiiriiye ~~riiye ts
tanbul tarafma ge~er, Yedikulenin ke
nar mahallelerine, Langa bostanlan 
arasmdaki kuliibelere kadar sokulur. 
Bir defa da postu scrip yerJ~ti mi, 
birka~ mevsim misafirlik eder. Giiniin 
birinde Beyoglunun lUks bir magaza 
vitrininde, kordele yerine biikme kay
tan takllm1§, arasma renkli bir kut
tilyii s1ki§1bnlnu§ bir erkek ~apkast 
goriirsiiniiz. Aradan bir hafta ge~me
den bu acaip nesneye Kumkap1 mey
hanelerinde de raslarsnnz. Bir giin 
Adamn Nizam caddesinde hayretle 
scyrettiginiz garip bir kadm tuvaleti
ni, ertesi giin Mahmudpa§ada tri.ko
taj fabrikasmm oniinde gorlirsiiniiz. 

Omu.zlari kocaman pamuk yastak
Iarla dolu, gogiisleri kabank( erkek 
ceketleri daha yalan zamana kadar 
htikilm siirilyordu. ~imdi de inadma 
sarlak omu.zlu, basik gogiislil, beli ke
merli veya biizmeli ceketler aldi yil· 
ru.dii. Daha garibi, son giinlerde bir 
de yakaSIZ ceketler peyda oldu. Heniiz 
yakast takJ.lm.adan, geceleyin ve terzi 
dil.kkanmdan ~ahmp farlana vam1a
dan giyilm.q gibi acaip bir Jey. 

Bir zamanlar Amerikada bilmem 
hangi sinema artisti ~iklet ~ignem~. 
Vay efendim, bizim ueremiz noksan'!
Sut di§leri yeni ~1kan ~ocuktan, tak
ma d~li bilyuk annelere, biiyiik baba· 
Iara vannc1ya kadar her agiz gev~ ge
tirmege ba§~adt. 

Bu sene yaz modalan arasma bir 
de kara giizliik girdi. Gen~. ihtiyar, 
kadm, erkek herkesin goziinde bir 
~ift kapkara, yuvarlak cam parbyor. 
Gozlerine taknuyanlar da hi~ degilse 
ceketlerinin ilst cebinde bir gozlilk ta
§lyorlar. Ta.st tarag. toplayip ortadan 
~e.kilen deve derisi Karagoziin yerine 
bir siirii kara gozliikliiler peyda oldu. 
Kara gozliiksiiz geziuti yerlerine git
mek, plajlara girmek, yalm ayak so
ltakta dol~mak kadar garipseniyor. 
G~en giin plajda bir ahbabm yenJ 

atrugi g0zliigu goztime talnverdim. Sen 
misin takan? Hava birdenbire karar
dt, senki sihirli postekiye binip saba· 
ha ka111 Habe§istan ~olilne u~tum. 

~Ileri ~temalb, kapkara kadmlar, 
erkekler, ~ocuklar etra.ftmJ sard.tlar. 
Ayaklarumn altmdaki kumlar simsi
yah oJdu. Deniz miirekkebe dondil. 
Gittik~e gozlerim karanyordu. Fazla 
tahammill edemedim. Ger~i moda 
hazretlerinin bu kabil taziplerine ta· 
ham.mill gerek amma, ben becereme. 
dim vesselim. 

Cemal RefW:t 
-.:u1111n111tt11nmu•1ttu1111111•1111u11111uuuu1111u1u1111uwun11u11.-

T epeba11 bah~si 
Tepeb~1 Bahi;esi bu sene temmu

zun 26 nc1 giinii ak~ B. Muhlis 
Sabahaddinin te~kil ettigi kumpan
yanm bir piyesile ag1lacak.tll'. Oyn.a
nacak piyes cEfenin ~ isimlidir. 

... Rekabet olmasm amma tstanbul
da da boyle bir eglence yap11rna.1J.!. .. 
, B. A. Lilzumu yok, istanbulun 
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Iktisadi ve mali hafta 
Cihan piyasalar1nda durgunluk -

Memleketimizde esham ve tahvilat yaziyeti 
(HayaU saha) ve (Sinlr harbi), 

bunlar yirmincl asrr medeniyetlnin 
icad ettf gi kellmelerdir. Birincisi bas
bayagi zorballgi if a.de eder ve turk~e 
mftnasI: uSen oradan kalk, ben otura
cagim» dernektir. ikincisi de, bir tara-
1m zorballk tehdidine kar§l, dlger ta
rafm tehdide boyun eg'rnlyecegini bil
dinnesi ve fakat her hangt delicesine 
bir hareket ihtimaline kaI'§I tedbirli 
davranmasi demektir. ~imdJye kadar 
miiesses beynelmilel siyasi ahl~k ve 
Adetlere uym1yan bu tehdldler ve bun
lara k8J'§l ittihaz edilen tedafiii ted
birler her ilrl tarafta oyle endi~eli bir 
hava yaratrni§tlr ki ,bunun (sinir har
bi) ile tavsifi pek yerindedir. 

Sinir harbi hakiki bir bogazla§ma
ya milncer olacak m1? Bunu bilrniyo
ruz ve temenni de etmeyiz; f akat bll
digimiz blr §ey varsa, o da hakikf blr 
harp kadar olrnasa da, gene memle
ketlerin maliyesini, iktisadiyatm1 
mah\'etmesi, onlan u~uruma sevket
mesidir. Aglebi lhtimal bu sebepler 
hakiki bir harbi de tacil edebilir; ~iin
lrfi maliyesi berbad olan bir mernle-

et: Ben oyle de battlm, boylecle ... 
Bari klsmetimi bir de silahla deneye
yimn diyebilir; bahusus o memleketin 
ba§mda kimseye hesap vermiyecek 
clan b!r dllrtator bulunursa! 

Maliyesi berbad olan memleketler 
bangilerdir? Hi~ §ilphesiz, Alrnanya, 
1talya ve bilhassa Japonyadir. iktisa,... 
dive mali vaziyetlerlnin fena oldµgu-
11u, blzzat bu rnemleketlerin ne§rettf
bri ithalAt ve ihracat istatistiklerin
den, vergl hasilatlndan ve hele ih~ 
bankalanndaki altm stoklanrun giin
den gune erimeslnden anl8§1byor. 

.Japonyarun, ingiltere ile ihtilat1 
ttbeplerl Tientsin hadisesine rnaksur 
olmaktan ~ok uzakt1r. ASll sebep, in
gilterenin - bittnbi kendi menfaati ik
tizasi olarak - <;in rnillI paraSJm kG
rumaSI inflation yilzilnden zaten bey
nelmiJel piyasada k1ymeti d\i§mti§ 
olan Japon paraSimn <;ini istlla et
mesine mani olmas1d1r. Onun i~indir 
ki iki devlet arasmda miizakere mev
zuu uzun miiddet kararla§tmlama
m1§; ingiltere, yalmz Tientsin vakasi 
uzerinde gorii§lllegi kabul ettigi hal
de, Japonya, umumi mahiyette Qinde
k1 rnenafii gozetilmek §&'tile bu mii
zakereye ghi~ebilecegini beyan etmifS 
ve bunda israr eylcrni§tir. 
Ge~i son dakikada ingilterenin, 

Japon metalibinl kabul ve (Qinde sil
kfln ''e nizanu ihlftl edebllecek har&o 
ketlerde bulunmamatJ) teahhild ey
ledigi radyo havadisi olarak pyi ol
mu§ ise de, bunun, <;inin milli para 
meselesine de §Rrnil olup olm1yacagi 
(limdiden kestirilemez. Fakat ne de ol
sn, bu anla§llla neticesinde Aksayi. 
~arkta (sinir harbl) biraz geV§em~ 

farzolunabilir. Euna mukabll Danzig 
ihtUAfmm tevlid ettig'i asabiyet olan
ca kuvvetile devam etmekte ve her an 
blr patlak vennesi ihtimal dahilinde 
bulunmaktad1r. 

Bir bu sebebe, bir de hafta zarfm
da Arnerika Reisiciimhurunun Bita
rafllk kanununu tadil i~in kongre nez
dinde yapt1gi te§ebbilsiln yeniden red
dedllmesi sebebine mebni cihan piya
salan tekrar sarsilnu§, her tarafta i§· 
Jerde durgunluk haSil olmu~lur. 

Merkez bankam1zm tesbit ettlgi fi
atlere gore, ingtliz liraSJ hafta zarfln. 
da ii~ puan sukut ederek 590 kuru§ta 
kalml§, buna rnukabil Fransiz !rangi 
3,35 kW1l§tan 3,3875 kurU§a yiiksel
mi§tir. 

· Memleketimizde eaham ve 
tahvili.t vaziyeti 

Avrupa borsalannm temayillil h11A
fma olarak memleketlmizde esham ve 
tahvllAt vaziyeti iyidir. Ankara borsa
smda muamelflt nisbeten az olmakla 
beraber, gerek harict ve gerek dahili 
devlet lstfkrazat1 kag1tlarmda gene 
mahsus birey ilerleme vard1r. Son ka
pam§ fiatlerl ~unlardir: 

Yiizde yedi buc;uk faizli Ti.irk bor
cu: 19,20 lira, 

ikramiyeli Ergani: 19,27 lira, 
Birinci tcrtlp S1vas - Erzurum: 

19,82 lira, 
Diger tertipler: 19,93 lira, 
1938 senesi yiizde be§ hazine bonG

su: 69,12 lira. 
Anadolu grupunda, hisse senedleri 

hari~, ufak bir tene7ziil vard1r, oOY· 
le ld: 

Risse senedi: 23,20 lira, 
Tahviller: 37,25 lira, 
Milmessiller: 35,30 lira. 

Merkez bankaSJ ti~ ~eyrek puan ka
dar kazanarak 107,75 lirada kald1. i§ 
bankalan nama muharrerler 9,05 li
ra; hamiJine ait olanlar 9,15 lira edi
yor. 

Endiistriyel kagitlar bu hafta r.ar
fmda da isteksiz ge~ti. 

Aslan <;imento 8,75 lira (25 kuru§ 
tenezzill); Tramvay 5,40 lira; Urnum 
Sigorta 11,50 lira; ittihad1 milll 18,50 
lira;. Terkos 5,30 lira; Bomonti 9,25 Ji. 
ra; Ittihad Degirrnencilik 12,75 lira; 
~rk Degirmencilik 0,79 lira; Telefon 
10,80 Ura; istanbul Yiln, Pamuk ve sa
ire 61 lira; Omnium 0,87 lira; ~ark 

Ecza deposu 2,80 lira; §irketi Hayriye 
21 liradu'. 

Hatta zarfmda bir aral1k fazla mal 
arzedllmesi tizerine Ti.irk altim 1385 
kul'U§R. kadar dii§mil§ iken cumartesi 
ak§RIDI 1400 kuru§ta kald1. 

MlSir Kredi Fonsiye tahvillerinde 
tebeddiil yaktur: 

1903 tertibi: 108,50 lira, 
1911 tertibi: 102,50 lira ediyor. 

Besinci bez ve iplik f abrikas1 
Malatyada kurulan f abrika 1 temmuz

dan itibaren falifmaya ba1lad1 
Bef yllbk sanayile~e pIAnuun 

tatbllmtmdan olarak sumer Bank , 
TUrkiye Ziraat ve T\irkiye if be.nka
lanrun i~tirakile kurnlan btiyiik bez 

~ ipllk fabrikasuun ~ ve montaJ 
lfleri tamamlle b1~ ve fal:>rik&
lar 1 ~mmuzda ~all~a b~la

llllfW'. 
~k vilAyetlerinin ihtlyacuu kar

fllamak maJa;adile kurulmu~ olan bu 
fabrlka Balarkoy, Kayserl, Eregli ve 
Nazllll 1abrlkalanndan sonra pIAn 
mucibince tesisi lkmal edJlen ~incl 
punuklu komblnas1111 te~ etmek
tedlr. 

Tamamen modem bir tarzda Jn~ 
ed.Umif1 ve en mUtekA.mll rnakinelerle 
~hiz edil~ olan bu yeni fabrika 
26,000 1~ ve 43e tezg8.ha maliktir. Se-
nede blr mllyon kiloyu rniltecaviz pa
muk istihl~ ederek dokuma ve lp
llk Jmalfltmda kullanacaktir. 

Bu yeni fabrikarun fan. I) rte gc~-

meaile Sumer Bank elile l~etilmek
te olan devlet fabrikalanrun mecmu 
ig adedl 114,652 yi bulrnu~tur. Mem
leketimlzin 1938 senesi lstatistikleri-
ne nazaran umum ig rnevcudu 229,920 
olduguna gore devlet fabrikalan 
Tiirklye parnuklu endilstrisinde ~ah
~ Jg mikdanrun ynnsma malik bu
lunmaktadir. Yap1lmakta olan tevsi 
~erlnin ikmalinden sonra devlet fab-
rikalarmm ig mevcudu 132,652 yi 
bulmak suretile memleket mevcudu· 
nun % 58 ine ~kacaktir. 

Malatya f abrikalarmm t;a}J{lmaga 
b~amaSJ, mesafenin uzakbg1 dola
y1sile, ihtiy~lanm tam blr surette 
ve zamanmda kar~1lamak imkamm 
bulam1yan ~k vilayetleri piyasaSiru 
pek menmun etmi~ ve Cumhuriyet 
y11Ja11nda h1zln inkisaf etmi~ olan 
Malatya ~ehriyle Cl\'a.l 1 i~in yen. bir 
H .. i .. adi ve i~timai nk i,.af ka)nag1 ol-
m ~ giJ :rlll~tir. 
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Piyasada vaziyet Vergl i$1eri 
Y apag1 sat11lar1 

Mersinden ~ehrimizdeki alakadar
lara gelen mali\mata gore, Almanya 
burada da yapagi satm almaktadlr. 
Alrnanya, son hafta ic;inde Mersinde 
kilosu 50 ku~tan 100 bin kilo kara
man cinsi yapag1 satm alnu~tir. 

Yerll fabrlkalar da diin piyasadan 
yllz bin kilo yapag1 satm alrn1~lardlr. 
Bu yapag1larm kilosu, f abrlka teslimi 
62 kuru~tan verilml~tir. Bundan ba~
ka Karak&e ve Van vil~yetlen klz1l 
mallanndan 350 balya yapagi kilosu 
58 kuru~tan mil~teri bulmu~tur. 

ita.lya, piyasadan oglak derisi sa
tm almaktacllr. Diln, 12 bin tane derl, 
~ifti 145 kuru~tan sat1lm1~t1r. 

Arpa piyaaaa1 
Ge~en hafta, piyasaya az arpa mah

sulii gelmi~tir. Bu yiizden, arpa fiat
lerinde hissedilir bir tereffii kayde
dllmi~e de piyasaya ~erhal fazla. mal 
gonde1ilme.si, vazlyeti eski normal 
~ne riicu ettirmi~tir. Almanya, 
arpalanm1za talip bulunrnaktad1r. 
Antalya, BandJrma, Samsun liman
lanndan dogrudan dogruya arpa 
mahsulii ihra~ edilmektedir. 

330 tiftik halyeai aablch 
ingilizler, piyasadan tiftlk satin 

ahyorlar. Bir hafta l~inde 330 balya 
tlftik sahlml~tir. 

-----
y eni Aziziye tiinelinin inta· 
ab neden yavaf gidiyor? 
Izmir (Ak§arn) - Ku§adas1 kazast 

dahllinde in§aatma devam edilmekte 
olan yeni Aziziye tuneli in§aati bazi 
sebeplerden dolayi ~ok batl ilerlemek
tedir. Bu sebepler, tiinelin in§a edil
digi dagda araSJra heyelan vuku bul
maSJ v tiinelin ilst losmmdan zemine 
au s1zmaSidJr. Heyelana ve su SlZllltl
sma kar§I esash tedbirler almak laznn 
gelmektedir. Onun i!rin in§Ratm, mu
ayyen zamanda ikmal edilemiyecegi 
anla~lm1§hr. 

Sanaaaryan hanm1n icar be
delinden miitevellid di.va 

yak1nda goriilecek 

Belediye hazirlanan yeni talimat
nameleri tatbik etmege ba~ladi 

Bcledlye hesap i~lerl mildilrliigilne 
tabi te~kilat ile tahakkuk ve tahsll 
§Ubele1inln murakabesine aid talimat
nameler, umumi mecllsin g~en nisan 
devresinde kabul edilmi~ti. Bu tali
matnameler tatbik edilmege ba§lan
m1~hr. 

Talimatnameler, kalm blr cild 
te~k11 edecek kadar en kil<;ilk tefer
ruab ihtiva: etmektidir. Talimatna
meler, belediye hesap l~leri te~ila

tmda f;ah~an memurlara bir rehber 
mahiyetinde oldugu gibi memurlarla 
miikelleflerin mtinasebet ve temas1m 
ve bu ternas ve milnasebetteki vazi
fe ve mesuliyetlerini de gayet vazih 
ve kati surette tayin etmektedir. 

Bu maksad1 temin etmek iizere 
talimatnamelerde bilhassa Beledlye
nin ald1g1 vergi ve reslmlelin tahak
kuk ve tahsil usulleri ve bunlar et
rafmda kanuni ve nizami usuller 
tekrnil tarife ve misalle1ile a~k bir 
surete izah edilmi~tir. 

Talimatne.meler yap1hrken miikel
leflerln ~kAyet ve s1zilt1larma sebep 
olan noktalar da goz onilne abnarak 
e.sash hilkilrnler korwlmu~tur. Bu
nun icin vergi kay1tlanna esas te~
kil eden defterlerin ve kay1tlarm, 
eldeki rnevzuata gore nas1l yap1la
cag1 izah edilmi~tir. Bu hilkumler 
sayesinde yanh~ ve fuzuli vergi ta
hakkuk ve tahsilah yap1larak mii
kelleflerin ~ikayetlerine veyahut ya: 
p1lan murakabeler ilzerlne bu yan
h~hklan tashih etmek yolundaki 
uzun ve killf etli muamelelere mey
dan birak1lrnayacakbr. 

mernurlarm ne gibi ~rtlar dairesin .. 
de tal.ebde bulunacag1, makbuzJa-
nn nas1l doldurulacag1, kay1tlann 
nas1l kapatllacagi, miikerrer tal\.. 
silAta nas1l meydan verllmlyecegi 
biltiln teferruatile g0sterllmi~; bu
tiin bu muamelelerin hesap mum
kiplerl tarafmdan nas1l kontrol edi
lecegi de srra ve tertip takip edilerek 
ac1k bir lisanla anlablm1~hr. 

Belediye bu rnuamelatm konti olti 
icin murakpi kadroounu da bu sene 
takviye etmi~tir. 

Her mtikellefin muhtelif vergi ve 
resmilerden dolay1 bort;Iannm mik
tanm g0steren cilzdan usulil de ih
das edildiginden talimatnamede bu 
cilzdanlarm nas1l tanzim edilecP(,'1ne 
dair izahat da vardlr. 

Bu cilzdan usulii, maliyeye ait ver
gilerde tatbik edilmi~ ve i;ok !yi ne
ticeler istihsal edilmi~tir. Ciizdanlar
da vergi bor~Ianmn miktar1, hanfi 
senelere ait olduklan, matrahlan ve 
taksit zamanlan gosterilecek vc mil
kellefler bu suretle tenvir vc ikaz 
edileceklerdir. 

Miihim bir nokta daha nazan dik
kate almm1~hr. Bunda vergisini ver
miyen miikellefler hakkmda, tahs11l 
evmal kanununun tatbik ~eklllerine 
rut hiiklimler izah ve misallerle te
yid edilmi~tir. $imdiye kadar tahsill 
emval kanununun tatbikatmdan 
soma bazan miikelleflerin kamma, 
adalete uygun gorrnedikleri bir ta
k1m muamelelerden dolay1 ~kayet 
ettikleri gorliliiyordu. TalimatnRrr.e
ye hi<;bir yanlli;;hga ve hak~1zllga 
meydan vermiyecek tafsilti.t 1rnnul
mu~tur. 

~imdl emniyet mtidiirlilgu tarafm
dnn i~gal edilen Bah~ekapismdaki ' 

Talimatnamelerde blr ~ubede bir 
milkellef namma cereyan edecek mu
amelenin bidayetinden sonuna kadar 
ne zarnan, hangi esaslar dahilinde 
hangi nisbeUerle tahakkuk yaplla
cag1, bu tahakkuklann nasll teblig 
olunacag1, bunlara ait defterlcrin 
nasil ~lcnccegi, miikelleften hangi 

Bu suretle tallmatnamelcr h~m 

mi.ikelleflerin menfaatle1ini kornya
cak bir rehber, Belediye muht>sebe 
te;;kilatmm da biltiin muamelelerin
de mtiracaat edecegi bir kllavuz ma
hiyctindedir. 

Sanasaryan ham Ermeni miitevelli
ler ile vilAyet arasmda senelerce de
vam eden dava neticesinde vllayete 
intikal etmi~i. 

VilAyet, hanm dava ac;1ld1g1 tarih
ten itibaren icar bedellerile zarar ve 
ziyan mikdan olarak Sanasaryan 
rniitevelli heyetinden 384 bin lirahk 
bir alacak davas1 a~nu~h. Bu dava, 
heniiz tahkikat haldmligince tedkik 
edilmektedir. Davanm yakmda mah
kemede riiyctine ba~lanacakhr. 

Bu &'e<:e 

N6betfi eczaneler 
Beyoglu ciheti: Tiinelba§msa Mat

kovi~. Bostanba§mda ittmnd, istlklal 
ca.ddeslndc Kemal - Rebul, Pangalti
da Halaskargazl caddesinde Halk, Ka
rakoyde Hiiseyln Husnil, Sanyer: 
Asaf. 

ista.nbul tarar1: Fatlh: Sara~hane
de Ibrahim Halll, Karagiimr<ik; Arif, 
Eminonu: Bahkpnzannda Hiiseyln 
Hiisnfi, Bakukoy: Tcroynn, Aksaray: 
Zlya Nurl, Fener: Emllyadl, Kumkap1: 
Wellde Ho.ydnr, Kii~iikpazar: Bensa
son, Samatya: Kocamustafapa§ada 
R1dvan, Alemdar: Cdalo~lunda Ab
diilkadlr, ~hreminl: Ahmed Hamdi. 

