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Yeni terimlerle yaziian bu e 
450 resim, renkli tablolar, tetkiJ 
nekleri, memleketimizi ilgilendire1 
hisler vardu. Cildli 150 ku~~r. 
retm.enlere ders kitabt, ~ocu'klar 
iyi hediyedir. 

Yazan: Nairne Halid (Ahmed l 
kitabevi). Telefon: Ba§muharrlr ve evi: 22366. 1'ahrlr heyet1: 24298. idare ve matbaa kl.sJUJ 24299 - 24290 

er in Suriyede galeyan! .. 

al~dz!J..enzn _1 unus segahatz etmemesi asabiyet uyand1rc 
ahrz numf!Yl§lere yo[ a~l!JOT Paris hilkOmeti Suriyeye bir heyet gOnderh 

Somalideki ftalyan .. Franstz bududunda nobet bekliyen Frans1z ve italyan askerleri 

··············· 
m i mi i'ii"hiiiliO.iiliZ·; ... Habe§istandaki I tal yan 

ktt'alar hazirlaniyor koy kalk1nmas1 
~ lllnhur Reisimizin Kastamonu 
~ havalisinde yapt1g1 k1sa seya

hatte hayret ve §iikrammm da-
Pdn hir ~a~Jiyetl~h.iJ.ha. S oyliileri-

Franstz somalisi Valisi hiikumete miiracaat ederek 
• 

erd}enm k d'I -
v en 1 ermden sorarak 

nege verdigi biiyiik ehemmiyet-

vy 

~ra Ank~rada toplanan biiyiik 
-· Cumhunyet hiiku t' . 'll' 'd k" llle mm m1 1 
~1 e oy kalkmmasmt ele almak 
.arannda oldugunu .. t d' M 

Londra 29 (Hususi) - Aym iki, I Gayda ya;d1g1 bir makalede, Fran -
yahud ij~iinde Korsika ve T unusu ziya- sanm bu ba.~ri niima?'i~i. ·~1.talyanm bir 
ret maksadile seyahate <;t~acak olan herbe te~ebbus e~mek tstochgmden dolay1 
Franstz Ba~vekili Daladye'ye, 25 saffi- olmay1p, biitiin Italyaya kar~I hakaret 
harb ge.misi refakat edecektir. F ransa - m~hi~~tin~e oldugunu yazmaktadu. · 'b· gos er 1. cm-

~1z .. gt 1 halkmm onda yedisi ~iftt·i 
Ir ulked k.. k 1 ~ 
k e 0 Y a kmmasma sarfo-

g:~retlerin yalmz ekonomik ba
ll degll, her itibarla milll ba§ siyaset 
~tmek laztrn l ~. k 'kA b' tt' N" ge eceg1 ~o a§l ar u 

1~· ufus Ve milli baktmlarmdan 
ev t~e millet ~oklugunu kendi ya~ 
t~pk 1Ykan koylerimizin kalkmmasma 
ru 1y · · meh vermek mecburiyetin-

i_ rejim §irndiye kadar koyliileri~ 
11<; alakadar olmad1 degil. On be§ 
dolduran Cumhuriy.et devrimizde 
k ~.er~eklendirdigi iyi ve· biiyiik i§
l oylerimize gelen menfaatler ~ok~ 
K~rd~n ha§ka ba§ta.: . . . 

Ylu bu memlekehn efend1s1d1r. 
:.n ~tatiirk olmak iizere hiikumet 
J!.luxniize kar§1 daima kuvvetli bir 
~osterxnekt ]' . . •v· h k" 1 .. 1 . en ve e mm en§tlgi er 
oy u en . f d l 

an hAr llltze ay a 1 olmaga ~a-

k .. ~~ 1 kalxnamt§tlT. Bu ciimleden 
oy Uniin z· B k .1 Iraat an asma olan 

~r ml Yonluk horcunun pek ciiz 'i 
a~ uz~~ z~~anlara tecil edilmi§ ol-
C~ unku b~~ii~ bir himn:tettir. 

B hur Re1s1m1z 1smet Inonii 

k a§vekillikleri zamamnda, belki 
J uz Y1l ]' · · 
ere b' evve me a1d h1r hahra ol-
ah;ul ~zzat. ~oyliiden bir misli 

.. Istexnl§h. 
a buy"k_ . 

~ Ataturkiin modern c;ift
munesl verxn k .. 
F tarafl de uzere memleketin 
mak .. ann a Yapttrd1g1 ziraat de 
~Ie uzere don be§ y1h dolduran 
-:t r arasm a k" 1 'k b' 0 Y ii kalkmmas1m 1 Ir programa ba~l v h _ 
. b I g amaga . e 
:tt u amam1§hk Cu-h . . .. 
A. k · ••1 unyet tm-

n arada bugiin ~ah§ I b' 
I b" "k . xna anm 1-

o an uyu znaat kon 'I . t 'k . . l gres1 e IS e 
I 1§1 e e aliru§ bulunuyor· • 
akan Celal Bayar kon. d k' 

k . gre e 1 
~0 k1ymeth nutkunda 1'st'h 1. [' 1 sam 1P <;ogalhlmas1 liizumunu · h Iza 
50?~a hunlann k1ymetlendirili 
~ndmlemiyecegi hakkmdaki endf-

l eka.dar istihsal edersek hepsini 
:~haslle satmaktan korkumuz yok-

lde~i kuvvetli ve kat'i ifadesile 
eth. 

Ide koy kalkmmasmm ba~ i§lerin
YUNUS NADI 

lArka.n Sa, 9 8iltun 3 tel 

mn bu deniz niimayi§ine cevab olmak C1buh dek1 Franstz makamlanndan Pa
iizelle Mussolini'nin emrile, !talyanm rise heyecanh haberler gelm~ge ha~la -
Akde~iz donanmast da ltalya sularmda m1~tlr. Habe~istan dahilinde Italyan k1t
tah~ida-t yapacaktu. 1talyanlara gore, alan haz1rhklara. ha~:a~m~hr. Yerli 3'5 -

F ransa donanmasnun niimayi~i gayet bii- kerlerle halka C1huh mn yakmda hal -
yiik ehemmiyeti haizdir. [Arkas' Sa. 9 siltun 1 del 
lllllllllllltllllll lllllllllllllltlllllll•llllllll I lllllllllllllllllllllllltlllllllll 1111111111 I 111111111 I I 1111111111111111 

lspanyada biiyiik bir 
. hava muharebesi .oldu 
Seksen tayyarenin iflirak ettigi bu muharebede 
Frankistler 20, hiikumet~iler de 7 tayyare kaybetti 

ispanyadaki hava h"-l'hinden bir gor~-.ii~ 

Barselon, 29 (a. a.) - F rankist k1t'a-, A§ag1 Segre mmtakasmda dort !tal
Ian bilhassa Balaguer ve a§agi Segre mm~ yan fukas1, miihim tayyare ve tank kuv
takalanndaki Cumhuriyet mevzi!erine vetlerinin miizaheretile Cumhuriyet~ilerin 
hiicum etmi§lerdir. Balaguer mmtaka- Soleras ve Grandellas mmtakalarmdaki 
smda, Lerida'nm §imalinde Frankist top- mevzilerini yarmaga ~ah§mi§Sa da bii
~usu sabahtan itibaren saat 14 e kadar ti.in gayretlerine ragmen, Cumhuriyet 
Cumhuriyet mevzilerini bomhard1man tayyare ve to~ulannm §iddetli mukaoe
etmi§tir. Miiteaktben dii§man tanklann lesi oniinde biiyiik zayiata ugrayarak ge
yardimile Asentiu §imalinde Merengue ri c;ekilmek mecburiyetinde kalm1§hr. 
ve Montoro mevzilerine hiicum etmi~se Dii§man burada iki tank ve bir tayya-
de ilerliyemiyerek iki tank buak .. re kaybetmi§tir. 
m1~br. !Arkasa Sa, 3 siltun 1 del 

Suriye meclisi bir ay miiddetle 
Hiirriyet partisi lideri Fransaya 

heyecanlt bir mektub ne~retti 

tatil edil~ 
hitaben 

Paris 29 (Hususl) - Frans1z - Suri
ye anla~masmm F rans1z meclisi tarafm
dan tasdik edilmemesi iizerine, Suriye 
mehafilinde biiyiik bir galeyan ha§gos
tenni~tir. 

Paristen donen Ba§vekil Cemil Mar ~ 
dam, vaziyet hakkmda Vatani hrkas1 er
kamna etrafh izahat vermi§tir. 

Suriyedeki vaziyetin ald1g1 yeni §e
kil iizerine, Ba§vekil Daladye ile 
Hariciye N azm Bone bugiin Suriye ~ 
meselesini hal i<;in derhal mahalline bir 
komisyon gondermege karar vermi~tir. 
Komisyon ayan ve meb'usan medislerile 
yiiksek harb meclisi ve miHi miidafaa 
komitesinin hirer azasmdan miirekkeb o
lacakt!r. 

Suriyede vaziyet birdenbire vehamet 
kesbetmi~tir. 

Suriye M eclisi tatil edildi 
~am 29 (a.a.) - Meb'usan meclisi 

bir ay miiddetle tatil edilmi~tir. Bu karar 
Suriye • Fransa muahedesinin Pariste imzalanmasmdan bir intiba 

Frans1z parlamentosunun siyasi vaziyeti tin de tefsir edilebilir. partisi reisi Azme, F ransaya hitabe 
ancak yeni F rans1z komiserinin muvasa- Suriye, F ransayr tehdid ediyor rettig.i bir a<;1k mektubda F ransam1 
latmdan sonra tetkik etmek istedigi sure- Beyrut 29 (a.a.) - Suriye HUrriyet [Arkas! Sa. 9 siltun S 

··············································································································································································· 

Cumhur Reisimiz 

inonii diin yeni V ekilleri 
kabul ettiler 

Ankara, 29 (Telelonla) 
Cumhur Reisimiz ismet lnonii bu 
giin ak~am iizeri Milli Miidalaa 
Vekaletine giderek bir miiddet 
me~gul olmu~lardzr. 

Cumhur Reisimiz bugiin yeni 
M aaril ve 1 kttsad vekillerini . de 
kabul buyurmuflardtr. 

Jsmet lnoniiniin Ziraat Kon· 
gresinin yannki (bugiinkii) top
lantrsmda bulunacaklart anlafrl· 
maktadtr, 

Y eni V ekillerimiz diin 
vazifelerine ba§ladilar 

Ankara, 29 (Telefonla) - Yeni 
Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel ve ik
hsad Vekili Hiisnii <;ak1r, bu sabah va~ 
zifelerine ha§ladtlar. Hasan Ali Yucel, 
rahatsiZh~ dolay1sile istifa eden Saffet 
Ankam ziyaret etti. 

Saffet Ankan, Yekaletin me§gul ol
dugu miihim meseleler etrafmda kendi
sine izahat verdi. Y eni Vekil, Maarif 
V ekaletinde, V ekalet erkam ile de has
hlhallerde bulundu. 

[Arkast Sa. 9 siltun 5 tel 

Yeni meb•us 
namzedleri 

...... I 

Ankara 29 (a.a.) - C. H. P. Ge
net Ba~kan vekilliii'inden teblig e
dilmi~tir: 

Bolu saylavt Osman koktiirk, «;an
kni saylavt Mustafa Onsoy, Elaz1g 
saylavt Ahmed Saffet Ohkay, Kay
seri saylav1 Veli Ya~m, Samsun say
lavi Etem Tuncel, Bursa saylav1 Esad 
Sagay. Antalya saylav1 Celal Men
giliborii, Burdur saylavt Mustafa 
~eref Ozkan, izmir saylavt G~neral 
Kaz1m inane, Siird saylav1 Ismail 
Mii!itak Mayakon, M\lgla saylav1 
Nuri Tuna, Ankar!! saylav1 Kemal 
Atatiirk, istanbul saylavt Halil E
tem Eldemin oliimleri iizerine bo
~alan Bolu saylavb~na Londra Bii
yiikel~isi Fethi Okyar, Cankm say
lavh~na muharrir Hiiseyin Cahid 
Yal.;m, EUiZig saylavhgma zirai ik-

[Arkast Sa. 9 siitun 3 teJ 

Sehrin miizmin derdi 
' 

Diin ·de yedi tramva: 
·arabasi ar1zay<l ugrad 

. . 
Kumpanya, tasarruf maksadile miiilteha is1 
yonlardaki siipiiruc~leri de kaldird•, araba 

pislikten ~urulmaz bir halde ... 

i~i niGin olurun·a baglamak istiyorlar? 
Dun, hava yagt§h oldugu i~in rutubet- dikten sonra, sefere ~Jkanlan ara 

ten ho§lanm1yan haZI romatizmah tram- dan diin de 7 tanesi yollarda mt 
vaylanm!Zln da gene tekerlekleri tutul- anzalar gostermi§lerdir. Bu defa < 

IDU§; muhtelif arabalarda bozulkl!klar darlarm ketumiyetine ragmen, arab 
goriilmii§tiir. Sabahleyin, hepsi Belediye numaralanm elde etmege muvaffal 
Reisinin emri mucibince muayene edil- duk: £Arkas1 Sa. 9 siltun ~ 
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Ziraat kalk1nma kongre 
bu ak§am kapan1yor 

Komisyonlar, diin gece ge~ vakte kadar ~ab,a: 
kogrede mi.izakere edilecek raporlari haz1rlad 

Ziraat kongresi enciimenlerinde delegelerin faaliyetinden bir intiba 

(Y azur 9 uncu aahilec 



TARiHDE BUYUI< DENiZ 
Ml:JHAREBELER1 

[ ~ehlr ve -----

Memleket Haberlerl ) 
Mallarinm 

Siyasi i.cmal 
' 

refrika No. 49 Nakleden: ABIDIN DAV£R 

~irketi Hayriyenin 

yeni plaj1 
Halk Sandiginda 

yapdan toplant1 
ithali 

menedilen yerler 

~ek mallart simdilik 

Japonlar Hindistan 
hududunda Salibe kar~I Hila I 

{onya 
rapbgt 

Sel~uk karadan ve devleti, 
Trabzonu taarruzla 

imparator 
almaga 

denizden 
kalkJ~Jnca 

Y apdacak plaja aid 
haz1rhklar ilerledi 

~irketi Hayriye, Anadoluhisarmda vii· 
cude getirecegi Goksu plajma ai-d ;n§aat 
ve tanzim i~leri iizerinde bir kiSim mu
kaveleleri imzalarni§tlr. Diger bir bs:m 
mukave1eler de yarm imzalanacaktir. 
~irketi Hayriyenin, Altmkumda evvelce 
viicude getirmi§ oldugu plajdan $,)r.ra 
Bogazm en guzel mmtakasmda vi.ict:de 
getirecegi bu gi.izel plaj yaz ba§ma ka
dar bUtun asri tesisatile yeti§tirilmi§ ola
cakhr. Haztrlanan projeye gore bu p!aj
da bir gazino, modern soyunma yerleri 
yap1lacak ve aynca bir eglence yen la· 
rulacakhr. Plajm arkasmdaki aga~M. ol
dugu gibi muhafaza edilecektir. Bu te
§ebbuse alaka gosteren Belediye, Coksu 

deresini tamamen temizletmege karar 
vermi§tir. ;>irketi Hayriye, yeni plaj1n ya· 
mnda da bir vapur iskelesi kuraeak ve 
Bebekle bu iskele arasmda fasilasiz vapur 
seferleri yaptlaeakbr. 

Esnafa a~dacak kredi 
i~in miihim bazt esaslar 

kararlasbrtldt 

• 
memlekete ~irmiyecek -

Dun Gi.imriik ve lnhisarlar Vekale
tinden butun giimriiklere hi.ikumetin itti· 
haz ettigi yeni ve miihim bir karar bildi
rilmi§tir. Bu kararla <;ekoslovakyadan 

0 aponya, bi.itun Cini AvrupaJ1Ia
e::::!J rm niifuzundan kurtanp kendi 

ni.ifuzu altma a1mak i~in bu i.il
kanm denizden oldugu gibi karadan da 
bi.iyi.ik devletlerle alaka ve muvasa1asJm 
kesmegi son asker! harekahna gaye e· 
dinmi§tir. B~yuk bir. o.~dus.u i~ Mogo1i~ 
tan ve ;>ansi eyaleb uzennden ~ensi ve 
Kansuya dogru harekat YapmaktadJr. 
Gayesi, Sovyet Rusya ile Cinin arasma 
yerle§ip aradaki muvasalayi ve eslaha ve 
muhimmat nakliyatim kesmektir. 

sulh istedi 
' «Hadiseye hiss! cepheden bakmca 13- Bu esnada K1bns donanmas1 nerede idi ~ 
:5 mart 1204 faciasmda 12 mart 117 I M~hul. fhtimal ki K1bns Kralhg1 Be
ailesinin intikami goriiliir: belki fmpa- §inci Ha~hlar seferine yard1m i~in donan

tor Manuel'in mezan da a~Ilarak ke- masm1 Dimyata gondermi~ti. Zaptedilen 
tikleri telvis edilmi§tir. Bundan iki bu- kaleye Alaeddine n]spetle «Aiaiye>> adt 
·1k am sonra bizim aldiglmiz Istanbul, verildi. Bu harbde, Turk donanmasma, 

,addi ve tarihi ruyetile me§hur olan Bi- Antalya Beyi Ertoko§ kumanda ecmi§-
msm soyu1mu~ ve yakilmi§ bir iskeletin- · f dd' '] AI dd 

h. zze In J e ae inin devirlerinde 
m ibarettir. Biz Ha~h ordunun canavar Konya Sel~uk devleti Sinob ve Antal-
§leri.nden dokiilen birka~ kmnhYJ, ilim d k 

ya a i i deniz iissii vi.icude getirdikten · medeniyet nam1na, muhafaza etmek-
kalmadtk; Turk ilminin ve Turk me- sonra vuku bulan deniz seferleri hakkm-

da fazla malumat yoktur. Ancak lzzed
niyetinin ha§met1i eserleri1e fstanbulu, din Keykav:~s' a <<.Sultaniilber velbahir>> 

~ iinci.i asrm ba§mda oldugundan daha iinvam verildigine gore Sel~ukilerin deniz
biiy~k ve klymetli bir abideler §ehri cilige bi.iyiik ehemmiyet verdik1eri anla

ptik. Italyamn yeni Romas! ve Yu- §lhyor. 
nhhgm Konstantinopolis'i 13 mart 

Istanbul Halk Sand1g1 Miidiirlug:inun 
daveti iizerine §ehrimizdeki 34 esnaf ce
miyetinin reis v~ umumi katibleri. ct'.in 
ogleden sonra Halk Sandtgmda bir t•,p
lanti yapmt~lardu. Bu top1anhda Tica
ret Odas1 namtna esnaf ~ubesi miichiru 
KaZim Y oru1maz bulunrnu§tur. 

Diinku iki saat kadar devam eden top
lanhda Halk Sand1g1 Mi.idurii, Sand1~·n 
esas gayesinin ki.iJ<;iik san'at ve ticaret er
babma yardim oldugunu soylemi~tir. 

Munih Dortler konferansmdan sonra \1-
m~nya, Macaristan ve Polonyaya ilhak 
ed~1en bsJm1ardan gelecek mall arm ~~·an 
ahue kadar mem1ekete sokulm1yacagi 

bildiri1mektedir. Malum oldugu iiure 
Munih Dortler konferans1 ve bunu takib 

eden baz1 gorii§melerden sonra <;eko,Jo
vak topraklanndan 26,000 kiisur kilo
metre murabba1 Alrnanyaya, 14,000 i...i:
sur kilometre murabba1 Cekoslovakpya, 
2 bin kiisur kilometre murabbat da Po
lonyaya ilhak edilmi§ti. Bu memleket

lerle aram1zda mevcud ticaret anla§ma

larmda bu cihet tasrih edilinceye kadar 

bu ihtiyati tedbirin almrni§ oldugu zan
nolunmaktadJr. 

Bu harekat, Sovyetler Bir!igile 1 apon· 
ya arasmda, Japon balzk~I filolarmm Si
beryamn bi.itun sahillerinde ve §ehir1erin
de serbest~e bahk avalamalan lllese1esin· 
den son gi.inlerde bir derece muteessir ol· 
mu§tu. Ci.inkii §arki Ti.irkistan istikame -
tinde ilerlemekte olan bi.iy\ik ordudan 
be§ fuka tefrik edilerek alelacele Man~u
riye sevkedilmi§ ve Sovyet hududundaki 
gamizonlar takviye edilmi§ti, 

04 te kendi enkazma gomiilmi.i§tiir. Alaeddin Keykubat zamanmda dev· 
anbul bir Tiirk §ehridir.» letin sahilleri daha geni§1em1§ti. Y almz 

Carbi Anadolunun «fzmir - Kiitahya -
istanbuiun Ha~hlar tarafmdan zapt 1 1 

znik - zmib> arasmdaki bsmile Samtahribi i§te boyle olmU§tu. 
sun • T rabzon • Rizeden ibaret dar bir 

Befinci Ha~lz seleri: ~rid Rumlann elinde kalmt§h. 11 

SEHIR ISLER/ 

Eglence yerleri yilba§I i~in 
hususi bir tarife istiyor 

Bundan sonra yapilan muzakered~ hi· 
~Uk san' at ve ticaret erbabma ne ~d i!de 
kredi a~xlacagi mevzuu iizerinde goru
§i.ilmu~. kredinin yerine masruf olmas1 i
~in kredi isteyen her esnaf hakkmda San· 
d1gm cemiyetten malumat istemesi pren
sipi kabul edilmi§ti". Bu hususta cemiyet 
r-eis ve umumi katibleri ayn ayn miitale
alanm s<iylemi§lerdir. 

Cemiyet mi.imessiUeri, kredi §artlari 
hakkmda da izahat ald1ktan sonra top
lanh nihayet bulmustur. 

Bursadaki s1tma vaziyeti 
Bursa (Hususi) - Bursa merkez mm

takasmda, sttma miicadele te§kilatmm 
ytllardanberi yaptlgt miicadele, ovada 
kurutulan batakhklar, yeniden in§a o
lunan bendler ve ag1lan kanallarla, Slt
madan eser kalmadrgmr, ancak Kara
cabey ve Mudanya kazalanmn baz1 ki
srmlarmda c;eltik zer'iyatmm yeniden 
Sitmaya sebebiyet verdigini bildirmi§
tim, Filhakika bu iki kazada geltik eki
len koylerde sttma miicadele te§kila • 
tlmn mesaisine ra~men s1tmanm onii
ne g~ilememi§tir. 

Yeni Sovyet Hariciye Komiserinin ye
ni y1lda mi.izakerenin devamint tek1if ey· 
lemesi iizerine, aradaki gerginlik §imdilik 
dip1omasi mi.inasebetlerini kesmege sebcb 
olmadigmdan ve biiyiik ordunun mevcu· 
dii tekrar ikmal edildiginden harekat ye· 
niden bal~ami~tir. 

Ha~hlar, Bizans1 Sel~uk taarruzun- Ti.irk denizcileri, bu tarihlerde K1pc;ak, 
11 kurtarml§lardt amma bunun yerine Rus ve Bulgar limanlanna, Suriye ve M1 
anbulda Latin ve Katolik idare ve ta- ma kadar gidip ticaret ediyorlard1, 0 za· 
ckiimii kaim olmu§tu. 1204 ten sonra 

man deniz ticaretini devlet himaye ediyor 
~ans lmparatorlugunun elindeki ada- ve bu gemilerden H 1ristiyanlarm, Ha;hla 

Ytlba§t miinasebetile piyasada al!.§
veri§ nisbeten ~ogald1g1 i~in pazarhks1z 
sati§ kanunu hakkmda yap1lmakta olan 
kontrollarm da ziyadele§tirilmesi hu • 
susunda alakadarlara emir verilmi§tir. 

Yumurta ihracat1 

Sevkiyabn arbrdmast 
i~in tdbir altntyor 

Cinin §imali garbisindeki bu harekat 
devam ederken J aponlar Cinin cenubu 
garbisinde dahi Hindi~ini ve Hindistan 
hududuna dogru biiyiik harekat hamla • 
ml§lardlr. Japonya, Fransamn Hindi~ini
deki tav1r ve hareketinden memnun oldu
gundan ve F rans1zlar esliha ve miihimmat 
~oyle dursun kamyon ve emsali nakil va· 
s1talarmm bile FransiZ arazisi iizerinden 
Cine girmesine §iddetle miimaneat ettik
lerinden ]aponlarm yeni harekal! daha 
ziyade Hindistan hududunu hedef tut • 
maktadtr. 

ve limanlar V enedik ve Cinevizliler nn taarruzuna ugrayanlann zarar ve zi
'lfmdan i§gal edildi; lmparatorluk par-

yanlanm devlet veriyordu. Turk deniz tiandt. 
caretine yaprlan bu taarruzlara kar§I dev

~iirk ve islam al~minde lse ~az.iyet §11 let, ti<;areti korumak ic;in iic; sefer ac;ml§-
h almt§b: Cengiz Han Hakan ola- tlr. ~oban Bey Sinobdan gemilere yiik-

eski bi.iyiik Tiirk yurdunda Tiirk • 1 d·~· k 1 Efl"k h'll · h k t 
~ · ... e 1g1 as er e a sa 1 enne are e 
•gol lmparatorlugunu kurmu~~· ~o- etmi§, karadan ve denizden yapti~ ha· 
lar, 1220 de Harzem devleh uzenne reketlerle Kt~ak kr}'llanna yerle§mi§ o-

dtlar, Ti.irkistan, ~ran, .~zerbay~an, Ian Cinevizlileri ezmi§tir. Tari~i Bibiog
fk~~ya ve K1~a~ ~.lkelermi zaptethler. lu TUrk donanmasi <<gemi ye1kenlerin
tg1Zln devlet.i Buyuk Okyanus ktyila· den hava yiiziinde ak giivercin ~r gibi 

Ian Karadeniz ktyiSina kadar dayan- deniz yiizU dolu gemi ve yelken olmu§» 
, yalmz MISlr hiikumetile Selc;uk dev- d' 'f d' r b B b d S 
H~k 1 . . Iye tan e JYOr. yO an ey ura ·a u-

a an 1k s1mrlan hancmde kalrni§- d k h · • d'kt T" k d · h' a §e nne gxr 1 en ve ur emz -
· caretinin zararlanm Cinevizlilere tazmin 

~tmda Salahaddini Eyyubinin, 1 oilu ettirdikten sonra kara ordusu kara yolile 
lik Adil oldukten sonra, yerine ge- Eflak, Bulgaristan ve Trakya yolile 1s-
. oglu Melik Kamil ~~med~ Suri- ta'nbula ind'i. Bu ordu~ L$tin1er1e beraher, 
1 ~lden ~tkard1 ve bu had1se demz kuv· Selanikte lmparatorl~unu ilan ederek 
r1m parc;alanmasma sebeb oldu. Ku- 1 t b 1 .. · .. .. T eodor Ange 
Krah ile Macar Krah denizden M1- 5 a? u uzerme yuruyen . . -

ld 'l o· .. ld I F k t M los Ile Trakyada harbetmek I~ID buraya ge 1 er. Imyau a 1 ar. a a e- . . ,., · 1 T" kl A 
<"' 'I H 11 d · d"k" D' gelmt§h. Latmler e ur er sonra na-. ami , ac; 1 an emze o up 1m- 'k' h d t 'k R 

- 1 k d h b d t doluya g~erek I I cep e en zm urn gen a mcaya a ar ar e evam e - . .
1 ~u. be§inci Hac;lx seferidir ve 1219 hiikumetme hiicum ~t~1 er. . 

1221 e kadar siirmii§tiir. 1205 te, Bu i.i~ seferden, K1hkya tarafma g1den 
:~seddin Keyhusrev Konya SeJ~uk Amiral Ertokos' Bey, kara ordusu ku
imdarhgma tekrar gec:;mi§ti. lki se- mandam <;avh Beyle bera~er, o kiyilar
~vvel, lznikte ve Trabzottda hirer da k1·rk kadar kii~lik kale}'l Ha~hlardan 
n hiikumeti te~kkiil etmi§ti. Giya- aldi. Frenkler gemilerine binip ka~txlar. 
lin Keyhiisrev, 12 nci asnn sonlann- Bur.alard·a Tiirkler~e Hac;hlar arasx~~a 
3el<;:uk dev1etinin Ha~hlarla ugra§Ir· demz muharebelerx olmu§sa da tafs11at 
kaybettikleri Carbi Anadoluyu geri yoktur. 
1k ve denize !;Ikmak istiyordu.. Ka- Sel~k dev]eti, lznik Rum hiikumeti 
nizdeki Pontos Rum1arile ~arpi§tik- ile giri§tigi harbde miidafaa vaziyetine 
' b"tiin kuvvetile Pamfilya uze- gec;mege mecbur olmu§tU. <;iinkii 1225 .onra, u r· . .1... 1 d k 

i.iriidii ve F rank'lardan Antakya}'l te yin ISt·I· asm1 ta~am a 1 tan sonra 
~hp Akdenize ~Iktl ( 1208). Turk 1227 de olen CengiZ Hamn ordulan bu 

zciligini canland!rmaga ba§lad1. Fa- tarafaHd"'oknmu§tii: ... ~0entz1n Jerkine KGunt 

< b K 1h ~ Tiirklerin Antalyayt taym a an sec;tigi tay '3-'ar ve ar 
I ns ra gl, d k' M ~ 1 f" h t .. k ld d ·d · k 1 I 1 taharrmill e 1 ogo utu a ma ~ o an evam emze c;t ffil§ 01ma ar na t • • .. ... • 
· du· Ermeni· ve Rumlarla ittifak etmt§h. Bu yuzden Harzemhlerden Sel-1Iyor , . _.J b · 1 

Ki1ikya kiyJianna hakim olan Ktb- !;Uktlere deha~et. ~en . az1 a§Iret. e.r. ~~-
mn deniz kuvveti Antalya korfezi- talya ve Megn cthetme yerle§hnlmi§tl. 
~ hakim oldu. K1bns, Krah, Sel<;uk T eke ve Horzum a§iretleri bunlardandir. 
~dam arasmdaki mi.icadeleden isti- Hazer ve Aras deniz1erind~ gemicilige 
ederek Rumlarm yardtmile 1211 de ah§mi§ alan bu Ti.irkler, yem vatanlarm

lya kalesin_i tekrar ele gec;irdi. da, yerlilerden de istifade ederek Akde
ki Bizans lmparatoru Aleksios An- nizin mahir korsanlan olmu§lardir. 2] 

Giyaseddin Keyhiisreve iltica etti Mogol tehlikesi biitiin dikkatini ;5arka 
;u lznikteki T edor Haskaris' e taar- <;:evirmi~ olan Alaeddin Keykubat, fz. 
te§vik etti. Giyaseddin, once iyi mu- nik hi.ikumetin1n Marmara ve Ege 

kiyetler ka~andise. d: ordus~ndaki denizlerinde k~vvetler hazulay1p . ~da-

Kazino, birahane ve bar gibi bir kJ.
stm miiessese sahibleri de Belediye !k
tlsad miidi.irliigi.ine miiracaat ederek 
yll.ba§l gecesine mahsus olmak iizere 
ayn bir tarife tatbik etmelerine miisa
ade istemi§lerdir. Bu miiracaat redde -
dildigi gibi o gece yap1lacak tefti~er Sl

rasmda muayyen tarifeden fazla taleb
de bulunacak olan bu kabil yerlerin sa
hibleri bakkmda takibatta bulunulmast 
i~in alakadarlara tebligat yapilmi§tl.r. 

Maarife aid binalarin haritasi 
Maarif idaresi kendine aid bulunan 

mekteb ve saire gibi miiesseselerin yer
lerini harita iizerinde t'esbit etmi§ ve bu 
harita §ehircilik miitehassrsr profes<>r 
Prosta verilmi§tir. Miitehass1s bu hu -
susta tetkikat yaparak bu binalardan 
yederi itnar plantna uygun ohruyanlar 
Uzerinde tadilat yapacaktrr. 

Bebek- 1stinye yolu iizerin· 
deki istimlak 

Bebek - !stinye yolu iizerinde istim
lak olunacak binalardan bir klsmmm 
muamelesi mahkemeye intikal etmi§ti. 
Bunlardan birkag1 Belediyeye miiraca-
at ederek i§lerini sulhan bitirmek iste -
diklerini bildirmi~lerdir. Miiracaat e
denlerin muameleleri intac olunmak ii
zeredir. !stimlak olunan binalar yakm
da YJ.ktmlmaga ba§lanacaktlr. 

Otobiis i§letme projeleri 
Otobii.s i§letme imtiyazm1 Belediye 

i§letmege karar verdigi i~in buna aid 
projeler fen heyeti tarafmdan haztrlan
maktadtr. Ankarada bulunan Vali ve 
Belediye reisi Lutfi K1rdar birka~ giine 
k:adar §ehrimize gelerek ve bu mesele 
ile yakmdan alakadar olacakhr. 

lzabehane sahiblerinin 
miiracaatleri 

Diin, Belediye tarafmdan kapatlldigt
m yazdtgtmiz Nuruosmaniyede Kalc1 
hanmdaki izabehane sahibleri mii§te -
reken mahkemeye mi.iracaat karar ver
mi§lerdir. 

Yumurta ihrac tacirleri diin Tiirkofis 
fstanbul ~ubesinde bir toplanh yapar.ak 
yumurta ihraeahmtzm arthnlmasx uzt-
rin~e gorii§mii§lerdir. Yumurta ihracatt

mtz bundan birka~ sene evvel 1.5 milvon 
lirahga kadar yiikselmi~ iken g~en &e
ne yanm milyon lir.aliga dii§rnii~tiir. Ru 
senenin ilk on a}'lnda ise yumurta ihra
cahmtz 687,179 lirahktn. Sene sonunda 

bu miktann bir mil yon lira}'l g~m :~ 0oo 

lacag1 tahmin "edilmekted1r. Bu miktar
dan ihracahmlZI eski seviyesine yiikselt-

mek i~in almacak tedbirler iizerinde gC
rii§iilmektedir. J~timalara devam olun
maktadu. 

