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t;UBUKLU 

heyetile 
zar gunii hava 
murlu olmadJgt 
dirde son defa 

devan edecektir. 

Ce oslovaky8da Umumi Sefer 
Godesberg mfizakerab 

Siidet · ·havalisini 
bitti, <;emberlayn 
Alman ordusunun 

bugfin Londraya d~nfiyo~ 
i§gali kararla§bnld1 

========================================~===== 

e a lnan . ne ice I c;ekler Siidet mtntakalartni ' 
. diin tekrar i~gal ettiler 

(:'emberlayn kararz. g~c~ Avusturyada muazzam tahsidat yap1llyo 
Prao hiikUmetine bzldzrdz 

~ Siidetlerle ~ekler arasrnda •iddetli musademeler dev 
Eger ~ekoslavakya bu mukarrerati kabul et- etmektedir, (;ek hiikumeti 

mezse Fransa ve ingiltere muzaheret etmiyecek ederek h~dudlara 
biitiin vesaite vaz' 1yed 

asker gonderiyor 
Asch 23 (a.a.) - Cek k1taatJ, bu 

sabah erkenden Siidet mmtakalanm ye
niden i~gale ba§larnl§lardu. Bu k1taa!m 
Cek • Alman hududuna dogru ileri ha
reketi, Franzenbaad'a takriben 800 met
re mesafede acilen takviye kttaatl gon
dermekte olan serbest Siidet k1taal! tara
fmdan tevkif edilmi~tir. 

Londra 23 (Geceyansmdan sonra)
Ne§redilen umumi seferberlik emirna ~ 
mesi mucibince 46 ya§ma kadar biitiin 
Cekler 6 saat zarfmda silah altma c;ag1 ~ 
nlmaktadu. Bilumum hususi otomobiller, 
kamyonlar, motorler, hususi tayyareler 
ve atlar musadere edilecektir. 

Prag' :n tokzibi 
Prag 23 (a.a.) - Resmi bir tebligde 

bir Alman membamdan gelen ve motorlti 
Cek k!taatimn Siidet ~ehirlerine girmi~ ve 
ahali iizerine ate~ ac;m1~ olduklanm iddia 
eden haber tekzib edilmektedir. 

Pxag'dan Siidet mmtakalar1na sevkol~an · bindirilmi~ ~ek alaylan 

Ruslartn Lehlere · bir ihtar1 
Siidetler gene Almanyaya iltica 

ediyorlar 
Berlin 23 (a.a.) - Cek. Alman hu

dudundaki bir Alman membamdan gelen 
haberler, Siidet arazisi sakinlerinden bir
~ok ki§inin Alman hududunu ge<;mekte 
olduklanm bildirmektedir. Diin zab1ta 
kuvvetinin Henlein te§ekki.illerinin eline 
ge<;mesi iizerine memleketlerine donmii§ 
olanlar, tekrar Almanyaya ge<;mi~lerdir. 

<;ek sJnirJndaki askerin 

Londrada ~ekoslovakya lehine yapdan biiyiik halk niimayi~lerinden 

Avrupan1n 
Ge~irdigi 
Biiyiik kriz 

Londra 23 (Hususi) - Ba~vekil 
(:emberlayn bu gece saat 22,20 de Dre
sen oteline giderek Hitler' e miilaki olmu§· 
tur. Miilakat geceyansmdan !<Ok sonraya 
kadar devam etmi~tir. 

Londra 23 (Saba'ha kar*t saat 3 te)
Godesberg_'den alman haberlere gore, 

Cemberlayn - Hitler miilakah el' an de • 
vam etmektedir. 

v aszl olunan karar 
Bununla beraber, Ba~vekil Cember • 

layn'in yann sabah Londraya donmesi 
takarriir etmi~tir. Cekoslovak hududun· 

[Arkas% Sa. 7 siitun 4 tel H adiseJeri~ ~iz::~iye ~ad~r ali§I}-
maffil§ b1r sur atle inki~aft huy- ••••••••••••••••••••••••••••·•·······················••••••••••••••••••••················································· 
lanmiZ iizerine de tesir etti; dii-

~iincelerimizde kararlanmtzda t¥Ok acele 
' davramyoruz. Barbaros ihtifali 

Siidetler meselesi alevlendigi giin or-

tahgi bir tela§ kaplami~h. Haz1rlanan programa gore, merasim gece ve 
- EYVah .. Muhakkak harb var! •• •• 
Deniyordu. !ngiliz Ba~vekilinin Hit- I gunduz devam edecek giindiiz ,ehir donanacak, 

ler'i ziyarete gitmesi, bunalan goniillere ' • 
ferahhk verdi; bozuk sinirleri yatJ~tJrdi. gece de tenvlrat yapdacakbr 
Sagdan soldan §Una benzer miitalealar 
i~ittik: 

- Bakm1z, altm1$ dokuz ya$mda kos
koca devlet adam!, omriinde ilk defa ola· 
rak tayyareye binmeyi goze ahyor ve 
sulhu korumak uil;runda ta Almanyaya, 
Hitler'in ayagma kadar gitmege katlam· 
yor. ingiliz hiikumet ~finin yiiksek jesti 
A ··rupayi bi.iyiik felaketten kurtarm1~t1 r. 
Y a~asm Chamberlain f 

Evet, neden ya§am1yacak. Bu temiz 
arzuya §iiphesiz herkes i§tirak eder. Fa
kat hakikat §Udur ki, Chamberlaia'~n 
Ya&amasile veya omriinde iJk defa tay
Yareye binerek Hitler'in ayagma konma
sile Avrupa sulhu emniyet altma ahnmi§ 
saydamaz. 

Nitekim i~te goriiyoruz: 1ngiltere 
ve F ransa Clemenceau'lann, Llotd 
Georges'lann yirmi sene evvel ekleyip 
piikliyerek cografya ve tarih kitablannrt. 
bakmaga liizum gormeden meydana ~e
tirdikleri bir devleti, mf insanhg1 ff'la
ketten kurtarmak dii~i.incesile bir yamn
dan kesmege raz1 olduklan halde vazivtt 

NADIR NADI 
lArkas~ Sa. S sutun 6 dal 

ihtifal komisyonu, bundan evve~ki ic;timalarmdan birinde ... 

Bu aym yirmi sekizinde yapllacak alan i§tirak edecektir. Merasim gece ve giindiiz 
Barbaros ihtifali i!<in muazzam bir mera- devam edecek, giindiiz §ehir donanacak, 
sim program! hazJrlanrnl§tir. gece qe tenvirat yap1lacakt1r. 

0 gun yap1lacak merasime kara, deniz Y edek Subay okulu, Universite tale-
ve hava kuvvetlerile mektebler, miiessese besi, Deniz Harb okulu, Yiiksek Deniz 
ve te§ekkuller namma muhtelif heyetler [Arkas: Sa. 5 siitun 3 tel 

Alman giimriik binasma alef 
a~rldr 

Liebau 23 (a.a.) -D. N. B. bildiri-
yor: 

Agu mitralyozlerle 600 metre mesa -
feden Alman giimriik binasma ate§ ac;tl
mi§hr. Alman giimriik memurlan binay1 
ter ketmemi§l erdir. 

Cekoslovahyada umumi 
seferberlik 

Prag 23 {Geceyansmdan sonra) 
<;;ekoslovakyada bu gece umumi seferber
lik ilan edilmi§tir. Cumhun'eisi Dr. Be -
ne§'in imzasmt ta§Jyan umuml seferberlik 
emirnamesi bu gece saat 22,40 ta radyo 
ile halka bildirilmi§tir. 

_ lrag'da miiciafaa tertibatr 
Prag 23 (a.a.) -Alman ajanst bildi

nyor: 
Btitiin miihim binalar, gar, telefon, pos

taneler ila. askeri i~gal altma almmi§hr. 
[ArkaS1 Sa. 'i siitun 1 del 
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Akdoniz Turnosi 
Dost M1s1rm Ba,vekilile 
iskenderiyede miilakat 

Ekselans Mehmed Mahmud Pal?a 
"( Yaz1s1 5 inci sahifemizde). 

~ekilmesi istendi • ger1 
Var,ova hiikumeti tah,idatln Lehistana 
aid bir i' oldugu ve cevab vermek mec

buriyetinde bulunmadJgl cevab1n1 verdi 
Var~va 23 (a.a.) - Pat ajansJ a -1 tecaviiz paktmm 2 nci maddesi mucibin 

~ag1daki tebligi ne~retmi~tir: ce, boyle bir taarruz hareketi takdirindt 
Bugiin Potemkin Moskovadaki Leh pakh ihbarda bulunmaksiZln feshe me 

maslahatgtizarma ~u beyanatta bulun - bur kalacagm1 bildirir.» 

mu~tur: Lehistan maslahatgiizan a~agJdaki ce 
«- Sovyetler Birligine, Lehistan - vab1 vermek ic;:in talimat alml~hr: 

Cekoslovakya hududunda Leh k1taat1mn 1 - Devletin mudafaasma miitealli 
topland1g1 hakkmda malumat gelmi~tir. tedbirler miinhaman Lehistan hiikume 
Lehistan hiikumeti bu haberleri tekzib tine aiddir ve bu hiikumet hic;bir kim~ey 
etmedigi takdirde, Sovyetler Birligi hii- izahat vermek mecburivetinde degildir.

1 
kumeti, kanunuevvel 1922 tarihli ademi [Arkast Sa. 3 siitun 1 de' 
111111111 I I Ill I I Itt I I Ill I IIIII I till II II 1 I II 11 t t till I IIIII I Ill till I I I II II I IIIII tllllllllll I I Ill I I II II I lilt I II I I I 111111111 

Beynelmilel ticart odas1 
Tfirkofiste • re1s1 • 

ihracat tacirlerimizle gorii,en Vatson, Nevyorl~ I 
·~ 

sergisine aid haz1rhklar etraf1nda izahat 
misafir, bugiin Biikre~e hareket edecek 

reisi 
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izansb erkek 
tan1mak 

kad1n1 yatag1 mihrab, 
terbiyesile Yetismisti ! 

' ' 

rna bud 

T ehdid yamand1 ve klZln soziinii yap- I niiniiz, ~u sedirlere dilediginiz ~ekilde 
aga kalk1~masJ halinde biiyiik bir reza- uzammz, giiliiniiz, konu~unuz. 

et r;1kmast muhakkaktt. Pren! Andriya, Ve sonra eski Romahlarm, eski Bi -
~te bu neticeyi dii~iinerek emrivakii ka - zanshlann nasi! yemek yedilderini anlat
ul etmek zorunda kald1, iic; be~ ah r;ek- ti: 

ikten ve sersem sersem ba~m1 sallad1k - - Boyle davram~ta, dedi, zevk var· 
an soma yalvarmaga koyuldu: d1r. Gok bulutlandtk<;a guzelligini kay-

- Peki, peki, dedigin olsun. Lakin beder. 1nsanlar da fazla giyindikc;e ovle 
eni ziyafet salonundan dt~an ses akset- olur. Burada bulut sJkmhsJ yasak. Miim
emesini temin et ki papazlara kar~I mah- kiin oldugu kadar serbest olacag1z, miim

ub olm1yayun, senin biraz keyifsiz oldu- kiin oldugu kadar da giiliip eglenecegiz. 
unu soylemek suretile irtikab edecegim Onun maksad1, geni~ bir ac;Jkbk ic;in-
alandan otiirii kepazeye donmiyeyim. de bedeni giizelliklerini teraziye vurarak 

Ktzm cevab1 gene babasmm boynuna ve herbirinin digerine kar~t ta~Jdl~tJ lis -
tJlmak ve sac;m1, sakahm uzun uzun op- tiin]iigii tartarak onlardan birini, en gi.h.el 
ek oldu. Diizenbaz gelin hem bu sanl- ve en kuvvetli olamm sec;mekti. Ciinkii 
a ve opme ameliyesini yaplyor, hem de kalbinde, bu camhaz takimile kar~Jia~h1b 

abasm1 - yava~ yava~ - sofaya siiriiyor- giindenberi garib hir buhran vard1. 0 
u. Adamcaihz. hayran ve peri~an, bu kalb, yirmi erkek agzmda kalm1~ bir kek
iiriilii~e boyun egd~ papazlann yanma lik gibi c;up1mp duruyordu. Gerc;i bu <;u-
itti, k1zmm sofraya gelmeyi§ini mazur pm1~ 1stJrab vermiyordu, lakin sersemlik 
3stermek icin tekerlerneler bulmag~ gi- getiriyordu, bunaln hissettiriyordu. Deli 
·~ti. Teodosya da sevgililerinin bulun - k1z, i§te bu goniil sersemliginden ve ic; 
ugu daireye ko~tu ve onlara kavu~tu. bunalt1smdan kurtulmak ic;in o erkekler
Bu birle§me, ge~ekten parlak bir de- den birini tercih etmek istiyordu. Eger 

or i~inde yapJldJ. Bizans saraymm zen- bu dilegine ererse utanmadan, kadmhk 
'n ve mu'hte~em devirlerindeki yemek gururuna klymet vermeden gerekli gordii
alonlanm taklidle viicude getirilmi§ clan gii hamleyi yapacak, tercih ettigi dilaver 
iyafet odas1 yalmz mideleri degil, yii - Tiirkiin oniinde diz~okerek: «Seni se -
ekleri de i~tiha buhranma dii~iirecek ka- viyorum, beni kabul etl» diye yalvara
ar susliiydii, ba~tanba~ renge ve nura cakh. 

nhyd1, ~ic;ekleri SJTmadan yapllml~ bir 0, kendi meramma gore, belki iyi dii-
ah~eye benziyordu, tiirlii tiirlu kokuiar §iiniiyordu, belki de dogru hareket edi • 
c;1yordu. yordu. Lakin • mihveri dalaletli bir hul
Bu zarif yuvamn goze en ~ok ~arpan ya olan • bu muhteris i§tiyakl ta§Jrken 

raf1, kiic;iik kii~iik masalann yanma biiyiik bir hata i~lemekten geri kalmlyor
onulan yatagJinsJ sedirlerdi. Misafirler du. Tiirkleri, bizans erkeklerile - duygu 
ski Romada ve eski Bizansta yap!ldtgJ baklmmdan - miinvi tutmaktan ibaret o
ibi - o yaldJzh ve mma yastikh sedirle- Ian bu hata, onun biitiin planlanm suya 

uzanarak yemek yiyeceklerdi. lkinci dii~iirecek kadar kuvvetli bir amil olabi
ir hususiyet de, biitiin yerneklerin, ye - lirdi. Zira Bizanslt erkek, yatag1 mihrab 
i~lerin bir ko~de ham bulundurulma- ve kadm1 mabud tammak terbiyesile ye· 
nda ve hizrnet i~in tek bir adamm goze ti~tiginden o mihrab1 gorlir gormez idra· 
oriinmemesinde beliriyordu. Naziklik kinden, iz'anmdan, vicdanmdan ve i'lla· 
· anm suiistimal saYJlacak derecelere 1:1- mndan 51ynhr, ruhi bir ~1plakhk ic;inde 
aran prenses, hirer sevgili menzilesinde dizc;okerek secde emreden mabuda bi.i -
ttugu misafirlerini kendi elile agula - tiin benligini sunard1. Fakat Turk deli -
ak ve kahil olursa onlann agtzlanna kan!lSJ • kadma hiirmet etmegi merdlik 
gene kendi elile - lokma •lokma remek borcu tammakla heraber - bUtun hayatta 

ermek azmindeydi. oldugu gibi a~kta da ternizlik arardt. He-
KthgJ da bu azme uygun bit • bi~im • le ' bir Tiirkiin «ac;1k ve ortakla~a a~k~ 

eydi, togayla golJ!lek arasmda bir~ey kabul etmesine imkan yoktu. Onlar <<iba
lan garib bir gomlek ta~JYordu. Bu li • detin de, ma'siyetin de gizli olmasmm 
as, bir kolunun ac;tk ve Obiir kolunun insanhk ic;in §eref sayarlard1. Bundan do
tkl gibi omuzlara dogru sarktk bulun- laYJ da Allahla miinasebetleri gibi ka -:lm~ 
asile togaya, kJsa ve diigmesiz bulun- !aria da temaslannt • mumkiin oldugu 
asile de gomlege benziyordu. Ayakla- kadar - gizli tutmaga c;ah§Irlardi. 

nda bugiiniin ~aniJm anduan bir pa· Teodosya bu hakikati bilmedigi ic;in 
uc vard1 ve o minimini ayaklar bu orgii- uluorta davramyordu, gi.izelligini biiyii 
·· pabuc;lardan kurtulup beyaz bir ava - gibi kullanarak yirmi Tiirk delikanhsmJ 
elige kavu~mak i~in kii~iik bir i~aret ve- iradesiz bir kapth~ ic;inde toptan a~k sah
a fmat bekliyor gibiydi. nesine ~Jkarmak istiyordu. Nefsine iti • 

Kara Abdurrahmanla arkada~lan, ge· rnad1 varcb, gozlerinin bir siiziili.i§ile bu 
e vakur ve gene kay1dsJz salonda ma- yigit adamlann herb\;ini halecana dii~ii
nmJ§lardJ. Ne o i~ g1c1khyan esrarh recegini umuyordu. Ger~i ihtiyar gardi
Jklar, ne o tutam tutam Sl1'rnalar ve ku- yanm Tiirkler hakkmda soylediiH soz
ak kucak yald1zlar, ne de havaYl ~ara- leri unutmam1~tJ ve onlann ~ok magrur 
a <;eviren nefis kokular, tekelliifsiiz bir olduklanm hatmnda tutuyordu. Lakin 

rurun riyas1z vakanm bak~lannda ya- kendi giizelliginin lsaYJ bile ba~tan c;t -
tan bu dilaver Tiirkleri hayrete dii~i.ir· karacagma §iiphe etmiyordu. 0 sebeble 
ii§ degildi. S1k s1k gordiikleri ve c;ok a- nutkunu bitirdikten sonra Abdurrahma -

J§km bulunduklan bir muhitteymi~ler mn elinden tuttu: 
ibi sakin goriiniiyorlard1, gozlerini ga - - Haydi yigitim, dedi, iistliigiiniizii 
ib bir JSrarla kaYJdSJZ tutuyorlard1. atlmz, kemerinizi b1rakmJz, serbest ser-

T eodosya, si.i~n. rengin ve 1§1gm ya- best §U sedire uzammz. arkada~lanmza 
amad1g1 tesiri muhteris bir kadm sesin- ornek olunuz. Ben de yemeklerinizi ge -

ki sihirle ve o sesi muhtelif ahenklerde tireyim, sizi, hirer yavrummu~sunuz gibi, 
~ittirecek agzm tath 1'1gile yapmak is4 seve seve doyuraYJm I 

Emir verir g]bi konu§uyordu, kar§mnedi, misafirlerinin ayn ayn ve uzun uzun 
llerini s1kt1ktan sonra kar§tlarmda dur· 
u: 
- Ben, dedi, zekamn kuvvette ya~a

Jgma inananlardamm. Gercekten zeki 
lanlar ziraz da bazularile konu§urlar. 
almz dilile konu$an zay1f adamm sesi 

ncak kulaklara kadar yiikselir. Halbuki 
uvvetlilerin sesini goz de, kalb de. ruh 
a duyar. Siz, gosterdiginiz hiinerlerden 
nla~I)Iyor ki bir erkekte tasavvur oluna

ilen kuvvetin en yiiksek derecesine ma-
Ik insanlammz. Baki$lanmzda old•1~u 
ibi ad1m ah$lanmzda bile mana var. 
en, i$te bu manaya saygt gostererek si-

i biitiin dostlanmdan ve babamm teba· 
s1 olan biitiin erkeklerden iisti.in tuttum. 
ii~Uniimde size husu~t. hatta mahrem bir 
er avtrdtm. Y arm, herbiri bir zeka ve 
uvvet harikas1 saytlmak laztm gelen o
unl anmz1 en ser;kin davetlilerim de 
lutfedip yaparsamz - seyredecekle!dir. 
a kat ben oyununuzu degil, o hiinerleri 
aratan zekaniZI - aramzda bulunarak, 
inize kan~arak - seyretmegi tercib et

. m, sizi buraya getirdim. Bana, candan 
i.i~tak oldu~um bu zevki tatbrmak icin 

erbest bulunmamz, tabii bir durumda 
almamz ~artt1r. Onun ir;in teklifi, tekel 4 

.iifii bir yana bJrakmlz. Kendi evinizde, 
..,dj odamzda ve kendi kendinize bu· 
• vormu~sunuz gibi davrammz, beni 

· ~ ~ hanct saymaYJDIZ, soyunup dokii -
1, 

daki erkegin bu emirlere hemen boyun 
egecegine inand1g1 da durumundan sezi-
liyordu. F akat yap1~bgJ elin alev, a lev 
tutu~mad1gm1 ve bah~lanm derinliklerine 
kaydirdJgJ o kara gozlerin sevinc dalga· 
larile co§up kabarmadtgmJ goriince §a • 
§JrdJ, nefsine itimadmt kaybeder gibi ol· 
du, geri geri c;ekilerek kekeledi: 

- Susuyorsunuz, somurtuyorsunuz. 
Sozlerimi voksa soguk mu buluyorsunuz ~ 

Abdurrahman, ne ek§i, ne de tath de
nilecek bir sesle cevab verdi: 

- Bizi haddimizcien fazla ok~uyor -
sunuz, sevindiriyorsunuz prenses. F akat 
biz, yurd yetimi adamlanz. Baba, ana 
kucagmdan kiic;iik ya§ta aynlml$ kimse
leriz. Dilimizi kaybetmedik, dinimizden 
aynlmad1k amma yurd terbiyesinden mah
rum kald1k. Ciinkii Tiirkler arasmda bii
yiidiik. Onlar gibi yemege, onlar gibi 1>;

mege ah$tik. Sofra ba~mda soyunmak, 
yemegi yatar gibi uzamp yemek elimiz -
den gelmez. Zaten lokma dii~kiinii de 
degiliz. Az yeriz, cabuk doyanz. Onun 
ic;in affmm dileriz, bizi sevindirmek is
tiyorsamz kendi halimize birakmaniZJ ri
ca ederiz. Hatta kabilse sofra hizmetini 
de bizim gormemize izin vermenizi iste
riz. Siz, $Oyle ha$ sedire gec;iniz, yemegi
nizi biz verelim. o arada kendi karmm1z1 
da rloyurahm. Size ve bize yakl$an bu -
dur! 

(Arkasa var) 

( $ehir ve 
Maktu fiatla 
sattf haztrbgt 

Bu giin Belediyede bir 
toplanb vapdacak 

PazarliksJz sat!§ kanununun tatbikatJ et
rafmda gorii§iilmek iizere, pazartesi ~ii -
nii, saat 15,30 da Ticaret Odasmda bir 
toplanh yap1lacakhr. 

Belediye, Ticaret Odas1, matbuat ve 
esnaf mi.imessillerinin i§tirak edecegi bu 
toplanhda pazarhkstz sat!§ kanunun tat
bikatma aid kararlar verilecektir. T oplan
hya lc; ticaret umum miidiirii Miimtaz 
Rek riyaset edecektir. Bu toplanttdan 
sonra enciimenler se~ilecektir. Vaktin dar
!Jgl sebebile lzmir esnaf1 miimessilleri de 
!stanbuldaki toplanhya i§tirak etmege da
vet edilmi§l erdir. 

Diger taraftan iktJsadi mehafilde §im
diden kanunun tatbikatma aid haznltklar 
yaptlml§hr. 

Belediyecle bugiinkii gorii~me 

Bu gi.in Belediyede meclis salonunda 
Belediye reis muavinleri, Emniyet miidii
ru ve kaymakamlann i§tirakile bir toplan
tl yap1larak ay ba§mdan itibaren tatbik 
edilecek olan pazarhks1z sat!§ kanununun 
tatbikati iizerinde gorii~iilecektir. 

MVTEFERRIK 
Kurtulu§ bayramma aid 

program 
6 te§rinievvel per~embe giinii tstan

bulun kurtulu§ yildoniimiidUr. Bayra • 
mm tes'idi ic;in bir merasim program1 
hazrrlanacakhr. 

Ziraat ltletmeleri miidiirii 
Revlet Ziraat i§letmeleri miidiirii ~e

fik baz1 tetkikler yapmak iizere §ehri -
mize gelmi§tir. 

Bak1rkoy hayvan sergiai 
Bugiin, Veliefendi ~aYJr yerinde Ba

kirkoy kazas1 dahilindeki koylerden 
gonderilen cinsleri 1slah edilmi§ hay • 
vanlardan miirekkeb cehli hayvan ser
gisl• ac;Ilacakhr. Belediye reis muavini 
Rauf, serginin ac;t§ merasimini yapa • 
cakbr. 

Gayrimiibadil bonolarmm 
tahvilatla teb d ili i ,i 

Gayrimubadillerden ellerinde 
buhinanlarm bunlan Defterdarhklara 
teslim ederek mukabilinde tahvilat al
malarr hakkmdaki karann miiddeti bu 
ak§am bitecektir. Bundan sonra alaka
darlar miiracaatlerini yalmz istanbul 
Defterdarll~ma yapabileceklerdir. Bi
rincite~rinin on be~inde son miir acaat 
miihleti nihayet bulmu~ olacakhr. Gay
rimiibadil cemiyeti evrakmm da Def -
terdarhga devir muamelesi birkac; gii
ne kadar ikmal edilecektir. 

Bugday piyaaasmda bir 
tahavviil 

Bugday piyasasmda son zamanlarda 
goriilen durgunluk biraz zail olmu§tur. 
ihracatc;dar mevcud stoklardan tekrar 
ihraca ba§lami~lardir. Maamafih, Sov -
ret Rusya, beynelmilel piyasay1 c;ok 
k1rd1gmdan ibracat zay1ft1r. 

ADLIYEDE 

Birahanedeki yaralama 
Bir miiddet evvel Tepeba§mda Viya

na birahanesinde bir yaralama hadisesi 
olmu§, fazlaca i~en ~iikrii, N ecati ve 
Sami admda iic; ki§i, ba§ka bir masada 
oturan diger bir Necatinin kendi masa
lanna bakmasma rougher olarak zaval
hyi tabanca· ile yaralam1~lard1. 

Ag1rcezada devam etmekte clan bu 
yaralama hadisesinin bundan evvelki 
celselerinde suc;lular, suc;larmt tama -
men inkar etmi§lerse de dinlenen §a
hidler ve diger deliller bunlarm aley -
hinde bulunuyordu. 

Diinkii celsede iddia makam1 miita -
Ieasm1 serdederek, ~iikrii ile Saminin 
katie te§ebbiis suc;undan 61 inci madde 
gozoniinde tutularak 448 inci, Necatinin 
~se 62 nci madde gozoniindc tutularak 
448 inci madde iizerinden cezalandml -
malanm istemi§tir. 

Muhakeme, karar ic;in ba§ka bir giine 
talik edilm~tir. 

Komiir h1rsiZI 
Evvelki ak~am Yerebatanda komiircii 

R1zamn diikkam civannda dola~an sa -
b1kah hJrs1zlardan Niyazi, bir arahk ko
miirciiniin diikkanda bulunmamasm -
dan istifade ederek birkar; ~uval komiir 
a§Jrmi§, fakat bu Sirada vak'ayr goren 
mahalle bekc;isi tarafmdan yakalanmr~
hr. Niyazi, diin sabah Adliyeye sevke -
dilmi~J ve iic;iincii sulh cezada yapllan 
muhakeme neticesinde suc;u sabit gorii
lerek dokuz ay hapse mahkfun edilmi§· 
tir . 

