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320 sahHelik miihttn maluma,., 

Haritalar - Muhtfra.Jai
Etsiz ve rakibsiz 

Hayat takvimi 
QtktJ. Taklidlerinden sak1mmz, her yer

de cildsiz 25 cildli 35 kuru§tur. 

lnOniiniin temaslar 
Milli Sefin, Kastamonu ve havalisinde halk aras1nda yapmakta oldugu 

esash tetkiklerden sonra miihim kararlar verilmesi bekleniyor 

Milli Sef 
' 

dun 

· Cumhur Reisimiz . ~ankmda 

· Halk1n devletten · 
istedigi : Mekteb 

ftendisini kar§thyan halla selambyor ismet ini:inii Dadayda bir koylii vatand~m derdlerini dinliyor . 

Cumhur Reisimizin memlelte·t dahilinae yaptigi ilk seyahatin muhtelif safhalar1ni gostteren bu ilk resimler, Milli 
~o.:, Sefimize refak~t eden «CUMHURIYET» foto muhabiri taraf1ndan gazetemiz i~in .tespit edilmi§tir. 

1 

de ~t'fa,kOpriide \Tiirk koyliisiiniin giyim ihtiyac1 
1 c___!_ e _:_·_~_!"~ ~evzu oJuy r 

Ltifa edecegi hal)er !,Ve;rilen. Bomanya J[abinesl azalan bir arada 
!Y crz~.! ~ ~~c~ ~ahifede) 

Erzincanda hazullklar 
Erzincan 8 (a.a.) - SIVas - Erzurum 

hattmm Erzincanda i§lemege a~th§I to
reni aym 11 inde BaymdY'hk Bakam 
Ali <;etinkaya tarafmdan yaptlacakhr. 

Ankaradan gelecek davetlilerden ba§
ka civar vilayetlerin vali, Halkevi ve 
belediye reislerinin i§tirak edecekleri 
heyetlerle diger birgok kimseler tor en
de hazrr bulunmak lizere §ehrimize ge
leceklerdir. 

!stasyonda bliyiik bir tak yap1lm1§, 
elektrik tesisati da tamamlanm1§tlr. 

Belediye, dahili aksammdan baz1 k1-
s1mlar1 henliz ikmal edilmiyen yeni 
Halkevi binasmm salonunda davetliler 
Y-~ ~4: ~afet :verecektil\ 

J,;lektrik §irketinin satl~ miizakerelerinden sonra Naha Vekili 
;A.Ii «;etinkaya mukaveleyi ~mzalarken... . 

£Y ata~ fl. ~ ~~lri/l!cl. 
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TARi~DE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

Tefrika No. 28 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Bizansliiar Arablar 
istanbula gonderdigi donanma Muaviyenin 

Rumlarla yapbgt 
kazandtktan sonra 

deniz muharebesini 
geri donmii~tii ------

$ark! Roma devletinin idaresinde bu
lunan Afrika ~ehirlerinin hirer hirer zap
tedildigini goren Bizans 1mparatoru lkin
ci Konstans 500 - 600 galerlik bir donan
ma viicude g~tirdi. Donanmaya kuvvetli 
bir ordu da bindirdi. Bizzat kumanda
smi iizerine ald1g1 bu donanma ile lstan
buldan yola <;~kt1. MaksadJ Afrika sahil
lerine giderek Arab filosunu imha etmek, 
Afrika limanlanm ve 1skenderiyeyi A'
rablarm elinden almakh. Arablar, bunu 
haber almca, MISlr sahillerinde kuvvetli 
bir ordu ve donanma hazuladilar. Hicre
tin 31 inci ve Miladm 651 inci y1hnda 
iki donamna A&ika sahillerinde kar§Ila§· 
t:lar. Arab donanmasma Saad oglu Ab
dullah lmmanda ediyordu. lki donanrna 
birbirini gordiikleri zarnan, miisliimanla
ra muvahk bir riizgar esiyordu. Rum do
nanmasi muharebeye cesaret edemedi. 
Islam donanmas1 civarda bulunan (Za
tiissivar) Zivare limanma girip demirledi. 
SaYJca iistii.nliiklerine gi.ivenen Rum-
lar da, ayni lirnana girip de-
mirlediler. Hava durmu§tu. Bii -
tiin gece, iki donan.ma, birbirini kolladt. 

Sabah olunca muharebe ba§ladt. Gerniler 
hemen birbirine rampa oldular ve kanh 
hir cenk ba§lad1. Mehmed ,Siikrii Bey 
merhum «doki.ilen kanlar gemilerden de
nize akarak sular _ktpkumlZl goriinmekte 
idi» diyor. lrnparator lkind Konstans 
dahi bu rnuharebede birka~ yerinden ya
ralamnl§tl. Rurnlar, gogiis gogiise muha
rebede, Arablarla ba~ ~·karntyacaklari
m anlaymca gernilerini Arab gemilerin~ 
baghyan halatlan kesip kac;rnaga ba§ladl
lar ve Arab mi.icahidlerinin keskin ki!t
cmrlan ancak bu kac;anlar kurtulabildi. 

Saad oglu Abdullah, bu zaferden son~ 
ra, Sarki Roma imparatorluguna tabi 
Girid adasma taarruz ederek bazt yerleri
ni zaptetti. 

Biraz da, o zaman kullamlan gemiler 
hakkmda malumat verelirn. Daha evvel 
yazd1g:miz gibi Roma' donanmast tam bir 
inhitat ve inkuaza ugramt~b. Miladdan 
sonra 4 iincii asnn sonunda, arttk ortada 
bir R oma deniz kuvveti yoktu. 6 nc1 am
da Belizer'in Vandal'lara kar§I yapttg1 
rnuvaffakiyetli deniz seferinde bir donan

ma viicude gelmi§ti; fakat i§ bittikten ve 
;harb kazamld1ktan sonra, deniz harb fi
losu tekrar ortadan kalkmt~tt. Arablar, 
meydana c;tlCip da denize hakim olmaga 
ba~laymca, mecbur~n tekrar donanmaya 
ehemmiyet verildi. Filvaki, sahillerde ka
rakol hizrneti goren kli~i1k vilayet file
Ian, Arablara kar§l koyacak kudrette 
degildiler. 

Bu devrin harb gernilerine dromon 
deniliyordu. Bu tabir, 8 am sonra Ti.irk
Ierin istila dalgasma kadar devam etti. 
Dromon, «ko~an gemi» veya «siir'atli ge
mi» demekti. Dromon orta <;agm son a
tnrlanndaki alc;ak bordah galerler gibi 
degildi; bazt miiverrihlere gore, bunlar 
iki ma kiirekli gemilerdi ve Roma kiien
kiierem'leri kadar biiyiik teknelerdi. Mii
rettebleri 300 ki§i kadard1. Dromon'larm 
ortasmda kaz1klardan yap1lnu§ biiyiik bir 

§ato vardt. Bu kulede, ok~ular i~in maz~ 
gallar ac;:Ilmi§h. Bu gemilerin ba§ kasa
rasi iisti.inde de, bir nevi taret vard1. A&
lebi ihtirnal, bu taret her tarafa donebili
yordu. Grejua ate~i denilen yakict barb 
vas1tas1 icad edildikten sonra, bu tarete 
konulan iistiivaneler, iptidai toplar halin
de, alev alev yanan bu maddeyi, dii§ma
mn ·· ·:!rtesine firlat1yorlard1. Drornon'la-

nn Latin yelkenli iki diregi, aynca her 
bordada 30 - 40 kiiregi vardt. Dromon
lar, iki nevidi. Bunlan birbirinden aYI
ran boylan ve bi.iyiikliikleri idi. O~iinci.i 
stmf bir harb gemisi daha vard1 ki buna 

«t:;amfiliqen» derlerdi. Bunlar, aglebi ih
t;mal. bugi.inkii kruvazorlerin muadili idi. 
P amfiliyen'lerin giivef'telerinde kule ve 
taretler gibi fazlaliklar yoktu. Aynca 

,ke§if ve muhabere i<;in rnuhtelif §ekil ve 

ce• m~ te kii ,.iik gemiler vard1 ki bunlar 
avi7o hi7meti goriiyorlardt. Bunlann bir 
ci,...;ne «Kedi» derlerdi. 

Mi.isliimanlar da, h1ristiyanlar da, ayni 
ti'1 P."emilerle harbedivorlardi. Avrupa ta
rih,.il .. ri, A rablann daha ziyade, hasim-

lanmn ~emilerini taklid ettiklerini ve ken
di ke~ifleri olarak hi~ bir yenilik ve lave 
yapmad1klanm iddia ederler. Fakat $ark 
tarihleri Arablarm da denizcilikte bir~ok 

ke§ifleri ve ihtiralan oldugunu yazarlar 
ki ileride bunlardan ktsaca bahsedecegiz. 

Hicretin 36 nc1 ve Miladm 656 net yl
lmda Halife O sman katledildigi zaman 
i slam alemi birbirine dii§mii§tii. 0 snada 

Suriye valisi olan Muaviye, Halife Aliyi 
tamm1yor, kendisi Halifelik iddia ediyor

du. lrakta da, Talha ile Ziibeyr Halife
lik ilan etnii§lerdi. Peygamberin zevcele~ 
rinden Ane de Halife Aliye kar~I geldi. 
Boylece bir nifak ve tefrika devri ba§ladJ. 
Muaviye Halifeligi elde etmek i~in daha 
rahat c;ah§mak iizere Bizans fmparato~ 
rile sulh, daha dogrusu miitareke akdet
mi~ti. Muaviye H. 41 ~ M. 661 de Hali
fe olduktan sonra tekrar Rumlarla mii
cadeleye ba§ladi. 

Hicretin 44 iinci.i, Miladm 664 iincii 
senesinde Muaviye, lstanbula kadar hir 
donanma gondermi§ ve bu donanma 
Rumlarla yapbg1 bir deniz muharebesini 
kazand1ktan sonra geri donmii§tii. Hicre
tin 47 nci senesine miisadif Miladm 667 
nci y1lmda ise, bir Arab donanmas1 Ro
dosu fethetti. Bundan sonra Arab donan
masi Haffare'nin kurnandasmda Adalar 

denizinde kiit;iik seferler yaph. Bu arada 
Giridin bazt limanlanna hiicum ederek 
bunlar1 yagma etti. 

Donanrnasinm bu muvaffakiyetlerini 
goren Muaviye, arbk 1stanbulu fethe ka
rar vermi§ti. Hicretin 48 inci senesinde 

(Miladi 668) kuvvetli bir ordu ve do
nanrnaYI bu i~e memur etti. Ordunun ku
rnandasmt Avf oglu Siifyan' a vermi§ti. 
Oglu ve veliahdi Y ezid de ordu ile be
raberdi. Donanma, fstanbulun tabii mi.i
dafaa hattl olan Akdeniz bogazm1 hie; 
bir rnaniaya ugramadan g~ti ve Istanbul 

oniine geldi. Ordu da karadan gelerek 
Istanbul surlanm c;evirmi§ti. Fakat bu ilk 
muhasara, iyi bir netice vermedi. (:iinkii 
Arab donarunasmda iicretle ~ah§an ve 
miisliimanlarm emniyetini kazanmt§ olan 
iki h1ristiyan karde~. Arablara ihanet et
t.iler. Bunlar gemilerde mahpus esirleri 
bir gece tahlis ettiler ve onlarla beraber 
donanmaya ate§ verdiler. Donanmamn 

yanm~!..~zerj!!~ • .A\a!? ordEsl! rnllhasara• 
YI btrakip donmege mecbur olJu. 

Arablar, Istanbul oni.inden donmii§ler
di amma 1stanbulu almak fikrinden don
memi~lerdi. <;abucak birincisinden daha 
biiyuk bir donanma ve ordu hazuladtlar. 
Bu donanma ile evvela Antalya sahilleri
ne tecavuz ettiler. Burada, bizzat lmpa
rator lkinci Konstans'm kumandasmda 
bulunan Bizans donanmasma tesadi.if et~ 
tiler. Antalya korfezinde F azelis (An tal
ya korfezinin Garb ktytsmda, aglebi ih~ 
timal, bugi.in Kerner denilen yerd~ kuru.l
rn~. bir §ehirdi) oni.inde kanh bu demz 
muharebesi oldu. 1 ] 

<ArkaSt var) 

11 Burada, muhtelif mehazlarlm arasm
da blrblrlni tutmtyan baz1 tarlh kar~Ik
hklarl var kl i~inden c;tkamadtm. Mehmed 
1;\iikrii Bey ~Arablar i$bU donanma He Lis
ya (Atalya) sahillerlne dognt tecavUz ey
lediler ve bizzat Konstans'm kumandasm
da bulunan Rum donanmasma tesadufle 
de~etli bir muharebe icra ederek Rumlar 
aleyhine miikemmel bir galebeye nall ol
dular., diyor. Bu muharebenin tarihini 
yaznuyorsa da H. 48 ve M. 668 den sonra. 
olmasl 1az1m gelmekt.edir. Qiinkii, bu mu
harebe, Arab donanma.st, H. 48 - M. 668 de 
istanbul oniinde yaruiiktan sonra vukua 
ge~tlr. 

Blr garb tarlhl Ise,_ Muaviye zamamnc!a 
655 te i:stanbula miiteveccihen hareket 
eden Arab donanmasmm, Antalya korfe
zlnde, Fazelis ontinde, Yunan donanmasi
na ra.sgeldigini ve vukua. g-elen muharebe
de Rumlarm mlithl~ btr ma1!Iii~iyete ug
raJCIIklarmt ve bu muharebede Imparator 
Ikincl Kostantln'in de bizzat buhmdu~unu 
soyliiyor. Bu lmparator, ikinci Kostantin 
degil; iklnci Konstans'tir. Qiinkii bu _ta
rihte, yani 641 den 668 e kadar Biza~ Im
paratoru olan hlikiimdarm ismi Ikinci 
Konstans'tlr. Bir Yunan anslklopedisi de, 
Fazells muharebesinln 656 da vuku buldu
!\"unu si:iyli.iyor. Teli! ve tayln edemc.digim 
nokta, Fazells muharebesinin 655. 656 ve 
668 y1llarmdan hangisinde vuku buldugu
dur. 

Turk mH:T.isyenlerinin 
,ikayeti 

Tlirk miizisyenler, diin cemiyetlerin -
de bir toplantt yaparak ecnebi artist -
!ere i§ verilmesi meselesi etrafmd a u
zun uzad1ya konu§mU§lardJr. Diinkii 
konu§malarda bilhassa eglence mahal -
Jeri patronlarmm alakadar makamlarm 
bu husustaki sorgusu Uzerine TUrk mU
zisyeni iht:yaca kafi miktarda yoktur. 
Onun i~in ecnebi mUzisyen kullamyo -
ruz, diye cevab vermeleri mevzuu bah
solmu~ ve TUrk miizisyenlerinin ihti -
yacdan daha c;ok fazla mevcud oldugu 
tespit edilmi~ti r. DUnkii toplantl neti
cesinde Tiirk miizisyenleri bir heyet se
~erek Valiye mUracaat etmege karar 
vermi§lerdir. 

( ~ehlr va 
ingiltereye • • sipari' 

edilen vapurlar 

Sefer ve tecriibe siir'atle
rinin tezyidi kararla,ll 

lngiltereye yeni sipari~ edilen vapur
lann si.iratlerinin biraz daha yiikseltil -
mesi ic;in Denizbank tarafmdan yap1lan 
tetkiklerin Etri.isk tipi vapurlara aid olan 
hsm1 ikmal edilmi~tir. Mersin hath tipi 

olan bu vapurlann sefer si.iratleri 14, 
tecriibe sii1atleri de 15,5 mile c;tkanlmasl 
kararla&mi&hr. 

Diger Bartm ve Ayvahk tipi vapur
larm da siiratlerinin yi.ikseltilmesi ic;in tet-

kikler yap1lmaktad1r. Bu vapurlarm si.ir
atlerinin de bir mil kadar daha yi.iksel
tilmesi mukarrerdir. 

Y eni vapurlanmlZln siiratlerinin ihti
yaca kafi olmadigl bazt mehafilde ileri 

siiriilmektedir. Bu hususta Denizbank -
tan istedigimiz malumata cevaben ~u ma
lumat verilmi~tir. 

«- Mersin tipi vapurlarm siiratleri
ni 13 milden 15 mile c;1kartrnak ic;in rna
kine beygir kuvvetinin 2800 den 4800 e 

~tkanlmast laz1m gelmi~tir. Bununla be
raber geminin eb'ad ve evsafmdaki de
gi~iklikler de ayndu. Sii1atin 16 mile c;t

kanlmast ic;in beygir kuvvetinin 6800 ol
mast bir zarurettir.» 

Taksim meydan1n1n 

plan1 hazirlaniyor 

iki miitehassts mimar 
bu ise memur edildi • 

Vali ve Belediye reisi L~tfi Ktrdar, 
dun de tefti§lerine devam ederek sa -
bahleyin Taksime gitmi§, Taksim bah
~esini gezmi§tir. 
Bah~enin daha giizel bir §ekle kon -

mas1 kararla~mt§hr. Gerek bahc;enin, 
gerek Taksimdeki halalann kaldmldlk
tan sonra meydanm alacag1 §ekil igin 
ayn ayrt hirer plan tanzim olunacakbr. 

Bu plam tanzime !mar §Ubesinden bir 
mimarla §ehrimizde bulunan Franstz 
mimar-larmdan M. Gotye memur edil -
mi~ erdir. 

Lutf.i- K1rdar, Taksimden sonra $i~li -
ye kadar gitmi§, buradaki karakol bi -
nasm1 gezmi§tir. Binamn arka tarafm
daki halamn da kaldmlmas1 i~in emir 
verilmi§tir. 

Buradan Mezbahaya giden Vali, ora
daki faaliyeti tetkik etmi~ ve mliteakl
ben Vilayet ve Belediyeye gelmi§tir. 

Vilayette, Umumi MUfetti§ Tahsin 
Uzer, Belediyede de Orgeneral Fahred
dinle Trakya Umumi Miifetti§i Kaztm 
Dirik ve Osmanh BankaSI miidiri umu
misi, Lutfi K1rdan ziyaret etmi§lerdir. 
L~tfi Kudar ak§am ilzeri tlniversite

ye giderek RektOr Cemil Bilsele iadei 
ziyarette bulunmu§ ve tlniversiteyi 
gezmi§tir. 

Eminonii meydam bir iki giine 
kadm temizlenecek 

EminonU meydanmda miiteahhid ta
rafmdan yikilmakta olan binalann mo
lozlan vaktinde kaldmlmad1gt igin bun
larm derhal miiteahhid hesabma Bele
diye tarafmdan kaldtnl\UaSl hususunda 
alakadarlara emir verilmi§tir. Bir iki 
gUne kadar meydan tamamile temizlen
mi§ olacaktir. 

Esnal i~leri i~in temaslm 
Lutfi Ktrdar, Ticaret Odast Esnaf §U

besi direktorUnU dUn makamma davet 
ederek kendisinden esnaf i§leri, i stan
bul esnafmm vaziyeti, hastanenin faa -
liyeti ve yard1m te§kilati etrafmda iza
hat alm1sttr. 

Vali bugiin gidiyor 
Yeni Vali ve Belediye reisi Lutfi Kn·

dar, bugUn 8,10 da, Tophaneden hare
ket edecek olan Sus vapurile Mudanya
ya gidecektir. Lutfi Kudar, Mudanva
dan Manisaya ge~ecek ve ailesini i stan
bula getirecektir. 

EVKAFTA 

<;orluda yaphr1lan 
diikkanlar 

Evkaf Umum miidUrlugU idare mec -
lisi azasmdan Hakk1 Haydar diin Cor -
ludan §Chrimize gelrni§tir. Hakk1 Hay
dar , Corluda Evkaf t ar afmdan yaptm
lacak olan sekiz diikkanla bunlarm ii
zerindeki odalara aid in~aah mahallin
de tetkik etmi§tir. 

K()I.Tf1P I.~I.J;;RI 

Koy yab mektebleri 
Maarif Vekaleti , §ehrimizde bulunan 

dort yatlh koy okulunun verdigi neti -
celeri nazan dikkate alarak yenileri -
nin de ag1lmasma karar vermi§, keyfi -
yetten Maarif miidurlliglinii haberdar 
etmi~tir. Dun, Maarif miidUrii Tevfik 
Kutun ba§kanh!P.nda toplanan bir ko • 
r;nisyon bu i§i mUzakere etmi§tir .. 

Memleket Haberlerl : ) Siyasi icmal 
izdiham hadisesi 

Dun, eski Emni:vet 
Miidiirii dinlendi 

Miiessif izdiham hadisesini tahkik e
den Miilkiye mlifetti~leri, tahkikat i~ile 
dun de me~gul olmu§lard1r. Dlin iki ko
miserle iki polisin ifadesi almml!?~lr. 

Bunlar, Saray muhafaza memurlandtr
lar. 

Miifetti§lerden baztlan hadisenin ce
reyan ettigi mahalde tetkikatta da bu
lunmuslardir. Eski Emniyet DirektorG 
Salih K1ltc, yeni vazifesine hareket c
decegi icin dUn, Miilkiye tefti~ heyeti'le 
davet olunmu~. ha.dise hakkmda kendi
sine tahriri s aller sorulmu~tur. 

Eski direktor. Vilayet idare odasmda 
oturarak bu suallere verilecek cevablar1 
haztrlamis ve bu i§le iki saat kadar mc§
~1 olmu~tur. 

MUessif izdinam hadisesine ~ahid olan 
baz1 yiiksek rlitbeli generallerin miita
lealarmm da rica edilecegi soyleniyor. 

$EHIR ISLER! . 
Esnaf hastanesinde yeni bir 

muayene odas1 a~lld1 
Esnaf hastanesine muayene i~in mU

racaat eden esnafm miktan artml§h'r. 
Kt§ dolaytsile ayakta muayene de ~o -
galrni§tlr. Hastanede bir muayene oda
Sl daha agllmt§tlr. Bu suretle gUnde 50 
ki~inin muayenesine imkan hastl ola -
caktlr. 

Y ol intaat tahsisabntn sarfe· 
dilecegi yerler 

938 senesi biit~esinde yol in§aah ve 
tamirah miitemadiye i~in mevcud bu
lunan 325 bin lirahk tahsisattan 140 bin 
liras1 asfalt yollar meyamnda mUte -
ahhide ihale olunrnu§tur. Seksen bin 
liras1 Dolmabahge ve Eminonii mey -
danlannda yaptlacak istimlake, elli bin 
liras1 da Belediye §Ubelerinde istihdam 
olunan kald1nmc1 ve lagimc1larm iic -
retlerine kar§thk tutulmu§tur. Bu vazi
yette elde kalan para il eyeniden bir yol 
yapmak ve tamirah miitemadiyeyi te
min etmek imkam kalmadtgmdan yeni 
Vali ve Belediye reisi heyeti fenniye • 
den bir rapor istemi§tir. Bu raporda ya
ptlacak i~ler tespit olunacak ve buna 
gore yeniden tahsisat temin etmek ~a
releri aranacakhr. 

MOTEFERRIK 

Bug<lay filltlarinda tereffii 
Diin, istanbul piya.sasma Mersin 1i -

mamndan Almanyaya ihrac edilmek ii
zere bugday yGklenmekte oldugu ha -
beri gelmi§ ve istanbul piyasas1 bug -
day fiatlannda 2 parahk kadar bir yUk-
selme olmu~tur. Gelen haberlere gore, 
Almanlar, Mersinden ekstra bugdaym 
tonunu 55 liradan almaktad1rlar. ~eh -
rimizden de son gUnlerde !talyanlar ar
pa almaktadular. Arpa piyasas1 gok sag
lamdir. M1su piyasasmda ihracat yok -
tur. Dahilii piyasadaki ah§lar, bilhassa 
Karadenizden yap1lan talebler, fiatlan 
yUkseltmektedir. 

Beynelmilel nakliyat itleri 
komiserligi 

Naf1a Vekaletinde beynelmilel nakli
yat i§leri komiserligi ihdas edilmi§ ve 
bu vazifeye Nafta Hukuk mU§avir mu
avini Ziya Meric; tayin edilmi§tir. 

Hatay Miidafaa Miistetari 
Hatay Milli MUdafaa Miiste§arl Ina

yet !?ehrimize gelmi§ ve Ankaraya git -
mi§tir. 

GVMROKLERDE 

Hava taarruzuna 

kars1 tedbirler 
' 

Passif korunma kanunu 
ydba,tnda ta tbik edilecek 

Hava taarruzlanna kar§t pasif korun
ma kanunu seneba§mdan itibaren tat -
bik edilmege ba§lanacakttr. Kanunun 
baz1 maddelerine gore: Yurdda hava ta
arruzlarma kar§l korunmak ve bu ta -
arruzlarm tesirini azaltmak maksadile 
halk, resmi ve hususi biitUn te§ekkUUer 
korunma tedbirleri almaga ve te§kilat 
vlicude getirmege mecburdurlar. 

:;lehir ve kasabalarm siyasi, smai, e
konomik ve askeri bak1mdan ehemmi -
yetlerinin derecesine, mevki ve vaziyet
lerine ve nlifus kesafetlerine gore korun 
ma mecburiyetlerinin dereceleri, hangi
lerinin pasif korunma mecburiyetlerine 
tabi tutulacaklan ve mecburiyetlerin!n 
dereceleri alakah makamlar tarafmdan 
tespit olunacaktlr. 

Vekaletler de bUtcelerine bunun i~in 
tahsisat koyacaklard1r. 

Valiler de hava taarruzlanndan ko -
runma genel komutanhgile temas ede
rek icab eden tesisab viicude getirecek
lerdir. 

Bunlar haricinde 15 ve 60 ya§lan ara
smda bulunan bUtUn vatanda§lara ha
va taarruzlarma kar~1 korunma tedb:r-
1eri hakkmda genis mal~mat ve 
Halkevlerinde ve mekteblerde konfe -
ranslar verilecektir. . 

Hatay hiikumeti 

Bir memur heyeti 
Hataya szonderilecek 

Hatay hiikumeti GiimrUk Umum mii
dUrii ihsan Rasim §ehrimize gelmi§, bu
rada baZl temaslar yaptlktan sonra An
karaya gitmi§tir. 

ihsan Rasim, Osmanh imparatorlugu 
zamanmda 1918 senesinde :i:skenderun 
GUmriik Ba~mudiirii olarak bu giimrUk
leri Frans1zlara teslim etmek vaziyetine 
dii~mii§tU. 

Milli hiik~metin ilk gumtiik umum 
miidiirii olan Ra.sim, ticaretle me~gul
ken, Ratay Devlet Reisi Ekseltms Tay. 

furun daveti uzerine Antakyay;~, , gitmi~ 

ve miistakil Hatay namma, tam 20 se
ne sonra, iskenderun giimriiklerini 
Franstzlardan teselliim etmi§tir. 

Hatayda, giimrUklerin yeni idare e
line gegmesinden sonra bu giimrukler
de gah~an bir tak1m anastr, vazifelerine 
devamdan istinkaf ettiklerinden, se~im 
dolaYJ.sile Hataya gitmi§ olan, Hatay 
halkmdan olup Tiirkiye giimriikle -
rinde gah§an gUmriik memurlar1, der
hal Hatay giimri.iklerinde vazife alml§
lardtr. 

Turk giimrUklerinden mezun addedi
len bu memurlarm yeni vazifelerine hii
kumetimizce mUsaade edilmi§tir. 

Almaa ve franstz 
milletleri anla,ttlar 
~ arise gelen Almanya 
u---' Naz1rile Fransa Hariciye 

zm arasmda imzalanan 
name, Miinih'te 1ngiliz Ba§vekili 
berlayn'le Hitler arasmda imza 
olan beyannameye nazaran gerek 
yet ve §iimulii, gerek siyasi 
itibarile ~ok miihimdir. 0 kadar m 
dir ki ii<; yi.iz senelik bir tarih 
kapatmakta ve biisbiitiin yeni bir de 
a~maktad1r. 

Avrupanm ve biitiin di.inyanm en bU 
yiik ve en medeni milletlerinden olan 
man ve Frans1z milletleri hem birb' 
korn§usu, hem de birbirinin geni§leme 
ilerleme yollan iizerinde bulundukl 
dan ii~ asudanberi her i§i ikinci plana 
raktp birbirile didi§mekle kuvvet ve 
retlerinin bir c;ogunu heba ve israf 
lerdir. Bu yi.izden Avrupa k1t'as1 
zaman rahat yi.izi.i gorrnemi§ ve 
gelmiyen gayet kanh harblerden 
rnadiyen sarstlrnt§tlr. 

!ki tarafm da kuvveti <;ok defa 
gerine miisavi bulundugundan bu 
rnelerde ne beriki, ne de oteki tara£ 
rinin hakku.dan gelemerni§tir; fakat, 
taraf. mi.iternadiyen sonsuz zararlara us 
ramt§hr. Ekseriya ya beriki yahud 
taraf koki.i ve rnedeniyeti Avrupa 
olan millet ve devletleri garb · 
sokmu§lardtr. Kuvvetlerin miisavi olrna 
smdan dolay1 da, iki amdanberi, iki 
fm hududlan a§agi yukan ayni hat uze 
rinde kalmt§hr. Bugiinki.i Alman 
Franstz devletlerinin hududlan Onseki 
zinci asudakinin hemen hemen aynidir. 

Fransa, kendi kuvvetile Almanya 
ba§ edemiyecegini ve bu bi.iyi.ik ve k 
vetli kom§usunu ezerniyecegini bildigill 
den Avrupanm ortasmda yahud 
kuvvetli olan her devlete aradaki 
din, zihniyet ve medeniyet fark ve ztd 
diyetlerine bakm1yarak ittifak elini 
mt§tlf. 

Kanuni Si.ileyman zamamnda F 
Kralmm Tiirklere yapt1g1 miiracaatler 
yapttg1 itt:faklar hep bu dii§iinceden 
gelrni§ti. F ranslZln hiirriyet ve dem 
si Lihniyetile tabantabana ztd ve ken 
rinin menfuru olan ~arhgm istibdad 
mile F ransamn uzun zaman mi.it 
kal SJ ve milyarlar~a altm franbk 
servetinj ~usya steplerinde . yqk 
bundan ileri gelmi§ti. 

Rusyadaki bol§evik hareket ve 
nin, bidayette, en biiyi.ik di.i§mam 
sa oldugu halde, 1935 senesinde 
ler Birligile ilk ittifak akdeden devlet 
ne Fransa olmu§tur. Umumi 
sonra Fransamn orta Avrupada ve 
§arkta, kendisine askeri mi.ittefikler 
stkt dostlar aramas1 da, hep 
kendi giicile yola getiremiyecegi kanall 
tiriden ileri gelmi§ ve ba§kalarmm yardl 
mile c;ember altma almak istemi§ti. 

Nihayet F ransa, Almanyayt 
yabanc1 ittifakla ve yard1mlarla zay1fl11 
tam~yacagma son senelerin act de 
iyice kani oldugundan bi.itiin bu ittifak 
dostluklan feda edip Almanya ile sa 
mi ve kat'i olarak anla§tl. Pariste 
dilen resmi teblige gore, anla§rna hem 
yasl, hem de ikhsadl rnahiyettedir. 
biiyiik devlet bu sahalarda e 
t;ah§acaklardir. 

