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1 a ya- ransa mlinase· 8 1··· Bu ne ·ciir'et! 
kabinesi., ltalyaya Jl_alkzn szhhal~ni z~hirlig 
cevab1 tesbit etti bzr~ok sahlekarla~ mz v __ 

Frans1z 
verilecek 
····.························································ 

U1~auya kar~1 da 
Balkanltlar ktitlesi 

Y ap!lacak §ey biitiin Balkan
lara §amil miidalaada elbir
ligi edilmekten ibarettir. Bal
kanlar ~evresi herhangi nok· 
tas:ndan taarruza ugrarsa, 
Balkanlrlarln biitiin kuvvet· 
leri bu taarruzu deletmegi 
deruhde etmi§ bulunacakt1r. 

M ajeste Yunan Kralmm Farisli 
bir gazeteye beyanatmda Bal~ 
kan Antanhm ovmek i~<in Bal~ 

anh memleketlerin bugi.in 70 milyon nii~ 
uslu bir tek millet haline gelmi§ oldu~ 

' undan bahsetmi§ bulunmasmdan istifade 

yapan kabine, Diin uz:un bir i~tima 

Hariciye Nazirini dinledi 
. . 

ve Rom~ya 
cevabini kararlastirdi 

' 

derek ~imdiye kadar daha .ziyade dahili 
alkanlar c;evresinde sulh amili ideal bir italyaya ,·erilecek cevabx haztrhyan Frans1z kabinesi azalan bir arada 

§ekki.il mahiyetini haiz olan Antantm P~ris 24 (a.a.) - · Bu. s_~bah sa~t 10 Namlar medisi, bilhassa Fran~Iz-hal~ 
I~andan gelecek tehlikelere kar§1 da da toplanan namlar mecllSI, saat 12,30 yan miinasebetleri ve italya tarafmd 
~etli hir kiitle haline konulabilecegini a ka'dar miizakerelere devam ~tmi§tir. 1935 anla§malannm hiikiimsiiz b . kal~ 

ir kere daha yazmi§tik. Meslekta~umz . B l h kk d h' b' b . . . 11 a 1 
b 

u top anh a m a I<;. 1r resmi te .- mast meselesile me~gul olmu~tur. H-. · ·~ 
i.iseyin Cahid y alc;m da bu cazi mev~ rv d'l . . F k ~ ~ .. nc1 

I k 
1g ne§re 1 m~m~§hr. a a~ H~vas A5an- ye Nazm Bonne, bu hususta Kont c1·a-

u (Y eni Saban) m evve ki giin ii say1- h d 
da tetkik etmi§ ve daha ziyade onun s~, yanresmi ~a iyette a~agl aki tafsi - no'nun notasma verilecek FranS!Z ceva ~ 

. b latr vermekted1r: . . .IArkasl ·~a. 9 silt1Ln 4 teJ 
hakkuk sahas1nda rasl1ya ilecegi zor... .. ................................................................... : ........................... ~ ....................... .. 
klar iizerinde durmu§tur. Filhakika i§, 
akkukunun muhtemel zorluklan nisbe~ 
daha biiyiiktiir. 

Her~eyden once herkesin pek hassas 
cag1 bir noktay1 tashih, daha dogrusu 
rib etmek lai1md1r. Majeste Yunan 
ah 70 milyonluk bir inilletten bahse
ken Balkan Antantmm yalmz kuvvet 
hassalas1m anlatmak istemi§ oldugu gi
bizim Balkanhlann harice kar§I teda-
bir kiitle te§kil etmelerine temas eden 

"yi.ik devlet) soziimiiz de boylelikle 
kanblarm biitiin diinyaya kar§1 bi.iyuk 
devlet mahiyet ve manzaras1 arzede~ 
erine aid .bir i§aretten ibarettir. Y ok
imdiki antant halinde oldugu gibi 

bir derece daha geni§letilmesi §ek~ 
e dahi Balkanh milletler kendi hu~ 
Ian ic;inde miistakil devletler olarak 
caklard1r. Y ap1lacak §ey biitiin Bal
ara §amil mi.idafaada elbirligi edil~ 
ten ibarettir. Balkanlar c;evresi her~ 
i noktasmdan taarruza ugrarsa Bal~ 
larm biitiin kuvvetleri bu taarruzu 
megi deruhde etmi§ bulunacakhr. 
kabul olunursa onun tatbikat saha~ 
~1kanlmas1 bizce mi.itehasSIS!ann ii
de c;ab§acaklan teknik teferruat ka
en olur. Hulasa (bi.iyi.ik devlet) 
fikirleri §a§1rtmamahd1r. Biz boyie 

afaa birligi milletleraras1 i§lerinde 
ar blokunu derhal, ona gore 

ile kar§1lanan·, l:iir biiyi.ik devlet pa~ 
~Ikarmi§ olur diyoruz, ki bu kat'i 

tun Balkanhlarca iizerinde biiyiik 
· etle durulmaga deger bir haki
~imdiden tatbikat zorluklanm 

almakla i§e ba§byarak fikirden 
mahal yoktur. Blokun kuvveti 
·olan mii§terek sulh koruyuculu
. ·ciddiyetinde ve onun ameli 

ise her§eyden once ma~evi tesi~ 

kika Balkanhlarm te§kil edecegi 
blokun ~eJi faydas1 harb yap~ 

ziyade harbe mani olmakta gori.i~ 
fcabinda· her istikamete be§ alh 

asker 'siirebilecek olan heybetli 
etle harb yapilmaz, onunla sadece 

ile konu§ulut. Malumdur· ki 
zay1fbklann mevlududur, ve sulh 
uvvetle tutulur. lsmlam1yan el 
ba§a konulur. Buna nazaran bel~ 

s1ra gelmiyecek olan tatbikat 
irice eleyip stk dokumaktansa 

alkanhlarm biitiin Balkanlara §a~ 
miidafaa birligi fikrinde ittifak 

biitiin bir ciddiyetle jlan et-
yerinde bir hareket olur. 

• • e r IZ e· a r a 
resmi daire siginagi 

. -
S1~hiye M.ii.~iir~~gii . ~ah~esindeki bu ~orunma 
yuvas1, bir zehirli gaz hiicumu kar~us1nda elli 

kitiyi . istiab edebilecek biiyiikliiktedir 

I S1hhiye miidiriyeti,' bahc;esinde, zehirli 
gazlere kar~1 korunmak ic;in, elli ' ki§iyi i~ 
ti~b edebile~ek geni§likte bir s.Igmak. yap-. . 
tirmi~hr. 

. S1gma,k a.&ag1 yukan yedi sekiz metre 
derinliktedir. Bir d:~ kapiSI va"rd1r, bu ka· 
p1dan yedi $ekiz. ~asamak a§ag1da a:nl 
s1gmagm kap1s1 bulunmaktadir. Gorii ~ 
len iic; borudan · ikisi d1§arldaki zehirli 
havay1 i~inde l:>ulunan bir si.izgei; vas1ta~ 
sile yukanda b1rakmakta ve .. temiz havay1 
s1gin.aga nakletmektedir. Uc;i.inci.i boru, 
S1gmaktaki faz]a navayi icab ettigi zaman 

d!&an <;;ka~aktadir. S1gmakta su, elek
trik te~isah ve .sair iptiyac1 kar_§\by:acak 

tertibat da mavcuddur. 
Bu s1gmak i stanbuldaki resm1 daire 

s. v naklimnm ilkidir: Ted rid surette hii
tii~ devairde bu s1gmaklardan yaptmla-

S•hhiye Miidiirliigti sigmagt cakhr. 
il;~inden bir goriinii~ . £Arkasl Sa P siltun 6 daJ 
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lspanyada ba~layan yeni 
taarruz inki~af ediyor 

Frankist ordusu, Katalonya cephesini muhtelif 
r noktalardan yard1ktan sonra iki bin esir 

ve bir~ok malzeme elde etti 

Ekserisi Y ahudi olan ·bir·takim hilekarla~In 
makine w 1n1 biiyiik nispette zeytin w 

. ·kar1~brip · sattiklari· Vilciyete bildirildi 
. Diin Istanbul Vilayetine, . halkm s1hhatile ya

kmdan alakadar olmast i~ibarile, ~ok miihim bir 

ihbar yapJlmtfl~r. Mescle 'udur: Amerikadan · 

Bel~ikadan ve .Almanyadan memleketimize vi. 
rol· namm1 ta\nyan bir nevi yag ithal edilmekte

dir. Bu yag ince makinelerin yaglan~as•, tuvalet 
kremi ve vazelin intalile · pirinc ve kuru iiziimiin 

parlattlmast" ve incirin yumUfablmasi gibi islerde 
kullamlinaldadir. . · ' · ' 

. 
rak kullamldigi yerlerdir. Ancak Vilayete 
Ian ihbar, bu yagm ekserisi Y ahudi olan 

a!rtkgozler tarafmdan saf zeytinyagm1 
kullanildigi ve halka sattldtgtdtr. . 

Filhakika Virol, renksiz ve kokusuz bir 

ve . kesafeti zeytinyagmmkine ~ok 
yaga hususi bir boya kantbrtlarak kolayca 

tinyag1 rengine boyanmakta 've yiizde altni 

petinde saf zeytinyagma l(ari,brtlmaktad 
Bti saydtklarimiz, Virol yagmm mefru ola- · £Arkasz Sa. 3 siltun 

Berlin 24 (a.a.) - Reuter Ajansl 
muha.birinin ogrendigine gore Almanya 
Hariciye N ezaretinde Amerika ile c;tkan 
kavgada Almanyanm ne suretle hareket 

etmesi laz1m geldigi keyfiyeti dikkatle 
tetkik" edilmektedir. · 
· Almanyanm Noelden evvel mukabele 
e(kc~ii zannedilmernekJe beraber bugun 
ogleden sonra bu hususta bir beyanname 
ne§redilmesi muhtemeldir. Matbuat, va~ 
ziyeti umumi §ekilde tefsire devam et~ 
mekte ve Almanyamn protestosu ile bu 
protestoya Amerika tarafmdan verilen 
cevab hakkmda si.ikutu muhafaza etmek~ 
tedir. 

Beriiner Borsenzeitung ile F rem den -
blatt, Amerika Dahiliye Nazm ickes'e 
hiicum etmektedir. 

Alman matbu&ttmrn miitalealarr 
Berlin 24 (a.a.) - Amerikan ayan 

meclisi Hariciye enci.ime.ni reisi Pittmanm 
Amerika halk1 namma Almanyaya kar~ 

Amerika Dahiliye N azm Ickes 

§I tahkiramiz ci.imleler sarfetmesi iize~ne 
bu sabahki Alman matbuatl mumaileyh 
tarafmdan sarfedilen sozlerin Alman 
milletini tahrik mahiyetinde oldugunu te~ 
bariiz ettirmektedir. Gazeteler:, Amerika 

[Arkasz Sa. 9 siltun 4 tel 

• BIR IKI 
GONE KADAR 

Tanr1 
Dag1nda 

Yazan: 

Anadolu 
Notlar1 

Yeniele~. · iJ · bin ·. t~yyare ve 45 bin. 
iki ·. ·. hattJ: . harb gemi~i yapdacak 

. ' 
t~~~~ab da · ~a.,ta~hata · tecditl 

, 
~..,.......,..,.--~-

Amerika tayyare filolarmdan biri u._u~ halinde 

Va§ington 24 (a.a.) - Temin edildigi- zemesinin miihim m iktarda 
ne gore, Ruzvelt, parlamentoya tevdi harb zamanmda endiistri seferb 
edecegi hava ve deniz miidafaa progra- nin tacili ve ihtiyat k.uvvetlerinin 
mml tamamlaml§hr. Bu programda bir §ekilde talim ettirilmesi derpi~ 
10,000 i kar a ordusuna ve 3,000 i donan- digi soylenmektedir. 
maya tahsis edilmek iizere 13,000 tay - Programda bundan m aada 
yarenin in§as1, ordu te~hizatmm mo ~ c;ogaltilmas1 ve ezcfunle bali 
dern bir hale ifragr, hava miidafaa mal- £Arkast sa. 9 siltun. 5 
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Adliye koridorlarmda 

Baroya bagh avukatla 
diin i~tima edeceklerdi 
Fakat bu garib 

toplanb 7 
koridor i~tima1 kabil 
kanunusaniye birakdd1 

Adliye koridorunda celsenin a~dmasm1 

istanbul Barosuna mensub avukatlar, 
di.in tekrar i<;tirna ederek, g~en hafta 
cumartesi i<;timamda tamamlanam1yan 
intihab i~lerile me~gul olacaklar. Baro 
Meclisindeki bir azahk i<;in K1hnsh CeJal t denilen §eylerse nihayet ikti~ 

acak zorluklar degildir. Bu l 
YUNUS NADI 

[Arkas' sa. 9 1iltun 6 dal 

Frankistlerin eline ge~en bir ,koyde teslim olan cumhuriyet~iler 
!Y~u~ 6 pcz aahifemizdel 

Yazan: RESAD NURI ve Ali Haydar arasmda rey miisavah ol~ 
I':=============== dugu i<;in yeniden intihab yaprlacak, y~ 
1, • dek iki aza intihabi da tamamlanacakti. 

Bundan ba~ka evvelki cumartesi se<;i 
8 azamn intihabmda kabul edilen ek 
yet etrahnda, ~ekle aid itirazlar tespit 
den bir takririn ruznameye ahnmas1 
bu noktadan hararetli miinaka~alar 
mesi, tahmin ciimlesindendi. 

Saat on dorde dogru ge<;en hafta · 
[Arlccm Sa. 7 autun 6 eta] 



TARil-iDE BUYUI< DE~iZ 
MUHAREBEL 

efrika No. 44 Nakleden: ABIDIN DAV£R 

Salibe Hili I 
Aslanla Giimiistekin 

' 
ha~hlar1n 

miithi!f 
ugrattdar 

KIZtbrmakta kuvvetlerini 
magliibiyete 

ardc1 
bir 

Boy Ieee bir.layette 19 millete mensub de bir arazi kavgastna tutu§up tekrar har· 
a~;hlar kar~1smda Kthc Asian yalmz be giri~tiler. Kthc Aslamn kazand1g1 bu 
ld1. Buna ragmen, onlarla kahraman• harbden en crok istifade eden Bizans lm. 
dogiiserek maglubiyetlere ugrath. Ha<;- oaratorlugu oldu. 
r 1097 de Eski~hir me' · dan muhare- 1 104 te K1hc Asian, kendi yurdunun 

sinde K1ltc Aslant ric'at~ mecbur etti- !sfahana irtibah kalmad1gtn1 gorerek 
. Bunlar, garbi An~doludan Sel<;uk miistakil bir devlet kurdu. Fa kat Hacrl!
·rklerini uzakla~tJrdJklan mada, Bi • Ian buahp Musul Beyile harbe giri~ti. 
s !mparatoru da hniki ve Bur~W.yl Bu arada Bizanshlar ve Venedikliler 
tetmi~ti. <;iinkli, K1hc Aslamn, S1vas Konya Sekuk devletine birhayli zararlar 

'kiimdan Ciimii§tekinle bogu~mas1 ika ettiler. K1hc Asian Habur ~;ayma dii
~hlann i§ini kolayla§tlrml§tl. H~~;hlar- §lip bogulduktan sonra, devleti bir anar§i 
heraber Akdenizde Ceneviz,' Piza, devri gec;irdi. Bu anar~1den gene Bizans 
nedik donanmalan da faaliyete gee;- istifade etti. 

lerdi. 1 097 de Ceneviz ve Piza ge· l l 23 te biiyiik bir Venedik don an -
eri Ha~;l!lan Adriyatik limanlanndan maSl denize ~1kt1, Bizanshlara tabi olan 

naklettiler. 1098 de Cenevizlilerin Korfo adasm1 zapt ve tahrib etti. Sonra 
dtmile Ha~;hlar Suriye sahilini ve ni· 1124 te Ege denizine gec;erek Egriboz, 
et 1 099 da Mrsnhlann miidafaa et· Limni, Midilli, Sak1z ve Rados adalar1• 
ikleri Kudiisii de ele ge<;irdiier; hii· m yagma etti. Oradan Antalya korfezi· 
ahalisini oldiirdiiler. ne gidt>rek Tiirkiye sahillerine akmlar 
udiisii almadan evvel, Antakya m~- yaptJ. Bu hareketler, sadece miisli.iman 

aras1 esnasmda ~ kalan Ha~hlann ve hnistiyan ticaretini ve limanlanm tah
k esirlerini kebab ederek yediklerini rib malcsadile yap1hyordu. 

et ve ish'krahia kaydedeHm (I). Di- 1125 mayrsmda Akkaya dooen Ve • 
daha nefrete deger bir nokta da M1- nedik filosu sonra Hac;h1arla beraber 
a Arab p.artisi Sefi Efdal'in, gonder- Sur kalesine hiicum etti. Kale achktan 

iki M!Slr gemisinin Antakya k1Y1la- teslim oldu. Venedikliler, burada ikinci 
gelerek MlSlrdaki Halifenin, TUrk· bir musteml eke kurdular. Birincisini 1106 
kar§l Ha~;hlara yard1ma haz1r bulun· da Sayda'da kurmu~lardt. Fakat Bizans· 
unu bildirmesidir. Arablar t1pk1, 800 Ia Macaristamn Venedige hiicumlan ii· 
sonra da boyle hareket etmi~ler, met· zerine Venedik donanmasr Adriyatik yo

n olan Osmanh Tiirklerine kar~. ht- lunu tuttu. 
yan devletlerle elele vermi~lerdi. Fa- Krhc Aslanm tahtma oturan Birinci 

Suriye ve Filistinde bunu:n aciSJnl Mes'ud ile Swas Krah Giimii§tekin 1134 
c;ekiyor1ar. te tekrar harbe tutustular. lki Tiirk dev· 
ac;hlar Kudiisii a1d1ktan sonra, Ve- leti . arasmda Bizanshlann tahrikile '"1kan 

ik, Piza ve Cenova §ehirlerinin kendi bu harb. Konya devletini denizden ta • 
ticaretine el uzatmalarm1 ve Suriye mamile ay1rdr. K1bns Val~si 1136 da 

lerinde miistemlekeler kurmalanm asker yiiklii bir filo sevkederek Panfilya 
nd1. 80 gali, 50 tarit ve 70 fiisyeri· sahillerini tarattl ve birkac; kale ile An· 
mi.irekkeb bir donanma hamlad1. 30 talyaYJ aldt. f.k.i Tiirk . hiik~d.a.n ban~· 
enli de Dalma~;ya iskelelerinden geti- nktan ~onra Birind Mes'ud, lmparator 

Venedik donQnmasl, ... J?i~~ hlara MartW!1 Komnenos zamanmda , Biz~UUla 
olan Rados limamn:da, Piza filosile tekrar harbe giri~ti ve imparalloru miithi§ 
1 bir muharebe yaph, batan gemiler· bir hezimete ugratarak kaybetti~i yerleri 
ba~k.a 50 Piza ~ektirisini ele gec;irdi Antalya ile beraber geri ald1. Mes'ud ls-
000 esir aldi. tanbulu da almak azminde idi; fa kat i-

c 
Y ptlwl 

idari tetkikat 

Merkez ve Fatih Belediye 
muhasebecilerinin vazi • 
felerine niha vet verildi 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar, 

idari bak1mdan yapmakta oldugu tet • 
kikler neticesinde, Belediye Muhasebe
cisi Kemalin i§ten el ~;ektirilmesine ve 
F atih Muha,sebecisi Enverin de azline 
li.izum gormi.i§ ve bu karar diin tatbik e
dilmi§tir. 

Belediye muhasebeciligine ~imdilik Ta
hakikuk Miidlirii Zeynelabidin vekalet 
edecektir. F atih muhasebeciligine ise he
ni.iz kimse tayin olunmaml§tlr. Fatih Mu· 
hasebecisi Enver bundan evvel Sanyer 
muhasebeciliginde bulundugu SITada hak· 
kmda bir suiistimal vak' as1 ihl>ar edilmi§ 
ve fakat o zaman yap1lan tetkikat neri· 
cesinde bunun bir suiistimal olmay1p ra· 
kam hatasmdan ileri gelmi§ bir vaziyet 
oldugu kanaatine vanlrm§h. 

Bu defa Kemal ve Enver haklarinda 
verilen son karar bu mesele ile alakadar 
goriilmektedir. Enverin o zamanki vazi· 
yetinin hatah olmasma ragmen Kemal tla· 

rafmdan miisamaha edildigi ve fazla ola· 
rak terfian F atihe na.klolundugu gozonii
ne almarak E111Ver azledilmi§ ve Kemale 
de i~ten el ~;ektirilmi§ bulunmaktadn. Bu 
husustaki tahkikata devam olunuyor. 

Mezbaha Miidiirii Nihad d.a tekaii· 
de sevkedilerek yerine Belediye mufetti,. 
lerinden Y aver tayin olunmu§tur. 

Telti§ler devam ediyor 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 

diin de Giimii§suyu yolunu, F atih kay· 
makamhk dairesini, Atpazanm gezerek, 
tetkikatta bulunmu~lur. Atpazannm vazi· 
yetini gayris1hhi gorerek bilahare esash 
tedbirler ahnmak iizere §imdiden burada 
baz1 tadilat yaptlmas1 hususunda emiJ'Iler 
venni§tir. ~ehrin temizlik ihtiyaclan iize
rindeki tetkiklere de devam olunmakta
du. Bu arada Beyoglu caddesinin diin 
geceden itibaren Ylkamlmasma ba~lan • 
mt§tlr. Bu ameliye her gece devam ede
cektir. Bu karar bilahare diger eadd.el~· 
re de te~mil olunacaktJr. Belediye Re1s 
muavini Lutfi de dun Fatih cihetini v~ 
bu arada bilhassa Malta ~;ar lSlnl tefti 
ederek hurada hulunan bir cigerd,· bir 
bahk~t ve bir de kasab diikkamm pis gor· 
mii~. bunlar hakkmda zab1t varakalan tu
tulmu§tur. 

MOTEFERRIK 

Amerika mallart i~in doviz 
mezuniyeti veriliyor 

enedik donanmas1, 11 00 de Sel~uk kinci Ha~hlar seferi ba§ladt ve Tii11k hii· 
tinin ~ark! Akdeniz iissiibahrisi olan kiimdan, zaferinin !emerelerini elde ede· 
lya limanma da hiicum etti. Zay1f medi. 

filosu muharebeyi kabul etmedi: lk' · H 1 1 • . 
an da onu tahrib etmek imkamm B."~cr. Haf '

1 
•e fer~. • • l k ~ehrimizdeki alakadar makamlarla A· 

d K 
.. "k A 1 k l . V • mncl a~ 1 se en nebcesl o ara merika ticaret atafjesi arasmda iki mem· 

a 1 u~_;u nta ya a esl ene S . F'l' . d h . . h"kA t 1 .. · d f . y d'kl'l M _ unye ve 1 1stm e mstJyan u ume • leket ticaretinin yeni anla§ma esas anna 
ucumlanm e et~I.. ene 1. 1 ~r 1 ler kurulmu~ ve o vakittenberi Hai$hlar gore tanzim edilmesi ic;in yap1lan temas-
dusu tarafm~an rstJrdad e?llml§ ol~n sel gibi Tiirk ve miisliiman ellerine ak- lar sona ermi§tir. . 

ve Y a fa limanlanm gen almak u- v L l 1 d M·· I" 1 1 h Digv er taraftan Am erika maHan ic;m . y f ld 1 maga oa~ ami~ ar 1. us uman ar a r~ . .. . . . 
harekete gec;hler. a ayr a 1 arsa . . 1 d h b k 'k 1 Kambiyo idaresmce dov1z mezumyetl . y d'kl'l nshyan ar arasm a ar e s1 o muyor· d 

ac;hlar, bu kaleyt ene 1 1 ere . . . . verilme~e ba§lanm~tlr. Bunlar an ta -
diler. Venedik Amirali de donan- du. Musul BeYJ ImadeddJ~ Zengi .1 ! 4~ lebleri 1000 dolara kadar olan ve 938 se-

1 1100 b. . 'kA 18 Ve- te UrfayJ Ha-yhlardan gen almca, 1kmcr . aVls sonuna kadar muracaat ede-
1 a !p nmo anununa f . b I d U f T'' k nes1 m J" 

d.. d" Hac;h se en a~ a 1. r amn zaph, ur rek vesikalarm1 Kambiyo idaresine tev-
e on du. T'' kl k k tl kumandanlanmn parlak zaferlerinden hi- di etmi§ bulunanlann muameleleri ik • 

esna a, ur er ta rar UJVVe en· 'd' T'' k d k 1 · 11 · · · 
d. K 1 A 1 G" .. t k' 1 b n n u. ur or usu a emn teme enne mal edilmt§tlr. 

1. IIC ~an umu§ e me a • l"v k 1 • k 1 
k " b' 'tt'f k ~ mu tiinel ac;1p agmt atara duvar an u~ur· Vapur sipar1e. mu ave ena-as en 1r 1 1 a yapmaga • ~ 

olmu~tu. Kudiis Kralhgile Filis· mu~tu. mesi i~in imza aalahiyeti 
lkinci seferde Fransrz ve Alman or· 

Suriye Prenslikleri, §imalden Tiirk- tngiltereye yeni sipari§ edilen vapur-
~e cenubdan Arablann tazyikile iki dulan, binlerle ve binlerle yaya asker • lara aid sipari§ mukavelesi tetkik edil • 
rasmda kalm1§ti. lki Turk kuman- den baska 70,000 mhh §Ovalyeden mi.i· mi§, iktlsad Vekiline mukaveleyi imza 
Hac;hlann ardct kuvvetini Kmhr· rekkebdi. T rakya ve Bizans yolile Suri- igin salahiyet verilmi§tir. Mukavele haf-

k
. ..th. b1·r magvlubi- yeye giderken Almanlarla Bizanshlar ta iginde imzalanacaktlr. 

enarma <;e 1p mu I§ 1 f k k 1 k' 1 1 .. •• 
u!:!:rattl1ar. 160,000 ki§iden birka<; arasmda gii iinc a at an 1 va a ar o - Antebin kurtulu§ gunu 
~ 1 du. Alman ordusu F rikyaya vannca, Bi-~i Tiirk k1hclanndan zor kurtu a • K I BugUn Eminonii Halkevinde Antebin 

~ A rinci Mes'ud, dii.,mana saldnd1. ra k 1 1 e Sinobdan gemilere binip vru- ~ kurtulu§unun senei devriyesi ut u a • 
kasma gecebildiler. Miisliiman or- Konrad bu Ti.irk duvarlanm gCi$emiye- nacaktlr. 
150,000 ki§ilik ikinci bir Ha~h rek geriye lstanbula dondi.i. F ranslz Krah Asker ailelerine yardim 

nu Toros ge~;idlerinde yakaladtlar, Lui, Tiirk ordusunun korkusundan kara· ...tsker ailelerine yardlm kanUl'iU hii • 

b. h b d dan p;idemiverek deniz kenanm takib etti. ku''mlerl·n1·0 tatbt'k ~eklini gosterir bir ta-
il~ gece si.iren 1r mu are e e -. 

1 b I Bizans ve italyan gemileri yah boyunca limatname baz1rlnmaktad1r. Talimatna • 
n temizlediler. stanbulda u unan 
000 

Almandan miirekkeb olan ilerliyerek ordunun ia§esini temin ettiler. meye gore, Belediye enciimenleri yar • 
• Alman ve Frans1z Krallan, Antalyada d1ma muhtac asker ailelerinin bir liste-
rl1 ordusunun 1 0,000 ki~isi deniz.- et 'kt b 
Y 0 k birle~tikleri zaman ordulan 10,000 kisi· sini yapacak ve muaven ID1 an ura-
riye Jimanlanna gitti. 90,00 J· ye inmi~ti. Bunlardan bir kt&mr Rum, 1- da tespit edildikten soma bu para, salma 
nya Ereglis.inde son neferine ka· talyan ve FransJz gemilerile Filistine, ~;o- suretile mahallelerde ve koylerde vakit 

ha edildi (II 01). Ne yazlk ki iki i'{u da kJyJdan Antakyaya gitti. Hac;:h • ve hali miisaid olanlardan tahsil oluna
k. Klltc Aslanla Giimii~tekin, 11 02 Jar, $am1 kusattJlarsa da Musul ordusunun caktlr. 

Zl·raat kongreaine iS,tirak edegeldigini haber almca, ~am Trablusu • 11 Haydar Alpagot tarlh!nde llOYle 
c:Rivayetlere inanmak Hiz1m gelirse 
rdusu insan y!yecek blr va.zlyette 
ordu. Bir gece Boemond'un TUrk 
1 kebab ett!rerek §~lere talttlrdi~l 
. otra.nto prensi, yapt1~1 yamya.m· 
uslugun onunli alacak blr tedblr dl-
ett!.• 
m Ali Haydarm anlatt1~1 r!vayet. 
klkattlr. Ha!;ll seferler!nden bah • 
arb eserler!nde bu fac!ala.rdan ba
du. Antakya muha.sara.sma ~t!rak 
chaoo le Pelerin (Ha.CI R~arl adll 
tlyan c:Antakya ~arklSb diye bir 
azm1~t1r. Bu destanda den!liyor k!: 
r, yiyecek kztltgmdan ~ikiiyet ettt
r Z'Ermtt onlara §U cevab1 verdi: 
idin, oraya atllm~ alan oZU Tilr~
. Tuzlamr ve pi~iriltrse onlan yl· 
tz. Tii.rklertn derilert soyuldu, 
n ~ikartldt. Etlert ha~lama ve kt-
yaptldl. Bunlarl yedtler amma btr 
kmek bulamadtlar.,. Enstitli aza
. Franck Brentano'nun cHa!;hlan 
i.o.!n 57 • 58 inci .sahUelerinden. . " 

na kadar kac;arak oradan Avrupaya git- cek istanbul heyeti 
mek iizere gemi.lerine bindiler ( 1148). Ziraat Vekaleti tarafmdan dun Vi -

1169 da Bizans donanmas1 222 gemi- layete gonderilen bir telgra~a b~~k 
den miirekkeb ve Mavrikios Moresios ku· ziraat kongresine gidecek ztraatc;ilerm 
mandasmda oldug~u halde, Sur limanma koylU elbiselerile geldikleri takdirde 

muhabbetle kar§Ilanacagl alakadarlara 
geldi. Ha~;hlan Akkadan Dimyata ge • 

k kl bildirilmi~tir. 
~;irdi. Fa kat Turk gemicileri ate§ ay1 a- Kongreye ~ehrimizden i§tirak edecek 
rile hiicum ederek Dimyattaki donanmayJ olan istanbul Ziraat mudiirii Tahsin, 
k1smen yaktilar. Hac;:l1lar c;ekilmege mec- Ziraat Odas1 murahhas1 Necati, <;ic;ek
bur oldu. ikinci Hac.h seferinde F ransrz· ~;iler cemiyeti reisi Sad1'k ve Halkah Zi
lann yah boyunu takib etmeleri ora?aki raat mektebi profesorleri dun a~amki 
Rumlugun daha kuvvetlenmesini ve Ita!- trenle Ankaraya hareket etmi.§lerdir. 
yan ticaretinin bu sulara ya)'l1masml te· GOMROKLERDE 
min etti. Bir yanmadada oturan Selc;uk
lular ic;:in, dii§mam denizde kar§llaYJp ka· 
raya <;tkmasma mani olmak lazlmken do
nanmasrzhk buna mani olmu§tU . 

.Urlcaft I'CU'), 

Y eni Ba§miidiir 
Gii.mriik Bll§miidiir vekili Medhinin 

bu vazifeye asaleten tayini diin kendisi
ne teblig edilmi.§ti.l\ 

• • • t1 aret1 

Yunanistanla aram1zda 
bir mukC\ vele pro.iesi 
Atinada parafe edildi 
Yunanistan ve Bulgaristanla baytari 

i§ler hakkmda mi.izakerede bulunmak ve 
bu i§ler hakkmda bir mukavele projesi 
haz1rlamak iizere Atina ve Sofya'ya git

mi§ olan Ziraat V ekaleti Baytar dairesi 
Reisi Sabri Okutmanla miitehass1s m.ii
§avir Cevad Akkel'Illan, diin ~ehrimize 
donmii~lerdir. Murahhaslar, Ziraat ku
rultayma i§tirak etmek iizere bu ak~am 
Ankaraya gideceklerdir. 

A tina' da yaprlan toplant1ya Sefirimiz 
Ru§en E§ref ba§kanhk etmi§, her iki ~a
rafm murahhaslan toplanhda hazrr bu· 
lu_nmu~lardu. Bir miiddet devam eden 

miizakere neticesinde yap1lan mukavele 
projesi parafe edilerek hlikumetlere tev
di edilmi~tir. 

Projenin hedefi, hayvan tkaretini ko
layla~tmnakhr. Y unanistanla hayvan ti
caretimiz oldukcra ehemmiyet1idir. Yu -
nanistana yaphglmlz ihracatln en miihim 

hsmm1 hay-Van te~kil etmek:ted1r. Yunan
hlar bizden senevl 100,000 - 150,000 
koyun, yirmi, otuz bm miktannda biiyiik 

hayvan ahyorlar. Bu hayvanlar T rakya 
ile Ege mmtakas1 ve Akdeniz havzasin-
dan sevkedihr ektedir. Yunanhlar bade • 
rna Karader.iz mmtakasmdan da hayvan 
alacakl ardrr. 