Mahkum olan kumarbazlar 
Sirkecide yiik vagonlan arasmda ku

mar oynarken yakalanan izzet ve Ah· 
med admda lki kumarbaz, diin asliye ii
c;iincii cezada yaptlan muhakeme sonun
da ik~er lira para cezasma mahkfun ol· 
mu§lard1r, 

-"ET 

M mleket Haberleri ] 
Y agmur gene ba§ ad1 

Kurbahderede babk avbyan bir ~ocuk, yagmurlar 
yiiziinden birdenbire kabaran sular1n akinbsina 

kapdarak boguldu, cesedi bulunamadt 
Hayli tahribat yaptiktan sonra duran jlan, gec;en seneden hiraz daha yiiksektir. 

slirekli yagmurlar, diin ogleye dogru yeni- Piyasada eve teslim me§e odunu fiatlan 
den ba§lamJ§tlr. 350, giirgen fiatlan ise 340 kuru§tur. 

Y agmur, ktsa fasJlalarla ak§ama kadar Mangal komiirii fiat! an perakende ola-
devam etmi§, §ehrin miinhat yerlerini ge- rak ~imdiden 5,5 kuru§a kadar yiiksel • 
ne birer kii~iik go! ve batakhk haline ge- mi§tir. 
tirmhtir. Y erli antrasit komiirlerinin muhtelif 

Ogleyin yagan §iddetli yagmurlar, do- mmtakalara gore teslim fiatlan 24 liradan 
kuz ya§mda bir c;ocugun oliimiine de se- 30 liraya kadar tehaluf etmektedir. Be -
bebiyet vermi§tir. Bu feci kaza ~u §ekilde yoglu birinci mmtaka ve Florya son mm
cereyan etmi§tir: taka addedilmi§tir. Alakadarlar, bu sene 

Kad1koyde Kurbagahdere ikinci sokak- bir mahrukat buhram olmadJgmJ temin et
ta 6 numarah evde oturan ve Kad1koy is- mektedirler. 
kelesinde hamalhk yapan Kamilin dokuz Ege mmtakasrnda vaziyet 
ya§mdaki oglu Kemal, diin nedense ba- lzmir (Hususi) _Son yagan yagmur-
hk tutrnak hevesine kaptlml§, Kurbagah-

b lann Ege mmtakasmda mahsullere ne de-dereye girmi~tir. Kemal, Kur agahdere 
ortasmda bulunan tiimsek~e kumlar iis - rece zarar yaphgJ etrafmdan resmi ma

kamlarca yap1lan tetkikat sona ermi§tir. tiinde avlanmakta iken §iddetli yagmurlar 
En kesif bag mmtakas1 clan Manisada birdenbire bashrml§, ve zavalh ~ocuk ken· 

disini sahile atamadan sula:r kabanm~hr. Jslanan iiziim miktan 50 - 60 bin ~uval-
k dir. Y agmur ic;in birc;ok mmtakalarda vakBiraz sonra yiikselen dere, Kemali alara 

tinde tertibat almd1gmdan zarar bu ka -siiriiklemi§tir. Kazazede ~ocuk, biitiin a-
darla kalmJ§tlr. Y oksa zarar yekununun ra§tlrmalara ragmen bulunamaml§hr. 
bugiin tahmin edilen rekoltenin yiizde on 

Hava raporu ikisi nisbetinden ~ok daha fazla olacagma 
Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonundan a!- §uphe yoktu. 

d!g!InJZ malumata gore, diin hava yurdun 
Akdeniz k1yJlarmda, cenub dogusu bol
gelerinde kismen bulutlu, diger bolgeler
de umumiyetle cok bulutlu ve yer yer ya
gt§h gec;mi§tir. 

Riizgarlar §imali istikametten, Kara
deniz kJyJ!armda kuvvetlice, diger yerler
de orta kuvvette esmi§tir. 

fstanbulda hava kapah ve yagJ§lJ gec;
mi§, riizgar §imalden saniyede 5 • 8 met
re siir' atle esmi§tir. 

M ahrukat buhrant yok 

Havalann yagJ§h gec;mesi, mahrukat fi
atlanm mahsus derecede yiikseltmi§tir. 
$ehrimizde odun ve mangal komiirii fiat· 

lncir ve tiitiin mahsulii 

lncir mahsulii yiizde yirmi nisbetinde 
zarar gormii§tiir. Islanan incirler hurdaya 
aynlacagmdan bu y1l hurd~ miktannm 
fazla olacag1 tahmin edilmektf!dir. 

Tiitiin mahsulii de Jslanmi~sa da kayda 
degmiyecek kadar azd1r. Ciiz'i ve nisbi 
vaziyette palamut zarar .. gormii~tiir. Baz1 
mmtakalarda yagmur, zeytin ve pamuk 
mahsuliine faydah olmu§tur. Nadaslann 
haznlanmasmda kolayhklar goriilmii§tiir. 

Oziim fiatlannda, mahsuliin yUzde on 
ikisi JslandJgl halde, tereffii dt>gil tenezziil 
husule gelmi§tir. Ahct!ar na.,.h davran • 
maktad1rlar. 
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Funk'un ziyareti 
Alman tkbaad Naztn, 
Belgraddaki temaalarmt 
bitirdikten sonra gelecek 

Birincitetrinin be§inci gUnU ,ehrim:ze 
gelecek olan Alman lkttsad N azm 
Funk, Sirkedde V ali ile lkt1sad Veka -
letinin §ehrimizde bulun:~.n miimessilleri 

ve Alman sefareti erkam tarafmdan kar
~tlanacak ve o alqamki trenle Ankaraya 
gidecektir. 

Her Funk, elyevm Dalmac;ya'dadJr. 
lki, ii~ giin sonra Belgrada giderek Yu

goslav ricalile temas edecek, sonra $eh

rimize hareket eyliyecektir. Alman lktt

sad Nazmna e~ile ktzl ve Alman fkhsad 

Nezareti erkamndan iki mernur refakat 
etmektedir. 

Ziyaret elralmda tahminler 

Deyli Telgraf gazetesinde okunduguna 
gore, Avrupamn cenubu ~arkisindeki baz1 
payitahtlan ziyaret edecek olan Funk'un 

beraberinde mu~avir Valter'le Kuothe bu
unuyor. 

Berlinde, Tiirkiyeden ve Y akm~arktan 
Almanyaya gelecek e~yamn Karadeniz ve 

Tuna tarikile nakli ve. Akdenize ugrama

masJ hakkmda geni§ bir proje mevzuubahs 
olmaktadlf. 

Himaye program1 

ge~en aenelere 

-.-f za ~ • 
yard1m edilecek 

Nisan 937 de llkmekteb Cocuklanna 
Y ard1m Birligi nam1 altmda Partin!n hi
mayesinde bir birlik kurulmu~tu. Bu bir · 
lik, bir y1l ic;inde muallim ve h?-~mudl -
limlerin yard1mile 1 0,500 <;ocuga bak • 
m1~hr. 

Bu kere birlik, Vali ve Belediye Re
isinin ba~kanhg1 altmda 29 eyliil per -
~embe giinii fevkalade bir ic;tima yapa

cak, oni.imiizdeki ders y1h i~inde fakir ve 
kimsesiz c;ocuklara yaptlacak yard1mm 
esaslarmt tesbit edecektir. 

1Ikmekteblerde hirligin kollan halinde 
c;ah$an himaye heyetleri reisleri v~ 18 
kazamn yard1m cemiyeti murahhaslarJ, 
bir program haztrhyacaklardJT. 

Haber aldJglmlza gore bu seneki hi
maye program! daha p;eni$ tutulacak ve 

yard1m p;orecek ~ocuklann adedi ~ogal
tJ!acaktJr. 

Ba,muallimlerin ictima1 

1Ikmekteb ba~muallimleri, diin ~aat 
I 5 te birinci ilkmektebde Maarif miidii· 
rii T evfik Kutun reisligi altmda bir top
lantJ yapml&lar, onUmiizdeki ders y1h ha
mbklan ve yoksul c;ocuklan himaye i§
leri iizerinde p;orii$IDii$lerdir. 

,· . . 

Siyasi ~ icm.al 
~eklerin mukadderab 

lE!!!. iidet havalisinin Almanyaya ter
c;;;;;;J} kedilmesi ve bu suretle hem sulhun 

kurtanlmasJ, hem de <;eklerin si
yasi mevcudiyetlerini biisbiitiin kaybetme
meleri i~in Londrada kararla~tmlan plam 
<;ek kabinesi kay1d ve §artsJz kabul ettik
ten sonra 1ngiliz BaFekilinm tekrar Hit
ler'le gorii~mek iizere Almanyaya gitme
sine bir mani kalmamJ§tl. 

$imdi Codesberg' de miihim oldugu ka
dar nazik miizakereler yapJ1Jyor. 

Bu miizakerelerin nezaketi Cekoslo • 
vakyadaki vaziyetin degi§erek bu devle • 
tin biisbiitiin inhilal yolunu tutmu§ olma
smdan ileri gelmektedir. <;iinkii 1ngiliz ve 
Alman hiikumet reisleri yalmz Sudet ara
zisinin Almanyaya ilhak1 ve iki devlet a
rasmdaki hususi meseleleri gorii§mekle kal
maytp <;ekoslovakyadaki bir milyona ya
km Macar ve iki yiiz bin Lehlmin mukad
deratlm mevzuubahs etmektedirler. 

Lehistan ve Macaristan devletleri <;e • 
koslovakyadaki ukda§lanmn Siidet AI • 
manlarma bah§edilen muamelenin aynma 
mazhar edilmeleri ic;in ingiltere hiikumeti 
nezdinde ciddi te§ebbiislerde bulunrnU§ • 
lard1r. Ayni zamanda Lehistan hi.ikumeti 
<;ek Silezya'smdaki Lehlilerin dilekleri 
derhal is' af edilmedigi takdirde Leh or
dusunun miidahale edecegini ilan etmi§
tir. Leh ordusu hududda emir beklemek· 
tedir. 

Macaristan da 1rkda§lannm hurriyetle
ri i~in miidahaleye ham bulunuyor. Lon
drada yap1lan te§ebbiislerden dolay1 !n
giltere <;ekoslovakyadlki Macarlarla Leh
lilerin mukadderatile alakadar olmak mec
buriyetinde kalmJ§tlr. Almanya ise ken • 
disile s1h dost ol up her tiirlii siy asi hare • 
ketlerde kendisine yard1m eden Lehistan 
ile Macaristanm kendi davasma benziyen 
davalanm iltizam ve miidafaa etmek za
rureti kar§Jsmda bulunuyor. 

Si.idet meselesi dolayJsi!e vaziyet c;ok 
fenala§tlgl bir s1rada Lehistamn dolayJsi
le, Almanyaya askeri biiyiik bir yardtmda 
bulundugunu lngiliz gazeteleri yaz1yorlar. 
<;ekoslovakyanm iki biiyiik miittefikinden 
Sovyetler birligi bu memlekete daha yakm 
bulundugundan bunun yard1m eylemesini 
<;ekler bekliyorlardJ. $u kadar ki Sovyet
lerle <;ekoslovakya hemhudud olmay1p a· 
rada Lehistan bulunuyor, binaena]eyh kl
zilordunun Lehistan arazisinden gecmesi 
laz1m geliyor. 

Lehistanla Sovyetler birligi arasmda iki 
bin kilometrelik bir hudud vardu. F akat 
bunun yansmdan ziyadesini me§hur Pinski 
batakhg1 te§kil ediyor. Lehliler bu tabii 
miidafaadan mahrum kalmamak i~in ba· 
takhga hie; dokunmamJ§lardtr. KJzJlordu
nun girmesi ic;in yegane yo! bu batakhgm 
cenubundad1r. 

hte lngiliz gazeteleri tam burada Le
histanm ilk defa bUyUk manevraiar tertib 
ettigini ve Lehistamn mukadderabm elin
de bulunduran Mare~al Smigly'nin ku • 
mandasJ altmda 1 00,000 ki§ilik bir ordu
nun toplanmt§ oldugunu ve kiilliyetli mik· 
tarda tank ve tayyare ile harekat yaplldJ
gtm yaz1yorlar. Bu suretle Lehistan poli
tikasJ asker! jestle teeyyiid etmi§tir. Lon• 
dra plamm kabul eden Cek hiikumeti es
ki muhariblerle komiinistlerin galeyam 
kar§Jsmda mevkiini muhafaza edemeyip 
yerini askeri bir kabineye hiTakmJ§tlr. Bu 
askeri kabineyi daha ziyade komiinistler 
istiyorlard1. <;UnkU Siidet Almanlarma 
kar~1 son derecede ~iddet gosterilerek yeni 
bir vaziyet ihdas edilmesini dzem gormek
te idiler. Asker! kabine gelir gelmez, ha
kikaten Siidet havalisi kan ve ate~ kinde 
kalmishr. Hitlerin de fevkalade bir hare
kettt> bulunmak iizere olmas1 ~ok muhte• 
meldir. 

M~,lurrrem Fevzi TOGAY Ren- Main· Tuna kanah ikmal edil

digi zaman her tiirlii e§yayi ticariye Tu

namn Karadenizdeki agzmdan Ren'in §i

maldenizindeki agzma aktarmastz naklo -
lunabilecektir. 

- ---
KVLTOR ISLER/ Kocael'inde hayvan- h~stahk-

Lise miidiirlerinin diinkii larile miicadele 

Siyasl gerginlikler zamanmda bu gibi 

dahili sulann miinakalatta kullamlmasJ 

sevkulceY§ cihetinden miihim oldugu a§i
kardJr. 

Trabzon, 1ran derniryollanna raptedil

dikten sonra Alman ticaret mliesseseleri, 
Akdenize ve KJzJ!denize ugramakslZin, 
Hindistandan Ren havzasma dogru bir 

yol temin etmi~ olacaklardu. 0 zaman Al
manya, kii~iik Asya, fran, Afganistan, 
Irak ve Suriye ticaretinde bakim bir mev
ki sahibi olacaktJr. 

$EHIR ISLER/ 
V ali Y alova ya gitti 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin tts -
tiindag diin Yal'Dvaya gitmi~tir. 

T ehir ed ilen ziyaret 
Te~rinievvelin alhsmda §ehrimize 

gelmesi mukarrer olan Londra - istan
bul beynelmilel turlzm yolu heyeti, 
Avrupadaki son vaziyetler dolaytsile bu 
zlyaretini tehir etmi§tir. 

toplantJSl izmit (Hususi) - Vilayet mmtaka -
Diin ogleden sonra yeni a~Ilan orta- smdaki hayvanlarda uzun zamandtr de

mekteb mlidlirlerile bazr lise miidiirleri, vam eden eyap bastaltg1, Veteriner direk
Maari£ miidiirliigi.inde bir toplantt yap. torliigiiniin ald1gr tedabir sayesinde a
ffii§lar ve oniimiizdeki ders yrh baztrhk- zalmaktadtr. K1sa bir miiddet sonra bu 
Iarile mesai saatleri iizerinde gorii§mii§- hastabktan eser kalmiyacaktlr. Vilayet 
lerdir. de, bu sene ruam hastahgile miicadele-

ye bli§hyacaktir. 
Mekteblerde havac1hk dersi Bu maksadla bir~ok baytarlar §ehri -

Maari£ Vekaleti, lise ve ortamekteb mize gelmi§lerdir. 

~agmdaki talebenin havac1hga aid kiil-
tiirle teghiz edilebilmesi ic;in §imdi • 
lik nazar! surette havac1hk dersi goste
rilmesini kararla~hrml§br. ileride tale
beye baz1 ameli tecriibeler yaptmlmas1 
muhtemeldir. ---<;arpi§mamak i~in ••. 

Devlet Demiryollar1 kondoktorlerin -
den Re§id, 150 plaka numarah mota • 
sikletle diin sabah saat dokuzda Kad1 • 
koyiinden Haydarpa~aya giderken kar
~ISma c;rkan 2754 numarah otomobille 
c;arpi§mamak ic;in didonu lorm1~, ve yol 
kenarmda bulunan bir arabaya ~arpa -
rak yere di.i§mii§, gogsi.inden yaralan • 
ffil§tlr, 

---IHI ... IHI--
Tat diitiince ... 

Diin, Topkaprda oturan Orhan, Tah ~ 
sin, ~ehab ve Nedim adh <;ocuklar, ;=leh
remininde Beyaz1daga mahallesinde ka
le deliginden ic;eri girerlerken bir ta~ 
a~ag1 dii§mli~, Nedim ismindeki c;ocuk 
bacagmdan yaralanmJ§tlr. 

= 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone teraiti: { Tiirkiye Baric 
Y itin •tm 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 , 1450 ,. 
n~ ayhk 400 .. 800 ,. 
Bir ayhk 150 • Yoktur 



SON I-lABER LT~l.~ 

Ruslann Lehlere bir ihtan 
<;ek sinirindaki askerin 
geri ~ekilmesi istendi 

hiikiimeti tah,idabn Lehistana 
• 

Var~ova 

aid bir oldugu ve cevab vermek mec· 
bulunmadigi cevabtni verdi I' 

buriyetinde 

Hldlseler arastnda 

Bir rezalet karfiSJnda 
f'E5) elki bin defa yaziid•z U
~ mumi levhalarda, ilanlarda 

ilah.. goze ~arpan tiirk~e 
kaide ve tive rezaieti. 

Biiyiikadadaki okuyuculanmiz· 
dan birinin mektubunda bu rezale
tin yeni bir misalini daha goriiyo· 
ruz. Maden tarafmda foyle bir 
ilan: «Bu arsa uciz fiatla satilik
tir.» 

Boyle bir ilamn milli biinyemi
zi hangi noktalardan tehdid etti
gini bir kere claha soylememize lii
zum yoktur. Diinkii bafmakalesin
de, Yunus Nadi, bu davay1 en i~e-

(Ba~tara!t 1 inct sahtfede) gun hiikumet nezdinde yeni bir te~ebbus- rilek, en derin ve canh taraflarile 
2 _ Leh hiikumeti, kendisi tarafm • te bulunarak, Cekoslovakyadaki Leh ortaya serdi. Orada tiirk~enin e

dan akdedilen paktlann munderecatma ekalliyeti i~in Siidetlere miisavi hukuk hemmiyeti, gozoniinde, biitiin cep· 
tamamen vaktfttr. istiyen Leh notasma serian cevab veril • helerile dort doniiyordu. Bu hari· 

Maslahatgiizar ayni zamanda bu de • mesini taleb etmi~tir. kulade te,rihe katacagimiz tek hii-
mar§tan dolayt hayret izhan i~in de emir Hiikumet, kabine tebeddiilati dolayi- kiim yoktur. 
almt~tlr. Zira Leh - Sovyet hududunda sile istenilen cevabm derhal verilemiye • Okuyucumuzun laze fakat bey-
Lehistan tarafmdan hi~bir hususi tedbir cegini sefire bildirmi~tir. lik misali iistiinde kalahm. Ameli 
ittihaz edi~mi~ degildir. Macaristan Slovakyayr da ilhak 1 k 

Polonya ordusu hududda sorgu tudur: Ne yapma lYIZ i ba-
etmek istiyor z• Tiirk vatandatlarl ucuz yerine 

toplanryor Londra 23 (Hususi) - Royter a • I k • 'l'L d Sayzin 23 (a.a.) - Beynelmilel vazi- uciz ve sah 1 yerme salt lR eme-
J.ansmm Pe~te muhabirine gore, Macar · I h I bunu umuma levh I Yet dolaylsile Polonya manevralann_m so- stn er, e e a ar· 
hu .. kumeti aca vgtdaki mutalebatta bulun - d 'I" 1 d t k t k nunda yaptlrnas1 mukarrer olan gec;td res- " a ve 1 an ar a e rar e me ten 
maktad1r: k • • 1 ? minin icrasmdan sarfmazar edilmi§tir. k k I ~e msm er • 

1 - Macarlarla mes fin mmta a ann Zannolunduguna gore kttaat, hudud iize- M . d . 0~ ~are var: 
k d hila kaytd ve ~art acaristana 1a est, , 

rinde bir noktaya gitmekte ve o no ta a '1 I k h I' · 1. Bu kaide ve •ive rezaletini 
d 2 - Riiten er e mes un ava mm T 

diindenberi kttaat ve miihimmat tah§i e- Macaristana ilhakt, yapanlar1 sozle ve yaz1 ile utandir-
dilmektedir. Sayzin Silezya'smm biiliin ~e- k 

I l b. b 3 - !dari muhtariyet verilmek &artile ma ' 
hirlerinde duvarlara ast mt§ 0 an lr e- 2. Tu"rk di'l1' ku''ltiiriinu·· yaymak, 

k I k S.l Slovak mmtakalarm Macaristana ilha • 
Yannamede «Ce os o.va ya I ezyast.nm 3 K 

I d I k • anun. ana vatana riicuu saah c;a ml§hr» em - 1. 
mektedir. Be]graddan bildirildigine gore, Ba~ - Bu ~arelerden birincisine, biitiin 

Lehistanda niimayi,ler vekil Stoyadinovi~ bugiin Macar eldsini Tiirk miinevverleri ve gazeteleri, 
Londra 23 (Hususi) _ Var§oVa • kabul etm1~tir. Alman ajans1 Yugoslav· ~eyrek aSirdanberi, tek ses haHn

dan bildirildigine gore, Var§ovada iki yanm Macaristan aleyhine herhangi bir de bafvurmaktad~rlar. Netice iki 
yiiz bin ki§inin i§tirakile Cekoslovakya miidahalede bulunmtyacagma dair te • kelimeliktir: Faydas1 yok. 
aleyhine niimayi~ler yaptlm1~hr. Niima • minat verdigini haber vermektedir. Bu ~arelerden ikincisine de bat· 
yi§~iler Leh ekalliyetinin derhal kurla • StoyadinorJit;, Macar el~isile vurulmarnif degildir. Azhk mek-
nlmasmt, Lehlilerle meskun mmtakalann goruflii teblerinde tiirk~e dersleri, Latin 
Lehistana ilhakmt istemi&lerdir. Belgrad 23 (a.a.) - Ba~vekil Stoya- harflerinin tiirk~e netriyah gayri-

uhlilerle meskun olan mmtakalarda dinovic;. diin Macaristanm Belgrad elc;isi miislimler arasmda da yaymasi, 
da bugiin bazt hadiseler olmu§tur. T e - Kont Bakac ile Bulgaristamn Bel grad el- kiiltiir yolunda ablan biiyiik adim· 
§en'de, Lehliler, Cek polisine taarruz et- ~isi !van Popof'u kabul etmi§tir. lard1r. Bu tesirlere ne derece kuv-
mi~Ier, bu yiizden c;arpt~malar olmu~tur. Macaristan da askeri tedbirler vet verirsek verelim, tiirk~e reza-

Var§ova 23 (a.a.) - Sieszyn Stlez-
yasmm Polonyaya ilhakt Iehinde diin on alryor letinin oniine eu afagi elli seneden 
binlerce ki§i sokaklarda niimayi§ yapml§- Londra 23 (Geceyansmdan sonra) - evvel ge~emeyiz. Elli sene, hergiin 
lard1r. Pe~te' den bildirildigine gore, bilumumu i- bu millet, karttsma ~Ikacak levha-

Lehistan Prag'r stktfltrtyor zinli zabit ve asker bu gece derhal vazi - larda ve itanlardaki five ve kaide 
Prag 23 (Hususi) - Leh sefiri, bu- feleri ba§lna donmek emrini almt§lardu. _ bozukluguna sinirlenip duracaktti. 
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TimeS' e gore ettiremiyoruz. Belki de bunun ka-
Amerikadaki kas1rga- bul edilmesinde bizim muharrir 

Franko, ordusundan 
goniilliileri ~1karmak 

istiyormu!1 
Londra 23 (a.a.) - ispanya hi.iku

metinin, ordusundan ecnebi muharibleri 
~tkarmak hususundaki karan ha~kt~da te~: 
sirlerde bulunan Times gazetesl dtyor kt. 

«Bu karar herhalde siyasi bir maksadla 
verilmi§tir. Bununla beraber ispan~a hu
kumetinin bundan maddi ve manevt men
faatler ~1karmag1 iimid etmesi bu. karanm 
kabul etmemek i!;in bir sebeb te§k~l etmez. 
Bilinmesi ]aztm olan §ey, F~anko~~un in
giliz plamna itiraz edip .e~mtyeceg~ mese
lesidir. Burgos hiikumetmm ~oktal naza
rmi tadil edecegini i.imid edehm. !spanya
ya <<goniillii» gonderen veya tebeasmdan 
b. k mtntn ispanya yanrnadasmda c;ar -

IT IS kA I . b 
rni.isaade eden hii umet enn u pt§masma . w d 

k I bitip tiikenmtyen bogu§ma an u-an 1 ve k .... 1 kt 
sanmaga ba§ladtklan a<;I c;a goru me e • 

dir. . d" .. 
Bununla beraber milli hays.tyet .. u§y· 

celerile bazt ecnebi kuvvetlen henuz s
panyada btraktlmaktadir. iyi hir vatadn -
perver alan Franko ecnebiler tara fm an 
yaptlan yardtm1 siy~si ve ikttsadi saha • 
larda pek pahaltya mal olan imtiyazlarla 
odemekten imtina etmi§tir. 

Franko, vatanda§lanmn biiyiik bir k1s· 
mmm ecnebi goniilliilerinin ispanyada bu
lunmasmt istemediklerini pekala bilrnekte
dir. 

Esasen Burgos, ecnebi muhariblerinin 
gitmesinin kendisine miithi§ siyasi ve rna
nevi menfaatler temin edecegine kanidir. 

Bun dan ha§ka Franko, tecriibeli ve iyi 
tec;hizath miiteaddid_ ~r?u.Jar~. maliktir. 
Bunlar, ihtimal kendiSlm lng1hz planma 
rni.iteallik itirazlanm yeniden gozden ge
~irmege sevkedebilecek olan amillerdir.» 

Times, netice olarak, §oyle diyor: 
«Ecnebi goniilliilerin hareketini tacil e

debilecek olan her tedbir lspanyada do
gii§en iki muharib tarafm pek §iddetli olan 
savletlerini azaltmtyacaktJr, fakat bugiin
kii tshrab ve i§tibah devrinde beynelmile) 
vaziyetteki gerginligin sebeblerinden birini 
ortadan kald1rmt§ olacakttr.» 

Mtstr Harbiye Naztrt 
Londradan ayrddt 

Londra 23 (Hususi) - On be~ giin • 
denberi !ngiliz hiikumetinin misafiri 
bulunan Mtstr Harbiye NaZln Hasan 
Sabri Pa§a bugiin memleketine hareket 
etmi§tir. 

da 460 ki~i oldii masastndan kestiremedigimiz ba-
y z1 mahzurlar varchr. Pek miim· 

Londra 24 (Hususi) - Amerika k" un. 
sahillerini tahrib eden kas1rga ne-
ticesinde 460 ki§i olmii§, on bin a- 0 halde? 
ile yard1ma muhtac vaziyete du- 0 halde satilik ve uciz arsalarm 
9ar olmu§tur. Maddi zarar dort memleketinde bu felakete uzun 
milyon dolara balig olmu~tur. zaman daha katlanmak laz1m ge-

Nihavend 

ugrad1g1 

halkinin 

felaket 

Kardef iran milletinin 
matemine samimiyetle 

iftirak ettik 

Ankara 23 (a.a.) - franda Niha
vend halkmtn ugrad1g1 felaket munasebe
tile iki memleket hariciyeleri arasmda a§a· 
g1daki telgraflar taati olunmu§tur: 

Ekselans Aalam 
H ariciye N azm 

TAHRAN 
Nihavend halkmm ugradtgt felaketin 

aldtgt viis' atten fevkalade miiteessir ola-
rak, karde§ milletin ugradtgl mateme Cum
huriyet hukumetinin pek samimiyetle i§-
tirak ettigini arzeyler ve derin sempatile
rimin kabuliinii rica ederim. 