Iadikoy: Muvakklthane caddeslnde 
Rltat, So~tliic;e§mede Hulflsl Osman, 
Uakudar: Iskeleba§mda Merkez, Hey
bellada: Halk, Bliyiikada: fiJinasl RJ.Za. 

ortakoy, Arnavutkoy, Bcbek, Bey
km, PaPbahce, Anadoluhban, Ta
rabya, Yenikoy, Emlrgln ve Rumeu
~daki eczaneler her rece a~lktlr. 

TIY ATROLAR: 
CEMAL SA.Bia 

Snh gtinii akfam1 
Be§lk~ BUyiik Aile Parlcnda 

En sevllen operet 
MECBUL SERSERi 

3 perde. Bnyan Leylfi Retlk b&I} rolde 
Sahlr caz, val'lete . .. 

Napd Ouan - Ertutrul Sadi Tek blrlillte 
Bu gece. KAd.lkoy Siireyya Bah~esinde 

DORDE - KADAR . .. 
~EJIZADEBASI • T U R A N 

2 fUlm blrden 
SON PUSE - PARiS BAYATI 

Pazartesl, sal1, ~a1'§nmba bayanlnra 5 kuru§ . 
II A J. K Til'ATROSU 

Kenan Giller ve arkad~lan 
Bu gece Btiyiikdcrc Aile Bnh~eslnde 

IEMi~ <;ELEBi 
Komedi 3 perde. . .. 

TURK REVU OPERETi 
Bu (' ce Bc;i :tn§ Aile Bah~eslnde 

Bllt GONOL j~j 

Sokaklara pislik atanlar 
Sokaklar1 kirletenler i~in ag1r 

cezalar vermek laz1md1r 
Temizllgi yalmz Belediye te§ldhi

tmdan beklemek dogru degildir. §ehri 
temiz gormek, temiz tutmak, bula§1-
c1 hastahklardan korunmak istiyor
sak, §ehri de kendi evimiz gibi temiz 
tutmak; hi~ olmazsa, temiz tutmaga 
~h§anlarm i§lerini bozmamak, kolay
la§tnmak lazimdJr. Bu, herkesin vazi
:fesidir. 

Sokaklara tilkiirenleli, kirletenleri 
cezalandmnak ir;in Belediyenin g&
terdigi gayret tamamile intibah vericl 
tesir yapmamaktadJr. G<:?rc;i §ehri te
mizlemek icin Belediyenin sartettigi 

, mesai, henilz istanbulu temiz bir Av
rupa §ehri derecesine r;lkaracak dcre
cede degildir. Belediyenin elindeki ve
sait ~ok noksan oldugundan ve heniiz 
mtikemmel bir te§kilAt kurulamad1-
gmdan, Belediyeden daha ~ok §eyler 
istemek istanbul halk1run hakk1d1r. 

Fakat itiraf etmek IlwmdJr ki halk
ta temizlige kar§I kayitslzllk devam 
ettikc;e, §ehri temiz tutmaga imkan 
yoktur. 

Salahiyettar zevatm verdikleri ba
Zl malumat, soknklan ~ok <;irkin bir 
,ekilde kirletenlerle miicadele etrnek 
l~in hilkumetin, Belediyenin ~ok §id
detle hareket etmesl, bu gibl su~lar 
ic;in verilen cezalarm fiddetlendiril
mesi Iaz1mgeldigini g&teriyor. Bir lki 
misal: 

1 - Tiirbeden Cagalo~lunda Ka
pahfmna kadar yapllan asfalt cad
deyl her sabah erken ternizllyen ame
Ie, caddenin rnuh~lif yerlerinin mun
tazaman kirletildigini gorm~lerdir. 

Yap1lan takibat neticesinde ciirrnil-
me§hud halinde bir adam yakalanrn1§
tir. Bu adam, idranm tutarmyacak 
bir hastallkla maliil oldugunu lleri sii
rerek, kendisini mazur gostermek fs
temi§tir. 

2 - Nuruosmaniye camisinin arka
smdaki sokagm muhtcllf yerleiine 
kag'lt ic;inde buak1lm1~ ve yahut ol
dugu gibi dokulmil§ pisllkler t-"<:a. 

dilf edilmektedir. Blediye bu ~irkin 
hareketlerin de faillerini ara§tirmi§. 
neticede buralarde oturan baz1 kim
selerln geccden biriklirdiklerl pislik
leri §afaktan evvel i::okaga terkettikle
ri anla§1lm1§tir. 

3 -Ayni §ekilde Divanyolu ve tram
vay caddesinin yaya kaldmrnlai.:ma 
geceden birakJlm1§ pislik dolu teneke
lere tesadiif edilrnekledir. 

~chrin hemen her taraf1 bu §ekilde 
telvis ediliyor! Bu pis hareketler ya
nmda sokaga tiiki.irmek su~u ~ok ha
fif kahr. Zavalh ~opc;iiler, yalmz ka
g1t, yaprak, giibre, sebze, meyva par
~alan gibi §eyleri toplamakla me~gul 
olrnuyorlar; bu pislikleri de toplamak, 
temizlemek mecburiyetinde kallyor
larl istanbulda - ne kadar iptidai olur. 
sa olsun - bir evde abdestahane bulun· 
rnad1g1m tasavvur etmek giic;tiir. Bl
nacnaleyh kendini bilmiyen bir ta
k1m insanlal1ll bu c;lrkin hareketleri 
hi~bir mazeretle izah edilecek bir ha. 
reket degildir. 

Sokaklan bu §ekilde pislemek - ba
h usu bu yaz mevsiminde - §ehrir. sib,.. 

' hati baklmmdan ~ok tehlikelldir. Bil'o 
kac; sene evvelki tif o salgmm1 dU§ii· 
niirken, mr' birka~ gorgiisiiz ve terb).. 
yesiz insanm biltiin blr §ehre bela geU. 
rect>k bu hareketine goz yummak ca. 
iv. degildir. Bu ~irkin hareketin oniintl 
elmak i~in Belediyenin elindeki cezal 
mevzuat kl!i degilse, koca bir oehrm. 
Slhhati nanuna bu adamla.r1 yakalae 
yip mahkemeye vennek ve bunJanO 
<1halk slhhat1 di~mam» olarak totop' 
raflanm, isimlerini resmen JlA.n ~ I 
rek te§hlr etmek laznndlr. ZannediJQI 
ruz ki bu en kestirrne yoldur. · 

Adanada iki h1rs1z yakalandi 
Adana (Hususi) - Bir hatta ir;l~ 

de Adana mmtakasmda yedi evi "°'" 
yan az1h lurs1zlardan Durmu~ Ali ile 
~cnki ci:rmu Arap Aziz yakav1 ~·~ 
H:rm1~er \e tcvk1f t!'Chlmi<>lerdir. 
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POLITIKA ____ , 
lngiliz - Japon anla§mas1 

Son giinlerde Asyanm siyasi ufku, Avrupaya nazaran, daha ziyade Jr.a. 
l'arml§tJ. 9finkii. bir asirdanberi Uzak ~arkta kendisine siyasi, askeri ve ikti .. 
sadi cihetten hikim bir mevki temin eden ingilterenin biiyilk menfaatleri; 
astl ~ini te§kil eden 18 eyaletten on ikisinin en miihim yerleri Japon ordusu 
tarafmdan ifgal edilmesi iizerine, Asyamn prkmda mu~ hAkimiyeti ve te

fevvuku temine ~all§an Japonyamn biiyiik emelleri ile nihayet ~arpl§mak 
_ aztirannda .kalnu§tt. 

Bunun i~in imtiyazh mmtakalarda yalmz ~ang Kay ~ek hii.kfunetinin 
kii'it paraS1. g~iyordu. Ahiren ingiltere hazinesi ibu parayi saglamla¥tmnak 
i~in on milyon i:ngillz lirast tahsis etm.i§ti. 

Jap0nya, ~en iki sene i~inde ~ang Kay ~k hiikfunetinin para ve silih 
cihetinden hari~ten gijrdiigu biiyii.k miizaheretleri bu mmtakalar sayesinde 
telnin ettiginl dii§ilnmu,, harbin ik.fncl ylldonilmiinde .Japonlar bu mmtaka .. 
lan ~ang Kay ~k'e yard.ml eclemlyecek bir hale getirmek i~ stln t.edblrler 
almJJJardI. Amoy Umanmdald imtiyazh mmtaJramn bulundugu adamn Ctn 
sevahili ile miinasehetinl kestikleri gibl, memleketln i~de ve bir nehrin sa .. 
hilinde bubwan Tientsin ,ehrindeki lngW.z mmtakamu da Slla abluka altma 
lllntl§lanh. 

. ingiltere, kapitiilAsyonlara dayanarak, protesto etlllilse de tmntakadald 
ltebaaslDI ve kuvvei askeriyesinl muhasaradan kurtamaml§t1. Son zamanlar. 
rle ingiltel'e ile Japonya 111.tizakereye ltlzum giirmii§lerdir. 

YapJ.lan miizakerelerden sonra fngiltere, Avrupada serbes kalabilmek 
i~in. Japonyamn biitiin esas taleplerinl kabul e~tir. Bundan sonra tefer· 
riiat iizerinde gorii§meler yapilacaktJr. 

lzmirde iki kad1n1 Oldiiren 
iki ki§iyi de yaralayan 

Bir gen~ mahkeme salonunda elbise
lerini yirtarak f iplak kalmak istiyor 

l ' 

' 
•· 

izmir (Aqam)' - 1zmir agirceza 
mahkemesi, milhlm bir cinayet d.Ava
sim rtiyet ederken Ali Osman admda.
kt su~lunun ~e§it ~e§it dell hareketle
ri yapmasmdan, mahkeme salonunun 
ender goriilen bazi hal ve vaziyetlere 
sahne olmasma mani olamamaktadJ.r. 
Elbiselerini yirtarak ~ml~1blak vazi
yette kalan su~Iu, Tepecikte :lhsan 
Zehranm umumt evinde Ay§e Miinev. 
verve Ankarah Necmlyeyi oldiirmek, 
Ca~avkili Hidayet ve sermayelerden 
~illoiyeyi yaralamakla maznundur. 
Etrafma korkun~ nazarlar :flrlatan 
ve be1J jandarma muhafazasmda mah· 
keme salonuna getirilen su~lu, bu de.. 
:fa yan ~1blak vaziyette idi. Adliye ne
zarethanesinde bile yanmdan aynlnu
yan jandarmalar, onun g~en celsede 
oldugu gibi, elbiselermi tamamen par. 
~alamasma ve ~blak kalmasma mey
dan vermemi§ olmakla beraber, iize. 
rlndeki pantalon ve gomlcgi biraz y1rt
µiasma mani olamam.i§la.rdl. 

Su~lu, zorla maznun sandalyasma 
oturtulduktan sonra jandarmalardan 
birinin kasatura klhfuu kaptnl§Sa da 
b1raktmlml§t1r. 1zmirwertn, bilhassa 
ri'epecik semti halknun alika ve 
ehemmiyetle takip ettikleri bu sm;lu
nun muhakemesinin lldnci oelsesinde 
eazi §8hldler dinle~tir. Bunlardan 
ltar§lyakada berberlik eden B. Huse. 
~ 

,yinin Uadelerl 1ayaru dikkatti. B. Hti-
seyin. maktul Ay§e Milnevverin ken
~ berber dilkkruuna gelerek sacla.n
na ondiile yaptll'dlgJ.ru sayliyerek de
pti§tir ki: 
1 - Bu kachn, beni dost tutmak i~ 
~ok 1srar etti, vaziyetim icab1 red ce-
, Vabuu verdim. Son defa tuvaletini yap
lnl§tun; bana, i§im olup olmadlguu 
Bordu, o giin ~ yoktu, birllkte :iine
.ttiaya gittik. Oradan ~nca bir ara
baya b!ndik, evine gittik. Tepecikte 
kahveler onilnden g~erken, oradaki 
kalabahg'I bana gasterdi: 

- Bu kalabal1gm i9inde bir adam v . .. 

·-- J 
da izahat vennedi ve onun ism1n1 de 
soylemedl. 

li)ahidler arasmda polis memuru 233 
numarah B. Osmamn 1fadest de mtt. 
himd.ir. Vazlfe gOI'dugil sirada ihsan 
Zehranm evinden: 

- Polls, polis! 1mdadl sesleri duy .. 
dugunu s0yllyen bu §ahid, vakayi §oy .. 
le anlatIIll§tlr: 

- Eve ko§tum. kap1dan girin.ce dOrt 
kadlm da yerde yarah ya.tar buldum. 

- Sizi kim vurdu? dlye sordum. 
- All Osman vurdu, §imdi evin bah· 

~esine ka~ti. dediler. Tabancam elim
de oldugu ha.Ide, bah~eye ko§twn. AU 
Osmanla kaq1la§tlm. Elbisesi kan 
i~indeyd.1: 

- Beni kadmlar vurdu, ben de on .. 
Ian vurdum, dedi. Cinayet 8.J.eU olan 
b1~ag1 sordum: 

- Bilmiyorum nerede? dedi. BI~ 
gi salonda bUldum, kan i9inde idi. 
Su"Iuya b1"agm kendisine a.it olup ol"' 
madJ.guu soroum. 

- B1"ak bu evindlr. Masa iizerinde 
buldum; dedi. Biraz sonra da dolap
tan aldiguu .sOyledi. 
SU~lunun ik1 vekili, kad.mlann All 

Osmaru evveh\ yaralad1klanru, onun 
da me§111 miidafaa vaziyetincle hare
kete mecbur kaldlgiru .sOylediler. Mah· 
keme, bu idd.ia iizerine ~d polis9 
be.zi sualler daha tevcih etti. ~ahid, 
fazla malfunatt olmadlguu s0yled1, 
Gelmiyen §ahidlerin celbi i"in muha
keme b8.§ka giine b1raklldl. Su~Iu, kol
lanndan sunstln tutan jandarmalar 
tarafmdan Adliye koridorlarmdan ge
~irilirken ko§mak, ka~mak istlyor, ba.. 
g'myordu. Ellerine kelel>'te takllchktan 
sonra hapishane otomobiline bindiril. 
di ve hapishaneye gottiriildti. 

.Y ni Adana valisi Adanaya 
geliyor 

Adana (Husust) - Nigde val.ill.. 
ginden Adana vallligine tayin edil-

AY$E 
Hatay1n giizelliklerini, §iirini· ~ok 

canb tasvir eden bir yaz1 
[Hataym anavatana iltihala miinasebe

tlle Retik Halld'in c:Blr ~Im SU• Lsimll 
kitabmdan §u yazayi lktl.bas e~raz.l 

Qam ag~lanrun sesi nasil tarlf 
edilmelldir? Hem bun.a ses demek 
dogru mudur? Ne f1s1lt1ya benzer; 
ne de bir din nagmesi, ne blr sevda 
.sOzle~mesid.ir. ~amlann sesi degll, 
nefesi vardlr. Bana, kendi slhht ra
yihalanru koklayarak derin, uzun, 
devamh bir surette teneffiis ediyor 
gibi bir tes1r yaparlar. Balcarsuuz bir 
f?CY ~tmezsiniz; o zaman galiba ha· 
vayt i~lerine ~kerler. Sonra, hep 
birden nefes aJ.meia b~arlar, ~am 
kokusunu fLStlk, ~e, saklz ve ar
dl~ kokan bir derin teneffiis kaplar. 
Nefeslerinde ve viicudlerinde ~am 
rayihasi sezilen mahbubeler olmadlgt 
icindlr ki zfillir erkekler kadlnlan 
Qamhklara gotiiriirler ve orada oper
ler, tA Id 8.fkiarma bu Slcak, saglam 
itrrdan bir nebze ka~m diye ... 
~te Hatay Sll"tlannda, ~amlar altm· 
dayim. Benim altrmda da bin metre 
~ag1da iskenderun ovasile iskende
run kasab881 soluk almaga mecalsiz, 
giin~ altmda diimdi.iz yat1yor. Se
rlnlik, golgelik i~inden o lozgm yer
lere hayretle balayorum. Ben o ka
dar rahatun, oyle o~yic1, huzur ve 
saadet vericl tath Ii.i2lglr kaJllSmda· 
yrm. 1d. gmle g0riinen bir yerde sica.k
t.an bunalnu.,, mtmadan kavrulmUf 
ve gflneften u.sanmJf adamlann meY
cudiyetme lnammyorum. ~ ba
na bahar l~ki bir bah~ede Afrt-
ka "ollerinde ge~en bir seyahat t'().o 

ma.m okuyormu~um gibi ~ok uzak. 
90k korkun~, fa:kat yan yalan gibl 
g6riln.il.yor. Zava.111 kii~iik, §irin, be
yaz tskenderun sanki bornoslu blr 
eeyyah gibi ~ ak~tl ve ag~s1z ovayt 
at;, susuz, bitkin bir halde zor g~mi~, 
nihayet den.lzhl serlnligine kavu.,mu11, 

UzUm bayrami 
Manisade 21 aguatoa i~in 

haztrbk yap1byor 

Izmir (Ak§am) - Manis& valisi B. 
Falk Tiirel, 1zmtr Fuar saha.smdaki 
Manisa paviyonunu tedkik i~in Mani .. 
sadan buraya gelmiftir. B. Faik. TiireJ., 
paviyonda yapllmas1 icabeden de~l· 
§ikllkler i~ Manisaya doniince all
kadarlara emirler vermi§tir. Fuar ha
mh.klan ve ttzil.m bayranu hakkmda 
Manisa valisi B. Falk Tiirel §unlan 
s0ylem4tir: 

- Mantsa paviyonu i~in icab eden 
hazlrhklann Fuann a~asindan ev
vel tamamen ikmall, Fu.arda Manisa
run her dUI"UIJl(lan sengin bir §ekilde 
temsil ed.ilmesi kararlaftmlmlftlr. Bu 
senekt Manisa paviyonunda bir~ok ye
nilikler gorillecektir. Manisada 21 
agustos tarihinde • .mi yildanberi .. 
yaptlmakta olan Uzfun. bayrarm ve 
tlziim sergisi. bu yll da ayni heyecan 
ve alAka lle yaptlacakb.r. 

Her ytl Fuarm ~ miiteakip 
tesid edilen ttziim bayrammda, bU.. 
yilklerimizin de Manisayi §ereflendlr. 
meleri muhterneld.ir. 

Sivaa Halk partiai reiai ee~ildi 
Sivas (Ak§am), 

- Sivas mmta.. 
tasi Ciimhuriyet 
Halk partisl mil· 
fet~ ~i· 
len Kars mebusu 
Zihni Orhon §eh

rimize ~--va .. 
zifesine b8§laml§. 
Parti · idare heJe.. 
ti azala.nrun i§ti• 
raid ile bir top. · 
lanti yaptla.rak s1 .. 
vu CUm.huriyet 
Halk partisi re.. 
isll~e vilAyetin B. fakir Uma 
degerli ve ~al1~an evlAdlanndan vi· 
IA.yet daiml enciimen bast ~akir Uma 
ittifakla 1nt1hap e~tlr. ~ Uma
mn reisli~e secllmesi muhitte btiyilk 
bir memnuniyet uyandmm.§tir. Mm.. 

• 

Yazan: 

REFIK HALID 

f akat serinlik ye1ine yan kaynar bir 
su tabakast bulunca bu diimdftz ve 
snnslCak ova He sllllSlcak denizin ara
smda. ii.midsizlikten ytlohp yans1 su· 
da, yanm. karada serill kalDllf ! Za
ten bu sa.hillerin denizi benim deniz 

bakk:mdald bilgimi degi~tirdt. Manna. 
rarun en SlCak gi.inlerde sotuk sula
nnda yikanmaga ah~tlgun i~in. ben 
denizde daima bir sertnlik var zanne
derdim. Hayir~ burada deniz hem i~in .. 
de bulunanlara, hem kenannda ya
~ayanlara S1C8kllk verlyor: Ylkanmak 
i~ girenlerln terlemedigine inanuu· 
yo rum. 

~imal (KIZJ.1. daglar) m strtlan 
~ok ag~h, ~ok sulak, ~ok meyvah ve 
serin ... ~te bir pmar ~ayrm.; 
olu~ altma bir sepet iri, olgun, 
renkll l?eftali koymWllar. Ba~ yeme
nili ~Ian ild orgii, ayagi takunyah 

. sa~ bir koylii klZl bana sordu: 
- Yer misin amca? 
Aldlm. Buz gibi derisi, wnrken 

dudaklarum yakti; ezdikce &gzlma 
serinlik, rayiha, usare doluyor; J>una 
biraz da ~lann nefesi ~yor. Ah 
ne giizel meyva ... Bana ~ftali ikram 
edene baktrm: Ne gilzel klz! 

- Yavrum ~u goriinen koyiin ad1 
nedir? 

- Miiftiiler. 
- Daha otede neresi vardlr? 
- Nergislik. 
- Ya bu suya ne derler? 
- Zerdali oluk. 
- ~u yukanda.ki dag? 
- Kmah tepe. 

, - ~u yo1 nereye glder? 

- Dere bah"eye. 
Ne gilzel isimlerl Liibnan portakal, 

turun~, hurma ve muz memleketiydi. 
Buras1 bana daha a~a meyvalar di- I 

yan: ~eftaliler, erikler, klztlclklar et
raflllll kapllyor. <;igekleri de oyle. 
Hep bildlgim ~eyler: Nergisler, kma
lar, kiipeler ve yilchzlar . .. Sonra her 
evin pencerelerinde miislilman ve 
fakir meskenlerin adeta yan mukad· 
des bir ye~lllgi oaln fesligenler, fes
ligen sa.ksllari . .. 