Hatay giimriiklerinin esas te§kilahm 
kurmak, <:ah~mak, lskenderunda tesis 
edilecek yeni serbest giimriik mmtaka
smda vazife almak iizere yiiksek dere -
celi gUmrUk memurlanm1zdan bir he
yetin Hat~ya gonderilmesi, Hatay hU -
k~metince rica edilmektedir. ihsan Ra
sim, Ankarada bu hususta temaslarda 
bulunacaktJr. 

F ransa ile Almanya arasmdaki lsvi~ 
DENIZ ISLER/ renin §imalinden Liiksemburg hiikurneti 

Galata yolcu salonu 
nin cenubuna kadar uzanan 
kat'i oldugunu ve birbirinin Avrupad 

Eski Ba§miidiir gidiyor Denizbankm Galatadaki yeni yolcu lopraklan iizerinde birgfina iddia ve 
Giimrlikler tefti§ heyeti reisligine salonu mart ba~anda ikmal edilebile - lebleri bulunmadigmi ka'bul etmi 

tayin edilen i stanbul GiimrUkleri Ba§- cektir. Binamn tefri~inden sonra yolcu lki hiiyi.ik devlet ii<;iincii devl 
mlidlirii Mustafa Nuri Aml c;ar~amba salonu yaz sonuna dogru ac;Ilacakhr. mevcud hususl miinasebetleri 
glinli yeni vazifesine ba§lamak iizere kalmak sartile ikisini de alakadar 

k Bahk azald1 · An ar aya gidecektir. her tiirlii meselede birbirlerile temas 
i stanbul Ba§miidlirlUgiine :i:stanb,ll Havalarm sogumas1 dolaYJ.sile bahk cekler ve bu meseleler yi.iziinden 

:i:thalat GumrligU miidlirli Medhinin ta- c;ok azalmi§br. Dlin ~1kan torik miktan, milel mi.i§kiilat <;Ikacagl anla§Ildlgl 
yini takarrilr etmi§ gibidir. Ag1k bulu- be§ bin c;ifttir. Uskumru ise, hemen hi~ ne gibi bir hattt hareket takib ed 
nan Glimriik i~leri mUdlirlligline Cela- c;tkmamt§tlr. Toriklerin c;ifti 40 kuru§ - rini tayin i~in isti§arede bulunacakl:. 
det Barbarosoglunun tayin edilecegi tan italya ve Bulgaristana ihrac edU - Al 
anl a~plmaktadir. mis.tir. manya, bu beyanname ile ii~ 
{ ) rnilyon Almamn ya§ad1g1 Alsas Loren 
l Kandira Parti kongresi Fransada kalmasmi kabul etmi~ oluy 
'- Almanya, 1talya ve J aponya ile 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. i~fukile telif edilme~ ~~le 

meselelerde F ransa ile temas ve 
bulunmagi kabul etmi§ bulunuyor. 

Paris anla~mas1, Almanyayt orta 
rupada ve Ukrayna ve ernsali ~a:ki A 
rupa i§lerinde ve cenubu §ark! Avrupad' 
ve biitiin A syada serbest birakrnaktadd· 
Bu serbesti, lngilterenin pek i~ine gelffled: 
Fa kat, diger taraftan, fngilterenin kefl1, 

emniyeti kin de, bugiinki.i vazivette k1\ 

masma hayati ehemmiyet verdigi ~i111\ 
Fransanm, ecnebi istilasma kar§I P~1~1 ' 
anla§masile mahfuz kalmasmdan fng1 

milleti, son derecede memnun olrnu•ttJ! 
fngiliz milleti, Avrupanm karasmda ar.; 
cak §imali F ransanm emniyeti yii1.undt 
'hir Avrupa harbine bula§abilir. P ari5 11.~1 

· la§masile bu ihtimal ve korku tamatl11 

bertaraf olrnu§ ve Avrupa biisbiiti.in ye~ 
hir siyasi devreye girmi~tir. r 

Muharrem Feyzi TOGA 

Kand1ra .( Hususi ) - Kandtra Parti kongresi, !zmit Valisi Hamid Os
kaym reisligi altmda toplanmt§tlr. Kongrede halkm dilekleri dinlenmi§tir. 
.Gonderdigim resim, kongreye i§tirak edenleri bir arada gostermektedir. ~ 



Fransa · italya ihtilaf1 

ltalya ile Fransada 
niimayi§ler devam ediyor 
Pariste 6000 talebe· bir niimayif yapti, Tunusta 

niimayi,~i italyanlar tevkif edildi 

si ~aris, 8 (Hususi) - 6000 Oniver-! ltalya protesto etti .. 
teh bu sabah Kartiye Laten' de toplana- Roma, 8 (a.a.) - Gazeteler, dun ak-

tak ltalyada Fransa aleyhine yap1lan nii- §am T unusta polisin gozii oniinde haly~n 
~ayi§lere kar§l eglenceli mukabil niima· konsoloshanesine kar~I yap1lan niimayi§· 
YI§ler yapmi§lardu. <<Korsika Fransanm~ ten bahsetmektedirler. Bundan ba~ka ga
<hr Ve F ransamn kalacaktu» diye bagi· zeteler, niimayi§c;ilerin 1 ta:fyan konsolos
ran gender, bilahara §akalara ba§lami§• hanesine dcgru gitmekte olduklanm og
lar ve «V enedik F ransamnd1r, Veziiv renir ogrenmez konsoloshaneye ko~an ve 
F k · .. 1 ransanmdul» diye bagirmi§lardu. Bir mukabil harekete gec;me. Is.teyen yuz ~r-
~ok hatibler nutuklar irad etmi§lerdir. ce !talyanm siikunet ve mz1bahm temme 
Halk, talebenin tertib ettigi eglenceii ve muvaffak olmu~ olan italyan general 
alayh niimayi~leri bi.iyiik bir zevkle sey~ konsolosunun bu muvaffakiyetini kaydet
'l'etnJi§tir. Oniversiteliler baz1 caddeieri mektedirler. Generl konsolos, derhal 
~?.la§.hktan sonra ogieyin dagilmi§lardu. Fran51z Valii Umumisi nezdinde yeni ve 
'li~b1r hadise olmami§tlr. ~iddetli bir protestoda bulunmu§lur. Ur-

T unusta yeni niimayi,ler bino 0 niversi~~i talebesi, T unu~. ve Ko.:-
p · 8 (H A) T t k' !tal- sika hadiselenm protesto etmek uzere nu-

ans, usus! - unus a 1 H' b' hAdi I 
:Vanlar bugiin F ransa aleyhine niimayi§· mayi~ler yapmi§lardir. Ic; Ir a se 

0 
• 

ler Yapmi§lar ve italyan §ark1lan soyliye- mami'§tlr. 
tek caddeleri dola~1§lard1r. Polis on T erJkil edilen ltalyanlar kimler ? 
tl\itnayi§criyi tevkif etmi~tir. Mevkuf~~r Tunus 8 (a.a.) - Burada halyan
tneyanmda Tunustaki ltalyan kolomsi~ ]arm emellerini protesto mahiyetinde bu
:nin ileri geienlerinden biri de vard1r. giin yeniden saat 9 dan 12 ye kadar ye

ltalyada niimayifler devam ediyor ni tezahiirat olmu§tur. Ekserisi Korsikah 

Roma, 8 (a.a.) - halyamn cenub, genclerden mi.irekkeb gruplar, §ehrin so
tnerkez ve §imal §ehirlerinden bir~oklann- kaklanndan gec;mek iizere bir alay te§
da halk Tunusta ve Korsikada ftalya kiline te§ebbiis etmi§lerdir. Polis, bunlan 
a~eyhinde yap1lan niimayi§leri prot~sto i- dagitmi§tlr. Biraz sonra, birkac; yiiz ka· 
c;In tezahiirlerde bulunmu§tur. T onnoda dar ltalyan da toplanmaga ve <<Giovi • 
~~ bin Universite talebesi ve bunlara ilti- nezza>> ltalyan milli mar§IDI s<iylemege 
hak eden her stmftan halk Franstz kon• te~ebbiis eylemi§lerdir. Polis bunlan da 
soloshanesi oniinde niimayi§lerde bulun- dagitml~hr. 
duktan sonra, Alman konsoloshanesine Burada on, on be~ ki~i tevkif edilmh-
~iderek orada da dostluk tezahiirleri B d I' l' . tir. unlar arasm a << ta 1a» spor cem1~ 
:hpmi~hr. Floransada halk, bir miting yeti reisi, T unus Depo Lavoro §efi ve 
akdederek Tunusta ve KorS<ikada bulu~ Tunustaki italyan eski muharibleri ce • 
han 1taly~nlarla beraber oldugunu ilan miyeti reisi Ubaldo Rey de vardu. 
etzni§tir. ltalyan Konsoloshanesine tecaviiz 

Padoce, 8 (a.a.) - DUn biitiin gi.in 
ICorsika ve Tunusta ltalya aleyhinde ya- Roma 8 (a.a.) - Massagero gazete· 

Ptltnl§ olan tahrikata kar§l mukabil ni.i· si, T unustan bildiriyor: 
tnayi§ler icra edilmi§tir. Binlerce talebe Dun ltalyan konsoloslugu onunde ya
ve kalabahk bir balk kiitlesi milli mar§lar p1lan tezahiirlere bilhassa gender i~tirak 
So r k 1 T 1 b etmi§tir. Konsolosun odasma i~i miirek -
h y lYere sokakan do §IDI§hr. a e e ve keb ve zi'ft dolu bir tjU>o atllml"hr. Kon-

alk, hiikumet konagmda, Fascio yurdu- 'if 'if~ 'if 

n~ ve Garibaldi'nin heykeli oniine git- solosun polis biirosundan istedigi kuvvet, 
lnt§ler, T unus ve Korsika ltalyanlarile sebebi anla~Ilam1yan bir teahhiirle gel • 
(~tesanid olduklanm ilan ve imparat~r- mi~tir. ftalyan ba§konsolosu, Frans1z va-

1
\lgun mi.iessisi olan D~e'yi tebcil etmi§o- lisine cebir hareketlerine nihayet veril • 
erdir. medigi takdirde italyanlann me§ru mii • 

Sassari, 8 (a.a.) _Olin Sassari Oni- dafaaya tevessiil edeceklerini bildirece • 
"ersitesi talebesi, Korsika ve T unusta 1- gin den ftal'Yan kolonisini haberdar eyle

talya aleyhine yaptlmi§ olan tezahiirlere mi~tir. 
kukabil niimayi§ler ya:pmi§lardu. Zabtta Bu sabahki biitiin diger gazeteler de 

1
uvvet1eri, niimayi~ilerin F ranstz konso- bu yeni hadiseyi ilk sahifelerinde ve bii
oshaneS<ine yakla§malanna mani olmu§- yiik harflerle bildirmektedir. 

~r. T alebe, ihtilal mar§ Ian terenniim e· Konsoloshanenin camlarr. krrtldz 
f erek ve Du~e'yi alki§layarak Caprera Paris 8 (a.a.) - Tunustan bildiril-
lrka kumandanhgl binasile hiikumet ko- digine gore, diin ak~am burada yenidcn 

k"g1 oniine gitmi§ler ve ordu ile ltalyan italyan aleyhtan tezahiirler olmu~tur. 
ardderini selamlamt§lardir. Bin kadar tezahiircii, halyan konsolos -

halyamn muhtelif §ehirlerinde, bilhas- lugu oniinde tezahiir yapml~lar, eve mii. 
~a Bologne, Ancone, Ceneve ve Paler- rekkeb hokklan atm1~lar ve baz1 carnian 

k0d~ T unus, Korsika ve Nis.te f~alya a- kirmi~lardu. T ezahiirciiler, bilahare 1 -
Yh1nde yaptimi§ o1an I1iimayi§len protes-

;o etmek ve ftalyan haikmm bu mmtaka- talyan kuliibii online gitmi~lerdir. Polis, 
l:rda oturan karde§leri ile tesaoodlerini i- teiahi.irciileri bu iki bina oniinden uzak
an eylemek maksadile bircrok tezahiirat la~hrmi~tn. Halk, bilahare vatan ~ark1 -
l'apllmt~hr. Ian soyliyerek ~ehri gezmi~lerdir. 
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l\1emel' de vaziyet 

\tahim bir hal ald1 

Bel~ika kabinesi 

i'tifa edecek mi? 

A.ltnanlar mutlak surette Spaak hiikumtinden bir 

I M. Mussolini'nin. I <<Aimanya miistemlekelerini • • IStiyor)) 

bir makalesi 

Du~e alayh 
demokrasileri 

bir tarzda 
ten kid 

ediyor 
Roma 8 (a.a.) - Mussolini tarafm -

dan yaZild!gi tahmin edilen bir makale
de Popolo d'italia gazetesi, Londra, }{as 
T afari ve Bene§ arasmda bir muhavere 
§eklinde sab1k Neca§i ile \=ekoslovakya
nm sab1k Reisicumhuru tarafmdan biri 
·halyaya, digeri Almanyaya kar§I to.k~b 
edilmi§ olan hatt1 hareketten ctikan net\ce
leri te§rih etmekte ve bunlardan ahkam 
ctikarmaktadir. Bu makale biiyiik demok
rasilerin Habe§istan ve Si.idet - Cekoslo -
vakya i§lerinde takib ettikleri siyasetin 
pek §iddetli bir tenkididir. T akib ehigi 
gaye §Udur ki «eger N eca§i ile Bene§ da
ima kendilerine nasihat verenleri dinle -
memi§ olsalardi, bugiin kendi hiikilniet _ 
lerinin ba§mda bulunacaklardi.» Mai<Jie
nin ismi «Taymis sahillerinde bir muha
vere» dir. Bu muhavere Avam Kama • 
rasmda aza ol,an bir meb'mun nehir ke
narmdaki ko§kiinde cereyan etmektedir. 
Bu meb'us en son olarak §U miitaleay1 
yiiriitmii§tiir: 

«Sizler bugi.in iki rejim, yani demok -
ratlarla totaliterler arasmda cereyan et
mekte olan muazzam harbin ilk §ehidleri
siniz. Harblerden birisi bitmi~tir. F akat 
digeri elan devam etmektedir.» 

Bene§ bu miitaleaya §U ciimle ile ce • 
vab vermektedir: 

«Demek ki pek yakmda Can-Kay
.$ek'le N egrin'i de aram1zda gorecegiz ?» 

Hava kurumu umumi merkez 
heyeti toplandt 

Ankara 8 (Telefonla) - Turk Hava 
Kurumu gene! merkez heyeti bugiin sa
at 15 te kurum merkezinde toplanml§
hr. 

Toplant1ya ba§lamrken Atatiirkiin 
habrasm1 taziz ic;in ayaga kalktlarak 
be~ dakika siikut edilmi§ ve miiteakiben 
merkez idare heyetinin alb ayhk c;a -
h§ma raporile murak1b raporu ve bi -
Ja.nc;o okunarak tasvib oiunmu§tur. 

Japonyaya kar.§i miittehi~ 
bir cephe 

Chanking 8 (a.a.) - Kuomingtang'm 
siyasi meclisi reisi Wang - Ching -
Wei'in burada ne§redilen bir beyanna -
mesinde <;ine sempatisi olan devletler
den Japon taarruzunu durdurmak ve 
cihan sulhunu tesis etmek ic;in miitte -
hid bir cephe te§kil etmeleri istentnek -
tedir. 

Bir J apon tayyaresi dii,tii 
Tokyo 8 (a.a.) - Bir Japon kumpan

yasmm bir yolcu tayyaresi, Hyushu'nun 
cenubu garbisinde yere inmege mecbur 
olmu§tur. 12 yolcu ile miirettebatm a
kibetleri iimidsizdir. 

Harb derJam eCliyor 
$angsa 8 (a.a.) - Tsungha, Huahsien 

ve Samshui civarmda <;arpt§malar de -
vam etmektedir. Kanton- Kovlon hava
Jisinde vukua gelen muharebelerde iki 
Japon alay1 mahvedilmi§tir. inci trm?-
gmm deltasmda bulunan miihim mik
tarda <;in kuvvetleri, demiryolu boyun
ca dii§man mcvzilerini tehdidleri altm
da bulundurmaktad1r. 

Cinliler bir bu~uk milyonuk 
ordu kuruyorlar 

Berlin gazeteleri §iddetli 
ne§riyata ge~tiler 

Kamarasinda 
soyledigi sozlerin hi~bir kiymeti olmadJginl yazlyor 

Makdonald'In Avam Matbuat, 

Londra, 8 (a.a.) - ingiliz miistem· kapam1~ degildir. Bu beyanat, sadece bu 
lekeleri meselesi, Amele fukas1 namma miizakereyi kapatm1§ gibi gostermi§tir. 
soz soyliyen Noel Baker'in Alman miis- Voelkischer Beobachter gazetesi «ln-
temiekelerinin Almanyaya riicu etmesini 'It h"kA · · g1 ere u umetmm mi.istemleke mesele-
soyliyen Hitle;'in bu a~Ikcra ifadesini ha- sinde Almanya aleyhinde yap!lan propa
tlrlatmasl iizerine Avam Kamarasmda ganda oniinde arz1 teslimiyet ettigini go
miinaka~a mevzuu tc§kil etmi~tir. Hitler- riiyoruz.» dedikten sonra ilave ediyor: 
in dort devlet kon[eransmm icrtimamdan 1 
b I 

«- ngiltere Ba~vekilinin bu mesele-
iraz sonra yap! ID'§ olan beyanah, AI- d AI 

I k l 
e manya ile anla~mak arzusunda hu-

man miistem e e erinin istisnastz, §artsiz, 1 d un ugunu bildigimizden bu hal rok "-a-
manda sistemi olmakS!Zm ve hicrbir muh- ~ y 

let beklenilm<':ksizin derhal Almanyaya yam teessiiftiir. Alman miiste.mleeklerini 
riicu etmesi laz1m gelmekte oldugu §eklin- muhafaza etmek ic;in Mac Donald'm ile
de idi. Almanya, Versay muahedesinin ri siirmi.i§ oldugu bi.iti.in sebebler hie; kiy-
119 un<:u maddesile deniza§m memle- rr.eti olmtyan birtak1m bahaneierdir.» 

ketler iizerindeki biitiin hukukundan fera- Bu gazete, bundan sonra a§ag!daki 
gat ediyordu. Ve bu madde, kanunen t&birlerle Alman noktai nazanm izah ve 
mutlak surette kat'idir. Alman ve ftal- t~rih etmektedir: 
yan zimamdarlan, memleketlerinin niifu- 1. - ingiltere, Alman mi.istemlekele
sunu sun'i surette arthrarak miistakbel rinin sahibi degildir. Sadece bu miistem
harblerde kullanacaklanm iimid etmekte lekeleri idare etmektedir. Bu miistemle
olduklan kuvvetlerini arthrmak istemek- keler, Almanyaya aiddir. <;unkii bunlar 
tedirler. Sulhii sever bir devlet olmak iti- biz.im beyaz olm1yan 1rklan idare kabili
barile biz, bu gayeye eri§meleri icrin on- yetimiz olmadigi yolunda asilsiz bir id
lara miistemlekelerde mahrecler tedarik dia ile bizden zorla kopanhp almmi§hr. 

etmek mecburiyetinde degiliz. Noel Ba- 2. - Bi.itiin miistemlekelerimizi isti
ker, 1914 senes1nde miistemlekelerin AI- yoruz. 1918 deki miistemleke yagmasm
manyaya yapmakta olduklan idhalat1n da lngiltere arslan paym1 kendine ayu
Almanyamn ithalat yekununun ancak m1s ise kabahat bizde degildir • 

yiizde be§ini te§kil etmekte oldugunu ile- 3. - Y erlilerin • bugiin ekseriya tel· 
ri siirmii§tiir. Bedihidir ki, bugi.in miistem- rr.ih olunan • noktai nazarlan, galib mil

leke denilen §ey, hicrbir millete iptidai letler bizim miistemlekelerimizi payla§ll
madde temin etmemektedir. Hitler'in Irk larken sorulup ogrenilmemi~tir. Eger yer
nazariyeleri ac;tk~a gostermi§tir ki, kendi- li kasabalarda ve yerli kabileler arasmda 

sine ,geri kalmt§ milletleri emanet etme- boyle bir plebisit yapilabilseydi, bu mm
nin ihtimali yoktur. Esasen Yahudilere takalarm Alrnanyaya rey vereceklerinde 
kar§I ittihaz edilmi§ olan hath hareket, o- hi<; ~i.i.phe yoktu. Afrika zencileri arasm
nun boyunduruguna teslim edilecek nkla- da hakiki bir plebisit yapilmasl imkan1 

rm ondan ne beklemeleri laztm oldugu- mevcud olmadigmt pek iyi bilen fngilte
nu gostermi§tir. Biz, halihaztrda harbe ha- re kendi i~tihasm1 teskin etmek i~in his.bir 
mlanmak i~in iki bin milyon sarfediyo- k1ymeti olmtyan bu mazereti ileri siirmek-
ruz. Ve §ayed harh ~tkacak olursa, bu tedir. ' 
harb, tecaviiz ciirmiinii irtikab etmi~ olan Alman tlostlugunu tenkid 
hiikumetlere kar§t yap1lacakhr. Harb Londra, 8, (a. a.) _ Avam Kamarasin~ 
muhatarast mevcud oldugu halde tecaviiz daki muzakerat esnasmda Muhafazakar 
kuvvetlerine bizim bahri tiearetimize ve meb'us Lord Bandy, Lord Elibank tara-
arazimize hiicum ic;in kullanabilecekleri fmdan yaptlan teklife miizaheret ederek 
yeni hareket iisleri vermemizi ak1l kabul Ba~ekil tarafmdan Almanayya kar§l ta
eder mi? Eger §imdi Hitler, T anganika kib olunan siyasetin bu hiikumete kar§I, 
mmtakas1 veyahud garbi Afrika sahilleri beynelmilel ticaret bak1mmdan, en ziya
terkedilece kolursa Avrupay1 ne hale ge- de miisaadeye mazhar memleket muame
tirmi§ ise Afrikayl da o hale getirecektir. lesinin tatbikini muhik gostermedigini ve 
Korku, suri~ ve tahrikatm hiikiim siirmek- bu hareketin lngiliz yiiksek menfaatlerine 
te oldugu bir volkan, Hitler, bundan bil- halel verdigini soyledikten sonra, lngilte
istifade Avrupanm simasmi degi§tirecek renin Polonya ve Romanya ile olan tica
olan biiyiik siyah ordulan tensik edecek- retleri hacmini arthrmakla diger herhan-

tir. gi bir hi.ikumeti tehdid edemiyecegini 
Almanya biitiin miistemlekelerini soylemi§tir. Hiikumet namlna cevab ve-

istiyor ren Lord Runciman en ziyade miisaade-

Berlin, 8 (a.a.) - Mac Donald'm ye mazhar memleket nazariyesini miida
Avam Kamar~smda~i beya~atl ... miistem: f~a ederek hiikumetin bundan aynlmak 
!eke meselelen haJ<kmdaki muzakerey1 myetinde olmadJgmi soylemi§tin. 
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ingiliz Krall diin I 
Pirov'u kabul etti 

Ribbentrop diin 

Berline avdet etti 

Pirov, ilkbaharda barb P~ris ania,masl, Romada 
~·kacagtnl soyliiyor memnuniyet uyandtrdJ 

$ungkiang 8 (a.a.) - <;inliler, miin • 
has1ran yiiksek tahsil talebesinden mii
rekkeb bir bu<;uk mHyon ki~il·k yPni bir 
ordu te§kil etmi~tir. Karargah1 Ceng -
tu'da bulunan bu ordnnun ba~ma bizzat 
Marec::al Sang _ Kay !;)ek gr,.,mi:;tir. Londra 8 (Hususi) _ Cenubi Afri- Paris 8 (Hususi) - Almanya Harici-

Fransada grevler b ·ui ka Milli Miidafaa Nazm Pirov bugiin ye Nazm Von Ribbentrop bcraberinde 
refikas1 oldugu halde, Fransa hiikfuneti 

Paris 8 (Hususi) - <::imali Franc::a:3l Kral t f d h k b I d'ld' .., ara m an uzura a u e 1 1. tarafmdan kendilerine tahsis edilen hu-
grevler nihayet bulmu§tur. 35 bin a- K 1 C p· · 
mele bu .sabah munta7.aman i§e ba!';la _ ra ore, 1rov'u ve refikasmi o~le ye- sus1 trenle Paristen aynlmt§br. 
mi§br. Memleketin hic;bir tarafmda megine ahkoydu. Pirov di.in ak~am Ba~- Fransa Hariciye Nazm Bone, ital
grevci kalmamt§hr. vekii Cemberlayn'i ziyaretle uzun bir yamn Paris elc;isi Guariglio, diger bir 

c;ok miilki ve asked zevat kendilerini 
Biikres 8 (a.a.- Biitiin gazeteler, hu- Alber Thomas alh ay hapse miilakatta bulunmu~tu. istasyonda ugurlaml§lar~:hr. 

hiirriyet istiyorlar liberal nazir daha ~ekildi 
,_ ~emei 8 (a.a.) - !ntinab miicadele -
.tt:r1 ·d J kk k 1 mahkum oldu llkb h d h b · k k? kumetin istifa etmesinin muha a 0 - a ar a ar mt ~~ aca • Romada memnuniyet izhar ediliyor 
vaz· §1 detlendikc;e Memel arazisindeki 
~Hi lYet vahamet kesbetmektedir. Her 

n eks · · k ~1 ensr anh olmak iizere bir ta-
tn hAd• • 

tnan a Iseler vukua .gelmektedir. Al -
tahrn .narnzedleri listesinin kazanacagt 

111 olunuyor. 

13 
Almanlar hiirriyet istiyor 

li;r erlin 8 (a.a.) - Memel'den· bildiri -
l'la~r:d l3iiyiik bir intihab toplantls1 es -
tn n a Memel Almanlan §efi Neu • 
se:~n, bir nutuk soyliyerek Memel'in 
~trnie~~ olmast Iaz1m oldugunu beyan 

§ ll', 

liat·b 
de y 1 • bundan sonra yakmda Memel-
l'<lga aptlacak olan intihabatm bu top -
g0st tnensub olan Almanlarm azmini 

ereceg~m· . 'IA . t' . 1 1 ave etml§ 1r. 

I{ M emel valisi istila etti 
ginea~~as 8 (a.a.) - Resmen bildirildi
belis ore, Klaipeda (Memel) valisi Tu
fa et~~ :ali muavini Sakalauskas, isti-

dugvunu bildirmekte oldugu halde si - l'dva:eAnlcbientnThes 8 (a.a.~ -h .. ~ent~ikaltar Londra 8 (Husu A) Be )' d' Roma 8 (a.a.) - Resm1· mehafJ'1de 
A h nd k b' · a iyeti dun 1 en er omas, cl§ urnye me e- s1 - r m ve i- _ 

yasi me a 1 e a ~nen.m v z ' caviiz• den dolay1 alh ay hapse mah - ger devlet merkezlerini ziyaret ettikten Fransiz • A lman paktmm akdinden do-
amele f1rkas1 eksenyetJ tarafmdan ve- kA 1 tur layt memnuniyet izhar edilmektedir. 

k · urn o mu§ · sonra Londraya donen Afrika Birle~ik 
rilen karar iizerine istifa etmeleri be - Albert Thomas'm Valenciennrs Lil1e Romada Paris anla§masmm Roma -

h 
hiikumetleri Miidafaai Milliye Nazm B 1· 'h 

lenilen sosyalist naztrlarm hath are - c;elikhanelerindeki son grevlerin ba§hca - er m m1 verine ayk1n bulunmadigi-. 
Pirov «hi~bir millet harb istemedigw i k 

ketleri hakkmda muhtelif §ayialar de- mes'ulii oldugu zannedilmektedir. m aydeden yanresmi bir teblig ne~re-
veran etmektedir. { KISA HABERLER ) haide biitiin hiikumet!erin harbe ham - dilmi~tir. Ancak, mes'ul italyan meha-

Nazular meclisi, dun ogleden. sonra \...._ _________ ....____ landigml ve iki ii<; ay zarfmda beynel - fili §Urasmt teessiifle mii§ahede etmek 

Spaak'm riyasetinde toplanmt§br. iki * PARis 8 - Buradaki iran biiyuk el- milel vaziyette bir degi~iklik olmazsa mecburiyetindedir ki, Frans1z Hariciye 
~;iligl, iran ~ahmm Almanyaya gldeccglne 1939 l 'lkb h d Naz1n Bone'nin siyaseti bir c;ok Fran • 

saat siiren celseden sonra bir teblig ne§- dalr "Ikan haberlerl kat'i olarak tekzib et- Y1 I I a ann a milletlerin bir h f'l' d 'dd I' .. s1z me a 1 m e §I et 1 muhalefcte ug-
redilmi§tir. Bu tebligde sadece meclisin mektedlr. harbe siiriiklenecegini>> soylemesi iizerine * VARE}OVA 8 - Reisicumhur, diin veda ramaktad1r. Bu mehafil, Vcrsay zihni -
siyasi vaziyeti tetkik etmi§ oldugu ve lt;in kendis!nl ziyatete gelml§ olan L!tvan- Avam kamarasmm bugiinkii toplanhsm- yetinin arhklanndan bir turlu kendi • 
cuma gunu yeniden toplanacag1 beyan ya sefiri Skirpa'yt kabul etml~Jtir. da meb'uslardan Henderson soz s<i.,Yliye- lerini kurtaram1yorlar ve tarihin mec -
edilmektedir. E 8 n .. k K b k p· • b' h b 1 d rasm1 gene oraya getirmek istiyorlar. n Uyu Z re ICOV un If ar 0 acagma air soy-

Bir naz1r daha i.tila etti · ay 1m1 Bu, budalaca bir dii§iincedir. Bazt Fran-
ledigi sozlerle hiikumetin alakadar ol • 

Briiksel 8 (Hususi) - Maliye Nazm stz mehafili, Paris deklarasyonu Roma-
Maks Lei Jerar'm istifa~tmdan sonra ka- Ebedt 'eflmlz i~ln yaz1lan masmi istemi~tir. Berlin mihverinde bir gedik ac;abilecegi 
binede liberal f1rkasm1 temsil etmekte en gUzel yaz1lar Alman resmi mehafili Pirov'un fikri- vehmine kap1lm1§ olabilir. Fakat, bOy-

D
. k b .. - - - - ne 1·.,t1'rak etmemekte ve Hamburger le bir hayal ancak, iki devleti, iki mil -

olan Naz1r 1a ugun istifa etmi§tir. B •• kt 't ugun ~~ 1 F b p , leti ve iki ihtilali birbirine baghyan 

HEM NALINA 
MIHINA 

izdiham kazalartna karfl 
(F==\\ olmabah~edeki ac1 hadise et .. 
l!::::::U rafmda tahkikat yap1hyor; 13 

insanm hayatma mal olan bL 
facianm mes'ulleri ara~tmhyor. T abii; 
tahkikat neticesinde mes'uliyetler meyda
na ~1kanlacaktu. Bir taraftan tahkikat1 
yaptladursun, diger taraftan bir daha 
boyle biiyiik kalabahklarda bu gibi elim 
kazaiar olmasma meydan vermiyecek 
esash tedbirler de almmahdn. Ciinkii, 
I 936 da, Ankarada, Cumhuriyet bay· 
rami giinii, resmigec;id yap1hrken de, ka· 
lababktan buna benzer bir kaza olmu§~ 
gene olenler olmu~tu. 