H ariciye V ekaleti vekili 
Siikrii Saracoglu 

Siikrii Saracoglu 
H ariciye V ekaleti vekili 

ANKARA 
Ugradtgtmlz elim felakete Tiirkiye hii

kumetinin samimi i§tirakinden pek c;ok mii-
tehassis olarak $ahin~ah hiikumeti, ekse
lansmlZ!n lutufkar delaletinizle Cumhuri
yet hukumetine d:rin ve candan te§ekkii
re beni memur elttt. 

Mohsen Rais 

Bahkesirdeki alaya merasim
le sancak verildi 

Bahkesir 23 (Hususi muhabirimiz -
den) - Bu gun burada bulunan piyade 
alaytmtza merasimle sancak verildi. Orge
neral Fahreddin Altay, Cumimriyet mey
damnda kalabahk bir halk kutlesi oniin
de sancagt kumandana bizzat teslim etti. 
Merasimden sonra yaptlan gec,.idresmi ~ok 
parlak oldu. 

liyor. 

Bir ~are daha gosterilebilir: Bu 
satilik ve uciz arsalar1 satm alma· 
mak. l~inde ~arp1k tiirk~e yazllan 
ve konutulan diikkana ayak atma· 
mak. Dili bozuk ticarete boykot. 

Betinci bir ~are daha goremiyo-
ruz. 

PEYAMI SAFA 

Miiltecilere yapda· 

cak yard1m meselesi 

Asamble politik 
yonu bir karar 

projesi kabul 

komis
sureti 
etti 

Cenevre 23 (a.a.) - Mi;)!'tler Cemi
yeti asamblesinin politik komisyonu bu -
gi.in ogleden sonra miiltecilere yaptlacak 
yardtm hakkmdaki karar sureti projesini 
kabul etmi§tir. 

Yugoslavya miilteci kabul tdemiyece
gini yazt ile bildirrni§tir. 

Norvec; delegesi, yaptlacak yardtmm 
muayyen bir smtfa munham kalmaytp si
yasi sebeplerden dolay1 rnemleketlerini 
terkedenlerin hepsine tatbik edilmesi icab 
edecegini bildirmi§tir. 

Danimarka ve isvec; delegesi N orvec; 
delegesinin miitaleasma i§tirak etmi§lerdir. 

Yunan Krah deniz 
manevralartnda 

Atina 23 (a.a.) - Kral, Korfuya git • 
mi§tir. Oradan manevralan takib et -
mek iizere gemiye binecek ve 30 eylul
d Atinaya avdet edecektir. 

PARiS BORSASI 
Paris 23 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 178,52, Nevyork 37,18, Briiksel 

628, Amsterdam 2002,25, Roma 195,80, 
Cenevre 841,12 1/2, kuqun 15,2,6, bak1r 
47,15 - 48, kalay 195,15, altm 144,06, gii
mii§ 19 3/16, ~inko 14,2,6. 

PRAG MEKTUBLARI: 

<;ekoslovak inhilalinin 
dahilden manzaralar1 

Prag seferber bir devlet merkezi halinde 
Hiikumetin nevmidane gayretleri- Sosyal demok
rasinin orta Avrupadaki son kalesi dii,mek iizere 

• Alman hududu iizerinde Siidet mmtakasmm, halk Almanyaya 
iltica ettikten sonra bir manzaras1 

Praha, 21 eylUl cak, «Londra kararlari tatbikatinin bu 
(:ekoslovakyanm ba§tnda patltyan hr- muzakerelerle birlikte miitalea edilmesi

tma ne miithi§ bir suratle ilerledi! ingil- ni» istemegi de unutmad1. Bu ihtiraz kay· 
tere Ba§vekilinin Berchtesgaden seyaha- dmdan maksad, vakit kazanmak, pazar
ti, uzun bir miilakat, arkasmdan donii§, hk etmek, bazt tavizat kopannakttr. Hal
Londra ic;timal ve ittihaz edilen suratli buki, obiir taraf Slk!§tlnyor. Alman mat
kararlar, bu kararlann Cek hukUmetine buatl, ne yaptlacaksa derhal yaptlmast 
tebligi ve <;;ek hukfunetinin, prensip itiba- liizumunu bagua bagtra tekrar ediyor. 
rile verdigi karar, biitiin bunlar, nagihani Anla§tlan, Berchtesgaden miilakatmda 
bir futmamn her§eyi birbirine katarak o- Hitler bu meselenin sulhan halli i~in 
niine gec;en §eyleri bir tarafa siiriikleyip miistaceliyet karanm §art ko§IDU§ olacak 
gotiirmesi kabilinden bir siiratle inki§af ve Londra i~tima1 da bu ~arb kabul etmi§ 
etti. F akat, hadiseler bun dan ibaret de bulunacak ki <;ekoslovakyaya yaptlan 
kalmad1. Bir taraftan Slovaklar muhtari- tebligat da, sanki bir iiltimatom imi§ gibi, 
yet istemekte mar ediyorlar; obiir taraf- miistacel cevab kaydile yaptlmt§br. Pra
tan Lehistan ve Macaristan da harekete ha hukumetinin, teklifleri prensip halinde 
ge~tiler. (:ek hududunun Lehler ve Ma- kabul ettigi cevabtm vermi§ olmast da 
carlarla meskun olan klSlmlannda ve hu- bundan ileri gelir. 
dudun her iki tarafmda ani bir hareket Hiikumet bugun bu tebligah yapar -
ba~gosterdi. Lehler de, Macarlar da, Sii- ken, radyolarla, gazetelerle, devlet adam
detlere verilen haklann kendilerine de ve- Ian agzile ve her nevi halk te§kilatma 
rilmesini istemegi kararla§ttrd1lar, verilme- yaphgl tebligatla, halktan yalmz §Unu is· 
digi takdirde de miicadeleye giri§ecekleri- tiyor: Siikunet ve asayi§; itidal ve vakar. 
ni ilan ettiler. Lehistana ve Macaristar.a Ceklere bu esas dahilinde hitab ediyor; 
muhaceret hareket1eri ba§gosterdi. Hu - Almanlara ayni §eyi soyliiyor. diier ekal
dudlann her iki tarafmda ~u dakikada liyetlere hep ayni fikri tekrarl1yor. <;ek 
buyiik ni.imayi~ler yapthyor. Budape§te - radyosu diindenberi ilk defa olarak al • 
den gelen haberler, Macaristanda heye- manca soylemege ve Alman dilile Alman 
camn pek ileri gitmi§ oldugunu gosteriyor. halkma hitaba ba§ladt. <;eklere hitab e
Macar nasyonalistleri, Alman ve halyan derken «rnerak etmeyiniz, devletin em
sefarethaneleri onunde buyuk numayi§ler niyetini Zaman aJtma aJdumak i~in her 
yaparak Fuhrer ve Du~e'ye Macarhgm §ey yapilacakhr~» diyor ve onlardan yal· 
minnettarltklanm bildiriyorlar, obur ta - mz slikun ve itidal istiyor. Bunun gibi 
rafta Leh matbuah da tehdidkar bir dil- Almanlara ve biitlin ekalliyetl.ere miira
le <:ekoslovakyaya kar§l ate§ piiski.irii • caat ederken de «sizin butun milli hak • 
yor. lanmz verilecektir, merak etmeyiniz, sii

kun ic;inde, halen cereyan etmekte olan 
miizakereleri bekleyiniz, yaztkhr, kan 
dokiilmesin !» diyor. Biraz daha dogu§
me olursa biitiin Cekoslovakya varhgmm 
tehlikeye girmesi ihtimali bulundugunu 
goren hiikumet, buna mani olmak ic;in her 
vareye ba§vuruyor ve bilhassa Cek halkt
m fedakarltga sevkediyor. 

Siyasi hadisele 

Tiirkiyede 

Nakliyat sigortalari 
harb rizikolar1 
Avrupa siyasi ahvalinin giinde 

kart§Ik bir ~ekil almas1 diinya iktts 
Ieri iizerinde safha safha tesir yap 
hali kalmamaktad1r. 

Bu yiizden nakliyat sigortalannd 
rizikolan tereffii etmi§tir. Her an v 
Ie alakadar olarak tahavvUI eden b 
kolar, §imdilik Akdeniz ve Karade 
manlan ic;in yuzde iki ve daha teh 
yakm mmtakalar i~in yiizde be§tir. 
kiye dahilinde herhangi bir Iimand 
ger limana nakliyat i($in sigorta pay 
de ondur. 

~--------------
Avrupan1n g~irdi"' 

biiyiik kriz 
[B~makalecten r%e 

hala di.izelmi§ degildir. Ba§langt 
tehlikeli ihtimaller hala oldugu gi 
ruyorlar. Hala f1rhna bulutlannt 
mak kismet olamadt. 

Ytldmm h1zile birbirini kovahya 
diselerin arkasmdan, dilimi.z bir 
ko~maga ~h~akta fayda aram1y 
Davayt, toplu olarak yiiksekten ku§ 
seyretmek daha dogrudur. Bazt p" 
teferruatl goremesek bile ana hatlan 
betmemi§ oluruz. 

'*** (:ekoslovakyarun sun'i oir devie 
dugunu biliyoruz. Vucuddeki ya 
bir cisim gibi bu sun'i varhgm da 
A vrupa uzviyetini rahatstz edece 
guniin birinde cerrahi miidahale is 
bir ~than halinde patlak verecegi m 
kakb. !§te o giin geldi ve ~atb. 

Fa kat ameliyat, Oy-le zannedildigt 
ku~iik b1r ~izgi ile ge~i§tirilecek 
basit ve kolay degildir. Gozonunde 
maga mecbur oldugumuz noktalar, 
lenin kan~tkhgl hakkmda olduk~a d 
bir fikir verebilirler: 

1) 1919 adamlari • bilhassa Cle 
ceau ve Lloyd Georges· milJiyetler 
sipini cidden hie nazan dikkate alm 
Iard1r. Bunlar, adeta milletlerle 
edercesine bir tak1m insan kalabah 
m bir araya toplamt~lar, harita iize 
baz1 ~izgiler ~izerek: 

- hte Cekoslovakya I 
. Demi~Ierdir. 

Bu devletin hikmeti viicudii, i~;ind 
~tyan ktitlelerin expression'u olmakta 
yade, Almanyanm ba§mda bir nevi 
~ilik etmekti. 

2) Almanya, kendi haklanm ister 
diger ekalliyetlerin de seslerini yiiks 
cekleri gayet tabii idi. Cekoslovak 
biiyiik bir Avrupa davas1 haline ge 
ba~hca sebebler~n biri de budur. 

3) Almanya, Si.idetler meseles 
tatmin edilmi~ olmakla: 

- Bu bana kafidir. Simdi lngili 
Franstz politikasmt destekliyebilirim. <:ekoslovakya ii<; cepheden birden hem 

siyasetin, hem de halkm hi.icumuna ma
ruz bulunuyor. Siidetler, akm ~ akm Al
manyaya gec;iyorlar ve bunlann eli silah 
tutanlan silahlanarak icabmda Cekoslo
vakyay1 i§gal edeccgini bildiren Alman -
yanm ilk hi.icum ktt'alanm viicude getiri
yorlar. Heniiz bu tarzda hareket Macar 
ve Leh hududuna sirayet etmi§ degildir. 
Fa kat, Cek hiikumeti bu taraflardan da 
ayni hareketi bekledigi ic;in hummah bir 
tarzda askeri tedbirler almaga ~alt§tyor. 
Seferberlik ilan edilmi§ olmamakla hera
her Praha, tam manasile seferber bir 
devletin merkezi manzarasmt iktisab etti. 
Her tarafta askeri hareketler gaze ~ar • 
p1yor ve her istikamette askeri trenler ha
reket ediyor. Sansiir son §iddetini goste
riyor. Halk arasmdaki heyecan ve tela§· 
lar da artlk azami haddini bulmu§tur. 

Diyemez. Buna, hem davastmn h 
kt esaslan, hem de siyasetinin ana ha 
mani te§kil eder. Almanyanm ku 
Cekoslovakyada ekalliyet davas1 g" 

devletlerle beraber yiirumesine bagh 
Ve Hitler, Macaristanla Lehistam 
meselede kat'iyyen yaln1z buakmtya 

*** 't If. 

Bilhassa tela§ta olanlar Y ahudilerdir. 
Bunlar sade Siidet mmtakalannda degil, 
geri mmtakalarmda da tela§ ic;inde bulu
nuyorlar. Siidet mmtakalarmdan kafile 
kafile ve hemen hepsi de peri§an bir hal
de buraya dogru hicret ediyorlar. F akat, 
artlk buradakilNini de i.imidsizlik istila 
etmi§tir, bunlar da alelacele, yiikte hafif, 
pahada agtr, her neleri varsa ahp hudud 
haricine !;tkmak istiyorlar. «Geliyor I Al
manya geliyor !>> korkusu kar§tsmda, ~a~
gayl sevmiyen Y ahudilik tiril tiril htn
yor! Ka!;lp gelenler Siidet mmtakalann
da Y ahudi rnagazalanmn Naziler tara
fmdan tahrib edildigini, Siidet Almanla
rmm yalmz Y ahudilere degil, Ceklere 
ve Henlein'in emrini dinlemiyen Alman 
demokrallarma hiicum · ettiklerini anlatt
yorlar. 

**.y. 
Cek hiikt.neti de bu vaziyet kar§tsm

da §a§trrnt§hr. Biitiin gayretile siyasi bir 
manevra yap1p i§i ~avsaklamaga, vakit 
kazanmaga ~ah§tyor. Londra kararlan ii-
zerine buraya yaptlan teklife verdigi ce
vabda, Cek hiikumeti teklifleri prensip 
itibarile kabul ettigini resmen ilan etti. 
Ancak bu ilam yaparken araya «Cekos
lovakyamn emniyetini zaman altma ala
cak ~artlarm temini ic;in beynelmilel mu
zakerelerin a~llmasmt». da istedi ye an-

Halk arasmda en ($Ok heyecan goste- 4) Buglinkii Cekoslovakya devlet 
ren, hiikumeti mukavemete, halkt nasyo- Clemenceau ve Lloyd Georges tara 
nalizme sevkeden unsur, sosyal demokrat- dan keyfi bir §ekilde kurulmu§ ol 
lardtr. i~lerinde hayli miihim miktarda Cek rnilletinin gayrimevcud bulund 
Y ahudi bulunan <;;ek sosyal demokrasisi, na dela.Iet etmez. Ortada kalbi isti 
kopan ftrtmanm sade Cekoslovakyanm a§kile ~arpan, tarih ve kiilrur sahib;, 
bazt topraklanm koparmakla kalmaytp milyon niifuslu bir millet vard1r. T a 
bu memleketi elinde tutan qiitiin sosyal miyeti miilkiyesi biiyiik devletler tara 
demokrasi rejimini dahi baltaltyacagmt dan temin edilmi~ bulunan Cek mill 
bildigi ic;in en c;ok tela~ ve hiddet gosteren bugiin feda edildigi takdirde oliime m 
unsur da budur. Almanyayt terkedip bu- kum edilmi§ -olacakbr. 
raya gelmi§ olan Alman sosyal demokrat- Goriiyoruz ki Avrupa..J yi.ireginde 
Jan da bunlan mulernadiyen Hitler ve lak veren ~1ban yiizlinden buyuk bir 
Almanya aleyhine ahrik ediyorlar. Bun- gec;iriyor. Omriinde ilk defa tayyar 
lar pekala hissediyorlar ki sosyal de~ok- binen Chamberlain, Almanyaya yap 
rasinin Orta Avrupada en son kalest o- hava seyahatini, yalmz sulh uihunda 
Jan Cekoslovakya dii~mek iizeredir. AI- Jamlmt§ bir fedakarhk degil de, ayni 
manya <;;ekoslovakyanm ya tamamen manda selefi Lloyd Georges'un hat 
gayrisiyasi bir devlet olmastm isti~.ec~k. nm tashih ic;in uzerine yuklenmi~ bir 
yahud da Praha'da Almanya reJtmme zife telakki etmezse.a bu gorii~meler 
di.i•man bir hi.ikumet oturrnasma razt olmi- miispet bir netice kazanmak ihtimal 
ya~akhr. <;;ek sosyal demokrasisinin bu - azaltr. 
tiin gayreti de halen bu iki ihtimalden hi- Ciinki.i, arbk pazarhk devri gec;mi~ 
rinin tahakkuk etmesine mani olacak bir Ve vaktile i~lenen hatalar nisbetinde 
yol bulmaga matuftur. Bununla beraber dakarhga katlamlmazsa tehlikeyi atl 
Cumhurreisi Dr. Bene§'in siyasi vaziyeti mak imkanslzdtr. NADIR NA 
gUn den giine mu~kiille~mekte ve istifast- - ••• 
nm yakm oldugu hakkmdaki §ayialar ~o- Bir haftada yakalanan ka 
galmaktadtr. ~-k~1lar ve ka~ak e§ya 

Halk arasmda Fransa siyasetine kar- Ar.lcara 23 (a.a.) - Gec;en bir h 
§t gosterilen ho§nudsuzluk da iki giinden- ta i~inde gi.imriik muhafaza le§kilati, 
beri bilhassa artmi§hr. Londra kararlan m1~ yedi ka~ak~I, yedi yiiz altmt§ do' 
gelinciye kadar, burada herkes Fransamn kil·• giimri.ik kac;ag1, on ii~ kilo inhisar 
son dakikada kat'i ve enerjik bir vaziyet c;ag1, altmt§ Turk liras1, yedi aded al 
alacagt hakkmda kuvvetli iimidler besli- s-tat, iki silah, yirmi dort mermi ile yir 
yordu. Londra kararlan geldikten sonra ttac;akc;1 hayvam ele gec;irmi§tir. 
arttk umid kalmadt. Her nekadar bu ka-
rarlann nelerden ibaret oldugu tamamen 
gizli tutuluyorsa da hukfimetin aldtgt nev· 
midane tav1r, bu hususta kimsede §Uphe 
btrakmtyor ve herkes bu kararlann hic;
bir zaman beklenilmi§ ohmyan rnaddele-

ri ihtiva ettigini pek iyi anl1yor. Fran 
aleyhinde k ndisini gosteren bu ce.~l 
o kadar kuvvetlidir ki uzun bir rnu 
i~in F ransa siyaseti (:ekoslovaba 
mii§tiir, denilebilir. 



i hiklye lki eski arkada~ride Celill J 
G~ne k1z odaya ~rdigi zaman halin-1 . Gene k1z ae1 bir tebessiimle giiliimse- dine bakt1gm1 goriinee zar£1 yamna koy-

le b1r §a§kmhk, pen§anhk vard1. mi§ti: du: 
D1~anda yagmur yag1yordu. Oda lo§- - Hayu, dedi. Y anh§ anlama ve te- - Onu sonra da okuyabilirsin, dedi. 

u. F erdi, hava biraz serin oldugu i<;in, essii~~~~n ona duydugum ~!aka dan ileri Ben sana i<;inde ne yaz1h oldugunu soy
~iraz da lo§ odada ate§in kizil pmltismi g~ld1gm~ zannetme. Bu, bemm hayat1md~a liyeyim. F uad aramiZdaki eski dostlugu 
eyretmek zevkini tatmak hevesile §omi- h1r erkege, hem de yalm~ eamm sikJ!dJ~I arkada§hg1 bi!iyor. Bana, seni sevdigini, 
eyi yakhrmi§t. Robdo§ambnna san! - ve b~}.ka ~apacak b1r §eY-Im olmadigi ir;m _seninle evlenmek istedigini yazmi§, redde-
1§, ate§in kar§Ismda bir koltuga gomiil- verdtgim 1lk randevudur. . . . dilmekten korkarak sana bunu soyelmege 
ii~ oturuyordu. Durdu, F erd1ye, onun kendisim an - eesaret edemiyormu§. Seninle bu mese-
Gene k1z onun yerinden kalkmaga ha- hyaeagmdan §iipheli bir tav1rla ilave et- leyi konu§mami ve ikinizin birle§mesine 

!flandigml gori.ince elile bir i§aret yapt1 ti: tavassut etmemi rica ediyor. Herbal de 
e yorgun, kmk bir sesle: - Bilmem, ugrad1g1m inkisan anh - §imdi onun randevusuna gelmeyi§inin im-

- Sakm kalkma I dedi. yabiliyor musun L Bu bir izzetinefis me- malden ileri gelmedigini, miihim bir ma-
Sonra derhal mantosunu, ~apkasim r;1- selesidir. Ni~in gelmedi? Verdigi rande- nii ~Iktigm1 anhyorsun degil mi";l 

anp bir tara fa att1. Kii<;iik bir tabureyi vuyu un\.)ttu mu? Oyle ise demek ben o- G enc k1z pencerenin yanmdan aynl-
le§in kenanna ~ekip onun kar§tsma otur- nun nazarmda hirb1r •ey deg~ilim. Belki A '7 Y mt§h. g1r ag1r ona yakla§arak yava§ ve 
lu. bir ba~kas1 olsa gelmedi ise gelmedi de- titrek bir sesle: 

Suzan, Ferdinin mekteb arkada§I idi. yip gec;erdi. Fakat ben bu yaradJh§ta de
ionra giizel bir tesadiifle Avrupaya git- gilim. Ei!mezsin. nas1l bir azab ir;inde -
ni§ler, yi.iksek tahsillerini de beraber yim. Senin hie; bo§ bulunarak yaphgtn 
•ap!m~lardi. Hatta bir arahk F erdi o - bir hareket i<;in sonradan ni<;in yapt1m di· 
LU sevdigini zannetmi§ti. Fa kat sonra ye pi§manhkla yamp tutu§tugun oldu mu? 
enc bir FranSIZ ktzma deli gibi a§lk i§te ben bu hal i~;indeyim . Evet, biraz tad
!mu§tU. Bu k1zla evlenmege de karar s1z ve azabh olmakla beraber dumdiiz pii
ermi~lerdi. !§te o mada bu menhus has- riizsi.iz gec;ip giden bir hayahm vard1. Bu 
ahk ba~gostermJ§ti. T edavi eden dok - budala yi.iziinden onu buland1rdtm. 
nlar kalbin bozuldugunu soylemi§lerdi. F erdinin alm ktr!§ml§, dudaklarmda 
\lt1, yedi ay bir hastanede kalmi§h. <;tk- miistehzi bir tebessiim belirmi§ti: 
g1 zaman zay1f, bitkin bir adamd1. Bi.i- - Belki de senin §U izzetinefis mese
·in iimidleri de mahvolmu§tu. Doktorlar lesine kan§an ba§ka §eyler de var, dedi. 
na evlenmeyi menetmi§lerdi. Daima isti- Mesela buplardan biri 28 ya§m.. Onun 
ithat etmesi, kendini hir; yormamast ve iyi bir koca olabileeegini unutmamak la
pk sakin bir hayat ge<;irmesi laz1mdJ. En z1m. Herhalde teklifini kabul ederken 
ii~:;i.ik bir heyecan hayatma mal olabi - bunu da dii§i.iniiyordun. Zannediyorum 
·rdi. F erdi, bunlan ogreninee sevdigi seni ofkelendiren daha r;ok iyi bir koca 
iranSJZ bzma Allaha Jsmarladlk bile de- kaybettigini dii§i.inmendir. 
eden i~i !StJrabdan zehir kesilmi§ bir Gene k1z, gozlerini hafif bir nefret bu-
~lde istanbula dondii. Hayatta kimse- luthyarak ona bakti: 

yoktu. Bu babadan kalma eve <;ekil- - Neden boyle ac1 ve mantJks1z ko-
ifi ve ken dine doktorlann tavsiye ettik- nU§Uyorsun I Beni kiracak §eyler soyledi-
·ri gibi bir hay at kurdu. Pek az sokaga gin in, farkmda mtsm? N e ise ki arllk al· 

tktyor, kimse ile gori.i§mi.iyor, tedavisile d1rd1g1m yok. Hastahgmdanberi boyle 
}3ra~arak yalmz ha§ma ya§Iyordu. 01dugunu biliyordum. 
t Ondan bir sene sonra Suzan tahsilini Gene adam arkasma yaslanmi§tl. Hep 
~-mal ederek donmii§, bir yerde c;ah§ma- oyle mi.istehzi ve aeJ bir §ekilde tebessiim 
a ba~lamJ§tl. Gene k1z s1k s1k bu eski ar- ederek konu§lU: 
da ma ugrar uzun zaman oturup onun- - Hakkm var. Hastalandigtmdan-
derdle~ irdi. Gene adamla ba§ka her- beri boyle oldum. \=iinki.i bu mel'un has

angi bir kiz arkada§ile oldugu kadar sa- tahk benim alemle olan alakamt kesti. 
timiydi. Ondan hir;bir §ey saklamazd1. ~ Artik eskisi gibi i~ hislerimi i~ime kapa-

F erdiyi biitiin obi.ir arkada,laTJ ihmal k · tarak ve daima hariei dii§iinerek onu§ -
kmi~. unutmu§lardJ. l<;lerinde en vefa - mag a ne liizum var? Kimse ile bir alaca
urlan Suzan c;tkmJ~tJ. Gene klz her za- gJm, vereeegim kaldJ ml? Oliim daima 

1
1an «seninle biz eski arkada§IZ» der ve 1 k 

r undan iftihar duydugunu soylerdi. Za- cmzunun ba§mda dola§lTken riyakar 1 
yapmak pek gi.ili.inc bir~ey. Neyse §imdi 

·n Avrupada beraberken de Ferdi Fran- 1 sozii pek uzatmadan gene seni.n mese e-
z kmna a~lk olunea derdini ona a~ffil§, d b h · ne gelelim, ~u sevgili avukatm an a se· 
ndan teselli, te§vik gormii§tii. Hastah- · 

- Sa hi mi soyliiyorsun! dedi. 
Gene adam, halsizee ba~m1 arkasma 

b1rakt1 ve gozlerini a<;lp kap1yarak: 
- Evet, dedi, dogruyu soyliiyorum. 

Baki~lanndan bunu neden gelir gelmez 
soylemedin demek istedigini anhyorum .. 
Arhk sana her§eyi itirafm zamamd1r zan
nederim. Ben, belki bu mektubu sana hie; 
vermiyecektim. 0, iki haftad1r bende ve 
iki haftadu sakhyorum. Zavalh Fuad 
eger bugiin randevuya gelebilseydi. Her
halde senden bo~ yere bir cevab bekliye
cekti. Beni dinle, istemiyerek bile olsa 
biliyorsun ki ben daima sana fenahk et· 
mekten ba§ka bir§ey yapmad1m. 0 Fran· 
s1z klZlna kap1larak sana tam timid ver
digim bir mada uzakla§mam da gi.izel bir 
hareket degildi. Ama bu seferki fenahg1 
bile bile yapacaktlm. Fa kat <;abuk ken
dime geldim. Seni kaybetmekten korku
yordum. Sen kinsizsin ve yahud bana 
derinden baglanmamJ§ olaeaksm. Fran
sJz k1zmt sevdigim zaman beni <;abuk af
fettin. Y almz arkada§, dost kalmamtzda 
bir beis gormedin.Fakat dinle, ben zannet
tigin gibi daima iki eski arkada§ vaziyetin
de kalmad1k. 0 vak'adan ve hastahgJm
dan sonra sen bana her zaman oldugu gi
bi hi<;bir §ey soylemedin. F akat muhak
kak ki arhk yalmz iyi bir arkada§tan ba§· 
ka bir §CY olamJyacagimiZl dii§iindi.in. 
Halbuki ben, hele hastahktan sonra .. 
Ne ise §imdi bunlar bo§ laf .. Yalmz mu
hakkak ki eskisi gibi s1hhatte olsam §U Fu
ada seni kolay kolay kapttrmazd1m. 