- Klzllll o b~a taktigm klnruz1 
~i~egin adlm bilir mi.sin? 

- Billrim: Kadife. 
- Bu su kenannda agan beyaz 

~1"ekler? 
- inci ~i~egi. 
- Ya senin adm nedir? 
- Utandl; klsaca, usulca: 
- Ay~e Gill! dedi. 
Burada meyvalar, gi~ekler, aga~

lar, isimler, hepsi, her ~y gilzel, tel.'
rtemiz ve gtizel. Ya Ay~ Gill? Hepsin· 
den daha giizel. Klic;lik Tiirk klz1 
isimlerinin iizerimde ne ho~ tesiri 
vardrr: Zehralara, Haticelere, Fatma
lara, f?erifelere kar~t yakmhk duya
run. Ayr;e Gill talmnyalanru siirte
rek kadife ve inci i;i~klerinin arasm
dan kaybolurken miitehassirane ar
kasmdan baktim. Sevdigimin ismi 
irni~ gibi, i~imden ~yle soyleniyorum: 

- Kii~ilk Ay~e Gill, cici, ~irin, ~en 
Ay~e Gill, gilzel Ay~ Gilli 

Milliyiet muhabbetini insan sade 
gazete sahifelerinde, meclis salonla,. 
nnda, ikbal mevkilerinde veya harp 
meydanlannda degil, ooyle bir mini .. 
mini isimde ve bir kii~iik koylil Iozi
run yiiziinde okudugu zamandlr kl 
duygusunun derinligini goriiyor. 

Refik Halid 

(GO NON AN Si KL 0 PED i S 1] 
Camiinin tamiri miinasebetile 

E v 
Eyiip camisinin tamiri yalanda bi· 

tiyor. 
Bu mabed, Fatih Sultan Meluned 

zamarunda yap~tlr. Sebebi de ~U· 
dur: Peygamberin sahabelerinden ve 
miisliiman kumandanlanndan Ebu 
Eyyub Hal1d Ensarinin kabrl bura.da 
bulunduguna dair kanaat ha.sU 01 .. 
m~tur. 

Peygamber, Mekkeden Medineye 
hicret ettigi r.aman Ha lidin babaSI. 
Zeyd'in evine mlsafir olmtl§tu. Bunun 
i~in bu aile btiyiik §eref kazannu§, 
«Peygamber mihmandan» 1Akab1Dl aJ .. 
IIll§t1. 

670 senesinde, yani Hicretin elllnci 
yihnda ~am hakimi Muaviyenln or
dusu istanbulu ktl§atti. Peygamber, 
istanbulu fethedecek olan milslliman
lara buyfik ma.nevi payeler verdigt 
i~in, islA.miyetin geni~leme devrinde 
buna fevkalAde ehemmiyet atfolwm. 
yordu. Yezidin kumandasmda sonra
dan gelen dort bin ki§lllk ordu icinde 
Ebu Eyyub da bUlunuyordu. Fakat cok 
ihtiyardl. Basura yakalanarak vefat 
etti ve §ehir kalesinin di§mda defno
lundu. 

Araplar cekildiler. istanbul asirlar
ca nice nice tazyikler, muhasaralar 
gordii; hattA LAtinlerin feth ve tahri
blne ugradl. Rumlar yeniden §ehri al
dllar. Ve nihayet, Ebu Eyyubun vefa
tmdan 783 sene sonra Fatih SUitan 
Mehmed muazzam ordularile §ehri ar .. 
t1k ebedlyen Tilrkle§tirmek i.izere ku .. 
§&ttJ.. 

Bu orduda, Hac1 Bayram Vell'nin 
miiridlerinden Osmanclkh Ak ~em
seddin isimli bir filim vard.l. Dint, ta
savvutt, U.bbi bilgisile me§hur oian ve 
muhtellf eserlerin mil.elllfi bUlunan bu 
zat, Ebu Eyyub'un nerede medfun bu
Iundug'unu riiyada gordtigunil ileri 

0 B 
tigi §8.yi oldu. istanbul ahndlktan be~ 
sene sonra, Ak ~msedd.inin i§aret et
tigi yere blr tiirbe ve bir cami yap1ldl. 
Miihim kabirler bu semt etrafmda te
esstis etti. Miislilmanlar buramn kud .. 
siyetine kani oldular. Ecnebiler uhre .. 
vt manzarasma hayran kaldtlar. Pa
di§ahlar, tahta ~lktlklan zaman lollq 
knpmna mera.simi burada yap1llrd1. 
Halk, cEbu. demeyip 'la.saca. cEyiip:. 
der. Bu .semtin ismi de ooylece kalml§
t1r. .... 

Eyiip camisini 1591 tarihinde Et
mek~i zade All p8§a biiytitmii§tiir. 
1723 senesinde her caminin iizerind3 
ay bulunmasi ferman edildiginden, 
Eyiibiin iki kiit;i.ik ve alc;ak minaresi 
yerine, beheri iki §erefeli iki yilksek 
minare yap1lm1~trr. Caminin dl§mda 
Klzlaragas1 Be§ir iki mahfil bina et
tirmi§tir. 'Birinci Sultan Mahmud bu
raya, sarayin hazinesinden, peygam
berin a.yak izini koydurm~tur. Bl
rinci sultan Ahmed biiyilk pencereyi 
a~ttrml§trr. Bir~ok me§llur §ahstyet
lerin burada eserleri ve makbereleri 
vardlr. 

Maniaa oiretmenleri Hataya 
gittiler ~ 

Adana (Telefonla) - Kalababk bir 
ka.file halinde gelen Manisa ogret
menleri Hataya gitmi.¥erdir. 

6gretmenler, ifhrimi:din muhtellf 
yerlerini ve miiesseselerinl ziyaret et
~er, ta.rihi eserler iizerinde etiid .. 
ler yapim~larchr. otuz ii~ ki~iden mli
rekep olan ogretmen grupuna ~h .. 
rimizdeki muesseseler tara.fmdan zl .. 
yafetler verilmi~tir. 1 

Manlsah ogretmenlerin bu ziya
reti :Manal1 ogretmenlerle tan1F' .. . 



Sahife 8 

Ciiceler filim ~eviriyorlar? 
Filimde 116 ciice rol ahyor 

T abii insanlara ehemmiyetsiz bir iki rol verilmi~tir. 
9ok uzun boylu birine de ayrica rol verilmiftir 

Son zamanlarda Hollivutta garip 
bir !Him i;evrilmesine b~annu~tlr. 

Bu filimin biltiln artistlerl ciiceler
dir. Filimde j6npr6mye, b~ y1ld1z, 
en mil.him rolleri yapanlar hep ciice
lerdir. Yalruz bunlann )le kadar kl
sa boylu olduklanni gostermek i!(ln 
jkinci, lii;ilncil derecede bir ka~ rol 
tabii boyda olan insanlara verilrni~ 
tir. Bir rol de mutad boydan uzun 
boylu olan birisine tevcli cdilmistlr. · 

Bu filim i~in 116 cuceye Ihtiya~ 
varchr. Hollivut civannda San Die
go'da bir ciiccler ~ehri vard1r. Bura
da 88 ciice bulunmaktad1r. Binaen
alcyh geriye 28 cilce daha kalmakta
dir. ~imdi bunlar1 tedarlk etmege ~a
h~byor. 

San Diego'daki cilceler arasmda 
milhendisler, avukatlar, fen adamla
ri vardlr. Bunlar iyi tahsil gonnil~ 
ve bir meslek sahibi olmu~ iken boy
lanrun k1sahg1 yi.izilnden meslekle
rinde muvaffak olanuyacaklanm dil
~nerek hayata atllmaktan vazge~
mi~Ierd1r. Cilceler ~ehrinde yerle~me
ge karar vermi~lerdir. i~leri gil~erl 
filimlerdc, piyeslerde cilce roltinti ya
pacak kimseye ihtiy~ basil olunca 

B~r ciiceler grupu 

San Diego'da cilceler ~brinin kii~ilk 
sakinleri ve ~ok uzun boylu bir bek~i 
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bu vazlfeyi yapmakbr. $imdiye ka
dar cuceler bu suretle cok ~ g0nni.i~
lerdir. Fakat hepsinln blr arada ~a.
ll~t1g1 hi!; vaki degildir. 

Ciiceler ~ehrindeki ciicelerin kQ
~ii.k evlerl, bah~eleri vardlr. Bunlar, 
~erl olmadJgi zaman bah~ede ~ab
prlar, sebze, meyva, ~~ek yet~tlr

mekle me~ olurlar. Tabil bah~ele
rlndeki aga~lar ve fidanlar da evleri 
ve boylarlle miitanesip olarak hep 
bodurdur. 

Cilceler fillminin ~evrilmesine ~ 
larurken garip bir hacllse olmu~tur. 
'.Am.erika kanunlan ~ocuklann tmm 
~evirmeslni yasak etmeml~tir. Fakat 
bunlar i~In stildyoda mektep bu
lunmasi, ~ocuklann her giln munta
z:am saatlerde ders gormesi 1A.z1mdlr. 
Bu hususta silo bir kontrol vardir. 

Ciiceler tillm ~evirmege b~aymca 
memurlar ~uk zannederek mek.te
be gonderllmesi hususunda israr et
mi~Ierdir. Halbuki iptidal tahsilinl 

SEViLEN KADIN 
Buyrik macera romani 

Doktor gevezelik ettilq;e gencin ben
zi saranyordu, Kadri bey rnunis bir 
sesle: 

- Bu kadar hassas olma, gozilm 
erkeklige yakl~rnaz!.. Ho~ benirn de 
bir bildigirn yok ya... SoylediklC'rim 
hep faraziyat ... Haldkat olan bir f;ey 
varsa o da Necile hamm gizlice ba
na yalvardl: cDoktor! Allah ~kma 
bana yardlm et. Silo bir goz hapfsin
deyim. iki satir yazi yazmaga vakit 
bulruruyorum ... Bari ~u yazdlklanm1 
gotilrl > dedi. Dogrusu once tereddilt 
ettim. Fakat nlhayet dayanamadlm, 
uzatt1g1 zarf1 cebime atllm. Evime 
gelip de adrese bakmca: > Ac1badem
lere kadar yollarnaga hacet yok 

J;limle teslim ederim> diye d~iin

dilm. i~e! .. 
Cemil titriyen parmaklarlle zarf1 

yirtti. Sevgilislnin ne d~ilndiigtinU, 
aynldlklan andanberl nas1l blr hale
ti ruhiyedc oldugunu bu sabrlarda 
ogrenecekti. Kalbi §lddetle ~iyordu. 
Fakat daba ilk kelimelerde it;mi 

111,1:>: l1llX mUZJgi ~11n-

Nakleden : ( Vi. • Ru ) 
miithi~ bir ofke sard1, kan b~ma 
~kt1. 

Kadri bey arzu ettigi teslrln ha
sll oldugunu goriince memnuniyetlnl 
belli etmernek i~in ba~m cevirip pen
cereden bakmaga b~ladl. 

Cemil gozlerine inaruruyordu. Tek
rar tekrar mektubu okudu nas1l olu
yor da onun o muhabbetll, o mil~tik 
.Necllesi ona bu sozleri yaziyordu? 
Ebediyen seveceglni, sadJk kalaca~1-
m defalarca vaadetmemi~ miydl? 

cMektubu yak. diyordu. Bu, rnU.
nasebetlerlni inkAr etmek degll miy
dl? Her kelime hesaph ... Sankl b\1-
tiin cfunleler delikanllmn yarah ru
hunu daha ziyade kanatmak ii;ln 
yaz1lm1~ ... 

Yaz1 onun!.. Buna .vftphe yok. 
Basta, asabiyetle kAg1d.l avucunda 
b~urdu ve teessiirle bagird1: 

- Ahl Doktor bey... Haklan var
~! Neclleyi kandlmn~ar ... Mihri
nm· hanunef endl onu 1sted1gi yola 
~ekmi~. Fakat herhalde zemin de 

gormek iizere mektebe sevk edilmek 
istenilenlerin lcinde b.lt tahsllini bitir-
mi~ pek ~ok kimseler vardl. Bunlar 
diplomalanm gOstererek yeniden ip
tldai tahsiline b~lamaktan kendile
rini kurtarnw,.Jard1r~ 

Ciicelerin ~evinnege b~ladJklan 

filimin senaryosu gizli tutuluyor. Fa-
ka.t filimin ~ok alA.ka uyandlracag1 
tahmin edilmektedir. Ciiceler I~inde 
bir i;ok artisUere t~ ~lkartacak dere
cede mtistaid sanatkArlar varnu~. 

Otomobil iki kitiyi yaralad1 
Diln Sanyerde sulardan yaya ola

rak inen Beyoglu Kanzuk eczanesin-
den Stileyman ile arkad~1 Lutfiye 
yoldan gelen hususi bir otomobil 
i;arpmli, Lutti kal~asmdan yaralan
DU§, Stileymarun da kaburga kemllt
leri klnlml§tir. Yaralllar Beyoglu has
tanesine kal~lmi§lardlr. 

milsaitmi~ ki bu i~ pek ~abuk. ~k 
kolay olmu~!. .• Yaziklar olsun ... 

- Ne olmu~? .. Ne var?.. Vallahi 
merak ettim? 

- Alm okuyun ... 
Kadri bey mektubu dlkkatle oku

du. Ara s1ra b~m salllyor: cTskl 
Tskl > diyordu. Sonra yan ofke, ya. 
n tevekkillle: 

- i~ kadmlar ooyledir ... Giiven 
olmaz! Fmldak gibi donerlcr... Gu
ya ~ Necile hamm da en iy!lerin
den olacak ... Al blrinden, vur blrl
ne... Adam sen de, oglum! Uzillme 
degmez... BOyle lazlardan insana 

hayir geimez... Bunlar para ~n
gi... Ne lstediklerini ne yapti.klanm 
bilmezler ... ~imdl blr erkegin kollan 
arasma attlir, ebedi ~k vaadeder
ler; yann her ~eyi unutup ~klan
mn mektublle sigaralanru yakar
lar ... Maamafih Neclle iyi klzdlrl 
Amma ~te etrafJ.mn tesirlnde kal· 
nil~ olacak... zarar yok... Gen~ln 

bir gillle bahar olmaz... Sen erkek
sin; aldlrma gee ... Bu i~te asil kay
beden o, A.tide gtinUn birinde kar~1 
~tya gelirsen1z b~ fuliine e~e
cek olan yine blzlm kuctlk hanun
d.lr ... 

Doktor, hastas1m bu tarzda blr 
mildd~t teselli ett1kten sonra c1lap 
gitti. 

Cemil yatagmda aci aci dil~U-
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Diyarbaktr mektuplar1 

Diyarbak1r1n su, elektrik 
meselesi hallediliyor 

Yenifehirde y apilmakta olan lise 
paviyonunun infaSl bitmek uzere 
DiyarbaJcir (~am) - ~ehre ge

len Hamrevat suyu 3 kilometre me
safeden !tibaren demir boru i~erisine 
~t1r. Halbuki suyun ~1ktlg1 ye
re kadar daha on dort kilometre me
saf e vardlr ki, su bu mesaf eden ~eh
re yakm 3 kilometreye kadar ta~ ka
nall i~erisinden gelmektedir. Bu gerl 
kalan 14 kilometrelik mesaf ede de su
yun demir boru i~erisine almmas1 ve 
tazyik kuvvetini yi.ikseltmek maksa
dlle de Beledlye te~ebbilsata giri~mi~
tir. Bunun i~in Yeni~ehir su tesisati
na ve Eski~ehfr su ~ebekesindeki ta
dll!ta dair olan ke!?ifname, proje ve 
buna aid bihimurn vesaik ikmal edil
~tir. Bunlar aid oldugu Vekaletle
rin tedkikine arzedllecektir. Tasdlkl 
muteakib Dahiliye Vekfiletile olan 
muahbere inta~ edilerek Belediyeler 
bankasmdan yapllacak istikrazla su 
Slhhi ve fenni bir ~ekilde Yem ve Esk.i 
~hire isale edllecektir. 

Elektrik meselesine gelince: ~ok

sanlar hakkmda heyetl f enniye tara
fmdan mahallinde iptidai tedkikler 
yap1lnu~tlr. Bu husustaki rapcrun 
haz1rlanmasm1 milteakib noksanlari 
ikmal edilecektir. Su ve elektrik nok
sanlarmm ikrnalini mtiteakib ~ehrin 
su ve elektrik cereyanmdak! lasmm 
1ntizams1zhgma nihayet verilecektir. 

Y enitehirde lise paviyonunun 
in taab bitiyor 

Bin iki yilze yakm rnevcudu :bulu
nan ve her sene talebe adedi artan 
Use binasmm darllg1 goz ontine a11-
narak ge~en sene te~rin aylarmda 
Yeni~ehire bir lise paviyonu jlnaSJ
nm in~asmJl b~Janrm~tJ. G~en kt!i 
mevsiminin miisaid gitmesi dolay1-
siyle in~aata faaliyetle devam edile
rek binanm bu gilnlerde ~at1s1 ikmal 
edilmi~ ve ilzeri kapablm1~t1r. ~imdi 
i~ k1smmm marangozluk i~1erin.in ya
p1lrnasile i~Ugal edilmektedir. Bu da 
iki aya kadar bitecektir. 

Lisenin blr k1sm1, yeni ders sene
sinde burada tedrisata ba~hyacakhr. 
Bu sene bu paviyon kar~1smda ikin
ci bir binanm daha yapllaca~ mem
nuniyetle haber almm1~tir. 

Arpa ve bugdaylar bi~ilmege 
ba§land1 

Bu sene may1s aymm kurak gitme
sine ragmen ekinlerin vaziyeti umu
miyesi normaldir. Ekili~ miktan ge
~en seneye nazaran tahminen yiizde 
yirmi • yirmi be~ nisbetinde fazlad1r. 
Rand1man miktannm da ge<;en sene
kinden i;ok fazla oldugu tahn1in edil-

. . 
yordu. Mihrinur hamrnefendinin 
kendisine klzmas1 hakh, bilhassa cnu 
yakmdan tammayanlar, Necileyi ne 
kadar sevdigini bilmiyenler bu i~i 
hesapla yapt1gma kani olabilirlcrdi. 
~ilphesiz bu fikirleri tekrarl1ya tek
hya gen<; klzm fikrlni Gelmi§lerdir ... 
Belki ~imdi o da sevgilisinin hiisni.i
niyetinden ~ilphe ediyordu. 

ctimidlerlmiz, lstikbal httkkmdaki 
hayallerimiz bir serapm1§,» demesine 
bak1llrsa demek aynlrnag1 goze all
yor; delikanh ile nazlkane veda cdi
yor; vaadlerini geri al1yordu. Peki 
amrna arada ~ocuk vardi. 0, ne ola
cakt1? Her rab1tay1 koparabilirlerdl; 
fakat bu canll bag1 ne yapacaklar
dl? 

Hlssiyatile, kalbile uzun uzun mil
cadele ettikten sonra Cemil kararnu 
verdl. Mademk.i Necile onu art1k iste
mlyordu, icbar edecek degildl. Arzu
su v~hile hayatmdan ~ekilip gide
cekt1. 

Emrini sormaga gelen si.itnineden 
zarf klig1t istedi; ve izbrap i~lnde ~u 
satirlan yazdl: 

Sevgili Necilecegim. 
M ektubun beni hauretzere dii~ilr

di.i. Satirlanmn arasinda gizlencn 
manayi an.la.chm. Beni artik 1stemi· 
yorsun. Pekfild ... Hiirsun gilze!im ... 
Jstedigin gU:n hareket et. Ldkin ~u
nu bll kl mini mini ayaklarm al-

mektedir. Arpalarm bli;ilme.sine ha
ziranm ilk haftasmda ve bugdayla
nn bi~ilmesine de bu giinlerdo? ba~
lanm1~t1r. Yalmz bu sene amele mlk
tan ge~en seneklnden noksan oldu~ 
cihetle bu hususta s1kmt1 ~ekiHyor. 
Bazi ~if~iler orak makines1 tedariki
ne te~ebbils etmi~lerdir. 

Kolp ve Silvanda ~ekirge 
zuhur etti 

Kulp ve Silvan kazalarrnda 1,;ekir
ge zuhur ettigi llaber almmas1 iizerl
ne mahallinde tedkikat yap1lmak 
iizere vilayet~e ziraat mlidi.iril gonde
rilmi~tir. Yap1lan tetkikler netiresin
de Silvandaki ~ekirgelerin (madrap) 
ve Kulp ka?.aSmdaki ~eklrgelerin ise 
bir nevi c;ay1r i;ekirgesl oldugu anla
~1lnu~ ve derhal mahallinde laz1m ge
len tedbirler ahnm1~tir. 

On he§ giinliik borsa faaliyeti 
Bu gilnlerde borsamn zahire kis

mma yeni mahsul gelmege ba~lanu~
tir. Bu milnasebetle bu k1s1mda faa
liyet artm1~, all~veri~ hararetlenmi~
tir. Tlirkofisin arasira kllosu tie~ ku
ru~ iizerinden bugday milbayaa et
mesi fiatler ilzerinde olduki;a mues
sir olmakta ve milstahsil ~if ~iyi mem
nun etmektedir. Fakat her sene ba~
ka vilayetlerden zahire mi.ibayaa i~in 
ti.iccar1a~ gelir ve killliyetli miktarda 
mil.bayaatta bulunurlard1. fjiimdiye 
kadar bu gibi tilccar gelmemi~ oldu
gundan henilz sevkiyat ba.5larnum1~
br. Bugilnkli piyasaya nazaran za. 
hire pazarmda bugdny kilosu 3 kuru~ 
60 santim, arpa 3 kuru~ 11 santiru, 
nohud 5 kuru' 15 santlm iizer:inden 
muamele gonnektedir. 