Bu miizakerelerden evvel Baytar U
mum Miidiirii, Ege ve Trakyada hay • 
van tiiccarlarile giirii~mii~tiir. Y ap1lan 
mukav~le projeleri teoknik i~lere temas et
mektedir. Eskiden Yunanisbanla aram1z~ 

da baytari mukavele olmad1~ i<;in sevki· 
yat baz1 srhhi manialara maruz kalmakta, 
bu yiizden de ti.iccar ziyana dw;ar olmak· 
ta idi. 

Diinkii hava 

Denizlerdeki f1rbnaya 
dair maliimat gelmedi 
Son zamanlarda ~;ok fena giden ha

valara mukabil diin 1stanbullular hi~ 
iirnid •etmedikleri fevkalade bir hava 
i~inde gozlerini a!;mi~larchr. Sabah1n ilk 
saatlerinde kesif bir sis §€hrin iiz~rini 
ortmi.i.§ olmakla beraber, iyi bir havamn 
ba~lachg-t anla~rhyordu. Nitekim ~ok 
gegmeden yazdan kalma bir giine~ or • 
tabgr lSittl. Lakin ogleden sonra hava 
gene birdenbire bozarak bulutlar tek -
rar gokyiiziinii orttii ve giine§ kayboldu. 
Ye~ilkoy Rasad merkezinin diin vuku 

bulacag-tm haber verdigi Karadeniz ve 
Ege denizindeki futmaya aid bir malft
mat gelmemi§tir. Sabah ~ehrin iizerini 
kaphyan kesif sis, bilhassa Marmarada 
seyriiseferi durdurmu§tur. Sis, Bogaz • 
da da seferlerde rotarlara sebebiyet 
vermi~tir. 

Bogazda, ~irketi Hayriye vapurlan 
sabahleyin ilk iki seferi yaptlktan son· 
ra saat 10,30 a kadar sefer yapamami~
lard1r. 

Avrupadaki kr§ dolayJsile Avrupa 
ekspresi diin de saat 12 de gelebilmi§tir. 

konomik · ti are 
heyeti kuruldu 

maddelerlne aid 
raporlar1n tetkik edil-

aslantyor • 
me.s~ne 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 
1star';u1da hayat pahahbg1 isinin mevcud 
resmi elemanlar ve memur dii~iincesile e
sash bir &ekilde yiiriimiyecegine kani o
larak ve kanunen kendine verilmi~ hak
lardan istifade ederek bir Ekonomik lsti

~are heyeti kurmu§tur. Otedenberi §ehir 
i~lerinde bilgileri ve halen alakalan bu· 
lunan zevattan miirekkeb olan bu heyet 
~oyle te~ekkiil etmektedir: 

Eski Konya Valisi Hiisnii, Sefirler
den Galib Kemal, eSiki meb'uslardan Re
.;cJ -~~ffet, eski Sehreminlerinden Onera· 
tor Emin, eski ,Sehreminlerinden Meh • 

med Ali, Tiirkofis Miidi.irii Cerna! Ziya 
ve P :-lediye ikhsad Miidiirii As1m Sii
reyya. 

Heyet yarm ogleden sonra Belediyede 
ilk toplanhsm1 yapacak ve bu ilk toplan· 
hya Vali riyaset edecektir. 

Bu heyete bir hamhk olmak iizere !s
tanbu!da ya~ahk maddelerinin ni~;in pa· 
hah oldugu hakkmda esash tetkikler ya· 
prlmJ~hr. Bu husustaki raporlar heyete 
verileeektir. 

Heyetten kl&a bir miiddette ~ok istifa
de eclilecegi iimid edilmdctedir. 

SEHIR ISLER/ 

tn,aabn kontrolu 
Bundan bir miiddet evvel Beyoglun • 

da Harbiye caddesinde yap!lmakta olan 
bir apartlman, birinci kat! in~ edildigi 
s1rada ~okmii§tii. Tetkikat neticesinde 
bu vaziyete beton k1snnnm muayyen 
zamanda doktUriilmemi§ olmasmm se· 
'bebiyet verdigi anla§llnu§tll'. Yeni in
~aatm sllo kontrol altmda bulundurul • 
masr ve bilhassa beton klSlmlarm za -
zamanmda doktii.riilmesi liizumu ala • 
kadarlara bildirilmi~tir, 

Tamir faaliyeti ba§hyor 
~ehrin muhtelif semtlerinde tamir o

lunacak yollar i~in yiiz bin lirabk tah· 
sisat te~ip. edil~ ve bu p.ara ihtiyac 
nisbetinde belediye §ubelerine taksim 
olun_arak kendilerin~ gi:inder~lmi~tir. Bu. 
vaziyet kar§rsmda her tarafta birden 
tamir faaliyetine gec;ilecektir. 

Beyaz1dda istimla edilecek 
olan Satiye binas1 

Satiye §irketinin Beyaz1dda bulunan 
binasmm Belediyece menafii umumiye 
namma istimlakine karar verilerek bi -
naya altmt§ bin lira klymet takdir olun
mu§ ve karar §irkete teblig edilmi§tir. 
~irket, isti.mlak bedelini kabul eyledigi 
takdirde muamele hemen tekemmiil et
tirilecek, aksi takdirde bu para yiizde 
yirm.i fazlasile bankaya yatmlmak su
retile kanuni muameleye tevessiil olu
nacakhr. 

ONIVERSITEDE 

Avrupa ve memleket seya
hatlerine ~1kacak talebeler 

Milli Miidafaa v ekili diin Yiiksek ikhsad ve Ticaret mektebi 
talebelerinden 35 ki§ilik bir kafilenin 
samestr tatili miinasebetile Avrupaya 
gidecegini, bunun ic;in Ba§vekaletle tk
trsad Vekaletinin de yardtmda buluna
cagmt yazmi§bk. Ayni mektebin son 
s1mf talebeleri, her sene oldugu gibi, 
bu yJlba§l da Anadoluda bir tetkik se
yahatine <;1kacaklardrr. Gencler, evve -
la Ankaraya gidecekler, seyahatlerini 
cenub vilayetlerinden sonra Hataya ka-

Ankaraya gitti 
iki, iic; gUn evvel §ehrimize geldigini 

yazdtg1m1z Milli Miidafaa Vekili Gene
ral Kaz1m Ozalp, dUn ak~amki trenle 
Ankaraya gitmi§, istasyonda istanbul 
Kumandanh~ ve Vilayet erkam tarafm
dan ugurlanmJ§tlr. 

Kazrm Karabekir de gitti 
Emekli General Kaz1m Karabekir tek- dar temdid edeceklerdir. Donii§te tz · 

rar Ankaraya gitmi§tir. mire ugrapmasr da mukarrerdir. 

ikbsad mektebi mezunlar1 cemiyetinin kongresi) 

tktasnd mektcbi mezunlan cemiyetinin diinkii kongresinden bir intiba 

Yiiksek 1ktlsad ve Ticaret mektebi 
mezunlar1 cemiyeti diin ogleden sonra 
saat 16 da Beyoglunda Parmakkapida
ki cemiyet merkezinde senelik kongre
sini akdetmi§tir. 

Evvela h€yeti idare raporile mura • 
krblar raporu okunmu§, kabul edilmi§
tir. 

Bunu miiteakib miizakerelere gec;ile
·,rek_; bir tktlsad mectn.UASl ~kar'llmaSl 

ve muhasibler birliA'i te~kili ~ile yeni 
idare heyetinin me§gul olmaSl 'karar al
tma ahnmi§tll'. 

Miizakerelerden sonra intihab yaptl
nu§, riyasete yeniden Tahsin Hamdi 
YaZICloglu, azahklara: mvi Ziya Yenal, 
Samiye Anasal, P&tev Nuregiin ve Ce
lal Ozi§, yedek azahklara Fuad Somay 
ve Niyazi, murak1bhkl'8ra Nedime, ts -
mail Nihad ye Y.edad s~ilmi§.Ierdirto 

Siyasi icma 
italya Fransa ile 
anJasmaSJDl bozdu • 

Ill talya dort sene evvel Fransa ile y D ml§ oldugu anla§mayl feshetti 
Romaya gel en yeni F rans1z biiyi.ik 

~;isine §imdi resmen bildirip artrk tama 
le serbest bulundugunu anlatmr~hr. 
best olmaktan maksad1 Umumi Ha 

33 senelik miittefiki Almanya ile A 
turya - Macaristam h1rak1p bunlara k 
harbetmek i~;in lngiltere ve F ransa 
yaptlg1 pazarhk esnasmda yani 1915 
nesindeki gizli Londra muahedesile k 
disine yaptlan vaidlerin Fransa taraf1 
dan ifa edilmemi~ saydJgml resmen 
dirmektir. 

Binaenaleyh !talya bu vaidlerin if 
i~;in T unustaki ltalyanlarm daha be§ 
sene as1l tabiiyetlerini muhafaza etmel 
ve F ransrz tabiiyetine girmege icbar e 
memeleri ve T rablusgarbm cenubund 
r;ollerden bir k1smmm ftalyaya terki 

Franstz Somalisi hududunun 1talya 
(Eritre) miistemlekesi lehine tashihi g 
F ransamn gosteri§ oldugu miisaadel 
arhk gayrikafi saymaktad1r. 

Demek oluyor ki ltalya gerek 191 
gerek daha sonra 1918 de !ngiltere 1 
Fransamn kendisine yapml§ oldukl 
vaidlerin yeni fedakarhklarla ifa edilm 
sini istiyor ve bu talebleri is' af edilmedi 

ere F ransa ile uzla§maga ve lngiliz - lta 
yan anla~masma mi.imasil bir !talyan 
F rans1z anla§ffiasr akdine yana§lmyaca 
gm1 anlabyor. 

M. Mussolini; fngiltere ve Fransan 
Umumi Harbdeki mezkur iki muahed 
ile !talyaya yaptlklan taahhi.idleri i 
etmi§ gori.inmek i~;in dort be§ sene on 
lngilterenin lngiliz Soma1isi garbmda 
Cuba nehri ha valisinde ve F ransanm d 

Trablusgarb cenubunda gostermi§ oldu 
lari miisaadelereden asia memnun olma 

d1gmr suas1 geldik<;e her zaman ihsas e 
mekten geri durmamr~ti. 

Lakin gozi.i iki bin senelik eski v 
biiyiik bir imparatorluk olan Ha.be§ista 
zaptetmekte oldugundan kendisine lngi 
lizlerin ve F ranSIZlann pe§ke§ c;ektikle 
<;ollerle muvakkat bir zarnan iktifa etmi 

ti. ,Simdi Habe~ diyan bir ltalyan impa 
ratorlugu olup lngiltere ile F ransa da 
ahiren 1talya Kralmm ayni zamand 
I-Jabe§istan imparatoru oldugunu resme 
tammJ§ olduklanndan bu mesele tama 
mile halledilmi§tir. 

hte ftalya Umumi Harbde kendisin 
vadedilen arazi fedakarhklanmn hesabm 
F ransadan sormak i~in en miinasib zama 
mn gelmi§ olduguna hiikmederek 1935. 
senesi iptidasmda M. Mussolini ile Ro 
maya gelen Fransamn eski Ba§vekil v 

Hariciye Nazm Laval arasmda akdolu 
nan anla§ffiayr feshetmi§ oluyor. 

ltalya §imdilik lngiltereden yeni bir§ey; 
istemiyor. Ciinki.i ge<;en nisamn on altr .,. 
smda Romada akdolunup ahiren tasdi!Q 
edilerek tatbik mevkiine konulan lngiliz• 
ltalyan anla§masile ltalya Akdenizde, 

Afrikada ve Arabistanda mlihim menfa• 

atler temin etmi§tir. ,Simdi biiti.in dii§i.in• 
cesi Akdenizde ikinci planda kalmaga. 
raz1 olan lngilterenin !spanya meselesin-< 
de de Franko tarafmm muhariblik hakkmi 

tamml§ gibi italyamn davasma miisaid 

hal ve harekette bulunmasmi temin etmi~ 

oldugundan !ngiltereye dokunmak iste• 

m1yor. 

Fran sa ile Umumi Harbin hesablari 

bile temizlenmemi§ addederek italya Pa-< 

ris kabinesinden bir ~ok taleblerde bulu .. 

nacaktJr. Bu taleblerin T unusa ve Fran .. 

s1z Somalisine aid olacag1 §iiphesizdir. 

Lakin Korsika ve Savoa iizerinde rsrar 

eylemesi ~Uphelidir. Bunlara mukabil 
F ransadan ha§ka fedakarhklar istiyebi • 

lir. FranSIZ!ar bu ta1eblerin Suriye man o; 

das1 gibi §eyler olacagm1 tahmin ettikleri 

vakit vakit deveran eden §ayialardan an

la~rhyor. Lakin ltalya, boyle bir emeH 

olmad1gm1 her zaman kaydetmi§ti. BelkJ 

ftalya Afrikaya ve Akdenize aid Fran -1 

sadan mi.ihim arazi koparmakla iktifa e

decektir. Frans1z devlet adamlan ve mat

buatr F ransa topragmdan bir kan§ yerin 

bile harbsiz terkedilemiyecegini beyan et· 

mi~lerdi. Simdi !talyan matbuab da ltal

ya istedigi yerleri harben de almaga ha· 

z1r ve muktedir oldugunu yaz1yorlar .. 

Vaziyet ~ok ciddi demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

==c=~ m h u r'i yet 
NUshaSl 5 kom!Jtur. 

Abone ~eraltl' { Tnrktye Harte 
Y • icin •em 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
AJtJ ayhk 750 • 1450 • 
Ce ayhk 400 • 800 • 
Blr ayhk 150 • Yoktm 



<;eklerle Polonyahlar 
aras1nda yeni bir mesele 
<;ekoslovakyada 

memleketten 
almalar1na 

bulunan Polonyablar cebren 

~1kardmakta ve ma~larlnl 

miisaade edilmemektedir 

Katovi<; 24 (a.a.) - Pat aians1 bil • 
diriyor: 

den idame etmek istemektedir. 
Polonya selirinin protestosu 

Prag 24 (a.a.) - Polonyapm Prag 
sefiri, Silezya hudud mmtakasmda hadis 
olan vaziyeti Cek Hariciye Nazm So -
valkovski nezdinde diin protesto etmi~-

Cieszyn Silezyasmm Cekoslovakya'da 
kalan k1smmda Polonyahlara kar~I ~im
d1ye kadar goriilmemi~ ~ekilde yeni bir 
§iddet ve mukabelebilmisil politikas1 ta
kib edilmege ba~lanmi§hr. Hududu ge • tir. 

Sefir, $ovalkovski'ye verdigi bir muhc;en tardedilmis Polonyahlann miktan 
tJrada baz1 miisellah Cek gruplarile Ce-

giin g~tikc;e artmaktad1r. Hukiim siiren koslovak matbuat ve radyolannm Polon-
~iddetli soguklara ragmen memleketle- ya aleyhindeki faaliyetleri iizerine Cek 
rinden kogulanlar, e§yalanm, hatta elbi- hiikumetinin dikkatini celbetmi& ve bu fa 
selerini yanlarma alamamaktadular. Bu aliyetlerin resmi beyanata tevafuk etme
gibilere Cekoslovakya topraklanm ter • digini kaydettikten sonra derhal bunlann 
ketmek ic;in ancak birkac; saat miisaade oniine g~ihnesini istemi§tir. 
edilmektedir. Komiinist partiler dagrtrldr 

Polonya ekalliyetinin miiesseselerine Prag 24 (a.a.) - Namlar Meclisi, 
ve liderlerine kar~I birc;.ok tedhi~ hareket· noel tatilinden evvel diin oiHeden sonra 
leri yap1ldigt haber verilmektedir. Cek yaphg1 toplantida, biitiin Cekoslovakya 
tedhi§';i c;eteleri bomba ve tiifek kullan· arazisi iizerinde komiinist partisinin ve 
maktadular. te§kilati kapatllacak, mallan miisadere 

Cek matbuatJ, Polonya Silezyasindaki olunacaktir. Komiinist meb'uslar da 
vaziyet hakkmda yanh~ haberler ne$re- meb'usluklanm kaybetmektedir. 
derek hiikiim siiren heyecanh havayr kas· elnm nevv n 1 Y touC ?agi 
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issiz 
' 

ingiliz Filistinde yeni 
• • • • •• • • 
lf~ISIDID numayifl hadiseler oldu 

Ameleler, istida ile Kral- Asilerden 15 kifi oldii, bir 
dan yard1m istediler ~oklar1 da yaraland1 

Londra 24 (a.a.~ Birka9 giinden -
beri Londrada giiriiltiilii nfunayi§ler 
tertib eden tahminen 50 i§sizden mii -
rek ayni grup diin de Kralm sarayt o: 
niinde noel bayramma mahsus husus1 
yardxm talebinde bulunmu§tur. 

!§sizler, Krala bir istida vermek ni -
yetinde idiler. Kendilerine Krahn Lon
drada bulunmadx~, ceva'b1 verilmi~tir. 
fizerlerinde cnoel yarduru istiyoruz, i§ 
ve ekmek istiyoruz, ilbareleri yaztlt a
fi§ler ta§Iyan i§sizler grupu saraytn par
rnakhklan oniinde tevakkufa davet e
dilrni§ ve yalmz i~lerinden biri saraya 
kabul edilerek Krala hitaben yaZlh bir 
istidayt Krahn katiblerinden birine 
tevdi etmi~tir. 

Bu istidada, biitiin Londra ve !ngil -
tere i§sizleri namma, i§sizlere ve ailele
rine noelde hususi bir para yardtmmda 
bulunmalar1 ic;in Krahn naztrlarma e

ir vermesi taleb edilmekte idi. !stida-
a ayni zamanda bugiin Bukengham 
arayma miiracaat eden rnurahhas he
etin komiinist partisinin himayesi al-
mda son giinlerde te§ekkiil etmi§ olan 
§Siz ameleler grupuna rnensub 100.000 
i§iyi temsil ettigi 'kaydedilmi§tir. !s -
idayt tevdi ettikten sonra ameleler hi9 
ir hadiseye meydan vermeden uzak -
s.mu~lardtr. 

Balbk devletlerile lngiltere 
arasmda bir pakt 

Stokholm 24 (a.a.) - !sve9, Danimar
' Norvec; ve F inlandiya hiikiimetleri 
niz silahlanm tahdid gayesile ingil -
re hiikiimetile bir pakt akdetmi§ler • 
r. 
Bu pakt, 31 birincikanun 1942 tarihi
kadar mer'iyette kalacakbr. 

isve9, Danimarka, Norvec; ve Finlan
ya hiikiimetleri bu muahede ile 45,000 

dan yukan ve 17,500 tondan a§agt 
hh yapmamagt taahhiid etmekte • 
ler. Bu muahede, ingilterenin evvel
Almanya, Polonya ve Sovyetlerle ak
ttigi anla$malar esnasma miistenid -
. Muahede, Londrada miimkiin ol • 
qu kadar siiratle tasdik edilecektir. 

ir lngi.liz tayyaresi dii~tii 
ombay 24 (a.a.) - Manchester is -
deki ingiliz kruvazoriine aid bir de

t tayyaresi, denize inecegi esnad>a te
n tellerine taktlmt~, miirettebatm -
iki ki§i olmii~ ve bir ki~i yaralan

br. 
almz tayyarenin pilotu rniilazim 

'ffith, denize atlamak suretile haya
kurtarmr§hr. 

aponlar yeni bir taarruza 
ge~tiler 

ndra 24 (a.a.) - Daily Herald ga
sinin Hong - Kong'dan Cigrendigi • 
ore, Japonlar, cenubi <;inde yeni bir 

~ruza gec;mi§lerdir. Japonlar bu mii
betle Bakhoi limanma birka9 saat 
n §iddetli bir bombardtmandan son
sker c;tkarmislardtr. 
, sir, sHahlarmi arbr1yor 
hire 24 (a.a.) - Harbiye Nezare -

Kahire 24 (a.a.) - Ehram gazetesinin 
Filistinden ald1g1 'bir habere gore, ev -
velki ak§am !ngiliz kuvvetlerile asiler 
arasmda bir c;arpi§ma olmu§tur. 

Asilerden 15 ki~l olmii§, bir~o1dan da 
yaralanmi§tlr. 

Asi kuvvetler kumandanh~, halk1 
umumi grev ilan etmege davet etmi§tir. 

ltalyan askerleri aleyhine 
yapllan nfimayi§ 

Montevideo 24 (a.a) - Otokarla §e

hirde gezmekte olan cEugenio Disa -
voia• !talyan kruvawriine mensub bah
riyeliler balk tarafmdan 1shk ve yuba 
ile kar§rlanmt~br. italyan bahriyelileri 
otokardan inmi§ler ve polisin mi.idaha
lesine kadar tezahiirciilerle d6vii§mii§ -
lerdir. 

Pe§tede intihar eden 
Yahudiler 

Budape§te 24 (a.a.) - imredi hiiku -
metinin Yahudi aleyhtan kanun proje
sini ne§retmesinden sonra gec;en 24 sa· 
at i~inde, profesi:ir Liberman'm intiha
nm, ikinci bir intihar daha takib et • 
mi§tir. Budape~te Yahudi cemaati hu -
kuk mii§aviri 64 ya~mda doktor Geza 
Donbovari kalbine bir kur§un stkarak 
intihar etmi§tir. Btrakhgt mektubda, 
kimseye borcu olmadrgm1 ve Yahudi 
kanunu dolay1sile hayab terketmekte 
oldugunu 'bildirmi§tir. 

Macar •· Ukrayna hududunun 
tahdidi 

;iust 24 (a.a.) - Ne~redilen resmi bir 
teblige gore, Macar - Ukrayna hududu
nu tahdide memur komisyoriun diin 
Korolovo - Nad - Tisu'da yapbg1 miiza-
kereler esnasmda, Macaristan tarafm -
dan da teessiis etmesi §artile, Ukray -
namn demiryolu miinakalabm yeniden 
tesis edecegi bildirilmi§tir. Macar he -
yeti, <:evabrm hiikiimetinden gelecek 
talimata intizaren tehir etmi§tir. 

miidafaa meclisince tasdik edil -
olan be§ senelik silahh kuvvetleri l 

a programmm tatbikma ba~la -
bildirilmektedir. Yakmda Kahire -

silah fabrikasmm in§asma ba§la-

Yazan: 
VIKI BAUM 

Ziraat kongresi 

Kongre Biiyiik Millet 
Meclisinde toplanacak 
Ankara 24 (Telefonla) - Oniimiiz -

deki salt giinii toplanacak olan biiyiik 
ziraat kongresinin haz1rhklan ikmal e
dilmi§tir. Kongrenin Halkevi salonun -
da toplanmast mukarrerdi. Fakat sale
nun dar gelecegi dii§iini.ildiigiinden ic -
timam Biiyiik Millet Meclisinde yaptl -
mast kararla§hrtlmt§br. 

Kongre, sah giinii saat 11 de Ba§vekil 
Celal Bayann miihim bir nutkile ac;t -
lacakhr. Kay kalkmma kongresinin top
lantrsr vesilesile Ankaraya koylii kafi
leleri de gelecektir. 

Kongre devammca §Chirde tezahiirat 
yaprlacak, toplantrlar olacak, konfe -
ranslar verilecek, zirai filimler gosteri
lecek, ziraatgiler ve koyliiler tarafmdan 
geceleri fener alaylan yaprlacaktrr. 

As1lsiz bir haber tekzib 
olunuyor 

Ankara 24 (a.a.) - 21 birincikanun 
tarihli Haber gazetesinin iic;iincii sahi -
fesinde ve ikinci siitununda Ankaradan 
telefonla verildigi kaydile ve N evyork 
sergisine gidecek bir memur ba~hgile 
ne§redilen haberin kiilliyen asrls1z ol -
dugunu beyana Anadolu Ajans1 me -
zundur. 

Ebedi ~efin an1d kabri . . 
proJeSI 

Ankara 24 (a.a.) -!era Vckilleri He
yeti, Ebedi ~ef Atatiirkiin amt kabri 
hakkmda komisyonca hazrrlanan ra • 
porlan tetkik ve miizakereleri rc;m 
C. H. P. Grupuna tevdiine karar ver -
mistir. 

V ekiller Heyetince verilen 
kararlar 

Ankara 24 (a.a.) - Adana, Kastamo
nu ve Ma~atya belediyelerine aid taadiil 
cetvellerinde yap1lmas1 gereken degi -
§ikliklerin tasdiki ve Uzun'koprii hiikii
met binasmm emaneten im;ast !era Ve
killeri Heyetince kararla§bnlmr~ttr. 

Litvanya • Almanya 
miinasebah 

Kaunas 24 (a.a.) - Litvanya ajanst 
bildiriyor: 

Ba§vekil Miromas, hiikiimetin prog -
ram1m meb'usan meclisinde izah ede • 
rek Litvanyanm hiir kalmak azrnini 
ilan etmi§, diger her hangi bir devletin 
vesayeti altma girmeyi §iddetle reddet
rtli§ ve yakmda bitarafhk kanununun 
kabul edilecegini bildirmi§tir. 

Ba§vekil, Memel hakkmda Almanya 
ile yaprlan son temaslan da anlatml§tlr: 

Bu izahata nazaran Litvanya hiiku -
meti §imdiye kadar biiyiik tavizlerde 
bulunmu§ ve Memel statiisiiniin tefsiri 
ic;in mii§tercken miistacel bir tarz1 hal
le miiracaat edilmesini teklif etmi§tir. 
Litvanya hiikiimet azasmdan birisi icab 
eden izahatta bulunmak iizere Berline 
gitmege haztrdir. 

( KISA HABERLER ) 
* VA§INGTON, 24- Relsicumhur Ru~

velt, istifa eden Daniel Ropekr
1
'ln,.y:rix:e Tl

caret Nazrrl!~ma Harry Hop ns 1 aym ey-
lem!~tlr. . * PARis, 24 _ Polonya Hanciye ~azm 
Bek ile refilms!, Noel bayramlarrm ge~;armek 
ti.zere dun ak.\;am Montecarlo'ya gelml§ler-

dir. lk L"k * pARiS 24 _ Fransa, Bel<; a ve u -
semburg ar~smda 1939 senesl ~<;In yeni lllr 
ticaret anla~masl parafe edilmr~tlr. ~u an
Ia~ma muc!bince ~imdikl muah_ede brr sene 
miiddetle bazi tad!lat ile temdtd olunmak-
tadtr. B j'l • * SOFYA, 24 _ Maliye Nazm o I o., 
1939 bti.~esini Meb'usan Mecllslne tevdi et
mi§t!r. Bii~ mti.tevazindir ve 7 m!lyar 729 
m!lyon Ievaya ballg olmaktadrr. Ge<;en se
neye nlspetle 405 m!lyon ~azladrr. * VAI;liNGTON, 24 - I~sizligi a~altmak 
!<;in Amerika hti.kumetinin sarfettrg! gay
retlere ragmen Amerikada daha 10 m!lyon 
i~siz oldugu son lstatistiklerden anla~Ilmak
tadtr. * VAR~OVA, 24 - Reisicumhur son za
manlarda Polonyaya ilhak edllmill olan Ja
vorzyna'ya gitmi§tir . 

Terciime eden: 
HAMDI VAROGLU 

ATATURKTEN HAdiseSer 

Kurnaz 
temiz ada I-IATI RALAR. VE iBRETLER 

-2- irka~ giin evvel, 
yet'in ba§makale 
Fazd Ahmed A Saltanab nas1l atm1~b? min dii§manlarmt yurdun 

de, ince ve kahn damarla 
ceyrelerinde mikroskopla 
Zim geldigini telkin eden 
canb ve dogru yaz1larm 
ne§retti; bize aydmhk tahl 
tiin vuzuhu i~inde gosterdi 
huriyetin dii§manlart, yaln 
laka, ona dJ§anda ve i~erid 
fetini belli eden kimseler 

«Saltanat 
alm1sb. • 

hakimiyeti; 
~imdi de 

onu kuvvetle hanedan 
millet o hakimiyeti 

eli11e <Licii>> keqdi kuvvetile 

Onu ilk defa, Kastamonudan Anka
raya geldigim zaman, 1922 marhnm bi
rinci giinii, Biiyiik Millet Meclisi kiirsii
siinde, n rniihim tarihi nutuklanndan bi
rini soylerken gormii§tiim. Bir mart o za
manlar mali senemizin ba§tydi. 0 giin 
ge~en bir ytlm muhasebesile gelecek ytlm 
tasavvurlan anlatihrdr. Ba§mda koyu 
sincabi renkli bir kalpak, mtmda haki 
renkli bir aVCl eJbisesi, oniinde bir tutam 
kag1d; tkhm ttkhm insanla dolu salonun 
mat I§Ikh havas1 i<tinde mat bir sesle ve 
sesine gozlerinin mavi <takt§lanm da ekli
yerek konu§uyor. Bu sesin hem motorii, 
hem freni var. Hamle yapmay1 da, ye -
rinde durmay1 da bilen bir ses. 

*** 
Onu o giin, ne yakm ne uzak, bir sa

lonluk mesafeden goriiyordum. Kendisini 
c;ok yakmdan gorrnekligim de, ondan bir 
ka<t hafta sonra, tesadiifen gene Mec!is 
binasmda oldu. Bir iki arkada§la Mec -
listen c;Iktyorduk. Birdenbire merdiven 
oniinde Onun otomobili durdu. Arabamn 
tozundan belli cepheden gelmektedir. 
Otomobil basamagmdan s1~rar gibi inip, 
merdiven basamaklanm c;evik c;izmelerile 
zemberekleme bir asabiyet ic;inde <tikar • 
ken; devetiiyii hiiyiik kalpagmm altmda 
daha kiic;iik goriinecegine, tunc sertligile 
c;:tkkm elrnactk kemikleri ve gozlerinin iki 
ucuna birer alev katresi gibi ~okmii§ iki 
kan krrmlZlhgile biisbiitiin heybetle§mi§ 
yiiziinii bize dondiirerek, keskin bir se -
lamia. oniimiizden bir kihc gibi gec;ip git
ti. 

*** 
Onunla miilakatJm ve onu Cankaya 

ko§kiindeki ziyaretim, ayni zamanlar, 
I 922 temmuzunun 2 nci pazar giinii na
sib oluyor. Aman yarabbi, ayakta, eli e
limde, «tam i.i~te soz vermi~tim aroma 
Zallllederim biraz beklettim» diyen; iis
tiinde <;ok zarif bir gri kostiim, temiz ve 
arkaya taranmi§ sac;lannm yumu~ak bir 
altm haddeden get;mi~ pmlt!si, alnmm ar
kaya miitemayil geni~ a<;rkhgr altmda in· 
sana selametli birer koy parc;as1 hissi veren 
gozlerinin I§lk dolu giilerligi; ve hepsin
den §a§Ilacak ciheti, kuytu bir memleket 
gazetesi muharririne, bir iki saat ba§ba§a 
yanmda b1rakhgr halde ana kendi kii~iik
li.igiinii hahrlatmtyacak ve hatta unuttu
racak kadar hymet verir goriinii§ii; aman 
yarabbi, bu kadar kibar ev sahibi bu mu 
0? Dt§anda, ka~lanna kadar inen o 
tiiylii ve biiyiik kalpag1 altmda elmac1k 
kemiklerini bir tunc gibi sivrilterek insa
nm yanmdan §im~ekleme gozlerile kes
kin bir k1hc gibi ge~en adam, 0 mu 
bu? ... [1] 

*** 
1 te§rinisani I 922 cuma giinii: Salta

natm kalkacagt giin. Mecliste adun ata
cak yer yok. 0~ enciimen: «T e§kilatr 
Esasiye», «.)er'iyye», <<Adliye» encii
menleri, salonun kar~1smdaki biiyii~<;e 
odada saltanatm lagvma dair kanun mad
desini miizakere ediyorlar. ic;eriden gii
riiltiilii sesler gelmektedir. Saatler ge~i
yor, ak§am oluyor, gece basryor, miizake
renin bittigi yok. Meraktan c;athyacagtz. 
Duramad1m, ben de i~eri girdim. 

De; enciimenin azalarile oda ttkabasa 
dolu. Bir c;ok meb'uslar ayakta istifleme 
duruyor. Bir tak1m meb'uslar masalarm 
iistiinde dikilmi~, bir taktmr da pencere
lerin i<;inde oturmaktadtr. Duvarm dibin
den iikliim biikliim ilerliyorum. Ote ko
§ede duran Kthc Ali giilerek bana <<Na
stl girdin ?» diyor. «Gazeteciyim, gorii
liip <;Ikanlmc1ya kadar gordiiklerim de 
kardm> diyorum. «0yleyse gel seni ya
macimda sakhyaytm» diyor. Ooh, §U en
ciimenler dt§mdaki biitiin meb'uslar bile 
bu tarihi sahneyi goremedikleri halde ben 
goriiyorum. Ne iyi etmi~ de girmi§im. 

Ortadaki geni§c;e masamn etrafmda, 
miiza1kereyi yapan azalar stralanmt§. Co
gu sankh. Zaten riyaseti bile hoca Mii· 
fid Efendi yaptyor. Gazi masadan biraz 
a~1kta oturmu§. ilk defa gordiigiim yeni 
Hariciye Vekili ismet Pa§a rnasamn 
yakmmdadtr. Ceki<t gibi bir duru§u var. 