Birdenbire dogruldu. $akaklanndan 
terler damhyordu. Elini gogsiine gotii -
rerek bir mi.iddet iki bi.ikli.im olup dur -
du. Sonra dogruldu ve eni bir ol k 
ald1. Y amnda duran mektubu tekrar a
bp gene ktza uzatarak: 

·R-ADYO 
( Bu ak,amki program) 

Maceralarla dolu bir hayat ANKARA: 
13,30 kan~nk pla.k ne~riyat1 ; 13,50 plak

la Turk muslkisi ve halk .~arktlan ... 14,15 
ajans haberler'l. - 18,30 plakla. da.w musikl
si - 19,15 Tiirk muslkisl ve halk ~arkllan 
(Sal!haddin) - 20 saat ayari ve arabca. 
nel;!riyat - 20,15 TiiTk musikisi ve halk §ar· 
kl.lar1 (Muza!fer il.kar ve Semahatl • 21 
~an pHiklari - 21,15 stiidyo salon orkestra.
st - 22 ajans haberleri ve hava raporu -
22,15 yarmlq program ve son. 

Aslen 
Eddy 

ingiliz olan giizel sesli artist Nelson 
olabilmek i~in 

germi,tir 
muvaffak san'abnda 

sonsuz mii,kiillere 
Holivud' dan yaz1hyor: 
Jeannette Mac Donald'la birlikte ~e

virdigi «Marietta» filmile sade Ameri -
kada degil, bi.iti.in di.inyada $Ohret kaza
nan Nelson Eddy'n.in bu muvaffakiyeti 
tabiatile miikafatstz kalmadJ. «Mayts 
geeesi», «Ha$metpenah gizli dans edi -
yor !», «Senorita» kordelalan ilk eserini 
takib etti. 

Nelson Eddy bugiin Holivud'un en 
el i.izerinde tutulan artisti olduktan maa • 
da, mi.isaid zamanlannda gerek sahnede 
gerekse radyoda k1ymettar konserleri c;ok 
dinlenen bir san' atkardu. Fa kat zannet
memelidir ki bu mevkii kolayea kazan -
ml$hr. Haytr .. Neslon san'atkarhk ha -
yatmda ve gencliginde saylstz mi.i$kiiller· 
le kar~Jla~mi$ ve birc;ok maceralar ge~ir
mi$tir. 

Eddy'ler siilalesi aslen lngilizdir. U.
kin iki yi.iz senedir Amerikada yerle§mi§· 
lerdir. Bir k1sm1 Filedelfiya'ya p;elmi$ler, 
diger k1sm1 Massashusette mlistemleke -
sinde c;ah~m1§lard1r. Kimisi ticaret i~le -
rinde, kimisi de sanayi i~lerinde miimtaz 
~ahsiyetler s1rasma ge<;mi~lerdir. !~;lerinde 
fmne1 olanlar, pastae1 diikkant ac;anlar, 
c;if~ilik edenler, bahkr;thga siiluk eyli -
yenler de olmu~lardtr. 

Y alntz ecdadmdan William Darius 
Eddy f1tratm kendisine bah~ttigi giizel 
bir ses neticesi musikiye heves etmi~tir. 
Bu Nelson'un bi.iyi.ik babastd!r. Oglunu 
lsabel isminde me~hur bir §arkJcJ ile ev
lendirmi~. onlarm izdivaemdan Nelson 
diinyaya gelmi$tir. 

Nelson kii~ukliigi.inde doktorluga he -
ves etmi§se de veraset suretile sahib oldu
gu giizel sesi amtor olarak «kilise koro
lan» nda c;ah§masma sebebiyet vermi~. 
sonra da mektebde verilen bir temsilde 
$ark1e1 roliinii deruhde etmi§tir. ArtJk 
Nelson'un meslegi taayyiin etmi~ gibi go
riindiigu bir mada babasJ nedense oglu
nun $ark1e1 olmas1m ho~ gormedigini ka~-
Jyetle bildirtni&t!r. · 1 

0 vakit on altJ ya~inda bulunan Nel• 
son ik1 sene daha sabrederek ru~d ya~m1 

gogiis 

Nelson Eddy Elacnor Powell'le birlikte 
«Ha1jmetpenah gizli dans ediyor!» 

_ film.inde 
idrak ettigi z.aman pek sevdigi meslege 
siiluk etmek iizere babasmi oyalamaga 
ba~lami§lJr. Mektebe devam eder gibi 
goriinerek gizli gizli musiki ile ugra~mak· 
tan geri kalmami§tJr. 

Bir arahk amcas1 Clark'm yanma git
mi~ ve babasma anlatamad1g1 derdlerini 
ona dokmii§tiir. Clark amea Nelson'u 
hakh bulmu§, fakat ayni zamanda deli
kanhya da babasmm hatmn1 k!Tmamasl
m, biraz daha sabretmesini tavsiye et -
mi$tir. 

Fakat Nelson'un hayatmdaki asil mii~
kiil safha rii§di.inii idrak ettikten sonra 
meydana <;tkmJ§tJT. Sarktcihk onun kar -
mm doyurmuyor, babasJ muavenet etmi
yor, o da kab banka memurlugu, kah ga
zete muhasibligi, kah magaza kasadarhg1 
ederek ekmegini kazanmak mecburiyetin
de kahyordu. Nelson tam on sene boyle 

Y abanc1 merkezlerden ( orta 
dalga) mUntehab par~alar 

Operalar 
21,15 Paris (Eifel): Werther. 
23 Paris: L'Arleslenne. 

Operetler 

21,35 Prag: Qek operetJ.erinden par!(a • 
lar. 

22,25 Paris (P. T. T.l: Yen! operetler. 
Biiyiik konserler 

21 Briiksel: Valan. konseri. 
21,20 Londra: Rahmanlno!. 
.2.2 Strazburg: Smetana (Grieg). 
22,30 Polonya istasyonlan: Klasik m\in-

tehab par!(alar, 
Oda musikileri 

19,30 Paris: Qocuk _,arkJlari. 
20 Var§ova: Fllit konser!. 
20,30 Hamburg: Halk ~rkilarJ. 
21 Paris (Eifel) : Qelo konserl. 

Askeri bandolar 

21 Almanya: Biiti.in istasyonlarda as
keri bando. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~ehr!mizin muhtelif semtlerln

de ~lk bulunacak nobet!(i eczaneler §Un4 

lardtr: 
istanbul ciheti: 
Eminoniinde (Mehmed Kaz1ml, Alem • 

darda. (Arif Ne~t), K!i<;iikpazarda (Hikmet 
Ce;rnill, Kumkap!da (A.sador), §ehzadeba
~mda. .CUniversite), Karaglimriikte (Ke • 
mall, AJksarayda <§ere!), Fenerde (EmU -
Y?-dO, Samatyada (Rtdvanl, Baktr1wyde 
(Lstepan), §ehremininde (Hamdil, Eyiib
de (Hikmet Atlamaz) eczaneleri. 
Beyo~lu ciheti: 
istlklil.l caddesinde (Dellasuda), Asmeh

mes<;idde (Kinyol!), ~~11 HaHI.sk§.rgazl 
caddesinde (Astml, istiklal caddestnde 
(Limonclyan), Karakoyde (Hiiseyin Htis -
niil, Kas1mpa§ada (Vasif), Hahc1oglunda 
(Barbud), Ortakoy; Arnavudkoy, Bebek ee
zanelerl. 

Kadikoy 80gtidlii~e$mede (Osman Hulft
si), Biiyiikadada (Halk). Heybelide ('r~ -
na§), Uskiidarda <Selimiye), Be~kta!Jta 
(Siileyman Receb), Beykoz, Pa§abah!(Q. A. 
Hisar eczaneleri. 

iki eepheli c;ah~tJktan sonrad1r ki opera -
larda ve operetlerde miihimee roller der
uhde etmege muvaffak olmu~. sonra da 
sinemaya intisab etmi~tir. hte bugiinkii 
Nelson bu ,ekil<le meydana <;tb·n~tJr. ( 
Soriu r~hata, 5ervete ve muvaffakiyete Te$ekki.irler . ) 
ula~~n l;Ok dikenli ve ~etin bir yol degil 
'' " • b 1 I! ' A ll h 

mil' 

c, esnasmda da ba~ucunda onu bulmu§· del~~ne ktz asabl bir hareketle kalklp 
1 ve nihayet §imdi de biitiin §ikayetlerini l- peneereye dogru gitmi§ti. DJ§arlSlm sey- - Haydi, §imdi a!, git, dedi. Y olda ~----• 

okursun. Hemen ona telefon et. Herhal- r Bugiin matinelerden itibaren 

Te§ekkiir - E;§im ve pederimiz Cer
rahp~a ·camii imamt ve hatibi Hac1 Ha
fiz Osman <;tktgilin ani olarak rahmeti 
rahmana kavu~mas1 dolayiSile kederi .. 
mize candan ~tirak eden biiyiiklerimi
ze, ahbablarimJza ve arkada~lanm1za 

ayr1 ayn te~ekkiire imkan bulamadtgt• 
mtzdan gazetenizin tavassutunu rica e-

"lblrla dinliyen gene o idi. rediyormu§ gibi yaparak cevab vermedi. 
8 Gene adam daha gene kll kap1dan gi
~r girmez onun halindeki gayritabiiligi F erdi ba§ml online igdi. Bir an di.i -
Hketmi§ti. Fa kat Suzan dikkat etsey- §iindii. Ba§ml kaldudJgJ zaman yiizi.i faz
i, onun da pek tabii bir halde olmad1gml Ia solgundu ve gerilmi§ti. l~eri dogru 
rkedebilirdi. F erdi onu dikkatle, her ka<;mJ§, iri bebekli s1yah gozleri ate§ gibi 

nmankinden ba~ka bir alaka ile si.iziiyor yamyordu'. Zoraki bir giili.i§le: 
e kendi kendine «acaba nesi var }» diye - Korkanm ofkeden aghyacaksm, 
i.i§i.iniiyordu. Gene k1z hareketsiz otu- dedi. Seni k1zdud1m, oyle mi? Fa kat ~im
lyordu. Yi.izi.i biraz solgundu. K1sa ke- di gonliinii alacagtm ve gi.ileeeksin. Affe
lmi~ kumral sac;lannm uclan yanaklanna dersin bir ~ey daha soylemegi unutuyor
ogru ta§1yordu. Ceni§ goz kapaklan dum. Y almz bir koea degil, bir sevgili de 
:ard1 ve §imdi ate§e dogru bakarak onla- kaybettin diye, meyussun belki ... 

indirmi§, bu suretle belki de gozlerini Gene k1z birdenbire donmii§tii. Ela 
J:ene adamdan kar;umak istemi§ti. gozleri hayretle biiyiiyerek: 
il Ferdi nihayet yerinde kJmJldiyarak - Bugiin nekadar tuhaf konu§uyor -
~almca pi.iri.izlii sesile: · sun! dedi. 
n - Sende bugi.in garib bir hal var, de- 0, tekrar gi_ildii ve sesini biraz yi.iksel-
Ji. terek devam etti: 
8.- 0 zaman Suzan .g?zleri~i ~ald~rd1. - Ne yapahm bugiin boyle konu§· 

.. oyu, ela gozbebeklenmn dennhklennde maktan ho§lamyorum. Hem sana c;ok tu
r afif nemli bir parlakhk vard1. Elini sar;- haf gori.inecek da~1a bir~ok §eyler soyli-
mndan gec;irip onlan arkaya dogru ata· yecegim.$imdi dinlc. Sen <;ok eskiden, ha

i)k: ni daha hastalanmadan evvel beni de bir 
~ - F ena, ~ok fena dedi. Belki butiin arahk F uad1 cldugu gibi sevmege kalk-
1lmriimce nic;in yaptlm diye pi§manhkla mi§l!n. Sonra ben bir ba§kasma a~Ik ol -
t•u§iinecegim bir hata yaptirO. dum, hastaland1m ve bu his sende oldii. 
e F erdi, hastahgm ineelttigi uzunca san Y almz temiz, iyi bir dostluk, vefakar bir 
Ci.iziinde iki siyah kahn c;izgi gibi duran arkadashk kald1. $imdi bu ikinci tecrii -
a§lanm kald!rdl. AlakasmJ gosteren bir bendir. , Bunun da muvaffakiyetsizlikle 

ctsle: neticelenmesinin senin i.izerinde yapacag1 

0 
- Y a, anlat bakahm, dedi. feci tesiri tahmin etmiyor degilim. Bunun-

~ Gene ktz i~ini <;ekti: Ia beraber tel as a li.izum yok. Meselenin 
a - $u avukat Fuadm bana olan ala- bu sefer mes'ud bu §ekilde neticelenece-
kas•ndan sana biraz bahsetmi§tim galiba. gine em1mm .. 
d Gene adam evvela hayretle dogrul - Gene k1z, "Jencereye yaslanm1~. hay· 
au. Sonra tabil haline avdet etti: retten, ~a~kmhktan ta§la~mi§ bir hal de 
b - Eh .. Sonra diye mmldand1. kmudamadan duruyordu. F erdi, elini 
li Gene k1z devam etti: robdo~ambnnm cebine soktu ve bir zarf 

- $imdiye kadar bana boyle alaka ~1kararak gene kiza uzath: 
~osteren bir~ok erkekler oldu. F akat hi~- - F uad randevusuna gelmemi~. fa-
ziri ho§uma gitmiyordu. $imdi 28 ya~m- kat bak, bana bir mektub gonderdi. 

de mii§kiil bir vaziyettedir. Kimbilir sana 
gelemedigi i<;in nekadar iiziili.iyordur. T e· 

Mill.i Slneni-ada 
lefonda seni duyar duymaz sevincinden M 
~1lgma donecegine eminim. Memnunum. e zarJ 
Son zamanda giizel dostlu,gumuzu leke-

Hind 
liyecek bir <;Ilgmhk yapmaktan Allah be- YE 

ni ~::edk1z mektubu bu sefer de alma- Mihracenin Gozdesi 
mJ§ti. Elini, riiya goriiyormu§ gibi alnm-
dan se~irdi. Sonra sidip eski yerine, ta- Turk~e soziU ve ~ark mUzikli bUyUk film, 2 devre 24 k1s1m 
bureye r;oker gibi oturdu. Yi.izi.i §imdi tekmlli birden. Hu feclakarhga raj!;men fiatlarda zam yoktur. 
geldigi zamandan c;ok daha solgundu ve il•••••••..i-i.il.llliiiiliiilii.iiililill.iliiiiiiilii._iii._iiiiiili.lllliilll..l 
heyecandan dudaklan titriyordu. 

Ba§mt online igerek: 
- Burada kahyorum, dedi. Beni sev

digini ~imdi aniataeagma daha evvel a~Ik
~a soylesen de olurdu. Hastasm diye bu
nu gizlemege li.izum yoktu. <;iinkii ben de 
seni yalmz eski bir arkada§Im oldugun 
ic;in degil, daima r;ok eskiden oldugu gi -

r Pangalb AKIN SiNEMASI ( Eski kurtulu~ ) -

~I§ mevsimine miistesna bir programla giriyor. 
Hat1ra•n dmma va~1yacak hir ~ahe;;er Her sahn esi bir heyecan ve deh§et 

MAVi TUNA DENiZ ATE~LER iCINDE 
BRiGiTTE HELM ·ROD SANDOR NOAH BERRI • HAZB:L TERRY 

bi ... 
Devam edemiyerek 

kapad1. 

Her (,)ar. amba 2,30 talebtoye CnmartPsi 1 - Pa7ar ll de Herkese 
Fiatlar 10 ve 15 kuru!;). Mat•nrler- Cumartesi l, Pazar 11 de 

1 -=~~==::~v;P~d~ig~e~r~g~u~·n~IP~r~2~~~0~rl~a~.~(~: e:. r~e~9~cl~a~2~~~· li~m~h~ir~d~e~, 11~::::::::~ el erini yi.iziine ~ 

Gene adamm yuzi.i birdenbire taka! -
Ius etmi~. rengi o!i.i gibi sararmi§h. Bu
nunla beraber giili.imsemege c;ah§lyor ve 
gozleri ~1lgm bit sevincle dolup ta§arak 
ona bakJyordu. Bir §ey soylemek, konu~
mak ister gibi dudaklanm oynath, muk· 
tedir olamad1. Yi.iziini.in hatlan gev§edi, 
gozleri kayd1 ve bir kiilc;e halinde koltu
ga C!orni.ildii. kald1. Pek ya•unds 

Tiirk~e Sozlii 
Y em Bir Hahkaha Tutam 

3 AHBAP 
~AVU!?LAR 

Egleniyor 
i P E K sinemasmda 

deriz. <;Iktgil ailesi 

( Yeni Eserler '\ 
------------------~ Varhk 

15 eylUl 938 tarihli 125 met saylSl, 
Ya§ar Nabi, Cemil Sena Ongun, Muam
mer Necib Arda, Ziya Osman Saba, Ru
§en E§ref tJnaydm, Hayri Rii~tii, Re§ad 
Cemal, Rifat Ilgaz, Beh~et Necati, N. 
ilhan Berkin makale, nesir, hikaye ve 
~iirlerile yunancadan ve rus~adan. ter
ciimelerle ~1km1~hr. 

Tepebat• 

GAR D EN 'inde 
BU AK,AM 

Biiyiik Frans1z y!.ldtzl 

DAUViA 
.rn~ §erefine 

BiRiNCi SUV ARE 
Piyanoda Bestekttr Jean Jal 
Me~hur Kirk's kumpanyasmm 

V nryete numaralar1 
Yar1n 17 de MATINE 

On be§ giin sonra oldii ve Suzan F u
adla ev!endi. Bunu o arzu etmi§, oli.ir -
ken gene bza F uadla evlenmesini vasi-
yet etmi§ti. Bov!elikle onun kendismi r 1

•••••• iPEK sinemastnda BUGUN 
unutup mes'ud olacagm1 timid ediyordu. 
Bu teselli ile o uzun zaman kuvvetli, ve
fakar bir sevgi ile sevildigini ogrenmek- : 
ten p;elen bir huzurla onun kollarmm ara
smda sakin, miisterih gozlerini kaparni§· 
h. 

A,k ve ,ergUze,t · .. Fransazca soziU bUyUk film 

SANGHA Y A TESLER i<;iNDE 
Ate§ler ve yao~10lar J ~inde • Harb ve bombard1man alboda yanan bir ~ehirde mUthi~ bir macera 

ay1m. Anhyorsun ya. Zaman gec;iyor, Gene kizm gene kipirdamadigmi ve 
~nra fazla yalniZim ve nic;in hi<; kimse hen iivl,. }~vrettf'n biivi.imi.is iZOzlerle ken- PERiDE CELAL 

Vo~uma gitmiyor diye kJzJyorum. Bu a- p•••••••••••·~--~---~---•••••• ... ro~=~de: DOLORES DEL RIO GE~~:~ S~~~ERS 
Ayr1ca : F 0 X J U R N A L. 

ukat Fuad da bemmle me§~Ul olan er- t:Su~iin . evsimin ikinct buyiik komedisi 
keklerin en iyisi. Ge<;en gun benim fazla MELEK herkes~n begenecegi giizel ve 

DIKKAT: Bugiin s~at 12,4:; VH 2 ~0 da ucuz halk ve talebe mntineleri. Fiatlar· 30 ve 20 kuru§tur. , 
Yah§t!gJmt ve yoruldugumu soyledi, Bi.i- sinema ,,nda miislesna bir fiJm 
·uk bir r;ekingenlikle bir yerde oturma - C. H~ P. Taksim Ocag1 taraflndan tertib olunan 
FLIZJ teklif etti. Bunu o kadar mi.inasib bir K A D I N Q Y U N L A R } M 
Ysanla soyledi ki kabul etmekte mahzur· evsimin Son Biiyiik Miisameresi 
~rmedim. Fakat ne dersin bugiin soyle- (FranSJZCB sozlii bUyUk tilm) 

:~~=E~~~~~£:1::·~~:.:.:;~~:: ro~:~de ~~n~rE ~a~!r - ~u~eu L~n~ ak~:m T AKSiM Bah~esi kapall klsmmda 
,~·n fenayJm, i.istelik soguk da alm1 ~1m» iliveten: Paramount dUnya gazetesi SAFtY~, NECATt TOKYAY, SALAHADDiN PINAR ve arkada~lar1 - TAKSiM SAZ HEYETi-
1~ •l' mmldand1ktan sonra, gene kJZa goz· Bugiin saat 12,45 ve 2,30 da Bestekar BIMEN ~EN - Balkan yddizl ZOZO DALMAS ve Havaiyen orkestras1 - Tunus yJl-

'11- abit bir baktila dikerek sordu: UCUZ HALK ve IALEBE matineleri dtzl FJLFLA SAM1YE ve trupu. GARDEN, 1 URAN ve LONDRA varyetelerinin me~hur artistleri 

~ v.,Onun i<;in mi bu kadar miiteessir- Hususi 30 - 8'llkon ve birinci 20 • ikinci 17,5 kuru~ 30 ki~ilik bUyUk kiime saz heyeh ve bir\!ok egleuc'eler .•• , 
~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~•,~ Duhuliye yoktu~ ~ .Metrubat ucuzdur:~~~~~~~~~ 



Akdeniz turnesi : 1 

iskenderiyede dost Mtstr 
Ba§vekilile miilikat 

Tiirkiyeye karft 
Mehmed 

derin muhabbetini 
Mahmud Pa,a 

heyecanla 
izah eden 
kiin bizden biri olduguna 
r 

' l 

Tiir· «Her 
imantm var » diyordu , 

l 

- ,. -,.. __ .... _ ......... 
iskendcriycnin giizel semtlerinden biri: Sahilde Korni§'in ba§lad1g1 

yerde N azb caddesi 

Beynelmilel Ticaret' 

Odas1 • • 
reiSI 

TiirkQfiste 
Amerika Cumhurreisi Mister Ruz ,. 

velt'in yakm arkada~lanndan olan, A .. 
merika endiistri ve finans aleminin ta -
mnml$ §ahsiyetlerinden Beynelmilel Ti
caret Odalan reisi V atson, diin sa bah 
on bu~ukta Tiirkofisi ziyaret etml$hr. 
!talya heyetile miizakereler yaptlmak • 
ta olmasJ dolay1sile §e..hrimizde bulunan 
Tiirkofis reisi Biirhan Zihni ve istanbul 
Tiirkofis miidiirii, V atson' a Amerika ile 
olan ticari miinasebetlerimizin inki$af ve 
seyri hakkmda malumat vermi$lerdir. 
V atson, memleketimizin, gerek ikhsadi, 
gerek i~timai sahadaki biiyiik terakki 
hamlelerinden hayranhkla bahsetmi§ ve 
bu h1zla Tiirkiyenin mevkii, oniimiizdeki 
25 sene zarfmda, en ileri memleketlerin 
ba$mda olacag1 hakkmdaki kat'i kanaa
tini izhar etmi~tir. 

notlar1 

5 

Son as1r Tiirk sairle , ----naan stad Mahmud Kemal inah 
\!::dJ rafmdan Fa tin tezkeresine 

olarak tertib edilmi§ ve D 
Matbaasmda bas1lmakta bulunmu§ 
«Son am Tiirk §airleri» adh eserin a 
ciiziinii de gormekle miistefid olduk. 
tadm bu mevzuda yegane miitehassJ 
duguna §iiphe yok. 0 sebeble eseri 
miikemmel vasfma hakkile lay1k old 
nu soylemek zaid. Y almz bir hakikati 
bit etmek, eserden edindigimiz fay 
§iikramm ifade etmi§ olmak ic;:in, biz 
rekli goriindii. Bu hakikat «Son asu 
§airleri» nin Avrupadaki benzerleri 
tamamile farks1z olarak kaleme almm1 
mas1du. 

Malum oldugu iizere bizdeki tez 
ler, herhangi bir ~airin hal tercemiisin 
tiva etmez. Belki sahifelerine isiml 
ge~irdigi ~airi ( ebedi mec;:hul) haline 
<;iinki.i onun ekseriya babasm1, dog 
ve oldiigii yeri bile bildirmez. T ezke 
lerin sec;:tikleri §iirler ise taalluk ettigi 
irin -gene ekseriya- en kotii sozle 

Yazan: Dr. RVSCVKLV HAKKI Sozde miintehab denilen o par<;:lardan 

lskenderiyenin kii~iik ve sevimli hir kmen gormii~ oldu. Bu his biitiin Mlm
ko§esi olan Bukle biitiin M1~1r vezaret- hlann duydugu histir. Nitekim Tevfik 
lerinin sayfiyesidir. T emmuzdan te~rini- Rii§tii Aras her goriindiigi.i yerde halkm 
evvelin ilk giinlerine kadar siiren bir dev- sonsuz ve samimi oldugunu benim pek 
renin, haftada he§ giiniinii MISirh vezir- iyi bildigim, tezahiiratla kar~1land1. 