Mu~. Bitlis, Van ve Karncadagdan 
bol miktarda yag gelmege ba~lam,i; 

oldugundan all~ veri~ de o nisbette h• 
raretlenmi~tir. ~imdi bir ~ok Wccar
lar kiilliyetli miktarda yag ala.mk Is
tanbul, izmir, Ankara ve Mersin pi
yasalanna sevketmektedirler. 

Bugilnkii piyasaya nazaran yagm 
kilosu 79 kuru~ 93 santim, yti.niin ki
losu 51 kuru~. mazi 16 kuru~ 35 san
tim, pirlnc; 18 kuru~ 38 sanlim, ka
buklu ceviz 10 kuru~ 5 santim, S1g1r 
derisi 75 kuru~ 72 santimdir. Bunlar
d'an yalmz yagm fiatine ~imdilik ta
karrur etmi~ nazarile bakllamamak
tad1r. Qi.inkii heniiz ger;en seneki gt. 
bi matlup derecede yag gelmemi~tir. 
Bugiin gelen maim, 1ki misli daha 
geldigi takdirde fiatlerin de olduk~a 
d~ecegi tahmin ediliyor .. 

tznda kalbimi figniyerek geqiyorsun. 
sun. 

9ocugumuzu sevecegini, mulza'b
betle biiyiitecegini soz verm.4tin. Ba
ri o vaadinde sebat-et. Senden ba$kU 
bir ~ey istem.em. Maziyi unutmak 
~n nerelere gidecegimi bilemiyo
rum. Herhalde istanbulda kalamaml 
Belki de hayatta bir daha birbi11mi· 
zi gormeyiz. Beni hattrladigm zaman 
nefretle yaaetme Bern;e seni nsla 
nefretle yadetme... Bense seni asltJ 
seviyorum. Daima senin i~n hayati
mi, canzmi vermege hazinm. 

Ccmil 
A~a kadar Vehbi ile ~ene 1,;a

lan Kadri Ahmed bey evine gitme
den evvel bir daha hastasm1 gorme
ge i;lkti. Delikanll mahcup blr eda 
He yazd1gi rncktubu uzatti. Doktor 
zarf1 alarak sordu: 

- Neler yazdm bakalun? 
- Ne olacak ... istedigi gibi hare-

ket etmesi i~in hilr oldugunu soyle
dim. 

Hekim bir sir tevdi eder gibi igildl 
ve yava~ sesle: 

- Metin ol... Ben ikinizi de pck 
seviyorum, elimden geldigi kadar bu 
i~ dilzeltmege ugra~cag1m ... Allah 
blllr... Qi.in dogmadan neler dogarl 

Cemil dost zannettigi bu aclanun 
elinl meyus bir tebessilmlc s1kt1: 

(Arknsi 'ar) 
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Milli kiime §ampiyonlugu 

Galatasaray- Demirspor 
ma~1 yar1da kald1 

"Demirspor 1 - 0 galib vaziyette iken flkan 
hadise macin devamina imkan b1rakmad1 , 

Milli kiime ~ampiyonunu tayin ede
cek ma~lann birincisi diin Fenerbahi;e 
stadlm dolduran biiyiik bir seyirci ka
labal1g1 oniinde Demirspor ile Gala
tasaray arasmda oynand1 ve maalesef 
sportrnenlige hi~ de yak1~1yan bir 
badise ile neticelendi. 
M~1 biiyiik bir hiisnil niyctle idare 

eden ve iki tarafm arzusile ortaya !¥Ik
m1~ bulunan hakemle Demirspor f11t
bolciilerinden bili arasmda !;Utan kav
ga iizerine ortahk biribirine ghdi ve 
ma~ da bitmesine 12 dakika kala tatll 
olundu. 

Bu hadiseden sonra memlekette fnt
boliin art1k 1slah edilmesi zamammn 
~oktan geldiginl hatirlatJrken bu lki 
ma~ ii;in kurulan juri hcyetinln goz
leri onilnde cereyan eden bu hadisede 
Genel DirektOrlilk ile federasyonun 
nas1l bir karar verecegini merakla 
bekliyoruz. 

O\'UN 
Fenerbah~e stad1m dolduran seyir

ciler arasmda sporcu Hariciye VekUJ
miz $ilkril Sara~oglu ile eski Milli Mu
dafaa Vekili General Kazirn Ozalp da 
yer alm~ bulunuyorlard1. saat l 7.30 
da mutad merasimi yapan DemirsFor 
ve Galatasaray bu miihim ma~ i~n 

biittin hazirhklanm tamambyarak ~u 
kadrolarile sahada yer alm1l?lard1: 

Dernlrspor: Necdet - ~evket, Gazi -
ibrakim, ibrahim, Kfunil - Salih, Arif, 
Hakk1, Orhan, Orhan. 

Galatasaray: Osma.n - Adnan, Fa
ruk - Yusuf, Riza, Musa - Bcdii, Bu
duri, Cemll, Sala.haddin, Salim. 

Bir haftaclanberi ~hrimi2de kam
pa ~ekilmi~ olan Demirsporlular ta
klmlanna Hilalden ald1klan merkez 
'muhacim Haklr.Iyi da koyarak en 
lruvvetli kadrolanm yapm1~ard1. Bu
na mukabil Galatasarayhlar sag 
a~k yerine Salimi koymalanna rag
men sol ~1ga Bediiyi gecirmekle sol 
cenah1 bozrnu~ard1. 

Hakem Tank Ozerenginin idare
sinde ba~hyan oyunda Galatasaray 
rilzgar altmda Demirspor da giine~ 
altmda kalm1~ bulunyorlard1. ilk 
vuru~u Demirsporlular yaptilar. 

ilk da.kikadan itibaren agir bas
rnaga ba~hyan Dernirspor hilcumlan 
3 iincii dakikada soldan bir korner 
ati~1 ile Galatasaraya ilk tehlikeli 
am ge~irttiler. Galatasaray buna mu
kabelede gecikrnediyse de Necdetin 
mildahalesi netice almalanna mani 
oldu. Oyun tekrar Dernirsporw1 bas
kts1 altma girdi. 

Galatasaraym haf hattmm aksa
masi macm rniltemadiyen Galatasaray 
rus1f sahasmda oynanmasma. sebebi
yet veriyordu. M~ urnumiyetle dur
gun oynamrken Galatasarayl1 Cemil 
17 nci dakikada rnuhakkak bir f1rsat
tan istifade edemedl. 

Oyun 26 nc1 dakikadan itibaren 
yine Demirsporun ustunliigune g~
mi~ti ki bu s1rada soli~ Orhamn cok 
~ddetli bir ~iitilnii Osman yerinde 
bir atla~ kurtardl. 

Demirsporun birbirini takib eden 
hticumlanm milteakib kornerlerle 
durduran Galatasaray mildafaasi da 
oldukc;a yomlm~u. 

30 uncu dakikadan itibaren can
lanmaga b~yan Galatasaryhlr De
mirspor klesini tehdide b~larru~arsa 
da gerek haf hatlanmn lrtibatSizbg1 
ve gerek sol cenahm degi~tirilmesi 
ile Budurinin bozuk oyunu semere 
vermeden bhinci devre 0-0 berabere 
bit ti. 

tKiNCt DEVRE 
ikinci devreye riizgan lehlerine 

alan Galatasarayhlar b~adllar ve 
biiyiik bir gayretle Demirspor kales1-
ne yerle~tiler. Bu rniitemadi hilcum
lar Galatasaraya ilk f1rsati vennekte 
gecikrnedi. 

KA((IRILAN PENALTJ. 
5 inci dakikada Galatasaraym taz

yiki devan1 ederken Demirspor mil
dafii topu elle c;evirdi. Hakemin ver
digini peanltiyi Buduri c;ok yilksek
ten avuta ata~ galibiyetin eJden 
gitmesine azami surelte yard1m etti. 

Bu penalhyi kac;1ran Galatasaray
da 1biraz sinirlenme t>~gosterdi. 

Gayri ihtiya1i rakiblerinin oyununu 
kabul ettiler. 

DE~liRSPORUN GOLU 
Galatasaraym k~irdlgi f1rsattan 

iki dakika sonra sagdan ablan bir 
korner vuru~undan gelen topu Yusuf 
ters bir vuru~la kalesi oniine dti
~ilr<lii. Kaleci Osman oniiniin kapa11 
olmasi yi.iziinden ~1kl~ta tereddild 
etti ve Demirsporlu Hakk1 hafif bir 
vuru~a takimmm yegane goliinii 
yapt1. 

Bu gol Galatasaraym hem oyunu
na ve hem de muvazenesine tasir etti 
ise de bu uzun siinnedi. Qabukc;a ken
dilerini tophyan Galatasarayhlar ye
niden rakiblerini SJk1~brmaga ve 
cenber i~ne aJmaga muvaffak oldu
lar. 

20 nci dakikada Cemil tekrar mu
hakkak bir gol flfsatuu kacmhktan 
sonra, oyun gel~i gilzel ve hesabsiz 
bir cereyan alrnaga koyuldu. Biitiin 
tazyike ragmen gol ~1karmaga bir 
tilrlii muvaffak olam1yan Galatasa
rayhlar tak1mlamida ufak bir degi
¢klik yapblar. Salim ve Salflhaddin 
yerlerini degl~tirdiler. 

30 uncu dakikaya kadar devom 
eden Galatasaray hilcumundan son
ra Demirsporda biraz parJama goziik
ti.i. Fakat bir iki hiicumdan sonra 
yine Galatasaray tazyiki b~Iad1. Fa
kat tam 33 Oc;iincii dakikada hake
min Dernirsopr kaptam kaleci Nec
deti oyundan ~ikarmak istemesi iize
rine tafsiHiti a~da verdigimiz ha
dise vukua geJdi ve hakem de 33 iin
cil dakikada oyunu tatil ctti. 

Hadise nas1l oldu ? 
ikinci devrenin 33 Oneil dakika

SJnda Demirspor kalesine yap1lan bir 
Galatasaray hilcumunda top oyun 
barici olmu§ken Demirspor kalcclsi 
Necdet Galatasaraydan Cemili kolla-

Oun Ve lief endide at 
yanst anna basland1 
Yar1~ ve 1slah encilmeni tarafmdan 

tertlp edilen at yar1~lanna dtin Ba1ur
koyde ~laruru~br. Senenin ilk k~u
su olmasma ragrnen sahada ii~ b!ni 
rntitecaviz bir kalabahk vard1. 

Muntazam 'cereyan eden k~ularm 
neticeleri ~unlard1r: 

BiRiNCi KO~U 
u~ ya~mda ve hi~ k~u kazanmarnt~ 

yerll yanrn kan ingiliz atlarma mah
sustu. Mesafesi 1200 metre idi. DOrt 
atm ko~tugu bu yan~ta Kanberin Yll
chnnu birinci, Prens Halimin Berces
tesi ikinci oldu. 

iKiNCi KO~U 
ti~ ve dnha 'yllkan ya~ta halis kan 

ingiHz at ve klsraklanna rnahs1.JStu. 
Me!;afesi 1600 metre idi. tic; atm S}r
digi bu yar1~1 da Prens Halimin Ro
rnans1 kazand1. 

V9ilNCU KO~U 
!>Ort ve daha yukan ya~ta ve 1939 

senesinde hlc; ko~u kazanmam1~ at
lara mahsus ve rnesaf esi 1400 metre 
olan bu yan_.,a 5 at i~tirak etti. 

Heyecanh bir ko~u sonunda Jlasa
mn incisi birinci, Ahmedin Unliisti 
ikinci, ihsanm Qetini de iiciincii gel
dl. 

DORDVNCV KO$U 
tic; ve daha yukar1 ya5taki halis 

kan ingiliz atlanna mahsus hcndi
kap ko~usu fdi. Mesafesi 1800 metre. 
Pariata birinci, Yatagan ikinci, Prens 
Halimin Playtaud Flaym '1 da tic;i.iu
cil geldi. 

Bahsi m~terekte 1600, plase1er
de 155 ve 600 kuru~ verdi. 

BE$iNCi KO$U 
Dort ,.e daha yukan ya~taki yarm1 

kan ingiliz atJanna mahsustu. Mcsa
fesi 1800 metre olan giiniin bu ikinci 
hendikap yan~a be~ at girdi ve c;etin 
bir miisabakadan sonra Fahrinin An· 
dre Budin'i birinci, Salih Temelin 
qeylam ikinci, Mehmed <;elebinin 
Olgas1 da i.u;Uncu geldiler. 
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rmdan yakahyarak yere savurdu. 
Hakem bu harekcti gorerek Necdeti 
oyundan c;1karmak istedi. Bu suada 
Necdet hakemin yamna gelerek bir. 
birini mtiteakib yumruklar vurrnaga 
ba~lad1. Bunun 'iizerine hakem Tank 
da kendisine rnuk:ibelede bulundu. 
Zab1tanm sahaya girmesile \abuk 
bastmlan hadisc hakemin oyunu ta
til ederek sahadan ayr1lmasi ve De
mirspor kaptanmm da oyun yerin
den c;1kanlmasile nihayet buJm~tur. 
Hakem Tangm ald1g1 yara sag gozil
niln altmdadzr. 

F ederasyonlar daireai 
reisinin beyanab 

Milessif hadiseden sonra kendisini 
gordiig'iimtiz federasyonlar dairesi 
ba§karu B. Ziya Ale~ §UnJan soylemi~
tir: 

11Milsabakanm 33 i.inci.i dakikasm
da Necdet tarafmdan hakem Tanga 
yap1lan fiili tecaviizle ba§byan hadi
seyi miltcakib Tarik ve Necdet saha
dan aynlarak polis refakatinde so
yunma odasma gbttiriilmii§lerdir. 

Sahada idaresiz kalan oyun hak
kmda son karann nc oldugu so111lmak 
iizere mai;m seyrini takib heyeti biz
zat hakeme de karanm sorarark De
mirspor kaptamm curmiime$hud mah
kernesinc enni§ ve ma~1 tatll etrnek 
mccbmi~etinde kalm1~llr. 

Kurek ve yii:zme yarif lari 

Diinkii kUrek ve yiizme miisabaka
lanm Beykozlular kazand1 

100 metre serbes yiizmede yeni bir 
Tiirkiye rekoru yap1ld1 

istanbul su sporlan ajanbp tara
fmdan tertip edilen rnevsimin ilk kil-
rek yan~lan diin Yeni.kap1 • Ahlrkap1 
sahilleri oniinde bilyiik bir intizam 
ic;inde yap1lm1§t1r. 

2000 metre dtiz hat iizerinde cere
yan eden bu mtisabakalara Oalata-

saray, Beykoz, Gilne.,, Altmordu ol
mak i.izere dort kliip i§tirak etmi§ ve 
mtisabakalar milptedi, ktdemsiz, lo
demli olmak uzere ii«i; s1ruf kiirekc;l 
arasmda yap1lrn1~t1r. 

Sabah saat onda b~hyan ve ilk 
defa olarak programda yaz1h saat
lerde muntazaman fcra edilen yan!f
larda ahnan neticeleri Slrasile blldl
riyoruz: 

Miiptfililer: 
1 r;ifte kik - Bu milsabakaya Bey

koz ile A1tmordu i§tirak etti. ~ kal
d1klan i~in Galatasaray ile Oiine~ 

p tekneleri yar1~a almmadJ1ar. Netlce-
de Beykoz birinci, Altmordu ildnci 
oldu. Derece 9.59. 

2 <;if te kik - ·Bu mtisabakaya Ga
latasaray, Giine~, Beykoz i~tirak etti. 
Sllu bir c;eki~meden sonra Galatasa
ray birinci, Beykoz ikinci, Giine_, 
tic;ilnci.i oldu. Derece 8.47. 

1 c;ifte ki.k bayanlar - Galatasaray 
rakibsiz birinci oldu. 

4 tek ki.k - Bu rnilsabakaya Ga..
Jatasaray, Beykoz, Giine~ i~ etti. 
Neticede Gune§ birinci, Beykoz lkinci 
oldu. Galatasaray ~J.panz verdlgin
dcn diskalifye edildi. Den~ee 8.15. 

Kidemsizler: 

1 <;ifte kik - Bu milsabakaya Al
tmordu, Galatasaray, Beykoz, Oline~ 
i§tirak etti. Neticede rakiblerini bii
yiik bir farkla gei;en Galatasaray bi· 
rinci, Bcykoz ikinci, Giin~ ii~iincii 
old11lar. Derece 10.03. 

2 c;ifte kik - Bu miisabakaya Ga
latasaray, Beykoz, Gtine§ i§tirak etti. 
S1k1 bir geki~1eden sonra Beykoz bi
rinci, Galatasaray ikinci, Gilne~ \!<:iin· 
cii oldu. Derece 9.20. 

4 tek kik - Bu miisabakaya Dcy
koz, Galatasaray, Gtine~ girdi. Kikler 
ba~tan nihayete kadar ba~ b~ gltti
ler. Nihayette Beykoz ktvvetli kiirek
lcrle ileli f1rlad1 ve neticede Beykoz 
birinci, Gilne~ ikincl, Galatasaray u
!;iincii oldu. Derece 8.26. 

2 i;ifte kik bayanlar - Galatasaray 
rakibsiz olarak birlnci oldu. 

4 tel: kik bayanlar - Galatasaray 
rakibsiz olarak birlnci oldu. 

Kldcmliler: 

Gilniln en rntihim rnilsabakalm.·1 
klilplc:i in usta kurckc;ile1i araSJnda 
yapilan kldemli yan~Iau oldu. 9ok 
heyecanll ge~en bu milsabakalar ~u 
neticcleri verrni~tir: 

Tek c;ifte kik 
Besko, Ga a 

Bu rnusabaka) a 
G c , At n-

ordu kaiipleri J~tirak etti. Neticede 
Galatasaray blrtnci, Oilne~ ildnci, BeJ
koz iic;iincii oldu. Derece 10.08. 

2 c;ifte kilt - Bu miisabakaya Bey
koz, Galatasaray, Gilne~ kliipleri i§ti-

rak etti. SllQ. bir ~eki~meden sonra Ga
latasaray birinc.i, Beykoz ikincl, Olin .. 
u~uncii oldu. Derece 8.50. 

4 tek kik - Bu milcabaka gunful ea 
heyecanl1 y~ oldu. Galtasaray, OU. 
ne§, Beykoz ve Altmordu klilplerinin 
tekneleri arasmda cereyan eden mu-
cadele biltiin ya~ milddetince drvam 
etti ve netlcede-Gtine~ birinci, Be)koa 
ikinci, Oalatasaray il~ilncil oldu. Dt>
rece 7.27. 

Mfisabakalar neticesinde yap1lan. 
tasnif neticesinde Beykoz Sl puanla 
gilniln birinclsi olarak kupay1 kaznn-
nu~t1r. Galatasaray 25 puanla ikincJ. 
Giin~ 20 puarila u~iincti, Altmordu 
4 puanla dordiincii olmu~lard1r. 

Yiizme te1vik miisabakalari 
:lstanbul su sporlan ajanl.Jg1 tara.

fmdan tertib edilen yiizme te§vik 
miisabakalan diln ~eref stad1 havu.
zunda yapllnu§ ve 100 metre serbes 
yilzmede Mahmud g~en hafta klr
dlgi rekoru 1.1.4 yaparak yenilemlJ
tir. Bu milsabakalara ilk defa olarak 
Demirsporlu y\iziiciller de i§tirak et-

. mi§tir. Milsabakalarda all.nan dere
celeri bildiriyoruz. 

100 Metre kliip harici: 

1 - Mahmud 1.1.4 (Yenl TtirldJ9 
rekoru) 2. Raut. 

100 Metre kliipler: 

1 - Safan (.Beykoz) 1.7, 2 - Ziya 
(Be§ik~) S - Mazhar (Demirspor)J 

100 Metre ldi~er: 

1 - Mehmed 1.15.4, 2 • Bedrl 3 • 
Gilltekin. 

400 l\oletre kliipler: 

1 - is:mail (Beykoz) 15.86.4, 2 • 
K.az1m (Demirspor) S • Ziya (Be§llr-. 

~) 

l 00 SlrliistU kii~ii.kler: 
1 - ibrahlm 1.29.3, 2 • Maruf, 3 • 

Necati. 
100 Sirtiistii ldiip harici: 

1 - Fuad 1.24.2, 2 - Adnan. 
200 Kurbaplama klilp harici: 
1 - Rauf 3.21, 2 • Necdet. 
200 Kurbagalama kliipler: 
1 - Safan (Beykoz) s.26. 
200 Kurbagalama kii~UkJer: 
1 - Hikmet 3.20, 2. Ziya, 3 • NU. 

bar. 
400 serbes kil~iikler: 
1 - Ibrahim 5.53.2, 2 • Gillteldn, 

3 - Receb. 
4X200 Bayrak kil~iikler: 
1 - (Adr.':in, Hikmet, Tekin, KA

rnil) den rntirekkeb K1rrruz1 taktm 
13.50 miisabakalar nihayetinde yap1-
la11 tasnifte Beykoz 39 puanla birinci, 
Dcmirspor 19 puanla ikinri, Be~ikta~ 
13 puan1a u~un u o mu a1dir. 
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24 Temmus 1939 

Izmir mektuplari 

Izmir fuar1n1n a~ilma 
program1 haz1rland1 

Muhtelif paviyonlar ve bii:yuk sergi 
sarayi ay sonunda tamamlanacak 

1 

Faar sahasmc1an gilm bJr g&ihdlf 
I 

Izmir (Ak~am)' - izmir dokuztm. 
enternasyonal fuannm a.1;llma mera.. 
simi progrann tuar komitesince ha
~ . .u;la~tlr. 

Fuann a~1lma merasimine Vekil· 
ler, Vekfiletlere baglz umum mildilr· 
ler, mebuslarumz davet edilecekler
dir. Davetiyeler bugilnlerde gonderl
lecektir. 