Miizakere ~ok giiriiltiilii ve c;ok hara
retli: Saltanatla hilafet birbirinden ayn
hr m1, aynlmaz m1? Kitab ne diyor, ~eri
at ne diyor. Kavuklar magrur; kavuk-

[lJ Bu miilakata aid !ntibalarr havi cPa
~anm kiil;;kiinde, serlevhah yaz1 cA!(Ikgoz• 
ti.n 24 temmuz 1922 tarihli niishasmda <;rk
trlh gibi ayni yaz1 ge<;en sene ne§rettiglm 
«0 zamanlar, kitabma da a!Inmr§trr: s. 1<13-
151 

kendi 
Yazan: ISMAIL HABIB 

lar, halli yalmz kendilerine aid bir mese· 
leyi ele a!mtl§ar, c;ekiyorlar, kabartlyor • Zim gelmez; Cumhuriyeti 
lar, uzatlyorlar; ayetler, hadisler; heye- Ian, yalmz ve mutlaka, fila 
candan masaya yumruk vurul§ar... ordu, filan gizli §ebeke, f 

Birden Gazi ayaga kalkt1, belli artik te§kilat degildir. «Rejimin, 
sabn tiikenmi§, bir masa iistiine ~1k1p bir demokrasile Cumhuriy 
bomb a lama bir toni a konu§maga ba§ladi: ~ekten tehlikeli dii§manla 
Buraya meselenin esasm1 halletmek ic;in i~tedir. Ve ~ok defa milcro 
toplanmad1k, diyor, o halledilmi§, bitmi§- pek kii~iik, hatta goriinmez 
tir. Saltanat hakimiyeti; hanedan onu leyici ve YJktct mahiyette !» 
kuvvetle alm!§tl, §imdi de millet o haki- roblan dii§man gruplann 
miyeti kendi kuvvetile kendi eline ald1. ferdlerin teker teker ahlaki 
Artik o hakimiyet hi~bir yere buak1la- rinde aramahdtr. Biiyiik ve 
maz. Sizler fiil halindeki bu hakikatin ferd. y e bu mikroblardan 
sadece formiiliinii bulacaksmtz, yoksa... pek iyi bildigimiz ahlak yo 

Evet yoksa, son iki ii<; kelime, odamn 
n peyda olur: Vazifede ~al havasm1 goklerden inme mukadderat gibi 
timal, rii§vet alma, ihmal, dolduran, tabiat kuvvetleri gibi oniine ge-
tembellik, dalkavukluk, ihti ~ilmez bir heybetle, zelzele gibi ytkarak, 

seylab gibi siipiiriip gotiiren son iki iic; pazanhk profesyonel dala 
kelime: « Y oksa bunu anlamtyanlann ka- ilah ••• Rejimin, tahlili ~ok d 
fa] an kesilir! » tulan ahlak ktymeti iistiinde 

Deminki magrur kavuklar §imdi pestil vetli vuru§ile, Faz1l Ahmed 
gibi; kanlar viicudiin i~ taraflanna sa klan- biitiin mernlekete, bilhassa 
mt§ olacak, benizlerde kan yok. Riyaset- alakast olanlara Cumhuriye 
teki hoca Miifid Efendi tela§la kekeli - manasmt habrlami~ oluyor 
yor: «Mademki esas mesele halledilmi§, Cumhuriyet, bir hukuk, b 
oyleyse hemen maddelerin miizakeresine set, bir iktJsad, bir idare 
ge~elim.» Saklanan kanlar tekrar yerle- olmadan ~ok evvel bir ahlak 
rine geldi. Havada y1ldmmh bir boradan dir. Monar§i ahlaktm, hatta 
sonraki siikunet var. Sanki hi<; bir§ey ol- yet ahlakuu y1kmaya davran 
mamr§. Hoca Miifid Efendi maddeleri huriyetin getirmek davasmda 
okuyor. Arhk kelimeler iizerinde son mii- farkh ve biiyiik faziletten da 
naka§alar yap1lmaktadrr: bir ba§ka prensipi var m1d1r? 

ismet Pa§a birinci maddedeki «salta- zilet yalntz ailede ve yalntz 
nat tarihe miinkalibdir» ciimlesinden ev- de verilmez. Onun ornekler· 
vel «ebediyen» kelimesinin konmasm1 ko§eba§ma, her polis noktas 
teklif etti. Karanhk yiireklerde ilerisi i~in - b 

ne, her devlet dairesine, iiy 
bir iimid kalmasm. Kabul, kabul: Salta· 
nat ebediyen gitlr1i§tir. kii~iik her makama, her hal 

· sesesine dikmek laztm geliyor. 
Sonra gene Ismet Pa§a «Hilafet Tiirk b b" k f ··t·· 

d 1 · h d AI' 0 'd unun 1r te ormu u var: ev etme ve ane am a 1 smana a1 - • • k 
dir.» diye ba§hyan ikinci maddenin ipti- a~amm yenne temtz a~am• .. 
dasmdan «Tiirk devietine» kelimelerinin Z1ra Jrurnaz adam, zek1 rolu 
~tkanlmasmr teklif etti. Bundaki incelik bir ahmakhr. Giindelik ve has' 
a~rktr. Hilafet Tiirk devletine kalrrsa ha· faati ugruna cemiyetini de, k 
lifede de devletlik kahm§ olacak. Birinci de zarara aoktugunun farlan 
madde ile kalkan saltanah ikinci madde maz. KurnaZI tepeleyip yerine 
ile sinsi sinsi ya~atmak ..• !smet Pa~anm koyan bir ahlak hedefine dog 
miidahalesi o hortlak erneli, goriinmez bir mak: l§te en biiyiik inktlab! 
krbc ucile ~iitrmii§ gibi, kaldmverdi. PEY AMI S 

Saatlerd1r, saatlerdir bitmiyen §U iki 
maddelik kanun layihas1 boyle c;ar<;abuk 
bitirildikten sonra Erzurum meb'usu hoca 
Nus ret Efendi Gaziden T opkap1 sara
ymdaki <<Emanah Mukaddese» nin mu
hafazasi ic;:in tedbir ahmp almmadJgiDI 
sordu. Sahi o mesele ne olacak '> Hocalar 
Peygambere aid baz1 e~yadan ibaret olup 
Yavuzun halifeligindenberi «Htrkai Sa
adet» dairesinde mahfuz bulunan «Ema
nah Mukaddese» yi dii§iini.iyorlar. 

Halbuki o sarayda bundan ba§ka diin
ya deger bir bazine var: Mi.icevherlerden, 
sikkelerden, tahtlardan, birc;ok murassa 
e§yadan miirekkeb hazine ki hepsi san'a
tm, hiinerin, ve asularm elinden ge~erek 
biinyelerindeki miicevherlik k1ymetini 
kat kat a~hrmak suretile yeryiiziiniin en 
e§siz bir serveti oldu. Saltanatm kaldmla
cagmi goren son sultan, ya bu hazineyi 
bir ingiliz mhbsma yiikleterek ka<;tp gi
diverirse? ... 

Bu endi~ iki giindiir saltanatm kaldtn
lacagmr bilen biitiin zihinleri ktzgm bir 
burgu ucu gibi oyup durmaktadtr. Hoca 
Nusretin sualinden sonra hepimiz kulak 
kesilerek Gaziye bahyoruz. Ayaga kalk
tJ. Ag1r, tok, ve kat'i soyliiyor: Boyle bir 
endi§eye asia mahal yoktur, istanbuldaki 
te§kilattmJza icab eden biitiin emirler ve
rilmi~. Eger istersek biitiin hazineyi bir 
saat i<;inde en emin bir yere kaldtrabilece
giz. 

Ooh ... Zihinleri tJrmahyan burgu bir 
anda, ters donerek, zihinlerden attldt. 
Hem saltanat kalkmi§, hem bazine kal
m:~tir. Hepimiz odadan ikizli bir sevincin 
yiirek &i§iren ferahhgile c;rkarken ben ay
nca boyle tarihi bir sahnenin be§aretleri
ne §ahid olmak gibi bir talihe mazhariye
timden dolay1 kendi kendimi tebrik edi
yordum. 

Ismail HABIB 

Leh Y ahudilerinin vaziyeti 
Var§ova 24 (a.a.) - Var§ova ~ehri • 

nin duvarlarma asrlmri? olan beyanna -
melerden anla§tld1gma gore, milli birlik 
kampmm genclik k1sm1 Polonyada ik -
hsadi hayatm millile§tirilmesi ic;in bii
yiik bir harekete bai?lamaga ve Yahudi 
miiesseselerine boykotaj yap1lmas1 i9in 
hiicuma ge!rmege karar vermi§tir. 

Bu ne ciir' et 
[Ba§tara/1 1 tnct sahi 

Bu suretle halkm sthhatin 
hirliyen miiesseseler arasmd 
ptlan ihba1·da- 'unlar vardtr: 

t. Bahkpazarmda Rober 
nin diikkam {bu zat Yahudi 

2. T ahtakalede Menahem 
(bu zat Yahudidir), 

3. Asmaaltmda Avram M 
(bu zat Y ahudidir), 

Ve heniiz ismi tespit oluna 
bir musevi ile diger bazt e, 
bu kan~nk i,Ie me17gul oldu 
haber verilmi17tir. 

Yukar1da adresini yazdtk 
mtzdan Rober Balli'nin diikk 
da diin ak,am zab1tai belediye 

murlan tarafmdan ani bir ar 
rna yaptlmtfbr. 

Bu mahliit zeytinyagt yalm 
tanbulda degil memleketin he 
rafmda sattlmakta ve kullaml 
tadtr. Bu itibarla iizerinde yiir" 

len sahtekarhk meselesinin so 
rece vasi bir ifi oldugu anla,th 

Bu hileye, ihtiyaclartnl miina 
ile temin eden miiessesahn 
geni' mikyasta kurban oldu 
tahmin olunabilir. Bu arada ilk 
Ia gelen resmi liselerdir. 

Makine i,Jerinde kullamlma 
cab eden bir yag1 yiizde altm1' 
hi biiyiik bir nispette kan,tlra 
zeytinyagt ~eklinde sathklan i 
olunan Yahudilerin ve digerleri 
~iddetle takib olunacaklar1 ve 
mi cezalara ~arpbrilacaklan 
hakkakttr. Esasen istanbul Va 
Liitfi Ktrdar bu i,Ie bizzat me' 
olmaga ba,Iamt,tlr. 

•••• 
Heyetimiz Berlinde 

Berlin 24 (a.a.) - Numan Mcncm 
cioglunun riyasetindeki 
buraya varmr§tiT. 

Tiirk he 



Ka~aklar En Biiyiik 
Kayb1m1z 

Saat gecenin onu vard1. Dehlizin so· 
:nundaki hocrelerden hafif bir giiriiltii i~i
tildi. Duvarm ic;ine oyu)mu~ olan ocaklar, 

)ic;erisini art1k mtmiyor, d1sandan, demir 
parmakhktan, k~ riiz.gan, miitehevvir 
hamlelerle uguldayarak hiicum ediyor -
du. Once, bu i~itilen giiriiltii o kadar ha
fifti ki, agustosbocekleri kavga ediyor 
samlabilirdi. Gitgide daha barizle~ti ve 
saat on buc;uga kadar devam etti. 0 za

,rnan, 1 I 1 numarah hocre I~Ikla doldu ve 
< ko~ede, 11 0 numarah mahpusun, yere 
cc;omelmi~. soluk, a§mrnl§ ve abus §ekli 

1helirdi. 
Bakistilar. Silkindiler ve ilk an gec;tik· 

ten sonra, sanki yaptiklan isten korkmus· 

1lar gibi, kars1hkh gozlerini ugu~turdular, 
hocrenin zefninini gozlerile arastJrdilar. 
KI$ sogu~u. iliklerinde, garib bir humma 
ile, firar fikrinin yarattJW. o sinsi humma 
ile c;arpi$IYordu. Senelerdenberi ic;lerinde 
a~ kesili.p kalmt~ olan bu fikir, yeknesak 
areketlerle hamlalian kollanna birden 
ire elastikiyet, bukag1lann kotiiriimle~ -
"rdigi ayaklarma, fersahlar a§acak kuv· 
et vermi§ti. 

Hapishanenin §irnal k1smmda, tam bii
iik yolun kenarma tesadiif eden cephe
e idiler. Firar te§ebbiisiindeki muvaffa
iyetlerini, bu yolun yakmhgmdan umu
orlardi. Simdi, baska giyecek ~ey teda· 
ik edemedikleri ic;in, sntlannda muha
aza etmek rnecburiyetinde bulundukla
I kiilrengi dimiden gomlekle, tiiylii, ka
a pantalona baktyorlardi. 111 numarah 
ahpus veremdi; miitemadiyen oksiir
ek ihtiyacmdayd1. Fa kat, bu sefer, ok

'rmege cesaret edemiyordu. Bohzmi 
r f(I<:Ik kaphyacak o)sa, oteki, gazub na• 
rlarla yiiziine bakiyor: oksiiriigiinii 
ptedemeyip de, nefes borusunu tJkayan 
el'un gtcigi, inilti halinde derinden de· 
e duyarsa, t1ras• uzami$ suratma bit 
mruk indirmemek ic;in kendini zor 
ptediyordu. Bir iki dakika bOyle gec;h; 
nra oksiiriiklii mahpus: 
- Bu i~i beceremiyecegiz, dedi. Y e
izde kalahm daha iyi I Y ahud ... is· 
~~n sen git ... Ben kalayim. 
Oteki, 1shk gibi keskin bir sesle muka· 

iki mahkum, birden hire, kendilerine 
dogru yakla~an iki go)ge gordiiler. Bun· 
Jar, kosa kosa gelen iki askerdi. izinleri· 
ni gec;irmek ic;in civar koye gitmider, 
~hre donrnek iizere trene yeti~mege c;a· 
h~Iyorlardi. Kac;ak mahpuslar, kar~1hkh 
iki agacm arkasma gizlendiler. Birqey ko
nu~mami~lardi. Hatta, goz goze bak
mami~lardi bile... Nefeslerini tutmu~. 
bekliyorlardi. 1ki saniye gec;meden, ko
~an askerler, nefes nefese, onlann hizasi
na geldiler. Mahpuslann ikisi birden, ay
ni dakikada askerlerin iistiine atildi. K1sa 
bir miicadeleden sonra, neye ugradigmi 
anlamJyan iki askeri de bogazlayJp oldiir· 
miis, iiniformalanm kendi mtlanna ge· 
c;irmislerdi. 

*** 
lki askerden biri c;aVU$, oteki oeferdi. 

Renkli yakalar, kac;ak mahkumlarm iki· 
sine de yah~mi~, iiniforma, karanhk yiiz
lerini ac;m1~h. Vaktile, ikisi de askerlik 
etmisti. Karaniikta, iiniformalan sec;ecek 
vakit bulamadiklan ic;in, oksiiriikliiye c;a
vus iiniformas1 dii~mii~tii. Azametli a
dJmlarla yiiriiyen oteki, istikamet degis· 
tirmis olmak ic;in, donmu~. siiriilii tarla
lardan g~ek teklifinde bulundu. Va· 
k1a, ~i.i.pheli goriinmekten artik korkulan 
kalmami~h. Lakin, kabil oldugu kadar 
uzaklasmak daha iyi idi. Tarladan ge· 
c;erek ilerilediler; ~afak sokerken, epeyce 
uzaklasmi§ bulunuyorlardi. 

Uzaktan, donuk bir sisin havaya dog
ru yukseldigi goriiliiyordu. Onlara, ha
pishanenin muazzam duvarlan bu sisin 
ortasmda beliriyor, koca bina kendilerine 
dogru yaklasiyor, korkunc kap!lan ac;Ih· 
yor gibi geldi. Giindiiz I~Igi yiireklerine 
biraz hiiziin verdi. Karanhk, iimidle do
lu idi; fa kat giin aydmhgi, insafs1z bir 
c;iylikle, viicudii ve ruhu uyandmyordu. 
Durmadan ileriliyorlar, nereye gittikleri· 
ni bilmiyorlardi. N ere de bulunduklanmn 
farkmda bile degillerdi. 

Bu halde, uzun miiddet dola~hlar, 
durdular. Kar$llarmda, soguk semaya 
dogru yiikselen, bir koy kilisesinin kirmi· 

A tatiirkiin oliimii kar
§JsJnda milletin duy
dugu JsbrabJn destan1 

Ebedi l;)efin oldiigii giinden def
nedildigi giine kadar tarih Sl.l'asile 
yaZlliDl§ olan bu yaz1Iar ve lirler, 
gene tarih s1rasile ve bu rnatem 
giinlerine aid bir~ok resirnlerle ki
tab halinde ne§redilmi§tir. 

Nesilden nesle intikal edecek O· 

Ian bir matemin canh destam olan 
bu eser 75 kuru§ fiatla biitiin kitab
cilarda satilrnaktadlr. - ~ 

( TE~EKKOR ) 
Tetekkiir -Istanbul ikinci sorgu M

kimi Mahir Verdigilin aram1zdan ufulu
nu miiteak1b gerek cenazesinde Ifi.tfen 
bulunrnak ve gerek telgraf ve mektub 
gondermek ve telefon etmek suretile ke
derime i§tirak eden zevata ayn ayn 
~iikran hislerimi sunrnaga kederim mani 
bulunmakta oldugundan bu hususta sa
ym gazetenizi tavsit ederim. 

Karde§i Beyoglu 1 inci Noteri 
Bahir Verdi 

DiKKAT ... 

YJLBA.Sl gecesi 

NOVOTNi'de 
Masalar•n•z• 'lmdlden 

tedarlk edlnlz. 

Yenl netrlyat 

Kad1n Ask• • 

~ 

ZI c;an kulesi, etraflannda, him t1k1r buz Fransanm en me$hur romanct-
tutmus siiriilii tarlalar vard1. Kuvvetleri larmdan Akademi azasmdan M. 

Filimlerde vals modas1 

R·.-A ·· o···.¥ 
'. ~~ .• ~.. . . ' . ' . 

( Q1:. ak~~mki nro2r~ 
Tiirk.iye Radyodlfiizyon Postal: 

DALGA UZUNLUOcU 
1639 m. 183 Kc.s. 

Strauss 
onlar1n 

ailesinin h 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. 

ayatJn1 taSVir eden Ve T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc.s. 
12.30 Miinik (kli~iik orkestra) - 13 

musikisinden miilhem olan U~" fi"Im at, ajans haberleri, Meteor - Ankar 
~ 45 Konlllima (Ev ~adm1 sa.atl) 14.00 

b• d •• d "J Tiirk miiz!gi. - 17.30 MUzik (cazban Jr en VUCU e getir1 iyor Konll§IIla (Qocuk .saatl) 18,15 Miizl 
Paristen yaziiiyor: ...,......_,........ _ ... , ,_,._..,,.....,....,.....-.-- 1 bandm devaml) 18,30 Saat, ajan.s, m 

lojl, zlraat borsa.s1 haberlerl. 18.45 
Sinema alemini miithi§ bir «vals» ve miizig1. - 19,15 Miizlk (bir melodi) 

bir .«Strauss» meraki sard1. Burada yapl· Tiirk miizigi. (Kl§.sik program) - 21. 
Ian «iic; vals» a mukabil, Amerikada ve sonbahar at yan~larmm son gUn celerl. - 21.10 Tiirk miizlgl (ince saz 
«Biiyiik vals» viicude getiriliyor. Keza, Ferahnak - (il~ fa.sll) - 22 .00 MUzik ( 
Londrada da gene bu mevzuda diger bir te - Pll - 22.45.23. Son haberlcr ve y 

kordela c;evriliyor. program. 
Holivud'da c;evrilen «Biiyiik vals» 10 P C J nin Turk geces 

ba§ rollerini F ernand Cravey ile Louise 27/12/938 sal! giinii ak§arn1 biz' 
Reiner oynadiiar. Mevzuu Biiyiik timizle 21,30 da ba§hyacak loan Hl 
S 

• h dadaki Philips P C J (metre 31,28 
. trauss un ayatt .. Musikisi de onun na~- , tasyonu ne~riyat progranumn miin 
melerinden miilhem.. Buradaki «Cr; parr;alardan ibaret oldugunu k 
vals» filminin ba~ rollerini Pierre Fres· memnuniyetle haber ald1k. 
nay ile J vonne Printemps temsil ediyor -
lar. Mevzu iit; Strauss'un hayatlan. Bii -
yiik Strauss, oglu, ve Oskar Strauss .. 
Musikisi de gene bu iic; bestekarm eserle
rinden ahnma .. 1860.. 1900 ve 1938 ta· 
rihlerindeki vaziyetler ve melodiler .. 
«0!< vals» m muharriri FransiZdJr. Bes -
tekan Oskar Strauss .. Eser sahnede u • 
zun zamandanberi biiyiik muvaffakiyet 
kazanmi§ bir operettir. Gerek Pariste, ge· 
rekse F rans1z vilayetlerinde ve ecnebi 
memleketlerindeki temsillerinde gene ba~ 
rolleri, filmin kahramanlan , 1mi§tllar. 

Vak' a 1867 de ikinci imparatorluk 
devrinde bal§amaktadir. Orta kiSimlarda 
Rokoko devrinin biitiin zara!etini ve in -
celiklerini goriiyoruz. Nihayet 1938 de 
kendi zamammizi tema§a ediyoruz. 

Strauss ailesinin en son riiknii olan 
Oskar Strauss bu filmin musikisini tanzim 
ic;in biiyiik bir gayret sarfetmi§tir. Bizzat 
kendisile gorii§tiim: 

»- Bu operetin, musikisinin bir k1sm1· 
m, dedi, Viyanada hamlami§tlm. Ger;en 
Martta Viyanayi terketmek mecburiye· 
tinde kald1m. Sinema ile ilk temas1m bu

Prin~emps «t.TfW vals» filminde 

ri de benimdir. Bunlardan birisi Maurice 
Chevalier ile Claudette Colbert'in t;evir
dikleri «;len Miilazim», digeri de gene 
Maurice Chevalier ile Jeantte Mac Do ~ 
nald'm viicude getirmi§ olduklan «Senin· 
le bir saat» tir.» 

Biraz sonra beni terkeden iistad k1rk 
ki§ilik orkestradan esrarh degnegile ilahl 
nagmeler ~Ikartmaga ba§ladi. Giizel sesli 
lvonne Printemps da saza refakat edi
yordu. * Me§hur Fransiz ediblerinden bazi· 
lanmn eserleri olan «Madam Sans-Ge
ne» ile «Geceyansi an' anesi» ve «Sonra· 
dan gorme» roman ve piyesleri filme ah· 
nacakt1r. Bunlardan bir k1smmda ba§ ka
dm rollerini Viviane Romance oymya ~ 
cakh. 

rada olmarni§tlr. Viyanada da baz1 filim- * Prenses Bibesco·nun «Gene k•z 
lerin musikisini tanzim etmi§tim. Sonra pazan>> ismindeki eseri filme c;ekilecek -
Holivud' da c;evrilen iki filmin musikile· tir. 

NOBET~iECZANEL 
Bu gece §ehrlmlzin muhtel!! semtl 

de~i niibe~i eczahaneler ~unlardir: 
I.stanbul clhet!: 
Em!niiniinde (Sallh NecatD, KU~Ukp 

da (~orgl), Alemdarda (Esad), Bak1rkii 
de <Istanbul), Fatlhte (Hamdl), Fe 
(VItali), Eyiibde (Ar!f Be§erJ eczahan 

Beyoglu c!heti: 
istiklill caddeslnde (Kanzukl Dal 

(Giine§), Galata Top~ular caddesincte ( 
ridl.s), Takslmde CN!zameddin), Tarla 
da (Nih ad), Osmanbeyde (!;lark Mer 
Ha.skoyde (Sadik Akdum.an), Ka.s1mpa 
(Mtieyyed), Be~!kta~ta <Vld!n) eczaha 
ler!. 

Kad1koy Mod ada (Nejad Sezer). Alt1y 
(Merkez), Sanyerde (Osman), Bilyiikad 
(§!nasi R1za), Heybelide CHalk), Uskii 
da <6mer Kenan) eczahanelerl. 

Cenaze merasimine dav 
Giizel San'atlar Akademisinde 
Giizel San'atlar Akadernisi M' 

~ubesi §efi prof. Bruno Taut 23-24/ 
938 tarihinde vefat etmi~tir. Cenaz 
bugiin saat 13,30 da Giizel San'atlar 
kademisinden kaldmlarak Edirnek 
mezarhgma defnedilecektir. Meras· 
i§tirak etrnek istiyen dostlar1mn, rn 
lekta~larmm ve talebelerinin muayy 
saatte Akadernide bulunrnalar1 rica 
lunur. 

e etti: 
Ale; a k! Beni ele vermek istiyorsun 

il mi? Beni yalmz b1rakman, Allah 
r,. seni i~iye bic;erim. Behq kokmu$, 
km henf! Kac; gecedir, duvarm arka
an aglay1p SIZ!ayan sen degil miydin ~ 
Imn sac;lanm, kollanm, giizelligini ak
getirip bana yalvaran sen degil miy

tam amen tiikenmi~ti; onlan yiiriiten an- Prevo'nun eseridir. Bela olmu$ 
cak manevi kuvvetti. Nihayet, yiiz canb bir a~la ~ok ince tahlillerle ------ lzmirde 

k d 
tasvir eder. Haydar Rifatm en 

metre a ar oteden bir c;an sesi geldi. muvaffakiyetli tercUmelerinden bi· Esad - :thsan 

RICHARD PIERRE WILLM 

?. Gidi alc;ak kopek! Bir tiifek kursu· 
er, geberirim diye korkuyorsun degil 
Y a ben seni ~imdi surac1kta haklar
? Onu diisiinmiiyor musun ~ 
U SOZU soy)erken, SITtmdan genis a• 
, uzun bir btc;ak t;;Ikardi. 

Senin kahpelik edecegin akhma 
i de, bunu diin mutfaktan asirdim, 
. Ne alc;ak oldugunu anlamishrn za-
Haydi, yallahl Ne titriyorsun be~ 

mUT oluguna tutunup \i(; kat a$ag1ya 
giz. Eger oluk yerinden koparsa, 
elime soyliyeyim, yahud haykua

deme. Kendini aJagi bnak, ya kurtu
a geberirsin. Senin yiiziinden bela· 

'remem. Biitiin gece, pencereyi YI· 
1m diye imamm gevredi. Simdi, yo· 
hk. Boyle zamanda dii§iinmek 
liktir. Y agmur olugu sol taraftadu; 
a ha I Gece, zifir gibi karanhk. A
IZ yere deyince saga sapacag1z. 
ak Y;Ok. H1zh adnnla yiiriiyecegiz, 
r. Ust tarafm1 bana buak .. , 

*** ha&z efradm bulundugu yere lca-
'{liik c;ekmeden geldiler. Yagmur 
viicudlerinin agirhgi altmda esni

. fakat, duvara gomiilii kancah de
viler, olugu inamlmiyacc:.k derece

tutuyor, buakmiyordu. Kurek 
mlannm biri iistte, oteki altta, bu 
i isi hayretle seyrediyorlar, isin yo
ve kolay gidisine hayran oluyor-

a&z kuliibesi yakmmda, iki jan
siingii takmi$ bekliyordu. Yanla
ir uker ka<;agi vard1. Bu asker 
miinevver bir adama benziyor
kasmi yana egmis, bir elile, jan

ardan birinin omuzuna yaslarum~
ir!Prine hikaveler anlatiyorlardi. 
alarm serpu$larmda takih horoz 
gece riizgarile sallamyordu. Bu 
ahpabhgi hayli ileriletmislerdi. 1-
um, olduklan yere sinmege c;a· 
d1. Bacaklarmm adaleleri, IStl -
riliyordu. Kavakh yolda, soguk 
n c;eneleri biribirine c;arpti. 
n bire,ata ileride, yakla~an trenin, 
'ki gozii and1ran fenerleri goriin· 

motifin diidiik sesini duydular. 
gecenin sessizligini bastan ba~a 
. 111 in, nihayet ferah ferah sa
oksiiriik, diidiik sesine kamti, 