Ayni zamanda 1939 N evyork diinya 
sergi komitesi reislerinden olan Vatson' a, 
hiikilmetimizin sergiye biiyiik bir kuvvetle 
i~tirake karar verdigi bildirilmi§, V aston 
bu mevzula da bilhassa alakadar olarak 
yapilmakta oldn hazuhklar hakkmdaki 
izahat! memnuniyetle dinliyecegini soyle
mi§tir. Bunun iizerine, Tiirk paviyonu 
komiserlik biirosunda artistik mii§avir ve 
dekorator olarak ~ah~an Abidin Dino, 
Ofise ~agmlml§tlr. Tiirkofis reisi ve ls • 
tanbul miidiirile muhtelif mevzular iize· 
rindeki gorii§meleri bittikten sonra, Ofi
sin salon una ge~en V atson, bur ada Abi
din Dinodan gerek Tiirk resmi paviyonu, 
gerek Tiirk sitesi i~in hawlanmi$ olan 
projeler iizerinde izahat almJ§hr. Bu st· 
rada salonda, Ofis ve Tiearet OdasJ er
kamndan ba~ka bir<;ok tacirlerle gazete -
ciler de bulunmaktayd1. V atson demi§tir 
ki: 

0 devrede hastalanan kadtnlarm telasa diisme· . ' 
irlerin ilmi kudretini, edebi mizac ve k 
]iyetini istidlal etmek hemen hemen k 
degildir. 

ler ve m~iyetleri burada ge<;:irmege gelir- - Ekselans ... 
ler. Boylece hem mesailerine devam Mehmed Mahmud Pa~a zeki ve cid-
ederler, hem de Kahirenin bu mevsimde di tebessiimile giildii: 
pek bunalt1c1 bir hal alan s1cagmdan, bir - Sormamza liizum bile yok, dedi, bi-
miiddet i~in olsun, kurtulmu§ olurlar. liyorum. Siyasi vaziyetten bahsedeceksi-

F a kat bu, - tabir caizse • giiniibirlik mz ... 
ikametlerinde ~imdilik her vezarete ayn Filhakika her hususta miikemmel olan 
bir bina yapmak imkam bulunmad1g1 ic;:in Transilvanya'mn yolda ne§retmekte oldu
hemen hepsi muvakkaten ayni biiyiik bi- gu havadis bultenlerinden Avrupada si
namn i~inde oturuyorlar. Bundan dolay1 yasi vaziyetin ansJZm gene kan§hgml, ln
Mislr BaFekili ekselans Mehmed Mah- giliz Ba§vekilinm Hitler'e ve Frans1z 
mud Pa§amn yamna girmek ic;in ~1kt1- naz1rlarmm Lond•aya seyahatlerini haber 
g1m1z merdivenlerde ve ge~tigimiz kori- al1p duruyorduk. Bu hususta MISir Ba~
dorlarda tarifi gii~ bir hareket canhh!b vekilini dinlemek istiyecektik. 
vard1. Kiic;iik bir hava cereyam temin - ... MISir tamamile sulhperverdir. 
ederek o giinkii miistesna s1caga kar~1 Biz her zaman sulha bagh ka!d1k. 
gelmek iimidile odalarm arkasma kadar Mehmed Mahmud Pa~amn ka§lan bir 
a<;:Jk tutulan kapilanndan muhtelif veza- kederin izlerile c;:ahld1: 
ret! ere aid irili ufakh bir~ok masalar go- - F akat, diye devam etti, goriiyorsu· 
riiniiyor. Ve her masanm ba~1 sati~ ay- nuz, diinyamn bugiinkii §eraiti ic;:inde sul
larmda biiyi.ik bir magazanm paviyonlan hun temini maalesef hayli giic;:le~mi§tir. 
gibi, kah bir tak1m kag1dlar veren, kah Umumi vaziyetlerin miitemadiyen sulhun 
bir tak1m kag!dlar alan, miitemadi insan aley~ine c;:1khgm1 goriiyoruz. Denebilir ki 
kalababklarile dolu. biitiin be§eriyet istemiye istemiye bir har-

Bu giiriiltiilii kalabahgm arasmdan bin kanh c;tkmazma dogru gidiyor. Bu -
Slynhp da kendimizi ekselans Mehmed nunla beraber, bu sozlerimden sulhten ta
Mahmud Pa§anm agu mobilyalarla dO- mamile iimidimin kesildigi kanaatine var
~eli odasmda buldugumuz zaman - d1§a· maym1z. Bizim vazifemiz, bi.itiin diinya
nsile tam bir tezad te~kil eden - derin bir nm vazifesi, sulh ic;:inde beynelmilel bir 
siikunla kar~I!a~tJk. Ozerinde liizumun- ahenk temini ic;:in sonuna kadar c;:ah§mak
dan fazla hi<;:bir ~ey bulunm1yan sade ve t1r. 

geni~ masasmm ba~mda Mehmed Mah- Aynca ilaveY'e liizum bile yok ki 
mud Pa~a ~ali~Iyordu. Kendisi o giin bir Mtstr herhangi bir karga~ahk kar§t • 
saatten fazla Kralm yamnda kalml~tl. smda fena bir siirprize ugramamak 
On dakika sonra da bir kabine ic;timama i~in hazarlanmi§br ve haztrlanmakta 
riyaset edecekti. Elimizde olm1yan se- berdevamdu. Bu giin, biraz sonra, 
beblerle maalesef pek k1sa siirecek burada miihim bir kabine toplanhst 
olan Mtsm ziyaretimizde onun gene ve daha yapacagtz. 

degerli Ba§vekilini gormek fusahm ka • - Ekselans, beynelmilel vaziyetin na· 
c;:1rmak istememi~tik. Ve Mehmed Mah- 1 · k" f d 

b I k . . 51 m I§ a e ecegini dii§iiniiyorsunuz? mud Pa§a bizi lutfen ka u neza ehm 
gostermi~ti. Kaptdan girdigimizi duyunca - Almanyaya yeniden bazi imtiyazlar 
ayaga kalkarak iki iic;: adtm ilerledi. Pii- verilecegini zannediyorum. Fa kat bunlar 
riizsiiz franSIZcasile: umumi siyasetin gidi§inde mi.ihim bir roi 

- Ho§ geldiniz. dedi, bilmezsiniz oymyamaz. Esash olan kafaiarm, dii§iin
Tiirkiyeyi bir de~::t olsun ziyaret etmegi celerin degi§mesidir. Ancak herkes sulh is
nekadar §iddetle arzu ediyorum. Fa kat terse, sulh olabilir.» 
ne yaz1k ki §imdiy~ kadar huna bir tiirlii Mehmed Mahmud Pa§ayl daha fazla 
imkan bulamadtm. i§gal etmiyecektik. Zaten kabine ic;:timama 

Bize dostane bir i~aretle yer gostere- riyaset edecegini ekselans, ker..disi de, soy
rek ve kendisi de sandalyasma yerle§erek lemi§ti. 

devam etti: . Ertesi giiftii, bir giin evvelki kabine ic;:-
- Sizi ecnebi bir ziyaret~i olarak kar- hmamt yazan gazeteler, hiikii,!lletin lngil

§llamak elimden gelmiyor. Her Tiirkiin tereye 300 bin lirahk gaz maskesi sipari§ 
tamamile bizden bir; olduguna biitiin kal- etmegi kararla§tJrd1gmt ve bu.1larm halka 
bimle irnamm var. Buraya vaki son se- dagihlacagmJ haber veriyorlard1. 
yahatinde bunu Hariciye Vekiliniz ya- D. N. 

( Yeni bir Rumen vapuru: Transilvanya 

Translivanyada diinkii ziyafette hulunanlardan bir grup, soldaki 
zat geminin kumandam M. AI. ~tiubei 

. Romany a hiikumetinin Kopenhag' da ferini bitirmi§ ve diin limanimiza gel 
ural ettirdigi bir seri modern seyahat va- rni~tir. Vapur, hertiirlii modern tesisa -
P'JrUnun birincisi olan sekiz bin tonluk tJ ve konforu hai1dir. 
T ransilvania, bu1.dan on giin evvel Kos- Diin Romanya konsolosu M. Lukovi~ 
tenceden ilk seferine ~tkmak iizere lstan- T ransilvania' da bir ~ay ziyafeti vermi§ 
hul, Pire, Beyru~. Hayfa, iskenderiyeye ve davetlilere vap~r gezdirilmi§tir. T ran
hareket etmi~ti. Yeni vapurun ilk seferi- silvania saatte normal olarak 20 mil siirat 
r~ Pom~nyadaa, Tiirkiyeden ve Yuna- yapmaktad1r. Son Pire - istanbul seferi
n ~tandan bir~ok zcvat ve bu arada ga- ni 18 saatte yapml§hr ki bu, mezkur 
zeteciler davet edilmi~ti. T ransilvania se· hatta bir rokor terkil etmektedir. 

«- Cormii§ oldugpm bu ~ok mii .. 
kemmel projeler beni fevkalade alaka • 
landJrdJ ve miitehassis etti. Nevyork ser· 
gisinde Tiirkiyeyi en miikemmel ~ekilde 
tamtmaga matuf olan bu <;:ok degerli c;a
h§malardan dolay1 sizleri bilhassa tebr:k 
ve bu artist arkada~a da te§ekkiir ederim. 
Bu vaziyeti gordiikten sonra, Amerika
da yap1lacak olan i§lerde elimden gele
cek hertiirlii yardimi ifay1 taahhiid ede· 
bilirim. Komitenin miman Hege'yi de 
kendilerine tamtaca~\Im. Benim de bir a
zasJ oldugum sergi komitesinden azami 
yarduR goreceklerine emin olabilirler. 

1nk!labmtzi, yepyeni bir dekoratif 
prensip dahilinde ifade eden eserlerini
zin, Amerika halkJ iizerinde en kuvvetli 
miispet tesiri yapacagmdan eminim.» 

Amerika Merkez Bankas1 meclisi ida
re azahgmdan ha§ka birc;ok bankalarm 
da meclisi idare reisi olan ve 79 memle
kette temsil edilmekte olan bir firmanm 
sahibi bulunan V atson, Tiirkofiste bir sa
at kald1ktan sonra aynlmi~hr. Bu ziyare
ti suasmda kendisine Beynelmilel Tica
ret Odalan Birligi katibi umumisi Fran
SIZ Piyer Vassar de refakat etmektPydi. 
V aston bugiin ogleiizeri Biikre§e ~itmek 
iizere §e.hrimizden aynlacaktu. Roman· 
yadan sonra Macaristana gidecektir. 

Barbaros ihtifali 
lBa~tara/1 1 tnct sah.ttedel 

Ticaret mektebi, asker! liseler, Deniz Er
ba§ orta okul u, erkck ve k1z liseleri izcileri, 
deniz efrad taburu, bir piyade taburu, 
Denizbank Ticaret mektebi, Denizbank 
Dok amelesi ve parti te§ekkiilleri merasim 
giinii saat 9,40 ta Be~ikta§ta Barbaros 
tiirbesi onunde kendilerine tahsis olunan 
yerlerde mevki alacaklard1r. 

Merasime ba$larken ... 

Tam sa at onda donanma kumandanh· 
gmca memur edilen varda bandranm Be
§ikta§ vapur iskelesi iizerinden verecegi bir 
i§aretle ve donanma tarafmdan at!lacak 
toplarla merasime ba§lanacakhr. 

ilk top atdtr ahlmaz limanda bulunan 
biitiin merakib diidiik, donanma bandosu 
lstiklal mar§I c;:almaga ba§hyacak, mera
simde hazu bulunanlar mar§a i§tirak ede
cek, Barbaros devrine aid silahlarla mi.i
cehhez neferler direge bayrak ~ekecektir. 

Hitabeler 

Bu mada Barbarosun hatirasma hiirme
ten bir dakika siikilt edilecektir. 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Os
tiinda!r bir hitabe irad edecek, bunu en 
gene bir deniz siibay1 ile gazetemiz yaz1 
i~leri miidiirii Abidin Daverin hitabeleri 
takib eyliyecektir. 

Denizde yap!lacak olan merasim ve ge
c;:id resmine harb gemilerile Denizbankm 
yeni yaphrdJgi sahil gemilerinden biri, A
kay ve ;;irketi Hayriye vapurlan, Deniz 
Ticaret mektebi gemisi, Deniz kuliibii mo
l . ve kotralan, T ahlisiye idaresinin bir 
gemisi, spor kuliibleri motorleri i§tirak e
decektir. 

Resmigec;:id esnasmda tiirbe oniinden ge
<;ecek her gemi tiirbeyi selamhyacaktJr. 
Y e§ilkoy tayyare karargahmdan hareket 
edecek bir tayyare filosu da merasim sa· 
hasma gelerek denize ~elenkler atacak • 
hr. Gece de radyoda Barbaros hakkmda 
konteranslar verilecektir. 

lerine mahal yoktur; 
ihtiyata 

yaln1z tedbirli bulunmah Ostad Mahmud Kemal bu pek m 
tezkerecilik an' anesini kokiinden tarii 
etmi§ ve eserine ktugu §airleri hem 

ve 

Kadmlar ondan pek korkarlar. F1rtt -
nah, ya§, boralar ic;:inde ge<;en giinler ... 
Nesinden korkulur onun; nastl kar§J dur
mah on a? Ger!>ekte ise borah ya§m dii§" 
kiinliikleri pek az olur. Dol veren bir uz
vun i§ten, i§lemeden kesilmesi hastahk sa· 
y1lmaz. Elverir ki i§lemeden kesilme yo

lunda olsun; bozukdiizen olmasm. Y al
mz, kadmlarm sinir kiimeleri bu ya§ta c;:ok 
oynak ve tepre§ik oluyor. Hafif~e bir do
kunuvermekle sinir tellerinden ne feryad
lar kopar: 

Bir dokun, bin ah i§it kasei fagfurdan. 

Esip savurduktan sonra, tez gec;:en bo
ralar. Borah ya§ta olur, diye bir hasta
l:k gosterilemez. Can s1kar, lakin korkunc 
olmaz. Futmah ya§ gec;:tikten sonra her 
§ey yoluna girer. 

0 ya§ta kadmlarm kimi i~ slkmt!larm
dan, yiizlerine kan saldmnalanndan, yii
PCk ~~rpmtdanndan, korkulann her tiirlii
siinden iiziiliirler, korkarlar; eskiden ~ek
tikleri ic; s1kmtrlarr, §imdi dayamlmtya • 
cak bir hale gelir. S1cak dalgalan ba§l 
sarar, birdenbire yiiziin rengi saranr, son
ra k1zanr. Kollarda, bacaklarda soguk -

luk, uyu§ukluk duyulur. Gogdeyi ter kap
lar, yiirek h1zh h1zh c;:arpar. Eger eski

den bir yiirek hastahg1 varsa s1kmt1 ka
mgalan s1kla§1r; bacaklar §i§er, karaciger 

biiyiir. Futmah ya§ta meydana c;:1kan ve 
yiiregin zabun dii§tiigiinii gosteren bu an
zalar iyi bak1hrsa ge~er. Oyle kerteler 
olur ki geli§igiizel, uygunsuz c;:arpmaga 

ba§lar. Ortada ankladigmJ, zabun dii§
tiigiinu gosterecek alametler yokken .. gi
derek geni~ler, gev§er. 

Cam cennette olsun, yiirek hastahklan 
iistadlarmdan iinHi hekim Poten bunlar
dan birisini gormii§; ya§amadan umudu-

nu kestigi ic;:in: - Bu y1h gec;:irir, belki: 
demi§. Bu hasta Poteni tekrar gormii§, 
yirmi y1l sonra. Yirmi yil sonra olmii§, bir 
ba§ka hastahktan. 

Demek oluyor ki onceden korkuya dii§· 

mek gerekmez: dereyi gormeden degil, 

gordiikten sonra bile pa~alan s1vamamah. 

Diyorlar ki borah ya§ta knmlZl kan 

damarlannda tansiyon yiikselir: diyorlar 

ve ayak diriyorlar. Olabilir. Olabilir am· 

ria yet etmeli 
yuculanna, hem tarihe -biitiin hayatla 

rna bu, hep boyle olur, diyemeyiz. Da • tamtml§hr. (Son am Turk §atrleri) ese 
marlarm tansiyonu kadmlarda oldugu gi- giren hie; bir §air yoktur ki bundan 
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hi erkeklerde de yiikselmege yiiz tutar. me~hul say1labilsin!.. K1h kirk yar 
Boyle olmakla beraber kadmlarda tan- bilginlik borcu bilen iistad, onlann hep 
siyonun artmast, c;:ok defa, gelip gec;ici be§ikten mezara kadar ad1m adtm yii 
oluyor; sinirlere, damarlarm, sinir tesiri- mii§ ve kendilerini safha safha tahlil, 
le stkl§masma bagh. ha safha te§rih etmi§tir. 

T ansi yon yiiksekligi, yiikseklik siiriip ;>airier in eserlerini tesbit ve o eserler 
giderse onem ahr. 0 kerteye geldi mi, ar- parc;:alar intihab etmekte de iistad hem 
tJk oturup dinlcnmekle, yiyecegi, ic;:ecegi bet, hem -tabir caizse- sahavet goster 
azaltmakla da dii§mez. Dii~medi diye u· tir. Bu itibarla da ·§imdiye kadar ad 
mudsuzluga m1 kap!lacaglz? Asia. hi- duyulm1yan· birc;:ok kitablann varhgm1 
ce bilmeli: T abii derecenin iistiinde bulu- renmi§ ve bunlann kimler tarafmdan h 
nan bir tansiyon saghkla uzun miiddet u- 1 d ld v 1 

b ')" '-'··k k . b . gi tarih er e yaz1 Jgm1, nere erde bas 
yu§a 1 1r. 1 u se tans1yonun azan msa- d v b II · 1 

v • • •• • • • • 1gtm e em!§ o uyoruz. 
na yararhg1 olah1hr; bobreklenn l§Jnl, be- Oliimden son..ra hayata kavu• 
yinde kanm dola§masm1 kolayla§hn.r. tulmaktan kurtulan bir y1gm §~~r~ ~: 
~orkmah •. yalm.~ .. uyan~k ~ul.unmah, i.tc; [ §iiphe yok ki, bizimle beraber iistada §. 

ayda hek1me. gorunmeh, gJdiiecek yolu ranlar sunuyor. Biz bu neticeyi de t 
ogrenmek ic;:in... goriirken §oyle bir temennide bulunma 

* * * tan da kendimizi alamtyoruz: Ke 
Boralar ic;inde gec;en ya§ta kadmlarm -Mahmud Kemal bir degil, bikac; ola 

tutulacagt ba§ka hasta!Ildara gelince: o ve milli kiitiibhanemiz onlann himme 
ya~ta §oyle yap1lmazsa boyle olur, sakm boyle be§ on miikemmel eser kazanayd1 
kendini demege liizum yok. Y almz §unu * * * 
gozoniinde bulundurmah: Diizgiin ara • (Son am Tiirk §airleri) ic;:inde Abd' 
hklarla bir kan ak1yordu, birc;:ok kotii §ey- nafi Efendi de var. Hie; bir mikteyi ka 
ler govdeden ak1p gidiyordu bu kanla. m1yan ve S!Tasl gelince kaydeden iist 
;>imdi o eksildi, govdede kotii tortular, mantJga aid bir eseril.e bilhassa §ohret 
posalar b1rakacak §eyler yememeli. <;ay Ian bu §airin Musula vali tayin edildig 
ve kahve gibi §eyleri kesmeli, sinirleri u· yazarken nedense pek me§hur bir be 
yand~rd!gl i~in. ;>u ogiide uymah: T abi- dercetmemi§ler. !nee bir tehzili ihtiva 
at yumu§ak olmah, sinirler durgun... tigi ic;:in onu da ben kaydediyorum: 

Uzun zamandanberi toplamp kalan Musul vilayet oldu, Nafi Etendi va 
kanlar, birdenbire ho§anabilir. Hemen ya- V aveyletiin vilciyet, vciveyleta ahali! 

Bu soz, Musulun vilayet dereces taga girmeli, k1mildanmamah. Kan ke -
silmez, akarsa, ii~. dort giin sonra kesici yiikseltilmesini, N afi Efendinin de vali) 

p1h;nasm1 o devir §airlerinin naho§ buld 
ilaclar kullanmah. Bol hoi kanamalar, 

lanm gosterdigine gore iki cepheli bir t 
stk sJk olursa kanSIZhk getirir. Bu sefer zil ifade ettiginden saym iistadJmtzm 
de kanSIZhgm c;:are~ine ba.km.ah. 

ho§una gidecegini umuyorum. 
Bu f1rhnah ya~m. daha dogrusu, bu M. TVRHAN TAN 

ya§ borasmm onceden belli olmadan, bir- ~~-------------1 
denbir~ meydana ~1khg1 da olur. Ayda 

bir gel en kan arhk gelmez olur. Y a§, ktrk 

be§, k1rk yedi; ku§kulam.r, gebe olmasm. 

Hem en hekim,e ko§ar, o kestirme sayler: 

«- Oyle bir§ey yok! Kuk he§ ya§mda 

gebe kalmak kitla§ll. Bu bir kaide, bir 

kaide ki istisnas1 pek az ..• 

Dr. Rus~uklu Hakka 

Samsunda ~ekirge 
miicadelesi 

Samsun (Hususi) - Samsunda ~e 
kirge rniicadelesi gok iyi neticeler v( 
mi§tir. Bafra ve <;ar§amba kazalarm 
ki gekirge tamamile onlenmi§tir. Mer 
kez koylerde goriilen tohumlarm im 
hasma da devam edilmektedir. -···-Basm kurumu kongresi 

istanbul BasJ.n kurumundan: 
istanbul BaSln kurumu fevkala• 

kongresi bugiin saat 13,30 da tekr 
toplnarak, Basm Birligi kanunu nizar 
name wojesinin miizakeresine deva 
edilecektir. Saym iiyelerin te§riflcri 
ca olunur. -···-T enis ma~lar1 

istanbul tenis ajanhgmdan: 
Geo;en hafta yagmur dolay1sile 

edilen kuliibler arasx tenis miisabaka 
Ianna bu cumartesi 
devam edilecektir. 

Program: 
Cumartesi 24/9/938 Fenerbah~e - G 

ne:;:, Gi.ine$ kortlarmda. 
Pazar 25/9/938 Fencrbahge - Giin 

Fenerbaho;e kortlarmda. 
Gelecek haftaki program 

Cumartesi 1/10/938 Giine§ - T. Da ~ c 
hk, Giines kortlarmda. 

Pazar 2/10/938 Giine~ - T. D::tgc1l 
T. Dagc1hk kortlarmda. 

Filistinde bir mabedi muhafaza eden yerli zab1ta kuvvcti 

Kuliiblerin tak1mlanm haZ1rlav1p c f 
rna giinii ak§amma kadar ajanl·ga V£ · 

meleri rica olunur. Duhulive serbrs t I 

Kudiis 23 (a.a.) - Asiler, ~eriadaki 
ziraat istasyonu, polis merkezi ve giim
riik binasile Beytiillfiliim telefon mer -
kezini yakml§lard1r. 

Saffad civarmda kuvvetli asi miifre
zelerile ii~ tayyarenin himayesinde ha
reket eden muntazam k1t'alar arasmda 
cereyan eden muharebe neticesinde 21 
asi olmii§tiir. 

Nuri Said Pasa Londraya gidiyor 
Londra 23 (Hususi) - Eski Irak Ba§

vekili Nuri Said Pa§a bugiin Beyruttan 
Londraya hareket etmi§tir. Nuri Pa§a 
gazetecilere demi§tir ki: 

c- Kudiis miiftisile gorii§tiim. Filis
tin meselesinin halli i~in yeni bir for. 
mill teklif etmek iizere Londraya gidi
yorum.• 

Kirahk aparhman 
i:stan buld Piyrrloti c::tddes'nd 

Belediye kars1smda 19 numarah S 
nanaga d 'rclcrindc kirahk ap 
man vardtr. Kalorifcr, gaz, ele 
su - on ve arka taraftan buvi.i 
ret - kira pazarhks1z maktu. 
Ya miiracaat. 



CUMHURiYET 

Zorba kad1nlar 

Bir gencin iizerine ~ul -
lanarak miicevherlerini 

sokercesine gasbetmi,Ier! 
!ddiaya gore, Zekiye !sminde gene bir 

kadm, bir ak§am, mudavim.i oldugu T ak~ 
simdeki Camh ko§k kazinosuna giderek 
on madaki masalardan birine oturmu~tur. 

Bir miiddet sonra kazinoya Leman ;le
rife ve Emine isimlerinde iki gene kadm 
daha gelerek Zekiyenin i~gal ettigi masa· 
nm hemen yamndaki masaya oturum§lar
du. 

Zekiye ismarladJgi ~ay1 i~tikten sonra 
biraz daha oturmu§ ve gitmege haz1rla~ 
mrken, onun biitiin harekatm1 takib etmek
te olan iki gene kadm, Zekiyeden daha 
evvel kalkarak kazinodan ~Ikml§lardtr. 

Avukat, kendi ba§Ina bir diizine igne saphyarak .. , 

Zekiye, Leman ;lerife ve Eminenin 
kap1 oniinde durduklanm gormii§tur. Bun~ 
larm oniinden ge!rerken iki kadm Zekiye
nin oniinii kesmi§lerdir. 

Leman ~erife ile Emine sogukkanh
hkla: <~:Boynuz sonra c1kar aroma, kulag1 

ec;er» diye bir ata sozii vardtr. Amerika 
tevzuu bahsoldukc;a bu sozii hattrlanm. 
:ristof Kolomb yeni diinyaYI ke~fettigi 
aman, eskisi, bu isme cidden liya • 
at kazanmi§ derecede fersude bir hal • 
eydi. Buna ragmen, o emektar k1t' anm 
llhurde kafasmda ba~ veren bu boynuz, 
te kulagi a~mi§ bulunuyor; hem de na-
1 a~ma! Biz yerde tramvay yiiruturken, 
11lar havada ~imendifer uc;urtuyorlar: 
iz alh kath bir binanm en iist kat pen
~resinden baktij;bmiz zaman ba§IIDIZ do
~rken, onlar bize, yerin dibinde oturan 
ostebekler sanacak kadar tepemizden 
ahyorlar, seksen kath «gok hrmahyan· 
. r» m tarac;alarmda safa siiriiyorlar; 
:z, hizmetc;i buhranma i~timai derdler 
·asmda bir fas1l a<;maga haz1rlamrken, 
1lar, elektrigi cariye gibi kullamyorlar
.. Evet, yeni dunya, eski diinyay1 tica· 
tte gec;ti, sanayide ge<;ti, sosyal saha • 

'1., siyasette, her~eyde ge<;ti. Bugun A
erika, cildlerle kitab yaz1lsa sonu gel· 
iyecek zengin, verimli, muazzam bir 
evzu me~heridir. 
Size, araSlla, yeni diinyadan bahset • 

enin faydah olacagmi dii~iindiim. Fa· 
tt, her mevzu gibi, Amerikanm da ho~ 
:ya naho~. daha doP;rusu O.Zlu veya ko£ 
raflan bulunabilir. 0 sebeble, bundan 
>nraki Amerika bahislerini kulak arka· 
tla ctlmdmauu; i~in, bugiin yeni diinya
n garib taraflanm anlatacagim. Bu ga· 
.betler arasmda da eglencelilerini sec; • 
egi ihmal etmedim. 
Amerikamn, hiirriyeti, en geni§ mana

ilda kullanan bir diyar oldugu mahim. 
kyanuslar kadar geni§, goz alabildigine 
:ni~ bir hiirriyet! F akat nas1l diyer_im, 
1 okyanusun §oyle siitliman bir haline 
sgelmek imkam yoktur. Evet geni~, c;ok 
:ni~ amma, ~upmttdan goz acamazs1 • 
z. Her kulac;.ta bir dalga yenmek, bir~ 
l~ yudum tuzlu su yutmak, c;alkana c;al
ma yiizmege c;abalamak zaruretile ic;ine 
tld1gmtz biiyiik bir deniz tasavvur edin, 
le Amerikada hurriyet budur. Amerika 
ikumeti, sag elile verdigi serbestiyi, sa
st malum olm1yan binlerce kanunla ge· 
alm1~. her ferdin hiirriyetini alabildigi· 

! kJsml,hr. Y almz bir nokta var. Ora
l kanunun ruhu degil de mufadi dedi
miz teY revacdad1r. Herhangi birsey 
lile sanile yasak edilmemi§ midir ~ 0 
yi yapmakta meydam serbest telakki 
lebilirsiniz. 
Esasen, AmerikaCla lianun liem var .. 

r, hem yoktur. y ani vazth ve tek ttkilli 
r kavanin mecmuast bulunmaz. Ne~re· 
len kanunlar 0' kadar ~apra~lk ve oyle 
riftir ki, hakimlerin ve avukatlarm, bu 
n i~inden nas1l stynlabildiklerine ~a§l"' 

·. 
Amerkia kanunlarmdan balisederken, 

:ri heyetinin adm1 zikretmemek olmaz. 
.merika jiirisi, ba~ka memleketlerde ol • 
lgu gibi ekseriyetle degil, ittifak1a ka -
.r vermeeg mecburdur. Bu da, s1k s~k. 
haf vak' alar a sebebiyet verir. 
Mesela, bir hmuzm mahkumiyetine ve· 

' beraetine karar vermesi icab eden on 
i ki~ilik. juri heyeti i~inde azadan bir 
nesi diger on birinin reyine i,trak etme-

mi, i~in ic;inden c;:1kmaga imkan kal .. 
az. Heyet giinlerce, muzakere odasm
l kapah oturur; i~ine giiciine gide:nez; 
,Ju~unu ~ocugunu goremez. ta ki. on bir 
§i bir ki~iyi iknaa muvaffak oluncrra 
tdar. Muhalif rey sahibinin nuh divip 
~ygamber demiyen koyu inadda;dan 
dugunu tasavvur ederseniz, on bir kiti· 
n bir tek ki~iye uymast laz1m gelecegi
. kabul etmek zaruretinde kalmz ki, i~te 
nl facia da buradadu. 
Amerikada juri azas1 ekseriya, hattn 

aima, kendi halinde, a1.~ok safdil, ha· 
acan insanlardan olur. Her~eyin ifratl
ll be~ik vazifesi ~oren Amerikada, hak 
1efhumuna kulaklanm tiknmt, avukat 
~tur. Bunlardan birinin yapt1~1 marife-
t ' 
,. m anlahp kam1n ve mal;.ieme fashm 
• , ~ ltm. 