Haber alcllgtm1za gore fuann ac;11-
ma torenine B~vekilimiz B. doktor 
Refik Saydam riyaset edeceklerdir. 
Vekillerimizden blr~, Bwekill
mizle birllkte :izmire gelecek ve 20 
agustoo pazar giinii saat 18 de yap1-
lacak ~1lma meraslm.inde buluna
caklardtr. 

Fuarda muhteli! paviyonlar ve b\l
yiik sergl sarayi blnas1 i~aat1 hu ay ' 
sonunda tamamlanacakt!l': Belediye, 
~lmdi in~aati "!''.. nazirllk faaliyettni 
fuar:m ~ eyhil kapis1 civannda te
merkii.z ettir~tlr. Burada asfalt 
meydan ve caddeler in~ ettirilmek
tedir. Bir tara.ftan da tarhlar, par
terler vilcuda getirilrnektedir. 

Silmerbank paviyonunun boyanma 
l~lerine ba~an~tir. inhisarlar pa
viyonunda da bazi tadih\t yaptlrnak
tadlr. 

Haber aldlgmuza gore inhisarlar 
idaresi paviyonund.a bu yll muhtelif 
inhisar maddelerlnin fazla miktarda 
sat1~ i~in tedbirler almacak, geni~ 

mikyasta sat4 yapllacaktir. 
1 agustostan itibaren bira inhisa.

n da inhisarlar idaresine ~ecegin
den fuardaki inhisar paviyonunda 
ucuz ve soguk bira ~ i~in geni.f 
bir yer aynlacaktir. Burada bira. 
imali ~inde bir~ok klzlarumz ~al~a
cak. Bu hususta ziyaref!(ilere bir fi
kir vereceklerdir. 

izmir Ticaret ve Sanayi O<ias1 pa
viyonu, on bin lira sarfile btiytik bir 
eser hallne getirilmektedir. Bu pa
viyonda Ege ve izmiiin tstihsalat ve 
ih1·acatma ait grafikler, bro?lirler 
bulunacak, muhtelif ihracat mah
sullerimizin nti.muneleii ~ te~hir 

olunaoaktir. 
Fuar miisabakalan: 
izmtr spor bolgesi futbol ajanhg1, 

fuar mevsiminde tzmlrde yapllacak 
temsilt ve milli mUsa.bakalar i~in ha
zirlanmaktad1r. Muhtelit taklm kad
rosu tesbit edilmi~tir. izmir muhteli
ti, izmir bOlgesindeki kliiplerin en 
iyi oyunculanndan se~lmi~tir. An· 
trenrnanlara 25 temmuz sall gilni.in
den itibaren her bafta salJ. ve cuma 
gil.nleri devam edilecektir. Futbol 
miisabakalan, izmir, istanoul ve An
kara muhtelitleri arasmda y.aplla
oak, aynca tzmire kuvvetll bir de 
ecnebi taklm davet edilecektir. Be
den terbiyesi genel direktorliigii, iz
mire get1rilecek ecnebi taklrnm, kuv
vetli ve tanm.rm~ bir 'taknn olmas1-
na ehernmiyet vermektedir. u~ kuv· 
vetli bolgernizi temsil eden muhtellt
Ier, kendi aralannda bir imtihan ge
¢recekler1 gibi ayni zamanda bu 
t<uvvetli ve miihim ecnebl tak.Imile 

a aca.k ha-

dlr. 1zmir futbol ajanh~ tarafmdan 
t~ olunan tzmir muhteliti kadro
suna ~u sporcular gireceklercllr: 

tJ~ok spordan: Nejad, Halim, Zi
ya, Namik, Fehmi, Nurullah, Said, 
Adlll, NaTl'UJa. ATJ:ay idmanyurdun
dan: AU Enver, Rasim, Nurl, Hakki, 
Said, llyas. Dogansp()'fdan: Mah mud., 
R~ad, Abdullah, lrtan, Mehmed, 
Fu.ad, Feth. Ate~spordan: Cemal, Se
zm, Omer, Ferid, Avni, SaUh. Yaman
lardan: Melih. Demirspordan: Mu
han-em. 

Muhtellt takun kaptaru Ucok 
spordan B. Saidd1r. Antrenmanlar 
onun nezaretinde ~piiacaktlr. 

V~f!d.r paviyonu 
F.u~.r sahasmdaki Vakl.flar paviyo

nunda bazi i~aat ve tadilat yapll
maktadlr. Bu sayede Vakl.flar pavi
yonu, ge~en seneki fuarda kazand.J.gl 
birtnciligi bu sene de kazanabilecek
tir. Paviyonun ic lasmma 12 aspira
tor yerl~tlrilmi~tir. 31 temmuza ka
dar ~aat bitecek, sonra dekorasyon 
~ine b~Ianacaktir. 

t~ bankasl paviyonu, yeniden ~a 
edllmekted.ir. Bu paviyon da temmuz 
sonunda tamar.alanacaktir. 

Aydin valiainin tedkikleri 
Aydm (~am) - Aydlna geldigtn. 

denberi tedk1k ve tefti§lerine devam 
eden kazalan gezen vali B. Sabii Qt· 
tak hafta i~inde belediye reisimiz bay 
Et.em Menderesle beraber halkm. yaz 
giinlerinde istirahat icin ko§tu~u Ihca
b3.§m.a gitmi§. BUFadaki iptidat vazt. 
yetl ve gayri slhhl yiizmeyi gorerek 
belediye reisimizle bu s1cak sudan gii
zel ytizme havuzlan yap1Iarak istt!a
de edllmek hususunda gorii.§llleler 
yapmi§tlr. 

Pazar gi.inii de eskl valilerimizden 
bay Fevzi Toker tarafmdan bir sayfi~ 
ye mahalli yap1lrnak istenilen §ehre 
dart be§ saat mesafedeki P8.§ayay1a_. 
sma gitmi§ ve burarun yo1u 1slah edi
Ierek miikemmel bir sayfiye yeri ola- · 
bilecegini, bu sayede yayla ihtiyact 
hissedenlerin GOlcilk, Bozdag, Bozdo
gan yaylfilanna kadar gitmekten kur. 
tulmU§ olacaklarmi, Ayduun bir say. 
fiye yeri kazanacaguu s0ylemi§tir. 

Meshur Arsen LUpen 
Serisi resimli 6 biiyiik 

cild her cildin fiab 

80 kuruf 
Tevzi yeri: ~ gazet.esi 
Ankara caddesi. AcunuslulE 

sokak 13 numara 

Ytizde yinni iskonto kuponuz 

Bu kuponu kesip c~ matba
as1 kitap servisine> getirir ~ 
gonderirseniz fiatleri dzerinden 
size yiizde 20 iskonto yapllacaktir. 

EminHnO Halkevi · 
ln§aat birdenbire durdu 

Eminonii Halkevindeld ~at, so
na ermek ilzere iken birdenbire dur· 
m~tur. 

Burad.aki in~t eski binaya. ilave
ten yaptlacak olan biiyiik ve modem 
paviyona aittir. Yeni bina ba~llca 
1ki lusrmdan ibaret olacakt1r: 

1 - Jimnastik salonu, 
2 - Temsil ve toplanti salonu. 

Bu salonlar, ~ehrlmizde biiyilk bir 
ihtiyaca cevap vermek iizere i~a 

edllmekte idi. Eminonii Halkevinin 
temsil fubesi, giinden gilne artan 
faaliyetinl, Alay kO~kiiniin kil~iik 
salonlanna basretmek mecburiyetin
de oldugundan da.ha fazla inki~af et
mek imkAru el de edilememektedir. 
Halbu.ki bii.tiin mfiteharrik sahnesi 
Ue modem blr tiyatro miiessesesi 
olarak haz1rlanmakta bulunan E
minonu Halkevi temsil salonu, bii
tiin amatOr sahne sanatkarlanmn 
istifadelerini mucip olacaktir. 

Salon bittikten sonra yalmz evln 
temsil koluna inhisar ettirilmiyecek 
talip ~lk:tl.gi takdirde serbes truplara 
da muvakkaten kiraya verilecektir. 

Yeni salonun istiap hacmi, balkon 
. ile beraber 750 ki~dir. Bu nisbet i;ie
hir tiyatrosunda 800 kilsur, Frans1z 
tiyatrosunda ise 1000 kadardlr. Bu 
bina icin ~imd.iye kadar sarfedilen 
para miktan ~udur: Evvelce, arsa 
tcin yap1lan istimlak bedeli 15 bin, 
bil.8.hare bit~kteki evler icin sarfe
dilen istimlak bedell 47 bin kl ceman 
yeklin al~ iki bin lira tutar. in~a 
masraf1 da 50-55 bin lira kadard1r. 
Biitiln binamn ikmali icin daha 90 
bin lira lftzr.md1r. Tefri~at masraf1 bu 
rakamdan harictir. 

Yerli mallar seroisi 
Diin pazar olmaama ragmen 

haztrhklara devam edildi 

Yumurta hili Belediyeye 
ydda 40 bin lira g~tirecek 

Salahiyettar bir zat "Yumurta ihracate1lann1n 
sikayetleri varid degildir., diyor 

Halic;te bir yumurta hall kurulmas1 
etra!mdaki tedkikler devam etmekte
dir. Evvelki gi.in, mmtaka ticaret mii
diirlilgiinde, ticaret mildi.irii B. Meh· 
med Alinin riyasetinde toplanan yu
murta tacirleri boyle bir mtiessesenin 
kendileii i~in de faydall olacag1m, 
dagm1k bir halde bulunan yumurta 
ticarethanelerinin hem gayri s1hhi, 
hem de pahall binalarda oturdukla
nru beyan etmi~lerdir. 

Yumurta halinin Haligte ve Slrke
ci nhtllll.l civannda in~a.sJ. mutasav
verdir. Halin, Belediyeye senevi kirk 
bin lira kadar bir varidat getirecegi 
hesaplanm1~tir. Bu hususta kati bir 
karar verrneden once, Belediye, ~ehir
cilik miltehassis1 B. Prostun da fikri
ru soracaktir. Diger taraftan, mmta
ka ticaret miidiiril, yumurtac1lar bir
liginin ni~in i~ gormez bir halde oldu
gunu, yumurta tacirlerinden sormu
tur. Yumurta ihracatc;Ilan bu suale: 
«Birllgin senevt 1000 llraya ihtiyacl. 
vardln cevabrm vermi~lerdir. 

Mmtaka ticaret miidiirii, bu para
y1 Vek.3.letten temin etmek lmk.3.nla
nru ara~tiracag1ru, maamafih, her 
ihracat~mm senevi 100 lira gibi i~ 
hacmine nazaran az bir aidat vermek 
suretile matltip paramn temin edile
bilecegini soylemi~tir. 

Yumurta ihracat1 ile alAkadar bir 
zat, diin, bir muharririmize ~unlan 

soylem~tir: 

c - Yumurta ihracatcuannm ~
kiyet ve dileklertni gazetenizde gor
diim. Yumurtacllann bu ¢kA.yetleri, 

asla bitmez. Kontrolden ~ik.3.yet olu
nuyor. Halbuki ihracati kontrol usu
lii ihdas edilelidenberi, yumurta ihra
catmda arbitraj kalmarru~tir. Bunlar 
istiyorlar ki, yumurtalar, Anadoludan 
geldigi gibi dogrudan dogruya Avru
paya sevkedilsin. Bir takun tiiccar!:i... 
nn bu yiizden kArlan fazla olabilir. 
Lakin memleket yumurtac1hglillil, 
bu yi.izden gorecegi zarar meydanda
dlr. Yumurta stand.ardizasyonu, her 
memlekette vard1r. Bulgaristan, sir! 
bu sayede yumurta ihracat~1llgmda 

birinciligi kazanm1l?tlr. iddia edilcligi 
gibi, yumurta ihracatm1 kontrol i~i, 

sevkiyati durdurmu~ degildir. 938 se
nesinde bir hazirandan yirmi tem
muza kadar 3796 sand1k yumurta. 
ihra!; edilrni~tir. Bu rakam, bu sene 
ayni tarihlerde 8317 dir. Azalma de
gil, artma vardir. ~imdiye kadar tek 
ihraca~1 ii~ defa mahkfun olmak su~ 
retile icrayi sanatten menedilrnis de 
degildir. Bu iddialan da ~iitiiktiir. 

Bugiin piyasada 12 ihracat<;1 tacir 
vardlr. Bu rakam 1936 da 15, 1937 de 
12, 1938 de 11 di. Sandlk fiatlerine ge
lince, buyiik sandlk fiatleri 90 ~ 100, 
yenileri ise 120 - 125 kur~tur. Ma
amafih, ihracat tacirlerinin ekset~si> 
yumurta sandlklanru Anadoludan 
geldigi gibi, yaln1z tistlerini kazrmak
Ia iktifa ederek Avrupaya gonderiyor· 
lar. Tala~m kilosu 8 ~tur. Biiytik 
sandlga 7, kticii.k sandlga ise 4 kilo 
t~ dOkiilmektedir. Het halde bu 
sebebler, yumurta ihracatmda teden· 
ni doguracak sebebler degilcllr.> 

Diin pazar olmaStna ra~en, biitiin 
paviyonlarcia hazui.lk ,.apllmakt&. idl. Ser- , 
gi dekorasyon hcyeti. paviyonlara verile Tokat sulama tesisat1n1n temeli at1ld1 
cek ~killerle slk1 bir surette allkadardll3. 
Heyetin karanna uygun ohruyan dekor, 
§ek.iller ve yazilar de~i§tirilmektedlr. 

Bu seneki sergide sat.l§ iCln bir yer a.y
nlm1§t1r. lillmdiye kadar scrgi dahillnde 
sat~ yap1lmakta idi. Bllbassa. kiicilk do
kuma.clla.r vc kuc;illc imalathane sahiplerl, 
bir i;a~yi hat1rlatacak §ekllde mii§terl 
celbctmek lc;ln giiciiltti c;1karmakta idl. 
Bu gibi hadiseler sergtyi ziyaret edenler 
iizerinde iyi bir tesir yapmaml§t1r. Bu se-

' neld sergl komltesi sergl dahilinde bu gibl 
sa~lann oniine gecml§tir. 

Ge11en sene tayyare pa viyonu ittihu 
edilen gen!§ saha bu sene sat11} pa.vlyonla.
nm ayrrm1't1I'. Sergi komi.ser~ emrln
dekl dekoratorler bu paviyonlan aynt 
ahenkte tertiP etmi§tir. Burada daha z1-
yade kiiciik sa.nat erbab1 e§yalam1 te§hir 
edeceklerdir. 

Vallmlz B. Liitfi Ku:dann E}Ue Kayma
kamhi!;ma verdijp emir tizerine f;!lle bez 
miistahsillerl bir araya gelerek. burada. e§
yalannt te§hir edeceklerclir. Istanbul ve 
d~er piyasa. yerlerinden uzakta bulunan 
piyasa ile irtibat ve miinasebet tesisine 
pek az lmkAn bulunan f1ile bez miistah
sUlerl 11 inci Yertl maUar serglslnde sa.-
tlt yapmata, bu suretle mil§teri bulmap Tobt (Alqamr _ Kaf.ova suloma tesfsatmm temelatma merasiml ya-
muvaifak olacak.lardlr. E}ile bezleri en zl- rashnd 
yade 111 ~amM1r yapmak hususunda. ter- pllml§tlr. Kalaballk bir davetll klltlellln!D. 6nttn1e yapllan bu me e ah· 
clh edllen dokumalard1r. nan yuk.andaki reslm va.11 B. saIAhaddtn ttner, Tokat mebu.BU B. Sl<lltl Atan~, 

eue 00z miistahsillert toplu olarak ser-. Sular ldaresl mtidlli11 B. Sabrt ve d1lef davetlllerl g&termektedir. 

giye i§tirak ederken Milli sanayi birliRi ==========i:::::m---=-=--==-------=-=----=---bu rveslleden istlfade ederek ~lle bez 
mftstahslllert arasmda blr kooperatif tel}
k.lllne ta.vassut edccektlr. Bu suretle set
giye i§tirak edip Ye ekserisi fakir ailelei:
den murekkep olan bu milstahsiller koo
peratif vas1taslle mallann1 kolayltltla sit
ri.im lemln edeceklerdir. 

.Maarlf Vckiletl tarafmdan, sergi bah
~esinde ac;1lacak olan kitap sergislnde 
% 20 tenznatla kltap sa.t!.lacaktir. Kltap 
serglsi ~efi ve Maarif Vekaletl derleme 

dergisi mlidiirii Selim Nilzhet tarafmdan 
blr kltap ka.talo~ tertip edilm.ektedUL 
Ytiz blnlerce n\isha ba.silacak olan bu ki- ' 
tap ka.tal<>tu sergiyi ziyaret edenlere tev
z1 edllecek:tlr. 

T cqra gazete bayilerinin 
nazari dikkatine 

Ba.zi ~ bayilerinden aldlgJ.
IIllZ mektupla.rdan ~AM> 1 

mutlaka ~u veya bu mutavass1~ 
J.ardan tedartk etmek hususunda 
kendilerini mecbur addettiklerl 
anl~maktadlr. 

Bu zehab haktkate uygun de
glldir. Binaenaleyh t~ bayile
rinden a.rzu edenler her zaman 
cAK~ idarehanesine mtlr&
ca.atla do~dan dogruya mua
meleye gtrt,ebllirler. Bu hususta 
~AM> tdaresine mektup ya
za.rak bayi prtla.nm BArenebi
llrler. 

fzmfr Parti miifef;t.ifl l\IanJsa Partl llyonkurul ilyelerile bhf-w 

Manisa (A:qam) - izmir • M:inisa bolgeleri Parti milletti§i 1stanbul 
mebusu B. Dr. Gallp Bahtlyar Gtiker, buraya gelm.i§, part! ~k:UAtmi tefti§ 
et~, Manisa Parti ~hgt intiha.bmda hazir bulunm~tur. Mantsa Partl 
ba§kanll~a Bagctlar bankaSJ. mudiirU. B. Kenan Capan s~~ttr. Secim 
netlcesi, Manisa.W.an memnun etnll§tir. Parti mil.f etti§i B. Doktor GaliP. 
Bahtiyar OOker, secimden sonra beyanatta bu1unarak demi§>tir ki: 

- Manlsa ily6nkurul b8.§kanllgma. secilecek arkada~ intihabmda bu
!lunmak ve Manisa Part! l§lerini gozden gecirmek iizere geldim. Dk 1§ olarak 
UyOnkurul toplantlsm.a riyaset ettim. Bu toplantlda ManisaWann cok sev .. 
Q1klerl Bag'c1lar bantam mild\lrti B. !Kenan Qapan ittifakla ba§kanh~a .se~U.. 

m vaff etler temenni ederim. 



t I Gen~lik, ihtiyarl1k ] 
Sami yirmi b~ senelik arkada~ 

Hakk:Iya dondfi.: 
- Kuzum Hakla, dedi, ben ywµm

dan ~ok daha gen~ gortinuyorum de
x.;l ? . 
6 i m.1 

Hakkl gilldli: 
- ~imdi bu sual de neden leap 

etti? Maamafih cevap vereyim. Dai
ma da soylerim ya ... Sen ~a~1lacak 
<ierecede gen~ gorunuyorsun. Lat 
aranuzda su i~inde ellisinde varsm. 
Cfulkil kendi ya§imdan biliyorum. 
Aram1zda tam iki ya~ fark vard1r. 
Ben elli iki yasm1 dolduruyorum. 
Sen de ellisini doldurmak iizeresin. 
Fakat otuz dokuz klrkmdan fazla 
gostermiyorsun. 

Sarni memnnn bir tav1rla gi.ililm
sedi. Bundan sonra bir mtiddet da
ha <;ene c;ald1lar. Sarni, Hakkinm 
evinden c;:1kt1. Saadet i~inde ldi. 0 
gun Selma ile bulu?acakt1. Seima 
yirmi yasmda, yeni c;:ic;eklenmi? bir 
e1ik fidamm hatirlatan genct bir klz
dJ. Sarni onunla dort haftadanberi 
tarn~;iyordu. Gene; klz bu orta y~h 
adarnm hayatma gilne~li, gi~ekli, ko
kulu bir ilkbahar gibi girmi~ti. 

Sarni, Selmay1 tamd1ktan sonra 
adeta kendisini bir rilya ic;inde imi{l 

rnmyordu. Vakia aralannda bilyilk 
bir ms farkl \'ard1. Fakat gen<; klz 
fa1~i ile ~ok iyi arkad~ • olmu~tu. 
Hatta bir gun aralarmda evlenme 
bal1si bile a<;1lm1~. Selma Samiye <;Gk 
timid verici sozler soylern~ti. 

Saminin en bUyilk rilyas1 Se!ma 
ile evlenmekti. Fakat onu en fazla 
korkutan ~ey aralarmdaki miithi~ 
) a.5 u~urumu idi. Maa.mafih Sarni 
bu husvsta kendisini cesaretlendire
cek bir felc::efe de bulmu~tu. Bir kere 
ya."mdan c;ok gene; g0steriyordu. 
Sonra yak1~1kll bir erkek olmakla 
tamlm1~ti. 

Biltiln bunlardan maada c;ok iyi, 
c;ok zarif gi~;nil'di. Bunlan di.i~lin
dtlk<;e kendi kendine: «Neden diyor
du. gen~ bir kadm tarafmdan sevil
rniyeyim?• 

Selmamn kendisine kar~ g&ter
dii,ri iltifat onun cesaretini bilsbi.itiln 
artmyordu. 

o gi.inil geng kizla bnlu:;;rnaga gi
derken btiyiik bir heyecan ic;indeydi. 
Herhalde c;ok zevkli, ~airane bir giin 
gec;ireceklerdi. Belki de ~ehirden 

uzaklara kadnr c;:1kacaklar, bir su 
ba~mda oturacaklard1. A~ktan bah
sedeceklerdi. 