MUTEFERRIK 
" lzdih~m hadis~sine aii ... r 

fezleke hazirlandi 
Dolmabahc;e izdiham ba.disesini tah • 

kikle me§gul olan miilkiye miifetti§leri, 
bu tahkikata aid fezlekeyi Hemal etmi§
lerdir. 

Miifett~ Sai.m, haz1rlanan fezlekeyi 
diin Ankaraya gotiirm~tiir. Fezleke, 
Dahiliye Vekaleti hukuk mii§avirligin
ce tetkik edildikten sonra liizum gortil
diigii takdirde Vekaletin bir miitalea -
namesile birlilrle Devlet ~tl.rasma gon
derilecektir. 

Fezlekenin mahiyeti malum olma -
makla beraber bu elim hadisenin, ted
birsizlik ve di'kkatsizlik yiiziinden vu -
kua geldigi anlll§Ilmaktadir. 

Bu itibarla mes'uliyet, derece derece 
Vali, Emniyet Direktorii ve muavinine 
§amil bulunmaktadtr. 

Kemal Altanin konferansi 
Miizel'er mimar1 Kemal Altan c!stan

bulun me§hur semt adlaru mevzuu ii
zerinde diin ak§am Eminonii Halkevi 
salonunda bir konferans vermi§tir. Bu 
konferansta miihim semtlerin TUrk ad
lari saytlmi§tir. 

Buna da, ~eltik kanununun biiti.in 
icablarmm heniiz tamamen tatbik edi
lememekte oldugunu sebebiyet verdigi 
soylenmektedir. Maamafih diger kaza
larla Bursa merkezinde srtmadan eser 
bulunmamaktad1r. 

Valimiz $efik Soyerin bana verdigi 
malumata nazaran, bu iki kazadan ba~
ka ~eltik ekilen yer yoktur. Buralarda 
da c;eltik zer'iyatmm; kanuna uygun o
larak yaptmlmasr stkl bir surette kon
trol altma ahnmx~ bulunmaktadtr. Di
~er taraftan hiikO.met, hallo s1tmadan 
kurtarmak ic:;in, btlyUk masraflarla M. 
Kemalpa§adaki Hanife deresini tama-

men kurutmaya, Karadere boyunca da 
muazzam bir sed yaparak sularm bu o
valarda ta§IP batakhk viicude J!'etirme
melerine ~ali~Ilmakta, ayrtca Karaca -
bey bogazmm Marmara denizine kadar 
temizletilmesine karar verilmi§ bulun
maktadl.l". 

DENIZ ISLER/ 

Denizbank beynelmilel tahli
siye kongresine davet edildi 

Amsterdamda toplanacak beynelmi • 
lel tahilsiye kongresine Denizbank da 
davet edilmi§tir. 

Uakumru ak1n1 
Diin, Bo~az sahillerine bir uskumru 

akmr olmu§, torik ballklar1 tarafmdan 
slkl§bnlan uskumru, Bogazm bir<;Ok 
yerlerinde karaya vurmu§tur. Bunu go
ren halk, bilhassa gocuklar denize gir
mi§ler, ke~e, teneke, hatta elle bunlan 
toplam1~lardir. -···-Adliye V ekili §ehrimizde 

Adliye Vekili Hilmi, diin sabahki 
ekspresle Ankaradan !stanbula gelmi~ 
ve istasyonda Miiddeiurnumi Hikmetle 
di~er Adliye erkant tarafmdan ka1'§1 • 
lanmt§br. -···-lkbsad haftasinda bankalart· 

m1z1n faaliyeti 

Ciinkii, lngilizler Birmanya iizerinden 
Cine her tiirlii harb malzemesinin gee; -
mesine miisaade ediyorlar. Bu harb e§ya· 
sm1 getiren gemiler, J apon donanmasmm 
kontrolii altmda bulunan Uzak~ark 
su1anna ve Cin denizine ugramayip dog· 
rudan dogruya Hind Okyanusu yolile 
Hindistan limanlarma geliyorlar. C1kar• 
d1klan e§ya da demiryolu, nehir vasitasi 
ve §Oselerle <;in hududuna ve buradan da 
daglar iizerinden <;;in hukumetinin on 

merkezi Cungking §ehrine ta~mmaktad1r • 
!§te bu yolu kesmek i~in J apon donan· 

mas1, Frans1zlarm Hindi~ini mustemleke 
imparatorlugunun Cin hududundan an • 
cak yuz mil mesafede bulunan Pakhai li· 
manma bir ordu ihrac elmi§tir. 

Londra gazetelerinin Cindeki lngiliz 
miistemlekesi Hong Kong' dan aldik1an 
malumata gore, mezkur limana !;Ikanlan 
Japon kuvvetleri, Kantondan Kvangsi 
eyaletine yapi1makta olan harekatm mu· 
vaffak olmas1 §artile Cinin en garbdaki 
Yunnan eyaleti iizerine yi.iruyecek ve he· 
defi Hindistan hududuna in§a edilen ye· 
ni §OSe yolundan kamyonlarla yaptlan es-
1iha ve miihimmat itha1ine miimaneat et• 
mek olacakhr. 

Cinin, gerek §imali garbisinde gerek 
cenubu garbisinde Japon1ann ba§lami§ 
olduklan biiyiik harekat muvaffak oldu· 
8u takdirde, Cin hi.ikumeti, haritai alem
den tamamile silinmi§ olacakhr. Bunun 

it;in Cin hiikumetinin elindeki biiti.in kuv• 
vetleri toplayip son bir mukavemet gos "' 
termek istedigi haber veriliyor. 

Diger taraftan maden komi.irii yak • 
maktan menedilen Kiigi.ikpazarda Ke -
serciler kar~lSlndaki 40 diikkamn sahl
bi de c;liin Eminoni.i kaymakamhgma 
ayn ayn 40 istida vererek i§lerinin rna
den komiirii yakrnadan yiiriimesine im
kan olmadtgim bildirmi§lerdir. 

Bir tipte in§aat makineleri 
haz~rland1 

Bilhassa fgrikap1daki (Anamas zin -
danlart) mevkiindeki Alaiyeli Hoca 
(ivaz Efendi camii) nin plamndaki hu· 
susiyetler anlablarak bakimstzhktan 
giinden giine harab olan bu giizel ese
tin ibya olunmas1 temenni edilmi§tir. -···-Par~alanan otomobil 

meselesi 

Dokuzuncu yerli mallar ve arttrrma 
haftas1 dolaytsile miiU bankalanrruzm 
faaliyetlerine aid rakamlar ve istatis • 
ti'kler, Ulusal Ekonomi ve Arttirma ku
rumuna verilmi§tir, 

Su kadar var ki vaziyetin iimidsizligi 
Cin hiikumetinin kuvvei maneviyesini 
~imdiden kirmi§hr. Hem icra kuvveti reisi 
yani ba§vekil hem de <;inde yegane ha· 
kim parti Kuomintang'm ikinci reisi bu "' 
lunan Vang Cing Vey Franstz ~Ustemle• 
kesi Hindi~inin merkezi Hanoi §ehrine 
gitmi§tir. 

Bu gidi§in bir firar .. ol ... dug~ ~Undi anla .. 
§Illy or. Ciinkii Cin hukume~:~m. §efj olan 
Mare§al (:ank~~~k ne~ret~.gi"' hir }>eyan· 
namede icra retsmm, Cm hukumetj namr• 
na soz soylemek salahiyetini haiz bulun .. 

goni.illiilen Aleks1os u ahp du~man Ian i§gal etmesme aldumadi. Mrdiih ~e 
na ge~tiklerinden epey zayiat vere- Sak1zdan ba§ka biitun adalar. tekrar bu 
eri <;:ekildi. Ciyaseddin Keyhiisrev, Rum hukfunetinin eline gec;t1. 1234 te 
,d1g1 bir muharebe sonunda, yarah- !znik ile Konya, ~n sene h~rbden sonra 

·asmda dola§Irken bir Rum tarann- su1h yapttlar. Ertes1 sene fzmk Rum ?~v
ehid edildi. Yerine gec;en ogiu Bi- leti, lstanbulu Latinlerden almak rc;m. 
lzzeddin Keyhiisrev, Pontos Rum kara ve deniz kuvvetlerile. ~ehri .ku§atti~
ndan Aleksios Komnenos'tan Si- sa da, Venedik filosu gelrp lzmk gemi
alesini ald1. ( 1214) Ertesi sene An- lerini dag1th. 

Belediyeler Bankas1, tabii umran 
§artlan Cl§a~ yukan birbirinin ayni o
lan mii§terek tiplerde ta§ kJ.rma, beton 
kan~tmna makineleri yaptirmt§tlr. Bu 
makineler yurdun her tarafma tevzi e
dilecektir. 

VI LAYETTE 

lzmir Belediye reisi 
§ehrimizde 

Di.in, An'karadan §ehrimize gelen !z -
mir Belediye reisi Behget Salih, Vali 
vekili Hiidaiyi ziyaret etmi§tir. tzmir 
Valisi Fazh Gi.ile~ de 'bugiin Ankaradan 
~ehrimize gelecek ve pazar giinii tzmire 
gidecektir. 

Maslakta pargaland1g1 bildirilen oto
mobil bakkmda avukat Celal Ensariog
lu imzasil'e gonderilen §U mektubu al -
dtk: 

cMezkO.r otomobil benim degil, hem
~irem Saadet Yard1mctmn olup bu oto. 
mobile haiz oldugum vekalete istinaden 
n~zaret etmekte ve bazan da kendim 
kullanmaktaYJm. Vak'a giinii otomobil 
muvafakatimle garajdan Agob lsminde 
~for ehliyeti bulunan birisine veril -
mi§ti. Kazada Agoba ve yamnda bulun
dugunu sonradan ogrendigim kadma 
hic;bir §ey olmamt§tlr. 

Bunlara gore, envanter hareketi iti
barile iltk ytl 220,000 lira olan yekunu 
23 milyon Iiraya ~Ikartarak Ti.irk Ti -
caret BankaSI birinciligi kazanmt§tlr. -···--Heniiz teeYYiid etmiyen haber 

Baz1 ak§alll gazetelerJ Milli Miidafaa 
Vekili Kaz1m 6zalple Maliye Vekili 
Fuad AgrallniD kabineden ~ekilecek • 
lerini yazmakta iseler de bunu teyid 
eder mahiyette bir baber gelmemi§tir. 

madtgmi ilan etmi§tir. . 
Mare§al. ~le Ba§vekilin aras1 a~I}d1gma 

ve Ba§vekilm sulh taraftan oldtt&undan 
bu maksadla harice ~tktigma §Uphe kal 11 

mamJ§tlr. Cin meselesi, artik son !afhaya. 
girtni~ demektir. 

,1 karadan ve denizden muhasara Birinci Alaeddin Keykubat 1238 de 
< K 1bns devletinden geri almaga oldi.i. Y erine lkinci Giyaseddin Keyhiis 
rfak oldu. rev gec;ti. 1243 ten itibaren Anadolu Mo
nya Selc;uk devleti, Birind Al9ed- gol istilast-na ugradt. Selc;uk devleti istik

:eykubat zamanmda, karadan ve lalini ve ehemmiyetini kaybetti. Bundan 
len yapt1g1 taarruzla Pontos hiiku- soma, Selc;uk devleti, Helagu Hamn 

:len T rabzonu almaga kalkt§mca kurdugu llhanhlar devletinin tabii oldu 
·ator sulh istedi. Teklifi kabul edil- ve ikiye aynldt. lkinci Keykavus - K!hr 
·ttk Karadenizde Sinob deniz iissii· Arslan mi.icadelesi ba§ladi ve nihayel 
yanan Turk ticaretine kar§I yalmz Keykavus, Rum devletine Mihal Paleo-
z rekabeti kalmi§h. logos'a iltica etti. 

~0 de Alaeddin Keykubat zama
karadan ve denizden yap1lan bir 

zla Antalya korfezinde c;ok kuv
•ir kale olan ~iloY.Or:Qs zaptedildi. 

(.lrkalt 11ar) 

1] Akdeniz haklmiyeti ve Tti.rkler: De
niz albayi Ertug'JUl. 

2] Akdeniz hakimiyetl ve Tiirkler: De· 
niz albayi Ertuihu.l. 

Kalb durmasindan oldii 
Baktrkoy kazasmm Mahmudbey na

h iyesine ba~h Ayapa koyiinde sakin 
Cafer o~lu !.smail evine donerken yolda 
kalb sektesinden vefat etmi§tir. 

GOMROKLERDE 

Batmiidiir geldi 
Giimriikler Ba§miidiirlii~iine tayinln

den sonra Ankaraya giden Medhi, diin 
§ehrim~e donmii.§tiir .. 

26/12/938 ak§am1 saat 20 de vuku bu· 
Ian bu kazaya saat 10,30 da muttali ol -
dum. Ertesi sabah vesait tedarik edip 
otomobili yolun iizerinden kald1rtt1m 
ve Zincirlikuyu jandarma karakoluna 
ve mahalli polisine muktazi izahah ver
dim ve tutulan zaptl imza ettlm. Goril
liiyor ki bu kazada macera diye tavsif 
edilen bir hal ve merakh tahmin olu
nan hi~bir safha yoktur, olamaz da ... 
Keyfiyetin bu ~· '<etle tavzihinl rica e
derim.~ 

-···-. 
Ku111ar oynahyormu~ 

Cibalide Zeyrek caddesinde Siirdli 
Said oglu Hayrinin kahvesinde kumar 
oynattt~ haber ahnmt§ ve yaptlan bas
kmda kahveci Hayri, karlSl Kamile, 
Abdi oglu Mehmed, Mehmed oglu Ziya 
su~ iistiinde yakalanm1slardir. 

-···~ 
Erzincanda bir hal yapthyor 

Erzincan (Hususi) - Erzincan Bele
diyesi tarafmdan yaptmlmakta olan 
sebze halinin in§asma bir yardtm olmak 
iizere Dordiincii Umum Miifetti§lik, Er
zincan Belediyesine be§ bin Urahk bir 
rardlmda buluntnll§tur, 

Muharrem Feyz'i 1'0GAY 
--- '---.... --

- Eski V";.li aleyhinde iftir~ -· 
davasl 

Emekli subaylardan Ba~~adlt F'erid, 
eski Vali ve Belediye r;1s.~ .. ttllhiddin 
thtii.ndagla memurin muduru aleyhine 
iftira davaSl aGml~tlr. . .., 

Cumhur•Yet 
NtisbasJ 5 kuru$tur. ---...._ 

• . { Tiirkiye Qaric 
Abone $era1t1: tem •~~n 

-e 

Senelik 
Alb ayhk 
Ce ayhk 
Bir lll'hk 

t4oo Kr. 27oo Kr. 
750 • 14SO • 
400 • 800 • 
150 • foktc 

dr 



-naa1se1er aras1naa 

SON I-IA.BEI"~ L£~1.~ "' Hasan Ali Yiicel 

lspanyada biiyiik bir 
hava muharebesi oldu 

H aaan Ali Yiicel on yedinci 
Maarif V ekilidir. 
Bu 17 rakammm, belki bii

tiin maarif ~1kmazm1 i~ine alan bir 
manas1 var: lnkdabdanberi hi~bir 
Vekalet bu kadar sik ve hu kadar ~ok 
V ekil degi§tirmedi. Belki, ortalama, 

Frankistler 20, hiikumet~iler de 7 tayyare kaybetti her yda bir Vekil dii§er. istikrarl en 
biiyiik k1ymetleri arasmda bulundur

ettigi bu muharebede may1 biJmi§ bir rejimde bu istikrarSlZ· 
hk rokoru canh bir§ey ifade ediyor. 

Seksen tayyarenin i,tirak 
[Ba~tarat1 1 fnct sahttede] 

Frankistlerin tebliii 
Salamanka 29 (a.a.) - Diin ak§am· 

ki nasyonalist tebligi: 
«Kuvvetlerimizin Katalonya cephe ~ 

6indeki §iddetli taarruzu devam etmi§tir. 
Anbac dagmm i§galini tamamlad1k ve 
Maciab de Portas dagmda miihim mev
zilerle mi.icavir satihlan zaptettik. 

Valderi ki:iyii ile tepelerini ve Mosca 
tepesile Albages §imalinde Sasates tepe· 
sini ve Ebre'ye kadar alan hatt1 i§gal et • 
tik. 

Balaguer'in §imalinde bir miistahkem 
hat i§gal ettik ve yi.izlerce oli.i bulduk. 
Sekiz yuz esir ald1k ve muhim miktarda 
malzeme ele ge<;irdik. 

Yirmi dii§man tayyaresi di.i§iirduk.» 
Hava muharebesi 

Burgos, 29 (a.a.) - Di.in Lerida o· 
vas1 i.istiinde 24 Frankist tayyare ile 61 
Cumhuriyet~i tayyare arasmda bir ha :a 
muharebesi vukua geldigi ve Cumhuri
yet~ilerin tayyarelerinden 20 sinin di.i§ii· 
ruldi.igu haber verilmektedir. 
Bir lngili.z vapuru daha battrrldt 

Londra 29 (Hususi) - Cebeliitta • 
nktan gel en haberlere gore, Fran kist tay
yareleri bugiin Balear adalan civannda 
Maianga admdaki lngiliz vapurunu ba -
hrmi§lardlr. 

Ademi mudahale komitesine mensub 
bir kontrol memuru vapurda bulunuyor -
du. Hadise hakkmda tafsilat almmamt§-

Yii.z kilometrelik cephede Bu canh §ey, sahib oldugu vas1tala· 
muharebe rm azhgile ba§armaya mecbur oldu-

Saragosa, 29 (a.a.) - Havas gu i§lerin zorlugu arasmdaki biiyuk 
Tremp'ten Felix'e kadar uzanan haUl nisbetsizlik yuzunden maarif~iligimi
harb boyunu muharebe gitgide §iddeti- zin ~etin bir dava olu§udur. 
ni arthrmaktadu. Muharebe §imdi he- Maarif Vekaleti, hatmda her turlu 
men hemen yi.iz kilometrelik bir cephe i.i- kaliteyi denedi: Asker, idareci, fikir 
zerinde olmakta Lerida'nm cenubunda adam1, politikac1, bir ~ok meleke ve 
~iddetli muharebenin cereyan ettigi mm- ihbsaa dallarmdan gelen V ekiller bu 
taka etrafmdaki kavis 90 kilometreden i§in iistunde ~ah§t1lar; her birinin 
a§agi degildir. $imaldeki kavis de otuz par~a par~a hayr1 dokundu. Turk 
be§ kilometreliktir. Nihayet diindenben kiilturii Hamdullah Suphiden Saffet 
de Balauer oni.inde on kilometrelik bu Ar1kana kadar uzanan bu kiymetle-
cephe iizerinde ~arp!§Ilmaktadir. rin habrasma sayiSIZ kazanclar bore· 

Hiikiimetin tebligi ludur. Fakat bu ~etin ve ~apra§Ik i§ 
Saint-Jean..de-Luz 29 (a.a.) - Di.in pek ~oklanm yordu, y1prath, en ha

ak~amki hi.ikumet tebligi: T rempe bol- fif derecelerinden en hazin mertebe-
gesinde iki dag mevzii tahliye ettik. lerine kadar istirahate ko§turdu. 

Balaguer bolgesinde di.i~mamn tid - Vaslla az, it zordur. Vaslta: Para, 
detli bir tararruzunu puskurttuk ve yedi ogretmen, cihaz, yer, adam; q: Ki
di.i~man tayyaresi di.i~urdi.ik. fayetsiz bir tezgahta vatamn yanmm 

Nasyonalist tayyareler Valansiya ile dokumak. Fakat, buna ragmen maa· 
Terragone ve Barselona'YI bombard1 • rifimizin biitiin meselelerini kavra· 
man etmi~lerdir. mi§ bir ba§tan edecegi biiyiik istifa-

'M evkul Yunan vapuru denin yeri a~Ik duruyordu. Oraya 
Londra, 29 (a.a.) _ fngiltere hi.iku- Hasan Ali Yiicelin geldigini duymak 

meti, hamulesinden 10,000 lngiliz lirasi bana omriimun en biiyiik milli se
klymetindeki k1sm1 lngiltereye aid olan vinclerinden birini verdi. 
Yunan banduah Atlas admdaki Yunan Onu her§eyden evvel biiyiik bir 
vapurunun Palma'da mevkuf bulundu- fikir adamt olarak tamyoruz. iffetli 
rulmasmi Bul1gos hiikumeti nezdinde ve metodlu zekastmn felsefe ve ma· 
protesto etmi~tir. F azla olarak vapurun nevi bilgiler kiilturiinden ald1gt em
hamulesinin buyi.ik bir k1smi, lngiliz st· niyetli ve .saglam goriitlu bir yaptst 
gorta §irketleri tarafmdan sigorta edil- var. Diinyada kafa denilen i§kence 

tlr. mi~tir. ve icad aletinin Buda'dan Bergson'a 
-u•uuuuno•ooooU,ooOIIOIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOI•Uuoooo•n•n•n•nu•u• kadar neler ~ekmi§ ve neler yaratml§ 

I·Zml·rde feel· bi·r I D "" kaldtrtlan oldugunu biliyor; dii§iinme metoduaga nun ge~irdigi buhranlan ve rone· 
sansdanberi girdigi dogru yolu bili-

kaza oldu banka miidiirii yor ve nihayet bugunkii diinyayl 
ktvranduan meselelerin biitiin ilmi 

Patbyan bir bomba 
bir ki~iyi oldiirdii 

izmir 29 (Husus) - Seferihisarm Or-
haneli koyiinde Hasan ve oglu Ahmed 

ocak ba§mda rs1mrken y11Iarca evvel a
gac dibine gomiilerek kok i~inde kalan 
bir bomba, ate§in tesirinden patlam1~, 
Hasan infilak anmda olmii§tiir. Oglu 
Ahmed ag1r yarahdrr. Tahkikat devam 
etmcktedir. 

Arab kongresi 

Londrada Filistin 
meselesi gorii,iilecek -

Londra 29 {a.a.) - fyi malumat al-
makta alan mehafil, Londradaki Filistin 
lconferansmm ikincikanunun son hafta -
smdan evvel toplanacagmi tahmin etmek
tedir. 

Konferansa i~tirak edecek olan Arab 
murahhaslanmn isimlerini muhtevi liste· 
nin ikincikanun bidayetinde ne§redilece -
gi ~oylenmektedir. 

Arab delegasyonunda, Filistinin bi.i -
tiin Arab f1rkas!DI temsil eden 6 aza bu
lunacaktlr. 

Be~ Arab ftrkasl vard1r ve ogrenildigi
ne gore altmcl murahhas, Miiftinin f1rka· 
smm gayriresmi bir §ahsiyeti olacakbr. 

Salahiyettar bir membadan ogrenildi
gine gore Filistin meselesinin halli i<;in 
1ngiltere hi.ikumetinin yapmi§ oldugu 

proje, mufrid Arablarla Y ahudilerin 
mutalebati arasmda bir nevi haddi vasat-
t1r. 

Bu projenin Arablarda filen ve kat
iyyen kendi memleketlerinde olduklan 

yakinini tevlid etmekten ibaret olan umu

ml prensipten mi.ilhem olacagi ve fakat 
ingiltereyi Balfour beyanatmdan ri.icua 
icbar etmiyecegi soylenmektedir. 

Y ahudi muhacereti, tatil edilmiyecegi 

gibi, yasak da edilmiyecek, yalmz bu 

muhacerete bir istikamet verilecektir. 
Bundan boyle Yahudi muhacereti, bir-

kac; senelik olduk~a k1sa bir devreye ~a
mil muvakkat bir muhaceret halini ala-

cak ve muayyen fasilalarla tetkike tabi 
tutulacaktir. Ayni zamanda muadelet e
sasma miistenid te§ril bir meclis vi.icude 
getirilecektir. 

Suriyeden tardedilen Arablar 
Kahire 29 (a.a.) Salahiyettar 

membalardan ogrenildigine gore, evvelce 

Suriyeden tardedilmi§ alan Arab ri.iesasi

nm tekrar Suriye veya Liibnana donme-
1 • • Jr,.·; ....... " ~::~~~ 

~kiyaya fidyeinecat 
verince serbest birakddi 

temellerini biliyor; bu tekamiilden 
milli kultiire verilecek istikamet iis
tiinde hummah zekasmm ylllardan· 
beri nasd ~ah§bgi, biiyiik emeklerle 

Londra 29 (Hususi) - Osmanh ortaya koyd~gu eserlerinden bellidir. 
Bankasmm Kudiis §ubesi miidiirii bugiin Sonra o meslekten yeti§medir: 
ogleden sonra Kudiise donmii§tur. Mii - Hoc:abk etmi§tir, orta tedrisat umu-
diir, gazetecilere §Unlan soylemi§tir: mi mudurliigu yapmi§br, maarif~i-

«- Pazartesi ak§aml Kudi.ise doner- dir. «Tiirkiyede Orta Ogretim» adh 
ken, on musellah Arabm hucumuna ug- buyuk eseri hakkmda, ge~enlerde, 
rad1m. (eteler otomobilimi durdurarak «Kitablar Arasmda» sutunumuzda 
beni daga kaldud1lar. Orada u~ gun ne dii§iindiigiimii yazdtm. Henuz 
mevkuf kald1m. <;ete reisi Si.ileyman ba- Tiirk marrifi hakkmda hu kadar 
na kar§l son derece nazikane muamele et- emekli ve kavrayi§h bir kitab S:Ikard
ti ve istedigi paray1 ahnca bu sabah hem madigmi samyorum. 
serbest buakh. Suleymanm bana verdigi Hasan Ali Yiicelin aynca Turk 

edebiyatmda sahib oldugu biiyuk ye
Arab pasaportu sayesinde serbest~e yo- ri herkes bilir: San'atkar ve sarnimi 
luma devam ederek Celiko civannda ka-

ruhile okuyucularim stk stk temasta 
in bir Rum manashrma iltica ettim. Pa - bulunduran nesirlerini, makalelerini 
pazlar beni Celikoya goti.irdi.iler, oradan ve !rOk yazip da az ne§rettigi §iirlerini 
da polisin himayesi altmda Kudi.ise don - hallrlatmamiza liizum yok. Edebiya-

di.im.» hrmztn en on Slrada gelen bu kiymet· 

ingilterenin Bulgaristana lerini hep biliyoruz. 
Partinin yiiksek idare heyetinde ve 

a~acag1 kredi Biiyuk Millet Medisinin en faal aza-
Londra, 29 (a.a.) _ Merkezi Avru· lar1 arasmdaki biiyiik hizmetlerini de 

panm vaziyetindeki istihale, bir kredi a- saymakla bitirmek kolay degildir. 
<;Ilmas1 i<;in lnogiltere ile Bulgaristan ara- Bir AvrUpah metodile, enerji ziyam
smda yapllmaga ba§lamlm1§ alan mi.iza· na meydan buakmadan, her i§i saa
kerelerin esasmda derin tadilat yapilmast· tinde natnl tekemmul ettirdigini ya
na sebebiyet vermi~tir. Bu mi.izakerele- kindan biliyorum. Bu yakmhk beni 
rin bidayetinde ingiliz mehafili, Bulga- onun hakkmda daha fazla soylemek-

ten menediyor. Y aln1z, ondan evvel, 
ristamn ticaret ihtiyaclarma ve silahl~n- kiiltiir mefhumile ister mekteb sua
masma tahsis edilecek birka<; milyo!l ln-

smdan, ister d1§ar1dan ilgili, kii~uk 
giliz Jirast miktarmda bir kredi a~1hna- b h uyuk her vatan ~ocugunu, er og-
Silll de11pi~ etmekte idiler. Son vukuattan retmeni, her san'atkan ve fikir ada-
beri ve dahil'i birtak1m esbabdan dolayl mm1 kendi soylarmdan cins, olgun 
bu miizakereleri yapmakta olanlar daha ve samimi bir insana kavu§tuklan 
ufak mikyasta bir pi~n tetkik etmegi mu· · · b 'k d • H A~)' Y" 1 I~m te n e enm. asan 1 uce e 
vaf1k bulmuslardn. hi malumat almak- gelince, ba§tna ge~tigi buyilk ve ~etin 
ta olan mehafile gore, mi.izakereleri yap- davada muvaffak olmasm1 kiiltiir 
makta olanlann yalmz §imendufer mal- mefhumuna kar~1 besledHHm a,km 
zemesi teslimine tahsis edilecek ilk 500 olanca samimiligi ve &Icakhgile dili
bin ingiliz lirahk bir kredi a~tlmasim der yorum. 
pi§ etmi§ olduklan ve Sofya hi.ikumetinm PEYAMI SAFA 
bu kredi rnuamelelerini yalmz Bulgar 
mahsullerinin ihracm1 himaye ve teshil I• 

<;in sarfedilecek me5ainin muvaffakiyeti 

halinde tevsi etmegi dii§i.inmekte oldugu 
soy 1 enm ektedir. 

Gemlikte bir cinayet 
Gemlik, (Hususi) - Buraya bagh 

Muradiye koyunde on dort ya§mda Mus
tafa K~. Demirkoy yamacmda davar
lanm otlahrken gene o koyden on yedi 
ya§mda Abdullah Samanc1 avlanmak I-

~in kendisinin yanma gelmi§ ve aralarm

da bir biletin temelli.ikii yuzi.inden <;tkan 

kavga sonunda Abdullah ~ifte tiifegile 

M-- •:~fayl karmndan agu surette yarala
mJs VP bolrimlrh:>t h!ld,.J..,.,., .. ~ .. "1..,..;; 

Amerikada soguktan 30 
ki§i oldii 

Nevyork, 29 (a.a.) - Soguk dalga
SI, Amerikamn her tarafma yay1lmi§hr. 
Konjestiyon ve kay1b du§me yii7i.inden 
vukua gelen kazalar neticesinde 30 ka • 
dar insan olmi.i§tlir. 

Nevyorkta s1f1r altmda 7, ~ikagoda 
s;hr altmda 6, Minnesota' da s1f1r altm
da 30 ve 40 derecc kaydedilmi§tir. 

Yugoslavya ile Macaristan a
rastnda bir pakt mt yaptlacak 

Londra 29 (Hususi) - Romadan all
nan miitemmim malumata gore, yakm
da Belgrad1 ziyaret edecek olan italya 
Hariciye Nazm Kont Ciano, Yugoslav-

ATATURKTEN 
~ATIRALAR VE iBRETLER 

- 5-
•• 
Ofkesi ve rikkati 

Dr. Re,id Galib «Senin asd biiyiikliigiin, biitiin 
o biiyiikliiklere ragmen diye milletin ferdiyim 

bag1r1rken Mustafa Kemalin ogiinmendir!» diye 
gozlerinde bir saadet parhyordu. 

Adanada, sabahtan geceyanlarma ka
dar, hep programdan programa, ziyaret
ten ziyarete, ziyafetten ziyafete, nutuktan 
nutka ko~arak ge<;en hummah, co§kun, ve 
diri havah iki gi.ini.in ugultulanndan son
ra ancak Mersine giderken trende ge~ir
digimiz bir iki saatin tik~rhh rehavetile 
kendimize gelebilmi§tik: K1sa si.iren o 
dinleni§ bitince de Mersinde be§ alh sa~ 
at, h1za getirilmi§ bir sinema si.iratile, da~ 
ireden daireye, mi.iesseseden miiesseseye 
ba§dondurucii bir dola§I§ yapacag1z. 

1923 martmm 17 nci curnartesi gunu 
Mersine giriyoruz. 1stasyondan yaya ola
rak kafile halinde ilerlenirken, yolun or
tasmda, hpk1 Adanaya girerken oldugu 
gibi, biiyiik bir levha ta§Iyan birkac; k1z 

$efin kar§lSina c;1kh. Levhada §P ciimle 
yazihydt: «Suriye hem§irenizi de kurtan
mz !» 

iki gi.in evvel Adanada Antakya ve is
kenderun i~in yap1lan o levhah tezahiir 
Antakyah k1zm o herkesi aglat1p SIZlatan 
ht<;kmkh hitabesi ve ~efin ona verdigi 
tarihi cevabla ulvi bir mahiyet alml§h. 
~ef §imdi bu Suriye levhasma ne diye • 
cek? «Her millet lay1k oldugu mazhari
yete nail olur.» dedi. Dedi ve yi.iri.idi.i. 

Tuhaf ben «Tiirk teceddud edebiya
h» m Ankarada ayni y1lm sonlarma dog
ru yazmaga bal§amt§tlm. 0 kocaman ki
tabm 611 inci, sahifesindeki «Vatan ve 

miistemleke» ba§hkh bendde, hakiki va
tanla harita vatammn fark1 anlahhrken 
§i:iyle denilmi§ti: «Bi.iti.in Arabistan neye 
uzak bir nisyan, fakat kiic;i.ik bir Antakya 
neye yak an bir slZldir ?» ;;imdi anhyo
rum, demek ben o ilham1 Adanadaki 
Antakya levhasile Mersindeki Suriye 
levhasmdan almt§Im! 

*** 
Mersin hath Y enice istasyonundan ay-

nllr. Oc; giin evvel oraya geldigimiz za
man taklarla si.isli.i istasyonda <;ok kesif 
bir kalabahk gormi.i§tuk. Oraya Adana~ 

dan bin;ok istikbalciler geldigi gibi Tar -
sus ve Mersin gibi beldelerden de Gaziyi 
kendi memleketlerine davet ic;in heyetler 
gelmi§ti. 

«ikinci Grup» tan, yani Gazinin mu
haliflerinden oldugunu sonradan ogren

digim bir meb'us Mersin ve Tarsus he· 
yetlerini Gaziye takdim etmek isterken 

$ef ~ahk bir c;ehreyle «Sizin tamtmamza 
hacet yok, ben onlan tanmm !» dedi. 

Yazan: ISMAIL HABIB 

Hakketmi§ti. 