Bu gibi kazalar, tedbirsizlikten ziya
de almacak tedbirlerin bilinmemesinden 
ve yanh~ tedbirlerden ileri gelmektedir. 
Boyle kalabahklara kar~t «zab1tai ma
nia» vazifesini muvaffakiyetie ba~ara
madigimiza ~iiphe yoktur. Halbuki hal
ktmtz sakindir, soz dinler. Biiyiik Sefe 
son hiirmet vazifesini yapmak gibi hazin 
ve sakin merasimde degil. hatta miting
Ier gibi, kam kaymyan gencligin yaphgi 
tezahiiratta bile, Avrupadaki emsaline 
asia benzemiyen bir usluluk vard1r. Ben, 
Avrupa ~ehirlerinde., bilhassa Pariste 
birkac; defa boyle hadiseler gordiim. 0-
ralardaki korkunc ve tahribkar ta~kmhk 
bizim halkimiZda, kat' iyyen goriilmez.

1 

31 mart askeri isyam bile, Pariste iki1 
gece iistiiste gordiigiim kanh niimayi~le
rin yanmda oyuncak gibi kahr. Paris-: 
teki niimayi~iler, ge<;tikieri yerlerde! 
yakmad1k hususi otomobil, basmad1k eg
lence yeri, kumad1k cam ve ayna, yag-' 
rna etmedik magaza btrakmamt~lar, iis-' 
telik yiizden fazla polisin kafas1m gozii.' 
nii patlatml~Iardi. Bizim memleketimiz -· 
de, Allaha ~iikiir, boyle miithi~ niima 
yi~ler olmaz. Halk1mlz sakindir; soz din-i 
ler, zab1taya kar~1 gelmez. ; 

Boyle kalabahklan dag1tmamn, biiyi.ik. 
izdihamlann oniine gec;men~n muhteli£ 
usulleri vardtr. Evvela, mu..~telif yollan,: 
kalabahgm bulundugu yerin <;ok uzagm
dan keserek tehacume mani olmak, son-' 
ra, toplanan kalabahg1 akttmak laz1m : 
d1r. Bizde i~. kalabahk toplandtktan1 

sonra muhtelif yollan keser ve izdiham-i 
dan ka<;mak istiyenleri bile ayni noktaya' 
t1kanz. 

Nitekim, Biiyiik Sef Atatiirkiin irti
halinden sonra, Dolmabah<;ede baz1 ga-' 
rib tedbirler almmi§tl. llk gi.inleri, yaya
lar ve otomobiller, geceleyin bile, sara
Yin oniindeki caddeden ge<;irilmiyordu. 
Halbuki lstanbul, oyle birbirine muvazi 
bir si.irii caddesi ve sokag1 olan bir ~ehir 
degildir ki haik ba~ka caddelerden ge<;c· 
bilsin? Sonra, Atati.irkiin cenazesi kal • 
dmlmc1ya kadar, Dolmabahc;e saraymm 
buyiik kap1smdan Be§ikta~a kadar uza· 
nan geni§ yolun bir tarafmda, saraym ef. 
lake ser c;ekmi§ duvan dibindeki yaya • 
kaldmmmdan kimse gec;irilmedi. Nic;in? 
lzdiham, hep yolun kar§I tarafma yiik
lensin diye mi? 

Cumhuriyet bayram1 giinii, resmige 
c;id yap1hrken T aksimdeki kalabahktan 
bu siitunda bahsetm.i~tim. Gerek o 
gerek cenazenin kaldmld1g1 gun muhte· 
!if yerlerdeki kalabahklara kar§I 
muamele tamamile manasizd1. 

Cumhuriyet bayram1 gi.inii, tribiinleri 
bulundugu caddede bi.iyiik bir kalabahk 
toplanmi~h. Halk, tabii yayakaldmmma 
sigmiyor, yollar, uzaklardan ve arkadan 
kesilmemi~ oldugu i<;in, bir insan seli dur
madan oraya ak1yordu. Nihayet kald1 -
nmdaki kalabahk, arkadaki mi.itemadi 
tazyikle §i~ti ve patlad1. 0 zaman en on
dekiler, oralara konulan parmakhklarm 
iisti.ine yJklldtlar. Dayak yediler, atlann 
ayaklan altmda kaldllar, c;ocuklar, ka
dmlar yerlere yuvarland1lar. Halbuki 
ondekilerin hi~ kabahati yoktu. Buniar, 
vaktile geiip en onde yer tutmu~lardi. 
Onlan, biitiin bu s1kmhlara ugratan ar
kadan gelen insan selinin tazyiki idi. Se
li kimse geriden kesmegi akil etmiyor; 
yalmz ondekilere kar~l liizumsuz, mana
SIZ ve faydas1z bir ~iddet gosteriliyordu. 
Bu zavalhlarm ise arkadan gelen tazyib 
kar~I mukavemet edecek halleri olmadt
~~ gibi geri gitmelerine de iinkan yoktu. 
Ikidebirde, parmakhklc.nn i.istiine di.i~ii .. 
yor ve tekrar cebir ve ~iddete maruz ka
hyorlard!. 

Cenaze gi.inii de itfaiyenin Islathgl, 
polislerin usturpalad!g! gene en ondei\i
ler, yani hi~ kabahatsizler oldu. Dog -
mek degil oldi.irseniz bile, ondekiler i<;in 
yapacak bir~y yoktu. Hatta ka<;amaz
lardi bile. Cunkii tazyik arkadan gel .. 
mekteydi ve kimiidamalanna imkan yok
tu. 

Onden ~iddet, arkadan tazyik, niha
yet ezilmelere ve oiiimlere sebebiyet ve
rir. Hulasa, zab1taya kalababklarm na
srl dagiblacagml, izdihamm. online nastl 
ge<;iler:egini ve kalabahk halkm psikolo~ 
jisini ogretmek lazimdir. Ancak, o za • 
man, bu gibi kazalarm oniine gec;ilmi~ 0· 

lur, 

:si a l§hr. V;3-lilige diyet s~im komi -
zas1ndan Gaulius tavin edilmistir. 

Bu istifa neticesinde kabinede liberal Kitabcllardan araylniZ remden lat gazetesi irov u <<felaket· mihver siyasetinin tabii inki§aflanm 

na~r kalmaml§t~l~~~--~~----~--~ .................... .-~~~~le~r~in~ka~hl~·n~i~»~d~i~y~e2t!av~s~if~e~bn~e~k~te~dU~·~---~jk~a~~~~ .. ~~~;a~~ii~~~ .......... ~ ...... .:;;~iiE:. 



r II (En Kitablar araa1nda 

~:::: Y dda bir ... Biiyiik KaybJmlZ 

~======================================:====~ Eb~i 

) 

Prensesin ii~ pencereli kii~iik evinde t1. Binhir sefahetin izlerini ta§lyan yuvar-
bir §enlik havas1 esiyordu. Her taraf gtclr lak yiizii k1zarm1§ ve alm terlemi§ti. Her 
~JClr temizlenmi§, siipiiri.ilmi.i§, toplanmi§- halinden midesinin buland1g1 ve ha§1DID 

~efimiz Atatiirkiin olUmii, 
memleketimiz i~Sin en biiyiik bil' matem 
oldu. 17 milyon1uk koca bir millet, Bii
yiik Halaskan i~in giinlerce gozya§l 
doktii, M.la da aghyor. Memleket mil -
nevverleri en giizel ve en a<:tkh yaZl • 
lanm Atatiirk i<;in yazd1lar, Onun bil ~ 
yiikliigiinil, Onun kudretini terenniim 
ettiler. 

Holivudda kar1koca dedikodularl 
. Bahann tath l§Ildan, heniiz temizlen - agr1makta oldugu belli idi. 

mi§, pencerelerin kenarlarmda oyna§l " Mark surahm ek§iterek i~eri girdi ve 
yordu. Biiyiik kap1 ardma kadar ac;Ilmlt yataga yakla§tl. Sitemli sitemli ba§ml sal· 
b. Kaptcl Mark, iizerinde gi.ivelerin di • lad1 ve: 
:Iiklemi§ oldugu resmi elbisesi, dimdik - Bu haliniz ~ok fena Ivan Mihailo-

d d. Atatiirkiin Oldiigii giinden, Ankaraya 
9uruyordu. Zavalh Mark!. Titrek elleri· vi~. e '· k k d 1 k t .. 

I · b k 1 na ledildigi giine a ar mem e e mu-

Sinema merkezinde mes'ud aile te,kil etmi' 
olanlarla 'iipheli vaziyette ve ayrdmak iizere 

bulunan artistler kimlerdir? 
e yu·· ziinii tua' etmek, rizmelerini boya - - F ena o an neyml§ a a 1m i' 

Y -s d nevverlerinin, yazd1klan makaleler, Holivud'dan yanhyor: 
iCiin kimhilir nekadar zahmet ~ekmi§- - Buglin teyzenizin isim giinii i i. §iirler bir araya toplanmak ve her giine Holivud' da suf artistlerden, yahud 

Bu zahmet de degw erdi dogwrusu .. Ha- Neye gelmediniz ~ a1'd yaz1lara o gu"nkU Mdiselerin resim- d b · d' · · .. 1 · k a iri artist, 1gen smema a emmr; uza ·-
prensesin isim giini.iydii .. Bu zah .. - Hay seni de, teyzemi de §eytan al· leri eklenmek suretile gUzel bir kitab tan yakmdan alakadar ~ahsiyetlerden 
katlanan sade Mark degildi. · Kedi sm I viicude getirilmi§tir. mlirekkeb olarak te~ekkiil etmi~ aileler 

ile ~ocuklan bugiiniin 1erefine - Boyle fena §eyler soylemeyin fvan Bu kitab, milletimizin duydugu bU- hakkmda ~imdiye kadar pek ~ok yazl 
tfaga, tavuklarla ordekler de kiimese Mihailovi~! Zah asilanelerinin yiiregin· yiik acmm tam bir ifadesi, AtamlZ i~Sin yazilmi~, pek ~ok miirekkeb sarfedilmi~
atilmi§tt. de iyi §eyler yok mu? Nic;in teyzenize Is- yaztlan mersiyelerin en beligidir ve ko- tir. Onun irin ben hu mevzua tekrar a v-

~. b · "\ ca bir milletin 1sttrab destam olarak -s 
Bu haz1rhklara sahne olan kii~iik evin ura venyorsunuz r det edecek, •1'nema pay1'taht1nda ,.iftle • 

C. 1 · k nesilden nesle intika1 edecektir. " .. 
ahibi buru~uk y\iz}ij ihtiyar prenses bir - It, teyzeme soy e, Zlyaret etme rin neden g~inip, nk:in ge~inemedikle • 

kurulmu'• mu"temadi'yen beyaz adetim degvil. Hem bu usul kalkah ytllar Atatiirkiin aramizdan ebediyen ay -
'1 1 '1 11· k b 1 t b' ' rini tetkik eyliyecek, bu hususta hir ta • 

1 · oldu. Ben1'm ko•acak vakti'm yok. Sent'n n mas1 e tese 1 a u e mez 1r ye se 
elbisesinin dantelalanm di.ize tip y d T' k '11 · E B" "k K b k1m ukalaea mi.italealar yiiriitecek degi-.. 1 I varsa hoi hoi kn-.1 Haydi bas, git kar§Jm- U~en ur ml eti, « n uyu ay 1~ 

w ....... ., ....... , Uzerinde, tazelige de a et e- vy ffilZ• ismini ta~lyan bu kitabl, kendinden lim. Maksadim sinema seyircilerince pek 
yegane ~ey gogsiindeki pembe giildU. dan 1 Uykum var. sonra ge1eceklere, klymetli bir vedia o- iyi tanman karl kocalarm vaziyetleri 

ziyaretine gelecek misafirlen - Uyumak degil, yliziime hakrnaga larak b1rakacaktlr. hakkmda dumam burnunda, ~i~egi kar-

Biraz sonra oglu lie birlikte Baron 
ramb, Prens Kalohaze, general Bit .. 

prensesin kuzenleri... A~ag1 yukarl 
yirmi ki§i geiecekti. Bu ziyaret~i

bir sene IplSSIZ duran evi §Cnlendire • 
ne~lendireceklerdi. Herhalde Prens 

........ u•.•aZe bir §arkl s<iyliyecek, General 
da prensese kur yapmaktan geri 

acaktl. Prenses de boyle yiik<~ek 
safirlerini pek giizel ag1rlamasmt bilir
.. Vakar, ihti§am hulasa biitiin yiilcsek 

mua§eret kaideleri prensesin blitun 
· toplanacaktl. ~iiphesiz es-

ftan Kutulkin'le Perenelkov da gele~ 
Fa kat bu baylara bir kag1dla 

kaiemi hamlanacak, prensese kar§t 
ue~ilt:\Jllll.lt:l 0 hiirmeti gosterir §ekilde kagi

a imza atacaklardi. E, herkes yerini bil
L. 

utamyorsunuz da ondan !van Mihailo • r .... -------------, mnda son taze havadisleri vermektir. 
vi~ I \... YENl ESERLER J Holivud' da sinema alemile alakadar 

- Send en nasihat istemiyorum; heni Diinkii ve Bugiinkii ~ahsiyetlerden te~ekkiil etmi~ aileleri i.ic; 
rahat huak I k1sma taksim ediyorum. lyi gec;in~nler, 

Mark'm cesareti kaybolmamt§t1. Biraz c;ekoslovakya ~iipheli vaziyette olaniar ve aynlmak 
si.ikuttan sonra gene ba§lad1: Yazan: D. J. Tosevig iizere bulunanlar .• 

- Haydi velinimetim t Haydi gelin cDilnkil ve Bugilnku t;ekoslovakyc~t, Evvela iyi ge~inenleri ele alaltm. 
ne olu'r, y1lda hir defac1k iyilik yapm I galiba Tiirkiyede Qekoslovakya hakkm- Gary Cooper'le Sandra Shaw .. Siikunet 
T eyzeniz aghyor: mustarib t !ki ad1m at- da ilk ne§redilen kitabdJ.r. Fakat kitabm v~ saadet kinde ya§amakta devam edi ~ 
makla onun gonliinii alm1• olacakstmz l. as1l enteresan taraf1, tahsilini Qekoslo • I b' d k I 

Y yorlar. &vim i tr e 1z an var .• 
- Gidemem, vaktim yok, diyorum ~a- vakyada, Prag'da ikmal etmi.§ olan bi.r 

Y 1 · t f d t" k yaz1l Joel Mac Crea ile F ranees Dee .. Ar-na .. Hem gidip bu ihtiyar kakavanm ya· ugos av genc1 ara m an ur <;e ~ 
mnda ne yapacagim '? mi§ olmasmdadll'. tistlerden t~kkiil eden bir ailenin pek-

- Lutfedin ne olur gelin! Sizi go •. D. J. Tosevi~, <;ekoslovakyaYJ. ~ok ya· ala devam edehilecegine giizel hir misal 
.. · · f hi' E k l • b • kmdan tamd1gJ. gibi Balkan memleket- te$kil ediyorlar. Birc;ok ~cx:uklan olmu~-

runce 1~1 era ar. n ya 1m o an stz an, 1 11 y ,__ k d i · t bir ga d ... . er e alUn§ar 1 a y1 an1yan - tur. 
?~u un~~a 18101

Z
1 gosterm! Allah nzui zetecidir. Bu gene gazeteci dilimizi ~ok Madeleine Caroll ile Kaptan Astley .. 

1~m g~lm · iyi bilir ve Tiirkleri de ~ok sever. NJte- Birbirlerini peresti§ edercesine sevmekte 
- E soy]e bakayim, evde konyak var kim cModern Tilrkiye. adh bir kitab berdevamdlrlar. 

m1 '? yazmak 8\ll'etile millet ve memlekeU • 
- Var velinimetim, var. mize ka!11 olan sevgi~ini de gostermi§- Jean ArthuT ile Frank Ross .. Son de-

Eh · I k K rece miinzevi bir hayat ya~1yorlar, hi<;-- ciy eyse... tir. Gene muharririn cAtatii.r ve e-
Prens goziinii ktrparak: m.aHzm~ adile haz1rlad1gt yeni bir eser bir yere ~1km1yorlar.. Birhirlerine kafi 

Ogle vakti olmu~tu. Prenses, bir yan- r 1 
- Yiiz ruble de haz1r m1 ~ dedi. de, pek yakmda inti§ar edecektir. D. J. ge 1YOT ar. 

elbisesile, aiililnli dlizeltiyor, bir yan- 1 D "I d k F · G "f 
c.- - Ah, i,te bu imkanstz velinimetim. Tosevi~, ccKemal Atatilrkiin Modern rene unne 1 e o tor rancts n -

da kap1y1 din]iyordu. Giiriilti.iyle d be f' c- 1 d be · h · · ·1 Siz de pekala biliyorsunuz ki prensesin Tiirkiyesi• isimli bir eseri e Sir a o- m .. 0ene er en n o; gec;:m1yor ar, en 
araba geliyordu. Araba durdu; fakat k y 1 d ,.. k d'l'l d ""e b 1 k k 1 d 'b' .... eski zenginligi kalmacL. Nesi var, nesi lara ugos avya a, ye 1 1 e e Y • sa u 1 an oca ar an gi I gorunuyor -

eq dakika ge~tigi halde kimse gorlinme- k 1 ak ada nec:retmic:tir 1 
y yoksa suyunu c;-ekti. 08 ov Y ~ ~ · ar. 

Prenses: «Bize degil» diye dii§iindu. k bl cDii.nkil ve Bugilnkii c;'ekostovakya•, Claudette Colbert ile do'ktor Joel 
E . d w 'I 1 G - Ge<;en sene i ziyaret i~in ka~ ru e ,.,ekoslovakyanln tart'hini gUzel ve eanh vet, SIZe egl prenses. ~en sene· .. ? !k' .. d v'l . "\ B .. .. y Presseman .• Hayatl pembe gormekte 

. b l d k l lh vermJ§bn 1 yuz egi ml r ugun yuz bll'' 4ekilde yazmtC!tlr. Okuyucularlmlza 
erin teranes1 u y1 a te rar amyor. - bl k d' 1 S · k 'I ~ -s devam edip &Pdiyorlar. 

I k l d b . .. d dl ru e yo 1yorsun em arga, sen1 tavsiye ederiz. 
I ge ip ~attlgm an en suren er H d' 't d k t b I 1 B 1 Charles Boyer ile Pat Paterson .• A~k 

k b "k"d ay I g1, ca 1yr s1 ~~ 1r, u ursun u • Tu··rki"ye bi"hii"yografyast- '1 gPren sene i gi i tam saat 1 I e · d' I d l I w .. 
-~ maga niyetin yoksa, haydi defol. git; uy· 1z 1vac armm evam 1 o acagma en gu-

hr••n•·~· odasma ~ekildi ve bayilmamak kum var. Maarif Vekaleti tarafmdan her sene zel bir niimune olduktan ba~ka muhtelif 
amonyak kokhyarak aglamaga ba§~ muntazaman intiC!ar eden bu faydall e- 'll' tt k k 1 1 b'l kl 

- Zatt asilanelerinin alicenabhgma y ml 1Ye e an oca ann an a,a ' ece e-
di: Slgw IDiyoruz. T eyzeniz, zaylf, hasta.. En seri karilerimtze tavsiye ederiz. rine de mi.ikemmel bir misaldirler. 
- Gene kimse gelmedi 1 Hi~ kimse.. R 0 M A H U K U K U 

u~ak bir sarsmh ile kalbi duracak. Ona Bing Crosby ile Dixie Lee .. Dart ~o-Prensesi teselliye ko~an ihtiyar Mar-
aclyJn lvan Mihailovir! Istanbul tiniversitesi Ord. ProfesorJe~ cuklan var .. Bir ailenin mes'ud oldugu-

kederi on dan a~ag1 degildi. Ah, in .. · oy • b l 
Jan 1srarla reddetmekte, Mark da sa- rinden Dr. Richard Honig in u eser • na hundan biiyiik deli! mi istersiniz. 

r nekadar ~abuk degi§iyorlar!. Es- ,.~ . 't . '1 A 1 . . M 1 D h I R d If s· b hula miicadelesine devam etmekteydi. umversl emn 1 ml eser er senst meya- ar ene ietric i e u o Ie er .. 
den boyle miydi'? Ayni adamlar, bu d · · t · t' A k t Dr ~ S d k b b be b 1 Nihayet, Jan saat beu- dogvru raz1 oldu ve mn 8 mt~ar e ml~ J.r. vu a ·.,em- ene e anca ir ay era r u unuyor-
. salonuna sinek gibi ll§U§iiyorlardl. y- seddin Talib tarafmdan terciime edilen 1 B k d k d · d k d'l · 

resmi elbisesini giy-erek prensese gitti. ar.. u a arc! saa eb e en I enne 
Prenses ag"'hya agwhya mmldan<h: bu nefis eser, memleketimizde §imdiye k .. f. .. .. 1 

Kemali nezaketle teyzesinin elini optUk- a 1 goruyor ar. 
_ N e prens, ne general ve ne de ba- kadar bu mevzu hakkmda yanlmt§ eser- Ad I h M . .1 V T d I 

ten sonra: o p e enJOU 1 e err a es a e .. 
ld. 1 H' b' · v d H · b i lerin en mUkemmelini te§kil etmektedtr. 

ge ' . ~~ m ugrama 1. epsl en - T eyzecigim I diye soze ba~Iad1 ve 530 "'ayfadan ibaret olan kitab Rom a Koca, kansmm roenajeridir .. Zevce de, 
'ler. Halbuki ben olmasaydim, on- "' · · k kl Id "' I k II k 8CQCll.sene ba§layip hitiremedigi ayni hi· hususi hukukunun biitUn ktstmlarmt zevcmm pe mera 1 0 ugu pu 0 e -

nn hall. dumand1! Hepsi .de bugunkii · I t · ] ld" B' b' kayeyi anlattl: (yani Roma Hukukunun tarih<;esi, Usul s1yon anm anz1m e me~gu ur.. 1r Ir-
erl.nl· ve saadetlerini bana medyun· T · M K · k' N' l r'nden l - eyzec1gim, ari ns In Ist.m, Hukuku, ~ahsm Hukuku, Aile Hukuku, e 1 memnun ya~1yor ar. 
; evet, hana... yani kocasmdan bir mektub alml§tt. Bu ayni haklar, ve Miras ktSimlanm) ihtiva Myrna Loy ile Arthur Hornblow .. 

r 

Holivud'un mes'ud ~iftlerinden 
Frences Dee ve Joel Mac Crea 

V aziyetleri §Uphdi olan kan kocalar: 
Errol Flyn ile Lily Damita .. Kavga 

giiriiltiiye ragmen aile birligi devam eder 
gibi goriiniiyor. 

Stan Laurel ile Vera Suvalova .. Ay ~ 
nhp aynhp tekrar evleniyorlar .. En son 
hangi vaziyette karar kilacaklan belli 
de~il .• 

Bu iki simfa mensub kan kocalarm 
listesi tahmin ettigimden fazla uzun ol
du, onun kin b~anmak iizere olan c;ift
lerle erkek kadm bekar artistlerin son va
ziyetlerine aid haberleri yarmki mektu~ 
burna mevzu ittihaz edece~im. 

Leonara Stone 

Londra' da yeni bir 
ytldtz ke$folundu 

~ .. :w-. 

Mark da i~ini ~ekerek onu tasdik etti: mektubda ~unu yaz1yordu. Bir lngiliz etmektedir. Eserin sonuna ilave edilm\~ Myrna ekseri zamanlanm stiidyoda 
- Evet efendim, yerden goke kadar misi yiiziinden bir ingilizle diiello etmi§ .. olan 80 sayfahk iki indeks de, eserde Clark Gable'in yahud Willeams Powell Bu gene k1z Londra tiyatrolannda ve 

lci.II.JI.uaa"' var. Siz olmasaydm1z hi~biri - Sahi mi ~ lmkanSIZ §ey bu. ge9en latince term ve tabirlerin kar§l· ile kolkola ge~irmekle beraber kocasma filimlerinde 1938 senesi zarfmda muhte-
mertebeye ulapmtyacakh. Prenses kulaklarma inanamtyordu. hklanm ihtiva etmesi dolayt.sile hukuk sad1khr. Melek gibi bir ev kad1md1r. lif roller deruhde ederek vazifelerini 

- Ben onlardan minnet istemiyorum; - .SOyledigim tam bir hakikattir. Dii- talebelerimiz i9in ISOk faydahdlr. Ruby Keeler ile AI J olson.. Holi ~ muvaffakiyetle ba$arml$ olan 17 ya$m-
biraz hassasiyet .. !nsanhk duygu- elloyu yapm1~ .. Geceleri hep ~antozlarm vud'un en eski <;iftlerindendir. Blitiin de- daki Leonora Stone'dur. «Bir]e§ik ar • 

hareket etmeleri laz1m degil mi'? Ye- pe§inden ko~mu§. Dii§iinmemi~ ki burada ERTUCRUL SADt TEK dikoduculan cesaretsizlige dii§iirecek ka- tistler» sinema kumpanyasmm a~t1g1 bir 
b I I ed. 0 1 d . ..., Tivatrosu d h · · 1 · Jan i e gem I. neye ge me tr onu bekliyen bir kans1 var, diye. Ne bi- · TAKS!MDE ar o~ ge~m1yor ar. miisabaka<la birinciligi alm1~, <<Londra 

Qn ;:~.k~~mki prosn"am 
Ooeralar ve operetler 

20,40 Bukrel}: Manon. 
21,20 Stuttgart: Boris Godunot. 
21.20 Strassburg: Blr opera temB111. 
21,35 Nls: Blr opera temslll. 
22,05 Roma: Baron de Corbo (operet) 
22,55 Stra&'!burg: Alceste (opera>. 

Biiyiik konserler 
17,50 Lon.dra (Regional): Senton1k kon 

ser. 
21,15 Miinih: A~am kotwerl. 
21,45 Doyc;landzender: Gluck. Deb~S 

ve Beethoven'ln eserlerl. 
22,15 Beromtin.ster: Orkestra. konser1. 
22,35 Paris (P. T. T.): OrkEstra konse 
23,30 Berlin: Londra lie miibadele koll 

.serl. 
OJ a musi kileri 

16,35 Leipzig: E~lencell konser. 
19,25 Miinih: Sec;!~ parc;ala.r. 
20,05 Hamburg: Kuvartet konser1. 

Soli1tlerin konserleri 
18,05 Rom a: P1yano konser1. 
19,25 Konigsberg: Plyano mu.slkisl. ~ 
21.35 Paris (P. T. T.): Vlyolon.!el kon 

serl. 
23,45 HUversum ll: Vlyolonsel Te plya 

no konseri. 
23,45 Sottens: Frans1z mu.slki!L 
24,30 Breslav: Ktic;Uk konser. 
1,05 Stuttgart: ~1 konserl. 

- -- - - - _ ==fl 

NOBETCiECZANELE .. 
istanbUl clhetl: 
Em1noniinde (M1nasyan), Kiic;Ukpazard 

(Necatl Ahmed), Alemdarda (All Rlza) 
Kumkaptda CAsad or), Baktrk8yd.e (HUAU 
Fatihte cuntverslte), Eylibde (Arlf Bef(lr> 
eczanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 
tsttklA,l caddl.s1nde (Galatasaray), Ttl 

nelde (Matkovi<;), Galata. Okc;umu.sad' 
(Ylniyol), Fmd1kllda (Mustafa Nail), Talt• 
slm Cumhurlyet cadde.s1nde (Kilrkc;lyan) 
Kalyoncukullukta. (Zaflropulos), Ftruzata.• 
da. (Ertu~l), §l§llde (Asim), HahCioglun• 
da (Barbu.d), Bel}lkt~ta (Silleyman Re " 
ceb) eczanelerl. 

Kad1koy Muvakklthane caddesln(je ceaa• 
det), So~iidliic;-e~me caddeslnde COsman 
Hulftsl), Biiyiikadada. (~inasl RIZR), HeY .. 
bellde (Halk), Uskiidarda (Ahmedtye) ~ 
za.nelerl. 

r OLOM J \.. _____ ___ 
Uliim - Eski Temyiz Ba~iiddeiu • 

mumi muavini merhum Ahmed Neci • 
bin klZl, eski T1bbiye hocalarmdan Tel• 
kihhane mUdiirU merhum ZUhtii Nazi 
fin ha.remi ve ;:>ehremaneti vezne mii • 
diirii merhum Osman Salahaddinle 19" 
tanbul Hazine avukatlanndan Fuad se
dadm ha1ast Bayan Refika Osmanogl\1 
dUn vefat etmi§tir. Cenazesi bugiln sast 
12 de Kiic;iik Y1ldtzhan sokak No.9 da!J 
kaldmlarak, Nuruosmaniye camiind' 
namaz1 k1hnd1ktan sonra B~ikta§t• 
Yahyaefendi mezarhgma defnedilece~' 
tir. 

'*** Adk'h bir oHim - Orman birinci Sl' 
mf milhendisi Necati Ilgmm ve Amerl• 
kan Ekspres kumpanyas1 Cenevre fa. 
rikaSI miidiir1erinden Galib Ilgtmn bi• 
raderle:ri eczac1 yarbay merhum Bll~ 
Yusuf o~lu Teclmen Abdi Ilgm gell 
bir ya§ta hayata diin goz1erini ebediyt~ 
kaparm§bl'. Cenazesi bugiin oglede 
sonra saat 14 te Beyand Soganaga ma~ 
hallesi Biiyiik Haydar sokagmda 14 n'll 
marah evinden kaldmlarak Beyazl 
camiinde ikindi namazt klhnd1ktan son 
ra ~ehidli~e defnedilecekti:r. Goz ya~ 
Ian i~inde yanan ailesine uzun omurlef 
ve sab1rlar dileriz. 