1, kavak dallarmm arasmdan ge
ecesinin karanhgi ic;inde kaybol· 

Koyde, vakit ogle idi. Bu. serbest ya~a- ridir. Hararetle tavsiye ederiz. Kiir;ti.k Sahlebcioglu han 
d1klan ilk ogle vakti idi. Veremli, oldugu 60 kuru~. Curnhuriyet gazetesinin 1zrnir 

~~~rm~el~~~~~~~'~========~~==~-~~~~;::::::::::::~;:::::::::::::•!~~~~~~b~a~~~b~~~·~~~~~~~~~~~~ 
Jshrab veren cigerile kalbi arasma kuv- r l r 
vette hashrmt~. otekinin gozlerine. meyus Giizel A~k Filimlerile FERN ANDEL 

ELVIRE POPESCO 
ve DUVILLES 

nazarlarla bakiyordu. lki yanagmdan, '1' 
miitemadiyen ya$ akiyordu. BUyUk ve lhtlrash maceralar1 aevenler 

Koyde, onlara*e:m:k ve siit verdiler. sA RAy sinemaslnda 
Gene kiZiar, bu iki askeri sevindi haykl· CLARK GABLE _ MIRNA LOY 
n~malarla kar§IIadilar. Y orgun oldukla· 
nnm farkma bile varmiyorlar, ayaklan· 
nm tutuklugunu gormiiyorlar, onlar1 $U· 

raya buraya davet ediyorlardi. lhtiyar bir 
nine, penceresinden askerlere baktt ve ag· 
lamaga ba~ladi. T orunu akhna gelmi~ti. 
Cece kendi evinde misafir kalmalanm ri
ca etti. Onlar bu teklifi reddedince, bari 
~arabmdan olsun ic;melerini soyledi. On
ce, ikisine de, pencereden hirer bardak 
~arab uzatn; sonra, onlar1, eve girmege 
ikna etti. Biiyiik toprak sobadan tath bir 
hararet inti~ar ediyordu. Ate~in yam ba
$1Da oturdular. Goz ac;tp kapaymcaya ka
dar, ic;erisi gene k1zlarla doldu. Goz uci
Ie, kahraman askerleri siizii)lorlardt. ~o
yu mavi iiniformalara bakan gene ve sa
mimi ifadeli gozlerinde, hakkinda birc;ok 
giizel §eyler dinledikleri, giiniin birinde 
kavu$magi tahayyiil ettikleri uzak bir a· 
lemin hayalini gormek miimkiindii. 

Gene k1zlarm esmer yiizlerinde bak1~-' 
Ianm dolastuan veremli mahkum, bir a
ralrk silkindi. Be~ senedenberi yiiziinU 
gormedigi kans1 aklma gelmisti. Su gene 
kiZiarla onun arasmda hayalen mukaye

ve SPENCER TRACY gibi ii~ biiyiik ylld•~1n 
yaratbklan F ranstzca sozlii 

Yarall Kartal 
Mukemmel tilmini gormelidirler FOKS JURNAL da: Halihaz1r dt'lnya 

havadisler 1939 mucevherleri 
BugUn saat 11.• ve 1 de tenziiAth matlneler 

YILBA~I MlJNASEBE TiLE --•• 

SAKARYA • sinemasi 
Bugiin biiUln kOc;!llt ve b~yiiklerii MiCKEY'in en giizel hediyesini takdim 

edeeektir WALT DISNEY'in emsalsiz !iiaheseri G0R0LMEMi$ 
1500 metrelik renkli 

3 

MiCKEY' in 1939 ~EN HAFTASI 
ve mevsimin en miithi§ knhknha tufam 

AHPAB <;A VU~LAR EGLENiYORLAR 
Coeuklar i((in fiat 10 kuru§. Bugiin saat J J ve J de ten1.ilAth 

Halk ve Talebe matinesi 

ERTUGRUL SADt TEK 

ile berader temsil etti.kleri en bii• 
yuk kahkaha muvaffakiyeti 

iki A~•kgoz 
Filminde size iGNACE'1 unuttura

caktir. Bu ((Rr§amba ak§aau 

SUMER sinemastnda 

,----------------------~----·~ Bugiin M E L E K sinemas1nda 
ZEV ~ - EGLENCE ve UCUZLUK HAFTASI 

2 bUyUk filim birden 

1- .SHiRLEY TEMPLE 
taratmdan Fram1.ca sOzlii. olarak yarat1lan harikulAde guzel ve miiessir 

KIR CiCEGi 
2 • Miki Mauslar1n Mucidi ve babas1 

WALT DiSNEY 
tarafmdan tarnamile renkli olarak yaziian 

MiKiNiN 1938 $EN HAFTASI 
DiK KAT: Bu hafta c;ocuklar ic;in her seansta tenzilll.t vard1r, Bugiin saat 11 

ve 1 de tenzil!th fiatlarla halk ve talebe mntineleri ••IIIII 

seler yiiriitiiyordu. 
Arkadas•. c;ok fazla ic;mi$, etraftan zi

yade k~dehinin dibini seyretmisti. Hapis
hane, firar, kavak agac;lan altmda hirak
hklan iki cesed, ~imdi c;ok uzaktaydi. 
Yorgunluk, ~arab ve bu gene hzlar, ha
yallerine daha geni$ ufuklar ac;mi$, ha

TAKSiMDE 
Bu gece BugUn M•• h• M d i p E K ut 1~- uazzam ve son erecede heye-

ve yarm 16 da matine 
gece 21 de 

(t.tc;:t.tZLER) 
V odvil 3 perde 

Yakmda: Biiyuk 
(iNSAN MABUD) yati ~e mec;huJ akJbetJerini unutturiDU$· bir temsil badisesi, 

tu. B1raz sonra, ba~lan masaya dogru e- ~=~--~~.....,-"!""""-~~~~~~ 
gildi ve iizerinde oturduklan uzun tahta kan~ml tekrar akhna getirdi. Kansi, o
mada uykuya daldilar. nun verem oldugunu heniiz bilmiyordu. 

lhtiyar kadm onlan rahatsiz etmedi ve Dudaklanna dogru ac1 bir~ey yiikseldi. 
uyuduklanm goriince ic;ini c;ekti. Sonr.a, Arkada~ile ihtiyar kadmm uyanmamala
genc hzlara, evlerine gitmelerini soyiedi. n ic;in, olii gibi sessiz. yerinden kalkti. E
Kendisi, her zamanki gibi, soyunmadan lini yakasma gotiirdii: dort sert hareket
yatagma uzanm1s; fakat, yatmadan ev· ler, yakadaki dort yildiZI, c;avu~ alamet
vel, ayaklannm ucuna basarak petrol lam lerini s<:iktii. Bunlan masamn iistiine, ar
basmm yanma gelmi~. uyuyan askerlerin kada$10In gozii online buakti. Sonra, ih
riiyasmi bozmasm diye, onu bir iifleyis- tiyath adimlarla evden c;Ikh. 
te s<>ndiirmiistii. ' DI§anda lapa lapa kar yai!Jyor; a -

111, geceyamma dogru uyand1. Ha • dam, gozlerini giic;liikle ac;abiliyordu. 
pishanede ahstiih karanhk, gozlerini bu- Giindiiz, arkadasile birlikte geldikleri 
rada da acJtti. Etrafmda, oliim 1ss1 zh~1 yolu aramak iizere, bir kere etrafma ba
kaplami~ bir c;ol var gibivdi. Karanhkta, kmd1. Ve 111 numarah mahkum, tek
biraz evvelki gene kiZI gordii~ii noktaya rar hapisane yolunu tuttu. 
bakt1. Son defa, be§ sene evvel gordiigii HAMDl VAROCLU 

slnemas•nda canh bir film gormek istiyenler 
Amerikan halk dU,manlar•n•n korkunc maceralarlle ibretle seyredilecek hayatlar1n1 gosteren 

(frans1zca sozlii) 

SON GANGSTER 
'aheserler ,aheserini gormelidirler. 

Filme ilAve olaralt FOKS diinya baberleri ve Walt Disney'in renkli Miki Mavs 
BugUn saet 11 ve 1 de ucuz matlneler vard~r. 

DiKKAT EDiNiZl 

filmi 

WALT DISNEY'niu 10 kis1mlik tamamen renkli ve FRANSfZI;A SOZLfi ve §ark1h yegAne !}aheseri olan 

Pamuk Prenses ve Yedi Ciice 
Sinema harikasmt gosteren yegane sin ell' alar 

Taksim ve SOmer 
Sinernoland1r. 3 giindenberi binlerce seyirci tarafmdan takdirle alkJ§lanmaktadir. 

. Cocuklar i~in tenzilath fiatlar. Bugun saat J 1 ve 1 de terJZila.th matineler. 
D1kkat : Bu sabah saat 9,30 <;OCUKLARA MAHSUS hususi bir matine vard1r. 

Dubuliye 10 ve 15 Kr. 



( Dogu ellerinde ilmi int1balar J 
Meslek heyecan1 ve 

Mare§al hastahanesi 
ilim adamtna enerji veren ve bugiinkii medeniyeti 
yiiriiten ~ey, yiiksek meslek heyecan1 olmu~tur 

Yazan: Dr. RASJM ADASAL 

-1-

Mare§al t;akmak hastanesinin cepheden goriinii§ii 

Kendini tababet, kimya gibi ilmin en j kocakan hekimcilerinin ragbe.t gordiikleri 
niispet §Ubelerine veren ve mesleki te ~ karanhk devirlerde bile ilim heveskarlan

kkisi devamh gorgii ile modern bulu§· m hie; olmazsa esrarengiz mesai hiicrele
rm geni§ ve miikemmel tattbikatma rinde goriiyoruz. Dahi edi<b Gote'nin en 

agh olan bir adamm her yerde ilkonce yiiksek eserinde bize portresini, kafa in ~ 
ad1gr §ey, meslek zevki ve heyecamd1r; tisacm1 ve kiJ!lya laboratuanm fevkalade 

u bak1mdan hekim veya kimyager, daha felsefl bir tahlil ve tasvir kudretile teba
tnumi bir tahirle seririyat ve laboratuar riiz ettirdigi Faviist, bunun en canh bir 
dam1, bir miiddeiumumi, bir subay, bir misalidir. Yirminci asnda da Metropolis 
'retmen veya herhangi bir memura na· veya lkiyiizlii Adam gihi hayali filimler· 
ran daha mii§kiilpesend olmakta ve il- de gordiigiimiiz ultra modern ilim labo • 

min modern ve miispet nimetlerini hula- ratuarlan ruhlan konu§turan ve hayati 
ad1gr takdirde kendini bed:baht bile te- vetireleri cam potalarda yugurara'k taaz ~ 

ki etmekte hakhdtr. zuv ettirmek istiyen bu hokkabaz kimya
lzmirdeki bir miiddeiumumi muavini- gerin esrarengiz magarasmdan c;ok daha 
Giimii§hanedeki bir miiddeiumumi a· k.an§lk .v~ giir~~tiiliidiir. Beynelmilel Pa-

smda meslek zeV'ki ve muhiti itibarile ns serg!Slnde 1hm saraymdaki miiteaddid 
· fark yok gibidir; askerlik san' atmm ~~~?.r~~~~rlar karanhk d~li.zlerde ayni 
mleketin selameti ve miidafaasl bak1 • gurultulu ve heyecan venc1 manzaray1 
dan bir boliikten bekledigi rand1man, g(isteriyordu. Fakat §U farkla 'ki modern 
leketin her ko§esinde aymdu ve laboratuar, her aletinin en ufak vidasmda 

ksiyonu §ehre veya koye gore degi§ • ve yahud her kimyevi taamiiliinde miis
. Bir yol miihendisi Dolmabah~ ~ pet riyazi hiikiimlerin ve ol~iilerin cari 
sim §osesinin hendesi planlarm1 Er ~ oldugu bir bilgi ve tecriibe kaynag1, mu
m ~ Karakose yolunda da ayni zevk azzam yirminci am medeniyetinin birer 

ilmi imkan dahilinde kullanabilmekle ifadesi ve semboli.idi.ir. Dr. Alexis Carrel, 
ilek~e tatmin edilmij saythr. Biyoloii me§hur Paramedikal mektebinde bize 
a kimya laboratuarlarmda potalar ilim heyecamnm en yiiksek derecesini, 

e binlbir miyarla hayatm mrllll ve digerbin alimin kalb huzurile ve vecd 
ud da hergi.in tekami.ile ugnyan bir a· i~inde ~h§abilecegi modern ilirn sitesi-

ve mesela bir elektro 'kardiyogramla nin en ideal ni.imunesini gostermi§tir. 
1 bir uzvun fiziki kanunlarllll miita ~ Zaten ilim ve hergiinki.i mucizevi ke
a ah§ml§ olan tam manasile bilgili ve §iflerile gJdalandJrdJgl medeniyet bi.itiin 
a§lkl bir hekim ber yerde ayni ~a ~ ana unsurlarmJ bu tecessiisle yi.iksek he

imkanlanm ve §Brtlarm1 bulamaz; yecana medyun de gil midir). Siragiize 
leki rand1man1 miiddeiumuminin, su • alimi Ar§imed'in su i~inden deli gibi fu ~ 
n veya miihendisin mikyasile ol~i.ile • lamasile tezahi.ir eden «Evreka = Bul

Laboratuar alimi veya klinisyen he- dum>> avazesi, sag1r Bebhofen'in hpk1 in~ 
laboratuars1z ve hastanesiz bir mu- leten besteleri, bayatlm k1z1mn son giizel 

, slff nazari luymettek.i bilgileri kitab- kitabmd·an okudugumuz Madam Curie-
kendini mes'ud sayamaz ve §iimul~ nin stepler ortasmda bir Leh koyiinden 

ir kelime ile insanhgm ona yi.ikletmi§ ba§layrp Pariste radyom enstiti.isi.ine ka~ 
vu vaz.ifeyi hakkile yapamaz. Bilgi~ dar varan alem§i.imul §aheseri bu ibdakar 
daha ziyade mi.icerred ve nazari heyeoanlarm en yiikseklerinden §ahane 
umlara ve sathi mii.~ahedelere isti ~ hirer misaldir. 
ettigi ~ok eski ~aglarda alim, mesleki Be§ sene evvel operator Abdiisselam 

mm bir Diyojen gibi bir £1~1 i~inde Urfa hastanesinde ltayabm tehlikede gor· 
hud Lokman hek.im gihi de bir !<Inar diigii bir askerin karnma cerrahi miidaha
mn golgesi altmda duyabilirdi; c;iin~ lede bulunurken eli kamyarak oldiiriicii 
zamanlar miispet tecriibe ve bilhas- sepsis mikrobunu ald1g1 halde ameliyatl
an viicudi.iniin muhtelif uzuvlanm na devam etmi!fti; c;iinkii o anda meslek 
lif miyarla{ ve aletlerle inceliyen heyecam ve vazife a§kile me§budu. llim 

i .ve kimyevi tatbikat yok~u: . . hesabma vakitsiz olarak gozlerini diinya-
1 Y unan ve Arab sema ahmlen br- ya kap1yan rontgencilerimiz, tifiis ve 

tie gozlerile goklerdeki yJldizlarm ruam kurbam hekimlerle baytarlanmrz, 
hklanna ve dizilerine bakarak hii- emekli deniz yiizba§ISl Alaeddin gibi 

:verirler; AT§imed gibi en zeki mii- miihendislerimiz hep ayni ilim heyecam ~ 
eri dahi ancak tesadiifen bir ban~o nm kahraman §ehidleridir; ve oliim paha
• viicudlerinin batma keyfiyetini h1s- sma da olsa her yerde ilim adamma ener
eri zaman miispet bir hayat kanunu ji veren ve ilk adam c;agmdan radyo c;a
~erlerdi. gma kadar medeniyeti yiiriiten hep bu 

ibirka~ ay evvel Pariste yi.izi.indi ilahi meslek heyecam olmu§tur. 
l..louy;,,..~;· tes'id edilen me~hur mii-

ve filozof Descartes ak1l denizini 
yani uydurma olarak dimagm 

as1h bir vaziyette bulu
sanavberi guddeye atfediyor· 

zamanla makine ve fizik ilim
kama§tlrlCI hir h1zla deha kay • 

olan kafalarm fikir hi.icrelerinden 
da her bilginin miieyyidesi tecri.i
ga ba§laymca alimin devamh 

ve hatta mabedini laboratuar 
Binlerce sene once lstankoylii 

lpokrat, nazari mii~ahede ~ 
tinaden bir c;ok kadm nevruzlan

mahiyetinde olduklanm wy -
; fakat laboratuar tecriibesi i~e 
e edinciye kadar bu dogru telak

~"'"'~''" iskolastik zihniyetli orta ~ 
efsanevi bir k1ymeti haiz
bugiin cinsiyet vetireleri 

dedigimiz guddevi ifrazlan ve 
erile tamamile bir laboratuar 

ve modern ilim sun'! ilknh 
terkibl ilaclar balinde imal 

kadar ~ok ileri bir safhadad1r. 
fi'h heniiz biiyiicii kimyagerlerin, 

DENIZ ISLER/ 

MaHar iskelelerde ni~in 
kahyor? 

Baz1 limanlarumzda fena havalar ve 
az vapur yuzlinden mallann kalmasile 
hasrl olan vaziyet hakkmda yap1lan tet
kikler ikmal edilmi§tir. 

Uskumru akmi 
Evvelki gece ve dlin, Bogaza muthi§ 

bir uskumru alum olmu§tur. Baz1 sahil
lerde uskumruyu kep~e ile tutmak bile 
imkan dahiline girmi§tir. Buralarda us
kumrunun tanesi 30 • 40 para arasmda 
satilml§hr. -···-Turk .. Alman ticari miinase

batlniD tanzimi 
Almanya ile aramxzdaki ticaret ve 

klering miinasebatmm tanzimi i<;in kar
§lhkll birer komisyon te§kil edilmi§tir. 

Tiirk komisyonu Hariciye Umumi ka
tib muavini Nebilin riyaseti altmda Tiir
kofis ikinci re1si Nihad ve Maliyeden 
Rti§tiiden murekkebdir. 

Garib bir hadise 

Bursada bir htrstz gayri 
kanuni olarak 7 ay 

hapsedilmi' 
Bursa (Husu.si) - !stanbullu Hasan 

admda biri, !stanbul asliye ceza mah • 
kemesince muteaddid hiTSlZhk SU~Jarm
dan, cezas1 i<;tima ettirilmek suretile, 
bir sene ii<; aya mahkum edilmi§, bu 
mahkfuniyetinin bir lusrmm istanbulda 
ge<_<i-ren Hasan, mutehaki mahkumiye
tinin ikmali i~in Bursa Cezaevine gon • 
derilmi§tir. Fakat, mahkfunun dosyaSI 
burada tetkik edilmemi§, Muddeiumu
milikten verilen muddet ka~d1 da go
rulmemi§, bu arada Cezaevi muduru ve 
katibi degi§mi§, onlar da deftere i§len· 
mi§ bulduklar1 hir sene ii<; ay mahkU -
miyet kaydma bakarak Hasana yeni ~ 
den cezanm tamam1m ~ektirmi§lerdir. 

Bursa Cezaevi mudfuu Tahsinle ka
tib N ecmi, dosyalar1 tetkik etmeksizin 
hir vatanda§I fazla olarak '1 ay 3 giin 
hapsetmek suretile vazifelerini ihmal 
su<;undan tahtt muhakemeye alm1ru~ -
lardJ.r. Asliye ceza mahkemesinde ya -
p1lan bu duru§rnada reis Mustafa Nuri
nin suallerine kar§l mudiir Tahsin §U 

cevab1 verrni§tir: 
- Ben bu memuriyete haziranda ta • 

yin edildim. Binaenaleyh Hasan benim 
miidiirliigum zamanmda 43 gii.n iazla 
yatm1~ demektir. 600 den fazla dosyaYl 
hirer hirer tetkike imk!n ve zama.n bu
lamadlrn. Defterdeki kayda bakaralt 
muamele yaptlm. Onun i~in ge~r kal -
ffil§ ... 

Reis - Sizin ba§hca vazifeniz mali -
kumlarm giri§ ve 1r1kl§ giinlerine dik
kat etmek ve mahkfun bir vatanda§l 
giinlinde tahliye etmek degil midir? 

Mudfu - Evet, fakat ne yapaytm ki, 
yeni gelmi§tim. Tetkike valcit kalmadt. 

Katib Necmi de, haziranda bu vazi. 
feye tayin edilmi§ bulundugunu, bina
enaleyh dosyay1 tetkik i!demedigini 
s1:iyley:ince, reis: 

- Demek i§ meydana ~1kmasayd1 bu 
zavalh pir a§luna daha senelerce ya • 
tacakh oyle mi? 

- Katibin vazifesi dosyalan tetkik, 
icabmda mudurii ikazd1r. Siz ni<;in bu 
vazifenizi ihmal ettiniz? 

- Vakit bulamadtm. Deftere bakarak 
giinunu bekledim ... 

Muteakihen evrak miitalea i~in Mud
deiumumilige verildi. Muhakem~ talik 
edildi. 

ADLIYEDE 
T ahkika t tevsi ediliyor 

Ramizde 'bir Kaza.sker ko§kiinden 
~ekmece lmmak suretile 400 lira, birka<; 
bilezik ve altm saat B§Irmaktan istan
bul dordiincu ceza mahkemesinde mu
hakeme edilen Esmamn dun karan bil· 
dirilecekti. Ancak, mahkemece hir ke§if 
yaprlarak tahkikatm tevsiine · Iiizum 
gorillmii§, bu sehehle muhakeme, b~ka 
giine brralulrm§tlX. 

Zorba bek~inin rnuhakemesi 
Ni§anta§mda Me§rutiyet mahallesin

de evvelce bek~ri oln Hac1 Diirbay, diin 
sahah istanbul Ag1rceza mahkemesin
de oldurmege te§ehbusten muhakeme 
edilmi§tir. 

Davaya gore, kendisi bir gece i($rni§, 
o halde Galataya inmi~, Mehmedin 
kahvesine girmi§ ve kahvecinin yakaSI
na yapi§arak, kendisini karakola go -
turmek istemi§. Kahveci, neden dolaYl 
karakola gotfumek istedi~ini sorup, 
sebebsiz gitmekten imtina edince, 'bek
~i, tabancas1n1 ~1karrn1§, kahvecinin 
gogsune dayami§, tetigi ~ekmi§, her na-
srlsa tahanca patlamami§, etraftan ye -
ti§mi§ler, silah1 elinden aliDl§lar. 

Davac1 Mehmed, mahkemede dava • 
sm1 bu yolda anlatmi§, Hac1 Dfubay da, 
suallere, sarhoglukla ne yaphgmm far-
lunda olmadigl §eklinde cevab verrni§· 
tir. 

Baz1 §ahidler dinlenildikten sonra, 
muhakemenin devam1, ba§ka §ahidlerin 
~a~nlmasma kalffil§tll'. 

Kur§un btrsizi ~ocuk mah
kum oldu 

Bundan bir muddet evveline kadar 
Taksimde hir mekteb talebesi oldugunu 
s<iyliyen Burhan isminde bir gene, ev • 
velki gece Sultanahmedden Alemdara 
dogru s1rtmda bir <;uvalla gelirken, dur
durulmtl§, ~uval a~riiiDl§ ve i($erisinde 
kubhe kur§unlarl hulundugu goriilm~
tiir. Tahkikatla bunlarm Sanayi mek • 
tebi yanmdaki asari atikadan olan fmn 
ku'bbesinden sokiilerek almdlgl ogrenil
rni§, Burhan, dun saJ>ah Muddeiumumi
Iige gonderilrni§tir. 

Me§hud su~r kanununa gore, davay.a 
bakan Sultanahmed hirinci sulh ceza 
mahkemesinde, bu gene, kur§unlar1 
kuhbeden kendisinin sokmedigini, 0 ci
vara ahlffi§ olarak huldugunu s<iyle ~ 
mi§tir. 

Polis, bek~i §ahid olarak dinlenilmi~
ler, kur§unlarm <;almdigx suhut huldugu 
kaydile, ceza verilmi§tir. Hakim Re§id, 
Bfuhana 3 ay hapis cezas1 tayin etmi§, 
sah1kasr olmadrgmdan hu muddeti 1 a
ya, ya§l dolay1Sile de 15 giine indirmi§
tir. 

DAZAQDAN DAZAQA 
K0 $ 1i 

PEN CERESiN 

Avrupan1n ~Ibani - Programb ~ah,ma t?::!!! ec;ende ~ic;ek merakhsr 
~ da~ bana baht;esini 

Bir hasb1hal · Kolelik tesrifat1 - du.- Yerli ve y 
' 

Akideler ve insanlar 
ve vah~i - binlerce ~e§id ~i~ekler 
dola§Irken, ben bir arahk laf 
wylendim: 

Avrupamn ~rbam 

E-··,.;_/ 
fspanya i~ harbi, diine kadar, bi.iti.in 

Avruparun sag ~ sol rejimleri ve kanaat~ 
leri arasmdaki ihtilah temsil ediyordu: 
Sag miSimz, hangi milletten olursamz 
Franloo taraftan, sol musunuz, bzrl !s
panya taraftan say1hyordunuz. Bunun i
~in. lspanya harbi ba§lar ba§lamaz biitiin 
milletler aralarmdak.i ihtilaflarm hallini 
geciktirerek iki taraftan birinin galebesini 
beklediler; fakat bakttlar k.i bu i§in sonu 
yok, kendi davalanm kendileri halletme
ge ba§lad1lar. l§te as1l barb korkular1 da 
bundan sonra dogdu ve hala devam edi
yor. Diine kadar fspanyada iki tara£. bii
tiin AvrupaYl ikiye ayuan cepheler na
mma dogu~iiyordu. lspanyol olm1yan mil~ 
letler ~in bu kanh boga gii.re§imn netice
sini uzaktan seyretmelcten batka yap1la ~ 
cak oey yoktu. D1§andan kan§an birka~ 
goniilliiden ve zavalh lspanyollardan ba~ 
ka kim&enin bumu kanalmyor:d.u. F akat 
bu temsili harbden kolay netioe r;Jkmiya
cagl anla§llmca devletler birbirine dii§tii
ler. 

$imdi Franko gene bir biiyi.ik taarru
za gec;m~. f§te diinya sulbu ~in yeni bir 
iimid kaplSl daha! Franko ya galib ge-

lir, ya maglub olur. Galib gelirse Fran~ 
koculann, maglub olursa k1zrl lspanyac1~ 
larm riiyalan hakikat olacak, aralarmda 
bir harb ~rkmasma liizum kalm1yacakhr. 
lspanya Avrupamn ~1baru. Kendiligin • 
den patlarsa., kanarsa Avru.pa rahat edi~ 

yor ve umum; bir barb n~teri yemekten 
urtuluyor. Bu ~iban ttkaDJp tiftlgi zaman 

ham Avrupanm daha biiyiik bir ameli~ 
yat g~irmesi tehlikesi ba§ gosteriyor I 

Programlt ~alrfma 
Elime bir gazete 

ahyorum, bak1yorum 
ki ba§makale yerin
de V ali ile bir mii~ 
llikat va.r. Doktor _;, ..-~ 
Lullfi Ktnlar, lstan- q 
bulda nereye adrm " 
atsa bir pislik yuva~ 
s1, bir ~ir'kef, bir batakhk gordiigiinii, bu 
manzar!ldan igrendigini ve utand1g1m soy~ 
liiyor. Ilk i~inin, elindeki vas1talarla yol 
ve te-mhlik ~~in ~~~~ak oldugunu anla

hyor. Gazetenin basmuharriri de bu isa~ 
betli s<>zleri, Valini~ tertibli ve planh c;a· 

h§ma hususundaki niyetini a!ki§hyor. Ne 
iyi I Biz de boyle dii.~iinmedik mi. boyle 
yazmadvk mr? Her~eyden evvel bu §ehir 
saghga, temizlige ve yola muhtacdu, de

medik mi~ Aradaki dii§iince birliginden 
gelme bir in~irahla nefes ahyoruz. 

Fa kat sahifeyi ~eviriyoruz, ayni gaze
lenin i~inde ba§ka bir yaz1. Bizim bir fik

ramrzdan ci.imleler alml§, bize sata§ryor: 
Bir §ehrin yalmz temizlige ve yola degil, 
heT§eye ihtiyaca vard1r, diyor. Sonra da 
ulu orta tenkidlerle Valinin zihnini §a
§lrlmamak lazrm geldigini s<>yli.iyor. Al
lah Allah! .. Biz bu §ehre kaldmmdan 

ba§ka §ey laz1m degildir demedik; ancak 
hel'§eyin bir suas1 oldugunu, elzemin la

Zitllldan, mazrufun zarftan evvel remin 
edilmesi laz1m geldigini yazdrk. Bumm 

i~in de bir tertib ve rasyonel bir program 
§art oldugunu anlathk. hte ayni gazete

nin ba§makalesinde de ayni fikirler tek
rarlamyor. 1~ sahifeden c;akan bu ~atlak 
diidiik sesi nedir~ Hakh, sade, ac;1k ten~ 
kidler Valinin zihnini §a§utmaz; o tak ~ 
dirde tenkid liizumsuz bir§ey olur. Vali~ 
nin zihnini §a§lrtacak §eyler, boyle ayni 

gazetenin i~inde birbirini tutm1yan iddia· 
I ann bulunmas1 olabilir. T ekrar edelim: 

Bir evin ~im pislik gotiiriirken oraya ye
ni e§'Yalar konmaz. llkonce evi temizle
mek, parc;alanml§ do§Cmelerini tamir et
mek, miimkiinse i.istiine mu§amba do§e • 
mek laz1mdir. Sonra yeni mobilya konur. 
Biz bugiinden yeni binalara yiiz binler
ce lira tahsis edilmi~ olmasma itiraz eder
ken bu §ehre kaldmmdan ve temizlikten 
ba§ka bir§ey lazim degildir, demedik; 
ber~eym bir Slrasl o)dugunu soyledik. 
Programh ~ah§ma da bu suayr tayin et~ 
mekten ba§ka bir§ey degildir. 

Bir hasbthal 
Bu sefer elime 

ha§ka bir gazete ah
yorum. lkinci sahi
f~sinde « Aynaroz 
KadlSI» filmi hak
kmda yazdlklanml· 
Zl tasvib eden, hatta 
daha ileri giderek 
bu filmin memleket 
i~inde de gosterilme
sini dogru gormiyen bir yaz1 var. Biz b~ 
siitunda o kadanm istememi§tik, yalmz 
filmin dt§an ~1kmas1m ho§ g(irmemi§tik. 
N eyse, meslekta~ImiZ, birka~t giin evvel 
«Hadiseler arasmda>> siitunumuza bir 
mektubunu koydugumuz okuyucumuz gibi 
bic;agm1 daha derine daldmyor. Olabi
lir. Gorii§ meselesi. 

F akat ayni gazetenin daha ic; sahlfe
sinde aziz arkada~tmtz Refik Ahmed 
Sevengilin bir yaziSl var. V efah, diirii'St, 
civanmerd bir tiyatro miinekkidine yala
§acak tarzda Musahibzade Celali mUda~ 
faa ediyor. Buna da memnun olduk. Mu~ 
sahibzade Celal k1ymetli ve muhterem bir 
tiyatro muharririmizdir. Bu miidafaada~ 
ki iltifatlardan belki ~ok fazlaSJna layrk
hr. Fa kat biz memleketi «Aynaroz Ka~ 
d!Sl» miiellifinden iistiin tutanz. Boyle 
olmasm1 vatanperver miielHf de, vatan~ 
perver miinekkid de tabii bulmahdrr. Gel 
gelelim Refik Ahmed Sevengil, i.istad1 
kuacak tarzda hareket ettigimiz X;in bize 
sitem ediyor ve gazetesinin ikinci sahife-

sinde, ayni giinde c;1kan yaz1dan haben 
yok. Biz ki filmin yalrnz hudud haricine 
~tlkmasml iyi bulmadrk; fakat o yaz1 ki 
filmin iceride gosterilmesine bile taham~ 
miil etmiyordu. Miiellif aleyhine bizden 
daba ileri giden bir gazetenin onu bize 
kar§l miidafaa etmesindeki nispetsizligi 
anhyamad1k. N eyse. Bu da olagan §ey~ 

lerden. Bir gazeteye birbirine z1d fiki~ 
lerin girmesi ~yukanda da gordiik ya~ 
pek mi.istesna vak' alardan degil. Y almz 

§UnU say)eyim k.i ben. kenoe:li hesab1ma, 
Musahibzadenin milli tiyatromuza bunca 
ydhk emegine, yaratug1 nevi i~inde k.a~ 
zand1g1 bii.yiik muvaffakiyete ve bu va~ 
dide §\i.phe gotiirmiyen kudretine sata§ ~ 
mak istiyenlerden degilim. Ona hiirmetim 

var. Fakat ben tiyatroda o nev'i me~rebi
me u~un bulmam ve Osmanh tarihini 
hicvetmenin bir hududu olmak laznn gel~ 
digini de dii§iini.iriim. Ho§, filmin dl§aTI 
c;tkanlmamast temin olundu ya, geri ta~ 
ran hasbrhalden ibaret. 

Kolelik te1rifatr 

T elefon c;ald1. A~trm. T arudtk bir ses 
ismimi sordu. 

- Bendenizim! dedim. 
Sonra ben de muhatab1ma: «.Siz filan 

m1srmz ?» diye sordum. 
- Evet, bendenizim I cevabm1 verd.i. 
Konu~tuk, bitti, telofonu kapad1m. Me

sele §U: «Bendeniz>> kelimesi benim sini-

- Bunlan gordiikten sonra, 
c;i~ekle yaz o]duguna inananlar 
du?.. 

Arkada~JID giildii.: 
- Vard1r! ... 
- Kim~. diye sordum. 
Kat'iyetle cevab verdi: 
- Kanrnl ..• 
Ve ilave etti: 
- Bu kadar senelik ~kek 

siyim. «Bir ~i~ekle yaz ,oyle 
hatta ilu§ bile olamJYacagl» 
zim Bayanm kafas1na bir tiirlii 
d1m!... 

Y almz niikte ho§urna gittigi · 
~c;egi de sevdigim ic;in, o 1<\UliLut:.~.rij 
me her kalemi ah§Irnda, ~H;ege 
§ey yurnak i~in ~1rpmrp 
F akat her defasmda araya ba~ka 
lar girdigi i~in yazarn1yordum. 

Bu:giin, nihayet fmatuu ....... ,, ......... 1 

Ci~ek I... diye ba~hyorurn, 
~i~ek dedigimiz §ey ... Acaba, 
dias1 gibi «nebatm kadmla~a 
ibaret bir fantezi mi?. Y oksa, 
insanlar koklasm diye yarath~ 
run yemi§i miL. 

N e olursa olsun, ben kendi 
~egi her hatlrlaYl§ta, onun pos 
yapi§kan atllo b&ek. g()ziimiin 
lirl 

Bu, belki «iki cit;ek bir b&ek» 
haf1zamda yer etmesindendir. 

Ci~ektetki n.az ve i~tignaya 
cekte o ne arsll.ca sokultl§ ve ne 
c;a siiriinii§tiir, diye dii~ni.i.riim. 

Sade bocek, degil, an bile bal 
cit;egi bilir I 

F akat ne garibdir ki d~e&in bizi 
sizlige h\i.kmettirecek taraflan da 
V alktinden evvel a~1bp sa~rlan 
lar i~in: 

- Aman, b1rak ~unu ... diye 
riz, son giinlerc:le kabak ~~egi gibi 

Sonra, asll aciklJSJ, insam, 
riine siirecek bir ~irkinlige mahkfun 
korkun.c bastalrgm adma da '"-''-'cJ•A~ 
nilmesidir I 

C~ek hastahg1 ke~fedildigi 
muhakkak ki ilk insanlar heniiz 
zii gormem~lerdi. Yoksa ....,,.,.h..., 
lik de§ik. eden bir insafslZln ba§ma 