*** Arhk Mersinin her§eyi ters gidiyor. 
Mersin zaten her liman gibi biraz koz.mo
polit. Hele o zamanki Mersin; biz olan
dan <;ok biz olm1yam gormekteyiz. Kan
§Ik diller i<;inde en az i§itilen turk~edir. 
Her§ey $efin sinirine dokunuyor. Konu~
malan her yerde barit gibi. Belediyede, 
Miidafaai Hukukta, Tiirk Ocagmda, 

mektebde... [I ] Hep ya hzacak bir ak
sakhga, ya <;atacak bir sakarhga rash
yor: 

Abani sankh Belediye reisi, ziyafet 
Belediyede oldugu halde, guya ev sahibi 
s1fatile, ayakta hizmet elmege <;ah§Irken 
$eften gel en §im§ekli ihtar: «- Belediye 
reisleri hizmetkarhk yapmaz, lutfen ye
rinize buyurunuz !» Turk Ocagmda «Bu 
e§ya buraya emanet gelmi§» diyor ve ya
nmdaki adamma emir veriyor «Yazmiz 
da benim hesab1mdan buraya bin lira 
gondersinler.» 

En son Millet bah<;esindeyiz. Duvar
larm ve agaclann iisti.ine kadar her yer 
insanla dolu. F akat Mersinde her§ey aksi 
gidiyor: Orta yere birka<; basamakla <;1· 
k1lir t1pk1 tahtlan and1ran bir yer yapmJ§· 
lar. Kral ve krali~eye mahsus gibi yaldtz
h iki kol tuk; Gazi sanki refikasil e hera -
her, ti.iner gibi oraya <;1kacak. Bah~eye 
girip de o manzarayt gori.ir gormez ada~ 
mahlh hzd1 ve «Bu ne maskaral1k» di
yerek tahta sandalyalardan birini ahp 
rasgele oturuverdi. 

0 zaman Mersinde doktorluk yapan 
rahmetli Re~id Galib orada nutuk soyli
yecek. F akat kimse izin istemege bile ce
cesaret eckmiyor. Doktor benim tavassu
tumu istedi, ben Cazinin refikasma soyle
dim. o Caziye §efaat etti ve Gazi bana 
sordu: «- Nutka filan ne li.izum var?» 
«- Doktor Tiirk Ocag1 reisidir, diyo -

rum, eger nutuk soylemesine miisaade 
buyurulursa buradaki Turk gencligi 
kuvvetlendirilmi§ olur.» Ti.irk gencligi; 
zay1f daman; ~ef insafa gelecek gibi ... 
F akat ofkesi de hala i.izerinde. Belli 
<<insaf» la «ofke» ~arpl§Iyor. Nihayet, 
bir iki dakika sonra, ofkenin tonuna bi.i -
ri.inen insafm sesini i§ittik: - Peki sayle-
sin ... 

Gene doktor kursi.iye <;1kt1: Gazinin 
muhtelif cepheden biiyiikli.iklerini saydik· 
tan sonra «Senin asil buyukliigun, diyor, 
bi.itiin o buyi.ikli.iklere ragmen milletin 
ferdiyim diye ogi.inmendir.» Milletin fer
di ... Bakhm, $efin borah <;ehresinde, 
ani bir riizgarla bulutlanm dag1tan bir 
sema be§a§eti var. F erd, mille tin ferdi; 
o tek kelime, bir hls1m gibi, dort he§ saat
lik ofkeyi bir anda u<;uruvermi§ti. 

*** 

Heyetler aynhp bizhize kaldJ~ImJz 
zaman da diyor ki: «Bu adam yamma 
sokulup durmasm, sonra fena yapanm.» 
Ve trene binerken de ilave ediyor: «Ba
n a muhalif olanlara bir§ey demem, ol
sunlar; fakat muhalifim olduklan halde 
beni seven halka kar§I kendilerini benim-
le hera her gibi aostermege kalkmalan; M 

o ersinde ofke, T arsusta §etaret; elek-

HEM NALINA 
MIHINA 

Y eni Vekillerimiz 
a era Vekilleri Heyetinde bir de 0 lik oldu. 1ki V ekilimiz, s1hhi ~ 

lerle ~ekilmek mecburiyetinde ~ 
lar. Y erlerine Parti Merkezi Ut 
idare heyetinden iki meb'usurnuz ' 
Cekilen iki Vekilin rahats1zhklanna 
teessir olmamak kabil degildir. F 
yerlerine iki gene k1ymet gelmesi ve 
lal Bayar kabinesinin bu taze kuvv 
le takviye edilmi§ olmas1 teessi.iri.i~ 
tadil etmektedir. 

Y eni Maarif V ~kilimiz, en k1y 
maarif~ilerimizden ve ilim adamlar 
dan biridir. Arkada§lm Peyami ~ 
kendi si.itununda, k1ymetli bir mlin 
ve ate§li bir milliyetperver olan H 
Ali Yi.iceli <;ok iyi anlatt1g1 i~in be 
yeni !khsad Vekilimizden bahsetmc 
tiyorum. 

Hi.isnu Caku, k1ymetli ve demi 
bir idare adamid!l. Gazi Aymtal 
valiligi masmda, vilayetin bozuk 
asayi~ini pek ~abuk yoluna koyrm 
Onu, daha sonra, 1nhisarlar Umumi 
durli.igtinde gordi.ik. 1933 te T 
Mi.iskirat. T uz ve Barut 1nhisarlari 
le§tirilip de tek bir lnhisar idaresi h 
konulurken bu gu~ ve muazzam i~i 
yi.ik bir dirayetle idare etmi§; bin 
memurun magduriyetlerine meydan 
meden hu tev'hid i§ini esash surett~ b 
ml§tlr. Kurduiu makine, bu dort i 
nin teker teker varida tlarmm mecrJ1 
dan fazla varidat temin etmek su~ 
daha tevhid yut i~inde, varidat rake 
kmm§tlr. 

Miikemmel le§kilat~l oldugunu, 
muvaffakiyetile ispat eden Hi.isnii C 
1nhisarlar Umumi Mudiirii iken, c 
sinin en d.evamh memuru idi. Dair~ 
erken gelen o, en g~ giden o idi. l 
mi Mudiirliikten aynld1g1 zaman v~ 
veda ziyafetinde halefi, «Bizim pat 
muz oyle bir patrondur ki sabahlan 
kamn kepengini bizzat kendisi a<;ar 
§amlan bizzat kendisi kapar.» di 
bir hakikatin terclimam olmu§tu. 

Y eni 1khsad Vekilimiz disiplin, 
vam, i$ hususunda hi~ $akaya gelme. 
bir amirdir. Hususi ve resmi haya 
~ok diiriist ve titiz olan Hi.isni.i Cak1 
sarrufa son derecede riayetkard1r 
kii~iik i rafa, en ki.i~uk yolsuzluga 
tahammUI elrnez. 

Simdi ba§ma ge~tigi fkhsad Ve 
tinin, en mi.ih1m Vekaletlerimizden 
oldugunu soylemege liizum yoktur. 
let sermayesile te~kki.il etmi~ birc;ok 
esseseler bu Vekalete baghd1r. Y eni 
kilimiz, bunlann mesailerini muayye 
defier iizerine teksif etmek, bu miies 
leri tasarrufa azami derecede itina 
mek ~artile daha iyi te~kilatlandt 
hususlannda, kendisinden beklenen ii 
leri bo~a ~1karm1yacak kudrette bii· 
siyettir. Muvaffakiyet strlanndan hi 
mesai arkada~lanm intihabdaki titi 
dir. Adam s~mekte gorii~u <;ok ku 
lidir. 

Hulasa, Ba~vekil Celal Bayar, 
hats1zhklan dolay1sile ka'bineden c;e 
Vekillerin yerine Maarif ve lktJsad 
Hletlerine gctirdi&i yeni arkada~ 
intihabda bi.iyi.ik bir isabet gosterrr 
Y eni Vekillerimizin ikisine de muv 
kiyetler dileriz. Onlardan memlek~ 
rejime bi.iyiik i~ler bekliyoruz. Ba~a 
nm kaydetmek, bizim i~in, bahtiy 
olacakhr. hayir boyle ikiyi.izliiliige tahammi.il ede- trikli havadan sonra a<;Ik hava. Ziyafette 

mem.» etrafm1 saran c;:iftc;ilerle o kadar ne§eli, o ~ 
~imdi Mersine girerken bakttk, 0 meb- kadar senli benli ve o kadar candan ko- J 

us gene onde. Bi.iti.in meslek ve muessese nu§uyor ki ... Bir arahk bana da donerek, _I 

miimessillerinin takdim merasimi hi.ikumet ve bu halile benim 0 noktay1 not etmeme ~koda fahrikasJ sabldt 
konagmda yap1lacak. Oraya kadar yay a ehemmiyet verdigini ihsas ederek: Prag 29 ( a.a.) - Skoda fabri~ 
gidiyoruz. $efin yakmlan ° meb'usun o- «- Eger bu millet ~ift<;i olmasayd1 nmn «Schneider - Creuzot» mi.ieSS( 
radada da Gazinin yanma sokulmamast biz bu davay1 ba§aramazdik.» dedi. r:in elinde bulunan ve ekseriyeti te§k 
i<;:in hepimizin dikkatli davranmam!Zl ka- $ef <;iftc;ilikte vatanperverligin kokli.i- den hisse senedlerin~n sahlmas1 hal 
rarla§hnnl§lardt. T esadi.ifen o da kafile )i.i~iinii gori.iyor. 0 ki «En Biiyugumuz» daki mi.izakereler neticelenmi§ ve bt! 
ic;inde Adana meb'usu Damarla benim dii, sonra vatanm da «En bi.iyuk c;ift<;isi» se senedleri <;ekoslovakya devletini 
yamma du§ti.i. Yiiri.iyu§ ha§laymca ikimiz oldu. Boyle en geni§ <;apta <;iftc;ilik yap- sil eden bir Ckoslovak grupu tarafil 
onu ortam1za ald1k. Fakat onden bo§ ola- mas1 nedendir? Bu, kurtard1g1 vatanda satm almmt§tlr. 
rak giden otomobillerin hi.ikumet konag1- onun daha derinden vatanla§mas1ydt. Eski bir Osmanh meb'u~ 
na varmca birdenbire duruvermeleri uze- Tarsus ~aghyammn kar§ISIDdaki fabri- oldii 
rine kalabahk kafilenin bi.itiin intizam1 ka bahc;esindeyiz. Mart ic;inde olmam1za 
1 ld G. d"b dl b' k 1 k B Sofya 29 (a.a.) - 1908 den 191: a ti.ist o u. u 1 a 1 1r arga§a I . ir ragmen bahrede renk renk rirekler, ye~il 

~ "'" "'" · kadar Osmanh parlamentosunda t 
de baktik ki meb'us ~rtada yok. ye§il tarhlar, gumu§ bir tepsi i<;inde bir usluk etmi§ olan sab1k Bulgar diph 

Biz kalabahg1 ite kaka ve itile kabla, si.irpriz gibi getirilmi~ obek obek marul; tt Pan~o Dorev, 60 ya§mda olmii§ti.i 
neden sonra, hi.ikumet konagmm buyi.ik ve oni.imi.izde dev kayalar i.istunden bu-
salonuna girdigimiz zaman hayretle goru- gulu kopi.ikler sa~arak doki.ilen Tarsus ' Anadolu k1yammm ilk zamanlanm 
yoruz: A ... Meb'us Gazinin yanmda. nehri ... Gazi rok keyifli: Maiyetindeki 

"'" bolle§tiren o manzumede vatam t 
<;egirge miydi, kanadh m1yd1, herhalde kimselere zeybek oyunlan oynatlyor, eden kahramamn bir kolu kesilir ve 
becerikli adammt§, bak roliine de ba§la- tiirkiiler soyletiyor, §iirler okutuyor. Bir- lad oteki kolu da kesmek isterken 
d1; teker teker Gazinin oniine gelenleri kac; ses benim de §iir okumam1 istedi. birdenbire esirin elinde panldar. : 
takdim ediyor: Kendisi de emir buyuruyorlar. Ki.i<;i.ik gozleri, belli, tek kollu 

0 
hayalete 

- E§raftan, bilmem kim, tuccardan ... ceb defterimi ~1kard1m. Orada begendi- mt§h. 
0, yanda bulundugu 1<;m gormiiyor, gim ~iirler yaZihdu. Bilmem neden Na- Tek kollu hayalet ... Yahud Ulke 

f k t t k d d b. G · · z1m Hikmet1'n ''Klrkharami'leri·n Es1'rJ·, ... a a am ar~I a uran IZ azmm " '' par~alanan vatan. Neleri ve nerelert 
h · d k' "' d ~ · · I · b isimli manzumesini okuyorum: <;e resm e 1 am egi§l§ en, apans1z u- §i.ini.iyor? Belki daha ii~ dort gun • 

I I · kl b' 'b' k Dikkatli dikkatli dinledi ve manzume ut a§JP §lm§e e§en tr sema gt 1 apac;1 «K~rk asnhk Turk yurdu» dedigi ve 
goriiyoruz: Ka§lar dikildi, gozler pari a- bitince, ne begenmek, ne begenmemek, §1 sahilden daglannm siliieti gor 
d1, ve gok giirlemesi gibi bir ses ... Path- dakikalarca ve dakikalarca dahp gitti ... Antakyay1; belki dogdugu Selanik, i 
yan bir lav sesi: [1] Biitiin onlara aid inttbalar o seya· o kadar iyi bildigi Ti.irk Rumeli, b~ 

_ _._. _____ ....__ --~---I--nha,<>aaJt.__,.n.tl .• ,oniiAiinrlA ..... Uald lv .. u. . Mllllv ..._ ~ 



du. Ne Iatif bir zeka I Bununla beraber 
Theophile T rincart tereddiid ediyordu. 

Sis ve objektif ( tlu aksamki oroszram) • Dostum Theophile Trincart'J tamdmJz 
( ~iiphesiz haytr. Bereket versin ki 
umadmtz, yoksa artlk size anlatmama 

sebeb kalmtyan ntkayesini bilmi~ ola-

1 {hmz. 

, ~Dostum Theophile T rincart' da diin -
.: nm biitiin meziyetleri vard1. Ketum -

1 l, kibardJ, sade ve temiz giyinirdi, mo
' nm ifratlanndan oldugu kadar mod .l.\.'1 
~~ :ib etmekten vazgecenlerin hupanili

; den de uzaktt. Uysal bir adamd1, 
,'\ulan yumu§ak ve sakindi. Ancak bir 
J \uru vard1: ParasmJ harcamak korku· 

~. 3 N e demek istedigimi anhyorsunuz, 

Uzun miiddet tereddiid etti. Bir gi.in, Gec;en gun, gene bir miiddet, !stan
gene ktz, laf arasmda, hayatmt kazan - bulun deniz sokaldan, tabiatin beyaz per
mak i~in, bir mi.izikholde c;Iplak kadm ro- deleri alhnda kapah kald1... Haydarpa
liinii yaptiibm soyledi. Bu. Theophile §a ve k1smen Bogazi~i havalisinde, 
Trincart'a karanm verdirdi. ~1plak bir mevsimin ba§hca tezahiirlerinden biri 
kadm ak§am!an giyinmiyen bir kadmdu. olan sabah sisleri ortahga c;okmii§tii. En 
Ne bulunmaz, ne harikulade bir tasar- hu~m fntmalardan daha korkunc olan 
ruf! Gi:imlekc;iden, terziden, tuhafiyeci- 6u sinsi futina, kaptanlara oldugu kadar 
den de fatura gelmez .. Coralie (gene k1- b1z fotografc;:J!ara da, fnll:mamn vereme
zm ismiydi) bir inciydi, Paris bahrimuhi- digi kadar c;aresizlik tel kin eder! 
tinin derinliklerinde kaybolmasma miisa- Hakikaten, deniz tutma illetine miip
ade edilmemesi gereken bir inci.. Tbeo- tela olm1yan bir fotograf merakllSI ic;in, 
phile Trincart hemen ona evlenme tekli- bulundugu gemini;n bordasmdan hiicum 

Sinema tarihinden bir yaprak 
Filimcilik aleminde 10 sene evvel cereyan 
eden hadiselerin bir~ogu bize bugiin enteresan 

oldugu kadar garib de goriinmektedir. 
Sinema tarihinin on sene evvelki bazt I 

hadiselerini hallrlamak bugiin hem ho~. 
hem enteresan, k1smen de giiliinc oluyor. 
Mesela dii~iiniin lci o vakit . heniiz Shirley 
T empl dogmamt~. Deanna Durbin dor
diincii ytld(:)numiinii, toplanan aile mec
lisinde giizel §arkilar soylemekle kutlu
}tryor . .Sarlo, «Sehir J~tklan» isminde bir 
filim c;evirmege hamlamyor, herkes a -
<Jaba sesli mi, sessiz rni olacak diye me
rak ediyor. Claudette Colbert, ~inema 
seyircileri i<;in tamamen m~hul bir si -
rna.. llk filmindek~ rolii oynamak u;m 
epeyce mii~ldilat c;ekiyor. Amerikada bi
le ancak 200 sesli fi!im yaptlml$, bunla
I'l gosterebileck yalmz 1 000 sine rna sa
lonu var, <;.iinkii digerleri daha sesli ma
kinelerle tec;hiz olunmamt~. Hie; de mii
kemmel bir sesli filim olmadtgl halde AI 
]olson'un c;evirdigi «Caz ~arktctsl» fil -
minin yalmz Sikago' da milyonlarca ha-

Ttirldye Radyodifiizyon Postalarl 
DALGA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs. 12Q Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 TUrk mUzigi <muhtelif §arkllar -
Pl) - 13 .sa.a.t, aj an.s haberler1 ve Met«:or 
Ankara - 13,10 miizik Ckiic;iik orkestra) -
18,30 Tiirk mtizigi Chalk tiirkiilerl ve oyun 
havalan) - 19 ko_nll.\lma C.spor faallyetle
ri) - 19,15 saat, aJ ans, meteorolojl ve zl -
raat borsas1 haberle~l 7. 19,30 Tiirk mUzigl 
(muhtelif §arkl ve turktiler) - 20 konu~ma-
20,15 miizlk (Cumhur. B~k. Flarmo. or
kes. ~,?ef: Hasan Ferid Alnar) • 21,15 sa at. 
esham tahvllat ve kambiyo - nukud bor• 
sas1 fi~tlan - 21,25 Tiirk mUztgi (fasll he
yeti - Acem a~!ran, ve Acem kUrd! !asilla
rl) - 22,15 tem.s11 - C?:u~uat kumpanyalarl -
fantezl) - 22,45 muZik (seleh1slyonlarl • 
23,15 milzlk (cazband) - 23,45 son haber
ler ve yarmk1 program. 

".;J1l... . • . n {II rnl? Buna haSIShk derunez. Har -
La

1nak korkusu c;:ok ba~ka ~ydir. Hasis 
.~}a kazanmaga, para y1gmaga bakar. 
'• E tlbuki Theophile mevcud parasma do
ntlmamakla iktifa ederdi. Zaten, c;:ok 

~.~;c: olan bu san' atta, bir nevi virtlioz ke
;1 ~i§ti. Mesela vesait nakliye faslmda: 
~ ksiye binmemege ahdettigi gibi metro
. da (ikinci mevkie) ancak miicbir va
- 'etlerde ve aktarmalar iizerinde ince 
I l ablardan sonra binerdi. Cogu zaman
. I yay a yiiriirdii; ve miinasebette bulun
, ~~u adamlardan biri kendi oturdugu 
~ !balleyi terketigi zaman, onu ~ok uzak 
"' · mahallede aray1p bulmaktansa mec

'tden vazg~megi tercih ederdi. 

·' ;ok okurdu. fakat hep odunc kitablar: 
Sihhidir diye, giinde ancak bir OvUO 

~· ~ek yerdi. 
~Birinci dostu bir doktordu. Bu doktor, 
rreophile'e, insan denen mahlukun u -

riniyetle c;ok obur oldugunu ve biitiin 
f.~ahklannm oburluktan ileri geldigini 
Jdemi§ti. Bekar kald1gmt soylememe 

li 1m var mt? Bu, s1k stk evlenmek arzu
Iica dii§miiyor demek degildi. Fa kat, bir 
.'
1ar boyunca biriktirilen paray1 -tabit 

;:·asmm paras1m· birka~ ayda havaya 
:·r.ITan kadmlardan binne -zanenderim 

cins kadmlara raslamak mumkiindiir
,nak deh~eti i<;inde ya§lyordu. 
fheophile Trincart'm ikinci dostu bir 

. tistik~iydi. Bu ista tistikc;:i, hir milyar -
• j on sekiz aydan altm1~ aya kadar ta· 

. ~viii eden bir miiddet zarfmda ifHl.s 
Hmege -yalmz terzi parasile- muktedir 
mlann yiizde doksan iki oldugunu id-

. ederdi. 

fi ~elgelelim, bir giin Theophile T rin -
'1 karasevdaya tutuldu. Olduk~a silik. 
1 ~t pek ho~una giden gene bir luza kur 

finde bulundu ve muradma erdi. edip giivertesini siipiiren heybetli bir de-
*** niz hamlesini, bir parmakl1ga dayanarak 

T abi1, Coralie gece ~1plak kadm rolii- tespit etmek, hie;: de gayrimiimkiin degil
nii yaptyor diye Madam Trincart't gun- dir. 
diiziin de ayni kiiJkta b1rakmak mevzuu Fa kat sis... Gozleri kama~t1rmadan 
bahsolamazdJ. gormez eden bu seyyal perde, bir heyu-

Bunun ic;:in Madam Trincart'a bir la inadile kar~m1za dikildikten sonra; ka
gardroh icab etti. Theophile ,ki bu hu _ labahk bir dort yo] agzmda kalmt§ za
susta ancak nazarl malumata sahibdi, valh bir ama kadar, belki daba nevmid 
pratik hakikatte bir kadm e§yasmm -rob, bir §a§kmhkla, bocahyan bir gemici gibi, 
kombinezon, i<; eteklik, c;:orab, ayakka- objektifiniz de korle§ir ve ... sersemle§ir! 
bt, korsaj, eldiven .. - neye mal oldugunu 0 halde, bu beyazla~m1~ adem ~em~ 
birkac; haftada ogrendi .. Ve paradan <;lk- berinden SJynlmak ic;in, mahir bir gemi
h. Hepsini bir defaada almakla i§in icin- cinin bildigi ve buldugu tedbirlere ve <;a
den SJYTJlacagmJ zannetti. Fa kat Madam rei ere nazir olarak, siz de objektifinize, 
Trincart bir kere bu depoya sahib olduk- muvakkat bir esrar diyan haline gelmi~ 
tan sonra «hu esasbr» dedi ve bundan olan bu beyaz gayya ic;inde, goriiniir bir 
sonra da bu esasi yenilemelc:ten ba§ka bir- ko~ bulmahsmtz ... 
§ey dii§iinmedi. Bilhassa insan Coralie Sis tabakasmm derinle§tik<;e kesafet 
gibi tasarruf etmek istedigi zaman, her§ey peyda etmesi esasmdan istifade edecek
nekadar da ~abuk eskiyor ve modadan siniz. Sabahleyin vapur iskelesine gelip 
dii§iiyor! Zira Coralie ancak likidasyon de vapurlann 1~lemedigini, herkesin bek
yapllan magazalardan ve okazion olarak le~tigini goriince, sis resminden bk sahne 

buldunuz demektir: iskele meydanmdaki 
ahFeri~ yaptyordu. Y almz c;ok sipari~at- kalabahk ve nht!m kenarmda bekle$en 
ta bulunuyor ve bu hareket, zannettigi kayik~Jlarla miikemmel bir birinci plan 
gibi karh olmadJgt it¥in, bu ma<>azalara k'l d H d d J. f h t ·• " te~ 1 e er. er a 1m a ~esa eu ar an Slo 
sJk stk ugruyordu. kutlesi i<;inden, halln biraz daha bariz, 

Theophile Trincart, parasinm eridigini \'e ka.y~~Jlan da biraz daha bulamk go
endi§eyle, korkuyla goriiyordu. Fa kat rt>ceginiz tabiidir. Arkadan birdenbire 
Coralie, ~!plak kadm roliine ~1kmamn bir derinle~en sis kade.neleri denizi tamamen 
Madam Trincart'm ~refile miitenasib orttiigi.i i<;in, si.sli bir sahil sabnesini ta
bir i§ olmadtgml soyledigi zaman bu kor- wamlamt~ oldunuz demektir . 
ku deh~ete inblab etti. Sahilde, biraz otedeki, koy camiinin 

~imdi, Madam Trincart'1 gece gezdir- yiiksek rninaresi de yandan yukan sis 
mek laz1mdJ. Birka<; santimetrelik bir icinden goriiniir bir hal de ise; bu tesa
kuma§a inhisar etse bile, bir gece tuvaleti, diif. manza'l'ayt bilhassa zenginle~tirecek 
bUt~ bak1mmdan, feci bir darbedir. Fa- ve buldu~muz bu kompozisyona tam bir 
kat ~adece ba~langtc kabilinden ii~ dort sis tab!osu hali verecektir. 
gece tuvaleti bir felakettir. y almz, dikht edin ... Ortahgt giine~-

~ llgJnJ muhtelif kanallardan ogrendik. 
jophile, sevgilisine, ikmci bir siitlii 

c;e i~ilmiyen -o k'adar kotiiydii 1- mii-
r, Zl kahvelerde randevu veriyordu. 0· 
«: ecriibe i~in, hie; bir§ey hediye etmiyor
~~enc k1z, §ikayet etmek §oyle dursun, 
"{is memnun goriiniiyor, «hi~ degilse 

Theophi.le T rincart'In uc;uncii b1r dos- siz gorup de, fa7la noz muddeti. takdir 
tu dab a vard1: Bir avukat. Bo§anmamn rtmege kalkmaym. Sis in eyazhg1. ba~ 
neye mal olacagmt ana sordu. Hukukc;:u hba§Ina bir 1~1k bollu~u demektir. Bovle 
Theophile·e §U cevab1 verdi: «On, on iki mevzularda pozu c;dk gelmi§ negatifler 
rob parasma patlar.» c;ok detays1z ve c;:ok grenli olurl::!r; kop-

Bu i§in ic;inden ~1kmaktan aciz zavalh yt> alamazsmtz. N. G. 

->eni ba§tan <;Ikarm1yorsunuz.» diyor • 

Halk 

Theophile T rincart dostumuzun <;IldtrdJ
gma hi~ birimiz hayret etmedik. 

('eviren: 
CAHID SITKI TARANCI 

H. P. Sar1yer ll~esinin 
miisameresi 

Curnhuriyet Halk Partis1 Sanyer :i:Ic;e 
bal?kanl!ihndan: 

13/ 8/ 938 tarihinde Biiyiikderede Beyaz 
parkta verilme.s1 mukarrerken gorill.en lti
zuma binaen teh1r edllen mtisamerenin 
31/12/ 938 cumarte.si giinti ak.iami Biiyiik
deredek1 Parti salonunda verilece~lnl sa
ym davetl1lerlm1ze bildirir. Eller!nde da -
vetiyelerlle birllk.te te!?rltlerin1 rica ederlz. 

Giilhane miisamereleri 
Her on bel? gtinde blr yapllmasl mutad 

olan Giilhane mi.isamerelerinin birincisi 
30/ 12/ 938 cuma giinii saat 17,30 da Giilha
ne konferans salonunda yap1Iaca~mdan 
arzu eden meslekt~larm tel?rifleri rica o
lunur. 

stlat yaphgmdan bahsolunuyor. On sene evvel ilk muvaffak olmm~ filmi 
1928 senesimn tam ilkkanununun son- •interference• 1 ~eviren William Powell 

larmdaytz. Paramount ~irketi, William ceklerine dair ~r §ayia deveran ediyor. 
Poweil'in ilk muvaffakiyet kazand1g1 Rene Clair «Paris damlan altmda .. » VI 
«Interference>> i, M. G. M. kumpanya- · "' h 1 F __~ 1· 

<;evtrmeg~ azrr amyor, ransaaa ses 1 

st «Broadway Melody 1928» i yapma- makin~ ile te<;hiz edilmi~ ancak 28 sine-
ga hamlanryo.r. Fox ~irketi iQin biiyiik 17 

rna salonu var.. si Pal'iste, 11 i ta~ra-
bir zafer saytlacak hadise .. Harici man- da.. Halbuki biitlin F ransada 4200 sa-
zaralan da sesli olarak «Eski Arizona» d k 1 lon var .. Biz e anca stanbuldaki salon-
kordelasmt vikude getiriyor. lar sesli makineler koyrnu~lar .. 

Almanyada da sesli filmin tekamiilii Danielle Darieux k~iiciik bir kJz .. 
i<;in miithi~ bir gayret sarfolunuyor. To- Artistlikle alakast yok .. Ginger Rogers 

Operalar ve operetler 

22,05 MilAno: Werther. 
22,05 Roma: ~n dUl. 

Biiyiik konserler 
21,15 Leipzig: Orke.stra kon.seri. 
21,15 Miin!h: Ak.iam konserl. 
21,35 Budape~te: Orke.stra konserl. 
22,10 Var~ya: Muhtelif Parc;.alar. 
22,35 Hamburg: Beethoven'in 8 lncl 

senfonlsi. 
22,35 Paris (P. T. T.): Orke.stra konseri. 

1,05 Frankfurt: Gece kon.serl 
Oda musikileri 

23,25 Saarbriicken: Se!frne hava1ar. 
23,35 Doyc;landzender: Mozart•m eser. 

lerJ. 
23,35 Stuttgart: Muhteli! J>a~alar. 

Solistlerin konserleri 
16,05 
18,05 
19,15 
19,20 
19.25 
19,35 
19,55 

20,20 

22,30 
22,35 

Kolonya: Kll~;illt konser. 
M!lA.no: Piyano konserl. 
Hamburg: ~rkllar. 
Breslav: Kiic;iik kon.ser, 
Leipzig: Ak.iam lkonserl. 
Miinlh: Konser. 
Doyc;landzender: Muhtellf parta• 
lar. 
Konigsberg: Piyano ve kem~~on: 
konserl. 
Beromiinster: Italyan muslklsL 
Frankfurt: sec;me havalar. 

his kumpanyast yeni te~ekkiil etmis. Mu- 17 ya~mda bir revU figtiram!. 
hendisler, geceli glinduzlu c;ah$tyorlar. NO .. BETrl· ECZANELER Ekserisi, bugiin ic;in insana cok garib ':l' 

F ransada dort ayd1r hemen hi<;bir fi- gelen hadiseler, degil mi '? 
lim yapJldtg"' 1 yok. Gazetelerde sesli fil- Bu gece ~hrlmizln muhtellf .semtlerln~ ·t·· t dekl nol>et,cl eczaneler §unlardll': 
min lehinde ve aleyhinde yiizlerce rnii- B fir i k t Sat 1 rr I a: istanbul cihet!: 
tale a yiiriitiiliiyor. Halbuki bu mesele, Eminoniinde (Salih NecatU, Kiic;iikpa .. 
yeni bir§ey saytlamaz. Sinemacihgm pin * Roland T outain .,.,. At cambazJnda zarda <Yorgll • Alemdarda (Esadl. Kurn • 

~~ kaptda (Cem!l). Bakrrkoyde CMerkez), F11t1 
Lumiere onu yirmi sene evvel de dii§iin- hir ak§am>> filminde ba§ rolii oymyacak- tlhte CHamdl), Balatta (Hi.isamedd!n), E· 
mii~. Hatta bir<;ok muvaffakiyetli tecrU- hr. yiibde (Hikmet Atlamaz) eczanelert. 
beler de yapm1•. Y almz sermaye fikdam Beyo~lu cihet!: • * Franstzlar Aleksandr Diima•nJn e- rs· ttkl ' l ( a1 t ) i1 fikrini tamamile tatbik sahasma koymak a cadde.sinde G a asaray • T' .. 

serlerinden birka~mt filme ~ekeceklerdir. nelde (Matkovic;l, Galata Okc;umusada 
imka.mm b1rakmam1s. Halbuki Ameri - B 1 d b' · · · d b l V (Yeniyol), Fmdlkllda (Mustafa Nail). Tak-un ar an 1nnctsm e a~ ro leri era ~ 
loahlar, has1latm azalm1~ olmaM kar§l - K p· L stm Cumhurlyet caddeslnde <Kiirk!11Yan) 

oren ve JYer arkey temsi edecekler - Kalyo kull kt (Z ~r 1 • smda sinemac1hk aJeminde mutJaka bir ncu u a a. ropu OS), Flruza~a. .. 
d ir. da (Ertugrul) , fill~lide (A.stm), Hallcioitlun• 

yenilik yapmaya karar vermi$ oMuklan da (Bal'bud), Kas1mpa§ada (Vasil), Be§lk~ 
i<;in sesli filim i~ini s1k1 tutarak ba&ardJ - * «Atlas Okyanusunun ~imali» fil - ta.~ta (Nail Halld) eczanelerl. 
lar. Franstzlar da <;are yok, Amerikah- minde ha§ rolleri oynamak iizere Alber Kad1koy Modada (Nejad Sezer) ve Alti .. 
larm kendilerinden alarak ortaya attJgvi Prejan, Piyer Rennar angaje edilrni~ler- yolda (Namik), Sanyerde (A.saf), BUyUka• 

d' dada (§1nas1 Rtza) , Heybellde (Halk), ti's-
bu yeni icada boyun egecekler.. Onun IT. kUdarda (Merkez) eczanelerl. 
ic;in sesli sinemada muvaffak olacak. sah- * Fransada oniimiizdeki ay zarfmda r,------·--------) 
neye ah~km san'atkarlarm listesini c1kan- gazetecilik hayatma dair bir filim ~evri- \.. T E $ E K K 0 R 
yorlar: Gaby Morlay, Pierre Blanchar, lecektir. Ba~ rol ic;in Albert Prejan an - 'T-e~-e-ki_k_ii_r __ 9_e_hr_im_iz-in_m_ar_uf--ve 

Marie Belle, Albert Prejan, Gina Ma- gaje edilmek istenilmektedir. toptanc1 saat ve radyo tiiccarlarmdan 
nes, Constant Remy.. * Frans1z rejisorii Jak Feyder elinde R!KARDO LEVInin vefatl hasebile biTt

Marie Belle ve Jean Murat'nm yap. mevcud iki filimden hangisini daha evvel zat cenaze merasimine i§tirak veya be. 
nklan ilk franSJZca sozli.i filim «A$k ge- c;:evireyim diye dii~iinmektedir. Bunlar- yani taziyet lutfunda bulunarak keder
celeri», istanbulda gosteriliyor. Diinya- dan birinin mevzuu M1mda, digerininki lerimize ortak olan bilciimle d'Ost ve 

h K d d k akrabalanmiZa ayn ayn te.,ekkiire te. nm er tarafmda ilk sesli Mickey ve ana a a ge~me tedir. .. 
essiirlerimiz mani oldugundan bu hu -

Laurel - Hardy kordelalan muvaffaki - * <d numarah defter» ismindeki fil - susta saym gazetenizi tavsit eyleriz. 
yet kazamyor. <<Leylaklar acarken .. » min rejisi Leon Mathot tarafmdan idare Ailesi efrach 
filminde Collen Moore'un ismi biiyiik, olunacakt11. {·-------) 

~-----_M_E __ V_L __ t_o __ __ Gary Cooper'in ad! kii<;iik harflerle yaz1- * «Dostane itilaf» filminin senaryo
hyor. Ci.inkii Gary heniiz $Ohret bulma- sunu Andre Maurois hazuhyacak ve mii
ya ba~lamJ$ olan bir yeni artist .. Joan kalemelerini de Abel Hermant yazacak-

MAKSiM'DE -· ·C~ra•wf~or12d11'111a•D•o11li•g11la•s•J1u1n111inor.·ulll'.!n1•env111lei:lln•e111-i.t•u•. ________ IIlii __ _ 

1UEZEY REVUSU I 
Mevlid - Hamid Zafir Utkamn ru

huna ithaf edilmek iizere ikincikanu -
nun bir inci pazar glinil Beyglu Agaca -
miinde ogle namazmdan sonra Mevlid 
okunacakttr. Arzu edenlerin te§rifleri 

~ E1r haftadanberi cRahmet Efendi. ad.h bir piyesi muvaffakiyctle temsil 
1 ~ Halk Opereti, 1939 yllma yeni bir programla girecektir. 
a'Pperet bu maksadla kadrosundaki artist adedini ~ogaltm1~hr. 
nl939 y1b programmda daha ziyade milli ve san'at ktymeti ifade eden 

vard1r. Resmimiz balet k1zlanm bir oyun esnasmda gi:istermektedir. 