**• 
Vefat - 1talyan sefaretlianesi mU~S' 

vir muavini, 

ANTUAN t;ALYAN 
vefat etmi§tir. Cenaze merasimi 10 bf' 
rincikanun cumartesi giinil saat 15 tl 
St. Jean Chrisostome kilisesinde tcr• 
~ilecektir. ne fenahk yapt1m. F enahg1m, biitlin ~im adamlar var de gil mi teyzecegim '? Dolores del Rio ile Gedrie Gibbons.. M usiki ve Dram Aka demisi>> namma 

odemem ve ktzkarde~i Fanyayi Prenses memnun hir halde yegenine (KOR)B¢/:Sc; perde Dolores ilk fena tecriibeden sonra ikinci mlisabakanm ba~ mi.ikafab olarak kon - ( M E V L 1 D ~) 
rmem mi'? biraz daha yakla§ti. ayrtca komedi kocas!Da dart elle sanlm1~hr. mus olan kunaVJ kannmtsttr. .._ ______________ _ 

-&~~~~~.~tiruilhel~ M~~~ed~am~YM~;b~~- ~~~e ---------~-------~~~~~~~~~---• M~~-G~~~devu~uv~d~ 
.. Jamn annesile babasma az m1 rafta ise Mark evin i~ini altUst ederek Yakmda: MELEK ROBERT TAYLOR yazdigiffilZ cYelkenci zade merh'llflJ 
ettiler. para anyordu. Bi.iyiik bir temsil hadisesi $iikrii Bey. refikas1 Bayan Fatma yel• 

- fyilik yaptim amma, goruyorsun.. Neyse Prens Jan biiyi.ik bir feragati (!NSAN MABUD) S1NEI\1ASINDA Mureen O'Suhvan • Lionel Barrimore kencinin ruhuna ithaf edilmek uzere 
bugiin cuma namazmt miiteaktb Yenl' 

Gene ge~en seneki gibi saat i.i~te pren- nefis gostererek elli rubleye razt olmu§ • BugUn BU HAFTA Netis • Zevkli - Eglenceli glizel bir film camide Mevlid okunacaktlr, Arzu bU' 

· sinirleri tuttu. Gene Mark prensese tu. Fakat zavalh Mark hu elli rubleyi D E L 
1
• G E N c L 

1
• K yuran zevatm te~rifleri rica olunur. 

olacak korkusile kasketini ha§lDB bulunclya kadar ka~ sand!k kan§hrmt§, As R AI Sl·nemada * * * 
.. ,.,..,,.,;,,.,· gibi arabaya binip Mosyo Jana ka~ ~ekmece bo§altm1~t1.. Mevlid - Samsun tiiccarmdan ve 

Prens evdeydi; ve bala yahyordu. Ceviren: MUstesna ve bUyUk program armator merhum Ahmed Ald1ka~tl f\l' 

a$!lan bir yerde sabablami§ olacak- FAIK BERCMEN HARRY BAUR, K A T I A huna 11/ 12/ 938 pazar giinii Sultanah .. : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JAQCUELINE CRESPIN veRIGAUD ~ medcamu,~~~deo~enamanm~~ 

MJSKJrraslles A B D u· - L v E H A B ·--·.. teaklb saat 13 te Mevlid okunacaktlf' 

Vat;f;da"tf;;;eti DANIELL E DAR R I E U X' un ~r::r.buyuran ••v•tm te,rifleri ric•" 

A~ kIn Go·· z Ya ~ I a r I 'aheserl : autun seanslarda 

~ ~ JA:~~~ ~~~;:~~nh film .5 U M E R Sinemas1n1n 
filminde T A K 5 i M Sinemasinda ve MAGD. LINDSEY VA.si salouunu ba~tan ba~a doldurmaktad1r tuanndaa oynanm1' 

Goriilmemif muvatfakiyetler kazanmaktadtr. Amerika ihtilili 
Aynca : Ekler Jurnal tarahndan tilme ~ekilen 

il!veten : EKLER JURNAL . ATAT'ORR'On muaz1.am cenaze 
merasimini gOsteren Avrupa filmi. 

Ebedi ~efin Cenaze Toreni 

YNAROZ KADISI 
Yaln1z SARAY Sinemas1nda 

Hlsd macera fllml ---· 

BUG UN 

i P E K 

Suvareler ie<in biletinizi evvPlden aldmmz. 

DUSMAN MASKESi Al TINOA 
Sinemasenda Fran&IZC8 soziU • aa, rollerde : 

DOLORES DEL RIO • GEORGE PETER • SANDERS LORRE 
Ayrlca 1 BilyUk AtaUirkiin FOX ~irketinin memleketimize g!Snderdgl ANKARA 

1 ufulU Userlne operat8rler tarahndan ~ekilen Toreni tUmi 

ve ATAT'ORKON sesli sinema icadmda filme ahnan hitabeleri ve gene kendilerioe aid .m"uhtelif filimler. 

gosterilmektedir. 

ilaveten : FOX ~irketinin memleketimize gonderdigi 

operatorler taraftndan ~ekilen 

A N K A R A ' da cenaze toreni 
Dikkat : Curnartesi ve pazardan ba~ka her gfin saat 12130 da cumartesi 11 de, pazar saat 9,30 da Dolma.bahcte, 
Istanbul, Izrnit ve Ankarada yapdan torenlerin tamarm Ataturkon nutuklan filmi gayet ucuz fiatlarla gOsterilecektir . .................................................................................................... 

ismail Mii§tak Mayakonu.'"l 
ruhup.a ithaf edilmek iizere aYJ.n 
on birinci pazar giinii Yenica • 
m ide ogle namazmt miiteaktb 
Mevlid okunacaktJr. Arzu eden• 
lerin te§riflerini rica ederim. 

Refikas1: Sadiye !small 
MU§tak Mayakon 

HALK OPERETl ·s 
Bu ak§am saat 9 ° 1 

(iQ iQE) 
biiyiik operet 

Reji: Ra§id RtZil l 
MUzik: Seyfeddin A58, 

S" \lf' Yazan: Yusuf ill' 
Orkestra, bale, cumartesi ve pazar giltl' 

diiz matine saat 15 te 



!J Hirincildinun 1938 

!:.,OBNAN MEKTUBLARI: 

Filistinde iki kuvvet : 
Siyonizm ve Nazism 

Ankara - Istanbul 

iki fehir ve iki 
imar sistemi 

AT A TURK TiiRKiYESi: 2 

Atatiirkiin sOzleri 
«Kin diye 

Siyonistler Filistinde Arablarla ~arp1~cak adeden 
az fakat miikemmelen miisellah bir ordu kuruyorlar 

Denilebilir ki, Ankaramn tarihi Turk 
ihtilal hareketlerile ba~lar. 0 ana kadar 
di.inya uzerinde silik ve geri bir kasaba 
olan, hatta bir ~ok Ti.irklerin bile .ancak, 
ismini duyup, iizerinde fazla durmaga 
liizum gormedikleri i~ Anadolunun bu 
soniik §ehri ebedi Atatiirkiin ink!lab ha
reketlerine merkez olunca birdenbire bu
yuk bir ehemmiyet ve §ohret kazanmaga 
ba~lad1. 

viicuddiir, 
viicud her etti, 

miihim 
zaman 

kdicin 

mukabele 
Asd bulunur. 

kendisidir » 

Siyonistlerin saglam t~kiH1ta raptedecekleri anla~Jlan Filistinin 
§imdiki gonlillii Yahudi genclerinden bir grup 

~rat> .. Y ahudi • fngiltere mucadele- ~eylere nazaran, hata fngiliz ve Fransiz 
8i, hududunu geni§leterek mutemadiyen hi.ikumetle~inindir. Arablar arasmda nas
biiYiimektedir. Bu bliyiiyii§le beraber, yonalist duygulanmn bu derecede kuv
Arablar arasmda nazilik hareketi de sur· vetle tezahi.ir ettigini gordlikten sonra 
at!e geniey]iyor. bu memleketleri bu derecede ta~yik~e 

Kudi.iste Ba~mufti grupunun g.azetesi devam etmek, hatad1r. Bu tazy1klenn 
olan AI Lahab (Alev) g.azetesi, 1ngil- mukabele gormiyecegini tah~in etmek 
terenin· Arablara kar§I miisaadekar bir nekadar yanh~sa, mukabelemn bu kadar 
si:Yaset takibine ba§lamasmdan istifade kuvvetle kendisini gosterdigine §ahid ol
ederek tekrar inti~a_r etti. Gazetenin ba- dukt.an, yani tecrubeden sonra gene ha~.a 
!1llda, bu defa «Bir vatan, bir millet, bir bu sxyasette 1sr.ar etmek de o derece bu
cinderl» §ian gori.ili.iyor. Bu, me§hur bir yiik bir hata olur. 
llazi ~andu. Buradaki <<onder» de Halbuki 1ngiltere hiikumeti, Londra 
F'Uhrer' dir yani Ba§mi.ifti, Emin Elhii- konferansma fjlistinin nasyonaiist mii .. 
seyni... ' messillerini .. ki bugiinki.i vaziyetin haki-

Times gazetesinin filistinde tetkikat ki hakim v~ sahibidirler- kabul etmemek-
Yapmak ·· ·· derdtgi muhabir .. ki te xsrar edxyor. Londra, Arab nasyona • 
b· uzere gon I' l . .. 'd .. .. kl he b 1r arahk buradan da g~mi§ti • Filistin· 1st erme musat gorun~e e ra er, 
deki Ar b h k t'nin tamamen bir nazi konferansa yalmz kendi adamian olan 
h a are e I N 'b' 'I . . f l k b 1 areketi §eklini alml§ olduguna kanidir. a~a~1 1 a1 esm1 ve tara tar anm a u 
Bu rnuhabirin anlatt1klarma gore, sade etrnek oyununda berdevamdxr. Bunlar • 
~ilistinde degil, blitlin Arabistanda, Su· dan. fa~I oia~ b~r. ta~~si MISlrd.~ miilte.ci 
~'IYede, Irakta, M151Tda nazizm son de - vaz1yetmded1r; 1kmc1S1 de Kuduste man· 
recede buyiik bir faaliyet sarfediyor ve sur bir haide ya§Iyor. Bunlar namma 
t>ek c;ok Arabian kendisine kazamyor. 50,000 kadar taraftar imzast toplay1p 

Kendisile konu§tugum mada, muha • bununia, Arab gazetelerinin hi~birinde 
~ir, _bana Arabistandaki nazi faaliyetinin yer buia;ad1g1 i~in Yahudi gazetelerin-
n&lltere aleyhinde yaptlmad1gm1, mun - de bir beyanname ne§redilen Abdurrah

fasxran Y ahudi aleyhtarhg1~a matuf bu- man El Hatib ise nasyonalistler tarafm
undugunu soyiedi. Sxrf y ahudi aleyh- dan 48 saat sonra oteki dlinyaya gonde~ 

tarhgx gayesine sarfedilmek lizere Al .. rilmi~tir. Demek oluyor ki Londra kon
lttanya, .Samdaki konsolosu vasxtasile o- feransx Filistinin Arablanm temsil etmi
l'adaki ileri gelen Arablara kulliyetli pa- yecektir. Bu i§te limid olmadxgml bana 
raiar tevzi ediyormu~ ve bunlar da bu bizzat Times muhabiri de s<5yledi. ~u 
llaralan k1smen Filistine gonderiyorlar • halde, Filistini nazi yapacak ve Suriyeyi, 
It!!~. Bu muhabirin aniathklanna gore lrakx, ilah onun arkasmdan yiirlitecek o
Y ahudiler aleyhinde ve Filistin davasl- Ian $eY bizzat bu hatada ISTar siyaseti de
~n rnudafaasx lehinde ne§redilen bir~ok gil midir ~ 
b Yannameler, bizzat Almanyada basthp * * * 
uralara gonderilmekte ve konsolosha .. Vaziyetin bu vahameti, obiir taraftan, 

Beier vas1tasile etrafa dag1txlmakta imi~. Yahudileri de umidsizlige sevkediyor. 
u Propaganda yalmz Filistine munha· Kendilerini, yeryiiziinde giinden gi.ine Sl

~r kalm1yor ve ayni zamanda Lubnan- k1~m1~ bir halde goren ve gidecek bir yer 
.~· Suriyede, Irakta ve Mtsirda ayni bulam1yan siyonistler alemi, tngiltereden 

~1 detle faaliyette bulunuyormu~. dolayi bekledikleri iimidlerin dibi gel -
*** medigini gorunce bu defa da Filistini 

F'ilh k'k .. 1 S · b1'zzat istila etmek fikrini ta~xmaga bac:-1 a 1 a, u~ gun evve , unye par - " 
~arnentosunda Haleb meb'uslarmdan bir ladilar .. 
t ~ F'l ili~tin meselesini bahis mevzuu ede- Beyrut Y ahudi muhitinde donen soz
i ~ . ngxltere aleyhinde §imdiye kadar lere bak1hrsa si·yonistler, merkezi Tel 
:£•~rnef!li~ ~iddetli bir Iisan kullanm1~ ve Aviv olmak i.izel'e miistakil bir Yahudi 
ti ger lngiltere Arabhgx mahvetmek is- ordusu tesis etmek ve Tel Aviv' de miis 
c Y~_n Y ahudileri himayede devam ede - takil bir Y ahudi Filistin hukumeti ilan 
;~ biz Arablar da, bari, Y ahudi du~~ edip muntazam bir ordu ile Filistini istila 
~ an1 olan Hitler'e muracaat ederek yar- etmek iizere Filistin Arablanna harb ilan 

t trn jstiyelim !» diye bag1rm1~hr. lngil- eylemek fikrindedirier. Bu harb ic;:in la
ere · h nm Londrada topladtgl Arab ~ Y a- z1m geien paray1 Enternasyonal Siyonizm 
udi k · s · · ·I I k · E 1 s· '>tk ongresme unyey1 terns! en yo a verece m1~ ve gene nternasyona Iyo-

lt ll'll~ olan Suriye meclisi reisi F res El nizm, bu orduya laz1m gel en Y ahudi as
d~l.lri'nin, istanbula vardtgl mada Lon- kerini goniillii olarak tedarik ve tanzim 
ke ad~~nferansma kabul edilmiyeceginin edecekmi§. Muhtelif Avrupa ordulann
ha~ 15lne tebligi iizerine bu zatm seya - da hizmet ve hatta muharebe gormii~ 
ku en. Vazge~mesi ve bunun yerine hii - Yahudi zabitleri bulunduguna gore or
tas~e~x tarafmdan Atatiirkun cenaze me- dunun kadrolanm bunlarla doldurmak ve 
llte ~~~d: Tiirkiyeyi temsile memur edil- bir taraftan da zabit yeti~tirmek miim ~ 
sir b unye mehafilinde c;:ok fena bir te- klinmli~. Hatta muhtelif memleketlerde 
~ilt traktt. Bunun ic;:in, bir taraftan ln .. kendilerine taraftar olan biiyiik ri.itbeli 
di}j:reye, diger taraftan bilhassa Y ahu- askerlerden - lngiliz, Amerikah, F ransiL 
tiJ.e~e ve_ n!hayet Suriyeye bir ti.irlu hur- gibi - kumanda ve erkamharbiye heyet
say ke Istxklal vermek istemiyen Fran - leri dahi te~kil edilecekmi§ l 

Onun bu §ohreti modern bir devlet 
makam olu§undan dcgil, bilhassa ihtiva 
ettigi fikir ve hareket noktasmdan ehem
miyetlidir. 

Vakxa, onun mazide baz1 medeniyetle
rin ve tarihi hadiselerin cereyam uzerinde 
isimlendigini hatuhyoruz. F akat, §imdiki 
gibi bir §ohret ona hi¢ir zaman nasib ol
mami§hr. 

Bugiin diinyada, Ankara adxm duy
mami§, ondan bahsedildigini i§itmemi§ 
adam bulundugunu tasavvur etmek gii~
tlir. Bu mazhariyet ona, devlet merkezi 
olmasmdan ziyade, bilhassa orada, fikir 
ve hareket noktasmdan tarihin pek mu-
azzam ve muhayyeriil'ukul hadiselerinin 
cereyan etm~ olmasmdan ileri ge)iyor. 

Bu hadiseler nelerdir ~ Bunlan izah 
etmek uzun meseledir, F akat §U muhak
kak ki orada diinyayt hayretlere du§uren 
~ok miihim §eyler vukua geldi. 

K1s1r ve verimsiz bir sitep ortasmda o
nun bugunkii hale geli§i bile, ba§hba§ma 
bir mucizedir. Hergiin kuvvetli ad1mlar· 
la inki§af etmekte olan Ankara, modern 
§ehircilig;n, modern mimarinin en giizel 
bir niimunesi olmak i~in kuvvetli sebeble
re maliktir. 

Burada, asnn en yeni teknigini, en son 
tesisatmx viicude getirmek i~in tamamile 
serbest ve mlisaid bir imar sahast vardu. 

Bu bahiste Ankara, 1stanbuldan ta
mamile aynhr. lstanbulun tarih ve tabiat 
kayxdlarile bagh bir karakteri oldugu 
halde Ankara bu engellerden tamamile u· 
zak kalmi§tlr. 

,Sehrin iman hususunda bu miihim bir 
noktad1r. 1stanbuldaki imar hareketleri 
bu kay!dlar uzerinde fazla durmak za
ruretindedir. Orada imar evvela yxkmak
tlr. Y apxlacak tesisatm, ~hrin ihtiva et
tigi muhtelif tarih stillerine uygun olma
Sl lazimd1r. (:unkii lstanbulda g~mi§ bir 
~ok astrlann canh hahrast mevcuddur. 
istanbul, yalmz bugiiniin §ehri degild,ir. 
Ciinkii onda ya§atmaga mecbur oldugu
muz bir mazi vardu. 

Bu itibarla gerek lislub, gerek §ekil, 
gerek tesisat noktasmdan istanbul i~in ta
mamen husus1 bir imar tarz1 takib etmek 
icab ettigi halde, Ankara boyle degildir. 
Orada madd1 imkanlar nisbetinde, tama
mile serbest bir imar sahast vardu. Orada 
yeni mimarinin biitiin ileri hususiyetlerini 
tebaruz ettirerek §ehre tamamile asri bir 
~ehre vermek miimkiindlir. 

Onda, mazi hakim olmad1g1 i~in tam 
manasile bu asrm §ehridir. Bu yeni inki
~afm tezad yapacagx ne tarihl bir huvi
yete, ne de tabiat glizelligi endi§elerine 
maliktir. Onun imarmda hakim olacak 
du~iince: Mistik tesirierden her suretle u
zak kalm1' olan asnn ileri teknigi, serbest 
guzellik sistemidir ... 

CAFER SENO 

Y eni yapbrdacak maliye 
§Ubeleri 

$i§hane yoku§u ba§mda eski bir ka
rakol binas1 vard1r. Senelerdenberi met
ruk b:r halde bulunan bu bina, halen 
harabcltr. istanbul Defterdarhgx, i§lek 
bir cadde iizerinde ~irkin bir manzara 
arzeden karakolu ytktirarak yerine bii
yiik tipte bir maliye §Ubesi binast yap • 
hrmaga karar vermi§tir. 

Yap1lacak yeni rnaliye §Ubesi dort kat 
olacaktir. Binada tahsil ve tahakkuk 
miidiirliigiine, rnalrniidi.irli.igiine ve muh 
telif komisyonlara aid kiSimlar buluna
cak ve aynca, maa§ tevzii igin de bir 
mahal ayrtlacakbr. 

Defterdarhk, Ferikoy, Fatih ve Be -
§ikta~ta da hirer §Ube binas1 yaptira • 
cakttr. Be~ikta§ §Ubesi, Barbaros tlir -
besinin bulundugu rneydanda olacak • 
hr. Maliye Vekaleti, Belediyeden ev -
vela meydanm a~llmasmt ve tanzimini 
istemi§tir. 

Tarih KurultaYl s1rasmda Prof. Pittard'la 
ilmi bir mesele gorU§Uyor 

.. Ca~kaya~a. geni§ ve sade bir ev, Ilk Vekillerin geidigini haber veriyorlar. 
~unler.~ eskx manzarasm1 pe~ hatulatan, Cumhur Reisi bir dakika dinl~nmege lii
mce sut.~Iu, pembe, uzun h1r ceph~. ~~- zum gormeden, onian kar~1Iamak iizere 
te, Gaz1y1 son defa olarak, bu senenm xlk kalktyor. Biraz sonra, onu bir ba§ka me-
baharmda burada gordum. Ve bu mii - sele daha d h b k b' 1 
:h · · b' .. .., I • sonra a a a§ a 1r mese e • 

eyyxc z1yare , o gun tuttugum not ann nin heyecanla l"k I d d.., .. 
hi~bir noktasm1 degi§tirmeden anlatmak g"I'z S d a ab ahankud xgmdi gorece • 
· t · · onra a, sa a a a ar evam et -
1s er1m. k ·· f 

M f K I • k . me uzere, en azla sevdigi mevzuiar ii-
usta a ema , ~~~e ler ortasmdakt zerinde m''t I d I k 

b. h f . u a eaya a aca • 
xr avuzun etra ma uzanmi§ Etx asian - _ Ek .. 

larmm oturdugu bah~esinden yarattigl . selans, fazla ~ah~ryorsunuz ... 
§ehri gorebiliyor. Sehir, dasiann te§kil f,xyo~~~ ve bir kxhcm bir k1m a§tndi-
ettigi muazzam ~ember i~inde, ~ok geni§ ra tlecegim ~-atulattyorum. 
bir mahfaza gibi uzanan ovanm esmer - Km: vucuddur, diye §iddetle mu -
kadifesi ustiine serili duruyor. kabele edJy~r .. Vucud her zaman bulu-* * *· n~r. As!l muh1m olan §ey k1hcm kendisi-

Mavi ve beyaz kuma§larla kaph bu • dir. 
yuk salonun kap1s1 a~xld1 ve Reisicumhur Bu soz, Onun vecizelerinden birinin 
goriindii, giiliimsiyerek elini uzatlyor; tefsiri mahiyetini ahyor: «fki Kemal var~ 
bir itaretle, koltuklarda yer gosteriyor, d1r: Biri olecek, fakat oteki, millet i~in 
sigara ikram ediyor, kendi de oturuyor. da1ma ya§Iyacaktm> s<5zuniin tefsiri. 
Ve, diinya, onun §ahsi etrafmda yok olu- Cankaya geceleri... Flory a geceleri: 
yor. Uzunboylu, ince, sa~larma heniiz Atati.irkun, lstanbula uzak, Marmarada, 
hafif k1r dii§mii~, ~ehresi. a~1k havada deniz listiinde yaptadtgx bas1k bir ev. 
ya§amagx seven bir insan ~ehresi gibi Dalgalarm sesi, sahilin biit\in giiriiltiileri
renkii, dudaklan ~ok ince, ve kahn ka§· ni susturuyor. Y emek odasmda bir kara 
Iann altmdaki gri mavi gozleri ~ok kuv- tahta var. Reisicurnhur ve arkada§lan, 
vetli ve nafiz. Bu gozlerin parlakhg~ bu -0, kendisile birlikte ~h§anlara bu un • 
insamn esrarl1 dinamizmi ve bu ikna kud- vam verir- Giillerle dolu uzun .masanm 
retini nastl anlatmah f etrafmda oturuyorlar. Y emek kimsenin 

Onun varhgx, bakx§l, sozleri en koyu akhna gelmiyor. Fxstxktan ve kimsenin, 
muhalifleri iknaa ve her fedakarhg1 temi- yi.izline bile bakmadtgx ~erezlerden ba§ka 
ne kafi geliyor. Dli§manlanm sadxk hirer bir§ey yenilmiyor. Hizmetkarlar, tabak • 
taraftar haline getirmek, bir §ef i~in en Ian, d bile si.iriilmeden kaldmp goti.irii • 
kxymetli ve en nadir haslet degil midir? yorlar. Bu ciddi yi.izlii, hareketsiz insan-

Bizzat o: «Otorite, cebirle degil, kal- lar, gozlerini Devlet Reisine dikrni§ler, 
bin sesile teessus etmelidir.» demi~ti. Onu dinliyorlar. Sonralan, bana bu sah
Kalbin sesini, millet her zaman i§itir. Se- ne hakkmda §oyle demi§lerdi: 
vecek bir kimsesi oian memleketler neka- - Bu her zaman boyledir. Her ak ~ 
dar bahtiyardxr! ~am bir ba§ka mevzuu derinle§tirir. 

Bu a9amm harikulade bir nufuzu var. Cumhur Reisinin en sevdigi mevzu 
Muhitindekilerden, imkans1z §ey]erin ta- T" kl · h k ur enn men§ei mevzuudur. Bir antro • 
a kukunu isterse yaptxrabiliyor. Onun, poloji mutehassxsile konu§urlar, Gozleri 

vatanm kurtanc!Sl oldugunu, milletlerin muhatabmda, onu cankulagile dinler. 
en sadxkx olan Turkler asia unutmtyacak- 0 k d d 
I d nun a ar erin amali fikir ederek 
ar 1r. <<Tiirklerin BabasJ» demek olan ' 

At ·· k b onun kadar bliyi.ik bir alaka iie dinliyen atur unvamm ona utiin millet ver- b 
. . a§ka hi~ kimseyi gormedim. IDI§hr. Hi~bir protokola li.izum gormeden 

ona bu isimle hi tab ediliyor; mlitevazt Dil sahasmda bir men§e meselesini ile
kerpi~ evlerde, 0, bu isimle amhyor. ri si.iriince, ortaya, kag1d, kalem ve Ata
Baba ... Bundan daha guzel isim olur t~rkiin kendi elile me§ruhat verilmi§ dik
mu ~ styonerler getiriliyor. Yunancadan gclen 

Fa kat, bu manevi kuvveti sadece min- kelimelerin, onlan bir ba§ka lisana bagh~ 
nettarhkla izah etmek kabil degildir. yan daha eski bir etimolojisi aramyor. 
Atatiirk, ylirekleri fethetmek kudretine Atatiirk: 
fikirleri ikna etmek ve ruhlan kazanmak: - Ana koki.i anyacagtz, diyor. 
Ia tezahiir eden o izaht imkansxz kuvvete Ve dil hakkmdaki nazariyesini anlat -
sahibdir. Ona kar§I mutlak bir itimad bes- maga ba§hyor ve bir tebessiimle: 
l~niyor. Onun maksadt, umumun iyiljgi- - Uzun bir ~ah§madan sonra, bunu 
du. Kadmlara, intihab etmek ve edilmek ke~fettigim zaman, Sakarya muharebesi
hakkmm veri)mesini teklif etmi§, Meclise ni kazand1g1m dakikadaki kadar memnu
kabul ettirmi§tir. Turkiye, 1svi~re medeni niyet duydum, diyor. 
kanununu kabul eder etmez, o kanunu Atati.irk, ~ok giilmez, fakat zeki dudak
geride baakacak kadar ileri ge~mi§tir. Ian, tebessiimlerin biiti.in derecahm ahenk 
Kadmlar, daha pe~elerini atar atmaz, le§tiriyor. Son derece zarif elleri, kag1d
garblx kadmlan geride buakmi§lardJr. Ian hakimane ve ayni zamanda mukave • 
Mecliste on yedi kadm meb'us var. Mah- met edilemez bir yumu§akhkla tutuyor, 
kemelerde kadm hakimler ~ah§tyor. sanki goze gorunmiyen bir§eyi kavnyor. 

Atati.irkun kuvvetli taraflarmdan biri !!"_ ----~~~~~~----
zihnini, istedigi dakikada bir nokta iize ~ 
rinde teksif edebilmesidir. Biiyiik ~efin cenaze merasimi 

filmi Afyonda 
Ve t f ar~x butiin Arab muhitinde hiddet Eger bu fikirler sxrf palavra olarak 
lirirnn 1~ s~n dereceyi bulmu~tur, diyebi- soylenmiyor ve hakikaten boyle bir ta-
atJe ·. k .az1 propagandasmm bur ada sur~ savvur varsa Orta T arih devrindeki Ehli .......... ""' ....................... " ................... . 
lltllc'bn 1~af etmesi kimsenin hayretin: Salib yerine, yirminci asuda Ehli israil hakhdtrlar. Eger boyle bir te~ebbiise gi· 
hale~ ol~amahdu. Hatta Suriyede mu- muharebesi gorecek demektir I Bu fiicir~ ri$ecek olurlarsa o zaman ~arki Akdeni~ 
der et rexsligini yapan doktor Sehben .. leri ne~redenlere: zin bas.tanba$a muharebe ve k1tal mey-

,Simdi 0, biiyuk salonda oturuyor. 
DimagJ, di.i§iincelerle dolu. An§Iu~'un 
ferdasmdayJz. Balkan Antanh konseyi 
Istanbulda toplanmak iizeredir. Meclis 

Afyonkarahisar (Hususi) - Halkevi 
tarafmdan getirilen Atatiirki.in 'cenaze 
merasimine aid filim, Halkevi sinerna
smda be~ giindenberi gosterilmektedir. 
Filim, gece glindliz durrnadan gosteril
digi halde, halk akmmm arkast alma • 
mamaktad1r. Bu tarihi kordela. koylii • 
lere meccanen gosterilecek, mekteb ta
lebeleri i~in de hususi ve tenzilath ma
tineler tertib edilecektir. 

lta~· etrafmdaki hareketin yava~ yava~ _ Lakin siz azsxmz, Arablar ~ok ~ dam olacagx muhakkaktxr. lngilterenin 
'-'!i!t}; :~~gini almakta o!duguna dair kuv~ Denildigi zaman cevab vermegi de bi- bu gibi ahvale nasxl miisaade edecegi soy· 
cl .. k. t arnctler vardu. Eger bu havali • liyorlar: lenildigi zaman da diyorlar ki: 
~ I n '}' de d &ltz ve Franstz siyasetleri bu hal- - Arablar nekadar c;:ok olurlarsa ol- - Miisaade etmeyip de ne yapacak~ 

:-a1na:~arn ~~~cek o_Iursa pe~ .Y~km bir sunlar, ne ellerinde para, ne de harb Diinyada Slgi~acak yerleri kalmxyan Y a
hitle . da butun Sunye ve Fxhstm mu - malzemesi var. Paralan olsa bile bu mal- hudileri bir de kendisi bu.rada mt ba~tan· 
hllr r~ e kuvvetli bir nazi hareketi zu- zemeyi nereden tedarik edecekler~ Bu basa katledecek~ Bizim yapacakianm1za 

Be ~cegi §uphesizdir. i~in bi.iti.in sanayii degilse bile biitlin ti - mani olamaz I 
!:It~{! ~ areketin, Alman parasile yap1l- careti ve kac;akc;xhih b1zim elimizdedir. Diyorlar. gori.iliiyor ki bi.itiin diinya
\J.kk edondan g1da alarak buyi.iyecegi Biz ordumuzu en modern silahlar ve va- daki Y ahudi meselesi doniip dola~tp ~ar-
' 1n a T · h b' · · d h' d b'l k h kA Akd · h'll 'akJ arm1s mu a mnm ne erece Sltalarla tee; JZ e e 1 ece aldeyiz, on- 1 emz sa 1 erinde toplanmak iize-
~ ak~ Ve~? 1 

>kSIZ oldugunu bilemem. lar ise bunu yapmaga kadir degildirlerl redir. 
t, go£1crimin oniinde cereyan eden Diye cevab veriyorlar. Bu noktada da T. C. 

. . . 
l~tlma etmek uzeredir. <;ankayada bir 
Vekiller toplant!S1 yap1lacak. Avrupadan 
gelen haherler endi§e verici bir mahiyet 
arzediyor. Ataturk, Franstz doktorunu 
biraz evvel kabul etmi§ti ... Blitiin bunla
ra ragmen, memieket i§lerinin kendisine 
verdigi bu bir bu~uk saatlik serbest za • 
man zarfmda, kablettarihe aid bir mesele 
ile alakadar oluyor. Sinirli parmaklari, 
harita uzerinde noktalar ara§hnyor, me
deniyet ta§Iyan neolitiklerin takib ettikleri 
garb yollanm i§aret ediyor. 