Selma bir gun evvel ona: 
- Saat tam dortte beni ~i~lide 

l>ekle ... demi~ti. 
Sarni dorde c;eyrek kala orada id:. 

Yirmi dakika sonra Selma ne~e ic;in
de gelmi~ti. Saminin elini s1kar s1k
maz: 

- Haydi, dedi, mac;a gidiyoruz. 
Bizim kliibiin mtihim bir rnac;1 var. 

Ma<;! .. Sarni elli senelik hayatm· 
da hii;bir ma~a gitmi~ degildi. Ma~ 
seyretmek zevki onun ic;in o kadar 
uzakt1 kl... Selmaya: 

- Maca gidecegirniz yerde ~oyle 

'eh1rden uzaklara ~1ksak b~b~a 
tairane bir giln ge~irsek ... dedi. 

Selma bir kahkaha kopardl: 
- Aman, dedi, bun1ar bayatlam1~ 

zevkler ... M~a gidelim ma~a ... Ya
nm saat sonra mac;1 seyredlyorlard1. 
Selma adeta kendinden gecmi~ti. He
yecan icinde bagmp ~agmyordu. 

Sami gordiiklerinden bir ~ey anla
nuyor, etrafm1 dolduran binlerce 
gen~ arasmda kendisini ~ka bir 
Alemden gelmi' bir insan saruyordu. 
Biitiin bu kalabal1gm bilytik bh' he
yecan duyduklan ~ futbol ma~1 on.a 
hi~ bir zevk vermiyordu. 

Stadyomdan g1kt1lar. Selma kap1-
nm ooilnde bir erkek ar~ma 
rasladJ. Bu geng, yak1~1kl1 bir adam. 
cb. Yepyeni bir spor otomoblli vardJ. 
Oen!r adam Selmaya: 

- Yeni otomobilimi be(endiniz 
mi? dedl. 

Oen!r lnz: 
- Fevkalft.de ... diye cevap verdi. 
Delikanll onlara donerek: 
- Haydi, dedi, hep beraber Bu

yftkdereye kadar ~oyle bir uzana-
h.m ... 

Selma Samiye bakarak: 
- Giderlz de~l mi? diye sordu. 

Sam! cevap vermedl: 
- Ben milsaadenizi rica edece-

11m ... 
Bunun iizerine gen~ adamJa Sel-

ma lsrara ba~ladllar. Hep birden oto
mobile bindiler. Mecidiyekoyiinden 
sonra Selma direksiyonun ba~ma 

ge~ti. Asfalt yolun iizerinde otomo
bm u~uruyordu. Sarninin i~ine bu 
dellce siirat adeta korku sa1Im~t1. 
Fakat riizgardan sa~lan havalanan 
genr; klz bu ba~ dondilriicii h1zla 
sarh~ olmu~ gibi idi: 

- Surat ne gi.izel ~ey ... cllyordu. 
Sarni kendi kendine ~benim anla

mad1gnn ne tuhaf zevkler vanm~!, 
diye d~lintiyordu. 

Bti.ytikdereye gelince bir bah~ede 
oturdular. Yemek yedller. Rava ka
ranm~ti. Kocarnan bir ay katllki 
s1rtlardan yav~ yavB.{i ytiksellyordu. 

Sami Selmanm kulagma egilerek: 
- Ne gtizel gece ... dedi, burada 

seninle yanyana sabaha kadar mehta. 
ba kar~1 otunnak isterim. 

Bu s1rada otomobilli delikanl1 on
lann miisaadesini alarak gitmi~ti. 

Yalruz kald1klari zaman Sarni bu 
~airane dekor ic;inde Selrnaya bazt 
giizel ~eyler soylemege ba~lad1. Fa
kat gen~ k1z ikide birde mehtaba 
kar~1 esniyordu. 

Bir arahk Samiye: 
- Siz e.ski romanlardald a~1klar 

gibi konu~uyorsunuz... dedi, haydi 
Beyogluna ~1kallln ... Ben bu gece 
dansetmek istiyorurn... dedi. Sarni 
Selmaya hayretler i~inde bak1yor, 
kendi kendine: •Bu mehtapll gece, 
bu gtizel deniz kenan nasil birakl
hr?:. diyordu. 

Bu esnada bahi;edeki orkestra es
ki fakat c;:ok gilzel bir hava ~lmaga 
b~Iarm~ti. Bu Saminin i;ok h~una 
gitmi~ti. Fakat Selma: 

- Aman kalkal1m kalkahm ... di
yordu, bu eski, agir havalar benim 
uykumu getirlyor. 

Kalktllar. Bir otomobile atiadllar. 
Beyogluna geldiler. 0 sualarda is
tanbula Amelikadan bir zenci dans 
artistle1i gelmi~ti. Bunlarm bulun
duklan bara girdiler. Selma zenci
leri gormegi ~ok isti:yordu 

Sahnenin tam kar~1smdaki masa
lardan bi1ine oturdular. Biraz son
ra zenci artistler danslanna ba~la
d1lar. Sarni hayretler ic;inde kalm1~
tI. Ne Araplann hareketleli dansa, 
ne de cazband heyetinin ~ald1g1 ~ey
Ier musikiye benziyordu. 

Kendilerini yerden yere atan zen
ciler timarhane ka<;kmlarma benzi
yordu. Hele c;alman havalar Sarninin 
tiiylerini ilrpertiyordu. 

Biraz evvel Bilyilkderedeki bah<;e
de galman e.ski, gi.Jzel valsi hi<; be
genmiyen Selma ~imdi kendinden 
gegrni~, hayran hayran: 

- Ne musiki !. Ne dans!... diye 
mmldamyordu 

Variyete numaralan bitinc'.! barda
kiler dansa ba~lachlar. Delicesine bir 
Rumba <;ahyordu. Bu snada tan1d1g1 
gene; l:.·ir aclam gele1ek Selmay~ dansa 
da\·et eW. 

Gene; k1z kalkti. ~imdi Santl onu 
uzaktan seyrediyordu. Selm~ baba
lan tutmu§ Araplar gibi zipzip s1~n
yor, i;a~ ip ga1ip J.areketJer yap1yor, 
kendinden ge<;mil? oynay1p duruyor. 

Sami onu seyreclerken ou gen~ klz
la aralarmda ne derin bir uc;urum 
oldugunu anllyordu. 

Vak;a Sarni ellisine geldig1 halde 
benliz yi.izti ve vilcuclu ~ok g.m~ kal
rn1~tJ. Fakat ic;i?.. Ruhu yilzii gibi 
gen~ kalmak saadt:tine ula~rearn1~
t1. Zevkleri gern;lerin zevklerlne 
adlD'l uyduramami~h. 

Selma ile aralarmda doldurulmas1-
na imkAn olrnayan Nr ~evk bo~lugu 
vardl. 0 gece bardan dondiller. Er
tesi gi.ini.i Sa.mi Bursa civarmda bir 
koye gitti. Bir bu<;uk ay orada kal
dJ. Bir daha da Selmay1 gonnedi 

Hikmet Peridun Es 

~ocugunuza Dada 

Bulmak i~in 
"Ak§am11m K'tl'<;tlx iLANLAm 

En .sUrath ve en ucuz vamtadlr. 
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Tiirkiye Radyoclifiizyon Postal.an 
Dalga uzunlu~ 

1648 m. 182 Kc./s.120 Kw. 
Ankara Ra.dyosu 

T .A.Q. 19.74 m. 15195 Ke./s. 20 Kw. 
Ankara Radyosu 

T .A.P. 70 m. 9465 Kc./s. 20 Kw. 
TtiRKiYE SAATiLE 
Pazartesi H/'7/939 

12,30: Program, 12,35: Ti.irk mUzi~i- Pl., 
13: Memleket saat ayan, a.Jans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - H: Muzik CKan
f1k program - Pl.). 

19: Program, 19,05 Mtizlk (Mozart'm 
Allsabeth Schumann tarafmdan soy~en
mi§ ild aryas1), 19,15: Ti.irk milzlii (Iln
cesaz !ash), 20: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberlerl, 20,15: Ko
n~ma. <Doktorun saati), 20,30: Ttirk mil.
zit! (Kadm kiime okuyuculan), 21,10: 
Milli miicikilere dair dordiincu konu§ma. 
(Fin musikisi - Halil Bedl Yonetken), 
21,25: Ne§eli pIA.klar - R., 21,30: Mtizlk 
(Mozart - Kernan konsertosu (Re ma
jor) - Pl. Qalanlar: Yahudl Menuhim. Or
kestra §efi: eGorges Evesco, 22 Miizlk 
(Ktic;iik orkestra - ~f: Necip ~km): 1 -
Rio Gebhardt - Romans CViolonsel ve or
kestra lr;in), 2 - Hanns Bchmidt - ind
ler <vaJs), 3 - Ed. May - Bir Oi§e Mozel 
~bmm kar§1smda, 4 - J. Brahms .. 
Ma.car dans1 No. 8, 5 - Korsakow - Hind 
i,arlaSl, 6 - Ernst Fischer - Tatn giin
leri: a) Tatil gtinleri, b) ~te da~lar, 
c) Beklenllmiyen bir tesadiif, d) Sulann 
sillliinetl, e) Avdet, 7 - Ludwig Siede -
Ilkbahar melodisi, 8 - J. Strauss - t;;en 
Vlyana (vals}, 23: Son a;ans haberleri, 
zira.at esham, tahvila.t, kambiyo - nulmd 
borsa~ (fiat), 23,20: Miizlk (Cazband -
Pl.), 23,55 - 24: Yannki program. 

Anupa istasyonlan 
Saat %0 de 

Munih 20 kari§1k muzika. - Athl~ne 
20 15 hafif muzlka - Belgrad 20,05 c;m
ge~e c;alg1si - Beromtinster 20,42 mar§
lar - Budape§te 20,25 dans muzikaSl 
Florans 20 salon muzlkas1 - Sofya. 20,10 
senfon. konser - Stokholm 20,50 danS -
Toulouse 20,15 hafif muzika. 

Saat 21 de 
Berlin ve Breslav 21,35 kan§lk muzi

ka _ Danzig 21,15 orkestra - Frankfll!t 
21,15 asri muzika - Konigsberg 21,35 b~
yuk orkestra - Munih 21,15 dans .muz1-
kas1 - ~tuttgart 21,15 kar1§1k muz1ka -
Athlone 21,54 salon muzikas1 - Bari 21,15 
Yunanca ne§riyat - Belgrad 20 •. 30 keman -
Beromtinster 21,20 hafU muz1ka - Bu
d te 2120 Mascagnl'nln (<Cavallerla 
R~rcana'O 'operas1 - Bruksel 21. orkes
tra _ Florans 21,30 kan!j1k muzika._ 
Lllle 21,30 konser - Londra 21 Hava1yen 
muzikaS1 - Lyon 21,30 konser - Pa
ris P. T. T. 21,30 opera - Sofya 21,50 ha
m muzika - Toulouse 21,45 hafif muzlka. 

Saat 22 de 
Mlinih 22,20 opera havalan - ~ndra 

22 Isvec; muzikas1 - Mil~no 22 haf1f mu
zlka 22,30 senfon. konser - Roma 22 ope
ret '._ sofya 22,40 dans - stokholm 22 
Isver; muzikas1 - Toulouse 22,15 opere\ 
muzikas1 ve dans. 

Saat 23 de 
Berlin, Mti.nih 23,20 - 1 dans -:- Bres

lav. Danzig 23,30 _ 1 kar11}lk.. muz1lta -
Frankfurt., Konigsberg. Leipzig 23,30 - 1 
dans muzikas1 -- Kolonya 23,4~ dans -
~tuttgart 23.30 ak~am konse:1- Buda
pe§te 23 c;ingene (falgis1 - Bukre§ 23,15 
konser - Scottisc Reg. 23,05 konser. 

Saai 24 den sonra. 
Prag 24 Qek muzikas1 (orkestra) 

Florans 24 dans - Londra 24,10 .~~s 
Roma 24 dans - Hamburg, Mumh ve 
~tuttgart 1 _ 4 dans ve mar§. 
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BULMACAMIZ 
7 h 9 I~ 

liloloan sap: 
1-,Not yazmak i(fin cepte bulunur. 
2 _ AiJiretler - Kolay. 
3 - Tembellik. 
4 _ En az _ Bir cins -rtmen. 
5 _ Bir nevi tabanca. 
6 _ Tersl ipek booe~1nin yatatidlr -

Birdenbl.re. 
1 _ c;;ok taneli bl.r meyva - Teni no-

tadir - Islm. . 
8 _ Sonuna 11Ro gelirse edeb1yat olur. 
9 _ Beyaz - Dokunma bJsSi. 

10 - Tarassud etme - Zekavetu. 
Yabnlan ..-ta: 
1 _ Caroll dolaplar. 
2 _ Kap1 dibl - Lezzet duyma. ha&sa.s1. 
3 - Seyahat cuzdani. 
4 _ Sarpllk. - Bir goz renKi. 
5 _ Ba§llla oS» gellrse .s'O.!Btli olur -

Akar. 
8 - Noksall. 
7 - Hatmi Qic;elti - Ytiksek perde. 
8 _ sonuna .Ki gelirse kolelllt olur -

Esirlerin b~L 
9 _ Bir ic;k.i - Zarf ed!J.tl - Yama. 

10 - Ku~uk IJllliara - Itiban mall. 
Gecen buJ.maeammn baW 

8ol4an sap: 
t - Kimono, Ane, 2 - Al!letllen, 3 -

Resulullah, 4 - Ar, Klara, 6 - Afl, Erlm, 
8 - Niliifer, 7 - Ya., ~um. Cer, 8 - Ot, 
finite, 9 - Menafi, 10 - Ahmet, Mani 

Yabrdan apti: 
1 - Ks.nnanyola, 2 - i:ae, Fiat, 3 -

Mesall, 4 Otur, 'O§ti.m.e, 5 - NU, Ufunet, 
1 - Oluk, Emin, 'l - Bller, Tam, 8 -
.Anlar. Ceta, t - Arl1e, to, 10 - ..,bam, ... 

Tefrika : No. 10 

]LEYLA ne MECNUN[ 
Yazan: iskender Fahreddin 

Giilsiim, Kabile reisinin cenge gittigi giindenberi 
faaliyete ge~mi§, Can beyi avlamak yolunu anyordu 

- Talib k~u omuzuna kondu ... 
Onu kl~rirnadan ~ bitirmeliyim. 
Urm.an'lll yerine kolayca. g~ebillr
sem, ilk i~ Duran'm i~i oitirm.ek 
olacak. Budala.yi ne kadar da cabuk 
avladunl 0, hazineyi ele gegirmek 
hulyasile reisi tsld'f.irmekte tereddiid 
etmiyecektir. 

• •• 
Leylan1n ~ektigi 1zbrap .•• 
~eyh Mehdi, bir sabah klzim i;a

grrru: 
- Omere soz verdim... Bugiin soz 

kesllecek. Seni ona veriyorum. Ve ge
lecek ha!ta dfigi.intini.iz olacak. 

Dedi. Zaten herkes, son gti.nlerde 
Ley1A.y1 omerle ni~anlamm~ blliyor
du. Omer, ni~anbslillll Can beye gO
nill verdigini, onunla sevi~tigini bil
miyor degildi. Fakat: 

- Hele bir kere Leyla.ya kavu~ 
yun da, diyordu, ben onun kalbine 
ginnesini ve onu Can beyden vazge
!:irtmesini bilirim. 

Leyla babasma itiraz edemiyordu. 
Leylfmm annesi de klzmm Can 

beyi nas1l delice sevcllgini goriiyordu. 
HattA. sOZ kesirninden bir giin once 
l?eyh Mehdiye: 

- Klzm b~iru yakacagiz. Leyl!
run gozii Candadir. Can da onu se
viy~r. Neden birbirini seven bu ~ 
genci yekdigerlnden ayinyorsun? In· 
safm, merhametin yok mu hie;? 
De~ ve: 
- Sen sus! Ben i~mi bilirim. 
Cevabm1 alarak agzim kapanu~tl. 
~eyhin dort kans1 varch. Fakatt 

Mehdi, Leyl!mn annesini hepsinden 
~ok severdi. Boyle olmakla beraber 
kadmlann kabile ~eyhleri ii.zerinde 
hi~ bir ni.i.fuz ve tesiri yoktu. Leyl!
run annesi de kiz1 ka:dar muztaripti. 
O, Leyldnm i;ektigi iztiraplan gorii
yordu. 

Leyla, dtigiin hazirllklan kar~sm· 
da her dakika gozya~1 dokmege, in
lemege ba~am1~b. Bir giin, babasi 
~ole dogru uzannu~h. Leyla bun
dan istifade ederek, kabilenin bah
~elerine dogru yi.i.rUdu; yolda g~en 

bir ath gordti. Bu ath Urman kabile
sine mensup bir sm1r bekgisiydi. 
Leylft. atlmm yolunu xesti. Hayvamn 
ayaklarma dogru atildl: 

- Can bey nerede? 
Diye sordu. 
Ath durdu: 
- Evinde oturuyor ... Ned.en sor

dun? 
- Ona bir haber gondermek isti-

yorum ... Sayler misin? 
Dedi ve gozleri suland1. 
Ath her ~eyi anlami~tl: 
- Sen l?eyhin kiz1 m1sm? 
Diye sorunca, Ley1a ontine bakti: 
- Evet, Mehdinin klz1 ve Canm 

sevgilisiyim. Onu goriil·sen: cLeylA.
Yl babas1 Omerle evlendiriyor!~ de 
ve kendisile bir kere gorti~mek iste
digirni soyle! dedi. 

AtJ.i soz verdi: 
- ~imdi Ur'a gidip Can beyi bu

lacag1m. Hi~ merak etrne! istersen, 
gel, seni de atima bindirip onun ya,. 
nma gottireyim. 

Leyla birdenbire ~irch. 0, Can 
beyi bu kadar kolay gorebilecek miy· 
di? Fakat, bu adama da nasil inana
bilil'di? 

Ya Leyl3.yi b~ka yere k~mrsa? ... 
Leyla o zaman biisbiitiin muz. 

tarip olacak, . babasma kar~ de kii
c;iik dti~cekti. Athmn 1sran iizerine 
dayanamadJ: 

- Beni, istedigim zaman gene ka-
blleme getirebilir misin? 

Hie; merak etmeyin... Ne zaman 
donmek isterseniz, getinnege hazI
nm. Zaten bu i'i Can bey bana b1-
ralor nu? Siz istedi~iz zaman Can 
beyin atile yurdunuza donebilirsinizt 

LeyIA o kadar muztaripti Id, o de
rece ~~km ve co~undu k:i.. niha.
yet her tehlikeyi gaze alarak: 

_, Peki, geliyorum ... 
Dedi, kolunu uzattI. Ve athrun ar

kasma SJf;radl. Kimseye gori.inmeden 
Ur yolunu tuttular. 

Leyli\ ne yapt1gm1 bilmiyordu. Al?k 
ate~i damarlanm tut~turrnu~ ve 
g()zlerini karartnu~ti. Gozilniin oniin
de ve kafasmm i~inde bir tek erkek 
hayali ya.pyordu: Can. Leyrn, ondan 
~ka bir erkegin koynuna girmeme
~e and icmi~ti. 

* •• 
Leyla, reisin ogluna 

k.a~arken ... 
Can bey, o gtin, Ur dagmm yama

cmda bir aga~ dibine oturmu~, ku~ 
Jar, ceylanlar ve ~i<;eklerle konusu
yordu. 

Cant her <;i~~in iizerinde Leyla
run kokusunu duyar; biitiin ku~lar
da onun hayalini gortirdti. Dagm ya
m™'lannda siiri.ilerle dol~an cey
linlar Can beyin etrafm1 sarar, ona 
yarchrn. etmek ister gibi, rniltemadi
yen saga sola ko~~urlardi. 

Reisin oglu hig bir ¥Yden zevk 
duymaz, hi~ bir ~eyle oyalanarnazd1. 
Kabilenin klzlan pe~ne d~tiik<;e: 

- Birakm beni, a.~ifteler! derdi. 
Ben Leyl9.m1 anyorum. Onu bulrna
dan, ona kavu~madan, size selam bile 
verernem. 

Can bey, ba~ka k1zlara yangozle 
bakacak olsa, Leyla onu klskanacak, 
giiceneke sarurd1. Son y1llar iGinde 
yeti~n kendi kabilesinin gilzel kizla
rma kaq1 o kadar lftkayd davrarur
d1 ki.. bunlann kiii;tiklti.klerini i;ok 
iyi tamdlW. halde, ~imdi hi<; birinin 
adiru bile bilmiyordu. Can beye: 

- Bi2 de gilzel k1zlanz .. bize ne
den baknuyorsun? 

Diyenlere, Can: 
- LeylB.run hakklm yiyemem. Ka

ron olarak yalmz ona bakmaga and 
ic;tim. Ba~kasma bakarsam, gbzlerim 
kor olur! 

Diye cevap verirdi. 
Tiirk kabilesi ic;inde giizelligile ta

nmrru~ k1zlardan bili daha vard1: 
Seyid Ahmedin yegeni Gi.ilstirn. 

Seyid Ahmed bir Arap ailesine? 
mensuptu. Klz karde~i bir Turk gen
ci ile evlenmi~, Gillsilrn, Ur'da dtin
yaya gelrni~ti. 

Gtilsiirni.in anas1 Arap, babas1 
Ttirkti.i. 

Aradan yillar gegince anas1 da 
Tiirkle~mi~ti. 

Yalmz Seyid Ahmed Araphgm1 
unutmazdi. 

Gtilsilmiin Can beyde gozii va1dJ. 
Seyid Ahmed de Gillsiirntin Can 

beyle evlenmesini isterdi. Kabile reist 
cenge gittikten sonra, Ahmed, yege
nini ~agirch: 

- Can beyi avlarnak igin bundan 
daha gilzel bir firsat ele ge~emez. 
Onnn Leyla ile miinasebet ve tema
sm1 kesecegim. 
Demi~ ve adarnlanna bu hususta 

gizli emirler vermi1?ti. Can beyin c;O
le inmesine her taraftan rnani olu
yorlardi. 