Fransamn en biiyiik aktorii •••••••• 

JEAN GAB iN 
KASIRGA filminin unutulmaz ytldJzt 

Mi C.HE l.J:~: MO& ·'.G N 
Pierre MAC-ORLAN'm me§hur a~k romant 

SON BUSE 
Asri ruhun... kalblerin faciast filminde goriinecektir. 

~~Pek yakznda SUMER sinemasznda. 

. I 
1~ Tepeba,I ' _ ......... . D • 

I 

ve 

NORA ve JOHNSON 
Varyete progranunm i~tirakilc 

Ydba~I Reveyonu 
ve Meshur Orkestre 

' LAN) OS 
Pazar giinii saat 17 de MATiNE 
Sofralarmizt evvelden tutunuz. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

TAKStMDE 
Bu gece 

(Bir donanma gecesi) 
Vodvil 3 perde 

Yakmda: Biiyiik 
bir temsil hadisesi 

(INSAN MABUD) 

KKAT! 

jEANETTE 
MACDONALD ve NELSON 

EDDY 
• 

FiLMiNDE 
Goriilmemii$ muvaffakiyetler kazan~aktadu. 

i P E K 'te 
Orijinal ingilizcc niishast 
Scanslar 2,30 da ba~lar. 

- Suvare 

MEL E K 'te 
FranSIZCa sozlii orijinal ~arkdt. 

Seanslar saat 2 de ba~lar 
saat 9 da 

131~1~~~:0 ASRJ SiNEMADA 2 t~~d:!ilm 
3 MODERN KIZ COCUK HIRSIZLARI 

DEANNE DURBiN'in (Laurel :. llardy'nin) 
Zaferi Tiirk~;e sozlukomedileri 

·-----------------------~------·· 
GARDENi'nde 

I Yeni varyete programile Bu nefis TUrk ,aheserini gormeniz ic;1n daha 4 gUnDnftz kald1 
dbas1 Reveyonu 

I ' 
.\olc!?hur Amerikan dansorleri 

s and Vuddy Roberts 

I~ 8 Royal Sisters 
k TRiO T AMlNA 
,ve saire 10 muhtelif niimero 
:ofralarmiZI evvelden tutunuz. 

y A OZ KADISI 
1V1USAhiB ZADENIN ME~IiUR KOMEDiSi. TORK ~ARKILARI, T ABii DEKOR 

Halkimllln alkt~larla tekranm istediQi vAL T DisNEY 'in taklidli komedl mielerl ilaveten 

... ~-( ALEMDAR ;- iki biiyiik sinemada birden \ M i L L 

ri"a olunur. 

r OLOM ) \... ______ _ 
Vefat - Erkamharb kaymakamla • 

nndan Bay Kemal e§i ve muhasebeci 
Bay Rasim kiZI Bayan Leman vefat et
m i§tir. Cenazesi bugiinkii cuma giinii 
saat on bu~ukta Divanyolunda Firuzaga 
camii kar§Ismdaki evinden kaldinlacak 
ve ogle namaz1 Eyiib camiinde kdma -
cakhr. 

Tekirdagda 
lbrahim Siitmen 

Cumhuriyet gazetesi ve diger ga
zete ve mecmualarm sati~ yeridir. 
Tuhafiye, elektrik levaztmi ve Phil
co. Elektrik radyolan acentas1. 

r YILBA~I GECESi • 

NOVOTNi 
de 

Miizik, ~arkt, dans 
Zengin kotiyon 

ve eglenceler 
MasalarmJZl §imdiden tedarik ediniz. 

HALK OPERET! 
Bu ak§am saat (9) da 

RARMET EFEND1 
Pek yalunda 
b~yiik operet 
tic; YILDrz 

Cumartesi ve pazar 
matine saat 15 te, her per§etnbe 

Halk gecesi. 



Balkan Seferim : 1912 
12 - lntikam iirpermeai Yazan: Y. MAZHAR AREN 

Kavu§unuz be yigitlerim, 
bizim ahtmiZI komaytn .. 
Dii,mantn baslnntna ugrayan bir koyiin peri,an 
ka~abilenleri aras1ndayiz, ak sakalb ihtiyar, 

yalvar1yor durmadan agbyor ve 
Ozerinde suratle gittisimiz yol tiiken

miyor. Her bir saatte be§ dakika kadar 
soluk almak i~in durduktan sonra tekrar 
ko§ar gibi ilerliyoruz. Bulutlar birbirine 
yakla§Jyorlar; golgelerinin altmda giine§i 
s1k s1k sakhyorlar. Amans1z yagmur, gene 
yagacaga benziyor. 

Y olun bir yerinde -bize ge~i~ vermek 
i~in- lmk, elli, seksen, bilmem ki ka~ ta
ne- okiiz arabas1 malanml§, bekliyor. Biz 
dalgalanan bir insan deresi gibi ak1p git
mekteyiz. Onlar ~iirUk bir duvar gibi bu
raya ylkllml§lar. 

Arabalann oniinde -boyunduruklara 
yaslanan- erkekler, kadmlar. 

Y aya giden ve saatlerdenberi yiirii • 
diikleri i~in §alvarlarmi ~amur kaplami§ 
olan her ya~an kadmlar ... 

Ostleri hasu kapah arabalarm on tara
fmda -yuvalarmdan ba§IDl uzatan kulan
glc yavrulan gibi· §a§km baki§h ~ocuk
Iar ... 

y orgun okiizler, derin derin gevi§ ge
tiriyor. T ekerlekleri ~ura bulanrnl§ 
arabalar sanki dinleniyor. 

ilk ~atttgimiz birinci arabanm oniinde 
k1rk ya§h bir kadm, ac1 ac1 bagmyordu: 

- Segirtinizll ... Ah siz ni~in g~ kal
dmtz ki? ... Bir ak§amc1k evvel nic;in gel
mediniz di? .. Bak bizi Bulgarlar ne hale 
koydularl. Peri§an olduk. lhtiyar baba
Ciglml goziimiiD oniinde siingii i}e oldiir· 
diiler. 

! 

fkinci arabanin oniinde duran aksakal
h bir ihtiyar, ogozya§I dokiiyor ve k1s1k bir 
sesle: 

- Celini.mi, oglumu oldiirdiiler de 
ben §U be§ ktzanc1g1 ahp zor sa vu§tum, 
Kavu~unuz, be yigitleriml .. Bizim ahi • 
ouz1 komaym1z, diyordu. 

Bunlar Eriklik yahud Erikler isminde 
dii§mamn baskmma ugr1yan bir koyiin 
kac;abilenleri imitl. Nekadar peri§an ol· 
mutlarch. 

Korpe ktzlar, gene ve ihtiyar kadmlar 
daha acmacak halde idiler. Erkekler 
suc;lu gibi susarken onlar agla§Jyor, derd 
yamyorlarch, 

:Yiiriiyii§ gayriiradi gev§emi§ti. La· 
kin durup konu§mak, izahat almak mi.im
kiin olmuyordu. 

Boynundaki taklid incileri, parmakla
rmdaki kmalarile ·ytllar og~tigi halde
goziimiin oniine gelen pek gene yosma bir 
k1z.cag1zm pembe dudaklarmdan klVllcim 
gibi sa~1lan sozler de kulag~mda daima 
c;miar durur: 

- Haydi he karde§lerim, siz de bizim 
agalara benzeyip de bu Bulgann kar§t
smda tavuk gibi sinmeyiniz. Ben kadm
ken tiifegi ahr, bir seki arkasmdan ate§ 
ederdim. Ne olacakml§, bu oliimlii diin
yada ~.. Di.i§mana teslim olmaktansa 
Azraile teslim olmak haytrhdn. Ben ka
ye dii§man mt sokard1m? Lakin sang1 
boynuna dolanast koy imam1 (§eriatte 
tesli.m olmak vardtr) demit. N a i§te bu 
herifler de hizi teslim ettiler, lrzlanm 
teslim ettiler. Ah, .. Dii§man bir giri§ti, bir 
kesti, bir oldiirdii. Yiirecigim koysa; ne 
kadar iyi oldu» diyecegim. 

Bu kahraman ve fasih k1zin sozlerini 
dinlemek ic;in diziden ~Ikmt§tlm. Bana 
§Oylece, s1r da tevdi etti: 

Nevyork aergisi i~in yeni 
tayinler 

Nevyork sergisine i§tirak i§imizin son 
zamanlardaki agrr yiiriiyii§iinii ve ida
reciler arasmdaki ba2:1 vaziyetlerin bun
dakl tesirlerini gozoniine alan tktisad 
Vekaleti, Ol~ii ve Ayarlar Umum mii
diirii Nizameddin Aliyi sergi komiserli
gine, doktor Vedad Nedim Torii de sergi 
i§lerini kontrola memur vekaletler ara
st komisyonu riyasetine memur etmi§
tir. -···-lki ~ocugu da atete dii~tii 

Harbiyede Dersane sokagmda 18 nu
marall evin alt katmda oturan Hatice 
admda birisi, on ayhk oglu Erdogam u
yutmak i~in yatagma yahrmi§, kendisi 
de beraber uyumu§tur. Bu s1rada oda
nm i<;inde oynamakta o1an diger <;ocugu 
3 ya§mdaki Ergiin, manga1 iizerindeki 
tencereyi devirmi§tir. ErgUnUn feryad1 
iizerine kucagmda Erdoganla yataktan 
hrhyan kadm, kucagmdaki ~ocugu da 
yanh§hkla elinden dii§lirmii§, muhtelif 
yerlerinden yanmasma sebebiyet ver -
mi§tir. iki yanmt§ ~ocuk, ~i§li Etfal 
hastancsine kaldmlm1~tlr. 

- Koyii basanlar, bizim Bulgarlar ... 
<;obanlar, kom§U koyliiler hep ~ete olmu§ 
lar ... A be karde§im benim IrzcagJma da 
gec;tiler. 

0 aglamaga bal§ad1, ben dinlemege 
dayanamad1m. Mangadaki yerimi tut -
mak ic;in ko§maga koyuldugum suada bi
zi bu harbe siiriikliyen aczimize ve her§e
yi onceden dii§iindiirmiyen, herkesi kendi 
havasmda oynatan yurd sevmezligimize 
lanet ettim. 

Bizim alay -bu manzaray1 gordiikten 
sonra- bir lav seli kesilmi§ti. Her diziden 
yamndan gec;tikleri arabalardan derd 
yananlara, gozya§I dokenlere kar§J: 

«- Siz merak etmeyiniz, intikamtmzt 
komayacagtz.» gibi naralar fulahhyor • 
du. 

Bu firarilerin hali kadar actkh bir§ey 
tasavvur olunabilir miydi? .. Kana susa -
mJ§ bir dii~amn eline ge~memek i~in 
evini, e§yas1n1, vanm, yogunu b1raktp 
daglara dii§mek ... N ekadar yak1c1, neka
dar acJdir, Bunu nefsimizde tasavvur e
delim. Ben, bunlan himaye edememekten 
dolay1 ken dim den ba§hyarak ( calisi tahtJ 
hilafet olan zab §evketsemata) kadar 
herkesi mes'ul tutuyordum: Benim hem· 
§iremle padi§ahm kerimesinin ve bir de w 
zma tecaviiz edilen §U koylii k1zmm ismet 
k1ymeti farkh mtyd1 ~ 

Sonra, okiiz arabalarmt siiriip geriye 
kac;an heriflerin koy imammm fetvasile 
dii§mana teslim olmaga karar veri§lerin· 
deki mana nekadar fena... Bir c;eteye 
kar§J koymamakla muntazam askere tes
lim olmak arasmda daglar kadar fark 
vardtr. 

Kmah k1zm dedigi gibi, bir Tiirk Az-
raile tcslim olmag1 uz ve can dii§manma 
teslim olmaga tercih etmelidir. Ben, Der
simlilerin Kuru~ay iizerine yaphklan bir 
akmda lbirc;ok koyleri yagma ettikleri 
halde (Zannederim ki Hodi isminde) bir 
koyde altl delikanhmn oli.im korkus'l!na 
kap1lm1yarak ag1zdan dolma silahlarla 
isyan kuduzluguna tutulmu§ olan biiyiik 
bir selin mec.rasmt degi§tirdiklerini hili
run. 

Gene bilirim ki, Umu.mi Harb sonia
nuda Ruslarm cepheyi Ermenilerin eline 
b~rakarak seri ~ekildikleri zaman, Erzu
rumda, kendisine (Pa§a) riitbesini de 
verip (Antranik Pa§a) dedirten Ermeni 
~eteba§ISJDm avenesi ordumuz yeti§inciye 
kadar, hususile istihlas giinlerinde bas • 
mad1k ev, kesmedik kafa buakmad1klan 
ve bir c;ok 1rzlara da tecaviiz ettikleri btl
de, §ehrin cenubu garbisindeki birka~ 
yiiz bah~1van ailesinin fedakarhkta birbi
rine takaddiim edercesine gosterdikleri 
mukavemeti bir tiirlii kiramamt§lardl. 0 
mukavemeti yalmz erkekler degil, kadm
lar da yapm1§lard1, 

Bir koyde, bir mahallede oldugu ka
dar, benim kanaatimce, bir vatanda da 
dii§mana teslim olmamak, yurdun dii§· 
man eline girdigini gormeden evvel olmek 
azmi umumt olursa o memleket istila 
edilemez, o memleketin halk1 istiklalini 
kaybetmez. 

•J 'Bunda.n evvelki yaz1lar 5, a, 7, 8, 10, 
12, 15, 18, 22, 25 ve 26 birlnclkft.nun nii.sha
lanmlZda ~nkmlljtll', 

Bir banka memuru mahke· 
meye verildi 

Bursa (Husus1) - Turk Ticaret Ban
kast memurlarmdan Vahidin sahte se
ned tanzimi ve bono k1rd1rma:k su~a -
rile tevkif olunarak hakkmda tahkikata 
ba§lanm1~ oldugunu bildirmi~im. Va -
hid, su1h hakimliginin tevkif kararma 
itiraz etmi~ ve itiraz merdi olan asliye 
ceza mahkemesi kefaletle tahliyesine 
karar vermi§tir. Vahid tahliye olunmu§ 
bulunmakla beraber birinci sorgu ha -
kimliginde meselenin tahkikatma de -
vam olunmaktad1r. 

Anca:k Tiirk Ticaret Bankas1, Vahidin 
banka ile ili~iginin kesilmi~ oldugunu 
bildirmektedir. -···-Solfej dersleri 

Beyoglu Halkevinden: 
Evimizde verilmekte olan koro ve 

solfej derslerinin ikinci devresine 
1/1/939 tarihinden itibaren ba§lana -
caktir. Dersler haftamn pazartesi ve 
per§embe gUnleri saat 17,30 dad1r. 

istiyenlerin hemen Evimiz direktor
lugiine muracaat etme1eri rica olunur. 

iktlsadi hareketler 

Bugday ticaretimiz 
Bugday ihracatJmtzm, bu sene, gec;en 

y1l kadar iyi gitmemii olu~undan bahse
dildigi, zaman zaman duyuluyor. Ba§
lanmi§ bir i§in ayni h1zla yiiriitiilememi§ 
olmasmdan hay1flananlar ve tutulan pi
yasalan kaybettigimize iiziilenler var. 
Bir mukayese yapahm: 

Ba§vekalet 1statistik Umum Miidiir
liigiiniin ne§Tetmi§ oldugu istatistik!er de
laletile ogreniyoruz ki, ytlm ilk on ayt zar
fmdaki bugday ihracatJmtz, 88,763.408 
kilodur, k1ymeti 4,953,667 lira tutuyor; 
yuvarlak bir hesabla be§ milyon lirahk 
kadar bir §ey ... B11 miktar, on ayltk dev
renin umumi ihracatma nazaran yiizde 
4,93 tiir. Gec;en 937 senesinin tamamm• 
da bugday ihracat}m1z 7,884,853 lira• 
hk 108,092,266 kilo idi. Bu miktann 
y1lhk ihracatlmJZa nazaran yiizde 5,7t 
tuttugunu goruyoruz. 

$EHRiN i~iNDEN I 
Plik liboratuar1nda 

•• 
« U~iincii 
enginligi ve 

~al1yoruz, <;ukurova, biitiin 
~apk1nbgile ruhumuzun i~inde idi » 

Yazan: SALA.HADDIN GONGiJR 

Elimizdeki resmi rakamlar ancak bu 
senenin on ayltk bir devresini ihtiva edi· 
yor. Bundan sonraki istatistikler henuz 
ne§redilmi§ degildir. . 

T e§kilatmm miihim k1smtm ikmal e
derek bugday ihrac etmege ha§layan top• 
rak mahsulleri ofisinin Almanya ile yap
tlgt bir muka~ele ile ihraca ba§ladtgt 
800,000 kiisur lirahk bir partiden ba~ka 
daha evvelki ihracatmt hesab edersek 
yalmz Ofis ihracatmm 1 ,200,000 liraya 
yakla§tlgml goriiriiz. ,;>oyle takribi bir he
sab yaparsak ve diger ihrac firmalarmm 
ihracatlanm da nazan dikkate alarak ha-
511 olaeak yekunu on ayhk ihracat yeku
nunu te§kil eden be§ milyon liraya ilave 
edersek, gene yedi JI?.ilyon liraya yakm 
veya bu mikdarda bir ihracattmtz. olat'a
gm1 goriiriiz. Arad.a ~en senek1.ne na• 
zaran bir milyon hrahga yakm bu fark 
olsa bile her halde bu da biiy\itiiliip, en· 
di§eye dii§iilecek bi~ ~aziyet degildir. 

Bugday ihracatl J§me ba~ka maddeler 
ihracatmdan fazla ehemm1yet veren ve 
itina gosteren hiikumetimiz, ~ bu ehemmi
yet veri§te c;ok ~a~hdu: Bugd.~ym u~~
mi ihracatlmJz ~mdek1 mevku ekmegm 
diger yiyecek maddeleri arasmdaki mev
kii kadar muhimdir. llk i§ olarak, uhde
sine bugday istihsalat ve ticaretinde na
ZIID olmak vazifesi verilmi§ olan T oprak 
Mahsulleri Ofisi, bu ehemmiyetin en 
yakm ve bariz misalidir. ~ oprak Mah: 
sulleri Ofisinin te§kilatmt rkmal etmest 
bu mahsul senesi sonlanna tesadi.i:f etmi§ 
olmasma ragmen ktsa bir mud.c!ette ya
p!lan ihracat, ofisten edilecek .istif~denin 
c;ok biiyiik olacagmt gosteren bu m1sal ol
mu§tur. Her halde gelecek sene bugday 
istibsalatmda oldJJgu kadar ihracatmda 
da biisbiitiin farkh bir neticeye varacag1z. 

Birinc.i Koy ve Ziraat Kalkmma Kon
gresinin toplanb halinde bulund~u §U st· 

d b"yle mes'ud bir neticeden b:1hse-
ra a o k .. k" "? 
derken sevinc duymama mum un mu 

Bursada merakb bir dava 
Bursa (Hususi) - A~ceza mahke • 

mesinde tlbbi bir roiinaka§aya yol ~~~n 
garib bir muhakeme devam etmektedt.:· 
Bir muddet evvel Orhanelinin Ku:rt ko
yiinde bir kopek kavga& esn~~mda Ha
lil oglu Ali, ismail admda bll'l tarafm
dan evve1a bt<;akla yaralan.rm§tt:. Y~. • 
rah Orhaneliden Bursaya iki, u<; gun 

,. t' '1 ;., hastaneye yatmldlk • sonra ge 1r1 m..,., .. 1sm . 
tan bir ay sonra da ol~~§tur · . ail 
~imdi Ag1rcezada taammuden ka~ll su
<;ile meznun olarak muhake~~ edilmek
tedir. MUdafaa vekilleri, A~mm ~asta: 

d "1 Ue miiekkillerinm bll' katJl ne e o mes .. 1 .. t lif 
s1fatile muhakemesini bir tur u e .. e-
demediklerini beyan eder~~ ~~~t~1:m 
yanh§ 'bir tedavi yiizi.inden oldugunu ld-
dia etmektedirler. . • 

tki operator mahkemed~. dmle~.~§.: 
terse de bunlardan operator Nakt, 01u
miin tau bir pertinonitle so~radean 
vukua gelmi§ olup bunun .?a gt a v . •. 
il . . a zamanmda m4dahale edll· 

r mest vey . v. • •• lemekte-
memesinden ileri geldtgml soy . . . 
d . 0 t"r Ekrem ise bu perttomtm 1r. pera o . k'ld 
sonradan bizatihi ve sinsi btr. §e 1 e 
husu1e ge1digini iddia et~ektedlr. . ,, 

Mahkemece her iki muta1ea~m kat 1 

§ek1e baglan.mas1 i~in Tlb~l Adh umum 
miidiir1iigline gonderilmest evveke ka
rarla~mi§ oldugundan son ce1sede T1bb1 
Adliden gelen rapor okunmu§tu:·. ~~ 
rapora nazaran mutalealarm b1rmcts1 
varid gorUlerek kabul edil~ek~e ber~
ber bu peritotinin gtdadan 1len gelml
yec~gi serdo1unroaktadir. Mudafaa v_~ -
k'lleri Ttbbl Adlinin bu raporunu mup
h~m bulduklarml ileri siirerek yeniden 
·zahat a1mmasmt istemi~?1erse de, iddia 
~akammda bulunan Miiddeiumum1 mu 
avini Edib Erzen Evnal bu tek1ifin ma
halsiz oldugunu, Tt,bbl Adli umum mu -
diir1iigiinun raporu sarih bulundugunu 
soylemi§ ve teklifin reddo1u]lmasml is
temi§tir. MUzakereye ~ekilen heyeti ha
kime, talebi reddetmi§tir. Muhakeme 
ta1ik olunmu§tur. 

-···~ Bir izans1z mahkemeye 
verildi 

Bursa (Hususi) - Namazgah malial
lesinde Kanncadere sokagtnda oturan 
Hakla. admda biri, TUrk bayragm1 kah
vesinin penceresinde perde olarak kul
Iandigmdan hakkmda zabttaca muame· 
le yap1larak 1 .... verilmi§tir, 

Balk §arlular1 notaya ahmrken ... 

DUn, giiniimiin birka~ saatini, plaklar nan halk rurkiileri ve oyun hava1arinin 
i~ine hapsedilmi§ vatan seslerini dinle • elektrolit plaklarda, be~ yiiz hatta bin 
mekle g~irdim. Konservatuar miidiirii sene miiddetle bozulmamalan temin 
Yusuf Ziya Demircioglu, (laboratuan • edilmi§tir. 
m1z) adtm verdigi plak kuti.ibhanesinde Bundan ii~. be$ asu sonra, - yani bi-
bana: zim toprakta kiiliimiiz bile kalmad1gt 

- Hangi pa~alar ho~una gider?.. di- zamanlar - bu plaklan c;ahp dinliyenler 
ye sorduktan ~onra, raflan ba~tanba~a bulunacagml dii§iinmek, ne yalan ooyli
dolduran, miikemmel surette tasnif edil- yeyim, i~imize tath bir gurur veriyorl 
mi§ iki bine yakm plak arasmdan geli~i- Yusuf Ziya Demircio~Hu. soziinii bu-
giizel bir tanesini ayudt: rada keserek: 

- Talilhin varmt§l.. «Kerem» den bir - Dur, dedi, sana birka~ tiirkii da-
pa"'a ~1kt1.. ha c;a]ayJm ... -

Ve ilave etti: Bu sefer, gramofonda don en plak, bir 
- Ben, bu ti.irki.iyii, «Mugla» nm Karacaoglan ~arklSl idi: 

«Ula» nahiyesin<le «Zorluoglu» isminde Ge~eydtm Karama.nm tztnt, 
birinden dinlemi§tim. Korpusu (kopru> su yok, ge~emezstn selini, 

Bak1r iizerine krom kaph agu plak, Gerdan yaylaszm, per9em belint, 
Ldle, sumbiil burii.sun de gid.eltm, 

bagrma saplanan ignenin aclSina taham• Yollar 9amur, kurusun da gtdelim, 
miil edemiyormu$ gibi, act act inledi: 
Kerem der ki, dait ii.stilnde dait olmaz, 
An Qekenin yureginde YllD olmaz. 
Be§ yilz cerran gelse, yaram sag olmaz ... 

Bu basit bir <lag tiirkiisiinde, bilmem 
nastl bir ezgi vard1 ki ; ic;in i~in ikimizi de 
sard1. 

Yusuf Ziya, bir ba§ka p]aga el atma
dan evvel, k1saca izahat vermege liizum 
gordU: 

- Sesteki hususiyetlere bilhassa dikka
tinizi celbetmek isterim. Bu turki.iyii, bu 
inceliklerile tespit edebilmek i~in koylii
niin ayaibna kadar gitmek zarureti var• 
dl. 

Sokillsiln daitlartn buzu sokillsU.n, 
Onil inf§. 90l ovaya dOkiilsiln, 
Erzurum dagmm kZ$Z 9ektlstn, 

Mor koyu.nlar melesin de gideltm, 
Yolar 9amur kurusun aa gtdelim/ 

-:Karacaoglam. der kf, bunda ne tayda, 
Ittbar kalmamt~ yo~ulda, bayda, 
Bu ayda olmazsa, gelecek ayda 
On btr a?nn btrisfnde gidelfm! .. 
Yolla.r camur kurusun da gidelim! 

O~iincii tiirkiide Cukurova, biiLiin en
ginligi, hatta butiin ~apkmhgile ruhumu
zun i~indeydi: 

Ranmet yagar. ~ua§~r sa11lag' (1) 
ili g~mil~. bozu.lam~ daylag' (2) 
T aze gelin, kot;; yiif!ttn. yaylagt, 

Sehre getirilen koylii, kafese konul • 
IDU§ bir asian vaziyetine dii~rek birden
bire huyunu de;;i~tiriyor, adeta rekinaen, "' .. " ., Gelinden usandz. k12 ister gonU.l, 
miitereddid bir adam oluyor. Soz soy - K~md<£n usandz. yaz tster gonill/ 

lerken bile tabiilikten uzakla~tyor. 
Onu, ~hirde kar§mtza ahp: Yusuf Ziya, bu arada, iza·hatma de-
- Bir tiirkii ~ag1rl aiyecek olsaniz, vam ediyordu: 

kekelemege ba~hyor, hareketlerine gii • - Folklor eserlerinin kaybolmamast 
liinc olmak endi1tsinin verdigi bir tuluk- i~in, c;;ok aeele etmemiz laz1m geliyor. 
luk geliyor 1 T oprak altmda, amlardanberi uyukh • 

Sonra, bir nokta daha var: yan bir sutun h.a§hgmt, oradan ~1karmak 
$ark1 sayliyen adamm ruhi vaziyeti, i~in daha birka~ am beklemej goze a-

labiliriz. Fakat, genii «folklor» bir um
stk s1k degi~ebilmek istidadmdadu. F o • 
tograf filmi, nas1l bir ~ahsm, ancak bir mandtr, Ve bizim orada arad1g1miz bir-
«an>> hk ~hresini ·tespit edebiliyorsa, bir kac; katreden ibarettir! Soz, u~ar kaybo
melodi Uzerinde gezinen adamm da, o lur, ~atkl, onu soyliyenlerle birlikte, top· 
«melodi» nin biitUn yiikselip alc;;ah§lan raga kan~tp gider. 
esnasmda ayni ses tonunu, hatta ayni «F olklor» ara§tumalarmin biitiin ote
manevi huviyeti muhafaza etmesine ki ara§tlrmalara tercih edilmesi bundan 
imkan yoktur. Kiic;iik bir tereddiid, bir ileri geliyor. Kultiir, birnevi manevi me· 
an ic;;inde kendini hissettiren bir siktlgan- deniyettir. 
hk, koy}iiyii ~afirtabilirl Bugi.in Amerikamn yi.ikselc medeni • 

F akat, 0 yuvasmda; nas1l goriiniiyor- yet sahibi bir memleket olmas1, onu kiil-
sa oyledirl tursiizHikten kurtaramaml§ttr. Mazisiz 

hte, bu c;ok mUhim psikoloiik sebeb- daha dogrusu tarihsiz bir millet alan A
den dolay1 folklorla ugra~anlar koyliiyii, merikahlar i~in halk ~e§nisini veren me
koyiinden uzakla§brmakslZln, yerinde sela elli altml§ sene evveline aid en kii~iik 
dinlemegi tercih ediyorlar. bir hatuamn bile paha bi~ilemez bir kty• 

Nitekim, biz de oyle yaphk. Heyet - met ta§JIDaSl sebebini, bu, folklor hasre
ler halinde, Anadoluyu, semt semt ve tinde aramahd1r. 
her semti koy koy dola~hk. Bu dola~ma- Tiirk milleti, yeryiizune en c;ok yayt
lar neticesinde ~imdiye kadar tespit ede- Ian, her yerde kultiiriinden eser bJrakan 
bildigimiz halk ~ark! ve oyunlan iki bi- bir millettir. Konup gec;tigi her toprakta, 
ne yakla§mt§tlr. onun uzak, yakm bir hat1ras1 vard1r. 

Fakat, bu mevzu etrafmdaki <;ah&ma- Bu bakrmdan, diinyanm belki en zen-
lanmtz, sonuna ermek §oyle dursun, ye· gin folklor hazinelerini Anadolu toprak
ni ba~laml§ say1labilir. Macar folklor - lannda ele gec;irmek miimki.in olacak • 
culan, Tiirkiyede, yirmi bine yakm halk ttr. 
melodisi oldugunu iddia ediyorlar. Yusuf Ziya Demircioglunun bana 

$imdiye kadar edindigimiz tecriibe -
dinlettigi tiirkiiler arasmda, insana tatil-

lere gore, bu tahminde, h~ de mubalaga -
mamt$ meyvalann bakir tadm1 veren ne 

yoktur. d 1 d 1 b' · d 
A k b · · b. 1 d' · t can an §ey er var t. §te 1r tanes1 a -nca , u yum1 m me o mm no a- ·h 

lara ve plaklara ahnabilmesi i~in, Tiir- a: 
kiye hududlan dahilindeki kuk dort bin Mezineden Qtkttm, $afak t§tlar, 

k.. " d d d 1 1 · b d' Sol yandan vuruldum kamm ft$zlar, 
oyun a 1m a liD o a§l mast JCa e I- Yamma gelmedt zalim kom§ular, 

yor. 
Bu da, hem vakit, hem de, biraz na

kid i§idir. Maamafih biz, programmuz
dan ~a§mad1k. Her sene, yaz aylarmda, 
Konservatuar namma bir heyet, Ana -
dolunun intihab edilen hir ko~esinde, 
derleme seyahatine c;tk1yorl 

Dola~Ilan yerlerde, nota ve plaga ali· 

Df degme de deitme nar tanesiyim, 
Anamn babamn bir tanesiyiml 

Biraz sonra, gurbet yolc.uluguna ~t • 
karken b1cak yiyen bir temiz vatan co • 

(1) saylak = Qlmenler \izerlndekl ttl~ 
tanel.eri. 

(2) Daylak = G~ten .sonrakl JSSlzllk. 
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~ENCERESiNDE 
Alb ~ocuk anas1 olma ~ ~ 

bir kahramanbkbr! I : ' 
l"r:!!! e~en giin, bir aile meclisinde, a . ·~~ 
~ t1 ~ocuklu bir ananm ad1 ge~ ~ 1 

Gene bir bayan, t1pk1 tariht 'n' 

evvelki devirde ya§affil§ bir acibe gi 1 
: 

ondan bahsediyordu: . . 
- Dii§iiniin bir kere... Alb c;ocu 1 

Aman Allahim, akhma durgunluk gele 
cek.. Alh ~ocuk ... 