Y almz, ki.i~iik Olkliye glili.imsemek 
i~in ba§Im bir iki defa ~eviriyor, o kadar. 

Sab1kah bir h1rsiz 
Emniyet ikinci §Ube ikinci ktsJm me

murlari, 15 giin evvel hapisaneden ~1 -

kan ve bu miiddet zarfmda §ehrin muh
telif semtlerinde yeni bazx hustzhklar 
yapan sabtkahlardan Erzurumlu Meh -
med oglu ismaili yakaliyarak Adliyeye 
teslim etmi~lerdir. 

KO. 8~~~-----
~ENC&RESiRDEN 

fE5) eyoglunun kalabahk bir pasa-' 
~ jmda, ihtiyar hir ayak sahclSl, 

gelip ge~enlere haykmyordu: 
- Gul verelim l Biilbiil verelim!. ..• 1 

Sathgx ~ey, i~portaya yerle~tirilrni~ ya
lanci giil demetleriydi ve bu demetlerin 
i.izerinde, ipekten yap1lmx~ oyuncak blil-' 
buller tlineyordu! 

Sokak sahciSlnm kuca~bna di.i~en za .. 
valh giile ve ~ocuklann eglencesi olan ' 
listad bi.ilbi.ile acxmamak elimden gelme· 
di. 

Ayni kafiyede olmaktan ba~ka. arala
nnda hi<;bjr yakmhk bulunm1yan biilbiil
le gi.ilu, hayallerinin kafesi i<;inde birle~
tiren eski sairler, birbirinden haberi bu
lu_!lmlyan bu iki mahluku, vaktile bize 
o kadar k:li d1~h tasvir ettiler ki, eski a- , 
h~kanltgm tesirile, hala, nerede gii] ad1 1 

gec;:se, orada biilbiilii aranz! ' 
Divan edebiyat~tlanna gore gi.ilun 

ha~l1ca karakteri, onun vefas1z bir sev • 
gili olu~uydu. 

BUlbUl, istedigi kadar ahii vah etsin, 
bu hercai ~i~ege derdini bir tiirlii ar.la
tamazdl: 
Gille gilQ ettiremez, yok yere bulbUl inlcr 
Varakz mihrt vefa'Vl kim okur, kim dinler! 

di. «Nedim» bile, «yar>> ine hitab i~in 
gulden daha munasibini bulamamt~h: 1 

Gulilm ~ijyle, gtllilm bOyle, demekttr yd.re 
mutadzm, 1 

Seni ey gill, sever cdnun 1cf c4nana hita
btmsm/: 

I 
«Nef'i», gullerin a~xlmasm1 bahar. 

melteminin lutfundan bilirdi: 
cEsti, nestmf nev bahar, tl~tldt guller subh.U• 

dem •• 
A~sm, bizim de gonZilmilz, saki meded §Un 

camt Cem.,.' 

Ciilii imbikten g~irip sevgilisinin teri t 
gibi kokhyan ~aire, zamanmda herkes 1 · 

hak verdi. 
Guile bUlbUl, a~km en yiiksek iki . 

semboli.i idiler. 4 

Dagdaki ~oban bile, gunun hiiznu 
i~inde, kavahm eline aldxgx zaman, dal-. 
!arm arasmda bir s1r gibi goze gorun •. 
meden dola~an bu minimini ku§u, kendi- 1 
sine derd ortagt yaparak: 
«Otme gartb garib, goniil §en deOtl!,. 

Diye yalvanrdt. 
Endamlan bile, giile benzetmekte ha

ta yoktu: 
cO gal endl1m, b!r al $iUa bfiriln$iln yiiril

siln, 
Ucu gonliim gibt ardmca siiriinsiin yiiru

siln!• 

Gulden daha yumu~ak §eY, ancak sev
gilinin teni olabilirdi: 
Vucudil ham gilmil~ten beyaz, gulden nerm 
Boyu henilz yetf§mi§ nihalden §ehvar! 

Uzak du~lilen sevgili, bir sonbahar 
gezintisine davet edilirken a~lk, kendini 
biilbiil, «yar>> ini giil yerine koyup ~oyl~ 
yalvanrdt: 
Biilbiillertn fster sen! ey gonce dehen gel, , 
Gul gtttigint anmzyaltm gil[4ene sen gel, 
Pamtili ~ita olmadan tklimi ~emen gel, 
Ver hiikmiinil eu nahU ~emen kohne ba-ll 

harm! 

Ba§ka bir ku~un sesine tahammi.il 
edemiyen serazad ruhlu ~air, Bogaz mt~ 
larmda, dostlanm §U iki mmala yanma 
~agmrdx: 

Ko, kales nalesfn£, na~me£ peyderpeye gel, 
RO,ygtln dtnliyelim biilbiilii istinyeye gel! 

N e yazxk ki, gul de bulb iii de, o sihirli 
giizelliklerini, ~oktanberi, · kaybettiler. I 
Turlii boyalarla boy amp • istenilen renk
lerde yeti§tirilen yirminci asu giilleri, ar
txk laboratuar metamdan ba~ka ~Y de
gil! 

AI tm kafeste dahi «ali vatanim l » di-
ye haykxran biilblile gelince, zamane a
<;tk gozleri, ~imdi onu da yavru iken ya
kalaytp kafesin i~inde §aku §akxr ottlirii
yorlar. 

Giil de, biilbiil de, onu terennum eden
lerle birlikte, efsane oldular. 

lller, giilyagmx suriindii diye kederin
den c;:athyacak biilblil, ve biilbiilun c:esi~ 
ni duyunca hemen a~thp sa~1lacak giil 
kalmadx! .• 

hportaya dii~n zavalh gi.il ve kafese 
giren talihsiz bi.ilbiil ..• 

S. G. 

Gaz maskeleri 
Tiirkiye KizJlay cemiyeti, yapbrd1gt 

zehirli gazlerden korunma halk maske
lerini istanbulda da sab§a c;Ikarrnt§tlr. 
Sab~a c;Ikanlan maskeler, biiyiik, or

ta, kiic;i.ik olmak iizere iig boydur. Her 
maske, alb liraya sablmaktad1r. Satm 
alanlara, nas1l kullamlacagma dair de 
laz1m gelen izahat verilmektedir. 

En Bilyilk Kaybtmtz 
Ebedi ~eflmiz l~ln yazllan 

en gUzel yaz1lar 

Bugiin ~Jkb 
Kitabctlardan aray•nrz. 



• 

Bed en 
teskilat 

' 

terbiyesi 

kadrosu 

Kadro i~in 200 bin 
lirahk biit~e hazirlaniyor 

Beden Terbi~resi umum miidi.irlligii 
te§kilatmda c;ah§acak kadro ic;in 200,000 
liraltk bir biit<;e hazulanmaktadtr. 

Eski Tiirk Spor kurumu umumi ka -
tibliginden ac;tkta kalan N1zameddi.n 
Klr§anm Beden Terbiyesi umum mi.i -
dlirlligii tqkilatmda 240 lira maa§la 
miifetti~ olacagt haber verilmektedir. 

T e§kilabn kuliiblere bir 

Trakyada spor 

faaliyeti art1yor 

Y eni kuliibler kuruluyor, 
stadlar in~a ediliyor 
Edirne, (Hususi) - Son bir iki y1l 

i~inde genclik ve spor hareketleri bak1~ 
mmdan ge~mi§ y1llann durgunlugunu te~ 
lafi ettirecek derecede yliksek bir enerji 
kaynag1 olan Trakyada yer yer yeni 
kli.ibler kurulmakta ve mevcud olanlar da 
mesai ~er~evelerini geni§leterek Turk 
genclerine yak1~1r kuvvetli hamleler yap~ 
maktadnlar. Hele C. H. Partisinin ve 

tarnimi Maarif Vekaletinin bliylik para yard1m~ 
Beden Terbiyesi Umum mlidlirlligli, larile Vilayet merkezlerinde yap1lmaga 

tevkilata dahil kulliblere hirer tamim ba§lanan stadyomlar, gencligin spora o
gondermi§, 936, 937 ve 938 senesin:n Ian §evk ve gayretini arttirmJ ve boyle~ 
te§rinievvel son una kadar lie; senclik fa- likle T rakyada spor ve genclik hareket~ 
aliyet, ve bilangolan hakkmda malumat leri ivi bir diizene konma yoluna girmi§~ 
istemi§tir. tir. Ge<;en yaz istanbul ve dost Yunan 

Umum mlidlirllikc;e istenen malum~- tak1mlarile yap1lan mliteaddid temaslar, 
ta gore, kullibler, senelik c;all§ma prog- hmir fuvar kupas1 mlisabakalarma i~tirak 
ramlanm, son lie; sene zarfmda . .Yaptlk- ve vilayet merkezlerinde muhtelif kliib~ 
Ian miisabakalar, kazamlan rokorlar. l . k I I b ·· I d d' . erm ar§J a~ma an u cum e en 1r. 
muhtelif miisabakalarda kazamlan mu- T k I' I b I b 

· · 1 · · 1 · rakyamn en uvvet 1 vo ey o , as-
kafatlar bu sporcularm lSlm en, 1§ en, - . y 
k 1 .. bl '· t ·h 1 · bin alar salon ketbol ve futbol tak1mlanna mahk « a~ 

u u erm an c;e en, • k l"b" ·· 1 b" .. b 
gah§malan, kuliiblerin yerli ve ecnebi vuzspor>> u u. ~nb~n top antiS! I utdun .. u 
antrenorleri hakkmda mufassal malu -, saydtklanmm JYI n progra~ a tm a y~~ 
mat verilecektir. rlitiilmesi hususunun esash b1r surette bu 

Lik rna lart fikstiiriinde kere d.a?~ gorli§lilmesine v~sile olmu~ ve 
~. ,., 150 kt§mm haz1r bulundugu bu toplan-

tadiiat yapildi hda kuliibiin adt <<Alttok» rengi de ktr-
1stanbul futbol ajanhg1 tarafmdan miz1 ~ beyaz olarak degi~tirilmi§tir. 1 rak~ 

Taksim stadyomunda yap1lacag1 ilan e- ya S1tma Miicadele te§kilah Dr. lzzet 
dilen Vefa - Beykoz tak1mlan arasm - Arkanm ba~kanhg1 altmda te~ekkiil e
daki lik mag1 goriilen liizum iizerine den ve onursal ba~kanhga General Ka
Kadtkoy stadmda yapilacakhr. ztm Dirigi inifakla intihab eden yeni ida-

Fenerbahgenin bu hafta magi olma - re heyeti biiyiik ve mustakil bir binaya 
dlgmdan hususi bir oyun yapmast dii- nakletmeyi · ve miiteaddid salonlar ay1ra~ 
~iincesine binaen Kadtkoydeki mac;lar 
Taksim sfadma ahnrnt§h. Fenerbahge rak gencligin fikri inki~afma da hizmet 
kuliibii kend\ .~hasmdaki mac;larm ha- etmeyi ilk kararlari mas.ma g~irmi§tir. 
silatile alakadar oldugundan bu kara - Bu hareketler Trakyamn yakm bir is
ra itiraz etmi§, Futbol ajanhg1 da evvel- ti~balde spor ve gendik faaliyetleri ba
ce vermi~ oldu.~u karan degi§tirmek su- ktmmdan ~ok esash bir inki§afa rnaznar 
retile Vefa _ Beykoz ma~mm Kad1koy- olacag1 iimidini kuvvetlendirmektedir. 

<ie yaptlmasmt kabul etmi§tir. Gene taktmlar liki 
Be§ikta~h Hiisnii ve Hakktnin Gene taklmlar likinin birinci miisa -

ge~irdikleri kaza bakas1 yarm Be§ikta§la istanbulspor ta

B~)ikta§ kullibiinlin kiJmetli futbol
cularmdan mlidafi Hiisnii ile muhacim 
Hakkt evvelki gece yathklan odada bu
lunan mangaldaki komiiriin iyice yan
mamt§--::-olmaSI yiizunden komiir c;arp -
masma maruz kalm1§lard1r. 

Bir arahk Hiisnii yatagmdan yan 
gm bir halde kalkmt§ ve sofaya c;tk
zaman yere ytkllmt§tlr. 

Bu gliriiltiiyii duyup uyananlar, iki 
sporcunun bulundugu odaya gelmi§ler; 

iiyii yerden, Hakklyt da baygm 
halde yataktan c;tkar1p biiyiik bir 

!.l\.c1L.c:U.JU1 Online gegffii§lerdir, 
Tedbirsiz hareket eden klymetli spor

a gec;mi§ olsun deriz. 

lsko~lar Macar taktmtni 
yendiler 

Glasgow, 8 {a.a.) - lsk~ya tak1m1 
acar tak1mim 1 e kar§l 3 say1 ile mag

ub etrni§tir. Walker, Black ve Gillick, 

· · · haftaymda hirer gol yaprnl§lar ve 
aftaym sifua kar§l 3 say! ile ve lsko~~ 
hlarm lehine olarak hitama ermi§tir. Is~ 

hlar, ikinci haftaymda 1 0 oyuncu 
oynarnJ§lardir. c;unkii Black yaralan

Sabada kendisini gosteren en iyi 
ardan biri de Macar kalecisi ol~ 
Macar oyunculardan Sarosi, pen~ 
taktmmm yegane goliinii atm1~ 

!sk~ya taktmi, 11 e kar§I 1 0 oyuncu 
oynaml§ oldugu ikinci haftaymda dahi 
· surette hakim oynactm~tu. 

Tefrika No.62 -=· 

kimlan arasmda yaptlacaktlr. Taksim 
stadyomunda yapllacak olan bu miisa
bakaya saat bir bu~ukta ba§lanacakhr. 
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Salin dtc gitti 
<;orum valiligine tayin olunan eski 

tstanbul Polis miidiirii Salih K1lH;, diin 
gece, 7,10 da Ankaraya hareket eden 
ekspresle §ehrimizden aynlm1§tlr. Ken
disini istasyonda, halefi Sadreddin A· 
ka, Vali muavini Hiidai, Polis miidiri
yeti erkam, §Ube mUdiir ve muavinleri 
ugurlaml§hr. 

istasyonda bulunan istanbul Kuman
dam Korgeneral Halis Btytktay da, eski 
bir zabit olan Salih K1hca iltifat ederek 
yeni vazifesinde muvaffakiyetler di -
lemi§tir. 

Salih Kthc;, Haydarpa§a garmda bu
lunan. gazetecilere, istanbuldan aynl -
madan once, §U sozleri soylemi§tir: 

c- Buradaki vazifemi, polisin en de
gerli amirlerinden olan Sadreddin Aka.
ya devrederek bu ak§am aynhyorum. 
KJYrnetli arkada§Imm 1stanbulda da 
muvaffak olacagt §iiphesizdir. Biiyiikle
rimin ve §eflerimin gosterdikleri tevec
ciihiin yeni bir tezahiirii olarak <;orum 
Valiligine tayin edildim. Muhterem <;o
rum halkma candan hizmeti kendim 
i~in bir saadet addetmekteyim. 

1stanbulda gegen memuriyetim esna
smda sizlerden ve muhtcrem gazetele
rinizden ktymetli yard1m ve himaye 
gordlim. istanbul halkma veda ederken 
bu unutulmaz muzaheretinizi de §lik -
ranla kaydetmegi kendim i~in §erefli 
bir vazife bildim., 

••• • 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

zaman ararmzda nas1l dola§tyorsa,l Buldum, en sonunda buldum i§te! .. 
u gece de gene oyle gelmi~ olacak. Bun- F eriha ile daylSlm oldiiren adam mut~ 
an anla§thyor ki Adnan i~imizden bi~ !aka odur I ... Kim oldugunu, haydi §im~ 
· dir; yolculardan birisi degilse, mutla- dilik buraya yazmiyay1m da bun dan son~ 

a bir gemici, yahud da bir kaptar.du!. ra vapurun i~inde neler oldu, onlan an-
Tiiylerim iirperdi. Herif gene iyi a- lataytm: 

ammi§!. Mademki gece gundi.iz bizim Ertesi sabah erkenden kamaramdan 
· · e ya~1yor, istcyecek olsa hi~ birimi~ fnladtm. Sadeddini buldum. Defteri al-
i sag bJTakma~dt! ... Acaba kim?.·· d1m. Birlikte bir kere daha ba§tan a§a-

Sadeddine sorarsamz: g1ya kadar okuduk. Di.i~iindiiklerimi, bul-
- Orhan, bir kamarot ktyafetinde duklanm1 ond da anlathm. ,Sa§ndJ kaldt. 

a girdi. Bunlan yapan hep cdur. Her zarnan soylemez miydim, bu i~in 
Diyor. Biraz daha konu§tuk. Y azd1k~ anahtan hep bu defterin i~inde, diye?.. 

nm1 ona verdim. <;ekildi, gi•ti. Bir tek kelime, biiti.in esran dag1hyor, i§~ 
Y almz kahr kalmaz dii~unmege ba~~ tel. Oyle bir kelime ki, §imdiye kadar 

dtm. lnsanda uyku kahr m1 hi~?.. Aca- hi~ kimse duymami§, duyanlar da unut-
kim?... mu§ gibi gorliniiyordu. Benim bile bugli~ 
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lnOniiniin halkla temaslar 
<Bagtarat• 1 fncl sahttede> J ~ ~ 

memleket mevzulan arasmda buna da 
bilhassa yer ay1rm1§hr. Bu husustaki tet~ 
kiklerden bir safha olmak lizere §U notla
ITI bildiriyorum: 

lsmet lnonii huzuruna kabul ettigi E§~ 
ref isminde Dadayh bir terziye sordu: 

- Bu muhitin ikttsadt vaziyetini siz 
nastl goriiyorsunuz? 

- Pek fena degil, yalmz uzak koylli~ 
ler, bilhassa Corme ve Zara taraflan pek 
fakirdir. Bize elbise yaphramazlar. 

- N e giyerler? 
- Pamuk ipligi ahp kendileri dokur~ 

lar. Bize elbio;e yaptlran 40 koy vard1r. 
- Bu koylerin isrnini bana sayabilir 

misiniz? 
- Evet, sayabilirim. Bu kuk koyiin 

niifusu tahminen on binden fazladiT. 
<;ok iyi. Ne kuma§ kullamrsm1z? 
Y erli kuma§!, Karamiirsel. 
Elbise ka~a 9kar? 
Be§, on, on iki liraya. 20 liraya 

yaphranlar da var. F akat bunlar nadir~ 
dir. Koy agalandu. 

- Umumiyetle hali mi.isaid sayilanlar 
ka~ lirahk elbise yaptmrlar? 

- On lirahk. 
- Bu havaliyi ben iyi giyinmi§ gor ~ 

dum. Bu zevk nereden gelmi§? Varhktan, 
m1, gorgiiden mi? 

E~ref, koyliilerin ~ah~mak ~in §Uraya 
buraya gittiklerini, askerlikten donli§te de 
daha iyi giyinmek arzusunu gosterdikleri~ 
ni soyledi. 

lsmet lnoni.i sdrdu: 
- Ak1l erdirir misin bana, koyliiye el

biseyi ne kadar ucuzlatabiliriz ve ne ted
birle? 

- Bunda iki mesele var: Biri fabrika~ 
n1~ kum2§I dogrudan dogruya Ziraat 
Bankas1 vas1tasile az ticaretle sathrmast
dtr. fstanbul kazamyor, Kastamonu ka • 
zamyor. Biz, u~iinci.i elde kahyoruz. 

- Boyle bir tedbirle elbise dort lira
ya iner mi? 

- 420 kuru~a kadar iner. 
- Be§ liraya, alt1 liraya, on liraya 

koylii elbisesi pahahd1r. Ben, vaktile Si.i~ 
mer Banka ucuz hazu elbise yapt1rmaga 
~Yah§hm. Fiyatlar be§ altJ liraya indi. Ge
ne sahlmad1gmdan §ikayet olundu. 

- Sattlmadigmm sebebi §udur: A§a~ 
giSlndan ~ahyorlar, kolundan ~ahyorlar, 
daractk bir§ey oluyor. Koylii kazm.'lyl 
kaldmnca par~alamp vu<:udiinden du§li
yor; koylii, bu elbiseleri bize gostererek 
«Bana bunun gibi, fakat hallicesini yap» 
diyor. Elbiseler rahat degil, pantalon ke
meri ktsa, pa~a hsa, diki§ stf1rla dikili -
yor, zay1f iplik kullamhyor, par<;a par~a 
oluyor. Rahat olsa koyli.iler, be§, alt1 li~ 
ra verir, ahr. 

lsmet lnonii bu muhavereleri s1rasmda 
da notlar ald1, bu arada kendirle kari§lk 
bir kuma§ dokunmast bakkmdaki teklifi 
de not etti. 

T erzi E§ref, bu mada dedi ki: 
- Ba§ka muhitleri bilmem, fakat ku~ 

rna§ koyu renk olmahd1r. A~tk renkler 
burada elimizde kahyor. 

- Kadmlar nereden tedarik ederler? 
- Koy kadmlan ekseriya kendileri 

dokurlar, yiizde altmi§ yerli mah giyer • 
ler. 

E~ref, bu mlinasebetle M usevi tacir -
lerin fabrikalar-a eni, boyu az ve daha 
a§agi evsafta, fakat ayni desende mal si~ 
pari§ ederek ayni paraya sathklanm ve 
bu hileden koyliiniin mutazarnr old'lgu
nu soyledi. 

Cumhur Reisinin bir sualine cevaben 
de, ayakkabt olarak bu havalide iskar -
pin ve yemeni kullamldigmi, derisinin 
Safranboludan yerli olarak tedarik edil
digini ve ~angm azaldiglDI soyledi. 

Cumhur Reisimiz, bundan sonra hu-

ne kadar gozlime ili§medi. 
Hact Hiisameddinin zehirlendigi gece 

~alonda nastl topland1k, neler konu~tuk, 
kimler gelip gitti, insan bunlan bir kere 
daha goziiniin oni.inde canlandJracak o
lursa i§ kendiliginden ortaya ~Ikiyor. T e~ 
vekkeli degil, Adnan bu yaz1lann listi.ine 
bu kadar di.i§memi§! ... 0 kelimeden §iip
helenmi~, yahud da i~ine dogmu§ olacak 
ki en sonunda bu yiizden yakalanacagt
m anladt. Onun ic;in de ka<; giindlir az rnl 
ugra§ti, bu ~efteri ele ge<;irmek i~in be
nim goziimii de az m1 korkuttu? ..• 

!§te hepsi burada yaz1h, hem de a~lk
tan a~1ga!. Ken dim yazd1m. Ka~ defa o~ 
kudum. Oyle iken §imdiye kadar benim 
bile goziimden ka~ti. Ostelik bo§una ba~ 
kalarmm giinahma girdik. 

F akat hepsi bitmedi. Y aptlacak birka~ 
i§ daha kal1yor ki ben yalmz ha§tma iis
tesinden gelemiyecegim. Gidip kaptana 
da anlatt1k. Vapurun i~inde aranacak bir 
ka~ yer var. Biitiin giin onlar bununla ug~ 
ra§ttlar. Bulduklanm gelip bana da an
latttlar. Arttk hi<; ~iiphemiz kalmadt. 

* * * . 
Cemal Kaptan, buglin ak§am iisti.i, bizi 

hep birlikte ~ay i~mege <;ag1rd1. Ogle ye
meginden kalkarken hepimize ayn ayr1 

Cpmlmr Reisimiz «;anktnda halkm CO$ kun tezahiiratma mukabele ediyor 

zuruna kabul ettigi manifaturac1 Kemale Reisicumhurun huzuruna giren pek zarak liste halinde Orman idaresine ,er• 
de sualler sor~u.. fakir bir koylii, <;omlek<;iler kariyesinden digini, Orman idaresi de yakacaga el~ 

Kemal dedt k1: Karaka§ Mehmed de vaki ol·an suallere n§li ytktklardan, eger yoksa ya§ mett' 
- Mah dogrudan dogruya Istanbul~ cevablar verdi. Mehmedin oki.izii yoktu, Jerden !Yer gosterdigini ve koyli.iye or ' 

dan ahyorum. F akat fabrikadaki mallar tarlasi yoktu, amele olarak Daday civa - man nakliye tezkeresi verildigini arzetti. 
ilk el olarak Y ahudi tacirlerin eline ge<_;~ rmda ~ah§Iyordu. 1smet lnonii: Cumhur Reisi koyliiye. sordu: 
tigi i~in iki tiirlii t~care.t veriyoruz. ~ abri- - N e i§ yaparsm, dedi. - Sen bunlan biliyor musun ?' 
kalar, muayyen btr m1ktardan a§agt mal - Ne i§ bulursam. B'l' c 

· S · .. · . . . - 1 tyorum aroma param yoK. 
vermiyorlar. ermayem1z musa1d olmad1~ - Astll§In nedtr? Cumhur R · · k" I" .. b h tt'1g"l 
w • • elSI, oy unun a se 
g1 1~m alamJYoruz. - Marangozluk. paramn hangi para olduvunu orJll3ll 

Manifaturact, bu hususta kolayhklar - Marangozluk fena i§ degildir. memurunun agzmdan dinle~ek istedi. 
gosterilmesi ricasmda bulundu. - Bizimki pek o kadar marangozluk Orman memuru, kanunen bedava o • 

Reisicumhur sordu: saytlmaz. dun verilmedigini, 40 ken tal odun iste' 
- Bu i§e kim bakar? - Gi.inde ne ahyorsun? digi takdirde bedelinin Orman idaresiJie 
- ik:ttsad Vekaleti. - 40 - 50 kuru~. yatmlmast icab ettigini s.Oyledi. 
lsmet lnonii bu tetkikleri suasmda ve~ - Bu para fena degil. lsmet lnoniir 

resiye sat!§ yap1p yapmacLgmi ve koylii- - Aroma her vakit bulunmuyor. A~ - Peki, nasd yapacak? Bu nasii pa' 
niin bore odeme vaziyetini sordu. razi.m olsa ren<;perlik edecegim. ra bulacak? dedi. 

Manifaturact Kemal, mahsul vaziyeti - Koyiinde en zenginin nekadar a- Kirk elli kuru~ bularak birinci taksitr 
dolay1sile s1kmti ~ekenler miistesna olmak razisi var? nin verilmesi kafi gelecegi orman meml1' 
uzere digerlerinin saglam oldugunu soy- - On, yirmi,. seksen kilelik. ru tarafmdan arzedildi. Koylii 40 ~etl' 
ledi. - f~~i olarak ba§kasmm arazisinde tali almak ic;in diger hardarile birhkt' 

Reisicumhur, Daday Belediye reisi ~h§Iyor musun '? 280 kuru~ odenmesi icab · ettigini s()ylt' 
.;iiikrii Conkbaym da kabul ederek sual· - Zaten bura ·arazisi biraz ~iiriiktiir, di. 
ler sordu ve tam te§kilath nahiye tesisi c;ok ekin vermez. · Bu sirada. Vali Avni Dogan, P 
mevzuu i.izerindeki dilekler dolay1sile - Cocuklann mektcbe gidiyor mu? ve Halkevi l~timai Yardrm te§ekkiil 
boyle bir nahiyenin vaktile bir sene tee- - Bliyiigii Corluda askerdir. bunun haliedilebilecegini ve halka ya 
rube olundugunu kaydetti ve dedi ki: _ Haber ahyor musun, sthhati iyj &lmantn f?artinin esas vazifel rinden 

- Sonra neden lagvolundu? mi, memnun mu? Iundu-Runu arzetti. Koyliiye, Partiye 
- Bilmiyoruz. Vekalet,' lagvetti. - iyidir, ~ok memnundur. racaatte buiunmasi tavsiye edildi. 

t t uh hh · 'l Bu mada Avni Dog¥ an, vatandao.a all smet nonii m itin SI i vaz1yeh e - Oglunun ~ocuklanna kim bak1 - " ' 
tenbihte de bulundu: 

de me§gul oldu. Kazanm Cide hududia - yor? 
nnda sahile dogru Ayalma, c;ome ve _ Ben idare ediyorum. - Yalmz odununu sathktan sonr~ 
V I d f . bl ld v sana veri! en paraYJ odemelisin ki dig"' et a ay a reng1 musa an o ugu mev ~ - Senin ailen kalabahk oldugu ic;in 

b h ld yurdda~lanmiza da ayni yard1m1 yap ~ 
zuu a so u. gerinmene ufak bir yardtmda bulunmak 

'!< mak miimkiin olsun. 
Kastamonu Valisi Avni Dogan bu istiyorum. 

miinasebetle iU maruzatta bulundu: _ Sag ol Pa~am. Koylii, sevinc kinde oturdugu iskeJJI' 
- Bir yoklama yapttk. Sari olarak Molladere koylii Abdullah da Reisi- !eden ayaga kalkh ve Reisicumhurun el• 

lerine sanldr. 
bulundu. F akat frengi miicadelesinin cumhurun kar§Isma geldi. Suallerine ce-
daha mlihim bir sirayet mmtakast oldu ~ vaben askerlik ettigini, arazisi olmadJgml MEKKI SAID 
gu i~in sthhiye emrindeki miicadele kuv~ ve bu arada me§e komiiri.i ahp da sata~ Dadayda tarihi bir lahid 
vetleri oraya teksif edilmi§tir. mad1gm1 arzetti. bulundu 

Vali, maruzatma §Oyle devam etti: - Nic;in ahp satam1yorsun? Daday (Sureti mahsusada gidell 
- Burada ciizzam da var. Evvela iki - Kudretimiz yetmiyor. Miisaade arkada~Imizdan) - Daday civannd" 

bane imi§. Seleflerim yazmt§lar. Muha ~ almak, masrafmt vermek laz1m. Ponsalar koyiinde koyliiler bir kaz1 es' 
here ile·dort sene ge~mi§, Vekalete biz - - Ne masraf va(? nasmda muazzam bir lahde tesadiif et' 
zat gidip anlathm. ~irndi sir a yet devrinde Bu mada koyli.iye bir kolayhk. olmak mi~lerdir. Lahid ac;Ilmca bir iskelet rne1' 
18 aile vard1r. Aynca musab olarak da iizere rnu§terek mukaveleler de yapildigi dana c;tkmt~hr. Parmak kemikleri uzeril11 

40 aile vardu. Bu koyli tecrid etmek eli- arzedildi. de murassa bir altm yliziik bulunmaktaY' 
mizde degildir. Bu, korkunc bir§eydir. Koylii dedi ki: dr. Yiiziiglin ktrmtzi ta§I lizerinde bir ta~ 

Vali, vaki olan suale cevaben, bu - Mii~terek. F akat para vermeyince i§lenmi§tir. iskeletin listlinde biitiin ]11' 
hastahgm yalmz bahsedilen tek koyde ol- muhtar bizim adJmizi siliyor. celigini ve giizelligini muhafaza etJtlil 
dugunu soyledi. Cumhur Reisi, orman memurunun ~a~ altmdan mamul defne dallan ortiiluydll· 

ismet inonii, Dadaydaki bu temaslan gmlmastm emretti. Bu yiiziik ve defne dallan, Dad:.1Y1 

masmda sulama i§leri, amele olarak ~a- Orman memuru, dort niifuslu bir aile- te§rifleri strasmda Cumhur Reisine gos' 
h§maga gidenlerin vaziyeti, diger mahal- ye elli ken tal odun verildigini, 1 00 kilo- terildi ve Maarif Vekaletine gonderil• 
li ihtiyaclar, toprak vaziyeti gibi mesele~ luk tasarruf bedelinin onda biri almdigt~ mek lizere oldugu arzolundu. 