.;;_, mendifer kazasinda ~ok ~iddetli 
\'\: r;, A bt,hrana tutulan bir yolcu, kum· 
\. 

panyadan tazminat isterken, bozulan 
ciimlei asabiyesinin, kafatasma igne ba
tmlsa duym1yacag1 bir derecede oldugu~ 
nu iddia ve bunu, mahkeme huzurunda 
bittecriibe ispat etmi$. Simendifer kum • 
panyasmm avukah, dosyayt bir kere da~ 
ha tetkik etmek uzere celsenin tehirini is
tedikten sonra, tekrar salona girdigi za~ 
man, davacmm iddiasm1 koki.inden <;iiriik 
bulmu§, herkesin kafatasma igne batln· 
labilecegini, miiddeinin bu i~te bir istisna 
te~kil etmedigini soylemi~ ve heyeti ha
kime ile dinleyici kalabahgmm hayran 
gozleri oniinde, kendi kafatasma bir dii· 
zine igne saplad1ktan sonra, canh bir ig· 
ne yashgl gibi miidafaasma devam etmi~, 
davay1 da kazanmi~ . 

F akat, juri heyeti, avukatm, !aft ktsa 
kestigine dikkat etmedigi gibi, salona gir· 
meden evvel kafatasma kokain s1k1p his
sini iptal ettiginin de, bittabi, farkma var· 
mam1~. 

Simdi, Amerikamn sosyal hayattaki 
zihniyetlerini ve telkinlerini bir gozden 
ge~irelim. Amerikah, hayvanlara kar§I 
inamlm1yacak derecede hassas ve merna· 
metlidir. Fakat insan hayatma k1ymet 
vermez. 

Mesela, bir kedi, bir gok tumahyan 
binanm bacasma c;1kmi~hr ve oradan yol 
bulup inemez. Hie iiziilmeyin, onu o ha§ 
dondliriicii yiikseklikten kurtaracak. fe
dai hadsiz, he:,ab:.1zd1r. 

F akat. bir de §U istatistige bahbm: 
Gok tmnahyan binalarm pencereleri an· 
cak dt~andan silinebilir. Hesab etmi§ler, 
biitiin Amerikada pencereleri ytkarken 
dii~iip olenlerin nisbeti, kaldmm ba§ma 
her yanm saatte bir ki§i imi~ l 

F akat Amerikada bu gayet normal bir 
hadi~edir. Nasxl ki, Cenubi Amerikada· 
ki petrol tarlalarma nitro-gliserin ta~tyan 
kamyon §oforlerinin, en ufak dikkatsiz • 
likle, en ehemmiyetsiz sarsmti ile patla -
YJVeren bu mii~teil maddenin alevleri a· 
rasmda can vermeleri de normaldir. Hem 
bu kazalar o kadar tabii. her ~ofor ic;in 
oyle mukadder bir akibettir ki, ekmek 
parasm1 bundan kazanan insanlan sigorta 
edecek tek kumpanya bulunmaz. 

Sosyal hayatm diger bir yiiziine ba ~ 
kahm: Amer.tkalmm · aile hayatmda ka
dm mutlak bir hakimiyet sahibidir. Erke~ 
gin hikmeti viicudu, kendisinden iistun 
olan bu miistesna mahluku himaye etmek 
ve eglendirmektir. Eglence yerine koydu
gu erkekten hi~aye beklemek zihniyeti
ne, haydi Amerikan garaheti diyip gec;e
lim. F akat erkegin, kadma nazaran ken
dini dii~uk goru~ii!H! ve bunu kabul edi
~ine ne mana verebiliriz? 

Ancak, bu neticeyi doguran, hayatm 
kendisi olmu~tur. ~nc ktzlar, istisnas1z, 
i.iniversite tahsili gordiigii halde, erkekler, 
delikanhyken hayata ahlmaga mechur 
kaldJgl i~in, i~ mucadelesi ortasmda oku~ 

«- Korkacak bir§ey yok. .. Sana N e~ 
catiyi tamy1p tammad~m1 soracagiZ>> de
mi§lerdir. 

Zekiye cevaben, N ecatiyi tamdigmi 
soylemi§ ve bu sualin neden icabettigini 
de sormu§tur. Bu mada kadmlardan biri 
elinde tuttugu mendili siir' atle kullanarak 
Zekiyenin gozlerini kapatml§ ve diger ka
dm da zavalhnm iizerine ~ullanarak bile
ziklerini ve kupelerini sokercesine almw 
t1r. Zorba kadmlar, Zekiyeyi bir ko§eye 
§iddetle itmi§ler ve kazinonun oniinde ka
plSl a~1k bekliyen otomobile athyarak ka!;· 
IDI§Iardir. 

Hadiseyi uzaktan goren komiser Rem
zi. siir' atle vak' a mahalline gelmi§se de o 
zamana kadar otomobil hareket etmi§ ol
dugundan kadmlan yakahyamami§, yal~ 
mz otomobilin numrasxm tesbit etmi§tir. 

Bilahare bulunan §ofor vas1tasile Le
man Serife ile Emine yakalanmi§tll. 

Diin Aglfcezada maznunlarm gayri 
mevkuf olarak muhakemeleri yapilrni§tlr. 
Leman Serife ve Emine muhakeme esna· 
smd,a iddialan reddederek bunun tama
men bir iftiradan ibaret oldugunu soyle -
mi§lerdir. Neticede muhakeme, §ahidlerin 
celbi ve maznunlann niifus kag1dlanm ge
tirmeleri i~in ba§ka bir giine talik edil -
mi§tir. 
•• • • • .-. • •• • • •• •• •••• ••• • •• • ••• ••• ·•• ''" '' ~ • '' ' ••rrfTrf• ••••• 

··················································· 
Kad1n ve moda ~ . ... ... .......... ...... ......... . ... ... ..... ...... . 

Avrupada da havalar so~udu, klirk -
maga, dii§iinmege vakit bulamaz. fikir ler giyilmege ba§ladi. Bu gUzel kiirkUn 
seviyesi kadma nazaran dii$\ik kahr. i~erisinde §Ik siyah §apka ile tezad te§-

Mahkemede, kadmm sozii muteber • kil eden beyaz yakamn orijinalligine ne 
dir. Toplantiiarda, delikanhlan Mrh·o~ dersiniz? 
edip agtzlanndan izdivac vadi kopardtk· ~-~~~~~.......,....,...,. ______ _ 

tan sonra, soziinden donen namzedi der• 
hal mahkemeye veren gene ktzlar, Ame
rikada nev'i $ahsma mi.inham bir smtf 
hali!H! gelmi~tir. 

Kadm, kocasma bo~anma teklif etse 
ve erkek bu teklifi reddetse, biitiin e$i 
dostu bic;areden yuz c;evirir. Bundan do
lay!, hemen biitiin Amerikah erkekler, 
boyle' bir taleb kar$tsmda kaldxklan za
man, derhal kabul etmegi tercih ederler. 
Amma, mahkeme, erkegi, hakh da ol~a 
hakstz da olsa, karlSina, iradmm n;sfma 
muadil bir nafaka vermege mahkum ede
eekmi$. Bo~anma talebini reddedip e~ten 
dosttan olmaktansa, sozu zaten iistun tu
tulan kadma boyun egmek mureccahtll. 

Amerikanm son zamanlarda yeni hir 
iptilaya kapJldtgma $iiphe yoktur. Renk 
iptilast diyebilecegimiz bu hal, sokaklar· 
daki zencilerin siyah derisinden ba~lay!p 
biiyiiklerin k1yafetlerine kadar yay!lrni&· 
hr. Kadmlar, ktrmlZl, ye§il, mor, mavi • 
koyu pembe &apkaya bay1hyorlar. Lo -
kantalarda, dans salonlannda ma viden. 

turuncudan, kiztldan ba§ka renk gore -
mezsiniz. Amerikah kadm, sac;:lanm me
sela sanya ffil boyath? o~rhal san bir 
otomobil ahmyor. Ekmek~i fmnlannda 
bile. rengarenk ekmekler satxldtgmt soy -
lersem §a~maymtz. 

Amerikahlann bu iptilalanna dikkat 
edenler, yeni diinya halkmm, farkma var
madan zenci niifuzu altma girdigini soy
liiyorlar. Renk meftuniyeti zencinin mii
meyyiz vasfxdtr. Fa kat zenci tesiri bun
dan ibaret de&il. Y ap1lan bir istatistige 

gore, Amerikaltlarm k1sm1 azam1 gece -
leri yataklarmda c;1plak yatlyorlar. Cun
ki.i zenciler, otedenberi boyle yatarlar. 
Danslar, Avrupada oldugu gibi, ufki de
gil §akuli olmu§; zxplama, hoplama, su;
rama, tepinme §ekilini almt&tu. Ciinkii 
zenci dans1 boyledir. 

Harlem'deki zencilerin allah diye tap· 
hklan Fater Divin, mi.iridlerinin i.i~te bi
rini beyazlar arasmdan sec;mi~. 

--- H. BILGIC 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmedlklerimiz 

Kzravat ka_vgasz 

Londra sitisi birbirine giriyor. Fakat 
tela§ etmeyin. Diinyanm mall muvaze
nesinde bozukluk, altm piyasasmda 
·buhraq, banka aleminde iflas gibi teh
li~eler mevzuubahs de~. Mesele, bii .. 
yuk bir an'aneye vunl'Imak istenilen 
darbe etrafmda bir kavgadan ibaret. 

Londra sitisi, diinya piyasasmm bu 
can daman, 1ngiliz alan her §ey gibi bir 
an'ane diyand1r. Siti yaratllahberi, o
rada teessiis eden an'aneler arasmda en 
miihimmi de siyah klravatttr. 

Banker, tacir, borsaci, simsar, me
mur, katib, herkes, bu altm diyannm 
kap1smdan igeri girerken siyah kxravat 
takmaga mecburdur. Bu, degil, elle, 
hatta dille tecaviizii gunahi kebairden 
alan bir adettir. 

!§te §imdi bjr tak1m c:lrendini bilmez. 
ler. bu an'aneyi bozmaga kalkl§mt~lar. 
Onlardan ilham alan ktravat fabrikalar1 
da i§i ciddi tarafmdan ele alm1~lar, (). 
niimUzdeki snnbaha;:da, siti bankerleri
nin kasvetli siyah esvablarma biraz 
c;e~ni vermek Uzcre sureti mahsusada 
k1ravat desenleri hazirlaml~lar. 
~imdi, Londra sitisinde, fikirler ikiye 

aynlmt~tlr. Bir k1s.1m siti halk1 siyah 
k1ravat taraftarhgm1 §iddetle propa • 
ganda ediyor, diger klSlm c:renkli klra
vat .?a renkli kxravat. diye tutturmu§. 

Runyamn hali boyledir i§te! Bir taraf. 
t~n milletler haritalarm rengini degi§ -
tmnek ic;in c;eki§ip dururken, obiir ta
raftan bir avuc !!'!san, k1ravat rengi ta
sasma dii~er. 

HALKEVLERINDE 
----------------------Dil bayram1 

~i§li Halkevinden: 
26 eylul pazartesi giinii saat 18 de Dil 

bayram1 miinasebetile Ankarada verile
cek konferans, radyomuzla dinlenecek 
ve ak§am saat 21 de edebiyat muallimi 
Refet Avni Aras tarafmdan TUrk dili 
hakkmda bir konferans verilecektir. 
Bundan sonra Halkevimiz cazmm i§ti • 
rakile bir gayh dans tertib edilecektir. 
Herkes gelebilir. 

*** 
Eminonii Halkevinden: 
26 eylUJ 938 pazartesi giinli saat 18 de 

(Dil bayram1) Evimizin Cagaloglunda
ki salonunda a§agxdaki program gibi 
kutlanacakbr. Yer darhgmdan hazirla
nan giris kartlanm arzu edenlerin Ev 
biirosundan almalan rica olunur. 

Saat tam 18 de Ankaradan verilecek 
konferansm dinlenmesine ba§lanacak 
ve hitammda: 

1 - istiklal mar§l! Evimiz Qrkestrasl 
tarafmdan. 2 - Soylev: Ev ba§kam A
gah S1rn Levend tarafmdan. 3 - Kon
ferans: Evimiz Uyelerinden muharrir 
Nusret Safa Co§kun tarafmdan. 4 -
Kanser: Evimiz orkestras1 tarafmdan. 

**~ 
Be§ikt~ Halkevinden: 
Dil bayram1 miinasebetile 26 eyh1l 

938 pazartesi giinii saat 18 de Evimizde 
a~ag1da yaz1h merasim yap1lacaktlr. 
Arzu edenler giri~ kartlarm1 idare me
murlugundan alabilirler. 

1 - Ankara radyosundan verilen soy
levin dinlenmesi. 2 - Evimiz adma dil 
inkxlabi ve o:oemi hakkmda bir soylev. 
3- musal mlizik. 4- (Yalmz bir .keli
me) adh 2 perdelik milli piyes. 

M iizik dersleri 
EminonU Halkevinden: 
1 - Evimizde piyano, keman, viyo -

lonsel. bas, solfej ve koro derslerine bu 
sene de yeniden talebe kaydolun acakttr. 

2 - Yeni ve eski talebenin 1 bir inci
te§rin 93B e kadar kay1dlann1 yaptlr • 
mak i9in hirer fotofirafla Halkevi bliro
sune mi.iracaatleri ve bu suretle kayld
lanm yaphranlann birincite~rin cu -
martesi giinU saat 18 de Halkevi salo -
nunda bulunmalart rica olunur. 

F atih Halkevinde sergi 
Fatih Halkevinden: 
Bu )111 Evimizdeki bi~ki derslerine de

vam eden t alebelerimizin ogrendikleri
nin tatbikah olarak haz1rlad1klan sergi, 
yarm saat 17 de Ev kuragmda ac;Ilacak
ttr. Bu ac;tlma torenine blitiin yurdda§
lan r;agmnz. Sergi her gUn saat 10 dan 
21 e kadar 15 giin ag1k bulundurula -
caktlr. 

••• 
Ktrklarelinde futbol 

K1rklareli (Hususi) - ~ehrimizde iki 
rakib kuliib halinde bulunan Halkspor
la K1rklareli sporun A ve B taklmlan 
kaq1hkh hirer mag yapm1~lardir. 

B tak1mlan mar;mda K1rklareli spor 
2 - 0, A taktmlan magmda da Halkspor 
4 - 1 kazandllar. 

HER$EY 
En K1ymetli yaz1lar 
En MeJhur imzalar 
En GUzel resimler 

' E,i goriilmemi' ~ 
bir mecmua 

~ ~ 

HERf?EY Mecmuas1n1n Ilk say•••n• ellnlze -.ld•l•· 
n1z zaman; harlkullde reslmlerl, zengln yaz1lar1, 
enfes ka§1d1, emsalsiz bask••• kar,•s•nda hay
ran kalacak ve her hafta, Her,eyln q•kacal• 
cumartesl gUnlerlni sab1rs•zhkla bekllyecekslnlz. 

52 sayfa - 10 kuru§ 
Pek Yak1nda ~1k1yor 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
23/9/938 cuma gUnU eksiltmesinin yap1lacag1 8. 12, 16, 20 eylfll .938 ta

rihli Cumhuriyet gazetelerile ilan edilmiJ~ olan Biiyiikpostane birinci ka
tmda yaptmla.cak 598 lira 89 kuru§ muhammen bec1elli badana ve yagll 
boy a i~inin eksiltmesi 7/10/938 euma glinu saat 13 e talik edildiginden 
isteklilerjn eksiltme tarihinden bir hafta evvel Nafxa MUdUrliigunden ala. 
caklan ehliyet ve 93.8 Ticaret Odas1 vesikalan ve 45 lirahk teminat mek
tublarile o gUn ve saatte Komisyona gelmeleri. - ( 6825 )' 

ile Sabah, Ogle ve ak,am 
Her yemekten sonra muntazaman di§lerinizi nr~alayiDIZ. 

Bursa - Y eni,ehir Kazas1 Kaymakamhg1ndan : ( 
1 - Kazamtza bagh Soylemi~ koyii orta malt arazisinden istihsal 

edilen ta hminen 50,000 kilo c;eltik 17/9/938 giiniinden 7/ 10/ 938 cuma gU
niine kadar 21 gun mtiddetle ac;1k arttirm1ya <;lkanlmi~tir. 

2 - Celt igin beher kilosu 8 kuru§tan olmak Uzere yiizde yedi bu~uk 
muvakkat teminat akc;esi 300 lirad1r. 

3 - $artnameyi gormek ve pey siirmek 
16 ya kadar kazamlZln Soylemi§ koyU ihtiyar 
ilan olunur. 

istiyenlerin ihale giinii saat 
meclisine miiracaat etmeleri 

( 6733) 

MAFSAL AGRILARJI H E R SABA H 

<;ok miithi§ anlar gegirtir. Fakat bir 
tek ka§e GRiPiN almakla, butiin §id
detine ragmen romatizma agrlSlm ~a-

'bucak sindirmek kabildir. 

<;Unkii hususi bir tertible yap1lan 
GRiPiN ka§eleri en muannid agnlan 
lo.sa zamanda gec;irir. 

GRiPiN 
H1z1r gibi imdadm1z,a yeti§ir, agnlan

mzt, ac1larmxz1 defeder. icabmda giin
de 3 k~e ahnabilir. ismine dikkat. 
Taklidlerinden sak1mmz. Ve GRiPiN 
yerine ba§ka bir marka verirlerse §id
detle reddediniz. 

A~1k arthrma 
1938 eylUliin 25 inci p~ar giinii saat 

10 da Beyoglu Osmanbey Bomonti is -
tasyonunda Asri aparhmamn 5 numa -
rah dairesinde §ehrirnizde maruf bir 
aileye aid kiymetli e§yalarm a~Ik.arthr· 
ma ile satilacag1 ilan olunur. 

Sekiz pargadan mUrekkeb ustii vit -
rinli ve grave kristallerle asri yemek 
oda talum1, tonet usulii 8 par~a salon 
tak1m1, tek ayl'l.ah ve aynastz dolablar, 
kolon ve sehpalar, ampir kanape, Sahi
binin Sesi plaklarile bir salon gramo -
fonu, biiyUk kristal alt1 madenli yemi§· 
lik ve j ardinyerler, gay ve kadeh taklm
lan, maden tepsiler, heykeller, bayU 
ayna, portmanto, yeni mu§ambalar ve 
sair liizumlu e§yalar. F'evkalade bir pi
yano, hahlar ve seccadeler. Pey siiren
lerden 100 de 25 teminat ahmr. Satt§ 
pe~indir. 

TUrk~e ve Almancaya vak1f 

BAYAN SEKRETER ARANIYOR 
Tiirkc;e ve almanca lisanlarma 

bihakkm vaklf terciime ve yaZl i§· 
lerini miikemmelen yapmaga muk
tedir bir bayan sekreter aramyor. 
Arzu edenlerin tahsil derecelerile 
terciimei hallerine aid evrakla bir~ 
likte Be§ikta§ta Hayreddin iskele
sinde Austro • TUrk §irketine mii
racaatleri. 

DAHA GENC 
OrU Uy ru • 

Pariste: 
Boyan ·ere bert diyor ki: 
c Uyan1r uyanmaz, hem en el ay
nama sa.nhyo:r ve yiiziim .. 
aeki b~U§Uk -
luklanmla giz -
gilerimin gUn -
den gUne kay • 
lboldugll.ll)l ke -
mali hayretle 

c:Bir hafta zarfmda muc,ize 
aenecek bir tarzda gencle§ip gii
zelle§IIleme cidden §a§tlm. Bu~ 

tUn arkada§lanm buna nasll 
muvaffak oldugumu soruyorla,; 
ve beni candan tebrik ediyor • 
lardi.• 

Bu usulli tatbik etmi§ alan bin
terce kadmlar, bir hafta zarfm
da birka~ ya§ gencle§mi§ ve bu
!U§Ukluklarla ~izgileri tamamen 
kaybetmi§lerdir. Alimler, buru
§ukluklarimizm ancak ihtiyar -
lamaga ba§ladi~miz.da meyda • 
na ~1kt1~m ke§fetmi§lerdir. <;lin 
kii, cild ihtiyarlaymca baZl ha. 
yati cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetleruiiriniz, 
hemen tazeleyip gencle§ir. 1§te, 
Viyana Vniversitesi, profe,sD.rle
rinden doktor Stejskal'in §ayani 
hayret k~fi olan ve BiOCEL ta
bir edilen ve gene hayvanlardan 
istihsal edilen cild hiiceyreleri 
hulasaSI, bugiin pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Her ak§am yatmaz -
dan evvel tatbik ediniz. Siz u
yurken cildinizi besleyip gene -
le§tirir. Ve buru§Ukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde on 
ya~ daha gencle§m~ goriineeek
siniz. GiindUzleri de beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kul -
lammz. Siyah noktalan eritir, 
ag1k mesameleri s1kla§tmr ve 
birkac; glin zarfmda en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatxp yu -
mu~atacaktir. 



<;ekler Siidet 
diin ·tek·rar 

mtntakalartni 
i~gal ettiler 

[Ba$taraft 1 tnci saht!edel 

Kopriilerin i§gali i!(in btaat gonderilmi~
tir. Parlamento kar§Jsmda siperler kazJl-
maktadir. · 

Evvelki gece olan hadiseler 
Londra 23 (Hususl) - Almanya -

(ekoslovakya hududunda cereyan eden 
vahim hadiseler ~emberlayn - Hitler mii
lakatJ iizerine tesir yapm1~t1r. 

Siidet mmtakasmda cereyan eden ha
diseler iizerine, Almanyamn baz1 askeri 
harekata hamlan.dJ~ anla§JlmasJ iizeri
ne Ba§vekil <;emberlayn dun gece Prag 
hiikumetini ikaz etmek ve ihtarda bulun
mak mecburiyetinde ka!mi§tlr. 

Siidet mmtakasmda cereyan eden ha
diseler Almanyada umuml heyecan u -
yanduml§hr. Alman radyolan, bu ~ece 
vaziyet hakkmda a§agidaki miiheyy1~ 1· 
zaha t1 vermi§lerdir: 

«- Diin gece Siidet Almanlan l!fln 
Avrupa milletlt·rinin tarihinde m~sli go : 
riilmemi§ tedhi§ ve zuliim geces1 te§kil 
etmi§tir. <;ekoslovakyada Almanlar ol -
diiriiliirken fng:liz Ba§vekili ~emberlayn, 
Prag hiikGmetini ikaz.. etmek istemi§, fa
kat Moskovanm emrile hareket etmekte 
olan yeni ~ek kabinesi orduya Siidet mtn
takasnl i~gal elmek emrini venni§hr. Bu 
yiizden kanh ~;arpi§malar olmu§ ve <;ek 
askerleri tarafmdan 50 den fazla Siidet 
Almam oldiiriilmii§tiir .» 

Royter Ajansmm muhabirine gore, 
~ek ordusu diin Siideler tara~m~an ~§g.al 
edilen mmtakalan bu sabah kam1len lstlr
dad etmi§tir. Siidet mmtakasma kiilli • 
yetli miktarda ~ek takoviye k1taatl gon • 
derilmi§tir. 

Alman gazeteleri, Siidet mmtakalarmdo. 
cereyan eden hadiseler miinasebetile ~e
koslovakya aleyhine §iddetli yaz1lar ne§· 
retmektedirler. 

Borsen Zeitung gazetesi, a§a~daki §a· 
yam dikkat miitalealan serdediyor: . 

«- Bol§evizmin Avrupadaki merkezl 
olan Prag ortadan kalkmahdu. AI • 
manya derhal Siidetlerin intikamml al.: 
mahd1r. Son hadiseler, Almanyapm yu• 
riiyecegi yolu gCistermi§ bulunmaktadir.» 

Siidetleri Alman ordusu takib 
ediyor 

Londra 23 (Husust)- Prag'dan bil
dirildigine gore, Almanyada silahland1 -
nlan Siidet Almanlan, refakatlerinde Al
man hiicum k1t'alan oldugu halde bu 
sabah muhelif noktalardan Siidet mmta
kasma hiicum etmi§lerdir. Alman ordu
sunun bu kuvvetleri takib etmekte ol • 
dugu haber veriliyor. 

~eklerin tebligi 
Bu miinasebetle bu giin Prag'da ne§re· 

dilen bir resmi teblig a§agJdaki malumab 
vermektedir: • 

«Siidet AlmanlaM her tarafta devlet 
miiesseselerine hiicum ettiklerinden, <;ek 
makamatma yard1m kuvvetlen gonderil • 
mi§tir. Bu miinas~betle mmademeler ce
reyan etmi§tir.>> 

Eger:de tah1idat 
Diger bir habere gore ~ekoslovak or

dusu Eger' de tah§idat yapmaktadlr. Bu 
sabah Prag'dan Karlsbad'a l.LO kamyon 
asker ve miihimmat gonderihni§tir. 
Almanyada Avusturyaya dogru 

askeri sevkiyatt artt1 
Londra 23 (Hususl) - Royter ajan· 

sm1n Miinih muhabiri bildiriyor: 
Bugiin biitiin giin Miinih sokaklann • 

dan Alman askerleri ge~mi§tir. Bu yiiz • 
den §ehirde seyYiisefer tamamen. durmu§
tur. Askerler Salzburg istikametme hare
ket etmderdir. Orduyu ~epane kamyo?· 
Ian, miihim miktarda sabra toplan takib 
ediyQrdu. 

.......................................... .., yozlerle oldiirtmii§tiir. 

Sirovi kimdir? 
<;ekoslovak ordusu erkamharbi

ye reisi iken yeni kabinenin riya
setine getirilen General Sirovi, 
<;arhk Rusyas1 ordusunda yeti§mi§ 
ve Rus ihtilfilinden sonra <;ek kl
taatlm Karp atlardan ta Vladivos
tok' a kad..ar gi:itiirerek Amiral Kol
~ak k1t'alaril-e harbetmi~tir. Bu mu
harebelerde sol goziinii kaybeden 
general, vatamna donmli§ ve Gene
ral Mitlhll'Vzer'in Prag'daki Fran
SlZ heyetine riyaset ettigi siralar
da erkamharbiye riyasetine geti
rilrni§tir. Kendisi tam manasile 
faal bir askerdir. 

Diger taraftan, Almanya ile <;ekoslo -
vakya arasmda i§liyen on ~imendifer hath 
bugiin Hmilen askeri nakliyata tahsis e· 
dildiginden, bu hatlarda yolcu kabul e· 
dilmemi§tir. 