Oteki bayanlar da ayni miitaleaya i§ 

:::·:;;k;;;,;~;;:~;;:~~jl 
alt1 ~ocuga nas1l tahammiil edilir? · 

Onlan evvela kaytds1zhkla dinliy 
dum. F akat gitgide, §UUrumun i~inde 
yana benizyen bir duygu ile sinirlen 
sarsild1. 

llk defa olarak soze kan§bm ve: 
- Altl ~ocuk doguran ana, ded' 

sizce bir giinah m1 i§lemi§tir? ... 
Makul bir cevab verememenin ez rd1 

siikutu, salonun i~inde dola§h. Nihaya •l! 
bir bayan dile geldi: ; •t4 

- T abii giinah i§lememi§tir am ~) r. 
hata i§lemi§tir, Bu zamanda bir ana, a le1c 
c;ocuga birden bakabilir mi?.. '(( 

Bana boyle hitab eden bayan, htln ~ "1 
otuzuna varml§ olmasa gerekti. <;oc ... 1 

yapabilmek c;;agmm en verimli senele · 1~:: • 
de, ana olmaktan ~ekinmekle, bir va1rizst; 
hizmetinden ka~ak arasmda, hi~U . 
fark olamiyacagmt. haydi dii§iinemiy 
du, diyelim. E 

Fakat, c;ok ~ocuk yapan bir arkad ] 1 
ayJblamasmt nasu hazmeder, ve bu me -~ 
hareketi, hangi mazeretin ~erc;evesi ~' 
stgd1rabiliriz? ·. 

Kimseye, «§U kadar c;ocuk doguraca< 
r' sml» demege hakkmtz yoktur. Hat'! r. 

hie; c;ocuk dogurm1yan kadmlan da, bu t 
mecbur edemeyiz I F akat, Allahm a • · 
olmak istidadile yaratt1g1 bir mahlukt • 
biitiin analara hUrmet heklemekte kc) '~!• 
dimizi hakh goriiruz. Her ana, hatta .• 
tek c;ocugile; iki ii~ aSir sonra, en az f:' 
bi:iluk askerin auas1 olacagm1 bilmeli~ 

«Be§igi salhyan el, diinyaya hiikmJ 
der .. » sozii iizerinde, hi~bir zaman al 
m1zda oldugu kadar ehemmiyetle du 
mamt~llr. 

Dogurm1yan kadm -doguram1yan 
miyorum- omrii oldukc;a, tutulmaJ l 
bir seziin, altmdan kalkllaml)'an bir m 
uliyetin ve yerine getirilmiyen bir vazi 
nin agtr, ezici ve utand~1c1 azabmt ~ ' 
mege mahkfundur. 

F akat bun dan daha biiyiik bir az. 
doguranlara kar§l dudaklarda bir istilit 
tebessiimii be!irdigi zaman, kendini r. 
settirmelidi\-. Alh defa ana olan saym 
yam diger be§ kts1r hemcinsinin i§ini 
muzlan iizerine almi§ hamul, miiteh<1 

mil ~ fedakar bir kabraman stfatile ., 
rada selamhyorum. 
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«;e§me koylerinde bir cina)l >la i 
an 

<;ei?me (Hususi) - <;e§me kazaSI m~,J 
Ala~at1 :nahiyesinde, 55 ya~nda H:Jj . 
Ballman, klZl Haticenin duglln me~b • 
mine davetsiz gelen 17 ya~?mda Nail 94 
mmda 'bir genci kovm.U§, o da, bil 
kendisini bt<;aklaytp oldiirm~tiir. 

Haticeyi, Sadeddin nammda bir g 
1 

, 

ka~ti'lllli}tlr. Hadise mahkemeye, ak ,1iic 1 

mi§, §ahidler arasmda bulun-an N :de 
klZln babaSllUn iddiasm1 tekzib -eyJ. Y~. · 
mi§tir. Bilahare Sadeddinle Hatice 
izdivac1 neticesine vanlml§ olma~ :me 
ragmen, ihtiyar adam, Naili affede:1 · 
mi§ ve cinayet, bu haleti ruhiyenin ~!4; 
cilvesi larak patlak vermi§tir. Katil ~ l. 

kalanml§tlr. •' -···· ' Bir sab1kab yakalandi .' .1 
G~en cumartesi giinii Haygano, l 

diikkamndan 12 <;ift ipekli kadm ~o~o 
ve gene ayni gUnde <;a~1da me§inci • 
tinin 70 liras1m c;alan sab1kahlar~t ';, ~ 
<;aktr Vahan yakalanmJ§tlr. ~93t-" 

cugunun feryadile samld1k~ 

Arabktrden 9tktun, a{jnyor ba~tm, 
Karagaltltkla kaldz eyle~tm. 
Y amma gelmtyor zalim kardeqim, 
Vurma bent vurma, ben yaral~yzm, 
Aslzmt sorarsan AnkarahYtml 

lstibdad idaresinin bUtUn tezahii;
1 

acaba bir koylii agzile bundan daha 
zel ifade edilebilir miydi: 

DaDa ~tksam, ayzst var kurdu var, 
Ovalarda sztma.st vq.r; derdi var, t' 

Koye gitsem zaptiJteler sards var, do 
Yandzm salgtn. yandtm muntar eltnde! b 

~va 

Plak kiitUbkanesinden ~tkarken )'i i 
suf Ziya Demircioglu: 29 

- Bitmez bu bah is ... diye, giiliin 149 
yor, gi.inlerce ba§ba§a verip konu§sak, 

1 

nunu getiremeyiz! .. 
Yeni bir halk havas1 duydugu zan ~~ 

yeni bir iklim ke~fetmi~ kadar sevi ~\· 
«folklor» a~Ikt Demircioglundan, -. 

1\~ 
tiin bir vatanm ezgisini, kimde top 9~9~ 
olmu~ hissederek - aynhyorum. · : 

~ALA.HADDIN GVNGiJJ l 



) UYDUNUZMU? 
Zablta romanlar"£ 

I Sporcu talebeler 
kuluplerden Gekiliyorlar 

,Simdiki Kanada 
Valisi Tweedsmur, 
bundan birka~ sene 
evvel seri halinde 
zab1ta romanian 
yazmi§ ve bi.iyiik bir 
~hret kazanmt§h. 0 
zamana kadar zabl
ta romanlanna pek 
merakh olan V ali, 

Rumen takimi diinkii 
ma~ta 2-0 galib geldi 

Bunlar, bu haftaki lik 
miisabakada ma~lar1na giremiyecekler Bir ~amur deryas1nda 

Galatasarayldar bozuk 
yap dan 

roman yazmaga kalkmca, bu 
i~in teknik tarafma 'Sarduml§ 

kere pi§man clmu§tur. (:iink:.i, pek 
hus1z - polis hikayelerini arhk o

mlyor, okursa zevk alamiyorwu§. 
rengiz mevzular1 o kad:u ~ok ku(ca

ve bunlar etrafmda oyle zihin yor-

miihim f1rsatlari 
bir 
da 

oyun oynaddar, 
ka~1rddar 

ki, §imdi hangi zab1ta romanm1 eli
' daha ba§lang1cda, katilin k:m ol
ke~fediyor, bittabi kitab1 da e!m

atiyormu§. 

Pa,Jagan mektebi 
Havana'da, 

kurnaz bir i~ a• 
dam1, papagan • 
lara mahsus bir 
mekteb ac;.maga 
k a r a r vermi~. 
Mektebi a<;nk -
tan az z.aman 

, yuzlerce talebeye sahib olan bu 
adam, papaganlan, ihzari bir 

bir miiddet okuttuktan son -
yiiksek bir s1mfa terfi et .. 

, orada, onlara, muhtelif dil .. 
muhtelif metinler ezberleterek 

· ikmal ettiriyor. Zcka gosteren 
diploma veriliyor. Bu mekte-b

papagan talebeden bepsi, mil
evlerinde, cambazhanelerde, ba~ • 

.... ~ ....... ,, en §<!yam dikkat taraft mu• 
Bu vazifeyi g(iren ~ey b~r gra

U§. Canh papagamn, c~ns1z pa· 
dors ah§Im ibret:le dil~iindiim. 

Bir yddoniimii 
gun evvel, 

~oforleri, bin
bir kala-

halinde topla
yildoniimiinii 

mi§lar. Bu y!l 
·· kurtulu§un 

senesidir. 
u ? diyeceksiniz. Anlataytm. 
otomobiller, ilk zamlL"'llar· 

gidemezdi. Her otomobi

i§te diinkii · rna~, bir futbol sahasmda degil boyle bir 
~amur deryasmda oynand1 

Romanya muhteliti dun u~uncii ve son da hakemin di~i sakatlanml§, eski fut -
mac;m1 T aksim stadyomunda Galatasa - bolculardan Vefah di~i Hayn Ragtb 
ray takim1le yaptl. Havanm butiin giin tarafmdan yap1lan kuc;iik bir tedaviden 
yag1§h olu§u esasen hozuk ve berbad bir sonra oyuna yeniden ba§lanmi~br. 
halde olan sahay1 iizerinde durulmaz hir Romanyahl·ann tazyiki altii!da ge~en 
hale sok.mu~. ma~a da pek az seyirci gel- ilk devre 2 • 0 Romanyahlann lehinde 
mi~ti. bitti. 

Nuri Bosutun idaresi altmda ba§h .. 
yan rna<; a Galatasaray tak1m1: F aztl • 
Lutfi, Turan - Ekr.em, Musa, Celal .. 

Necdet, Bedii, Refik, E§fak. Biilend 
~klinde <;Ikb. 

Romanyahlar yagmurla kan§Ik bir ~e
kilde esen kuvvetli riizgan kendi lehle • 

rine alarak kuvvetli bir hucurnla oyuna 
derhal hakim oldular. Romanyahlann 

pek a~ siiren bu hakimiyeti birdenbire 

Galatasaraya gec;ti. Soldan yap1lan bir 

hiicumla Biilend kaleci ile kar~1 kar,Iya 
kaldlgl halde yuzde yiiz gol olacak oir 
fusah ka<;udt. 

Sag taraftan bir tac atan RomanY'ah
lar merkez muavinlerinin sola. gec<irdigi 

topu solideri vas1tasile dokuzuncu daki
kada Cala!Jasaray kalesine soktular. 

lkinci devre 
!kinci devre Romanyahlar sahaya ol

duk~a de&i$ik bir §ekilde ~1kt1lar. Gala
tasal'ay yalmz miidafaaya Osmam al .. 

mt~h. Biraz sonra OsmMun yerine gene 
Turan gec;ti. 

Galatasaray riizgarla heraber oynadi
gl ic;in derhal oyuna hakim oldu. Yedioci 

dakikada Biilendin ~ayam hayret bir is

kast ve Necdetin ~kale dururken topu 

dt~all atmas1 yiiziinden iki biiyiik fma
tm ka~masma sebeb oldu. 

Camur ve su deryast i~inde ki.ic;uk pas 
ve ic; s1kan c;ahmlar yiiziinden Galata -
•aray, .ka~1 butiin a.vantaila.JI kay
betmi , buna mu abil Romanyahlar her 
fmatta uzun vuru~Iarla tehlikeleri her • 
taraf etmi§lerdir. 

' eli k1rmtz1 bayrakh bir adam 
arkadan gelen otomobile yol a
Ath tramvaylar devrine yeti§en
borulu tramvay vardadanm goL 
getirirlerse, !ngilteredeki baytakh 

Bu say1dan sonra Romanyahlar ha • 
kimiyeti gittikc;e biiyiiterek Galatasaray 

Oyunun otuz be§inci dakikasmda Ru
men sol miidafii topu elile kesti. Necde
tin c;ektigi penaln o kadar hafif anld1 ki 

kaleci kendi miidafilerinin geri pas veri~
leri gibi topu yakalad1. hakkmda bir fikir edinm:j O· 

Mekteb talebesinin ve askerlerin sivil 
kuliiblere kaydedilmemesini kararla~h • 
ran Beden Terbiyesi Umumr Miidiidii
gii, halen kuliiblerde kayrdh bulunan ta
lebe ile askerlerin 1 ka.nunusani 1939 ta
rihinden 1tibaren kuliiblerle alakalanm 
kesmelerini biitiin bolgelere bildirmi~tir. 
Bu suretle evvelce lisans alm1~ olan ta • 
lebe ve askerler kay1dh bulunduklan ku
liiblerin bu haftaki madanna i~tirak ede
miyecekl erdir. 

Bu vaziyet kar~1smda bi~ok kuliib • 
ler tak1m <;1karam1yacaklan i<;in lik ma<;
lanmn bir klsm1 yapllam1yacak ve oyun
larda bir karga§ahk ha§hyacaktlr. Bu 
karardan en c;ok miitessir olan kulubler
den hiri de, azasmm ekseriyetini talebe 
te§lcil eden Galatasaray kuliibiidiir. Ga
latasaray gene ve B tahmmdan maada 
birinci futbol tak1mmdaki bircok oyun -
cularmdan da mahrum kalacaktu. Fut-
bol ~ubesinden maada, atletizm, ba~ket
bol, voleybol, eskrim ve boks ~ubelerini 
de kapabnaga mecbur kalacak olan Ga
lat.asaray, memleket denizciliginde sene
lerdenberi ba~hba~ma bir rol oymyan de
nizcilik ~ube~inin de faaliyetine nihayet 
verecektir. Ciinku yalmz Galatasaraym 
degil: diger deruzcilik yapan kuliiblerin 
de ekesri azas1 mekteb talehesidir. Bina
enaleyh bun•lar, kuH.iblere gidemiyecek 
ve deniz sporu yapamiyacaklardir. ls · 
tanlbulsporla ikind Iikte bulunan ve bir· 
ka<; sene voleybol ~ampiyonlugunu ka -
zanan Fener Y1lmaz, yirmi yedi senelik 
bir mazisi olan Hilal de faaliyetini tatil 
edecek kuliiblerimizdendir. F enerbah<;e 
gene tak1mile B takmu kamilen ve birinci 
tak1midan birka~ futbolcu ile atletler he
men hemen tamamen kuliibden cekilecek
lerdir. 

Bey'koz, Be~ikta~. Vefa, SUleymani
ye kuliibleri b.u karardan daha az zarar 
gorecek vaziyettedirler. Buna mukabil 
ikinci likteki Galata Gender kuliibii, bu 
karaTdan hi.; zarar gormiyecek yegane 
kuli.ibdur. 

Beden Terb1yesi UmUll'li Miidii rlii • 
giine ba&h Istanbul mmtakasmda J 356 
kay1dh faal ve gayrifaal sporcu vardtr. 
BiJfi.jl spor yapanlarm mecmuu J 26 J dir. 

Bu mevcudun 649 u talebedir. De -
mek ki, bugiin spor yapanlarm yiizd'e 
50 si kuiiibierden c;ekiierek spor faaliyet· 
lerini tatil edeceklerdir. 

Bir Macar tak1mi geliyor 
a, bu vardac1 usulii 1896 da, 

ile, ilga edilmi~. hte ~o
kutladlgl y1ldoniimii bu! 

aramameyi imzahyanlar, astl eli 
vardac1ya 1mk iki sene sonra ih· 

has1l olacagm1 tahmin edebilirler 

kalesi oniinde birbiri iizerine tehlikeli hii

cumlar }'lapmaga ba~lad1lar. Galatasaray 
miidafaasmm her tehlikeyi atlatu ~ekilde 

giizel oynamasi, oyunu gene Galatasaray 
lehine <;evirmi~. merkez muhacim Refik
ten kale civarmda bir pas alan Biilend. 

ikinci bir fmat kac;mnak suretile kendi 
arkada$larmt bile sinirlendirmi~tir. 

Her fmatta uzun pasla oyunu ac;an 
Romanyahlar soldan yapnklan bir hii

cumda sagic;lerinin <;ok giizel bir $Utile 
yirmi ikinci dakikada ikinci gaiu yaptl • 

Romanyahlann atak ve enerjik oyu· 
nuna mukabil Galatasaray hikum hattl- F utbol F ede11asyonu, Macarist.anm 
mn adeta ustiime ~amur sl<;ramasm der Seget takimmi 7 ve 8 kanunusanide An
gibi gev.§ek oyunu bundan daha iyi bir karada iki rna<;, 12 Hnunusanide 1zmir
netice veremezdi ve rna<; da boylece 2 • 0 de bir rna<; yapmak iizere davet etmi~ • 
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· arethane mahkemeye 
verildi 

(Hususi) - ~ehrimizde ihracat 
i§ yapan bir ticarethane, ihra

hakkmdaki nizamname 
ta§h iiziim sevkine te§ebbiis et
mahkemeye verilrni§tir. -···-v tiifegile oldiirmii§ 
(Hususi) - Tirenin Mahmud 

en Mehmed Onden nammda 
tiifegini kurcalarken silalu ate§ 
namhdan g1kan sa<;malar, kar

oturan karde§i Akifin ba§ma 
ederek zavalllyi oldiirmi.i§tiir. 

Jar. 

T opu eze eze bir turlu kendi kalele
rinden uzakla§hramiyan Galatasaraylt • 
lar bir arahk Musanm uzun bir vuru~un· 
dan istifade ederek Necdet vas1tasile gii

zel bir hiicum yaparak iyi bir firSat ya
kaladllar. En ufak bir s!kmtlya gelemiyen 

Necdet de muhakkak bir gol ka<;ud1. Bu 

mada Romanyahlarm s1h bir hucumunu 
kesen mi.idafi T uran, topu uzakla~tumak 
i<;in kuvve.tli bir ~iit c;ekti. 0 civarda olan 

olan hakemin yiiziine gelen top bir an 
i<;inde Nuri Bosutu nakavt etti. 

Oc; be$ dakikahk bir teahhur esnasin-

RopanyahLann galibiyeti~e~b;c_~i;.;;.;tb;;:·.-·--___,..,..___._ ti-""r;.;.'. -....-..-,.--~ 

Diinkii ma~tan bir enstantane 

Her tiirlii yantklart, kan ~1banlar1, tra, yaralar1 
meme iltihaplar• ve ~atlaklart, koltuk alt1 ~1ban~ 
lar1, dolama, akneler, ~ocuklar1n ve biiyiiklerin 

hertiirlii DERi iL TiHABLARINI 

En ~abuk ve en emin bir 
eder surette tedavi 

lYD:k·l!!l 
Bir guzellik kremi degil, bir <(Ok fennl ara~trrmalardan sonra rnlltehassts• 

lar tarafmdan istihzar edilmi~ s1hhf ve faydah bir eild merhemidir. 

Ag1z 
Daima 

biitiin mikroplara 
a~1k bir kap1d1r 

UNUTMA YINIZ ki : 

Baklms1zhktan 'riiriiyen dislerin dif
teri. bademcik, kizamik, enfloenza ve 
hatta zatiirrieye yol agtlklan, iltihab 
yapan di~ etlerile Mklerinden mide 
hummasx, apandisit, nevrasteni s1tma 

' ve romatizma yaph~ fennen anla~tl-
mi~tir. Temiz ag1z ve saglam di§ler 
umumi viicud saghgmm en. birinci §arh 
olmu~tur. Binaenaleyh di~lerinizi her 
giin kabil oldugu kadar fazla -laakal 
3 defa- (Radyolin) di~ macunile :flr
c.;ahyarak s1hhatinizi garanti edebilir-
siniz ve etmelisini~ Bu suretle mik
roplarx imha ederek d.i~lerinizi koru
mq~ olursunuz. 

. - - . . 

::·RADVOLi·N 
. . . . . . 

. . 

Di$ MACUNU 

bUtUn tehlikelere kar31 s1hhatinizi korur. 

ROMATiZMA • LUMBAGO. 

SiYATiK ·BEL· DIZ • KAL~A 

AGRILARINA KAR!?I 

SiLI(O 
En ~abuk. ve en emin 

hir surette teda vi 
eder. 

Ceviren: HAMDi V AROO-LU 1111111111111': fesini tuttu ve Evelin'in yi.iziinii hahrla- den aynlacag1 lahny1, iic; giindenberi. i
maga c;ah§b. Gozlerini kapad1; Berlinde dam saatine intizar edercesine bekljyor
g~irdigi k1sa zaman zarfmda tesadiif et- du. On dan sonras1m, Frank gittikten ve 
tigi biitiin ~ehreleri hirer hirer gormege her~ey bittikten sonra ne olacagmt tahay
ha§ladl. Marian, Cenub meyva tacirleri- yul cesaretini heniiz bulamaml§h. 

timetre murabbamda onun mevcudiyeti
ni duyuyordu. 

hissetmedigi kuvvetli bir himaye buluyor• 
du. Bunu bir defa kendisine soylemi§ ve 
Frank bu soze giilerek: 

Roman: 5 nin avukan, Adlon otelinin kaplclsi, Kort· «Yirmi dakika kald1, diye dii§i.iniiyor
ta tenis toplanm getirip gotiiren ~ocuk, du, sonra gideceksin... Sonra, seni b1r Bu da i§e yaram1yordu. Perde

mu~kulatla ac;tl, dl§anya bak
oyuldu. T ren ~am aga~lanrun a· 
g~iyordu. Uzakta, ta geride, 

l§Iklan usti.inde uzamp giden se
iiyordu. 

k Davis, komparhmanm en·iz 
uzand1, tavandaki ampulierin 

etti, me§in seyahat yastlgtm 
altma koydu. Y erine rahat~a yer-

sonra cebinden ciizdamm ~Ikar
den bir iki yaprak kag1d ~ekti. 

ikide F arrer'le randevusu vard1. 
den hemen hemen emindi. Fran

n ne oldugunu bilirler, :ek
etmezler, yalmz rakama e~ 

verirlerd-i. «Meyva ithalat~1la· 
s1» reisi Goben'i yola getirmek 
olacaktl. 

gozlerini kapad1 ve meteligine 
b yiiriitmege ba~ladt. Eger, 

~ma, !spanyol fiatlanndan ik1 

~ent eksik is!tiyebilirse, i§, ~antada kek- gann oniinde duran polis memuru, bii- daha hie; goremiyecegim ... » 
lik demekti. c; cebinden stilosunu ~1kard1, F k d d ld 

tun bu ~ehreler, bu sesler, bu viicudler ve rank, gene a ma ogru egi i ve 
elindeki kag1da dort hanelik rakamlar E 1· 1 k f · · 1 k 

· bu "rultuler yabanci -ehrin bu Kalei- ve m, onun 1 1 ne esmm, sa~ anm o -dokmege koyuldu. lspanyollardan daha gu ' Y ·v · · d d "' d b" 
az fiat verirse, Fransizlara verilecek gum- doskopu §imdi goziiniin oniindeydi. Yal- §ayip g~tJgmi uy ugu an a, uaz evd E lin yoktu. 0 hanza'Sm· velki dii§i..incesini almanca olarak :fade 
riik parasma yer kalmiyordu. Frank, i- dmz, orakta, v~ ordu ' ettiginin farkma vard1; ingilizce, tekrarla-
c;inden soylene soylene hesab yaptyordu. an u-za a gezly . d 

Tren, birdenbire durdu ·, biraz beklecli ·, Frank, su kenarmdaki kuliibenin ne 1: y· . d k'k k ld S . b" d h d ... b"rd b' h l - 1rm1 a 1 a a 1. em u .a a 
sonra gene bir hamlede kalkh. Frank, ~ok kadar sicak ol ugunu, 1 en Ire ahr a- hi~ goremiyecegim. 

k ld•v• • • d · · h b d1. «fn,allah, Marian, beni bu sefer, ge-uy usu ge 1g1 1<;m, uzgun esa yapa- y Kiic;iik sahnenin iistiindeki miizik bu 
mJYacagml anladi. KagJdlan bir tarafa ne o mendebur temsillerden birine suriik- sozleri kaptl, yuttu ve yiirek yaralayicl 
buaktl ve lambay1 ~ndurdii. • lemez» diye mmldand1. Sonra, bird en bir saksofon melodisine tahvil etti: Seni 

Koridorda, iki ses, almanca, yeknasak hire uyudu. bir daha hie; goremiyecegim ... Seni bir 
bir muhavereye devam ediyordu. Frank, · Salr: Ka:lrn daha ... :,i<; goremiyecegim ... hie; gore-
yan uykuda, ic;inden «i§te, Berlin bundd.n miyecegim ... seni bir daha ... hie; gore-
ibaretti» diye dii§iindii. Kapah gozlerinin Dansm tam ortasmda, Frank, kol sa- miyecegim .. . 
oniinden birtak1m hayaller, biribirine gir- a tine bir goz ath ve: Evelin, ba§lmn dondiigiinu hissediyor-
mi§ tekerlekler, c;izgiler ge~iyordu. <<Eve- - Daha yirmi dakika var, dedi. du. Dans ederken daima boyle !d! ve 
lin I» yine akhndan g~ti ve kemirici e- Evelin, birk~<; saniye, hic;bir §ey gore- doktoru, bu hal den hi~ memnun olmu-
zayt, i~inde tekrar duydu. mez oldu. Dans salonu, gozlerinin oniin- yordu. <;oktanberi, bacaklarmda bir der-

Butun sinirleri ayaktayd1: oyle ki, ade- den silinmi§ti. Zihninden: «T1pk1 olum mans1zhk vard· . kuvvetle daya-
ta, cildinde takalliisler hissediyordu. Ne- gibi>> dii§iincesi gec;ti. Frank'm, kendisin- myor, biit:: ~\\~"ilr' . ~r san-

~ 

Ba§tnl, bir lahza, erkegin omuzuna 
dayadt. Frank' a aid her~eye sin en bu Ia
vanta ve sigara kokusu ona ne kadar mu
nis geliyordu. Kendi agz1 da o kokuyu 
alml§tl. Ni~in aghyordu sanki? Mes'ud 
de gil miydi '? Gozlerini, i~lerine dolan 

ya§lardan kurtarmak ve Frank'm yi.izii
nii gorebilmek ic;in kirpiklerini k1sh. 

Frank, guliimsiyerek: 
- Sevgilim ! Sevgilim I 
Diyordu. Evelin: «her§ey bittikten son

ra, heqey biter bitmez olecegimi bilmi· 

yorsun» diye dii§undii. Hatta, ona, her§e· 
yi kolay ve ne§' eli goren, gii~ i§leri bil-

miyen, anlamiyan bu can ~ocuga bir par· 
~'!.. ac1yordu bile. Orkestra sustu. Evelin. 

aklmdan gene o sozu gec;irdi: «Bir daha 

hie;... hie;... seninle hie; dans edemiyece· 
gim. Seni bir daha hi~ goremiyecegim.» 

Dokemedigi goz ya~larile dolan bogaz1 
yamyordu. Frank hir elile onu dirsegin· 
den tuttu ve yi.iriittu. 

Ba§mm ne kadar fazla dondugii an· 
la§Ilmasin diye dik ve kah yuruyordu. 
Frank' m, kendisini yuriitmek ic;in yapb
gl bu kiic;uk jestte, biitiin omriince asia 

- Bunlar, Amerikada, ilkmekteb 
talebesinin ogrendigi §eylerdir, eevabmx 
vermi§ti. 

D1~an ~1kmca, Evelin, serin tarac;ada, 
kendisini biraz daha diri ve uyamk bul• 
du. Frank. ona, Virjinyadan ve ordck ~ 
vmdan bahsediyordu. Bu bahis, Evelin'e, 
son derece garib ve macera ~e§nisinde gO
riiniiyordu. Bu adamm, ta uzaklardan, a-

zametli bir mesafenin ote ucundan kal .. 
k1p buraya kadar gelmi§ olmas1m; haya• 
tm1, onu altust eden bir saadet hrhnasi
le doldurduktan sonra kendisini tekrar yi.iz 
iistii birakacagml, bir kere daha, hayret 
ve hayranhkla kar§Ilayordu. 

Y anlanna birka~ ki§i geldi. Gene ka· 
dm, hirer hirer kac;I§an ve kendisini, 
Frank'tan ayr:lacag1 dakikaya yak1a~tt· 
ran saniyeleri say1yordu. Muhavere, ya• 
banc1 isimler, memleket ve gemi isimle
ri arasmda dola§Iyordu. Bu muhavere
nin i~inde biiti.in kainat vard1 ve Frank, 
biitiin kainatla, top gibi oynuyordu. Eve 
lin, onun yanmda, ayakta durmu§, ~ani .. 
yeleri saytyordu. 

<Arkasl var> 
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Baldan tatl1 imis! Sahte polis 

Su~lu, mahkemede hesab 
vermege ba,Iadi 

• 

6fke ile kalkan ktz 
galiba zararla oturacak Garbis isminde birinin, kendine sivil 

polis memuru si.isii verdigi ve miisaade
siz tabanca ta§tdtgt iddiasile Birinci Ce
zada muhakemesi ba~ladt. HJrsJzbk su~ile kocas1 aleyhine dava a~an 

Garbis ismindeki bu gene, mevkuflu1. 
gene kad1n mahkemede kendisini 

soyledi 

• • annes1n1n Davaya gore, kendisi Beyoglunda Aga
camii ko§esinde nokta bekliyen polis Mus
tafaya gelmi§, yanmdaki bir adam: i§a· 
retle: «Ben, taharri memuruyum, Lef
ter isimli birini anyorum. Bu getirdigim 
adamm Lefter olmasmdan §i.iphelenc1im. 
Hi.iviyetini tahkik ediver I>> demi§. Polis 
Mustafa, getirilen adamm hi.iviyeti RIZa 

- Aman ... off... ay L .. Hafaka
nim kabardt am an... lzin ver de §Ura
ya oturay1m... ahh I 

Nefes nefese salona giren simsiyah c;ar
~afma biiri.inmii§, esmer, orta ya§h ka
din, hakimin bu hususta bir §ey soyleme
sini beklemeden, yakla§tlgt masaya tu
tundugu gibi, masa gerisindeki maya t;ok
tU. Gozlerini ~tyor kap1yor, uf!uyor puf
luyordu. 

- Ay am an ... merdivenler c;ok dik.. 
zaten de rahatsmm. (:arpmtlm tuttu . 
Ooff!. 

Gene simsiyah ~ar§afma buri.inmii~ 
esmer, gene bir kadm, onunla bir deli
kanh arasmda durmu§tU. 0 tarafa m1 da
ha yakm durmas1 gerek, yoksa bu tarafa 
mt ~ Mutereddid gibiydi; sonra birden 
delikanlmm yamm tercih etti! 

cere, tabak, entari, c;ocuk tak1m1 hepsini 
kendi elimle verdim ona! 

- Y a «t;aldt» diye §ikayetinin se • 
bebi? 

Gene kadm, bir lahza sustu. Sonra .KI- oldugunu ogrenmi§. Bunun i.izerine ge
tirdigi adamm yakasm1 btrakan Garb15, 
biraz sonra gene oralarda gori.inmii§. 0 
mada da oradan taharri memuru Te"· 

saca: 
- E, dedi, ofke baldan tathdtr! 
- Demek mf bir ofke sebebile, SU<; 

tasni ediyor, polisi, Adliyeyi ugra§tmyor
sun? Hem sen ofkeyle kalkamn zararla 
oturacagm1 bilmiyor musun! 

- Biliyorum elbette, amma o za • 
man gozi.im ba§ka bir§ey gormiiyordu 
ki! Kendimi zaptedemedim! Sonra ... 

Hanife, c;ar§afmm pelerin altmdan dir
sek ucile annesini i§aret etti: 

- Bu da ki§kJrhyordu beni! 
- Neden~ 

fik g~iyormu§. Polis Mustafa, T evfigi 
c;agtrmi~, Garbisi i§aretle «Bu, sah1den 
taharri memuru mudur ?» deyince, T ev-
fik, «haytr>> demi§, derhal Garbisi yaka
lamt§, merkeze goti.irmii§. 

Garbisin yakaland1ktan sonra verdigi 
kaydiyle mahkeme dosyasmda bulunan 
Hade okundu. Bu ifade, «ben, ikinci §U· 
beden Komiser Vahdeti tamnm. 0, ba
na Lefter adh birinin polisc;e arandtg!n-

beraber ya§amamt iste- dan bahisle, sen de gozkulak oluver! de
di. Ben de bundan dolayt faaliyete gt'
c;erek arad1m. Esasen polislige hevesim F atmaya dava mevzuunu 

- R1za ile 
miyor da! 

vard1r. Ozerimde bulunan polis tokasmi, 

AVRUPADA 

• 

ingiltere 
gomtilmektedir. 

Londra 

Kar f1rtmas1 yiiziinden birc;ok yerlerde miinakalat mii§kiilatla yap1lmakta, otomobiller 

.. 
Daktilo, muntazam parmak kipirda· 

ta kltmdata, huviyetleri hku tlku tespite 
ba§laml~h. Si.ileymaniyede Siyave§pa~a 
eaddesinde 6 numarah evde oturan Ah· 
med km F atma, 45 ya§mda; ayni yerde 

Hakim, 
izah yollu: 

bir gece Beyoglunun karanhk sokakla- bu 
- Burada eve taarruz, dovmek, ol- T b 

KI§In §iddetlenmesi iizerine, hayvanat bahc;esind.eki aslanlar, 
yad1rgami§lar ve miiteessir bir halde bahc;ede dola§maga ba§la-

oturan fskender kiZI Hanife 18 ya§mda, 
gene Si.ileymaniyede, lakin Deveoglu 
yoku§unda Kadirbey arsas1 denilen yer· 
de 34 numara·da Yusuf oglu R1za ... 

Bu seyyar sahel delikanh, ya§tnl iki 
ti.irlii soyledi: 

- 19 ya§mdaylm; niifusum beni 
1324 lii gosteriyor am rna kay1d yanlt§
tlr. Asll ya§Jm, benim dedigim gibi! 