Ierle de me~gul olarak bizzat notlar ald1. m, koy muhtarlarmm herkesin adm1 ya· MEKKI SAID~ 

soyledi. Orada bulunmayanlara da ha~ 
ber gondenni§. 

Adnam, i§te boyle bir toplant1da orta
ya ~tkaracag1z. Diisiindiik, boyle karar 
verdik. Sadeddin Necmi ~ok korkak d~ 
miyeyim aroma pek ~ekingen bir adam. 
Bana dedi ki: 

- ~u dakikada en biiyiik tehlike si
zin ba§tmzda dola§tyor. Adnan, kendi 
yiiziindeki maskeyi sizin ~IkaracagmlZI se

zerse, yakalanmadan once, mutlaka sizi 
de oldiiriir . .Simdilik onu ku§kulanduacak 
hi~bir ~ey yok, rahat rahat dola§tyor am
rna diinyanm bin tiirlii hali var, en k1sa 
zaman i~inde neler olabilir. Birazdan sa~ 
londa toplanacagimiZI biliyor. Kendisine 
bir tuzak hazuladJglmlZl anlarsa kurtul
mak i~in sizi de, defterinizi de ortadan 
kald1rmaktan ba~ka ~are bulamiyacakttr. 
Onun i~in, beni dinlerseniz, dogru kama
ramza gidiniz. Kap1y1 da iyice kilidleyiniz 
Kim gelirse gelsin a<;amymiz. f<;eride ol~ 
dugunuzu kimse bilmesin. Sonra ben ge~ 
lir, sizi almm. Birlikte c;ay ic;mege gi~ 
deriz. 

Ben ilkonce razi olmak istemedim. En 
sonunda ister istemez' 

- Peki! ... 
De dim. 

AdamcaglZ!n hakk1 varmi§. Kamara~ 
ya ~ekildim. Aras1 bir saat kadar ge~ti. 
Koridorda ayak sesleri biisbiitiin eksik ol
muyor aroma, bir arahk birisi geldi; bir
kac; dakika oralarda dola§h. Sonra kapi
mn oniinde durdu. i~erisini mi dinliyor, 
ne yap1yor, anlayamadim. Duymasm di~ 

ye soluk almaya bile korkuyorum. En so
nunda yava~<;a kap1ya vurdu. Hie; ses gi
karmadtm. Bir daha vurdu: hep oyle ya
va§ yava§... Bir ba~kasi duyacak, oteki 
kamaralardan i§itilecek diye korkuyor, sa

mTSJmz. Gene sesimi c;tkarmadtm. 
Ayak sesleri uzakla~tl. <;ok g~medi. 

Gene geldi. Kap1 tikirdadJ; bu sefer bir 
az daha gi.iri.iltiilii ... Arkasmdan tokma
gi da ~evirdi. Kap1 kilidli, hem de siirme~ 
li ... !<;eride kimse olmad1gma inanmi§ ~ 
lacak ki ~ekildi, ~tti. 

Biraz sonra ba§ka bir ayak sesi i§it
tim, bu seferki kadm yi.iriiyli§iine benzi
yor. 0 da benim kapimm oni.inde durdu. 
0 da oyle dinledi. Sonra agzmt kap1ya 
yakla~tirdi. Seslen'di: Osti.iste iki kere be~ 
nim adimi flSlldadJ. Sesi taniyamad1m am~ 
rna kim oldugunu anladim. !~eride oldu
gumu ona da belli etmedim. 0 da gitti. 

Ondan sonra, arhk bir daha gelen gi~ 
den olmadt. En sonunda, saat dart bu-

~ugu g~iyordu, Cemal Kaptanla Ss: 
deddin N ecmi geldi. Seslerinden tanl' 

dim. ~;;tPIYI a~tlm. Hep birlikte salon" 
gittik. Otekiler daha once gelmi~. yol' 
culann hemep hepsi toplanmJ§. <;ay 111"' 

sas1 pek siislii: Piskiiviler, ~ekerlernel~ 
likorler .. Y olcular da siislenmi§ler. ~ukr~ 
Pa§a biraz sinirli goriiniiyor. Gozleri kl' 
p1da idh Benim girc!igimi goriir gorrne:• 
oldugu yerde kimildandi. 0 zlintiilii btl 

bakt§la beni siizdii: 

- Saatlerden beri gene neredeydin?· 
Demek istiyOT gibiydi. 
Doktor Hikmetle vapurun komis~~ 

F ehmi yanyana oturmu~lar, ikisinin )'~' 
zlinde de kolay kolay gizlenemiyen btl 

heyecan var. 

Bedriye Satvet de gelmi§. F eriha!'1 1~ 
oli.imi.inden sonra bugiin ilk defa olat3 

kamarasmdan <;1k1yor. Ylizii sap-;aTJ. bll;l 
tan ayaga kadar karalar giymi§. Giit', 
kadm, dogrusu... Sa\;lannm rengi. tat~ 
ni§l, yliziiniin solukh:gu, bu siyah!ann ~ 
tasmda biisbi.itiin goze <;arp1yor. Y anifl , 
da Nizameddin, arada bir arabca kontl 

t9' ~uyorlar. Onlann bu kadar yakmdan 1 
ni§hklanm bilmiyordum. Konu~tuklar111 

da hi~ gorrnedim. 
'(ArkaS1 var> 
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TORK iNKILAB T ARiHi 
ve 

BUYUK HARBDEN SONRA A VRUPA 
Kabata~ Lisesi Tarih Ogretmeni SAMtH NAFiZ TANSU'nun bu 

eserl herkesi al§.kadar edecektir. Fiatt 75 kuru~. 

FRANSIZCA COMLELER ve iBARELER ve 
FRANSIZCA SiYGALAR ve ZAMANLAR 
M. :ALt ULUF;RG'OvEN tarafmdan yaztlan Kiiltiir Bakanhg1 ve Genel 
Kurmay Ba~kanhg1 tarafmdan resmen ( Yardtmct kitab) olarak kabul 
ve bir sene zarfmda iki defa bastlmak derecesini idrak eden bu eserler 
bu de!a tadil ve tevsi olunarak tabedilmi~tir. Liselerin resmi prog
rammt hakkile kavrtyabilmek ve hazmeylemek bu eserleri okumaga 
baghd.tr. Beber kitabm fiatt 70 kuru§ olup her ikisi birden 140 kuru§tur. 

TAM ATLAS 
O~ONcO TABI ~IKTI. 

Okullara en zarlf annagan tam atlashr. 
Bu 3 i.incU basth~ta bir ~ok yenilikler bulacaksm1z. 125 kuru§. 

RADYO VE SOZLO s·NEMA 
PRA TiK ELEKTRiK 

Yiikselt miihendis binba§l RAiK iJSTUN ~ok okunan ve anla§uan 
kalemi ile bu ki.tab1 yazm1~ttr. Pratik elektrigin ikinci defa bastlmas1 
Binba§l Raik'in kitablarmm deg .. rini anlatmaga yeter. 

\ Her iki kitab 125 er kuru~tur. 

ALMANCA OGRENMEK iSTiYENLERE 
BVYVK MUJDE! Herkes i~in Pratik 

ALMANCA DERSLERI 
Y akinda ~doyor. 

DOKTOR A. $'0KR'O K'OLT'OR'ON 

LABORATORiUM 
Arama ve Dene~eri 

Kitabmm ildnci tab'1 renkli resimlerile beraber 
ilAveli olarak ~tktl. Fiatt 150 kuru§. 

LiSELERE 
HA,TEMt SENtH SARP TARAFINDAN YAZILAN 

2 nciCildPSiKOLOJi 
~1kb. FJat1 100 kuru,. 

Sab, KiTABEVI • yer1: 

Y ap1 i,Ieri iliru 

Naf1a V ekiletinder~: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Ankara Akkoprii ile Orman ~iftli~i yolu 

i.izcrinde yapllacak Tavuk~uluk Enstitiisu binalan in§aat1chr. 
Ke~if bedeli 48.696 lira 96 kuru~tur. 
2 - Eksiltme 20/12/938 sah giinu saat 16 da Naf1a Vekftleti Yaw. l§leri 

Eksiltme Komisyonu odasmda kapalt zarf usulile yapllacakbr. 
3 - Eksiltme §artnamesl ve buna mutcterri evrak 245 kuru~ bedel mu

kabilinde Yap1 lvleri Umu!ll Miidiirlugunden almabilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklllerin 3652 lira 28 kuru§luk mu

vakkat teminat vermeleri ve Naf1a Vekdletinden almmt~ ehliyet vesikas1 
gostermeleri lazrmdtr. Bu veslka eksiltmenin yap1laca~ giinden en az sekiz 
giin evvel lsteklilerin bir istida ile Naf1a Vekaletine miiracaatleri ve istida
lanna en az bir kalemde 25.000 lira k1ymetinde bu i~e benzer i~ yaptlgtna 
dair i§i yapttran idarelerden ahnm1g vesika ili§tirmeleri muktezidir. 

5 - lstekliler teklif mektublarm1 ihale giinii olan 20/12/938 sah g{inU 
saat 15 e kadar Yap1 !§leri Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c 4943 , ( 8790 ) 

1939 Y I A $1 
Hava· Kurumu Biiyiik Piyangosu 

BUyiik ikramiyesi 

500.000 Liradr. 
Ayr•c• • 200,000 • 150,000 • 100,000 • 70,000 • 60,000 • 

50,000 • 30,000 • 20,000, 1&,000 Lirahk ikramiyeJerl•· 
( 400.000 ve 100.000 ) Lirahk iki adet miikAtat vardar. 

Ke~ide Yllba,a gecesi yapalacaktar 
Blletler = 2,5 • 5 ve 10 Lirahkt1r. 

Vaklt kaybetmeden hemen blletlnlzl aJ•n•z. 

ere de Belediyesinden: 
Gcrcde Jfelediyesl clektrik santrahna liiziimu olan su tasfiyc cihaz1 

a agtdaki §artlarla milnakasaya konulmu!ftur: 

1. - Tasfiye cihaz1 miiteahhid tarafmdan santrala gelcn suyun vaziye
tine gore munasib bir mahalle montaj yaptlacak ve i~letilerek teslim alma
caktlr. 

2. - t§bu cihaz birinci maddede gosterilcligi iizere Geredede i§letilmek 
§artile teslim almacaktlr. 

3. - t:hale tarihinden itibaren iic; ay zarfmda gctirilip yerle§tirilerek 
teslim edllmek §artttr. 

4. - Bedeli teslimi miiteaktb fenni §artlara uygun oldugu miiteahhidin 
ve Bclediyenin mes'ul memurlarile Nafta dairesinin tayin edece~i miihen· 
disln riyasetl altmdaki heyetten almacak rapor uzerine pe§inen tediye olu

acaktir. 
5. - Muhammen bedeli iic; bin be§ yiiz yctml§ be~ liradtr. 
6. - Taliblerin arttlrma eksiltme kanunu hiikiimlerine gore liizumu olan 

esikalar ve %7,5 teminatla birlikte 5 kanunusani 939 tarihine mi.isadif per
embe giinii Gerede Belediyesi Enciimeni Daimisinde haztr bulunmalan. 

7. - Cihnza aid fenni ve eksiltme §artnamesi Gerede Belediyesindtm 
lmabilir. (8943) 

Bakanbg1 Erkek T erzilik 
Okulu Direktorliigiinden : 

1 - Okulumuzun giind.i.iz klsmma muhtelif sebebler c;lolay1sile devama im· 
kan bulamtyan terzi usta ve kalfalar1 ile bic;ki ogrenmek istiyen bay 
ve bayanlarm kadm ve erkek bi~kilerinde makastarhk yapabilecek 

kudrette yeti$meleri 'ic;in AK~AM Bi<;Ki KURSLARI 
ac;1lmt!Stlr. 

2 - Tedrisat gee; saatlerde ba~lar ve parastzdJ.r. Ya~ ve tahsil $eraiti her-
kese ~;ok miisaiddir. Fazla izahat ic;in okula ba§ vurulmast, ( 8797) 

DiREKTl>RL'OK 
Adres : Divanyolu. Tel : 22480. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - ldaremizce temin edilen kamyon. araba mu~ambalarile torba mu§am
balarmm dikim i&i pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Pazal'ltk 20/XII/938 tarihine rashyan sah giinii saat 14,30 da Kaba
ta$ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacakttr. 

III - ~artnameler hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilecegi gibi diki§ or
ne~i ve dildl$ va:ziyeti de goriilebilir. 

IV - !steklilerin pazarbk ic;in tayin edUen giin ve saatte % 7,5 gi.ivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en kowisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 8834) 
~ 

Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
C t N S t Miktar1 Beheri Tutart teminat ~ekli Saat 

L. K. L. K. L. K. 
Elbfse ve kasket 195 taktm 21.- 4095.- 307.13 A!;lk 14.-
Palto 69 aded 13.- 1035.- 77.72 ,. 14.30 
!skarpfn 213 ~ift 4.10 873.30 65.50 Pazarhk 15.-

I - !daremiz miistahdemini ic;in yukanda cins ve miktan yaz1h ii~ kalem 
e~ya ni.imune ve ~artnameleri mucibince hizalarmda goste:o:ilen usul
lerle satm almacaktJ.r. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatl~n hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 15/XII/938 tarihine rashyan per§embe gi.inU hizalarmda ya

Zlh saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm 
Komisyonunda yapllacaktlr. 

IV - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilece~i 
gibi nUmuneler de gorillebilir. 

V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gi.iven
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Ko~isyona gelmeleri ilAn 
olunur. ( 8662 ) 

~ 

I - !daremizin Pa§abah!ie MUskirat fabrikast i~in §artnamesl mucibince 
dort aded alttan surme araba ile 100 X 110 eb'admda 20 aded plat· 
form ac1k eksiltme usulile satm almacakhr. 

II - Heyeti umumiyenin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat temi
natl 67,50 llradtr. 

III - Eksiltme 21/XII/938 tarihlne rasl1yan !iar§amba giinii saat 14 te 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindekl Ahm Komisyonunda 
yaptlacaktlr. 

IV- ~artnameler hergiin parasu; olarak sozu ge~ren §ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fennt tekliflerini tetkik 

edilmek tizere ihale giinUnden bir hafta evvline kadar lnhisarlar 
Umum MUdUrlUgii Miiskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabuliinU mutazammm vesika almalan laztmdtr. 

VI - tsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri HAn 
olunur. ( 8712) 

MljiW 

1 - !daremizin tzmir tiitiin fabrikasmi:lakl bandh tefrik masalar1 i~in 
§artnamesi mucibince beheri yar1m beygir kuvvetinde (3) aded rediksi· 
yonlu motor pazarbkla satm almacakhr. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli (400) lira ve muvakkat teminatt 30 
lirad.lr. 

3 - Eksiltme 23/1/989 tarihine rasthyan pazartesi gUnii saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat gubesindeki Ahm komisyonunda yapl
lacakhr. 

4 - ~artnameler paras1z olarak her gUn sozii ge~ren §Ubeden alma
bilir. 

5 - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fiatstz tekliflerini ihale gii
niinden en az bir hafta evveline kadar 1nhisarlar Tiitiin Fabrikalan §ube
sine vermeleri \le tekliflerinin kabuliinu mutazammm vesika almalar1 lA
Zlmdtr: 

6 - lsteklilerin pazarhk i~rin tayin edilen giin ve saatte %7,5 giiven
me paralarile birlikte yukartda ad1 ge!ien komisyona gelme~eri ilAn olunur. 

(8968) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Kas1mpa~ada Camiikebir mahallesinin Tersanekap1s1 caddesinde k3.in 

21 - 23 - 25 say1h han ve mii§temilatl enkaz1 rnuhammen iki yiiz lira. kl~
metle 12/12/938 pa:zartesi giinii saat 14 te pazarhkla satuacakttr. lstekhlerm 
ve §eraiti f{ormek istiyenlerin teminat ak\elerile mezkur giin ve saatte 
Milli Emlak Mudiirliigiinde toplanan komisyona miiracaatleri. (F) (8967) 

SINAl MOESSESELER. 1·~in ~ :·~u~ele/~b~dai ~ad~~;._;~ts~~ 
... · ~ . . . . . llfmal ~~· y~klama ~tA.ferlen · .. ve tefer-: 

ruab. 50. kunqlan 6QO ku~a ,kadar, her boyda. Ttlrkiyede y'erine 
•&tlf 'inerkezr: · Otretmen $&krii Fuat ,.Gucayener'in ,:·(Anadolu T~rk 
Kitap 'Deposu) dur. btanbul, ye~i 'pos~ne kar~•smda . Meydanc•k ba
•unda. Bedeli p~in olan Tqra siparJ!Ieri giinii ¥Unii~de gonderilir: 

istanbul Belediyesi Merkez Hal 
Miidiirliigiinden: 

Hal 133 numarada kavun karpuz ticaretile i§tigal eden ~ukrii Bussah 
buradaki faaliyetini tatil etmi~ oldugundan idarcmizde bulunan teminatJ. 
iad.e edilerek ilh;igi kesilecektir. Mezktlr sergiden alacakll miistahsil varsa 
evrak1 miispitelerile birlikte nihayet 8/1/939 tarihine kadar idaremize mu-
racaatleri ilan olunur. (8949) 

Istanbul Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - 1ciare ihtiyac1 i~in 250 aded kurslu ve 250 ad~d kurssuz kombine 

telefon makinesi miibayaas1 kapah zarfla eksiltm~ye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 9500, muvakkat teminatt 712,50 lira olup ek

siltmesi 23/1/939 pazartesi giinii saat 15 te miidiirliik binasmdaki Satm 
alma komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - !stekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapah zarflanm o gun saat 14 e kadar komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Sartnameleri her gun Levaz1m amirligimizde goriilebilir. (8989) 

Kan§tk ve nastl yaptldtgt belli olmtyan bayat 
~ocuk gtdalarile yavrunuzun sJhhatini 

tehlik eye koyars1n1z. 

Allah1n yaraH•iil gibi sat ve tabit 
hububaHan yaptlm•t 

·liZLii 

., 

u 
N· 

DUnyada mevcud ~ocuk gadalaran1n en mUkemmelldlr. 

Pirinc, Y ulaf, Mercimek, Bugday, lrmik, 

Patates, M1s1r, Tiirlii, Bezelya, Badem, 
•• 

Cavdar Ozii Unlarmi Cocuklariniza Y ediriniz. 

Denizli Vilayet Orman ~evirge Miidiirliigiinden : 
1 - Denizli Vilayetlnin Qevril kazas1 dahillndekl :A'kda~ Karanltkdere 

Devlet ormantrun 11, 12, 13, 14, 15 numarah maktalanndan ( 1624 )' 
metre rr1ikab gayrimamul ~am agac1 bir senede ormandan kat, imal 
ve dhrac edilmek Uzere ve kapah zarf usulile arttunnya ~Ik~tll'. 

2 - Arttrrma 16/12/938 tarihine musadif cuma giinU saat 15 te yapllacaktll'· 
3 - Arttlrma Denizli Orman Qevirge miidUrliigii binas1 i~inde toplanan 

Orman Satl§ Komisyonunca yapllacaktll'. 
4 - Arttlrmtya konulan t;;am agacmm beher gayrimamul metre mikaollUll 

muhammen tarife bedeli ( 505 ) kuru§tur. 
5 - Muvakkat teminab ( 615 ) lira ( 9 ) kuru§tur. 
6 - tsteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yaZih saatten blr saat 

evveline kadar Denizli Orman Cevirge Mud.iirliigune makbuz muka • 
bilinde vermeleri lAztmdtr. ~artname ve mukavele projesinl gorme~ 
ve almak istiyenlerin Denizli Orman Cevirge MiidiirlUgune miiracaat 
etmeleri illn olunur. 8573 )' 

Taraga isyan eden sa~lar 
Ekseriye. bulunduldan yeri terketmek e.rzuslmda olanlardir. 

Binaenaleyh 

Sartlarlnizi itaate alu~t1r1n1z 
Bunun en lyl ~areal 

PERTEV BRiYANTiNi 
·· · .\ ... .. Kullanmakt1r. 

Elektrik Tesisab Eksiltmesi 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Naf1a Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasmm c 29.844,. lira c 40,. kuru§ bedeli ke~ifli lokomobU 
mnkine ve elektrik te~hizab, ~ebeke, malzeme ve montaj1 ve bunlarm Ka .. 
racabey il$ mahalline kadar nakliyesinden ibaret elektrik tesisatl c 45 • giin 
miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konularak ihale giinU olan 14 
te$rinisani 938 tarihinde teklif edilen fiatlar haddi l~ytk goriilmediginden 
14 t.e~rinisani 938 tarihinden 14 kanunuevvel 938 tarihine kadar bir ay zar• 
fmda pazarhk suretile ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat c 2.250 ,. liradtr. 
3 - istekliler ke~if ve projeler, fenni ve mali ~artnamelerle sair evrakl 

fenniyeyi gormek iizere Karacabey Belediyesine miiracaatleri. 
4 - Taliblerin 2490 numarah arttlrma ve eksiltme kanununda mevcud 

vesaik, muvakkat teminat akGesi ve bugiine kadar bu gibi i§leri muvaffaki ... 
yetle yaptlklarma dair vesaik ile bu i~e aid mali §artnamede aramlan ve .. 
saiki hamilen 14/11/938 tarihinden 14/12/938 tarihine kadar Karacabey Be .. 
lediyesi Enciimenine miiracaatleri ilan olunu.r. - ( 8570) 

Karamiirsel Beledi yesinden: 
Karamiirsel Belediyesi elektrik tenvirat motorlerinde yaktlmak iizere 

aybk ihtiyac1 1200 - 1500 kilo arasmda bulunan motorinle 200 kilo miktann· 
da makine yag1 Karamiirselde teslimi §artile eksiltmeye konuldugundan 
atl§t taahhiid edeceklerin yirmi glin iGinde Karamlirsel Belediye Riyasetine 
fiatlarm1 bildirmeleri Ian olunur. (8946) 

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

on ~1kan son derece muessir K E KiN KA$ELERi ve aOnlara birebirdir. sA~!~ .. :..~~~ .... 
-..; 

u~utme, grip, nezleye 
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ADLiYEDE VE 
MAHKEMELERDE 

Kendisini i§ten «;tkar ant 
Oliimle tehdid etmi§! 

Suelu hamal Mustafa diyor ki: 
<<En ag1r yiikleri tafiMJ,Im... Ha, bir defastnda 
da th dememifim, e ... ;Ne diye ~1kar1r benih> 

Osman Zeki ticaretle me~ul bir zat-1 onu ~ehdid et~ek. hakkmt .v~rmez. ist~r
br. Ktmdisi Mustafa isminde bir hamal sen nca edemn, tstersen §Ikayet edersm, 
tarafmdan tehdid edildiginden bahisle fakat tehdid etmek, kanunen su~tur. He
§ikayette bulunuyor. $ikayet~i. oli.imle le iddia ettigine gore oliimle tehdid et· 
tehdid edildigi iddiasmdadtr. Ancak, da- tinse, daha agir su~ l 
'Va alelade tehdid ~eklinde sulh cezaya ve- - T ehdid fi!an yok i§in i~inde I 
rihni~tir. - Peki, otur bakahm; bir de §ahid-

Sultana'hmed !kinci Sulh Ceza Mah- leri dinliyelim! 
~:mesinde muhakeme ha§ladt. Davact, ~ahidler ~agmldt. Bunlardan Os
l~lnden ~1kanlmasmdan mugber olan ~a- mania y akub, i§inden ~1kanlan Musta· 
rn~hn ~una, buna kendisini oldi.i~ecegme famn «mademki beni i§i.mden <;tkardm, 
dan lalmdtlar soylemesi dolaylSlle da- artik sonunu di.i~i.in !» dedigine, Mehmed
'Va ~c;mak zorunda kaldJgmi, dinle~il.ecek le Yunus da, iistelik: «eninde sonunda 
~ahtdlerin, iddiasm1 teyid edeceklenm an· bana hapi~anede bir c;ift tayin yeterl>> 
lath. soziinii tehdidine kattlgma p.hidlik etti-

Hakim Salahaddin Demirelli hamal a ler. bu arada <<hen onu <;en,gelkoyi.inde 
sordu: . . . rahat gezsin, bnakmly~c:S'Im: evind.e~ 

- Tehd1d ettm mt? . . dr~anya ~1kmazsa, ne ala! Yoksa le§Inl 
- Hayu, ben btr~ey dememi§l~· yere sereriml» ~klinde bir tehdid savur-

Arnma bu ad3.1Tla kizmJ§Im. OrasJ dog- duaunun da bahsi g~ti. 
ru! Neden klZml~lffi? Ciinkii. bana ha~- H al Mustafa bu ,ahidlerin ifa-
Stz yere yol verdi. Halbuki 8 - 9 senedu d I ~m topyekun i~irazla: 
ha II k . . E ~ "kl . lla e enne 

rna ~ etm~rm. n agiT ~u en sa - Bi.itiin hunlar, davacmm adamla-
sm edtp kaldtrmt~Im Ha bu defasmda . I b . 1 h' d 
d h d · d 'd ~ ·1· G" 1" kuv n· dedi; onlar tefVlk e emm a ey un e 

a «1 » em1~ a am eg1 1m. uc; u • ' . · kl lb 1 H' b' · · 
'V'"l' · 1 E d' k b ., H hac:- agtz birhg1 edece er e ette 1~ mm "\ 1yun . , ne tye <;I anr en1 r a '$ b 
ka b1' .. .. h 1 . onlardan hir birini kabul etmem en! r suru ama var. y d' D • n· b'd ~tkarmad1 . Buldu buldu da beni mi bul- Hakim Salahad m em:re J §a I. 

du? Ben, c;oluk c;ocuk sahibiyim I Onla- Mehmed oglu Osmanm da ~~gt!Jlmast 1· 

ra. kirn bakacak? t;in, duru§mayt gelecek senenm dk ayma 

- Seni itinden ~1karm1~ olmasi, sana bnakh. 

Son safhaya gelen bir 
cinayet da vaal 

f;atalcanm Anar§a koylinde Hasanla 
ktl':t ZUlfiyeyi bH;:akla oldUrmekten ts • 
tanbul Awrceza mahkemesinde muha • 
keme edilen koylUlerden ~evket oglu 
Ahmedin muhakemesi, dun son safha
Stna gelmi§tir. 
~evket oglu Ahmed, ZUlfiye ile ev -

lenmek istemi§, Lakin, ne ZUlfiye ona 
varmak isteklisi olmu§, ne de Hasan kt
~~.m. vermege yana§IDI§. Cinayetin sebe-

1· 1§te budur. 
Dun dinlenilen son §ahid, koyliilerden 

ak sakalh, 75 lik Ahmeddi. Bu ihtiyar, 
!arlada Ziilfiye ile babasx Hallamn ka~-
tklanm ve ~evket oglu Ahmedin de 

onlan kovaladtgmt gordugunU anlat • 
tnx~. her u<;unUn bir arahk ckapt§tlkla
rtnh da ifadesine katmi§tlr. 
t Muddeiumumt 'Obeyd, dosyayi mU -
t aleaya ahnml§tlr. Gelecek celsede, m1-
aleasmt bild;recektir. 

Halicdeki kaza 
lrahc1oglu a<;tklarmda bir muddet ev

~el olan bir kazamn muhakemesine A-
rce?:ada dun devam olunmu§tur. 

b· Mehmed kaptanm motorii bir gecP., 
k~r sandala ~arpml§, sandal i<;erisinde
k;.Ierden Dursun bogulmu~, Niyazi ve 

urek ~eken Fethi kurtanlmt§h. Meh -
ll'led kaptanla Fethi, muhakeme edili -
~oriar. 
k Dunku celsede ehli viikuf raporu o
t Un,rnu~ur. 1Ik rapora itiraz Uzerine 
dekrar ke§if yaptlarak verilen bu rapor-

a, sandahn fenersiz, sandaldakilerin 
8~rho$ oldug-u, kUregi c;ekenin ehliyet -;!z hulundugu ve sair ban izahat veri
erek, hata, kaYJ.ktakilere raci gorUHi • 
~ordu. 

l<aytktakilerden Fethinin vekili, ra
eoru tetkik i~in mUhlet istedi, muha -
erne kaldt. 

liirkliigii tahkir su~lulari 
mahkemede 

'!'·!stanbul Agtrceza mahkemesinde dUn 
k Urklugii tahkir ettikleri iddiasile bir 
ro. ~~ ki§i aleyhine a~tlan bir dava goriil-

U§tiir. 

~u~ristina Kardona, k1z1 Antuvanet, o
~ lart Jorj ve Piyer dava edilenlerdir. 

81
dendileri Rumdur, fakat lngiliz tebaa-
lrlar. 

'C'o. 0 avaya gore, Beyoglunda Agahama -
y lndaki evlerinde bir geceyans1 eglenti 
e:P~tklarx srrada fazla gurUitu patlrtx 
~~k~1§ler, kom§ulardan E§refle ~evket, 
t ha~ette bulununca, onlara TiirklUgu 
a klr yollu sozler soylemi§lerdir. 

edbava ~dilenler, eglentiye mudahale 
b enlerin evin camlanm kird1klanm, 
ro.una ragmen kendilerinin hi<; agtz a~
hladtk!anm soyliyerek, mlidafaa §a -
d 'dler1 gostermi§lerdir. Dun de bu mu
l'rl ~fa sahidlerinden bir ktsmt dinlcnil -
'C'o. I§, daha baztlan dinlenilmek i.izere 

Uhakeme biraktlmtstir. 

Ku§agtna 7 §i§e raki 
yerlestirmi§ .. 

Miiddeiumumi mua vinligi 
'Oskudar icra memuru Hicabi, istan

bul Muddeiumumi muavinligine tayin 
edilmi§tir. Hicabi, k1ymetli genclerimiz
den biridir ve ~imdiye kadar Anadolu
nun muhtelif §ehirlerinde MUddeiumu
mi muavinliklerinde ve diger adli vazi
felerde bulunmu§tur. Yeni vazifesinde 
de kendisine muvaffakiyetler temenni 
ederiz. 

Protokol defteri tutm1yan 
doktor 

Beyog-lunda Dr. Behar, muayeneha • 
nesinde protokol <iefteri. tutmad1g1 iddi
asile Sultanahmed birinci sulh cezaya 
verilmi§tir. Muhakeme ba§lanu§, tahkik 
igin btrakllmt§tlr. 

30 lira cezaya mahkum oldu 
Sultanhamammda Cebbare hanmda 

SUleymam b1~akla hafif~e yarahyan 
Mustafa isminde birinin Sultanahmt>d 
birinci sulh cezada 30 lira para cezas1 
vermesi kararla§tlnlmt§br. 