Bavyera daglarma gonderilen 
motor Iii ktt' alar 

Miinih 23 (a.a.} - Kttaat faaliyeti 
arasmda otomobil, kamyon ve toplar da 
vard1r. Askerler otomobille nakledilmek
tedir. Saat 18 de hirka!f bombarchman 
hava filosu dogu §imalt istikametinde Mii
nih iiz~inden u~mu§lard1r. Biitiin Bav • 
yera daglarmda bir~ok motorlii kuvvet • 
ler goriilmektedir. 

9ek • Leh hududu hapandt 
Londra 23 (Sabaha kar§t) - ~ekos· 

lovakya • Lehistan hududu bu geee ka • 
panmJ§tlr. 

Bir Frarmz general1 Cek 
tabiiyetine girdi 

Prag 23 (Hususi) - CekoslovalC -
yadaki F rans1z askeri he yeti reisi Ge -
n-eral F o~ vazife!'tinden istifa ettigini Pa· 
rise bildirmi$ ve ~koslovak tabiiyetine 
[le~erek bundan sonra, Cek Milll Mii • 
elafaa Nezareti emrinde bulundugunu 
beyan etmi§tir. 
Siidetler Hitler'le Cemberlayn'e 

telgral ~ektiler 
Londra 23 (Hususl) - Sudet Al • 

man Ian Graslitz' den Hitler' e ve <;ember· 
layn' e telgraflar ~ekerek derhal yardxm 
istemi§lerdir. 

Siidet mmtakas1nda isyan ~1kt;81 haber 
verilmektedir. 

Prag' dan gel en haberler, asilerin ek • 
seriyetle Almanyadan donen Siidetler • 
den miirekkeb oldugunu bildiriyor. 
Pa.·iate ~ekler lehine niimayi,ler 

Paris 23 (Hususi) - Bu ak§am ~e
koslovak sefareti oniinde biiyiik niirnayi§· 
ler yap1lm~tu. Halk. ~ekoslovakyaya 
sempatisini izhar etmi§tir. 
Berlin, ~ek hiikiimetine itimad 

e.tmiyor 
Berlin 23 (Hususi) - Folki§er Beo

bahter gazetesi, ~ekoslovakyanm Avrupa 
sulhu ile oynamakta oldugunu kaydede -
rek, Almanyanm Prag hiikumetine hi«; 
bir ve~hile iti.mad edem1yecegine i§aret e
derek, buna sebeb olarak §Unlan yaz1yor: 

l - !ngiliz, Frans1z hiikumetleri tara
fmdan Londrada hamlanan plan, istifa 
eden Hodza kabinesi tarafmdan kabul e
dilmi§tir. 

2 - Cumhurreisi Bene§ bu plam kabul 
ehnemi§tir, 

3 - Y eni (.ek Ba§vekili Moskovanin 
adam1du, 

4 - General Sirovi hiilrumeti Hodza 
kabinesinin deruhde ettigi taahhiidleri ka· 
bul etmemekte.dir, 

5 - Y eP!i Ba§vekil bu sa bah Siidet 
mmtakalarmm asker! i§gal altma almmasl
m emrederek, silahstz Almanlari mitral • 

-------

Bu §erait altmda vaziyetin mes'uliyeti 
tamamen Prag hiikumetine aiddir. 
Dr. Bene~, bir beyanname nefretti 

Prag 23 (a.a.) - Reisicumhur Be
ne§ ve eski Harbiye Nazm Marchnik, 
orduya hitaben bir beyanname ne§retmi&
lerdir. Bu beyannamede ezciimle §oyle 
denilmektedir: 

«Askerler, millet ve biitiin halk devletin 
ag1r kaygulanna vak1ft1rlar. Ecnebi pro
pagandast, milletin miizakerat icrastna 
memur olan mes'ul unsurlar hakkmdaki 
itimadm1 baltalamak i<;in bu kaygulardan 
istifade etmektedir. 

Bu mii~kiil devrede endi§e kinde hu
lunan balk, orduya giivenmekte ve onu 
milletin ve devletin nigehbant addetmek
tedir. Her ihtimal kar§Jsmda ordu, mille
tin itimadm1 tatmin edecek ve Reisicum· 
hurun yamba§Jnda azimkar, kuvvetli ve 
disipline tamamile sahib oldugu halde 
mevki alacaktJr.» 

~ ek hiikiimeti11in tebligi 
Prag 23 (a.a.} - A§ag1daki resml 

teblig ne§redilmi~tir: 
«Cekoslovak hiikumeti, Cemberlayn· 

den bir mesaj alm1~t1r. Bu mesajda 
memleketin her tarafmda ve bilhassa a· 
halisi Siidet alan yerlerde hadiseler zu
huruna sebebiyet verebilecek hertUrlti 
harekattan <;ekinilmesi taleb edilmekte • 
dir. Bu mesaj, herkese ve bilhassa Al • 
manlara hitab etmektedir. Bu gibi hadi
seler, ne Cekoslovak. hududlan dahilin· 
de, ne de ob.iir tarafta vukua gelmemek 
icab eder. Hi~ ~iiphesiz Cekoslovakya bu 
kabil hadiselerin ve §iipheli mahiyette 
miidahalelerin vuku bulmamasi i~in elin· 
den geleni yapacaktJr. Cekoslovak hii • 
k:Umeti, bu miinasebetle kendisinin halk1 
siikun ve intizama davet dmi~ oldugunu 
hatJrlatJr. Hiikflmet, fngiliz • Alman mii
zakerelerinin haleldar olmamasl i~in elin
den geleni yapacaktJr. Cekoslovak hiik·~
rneti, Cemberlayn'in kendile,rine hitab et
mekte oldugu diger unsurlann da ayni 
ve~;hile hareket edeceklerini iimid eder.>> 
Hodza, siyasi komite reisi oldu 

Prag 23 (a,a.) - Yeni kabine, n1e· 
rnurlardan ve teknisyenlerden mtirekkeb 
olup siyasi faaliyeti yi.iziinden §ohret ka· 
zanrn11 hie kimse yoktur. Bu sebebden 
dolay1 siyasi bir komite, parlamento ile 
hiikilmet arasmd.a irtibatJ temin edecek
tir. RC$mi hir s1fah haiz olm1yan bu ko· 
mite, Hodza'mn riyaseti altJnda hiikumet 
koalisyonunun biittin ftrkalarmm mii • 
messillerini bir araya tophyac.akhr. 
Berlin gazeteleri yeni hiikiimete 

~atryorlar 
Berlin 23 (a.a.} - Cekoslovakyada 

cereyan eden dahili vak'alar, Alman 
matbuatJm Godesberg gorii§melerinden 
ziyade me~gul etmekte.dir. 

Gazeteler, yeni <;ekoslovak ka.binesi
ni «Bol~evik. bir harb kabinesi>> telakki 
etmektedirler. 

Bratislava' da Slovahlarm 
tezahiiralt 

Prag 23 (a.,a.} - Bratislava'da Ce
koslO'Vak ittihad1 lehinde biiyiik bir nii -
mayi~ tertib edilmi§ ve Slovak t~ekkiil· 
lerinin miimessilleri Cekoslovak birlighin 
hi~;bir uzla§maya miiracaat edilmeden 
idamesi laz1m geldigine karar vermi~ler
dir. 

Yugoslavyanin teessiirii 
Belgrad 23 (a.a.) - Novisad'da ~tt· 

kan Dan gazetesi, «Cekoslovak hadise ~ 
sinden almacak dersler» ba§h~ alttnda 
bilhassa §Qyle yazmaktadJ.r: 

«Ge!(en hafta Yugoslav efkari umu
miyesi pek miiteheyyic olmu~tur. Yugos· 

Tefrika: 12 - Hayu, hasta degilim. Bu anda ~ok 
iyi oldugumu hissediyorum. 

Guldiiremiyen Komik - Ellerin titriyor. 
Kudret, ellerini one dogru uzattJ. Ha

kikaten elleri, gozle goriilecek der-ecede 
§iddetle titriyordu. ~imdi sesi biraz daha 
yava~lamJ§, fakat !(Ok ilCl bir ifade al • 

Yazan : Murad Sertoijlu 

Fikret gene si:ize kan~h: 
- Hem de Gii:diiremiyen komik ro

IU sizin ic;in ideal bir roll 
- Kiistah! 
Kudret, yerin.den bir kaplan ~vikligile 

sH;ram 1 ~tJ. Yiiziindeki sanhk bir anda kay
bolmu§, k1pkmt~JZt kesilmi§ti. Gozleri, 
sanki alev sa!fiyordu. Bu ani hareket her
kesi iirkiitmii§tii. Sc:bahat, Fikret ve di
rektor de bir anda ayaga kalkmJ§Iardt. 
Hatta, o kadar sogukkanh olan rejiso • 
riin yiiziinde bile heyecan ~izgileri belir
mi§ti. 

Ne olmu§lu? Ne oluyordu? Kudreti 
bu kadar heyecana dii§iirecek ne vard1? 
Fikretin yiizii de sapsan olmu§tU. Kud
reti kar§lsmda bir dev gibi goriiyordu. A
deta her an ba§lna inecek agu bir darbe
yi bekliyordu. Sabahat de ~ok heyecanb 
idi. Hele Ahmed T okman, hi«;bir ~y an
lamJyordu. 1~inden Kudret i~in «muhak
~ak bu adam c;JldJrdd» diyordu. 

Bu vaziyet boylece amlar kadar uzun 

birka~ saniye devam etti. Sonra yeniden 
Kudretin sesi duyuldu. 0, §imdi yiiksek mi§tl: 
sesle ve sanki bir sahnede imi§ gibi konu- - Evet, hakkin var. Dogru soyliiyor-

sun. Ellerim titriyor. Zaten benim iyi ol-
§Uyordu: .. . . 

_ £vet, kustah b1r ihhyar komik! mam ba§ka ne ifade eder ki? Ben ya§ta 
Kendi ya§ma, kendi suratma bakmadan bir adam ayakta durabiliyorsa iyi demek
genc bir k1zla evle~en, kelebek k.ada.r ince, tir. 

b k k d h dL Fikretin korkusu gec;mi§ti: zarif ve hassas u IZI, en 1 o ..-am 
· - Aman iistad, ma§allah demir gibi-hislerine bir tatmm vas1tas1 yapmaga kal-

ki§an hodkam ve sefil bir aktor par!fasJ, siniz. lhtiyarhk nerede, siz nerede l 
ff k 1 h t. "1 Kudret, Fikretin sozlerini duymuyor gi-mesleginde muva a o am1y-an, atKl gu • . 

duremiyen, bu yiizden her F"iin tiirlii tez- b1 davramyordu. Hep Saha.hate bakarak 
yiflere tiirlii hakaretlere hedef olan ' , konu§uyordu: 
buna Jay1k bulunan bir serseri ... Evet, b· · - Sabahat, ben ihtiyar say1lma~ m1? 
na bundan miikemmel rol olamaz. <;ok .bahat biraz sinirli cevab verd1: 
dogru soyledin Fikretl Ve eminim ki bu - Camm, sorac.ak ba§ka bir§Cy bula· 
roliimde c;ok muvaffak olacag1m. madm m1 I 

Fikret, cebinden ~tkard1g1 menoille al- - Ne feci itiraf! 
mnda biriken terleri sildi. Ahmed T ok- - Ben sana ihtiyarsin demedim ki. 
man da kendisini taklid etti. Rejisor bir Nereden ~1kanyorsun bunlan~. 
sigara yakb. Sabahat konu§tu: - Bu daha ac1! 

- Beni korkutuyorsun Kudretl Sen Gene Fikret konu§tu: 
l:)u giin hakikaten hastasm. - Kuzum ~u bahsi kapiyalim da l:ia§• 

(Ba~taralt 1 fnci sah1fede> 

da miioahed-e edilen Alman asker! hare· 
katma, bunun sebeb oldugu soyleniyor. 

Diger taraftan, Alman radyosu, gece• 
yansmdan sonra a~g1daki malumah 
vermi~tir: 

Siidet mmtakalarmm derhal Alman -
yaya verilmesi hususunda Cemberlayn ~ 
le Hitler arasmda anla§ma hastl olmu~
tur. Cemberlayn, Prag hiikumetinin bu 
karan kabul etmedigi takdirde, Fransa 
ile ingilterenin vaziyete miidahale etmi • 
yeceklerini bildirrni tir. 

lki devlet adam1 arasmda miizakereler 
el' an devam ettigi cihetle, bu haber he -
niiz teeyyiid etmemi&tir. 

Mii,terek teblig 
Londra 23 (Sabaha kar§l saat 

3,30} - Cemberlayn • Hitler miilaka
h bu gece saat 1,25 te hitam bulmu§tur. 
Miilakattan aonra mii§terek bir teblig 
hazulanmi§hr. Almanya, Siidetler mm· 
takas1ndaki vaziyet hakkmdaki noktai 
nazarmt bildiren bir muhtuay1 Cember· 
layn' e vermi§tir. lngiliz Ba~vekili bu 
muhttray1 Prag hiikumetine bildirmi~tir. 

Tebligin metni ne§redilmemi§tir. Ba~
vekil Cemberlayn yann sabah tayyare ile 
Londraya donecektir. 
lngilterenin tehlil ettigi tarzrhal 

Paris 23 (a.a.} - lyi malumal alan 
mahfillerde tasrih edildigine gore, Cem
berlayn lngiliz orta el~si vasituile 
Prag'a hir teklif yapmi~Iir. Bu teklif, 
Hitler'in hertiirlti karardan evvel hudud 
boyunca Siidetler havalisinde bir mmta• 
kanm Alman k1taah tarafmdan i§ga]i 
hakkmdaki talebine dair mutavass1t bir 
tam haldir. 

lki devlet adami arastnda 
meldublar 

Londra 23 (Hususi} - Godesl:ierg· 
den alman haberlere gore, Ba§vekil ~em· 
berlayn bu sabah maiyetindeki miitehas
sJslarla k1sa bir isti§arede bulunduktan son-

lavya, rniittefik s1fatile <;ekoslovakyaya 
kar~I dos~a ve kardeKe hisler beslemt:k· 
teydi. Cekoslovakyada ceteyan. eden ha
diselerden kimse bizim kadar rniiteessir 
degild.ir. Fa kat Yugoslav efHn umumi· 
yesi, dH~er cihetten, teessiirlerin kafi gel· 
medi&ini ve Yugoslavyanm Ceklere yar· 
d1m edecek vaziyette bulunmad1gmt gor
mektedir. Cekoslovakyamn siyaai vazi • 
yeti i~inden ~lkllmaz bir halde idi.» 

lsveg de ihtiyat tedbirleri aldt 
Stokholm 23 ( a.a.) - Y akmda ter· 

his edile.cek olan bir kmm efradm silah 
altmda blraktlmalanna karar verilmi~tir. 

Almanya • Fransa hududunda 
harb hali 

Londra 23 (GeceyaJIISlndan sonra)
Alman ordusu F rans1z hududunda da 
tedbirler alm1 t1r. Majino battl kar§lsm· 
daki yeni istihkamlarda tah§idat yap1l • 
mJ§tiT. 

Harl:i zuilur ettigi takdirde, F ransa 
Strazburg halk.m1 ha§ka tarafa nakle ka· 
rar verdigini ilan etJ!li~tir. 

Bu gece Franstz. Alman hududunda 
biitiin l§Ik)ar sandiirii)mii§tiir. 

'Ameriktdtlar ~ekoslovahyayt 
terke davet edildi --Prag 23 (Geceyansmdan sonra} -

Prag' daki Amerikan el<;isi, <;ekoslovak
yadaki Amerikahlan derhal memleketi 
terke davet etmi§tir. 
Siid et miiltecileri 127 bini buldu 

Miinih 23 (a.a.) - Miinih'te biitiin 
giin Salzburg' a giden biiyiik otomobil 
yollan istikametinde muhim kJtaat hare
ketleri goriilmii~tiir. Miinih ganndan bir 
~k asker ve mi.ihimmat trenleri hareket 
etmi§tir. 

ka §eylerden bahsedelim. Degil mi Sa· 
bahat Hamm? 

- HayJr, ben Kudretin bu filmi c;e
virmesine kat'iyyen raz1 degilim. Filin
deki aglT ve yorucu rol kendisini ~ok h!r
pahyacak ... 

Kudret soze kar;~ti: 
- Ben, filmde mutlaka rol almak isti

yorum. 
Art1k tabii haline avdet etmi§ti. Ah

med T okman, kansmm filmi !fevirmesin
den vaz gec;mesi i!(in gosterdigi mardan 
fena halde ku§kulanmi§h. ATttk miida
hale edec.ek zamamn gelmi§ olduguna ka
naat getirerek soze kaTJ§tl: 

- Bravo Kudret! Ben senin bu seba
tma ve sozlinden donmemek huyuna hay
ramm. i~te insan boyle olmah. Bir §eye 
karar verdi mi, onu her ne pahasma olur· 
sa olsun yapmah. 

Sabahat gene asabi asabi Ahmed T ok
mamn soziinii kesti: 

- Fakat, ya bir hayat mevzuubahs 
ise~ 

- Gene yapmali. Biiyiik kumandan
larin sozlerini unutuyor musunuz hanJme
fencli? Muvaffakiyetin sirn buradad1r, se
bat I En biiyiik kaleler, ancak sebat kar§J· 
smda sukut etmi§tir. Oyle degil mi Kud-

1 

I 

e a 1nan ne 1ce 
ra, Alman devlet reis.i Hitler' e bir mektub 
gonderrni~tir. Bu sa bah -saat I 1 de iki dev· 
let ricali arasmda vukubulacak olan mula
kat mektubun cevabma intizaren tehir e
dilmi§tir. Ba§vekil <;emberlayn, bu miid
det zarfmda Londra ile daimi surette te
mas halinde bulunmu§tur. 

Hitler, saat I 5.30 da M. ~emberlay
n'in tahriri notasma cevab vermistir. 

T erciiman ~mid, Hitler'in cc~abmt biz
zat <;emberlayn' a tevdi etmi~ ve bir sa at 
kadar ~emberlayn'in otelinde kalarak, 1n
giliz heyetile gorii§mii~tiir. 

Bu temastan bir saat sonra, fngiliz he· 
yeti azasmdan Harris Vilson ile lngiltere
nin Berlin biiyiik el«;isi Nevil Henderson, 
Alman heyetini otelinde ziyaret etmi§ler
dir. 
~emberlayn teminat istemif 
!yi malumat alan mehafile gore, Ba§· 

vekil ~emberlayn, miizakere tekrarba§la
mazdan evvel, Hitler' den baz1 tahriri te· 
minat istemi§tir. Bu meyanda bilhassa as
ker! harekattan ic;tinab edilmesi hususunda 
kuvvetle 1srar etmi§tir. 

Cemberlayn bu miinasebetle, Hitler'in 
Berhtesgaden miilakati esnasmda ba§la
nan miizakerelerin devam1 miiddetince as
keri harekatta bulunmiyacagm• a!(lk«;a va
detmi§ bulundugunu hatJrlatarak, Alman 
k1taatmm Siidet arazisine girmesine §id • 
detle muhalif oldugunu bildirmi§tir. 

Hitler'in talebleri 
Buna mukabil, Hitler'in de a~ag1daki 

mutalebatta bulundugu haber verilmekte
dir: 

1 - Niifusunun yiizde yetmi§ be§i Al
manlar tarafmdan meskun alan Siidet mtn
takalan derhal ve bilakaytd ve §art Al
manyaya ilhak olunacak, 

2 - Halkm yiizde ellisi Alman olan 
mmtahlarda plebisit yapllacak, 

3 - Almanlann ekalliyet te§kil ettik
leri mmtakalardaki Almanlar, Siidet mm· 
takasmdaki <;eklerle miibadele edilecek, 

4 - Lehistanla Macaristan tarafmdan 
garanti edilmedik!(e, Almanya, <;ekoslo
vak devletinin yeniden tesbit edilecek olan 
hududlanm garanti edemez. Bu son nok
ta, Almanyanm, Macar ve Leh mutale
batma a!(Iktan a~Iga muzaheret ettigine bir 
delil addedilmektedir. · 

Alman mehafiline gore, Siidet mintaka
lanndaki hnh musademelerin mes'uliyeti 
c;ekoslovak hiikfimetine aid oldugundan 
her §eyden evvel bu meselenin kat'i su -
rette halli laz1m gelmektedir. 

Hitler, kat'i olarak ~ekoslovakya i!(in 
trki bir hudud istedigini <;emberlayn'a bil
dirmi§tir. 

Daladye tehrar, taahhiidlerin ila
stndan bahsediyor 

Paris 23 (Hususi) - Ba~vekil Da
ladye bugiin kendisini ziyaret eden ra
dikal sosyalist murahhaslarma a~ag1daki 
beyanatta bulunmu~tur: 

«- Godesberg' de cereyan etmekte o
lan miizakerder inbtaa ugrar ve yahud 
tehir edilir~e, icab eden tedbirleri almak 
iizere lngiltere ile birlikte derhal miiza
kerelerde bulunacag1z. 

Almanya, Cekoslovakya tarahndan 
tahrik edilmeden herhangi bir hiicuma 
kalk1~bg1 takdirde, Fran sa Prag hiiku • 
metile akdetti,gi pakt mucibince deruhde 
etti&i taahhiidleri ifa edecektir. Bu tak
dirde, mes'uliyeti hiikumetle beraber der
uhde etmesi i~;in parlamentoyu da top • 
lanbya ~ag1racag1z.» 

Rusya da taahhiidlerini yerine 
getirecek 

Cenevre 23 (Hususi} - Sovyet Ha
riciye Komiseri Litvinof, bu ak~am ga -
zetecilere beyanatta bulunarak §unlarJ 
soylemi$tir: 

ret? 
- Dogrudu.r. T amamen sizin fikri -

nizdeyim. 
- ~imdi ufak bir fonnalite meselesi 

kald1. Onu da halledelirn de. hi~ bir pii
riizlii noktanuz kalmasm. 

Ahmed T okman, masamn iizerinde 
bulunan bir dosyay1 ald1. Dosyada filim 
ic;in hamlanan kunturatlar vard1. Hepsi 
siikunet i!(inde kag1dlan imzalad1lar. Son
ra evvela Kudret hie; kimseye bir §ey de
meden, kimsenin elini s1kmadan odadan 
!flkip gitti. Kendisini Sabahatle Fikret ta
kib ettiler. Odada rejisorle direktor yal
mz kald1lar. 

Ahmed T okman: 
- hlerimiz yolunda gidiyor, diye soy

lendi. Gel sana nefis bir Havana purosu 
ikram edeyim. 

Rejisor, puronun dumanlarmJ savurur
ken !(ok dalgm goriiniiyordu: 

- Kudret, dedi, kendisini role o ka
dar kaptJrml§ ki, ken~isini «Giildiiremi
yen komik» zannediyor. Ye kammm 
kendisini Fikretle aldattlgml samyor. 

Ne tuhaf karakterde bir adamd1 Kud
ret! Elbette bu kadar a§m derecede has
sas, bu kadar a§m derecede san' atkar olan 
bir adam boyle miizmi nbir kalb agnsma 

«- Cekoslovakya milli hududlarmi 
miidafaaya karar verir ve Frans1z hiiku
meti de Cekoslovakyanm yard1mma ko
tacak olursa, Sovyetler Birligi de Cekos
lovakyaya kar~1 deruhde ettigi taahhiid
leri derhal ifa edecektir.» 

Parisin bir tekzibi 
Paris 23 (Hususi) - Majino hatla

nna yeniden asker gonderildigine clair 
deveran eden ~ayialar tehib edilmekte
dir. 

/ngiliz muhalifleri reisi Cehos
lovak selaretinde 

Londra 23 (Hususi) - Muhalefet 
Iiden binba 1 Atli bu ak~am <;ekoslo • 
vakya sefaretinc giderek, fngiliz amele 
f1rkasiJe, fngiliz milletinin Cekoslovak
yaya kar§J besledigi derin sempatiyi iblag 
etmi~tir. 

lngiliz hariciyesinde miihim bir 
i~tima 

Londra 23 (Husust) - Bu ak am 
Hariciye Nezaretinde miihim bir i~tima 
akdedilmi~tir. 1!(timaa, Maliye Nazm 
Sir Con Simon, Hariciye Nazm Lord 
Halifaks, Milli Miidafaa N aZirt Sir 
Tomas lnskip'le Hava Nazm Sir 
Kingsly Vud i§llirak etmi&lerdir. 

Londracla 9ekler lehine niima. 
yi,ler yaptl1yor 

Londra 23 (a.a.} - Bitka~ bin Ici~i 
dUn ak,am Whitehall'de <;ek meselesini~ 
halli projesi aleyhinde niimayi~ yapmi§ • 
l~rd1.r. lnz1bat Aservisi .memurlan niimayi§· 
<;1lerm Batvekalete gumelerine mani ol • 
mu§lardJr. Saat 20.30 da niimayi~~iler 
bir ag1zdan: «~eklere yardtm edelim. 
<;emberlayn istifa. etmelidirl» diye mii• 
kerreren bagirmi§lardlr. 

<~Diin~a sulh t~~lanhsi» cemiyeti Ba~ 
vekaJet CIVanna yuz kadar nobet~j dike
rek gece giindiiz halka risaleler dag1tma .. 
ga karar vermi§tir. 

Sa at 22 ye dogru niimayi§~ilerin 10 
bin ki§i kadar olduklan tahmin edilmekte 
idi. 

Franstz soliarrmn laaliyeti 
Paris 23 (a.a.} - Sol oenahlar de

legasyonu toplantlSJm bugiin ogleden 
sonra yapml§tlr. T oplanh, !osyalist ve 
komiinistler tarahndan hiikumet politi • 
kas1 aleyhinde yaplian tenkidlerden son
ra ·radikal miimessillerinin Daladye nez• 
dine gitmelerine imkan vermek i<;in ink1-
taa ~~am!§tlr. ~a!ta ko~iinistler ~ok §id ... 
detl1 b~ l1sanla 1k1 taknr de verrni~lerdi. 
Sosyahst Auriol maclisin i<;timaa daveti 
muvaf1k olmarnakla beraber Daladye • ~ 
nin meclisteki biitiin gruplarm §eflerini 
kabul ederek beynelmilel miizakereler 
?akkmda kend:ilerine malumat vermesini 
1stiyen bir takrir vermi~tir. Bu teklif ko .. 
miinistler haric olmak iizere ittifakla ka
buL edilmi§tir. Bu ak§am bir miilakat vu
ku bulmasi pek az muhtemel zoriilmek- • 
tedir. 

~ 

Hiikumet, istiyenlere muay. \ 
yen fiatla dam1zhk satacak . 

Ankara 23 (a.a.) - Ziraat Vekale ... 
tinden: 

Ilg1 yerlerinde veya kendi ~iftliklerinde ~ 
serbest at yeti§tirenler, cins aygu ihtiyac- 1 

!anm haralarca tertib edilmekte olan mii· 1 

zayedelere i§tirak suretile almakta ve bu rJ 
miizayedelerde fiatlann bazan U!f veya be§ i 
bin lira gibi miktarlara yiik.selmesi §ika- I 
yetleri intac etmeket idi. 

Hiikumet~e bu babda mevcud talimat
name tadil edilmi§ ve yirmi be§ ktrsrakh 
1lg1 sahiblerine 250, elli k!STakh 1lg1 sahib
lerine 200, yetmi§ be§ kJSTakh 1lg1 sahib
lerine 150, yiiz k1srakh Ilgi sahiblerine 
I 00 lira dan istedikleri dam1zhklann ve .. 
rilmesi karar alttna ahnm~tJr. 

tutulurdu. Her an miithi§ bir heyecan, hu .. 
dudsuz bir asabiyet... Buna hangi kalb 
dayanabilirdi ki? 