Bu arahk, Han~fenin, F atmamn km 
oldugu ve RJZ.adan, anasile beraber da
vac! oldugu ogrenildi. Dava dosyasma go 
re boyle.. 0 zaman hakim sordu: 

_ E, ne diye su~lu yerine g~iyo.·, 
bu R1zanm yanma gidiyorsun sen? Se
n in yerin, davac1 yeri; haydi, g~ ananm 
yamnal 

Ben, erkegimden darvac1 degilim l 
- Nasii, bu senin erkegin demek? 
- Evetl 
Hakim, tekrar oni.indeki kag1da ba-

kip: 
- Peki amma, dedi, sen polise git· 

mi§, R1zadan §ikayet~i olmu§sun. «Be
nim bir entarimle iki tabagimt, bir ~en-

ceremi, bir de t;oeuk takJmlmt t;aldt b de 
mi§sin~ 

Hanife, sert bir ba§ hareketile reddet-

ti: 
Haytr, benden bir§eycikler c;al

mad1 bul Ben, hepsini kendi arzumla 
verdim onal 

- 0 halde ne diye polise gidil:) de 
§ikayette bulundun?.. Hem, sen §oy!~ a

namn yamna g~. bakahm. ,Simdiki hal
de davac1 vaziyetindesin I 

Hanife, ka§lanm c;ahp, isteksizce yii
ri.idii. ,Simdi davac1 yerinde, oturan aPa
smm yanmda c.yakta, dimdik: 

- Bu, benden aynlmasm, beni bt
rakma~m. benimle otursun hep diye ten .. 

d.. w .. • .. nndan birinde bulmu§tum. a ancay~ da 
urmege te§ebbus ftlan davalan yok, de- H" · t t esinde bundan iki se 1 

d. d I . . 'd . urnye ep ne evve. 
1, o ava an 1stersen aynea tstl a venp bulup saklami§hm.» §fklindeydi. 

at;abilirsin. Buradaki dava, htrS!Zhk da- M hk d d .. 1 1 d a erne e e, §Oye soye i: 
vast! Lakin e§ya klZimn e§yastymt§; o 
da, «c;almadt. amma ben 0 zaman ofkey
le polise i:iyle bir§eY deyiverdim l>> diyor 
a§agt yukan! 

F atma, e§yanm c;almdigt hususunda 
musu: 

- <;aldi, klZimm e§yasmt benden c;al
dJ, kizim o zaman benim e0mdeydi I 

Derken, eli biyJklannda, biitiin Iakir· 

dtlan dikkat kesilmi§ dinliyen t1knazea 
gene, seyyar sahel R1za da lakirdiya ka· 
rt§tl: 

Dogrusu, biitiin ortaligi kan§bran 
anast I Y oksa biz b1ribirimizden ho§nU ~ 

duz 1 Ktz ne diyorsa dogru, anasmm de· 
diklerinden hit;birinin as1J, fash yok I 

- Bu kadar yeter. ,Sahidleri «;agmn. 
Saniye, Cemile ... 

Ne biri gelmi§ti, ne de digeri... Hakim 
Salahaddin Demirelli; bunlann getirtil
mesi ic;in muhakemenin devamtm ba§ka 
giine btrakuken, ba§ka bir karar da bil
dirdi; Hanifenin poliste ve mahkemede 
verdigi ifadelerin suretleri t;Ikanlarak, 
miiddeiumumilige yollanacak ve mah 
t;almmadigt halde evvelce t;almdigmt id

dia ettiginden, aleyhinde curum tasnii 
maddesine gore takibata giri§ilmesi yaz1· 
lacak ... 

- Gordi.in mi.i bak ofkenin zaranm! 
Ba§tna i§ a<;tm, i§te I 

Ktz yerine annesi cevab verdi haki -
me: 

- Sen nasll bilirsen i:iyle yap, evla -
d1m. Dogruyu, siz bizden iyi bilirsiniz. 

Adalet neyse, o olsun! 

M. SELlM 

- Kendime taharri memuru susu 
vermedim, ben sade komiser Vahdetin 
sozii iizerine Lefteri arad1m! 

- Peki, polis toka~nm ne diye beline 
baglami§hn? 

- Cebimde dururken taktr, tukur e
diyordu, ses t;tkarmasm, diye haydi be
lime bai'Hayivereyim, dedim r 

- Y a tabancaya ne diyeceksin? 
- Eski bir tabancadu, i«;erisinde kur 

§Un yoktul 
Mahkeme, tahkikatJ yapan polisleri 

~ahid olarak c;agtracaktiT. 

Emniyeti suiistimal davasma 
ha§landi 

Meyva halinde ticaretle me§gul Bah
ri Dogan tarafmdan eskiden yanmdct c;a
h§an katib Cemil ve R1za aleyh!erinc a· 
«;Ilan emniyeti suiistimal davasma, diin U
«;iinci.i Cezada bakilmi§ttr. 

tddiaya gore, davac1 tacire multtelif 
zamanlarda kavun, karpuz getiren koylu
ye aid 6,000 lirahk senedlerin bedeli, 
malsahibi hmirde bulundugu bir saada, 
tahsil edilmi§tir. Bu senedler, koyli.iye i-

leride getirecekleri kavun, karpuza. rnah
suben verilen fazla paraya mukab1l alm
mi§tir. Tacir, §imdi kendi malumat1 ol
madan koyliiye odetilen ve kendisine ve
rilmiyen bu 6000 lirayt katib Cemille Rt
zadan istiyor. 

Mahkemede yalmz davac1 vardt, lz
mirde bulunan baz1 §ahidlerin dinlenil -
mesi ve lzmirde Salep hanmda Giiven 

tiearethanesi sahiblerinin de §ahid olarak 
dinlenilmesi i~in aranma.Jan kararil~. 
muhakeme kalmt§hr. 

ve.GOLGEsi· ., 
n ..... Y azan : Server Bedi ...J 

§t ... deniz ... 
Gozlerini yumarak sustu. Bu bahsi ya

§atmak isteyen Halim mmldandt: 

F akat Selmamn yiizi.ini.i iyice gorme
digi it;in soyliyecegini biisbi.itiin §a§lTlyor
du. Odada ba§ka lamba olup olmadigl
m anlamak i<;in bakmdt, goremedi. Bu 
§ekilde konu§amtyacakh. Ayaga kalktt, 
ayakh lambaya gitti, Selmaya «miisaa
de eder misiniz ?» dedi ve lambay1 biraz 
one dogru ~ekti: 

- Yiizi.iniizii goremiyordum, dedi. 
Eski yerine oturdu. Gene Selmanm 

yiizi.i yanm gorUni.iyordu. 
- Karanhgi t;ok mu seviyorsunuz ? 

diye sordu. 
Selma get; kalarak §U eevabt verdi : 
- Bilmem? 
Uzun bir sessizlikten sonra ilave etti: 
- Galiba ... alt§ml§lm ... 
Sesi boguk ~thyordu. 
Gene sesiszlik «;oktii. 
Halim onun kar§Jsmda yanda kalml· 

yaeak bir bahsin ne olabilecegini dii§iini.i· 
yordu. Bu hava ic;inde §iir okuyabilmesi 
kabil degildi. 0 konu§uncaya kadar sus
maya karar VP.rdi. 

Selma hafift;e arkasma yaslanmt§h. 
Bir §ey soylemiyordu. Halim di.i§i.indi.i : 
<~Bi.iti.in hayah sessizlik ve karanhk it;in
de ge<;tigi i<;in susmak ona tabii geliyor 
belki.» 

Selma onun bu di.i§i.incesini takib edi
yormu§ gibi: 

- Stkthyor musunuz? dedi. 
Ve onun bir nezaket protestosunu bek

lemeden ilave etti: 
- Ben de kalabahktan stkihyorum. 

0~ ki§i bile fazla. Kii«;iikten beri boyle
yim. Kalabahkta ba§tm doner. iki ki§i 
konu§mayi severim. 

- Belki de kendi kendinizle konu§
mayt daha c;ok seviyorsunuz. 

Selma eevab vermedi. Halim sozu
niin yanh§ anla§tlmt§ olmasmdan kor• 
karak ilave etti: 

- Size kendinizden daha iyi muha
tab olamaz. Daha laytk, daha giizel mu
hatab. 

Kadm say1klar gibi: 
- Y almzhk ... dedi, ova ... Dag ba-

- Tabiat ... 
Selma birden bire gozlerini a~h ve 

manas1 g\i«; anla§Ilacak kadar si.ir' atle: 
- F akat, uedi, canh §eyleri sevmem. 
Sonra bir silkinJi ve i.i§iiyormu§ gibi 

yumruklanm s1karak arkasmdaki yastiga 
iyice gomi.ildi.i. Halimin bir izah bekle
digini anladigt i<;in: 

- Sonradan geldi bu huy bana, dedi, 
bir ku§ u<;arken bakamam; ko§an bir in
san, bir hayvan gorsem fen a olurum; ka· 
bil degil, mesela bir at yan§t seyrede
yim. T ecri.ibe etmedim amma dii§iip 
bay1lmm muhakkak. V a pur gec;erken 
bile gormek istemiyorum. 

- Hareketi sevmiyor musnuz ~ 
- Sevmiyorum. 
Galiba dogru soyli.iyordu. Bu sozile 

karakterinin bi.iyi.ik bir c;izgisi arasmdaki 
miinasebet belliydi: Arada bir bunalm1§ 
gibi stt;rayi§lan olmasa ne a!br tavuh ka
dmdi. Fakat b•1 az kJmildayan, spor gor
memi§ viicud nastl da lapala§mami§, 
sarkmami§, bu diriligi ve tazeligi sakla
mi§h ~ Belki irs!, belki de dogdugu mem-
leketin iklimi -.id ?ir hususiyet. 

Paris - Noeli daglarda gec;irmek iizere sporculardan miihim J:>ir kism1 
§ehirden aynlm1~t1r. 

Halim sordu: F akat o oyle degil. Gene eskisi 
H~ spor yapmazsmtz, degil mi? gibi. 

- Haytr. 
- Onu dii§Uniiyorum: Sokaga da 

c;Ikmtyorsunuz, faht vi.icudUni.iz ... 
- <;ok soguk su dokiiniiriim. Gun

de iki defa. Sabahleyin ve gece yatarken. 
T epeden hrnaga kadar. Bir de masaj. 
Hizmetc;im yapar. Bazi tikamkltklar ge
lir, masajla a~tlmm. 

Mahremiyetinden bahsetmege mec• 
bur olmu§ olmaktM siktlmi§ gibi hemen 
bahsi degi§tirdi: 

Nevzad nasi!? 
0 giindenberi gormedim. 
Y ann ban a gelecek. Benim tc;m 

bir tek ins an var: 0. 
- Benim de bir tek dostum odur. 
Selma ba§Ini arkasmdaki yashga bl

rakarak, fisilh halinde bir sesle: 
- Onsuz ya§Jyamam ben ... dedi. 
Sonra derin bir nefes ald1 ve dogrul· 

du. Elinin agtr bir hmketile havada be
lirsiz bir kavis c;izerek: 

- GorUyorsunuz, dedi, ne kadar 
yalmztm. 

Sustu. Bir §ey soylemek ic;in tereddi.id 
ettigi belliydi. Gergin duruyordu. Sonra 
cesaret etti: 

Hay1rl Nevzad da sade ya§ar. 
Selma dii§iindi.i. Sanki Halime inan~ 

maya t;ah§mi§, muvaffak olamaml§h: 
- Beni tcselli, onu mi.idafaa... de

di. 
Halim biitiin ikna kuvvetini bir keli

menin ic;ine doldurdu: 
- Degil. 
Selma bir iki defa omuzlanm kaldt

np indirdi. lnanmtyordu. Halim 1srar et
ti: 
• Em in olunuz! 

Selma gene omuzlanm kaldmp indirdi 
ve Halimin sozlerini hicranh bir sesle 
tekrarladt: 

- Emin olunuz l Degil mi ki sokak
ta yi.iri.iyor ve ba§kalanm gori.iyor. 

- Sokakta yi.irliyor, fakat ba§kalannl 
gormi.iyor. 

- Olur mu hit; .•• 
Halim tsrara devam etti: 
- Tabit... gormez insan ... gordi.ik

lerinin hepsini di.i§iindiigi.i insana benze
tir. Canh ve cans1z her §ey odur. 

- Evet, bir §iirinizde var: «Benim 
it;in her golge, her c;izgi, her §ey sensin.» 

- Degil mi~ 

Fran sa - K1~ her tarafta devam _ v • 
mekte, kt~ sporlan d.a o nispette ze143 l, 
Le ya!)tlmaktadll'. Resim, gene bir }; 
tabiatin ordiigu bir Noel agacmm -I 
nmda gosteriyor. 

::.:__ ,Siir bu fa kat, hayat degil. ·--, 
- Hayat nastl gori.irseniz odur. ~ 
- Bu soz de §iir. 
Selma eilerini sa<;lannm altma k~~ ;., l 
k b k b k G"v " • k'93t"' ra a§Im ar aya ua tJ. ogsu 1pe 

vabt iki noktadan delecekmi§ gibi 1 
lerek §i§mi~ti. F akat Halim bu siv~ 
lezzetlerin artik N evzaddan ba§ka! 
kimseye aid olmadigtni anhyor ve or 
bakiyordu. 

Kadm bird en bire dogruldu: 
- Haydi, dedi, §iirlerinizi okuyt: 
- Ba§i.isti.ine. 
Selma ayaga kalktt: 

I 

- Fakat biraz durunuz. Bunun. 
ra~.~n1 var. 

Dl§an t;tktl. Bir ~i§e, iki kadeh V( do 
kutu t;ukulata ile geldi. Halime i.is 1 b 
iki konyak i«;irdi, kendi de iki tane ic; va 
divana uzandt. .i i 

- ,Simdi bana bir sigara verinil 29 
d

. 949 
!. I 

· I-lalim ona sigara verdi ve yaktt. 
ri c;ekildi, oturdu. es 

- Biraz bana yakla§mtz, dedi !ril 

ma. 1i~ti 
: Jalim koltugunu ona dogru trek. na 

Biraz daha yakla§Imz! l949{z. 
<ArkaSl var) 
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onya asliye hukuk hakimliginden: 
onya Vaklflar idaresi namma ve -
avukat Mehmed Emin Bolay tara
an Ak§ehir eski evkaf tahsildar1 
ralt Muhacir ogullarmdan Ahmed 
313 dogumlu Seyid Ali aleyhine: 
flar hastlatmdan zimmetine g~ir

. 1164 lira 40 kuru§un faiz ve masa-
muhakeme ve veka.let iicretile hir

e miiddeaaleyh Seyid Aliden tahsi-
karar verilmesi hakkmda ikame o

an dava iizerine miiddeaaleyh mez
e teblig olunmak iizere gi:inderilen 
a arzuhali sureti, miiddeaaleyh mez
un bir seneden fazla bir miiddet ev
Ak§ehirden gitmi§ ve nerede oldugu 
urn bulunmaml§ oldugundan bahis
ilateblig geri ~evrilrni§ oldugundan 
act idare vekilinin talebile bu bab -
· dava arzuhali suretinin ilanen teb
e mahkemece karar verilrni§ olma
mebni miiddeaaleyh Seyid Alinin 
ilan tarihinden itibaren on giin 
e esas davaya cevab vermesi lii.zu-
ve aski takdirde muhakeme giinii 

olunarak muhakemeye baktlacagt 
orzuhali suretinin tebligi maka -

a kaim olmak i.izere ilan olunur. 

yrimenkul mallarm a~tk arthrma 
ilam. Madde 126 

talca icra memurlugundan: 
tk artttrma ile paraya ~evrilecek 
imenkuliin ne oldugu: <;iftlik. 
yrimenkuliin bulundugu mevki, 
allesi, sokagt, numarast: <;atalca, 
·~ekmece nahiyesi Anaqa koyi.in
ain Anar§a ve Ptraf~a nam ~iftligin 
ssede 6 hissesi a~tk arthrma ile sa
akttr. 
kdir olunan ktymet: <;iftligin ta -
ktymeti 21500 liradtr. · 

thrmanm yaptlaca~ yer, giin saat: 
939 c;ar~amba giinii saat 14 te <;a
icrasmda birinci artttrmast yapt-

ttr. 
i~bu gayrimenkuliin artbrma 

amesi 15/1/939 tarihinden itibaren 
13 No. ile <;atalca icra dairesinin 

en numarasmda herkesin gore -
si ic;in ac;t·kttr. ilanda yazth olan -
n fazla malumat almak istiyenler, 
~artnameye ve dosya nu.marasile 
riyetimize miiracaat etmelidir. 
Artttrmtya ~tirak ic;in yukartda 

ktymetin %7,5 nisbetinde pey ve-
illi bir bankamn teminat mektu -
vdi edilecektir. (124) 

tpotek sahibi alacakhlarla diger 
darlann ve irtifak hakkt sahibleri
ayrimenkul iizerindeki haklarm1, 
Ue faiz ve masrafa dair oln iddia
i~bu ilan tarihinden itibaren yir-
n i<;inde evrakt miisbitelerile bir
memuriyetimi,xe bildirmeleri icab 
Aksi halde naklan tapu sicillile 
olmadtkc;a satl§ bedelinin paylS§
dan baric kahrlar. 
Gi:isterilen giinde arthrmtya l§ti
enler artttrma §artnamesini oku
e Iiizumlu malumat1 alrnt§ ve bun
mamen ka:bul etmi.§ ad ve itibar 
lar. 
Tayin e'dilen zamanda gayrimen-
defa ba~nldtktan sonra en ~ok 

na ihale edilir. Ancak artttrma 
muhammcn ktymetin yi.izde yet
ini bulmaz veya satt~ istiyenin 

ma rii~ham olan diger alacakh
unup da bedel bunlarm o gayri -
lie temin edilmi~ alacaklanmn 
undan fazlaya ~tkmazsa en ~ok 

nm taahhiidii baki kalmak uzere 
a on be§ giin daha temdid ve 
inci giinii ayni saatte yaptlacak 
ada, bedeli sat!§ istiyenin alaca

.. ybam olan diger alacakltlann o 
enkulle temin edilmi~ alacaklart 
undan fazlaya ~tkmak §artile, en 
tirana inale edilir. Boyle bir be
e edilmezse ihal'e yaptlamaz ve 
lebi dii§er. 
Gayrimenkul kendisine inale olu
mse derhal veya verilen mi.ihlet 
parayi vermezse ihale ka~~n 
narak kendisinden evvel en yuk
lifte bulunan kimse arzetmi~ ol
edelle almaga raz1 olursa ona, 

maz veya bulunmazsa hemen on 
n miiddetle arttJrrnJya ctkarthp 
arthrana ihale edil ir. iki ihale 

aki fark ve gec:;en giinler 1~m 
hesab olunacak faiz ve di!i'er za-

aynca hi.ikme hacet kalmaks!Zln 
ivctimizce ahctdan tahsil olu -
adda 133. 
ve miktan yukanda gosterilen 
9 ve 9/2/939 per1;1embe giinii Ca
ra memurlugu odasmda i§bu ilan 
erilen arthrma ~artnamesi dai -
sahlacaih ilan olunur. 

L inhisarlar ________ __. Umum Miidiirliigiinden : 

Cinsi 

Elektrik 
,. 

,. 

motorii 
,. c0.5• B. K. 

kudretind.e 
• c2»B.K. 

kudretinde 

Miktar1 

2 aded 
3 ,. 

3 ,. 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L. K. L. K. 

175.- 350.-
75.- 225.- ) 

150.- 450.-
) 
) 
) 

6 675.-

% 7,5 Eksiltme 
temin.atl saati 

L.K. 
26,25 

50.62 

14.-

14,30 

I - idaremizin izmir Tiitiin fabrikas1 ktytm makineleri ic;in 2 aded 
elektrik moti:irii ile paket makineleri bandrol ktsmt ic;in 3 ve paket ktsmt 
ic;in de 3 aded olmak iizere 6 aded elektrik moti:irii ~artnameleri mucibince 
ayrt ayn pazarltk usulile satm almacakttr. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gos
terilmi~tir. 

III - Eksiltme 13/I/939 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda yaz1h 
saatlerde Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonun
da yaptlacaktir. 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin si:izii gec;en ~ubed.en almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiatstz fenni teklif ve ka

taloglar~m tetkik edilmek iizere ihale giiniinden en gee; bir hafta evveline ka
dar tnhtsarlar Umum Mudiirliigii Tiitiin Fabrika)ar $ubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabuliinu mutazammm vesika almalan laztmdtr. 

VI - iste~liler~n .eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii
venme paralar1le b1rhkte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ( 8632 ) 

~ 

C 1 N S t 

Su altmda kullamlmaga 
mahsus elektrik kapsiilii 
22 lik uzun ni§an fi§egi 
22 lik ktsa ni~an fi§egi 

Muhammen % 7,5 
Miktar1 bedeli teminat 

Lira K. Lira K. 

10000 aded 500.-
450000 ,. ) 37 50 

-·ggz 50000 ,. ) Of:'Vl 
500000 

Saati 

14 

-·oove 

I - ~artnameleri mucibince satm almacak 10000 aded su altmda kulla
mlmaga mahsus elektrikli kapsiil ile 500000 aded 22 lik ( 5.6 M/M) 
uzun ve ktsa ni~an fi§egi ayn ayn ac;tk eksiltmiye konmu§t,ur. 

II - Mu~ammen bedelleri, muvakkat teminatlan hizalarmd.a gosterilmi~tir. 
III - Ekstltme 6/1/939 tarihine rasltyan cuma giini.i hizalarmda yazth sa

atlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo
nunda yap1lacakhr. 

IV - ~artnameler parastz olarak hergiin si:izii ge~en §Ubeden almabilecegi 
Bihi ni§an fi§egi niimuneleri de gi:iriilebilir. 

V - Isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9190 • 

1/NW 

I - ldaremizin Kutu fabrikast i~in §artnamesi mucibince satm almacak 
bir aded c Ofset ,. tab1 makinesi ve teferriiat1 kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu~tur. 

II - Mu~ammen bedeli ( 15000 ) lira ve muvakkat tem!natt ( 1125) Iirad.tr. 
III - Ekstltme 13/I/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabata~ta 