Bir oliime sehebiyet davasi 
Kastmpa§ada Hacthusrev mahalle -

sinde 83 numarah evde oturan Nadide
nin k1z1 Sultaniye, rahatsiZlanmt§, dok· 
tor Jozef, Danol muayene etmi§. Bir 
igne yaparak, sonradan da igne yaptl -
masmt si:iylemi§. MUtebaki igneleri de 
mahallede ebelik eden _Nigar yapmi§. 
Hasta ktzm bacaw §i§mi§, ktz, sonradan 
i:ilmu§. 

Bu olUme sebebiyet verdigi iddiasile 
ebe Nigar, dun, i.iguncU sulh cezada mu
hakeme edildi. Davact yerindeki Na -
dide, Nigarm ignelerden bir ktsmtm a
t~e tuttugunu, bir ktsmtm suya babr • 
d1g1m, klZl Sultaniyenin bacagt mikrob 
kaparak §i§tigini, ancak oliimUn bu se-
beble o1up olmad1g1 hususunda kendi· 
sinin bir §ey diyemiyeceginl soyledi. 
Nigar da eben, igneleri doktorun tarifi
ne gore usulU dairesinde yapttm• diye
rek su~suz oldugu cevabm1 verdi. 

Mahkeme, doktor J ozef Danolun §a
hid olarak dinleni1mesini kararla~hrd1. 

Romanya kabinesi· 
• 

DID istifa edecegi 

soyleniyor 
Biikre~. 8 (Hususi) - Yagmurlu bir 

havada kansile birlikte otomobille seya
hat etmekte olan Adliye N azm Y aman
di, Ploye§t §ehrine 13 kilometre bir me
safede otomobil tekerleklerinin kaymasi 
i.izerine ba~ka bir otomobille ~arpl§ml§hr. 
Bu c;arp1~ada Adliye Naznile kans1 
a~r surette yaralanm1~lardu. Y arahlar 
Ploye§t hastahanesine kaldmlml§hr. 
Demirmuhaf1zlar biitiin Romanyada giz
Ii beyanname!er dag1tarak hiikumete ve 
rejime hiicum etmektedir. Kordiyanonun 
oli.imi.inden sonra Demirmuhaftzlar lider· 
ligine gec;irilen avukat Viktor Voyan giz· 
lenmektedir. Hiikumet, arad1g1 halde Vo
yan'I heniiz ele gec;irememi~tir. Biikre§te 
soylendigine gore Patrik Miron kabinesi 
istifa etmek iizeredir. 

Demirmuhalt%lar Almanyaya 
ka~ryorlar 

Berlin, 8 (Husust) - Romanyadan 
ka<;.tp Ri.itenya yolile Almanyaya giden 
yiizlerce De.mirmuhafrz, Kodreano'nun 
ka<;maga te§ebbiis ettigini tekzib ederek 
hiikumet kuvvetleri tarafmdan oldiirU.l
diiguni.i soylemi§lerdir. Romanyanm Ber
linde, Berlinin Blikre§teki sefirlikleri ev
velce yap1lan bir gorii~e iizerine biiyiik 
el~ilik olacaktl. Romanyadaki hadiseler· 
den sonra Almanya bu fikirden sarfma
zar etmi~tir. 

T erJhil edilen Almanlar 
Bukre~, 8 (a.a.) -Alman ekalliye

tine mensub Rumen tabiiyetinde dort ki· 
§i ~iipheli faaliyetlerinden dolayt Alba 
~ehrinde tevkif edilmi§tir. Bunlardan biri 
iizerinde neye yarad1g1 anla§llarmyan bir 
§ifre bulunmu§tur. 
Yahudilere karfl tedbirler al1ndr 

Bi.ikre§, 8 {a.a.) - Romanya Dahi
liye Nazm, bir n'Utuk .Oyli!erek e~cumle 
hiikumetin Y ahudi meselesmde hahhazu
da pek biiyUk bir faaliyet sarfetmekte ol· 
dugu ve son derecede mii§kiil ola? bu 
meselenin muslihane bir ~urette halli ga
yesini elde etmege ~ah~akta bulundu

gunu beyan etmi§tir. 
Hiikumet, cezri bir hal sureti bulunca-

ya kadar ecnebi Y ahudilerle ~~anya 
tabiiyetini z.ayetmi~ olan .. Y_ ahudile~1~ R?'" 
manyaya gmnelenne .ma~l. o!mak 1c;1~ l.a
Zliiil gelen biitiin tedb1rlen t~h~az etlm~~r. 
Bu Yahudiler, arttk ecnebidnler ve bll
hassa Romanya a:rnelesin1n mutazarnr ol
mamasrm temin edecek §ekilde i§ mesele
lerinde hususi bir kontrole tabidirler ..... -

M acarlar arazi istiyorlar 
Budape~te, 8 {a.a.) - Magyarsag 

gazetesi, Transilvanya Macarlan mesele
sinin Mi.inihte ilan edilmi§ bulunan ve her 
milletin kendi mukadderatl hak~mda k~
rar vermesi §eklinde olan prenstbe tevft
kan halledilmesini istomektedir. Bu ga
zete, halyamn da T unus, Korsika vev Nis 
ic;in ayni prensibi ileri si.irmek~e. old~guna 
i§aret ettikten sonra .bu prenslbm ~ mhayet 
her yerde muvaffak1yet kzanacag1 kana-
atini izhar eylemektedir. 

Londradahi Rumen el~iligi 
me1elesi 

Londra, 8 (a.a.) - Salahiy~ttar m: 
hafilden bildirildigine gore, l~1ltere hu
kumeti BUkre§teki orta elc;iligini F ransa 
gibi bii~iik elc;ilige c;1karmak niyetin~e ~~ 
gildir. Burada ehemmiyetle kayde~tldl~l
ne .gore, Londradaki biiyiik .el~hklenn 
adedini arthrmak ic;in ortada hi~bu sebeb 
yoktur. Eger Londradaki Romanya e~
c;iligi biiyiik elc;ilige c;tkanlacak olursa d!
ger bi~ok devletler de ayni talebde bulu-

nabilirler. ----------------Y an gin hatlangicl 
Dun, KadtkoyUnde Caferaga mahal

lesinde Sokullu sokagmda 31 numarah 
evden yangm !;lkml§, ttfaiye tarafmda~ 
derhal sondUriilmli§tiir. Yaptlan tahkx
katta evin sigortasxz oldugu ve yang1 -
nm evin alt katmdaki Nazifin odasmda 
yanan soba yUzUnden zuhur ettigi anla
~tlmt~tlr. 

tl3Evvelki gece Sirkecide sarho§ olarak. 
~ aylan~ a giren Rami, b elindeki ku§a
~l~a sokulu 29 luk 7 §i§e rak1dan birini 
e~ ~rmr§, dikmi§, icmi§, guriiltu patirti 
k l'h~, Sultanahmed birinci sulh <!eza 
c:ranna gore, 7 lira para cezas1 alma -

Mare§al Fevzi (_;akmak, dost Balkan devletleri Kurmay Reisleri arasmda 

Atina 8 (Hususi) - Balkan :Antanb Erkamharbiye Reislerinin miiza
kereleri hitam bulmas1 Uzerine bugiin Yugoslavya ye Romanya heyetleri 
memleketlerine donmu~lerdir. I 

Turkiye Erkamharbiye Reisi Mare~al Fevzi <;akmak, maiyctile birlikte 
· uma UnU b lin harcket cdc~ .:.lir. I 

Halktn devletten 

istedigi: Mekteb 
[Ba~makaleden devamJ 

larmdaki bir komiir madeninin i§letilmesi
ni istirham etmi§lerdir. Boylelikle Devlet 
~efimiz Dadayda dahi halkm ziraat ha

ricinde bir me§galeye ihtiyaclanm tespit 
etmi~ oluyorlar. Turk halkma i§: 1§te ye
ni Ti.irkiyenin halledecegi ve halli yolun
da bulundugu biiyiik mesele. Burada za· 
ten biitiin diinyamn biiyiik meselesi bu ol· 
dugunu habrlatabiliriz. 

Cumhur Reisimizin Daday kazas1 hal
kile temaslarmda goze c;arpan diger bir 
hususiyet de mekteb ihtiyact olmu~tur. 
Derelitekir koyiinden Ra§id, Devlet $e
finin: 

- Mektebiniz var m1 ~ 
Sualine: 
- Yok!.. 
Cevabm1 vermi~tir. 

' 
Tramvay sirketi GONON BULMACASI 

' 
satts miizakere· 

' 
Jeri durdu 

Ankara 8 (T elefonla) - T ramvay 
§irkttini satm almak i~in Naf1a Vekaleti
le Tramvay kumpanyasmm murahhaslan 
arasmda cereyan eden muzakereler ;nkl· 
taa ugraml§tlr. Murahhaslar, istanbula 
hareket etmi~lerdir. 

lnk1tam sebebi, fiat iizerinde uyu§ula
maml§ olmas1du. Hiikumetin teklif ettigi t 

fiatla murahhaslarm istedikleri arasmda 
nisbetsiz bir fark mevcuddur. Hiikumet, 
her sene 40,000 lirahk taksitlerle 20 se
nede odenmek iizere 800,000 lira tfl;.lif 
etmi~tir. ;3irket murahhaslan ise 15 :nil
yon lira istemi~ler, sonra 14 milyon lira
ya inmi~lerdir. Halbuki Nafta Vekaleti 
miihendisleri ~irketin emlak ve emvaline 
1 ,850,000, Istanbul Belediyesinin mi.i • 
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Soldan saga: 

- 0 halde ~ocuklanmz 
lar~ 

ne yaplyor- hendisleri ise 1.750,000 lira ktymet tak-

1 - Ahlan bir~yden k-endinl muha!aza· 
ya 'rah~an Oki kelime). 2 - Vucudund£ 
sogukluk hissetmek, toplama. 3 - Hart 
gemllerinde bulunur, <;eneyi sU.sler. 4 -
Qogalmak, eski d·e~il. 5 - Alfabede bir har· 
fin okunu~u. eski bir MISir mabudu. 6 -
Kurumu~ ~y1r, Avrupada blr burun. 7 -
Defa. mtithi~ bir canavar. 8 - Bir hlzmet
~1. Kopriiba§mda bir semt. 9 - Bir clru 
pasta, blr yerln istlab kudretl. 10 - BIJ 
yemi§, tekrar edin saatin sesinl bulursu· 
nuz, l'rtiklerimlzden. 11 - Ka~ma, arz. 

- Cahil kal1yorlar. 
Burada saym !noniinun kalbinin en 

ince tellerinden s1zladlgm1 pek kolay tah
min edebiliriz. 

Budakh koyiinden Mustafamn iyi tu
tumlu bir vatanda§ oldugu anla§lhyor. 
Mustafa oglu, ailesi, k1z1 ve teyzesile tar• 
!ada ~ah~ttklanm anlathktan sonra bir 
~ocugunun Kastamonuda ortamektebde 
okudugunu s<iylemit ve JUnlan ilave et· 
mi§tir: 

- Mektebimiz yoktur. <;ocuklanmiz 
bir saat yo] yiiruyerek kasabaya gidiyor· 
lar. Kltm ~ok zahmetli oluyor aroma ge
ne birkac; arkada§ birleterek gidiyorlar. 

Mustafamn t<>zleri ne olsa gene gonle 
fera'hhk verici. Bir saatlik mesafede olsa 
da, kt§tn biraz zor olsa da c;ocuklar ka
sabadaki mektebe gidip gelebiliyorhr-

IDlf. 
Fa kat bir ~ocugunu vilayet merkezinde 

ortamektebde okutan Mustafa, dedigi· 
miz gibi, ~turakh ve gorgiilii bir adam. 
lhtimal ki askerlikte ba§'l;avu~tu. 0 Cum
bur Reisimizden mektebcilik bahsinde 
biraz daha ileri bir§ey, kaza merkezinde 
bir ortamekteb istemi§tir. Her iki koyde 

ilkmekteb yok. Birisi kazaya yakm ve o
radaki ilkmektebden istifade ediyor, ve 
gene ayni suretle istifade etmek iizere ka
za merkezinde bir ortamekteb istiyor. 

r *** 
Bizde ortamekteb galiba Frans1z siste

mindeki yiiksek ilk tahsil seviyesine tea
diil ediyor. Bizde her kazamn ortamek
teb istemesi ilk tahsil derecesinin hayata ve 
bilhassa ufaktefek bir kislDl memuriyet
lere kifayetsizliginden ileri gelmektedir. 
Bir amme bizmetinin ifasmt tazammun 
eden memuriyet timdiki halde onu ifa 
edene mahalli ziraat ve ticaret i§lerinden 
daha iyi bir mai§et medan oluyor. lmka-

m olduk~a vatanda~m bunu istemesi ve 
ona imkan aramas1 hakk1 oldugu i~in o 
bahiste soz soylemege mahal yoktur. An
cak unutmaytz ki maarifin as1l gayesi 
memur yeti~tirmekten ibaret degildir. 
Miinevver, §Uurlu, saglam karakterli, 
inisyativ sahibi, tuttugunu kopanr, diin
yamn Hanyasmt Konyasmt bilir, hususile 
kendi vatan ve milletinin i~ ve dt~ haya· 
tmda emniyet ve selametine aid, velevki 
muhtasar, fakat kat'i fikirler sahibi va
tanda§lardan miite~ekkil yepyeni bir ne
sil. hte 'yeni Tiirkiyede maarifin hedefi. 

Bu ~ok hayati i~i milletleraras1 muna
sebetlerinin demir leblebiye benzedigi §U 
devirde bilhassa bir noktada kat'i olarak 
teksif etmege ihtiyac vard1r: Saglam ve 
kuvvetli bir nesil. Beden terbiyesine laa
kal, okuyup yazmadan ibaret fikir terbi
yesile omuz opi.i§en bir ehemmiyet vermek 
yeni kiiltiir hayat1m1zm ba§ me~galesini 
te§kil etmek degerinde ~ok biiyiik bir i§ 
olmu§tur. 

Mekteblerimiz i~in biitiin derecelerin
de okuyup yazma ogreten programlar 
var ve bunlar tatbik olunuyor. Bi.itun 
mekteblere tatbik edilecek diger bir pro
gram bize saghk (ijiyen) kaidelerile be
den terbiyesinin en iyi §ekillerini miite
madiyen gozoni.inde ve faaliyet ha lin de 
bulundurmag1 temin etmelidir. Zaran 
yok, biraz az ogrenen, fakat muhF~khk 
surette giirbi.iz, saglam ve kuvvetli bir 
nesil yeti§tirelim. 

YUNUS NADI 

Trendan atlarken 
Dun, Maltepeden Haydarpa~aya geJ

mekte olan tren yolculanndan henuz 
hiiviyeti tesbit edilcmiyen 22 ya§lann
da gene bir k1z, tren, Ktzlltopraktan ha
reket edip de Ziverbey noktas1 online 
geldigi Strada atlamak istemi§, dU§erek 
bir kolu kmlm1sbr. Yarah ktz, Numune 
hastanesine kaldmlmi<;tlr. 

En Buyuk Kayb1m1z 

dir etmi,Ierdi. N af1a Vekaleti, hiiku:ne
tin ve Belediyenin kumpanyadan olan 
matlubatm1 tenzil ettikten sonra 800,000 
lira teklif etmi1tir. N af1a Vekaletinin 
800,000 lira teklif etmesinin bir sebebi 
de, gerek tramvay hatlanmn, gerek ara
balarmm ~ok bozuk ve berbad bir halde 
bulunmastd1r. 

Nana Vekaleti, yollann ve miitehar
rik vas1talarm esash tamire muhtac oldu
gunu ciddi ve esash tetkikler ve tahkik
ler neticesinde anlaml§ ve bu tamiratm 

Yukandan a.,ag1ya: 
1 - Tiyneti f-ena (iki kelime). 2 - Alft.· 

met, alt;akt;asma. 3 - Yemeklerden. ell~· 
d-en do~ru i§ gelmlyen. 4 - Memeden sui 
lc;ememek, ters t;evlrln giizel san'at olur 
5 - Ters ~tevlrln u~tucu bir madde olur 
ba~l~lama. 6- Blr renk, Avrupada blr bo· 
taz. 7 - Kuc;iik para. 8 - Gara1bden, ter1 
c;evlrln blr clns toprak olur. 9 - C1tru11n· 
san. 10 - ismin tersl. vazlh. alfabede btl 
ha.rfln okunu~u. 11 - Kec;e cinsinden, bi.I 
nakliye vas1tas1. 
Evvelki bulmacanm halledilmi$ $ekll 

2 11 4 II II ' >4 ll Ill 11 I 

bir buc;uk iki milyon liraya ihtiyac goster- 2 

tl KIO]MIOIRiolcfAIGI il• 
OlziOIMI•IKI t IRIAILlAJ 

digini g()rmuf, onun ic;in 800,000 lira 
teklif etmi§tir. Tramvay 1irketinin, nastl 

s MI•ILI•IYIUIVIAISitiZ 
olsa hiikumete satacag1z diye yollan ve 

4 

arabalan tamir ettirmedigi ve bunlann 6 

EIMIAINIEirl•loltl~l• 
siE YlliRI•IsiAIBII fRi 

hemen hepsinin bozuk oldugu sabit ol- 6 EfL t IMI•IHIAIBI•IKl.A 
GIE Mllfi-SIEIF tiRI8fF mu§tur. , 

Esasen arabalann hemen hepsi amorti 8 . t IMI•I<;IAIRI• RIOIKIA 
IRIEIZIAILIEITI•ITIAID olmu~ gibidir. 

EIKiliNI•IKIAI~IAIBIA Mesela vaktile 1200 altm liraya satm to 
almmt§ olan bir motrise tirketc;e 12,000 u 
kag1d lira k1ymd konulmu§tur. Fa kat ~~;;;;;;;;;:;;;;;::;;:;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;~~·;;· 

liNI.lL l•llldiEJ_§ IE I•IAlNI 

§irket, kendi ifadesine nazaran her ;;ene 

beher motrise 400 lira amortisman bedeli 
ayuml§tlr. Motrislerin ~ogu 25 seneden 
fazla c;ah§ml§ olduklarJ i~in bugtnkii 

k1ymetleri vasati 400 liradan ibaret bu· 
lunmaktadtr. Miite'harrik vasttalann kly· 
metleri, §irketin k~di hesablan uzerin
den i~te bOyle tayin edilmi§tir. 

Biitiin arabalann 50,000 kilom~tre 
yapttktan sonra, umumi bir tamirden ge
~irilmeleri mukavele ikhzas.mdan oldugu 
ve arabalann yammdan fazlasl, 11 0,000 
kilometre !)Tapmt~ olduklan halde bile 
umumi tamir gormemi§lerdir. Onun i~in, 
herglin bir taktm anzalar olmaktadtr. 
1Ieride, kazalara meydan vermemek i~in, 
bu eskimi§, a§Inffil§ ve baz1lan harab ol
mu§ arabalann kamilen tamir edilmeleri 
laz1m gelmektedir. Hatlara gelince, be

her raya 20 sene funiir konulmu§tur. 
Bugiinki.i raylarm hemen hepsi 20 sene
lik,ten eski oldugu ic;in, fenni ktymetleri 

kalmami§, hurda demir haline gelmi§tir. 
T ahtelarz kablolar da, trarnvaylar yaptl· 
d1 yaptlah degi§memif olduklan ic;in 

berbad bir haldedir. Par~a pa~a. ek ek
·tir. Bunlann da kamilen yenilenmesi la
ztm gelmektedir. 

HiikO.met, biitiin bu noksanlan, yolla
rm ve arabalarm mukavelede musarrah 
tabii omiirlerini doldurmu§ olduklartnl 

bildigi, ileride bunlan esash surette tamir 
etmek ic;in biiyiik masraflar yapmak 
mecburiyetinde oldugu i~indir ki §oirkete 
800,000 lira teklif etmi§tir. 

$irketin imtiyaz1 1941 senesinde bit • 
mektedir. Kumpanya, o zaman, muka • 

velenamesindeki §artlara tevfikan hatlan 
ve miiteharrik vas1talan miikemmel bir 
halde devlete devretmek mecburiy~tin

dedir. Bu itibarla bugiin 800,000 liraya 
satmak is'lemedigi tesisahm, 1941 de la· 
mamile tamir ve tecdid ederek devlete 
btrakmaga mecbur olacakttr. 

Bel~ikadan murahhas ~agtrdtlar 
Miiz~kerenin ink1taa ugrad1g1, diin 

§irketin Istanbul merkezinde malum olun· 
ca, miidiriyet, hemen Bel~ikadaki umuml 
merkezine miiracaat ederek M. Spesiyal'i 

lstanbula davet etmi§tir. Elektrik §irkcti 
sat!§ mukavelesini imzalaml§ olan bu zat, 
da aym 19 unda !stanbulda bulunacagtm 
bildirmi~tir. 

Almacak diger ~irketler 
Ankara 8 (a. a.) - Haber aldtglml

za nazaran hiikumetimizin satm almaga 
karar verdigi §irketler meyanrnda fstan -
bul Tramvay, Istanbul Ti.inel, Istanbul 
Havagazi, i zmir Tramvay ve Eelekttik, 
lzmir Su, Bursa Elektrik §irkethrile 
miittehid elektrik §irketi elinde bul•man 
Edirne, Tekirdag, Bahkesir, Gazi An
teb ve Mersin elektrik tesisleri vard1r. 

Haricden gelecek 1933 ;Tiirl' 
borcu tahvilleri 

Ankara 8 (a.a.) - Haber ald1wmm. 
gore, haricden gelecek 1933 Turk borct 
tahvillerinin miinhasrran amortismat' 
sand1w delaletile mahdud miktarda v¢ 
doviz mukabilinde ithaline hiikfunet!;r 
mUsaade edilmi§tir. 

lspanyada vaziyet 
Londra 8 (a.a.) - Cumhuriye~i Is' 

panyada beynelmilel brikadda harbetmi. 
olan 309 lngiliz goni.illiisii diin ak§an 
Viktorya istasyonuna gelmi§lerdir. Ora· 
da Attlee ve Stafford Crips tarafmdar 
idare edilen birka~ bin ki§ilik bir kalaba· 
hk tarafmdan §iddetli alkt§larla kabul e· 
dilmi§lerdir. 

lsrJe~liler de ••• 
Stokholm 8 (a.a.) - Cumhuriyet~· 

!spanyaJa habetmi§ olan 1 80 1svec;li gO. 
niillii memleketlerine iade olunarak Mal· 
moe'ye gelmi~lerdir. 

Cephelerde siihunet 
Salamanka 8 {a.a.) - Umumi ka 1 

rargalun evvelki gece ne§redilmi§ ma 
bir tebligi, muhtelif cephelerde i§' ara de 
ger hicbir ~ey olmadt~ml bildirmektedir ,. 
Ankara Borsast 8/12/938 

KAPANISI 

1 ln211iz Urap 
100 Dolar 
100 FranslZ fran~ 
100 Llret 

I 100 lsvi~re fran~ 
100 Bolanda 

A~lll$ 

5.89 
126.09 

3.3175 
6.63 

28.5425 

florinl 68.5475 
100 Ravhi~mark 50.515 
100 Bel~ika frangJ 21.24 
100 Drahmi 1.075 
100 Leva 1.55 
tOO Cekostovak 4.305 

kronu 

KapantPJ 
5.89 
126.09 
3.3175 
6.63 

28.5425 

68.5475 
50.515 
21.24 

1.075 
1.55 
4..305 

100 Pezeta 5.89 5.89 
tOO Zloti 23.7125 23.7125 
100 Pen~o 24.80 24.80 
100 Ley 0.9025 0.9025 
tOO Dinar 2.8050 2.8050 

1

100 Yen 34.385 34.3851 
100 tsvec kronu 30.3425 30.3425 
100 Ruhle 23.7125 23.7125 

I E S R A M ve T A H V f L A T 

Tiirk borcu I Pe$in 19.075 19.075 
• • II Pesin 19.10 19.10 
• • III Pe$in 19.075 19.075 

lkramiyeli Ergani 19.40 19.40 
, 1938 %5 ikramiyeli 19.25 19.25 

S1vas-Erzurum Ill 19.- 19.-
Anadolu demiryoltt 42.50 42.50 

1 hisse %100 Pe$in 

~·=============== 
Hava kurumunun 

N afia Vekaleti sahnalma karanm bu 
Ebedt Seflmlz lcin yaz lan sirketlere teblig etmi~ ve me1kur sirketler 

en gUzel YBZIIBr de ~atJ~a muvafakat ettiklerini bildirmi§-

Cumhuriyetlmizln on bel?lnci Ylldontim" 
miinasebetlle Bahti:yar hanmda be~inc 
katta Bay Marsel Franko ve arkada~lar 
tara!mdan kurumumuzla Ktzilay kurum 
men!aatlerlne tertib olunan mU.samerede 
btiyiik matemimiz dolaylSile sar!maza 
edilerek bu hususta toplanan dokuz bi 
dort yUz otuz <l.okuz llradan <l.ort bin yed 
yiiz on dokuz llra elU kuru~u kurumumuza 
terk ve teberru edllml~ oldu~undan kuru
mumuz adma ve bu vatansever mute~eb .. 
bls yurdda§lara ve miiteberrllerlne §ilkrat 
ve mlnnetlerlmiz!n saym gazetenlz vas1ta,. 
.sUe lbl~~m1 rica. ederlrn. 

Bugiin ~tkh lerdir. 
Kitabcll&rdan araytntz .5irketlerle yakmda miizakerelere ba§-

--• 1 anacakhr. 



o~~~r--------~------------------------------------------------------19iBTiir1lin~c~ikk:a~nuunnll1~93~8r--

I Avrupan1n 140 kuru~luk meyva 
tuzlar1na mukabil 25 kuru~a 

asan me 
istihas1zl1k • Ha-• 
ZlmSIZIIk·$i,kin-

• 

lik -Bulant•·Gaz 
Sane• • Mide bo
zuklugu • Dil 
Barsak ataleti • 
ink1baz- Sar1l1k· 
Safra • Karaci • 
ger • S1k1nt• • Si • 

• Horlamak • n1r 
ev biitiin mide 
ve barsak ra· 
hats1zl•klar1na 

kar,• 

a san 

•• •• a ozu 

e a iizii u an1n1z 
Mide ic;in her yemekten sonra 1 - 2 tath ka§tit yanm bardak su i~inde ve mUshil ic;in her sabah veya .?ece 
yatarken ac; karnma 1 - 2 !;Orba ka!it~ yanm bardak su i~inde ~opiirterek ic;m~lidir. HA~~ MEYV A OZ'O 

alardan ve meyvalann ozlerinden yaptlnu& bir ha rikai san'athr. Avrupa ve btlhassa fnglltz meyva tuzlarm· 
rneyv ·· · b · I' d h d dan daha yiiksek oldugu kat'iyetle s~bittir. Buna ragmen Avrupa mey~a. ozlermden .. ~~ ~s 1 a a ucuz ur, 

· HASAN MEYV A OzO yalruz bir tii rlii olup ~ekerstzdir ve c;ok kopuriir. 

Si~e 25 iki misli 40 dtirt misli 60 sekiz misli 100 Kr. 
S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Hudud ve Sahiller S1hhat Umum Miidiirliigiinden: 

-- Operator I 
RIZA UNVER 
Dogum vo kad1n hastallklar• 

mUteh&SSISI Ankarada Umum Mi.ic,iirliik binast bahr;esinde yaptmlacak olan beton yol 
vc kanalizasyon in~aq.tmm: 

i 1 _ Ke§if bedeli (16116) on alh bin yiiz on alh lira (70) yetmi§ ku-
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 

No. 22, Mavi yap1 
ru~tur. 

2 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
I 3 _ Muvakkat teminat (1208) bin iki yi.iz sckiz lira (75) yetmi~ be§ 

kuru§tur. . 
4 _ ihale ~nkarada Umum Mi.idi.irliik Satm alma kom1syonunca 26/ 

12/938 pazartesi gi.inii saat on birde yapllacakbr. 
' 5 _ Teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
e mukabilinde komisyona verilmUl olmast Ia~rmd1r. v 

f isteklilerden kanunda gosterilen ~artlar aranmakla beraber yaphg1 en 
1 biiyiik i§in bedeli (10,000) on bin lirac~n a§agt olmad1gma dair de vesika 

aranacaktlr. 'd" l"k A · t 
9artname ve planlar 81 kuru~a ~nkarada Umqm Mit_ ur u_ . ymya 

s Muhasibi Mes'ulli.igiinden, istcrobulda, Istanbul Liman Sahli S1hh1ve mer-
kezi Ba~mi.idi.irli.igunden almacakhr. (8942) 

88 c;e§idli, Etiketli, isimli 
GUL Londradan' gelmi~tir 

Kanina yabani giilii iizerine goz a§th bodu: giil .. ingiliz K:al ~ara
ymm gi.illerini yeti~tiren beynelmilel §Ohreti ha1z ( D1cksons ) gul fldan
hgmm c;ok yeni ve r,;ok nadide gi.illeri : 

Tanesi 150 kurus fiatla sablmaktadtr. 
Gi.il metakhlan i~in bundan ucuz ve bunci.an daha miil5emmel bir 

ftrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BAYS l Bah~e mimar• 
Telefon 23426 (4 uncii VakJt han kat 4 No. 18) l'elgrat Mim Baysal Istanbul 

Antalya Naf1a M iidiirliigiinden: 
Gazetc ilfmmdaki yanh~hk dolay1sile eksiltme gi.iniini.in degi§mesinden 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
1 - Eksiltmiye konulan i!i : 

Elmah Hiikumet konagt in~aatl. 
Ke~if bedeli : 
22651 lira 23 kuru~luk ktsmt in~aab. 
insaat miiddeti: 
:th~le tarihinden itibaren 31/8/939 tarihine kadar 

31/5/939 tarihine kad.ar 
10000 lirahk i§ yapmak ~arb 

2 - Bu i~e aid ~artnameler §Unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - ~ifukavele projesi 
C - Baymdnhk i§leri genel §artnatnesi 
D - Hususi, fenni §artnameler 
E - Ke§if cetveli 
G- Proje. 

istiyenler bu evrakt 2 lira mukabilinde Antalya Nafta Dairesinden al
dtrabilirler. Bu evrak bilabedel dairede gori.ilebilir. 

3 - Eksiltme 28 kanunuevvel 938 ~ar~amba gi.inii saat 16 da Antalya Nafta 
datresinde Eksiltme Komisyonunda yapilacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerind.Em yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin ~698 ~ira 8_4 kuru~lu~ muvak~at 

tcminat vermeleri, bundan ba§ka a~agtdakt ves1kalan hatz olup gos
termeleri I·aztmdtr: 
Antalya Naftli Miidi.irliigi.inden almml§ miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 
vesikast. · 
Yaptlgt i~lere aid bonservisler. ,( 6801) 

--- Telefon: 22683 __ .. 