Ve Gillsilrn, kabile reisinin cenge 
gititgi gtindenberi faaliyete g~mi~ 

bulunuyordu. 
Gtilstim cidden Can beye lay1k bir 

lozch. Ince silliin boyu, sehhar ba
ln¥an, tath s0zleri ile her go~tii
ili erkegi kendtsine <;eken kuvvetlt 
bir cazibesi vard1. Can bey ona du
dak btiktiik<;e: 

- Biltiln erkekler benim pe~imden 
geliyor da, Can neden beni gori.lnce 
omu zsilkip ge~iyor?! 

Diye hiddetlenir ve onu avucunun 
i9ine alrnak i9iJ.1 ~areler du~ilni.irdil. 

Oiilstim, Can beyi avlarnak yo1u
nu arayadursun ... 

Leyrn•yi Ur'a ka~uan ath, siiratle 
'6hre c'\ogru ilerliyordu. 

Yolda bir aga~ dibinde tek ba~ma 
oturan ve kllfllarla, ceyl!nlarla, ~ 
9eklerle konu~arak vakit ge~iren 

Can bey birdenbire uzaktan bir ath· 
run arkasmdak.i kadlru gordil. 

Uzanchg1 yerden dogruldu. 
Ba~m1 kalchrdl. 
Athya. seslendi: 
- Yolun a~lk. ve Tann yard1mc1n 

olsun, yigit! Ben de bir gi.in sevgiliml 
bOyle ka~irmak isterlm ... 

ArllMI YU' 
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Hatay Anavatana iltihak1n1 
CO$kun tezahliratla kutlad1 

Samsunu yeniden 
su bast1 

(~ taraft 1 incl sahlfede) 
Sam.sun 23 (A.A.) - Diln gece 

Samsun havalisine yeniden ~lddetll 
ya~urlar yagm1~t1r. Yagmurlann 
tesirile Mart 11 magi 3 metre kabar
m.I~, sular civardaki evleri basm1~
tir. Irmak ilzerindeki kopril tehlikell 
bir hal ald1gmdan buradan ge~mek 
yasak edllmi~tir. 

l 
l 

Lozan zaferinin 
y1ldonumu 

(B~tarafi 1 inci sahifede) 
ismet inonil. Lozanda bil.yi.lk b1r 
mu~killlt lie kar~Il~t1gi halde bun
lann hepstnt yenmege muvaffak ol
m~ ve biiyilk siyasl bir zaf er ka· 
zaruru~t1r. Bugiin millet bu zaferin 
ylldoniimilnu kutlayacaktir ve Lo
zan kahramaru, Milli $ef e kar!?l olan 
minnet ve ~ilkran hislerini tebartiz 
ettirecektir. 

(B~ tar a fl 1 incl sahif ede.• tiren mesai arkada~1 ismet inoniine 
vedia olarak b1rakt1. ismet inonii ta
rihimize ~eref veren biiyiik muvaffa. 
luyetlerini sizi anayurda ilhak etmek 
suretile bir daha tetvi~ etti. 

Milli $cf, Hatay valisinin bu telgra
fma a~g1daki cevapla mukabele bu
yurmu~lardlr: 

B. ~iikrii Sokmensiler 
Hatay vaUsi 

Tefti~ sonunda bando Fransiz bay
rak mar~llll calmaga b~l~ ve 
Frans1z bayrag1 yavW} yaval} indirile
rek istiklal mar~ c;ahrurken de yeri
ne Tiirk bavrag1 ~ekllmi~tir. 

Hataym tamamen Tilrk bayragi 
hakimlyetine gec;tigi bu dakikada, 
dakikalarca siiren bir allo~ tuf am 
kopmu~ ve heyecanma hfl.klm olam1-
yan halk ~imdi art1k kap1s1 iizerinde 
~anh bayragim.izin dalgalanmakta 
oldugu kl~laya girm~ir. 

Eger kurtul~unuz zamam uzatnlJ 
ise, bunun sebebi, bu parlak neticeye 
bir damla Ti.irk kam dokiilmeksizln 
eri~mek emeli id!. l\lilli ~ef f noniiniin 
yilksek dehas-1 bu neticeyi de it-min 
etti. Bugiin burada hepimizin kalbini 
~rpbran sevin~ ve heyecam l\lilli ~e· 
fin daha biiyiik bir nisl!ette duymak
ta olduguna §ilphe yoktur. 

Hatay kurtulu~ giinilne sevin~lerle 
biiti.in vatan. biitiin vatanda~lar it
tirak ediyor. Hatayblara refahh ve 

1· bahtiyar ya~y~ istiyoruz. 
ismet inonii 

HilkO.met caddesindeki gazino ve 
dilkkanlarla askeri mahfilin, Unka
panmda ve ki~la caddesinde bir~ok 
evlerin alt katlanm su basm1~tir. 
Zarar ve ziyan miktan henilz bclli 
degildir. Tesbitine ~all~1llyor. insan
ca zayiat yoktur. 

Lozan zaferinin y1ldonilmii m\.m~ 
sebetile buglin Universitede bilyuk 
bir toplanti yap1lacak, nutuklar sby
lenecektir. Akl?am saat 21 de de bti
tiin Halkevlerinde toplant1Iar yap1-
Iacaktir. 

Hatayh vatandaslar, 
~imdi ~nla, §erefle yilk.,elen milll 

bayragim1z altmda ve biltiin tarihi ¥C
hametle dolu ge~en ~u gordiigiinilz 
Turk ordusunun satveti sayesinde 
mesut gilnler g~iriniz~ 

Bayrarnm1z kutlu, sevinciniz devam
b olsun.)) 

Hatayi bu aziz giine kavll§turan 
Atatilrk Ile Milli ~ef inonilne kal'§l 
yiirekten gelen bu minnet ve baghllk 

Merasimin bayrak inciirme ve ~ek
me k1sm1 bittikten sonra, Frans1z kl
tas1 selam resmini ifa etmekte bulu
nan Turk kltasmm onilnden gee;~ 
ve ondan sonra da Tilrk kltaat1 Fran
s1z kltasmm onilnden gec;mi~tir. ikl 
dost memleket ordulan mi.imessille
rinin Hatay topraklarmda bu son 
kar~hkh ih ti ram merasimini takiben 
Frans1z k1taati Reyhaniye - Yeni~ehir 
yolu ilzerinden yiirtiyil~ ge~erek sa
at 11,30 da Andifli mevkiinde Tilrk 
topraklanm terkeylemi~erdir. 

Antakyadaki merasim 
Antakya 23 (A.A.) - Hataym ana

vatana tam ve mutlak olarak ka~
rnll§ oldugu bugiin biltiin Hataylllar 
tarafmdan en co~kun bir heyecan ve 
en icten bir sevinQlc kutlanmi~tlr. 
Hatayhlar bilhassn bu bilytik giinle
rinde Millet Meclisi ve Parti milmes
sillerinin aralarmda bulunmakta ol
masmdan fevkalade miitehassis kal
m1§lard1r. Biitiin Antakya halk1 ile ci
var kaza ve koylerinden buraya gel
mi$ bulunan on binlerce balk §ehrin 
, 'llethalinden itibaren merasimin ya
j >Ilacag1 sahaya kadar olan yola dO
l~tilmil§ ve ~emseddin Giinaltay'm ri
yaset etmekte oldug\l heyeti sayg1 ile 
kar§1lam1§tlr. 

1 ifadelerinden sonra, en onde deniz 
subaylarile Hamidiye efrad.I gelmek 
iizere, piyade, jandarma k1talannm, 
izcilerin, k.lz ve erkek biltiln mektepli
lerin, esnaf gruplannm ge~it resmi 
takip eylemi§tir. 

Millet Meclisi milmessillerile diger 
vilayetlcr murahllaslarmm merasim 
sahasma gell§lerini takibcn sahamn 
ortasmdnki bayrak direginde dalga
Ianmakta olan Hatay bayrag1 bando
I' Ull c;ald1g1 mar§ ile yava~ yava§ in
clir1lrnege bB§lanm1§t1r. Bu esnada kl
t:"l.at ve meydam dolduran halk selam 
\Tziyetinde bulunuyorlard1. Hatay bay
rag1 tam olarak indigi zaman diregin 
altmda bulunmakta olan ikisi klrmlZl 
beyaz ve bir de siyah giyinm~ ii~ mi
nimini Tiifk k1zmdan siyahl1SI, Hatay 
bayrag1 y1lcllg11Un ortasmdaki kimuzi 
parcnyi sokmil§ ve §imdi artlk tam bir 
Turk bayragma intikal eylemi§ bu
lunan bayrak istiklal mar§l ve ihtiram 
d•tru§u arasmda bir kara, deniz suba
y1 tarafmdan tekrar ~ekilmi§tir. 

Bu rnerasimi milteakip Tekirdag\ 
mebusu B. Rahml Apak bir nutuk 
sbylemi§ ve onu takiben Hatay halla 
ve gencligi adma Dr. Arif ile bir kiz 
talebe heyecanh hit.abelerde bulun
rnu§tur. 

Meclis reis vekilinin nutku 
En son kilrstiye gelen ve alkl§larla 

kar§1lanan Millet Meclisi ikinci reisl 
B. ~emseddin Gi.maltay, burada a§agi
daki nutku sbylemi§tir: 

<1Bahtiyar Hatayhlar, 
Simamzda gordiigiim t;izgilerin ba

na ilham ettigi minayi ifade i~in size 
bu suretle hitap ediyorum. Sevincinis 
payidar, bayramnuz kutlu olsun. Bu
gUn sevinen yahuz siz degllsiniz. Ana
vatanm en hiicra koylerine kadar her 
Turkiin kalbi sizfn gibi heyecan ve se
vin~ i~indedir. 

Biz biiyiik milletin heyecan ve se
vincini ifade etmek ve onun miimes
sili olan B. 1\1. 1\leclisinin sevgi ve teb
riklerini size bildirmek i~in buraya 
geldik. 

isayranumz kutlu olsun. 
Tarihimizin ~ok buhranh bir dev

rinde bagnm1z parr.alanarak siZden 
ayr1hrken sizi asla unutnuyacagmuza 
ahdetmi tik. Vatandan ayrlldaktan son
ra ~ktiginiz elem ve isbraplann sm
lanm anayurttaki biitiin Tiirkler de 
siz.in kadar hissediyorlard1 ve sizi kur
tnrmak borcunu biran i!;in olsun unut
n11yorlard1. 

1'iirk milletinin bu duygusunu tem
sil eden Atutiirk ve onun kudretli ar
kada~1 ismct inbnii, bu hedefe ermek 
i~in geccli gilndiizlii ~&II§hlar. Ata. 
tlirk hayata vcda ederken bu kudst 
vRzifeyi de hayatmda biitiin me.fkQ. 
relerini muvaffak1yetle tahakkuk et-

Merasimden sonra heyet azalan ve 
delegeler Harbiyede ikametlerine tah
sis edilen Dcfne oteline gitm~Ierdir. 

1skenderunda yap1lan 
tezahiirat 

iskenderun 23 - Anadolu ajaf!Sl
nm hususi muhabirl bildiriyor: 

Hataym 23 temmuz kurtul~ ve a
navatana ka~ma bayram1 Hataym 
diger ~ehirlerinde oldugu gibi isken
derun 'da da heyecanla ve biiyiik teza
ktiratla kutlandl. Merasim yeri saba
hm erken saatlerinde halkla dolmu!1 
taklar ve bayraklarla silslenmi~ti. 

Meydanda iskenderunda mevcut 
gamizon kttaati ve llmanda bulunan 
Hamidiye kruvazoril eratile, iskende
run jandanna bli.igi.i yer a1m1~lard1. 

Saat tam 10 da Adana tilmen komu
tan vekill albay Kemal Yalmk11Icm 
lataat1 tefti§i ile merasime ba§land1. 
Komutan berabeiinde yarbay Naci 
Aka, Kaymakam Mehmed, Parti reisi 
emniyet Amiri, Belediye Reisi, jandar
ma komutan1 ve diger zevat haz1r bu· 
lundugu halde tefti§ini biti!di. Bu 
s1rada rlhtim meydammn bayrak di
regine ~ekilmi~ olan Hatay bayragL 
merasimle lndirilip y1ld1zmm i~i h~· 

men orada doldurularak Turk bayra
gi ~eklinde yine merasimle direge ~e
kildi. Bayrak direge cekilirken Harr.l
diye tarafmdan top at1larak bayragt
nuz sel~lmyordu. 

Bundan sonra heyecanll nutuklar 
s0ylendi. Nihayet Orduevi onilne ge. 
linerek tiimen komutan vekili onfulde 
yapllan ge~it resminde bulunuldu. 
Esnaf ve balk te~ekkillleri de resrni ge· 
~ide i~tirak edip kornutam selamla
dllar. Merasim 11/30 da nihayet bul
du. halk caddelerden davullar cala
rak ve milli oyunlar oymyarak bu 
mutlu gilnU kutlam1~lardrr. 

Gece 11ehir elektrikle tenvir cdile
cek ve fener alaylar1 yapllacakt1r. 

Hatay valisinin Reisiciimhura 
~ektigi tlgraf 

Antakya 23 (A.A.) - Hatay valisi 
SOklnensiier, Hataym anavatana ka
vu~gunu Reisicii.mhurumuz Mtlll 
~f ismet inonilne ~~1dak1 telgraf· 
la arzetm~tir. 
· Milli ~et Biiyiik inonii 

Tilrkiin maktls talihini Metres te
pede yendiniz. Biiyilk Tiirk ulusunun 
~ parla.k siyasi zaler tac1D1 da 
Hatayda koydunuz. Bugiin 23 tem
muz 1939 saat 11,40 da dostumus 
Fransiz ordusunun son neferi de Ha
tay hududlanru terketmi,tfr. ~inuli 

biitiin Hatayda yalniz Tiirk bayraga 
da1galanmaktad1r. l\lillet, meyd~ 
da bu mukaddes bayragm golgesi al
tmda ntisll goriilm~ tezah.iiratJa 
kurtanc1Jan ve Milli ~efieri Bilyiik 
inoniine minnet ve §iikran hisleri.nl 
g~ k:adar yiiksclten HatayWar
dan sonsuz mlnnet ve !liikran.la.nna, 
~si minnet ve tazimlerimi katarak 
Hataym bu bahtiyarllguu yiiksek hu
zunmuza a.n.etmekle mesudum, am 
~ef im.iz. 

Reisiciimhurla Baivekil 
aras1nda 

Ankara 23 (A.A.) - Hataym ana
vatana kavu~mas1 miinasebetile B~
vekil doktor Refik Saydam, Relsicilm
hur fsmet inoniine a~ag1daki telgra
f i ~ekmi~tir: 

Buyiik Reisiciimhurumuzun yiice 
katlanna 

Hatayda !janh bayragmuzin ~ekil· 
digi bugiini.i bize ya~ta.11 Biiyiik 
~efimize, bizi daima iyiye ve ileriye 

'g0tiireoeginden h~ ~iiphemiz ohru
yan yiiksek direktilleri altmda ~ah~· 
maktan miltevellit en derin !?iikran
lanm1 ve tebriklerimi arzeder, tazim
le ellerinizden operek daima s1hhat 
ve ifiyetinizi dilerim. 

Doktor Refik Saydam 
Milli ~efimiz, B~vekilin bu telgra

fma. ~u cevapla mukabele buyurmu~· 
lard1r: 

Doktor Refik Saydam 
Saym Ba~vekit 

Yalova 

Hntay gilniinii size ve Ciimhuriyet 
hiikumetine takdir ve minnetle teb· 
rik ederim. Muhabbet s0zleriniz it;in 
samimi olarak t~kkii.r ederim.. 

i. inonii 

Yurdda bayram 
Ankara 23 (A. A.) - Hataym ana

vatana kavu~masm1 i~ten kutlayan 
Ankara, dilnden beri donanmt.:J bir 
halde bayram yapmaktadlr. Memlc
ketin her ko~esinden gelen telgraflar 
Ebedi ~ef Ataturklin ve Milli ~ef in-

Sam.sun 23 (A~am) - Geceki yag
murlann husule getirdigi seller Suba111 
caddesile bir ka~ evi tahrip etmii?, ba· 
rakalan y1km1J?, ev e.'?Yalanru ahp go
t ilrm il~tilr. 

Bilyi.ik h1zla gelen seller Kurtun ir

rnag1 kenarmda bulunan bir kamyo
nu i~inde uyuyan ~ofOr muavinile 
birlikte ahp gotilrmii~tiir. insaner.. 
b~ka zayiat tcsbit edilmemil?tir. 

Sel Kurcalan Qukurbukia arasmda
ld hatlan bozdugundan Ankara treni 
kalkamam1~tir. Tekkekoyle D1kb1y1k 
arru;mdakl seller ytizilnden Qaqamba 
treni de bugiln i~liyememi~tir. Civar
daki biltlin mlinhat arazi tamamtn 
sular aitmdadir. 

~ehirden sular gekilmi~tir. Inuak
lar da inmege ba.5Iamakla berabcr sel
ler devam ediyor. 

Samsunla c;ar~mba, Batra ve 
Terme kazalan a.rasmdaki telef on 
hatlan kamilen bozulmu~tur. Kara-

denizdeki f1rtma sebebile bugiin va· 
purlar gelmedigi gibi limamm1zda 
bulunan bir vapur da hareket ede
memi~tir. 

Valinin riyaseti altmda toplanan 
lromisyon yard1m faaliyetine ve sey-
1§.bm rnezruata ve bilhassa tiitilnlere 
yaptig1 hasar derecesinin tcsbitine 
b~lam1!?t1r. Uzun gelen tedbirler 
almmaktad1r. 

.Ankarada yap1lacak . 
meras1m 

Ankara 23 (A. A.) - Yann Lozan 
zafreimizin y1klniirnii mimasebett!e 
Ankara Halkevi meydanmda gilzel bir 
toren ha.zirlannu~tir. Sevr'den soma 
yaratilan Lozan'm biiyilkliigtinu vc 
millet mikyasmdaki ehemmiyetim y1l
lar sonra bir defa daha ve derinden 
anlamaga ve hatirlamaga vesile olan 
bu gilnti, Ankaralllar Halkevinin t\>re
ninde kutltlayacaklardlr. 
Ak~m saat 21 de bandonun <;ala

cag1 isUklal mar~ile torene ba~lana
cakt1r. 

Bundan sonra Dil - Tarih vc edc
biyat ~ubesi reisi Hlfzt Uguz Bekata 
Lozan'm mana ve ehemmiyetini tc
bariiz ettiren ve Lozan zaferimizm 
rnahiyetini ifaeJe eden b1r nutuk sby
liyecektir. 

Hlfz1 Uguz Bekata'nm soylevinden 
sonra milli filimler ve bugiin i~tn hu
susi surette hazirlanan milli oyunlar 
gasterilecektir. 

Toren esnasmda bando taraf mdan 
muhtelif rnilli havalar <;almacakt tr. 

Bu torene herke:> davetiyeye lilzum 
olmadan gelebilir. 

onil'niln Tilrk mmetinin b~anllgma Sakalin adas1ndaki Japon 
dayanarak yaratt1klan bu bilyilk gii· petrol imtiyazlari 

Oanzigde oldU:Ulen PR
lonyah numruk memuru 
Diin hudutta yap1lan cenaze 

toreni vatanperverlik 
tezahiirii halini ald1 

niln biltiln ~ehirlerde, kasabalarda vc 
koylerde ayni sevin~ ve ayni heyecan Tokyo 23 (A.A.) - Domei ajans1-
ile kutlanmakta oldugunu bildirmck- nm iyi rnenbalardan alarak haber 

tedi verdigine gore, Sovyet hilkumeti Sar. Var~ova 23 (A. A.) - 20 temmuzda 
Polonya - Danzig hududunda oldi.J
nilen Budziewiez ismindeki Poton
yah giimrilk<;iini.in cenaze tOreni dun 

C:ehrimizdeki merasim kalin adasmm ~irnal k1smmda Japon-
~ Iara verilmi~ olan petrol imtiyazlan-Diln Hatay bayrami milnaseba~!.le m f cshetmek niyetinc1edir. · 

~ehr:imizde de merasim yap1lm1~tir. 
Gilndtiz tramvay arabalan bayrak- Sovyet rnakamlannm bir milddet- Danzik hududuna pek yakm Skarzi'w 

kasabasmda Pomerenya askeri mm· 
takas1 ~cfi general Skotniski ve bir 

larla siislenmi~. gece l?Chir b~tan bai?a tenberi bu Japon §irketleri tizerinde 
tenvir edilml~ir. yapt1g1 tesirler, Tokyoda, yaklnda bir 

Beyazit havuzundaki fISkiyeler, gece fesih ameliyesini gosteren birer de-

ge~ vaktc k~dar i~lem4, Galata ve Ee- .. li•I •g•ib•i-te•l•a•k•k1•· •o•Iunm-•a•k•ta•d•
1
11r.••lml!! 

ka~ ki~inin i~tirakile ve bUyuk meru
simle yap1lm1~tir. 

yazit yangm kuleleri de projoktorlerle 
aydlnlatilm1~t1r. 

Dun gece saat 21 de diger biitiln 
Halkevle1inde oldugu gibi Cagalog· 
lumlaki Eminonti Halkevinde de bu
giinil kutlama merasimi yapllm~hr. 
Saat tam 21 de, haz1rlanan kilrsiye 
Hatayh vatanda~lardan doktor B. 
Salim Ahmed gelerek (iktisadi .Hatay 
ve Hatay hakkmda du~iindiiklerim) 
mevzuu etrafmda bir konfernns ver
mi~tir. Hatip konferansmda Hataym 
iktisadi ve tarihi rollinden bahsetml~ 
ve buramn anavatana iltihakmda..11 
duyulan scvinci, biltiln Hataylllar na
mma belirtm~tir. 