Levaztm ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - ~artnameler parastz olarak hergiin si:izii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fennt teklif mektublanm 

~~~~ giiniin~en bir hafta evveline kadar i:nhisarlar Umum Mi.idiirlii~ 
Tiitun Fabnkalar §Ubesine vermeleri, tekliflerinin kabuliinii muta
zammm vesika almalaz:1 l'lztrnd1r. 

VI - Mii~i.irlii teklif m~ubunu kanunt vesaikle 5 inci maddede yaztll 
vestka ve % 7,5 guvenme paras1 makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapall zarflarm eksiltme gijnii en ge~ 
saat 14 e kadar yukanda adt gec;en Komisyon Ba§kanbgma makbuz 
mukabilind.e verilmesi lazimdtr. ( 8633 ) -

Cinsi Miktar1 
Muhammen bedeli % 7,5 teminat Eksiltme 

Beheri Tutan saati 
L. K. L. K. L. K. 

Dosya dolabt 3 aded 150.- 450.- 33 75 15 
Boya levaz1m1 22 kalem -.- 400.- 30 - 15.30 
.. I - tdaremizin Yav§an tuzlas1 ic;in ~artnamesi mucibince yaptmlacak 
U!r aded d~sya oolabt ile Tekirdag ~arap fabrikast ic;in satm almaca~l ve 20/ 
10/938 ~ar~inde ~hale .edilecegi ilan edilen 22 kalem boya levaztmmm miif
redat hstes1 tavzih ed1lerek yeniden a~1k eksiltmiye konmu~tur 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlart hizalarmda goste
rilm~tir. 

III - Eksiltme 6/1/939 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda yaztll 
saatlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yaptlacakttr. 

IV - Sartname ve listeler parastz olarak hergiin sozii ge~:en §Ubeden 
almabilir. 

V - tstek~ilerin ~ksiltme i!rin tayin edilen gi.in ve saatlerqe % 7,5 gii
venme pa.;alarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9304 ) 

~ 

1 - $~rtname ye. niimunesi mu~i~ince satm ahnacagt ilan edilen (18.000) 
kilo ba§ t1p1 25/10/938 tanhmde ihal~ edilemediginden yeniden pa
zarltk usulile eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu (60) kuru~ hesabile (10 800) lira ve 
muvakkat teminab 810 liradtr. ' 

3 - Eksiltme 9/1/939 tar~~ine rasthyan pazartesi giini.i saat 14 te Kaba
ta~ta Levaztm ve Mubayaat §ubesindeki Ahm komisyonund.a yaptla
caktlr. 

4 - Sartnameler her giin paraSIZ olarak sozii gec;en ~ubeden almabilecegi 
gibi niimune de gi:iriilebilir. 

5 - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen 
paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en 
nur. 

giin ve saatte %7,5 giivenme 
komisyona gelmeleri ilan olu

(9513) 

1 - tdaremizin istanbul Ba§rniidurliigu binas1 ve ambarlarile levaz1m 
ve ~iibayaat §Ub.esi binas; a~a.sma §artname ve. resmi mucibince yaptmla
cak u~ aded dem1r camekan 1§1 kapah zarf usultle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Ke§if bedeli beheri 3912,97 lira hesabile 11738,91 lira ve muvakkat 
teminatt 881 lirad1r. 

3 - Eksiltme 16/l/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 16 da 
Kabata§ta Levaztm ve miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yaptla
cakttr. 

4 - ~artname ve resimler 59 kuru~ bedel mukabilinde i:nhisarlar Le
vaZim ve Miibayaat §Ubesin&m almabilir. 

5 -.. Eksilt.meye i§tirak etmek istiyenlerin diplomalt yiiksek miihendis 
veya yuksek rn1mar olmalan, olmadtklan takdirde ayni evsaf1 haiz bir mii

tehasslSl in§aat sonuna kadar daimi olarak i§ ba§mda bulunduracaklarmt noter
likten musaddak bir taahhiid kagtdile temin etmeleri ve bundan ba~ka 8~00 li
rahk bu gibi in§aat yapmt§ olduklanm gi:isterir vesaiki ihale giiniinden 8 
giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigu in~aat §Ubesine ibraz 
ed.erek aynca fenni ehliyet ve miinaka.saya i~tirak vesikast almalan Iaztrn· 
dtr. 

6 - Miihiirlii teklif mektubumt kanuni: vesaik ile 5 inci maddede ya
zth in§aat §Ubemizden almacak eksiltmeye i§tirak ve fenni ehliyet vesikast 
ve %7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapah zarflarm ihale gi.ini.i en gee; saat 15 e kadar yukanda 
adt ge~en komisyon ba§kanlt~ma makbuz mukabilinde verilmesi laztmdtr. 

(9514) 

KAPINIZ ONUNDEDiR I • 
ONU UZAKLA$TIRINIZ! 

Biraz NEllE ve Yahut Biraz AlES 
Hissettiniz • 

m1 

HiC DU$UNMEDEN 
BiR KA$E 

Hem GRiP'TEN Korur • Hem GRiPi 
ismine dikkat ediniz. 

Ge~irir 

PUORALAR 1 

Modas1"da 
Biiyiik bir tebeddiil 

Mubalagah cMakiyaj~ kalmadl 

CiLDE StiRtlLECEK GAYET 1NCE 
B!R PUDRA, TABU B!R G"''ZELL!K 
VER!R. 

Parisin §tk ve kibar kadmlar1, yeni bir 
moda meydana atrnt§lardtr. Onlar, bu
tiin giin zarfmda hi~ parlakltk izi ver
meksizin §eftali ~i~egi bir ten t~min e
den yeni bir pudra ke§fetmi§lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayi ipekli elekten ii~ defa 
ge~irilmi~ ve hakikaten krem kopiigii Ue 
kart~tlnlmt~ pudrad1r. -Franstz kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§tlrmalar ne
ticesinde elde ettlklerl bu en son usul
Tokalon miiessesesi tarafmdan imtiyaZI 
ahnmt~tlr. Tokalon pudras1, parlak bir 
buruna ve yagh manzarah bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMab bir ten temin ede
cektir. cFini Mah Tokalon pudrasm1 
kulland1gtmzda ne riizgar, ne yagmur . 
ne de ter, cildinizin giizelliginl bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi arttran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalon pudrasm1 isteyiniz ve kul
lammz. 

SUADiYE PLAJI 
Ydba~I gececsi 
Sabaha kadar 

~arab, yemek, muzik 
ve s1hht eglence ile 

3 Liradtr. 
Yemeksiz ko••somasyon da verilir. 

Dr. lhsan Sami ~ 

uksuruk ~urub~ .¥. 1 
Oksiiriik ve oefes darh~::.J~· 
maca ve klzatmk oksiirilklerl tc;in 
oek tesirli U§.cdtr. 

Berkes kullanabilir. 

Kanstzhk, kem•k hastahklara, dlmaa yorgunluklan lie 
vitamlnslzllkten doGma bUtUn zaytfllklara kar91 

KUVVET !;iURUBU 

ViT • 
I 

Her annenln bllmesl leap eden bir kuvvet 'urubudur. ~o· 
cuklarantza Vltalln kuvvet 'urubu vermekle onlan 

saalam, gUrbUz ve nef'ell yetl,tlrlrslnlz. 

ViTALiN KUVVET ~URUBU 
Mektep ~ltndakl gen~lerle emzlkll kadan vera lhtlyarla• 

ran hayati kudret ve kuvvetlerlnl art••••· 
INGILIZKANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Mudanya Belediyesinden : 
1-

2-
3-
4-

5-

Mudanyada Miitareke Mi.izesi binas1 kar§lSmdaki alanaa yaptlflhnaSl 
mukarrer amtm maketi mi.isabakaya konulmu§tur. 
Mi.isabaka 1 §ubat 1939 tarihinde nihayet bulacakttr. 
Amt i!;in tahsis olunan bedel 36000 liradtr. 
Miisabakaya i~tirak edecek heykeltra§lardan ( lOO zer lira ~amur pa .. 
ras1 baric ) birinciye 500 lira, ikinciye 300 lira, i.i~i.inciiye 200 lira mii
kafat verilecektir. 
Bu i§e aid evrak, fotograf ve planlan gormek ve fazla ma~Omat almalt 
istiyimlerin Giizel San'atlar ' Akademisi Direktorliigune miiracaatleri 
ilan olunur. ( 8786) 

Her nevi ~i~ekler ve ~i~ekli nebatlar, 
A~alya, Tav,an kulag1, Orchides, ye,n 

nebatat ve taze ~i~ekler. 
Beyoglu Istiklal caddesinde me~hur 

SAPUNCAKiS 
evinde bulabilirsiniz. 

Merkez HifzJssJhha 
.. . muesseses1 Ankara 

Satin alma komisyonQndanl 
1 - Miiessese kiitiibhanesine satm almacak 54 kalem teknik kitab ve mec

mua ac;tk ek~ltmeye konulrnu§tur. 
2 - Eksiltme 21/1/939 cumartesi giinii saat 11 de yap1lacakttr. 
3 - Muhammen bedel 1621 lira 10 kuru§ olup ilk teminat 121 lira 65 ku· 

ru§tur. 
4 - Eksiltme muessesede toplanan hususi: komisyonda yap1lacakt1r. 
5 - ~artname ve listeler Ankarada miiesseseden ve ::I:Itanbulda istanbul 

S1hhat Miidiirlugunden parastz temin edilir. (5322) (9506) 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 

ara Belediyesi imar Miidiirliigiinden : BUtUn senenizln aa•z ta dile ge~mesini istersenlz 

Biiyi.ik postane binaSI kalorifer dairesine yeniden ahnacak (3) u~: ade"d 
di:ikme demirden mamul kalorifer kazam kapalt zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu§tur. Eksiltme 17/1/939 salt giinli saat 14,30 da Biiylik postane binast 
birinci katta Pota Telgraf ve Telefon Miidiirlugi.incl.e toplanacak abm sattm 
kqmisyonunda yaptlacakttr. Ke§if bedeli 5862 lira 70 kuru§, muvakkat temi
nat 439 lira 70 kuru~tur. Eksiltmeye girmek istiyenl!,'!r 2490 numaralt art· 
ttrma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibraztna mecbm: olduklan ve
sikalarla ehliyet vsikasm1 ve fiat teklifini havi kapah ve miihiirlii zarf
lanm e.ksiltme §artnamesile mezkur kanunun tarifatl dairesinde haztrhya
rak 17/1/939 tarihinde saat 14 e kadar ko.misyon reisli~:'-e numaralt mak· 
buz mukabilinde verrni§ olmalan ve eksiltmeye i§ti;ak tc;m ehliyet vesikast 
almak laz1m geldiginden taliblerin referan!llarile diger vesikalarm1 bir isti· 
daya baghyarak eksiltmenin yaptlacagi tarihten en az 8 giin evvel Nafta 
Vekaletine tevdi ederek ehliyet vsikast almalan laz1mdtr. Vesika almtyan
lar bizzarur eksiltmeye giremiyecektir. Bu babdaki ke§if ve tasdikli §art
name, !<ah§rna giinlerind.e mezkur miidiirliik idari kalem levaztm ktsmm
dan paras1z almabilir. (9516) 

nkara ~ehri ve civart i~in tanzim edilen 1/10000 mikyash imar plll.m. 
/9874 No. ve 15/11/938 tarihli kararname ile icra Vekilleri Heyetince 
edilmi~ oldugu 1351 numarah kanunun 2 nci maddesine tevfikan ilan 

c 5192 ,. ( 9285 ) 

Belediyesinden : 
ehrin imar planlarmm tanzimi i§lerine aid talimatnamenin 25 nci 
esinde tarif olunan e~kal d.airesinde §ehrimizi garbdan ba~ltyarak 

ve cenubi: ~arkiye do~ru kateden umumi ana caddenin imar plam 
tlacakttr. $ekli hazm gi:isteren harita mevcuddur. Talib olan saHi.hi-

miitehassislarm Gerede Belediyesine miiracaatleri. ( 9459 ) ' 

YILBA!liNDA 
HACl BEK1R §ekeri yiyiniz. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiD 

Merkezi Bahcekapt. Subeleri Beyoglu 



·----~~------------~----~------------------------· 

Akdenizde vaziyet gergin 
Daladye'nin Tunus seyahati bahri 

niimayi~lere yol 

Yeni meb'us 

namzedleri ---

Sehrin •• • muzmtn 
' 

derdi 
[Ba~taraft 1 1ncl sahffedel 

[Ba~taraft 1 lnct sahifedel 30 numarah motris Yedikule yolunda 
ttsad miitehasslSl ~iikrii Kasabog- 4 » » » » 
lu, Kayseri saylavlJi];ma eski Deniz- 147 » » Bankalar caddesinde 
yollarJ Umum Miidiirii Sadeddin 
Serim, Samsun saylavbgma emekli 14 » » .$i§hanede 

[Ba§tarata 1 inci sahitede) I 
yanlar tarafmdan zaptedilecegi telkin 
edilmege ba§lanctt~hr. Adisababa • Ci
buti §imendifer yolu boyuna ve muhte~ 
lif yerlere konulan hoparlorlerle giinde 
birkac; kere propagandalar yap1lmakta· 
dtr. An1a~t1dtgma gore, ltalyan haz1r • 
hklan KnmlZl deniz ve Arab yanmada
sma kadar uzamaktadu. 

Paris Suvar'm yazd1gma gore, 1ta1· 
yanlar F rans1z Somali' si hududuna ka· 
labahk asker yig'ffii§hr. F ransxz Somalisi 
valisi hiikumete muracaat ederek orada· 
ki garnizonun kuvvetlendirilmesini iste • 
mi~tir. Libeiye' den harekd eden i ta1yan 
ktt' alan Kufra ve Ubena garnizonlarml 
kuvvetlendirecektir. Somali' deki F ranstz 
askerlerinin say1s1 yalmz 1500 diir. Fa
kat Franstz hiikfuneti Somali'yi deniz 
kuvvetlerile miidafaaya karar vermi~tir. 
Fransa hiikumeti 5000 asker daha gon
dermege karar vermi~tir. halyanlarm 
Habe§istan, Eritriye ve italyan Somali
sindeki bi.itiin kuvvetleri 370,000 dir. 
Bunlardan yirmi bini ita]yan, bini miis.
temleke askeri, digerleri de yerli asker
lerdir. 

Ordre gazetesi, $Oyle diyor: 
«Cemberlayn, Romaya Fransiz • ltal

yan meseleleri hakkmda gorli$mek icin 
gitmiyecektir. Mumaileyh, bir simsar gi·l 
bi hareket etmiyecegi gibi, ba~kasmm za· 
ranna yap1lacak !edakarhklarm comerd 
haberdsi de olmtyacakttr. !ngiltereyi her· 
$eyd.en evvel alakadar eden nokta, 1s • 
panya i~lerinin gidi~idir. Londraya ge • 
len son raporlara gore, ltalyanlann Ge • 
neral F ranko'ya gondermi$ oldugu tak· 
viye kttaati miktanmn 16 nisan itilafmm 
tasdikmdan mukaddem ~eri ahnmt$ go
nUiliiler miktarmdan <;ok fazla olmasma 
binaen lngilterenin bu husustaki alakast 
bi.iyiiktur.» 

Amiral Fahri Engin, Bursa saylav- 215 » » .$i§hanede 
hgma emekli Korgencral NacJ Tt- 138 » » Samatya yolunda 
naz, Antalya saylavhihna Ziraat 237 » » Lalelide 
Bankas1 Umum Miidiir muavini 

Bozulmu§lardJr. Bozulan arabalar, Cezmi Er<;in, Burdur saylavhgma 
Cumhur Ba~kanh~\'1 Genel Sekreteri T ramvay §irketini kontrola memur olan-
Hasan Rtza Soyak, izmir saylavh- lar tarafmdan hemen muayene edilmeden 
gma Dcvlet Sttras1 Reisi Re~a(l Mi- mensub olduklan depolara sevkedilmi§ 
maroglu, Siird saylavhgma Ziraat ve orada anzalarma merhem siiriilmi.i§-
Vekaleti miiste~an .Naki Bekmen, tiir. Ka~ giindiir halkm selameti namma 
Mugla saylavhgma lkhsad Vekale-
ti Deniz miiste~an Sadullah Giiney, rica ve temenni ettigimiz gibi bu arabalar, 
ltnkara saylavhgma N af1a Vekalcti derakab muayene edilmi§ olsalardi, bo-
miisteljari Arif Baytm, istanbul say- zuk olduklan meydana ~Ikacakti. 
lavhJhna emekli General Kaz1m 1 b ] B 1 d' · b stan u e e 1yes1, ara alarm her se· 
l{arabekir, Genba~kurca Parti nam- f 
zedi olarak onaylanrnJ~jtlr erde siipiiriiliip temizlenmesini emrct· 

Saym sec;icilere bildiri.r ve ilan e- mi~ti. Diin, buna imkan goriilememi§tir. 
derim. <;unkii, kumpanya tasarruf maksadile 

Paris 29 (Hususi) - Rejina Fa~ista 
gazetesi, F ransamn, Somali ve Cibuh • 
de bir i§i kalmadigim ve Cibuti'nin ltal
yan imparatorlugu uzerinde bir c;tban ol
dugunu ve c;tbanm temizlenmesi zamam 
goeldigini yazmast Pariste c;ok fena aksi 
tesir yapmt§tlr. italyanlar, Cibuti' deki 
F rans1zlann yakm zamanda denize do
kiilecegini saylemege ba~laml~tlr. 

Beynelmilel bir konlerans ma 
toplanacak ? 

Paris 29 (a.a.) - Bir~ok gazeteler. 
Londradan almt~ olduklan haberlere at· 
fen ita]yanm mutalebatmm ne olacagml 
yazmakta ve beynelmilel bir konferans 
akdedilmesi te~ebbiisiinden bahseylemek
tedirler. Bu konferansa Fransa, !ngilte· 
re, Almanya ve italya i~tirak edecek ve 
konferansta ltalyamn mutalebah miiza· 
kere edile<:ektir. 

Ordre ve Oeuvre gazeteleri, Cember· 
layn'in ikincikinun aymda Romaya ya· 
pacag1 syeahat esnasmda Mussolini ile 
FransiZ • ltalyan mesalini munaka~a et· 
miyecegini kat'! surette heyan et.rnekte-
dirler. 

Le Jour ve Figaro gazetelerinin Lon· 
dra muhabirleri, halyan mutalebattnm 
~unlardan ibaret olacagml beyan ediyor• 
Jar: 

I - T unusta mukim 1 tal:Yanlar kin 
muhtariyet statiisii, 

2 - ftalyamn Siivey~ kanaltnm ida· 
resine i~tiraki. 

3 - 1talyamn Adisabaha • Cibuti' 
demiryolunu satm almast. 

Bundan ba~ka Oeuvre gazetesi, Figa· 
ro'nun Berlin ve Le Journal'm Roma 
muhabirleri, !talyan mutalebatmm tetkiki 
i<;in bir dortler konferansmm i<;timaa da
veti ihtimalinden bahsetmektedirler. 

Figaro gazetesinin muhabiri ilave ed-
yor: 

«Yamesm1 Alman mehafili namtna 
soz soylemege salahiyettar olan bir zat, 
~u beyanatta bulunmu~tur: 

«- Her~ey, lngiliz nazirlarmin Ro
mada yapacaklan gorti$melere bagl:d1r. 
Fa kat 'eri bir itilaf elde etmek miimkiin 
degildir. Miinih konferanst gibi bir kon
ferans akdi ihtilafm halli i<;in en iyi <:a· 
re olahilir.» 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
<<Bonnet ile Phipps arasmdaki di.inkii 

gorU$me, Cemberlayn'in ikincikanunda 
Romaya ya'J)a<;aib seyahat hakkmda ce
reyan etmi~tir. 

Cemberlayn, her ne olursa olsun, 
Mussolini ile Franstz • ltalyan munase
batma miiteal1ik hi<;bir mesele hakkmda 
gorii*miyeoektir. M ussolini, ingiliz Ba$· 
vekiline Parisle Roma arasmda mutavas· 
stthk roliinii kabul ettirmek iimidini kat'i 
surette terketmi~tir.» 

ltalyan gazetelerinin ne~riyatr 
Roma, 29 (a.a.) - Yan resmi Gi

ornale d'I talia gazetesi, F rans1z • ital • 
yan miinasebetlerini tahlil ederek §oyle 
yaz1yor: 

«- T unus bir F ranstz topragt saytla
maz. Buras1 sadece Fransamn himayesi 
altma girmi§ bir memlekettir. Binaen~V 
leyh biitiin devletler ve bilhassa ltalya, 
bu himaye rejimi mevzuu bahsolunca 
hak iddia edebil.irler. Frans1z siyaseti Ak
denizdeki miivazeneyi bozmak tehlikesi
ni gostermektedir. Filhakika Fran sa T u
nustaki ltalyanlarm vaz,iyetini degi~tir· 
mege ~ah§tyor. Franstzlarm istedigi Tu
nustaki ltalyanlan F ranstzla§ttrarak or
tadan kaldtrmakh. ltalya butiin vas1ta • 
lara miiracaat ederek oradaki ftalyanla
nn imhasma mani olacakttr. Diger taraf
tan F ranstz devlet adamlan unutmama· 
hdtr ki, ltalya Tunus uzerindeki Fran· 
s1z himayeSiini ancak oradaki 1talyanla· 
rm haklanna kat'iyyen riayet edilmek 
,artile kabul etmi,ti. Halbuki Fransamn 
Tunusu ilhak yoluna girdigini mi.itahede 

ediyoruz.» 
Bahriye Naztrt Korsikaya gitti _ 
Paris, 29 (a.a.) - Bahriye Nazm 

Campin<;hi cumartesi giinii Toulon' a gi· 
derek oradan Suffren kruvazorii }le Kor· 
sikada Bastia•ya gec;ecektir. Campi,1chi, 
Bastia•da Ba§vekil Daladye'yi kar§tlaya· 
cak ve bilahare yeniden Toulon·a done
cektir. Ba§vekil Daladye'ye refakat ede
cek olan filo, F och ve Colbert kruvazor· 
lerile \1.(; destroyerden terekkub edecektir. 
Fransa (;emberlayn'zn tava,.utu.lu 

istemiyor 
Londra, 29 (Hususl) - Londradaki 

Franstz maslahatgi.izan buglln Hariciye 
Nezaretine giderek, ltalyan • FranSJZ an• 
la§masmm feshine dair ltalya taralindan 
verilen nota hakkmda izahat vermi§tir. 
Franstz maslahatgiizan, Franstz hiiku • 
metinin cevabi notasmm suretini lngilte• 
re Hariciye N ezaretine tevdi ederek, 
F ransanm ltalyan taleblerini yalmz iki 
devleti alakadar eden bir mesele telak
ki ettigini ve <;emberlay'nin Romada bu 
hususta tavassutta bulunmasm1 arzu et
medigini bildirmi§tir. 

J apon kabinesinde tebeddii- Man~u hiikumeti Sovyetlere 
lit yapdacak nota verdi 

Tokyo 29 (a.a.) - Prens Konoye, fm
pa~atorla gorii§tlikten sonra Miihrii • 
has Lordu, meclisi has reisi V'e diger 
miimtaz siyasi zevatla gorii§mii§tli.r. Bu 
gorii§meler hakkmda her nekadar hi~ 
bir ;;ey tera§§Uh etmemi§se de, bunlarm 
§arki Asyada yeni bir nizam ihdasma 
matuf cmilli siyasetl€r takibinh teshil 
i~in kabineyi takviye etmenin bir mu
kaddemesini te§kil etmekte oldugu tab
min edilmektedir. 

Mabedlerdeki efya 
Tokyo 29 (a.a.) - Japonyamn 73,000 

Budist mabedi biitiin vazolanm, §am -
danlanm ve diger kaplanm, harb leva
Zlml yap1lmak iizere Harbiye N ezare -
tine teberru etmi§tir. 

<;in- Japon harbinde cHenier 
Tchoungking 29 (a.a.) - Koumin -

tang'm kongresinde Mare§al Tchiang -
kai - Chek, <;inin kendi miilki veya ida
ri tamamiyetine riayet etmiyen sulh 
§artlarml kabul edemiyecegi gibi Mil • 
letler Cemiyeti mukavelenamesi ve ya
yut dokuz devlet muahedesi ahkamma 
muhalif olan sulh §artlanm da kabul e
demiyecegini soylemi§tir. 

Mare§al, muhasematm bidayetinden -
heri <;in1ilcrin 300,000 i maktul olmak 
ii?;ere 850,000 zayiat vermi~ oldugunu, 
Japonlarm zayiatmm ise 650,000 e balig 
bulurdugunu ilave etmi§tir. 

Tokyo 29 (a.a.) - Domei ajansmm 
Hsingking'den bildirdigine gore, Man
~u hiikumeti, Harbindeki ba§konsolosu 
vas1tasile, Sovyet hiikumetine bir nota 
vermi~ ve Sovyet makamlarmdan, §i -
mali Mancurya demiryolu hisse sened
lerinin halen elinde tuttugu miktarm 
Manqu hiikumetine verilmesini istemi§· 
tir. Bu taleb ManGuryamn verecegi son 
senelik taksid miktarmm tespitini ko
layla§tlracaktlr. Nota, ayni zamanda, 
bahk aVI etrafmda Sovyetler Birligile 
Japonya arasmda yap1lan gorii§meler
de, bu bahk aVI i§ile hic;bir alakas1 ol -
m1yan bu mesel'enin Sovyet hiikumeti 
tarafmdan ileri siiriilmii§ oldugundan 
dolay1 teessiif -etmektedir. 

Japonuyada casusluk 
Tokio 29 (a.a.) - Domei ajansmm 

teblig ettigine gore, Harbiye N ezareti 
idare ~ubesi reisi General Ma§;jiri He 
dJger bir albay ve bir binba~1 donanma
ya aid bir~ok vesaikin ortadan kaybol -
mast iizterine tevkif edilmi~lerdir. 

Ayan meclisinde bir oliim 
Briiksel, 29 (a.a.) - Rexist Ayan

dan Rhodius, diin Ayan Meclisinde bir 
nutuk soylerken birdenbire dii~iip bayll· 
ml§ ve yap1lan biitiin ttbbi ihtimamlara 
ragmen bira1. sonra olmii~tiir. Ayan Mec
lisinin celsesi tatil edilmi§tir. 

C. H.P. Gene! Ba~kan vekili mlinteha istasyonlardaki siipiiriici.ileri kal-

CELliv~~~ AR dtrmt~tlr. Siiptiriici.i yalmz birka~ yerde 
------------.-;;.;....: vard1r; Tiinelde yoktur, Harbiyede yok

tur, Ma~kada yoktur, Kurtulu§ta yok-Y eni milli hamlemiz: 
Koy kalkinmasi 

[Ba§makaleden devam] 

den biri olarak istihsali iyile§tirerek ~o
galtmakhgtmtz ve <;e§idlendirrnekligimiz 
laz1m gelmektedir. Koylii kendisine te· 
min olunan kolayhklarla §imdikine nis· 
betle daha iyi ve daha c;ok istihsal yaptlgt 
zaman §ahsl ve aiievl hayatmda §imdiki
ne nisbetle elbette daha refahh seviyeye 
c;tkacak ve hie; §iiphesiz i~timaan da yiik
seimege imkan buiacaktir. Ele alman bii
yiik clava budur, ki pefderpey hallolun
mast sistematik bir programm uzun y11lar 
devammca hi~ ara verilmeksizin ve hie; 

usantlmakstzm harfiyyen tatbikma bagh· 
dtr. Uzun ve devamh c;ah§ma istiyen bu 
i§te her ytl §Urada veya burada temin o
lunacak her muvaffakiyet ad1m1 bize ye· 
ni ~ah§ma hamleleri ic;in §evk kaynag1 0 -

Iacakttr. 

Kongrenin verecegi karariarin neler· 
den ibaret olacagm1 yann gorecegiz. Sim· 
diden bir noktayt hepimizin iyi 'bilmekli· 
gimiz lazJmdtr ki umum1 ifade ile zirai 
tslahatm neticesi olacak olan koy kalkm
masi sihirli bir hareketie bugiinden yarma 
tahakkuk ediverecek i§Ierden degildir. 
Her y1l hirer miktanm temin ede ede bu 
i§te uzun ve ~ok c;ah§maga mecbur oldu
gumuzu ve ugrunda maddt. Jill&Jlevi bU
yuk fedakariiklar ihtiyar ecfecegimizi 
§imdiden hepimiz kafalanm1za yerle§tir
mi§ bulunmahyiz. Memnun olahm ki 
hiikumetimiz bu biiyiik davay1 azimle, 
ciddiyetle ele almaga karar verrni~tir. 
Bu ba§langic, sonuncun muvaffakiyeti 
i~in bize biiyiik teminat te§kil eder. 

1dealimiz §udur: Her Tiirk koyliisii
niin evi huzur ve refahla bezenmit §en 
bir yuva, her Tiirk koyii cennetten bir 
parc;a saytlacak kadar giizel bir oba ol· 
malrd1r. Bunlann tevakkuf ettigi §artlar 
oyle samiabilecegi kadar kolay degildir. 
Fakat hiikumet ve millet bunun boyle ol
masmt temine karar vermekte ittifak edin
ce taraf taraf ve yava§ yava§ tahakkuk 
edip gelecek de olsa neticenin behemehal 
miispet ~tkacagmdan emin olabiliriz. 

Parti kurultaymda istikbale emniyetle 
bakan bir arkada§tmtz Turk niifusunun 
bir nesil z'"rfmda alabilecegi mesafeye 
i§aret ederek otuz k1rk ytl ic;inde en a§agt 
otuz milyonluk bir memleket haline ink1· 
lab edebilecegimizden bahsetti. Biz ilave 
edelim ki son kongre ile ele alman dava

nm bir~ok biiyuk neticelerinden biri de 
i§te bu nufus arhml §eklinde tecelli ede
cektir. Hulasa koy kalkmmasJ milli dava
larimlZln en biiyiiklerinden biridir, ve i§te 
biz onu btitiin hiikumet ve milletc;e kendi
mize yeni bir mill! hamle mevzuu ittihaz 
etmi§ bulunuyoruz. 

YUNUS NADI 

--~··· .. ·-
Suriyede galeyan 

<Ba$tarat• 1 tnct sahttede) 

diye bdar Suriyeye kar~1 takib ettigi si
yaseti degi~tirmesi laZim geldigini ve Su
riyenin d.e F ransaya kar~t olan siyasetini 
degi§tirmek mecburyetinde kalabi1ecegi
n1 beyan ederek diyor ki: 

Suriye bundan boyle ne siyasi entri • 
kalara ne de herhangi hir ecnebi tahak
ktimiine katlanamaz. F ransa Suriyeyi 
dii~manlarla birle~mek iizere F ransanm 

ba~ma bir felaket gelmesini istemege sev
ketmemelldir. Bup;iin Suriyede hUrriyet 

bayraibm a<;maga hazu binlerce ve bin
lerce gene vardtr. -···-Alman lkbsad Naz1r1 Lon

draya gidiyor 
Londra 22 (a.a.) - Financial Times 

gazetesi, yeni sene ba§langtcmda Alman 
ikhsad N aztn F unk'un ticari meseleleri 
miizaMre etmek iizere Londrayt ziyareti 
hakkmda yaptlmakta olan gorii§melerin 
miisaid bir surette ilerlemekte oldugunu 
yazmaktad1r-

tur, Bah~ekaptda yoktur, EminonUnde 
yoktur, Beyaz1dda yoktur, T opkaptda 
yoktur, Y edikulede yoktur, Edirnekap1-
da yoktur ve onun i~in arabalar da pistir. 

Allah saklasm, feci bir kazaya sebebi
yet vermesi muhtemel olan tramvay an
zaianna kar§t almacak ilci tedbir vard1r. 
Bu iki tedbiri bir daha tekrarhyoruz: 

1 - Bozulan arabalarm i§ten anlar 
miihendisler tarafmdan bozulduklan yer· 
de veya sevkedildikleri depoda hemen 
muayene edilmesi. 

2 - 1hmal ve dikkatsizlik neticesi, 
ba§kasmm mahm ve camm tehlikeye ko
yacak surette hareket edenleri zahtta, 
haklarmda muamele yaptlmak iizere ciir· 
mii me§hud mahkemesine sevektmekle 
mUkelleftir. Bu kanuni miieyyidenin yol· 
da bozulan arabalardan dolay1 T ramvay 
kumpanyast hakkmd tatbik olunmst. 

Bu iki tedbir yaptlm~d~k~a tramvay a
rabalan, goriiniir kaza halinde Istanbul 
caddelerinde dola§Ip duracaklardtr. 

*** 
DUn Tramvay §iketinde §oyle bir mu-

havereye ~ahid olunmu§tur: 

Tramvay kumpanyasmi kontrola me • 
mur zevattan biri, kumpanyamn ba§ mii· 
hendisi, miidiir muavini ve tamir atolye· 
Jeri §efi Blantar' a: 

- Tramvay arabalartnm arrzalan ~o
gahyor. Gazeteler tiddetli ne§riyat yap1· 
yorlar. Bu anzalan esash surette ve biran 
evvel tamir etmeniz laztmdtr; demi§, 

Blantar da §U cevab1 vermi§tir: 

- Y ede'k pa~alar sipari§ ettik, ya
kmda gelecektir. 

Fakat Blan~ar'm bir saat sonra, tami
rat i§lerile alakadar teflerden birine §U 

sozleri soyledigi ititilmittir: 

- l§i oluruna baglaymtz ve arabalari 
mevcudla tamir ediniz. 

Eger. depolarda yedek par~alar dolu 
olsayd1, bu emre bir diyecegimiz yoktu 
amma, ka~ zamandtr yazdtgnmz gibi, 
tramvay depolarmda muhtelif tamirat 
i~¥in liizumu olan malzeme ya hie; yoktur, 
yahud da yok denilecek kadar azdtr. 

*** 
Aksaray deposunda bir vatmanin, bir 

arkada~ma frenler tutmuyor, dedigi i~in, 
T ramvay §irketini kontrola memur zevat~ 

tan birinin ihbar ve §ikayeti iizerine §ir· 
ket~e cezalandmldtgmt yazmt§hk. Kum

panya, evvela, bu vatmam biisbiitiin <;1-
karmagt dii§Unmii§, fakat ne§riyabmiz li· 
zerine ricat ederek adamcagtza ii~ giin i§

ten menetmek ve bir de «son ihtar ceza
SI» vermekle iktifa etmi§tir. Vatmana i~ 
verilmittir. 

-~• e~t+-t+ --
c;ek hiikumetinin bir 

te§ebbiisii 
Prag, 29 (a.a.) - Ne§redilen resmi 

bir tebligde <;ekoslovak hiikumetinin B :1-

dape§tedeki maslahatgiizan vasttasile, e
kalliyetlerin kar§thkh olarak himayesine 
aid bulunan Viyana karanmn be§inci ftk· 
ras1 ve 25 kanunuevvelde Sur any' de vu

ku bulup <;ekoslovakyada el'im bir tesir 
basil eden hadiseler iizerine Macar hiiku• 
metinin bu gibi hadiseleri ara§tirmadigml 

ve bu gibi hadiselerin mUtekabilen ol
mak ~artile tekerriir etmemesi ic;in elin· 

den geleni yapacagm1 beyan etmi§ oldu
gu bildirilmektedir. 

Diinya sulh konferans1 top
lanmak isteniyor 

Va§ington, 29 (a.a.) - «Milli Sulh 
Konferanst» nm bir murahhas heyeti, diin 
Cumhur Reisi Ruzvelt'i ziyaret etmi~tir. 
Heyet, ikbisadi ve asker! silahstZlanma 
i~in bir diinya konferansm1 toplanbya da
vet hususunda onayak olmasm1 Cumhur 
Reisinden rica etmi§tir. Bu sulh te§kilatr~ 
mn reisi bulunan Nevin Sayre, terbiye, .::lin 
ve i§ aleminin maruf §ahsiyetlerinden se
kiz yiiziiniin imzasm1 ta§tyan bir beyan· 
nameyi Ruzvelt' e tevdi etmi§tir. 

-------- ·~-~·---

Ziraat kalktnma kongres: 
bu ak§am kapantyor 

Komisyonlar, diin gece ge~ vakte kadar ~ah,aral 
kongrede miizakere edilecek raporlar1 haz1rladda 

Ankara 29 (Telefonla) - Birinci lerin grup grup geceleri toplamp kong1 
Koy ve Ziraat Kalkmma kongresi ko ·1 dolay1sile haztrlanmt§ ne§riyah okutan 
misyonlan, bugiin de sabahtan itibaren mUtalealanm tesbit etmeleri ve bunla 
gece ge~ vakte kadar <;ah~arak miihim toplanhlarda ileri sUrmeleridir. 
kararlar alml$lardu. Ziraat Vekili, muh- Vekil koylii hayatmdan misaller ala 
telif komisyonlara i~tirakle tetkik edi len rak dagmtk ve te§kilatstz' koyliiniin ken 
meseleler iizerinde izahat vermi tir. Ko- ba§ma ah§veri§teki kaytblanm, buna m 
misyonlar biitUn gece yarmki kongre kabil yapdmas1 dii§iiniilen ve bugiinl 
umuml heyetinde okunacak olan rapor· kooperatif te§kilatma daha c;ok ameli 
lanm haztrlamakla me~gul oldular. U. sade olan birliklerin getirecegi faydali 
mu!Di heyet yann sabah toplanacakt;r. bir bir koyliiniin anhyacag1 §ekilde iz1 

Ilk celseye koylii Ahmed riyaset ede· etti. 

cektir. Vekil, tam bir koylii gibi konu§uyoJ 
Biiti.in komisyonlann raporlan ayn du. Havaya ah§an koyliiler biitiin derd. 

ayn okunacaktu. Bundan sonra murah· Ierini bir bir doktiiler ve Vekil hepsr 
hasiar soz alacaklardir. Miinaka$a1ardan ayn ayn mukni cevablar verdi. 
sonra meseleler temenni mahiyetindeki Biitlin dileklerin ve derdlerin yah 
kararlara haglanacak ve kongre Ziraat 

bu kongrede tamamen tesbit edilmi§ 1 
Vekilinin bir nutkile kapanacaktu. 

madigtnl ileride ayn ayn mevzi'i ve roes 
Kongreye gelmi~ olan murahhaslar -

dan birka(:I bu ak~am Ankara radyosu- ki kongreler de yaptlacagml soyledi. K· 
nun ziraat saatinde soz alarak konferanS· liiler kii~iik kredi vaziyetinden de §ika~4 
lar verdiler. ettiler. Bunun iizerine Vekil «Akbani 

Ziraat Vekilinin izahatl yolile bunun nastl ha1ledilecegini izah e 
ti. Koyliilerin mii§terek ve bi.iyiik arz111 

Ankara 29 (Telefonla) - Z iraat 1 
kongresinin muhtelif komisyonlannda i§· larmdan biri de noniinii gorme~ti. v~l 
lerini bitiren azalar bugiin ogleden sonra arzunun miitekabil oldugunu, lnoniir.,8 

Ziraat Vekaletinde toplanarak kongrc de onlan gormek istedigini soyledi. '\i 

ne§riyatlm alamamt§ azaya ne§riyat temi- Bugiinkii ziyalet 
ni ic;in Vekile miiracaat ettiler. Kongre Ziraat Vekili F aik Kurdoglu, ko~ . 
a~tlahdanberi daima biiyiik bir koylii ka- murahhaslar ~refine yarm Z iraat En1~ 
labahgile dolu olan Ziraat Vekaleti tiisiinde bir ogle ziyafeti verece\: 
koridorlan, dUn biisbiitiin kalabahk bir Murahhaslardan hir k1sm1 Enstitiide. • 
manzara almt§h. Z iraat Vekili gelenleri k1sm1 da muhtelif hanlarda yatmakta 
konferans salonunda tophyarak her biri- dugundan kendilerine davetiyeleri g 
nin sua1lerine ayn ayn cevablar verdi. derildi. Y annki listede <;orba, sog~ 
K oylii bilhassa yaytm te§kilatile alaka • yahni, bulgur pilavt, baklava ve me~ 
dar olmakta ve bu te§kilatla birlikte der· vard1r. kki olarak <;iftlik ayram ve 
pi§ edilmi§ olan koylii birliklerinin tatbik ztlaym madensulan bulundurulacak 

§ekli hakkmda izahat istemekte idiler. En Z iraat Vekili koyliilerin sofrasmda Y 
ziyade dikkate §ayan §ey bilhassa koylii- mek yiyecektir. 

Cumhur Reisimiz 
[ Bastaratt 1 fnct saht1ede1 

Her iki yeni Vekil, saat 11 de Ba§ove

kil Celal Sayan makammda ziyaret et -