Otomobil ticaret 

Turk Anonim ;irketi 
9 mart 1938 tarihli fevkalade lieyeti 

umumiye toplantlsmda §irket serma -
yesinin 100,000 liradan 250,000 liraya 
tezyid vc iblagm1 ve bu suretle ihrac 
edilecek yeni hisselerin i~tirast sahib 
olduklan hisse miktan nisbetinde ri.ig
hanla, §irketin mevcud hisse sahibleri
ne tahsisine karar verilmi§ olmakla, 
hakkt riir;hanlanm kullanarak yeni his
se i§tira etmek istiyenlerin hisselerini 
hamilen birincikanun 1938 aymm 
24 tine kadar §irketin merkezine mi.ira
caat etmeleri li.izumu ilan olunur. 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LUtfi Yarnall 
Bobrek. mesane, tdrar ve tena

siil vollan hastahklan miitehasSl
SI. BevoRlu . !s Bankast karstst E-

1 mirnevruz sokak 10 Pananiva 
ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Dr. Haftz Cemal 
Lokma11 Rekim 

Dahiliye miltehasstsi 
Pazardan ba$ka ~nlerde ogleden 

~onra saat (2lh tan 6 val kadar fstan· 
buldJ Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah. cumartest giinlerl sabat 
c9 1h • 12,. saatlerl hakild flkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Dr. IRFAN 'KAYRA 
Rontgen mUtehasstsa 
TUrbc. Bozkurd kl.rathanes1 kar3lSin

da eskl Klod Farer soka.k No. 8 - 10. 
6~1eden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Zayi - 932 - 933 senesinde !stiklal li
sesi orta ktsmmdan aldtgtm §ehadetna
meyi kaybettim. Yenisini alacagtmdan 
eskisinin hi.ikmii yoktur. 

291 Hayreddin Aykutalp 

--- - ----- ---.- ---
Cild giizellik alimi profesor do~~ tor E. WiNTER taraf1ndan formiilii ya pda 

VenUs 1 VenUs 1 VenUs 
Kremi · 

Terkibindeki hususi JOOd. 
dei hayatiye dolay1sile cildi 
besler, teravetini arthnr. 
Yeni bir ten yaratlr. Venus 
Kremi asri kadm gi.izelligi
nin bir tllsimtdtr . 

Veniis 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. 9tk ve 
kibar familyalarm kullan
diklari yegane rujdur. 

VenUs 
Briyantini 

Pudras1 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandll'llmi§ 
fevkalade ince ve hafif Ve
nus pudrasile tuvalet goren 
bir cild di.inyamn en tara
vetli giizelligini ifade eder, 

VenUs 
Limon ~i~egi 

Kolonyas1 

Her cildin rengine gore 
~e§idleri mevcuddur. Yiize 
si.irilldiigiinde cilde fevkala
de tabii bir renk verir, teni 
bozmaz; giizelle§tirir. 

VenUs 
Kirpik 

Siirmesi 
Asla yaytlmaz ve gozlere 

zarar vermez. Venus si.irme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb
lere ok gibi saplamr. 

VenUs 
~am 

~olonyas1 Ba§taki kepekleri izale 
eder. Sa~lart parlak tutar. 
Doki.ilmesine mani olur ve 
klvirctk yapar. Sa~ merakh
lan ve genclerin hayat ar
kada§tdtr. 

Hususi bir tiptir. 90 dere
cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tanmml§ kimseleri 
bile hayran birakmaktad1r. 

Cigerleri zaytf ve sinirleri 
bozuk olanlann kalbine fe
rakllk verir. Ve gonliinii 
a~ar. Ada ~amlanmn latif 
ve sthhl kokulan VENUS 
~am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade Miiessesesi istanbul 

Halic Vapurlan isletmesinden,: Haydar Rifabn 
eserlerinden 31/12/938 tarihinde kuntrat miiddetleri bitecek olan Kastmpa§a ve Fe

ner iskelelerimizdeki biifelerin yeniden bir sene miiddetle arttlrma ve iha
leleri 22/12/938 per§embe gi.inii saat 11 de idare merkrezimizde mi.idiirli.ik 
komitesi hnzurile yaptlacagmdan iskelelerin daha evvel §artnamelerini gor
mek iizere Galatada Mehmedalipa§a hamnda 51 numarah idare merkezimiz 

A§k Pe§inde 100 Kr. 

bi.irosuna gelmeleri. 

Oskiidar Sulh 2 nci Hukuk hakimliginden: 
938/99 
Kad1koyi.inde Caferaga mahallesinde Rtzapa§a okak 29 numarada mu. 

kim iken halen Emraz1 Akliye ve Asabiye hastanesinde balam altmda bulu
nan, Beylerbeyinde Bostanc1ba~1 Abdullahaga mahallesi Hall'ac sokak 15 
numaralJ evin mutasarnf1 olan Sabireye mahkememizin 19/4/938 tarihli 
kararile Beylerbeyinde Bostanc1ba§1 Abdullahaga mahallesi Nevnihal so
kak 49 numarada mukim Mirat vasi tayin .edilmi~ idiyse de mumaileyhin 
kanuni muddet ir;in~ itirazda bulunmasi ve itizapnm da mahkemece §a• 
yam kabul gori.ilmesi hasebile mahcur Sabireye Beylerbeyinde Abdullahaga 
mahallesinde> Hallactahir sok.ak 15/17 numarall evde mukim torunu Recebin 
vasi tayinine 2/12/938 tarihinde karar verilmi§ olmakla bu hususta itiraz1 
olanlarm on gi.in ic;inde mahkememize miiracaatleri ilan olunur. (0079) 

Karagomlekliler ihtilaU 
Etriisk Vazosu 
tlk A§k 
tli~in 5Uimu 
Efendi he U§ak 
Vikontun Olii.mu 
!klimler 

II Oliiler Evi 
Felsefe 
Kii~iik hikdyeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 

' Lenin Me2!hebi 
Tarih Felsefesil 
AnBr§izm 

~ Farmasonluk 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirasa 
$ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

100 
20 
50 
50 
40 
30 

100 
125 
35 

100 
125 
150 

75 
125 
60 

100 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 

• 
It 

• 
It 

• 
• 
It 

• 
• 
• 
• 
• 
It 

It 

• 
• 

Niraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars•z tasarruf hesaplar1nda en az &0 llras1 bulunanlara se• 
nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile Bfi&Aidaki plana gtire lkramlye dalllllacaktlr. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 5<)0 " 2,000 " 
4 " 250 , 1,000 " 

40 , 100 " . 4,000 , 
100 , 50 , 5,000 " 
120 " 40 , 4,800 , 
160 " 20 " 3,200 " 

DlKKAT: Hesablanndald paralar bir sene l~inde 50 liradan a~a~t dii~m1yenlere ikram!ye ~tl~ takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

I Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 haziran tarih• 
lerind!! ~ekilecektir. 



,ve-receginiz hediyenin 

.faydal•, 

makbula 

zevkli, $1k 

ve gec;mesi ic;in 

bir mutlaka zarif, yeni 

sfilosu olmaSi /azzmdzr., · 

Aranalan tekmil mUkemmeliyefierle fevkalade 

bazibe ve giizellikleri biraraya topltyan ancak 

PARKER VACUMATIC kalemleridir. 
. ...... ~ 

Ver .. yUzUnde ·umumunun rag-betini kazanmtf 

PARKtR VA CUM A TIC kalemini siz de hediye 

olarak g-okaUnO:IlO kabartarak verebilirsiniz, 

Onun zarif ~ekli, parmaklar arasmda iyic:e 

btur•bllmesl l~in inceltilmi• olmas1na ra~men en 

fazla miirekkeb alan bir stilodn•. Miirekkeb alma 

tertibab, Parlcerin patenti olan sag-lam ve garan· 

tili makaniz:masa sayesinde, miike~;~~mel bir tekle 

lfrat edilmiftir. 

. Miirekkeb haznesi ~effaf, en miitkiilpesentleri 

bile memnun edecek bir aeyyaliyeti baiz balia 

albn ve tepesinde oamiridiumdan yaptlm1~ ucu 

bir ,aheserdir. 

Zarlf, renkll oniks VII 

iaiyah 11umeklden yapdmlf 
alt11glle c I f t P • r k 1 r 
vacumatlc mna kal,ml. 

VereceA-iniz hediye i~in bu zarif ve ktymetli 

kalemi intibab ediniz. New Yorkun en mefhur 

bir kuyumeuau taraftndan yaptlmtf fevkalide 

bagalit kutuau hediyenizin deterinin bahfazaa•n•. 

tefkil eder. 

OK teklindeki klipsi onun eazibeaini arbran ve 

PARKER VACUMA TIC iaminin bir semboludur.' 

Nedide, natilrel aumakl· 
den rapolmtt althglle talc 
bir Parker. 'lacumatlc 
maaa kaleml. 

P'IATLAR ~ 

10-12,50-15-17,50 ...... 20 T. L. 
Umuml aoento 

BEdRO~LU HAMDI, KITABIHAMI BA~MAII .1: WIKITITS ERB!I 
Yenl Poslahane caddtsl No. ae 8ah~e tapu, &rpactlar caddesl 13115 

d::f~mma.7· 
•• hollt olton topul 

lrldyumdtr 

iirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankast ~orlu Ajanstndan: 
Sened Gayri menkuliin Miktan 

H u D u D u 
No. Borclunun ad1 Bulundugu yeripotekli mevkii Cinsi Dekar 

127 Akif, Vehpi, F1tnat Saray Edirkoy Kavak~e§me Tarla 34 Tamam1 Vak1f tarla, Agah, yol, metruke 
Ali veresesi ~ahadlr 

127 ,. Qe§me :. 16 ,. Bo!;inak· Ali Mehmed, Emvali Milli-ye ve 
" :. :. " Mehmed, Ali, Kerim, Ali 127 <;e_§me " 10 " :t " " 

,. ,. 
Muhtar Huseyin efendi, Ali Agah, Halil, v~ Sogtid ~e§mesi 

127 <;e.§ me " 59 :. 

" " 
, ,. ,. 

Saraydan Fethi, Ali 
127 <;e§me " 16 ,. 

:t " " " 
,. 

Mehmed Bey, Orner, Hasan tarlas1, Mura_d Giray, Demet yolu 
127 Ta§ki:ip;_u » 21 " ll " 

, » » 
8 Saraydan Fethi, Murad Giray, Demet yolq 

127 " 
,. 

" 
.,. " Bo§nak Ali, Hasan, Demet yolu, Kerim Gira:y tarlas1 ll :t , 

13 127 , ll 
,. ,. 

" 
, lt 

,. 
11 KarabliJ'C$ekli ismail, Aptullah, Agah, Garib Ibrahim 

127 " lt 
,. 

" " Emvali Milliye, c!.ere, Garib Ag.ah ,. :t , 
25 127 lt 

, » ,. 
" 

, lt » 
34 Garib Mehmed, Kara Mehmed, Orner oglu Ali 

127 ll 
,. ,. ,. , " lt Orner, Ali, mezarhk, ibrahim, Ta§kopru yolu :t 

Mezarhk 32 • 127 ,. 
:a :» • » • 9 Sa\lri Bey, Sarayh Ali, ve Osman, ve yol. 

127 <;ay1rlar » • 
lt :t , • • - 288 Yekun 

. . . . llan tebli ata ra "men odemiyen e§hasm, hudud ve vas1flan yukanda yaz1h bankam1za birinci derece ve 
lr d ~orclan.m va~esmm gegr:resme ve fak t gf'kan ~r bw;uk ay m uddet1e ag1k arttu;:maya C$Ikanlrn1§ ve §artnameleri 2.2/11/938 tarihinde ban
a a a lpotekh gayn menku_ller1 ~202 say1 1 tn~~a et:s

1
aduf eden pazartesi gunu saat 14 te bankam1zda yaptlacaktlr. Pey paras1 surtilen peyin yiizde 

1111Z kaplSlna asllm1§tlr. lhales1 6/1/1939 an m: k 1 d <t eya h addi Iay1k gortilmedig~i takdirde en son artbramn taahhudii baki kalmak 
ec)' b ~ b d l' b k lZ alacacrm1 ar~1 ama 1n1 V . 
a t u~ugudur. Arthrm~ e e 1 an a~ 1 1939 tarihine tesadlif eden sah gunli ayni saatte ihale olunacakttr. Kat'i ihaleyi yaptmp yaptirmamakta 
ar ~: arttlrma on be§~ gun. ~zahl~;a~ { I I kadar borclular borclanm tam amen oderlerse muamele fesh ve iptal olunacak, mii~teri ise pey ak~esini 

gen. olniZ muhtar oldug_u wbl kat 1 1 a ey~dd'asmda bulunmtyacaktlr. Bank adan b&§ka ipotek sahibi alacak.hlarla diger alak.adarlarm bu gayri men
u~I ,.al~ak~an ~a§ka htgbtr sure~ie ~ai~ ~e 1 

masrafa dair iddialanm evra k1 miispitelerile birlikte yirmi glin ic;inde bankamtza bildirmeleri, aksi 
akd~- uzermd.ekt hakla~u~l h_ususi eb't a 1 d k~"a satl<: bedelinin payla§mas mdan haric kalacaklan ve daha fazla malu~at almak istiyenlerin banka-

trde haklan tapu slClllenle ~a . 1. o rna 1 ..- :t (8951) 
1Zln <;orlu Ajansma muracaatlen tlan olunur: 

Y alntz biz de de gil, biitiin diinyada: Kaq1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 
T iirk $ekerciliginin semboli olan miiessese Uskudarda Cedid Valde camii Mue£zinligi 

ALi MUHiDDiN 
• A tik » " Muezzin vekaleti 
• Paz.arba§l , imam vekaleti 

Kad1koytinde RasimP.a~a » Muezzinligi 
Kanhca » MUezzin vekaleti 

HACI BEKiR .. Merkezl : BahQekapl - Subeleri : Beyoglu, Karakoy, Kad1koy 

Heybeliada » ~mamhg1 
Uskudarda Gtilfemhatun :. Imamhg1 

Yukanc'l.a semt ve isimleri yaz1h camilerde asalet ve vekalet olmak 
iizere a<;1k bulunan imam ve miiezzinliklere istekli olanlarm 24/12/938 
cumartesi gunu sabah saat 9,5 ta musabakaya girmek iizere Kad1koy Va-
kxflar Miidi.irlugiinde bulunmalan. (8978) 

Aydin Belediye Reisliginden: I istanbul Belediyesi ilanlarJ 1_ 

2_ 
a_ 

4_ 

s_ 

6_ 
7_ 

Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 - 250 
beygir takati~d.e bir motOr ile jenerator alternator tevzi tablosu .. v: 
bunlarm teferriiati ve montajlar1 12 ikincikfmun 1939 per§embe ~unu 
saat 15 te Belediye Daimi Enctimeninde ihale edilmek uzere yemden 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
'l'esisatm muhammen k.wmeti 24860 liradtr. 
Bu i§e aid evrak §Unlardlr : 
A- Fenni ~artname 
B - Ke§ifname 
C - Eksiltme §artnamesi 
D- Planlar. 
Arzu edenler bu evrak1 Ayc1m Belediyesinde gorebilirler ve paras1z 
al abillr ler. 
Eksiltmiye i~tirak edebilmek igin 1864 buc;uk lirahk. muvakkat ~emi
nat makbuzlanm 1938 senesine aid Ticaret Odas1 ves1kas1 ve eks1ltm: 
tarihinden en <;ok bir hafta evvel Vilayet Nafm Mudurliigunden usulu 
dairesinde almml!? ehliyeti fenniye vesikas1 ile birlikte teklif mektub
larma leffetmeleri icab eder. 
'I'esisatm ikmal miiddeti ihale tarihinden itibaren on be§ ayd1r. 
'I'eklif mektublarmm ihale gun ve saatinden bir saat evveline kadar 
Aydm Belediye Reisligine makbuz mukabilinde tevdii laz1md1r. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 8622 ) 

:------------Temizlik amelesi i($in diktirilecek olan ve beher tak1mmm diki§ine 65 
kuru§ bedel tahmin edilen 1200 tak1m elbisenin diki§i a~1k eksiltmeye ko
nulmu§tur. $.artnamesi Levaz1m mudurlugunde gorulebilir. istekliler 2490 
say1h kanunda yaz1h vesika ve 08 iira · 50 kuru§luk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26/12/938 P:l.~artesi gunu saat 14 bu($ukta Daimi 
Encumende bulunmahdtrlar. (B) (8982) 

~ 

Ke§if bedeli 4117 lira 72 kuru§ olan Ayasaga Suvari mektebi iltisak 
yolunun tamiri ac;1k eksiltmeye kon!Jlmu§tur. Ke§if evrakile §artnamesi 
Levazrm mlidurlugunde gortilebilir. Istekliler 2490 say1h kanunda yaz1h 
vesikaC'.an ba§ka en az iki bin lirahk bu i§e benz_~r i§ yaptlgma dair ek
siltmeden sekiz gun evvel Vilayetten alacaklan fen ehliyet ve 938 yxlma 
aid Ticaret Odas1 vesikalarile 308 lira 83 kuru§luk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26/12/938 pazartesi gu~u saat 14 bu($ukta Daimi 
Encumende buli.J,nmahd1rlar. (I) (8985) 

~ 

Ke§if bedeli 1000 lira olan Menemen .Belediyesine aid motopompun 
yeniden tamiri ac;1k eksiltmeye konu.lmu§tur. Ke§if evrakile §artnamesi 
Levaz1m mudurlugunde gortilebilir. Istekliler 2490 say1h kanunda yaz1h 
vesikadan ba§ka bu gibi tamirah yapmt§ olduguna d,:lir ibraz edecekleri 
vesika ve 75 lirahk ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 26/12/ 
938 pazartesi gunu saat 14 bu~ukta Daimi Encumende, bulunmalan. (8980) 

iDE RahafSIZIIklan: 
Yanmalar1, mide agr1lan, ek§ilikleri, mi· 
de ag1rhg1 ve yemeklerden sonra butlin 
viicudde hissedilen ~oklintli ve ag1rllk 
ne i§kence. Bu hallerin kat'i ~aresi ola· 

rak tesiri tabil olan 
MAZON Meyva T uzu: 

Ba,ka kim 
GENCLE$MEK 

iSTiYOR? 
I Bayan Marcille, nasll 10 ya, daha 

genclettigini anlat1yor 
I I 

Bayan Marcllla'nm yn. 
zlindeki §ayani hayret 
giizellik tebeddiiliinii 
gosteren fotograflar1 

Siz de bOyl~ muvaffak olabilirsiniz Cild unsuru olan 
pembe renkteki 1

• 

Biocel'li Tokalon LOtfen bilnlar1 okuyunuz 
60 - 70 ya§larmdaki kadmlarm bu

ru§ukluklan alt1 hafta zarfmda zail 
olmu§tur. l§te, hastanelerde tecriibe
si yap1lan ve bir Viyana T1b mecmua
Sl tarafmdan ll~n edilen §ayani hay
ret neticeler... Cildin B!OCEL cev -
heri ile beslenmi§ olmas1d1r. Bu kly· 
metli cevher, pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde varchr. 

t§te bu kremi kullanan ve yiiziin
deki §ayani hayret giizellik tebeddii· 
latm1 yukandaki fotograflarmda go
riilen Pariste Bayan MARC1LLA'rnn 
tecriibesini anlatan §U mektubu oku
yunuz: 

cBu, benim i~in bir harika oldu. 
Takriben iki ay oluyor; almmda ve 
gozlerimle agz1mm etrafmda buru

§Ukluklar vard1. Bugiin ise butiin ar -
kada§larun kadife gibi yumu§ak ve 
buru§ukluklardan an olan yuzume 
takdirle bak1yorlar. Hepsine ne yap • 
tlglml soyledim. 

Kremini kulland1gim.1 anlattun. Bii l 
~oklan bana giildiirler, fakat bizzat 
tecriibe edip §ayani hayret semeresin: 
goriince, hepsi de hak verdiler VE 

memnun kaldtlar. Geceleri yatmaz. 
dan evvel pembe renkteki Biocelli To· 
kalon kremini kullamrnz. Siz uyur • , 
ken cildinizi besler ve canlanchrll'. 

Her sabah biraz daha gencle§mi~ 
kalacaks1rnz. Gi.indiizleri de beya• I' 
renkteki Tokalon kremini kullanm1z 
Bu suretle cildiniz yumu§aml§ ve be
yazla§Inl§ olur. Biitiin siyah noktala· ' 
n eritip a~1k mesameleri s1kla§tlr11", 
Binlerce ahvalde goriilen tesiri kuv · 
vetli bir garantidir. Hemen bugiin · 
den itibaren her iki kremden birel 
vazo alarak tecriibe ediniz. Birka( 1 

hafta zarfmda faydah tesirini gar · 
mediginiz takdirde bayiin~ze iade ede
rek parayt geri alabilirsiniz. 

Ziraat V ekaletind en: 
Hayvanlarm uyuz hastahklan miicad.elesinde kullamlmak uzere Gal· 

vanize sa~tan mamul c 50 ,. aded uyuz banyosu kapah zarf usulile satm 
almacaktlr. 

Banyolarm beherinin muhammen fiatl c 200 ,. lira, c 50 ,. banyonun 
mecmu iiah « 10,000 • lira, muvakkat teminat « 750 • lirad1r. 

Banyolarm plan ve §artnamesi paras1z olarak Vekalet Levaz1m Mii
dtirlilgunden almacaktlr. 

ihale 20/12/938 tarihine musadif sah giinii saat 15 te Vekalet Satmal
ma Komisyonunda yap1lacaktir. 

Taliblerin teminat mektublan veya mc.~cbuzlanm ve c 2490 " say1h 
kanunun 2 ve 3 i.inci.i maddelerinde yaz1h vesikalarm1 havi kapah zarfla
rml mezkur tarihte saat 14 e kadar Satmalma Komisyonu Ba~kanhgma 
teslim etmeleri ve saat 15 te Komisyonda haz1r bulunmalan. c4883» (8578) 1 

Tasarruf mefhumu ve Tiirkiyede tasarruf hareketleri iizerine malftmat 
edmmek istiyen her yurdda§, lkt1sad doktoru Said Emin Ozbekin 

TASARRUF 
kitab1n1 okumahd1r. Fiat.: 120 kuruttur. 

SatJldtgt ba~hca yerler: Ankarada AKBA ve Tarik. Edib, Istanbulda 
Cihan, tfniversite kitabevleri, Yeni Kitaba. 

Kapab zarfla eksiltme ili.ru 

Bursa C. H. P. il Ba~kaniigindan: 
1 - Bursa Cumhuriyet alanmda in~a edilecek Halkevi binas1 in~aatmm 

bir k1sm1 tediye §artlarmda ve mudd.et meselesinde yap1lan tadilat dolayl
sile yeniden eksiltmeye konmu§tur . 

2 - Muhammen ke§if bedeli 70,000 lirad1r. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlardtr: 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - lfususi fenni mali §artname 
D - Ke§if hulasa cetveli 
E - Projeler 
F - Baymd1rhk i§leri genel ve yap1 i§leri fenni ~artnameleri. 

istiyenler bu evrak1 (350) kuru§ mukabilinde C. H. P. Sekreterligin
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 19/11/1938 tarihinden itibaren bir ay miiddetli olup 19/ 
12/1938 tarihine musadif pazartesi gunu aat (15) te Bursa C. H. P. bina
smda Ba§kanhk odasmda ihalesi yapllacaktrr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
G - Eksiltmeye girebilmek i($in isteklilerin 4750 lirahk muvakkat te

minat vermesi, u~uncu maddede yaz1h evrak1 kabul ve imza etmesi ve 
a§agidaki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md,tr. 

A - Ticaret Odasma 1938 senesinde kay1dh bulunduguna dair 
vesika 
B - Naf1a Mudurlugiinden almml§ bu i§e girebilecegine &ir eh
liyet vesikas1 
C - Muteahhidin i§ ba§mda mes'uliyeti fenniyeyi haiz bir yiik
sek muhendis veya mimar bulundurmasm1 taahhlid eder vesika 

7 - Teklif mektublan 4 tincu maddecl.e yaz1h saatten bir saat evveline 
kadar, C. H. P. il Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonrlerilecek mektublarm dorduncu maddede yazli1 saate kadar gelmi~ ol
masl ve d1~ zarfm muhur mumu ile iyice kapatllmt§ olmas1 laztmd1r. Pos-
tada vukua gelecek gecikmeler nazan dikkate almmaz. (8793) 

ahmz. Ayni zamanda KABIZLICH defe
der. EK$iL!K ve Y ANMALARI gide
rerek vucude ferahhk verir. MAZON 

isim ve HOROZ markasma dikkat. 

r Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastallklart mufehaSSISI 
Beyoglu Y1ld1z sinemas1 kar§IS1 Lek
ler apart1man. Fakirlere aras1z . 

• llli;llii&lllliitil Tel, 09¥4 -~~~~--~~~~· 



•• a u m • 
Hafif bir iif;Utme, 

Halbuki 
miihim hastahklara kap1 
alacaQ1n1z bir tek ka$e 

aqabilir. 

Viicudii biitiin bu tehlikelerden 
s1yanetle Gripi tedavi ve 

agrilari izale eder • . ~-------------------------------. 
GRiPiN 

T esiri anidir. r erkibindeki hususiyet dolayisile kalbe 
GRiPiN, so{luk aiQ1nll{l1 ve nezlenin , bObreklere, mideye hi~ zarar vermez. 
bUtUn a{lrl ve SIZIIarln kat'i devasldlr. Liizumunda giinde 3 ka~e almabilir. 

Her yerde 1srarla GRiP iN isteyiniz ve GRiP i N yerine ba~ka bir marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

Sat•' yeri : 

( Birle,ik Amerika Mamulah ) 

VERESiYE SATI$ 

GENERAL ELECTRiC MOESSESESi 
Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 de ve acentalar1m1zda 

DOKTOR \a 

KEMAL NURi iMRE 
Clld ve zDhrevT hastallklar 

MDtehass1sl 

Rumeli ha.nmdaki muayenehanesini 
Beyoglunda Rus sefarethanesi kar
llnsmda Suriye pasajmda No. 8 e 

nakletmi§tir. Telefon: 40153 

Dr. HORHORUNi 
Sirkeci Viyana Oteli yanmdaki mu· 
ayenehanesinde hergQn ak§ama ka

dar hastalanm .kabul eder. 
t-•••Telefon: 24131 ___ .. 

Parke kaldmm in§aasma aid kapah zai:f usulile eksiltme ilam 
Eski,ehir Naf1a Miidiirliigiinden : 

Eski§ehir. Sivrihisar yplunun 0 + 000- 0 + 743 kilometrolan arasm
da in§a edilecek 21143,21 _lirahk parke kaldmm ve bordiir 5/12/938 tarihin
den 26/12/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 e kadar kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme Vilayet Daim1 Enciimeninde ya-
pllacaktl.r. Muvakkat teminat 1585,74 lirad1r. · 

Bu i§e aid proje. ke~if defterleri fenni §artname, eksiltme §artnamesi 
ve mukavele projesi her zaman dairede goriile~ilir. 

isteklilerin bu gibi i~leri yapm1~ olduklarma dair vesikalarla ihale ta
rihinden en az sekiz gun evvel Vilayete miiracaatle alacaklar1 ehliyetname 
ve senesi iginde Ticaret Odas1 vesikasm1 2490 say1h kanunun tarifi ve~
hile teklif mektublarma eklemeleri laztmdtr. 

Teklif mektublarmm 26/12/938 pazartesi giinii saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde Daimi Enciimen Riyasetine tevdi edilmesi ve posta ile gon
derilecek mektublarm klrmlZl miihiir mumile miihiirlii olmas1 §artbr. 
Postada vaki olacak gecikme kabul edilmez. ( 8850) 

1 9 3 g · 
Modelini dinlemeden ba§ka bir 

R ad yo almayin1z. 

6 Limbah Super 
Fiat• : Bakalit kutulu 

T. L. 13 3.-
· Cevlz kutulu 

T. L. 140.-
Te~hir ve sati§ salonu: Galata, Karakoypalas No.16 

, 
Dr. Hilmi Ko,ar 

Haydarpa,a As. hastanesl 
cild ve zUhrevi hastahk· 

lar1 mUteh&SSISI 
Hergun 14 tens onra Beyoglu Istiklll.l 

.. _ caddesi Agacami kar§tSl _ .. 

Zayi - 29/12/929 tarihinde T1b Fa
kiiltesinden mezun olduguma dair ald1-
g1m vesikayt kaybettim. Diplomam1 a
lacaglmdan hiikmii yoktur. 

Di§ Tabibi Tarik Muzaffer Boran 
istiklal caddesi 380 numarada 

SiNiR AG RILARI 
ASABiOKSURUKLER 
BA~ DONMESI 
BAYGINLIK 
<;ARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 
SiNiRDEN 
ileri gelen biitiin 
RAHATSIZLIKLARI 
iYi EDER. 

Sall,!b oe Ba§mull,a1'1'fti: Yana• Nadi 

Umuml ne1rt11att fdare eaen Yaza l11er1 

Mtu!fZrll: Hikmet Manil Vl6ett 

Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah S t N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ile 500 li.rachr. 

- EMSALLERt GlBt ON BE~ SENE GARANTfLIDiR -
Ta§I'adaki muhterem mii§terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderillr. 

S t N G E R SAAT MA0AZALARI - istanbul Eminonii. Tel : 21964. 

BASUR MEMELERiNI 
CERAHATLANMI' FISTULLER ve 

HER TURLU iL TIHABLARI 

TEDAVi EDER. 

<;atalcadaki goGmenlere tevzi edilmek i~in izahati a§ag1da yaz1h ............. ,-:~ 
Uzere pazazhk suretile tohumluk bugday mubayaa oh,macakhr. 

1 - Satm almacak tohumluk bugd.ay 55350 kilodur. 
2 - Bu tohumlugun 25000 kilosu Tunus ve 30350 kilosu 

nev'inden almacak ve yeni ~uvallar deruniinde ~uvalile beraber teslim 
lecektir, 

3 - Tohumluk kalburlanm1~ temiz kuvvei inta§iyeleri miikemmel 
rette dolgun taneij ve bu senenin Trakya havalisi mahsulatmdan 
hastahktan ari bulunmasl ~artt:Lr. 

4 - Tohumluk 1000 kilodan a§agt olmamak §artile perakende bir 
kabul edilece-ktir. 

5 - Taliblerin 1 inci kanunun 9, 12, 14 iincii giinlerinde 
niimunelik tohumlarile birlikte Catalcada Hiikfunet Konagmda 
dairesindeki Komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

Kans1zhk, kem•k hastahklar1, dlmaa yorgunluklar• lie 
vitaminslzllkten doGma bUtUn zay1fhklara kar,a 

KUV/VET ~UrRUBU 

ViTALiN 
Her annenln bilmesl leap eden bir kuvvet 'urubudur. ~o

cuklaran•za Vitall'll kuvvet ~fUrubu vermekle onlara 
saljlam, gUrbUz ve ne,'ell yetlfftlrlrslnlz. 

ViTALiN KUVVET SURUBU 
Mektep ~aljandakl gen~lerle emzlkli kad1n veya ihtlyarla• 

ran hayatl kudret ve kuvvetlerlnl arbrar. 

INGILIZKANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ISTANBUL 