ten tac orme'kte bu .kadar acele 
lerdi. Eskiden her ~~egin a~k lu 
ayn ayn manas1 vard1: Mesela m 
~i~egi bikaretin, zambak da §Chvetin 
messili saYlhrlard1. 

Sairin biri, vaktile, nedense hidde 
lerek goncanm ~?ahsmda, biitiin 
hiicum etmi~: 

«lnanma Roncei bikrin hicab1 
0 rengi ali cehennem, kadmltk ace<sra• 

Demi§ti. Fakat, ~i~egin, ne 
Iinde iken, ne de a~1ldrktan sonra, 
ittihamlara ha1k verdirecek bir '!l; .... ua1.11 

masa gerel.: ... 
Dii§iinelim ki en saadetli ~>"''~u•u~ 

de, en felaketli giini.irniizde de, 
bir dernet ~i110ekte buluyoruz I 

Haydarpa§a gannda vagon 
yapan Nezire, Gulizar, Fikriye, 
Emine ve ikbal ismindeki kadmlar, 
ka~ giin evvel, bir vagonda 
i§ile me§gul olurlarken ha§eratl 
rucii bir gaz kullarum§lar, vagondan 
raz; ge<_< ~1'kt1klart i~in 
Kadmlar Haydarpa§a Nii.mun~ 
sine kaldlr~l!U'dlr. 

rime dokunur. tster ba§kasi bana soyle
sin, ister ben ba~kasma wyleyim, bu ke- ~!!!!"!'!!!!"!'~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!'!!!!"'~ 
limeden ho§lanmam, fakat gene de ag- letlerinin bendenizi af buyurmalanru 
ZIID ah§IDI§ wylerim. tirham edenm. 

Eski devirde «ben» yok, <<hende» var- Akicleler ve inaanlar 
d1. Cumhuriyetin en biiyiik fazileti, elsa Diin gece Noel-
l b d di. Y ani bir lursiti-

o sa, eD eyi azlederek yerine beni tayin 
yan bayram1. Fa'kat, 

etmektir. (Y anh§ anla§!lmasm: Hi~bir tabil, miislilmanlar 
makamda goziim yok, omriim-de bir tek da, yahudiler de, 
defa da bu neviden bir~ istemedim. dinliler de, dinsizler 
Ken dim den degil, ~ah1s zamiri olan de dlin gece eglenmi~ 
<<ben» den bahsediyorum). Fa kat, bes- lerdir. Demek lci c;~ 
belli ah~kanhk, dilimizi hala bu kolelik gumuz eglenmek ~in bahane ,.,.,,.,,.,.,. 
te§rifahndan kurtaram1yoruz: Bendeniz, bayramm kime, hangi a kid eye ve 
zat1aliniz, geldiler, gittiler, te~rif buyur- ceye aid oldugunu bir saniye 
du, emir buyurdu ... (Eskiden de bu mev- yoruz. 
zuda birkac; kere l!.ayli ~eyler yazm1~tun). lstikbalde, bugiinkii ideolojilerin 

Beyine, pa§asma, efendisine, beyefen- gamberleri i9n de bayram yaplhrsa 
disine, agasma kadar eski devrin biitiin le mi olacak, dersiniz~ Mesela Hitle 
bu nevi tabirlerini athk. F akat bunun ic;in dogumunun iki yiiz yetmi§ sekizinci 
bir kanun c;Ikmas1 laz1m geldi. Acaba §U doniimiinde biitiin Marksistler kafayt 

kerek ne§' elenecekler mi ~ 
kolelik te§rifahm yasak eden bir kanun Olabilir amma b~iinkii ideolojilerc 
da c;rkanlamaz ml ~ Hatta bu te§rifat, 0 hepsinin veya baz1lanmn eski dinler 
tabirlerden daha az demokrat degil mi~ yirmi am degil, yirmi sene bile 
Fakat bunlarm gazete sahifelerinden res~ cag1 §'lipheli. 5yle bir devirdeyiz ki 
mi sozlere ve yaz1lara kadar her yerde deler, onu yaratan insanlardan evvel 
kullamhp durdugunu gorUyoruz. yorf 

Haks1z m1yrm? Haks1zsam zah dev~ SERVER BED1 



Sarhosluk okusu . ' 
arho§ «sarho -
» demez. Dili 
§IT, ayaklan do

r, zihni dola§IT; 
e N uh der, pey
ber demez. Bu 
os inad1 haddi
da, sadece gii-

diir. Lakin, zab1ta i§lerinde, bunun 
miyeti birinci derecededir. 

ikago zabitasi, sarho§a sarho§lugunu 
f ettirmek i~in giizel bir ~are bulmu~. 
I aldigmi inkar eden ve sarho§lu • 
an §iiphe edilen adam!, bir cam ba

icine ufl etiyorlar. Cam balonda ku
~t!rak bir gaz var. Eger, adam, ha· 
ten ic;ki ic;memi§se, gaz bu rengini 

faza ediyor. Y ok, eger, cigerlerin· 
balona dolan hava ispirtolu ise, ga
engi lwyu kumlZlya doniiyor. T a
arhosun rengi de beraber! 

slnn bulamtytnca ..• 

I1~1 ba§ka, okunu§U biisbiitiin ba§
n ingilizceyi bi~ok §ekilde tarif e

Almanlar ona §Oyle bir kulp tak· 
u, derler ki: «lngilizler, kauc;uk 
lastik okur.>> 

ivud rejisorlerinden birinin, Ame-
rlilerine aid baz1 sahneler c;evirir
zil derililere kendi lisanlanm na
§lurdugunu okuyunca bu Alman 
hatirladJm. 

de, yerli dili konu§ulmasi lazim
lim ~evrilmege ba§lamnca bir de 
ar ki klZII derililer ingilizceden 
k kelirne bilmiyorlar. Rejisor hi~ 

memi§. Sahneyi ingilizce olarak 
ekmi~. fakat, film kopya edilir· 

k1smJ tersine tabolunmu§. N eti
ulade. Lakin, tersine konu§ulan 

, hpki bpklSlna kiZll derililerin 
benzemiyor miymi§! 
ce bir tarif daha kazand1 demrk-

gin olmantn f;aresi 
paraYJ c;e-

ler amrna, 
n as1l rruk
a. hsiz bir 
zengin ol
• §eytanm 
gelmiyecek ~J)i~~W"7"" 
lmu~. Lon-
ekadar a· 
ski zaman saati va·rsa, yok pa• 
lam!§. Vapura atlami§, ver eli
a demi§, gitmi§. Saatleri, Ame
erine, pahah pahah satml§. 

kadar iyi. 1yi amrna, as1l kur· 
ada ba§hyor. Saatleri satarken, 
m beraber verrnerni§. Yirrni 

sonra, saatlerinin i§lemedigini 
iler kapisim a§mdumaga ba§· 

a her sabah hirer Hindistan 
'rsiniz, saatlerinizi kuranm, t1· 
er. 
e on iki bin tane saati sathgt· 
r sabah on iki bin Hindistan
maga ba§lamt!}. 

erlilerin saatleri miikemmelen 
amma, as1l ttktr tJk1r i§liyen, 
oz !ngilizin i§i! 

i reklam modast 
'ta kii<;iik bir c;ic;ek diikkam· 
zengin olrnaga heveslenrni~. 
e bir c;are dii§iinmii§, Gomon· 
z filim §irketi, miiracaatini 
ir. En yeni filimlerinden bi
erli§inden bir gee~ once, gir-
kc;inin tuttugu adamlar vast
m dagtltnmt§ltr; fakat, zarif 
lindeki her program, bir de· 
i c:i~ege ili~tirilmi~ olarak! 
'daki kii~iik diikkan sahibi 
retle hayli para kazanchktan 

eti ba~kalarma da ornek ol
si hafta, Radyo Siti Muzik 
bir filim gosterilmeden ev· 
c;ic;ekr;i de biraz farkla ayni 
soma yeni bir lavantaya 

tmnak istiyen bir lavantact, 

am kartile birlikte buket ha
de dagJtmi§hr. 

ra k iki cephel i bir kazanc: 
ek satl§l artmi§, bir yandan 

nta v.s. reklam etmek isti-

reklamm daha miiessir ol
ii~lerdir. S.irndi Amerikada 

r;i<;.!kli program, giiniin 

mtntakalar §ampiyonasi 
Diinkii final ma~1nda Eski,ehir Demirspor taktmi 

Samsun takimini yenerek ,ampiyon oldu 

~ampiyon olan Eski~ebir Demirspor takmu 

Ankara 24 (T elefonla) - Milli k~ An'kara muhteliti ile hr§Jla§acak olan 

me d~mda kalan mmtakalar arasmdaki Romanyahlar bu sabah §ehrimize geldi

§ampiyon.a miisabakalannda diin Sam- ler. Miisabaka yarm saat 2,30 da 19 Ma· 
sun ~piyonu AdanaYJ 4 • 1, Eski~- y1s stadmda yaptlacakttr. 

hir ~ampiyonu da Aydm16. 2 yenmi§tir. Bugiinkii ma~lar 
Bugiin final ma~t yap1ldt. Seyirciler Bugiin 3 sahada da lik mac;lanna de· 

hayh kalabahktt. Ba§vekil Celal Bayar vam edilecektir. 

da stadyoma gelerek mac;m bir ktsmmt T a'ksim stadmda: Saat 14,30 da haf
takib etti. Hariciye Vekili Siikrii Sarac· tamn en miihim kar§tla~ast alan Ga -

og]u da seyirciler arasmda idi. latasaray - Be§ikta§ mac;1 yap!lacakttr. 
Eski§ehir §ampiyonu Demirspor, Sam· Be§ikta§ stadmda: Sa at 13.30 da Ka-

sun tak1mma nazaran her iki devrede de stmpa§a • Eyiip, saat 14,45 te Vefa -

daha iistiin bir oyun oynayarak rakibini lstanbulspor tak1mlan kar§tla§acaklar -
4 • 0 yenerek §ampiyon oldu. dtr. 

Derece alan takrrnlara Beden T erbi - F ener stadmda: Saat 13 te Siileyma· 

yesi umum miidiirii tarafmdan kupalar niye - Beykoz, saat 14,45 te F enerbah • 

verildi. ~e - Hila] ma~lan vard1r. 

Galatasaray gene tak1m1 Feneri yendi 

Diin yapllan Galatasaray • Fenerbah!;e g~nc takunlan ma!;md~n bir intJ.ba 

Galatasaray ve F enerbahc;e gene ta

ktmlan, dUn T aksim stadyomunda kar· 
§Jla§blar. 

Biitiin oyun imtidadmca, iki taraf da 

hakikaten kendilerinden beklenmiyen, w 
kt, stir' atli, teknik ve temiz bir oyun ~1-

hrdiiar. <;ocuklann heyecanla oynadik

lan ve miimkiin oldugu kadar ferdi gos· 

teri§lerden sakmarak toplu bir oyun ~~
karrnak istedikleri goriiliiyordu. 

Birinci devrenin 15 inci dakikasmda 
Galatasarayhlar giizel bir kombinezon 

neticesinde ilk ve son gollerini yapttlar. 
Ve bu devre, Galatasaf\ay lehine ciiz.'i 

bir iistiinliik gosterrnek suretile nihayet -

Ankarada bir 

lendi. 

!kind devrede gene <;ocuklar, sanki 
hi~ yorulmaml§ gibi teknik ve stir' atli gi.i
zel oyunlanm devam ettirdiler. 

Bu devredeki kar§thkh akmlar bir se· 

mere vermedi. 

F enerbah~eliler, bir iki giizel fmatlan 

istifade edernediler. lc;lerinde agabeyle -

rine rekabet edecek kadar giizel §iit ~e

kenler, ve iyi stop ve muntazam pasla
rile temayiiz edenler goriildi.i ve bu mac;, 
Galatasaraym I • 0 galibiyetile bitmekle 

beraber iki taraf da seyirciler i.izerinde 
pek mlisaid ve takdirkar bir inttba btrak 

ttlar. 

sergisi a~ddt 

Sergide Bolu ko~esl 

Ankara 24 (a.a.) - Matbuat Umurn el~ilikler erkam da hazu bulunmu§lar
mi.idi.irli.igii tarafmdan Ankara sergisin- chr. 
de tertib edilen cTiirkiye, tarih gi.izellik iki sene evvel a~llmt§ olan fotograf 
ve i§ memleketi. adh ikinci fotograf sergisinin devarru olan bu yeni sergi -
sergisi bugiin saat 15,30 da Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Dr. Refik 
Saydam tarafmdan a~Ilmi§tlr . 

A~Ih§ merasiminde Vekiller, meb'us
lar, Vekaletler ileri gelenlerile bir klSlm 

nin arkeoloji, Ratay, wpler, yurd gii -
zelligi, insan ve inkllab seksiyonlarmda 
te§hir edilmekte olan resimler, bilhassa 
dikkati ~ekrnekte idi. 

• yen1 taarruz 

inki~af ediyor 
Paris 24 (Hususl) - Frankist ordu

nun taarruzu, havamn fenahgma ragmen 
devam etrnektedir. Burgos'tan gelen ha
berlere gore F rankistler Katalonyanm bir
~ok ki:iylerini zapt ve Serod cenubu ~ar
kisinde bulunan Majald't muhasara et • 
mi§lerdir. 

Hiikumet~iler ise, bu haberlerin dogru 
olmadi~mt, ilk taarruz anmda F rankist· 
ler her nekadar ball mevkiler i~gal et • 
mi~lerse de bu yerlerin derhal istirdad e
dildigini ve Franko ktt'alannm geri piis· 

k.Urtiildiiklerini iddia etmektedirler. Diger 
taraftan taarruz hakkmda her iki tara£ 
da bi.iyi.ik bir ketumiyet rnuhafaza etmek· 
te ve hi9bir gazeteci cepheye hiTaktlma • 
maktad1r. 

Umumi kararg&hrn tebligi 
.Salama:nka 24 (a.a.) - Evvelki ak· 

~am mnumi karargah tarafmdan ne§re • 
dilmi~ olan re&mi tebligde s.Oyle denil • 
mektedir: 

«K1t' alanm1z Katalonya cephesini dort 
muhtelif nokrtadan yararak I 0 kilometre 
ilerlemi~lerdir. Bu teblig hamlandtgl es
nada kuvvetlerimiz ilerlemege devam et· 
mektedirler. 

Dii~andan 2000 esir, toplar, tanklar 
ve muhim miktarda har>b malzemesi alm~ 
ffii§tlr. 

T ayyarelerimiz karada harekata mii
essir bir surette yard1m etmi§lerdir.» 

Lord Halilaks'a hitaben nefredilen 
~~rk mektub 

Burgos 24 (a.a.) - Bi.iti.i.n gazete
ler, Matlmat Servisi ,Se£ Gimeney Ar
van tarafmdan Lord Halifaks'a hitaben 
yaz1lan ac;tk mektubu ne§retmektedirler. 
Bu mektubda mevzuubahs evrakm Saint 
Sebastien' de esrarengiz bir §elcilde lngi
liz Konsolosunun ~ntasma konulmu§ ol· 
dugu Reuter ajams1 ve 1ngiliz gazeteleri 
tarafmdan iddia edilmekte olmasma reg· 
men !spanyol millicilerinin bu evrakt ~fir 
taya koymakta hi~bir menfaatleri olma· 
d1g1 ve esasen buna imkan da bulunma
d!&I kaydedilmektedir. 

K1ymetinden ,iiphe edilmez bir 
di, macunu haline nasd geldi? 

Zira 
Daima nefistir, daima temizdir, l paslan temizler, ditleri parlatar 
daima ucuzdur. V e minelerdeki ve hastahklariDt ge~irir. 

Ancak sabah, ogle v e aktam giinde ii~ 
defa ditlerinizi onunla f1r~a lamak f&rttlr 

DAiMA RADYOLiN 
Burgos gazetelelri, lngiliz Konsolosu •••••••••••••••••••••••••••---

tarafmdan i§lenen Sl.I!;U Burgos'a yiikle-
menin dogru olmadJgi·Oil yazmaktadular. 

Mektubda netioe olarak bu hadisenin 
Reuter ve Times taraftnaan bir hpanyol 

ma'nevras1 olarak gosterilmesine !spanya· 
hm miisamaha etmiyecegi soylenrnekte ve 
hakikatin meydana c;tkmakta gecikmiye
cegi ilave ediimektedir. 

ilspanya paralarr'nrn krymeti 
Paris 24 (a.a.) - Stefani ajansmm 

muhabiri brldiriyor: 

Valans hi.ikumetinin 1 00 pec;etahk ka
imelerinin yanresmi fiatn 16 franga dii§
mesine mukabil Bul:'gos hiikumetinin 1 00 
pec;etahk kaimelerinin fiab. 120 franga 
~tkm~ttr. 

Bir naztr oldii 
Paris 24 (Hususi) - Frankonun na

mlarmdan General Martinez Alido bu
giin But~gos'ta olmii§tiir. 

Barselon 24 (a.a.) - Frankistler, 
diin Pirenelerden Seros'a kadar Tremp 
mmtakastmn yiiz kilometresi iizerinde ta
arruza gec;rni§lerdir. Dii§man bilhassa 
T remp, Balaguer ve Seros bolgelerine 
hiicum etmektedir. 

Seros mmtakasmda Segre iizerinde 
Seros kopriisiinden hiicuma kalkan Fran
ko moti:irlii kit'alan Sierra Grosa dagla
nna varmt§lar ve burayt i§gal etmi§lerdir. 

Sierra Grosa daglan, cumhuriyetc;ilerin 
nukabil taarruzu iizerine derhal geri a
· mml'~tu. 

Tremp ve Balaguer mmtakalarmda 
lti§man, cumhuriyet~ilerin c;ok enerjik 
ir mukavemetile kar§Ila~mt§hr. Sereyi 

1alaguer'in cenubundan gec;mek istiyen 
7rankist kuvvetleri, cumhuriyetr;ilerin 
nitralyoz ate$i altma ahnm1~ ve derhal 
"g :;ahile gerilemek mecburiyetinde btra· 
:I lmn~tlr. Tremp daghk arazisinde de 

7 ranko kuvvetleri cumhuriyet~ilerin istih· 
\ amlarile kar§tla§mt§lar ve miidafaa hat
lanm gec;ememi§lerdir. 

Biitiin taarruzda Frankistlerin yegane 
"IJ.uvaffakiyeti tabii miidafaadan rnahrum 
olan Seros mmtakasmda elde edilmi§tir. 
Fakat bu mavaffakiyet de, cumhuriyet~i
lerin anslZin ve kuvvetli bir surette yap· 
t1klan mukabil taarruzda hi~e indirilmi§· 
tir. Cumhuriye~i kuvvetler di.i§manm I§" 

gal ettigi ilk hattaki miihim mevkileri ge
ri alm~~lard1r. Dii~man bunun iizerine es· 
ki mevzilerine geri c;ekilmege mecbur 
ka]miS.tlr. 

ltalyan lrrkalarr mt var? 
Barselon 24 {a.a.) - Alman esir • 

lerin tadad ve tefriki v~ daha dili:er elde 
edilen sarih malum ali, F rankistlerin diin 
ta(l.rruza ge~tikleri T remp Seros cephe
sinde ltalyan fnkalarmm mevcudiyetini 
teyid etmektedir. Bu ltalyan ftrkalan, 
Seros mmtakasmda faaliyette bulunmak
tadJr. 

Yain1z Cadlim 
sabunu o kadar sal 

o kadar idareli d1r 
N lcl n C adu m ••ab unu; h e r tarafta 
terclh edlllyor ? ~Unki ; en saf ve en 
16tlf blr •urette k o kuludu.f v e.., ay_!;ll 
zamand a c o k ldarelidir, .•• 
F azla mtkdard a kopUrUr ve clldl 
ml.ikemmele n t emlzler, Hekik aten 
b etereyi vikaye eden, yumutetan 
ve guzelle~ttlren ••hhi blr -bundur, 
Sonderece kurur:nut o ldu"unda!' 
yavat yavat e r ir, 
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Bulgar hududunda top 
sesleri i~inde uyand1k 

Pek derinden 
giirliiyordu, 

toplar1 

giiriiltiiler i,ittim, gok mii 
yoksa Edirne kalesinin 

ate, mi piiskiiriiyordu ? 
T a§tabyalann §imali garbi eteginde 

vc istihkamlann pek yakmmda bir Bul-
dondiigiinii, gozlerimin karardiglDI hisset
tim. 

gar koyii vard1 ki ahalinin burayi bo§alhp * * * 
gitmeleri hususunda koyun (Daskal) ma Bir sabah, Bulgar hududlannda inli-
yap~lan tebligata kulak asilmadJgi i~in yen top seslerile uyand1k. 
cebren tahliyesine emir verilmi§ti. Bu seslerin has1l ettigi tesiri gozleri -

Bizim boliikten birkac;: manga, bir kii- nizle gormii§ olsaydm1z (namaglub, la
c;iik zabitin kumandasmda buraya sevko- yemut mil1et) diyecektiniz ... 
lundu. Bu k1t'ada ben de vard1m: Koye Askerler sevinclerinden kueakla§Iyor • 
girdik. Meydanda hi~bir kimse yoktu. lar. gazalanmn mubarek olmasmt soyle -
Evlerin oniinde yi.iklii arabalar durdu - §iyorlar. 
guna bakilmca azimet hazahgi goriildiigii 0 giin ogle sualannda, bizim alaya 
anla~Ihyordu. Evler bo§tu. Biitiin ahali hareket emri verildi. Sonradan ogrendigi
kilisede ve ~ocuklar mektebde toplanml§· me gore Edirnenin §arkmda dii§man do-

kuzuJteU alay1 ezmi§ ve Vaysal istika -
lar. metinden topraklanmtza bit kama gibi 

Asker ikiye boliinerek bir ktsmi kili - saplanmt§. Bizi, buradaki gedigi kapat
seye dogru ilerledi. Ben mekteb tarafma mak i~in ileri siiriiyorlarmt§. 
gittim. HaZlrlandtk; yiiriiyii§ nizamma girip 

Kapisi cenuba ac;tlan bir kath bir bina. yola ~IkacaglllliZ dakikada yagmur yag
Kar§lltkh iki odadan biri biiyiik bir smtf· maga ba§ladt. 
b. ,Sarka miiteveecih duvanna kar§I di- Ah bu yagmuri Hie; durmadi yagdr. 
zilmi§ siralarda k1z, oglan yedi ya§mdan Sanki bizi bekliyor zibi, ne zaman yi.i-
on ii~ ya§ma kadar -bayramhk elbiseleri ri.iyli§ yapsak, ne zaman silah patlatsak, 

iydirilmit- ~ocuklar siikunet ic;inde kiir- harbe tutu§sak yagdt, yagd1l Yrldrzh ge
iide ders veren bir gene ve yosma Bul- celerin ayazmt yiyen tslak viicudlerimiz, 

gar klZlm dinliyorlardl. bulutlu gi.indiizlerin yagmurile lSlandt, rs-
Ders mutlaka Bulgarhga ve Bulgaris- landt. Osti.inde yiiri.idi.igiimiiz yer ~mur, 

ana aiddi. <;unkii bi.iyiik bir Balkan ya- yathgtmtz yer ~mur, kabalaktan topu-
tmadasr haritas1 ortaya asilmt~ti. ga kadar her tarafimiz c;amurdu. 

Zabit stmfa girince Bulgar ktzt dersi Bizim ileri hareketimizi goren diger 
esti. Hal ve tavnnda tela~ ve heyecan· krt' alarm askerlerinde ad eta k1skanchk 

~an eser yoktu. Hareketleri ciddi ve na· vardt. Ta§tabyalarda ahl kalmak, her • 
'kane idi. <;ocuklar bizi tazimen ayaga kesin tathgr barb ciimbi.i§iinden mahrum 
~ lJ:ttlar; biz bekledik. olmak, bunlarm canlanm stkiyordu. Biz 

Stmft ve mektebi terkettiler. Mektebin onlara: «(:ok si.irmez, sizin de suamz ge
iinde malandtlar. Muallime -anhya - lir>> diyorduk. 
ad1g1mtz- bir nutuk soyledikten sonra Yalmz T a§tabyalarm cenubu §arki 
~r c;ocugu serbest buaktt. Kendisi de tarafmda bizden uzakta karargah kur· 
' l i~enin oldugu tarafa yollandi. mus rediflerde, bize benzemiyen, bizi 

Kilicede de -bir ihtiyar papasin idare be~imsemiyen haller goriiyorduk. Bunlar 
tigi- ayin yanm biraktlmi§, ahali inti M bedbin ve meyus insanlanh. 
rr•Ia dagilmt§h. Biz, bu adamlann hay- Ta~tabyalardan aynld1.ktan dort ya
nlanm arabalanna kosarak koyden u- hud be§ saat sonra Kavakl~ya geld~. 
klasmalanm da beklepik. Koyde sak- Y agmur yagmakta devam edtyor, g~n 
nan. ve kalan ol~p olmad1gm1 anlamak batlyordu; bizi, karavanalanmtzl ye~:k
n evleri yokladtk. Evler bombo§tU. E§- ten sonra, yann yiiriiyii§e ba§lamak 1~10• 

namma bir ~op brrakiimamt§ti. Anla- erken erken uyuttular. Ben kolay kolay 
1yordu ki bunlar daha evvelden e§ya- uyuyamadtgtmdan ge<; vakte kadar de • 

b. k rinlerden g\.iriilti.iler iQittim. Cok mii giir· mt kendilerince muayyen IT yere na - Y 

mi~ ve koyii boyle bir nlimayi§le ter· liiyordu, yoksa Edirne kalesinin toplan 
tmek icin kalmt~lardt. ate§ mi pi.iskiiriiyordu '? .. 
Bir Tiirk tebaast olmasi icab eden --~~~-~~ ..... -~~~~~ 
sma Bulgar klZlnm yirmi bir senelik

daha eski olmtyan kalbinin metanetini 
hassasiyetinin geni§ligini gorunce 

nkkilisede gordiigiim zabitin- Istanbul 
ahanelerinde buzlu bira i~ememek, 
ldmmlannda kthc si.iriikliyememek, 
ltan Hamidin saraytm yagma edeme
inden zengin olmamak ve buralara 
derilmek gibi §eylerden ettigi §ikayet

i de dii§i.iniince: 
Uc;uruma yuvarlanmi§tZ I dedim. 

Ben, saltanat idaresinin kazdtgl me
In nekadar derin oldugunu o giin da
iyi anlad1m ve o giin hakikl bir uc;u

kenanndaki insanmki gibi ba§Imm 

J Bundan Evvelkl yaztlar 5, 6, 7, 8, 10, 
15, 18 ve 22 birincikanun niishalanmtz
!;1kmt~ttr. 

m m m an m = = 

SE LMA ve 

Arab Muradtn hala sakladt~ 
sular 

Okmeydanmda Susuzderede bulunan 
cesed tabkikah ilerlerken katil oldugu
nu itiraf eden Arab Muradm maktul 
ihsamn elbiselerin~ nereye sakladigm1 
bir turlii soylemedigini yazmt§tlk. 

Zabtta, Arab Muradm elbiseleri giz
lemek i<;in a~1k<;a yalan soyledigi kana
atine varmt§tlr. Maamafih, elbiselerin 
bulunmasma ~all§thyor. 

Diin, Niyazi isminde birisi daba ya
kalanarak Mi.i.diriyete getirilrni§se de 
bu adam katilin elbiseleri kendisine 
vermedigini .sOylemi§tir. 

Niyazi, dUn gece, MUdiriyette nezaret 
altmda btraktlm1§tlr. Elbiseler bulun -
sun bulunmasm, katiller birka~ giine 
kadar Adliyeye verileceklerdir. 

G OLGESi 

Bursa koylerinde 

s1tma ~ogal1yor 

~eltik tmntakalarJnda, 
~eltik kanunu tamamen 
tatbik edilememekte 
Bursa (Hususi) - Vilayetin ban mm

takalan eskiden ~ok kuvvetli hirer Sit
rna kayna~ halinde idi. Koylerde ka -
rmlart §i§, benizleri ut;uk, bacaklar1 t;ar
ptk gocuklara raslamak tabii ahval -
dendi. 

Cumhuriyet ytllarmda Sltma muca -
delesi te§kilatmm faaliyete ge~mesin -
den ve ovada kanallar ac;Ilarak batak -
hklarm kurutulmasmdan sonra bu men
bus afetten bu mmtakalarda eser kal -
mamt§ olmakla beraber diger taraftan 
geltik ekilen sahalarda yeniden, hem de 
kuvvetli bir s1tma ba§gostermi§ bulun
maktadir. <;eltik mmtakalarmda, ~el -
tik kanununun icablari tamamen tatbik 
edilememekte bulunmasmdan srtma 
giinden gi.ine artmaktad1r. Bursa mU -
cadele mmtakasmdan edindigim malu
mata nazaran, ~eltik, koyliilerimizden 
pek az kimselere iyi bir menfaat temin 
ettigi halde diger taraftan bu menbus 
maraz1 c:;ogaltmakta, bu suretle biiyUk 
koylU kiitlesinin SJtma baklmmdan sa
lab bulmak Uzere olan sthhi vaziyetini 
gitgide bozmaya do~u goti.irmektedir. 

<;eltik, diger mezruata nisbetle fazla 
gelir getiren bir mahsul oldugundan bu
nun varidatile koylerde bir~ok hayuh 
i§ler yaptlmasma ve saytlan pek mahdud 
baz1 ~iftc;ilerin fazla para kazanmalan
na mukabil buyiik bir Iroylu kesafetini 
s1tma afeti tehdid etmektedir. 

<;eltik kanunu ahkamx, her nekdar 
c;eltik mmtakalanmn koylere Uc; kilo • 
metre mesafede bulunmasml amir ise 
de, bu i§te mesafenin de pek <> kadar 
ktymeti goriilememekte ve koylerin i
c;inde s1tma siirfesi olmadx~ halde tar
lasmda c;ah§mak mecburiyetinde olan 
koyliiler c;eltik sahalanna civar olan 
yerlerden kolayca s1tma alabilmekte • 
dirler. 

Marttan ilkte§rine kadar son alb ay 
ic;inde Bursa miicadele mmtakasma da
bil olan 154 koydeki 73195 niifustan 
42882 si muayene edilmi§, bunlardan 
7957 si d.~I~kh olmak Uzere 20941 ki§i 
s1tmah gorulerek tedavi edilmi§tir. Bu 
tedavi i~in de 286 kilo kinin sarfedil • 
mi§tir. 

Bu rakamlar da gosteriyor ki, bilhas
sa dalakh s1tmahlarm da bulundugu 
miihim bir koylU kalabah~ tedavi al -
tmdadtr. 

<;eltik mmtakalari olan Karacabey 
ve Mudanya havalisindeki s1tma nisbe
tine gelince, buralarda s1tma, ni.ifusa 
nisbetle yiizde ktrka kadar ~tkmaktadtr. 
~u halde bir taraftan Sthhiye Vekaleti
nin milyonlarca lira sarfederek vatan
da§l s1tmadan kurtarmtya ~ah§an te§ -
kilatm faaliyetine adeta engel olan ~el
tik zer'iyati i§ine ~ok salim ve kat'i bir 
mecra verilmek icab etmektedir. 

Silahla oynarken .• 
~ehremininde Silivrikap1 civannda 

biiyiik bir :fmn sahibi fkikarde§in hem
§iresi Rejinamn ni§anhsi Petro adlt bir 
gene, tabanca kur§unile olmii§tiir. 

Yugoslavya tebaaSindan olan Pe£ro, 
bundan bir rniiddet evvel Rejina ile ev
lenmek Uzere oradan buraya ~a~nlml§, 
aradan bir mi.iddet gec;ince ayagmm sa
kat olmas1 sebebile kendisini damad o
larak kabul etmek istememi.§ler ve i§ 
bu safhada iken delikanh vurulmu§. 

Yap1lan tahkikatla, tabancamn Pet -
ronun elinde iken patladtgt, silahla oy
narken bir kaza neticesi vuruldugu an
la§Ilrni§ttr. Bununla beraber, cesed 
Morga kaldmlmt§, i~eride kalan kur • 
§Un ~1kanlm1§tlr. Otopsi raporu yazx -
larak, vaziyet daha etrafh tespit edile -
cektir. Tahkikata da devam olunmak -
tadtr. 

zad1 da dii§iinmiyeeekti. Hayrr I !~inde 
mutlaka bir rol sahibi olmak istedigi bu 
mevzudan uzakla§maga gonlii razr ol -
muyordu. Ba§Im sallad1: Tefrika : 8 ,.... = = -= n 'RJs Y azan : Server Bedi 

- Bana oyle geliyor ki, dedi, Selma 
bir «nenfoman» dtr. Bunun ne demek ol
dugunu biliyorsun, degil mi? Bir basta

- Hay1r dostum. Bu noktada rsrar ltk bu. Her erkekten ho§lanmak ve hi~bi
etme. Sen Selmayi benim kadar tamya- rine doyamamak hastalrgi. T a§km bir 
mazsm. cinsi tabiat: Nenfomani. Selmada bunu 

at, lutfet, sen i§in bu tarafma fazla 
'yorsun. Hakhsm. Selmayt benim ka
tammiyorsun. Bu kadm bi.iyiik bir 
aribdir, yani biiyiik bir ruhu vardtr. 
diigiin miivazenesizlikler hep tatmin 
tmiyan bliylik ruhunun <;trpmtslaridir. 

:lia etmege kalktyorsun. 
- Emin all 

hayatm facialarmdan ve karan • 
r:ndan biraz emniyete ve gline§e C,:l
goriirsiin: Di.inyanm en makul ve 
zeneli kadm1 dogar. Bilir misin, her
ragmen, nekadar diiriisttur? 

alim Nevzada bakti ve bir kahka
yutarak sordu: 
Kim? Selma m1? 
Selma! 

alim giiWmsemekten kendini alama
ancak ~unu soyliyebildi: 
Bana oyle goriinmedi. 
<;iinkii sen onu tammryorsun. 

alim Nevzadm masa iistiinde duran 
tutarak: 

Emin ol ki, dedi, Halim, emin ol 
ay1 senden iyi tamyorum. 

da ,.si.ildii ve elini ~ekerek: 
Bak, dedi, gordiin mii? N eler id-

Gozlerindeki ofkeyi saklamak ic;in o- goriiyorum. 
niine bakan Halim, kendi kendine: <<A- Nevzad Halimi §a§Irtan bir siikunetle 
cele etme l» dedi. i~inden gelen bu sesin giiliimsiyerek, tela§slz ve ofkesiz ISTar e
sebebini bilmiyordu, fakat JSrar etmeme- diyordu: 
ge karar verdi: - N ekadar yanh§ goriiyorsun, dos • 

- Belki... dedi, belki yamhyorum. tum, bilakis, bilakis... Bilmezsin, Selma-
- Emin ol ki yamhyorsun, Halim. da erkekten ve insandan nefret nekadar 
- Belki... derindir I Cormiiyor musun? lnsanlardan 
Halim ba§Inl online egmi§ti. Nevzada ka~Iyor, lstanbula inmiyor, vapura ve 

hakikati sezdinnek kararmdan vaz ge~eeek sandala binmiyor, iskele eivanna kadar 
miydi? Bu kadar §icldetli bir in ad ve mu- bile gitmiyor. Konu§tugu insanlar yalrda