Qok alk1~lanan bu konferanstan 
sonra Eminonii Halkevinin gooterit 
kolu (Dekbazllk) admda bir eseri mu
vaffaklyetle temsil et~tir. Toplantt 
gece g~ vakit bit~tir. 

Ziraat bankaa1 Hatayda 
. tubeler a~b 

Ankara 23 (Telefonla) - Tiirkiye 
CUrnhuriyeti Ziraat bankas1 Antak
yada bir ~ube, iskenderun ve Kmk
handa birer ajans ~nuya karar ver
IIll~ ve Antakya ~ubesi mtidiir vekA
letine banka. miifett~lerinden B. 
KAzim Oska'yi, iskenderun ajans 
mildiirliigilne Hatay Ziraat bankasi 
Antakya rntidilril B. Cevdet Sel~uk, 
Kmkhan ajans rniidilrlilgiine Hatay 
Ziraat bankas1 iskenderun ~ubesl mti
dilrti B. Ril~tii 9an ta.yin edil~ler
dir. 

ilk te~kilat Hatay maliye ve giim
rilkler vekilll~ini yapIIlll1 olan Ziraat 
bankas1 milf etti~lerinden B. Kemal 
Baki'nin kontrnltine verilmi-!}tir. Yeni 
memurlar Hataya hareket etmt,Ier
clir. 

Muhim ilan 
Hastane, k14la, mekteb, otel ve loknn
talann yemek p1'irme ve s1cak su 

ihtlyaclanm temln eden, 

Alanya mutfak 
ocaklar1n1n 

son modelleri piyasaya c1knnl~tir. 
Yenl tertlb edllen katalo~larumz1 L<;
teyinlz. Beyaz1d, YenlcerUer, Tmm
vay caddesi No. 114 ALANYA yemek 

ocnklari ve soba hnalathanesi. -· 

General Skotni;,ki lm miinasebc~le 
bir nutuk soyliyerek Polonyah gum
riik muhaflzmm cesaret ve k1ymcti
ni tcbariiz ettirmi~ ve devlet reisi a· 
dma tabutun uzerine liyakat madal· 
yas1 takrm~hr. 

Budziewiez'in mezanna, Polonya~ 
nm her t.arafmdan yollanan 50 kada r 
celenk konmu~ur. 

Bu cenaze tOreru, heyeti umumiycsi 
itibarile Danzig kap1lannda bir P1~

lonya vatanperverlik tezahuril mal!l-
1 yetini alm1~tll". 

Ankara P. T. T. miidiirliigiinden: 
1 - Ankarada <;ankayada yaptmlacak Posta ve Telgraf binasi in§aat 

ve tesisatl kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Ke§if bedeli 24873 lira 30 ku~~ olup muvakkat teminat 1865 lira 50'· 

kur~tur. 
3 - Eksiltme 7 /8/939 tarihinde Pazartesi gilnu saat 15 te Ankarada 

P. T . T. Mildiirlilgii odasmda milte~ekkil komisyonda yap1lacakt1r. 
4- Prpjeler 2. T. T. Miidu1 liigil kaleminde gorillebilir ve §artnameler 

istiyenlere 62 kur~ mukabilinde verilir. 
5 - is,teklilerin 2490 No. 11 Arttirma, Eksiltme ve ihale kanununda ya. 

z1ll vesikalardan ba§ka eksiltme gi.iniinden en az sekiz gun evvel milracaat 
edilrni§ olmak §artile bu I§ i~in Mtinakalat Vekaletinden alnum§ ehhyct vesi
kas1 ibraz etmeleri lflzrmd1r. 

6 - Tekllf mektuplan eksiltme saatinden blr saat evveline kadar Anka. 
ra P. T. T. Mtidilrlilglinde Eksiltme komisyonu reisligine makbuz muknbilin· 
de verillr. Postada "Juku bulaca~ gecikmeler kabul edilmez. (5430) 

Vezir koprii belediye riyasetinden: 
((8011 Hektar meskun C130» heUar gayri meskun vils'a.tinde tahmin edilen 

Vezirkoprii kazasmm halihaz1r haritas1 kapall zarf usulile eksiltmeye konul
mustur. 

Muhammen ke§if bedeli <12.300» liradlr. Muvakkat teminat ak~esi «172» 
lira «501) kuru~tur. 

Kati ihalesi 29 temmuz 939 cumartesi gilnii saat 10 da Vezirkoprii Bcle
diye daimi encilmeni tarafmdan yap1lacaktir. 

Bu i§e aid §artnameler Vezirkopril Belcdiyesinden paras1z olnrak alma
bilir. ihtisas1 musaddak taliplerin teklif mektuplarm1 tayin edilen gUnde saat 
9 a kadar Vezlrkopril Belediye relsligine verllmelidir. Veyahud posta ile gon-
derildiginde bu saaite Beledlyeye vas1l olm~ bulunmal1dlr. (5300) 

---- -- -·"'···-i>• ...... &£ ,., .... , ....... , ..,. __ o- ~- -· ._..,,. ----



24 Temmuz 1931 
- - ·-- ----. 

HpA 
A Ii 

AKfJAM 

NEWYORK SERGiSi SEYAHATi 
GIDI~ ve Dt5N0·~ BILETi 

iSTANBUL - NEWYORK : T. L. 341.40 
Yaz fiatl 24/7/939 tarlhinden 24/9/939 tarihine kadar 

Hamburg Amerlka LiNIE Acentesl 

HA S WALTER FIEUSTE 
Oalata Rlhtlm caddesi No. 45 Tele.ton: 41178 

BU.GON 
KCJtZAllASINA 
PAll&ATAN 
KOCOK EL 

¥if! 

TRHTR
HUllULRRDR/f 
·llurfulunuz 

YA~N 
CEK. DEFTElllNE 

·1MZAATAN 
~OYOK EL 

OLACAKTlll 

T0RK(Y 
-rs 

r>ANKASI 

Tiirkiye Ya)1nevt tarafmdan 
DOKtJMAN olarak hazlrland1. 

Oniimiizdeki hafta ne§ftdilecektir. 

... Yatak, yemek ve ~ab~ ocla
lan ile salon taknnlan velhasu 
her nevi mobilyalar;. BAKER 
(Eski HAYDEN) rnagazalannda 

te~ir edilmekte ve her yerden 
ucuz fiat ve miisaid ~rtlarla sa
t1lmaktadrr. 

Yer degi§tirecek 
kiracilara tavsiye ! 
Ak§am'm KOf;OK iIANLA-

____ , __ e,mnnn•mn11m111an1111mtttsntt111111t1Hltt11U••11111111u1111H111111111111111111n1111111nn11111nn11Hntnnnt1~Sttt1t1Wm 

Rl'ru dikkatle okursamz kendi
nize en Plveri§li yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. Sahib: Nccmcddin ~dak llmwu.i nqriyat mucliiri: 6eYl,et Bade 

Sahife lt 

J:~:~~~::.:~~~~!;.i.f I~;~~::~~::~:::::I:~ 
24 Temmuzdan 31 1' emmuza kadar mubtelif hatlara 

kalkan vapurlar1n iaimleri, kalJ01 giin ve aaatleri 
ve ka1kacak1an rihhmlar 

Karadenis hattma 

Bartin hattma 

&mit hattma 

Mudanya hattma 

Bandmna hattma 

Karablga hattma · 

1mroz battma 
Ayvabk hattma 

hmir siir'at battma 
Merstn battma 

- Sah 12 de (Ankara), Pel"§elllbe 12 de (Ctimhurt.. 
yet). P8Zar 16 da (Oiineysu). Galata nhllmm
dan. 

- Sall 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci nht11mndan. 

- SaJi, Per§embe ve Pazar 9.30 da (Ug'ur). Topha
ne nlltlmmdan. 

- Pazartesi 13 te ve diger gilnler 8.45 te (Trak) sis
temi vapurlardan blri. Curnartesi aynca 13.30 d9 
-:ve Pazar 20 de (Sus). Qaf§amba postasi Tophane 
nhhmmdan ve diger pootalar Galata rihtJmm-
clan. • 

- Pazartesi, Qar§3.rnba ve Cuma 8,15 te (Sus), ay
nca Qar§amba 20 de (Antnlya), Cumattesi 20 de 

(Burf:;\) (Sus) Galata nhhmmdan, digerleri Topha
ne nhtnrundan. 

- Sal1 ve Cuma 19 da (Bartm). Tophane nhbmm~ 
dan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rlht1mmdan. 
- <;m·§amba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Saa-

dct). Sirkeci nhtmuridan. 
- Pazar 11 de (Ege). Galata nhtunmdan. 
- Sall 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Erzurum). 

Slrkeci nlltrmmdan. 
NOT: Vapur seferleri hakkmda her ttirlii rnalfunat 8.§agida telefon nu

maralan yaz.ib acentelerden ogt·enillr. 
Kara.koy acentabfl - Karakoy Kopriiba$1 Tel. 42362 
Galata acenta11f1 - Galata, istanbul Mmtaka Liman 

Rei ligi binaSI altmda. D 

SlrkecJ acentabfl - Sirkeci, yolcu salonu » 

in~aat iff iligi miinakasasz 
Eti Bank Genel direktorliigiinden: 
Ba.nkanuzm Artvli1 Vilayeti dahilinde Murgul baklr rnadenlerinde 

yapllacak 700.000 lira klymetindelti in§aatm 150,000 lira kiyrnetindeki 
~Uigi m\inakasaya ~lkanlnu~t.ir. 

Talipler . evralu 19/7/ 939 tarihinden itibaren Ankarada Banka
m1zm ~aat ~ubesinden, 24/ 7 / 939 tarihinden iti'baren Murgulda i§Jet
me rniidilrltigi.inden ve Hopada Eti Bank Sevk memurlugundan alabl
Urler. 

Tekllfler 9 agusto~ 939 Car§8lllba giinu saat 15 e kadar Ankarada 
Eti Bank genel direktOr!Ugune vertlm~ olmahd1r. 

TiCARET \'EKALETi iQ TiCA RET UMUI\l MllDORLtJ(;tJNDEN: 
30 :ikincite§rin 1330 tarihli kanun hilkfunlerine tevfikan Tilrkiyede i§ 

yapmaga izinli bulunan ecnebi §irketlerden Nestle and Anglo - Silis Holding 
Kompani Limited isvii;re ((Anonimn ~irketi bu kere mUracaatla; TUrkiyedr.ki 
mevrudat ve matlubatmm kflffesinf merkezi isvi~rede Vevey §eh1inde kain 
Nestle and Anglo • Silis Kondensed Milk Kompani Limited isvic;re c1Anonim > 

girketine temlik ve istanbuJda Ferikoyil.nde Arpa suyu sokagmda kain 27 
numarah fabrikan1n emtak ve tesisatlru da zikri g~en ~irkete icar etmi§ o?
dugundan, TiirkiyedPk! her tiirli.i ticari ve smai faaliyetini 1 Sonkanun 1937 
tarihlnden itibaren tam.amen tatil eyledigini bildirmi§ ve lflzlm gelen evrakl 
venni.§tir. Keyfiyet UiUl clunw-. 

/nhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - Ke§if, §8.rtnan· e ve proJesi rnucibince idaremizin P~bahc;e fabnkaSI 

mildiirevi tamirati ~lk eksiltmeye konmll§tur. 
II - Ke§if bedeli 2954.06 lira muvakkat teminau 221,55 lirad1r. 
Ill - Ek.siltme 2/Vlll/ 939 ~al'$1lmba giinii saat 14 te Kabata~ta Levazim 

ve Mtibayaat §Ubeslndekl Ahm ltomisyonunda yap1lacaktlr. 
IV - ~artnarneler her gtin Levazim ~ubesi veznesinden 15 kurU§ muka

bllinde almabilir. 
V - isteklllerin bu i~e ginneleri ic;in inhisarlar umum mildilrlilgu in~aat 

1ubesi mildilrliigiinden f enni ehliyet vesikas1 almalan HJ.z1rndJr. 
VI - istekliler fc· 7 ,5 giivmme paralan ve V inci maddede yaz1h vesaikle 

birlikte eksiltme ic;in tayln e<3JJen gun ve saatte yukanda adl gec;en komiS)·ona 
ielmeleri. (5307) 

Tarih fakUltesi pansiyon talimatnamesinin 
yemek ihalesi yap1lacak 

Ankara dil ve T arih <;ografya f akultesi 
direktorliigiinden 

A - Fakilltcnin yahlJ pansiyon talebesl i~in saba\1, ogle, ak~am )emek
leri kapah zarf usuJile rniinakasaya konulmu~tur. 

B - Muhamrnen bedel beher talebe f~in 75 kuru§, bir senelik urnum tu-
tar1 34219 lira 75 kuru~tur. 

c - isteklilertn §artnamEyi gormek uzere faktilte hesap memurluguna 
mi.i.racaat etmeleri. 

Q - % 75 rnuvakkat teminat bedell 2566 lira 41 kuru§tur. 
D - ihale 7 /8/~:i9 Pazartesi gi.inil saat 15 te Ankara mektepler muba

sebeciliginde yap1Jacaktir. Tekli! mektuplanrun ihaleden bir saat evveline 
kadar mezkiir muhasebecillginde rnevcud bulunan Komlsyon heyetine teslim 
edilmi§ bulunmas1 Jflz1mdlr. ( 3138) (5340) 

Oevlet Demiryollan ve Limanlara 1,1etme 
Umum idaresi llanlara 

Muhammen bedeli 17400 Ura olan kamyon ve otobiis i~ 200 adet ic, 200 
adet dlil Jftstik 7/ 9/ 1939 Per§embe giinii saat 15 te kapah 2arf usulti lle Anka
rada idare binasmda satin almacaktlr. 

Bu i§e brirmck istiyenlertn (1.305,-) lirallk muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin .saat 14 e kadar komJsyon 
reisligine vermelerl laz1mdir. 

§artnameler para51z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa. 
'1! Alh Ag..,,,, AIHX.i .... d4"D-~~1 -~·--i 
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-
Modern mUesseseler i~in oparlOrlU 

konutma ve dinleme cihazlar1 
BANKALAR 
F ABRIKAUAR 
MEKTEPLER 
HASTANELER 

EVLER 
DOKTORLAR 
AVUKATLAR 

Umum atelyeler dahili telefon 
Di§~iler, Eczacdar ve biitiin hususi 
meslek sahipleri i~in DUO · PORE 
her ihtiyac1 kar§dayacak bir muha
bere cihaz1d1r • 

yerine D U 0 • P 0 K B 
kullanmaga ba§laddar 

D U 0 • I' 0 JI' E btr ctairenin prestijini arttiran asnn en son icatlanndan biridir. 

DUO 
DUO 
DUO 
DUO 

. F 0 JI B da kula.khk, ahize ve santral gibi vakit ve ~ kayibmt icap ettiren lilzumsuz teferruat yoktur. 
..,. 0 If E vasitasi ile miikAlemeye davet edilen memur odarun neresinde bulunursa bulunsun yerlnden kal.kmadan ve elln-

• & den i~ini b1rakmadan cevap verir. 
• F 0 R B cihazma ihtiyar olunan masraf, kazarulan valatla tamamile odenir. 

F 0 • E i~in yaptlan ilk masraf son masrafttr. Cereyan istihlAki vasati olarak bir ampultin yakt1g1 mikdann ii~te blri n.b-
• betlnded.1r. 

Tiirkiyede istifadesini goren ve memnuniyetle kullanan baz1 miiesseseler: 

DUO-FUNE 
DUO-PONE 

-Sa 1n 

BANK.ALAR: Turk Ticaret Banka.SJ. - Banlta Komerctyale itallana 
MEKTEPLER: istanbul Sanat Mektebl - $l~i Terakki Lisesl 
BASTiL"lELER GUlhane Hastanesi - Cerrahpa..,a Hastanesi 
DOKTORLAR: Dr. Ferit ibrahim - Dr. Cemal Zeki 
VAPUR ACENTELERi Mesajeri Maritim - Hayrl Arapoglu - Natta 
GAZETELER: Ak~ Gazetesi- Haber Gazetesi 
AVUKATLAR: B. Milsliheddin Adil - Avukat Sages 

EHVEN 
BASiT 

EMNiYETLi 
Beyoglu 4 iincti Noteri - Knapp Boyahanesi - Foto Sabah - Otel Akasya - Belediye ~ehir Tiyatrosu - Ali Nusret Pul
han - Halli Nae!. Mlhc1o~lu - iktisat Vek.3.leti - Hasan Ecza Deposu - ~en ~apka Magazas1 ve saire .. . ve saire ... 

bavan hangi 
reml kullan1y 

L. D. BERESiNER 
GALA TA, ANZ LI HAN No. 3 Tel. 40553 

nuz1 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler oldugu
nu kimyevi tahlillerJe ogrenebilir miainiz? 

Elbette hsyir. <1iinlrii bu ~ok iizilcii ~ yalnn; memleketimizde degil. 
biitiin dilnya kadmlait arasmda blr mesele nlnm~tur. Bu hususta Paristn 
en biiyiik devlet hastaneferlnde vazilt"Alar olan cilt miitehass1st Doktor 
DEBA T ~oyle diyor: 

<iBlr~k gen~ kad1nlann, biitiin itinalanna ragmen yilzlerinde vak
tinden evvel BURU~UKLUKLAR, <(iLLER, LEKELER haS1l oldufunu gO
riiyoruz. Senclenltnbert klinigtnili:e milracaat eden ve aralannda Parisin 
yiiksek tabakasma mensup kadtnlar da bulunan hnstalar iizerinde 
yaptigumz etiidler bize gos~tir ki: GUzellik kremleri ekseriya 
bu hale sebep olmaktad.lr. Zira her giizellik kremi S1hhJ evsafl hats 
degildir.o 
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Daima gen~ 
Dalma giJzel 

~ 

inglllz Kanzuk eczanest 
milstahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZ UK 

lle 

Eksir Balsamin 
KANZ UK 

lsimli 2 ~eseri, biitiin dlinyarun en 
miikemmel gtizelllk milstahzarlandlr. 
Oteden berl memleketimlz kibar 9.1&-
mlnin takdirlne mazhar olm~tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm giizelliginin sihrlni terldbln· 

de sakhyan en ciddl ve ~yam itimad 
markadlr. Gen~ ve ihtiyar biitlin ka.
dmlar i~in zarurt bir ihtiyact1r. Cil<lin 
letafet ve taravetini arttmr. Y~ll. 
yags1z ve ac1badem cinsleri vardlr. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin da1mt yum~kllgmt temln 

eder. Yiizdeki ~ll ve lekeleri altr. Sivll
celert tamamen izale eder. T1·a~tan 
sonra cilde Ia.tif bir serlnllk verlr. 

tngillz KANZNK eszanesi 
Beyoglu istanbul 

.. -- Sa~ bak1m1 
Gi.izelligin en birincl p.rtL 

PETROL NiZAM 
Kepeklerl ve ~ d61dllmesinl 

tedavi eden teslri miicerreb blr 
119.~dlr. 

REX 
Prezervatifleri 

nin evsaf 1na 
hayran olmu§ 

<;iinkii: 
~ka bl~bir mar

ka onu memnun 
etmemiftir. 

Saglamdir 
ve gayet ince ipeklt 
JAstikten yaplhn1'tlr. 

Buna kar~1 1NNOXA SOTO kullan1n1z 
il\"NOXA SOTO ~illeri, lekeleri, bUrlqUklan, giderir. Geceleri yatmazdan evvel iNNOXA SUTO Ue ternizlenen cild 

makyajm biitiin prtlanni kabul eder. Herhangi bir kremi kullanusaruz kullammz, elverir ki gece yatarken iNNo. 
XA S'VTO ile cllclinizi slliniz. 

BiR MAKiNiST 
iNNOXA sOTtt Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyonlarea kibar kadm her ak§am iNNOXA 

SUTO Ile 1Slattlm~ bir pamukla yiiziinil siler ve istirahata sevkeder. 
iNNOXA sVTtt biltiln Parfiimorilerde ve tamnm~ eczanelerde bulunur. 

in~aat ilan1 
Eti Bank genel direktorliigiinden 
Divrlk civannda bankamlZln demir madenlerinde yap1lacak 300.000 

lira Iaymetinde bina in§aat1 milnakasaya ~lkanlrm§tlr. Talipler, evrala 
Ankarada Bankanuz tn~at §Ubesinden, Divrlkte demir madenl ~letme& 
mildiirliigilnden alabillrlet . 

Tekll!ler 7 agustos 939 Pazartesi giinii saat 15 e kadar kabul edlle-

cektir. 

--- Dr. lhsan Saml -
BAKTERIYOLOJI 

UBORATUARI 
Umuml ko.n tahl11At1, Frcngt noktal 
no.zarmdnn (Wasserman ve Kahn te
cmfillerl) knn ktireyvat1 sayllmas1, tuo 
ve mtma hnstahklnn te~hlsi, Jdrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahll
l!t1, Ultra mlkroskopl, husust qllar 

istlhza.n, knnda iire, §eker. klorilr, kol
lesterln mJkda.rlanmn taytnl. Divan

yolu No. 113. Tel: 20981 

A RANJYOR 
lskenderun civar1nda -;ahtmak iizere Dizel mo

torlardan, eakavator makineai ve elektrik itlerinden 
layikile anlayan bir makiniate ihtiyacnr-!z var. Mura· 

caat, her giin telefon: 43671 veya yaz1 ile posta kutu

su 1437. 

Dr. IRF AN KA VRA 
ROntgen JniltebasslSI 

TO.rbe, Bozkurd klraathaneai karft
amda esk1 Klod Fare~ sokak No. 8 -10. 
()tleden sonra 3 ten 'r ye tadar 

Aparbman sahiplerl 
B~ dairelerinize hemen lyt. 

kirac1 bulmak icln «Alqami> m 
KVQ'OK iLANLARl'ndan tstt
!ade edinlz. 