tiler. Ba§vekilimiz, yeni lkttsad Vekilile 

birlikte lkttsad Vekaletine gitti. Burada 
Vekalet erkaru yeni Vekile takdim edil
di. 

M aaril V ekilimiz 
Y eni Maarif Vekilimiz Hasan Ali 

Yiicel, 1stanbulda 1897 senesinde dog· 
mu§tur. Vefa Sultanisinden ve Istanbul 
Oniversitesi Edebiyat F akiiltesi Felsefe 
~ubesinden mezundur. lzmir Muallim 
mektebi, Kuleli Asker! lisesi, 1stanbul 

Erkek lisesi. Galatasaray lisesi eckbiyat 
ve felsefe muaUimliklerinde bulunduk • 
tan sonra Maarif Vekaleti Umum Mi.i • 

fetti~ligine tayin edilmi~tir. B ir miiddet 
Gazi T erbiye Enstitiisii ve Orta T edri· 
sat Umum Miidiirlugiinii Ha eden Ha-

san Ali Yiicel 1935 senesinde C. H. P. 
namzedi olarak izmir meb'usluguna se
c;ilmi~tir. 

Tiirk Dili T etkik cemiyeti merkez he· 
yeti, C. H. P. Genyonkurul iiyeliklerini 

senelerdenberi ifa etmektedir. 

E ski ve yeni muhtelif gazete ve mec· 
mualardaki yaz1lanndan ba~ka kitab ~ek-

linde bir<;ok eserleri vardtr. Turk edebi· 

yah nUmuneleri. Ruhiyat alfabesi, Man· 
tJk, Mevlananm rubaileri, «Tiirkiyede 

orta tedrisat>>, Geothe'nin hayatma aid 

olan Bir Dehanm romam, Fransada tef

ti§ te~kilatt, TUrk edebiyatma bir bakt§, 
Donen ses, Pazartesi musahabeleri bun
lardan bir ka<;tdu. 

Y1Hardanberi U lus gaz~tesine degerli 
yaz1 yard1mlannda bulunan yeni Maatif 
Vekilimiz, maarif<;ilik slfatt yanmda kty-

iifCumhuriyet"l 

Edirne yolunda ifleyen otobiisl 
Liileburgazda, 1slm ve adresl bizde m 

fuz bir okuyucumuzdan ald1~1m1z bir n 
tubda. deniliyor ki: c.i:stanbul - LiilebUJ 
arasmdaki yol Zinclrllkuyu yolundan 
ha feci vaziyet alm~ttr. Burada gun 1 
mez kl otobti.sler devr1Up blrka~ insan 
mesln. Fakat vak'alar klrda. eereyan e' 
1~1n kimsenin haberi olmuyor. Bu ara<U 
liyen otobil.slerden maada (lstanbulla 
talea. Silivrl, Tekirdag, Klrklarell, Edt 
arasmda 1~11yen otoblislerin yapt1g1 It< 
lardan haberdar olmuyoruz. Bu •kazatil 
sebeb baz1 §Oforlerin dlkkats1z ve Ia~. 
olmalandtr. Bununla. beraber bu otob 
lerln hemen €k.ser1sinln de~U ooyle t 

yo!Jarda, kiSa yollarda bile i~lemiyecek 
dar kohne olmas1dtr. Gene baz1 otobi 
beledlye tara!mdan ~lemekten mem 
m~. Buna mukabll sahiblerl taraftrne 
kontrolsuz olan bu arada ~lemeye tren 
edilmi§tir. c: 

§oforler seyriisefer ~izamnamesine : 0 : 

km h areket ederler. I~indekllerl h1~ 11a 
yarlar. Virajlarda. stiratle donerler. L,r 
balar1 ya. bozuktur, yahud zifirl kanf Il 

olmadan yakmazlar. §oforftn ontindek\e 
atlel'in ve kaptlarm hepsl bozuktur. _ es 

I 
21 1nc1 ~ar~amba gtinti ~ofortin yanmd' · 
turan reflkam, ka.pmm bozuk olma.s: 
virajda sert donillmesi ytizftnden ye: 
yuvarlanm1.4 ve her taraf1 yaralar 1~ 
kalmt§, Allah esirgemi~, oltimden kur1 mi 
mu§tur. Baz1 gtinler otobiisler yollarda ec 
zulur. i~indekiler yollarda 4 - 5 saat kn . 
lar. Mtiteaddid defalar bu yoldan gidip · 
dim. Hi~blr memur bunlarl kontrol et.1t di. Bir defa. dahl bunlar1 kontrol eden 1 1 

rUsefer memurW1a rasgelmedim. Bu h t 
ta. aHlkadarla.rm nazart dikkatini cene 
men1zl rica ederlm.:. 94~ 

lzmit orta mektebinde ki~a,.,_ 
yok mu? 

izmlt ortamektebi son smtf ingillzee 
besi talebelerl na.mma ald1~umz bir ~ 
tubda deniliyor ki: , 

cMektebimiz at;tlall U\l ay oldu. ik 
sonra mualli:tn geldl, fakat kitablanmlZ~ 
niiz gelmedl. Kitab.siZ ders takib edendn 
ruz. Bu vazlyet kaqiSmda biz nasll m2/9 
han vereblllrizh • 

Kayrb aranryor • 
Qankmnm Ktz1lsin ki:iytinde Hatib l 

larmdan ytizba.§l mutekaidlerinden E" 
H iisnii <;aklr Hop a' da 1892 ythnda mahdumla.rl Osman, Abdurrahman" 

metli bir gazeteci hiiviyeti de ta~tmakta· 
dn. Kendisine her i$inde oldugu gibi Ve
killiginde de biiyiik ba~anlar dileriz. 

lktrsad Vekilimiz 

dogmu~tur. Miilkiye mektebinden mezun karde§ bundan on be~ sene evvel baba• 
nm vefatile istanbula gelmi~ler ve bir• 

olduktan sonra Gazi Aymtab ve Ordu ha Qankmya di:inmenili!lerdir. Bu iki , 
valiliklerinde ve bi~ok diger idari vazi- de§in nerede bulunduklanm bilenler • 
felerde hulunan Hiisnii Caktr, fnhisarlar saniyet namma a§agtdaki adrese blldb• 

lerlnl rica eyleriz. 
Umum Miidiirliigiini.in te~kilinde bu va• Yediktle - K azltge$me 106 num" 
zifeye getirilmi~ ve gerek bu miiessesenin kahve vasttasile ktz karde$i Sevi'• 

kurulu~unda gerekse bugiinkii tekamii • ( ___ Y_E_N_l_E_S_E_R_L_E_R_--n: 
lUnde degerli hizmetler ifa e ttikten sonra 

1935 y1lmda C. H . P. nin izmir namze
di olarak Biiyijk Millet Meclisine aza 
se<;ilmi~tir. 

Yeni lknsad Vekilimiz meb'usluga se

~ildig1 gUnlerden biraz sonra C. H. P. 

Genyonkurulu azah~hna da intihab olun· 

mu~tur. Son biiyiik kurultay toplanhsm· 

da tekrar Genyonkurula sec;ilmi~tir. 
Degerli bir idareci ve maliyeci olan 

lkttsad Vekilimize yeni vazifesinde mu
vaffakiyetler dileriz. 

Mehmed Akif an 

Veteriner Faktiltesi Talebe cemiyet1~ ~ 
rafmodan, biiytik ~air Mehmed Akifln fllll 
i:iltim yth dolayLSile blr eser ne~red1lm{1 : 

Btiytik ~a1r1n eserlerinden, hayatmdan (9• 
his olan bu kitab on kur~ fiatla .sattlD 
tadtr. 

Togo Albiimii ·e 
ver 

Karikatiiri.st Togo tarafmdan her . 
yllba§mda ~lkanlmakta olan albtimtinlmt 
senesi ntishast da t;tkmt~tlr. !ri 

Ytizlerce karikatiirden miirekkeb olaJ (9· 
nilsha, kendi janrinde senenin en gtize 
eseridir. Fiatt 1 liradtr. 
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1939 Yllba$1nl kutlulamaga 
haz1 an1yormusunuz ? 

lnhisarlar idaresi taraftndan sattlan 

rans z en~e 

Fiatlar1 (MUdafaa vergisi dahil) 

575 indirilmi$tir 
$imdiden tedarik ediniz. 

Aks•rtr, aks1nr, aks1nrs1mz · 
' 

gec;er gibi olurken yeniden geri gelir. 

• 
l~te • lp 

boyle ba~lar! 

Vakit ger;irmeden grip, sogukalgmhgr ve agr1Tara 

kar!?l emniyetli ,ilac;: A S P i R ' N alm1z! 

lsrarla 

isteyiniz f 
Aspirin'in tesirli ve hakiki oldugunu EB markas1 garanti eder. 

Satmalrrken d•!imda ve tabletlerin ustunde 

EB markas~nrn bulunmasma dikkat ediniz. 

tasaray Lisesi Artbrma ve 

Ba~kanbgtndan: Eksiltme 
Tahmin ilk 

F. teminati 
K. s. L. K. 
49 75 52 

6 
:> 4 
,. 2 110 

" 3 

34 63 75 

18 75 41 63 
18 25 

Komisyonu 

ihale gun ve tarihi 

9/1/939 pazartesi 
saat 14,30 da 

" " " 
" " " 
" " 

,. 

" " " 
• 15 " 

" " 
,. 

Kay1s1 
c Malatya ~ekirdekli ,. 

Portakal 

Mardalina 

64 liik 
80 lik 

100 liik 

Tahan helvasr 

Kuru iizlim (~ckirdeksiz) 
,. ,. ( Rezaki) 

Galatasaray Lisesine liizum olan miktan, ilk teminah ve ihale giin ve 
yukar~da yazrh yiyeceklcrin Beyoglunda istiklal caddesind.e 349 

binamn i.ist kahnda Liscler Muhasebcciliginde Artbrma v Eksilt-
K n.rni~"rm aGik eksiltmesi yaprlacaktir. 
'""'""'"''""Lin !?artnamesini gormek i.izere Okul idaresine ve Ticaret Oda

yeni sene vesika ve teminat makbuzlarilc belli giin ve saatte Komis
gelm~leri. .( 9303 ) 

I 

SUMER BANK 
Gemlik Sungipek F abrikas1 Miidiirliigiinden : 
1 - Fabrikam1za : LAakal 'Oct sene bilfiil buyiik kazanlarda ustahk yap• 

Ml§ veya kazan teferruatmm tamiratrnx yapabilecek iktidarda 

Bir Kazan ustas1 ahnacakt1r 
Taliplerin evrakx musbitelerile birlikte bizzat Fabrika Mudurlugii
giine milracaatlari. 

2 - Fabrikam1~a: en az UC( sene motor ve elektrik tesisatmda C(ah§IDl§ 
ve yalmz ba§ma tamirat ve tesisat yapab1lecek iktidan haiz 

Bir Montor ahnacakt1r 
Taliplerin evraki musbitelerile birlikie bizzat tabrika mudurluj!;ii
ne miiracaatlarL 

Dahiliye Vekaletinden : 
Bunyan kasabasmm 90 hektarhk klsmmm halihaZir haritalarile bunu 

muhat 300 metrelik k1sm1 ile 150 hektara varan sahanm yalmz 1/2000 lik 
miinhanili haritasmm yeniden ahrm i§i kapah zarf usulile eksiltmiye ~rka
nlrm!?hr 

I§in maktu bedeli 2500 liradrr. 
Eksiltme 11 ]kincikanun 939 ~ar§amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi

liye Vekalcti binasmda toplanacak olan Belediyeler imar Heietinde ya
pllacaktlr. 

Muvakkat teminat 187.50 liraCJ.r. 
~artnameler bil'abedel Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden alma

bilir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat ona kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma B. 1. H. Fen !?efligine verilmi§ veya posta ile bu saate kadar gi:in
derilmi!? olmas1 laz1mdir. c 5258,. ( 9425) 

ungipek Sall$1 
1.- Fabrikamtzm ilk tecriibe i,letme devresine aid Standard 

tipte olmtyan 120/36 ve 300/75 denyede 1 kiloluk konik 
bobin ve 70 gramhk !tile halindeki sungipekleri dun bir fi
atla sattlacakhr. 

2. -Normal ~ah,ma devremize aid 120/36 denyede 1 kiloluk 
konik bobin ve 70 gramltk ~ile halinde muhtelif kalite 
sungipek mamulabmiz normal piyasa fiatlarile sablacaktu. 
Taliblerin Gemlik Sungipek fabrikast miidiirliigiine miira
caat elmeleri. 

Dahiliye V ekaletinden: 
Eski~ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihazrr haritalan iize

rinde yap1lacak tashihat ile gayrimeskO.n sahadan 120 hektarhk bir k1smmm 
yeniden haritasmm ahm1 ve !?ehrin umumi vaziyetini ve civanm gosteren 
1100 hektara balig olan sahamn 1/5000 Hk takeometrik haritasmm ahm1 i~i 
kapah zarf usulile eksiltmiye ~lkanlmi§br. 

i~in maktu bedeli 7250 lirad1r. 
Eksiltme 11 ]kincikanun 939 Gar~amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi

liye Vekaleti binasmda toplanacak olan Belediyeler !mar Heyetinde ya
ptlacakbr. 

Muvakkat temi.natl 544 lirad1r. 
$artnameler biliibedel. Belediyeler Bankas1mn ikinci katmda bt•:unan 

Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden almabilir. 
Tekliflerin tayin edilen glinde saat ona kadar ~ 

veya posta ile bu saate kadar gi:inderilmi:;~ oh-

. . 
<ine verilmi!? 
'·?r~ · (9427) 

sr1 ve mOl!..evver ze~at 

Y•lba$1 hedlyesL ola.rak blr 

B lt,~.kepll ~aleful 
\:· 1 .., ltakdi_r.rn ederlerl 

~ekli' haricisinln '$1'1<-J 
~ ,...... .. 

li~i ve ltln~h ,meka-
nizmast sayeslnde 
k1ymettar ve mak· 
but blr! hedi. Y_E\ 
·yerine gecer. 

Montblanc kaleml lie 
ya11 yaz.malu 
bir zewktir .. 

• Bi~'ierc•·~ fzevatt~ rt'Stl-
• ,- I f•de ettljjl, bu • 'kalemln 

faydalar1 hakkrnda ltafsllat 
1 

vermeslni\ ~lrtas•yeclnlzden 
lsteyiniz. 

En orijinal hediy-elllc, i~inde blr MONTBLANC kur,un kalem 
ve blr MONTBLANC mUrekkepli lcalem bulunan,.derlden 

n ekler ~iliUi slk b.Lf .... k,!!ludu.!ii·- • 

BiiyUk ktrtasiye"'magai:atarinda satlhr. Tafsil4t ~ 
Beyoglunda istikhll cad. 337 QITURi BiRADERLER. 

Dahiliye V ekaletinden : 
Ermenak kasabasmm 200 hektarhk k1smmm halihaZir haritasile bunu 

muhat 150 metrelik krsm1 ile azami 250 hektara varan sahamn 1/4000 lik 
umumi baritasmm yenidcn ahmr i~i kapah zarf usulile eksiltmiye ~rkanl
ml~hr. 

i~in maktu bedeli 5500.- liradrr. 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 Gar!?amba giinii saat 11. de Ankarada Dahi

liye Vekaleti binasmda toplanacak olan Belediyeler Imar Heyetinde ya
prlacakbr. 

Muvakkat teminah 412 lira 50 kuru~tur. 
!?artnamcler bilabedel. Belediyeler Bankasmm ikinci katmda bulunan 

Belediyeler !mar Heyeti Fen $efligindcn almabilir. 
Tekliflerin tayin edilen giinde saat ona kadar Fen $cfligine verilmi!? 

veya bu saate kadar posta ile gelmi§ olmas1 Iaz1mdrr. «5259:. (9426) 



Amerikan ve Avrupa radyo cihazlaun1n bUtUn evsaf1n1 birle~tiren yegane radyo 

ERA ELECT 
( Birle§ik A merika M amulatJ ) 

VERESiYE SATI' 

Sats • 
• yer1 • • 

GENERAL ELECTRiC MOESSESESi 
Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 de ve acentalar1m1zda 

CAFER MUSHiL ~EKERi 
Sat1hk Cam Tomrugu 

Devlet Orman i~Ietmesi 
Karabiik Revir 

1-

2-

3-

4-
5-

A 

Amirliginden: 
Karabi.ikte Koprii ba~mda fstifte mevcud ( 1095) ad.ed muadili ( 631) 
metre mikab (358) desimetre mikab ~am tororugu a~1k arttlrma ile 
satilacakbr. 
Tamruklarm ayr1ca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur i.izerinden hesablanm1~tlr. 
Tamruklara aid satx~ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii
giinde Yee Orman Ba~miihendis Muavinliginde istanbulda Orman Ba§
Miihendis muavinliiHnde ve Karabiikte Devlet Orman i§letmesl Revir 
.A.mirbf.inde goriilebilir. 
Tamruklarm muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru§tur. 
!steklilerin % 7,5 muvakkat pey akGesile 7/1/939 giinii saat ( 11) de 
Karabi.ikteki Revir Merkezine miiracaatlerl. ( 9347 ) 

, TURKiYE 

Pamuklu dokuma ve pamuk ipligi 
fabrikaiRrt Anonim 'irketlnden : 

Pamuk ipligi Sa1t'1: 
Kayseri Bez Fabrlkasl mall 

• I 

Nazilli Basma Fabrlkas1 mall 
Eregli Bez Fabrikas1 mall 
10 ba:yallk siparl~ler l~ln 

II " II 

" 
., " 

12 No Paketl 

16 " 

24 " 

24 " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" , 

415 kurut 
480 
580 

580 
575 
570 

565 

" 
" ., 

" 
" 

15 
25 
50 II II II IJ n 560 n 

Fiatt .. 1. tabrikada tealim tartile sat.lmak adtr. I lik miis ehlik· 
lerinin yukarda yazah tabrikalara g6ndereceklerf bedelleri mu• 
kabilinde ihtiya~hm nisbet nde iplik sipari,i verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelit maksadlara yarayabilecek pamuk 
1pligi miistehliklerinin de ihbyaclanm gene aym §artlarla yaln1z 

Eregli tabrikasana siparit edebilecekleri iJAn olunur. 

izmir Belediyesinden : 
Basmahane civannda 9 eylfrl meydamnda cephe alan 33, 36 say11l adalar 

iizerinde in~a edilmekte olan Belediye garaj santral binasmm miitemmima
tmd.an alarak mevcud projesine ve icar §artnamesine merbut listedeki tari
fab ve<;hile yeniden yaptmlacak binalar 10 sene miiddetle icara verilecektir. 
Ve 20/12/938 tarihinden itibaren 15 gun miiddetle ve kapah zarfla arttlr
mtya ~1kanlm1§br. Taktm halinde icar edilecek bu bjnalarm 10 senelik ica
rmm muhammen bedeli elli bin lira alup bu para pe~inen ahnacakbr, 

Miizayedeye i~tirak i~in muvakkat teminat miktart 3750 liradrr. 
Yaptmlacak binalarm prajelerini gormek istiyenler Belediye Ba~mii

hendisligine, icar §artnamesini gormek istiyenler de Belediye Ba§k~tibli • 
gine miiracaat ederler. Ta§radan istiyenler proje ve icar §artnamesinin 250 
kuru§ bed.elini ve pasta ucretini gondermelidirler. Kapah zarfla ihalesl 6 
kanunusani 939 cuma giini.i saat 16 da Belediye Enciimeninde yap1lacaktlr. 
!§tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanm1§ teklif 
mektublanm ihale tarihi olan 6/1/939 cuma giinu azami saat 15 e kadar 
Encii.men Reisligine verilmelidir. ( 9319) 

Diyarbakir Defter darhg1ndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Cinar Akpmarda yap1lar.ak Hiikftmet konag1 

in~aatid1r. Ke~if bedeli 30212.40 lirad1r. 
2 - Bu i§e aid evrak §unlardtr : 

tesiri kat'i, ahm1 kolay en iyi m iishil §ekeridir. 
Bilumum eezanelerde bulunur. 

TURKiYE 

SEKER F ABRiKALARI , 
Anonim ~irketinden : 

Miiessesemiz ii~iincii partl olarak kiip ve kristal ecnebi ~ekerl satm 

alacaktrr. :;?artnamesi Bahc;ekap1 Ta§han 42 numaradan istiyenlere 

12 sonkanun 1939 per§embe giinii saat on hire kadar teklif mek

tublan §artname esaslarma gore kabul edilecektir. 

Diyarbak1r Defterdarhg1ndan: 
1 - Ekslltmiye konulan ~ : Egil ( Piran ) da yap1lacak HiikO.met Konagt 

in~aatidrr. Bedeli ke§if ( 26176.85) liritdir. 
2 - Bu i§e aid evrak &unlardu : 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele prajesi 
C - Ek hususi ve fennt §artnameler 
D - Baymd1rhk ve. yap1 i~leri genel ve fenn1 §artnamelerl 
E - Bu evraklar D1yarbaku- Naf1a dairesinden 1,31 liraya almabilir. 

3 - Bu l§ir. ihalesi 6/1/939 cuma giinii saat onda Diyarbaklr Defterd.arh
gmda yapdacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in ( 1963.26 ) lirahk muvakkat teminat vermek 
ve a~albdaki vesikalan ibraz etmek Iaztmdrr : 
A- Naf1a Miidiirliigiinden almmi§ ( bu i§e aid,) miiteahhidlik ve

sikast. 
B - 938 yllma aid Ticaret Odas1 vesikasi. 

5 - Taliblerin teklif mektublarmt ( 6/1/939 cuma) giinii ihale saatinden 
bir .saat ev_vel Kamisyon Reisli~ine makbuz mukabili vermeleri, pasta 
gectkmelen kabul edilmez. 

6 - Dordiincii maddenin • A~ f1krasmdaki mi.iteahhidlik vesikas1, eksilt
miye ~Ikanlmi§ olan herhangi bir i~in istedigi a~1k~a yaz1lmak suretile e_k
siltmenin yap1lacag1 gunden en az sekiz gUn evvel bir istida ile Vi
layete miiracaatle Naf1a Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman 
za~fmda vesfka ta!ebfnde bu!unmtyan!arm eksiltmiye giremiyecek
len. ( 9213) 

1 Tiirk muhasib • • muav1n1 aran1yor 
Biiyuk . bir t~carethane, muhasebe usulii mebaa.isile almanca veya 

frans1zca b1len b1r memur alacaktlr. Taliblerin; referans ve tekliflerini 
kendi el yaz1larile yaztlml§ bir mektubla P. K. 2276 AA adresine bil: 
dirmeleri, ve yukandaki §artlan haiz olmtyanlarm · miiracaat etmemeleri 
rica olunur. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden : 
i\NKARA 

1 - Kurumumuz talebelerf i~in a~ag1da isimleri yaz1h ( 4) kalem elbise, 
palto. tayyor kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - ihalesi 10/1/939 cumartesi giinu saat 10 da Rektorluk binasmda mii
te§ekkil Kamisyan tarafmdan yapllacaktlr. 

3 - Muhammen bedel ( 18536 ) , teminat (1390,20) lirad1r. 
4 - Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar Kamisyon Reisligine 

teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve paras1z ~artname almak istiyenlerin Enstitii Yurd 

Amirligine miiracaatleri. c 5225 ,. (9352) 

C i n s i 
Erkek elbisesi 

• Palto 
K1z talebeye Palto 

,. • Tayyor 

Aded 
434 
139 

10 
34 

Takrm 

Beherinin Muhammen 
fiatl teminatl 

30 Lira 
32 • 
32 ,. 
22 ,. 

1390,20 

kapaga basznca kaleminiz meydana pkar ' 

K e n d i k e n d i n e dolan yeni 
EVERSHARP kurtun kalemi, 
yaz•n•z i<;in iktiu eden uzuolukda 
bir u~ verir . 

Bu Kurtun kalemleri, en me~hur 
ve ucu kabili ayar W A H L 
EVERSHARP miirekkepli kalem· 
leri imal eden WAHL COM
PANY, Chicago, U. S. A. fab· •• 
rilcut mamiilibd&r. 

Derunanda mevcut kalemler bir : 
biri •rkari kallan•larak takriben 
alb ay devam.edar. 

K•rt.•iyecilerdeo tedarik edebile~ 

ee~niz ~alb. eazip ve~arif,Jekli 

vard•r~ 

WAH( EVERSHARi! J<ur1u n 

kalemleri, he~ihanild • kaleme 

daha ,ayguo ·relir ve yu•yt:"•"'~ 
~ . 

n ayn• tekilde yazar. 

EVERSHARP 
~m Tomrugu 

Devlet Orman i,Ietmesi 
Karabiik Revir 

A 

Amirliginden : 
1 - Karabiikte Koprii ba§mda istifte mevcud. ( 1320 ) aded muadili ( 764 ) 

metre mikab (146) desimetre mikab ~am tomrugu ar;1k arthrma ile. 
satllacaktrr. 

2 - Tomruklarm ayr1ca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanm1~t1r. 

3 - Tomruklara aid sat1§ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Mi.idiirlii· 
gi.inde ve Orman Ba§miihendis MuavinligU!de, istanbulda Orman Ba§· 
Miihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman i§letmesi Revir 
Amirliginde gori.ilebilir. 

4 - Tomruklar1n muhammen bedeli ( 12 )" lira ( 35 ) kuru~tur. 
5 - !steklilerin % 7,5 muvakkat pey akr;esile 7/1/939 gi.inii saat ( 11 )' a 

Karabiikteki Revir Merkezine muracaatleri. ( 9348 J 

Bir saat hediye etmek iyi 3eydir. 
Bir N E K E R S A A T i hediye 

etmek daha iyidir. 
----- -~-=~ 

CUnkU: NEKER dakik ve metindlr. Yeni modellerl gelmh;tlr. 

i~el Defterdarbg1ndan: 
1-

2-
3-
4-

5-

A~1k arttlrmtya konulan : 
Dakik Crr, Crr ve Nebati Yaglar Ti.irk Anonim $irketinin Haziney 
olan 58881 lira vergi borclarmdan dolay1 mezkUr §irketin 946 sene 
haziranma kadar tahh isticarlarmda bulunan Mersinin Hastane ca 
desinde kain Fuad ve Sezar $a~ati biraderlerin miilkiyetinde ola 
fabrikada mevcud ve c birinci derecede 1~ Bankasma ipotekli olan 
eldeki envanterde yaz1h bulunan barclu ~irketin emval ve serm• 
yesini te~kil ed.en tesisat, alat, edevat, makine vesair teferri.iat ve · 
~aab. c !car mukavelenamesi ve zeyli ~eraitindeki kay1dlarla tesb 
edilmi§ mi.iktesep haklarla miistecir borclu ~irketin mecurda 9 
senesine kadar olan intifa haklan tanmmak §artile ,. • 
Muhammen bedeli : 222,454 lirad1r. 
Bu i§e aid evrak : Sat!~ ve arttlrma kaimesi ve teferri.iatL 
Miizayede 24/12/938 tarihinden 14/1/939 tar.ihine kadar 21 giin miic 
detle devam edecektir. !halei evveliyesi 14/1/939 tarihine tesadiif ede 
Cumartesi giinii saat 11 de !(;el Vil~yeti ic.are Heyeti tarafmdan y~ 
pllacakttr. 
Arttirm1ya girebilmek ic;in % 7,5 nisbetinde ve artbrma, eksiltmc 
ihale kanunu hi.ikmi.ine tevfikan teminat verilmesi laZimd1r. 

6 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin i~el idare heyetine v 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni ~artnameler 
D - Baymd1rhk ve yap1 i~leri genel ve fenni §artnameleri 

OevJet Demiryollan l~letme U. Miidiirliigiinden: •-----------------•== . - I Defterdarhgma mUracaatleri ilan olunur. ( 9443 

I istanbul Belediyesi ilanlan 
E - Bu evraklar Diyar'Qakir Naf1a dairesinden 1,51 liraya ahnabilir. 

3 - Bu i§in ihalesi 6/1/939 cuma giinii saat onda Diyarbalo.r Defterd.arh
gmda Yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin 2265.93 lirabk muvakkat teminat vermek 
ve Cl§agJdaki vesikalan ibraz etmek lazrmd1r : 
'A - Naf1a Mi.idi.irli.igi.inden almmi§ miiteahhidlik vesikasi. 
B - 938 mali yllma aid Ticaret Odas1 vesikast. 

5 - Ta~ib~:~in teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Re1shgme makbuz mukabili verilmesi, posta gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - Dordi.incii maddenin c A~ f1krasmdaki muteahhidlik vesikas1, eksilt
miye ~lkanlml§ olan hangi i§ ic;in istedigi ac;1kc;a yaz1lmak suretile ek
siltmenin yapllacag1 giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Vi
layete miiracaatle Naf1a Mi.idiirliigiinden istenilecek ve bu zaman 
zarfmda vesika talebinde bulunmwanlarm eksiltmiye giremiyecek
leri. ( 9212 ) 

izmir Telefon M iidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyaci i~in muhtelif cins telefon kablolan kapah zarf usu

Jile eksiltmeye ~1kanlm1§t1r. 
.2 - M:uhammen bdeli (27,600) yirmi yedi bin altl yuz lira, muvakkat 

temmati (2070) iki bin yetmi~ lira alup eksiltmesi 1 ~ubat 1939 c;ar~amba 
gunu saat 15 te izmir Telefon Miidiirliigii binasmda miite§ekkil satm alma 
komisyonunda yapllacakbr. 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanu
ni vesaiki muhtevi kapah zarflanm o giin saat 14 e kad.ar mezktir komis· 
yona vereceklerdir. 

4 - $artnameler her giin !zmir Telefon Miidi.irliigu ile istanbul Tele· 
fon Mudurlugu Levaz1m amirli~inden (1,38) bir lira otuz sekiz kuru~ bedel 
mukabilinde verilecektir, (9127) 

Pendik istasyonun~a. y~nid.~n yap1lacak istasyon binas1 in§aatl kapah ••••••••••••••••••••••1••••••-4 
zarf usulile ve vah1d1 f1at uzerinden eksiltmiye konmu~tur. 

1 - in~aatm muhammen bedeli 70,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname vesair evrak1 Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Haydarpa~a ve Sirkeci veznelerinden 350 kuru~ mukabilin-
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 20/~/9~9 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada D. D. Yol
lan Yal Da1resmde toplanacak merkez Birinci Kamisyanunca yapl
lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin teklif mektubile birlikte a~a
gida yazl11 teminat ve vesaiki ayni gii.n saat 14 e kadar Kamisyan 
ba~kanhgma tevdi etmi§ olmalan lazimdJr. 
A) 2490 say1ll kanun ahkamma uygun 4750 Iirla1k muvakkat te-

minat. 
::J ) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C) Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikasl. 
Ehliyet vesikas1 iGin isteklilerin vakit zayi etmeden ve ihale gii
niinden en az sekiz giin evvel tahriren Naf1a Vekaletine miiracaat 
etmeleri laz1md1r. • 5290 • ( 9467 ) 

f/INlW 

Muhammen bedeli 18551,8 lira alan 403,3 m3 c;am kereste kapah zarf 
goknar usulile 14/1/939 cumartesi giini.i saat 11 de Sirkecide 9 i~letme bi
nasmda satm ahnacakhr. Bu i~e girmek istiyenlerin %7,5 teminat ve diger 
nizami ves1kalanm ihtiva edecek alan kapah zarflarm1 ayni gun saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri laztmrur. $artnameler paras1z alarak komisyon. 
dan dagihlmaktad1r. (9460) 

r Dr. Suphi $enses 

I idraryollan hastallklan mutehass1s1 
Beyoglu Yild1z sinemas1 kar§ISl Lek· 

1 ler apartlman. Fakirlere araSiz. 
• a ... ..,...,~ 

~-~~ 

tArkan-

SaMb w Btzimunarrt11: Yunu• Nadi 
Umumf nem11at1 fdare ellen f112t ftten 

M1utarlh Hikmet Munil Vlgen 

CumhU11JI~ matbaat 

Dagrudan dagruya teblig edile
miyen tahrir neticelerini kagi-

Mahallesi dm aslld1g1 yer Talik ve il'a.n 
Haydar Brr;akr;t Alaeddin caddesi 30/12/93 
Mallaa~ki Yatagan caddesi ,. 
Miiftiiali Kad1r;e~me caddesi ,. 
Balat Karaba~ Ayvansaray caddesi • 
A vc1 bey Hac1c;akir cadd.esi ,. 
Kiic;i.ik Mustafapa~a Kiic;uk Mustafapa~a caddesi ~ 
Tevkiicafer Kiremid caddesi ~ 
Katib Muslihiddin Fethiye caddesi ~ 
Kasrmgonani Salmatamruk caddesi ,. 
Hami Muhiddin Ayan caddesi :. 
HaraG<;l Karamehmed Uskiiblii caddesi ~ 
Abdi Suba~1 Fener iskele caddesi • 
Hatib Muslihiddin Sultanselim caddesi ,. 
1\tik Mustafapa~a <;aklraga caddesi ,. 
Hrprc;avu~ Ayan cac:l.desi ,. 

Sahibleri adreslerinin ogrenilememi~ olmalarma binaen dogrudan do 
ruya teblig eqilemiyen Fatih kazasmm Fener nahiyesi mahallatmdan b 
klSlm araziye aid tahrir neticelerinin 30/12/938 giinii kazad.a mutad va 
talarla ilan edilecegi ve ezcumle bu gibi yerlere aid tahrir neticelerini i 
tiva eden bir kag1dm yukanda yaZill yerlerde as1h bulundurulacag1 29 
sayl11 Arazi Tahrir kanunu mucibince alakadarlara teblig alunur. (B) (949 

f/INlW 

Motorlii nakil vas1talarmdan otomobil, kamyon ve kamyonetlere es 
plakalanm yenilerile tebdil etmek uzere 25/12/938 tarihine kadar veril 
mi.iddet goriilen liizum iizerine 1511/939 tarihine kadar tema.id edilmi§ti 
Alakadarlarm bu miiddet zarfmda plakalanm yenilerile tebdil etmeleri il 
olunur. (B) (949 



UtUn a 
a 

Agrilar, nezleler, gripler• 
bizim i~in mukadderdir. Fa .. 
kat ilk §art, kestirme devayt 
bulmaktad1r. GRlPlN ise u .. 
zun senelerdenberi bu deva .. 
y1 halk1mtza gayet ucuz te· 
min etmit bir ili.cd1r. Oteden .. 
beri miitearife haline gelmit 
bir hakikat vardu: GRlPll"{ 

n 
• 

giren yere doktor girmez. Bu 
hakikat, i~inde bulundugu • 
muz mevsim i~in daha kuv • 
vetle ta~akkuk etmit 've ispat 
edilmi§tir. Bir tek GRlPlN 
sadece mevcud hastahg1n j .. 

zalesine degil, gelmesi muh• 
temel olan rahatstzhklarin 
uzakla§mastna da kefildir. 

Hergiin bir Gripin almal1s1n1z. Yaln1z Eczanelerin ~~ G· RiP iN •• yerine vermek istedikleri 
ba,ka ila~lar1 .da kat'iyetle reddedereK mutlaka cc G R i PiN » i isteyiniz. 

izmir incir ve Uziim 
Sat•t Kooperatifl~ri Birligi 

TAR • 
I 

Mamulatt . 
Biitiin Tari' mallar1 en modern 
usullerle kat'iyen s1hhi ve temiz 
olarak haz•rlanm1,t1r. Tesisat1 m1z 
Tiirkiyede biriciktir ve en miite • 
rakki garb anlamlar1na uygundur. 
Tari,'ten bafika mahalde Fiimige 

edilmifi incir yoktur. 

Beyoglu istiklal caddesi No. 64 
(Parmakkapt tramvay durag1) 

~~nkara Merkez H1fzissmha miiessesesi 
a) Satin alma komisyonundan: 

. - Mii.essesenin 1939 senesinde abone olacag1 48 kalem mecmua ve ga· 

1ar zete a~1k eksiltmeye konulmu~tur. 

M. - Eksiltme Ankarada Merkez H1fzissihha miiessesesinc1e toplanan husus1 
Cilc komisyonda yap1lacakt1r. 
DOG - Eksiltme 18/1/939 ~ar~amba giinii saat 11 dedir. 

- Muhammen bedel 1307 lira olup muvakkat teminat miktar1 97 lira 25 
noc kuru~tur. . . 
'100 - 1?artname ve listeler Ankarada miiesseseden. Istanbulda Istanbul Sih-100 hat Miidiirliigunden paras1z temin edilir. (5323) (9507) 
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istanbul semtinin biricik liiks salonu 

OZiPEK PAL AS 
Ydba~t reveyonu tertib etmi~tir. 

Dansll yemek. sabaha kadar eglence. 
Kotiyonlar, siirprizler ve saire .... 

Masalar evvelden tutulur. Telefon: 24394 
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Bayanlara malisus elmash ve 'PJ.I'lantah S t N G E R saatlerlnln 
yeni modelleri gelmi§tir. Fiatlan 75 lira Ue 000 l1radir. -~-

- EMSALLERi GiBt ON BE~ SENE GARANTtr.iDiR -
Ta§radaki muhterem mii§terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. 
SAAT MAliAZALARI - istanbul EminonU. Tel: 21964. 
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P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 1 

1 - idare ihtiyaci ic;in ac;Ik eksiltme ile ( 100,000 ) metre tek nakilli sabra 
kablosu almacakhr. 

2 - Muhammen bedel ( 4900), muvakkat teminat ( 367,5) lira olup ek
siltmesi 9 ikincikanun 939 pazartesi gi.inu saat 16 da Ankarada P. 
'!· T . u. M d. ltik inasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktll'. 

3 - Istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka
nuni vesaiki ile beraber o giin saat 16 da mezkfu Komisyona mii .. 
racaat edeceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankara P. T. T. Levaznn !stanbul Beyoglunda P. T. T. 
Ayniyat ~ube Miidiirliiklerinden parasiZ verilecektir. c4873:. (8576)' 

Umumi veklli 

RiKARDO 
LEVi 

MUessesesi Havuzlu Han 

iSTANBUL 
Umumi acentas1 

0 S M A N 
SAKAR 

TUrk Elektrlk Tesisat 
ve Tlcaret l'lerl 

mUessesesi 
GALATA 

Bankalar caddesi N. 47 
Voyvoda han - Zemin 
kat. 

BEYAZID 

'tl'niversite caddesi 
No. 28 

KADIKOY 

1skele caddesi N'O. 33/2 
Ankarada: S. ve N. kar
de~. 
!zmirde: Panefii ve Pa
riente. 

ve BRAUN E~ehirde: tbrahim. 
Ener 
Bursada: :fsak Soef. 
Trabzonda: Hakki At-

Alman radyolanndan alanlar bihakktn memnundurlar 
c;unkii : l·i.ORNYPt10N ve BRAUN Radyolan 
aldabc1 reklam sayesinde degil ag•zdan agtza 

tavsiye ile satdmaktadtr. 

HORNYPHON 
ve 

BRAUN 
ihrac:at mah degildir. 

maca 
Veresiye fiatlar: Samsunda: Alaeddin 

H 0 R N Y P H 0 N Saa~i. 
4/8 Lamba, T. L. 135 K1rklarelinde: Fehmi 
5-6/12 Lamba, T. L. 185 Akay 

• Motorlii, T. L. 215 Liileburgazda: Ali ~e-
8/19 Lamba motorlii, T. L. 285 fik ~im~ek 

B R A U N Adapazarda: Silah~1 M. 
Ural 

6 Lamba, T. L. 165 Erzurumda: Ne~et so-
6 Super lamba, T. L. 195 Iak. 
6 • gramofonlu, T. L. 250 Adanada: S. R1za !§~en 

:.6-ntensiz akiimiilatorlii Diyarbak1rda: Misbali 
~anta radyo, T. L. 165 Miinip Uraz Kler 

Kendiligin~n 8 plak degi~tiren Zonguldakta: M. A. Gil-
LUXOR Gramofo:p mobilyalan l rol 

12 ay veresiye ·--------