kavemet kar~rsmda mar etmek dostluk- ~!lerle bugiin gordi.igiin ii~ ki§iden ibaret. 
Ian i~in pahaJrya mal olacaktl. F akat Otekiler de, Salim ve kar1s1, burada o
susmak da, arkadrt§Inm gozlerine perde turduklan ic;in ... Kom§u ... Hem bilir misin, 
<;eken ihtirasa kurban olmasma ses ~~- Selma onlara gitmez, onlar geliyorlar ... 
karmamaktan baska ne idi? lkiden biri: 0 da ayda ytlda bir .. 
Ya soyliyecek, yahud onu mukadder o- Nevzad gi.ildii ve Halimin tabirlerini 
lan aldam§ma terkederek hem en Anka- tekrarladt: • 
raya donecek, bir daha Selmay1 da, Nev- - «Her erkekten ho§lanmak ve hi~-

Kernan 1550 senesindenberi ~eklinde olsun, 
yapmak sesinde olsun baz1 degi,iklikler 

istiyenlerin biitiin gayretlerini bo,a ~Ikarmi,br 

us , •• 

Adliye 
koridorlarnda 

<B~taraft 1 tn 
mam yapildigi Agux:eza rna 
lonuna gelenler, mahkeme k 
h buldular ve ic;:tima ic;in, b 
Altmc1 Hukuk mahkemesini 
ne masa, bu klSlmda birle~e 
boyunea malar yerle§tirilmi~ 
gordiiler ve gelenler, koridorl 
lara oturdular. 

Agteeza salonunda yap1la 
i<;timada, salon dar geldigin 
bir k1sm1 dJ§anda kalmt~ ve 
ic;timada ekseriyet has1l olm 

Musiki ve konser mevsimindeyiz. Ta-l 
bii cesametten biiyiik bir mi.ieevher 
mahfazasma benziyen kutusunda, atlas 
ortliler altmda yatarken, bir dokunmakla 
ineinecek kadar nazik ve narin, dilber bir 
gene k1z1 andtran; sinesinden kopan ses
lerck, avazeden ht<;kmga kadar, 1stuabm; 
kahkahadan tebessiime kadar, ne§enin 
bi.itiin anatl ya~Iyan kern an dan; bu inee 
be!Ii, ince boyunlu, ince ruhlu musiki ale
tinden bahsetmenin, tam suas1 de gil mi? 

I 
yacagi, <;iinkii dt~anda kalanl 
konu~ulanlan i~itmedikleri, do 

· p1lan miizakerelerin usule uyg 

I 
g1 kaydile, siirekli itirazlan m 
tu. Bunu gozoniinde tutan B 
heyeti, bu sefer i<;tima yeri o 

Erbabmm elinde, yaym kiri§lere §Oyle 
bir dokunuvermesile goniilleri, ne~enin 
ve elemin, hu~uun ve mestinin biitlin 
ufuklannda, bir sihirbaz gibi dola~tuan 
keman, asil bir tarihc;eye sahibdir. $ece • 
resi, amlarca evvele kadar uzamr. Ona, 
biitiin musiki aletlerinin §ahi unvamm ve
renler aldanmaml§larda. 

Kemamn icadm1 FranSIZlara atfeden _ ra, nihayet, eserlerine son bir §ekil verme-
ler vard1r. F akat, bu iddia yanh§hr. ilk ge muvaffak olmu§tur. Dahi san' atkarm 
keman, Onaltme1 asrm ilk msfmda !tal- alb, yedi tipi g~miyen bu miiteaddid te
yada yap1lmt~hr. Surasr ~ayam dikkattir kamiil niimunelerinin her biri, erbab1 ara
ki, keman, 1550 senesindenberi, §eklinde smda, ayn ayn isimlerle tamhr. 
clsun, sesinde olsun baz1 degi§iklikler yap Stradivarius'un hayatl hakkmda baz1 
mak istiyenlerin bi.itiin gayretlerini bo&a tafsilah ihtiva ed~n el yazmas1 bir kitab
~Ikarmi§, ilk bi~imini, ilk sesini oldugu da, onun §oyle bir tarifini bulmak miim -
gibi muhafaza etmi§, an' anesine son dere- ki.indiir: «Ostad, zay1f ve uzun boylu 
ce sad1k kalmt§tlr. idi. KI§In ylin, yazm pamuk bir beyaz 

Kernan, bundan dort bu~uk am evvel takke giyerdi. Esvahmm iistiine, c;ah§Ir
nastl yapihyor idiyse, bugiin de oyle ya- ken, beyaz bir deri onllik takar ve daima 
p1hyor. Modern teknik ve makine, keman ~ah§tJgi i~in, bu k1yafeti hi~ degi§mezdi. 
yapan san' atkarlann kaplSlndan ic;eriye \=ah§kanhgi ve tasarrufu sayesinde bii -
ha§lni uzatmaga cesaret edememi~. bi.ike- yiik hir refaha ermi§ti. Cremone ahalisi, 
medigi eli openler gibi ba§ kesip ~ekilmi§· «Stradivarius gibi zengin» soziinii, darb1 
tir. Di.inyamn en me§hur teknisyenlerinin, mesel haline getirmi§lerdi. Y aptlgt ke -
§a~maz bir intizamla i~lemesi li.izumunu manlan dort Lui altmma satardt.» 

dt~ansmt, adliye koridorlanm 
Bu suretle gelenlerden hepsini 
releri takib edebilecegi hes 

Baronun adliye koridorlan 
yapmasi, adliye tarihinde ilk 
gelecekti. Bununla beraber, d 
rna yapllabildi de denilemez. 
avukatlar koridorlarda oturup 
fakat saat 14 bu<;ukta rnasa 
~en Baro reisi Hasan Hayri, c 
bilmesi i<;in laztm gelen ekse 
olmadJglni soyledi ve: 

- Esasen, dedi, I 5 gi.in son 
umumi ic;tima yaptlmasi, bii 
zakeresi mukarrerdir. Simdi 
hastl olmadtgma gore, bu gun 
mevzuunun da o ic;timaa tehi 
ftkhr. Bu itibarla ~imdi eelse ac; 

Y eni kanun mucibince Bar 
kal devresinde hatah bir muam 
mas1 hie; ~uphesiz arzu edil 
ilave eden Baro reisinin bu te 
herhangi bir itirazla kar~1l 
«muvahktm> sesleri koridorlar 
buakmteytlr. 

Avukatlar 7 kanunusani 
giinii ogleden sonra ayni yerde i 
mek iizere, saat 15 te dagrlmt~l 

bir insan kalbinin darabanmdaki intizama f§te bu durmadan ~ah§an biiyiik iista
benzettikleri keman kopriisii, ancak in - dm viicude getirdigi her neviden ytgmlar
san elinden r;tkarsa, en ruhlu parc;a vazi- Ia musiki aleti, bugiin, bi.itiin diinya mu -
fesini gorebilir. Ufaktefek goriinmesine siki san' atkarlanmn araya araya bulama- hur rebemol sonahm ~alaeakh. 
ragmen tam 83 parc;adan miirekkeb olan d1klan, bulurlarsa kapt§a kapl§a aid,klan mamm eline aldtg1 dakikada, 
kemanm, oteki k1s1mian da, ehemmiyet misli, menendi olmiYan, Stradivarius a- kiri§lerinden iic;linlin, dii§manlan 
itibarile, kopri.iden a§agt kalmaz. gtrhgmca altm deger eserlerdi. dan kesilmi§ oldugunu gordii. F 

Ilk kemam yapan adamm Duiffo _ Oldiigii zaman, atolyesinde, bitmi§ ya- tad, bu iimidsiz vaziyet kar§ISm 
pruggar ismindeki Bavyerah Alman san· bud bitmek i.izere bulunan 94 tane musiki lamak, hatta bir an duraklama 
at'kar oldugu soylenir. Fakat, asll kernan, aleti bulunmu§tu. dursun, omuzlanm silkmi~. bir t 
~talyada me§hur Kr~mone ekoliinii mey- Kemandan ve kemanct iistadlardan zerinde sonabnr c;a!mi~, biitlin sa 
dana getiren Andrea Amati ile ba§lar. bahsederken, Stradivarius derecesinde yecanh alk!§lara hogan bir §ahes 
Musiki aleti yapma san' atine eedadmdan bi.iyiik bir §ohret saytlan Cacarineri del hvermi§ti. 
tevariis eden Amati'nin, babalanmn mes- Gesu'dan ve onun §ohretini i§ittirme~e * * * 
leginedevam eden iki oglundan Nikola vas1ta olan me§hur Paganini'yi ~igncyip Keman yapma san'atmda 
Amati, kemanc1bkta bir ~ok yenilikler gec;emeyiz. rius'ii yeti§tiren italya, onun ve 0 

yapmt§, bir ~ok da talebe yeti§tirmi§tir. Zamamnm en biiyiik keman virtiiozu eden diger biiyi.ik i.istadlann ol .. 
Cerek onun, gerek babasmm ve keman olan Paganini, iizerinde, biitiin san'at sonra, bu san'atm, yava§ yava§ s 
ustahgmda onlar derecesinde ileri giden hayatmea yay oynathg1 ve yapiCISI del ne §ahid olmu§tur. 
daha birka~ biiyiik san'atkann admt u - Cesu'nun adm1, sayesinde c.ohrete ulas - I' l d 

'$ • ta ya an sonra, kemancthk sa 
nutturacak kadar yiikselen e§siz ve em - tJrdtgl kemam, oli.irken, dogw dugw u ~ehre h l 

'1 §a eser er yaratan biiyiik i~ilere, 
salsiz Antonio Stradivarius, iqte bu Niko- hediye etmi§ti. 0 tarihtenberi, bu hariku- d t d"f d'l' 
1 

v ya a esa u e 1 a. 
o'nun yeti§tirdigi talebelerin en degerlisi- lade keman, i~inde muhafaza edildig~i 

d. Alman ekoliinii kuran en me§h 
rr. camekandan, ender olarak rrkmt~ttr. Y er 

K ~ -; man keman yapictsi Jakob • St 
eman diyince, akla Stradivarius ad1 yi.izi.inde hic;bir hazine yoktur ki, bu ke • Amati'nin talebesi ve damadt 

gelmesin, buna imkan yoktur. Kernan ve man kadar k1skanc bir itina ile muhafaza 
o, tarihte ve zihinlerde bir tek vi.icud ha- edilmi§ olsun. soylenir. 0 da bir c;ok talebe yet r d ~ok ktymetli kemanlar yapm!§, ad 
m e birle§mi§tir; oyle ki, kemandan bah- Bu miinasebetle, Paganini'nin deha51• yaya yayml§, fakat Stradivarius 
sederken, Stradivarius'u unutmak giinah na a1'd k" "k b' f k ·k d 1 u"r u~u tr 1 ra zt re e im: sta- de ylikselememi~tir. 
~u~ d k d y m, en <;o sev igi bu kemandan baska D" · d · 

Bu biiyi.ik san'atkar, 1644 senesinde, b'r k 'k' l 1 · d h · ' unya ptyasasm a, ayn ayn 1 
l 1 c;o must 1 a et en a a vardt. Hatta amlan ve her biri birer servet ifa 
talyada Cremone'da dogmu§tu. Niko - bunlardan bir tanesi, teller1' kopuk, boya-l A ·• · k ld me§hur kemanlann bir listesini y 
o mali mn yamna <;Ira o ugu zaman Ian doki.ik, oras1 buras1 ratlak b1'r halde, 

k d' lk 1 · 2 "' bu siitunun miisaadesi yok. Anca 
~e gene 1 ve i eser erme 2 ya§mda tavanarasmda bulunmu<:, yamba<:mda, 
k · k w b 1 d ilk k -; '; kac; tanesinden bahsedebildigim 1 en 1mza oymaga a§ a I. em an - san' atkann el yaZISile bir taktm notalar I I 666 'h san' atkarlann, gelecek nesillere 
an tan ini ta§Ir. ve yaz1lar da gori.ilmesi sayest'nde, kema· 

S d. 1700 ettikleri paha bi~ilmez kemanlar 
tra tvarius, senesine gelinciye mn ona aid oldugwu anla§Ilmi~tlr. k d k l y da bir fikir vermek i~in, zama 

a ar, yaphgi eman ann §eklini mii- Paganini'nin, harika say1lan konser -
k ll l me§hur virtliozu Kreisler'in ba§md 

em me e§tirmege ~a l§mt§, bu maksadla lerinden birini, bu kemanla verdigw i kuv-
h l f d ~en bir vak' ay1 anlatayim. 

mu te i tipler viicu e getirmi§, muhtelif vetle soylenir. 
~ l " · d "b l k Kreisler, bir gUn Anvers'te dola sas ar uzenn e tecru e er yaph tan son- Paganini, bir gece, bir konserde, meQ-

y bir h1rdavat~1 diikka.nma girmi§ti. 

birine doymamak» haL Bu fikir sana in~il~ar ettik.lerini farzedelim; ya besl; _ bir keman gordii ve laf olsun diye 
n~reden. geldi.~ Hangi i§arete gore buna me? On bir ya§mdaki kiZ? 0 da mi Sel- ahp, tellerine bir iki dokunduktan 
hukmettm ~ Soyle! k k diikkanc1ya, bu kemamn fiahm may1 ts and1g1 i~in intihar etti? 

f~inde~i miicadele girtlagma tesir e- _ Bence 0 da Selmadan duyduwgu Diikkanet, hi~bir degeri olmtyan b 
den H 1 tk k d h siki aletini ona satmak ic;in dil do . . aIm yu unuyor, ar a a§Im a - tazyikten, manevl tazyikten bunalm1eyhr. 
bkattn yildmm1 altmda yanml§ gormek F k t . . " S I k kl ba§laymea, Kreisler, kendi keman 

d. . d d .. . - a a m~m '! e mamn er e ere · · d k' G en I§esm en e, onun boyle aldamp git- .. .. . sunu a~1p, ona, 1c;m e 1 uarn 
tigini gormek azabmdan da kurtulamtyor- du§kun olmastle beslemenin hunalmasi a- gostermi§ ve: 
du. rasmda ne miinasebet var? - Bende de satihk bir keman 

- Dab a ne i§areti istiyorsun? diye Dogrusu Halim de bunu izah etmege Zannederim sizinkinden daha iyi 
sordu, iki kocasi da intihar etmi§. Bunun muktedir degildi. Dli§linmege mecbur ol- Buna ne verirsiniz? diye sormu§tu. 
sebeblerini sana ac;tk~a wyliyemiyor, de- du ve cevab vermedi. Nevzad onun aczi- Diikkanc1, kemam eline ahp evi 
gil mi? Sen ni~in bunu kendi ken dine sor- ni belirten siikutun sonunu epeyce bekle- vire muayene ettikten sonra, renkte 
muyorsun? Ni<;in? Ni<;in? «Bir a§k buh- dikten sonra: ge girdi: 
ram» diyorsun. N as!l bir huh ran? K1s- - I-' -ytr! dedi, hep ters goriiyorsun 

1 

- Bana bir dakika mi.isaade ed 
kancltk degilse nedir? Onlar da mt nev- Halim. Selma ha§kalanna manevl tazyik ze bir Amati getir~, goriiyorum 
rastenikmi~ler? Oylevse nedcn sinirleri yapmak degil, bilakis, ba§kalarmm mane- maldan anltyan bir adamsmtz. 
bozulmu§? Degilse, iki adam arka arka- vi tazyiki altmda bir kadm. Diyerek ko~a ko§a gitti, be~ d 
ya neden intihar etmi§'ler? - Oyleyse kendisi intihar etmeliydi. sonra, yanmda bir polis memurile d 

N evzad omuzlanm kald~rdt: - hte, garib bir aksiilameldir bu, iti- rek: 

P k. d d b b d k k raf edeyim ki ben de iyice anhyamtyo- - hte, dedi, bahsettigim hiTStZ - e 1... e i, a as1 a m1 Is anc-
hktan intihar etti? rum, fakat senin izahm yanh§, buna e- Bana, Kreisler'in me§hur kemamm 

- Babasmm kendisini nic;in oldiirdii
gi.i anla§Ihyor. Ortada bir dava var, bir 
izzetinefis miieadelesi var, ~ok hayret e
dilecek bir§ey degil. Fa kat ya o adam
lar? 

- 0 adamlarin bu kadm yiiziinden 

m''lim. mi§, satmak istiyor. 
fki arkada~ da ~ustular. Halim Nev- Kreisler'in o giin. derdini anlatt 

zadm tahammiiliinii ol~mek i9in cesaretli kadar, anasmdan emdigi siitii burnu 
bir iskandil yapmaga karar verdi. Biraz getiren bu keman. me§hur keman 
bekledi ve sordu: Cilannm eserlerine ne biiyiik bir kt 

verildigini anlatmaga kafidir. 
CArkast var> H. BILGI 
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lncir, iiziim, §arab, 
iiziim bali ve sirke 
sall$8 ~1kar11m1$f1r. 
eyoglu istiklal caddesi No. 64 

(Pannakkapt tramvay dura~) 

, ... _liye Vekiletinden: 
31 kfulunuevvel 937 tarihinde illl.n edild.igi iizere eski bronz be§ ku· 
I'U§luklarla yiiz parahklar ve nikel bir lruru§luklar 81 kAnunuevvel 
1936 akgammdan itibaren tedavillden kalchnlacaktlr. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kAnunuevvel 1936 ak§amma ka· 
dar bilumum Malsandlklarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka· 
larma miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 
Tedaviilden kalchnlan bu nevi paralar 2257 numarah kanunun seki
zinci maddesi mucibince 1 kAnunusani 1939 tarihinden itibaren bir 
sene zarfmd.a ancak Malsandlklanna ve Cumhuriyet Merkez Banka
sma yapilacak tediyatta lrullarulabilecektir. c 4964 • ( 8806 ) 

YEN • 
I 

cc Havalandirdmi~ >> 

PU 

hususuniia yenl 
bir fikir, en son 
ne yapllan bu 

glmcliye kadar taru
pudralardan daha ince 
hafiftir. 0 kadar ince ki 

mevcudiyeti bile farkedil
hayret bir ten temin 

riizgar ve yag-
bozamtyacagt bir tazelik 

de en steak bir dans 
bile kat'iyen terden 
olmaz. tmtiyazll bir 

krema kopii~ 
oldugundan bu 

pudras1 saatlerce 
ve cildin tabii yagh 
masetmesine mAni 

....... an.••au muhafaza ede-
te§ekkiilii

. Terkibinde Krema 
bulunan bu me~hur To

tecriibe ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N 0 M UN ELl K · 

BirkaQ g(ln zarfmda tenlnlzde 
Husule getirecegi §ayani hayret 
Giizelligi goriiniiz. Kadmlarm 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olmtyan fena renkte bir pudra 
kullantr ve yiizleri makyajh ve 
agtr bir manzara kesbe~r. Te
n1nize uygun renkteki pudrayt 
bulmanm yegAne c;aresi, yiiziinii
ziin bir tarafma bir renk ve di. 
Iter tarafma ba~ka renk pudra 
tecriibe etmektir. Bu suretle en 
muvaftk pudraYl intihab etmi§ 
olursunuz. ~ayet rengin intiha
bmda tered.diid ediyorsanlZ mil. 
essesemize miiracaat ediniz. Tee
rube ic;in muhtelif renk!erde ve 
parasiZ olarak niimunelikler 
takdim edecegiz. 

Vilayetinden: 
konagma almacak ( 3710 ) ii~t bin yedi yiiz on lira muhammen 

mobilya ac;xk eksiltmesine tayin ve ilan olunan vakitte istekli 
f aUIJf>Lllu<u• satmalma i§i pazarhkla yaptlacakttr. 

939 sene ikincikrmunun altmcx cuma giinii saat on birde 
Daimi Enciimeninde icra edilecektir. 

vakitten evvl yatmlmt§ bulunmas1 laZ!m gelen muvakkat 
miktar1 ( 280 ) iki yiiz seksen liradtr. 

erin pazarhk giin ve saatinde ya biz?=at bulunmalan veya no· 
musac:Wak vekaletnameyi haiz bir vekil bulundurmalan la-

C 9393 > 

Gaib aran1yor 
Emekli top<;u yarbay Emin ve bira • 

deri emekli top~ru binba§t Nazifin is -
tanbulda mu.kim olup adreslerini bil • 
miyorum. G6nderdigim mektublar iade 
ediliyor. Kendilerinden adreslerini bil
dirmelerini diliyorum. 

ANNELER, DiKKAT ' • Et ve sebzelerin iyice pi§memesinden, meyvalarm giizelce yxkanmamasmdan, i~ilen sularm temiz 

Adanada Durmu§ Faki mahallesinde 
35 No. 11 hanede teyzeleri Manastrrh 

Mihriban 

saf olmamasmdan hasxl olan solucan dedigimiz barsak kurdlan en muztr hayvanlardxr. Bunlar ; ince barsagm 
ir; zarma yapt§arak ve kan emerek yeti~ir ve iirerler. Ekseriyetle r;ocuklarda bulunur. 

Kachkoy ikinci sulh hukuk bakimli • 
gin den: 

Halsizlik, kanstzhk, hazunstzhk, kartn agrtlart, kann ~i§meleri, burun, makat ka~mmast, ishal, oburl 
ba§ donmesi, salya akmast, sar'aya benzer sinir haHeri, gece korkulan, gormede i§itll\.ede bozukluk hep bu 
kurdlann tesiridir, 

ISMET SOLUCAN BiSKOITl 
Olen ve terekesine hakimligimizce el 

konulan miistamel elbise ticaretile mii§· 
tagil Kirkor Vartazyamn tstanbulda 
c;akmakr;Ilar ynku~unda Biiyiik Yeni 
han ir;erisindeki 44 No. h diikkanda 
mevcud elbiselerle ayakh diki§ makine
leri 26/12/938 pazartesi giinii saat 14 te 
mahallirule sahlaca~ ilan olunur. (9322) 

bu kurdlarm en birinci devasxd1r. Biiyiik ve kiic;iiklere emniyet ve itimadla verilir. Her ~ocuk seve seve yer. 
Cocuklarmxza senede birkaQ defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dant§lntZ, 

D t K K A T : Kullandxktan yirmi dart saat sonra solucanlar dii~mezse c;ocugunuzda solucan olmad1gma 
itimad ediniz. Sthhat Ve).taletiniJt resmi miisaadesini haizd.ir. Tarzx istimali kutularm i~inde yazilidtr. 

KULLANI$ TARZI: Bir biskiivit ~igzi ile be§ miisavi kisma ayrtlmx§ttr. Biiyiikler: Gece yatarken 1ki 
kutu biskiivit. ~ocuklar : 10-15 ya§xna kadar bir kutu, 10 ya§mdan a§agt r;ocuklara her ya§ i~in gece yatarken 
bir ~izgi biskiiviti verilir. 

Fiatt her eczanede 20 kuru~tur. ( t S M E T ) ismine aikkat. 

Ankara Belediyesinden: 
Te§rinisani sonuna kadar tekliflerini vermeleri iltm olunan Belediye 

i¢n almacak benzin motorlii tek ve ~ift yataklx iki aded imdad1 slhhi oto
mobll i~in bazt fabrikalarm miiracaati iizerine miiddet kAnunuevvel 938 
sonuna kadar uzattlmt§ttr. ~imdiye kadar tekliflerini vermiyenlerin bu 
miiddet zarfmda Belediyeye gondermeleri ilan olunur. c 5069 • ( 9000 ) 

IDevlet Demiryollan i,letme U. Miidiirliigiinden:l 
1937 senesi zarfmda i§letme §ebekesinde bulunup §imdiye kadar sahib

Jeri ~Ikmadtgmdan i~letme nizamnamesi geregince ve 2490 numarah ka· 
nuna tevfikan miizayede ile satJlacak alan 152 kalem muhtelif e§ya 3/2/939 
sah giinii saat 10 da Sirkecide bulunmu§ e§ya ambarmda arttrrma Komis
yonu tarafmdan S!itilacakttr. !steklilerin ayru giin ve saatte miizayede 
mahallinde bulunmalart ilan olunur. ( 9392) 

TORKiYE 

SEKER F ABRiKALARI 
lt 

Anonim ~irketinden : 
Miiessesemiz uc;iincii parti olarak kilp ve kri:;;.tal ecnebi §ekeri satm 

alacakttr. ~artnamesi Bahc;ekapl Ta§han 42 numaradan istiyenlere 
verilir. 

12 sonkAnun 1939 per§embe giinii saat on bire kadar teklif mek

tublart §artname esaslarma gore kabul edilecektir. 

Gelibolu, Asliye Ticaret Mahkemesinden: 

Deniz Bank AcentalarJnJn S1fat ve Salabiyet
lerile Temsil HaklarJni Miibeyyin Beyannamedir 
MADDE -1-

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
ANKARA 

1 - Kurumumuz talebeleri i~in a§agxda isimleri yaz1h ( 4) kalem elbl 
palto. tayyor kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - ihalesi 10/1/939 cumartesi giinii saat 10 da Rektorluk binasmda mil 
te§ekkil Komisyon tarafmdan yapxlacakttr. 

3 - Muhammen bedel ( 18536) , teminat (1390,20) lirad1r. 
4 - Teminat ihale saatinden bir saat evveljne kadar Komisyon Reisli~in 

teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parastz §artname almak istiyenlerin Enstitii Yur 

Amirligine miiracaatleri. c 5225 ,. (9352) 

C f n s i 
Erkek elbisesi 

,. Palto 
Kxz talebeye Palto 

,. ~ Tayyor 

Aded 
434 
139 

10 
34 

Taklm 

Beherinin Muhammen 
fiat1 teminatl 

30 Lira 
32 ,. 
32 ,. 
22 ,. 

1390,20 

Herkes bir nokta Uzerlnde mUtteflk 

1939 IRON 
Modelleri mevsimin §aheserleridir. 

Model iron Alfa 
Akiimnlat6r ve pille veya 

tehir cereyanile 

Model iron Beta 
Mnfenarib llO ila 240 

volt 

Model iron Gamma 
Miitenavib 110 ilA 240 

..-ol t 
t~bu beyanname Ticaret kanunu birincl kitabxnm sekizinci fashnm 89 YO 

=~ad-desi m_ucibince tescn ve nAn ol\lnur. Safl, depOSU: MiKA RAD 
Deniz .Bank gemilerinin ugrad1klart iskelelerde miistahdem muvazzaf GALATA : Veyvoda caddesi, Doy~e Bank kar§JSl No. 79 

veya aid.ath acentalar. Bankanm bilhassa vapur i§letmesine aid muamelA- Beyaztd saba yeri: Yeui.-eriler caddesi No. 115 ~"ar11kap1 tmda c Tiiccar Memuru • slfatm1 halzdirler. - ,.. ~ "' 
MADDE- 3- Ta,ra sat•t yerleri: 

Acentalarm c Tiiccar Memuru • stfatile haiz olduklart salAhiyet §UD• ADANA c Riz& Salih Saray, Bebekli Kilise sokalt No. 11 A. • ANTALYA 1 

lardtr : Zliltukar Ktbn<i Arslan • EDiRNE: f;IEVKI Enensel, Kitabe1 Mimar Stnan 
A - Her acenta yalmz tayin edilmi§ oldugu iskelelerdeki vapur i§let- 0 

mesine miiteallik lllUamelat i!;in ancak tasrih J!dilen salahiyeti haiz ve cad. 54 • GEREDE: Ibrahim ve Kemal Congar karde~ler • K TAHYA.: 

temsil hakki tamamen mahduddur. ~::::::::::.;B:u:b~ik~o~!:lu~k:ar:d~e:~l~e:r.::::::::::~ 
B - Acentalar memur olduklan iskelelerden bilet alacak yolculara 2 

bedelini pe§in alarak bilet verirler. Gemilere tahmil olunacak yiik ve I inhisarlar Umum MiidiirJugun•• .. •• den: I 
hayvanlar i~in umumi ve matbu §artlart havi konu§mentolan imzaya ve 
liizumu halinde malm muayenesi ve kendi iskel~lerine ihrac olunan e§Ya· .. ••••~!~~•••IIIII!!••••••••••••••••••••• 
nm sahiblerine tesllmi hususunda Deniz Ticaret kanunu mucibince kap- I - !daremizin ttskiidar Depolar Gurubuna bl?lll ~emsipB§a Balomevi 
tana tevecciih eden muamel§.b ifaya salahiyettard.Irlar. Yolcu ve yiik ir<in ve f§leme Evleri i§r;ileri i(;in §artname ve resmi mucibince ya~tll'llacak 46 
hiikUmetc;e musaddak tarifeler hil•afmda navul taleb ve tayin ecl,emezler, aded soyunma dolab1 ac;tk eksiltmiye konmu§tur. 

Acentalar mes'uliyetlerl altmda ~ah§an memurlara yalmz konu§mento II - Heyeti umumiyesinin mu.bammen bedeli 990 lira ve muvakkat 
ve yolcu biletlerini imza i~;in vekalet verebilirler, teminatt 74,25 llradtr, 

C - Acentalar herhangi bir yiik ic;in kon§umento haricinde navul III - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rasllyan pazartesl gti.n\1 saat 14 te 
kuntratosu tanzim ve imza edemezler. Ancak banka tarafmdan verilecek Kabata~ta Levazun ve Mubayaat :Subesindeki ~ Komisyonunda ya-
tahriri mezuniyet bali miistesnadtr. ptlacaktlr. 

D - Acentalar yii.k sahiblerile veya yolcularla hiikmii bir seferden IV - Sartname ve resimler parastz olarak hergiin s5zii ge~;en §UDe· 
fazlaya §amil hi~bir mukavele akid ve imza edemezler. Yolculara veril- den almabilir. 
mesi mutad gidi§, geli§, halk biletleri, gibi muayyen miiddetli alan biletler V - lstekliler eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 gilven· 
bu hiikiimden miistesnadtr, me paralarile birlikte yuka.tda ~dt ger;en Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

E - Acentalarm muvazzaf bulund.uklar1 muamel•5.tx ted vir ir;in olsa ( 9010 ) 
dahi hic;bir sebeb ve vesi].e ile ne istikraz akdine ne c)e hatta mutasavver I - !daremizin Pa~abahr;e Miiskir~abrikasmdaki derin kuyuya mevzu 
ilerki seferler navullarma mahsuben pe~in para ahzma veya avans kabu· Sterlink tulumbas1 ic;in §artname, resim ve niimunesine uygun ol-
liine salabiyetleri yoktur. mak iizere satm almacak ( 45 ) aded paslanmaz c;elik mil, 45 aded 

F - Acentalar memur bulunduklan iskelelere gelen veya oralardan paslanmaz man§on ve ( 135 ) aded bronz fosfor yataktan ibaret 
vapurlara tahmil edilen yiikler ir<in Giimriik ve Polis kanunu ve nizamlart cem'an 225 parc;a yedek aksam pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 
dairesinde lazrm gelen evrak ve vesaiki tanzim xe imzaya ve bu babda II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli ( 2317.50) lira ve muvak· 
gereken idari ve adli te§ebbiisleri ifaya mezun,durlar. kat teminat1 ( 173.82) liradtr, 

J - Acentalar, Bankanm §ubesi bulunmtyan iskelelerde salabiyet ve III - Eksiltme 2/1/939 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 16 iia Ka-
mezuniyetleri dairesinde ifa ettikleri muamelattan dogan hak ve vecibe· bata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Alrm Komisyonunda ya. 
1erden dolayt Banka namma mahkemeler~ ve kaza salahiyetini haiz diger ptlacakttr. 
makamlar nezdinde ikamei davaya ve i§bU muamelat dolaytsile ii~iincii IV - ~artnameler paras1z olarak tnhisarlar Umum Miidiirliig!l Miiskirat 
§ah1slarm Banka aleyhinde a~acaklan davalarda Bankayt temsile ve bu fabrikalar §uhesinden almabilecegi gibi niimuneler ayni §Ubede ve 
husus i~in ahan tevkil veya azle mezundurlar. resimleri de Levanm ve Mubayaat ~ubesinde goriilebilir. 

K - Acentalar Bankadan vekaleti mahsusa alntad>Jt~a kat'iyyen sulh V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte % 7.5 giivenme 
veya ibra tasarrufunda bulunamazlar. paralarile birlikte yukartda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 

L - Acentalar Banka §Ubesi bulunamtyan yerlerde mahallindeki. Ban- olunur. '( 9335 )' 
kaya miidevver iskelelerle Deniz fenerleriniJt idare ve i§letmesine mute· -
allik cari muamelat ir;in de yukanda yazxh kaytd ve §artlar altmda Ban· I - tdaremizin Nakliyat $ubesi iQin yaphnlacagx ve 5/XII/938 tarihin-
kayt temsil ederler. de ihale edilece~ tJ.An edilen aGlk giiverteli armah ve tam techizatll 
1\IADDE - 4 - bir aded r<ektirme ( tekne ) nin §artnamesi tadil eiiildiginden yeniden 

Elyevm miistahdem bulunan acentalan ileride istihlaf eyliyecek alan· a<;tk eksiltmiye konmu~tur. 
!arm sxfat ve salahiyetleri de yukanda yaz1h hiikiimlerle taayyiin eder. II - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat temfnatt '( 333 )" llradtr. 
MADDE - 5 - III - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giln" saat 15,80 da 

isbu beyanname hiikiimleri ileride gene usulen tescil ve ilan §artile Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ul:iesindeki Al1w, lsyonunda 
her zaman Bankaca tadil edilebilir. (9390 ) yapxlacakttr. 

1939 Y I L B A $ I 
Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

Biiyiik ikramiyesi 

500.000 Lirad1r. 
Ayr1ca : 200,000 • 150,000 • 100,000 • 70,000 • 60,000 • 

50,000 • 301000 • 20,000, 15,000 Lirahk ikramiyelerle 
( 400.000 ve 100.000 ) Lirahk iki adet mnkatat vardar. 

Ke~ide Y1lba~1 gecesi yap1lacakbr 
Biletler : 2,5 • 5 ve 10 Lirahkt1r. 

Vakit kaybetmeden hemen blletinlzi ahnaz. 

IV - Muaddel §artnameler paraslZ olarak hergiin soztl geGen ~ ~15eden all
nabilir. 

V - !steklilerin eksiltme iGin tayin eailen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukartda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9060 ) 

1/NtN 

I - fdarernizln Pa~al:iahc;e fabrikasmd.a yaptmlaca~ ve 26/12/938 tari· 
hinde ihale edilecegi ilan edilen 15202.40 lira muhammen bedelli 
betonarme iio§emelerle sair miiteferrik i~lerin eksiltmesi goriilen 
liizum iizerine bir hafta sonraya talik edil~i~tir. 

II - Eksiltme 3/1/939 tarihine rashyan sah giin~ saat 15 te Kaliata§ta 
Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle in~aat 11ubemizden ah
nacak ehliyet vesikas1 ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek alan kapah zarflarm ek
siltme giinii en ge~ saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Alrm Komis
yonu ba§kanllgma makbuz mukabili verilmesi Iazrmd.m, ( 9409 l 



Dekolte 
Kts davetlerine nastl , 

haztrlanmabyiZ ? 

Cece davet)erinde, balolarda dekolte 
elbiseler giymek otedenberi adettir. Bir· 
<;ok hem§irelerimiz bu davetlere guzel el
biseler yaptxrarak, mi.ikemmel ba& tuva
letleri vi.icude getirerek, ~1k ayakkab1lar 
Jsmarhyarak hazxrlamrlar da, as1l miihim 
bir noktay1 unuturlar. Dekolte elbiseler 
giydigimiz zaman viicudiimi.izi.in muay• 
yen noktalarml elbisemiz ortmiyecektir. 
Onun i~in bu noktalara kx&m daha hM
langlcmda ihtimam gostermemiz icab e
der. 

Bir kadmm tamamen giizelim, diye
bilmesi i~in, dekolte elbiseler giydigi va· 
kit boynunun ve omuzlannm kusursuz o· 
larak gori.inmesi icab eder. Bunun ise tam 
davete veya baloya gideceginiz zaman 
elbiseyi giyip de aynaya bakt1gmxz anda 
farkedilmesi hi<;bir i~ yaramaz. 

Oraya siiriilecek bir tutam pudra veya 
hic;bir zaman kusurlarmx izale e· 

mez. Kadmm, dekolteden goriinecek 
· · muntazam olmasx i~in daimi 

imnastik hare'ketleri yapmas1 ve s1k sxk 
lara masaj tatbik dmesi gerektir. 

]imnastik hareketlerile masajlar kanm 
ntazam deveramm temin ederek cil· 
kuvvetlendirir ve giizelle~tirir. Sabah 

m oralara kremle gxda vermek de 

mesi ic;in hafif hareketler yapmxz. 
in fazlasmx ince bir serviyetle ahmz. 

lteden gori.inecek kxsmmxza s1k sxk 

edeceginiz bu usul oralan fevkala 
.. zelle~tirir. 

lbisenizi giydikten sonra - eger siyah 

dra tutacak bir elbise ise - elbiseyi 

eden o kxsxmlan giizelce pudralayx-

a~ tuvaletleri 
r~eym aym §e-

deva:m can 
gx gibi ba§ 
tlerinin de 
ak bir tarz

apilmasi ho~ 
z. Hele biz ka· 

gerek kendi
se kocala

ho§ goriinmck '--"--""'......_.~ .. ~.s;;.">.';"-"l 
· a degi~ik tarzda siisl nmek mec

eyiz. Moda miitehasSlSlarx da 

farkmda oldugu i~in her tiirlii ka
dm tezyinatmda mo
notoniden uzakla§· 
mak istiyorlar. Avru
pada bu sene gene 
yeni tarzda birtak1m 
ba~ tuvaletleri ~xktx. 
Bunlardan iki tane
smx basxyoruz. Yu

.. kanda : Bilhassa si
• yah sac;hlar i~in der

ak§am kuvafi.iri.i ni.imunesi. Be
~i~ek bu ba~ tuvaletini daha mii· 
gosteriyor. A§ag1da: San sa~h-
miikemmel bir gece ba§ tuvaleti. 

arabesk bic;imde bukleler. 

italya - Fransa mUnasebat1 

I Son Ak§am k1yafetleri 
Diin uzun bir i~tima yapan 
Haricive NazJrini dinledi 

kabine, 
ve Romaya 

karar lastirdt 

Siyah yi.inliiden gi.izel bir gece elbise· 
si. Gogsiindeki kxsxm Valansiya aantelin· 
dendir. Belinde §ifodan bir· ku§ak vardtr. 
Gerek dantel, gerekse ku~ak gok mavisi 
rengindedir. 

cevabJni 
[BQ4taratt 1 fnct saht/edeJ 

bmx hiikumetin tasvibine arzetmi§tir. 
Salahiyettar F ransxz mahfilleri, bu ce

vabm mahiyeti hakkmda mutlak bir ketu
miyet muhafaza etmektedir. Bu ketumi
yet cevabm Fransxz biiyiik el~isi tarafm • 
dan Roma hiikumetine verilecegi salt ve 

• yahud ~ar§amba gUniine kadar devam 
edecektir. Maamafih §Urasx muhakkak 
addedilebilir ki F ransanm cevab1, son 
giinlerde Fransxz diplomatik mahfillerin
de ileri siiriilen rniitaleattan miilhemdir. 
Bu mi.italeat §oyle hulas a e dilebilir: 
1935 anla§malan, mer'iyet mevkiine gir-

1 memi~ olmakla beraber italy a ile F ransa 
arasmda muallakta bulunan biitiin ihti -
laflarm tasfiyesini ihtiva etmektedir. Eu
gi.in Frans1z hi.ikumeti, ancak, bundan ev
velki stati.ikoya avdeti tazammun eden 
bu hi.ikiimsiiz bxrakma keyfiyetinden kay
di malumat edebilir. 

Siyah setenden Krali~e Viktorya za
manma aid bi~imde bir ak§am kxyafeti. 
Kollarda, gogiiste ve etekteki beyaz tez
yinat da beyaz setendendir. Etegin kena· 
rmdaki zxrh taftadandxr. 

Bonnet, nazxrlara ~emberlayn'in Ro -
rna seyahati etrafmda !ngilterenin Paris 
biiyiik el~isile yaptxgx gorii§meleri de ·an
latmx§txr. 

N az1rlar meclisi Bonnet'nin izahat1m 
miittefikan tasvib etmi§tir. 

Protokol ni~in leshedildi? 
Roma 24 (a.a.) - Stefani Ajansx 

bildiriyor: 
ltalyan hiikumeti tarafmdan Fransxz 

sefirine 7 ikincikanun 1935 anla§rnalan
mn hiikiimsi.iz telakki edildigi hakkmda 
yapxlan tebligat Laval protokollannm 

.......................................................................................................................... resmen feshi mahiyetindedir. Bu proto -

M •• t kb 1 I • • kollar, hukukan tekemmiil etmedikleri US a eJ ' nne er }l'}D e e i~in hiiki.imsiiz kalml§tir. Bu protokollan 

Sihhi tedbirler 
~ akdeden Fransa hiikumeti Ren iizerincte-

Jdman hareketleri· ki emniyeti i~in Almanyaya kar§I lngilte
reden daha geni§ garantiler elde etmek 
maksadile miitevaliyen !talya aleyhyine 
bir mi.izakere mevzuu yapml§hr. Esasen 
bu gibi miizakerelerden sonradxr li, 
Fransa, ltalyaya kar§I zecri tedbirler tat
bik etmi§tir. 

Milano 24 (a.a.) - Fransxz - italyan 
anla§malan hakkmda ltalyanlar tarafm
dn yapxlan beyanatl mevzuu bahseden 
Popolo d'ltalia gazetesi diyor ki: 

«Bu beyanatlar vaziyeti aydmlatmJ~hr. 
Filhakika 1935 Frans1z - ftalyan anla§ -
malarmdan sonra, Fransa, ltalya aley -
hine mliteveccihen bir ~ok mukaveleler 
akdetmi§tir. Bu sebebden dolayx italyan 
noktai nazan gerek filiyat bakimmctan, 
gerek hukuki bak1mdan tarnamile dogru
dur. 

Alman ga:z:etelerinin miitalealarr 
Berlin 24 (a.a.)- 1935 tarihli Fran

SlZ - ltalyan itilaflarmm ftalya tarafm -
dan feshi hakkmda Alman gazeteleri u -
zun tefsirlerde bulunmaktadxrlar. Bu 
tefsirlerin mealini Angriff ~azetesinin ~u 
ciimlesile hulasa etmek miimkiindi.ir: 

«F a§ist ftlyan imp~ratorlugu, dinamiz
mini bir tabak mercimek i~in satamaz.» 

Koylii !talyanlar aleyhine miiteveccih 
olan T unus havalisindeki hadiselerden 
bahseden Deutsche Allgemaine Zeitung 
ezci.imle ~oyle yazmaktad1r: 

«italya aleyhinde ni.imayi§ yapanlar 
hemen karnilen niimayi§leri tertib edenler 
tarafmdan para mukabilinde tutulmu~ 
i§sizlerdir. Birka~ liniformah F rans1z as -
keri de bu niimayi~lere i§tirak etmi§tir. 

Fransr:z: gazeteleri ne diyor? 
Paris 24 (a.a.) - 1935 Fransxz -

italyan anla~malanmn !talya tarafmdan 
denonse edilmesinden bahseden Petit 
P:ni~ien divor ki: 

' 
«F ransanm, zecri tedbirleri fazlaia§ -

tlrmak §oyle dursun, bu tedbirlerin trajik 
bir mahiyet almamas1 ve Milletler Cemi
yeti devletlerile 1talya arasmda bir an -
la§mazhkla neticelenmemesi ic;in mi.imkiin 
olan her§eyi yapmi§ oldugu tamamilc sa
rihtir. Po!itikada her§eyin pek <;abuk u -
nutuldugu muhakkaktir. F akat bu unut -
kanhk, bi.itiin diinyanm o zaman mii§ahe· 
de edebildigi vak' ala ria tezad te§kil et • 
memesi lazimdJr. F rans1z hi.ikumeti, 1i.i -
zumu takdirinde bu vak' alan Rom a hii • 
kumetine hatirlatabilecektir.» 

] our gazetesi diyor ki: 
«Eger F ransa, Eden tarafmdan is te

n en askeri ve bahri zecri tedbirlerle pet -
rol zecri tedbirlerine ba§vurulmamasx 
i~in her§eyi yapmaml§ olsayd1 !talyan or· 
dulan acaba ilerlemelerine devam edebi
lir ve sonunda zaferi kazanabilir miydi, 
muhakkak ki haylf.» 

Figaro diyor ki: 
«italya ile yeni bir anla§ma neye ya

rar~ Bunun da aktbeti evvelkilere benze
miyecek mi? !talya, bilmesi lazxm gel en 
§eyi bilmektedir: Herhangi bir bahane ile 
i talya, F ransxz arazisine kar§l herhangi 
bir harekette bulunursa biiti.in F ransa bir 
tek adam gibi kar§xsma dikilecektir. !tal
ya o zaman, F rans1z milletinin birliginin 
ne demek oldugunu anhyacakbr.» 

Petit Journal diyor ki: 
«Mademki ltalya hukuki bir vaziyet 

takmmak istiyor ve protokol tasdiksiz kal
digi bahanesini ileri si.irerek Fransanm 
bel keseden kendisine verdigi avantajlan 
reddediyor, !talyaya, bizzat kendi mi.it -
tefikleri aleyhine harbe girmesinin mi.ika • 
fatmx tamamen almadxgx sebebinden La
val'in 1935 te bol keseden ftalyaya ihsan 
ettigi Tibesti' deki yiiz bin kilometre ara
ziyi, Ebok ve Uhmerah'm §imalindeki 
bin kilometre araziyi, Gadames'teki iki 
yi.iz bin kilometre araziyi ve Cibuti de • 
miryolunun iki bin be§ yiiz hisse senedini 
geri vermesi lazxm geldigi bildirilmelidir. 
Aynca §Urasx da hatxrlatJlmalxdxr ki, bu 
vaziyette 1896 mukavelelerine ri.icu edi· 
lecek ve T unustaki 1 talyanlara verilen 
haklar ve imtiyazlar geri almabilecektir.» 

Au be gazete5i diyor ki: 
«Habe~istan harbi esnasmda Fransiz 

hiikumeti tarafmdan kurtanlan Mussoli
ni, Roma • Berlin mihverinin te§k1lile bi
ze te§ekkiir etmi§tir. Ba§tan a~ag1ya hal~ 
vamn lehine olan mukavelelerin bugi.in 
italya tarafmdan tek tarafh olarak de
nonse edilmesinden sonra verilecek bir 

tek cevab vardxr: Ge~ yegitim ge<;, zumk 
dahi alamazsm.» 
Keyliyet Almanya ve lngiltereye 

bildirildi 
Rom a 24 ( a.a.) - F a~1st hiikumeti

nin Fransa hi.ikumetine 7 ikincikanun 
1935 tarihli itilaflann feshedildigini bil
diren notasmm hirer sureti Almanya ve 
in~giltereye teblig edilmi~tir. 

J apon ga:z:etelerine gore ... 
Tokyo 24 (a,a.) - Tunus ve Koc· 

sika meselesinden bahseden Hochi gaze· 
tesi, Fransamn an'anevi siyasetini takib 
ederek bu i§te de ln-~:rilterenin yard1mm1 
ist;vPcegini ya7maktad1r. 

Bu gazete, Daladye tarafmdan Kor 
~ika ve Tunusa yap:lacak seyahatin mi.i
him bir netice vermiyecegini kaydetmekte 
ve Akdeniz !T'eselesinin bir !n!liliz • !ta I
van meselesinden zivade bir Frans1z · 1-
t ~J,an meselesi oldugunu ilave eylemek
tPrlir. 

Amerika • Almanya 
arastnda gerginlik 

IAmerika, hava ve deniz 
silahlartni takviye ediyor 

LBa~taraft 1 tnci sahitedeJ 
halkmm Pittman ve Dahiliye N az:n 
i ckes gibi dii§iinmedigini tahmin etmekte 
ve bu zevatm Amerika halk1 namma Al
manya hakkmda tahkiramiz sozler sarfet
melerinin kabul edilemiyecegini kaydet -
mektedirler. Gazetelere gore, bu sozler 
iki millet arasmdaki mi.inasebe!lerden 
bahsederken degil ancak havralarda scy
lenilebilecek sozlerdir. N etice olarak 
gazeteler Va§ington hiikumetinin hakika
ten Almanya ile miinasebetlerini kesmek 
arzusunda olup olmadigi keyfiyetini sua
le §ayan gormektedirler. 

Amerika ga:z:eteleri ne diyor? 
Va§ington 24 (a.a.) - Parlamento 

hariciye enciimeni azasmdan Fisch, AI -
man te§ebbiisiine kar§I Welles tarafmdan 
verilen cevabm iistiinde durarak Ruzvelt 
kabinesi azasmm ecnebi hi.ikumetlerini 
tahkir ederek sulhu tehlikeye dii§i.irdiik!e
rini soylemi~ ve totaliter memleketlerinin 
dahili rejimlerine Amerikamn kan§masi 
dogru olmxyacagm1 ilave etmi§tir. Arne -
rikan vatanda§lan fikirlerini soylemekte 
serbest iseler de hi.ikumet erkammn daha 
ihtiyath davranmasx lazimdxr. 

(Bastaratt 1 fncf !ahffede> 

in§a edi1mckte olan 35,000 tonluk ge -
milere ilaveten 45,000 tonluk iki hath 

barb gemisinin in§asl derpi§ edilmek -
tedir. 

lki askeri tayyare parfalandr 
Nevyok 24 (a.a.) - "tlniontown tize

rinden u9makta olan bir askeri tayya -
rede bir infilak olmu§ ve tayyarenin 
i~inde bulunan dort ki§i olmii~tiir. 

Nevyork 24 (a.a.) - San Francisco 
ile N evyork arasxnda k1t'a a~In b ir ur;u§ 
csnasxnda biiyiik bir bombardtman tay
yaresi f1rtma dolay1sile ate§ almt§ ve 
miirettebatmdan 7 ki§i olmii~tiir. 

Atlanfik lilosu 
Va§ington 24 (a.a.) - Bahriye Ne -

zareti son zamanlarda ihdas edilen At -
lantik filosunun, cyeni bir emre kadar 
daimi surette serv!ste bulunacagmh 
bildirmi§tir. 

Atlantik filosu, <;ekoslovakya buhra
m esnasrnda ihdas edilmi§ti. 

Gec;en ilkte§rinde bu filoyu te§kil e
den 40 harb gemisinin 60 a g1kanlacagx 
bildirilmi§ti. 4 hath harb gemisini ihti
va eden bu filoya Amiral Johnson ku
manda etmektedir. 

1&2 

D1~ar1ya ka 
Balkaniiiar 

tBa~malcale 

di.i§uncenin temeli butun 
icabmda her Balkanhya yar 
ve bi.iti.in Balkanlar ~evresini 
rniidafaa olunacak bir clava 
meleridir. Hadiselerin ve ical:l 
liginden tayin edecegi kuma 
§imdiden miinaka§a mevzuu v 
yap1lmamahda. 

Balkanh devletlerden baz1 
meseleleri bi.iti.in Balkanblar 
olunacak liizum ve mahiyette 
bilir dii§lincesini §irndiden ele 
ha hizmet edecek bir Balka 
te§kil edemeyiz. Kendi mu 
hakim olan boyle bir blok, ug 
yapxlacak meseleleri suasmda 
h §ekillerinde tayin ve tefrik e 
bette aciz kalmaz. Elverir ki o 
~evresinin mi.i§terek mi.idafaasi 
etmi§ ve ona gore hazxrhklar 
mu§ olsun. T e§ekkiiliin maksa 
harb yapmak degil, belki 
hatta barb yapmaga hi~ mecbu 
ve herhalde Balkanlara aid hu 
dudu akhn, adaletin ve siyaseti 
iresinde kuvvetle muhafaza 
nun z1mmnda bu ~evreyi deva 
nimetinden mi.istefid k1lmaktu. 
se densin ~ekoslovak yJkih§Inl 
raflan yok degildir, ~ok fena 
ise meydandadu. ~imdi Avru 
Balkanlardan biiyi.ik devletler · 
sahasx olacak bir oyuncak gibi 
yorlar, ve maatteessi.if Balkanla 
cak haline dli§miyecek bir ciha 
mu~ vaziyette bulunmuyor. 

Hi~ kimseye taarruz etmek 
fakat herhangi bir taarruz ve ta 
ramamak i~in tedafiil bir elbir 
mak: hte Balkan] an bugi.inde 
biiyiik bir devlet mahiyet ve rna 
mazhar k1larak siirprizlerden 
edecek olan txlsxm. 

Fikir yeni degildir. 0 Balkan 
nm ruhunda vard1r. Ti.irkiye ile 
tan arasmda daha ilerilemi§ bir 
derecesindedir. Onun biitiin 
memleketlerinde hi.isnii telakki 
'biran evvel yayxlmasi, yiiriimesi 
yet fili ve maddi bir hakikat ha 
mesi en samimi temennilere lay1 
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Soldan saga: 
1- Etrafmi dol8.$3.n (iki kelime) 

Jete muhabbet ba~Ja! (1k1 kelime>, 
virin zamanm klslmlaruidan olur. 3 
zan cdelh nin evveline gelir, hall cin 
4 - Uzerinden atllyarak, bir cins 
5 - Bir gece eglentisi yeri, insanda 
nevi varhk, ya~murun soguk zama 
gam. 6- Ya§h. kuzunun fe.ryadi, 
da soylenen sozlerden. '7 - Siyah 
t~m ufalanm~t. 8 - Sahib, zarif v 
9 - Sukii.net ic;inde, zararl1. 10 - B 
llmlzin soyadx, ~?ans. 11 - Cilve, 
ters ~evirin bir emir olur. 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Yemege ~e§nl veren bir§eyi 

daldtran Ciki keltme). 2- itlyad ke 
bir hastal!k. 3 - Zarbederek, siir'a 
iskambilde bir Ugtd, topraktan y 
kap. 5 - Boyuna takthr, ters c;evlri 
ya dizilmi§ nakliye vas1tas1 o1ur. 6 
gara verilen bir emir, para oyunu, so 
tx. 7-Hile. doktor. 8-Alaturka blr m 
blr emir. 9- Ters c;evirin cmantlkh 
sma gellr, blr oyun vas1tas1. 10 - Bir 
ismi, rutubeti c;ok fazla. 11 - Vapur 
tahdemlerinden. ters c;evlrln blr say 

4J:vvelki bulmacanm halledilmi~ 
'!, ~ ' h h 1 ~ !I 10 
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~ehrimizde yapbrtlan 
resn1i claire stginag 

[Ba~taratt 1 tnci sahife 
S1hhiye Vekaletince tayin edilen 

mimar §ehrimizde biitiin hastane 
mevcudlanna· gore yaptmlacak ola 

gmaklarm plan ve projelerini hamla 
tad1r. Y eni yaptmlan bi.itiin apart1ma 
evlerin sxgmaklan tetkik edilecek, 
sada elveri§li olm1yanlarm mevcud 
jelere gore tadil ve in§aSI ternin olu 
ca,ktJr. 



muessir KESKiN KA$ELERi usutme, grip, nezleye ve aonlara b• b" d• SALiH NECA lfB If I r. Bahttekap• 

istanbul Belediyesi ilinlar1 

Umumi Meclisin 30/11/1938 tarihli ic;timamda tadilen kabul edilen 
Mii§?teil madd.eler talimantamesi a§ag1ya yazilmi§hr. Iliin olunur. ( 9336) 

Mii~teil maddclerin rnuhafazasma dair ta)\mat 
Madde 1 - Bu talimatname hiikiimleri mayi halindeki bilumum mii§

teil maddelerle bunlarm halitalarmdan miirekkeb olup 15 derecede sulp 
veya nim sulp halinde bulunmay1p ancak mayi halinde bulunan maddelerin 

uua~c•~a veya depo edild.igi yerlerde ve bunlarm kara nakil vasltasile nak
de caridir. 

Bu talimatnamenin hilkiimleri haricinde kalan mayiat ~unlardlr: 
a) Alev noktas1 21 derecede veya daha fazla olup ic;indeki sulp madde

miktan s1kletine nazaran % 30 . dan fazla alan mayi halitalar. 
b) Alev noktas1 140 dereceden fazla alan mayiler. 
c) Alev noktas1 21 dereceden fazla olup su ile her nisbette hallolan 

~teil mayiler. . 
Macl.de 2 - Istiap hacmi be§ litrede.n fazla olup i~ine en son defa 

bu talimatnamenin hiikiimlerine tabi mii~teil mayiler konmu~ alan ve 
ek nakliyat hususunda gerekse depo edilmek iizere kullamlan bo§ kaplar 
· bu talimatnameye tabidir. 
Madde 3 - Talimatname hiikiimlerine tabi tutulan mayiler iki tehlike 

rupuna taksim edilmieytir : 
1 - A grupu : Su ile hallolm1yan veya yalmz muayyen bir nisbette 

unan mu~teil maddelerle bunlarm her nevi halitalan. 
Bu grup da tehlike derecelerine gore aynca ii<;: s1mfa aynhr : 
I - Birinci smil : Alev noktas1 21 dereceden a§ag1 olan mayiler (ben
ve emsali). 
II - ikinci s1mf: Alev noktas1 21-65 derece arasmda bulunanlar ( gaz 
emsali). 
III - Uc;iincii smil: Alev noktas1 65-140 derece arasmda olanlar ( mo

ve emsali). 
2 - B grupu alev noktas1 20 d.ercccden a~ag1 olup su ile her nisbette 

~auv•a.u mii~teil mayilerle bunlarm halitalan. 
Madd" 4 - Alev noktasmm tarifi : 
Alev noktc:.s1, mayilerin 760 milimetre c1va siitununa muadil barometre 

altmda i~tial ~-d~bilir bir buhar ne§rettigi hararet derecesine derler. 
Abcl-Pcnsky usulu 1le a<;Ik kaplarda olc;iiliir. 
~adde 5 - Tehlike smillarmm isbati mecburiyeti : 
l§tial edebile~ mayileri de~? ~denlerle satanlar kulland1klan mayiin 

ve s1mfm1 _gosteren ve .. m~yu gonderen fabrika veya biiyiik §irketin bir 
"'"~"'.". uu d~1m1 ~urett: du~kanl.~md.a bulundurmaga mecburdurlar. 

Boyle b1r ves~k~ go.st:n~-~:digi takdirde mevcud mayiler A grupunun 
sm1fmdan _1m1~ g1b1 gorurler ve buna aid hiikiimlere t'abi bulunurlar. 

Madde 6 - I~bu maddenin tatbiki sureti : 
Mii§teil mayilerin muhafazasma ve depo edilmesine mahsus yerlerle 
~arm bo~ kapla:mm kondugu mahaller ve mayilerin naklinde kullanuan 
1l vas1talan a§agi madd.elerde yaz1h §artlara gore yapilmi§ ve oylece mu

edilmi§ olacaklardrr. 
Madde 7 - Mayiah mii~teile kaplan: 
a) Her kabdaki mayiin miktan kabm hakiki istiab hacmma gore hesab 
ir. Bo~ kablar mayi miktannm tesbitinde hesaba kahlmaz. 
b) Kablar tarnamile doldurulrmyacak, hie; olmazsa % 5 miktarmda bo~ 
birakllacaktir. 

c) Mi.i~teil mayileri depo muhafaza ve nakletmek i<;in kullamlan kablar 
yapm1yacak ve tanklar miistesna olmak iizere hava siZdrrmiyacak 

ile kapatllm1~ olacaklard1r. 
d) A ~rupunun birinci s1mfmdaki mayileri yanabilir bir madd.eden ya-

kab ic;inde bulundurmak vasakhr. 
e) Sabit kablarm okunabilec~k JT...ahallcrine ve yer altmdaki depolarda 

tulumba tesisatmm bulundugu yere sabit boya ile mayiin ismi, aid oldu
grup ve Simfi ve miktan yaz1lacakbr. 
f) I<;:inde (A) grupunun birinci s1mfmdaki mayiler muhafaza veya depo 

en kablarm iizerine okunacak biiyiikliikte ve sabit miirekkeb veya boya 
(ate~ tehlikesi) ibaresi bulunacaktir. 
g) lcindc mii~teil mayiler bulunan cam veya toprak kablarm ~ma ko
muhafaza kabma ay~;tca ( dikatli t a!')macak ) ibaresi yaz1lacaktrr. 

h) Yanmaz bir maddeden yapllrm!? olan bo~? kablar ancak imla delik
stzmh yapm1yacak vec;hile kapahlm1~ olmak §artile toplu olarak muha
cdilcbilir. Evvelce ic;ine (A) grupunun ikinci sm1fma veya B. grupuna 

mayiler konmu~ ve yanabilir bir maddeden yapilmt:i olan bo§ kablar, 
yerinin smm dt~mda muhafaza edilecektir. Muhafaza edilecek kablarm 

i 50 yi ~ec;tigi taktirde Belediyenin aynca miisaadesi almacaktrr. 
adde 8 - Tulumbah sab~ yerlerindeki tulumbalar d1~andan her han
kimsenin kullanmasma mani olacak vec;hile kay1d altmda bulunma

veya tulumba kolunun kendiliginden kilitlenmesi gibi otomatik tertibah 
olmadigi taktirde bu yerler daima kilit altmda bulundurulacaktlr. Mayi 

verilirken dokiilmesi ihtimal d.ahilindc alan mayileirn lag1m mec -
lc hodrum katma veya kuyulara akmamasmm temini mecburidir. 
adde 9 - Ac;1k ate§ lamba kullanma yasag1 ve yangm sondiirme 

Gerck A ve gerek B grupuna mensub mii~teil maddelcr muhafaza 
mahallerde (ac;1k ate§ veya lamba bulundurmak, sigara ic;mek veya 
i;ieyler bulundurmak yasakhr) . BJl yasak silinmez bir yaz1 ile ve 

gi:iriinecek bir yere asllm~ levhalar ile ilan edilecektir. Sun'i ziya kul
takdirde ziya menbam1 ya ac;Ilm1yacak ve<;:hile yaptlmt~ bir pen

arkasma koymak veya infilaka kar~I emniyet altma almm1~ elektrik 
kullanmak ~arthr. Tenvirata aid olan bu huk_iim perakende olarak 
satan diikkanlar i<;:in cari degildir 
Benzin sah§ yerleri civarmda ac;1k ate!;ile t;:ah~mak mecburiyeti halin
i~ devam ettigi miiddet zarfmda bepzin ahp satmak yasakttr 

Depoya benzin verildigi zaman alevli lambalar sondiiriilecektir. Bu 
icab eden yangm sondiirme tertibati bulundurulmas1 mecbu-

adde 10 - A grupunun birinci s1mfmda bulunan benzin ve emsali 
muhafazasma d.air §arttlr : 

) Merdiven altlarmda koridor ve dehlizler ile giri§ t;Iki§ yerlerinde 
vesaire gibi mayileri bulundurmak yasakhr. 

) A§ag1da yaz1h yerlerde tayin olan miktarlar kadar mayilerin bulun
a miisaade edilmi:itir. 
- Meskenlerde, di.ikkanlarda ve kahve, kazino gibi umumi mahal
iki litreden fazla mi.i§te_il madde bulunc.urmak yasakhr. 
- imalathanelcrle bakkal diikkanlan gibi perakende sati§ yerle-
20 litre bulunabilir. 
- tma1athanenin c;ah~ma tarZI icab1 olarak burada daha fazla mik
A grupunun birinci s1mfmdan mayi bulunmas1 icab ettigi takdirde 
ane sahibi Belediyeye esbab1 mucibcli bir istida ile mi.iracaat ede
i~ ic;in hususi bir izin almaga mccburdur. B1J. takcl,irde bu mayiat 

Ide muhafaza ed.ilir : 
_ Daima kullamlmtyan ve ic;inde kolay yanar madde bulunmiYan 
depo ve ambarlarda 150 litreye kadar, 

S1rf mii§tcil mayi depo etmek ic;in yap1lmis. ve iizerinde i§c;ilerin 
veya ikamete mahsus mahal bulunmtyan kargir ve kaptSI de

allerde 500 litreye kadar, 
Daha fazlasi i~in benzin sah§ yerleri talimatnamesine uygun top

dcpolannda 2000 litreye kadar, 
Tank veya biiyiik kaplardan mayiler ancak tuJumba vas1tasile ali

ve bunlan ooldurmak kapah boru tesisah ve tank arabalan 
ilc olacakt1r. 

iki litreden fazla olan mayiler kmlmaz ve yanmaz kaplar i<;:inde 
fazlalan ise demir sa<;:tan varil veya tanklar ic;inde saklana-

• 
Kibritl karbon mayii hie; bir zaman 100 litreyi ge<;:memek ~artile 

yaz11I miktarlarm ancak be!;ite biri kadan bulundurulabilir. 
20 litredcn fazla mayi muhafaza edilmcsi halinde Bclcdiycden hu

almak Joaz1m gelir. 
Depo miisadcsi i~in verilecek istidaya depo yapilacak yerin plam 

bulunan in~aatm tafsilahm gosterir iiG ni.isha resim ilave ed.i-

Tank arabalan sahiblcri ilk servise bas.lamadan evvel Belediyeye 
e gore yapllm1~ bir beyanname ile miir(!caat ederek arabayt 

fen heyetine muayene ettirip bir vesika alacaklardrr. Tank araba
bu vesikanm ashm veya tasdikli bir suretini daima yanmda 

. Tank !;?Oforii ile muavinin ve arabada bulunacak her ~ahsm is. 
1.\itiin i<;:mesi kibrit ve <;:akmagt her hangt bir husus ic;in kullan-

ur. 
11 - Mayilerin tren veya gemilerle nakli hususi hiikiimlere 

12 - Bogazi~inde deniz vesaitile n(!kliyat dahi liman ephilinde 

deniz vas1tasile yapilan nakliyat hiikiimlerine uygun o1acakhr. 
Madde 1.3 - B grupu ile A grupunun ikinci smilmda bulunan ma

yilere aid hi.ikiimler : 
a) Bu grupa dahil mii§teil mayileri merdiven altmda ve koridor gibi 

ge<;it yerlerinde muhafaza etmek yasakhr. 
b) A§ag1da yaz1h yerlerde ve miktarlarda bu grupa d.ahil mii§teil ma

yilerin muhafazasma miisaade edilir. 
1 - !kamet edilen mahallerde kahve ve kazino gibi yerlerde 35 lit

reye kadar, 
2 - imalathanelerle perakende satan bakkal diikkanlarmda 100 litre 

ve kinlmaz kablar i<;:inde olmak ve do§Cmesi sokak seviyesinden 80 santim 
derin olma_k §artile 1000 litreye kadar miisaad.e edilir:.. 

3 - Imalathanelerle perakende satt§ yerlerinin daima kullanum1yan 
depop ve ambarlarmda 400 litreye kadar ( eger mayiler sac; variller ic;inde 
muhafaza edilip bu kablarm iizerine olc;ii ve doldurma cihazlan tespit 
edilmieyse ve bu kablarda her vakit i<;:ine girilmiyen ve do§Cmesi sokak se
viyesinden 80 santim derinde kargir bir mahalde ise depo edilecek mayiin 
miktan 3000 litreye kadar arttmlabilir. ) 

Madde 14 - Perakende benzin satt§ yerlerine mahsus hiikiimler: 
a) Oturulacak ibina dahilinde ve ah§ab diikkanlarda sab§ yeri tesis 

edilemez. 
b ) Diikkan ve depolarda bir tenekeden 2000 litr!)ye kadar benzin ko

nacak yerler c f1krasmd.a yaz1h §artlan haiz olacaktrr. 
c ) Elli metre kuturlu daire dahilinde iic; diikkandan fazla maiyah mii§

teile diikkam bulunamaz. Bu s.arta uyglll!- alan yerler ic;in etrafmda yol 
veya hali arsa bulunmas1 mecburiyeti yoktur. !ki depo arasmdaki mesafe 
plan iizerinde ol<;iilmek iizere 25 metreden a§agi olamaz. Mevcudlar miis
tesnadlr. 

d) Benzinler ancak tahtezzemin yap1lacak ve her taraf1 birer metre 
toprak veya kum ile ortiilecek tanklara konabilecektir. 

e ) Tapklar asgari 5 milimetre kalmJtgmda sactan yaptilacakhr. 
f) Tangm ledelicab tamiri ve temizlenmesi vesaire ic;in iistiine yapl

lacak kapagm iizerine toprak veya kum )5onmay1p bu kapak cesametinde 
bir baca yap1lacak ve bacamn iizerinde ag1r s1klete tahammiil ed.ecek ve 
haricde t;Ikacak bir yangmm tanga niifuz etmesine mani olacak §ekilqe bir 
kapakla kapanacaktrr. 

g ) Tangm toprak altmda paslanmamasma mani olmak ic;in haricen 
katran veya buna miimasil bir madde ile boyanacakt1r. Hadisah elektri
kiyeye kar§I muhafaza ic;in tangm madeni aksam1 toprakla nakli elektrik 
bir · tarzda ibaglanacaktir. 

h ) Tanklar toprak altma gomiilmeden evvel Belediye merkez heyeti 
fenniyesi tarafmdan muayene edilerek 2 atmosfer tazy1kl1 su tecriibesine 

' tabi tutulacak ve muayene raporu verilecektir. 
i) ,Havalandn:J;Tia borusu kapah bir yerde nihayet bulm1yacak ve ale

vin geri tepmesine mani bir cihazla miicehhez olacaktir. 
j ) Tanktan c;Ikan biitiin borularm zeminden itibaren 10-25 santim 

miktan harici tesirden miiteessir olmiyacak vec;hile takviye ed.ilecektir. 
k ) Belediyeye verilecek izin alma istidasma leffedilecek bilumum ma

lftmat maddenin (c) f1krasmdaki hiikiimlere uygun olacaktrr. 
Madde 15 - A grupunun iic;uncii smilma mensub mayilere aid hii-

kiimler. 
A grupunun III iincii sm1fma dahil mii§teil mayilerin muhafaza, depo 

ve nakilleri 13 iincii maddenin 2 ve 3 iincii fikrasi hiikmiine tabidir. Bu 
mayilerin diger sm1f ve gruplara dahil mayilerle birlikte muhafazas1 16 
net madde hiikmiine tabidir. 

Madde 16 - Muhtelif grup ve tehlike sm1flarma me.Qsub l;nU§teil 
mayilerin ayni yerde depo ve muhafaza edilmesi halinde A grupunun bi
rinci smtfma menub may~lerin tabi olduklan §artlara tabi olurlar. 

Madde 17 - Toptanc1lara mahsus miitevass1t tevzi istasyonlarl : 
1 - Ticaret Odasma petrol mii§takkati toptanc1 tiiccan olarak ka

y1dh olan §irket ve miiesseselere a§ag1daki §artlar dahilinde olmak ve bir 
tanesi Anadolu ve digeri Rumeli kly1smda bulunmak iizere iki tevzi istas
yonu a!<mak i~:in izin verilebilir. 

2 - Bu tiiccarlar bu d.epolarm1 her sene muayene ettirerek ruhsat
namelerini degi§tirmege mecburdurlar. A§ag1daki yaZlll fenni evsaf1 haiz 
olan mevcud depolarm ruhsatnatneleri tecdid edilir. 

3 - Belediye depolan daimi surette murakabe etmege sa~ahiyettardrr. 
4 - Bu depolarda toprakalt1 tanklar dahilinde olmak iizere krrkar 

m~tro mikab1 benzin. gaz, motorin ve evsaf1 ~§ag1da ya~I11 mahall~~d.e de 
2000 litre 'llenzin 10 000 litre gaz, ve 10,000 litre motorm bulunabil1r. Bu 
iic; nevi mayide~ b~inden az bulundurmak J11~kabilinde_ digerinden fazla 
bulundurmak hatta tehlikeleri daha az olsa dah1 fazla m1ktarda bulundur
mak yasaktll'. Muayyen miktarlardan fazla miktarda mal bulunduran tiic· 
carm izni geri aluur. 

5 - 1stasyonun hususi evsaf1 : 
A) Dokme benzin sati§ yerlerine aid talimatnamede yazi11 evsa£1 haiz 

toprakalti tanklarmd.a muhafaza edilecektir. . 
B ) Teneke veya varil ic;inde bulunan benzmler toprak alt!nd~ y~p1lm1§ 

ve giri§ yeri demir kapakh ve i<;i bolca havalandrrilml§ husus1 kargrr_ veya 
beton mahzenlerde saklanabilir. Bu deponun havalai].drrma borusu bmamn 
c;atismdan daha yiiksege !;;Ikmah ve menfezi de alevi geri tepmemesine 
mahsus cihaz ile miicehhez olmahdtr. 

C) Boyle tenek ile benzin saklanan toprakalti deposunun iistiindeki 
mahalde ancak mazot muhafaza edilebilir. Bu takdirde bu yerin do§enmesinin 
zeminden 80 santim derinde olmas1 ve bu depoda bulunan mazotun ta
mamile dokiilmesi halinde de biitiin mazotu istiab edecek ve di§an ta§It
t1rm1yacak eb'adda olmas1 ve heyeti umumiyesinin de kargir olmas1 la-
zimd.t.r. 

D ) Gaz ve motorin ve mazot; do§emsi zeminden 80 santim derininde 
olan ve r;ukur yeri buraya konan mayii tama_mil~ . alabilecek kadar eb'ad
da olan kargir mahalde birlikte muhafaza edlleb1hr. Bu deponun da ha • 
valandtrma tertibatlm haiz olmas1 laz1mdrr. 

E ) Benzin saklanan mahal ile ga.z, motorin ve mazotun saklanmasma 
mahsus mahaller birbirinden yanmaz duvarlarla ayrilmi§ clacaktrr. Bu 
mahallerin kapllan demirden bulunacak hie; pencere olm1yacak ve hava
landrrma borularmm ucu alevin geri tepmesine mani cihazla miicehhez 
olacakhr. Bu depolardaki elektrik tesisati infilaka kar§I emin bir tarzda 
yap1lacak yani teller kur§unlu ve duvar ic;inde hususi diiyleri olacak ve 
($ALTER) i de dairenin haricinde bulunacaktir. 

G) Bu depolar in§a edilecekleri arsa hudutlarmdan en a~agt be§er 
metre mesafede olacak ve arsa dahilinde miiesseseye aid. diger binalarla 
bu depolar arasmda ayni vec;hile be§er metre mesafe bulunacaktir. 

6 - Bu istasyonlarda benzinin veya gazm tenekelere doldurulmas1 
yasaktlr. Benzmin veya gazm varillere konulmasma miisaad!;) edilebilir. Bu 
takdirde 1mla mahalli diger bilumum binala!'dan ve arazi hududundan on 
metre uzak olmahdll'. 

7 - Her miiessese bu istasyonlarda on tane onar litrelik ve kopiik 
ne$red.en kimyevi yangm sondiirme cihazi ile kafi miktarda kum vesaire 
bulundurmaga mecburdur. Merkezi bir tulumba ile depolara bol miktarda 
kopiik vermege tesisatl yapild1gi takdirde kopiiklii yangm sondiirme cihaz
larmdan sarfmazar edilebilir. 

8 - Bu ahkama uygun olan mevcud depolara ruhsatname verilir. 
Yeni bir depo ac;mak istiyenler depolarm1 ac;madan evvel vaziyet plamm 
ve binalarm plamn1 Belediyeye gostererek ruhsat alacaklar ve ancak on
dan sonra in§aata ba§hyacaklard1r. 

9 - Verilmi§ miisaaC.elerin mer'iyet miiddeti: 
Madde 18 - istasyonlar bu hiikiimler dairesinde in§a olunduktan 

sonra Belediye Reisliginin miisaadesi olmadtk~a hi<;:bir tadil ve ilave yapi
lamaz, ruhsat ald1ktan sonra alti ay zarfmda in§aatl;! ba§lanm,azs&t ruhsat 
hiikumsiizdiir. 

b ) Miisaadcsi almm1~ bir istasyonun sahibi degi§ecck olursa yeni mu
tasarrtf 8 giin zarfmda Belediyeyi haberdar etmek mecburiyetind.edir. 

Madde 19 - Bu talimatname hiikiimlerine uygun bulurumyan bil
climle istasyon sab:i ve muhafaza yerleri bu talimatnamenin mer'iyet mev
kine girdigi tarihtcn itibaren bir sene zarfmda icab eden tertibati yapmaga 
ve fenni ~eraiti yerine getirmege mecburdurlar. Bu me.cburiyeti yerine ge
tirmiyen miiesseseler Belediyece kapatilacakhr. 

Madde 20 - Mayi halindeki rnii§teil m.add.elerin tag$i:ii : 
Mayi halindeki mii~teil maddelerin k1ymetini dii§iirecek ve<;:hile al

datmak maksadile her ne suretle olursa olsun tag§i~i ve bunlara su katiL
masi ev muayyen olan kapah kaplarm da ek.sik olarak satumas1 yasaktlr. 

Madde 21 - Bu talimatname hiikmiine riayet etmiyenler umuru Be
lediyeye miiteallik ahkam1 cezaiye kanununa gore tecziye olunur, teker
riirii halind.e Belediye Enciimeni kararile bunlarm ruhsatlan geri ahmr. 

( 9336) 

- - -----
N-EVROZiN 

' ' .. ' ·;· ~~ . 

Di~, Nezle, 

Ankara Belediyesinden: 
Belediyemize ahnacak be§ motopomp ic;in isteklilerin tekliflerini te§ri· 

nisani 938 sonuna kadar vermeleri ilan edilmi§ iken baz1 fabrika mlim.es!>ll• 
lerinin miiracaati iizerine tekliflerini yeti§tirmedikleri anla§Ild.tgmdan i§bU 
miiddetle kanunuevvel 938 sonuna kadar temdid edilmi~tir. $imdiye kadar 
tekliflerini yeti§tirmiyenlerin bu miiddet zarfmda gondermeleri ilan olunur. 

c 8999 • ( 5068 )' 

Karaciiter, bobrek. ta:, ve kumlann
dan miitevellid sancilanmz, damar 
sertlllderf ve $1$manbk $ikAvetleri
nizi U R t N A L fie ~eciriniz. 

I 

I 
Vilcudda toplanan asld O.rfk ve 
oksalat ~bi maddeleri eritir, kam 
temizler, lezzeti ho!}, almmam ko
laydlr. Yemeklerden sonra yanm 
bardak su lcerisinde almir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOQLU - 1STANBUD 

Galatasaray Lisesi Abmsatlm 

Komisyonu Ba~kanbgindan : 
Muhammen M. 

metro 
250 

Kutu ( bir kiloluk) 

Tahmin F. 
Kuru§ S. 

450 

ilk teminat1 
Lira K. 

84 38 U.civert kuma~ 

3000 aded 65 l $eftali kompostosu 
1000 • 55 ) Enginar konservesi 

500 • 27 50 ) 200 63 Fasulya ay§ekadm 
500 ,. 27 50 )' Tiirlii konservesi 
500 ,. 40 )' Marmalat 

Galatasaray lisesine lilzumu alan nev'i, miktarx ve ilk teminatlan yu
kartda yazth kumas. ve konservelerin 4/1/939 ~ar§amba giinii saat 14,30 da 
Beyoglunda !stiklal caddesinde 349 No.d.a Singer Diki§ magazasmm iist ka
tmda Liseler Ahm Sabm Komisyonunda a~tk eksiltmesi yapuacaktir. ts
teklilerin kuma§ niimune ve §artnamelerini gormek iizere okul idaresine ve 
Ticaret Odasmm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli giin ve 
saatte Komisyona gelmeleri. ( 9183 ) 

Gayrimenkul Sa tis 
' 

ilan1 

rakipsiz 
ara m1z. 

istanbul Emniyet Sandzgz Direktorlugiinden: 
. Bayan Aliyenin Sandtgimtzdan 10153 hesab numarasile aldigi ( 12000) 

braya kar§1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu odemeidginden 
hakkmda yapllan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 maddesinin 
matufu olan 40 nc1 madd!;!si mucibince sahlmas1 icab ed.en Fenerde Abdisu
ba.~I mahallesinin Fener caddesinde c Abdiilezelp_aeya sokag1 • eski 334, 334 
mukerrer, 336, 336, 336 miikerer, yeni 302, 304, 306, 308 numarah ve dort 
m~gaza ve dort oday1 mii~temil kargir bir deponun tamam1 bir bu<;:uk ay 
muddetle ac;1k artbrmtya konmu~tur. Sat!~ Tapu sicil kaydma gore yapil
maktadir. Arttirmtya girmek istiyen ( 2354 ) lira pey akc;esi verecektir. Milli 
bankalanmtzdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmi§ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Vakif icaresi ve taviz 
bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aid.dir. Arthrma ~Hitnamesi 27/12/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istivenlere Sand.Ik Hukuk !~leri Servi -
sinde a<;:Ik bulundurulacaktlr. Tapu sicil kayd1 vesair lilzumlu i.zahat da 
~artnamede ve takib dosyasmda vard1r. ArtbrmJYa girmi:i olanlar bun
Ian tetkik ederek satihga ctkanlan ~avrimenkul hakkmda her !;ieyi ogrenmi~ 
ad ve itibar olunur. Birinci artt1rma 10/2/939 tarihine musadif cuma 
giinii Cagaloglunda kain Sandigimizda saat 14 ten 16 ya kadar yaptlacaktlr. 
Muvakkat ihale yap1labilmesi i!;;in teklif edilecek bedelin tercihan alm
masi icab ed.en gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alacagm1 tamamen 
~e~mis olmas1 $<~rthr. Aksi takdirde son arthranm taahhi.idii baki kalmak 
§artile 28/2/939 tarihine musafi sah giinii ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttlrmasi yapllacaktrr. 

Bu arttlrmada gayrimenkul en <;ok arttrramn iistiinde btraktlacaktir. Hak
lan tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair iddalanm ilan tarihinden 
itibaren yirmi gun i<;:inde evrak1 miisbitelerile beraber d.'liremize bildir
meleri l·azimdtr. Bu suretle haklanm bildirmemi§ olanlarla· haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yanlar sati§ bedelinin payla§masmdan haric kahrlar. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/936 dosya numarasile Sandi
gimtz Hukuk i§leri Servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sand1g1 : Sand1ktan 

istiyenlere talunin edilen k1ymetin 
gore k olayhk gos termektedir. 

ah nan gayrimenkulii ipotek etmek 
yansma kadar ikraz yaparak usuliine 

( 9374) 



Makinalarimtz Gelmi§tir. 
Amerikll sl temi Tamburlu, Zincirli, Ma~ut ve Bepzinle i~ler, her takatto 

BETON KARI~TIRiV1A MAKiNALARIMIZ, emrinize amadedir. 

Makinalar: 
Ticaret T iirk Anonim 

~irketinin D ordiincii Vaktf 
Hant albndaki 

ME$HERiNDE 
Goriilebilir. 

OHo Kaiser K. G. a/R 
eski (Gauhe Gockel u. Co.) 

fabrikalar•n•n umum 
Tiirkiye vekili : 

Tiearet 
« T i 
Tiirk 

T A $ •• 
Anonim ~lrketi 

Istanbul • Bab~ekap1, Ta~ Han 1 inci kat, Telefon : 23247 • 23271 

KATAGRiP Nezle Grip, Agrllar i~in 
EN TESiRLiSiDiR 

Sat1s 
' 

istanbul Emniyet Sandtgt Direktorliigiinden : 
Olii Ziya ( pa§a ) tarafmdan 10594 hesab numarasile saghgmda Sa~~l

gimtzdan alman ( 9900 ) lira borcuna kar§I birinci derece&e ipotek ed1hp 
vadesinde borcun odenmemesinden dolayl yapilan takib iizerine 3202 nu
marah kanunun 46 nc1 maddesinin matufu olan 40 nc1 maddesine gore sa
tilmasx icab eden Kad1koyiinder: Erenkoy Sahrayicedid mahallesinin esk~ 
Halimaga yeni Kavakbbag sokagmda eski 27, 28, 29, 28. 34, 30, 32 yem 
8, 8/1 kap1 numaralt kayden 15 ooniim 83 zira 50 santim miktannda mu
haddesatl miilk zemini vakxf tasarruf kanununun ne~rincl.en evvel muhdes 
maabaht;e ah~ab ko~k ile zeminin tamam1 bir bu~uk ay miiddetle a~xk art
hrmiya konmu~tur. Sat11? tapu sicil kaydma gore yapJlmaktadtr. Artbrmtya 
girmek i,<;tiyen ( 1000 ) lira pey ak~esi verecektir. Milli bankalarrmxzdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

SfNfR AGRILARI 
ASABt OKStffi"OXLER 
BA$ OONMES! 
BAYGINLIK 
<;ARPINTI 
IJYKUSIJZL~ ve 
SiNfRDEN 
ileri gelen biitiin 
RAHATSIZLIKLARI 
iYt EDER. 

f Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastallklan mutehasstst 
Beyoglu Yllcbz sinemas1 kar§ISI Lek-

1939 ~· 

DVOLARI 

ve 
T e~hir ve Satt§ salonu : Beyoglu Istiklal caddesi No. 

EDiSON MUessesesi 
Pangalb Haylayt'JD yaniDda 

LA LE 
Lokanta ve Birahanesl 

Ucuz i~;kiler, tlol Mezfl, Temiz Servis 

Her akt;am mUzik 
Sultanahmed 5 incf sulh hukuk ha -

kimliginden: 

Terekesine mahkememizce el konmu~ 
olan 5lii Mustafa Nurinin tahti tasar -
rufunda bulunan <;emberlita§ta Vezir 
ham dahilinde ve zemin katmda 12 ka-
pl numarah odamn ms1f hissesi tere • 
kenin tasfiyesi z1mnmda ac;1k artttr -
mtya ~1kartlmx~ olup birinci agxk art -

SAA TLi 
MAARiF DUV AR T AKViMLE 

~IKTI 
FAKAT!J Afdanmamak icin MAAF 

TAKViMI is mine dikkat etmelidh 
D i K K A T ! ! MAAR iF TAKViMi MAAR if TAKVil 

Merkezi: l&tanbul Maartf kitaphanesi. 

Elektrik Tesisat1 

Birikmi~ biitiin vergilerle belediye resimleri ve vakxf icare~i ve taviz 
bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aiddir. Arttlrma §artnamesx 24/12/938 
tarihinden 1tibaren tetkik etmek istiyenlere Sandxk Hukuk !~leri servisinde ag1k 
bu1uncurulacaktxr. Tapu sicil kaydt vesair liizumlu izahat da ~artnamede 
ve takib dosvasmda vardxr. Artt1rm1ya girmis olanlar, bunlan tetkik ederek 
s.atxhga c1knnlan ~ayrimenkul ha1t1rlrlda h~ e:ri fogrelfifii~ ' trd· fa ittbm
olunur. Birinci arttxrma 9/2/939 tarihine musadif per§embe giinii Cagalog
lund.a kain Sand1g1rniZ~ saat 141' ten ->!If ya .Hadar yap1lacaktir. Muvakkat 
ihale yap1labilmesi iGin teklif edilecek bedelin tercihan almm\lSJ ic11b eden 
gayrimcnkul miikellefiyetile Sandxk alacagmt tamamen ~eGrni$ olmast sart
hr. Aksi taktirde son arthranm taa}lhiidii baki kalmak sartile 27/2/939 ta
rihinc musad.if pazartesi giinii ayt1l mahalde ve ayni saatte son .. artbrmasx 
yapilacaktJr. Bu arttxrmada gayrirpenkql en GOk arttiramn Ustu~de bxra
ktlacakhr. Haklan Tapu sicillerii~ sabit olmxv.an alAkadarlar v~ irtlfak hak
kl sahiblerinin bu haklarmx ve hususile faiz ve masarife dair iddialanm ilan 
tarihind.en itibaren 20 giin iQind~ evralo mtisbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri laztmd11'. Bu auretle haklarmt bildirm~mis olanlarla haklar1 
Tapu sicillerile sabit olmxyanlar sabs bedelinin paylasmasmdan haric ka
hrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/940 dosya numarasile 
Sand1g1m1z Hukuk i§leri servisine miiracaatleri liizu~u ilan olunur. 1 ler apartiman. Fakirlere araSiz. 1-----· Tel• 4:19:114 ____ .. 

txrmas1 6/2/939 tarihine musadif pa -
zartesi giinii saat 14 ten 16 ya kadar ts
tanbulda Divanyolundaki mahkememiz 

~ank1r1 Belediye Riyasetinden : 

DiKKAT 
Emniyet Sandt~ : Sand1ktan ahnan gayrimenkulii ipotek etmek is

tiyen1ere tahmin edilen loymetin yartstna kadar ikraz yaparak usuliine gore 
k~layhk ~ostennektedir. · ( 9340 ) 

Vaktini iyi bil-

l 
mek ictin 
teminath 

NACAR 
saati al 

Cild giizeHik alimi profesor do\ tor E. WiNTER taraf1ndan formiilii yaptlan 

VenUs 1 VenUs 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolayiSile cildi 
besler, teravetini arttmr. 
Yeni bir ten yaratxr. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir tilsxmldtr. 

VenUs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. $1k ve 
kibar familyalarm kullan
dxklan yegane rujdur. 

VenUs 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale 
eder. Sa~lar1 parlak tutar. 
Dokiilmesine mani olur ve 
lovxrc1k yapar. Sa~ merakh
lan ve genclerin hayat ar
kada§Idlr. 

Pudras1 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandmlmi§ 
fevkalade ince ve hafif Ve
nus pudrasile tuvalet goren 
bir cild diinyamn en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

VenUs 
Limon ~i~egi 
Kolonyasi 

Hususi bir tiptir. 90 dere
cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tanmmi§ kimseleri 
bile hayran bxrakmaktadxr. 

I VenUs 

Her cildin rengine gore 
ge§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde elide fevkala
de tabii bir renk verir, teni 
bozmaz; giizelle§tirir. 

Veniis 
Kirpik 

Siirmesi 
Asla yayxlmaz ve gozlere 

zarar vermez. Venus si.irme
sile tuvalet goren kirpikler 
bliylir ve giizelle§erek kalb
lere ok gibi saplamr. 

VenUs 
~am 

Kolonyast 
Cigerleri zaylf ve sinirleri 

bozuk olanlann kalbine fe
rakhk verir. Ve gonliinii 
agar. Ada ~amlanmn latif 
ve sxhht kokulan VENUS 
~am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu : Nureddin Evllya Zade Miiessesesi istanbul 

binasmda icra kxlmacaktxr. Mezkfuo 
gayrimenkuliin tamammm muhammen 

· k1ymeti 835 liradtr. Birinci a~xk arthr -
rna giinii teklif olunacak bedel muham-
men k1ymetinin %75 ini buldugu tak -
dirde mezkfu- gayrimenkul talibine sa-
hlacak, bulmad1gt takdirde ikinci ac;tk 
arthrma tarihi olan 15 giin sonraki 
21/2/939 tarihine musadif sah giinii 
birinci a~1k attirmada en yiiksek tek -
lifte bulunanm taahhiid hakkl baki 
kalmak ii:r:ere neye bali~ olursa talibi
ne kat'i ihalesi iora kllmacaktxr. !potek 
sahibi alacakhlarla sair alacakh ve aU
kahlann i§bU ilan tarihinden itibaren 
20 giin ic;inde evrakx miisbitelerile mah
kememize miiracaatleri liizumu, aksi 
takdirde miiraC'aatlerin mesmu olmlya
caktir. Talibleri miizayede giinii mu -
hammen kxymetin %7,5 nisbetindeki 
pey akc;esini hamilE!n miiracaatleri el • 
zemdir. $artname ilan tarihinden itiba-
ren mahkeme divanhanesinde herkesin 
gorebilecegi yerde as1hd1r. Miiterakim 
vergiler ve riisum terekeye ve 20 sene
lik evkaf taviz bedeli, ihale pullarx ve 
%2,5 tellaliye ve muktazi hare mii§te -
riye aiddir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 937/117 numarah dosyadan 
tereke memuruna mliracaatle izahat a
labilecekleri ilan olunur. (13210) 

Sat1hk Otomobil 
36 modeli az kullamlmJ§ kapah bir 
Ford otomobili acele satll1kttr. Is· 
teyenler Karakoyde Ali R1za Geh 
zeli ticarethanPsine miiracaat etsm· 

ler. Telefon : 49194 - .... 

Zayi - 1330 senesinde Miihendis 
mektebinden almi§ oldugum diploma • 
m1 zayi ettim. Yenisini alacag1mdan es
kisinin hiikmii yoktur. 

Mi.ihendis Hasan Sami tstanbul ---
Dr. lhsan Sami --• 

iSTAFiLOKOK A$151 
istafilokoklardan mi.itevellid (er

genlik, kan c;xham, koltuk altx «;1· 
bam, arpaCik) ve biitiin cild hasta
llklarma kar~1 pek tesirli bir a~1chr 

.. _. Divanyolu No. 113 --• 

<;ankm Belediyesinin ( 13500 ) lira bedeli ke§ifli elektrik 
bir aded lokomobil fenni ve hususi §artnameleri degi~tirilerek yeni 
meier mucibince kapah zarf usulile miinakasaya konulmu§tur. 

1 - Thalesi 30 birincikanun 938 tarihine musadif cuma giinii saat 
Gankxn Belediye Enciimeni huzurile yap1lacakttr. 

2 - !steklilerin kesif bedelinin yiiz& yedl bu~u~ olan « 1012 ,. 
« 50 • kuru~ muvakkat teminat ak~esinin ve 2490 sayxh kanunun 10 
madesinde yaz1ld1gi iizere ve hususi §artnamede istenilen vesaikin 
mektublarilc birlikte ihale saatinden evvel Enciimene verilmesi u ..... ~u~ 

3 - Fennt ve hususi §artnameler <;ankln Belediyesinden 

TURKiYE---~ 

Pamuklu dokuma ve pamuk ipli 
FabrikaiArl Anonim ~irketinden : 

Pamuk ipligi Sat1'1: 
Kayseri Bez Fabrikas1 mall 

Nazilli Basma Fabrikast mall 
Erenli Bez Fabnkas1 mall 

12 No Paket 

16 " 

24 " 

24 " 

" 
" 
" 

415 kuru, 
480 n 

580 II 

580 ., 
Fiatlarla tabrikada teslim ~arble sablmaktad1r. lplik miistehli 
Jer,nin yukarda vauli tabrikalara gonderecekleri bedelleri 
kabilinde ihbya ·lar1 nisbet nde iphk sipari~i verecekleri 
numaradan 1nce ve muhteht maksadlara yarayabilecek 
apligi miistehhklerinm de iht yaclanm gene aym §artlarla yal 

Eregli tabr1kasma sh>ari§ edebilecekler1 ilan olunur. 

Almacak komiiriin 
cinsi 

Kriple 
Gazhane koku 

Kuruma teslim 
tahmin olunan A1macak 

fiat rniktar 
Lira K. Ton 
17 75 25 
19 50 100 

Tutan 
Lira K. 
443 75 ) 

1950 00 ) 
2393 75 

Haydarpa§ada Valdebaihnda bulunan kurumumuz ic;in satm alma 
miktar ve muhammen fiab yukanda yaz1h k0miir a~1k eksiltmiye 
mu~tur. 

Eksiltme 26/12/938 tarihine tesadiif eden pazartesi giinii saat 15,30 
fstanbulda Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasibligi binasmda 
nacak Kornisyond.a yapllacakhr. 

!steklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat 
natlarxm sozii gec;en muhasiblik veznesme yatxrarak alacaklan makbuz 
yukarxda gosterilen giin ve saatte Komisyona ve ~artnameyi gormek i 
yenlerin de Miiessese Direktorliigiine ba~ vurmalarL. ( 90( 



Kullanmak, Grip ve aQr1lara kar$1 muafiyet demektir. 

• • 
I I 

lnsana Hayatt Zehir Eden Agrtlart 
ve Gripin Verdigi Isttrablari Ancak 

p • 
I N GR • 

I 
Ani 

istirahate 
Ka~eleri 
Siikiin ve 

T esirile Ge~irerek 
~evirebilir. 

Kullan1n1z, ve mevsim hastal1klar1ndan korkm~y1n1z! 

GRiPiN GRiP • 
I 

• 

Grip, nezle, soguk alg1nhg1 ve bron,ite kar\51 en \i&fi devad1r. Di\5, ba,, romatizma, mafsal, sinir, adale agr•lar1n1n Panzehiridir. 
Harareti du,urur, hastahg• · ~ok ~abuk ve tamamen izale eder. BUtiin 1st1rablar•n•z• inanllm•yacak kadar sUr'atle ge.;irir. 

Liizumunda 
Her yerde 1srarla G R i P i N 

Giinde 3 Ka$e ahnabilir. 
isteyiniz ve G RiP i N yerine baska bir marka verirlerse siddetle reddediniz. 

Belediyesinden : 
MUtareke MUzesi binast kar~tsmdaki alanda yaptll'llmasl 

amtm maketi mlisabakaya konulmu~tur. 
1 ~ubat 1939 tarihinde nihayet bulacakttr. 

i~in tahsis olunan bedel 36000 liradtr. 
sabakaya i~tirak edecek heykeltra~lardan ( 100 zer lira ~amur pa. 

haric) birinciye 500 lira, ikinciye 300 lira, ti~iinciiye 200 lira mti
verilecektir. 

i~e aid evrak, fotograf ve planlart gormek ve fazla mahimat almak 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigune mliracaatleri 

olunur. ( 8786 ) 

SiNGER 
mahsus elmash ve p1rlantah S t N G E R saatlerinin 

yeni modelleri ~elmi~tir. Fiatlart 75 lira ile 500 liradtr. 
EMSALLER1 GfBt ON BE!) SENE GARANTiLID1R 
Ta~radald muhterem mii~terilerimize arzu ettikleri 

takdirde veni katalok gonderilir. 
E R SAAT MACAZALARI - istanbul Eminonii. Tel : 21964. 

Memur Aran•yor 
Bir Ticarl muessesenin demir n 

otomobil i§lerine muteallik muha· 
berat, satt§ J§lerini yaprnaga muk
tedir lisan bihr Tiirk. bir memura 
ihtiyac; vardtr. Isteklilerin yaz1 ile 
T. L. rumuzile Istanbul 176 P.K. 

adresine mtiracaatlan -

SA TILIK DEPO 
Galata Karalan sokagmda 20 

No. ( 10 X 10) = 100 metre mu
rabbamda, 30 metre tramvaya ya· 
km ve iki sokak iizerinde kargir 
bina satihktir. Bu bina depo veya 
fabrika iGin elveri~lidir. 

Galata Unyon hanmda 1-2 No. 
da c Yerans • T. L. $. mliracaat. 
Tel : 4335!!. 

Basn 1 
Modern 

Kudretll 

Sizde l . ELIG GEN 
"CORONA, 

Antenlerini kuUanJDIZ. 

« RADYOFON » 
Magazast : Galata, Voyvoda 

Caddesi 49 

so s 

MAKINELERi 

l)ERHAL DEPOMUZDAN f£SLIM 

H U fA S sA L r E ICL I F1 HI Z I I S. f . E .Y 11)1 I Z 

BOURLA 
BIRAOERLER 

ANKARA 

inhisarlar Umunt Miidiirliigiinden : 
Stoklarm ikmali i~in tUccardan anason ahmma karar verilmi~tir. Ana

sonu olup da satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mektublarile 2/ 
1/939 tarihine kadar Umum MUdiirlUk Mtiskirat Muamelat ~ubesine miira
caat etmeleri ilan olunur.., ( 9246 ) 

ISTANBUL IZMIR 

Sahtb r1e Ba§muharnrt: Yanu1 Nadt 

Umuml ne~nyatt fdare eaen fazt lfi4Jrl 

Mfldflril: Hikmet Miinil Vlllell 

Cumli.UT11/et matllaGn 