I 

Sonra senaryoyu dii§iindii. Muhtelif 
sahneleri aklma geldi. F evkalade giizel 
ve cazib bir mevzuu ihtiva eden bu senar- • 
yonun baz1 k1s1mlan Kudret i~in hakika- 4 

ten !fok tehlikeli idi. Y almz Kudret i!(in 
mi ya? Onun kadar, hatta ondan daha 
fazla olarak Sabahat i!(in de, Fikret i~in 
de biiyiik tehlikeler vard1. 

Esasen Kudretin her filmini «;evirme· • 
ge ba§larken o, ayni iiziintiileri hisseder• 
di. Bu adam kadar girdigi hiiviyeti be 4 

nimsiyen ve bu hiiviyetin tesiri albna gi - l 

ren adama rastlamamJ§lJ. Esasen o e§siz 
muvaffakiyetinin bir sirn da burada de· 
gil mi idi? Kudrette, bu girdigi rolii be
nimseme seneler ge«;tik!(e arlmt§tl. Ni
tekim ge!(en sene serseri gemici roliinii 
oynarken iki defa hakiki gmici meyhane- ' 
lerini alt iist etmi~. cam, ~er~eve ne varsa 
a§ag1 indirrni§, ba§ka gemicilerle b1~ak bl
~aga g~lmi§ti. Her defasmda gii<;IUkle · • 
i:irt bas etmi~l r ve vaziyeti kimseye h 
venneden idarc tlrni§lerdi. 



iSTANBUL BELEDiYESiNDEN: 
Pazarhks1z sabfl mecburiyeti hakkmdaki 3489 numarah kanunun tat

bikl suretine dair olup 15 eylul 1938 tarihli Resmi gazetede c;Ikan 9527 nu
marah kararname sureti, i:;;bu kararnamenin on diirdiincii maddesi hiik· 
miine tevfikan alakac!.arlarca bilinmek i.izere ilan olunur. ( 6826) 

Pazarhks1z Salls 
' 

Mecburiyeti . Hakk1nda 3489 
Numarah Kanunun Tatbik1 Suretine Dair Karar 
Kararname No.: 9527 

Madde 1 - Ankara, istanbul ve izmir ~ehirleri belediye hududlan ic;in
de a§agtda yaz1h maddelerin perakende ticaretinde, 3489 numarah kanunla 
i~bu kararname hiiki.imlerine tevfikan, pazarhks1z sab§ mecburidir : 

1 ) Kesilmi§ kasabhk hay-van etleri ve sakatlan, kiimes hayvam etleri 
( Pi§memis) , her nevi sucuk ve pashrmalar, 

2 ) Taze yumurta, si.it, yogurt, tereyag1 ve sadeyagt, kaymak ve peynir
ler ve ·ounlan satan diikkanlarda sahlan diger maddeler, 

3) Kapah kaplar ic;inde satilan her nevi memba ve maden sulan, 
4) Yas s~bze ve meyvalar, bunlan satan diikkanlarda sahlan sair 

maddeler, 
5 ) Her nevi bakkaliye maddeleri ve bakkal dukkan ve magazalarmda 

satu~a arzedilE:n sair maddeler, 
6) Mahrukat maddesi olarak odun, agac komiirii, maden komiirii, 

linyit, antrasit, somikok ve briketler, 
7) Her nevi haztr ayakkablan ve ayakkab1c1 diikkanlarmda sablan 

sair haz1r esva, 
• 8) Her ~evi hazu- ~apkalar ve §apkaci dukkan ve magazalarmda sa
tllan hazir esya, 

9 ) Her nevi haztr elbise~r ve haz1r elbiseci diikkan ve magazalarmda 
sablan sair her nevi hazu- esya, 

10) Her nevi manifatura e§ya ve maddeleri ve manifaturac1 maga
zalarmda sahlan sair esya, 

11 ) Her nevi kuma§lar ve kumaflc;I magazalarmda sahlan sair e§ya 
( terzilerin. kendi diikkanlarmda dikilmek iizere bulundurduklan ve te§· 
hir ettikleri kumaslar ve elbise malzemesi baric ) • 

12 ) Her nevi tuhafiye e:;;yas1 ve tuhafiye magazalannda satl§a arzedi
len sair esya ve maddeler. 

13) Her nevi hah ve kilimler ve hahc1 diikkanlarmda satllan sair e~ya, 
14) Turistik esya satan antikac1 d.iikkan ve magazalarmda sab§a arze

dilen her nevi esya ve maddeler. 
Madde 2 - i§bu kararname hiikiimleri. dukkan, magaza, depo gibi sah§ 

yerlerinde yap1lan perakende sati§lara tatbik olunur. A§ag1da yazi11 sati§lar 
bu hiikiimlere tabi degildir : 

A - Seyyar sabc1ltk ( sokak veya meydanlarda durularak veya dola
:;llarak yapllan satlslar) , 

B - Miista,.hsillerin mallanm seyyar surette satmalan, 
C - Muayyen veya gayrimuayyen giinlerde sokak veya meydanlarda 

kurulan pazar yerlerinde -diikkan ve magazalar haricinde- yap1lan pera
kende sat1slar. 

Madde 3 - Ayni zamanda hem toptan ( veya yan toptan ) ve hem 
de perakende satis yapan diikkan ve magazalar, perakende satl§lan ic;in 
bu kararname hiikiimlerine tabidirler. 

Ancak, tiiccar ve esnafm kendi diikkanlarmd.a sahlmak iizere yukan
daki f1krada yaz1h magazalardan yapacaklan mubayaat perakende sa. 
y1lmaz. 

Madde 4 - Bu kararname tatbikat1 baktmmdan; toptanc1, yar1 top
tanci, perakendeci, seyyar satlc1 ve pazar yeri satic1larmm vas1flarmm ve 
birinci maddede yaz1h ticaret ~ubelerile eSYa ve madde gruplarmm tef
rikinde tereddiid has1l oldugu takdirde, mahalli Belediye Enciimeni Ti
caret Odasn;m miitaleastm almak suretile, keyfiyeti bir karara bagl~r. 

Madde 5 - A ) Birinci maddede yazili e:;1J"3 ve maddelerle ayni mad
d_ede ~ahsi ~ec;en diikk~n ve magazalarda sattlan sair mevada fiab goste
nr etJket konur. Bu etlketler, malm mahiyetine ve ticari usul ve adetlere 
~iire, maim veya ayni fiattaki mal gruplarmm iizerine konmak bunlara 
her hnngi bir bag ile raptedilmek, as1lmak, bir sopaya, sehpaya ' taklimak 
gibi suretlerle kullamhr. 

Ancak, Etiketlerin mil~terilerce iyice goriilebilecek· ve hangi mala aid 
ise ona taalluku sarahatle belli olacak surette konmas1 lazimdir. 

B - Esasen iizerinde fiab yazilmiii! olarak kapah kap veya ambalaj
lar ic;inde sah~a arzedilen ( ic;kiler, tiitiin paketleri ilah.. gibi) mallar iize. 
rinc 'lynca ~tiket konulmas1 mecburi degildir. 

. C -. M ~hrukat maddelerini satan dukkan ve depolarda, bu mallarm 
fiatla_:I b1r _lavhay~ yazllarak, bu lavha diikkan veya deponun mii§terilerce 
1y1 gomlcbilecek b1r tarafma as1hr. Bu H'tvhadan maada mallar iizerine ay-
nca ctiket konmast caizdir. ' 

• D - BiriJ?-ci maddede yaz1h yiyecek ve ic;ecek maddeleri satan diik
kanl?rda, aym zamanda, diikkand.a istihlak edilmek iizere satl§ yaplld1g-1 
takd1rde, bu. s';lretl~- yap!lan satl§larm fiatlan bir lavh!lya yazllarak bu lav
ha satl§ yermm mu~tenlerce iyi goriilebilecek bir tarafma as1hr. 

Bunlar haricinde kalan sah§larda mala etiket koymak mecburiyeti 
bakidir. · 

E - Fiat ve evsafm agac, karton veya maden gibi maddelerden ya. 
p1lm1~ rakam ve harflerle de beyam caizdir. 

Madde 6 - Etiketlerin murabba, miistatil, miiselles veya daire gibi 
muntazam bir sekilde kesilmifl olmas1 Iaztmd1r. 

. Bu:'_llar~n, m_ii§~erilerce goriilmege kifayet edecek biiyiikliikte olmas1, 
ebket uzermdels.t flat rakamlarmm ve bu kararnameye gore yaz1lmas1 mec
buri olan hallerde evsafa miiteallik kelimelerin okunakh muntazam kafi 
biiyiikliikte, ba~;~ka rakam ve kelimelerle iltibasa mahal v~rmiyecek s~rette 
yazllmi§ olmas1 §arttu-. 

Etiketlere fiat, lira kuru§, para kelimeleri veya T. L. , K§. , Pr. remiz
lerile birlikte yazil1r. 

~ Ma~d.e 7 - A~ Siitten_ ~ar:lUI ~aglarm fiat etiketlerine, eritilmemi§ 
yaglar 1~m c tereyag ,. ve entilmt§ yaglar i~in c sade yag ,. kelimeleri ilave 
olunur. . 

Bundan ba~ka mer'i kamm ve nizamlar mucibince, menedilmemi§ ola.n 
boyalar vas1tasile tabii rengi degi§tirilmi§ yaglarm etiketine c boyah ,. ; 
kan§hrt.lmasl menedilmemi§ olan nebatl ve sair hayvani yaglar ve yabanc1 
maddelerle kart§Ik yaglarm etiketine c kan~1k • , i~ine - tuzdan ba:;1ka • 
yabanct hie; bir madde kan§hnlmasl§ olan sa£ yaglarm etiketine de c halis • 
kelimeleri il'ave edilir. 

Boyah ve kan~1k yaglarm sahlmas1 menedilmi§ alan mahallerde bilu
mum yaglarm etiketleri iizerine, nev'ine gore c terey.ag ,. veya c sadeyag ,. 
yaz1lmakla iktifa plunur ve bu adlar, iGine - tuz baric olarak • yabanc1 hie; 
bir madde kan§t\r~lmami§ olan saf yag1 ifade eder. 

B) Zeytinden elde edilip de, ic;ine sair bilumum nebati ve gayrinebat1 
yaglar kan§hnJmamiii! alan yemeklik zeytin yaglar,.nm etiketine c halis 
zeytin yag1 ,. sair yaglarla kar~tmlmi§ olan yemeklik zeytin yaglannm eti
ketine c kan§Ik zeytin yagt,. kelimeleri yaz1hr. 

Yemeklik kart§Ik zeytin yagt satl§l menedilmi~ olan mahallerde yemek
lik zeytin yaglarmm etiketleri iizerine c zeytin yag1 ,. yazllmakla iktifa 
olunur ve bu ad, _ic;ine zeytin tanesinden elde edilen yagdan gayri her 
hangi bir yag kan~tmlmamt~ olan halis zeytin yaglanm ifade eder. 

G1da maddesi olmaktan ba§ka suretle istimal edilmek iizere satilan 
zeytin yaglan etiketine hangi istimale mahsus oldugu yazthr. 

C ) Yagh tanelerden elde edilen yaglarm ~tiketlerine, fiattan ba§ka 
c susam yag1 ,. , c pamuk yag1 • , " ha~has yag1 • ilah.. gibi cinsJeri de ya. 
z1hr. Vejetalin ve Margarin yaglan hakkmda da ayni hiikiim caridir. 

D ) Kapah kaplar ve damacanalar icinde sahlan memba sularmm 
( Ta~delen, Karakulak, <;ene ) ve maden sularmm da ( Karahisar, Kisarna ) 
gibi nevilerini gosteren bir etiket ~i§e ve damacanalar iizerine yap1~tmhr. 

E ) Kasabhk hayvan etleri iizerine konacak etiketlere fiattan ba§ka 
etin, c kuzu, koyun, keGi, dana, s1g1r, domuz • gibi cinsleri koyun eti etiket
lerine de koyun etininin " Karaman, Kivtrcik, Daghc; • gibi nevileri de ya
ztlaca.kttr. 

F) Bu kararname hiikiimlerine gore etiket~ ilavesi icab eden evsaf1, 
kapalt kap ve ambalajlan iizerinde esasen yaz1h olarak sab§a arzedilen mal
lsrda, bu evsafm aynca ilam mecburi degildir. 

Madde 8 - A) Etiketler veya kararnamed..e yaz1h sair ~asttalarla 
mii~terilerin 1ttllama vazolunan perakende fiat, pe§in sah~ fiabd1r. 

B ) Taksitle sati11lar t:;in aynca fiat tatbik edildigi takdirde, etiketler 
va~ttasile beyan olunan fiatlara yapllacak zam miktan veya taksitli fiat 
magazada astlacak bir lavha ile veya malm etiketine yaz1lmak suretile 
mi.istcrilerin 1tt1lama konur. 

C ) Bir malm kilo, aded ilah .. gibi satt~ vahidi fiatile c;;uval, teneke, dii
zine ilah .. fiatlan farkh oldugu takdirde, keyfiyet bir lavha ile veya etiket 
iizerine yaz1lmak suretile mii~terilerin 1ttilama konur. 

kt'- Madde 9 - A ) Hem toptati c veya yan toptan ,. ve hem perakende 
,. n al yapan d.iikkan ve magazalarda, mii§terilerce iyice goriiniir bir mahalle 
'· , Jm a§agtda yazilt bir lavha as1hr : 

.£_ im "'PERAKENDE SATI~LARIMIZ P AZARLIKSIZDffi • . 
{ r.. A b Yalm7. p..!~·akende sab~ yap1p da sattig1 mallarm tamam1 bu karar-

l, • ll 

istanbul dordiincii icra memurlugun
dan: 

Mehmed Ali !lmohor 1lyasla Yusuf 
klz1 Stdtka ilmohor !lyasm ishak Gii • 
neyden bore aldtklan paraya mukabil 
birinci derece ipotek gosterilmi.§ olup 
borcu odememesinden dolayt satllma -
sma karar verilen ve tamamt ehli vukuf 
tarafmdan 2636 lira ktymet takdir edil
mi~ olan Be§ikta~ta eski Yenimahalle 
yeni Abbasaga mahallesiJ;liP Rostan ve 
Ihlamur caddesinde eski 2,57 yeni 6,61 
kap1 say1h (bir taraf1 Karikyan bane ve 
bahc;esi ve bir taraft Snmanciyan Onnik 
bane ve bahc;esi ve bir tara£1 Aganik 
bahcesi ve tara£1 rabii tarikiamla mah
dud) 310 M. 26 santim miktarmda msrf 
masura suyu havi bahceli evin evsa£ ve 
mesahast a~g1da yazthdtr: 

Umumi evsa£1: 
Bina haricen ve dahilen yagh boyah 

olup elektrik tesisatl vard1r. Bodrum 
ve zemin kat pencereleri demir parmak
hkh, diger katlar pancurludur. Esas 
bina: 

Bodrum kat: Bir mermer ta§hk iize
rinde (2) komurliik, (2) mermer tek -
neli bir mutfak ve zemin malta do§eli 
bir oda, bir su hazinesi ve bahcede ah
§ab bir su tu.lumbasr. kuyu, bir havuz ve 
mevva agaclao vardtr. 

Zemin kat: Kamdan girildigtnde ze -
mini mermer do~eli bir antre, bir oda ve 
alb bodrum olup ik.inci camh kaptdan 
giriHr mermer ta~l!k ilzerinde (1) kiler, 
2 oda, bir hala olup odalar ayda 450 ku
rus kira getirmektedir. 

B irinci kat: Camh bir sofa iizerinde 
su hazinesinden tulumba ile su ahr ki
ler (4) odadan ibarettir. 

ikinci kat: Camekanll bir sofa iizerin
de 2 oda, bir kiler ve bir c;atl aras1d1r. 
Ayda 750 kuru~ kira getirir. Bunda da 
mslf masura su vard1r. 

Bahc;enin arkasmda: Bir hamam ma· 
nalli, bir ada, bir hala, altmda bir oda 
ve bir hala ve bir kiilhan yeri, Bostan 
sokagma methali vardtr ve bu me"thal ii· 
zerinde iistiiste iki oda, bir dolab, albn
da bir hala olup buras1 da ayda altt lira 
kira getirir. 

Hududu: Tapu kaydma uygundur. 
Sahas1: Buyiik bina (1444,50) M.2. 

Bahc;e (93,00) M2. KiiGuk bina (42,50) 
M2. Ger:id mahalli (18,00) M2. GeGid bi
nast (12,00) M2. olup ceman (310,00) 
M2. dir. 

Ktymeti: Gayrimenkuliin bulundugu 
yerin mevkii ve §erefi ve vesaiti nak
liyeye mesafesi ve mutehammil oldugu 
kira ile bali haztr emlak ahm ve sahm 
piyasas1 nazar1 itibara almarak heyeti 
umumiy~ine (2636) iki bin altt yiiz o
tuz altllira ktyrnJt takdir edilmi§tir. 

Yukanda hu.dud, evsaf ve me_salias1 
yaz1h gayrim.enlrulUn a~1k arttirmtya 
konmu~ olup 27/10/938 tarihine ras 1 -

yan giinii saat 14 ten 16 ya kadar dai -
remizde aGik arthrma ile satllacakttr. 
Arthrma bedeli muhammen k1ymetin 
%75 ini buldugu takdirde g.ayrimenkul 
en c;ok artbranm iizerine ihale edile -
cek, aksi takdirde en son arttlramn ta-

'Dr. H_azim Pekin'-
ci!diye ve ziihrev1ye, Beyoglu 
Tngiliz setareti, tramvay durak 

yeri No. 26 

A~1k arH1rma ile 
fevkalide sal•f 

1938 eyluliin 25 inci pazar giinii saat 
10 da Kadtkoyiinde Moda caddesinde 
227 numaralt hanede mevcud ve banka· 
lar aleminde maruf bir §ahsa aid gayet 
zarif e~yalar ac;tk artbrma ile sahlacak
tlr. Som cevizden mamul ve AvTUpa i§i 
9 parc;adan miirekkeb gayet zarif ve 
saglam bir yemek oda tak1m1, be§ par
c;adan miirekkeb Franstz mamulatl ay
nah emsalsiz bir salon tak1m1, be§ par
c;adan miirekkeb mahan kaplama giizel 
bir yatak oda tak1m1, has1r kanape ta
kmu, Paris i§i bronz Louis XV elektrik 
avize, ~am i§i perdeler, c;ocuk i.c;in ufak 
yatak odas1, hususi surette Almanya • 
dan getirilmj§ Japan bahklarile filtraj 
yapan ve oksijen verici cihazile emsal
siz bir havuz. Gayet zari£ hayli biblolar, 
asri kanape ve koltuk tak1m1, guzel ve 
saglam bir divan, 52 parc;adan miirek
keb tabak tak1m1, c;atal, btc;ak, port • 
manto bronzlu, mutfak taktmlan ve sa
ir ev e§yalan. Hayli Hortansialar ve sa
ir muhtelif ~ic;ekler, me§hur N. V. S. 
markah bir bisiklet, Zenit ~arkah em
salsiz bir mobli • gramofon, Anadolu ve 
Acem hahlan, miikemmel bir Frans1z 
piyanosu. 

ahhiidu baki kalmak iizere arttlrma on 
be~ gun miiddetle temdid edilerek 
11/11/938 tarihine rashyan cuma giinii 
saat 14 ten 16 ya kadar gene dairemiz -
de ikinci ac;tk arthrmas1 yaptlacak ve bu 
ikinci arthrmada gayrimenkul en c;ok 
artbramn iizerine ihale edilecektir. 
Sab~ pe~indir. Taliblerin arttirmtya 

g!rmezden evvel muhammen ktymetin 
%7,5 nisbetinde pey akc;esi vermeleri 
veya milli bir bankamn teminat mek -
tubunu ibraz etmeleri Iaztmdtr. 

Birikmi.§ vergilerle belediyeye aid 
tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resim • 
leri ve vak1f icaresi satl§ eedeliiJ,den 
tenzil edilir. Yirmi senelik taviz bedeli 
mii§teriye aiddir. 

2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 nc1 'maddesinin dordiincii ftkrasm
ca bu gayrimenkul iizerinde ipotekli a
lacakhlarla diger alakadaranm ve irti -
fak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alanm bu ilamn ne~ri tarihinden itiba
ren yirmi gun ic;inde evrak1 miisbitele -
rile bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
llaklan tapu sicillerile sabit olmadtk~a 
sati b,edelinin payla§masmdan baric ka-

lacaklan ve daha fazla matumat isti -
yenlerin 10/10/938 tarihinden itibaren 
herkesin gorebilm~si ic;in ac;tk bulundu
rulacak olan artbrma §artnamesile 
937/3780 numarah dosyasma muracaat
leri ilan olunur. (10387) 

. 
I Beyoglu Direktor liigii Valoflar llanlarl 

--------~--------------------·---' Mahallesi Sokagt Numaras1 Cinsi Ayhk kiras1 
Lira K. 

Bereketzade (.':mar 16-18-22 Magazalar 50.00 

Yukanda yaztb vakfa aid magazalar 31/5/939 sonuna kadar kiraya veril-
mek iizere miizayedesi 15 giin miiddetle ac;tk arttlrmtya konmu§tur. ,, 

ihalesi 8/10/938 cullJ.artesi giinii saat 14 te yapllacaktlr. 
lsteklilerin Beyoglu Vaklflar Miidiirliigii Akarat ~ubesine gelmeleri. 

( 6781) 

Yarmki Pazar giiniinden itibaren saat 5,5 

TOKATLiAN 
Y eni virtiuzlarla takviye edilen me§hur 

POGANNY 
Macar kadm Orkestras1 ve Ba~ kemanc1 Lilly Szekely 

ile hergiinkii dansh f;A Y KONSERLERiNE Ba§hyor. 
Hergiin 5,5 KOKTAiL ve SUVARELERDE 

Zonguldak Urbayhg1ndan: 
Dahili ve harici 48 diikkam havi bir §ehir Hali YIJptmlacakhr. 

1 - Bu i~ bir ay miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul
mu§tur. 

2 - !§in muh;1mmen bedeli 24548 lira 52 kuru~tur. Muvakkat temi· 
nab 1841 lira 13 kuru§tur. 

3 - ihalesi 14/10/938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Zon· 
guldak Belediye Dairesinde Daimi Enciimen tarafmdan yapilacakhr. 

4 - Talibler sartname ve projeyi paras1z olarak yalmz posta pulu 
gondermek suretile ahrlar. 

5 - Sartname miinderecah hakkmdaki sorgularm ihaleden evvel so
rularak h-alledilmesi ve teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline 
kadar Urbayhga teslim edilerek makbuz almmas1 laztmdir. ( 6654) 

name ile pazarhkstz satl~ usuliine tabi tutulmu~ olan diikkan ve magaza
larda mii§terilerce iyi goriiniir bir mahalle metni a§agtda yaz1h bir lavha 
as1hr: 

« BURADA PAZARLIKSIZ SATI$ YAPILffi,. 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde say1lmam1~ olan 

ticaret ~ubelerinden, kendi rizasile pazarhks1z satt~ yapmag1 kabul eden 
diikkan ve magazalar, 9 uncu maddede yaz1h §.E!kilde bir lavha asma su
retile 3489 numarab kanunla i§bu kararname hiikiimlerine tabi olurlar. 

Mad.de 11 - Belediye idareleri 3489 numarah kanuna gore mahkum 
olan tacirierin sicillini tutacakbr. Bu maksadla, hakkmda zab1t varakas1 tu
tulmu§ alan her taci~;:e bir fi§ tahsis edilerek bu fi~e tacirin hiiviyetine, ti
cari ikametgahma ve nev'i ticaretine miiteallik malumattan ba§ka zab1t va
rakasmm tarih ve numaras1, zabtt varakasmm tutulmasmt icab ettirmi§ olan 
sue, tertib olunan cezanm nev'i, cezanm kat'iyet kesbettigi tarih ve liizuijllu 
goriilecek sair malumat dercedilir. 

Madde 12 - Alakadar Belediyelerce, 3489 numarah kanun hiikumle
rine teviiJian yaptlacak takibata mahsus olmak iizere maksada uygun ~;~ekil
de tertib E-dilmi§ hususi zab1t varakalari Jrullamhr. 

Madde 13 - ikhsad Vekaleti, liizum gordugii takdirde, muayyen malla:r 
etiketlerinin i;iekil, eb'ad ve kcnulma suretini tayin eder. 

Madde 14 - Bu kararname alakadar BelediyeJ.erce mahalli gazetelerle 
ne~redilecektir. 

"'~ r.ytUI ~lMft 

Denizyollari 
'~irketi 

isletmesi Kooperatifi 
' 

idare Meclisinden : 
Kooperatifimiz hissedarlar umum1 heyeti 11 T. Evvel 938 tarihine mu

sadif sah giinii saat on dortte ~irket Merkezinde fevkalade surette i~tima 
edeceginden hissedarlarm ic;tima giin ve saatinde §irket merkezinde haZI.r 
bulunmalan ilan olunur. 

Miizakere ruznamesi §Udur : 
1 ) Sirket esas mukavelesinde yapilmas1 teklif olunan tad.ilat. 
2 ) istifa eden !dare Meclisi yerine yeniden Meclisi !dare intihabt. 
Sirket esas mukavel~sinde yap1lmas1 teklif olunan tadilat metni ti· 

caret kanununun 389 uncu maddesi hiikmiine t~vfikan a§a~Iya dercedil
mistir. 

Mahdud 

Madde: 3 

Yeni 
Mes'uliyetli 
~irketi Esas 

Me tin 
Denizbank Kooperatif 

Mukavelesi : 

Sirketin maksad1, kooperatife dahil ortaklara ve Denizbankla bankaya 
bagh Rrup ve miiesseseler memur ve miistabdemleripe ve sahib olduklarx 
gemilerle diger deniz te§ekkiillerine aid sefain ve miirettebatma liizumu 
olacak her tiirlii yiyecek, iGecek, giyecek ve her tiirlii mefru§at ve mah· 
rukat ~ibi istihlak e[$yastm mevsiminde iktisad1 §ar~lar altmda dahil ve 
haricdeki rre~n&ele;rinden tedarik ve mubayaa edip gerek ortaklara ve gerek 
umuma ehven ve normal fiatlarla satmak ve Denizbankla mutabtk ka
lmacak sartlar dajresinde gemilerin ia§esini ve imkan ve liiz.um halinde 
diger malzemesini temin eylemektir. $irket, kenji ma~ad1 dahilinde te
&ekkiil eden c!.iger Kooperatiflere i§tirak veya bunlarla te§riki faaliyet 
edebilir. 

SatJ~larm pesin para ile yap1lmas1 esastlr. Ancak idare meclisinin ka
rart ve tayin edecegi liartlar dahilinde veresiye mujlmele de yap1labilir. 
Madde: 4 

Sirl:etin unva~u (Denizbank Kooperatif ~irketi) dir. 
Madde: 7 

Sirketin sermayesi ~irketi tesis edenlerle sonradan girecek ortaklarm his. 
selerinden ter.e)tkiip eder. Miktan miitehavvil ve gayri mahqpd olup asgart 
haddi ( k1rk bin ) Tiirk lirastd.tr. 
Madde: 8 

~irkete ortak silatile girebilmek 1~10 Denizbankm veya Bankanm kur
dugu kendine bagh miiesseselerin veya Bankanm hissedar oldugu te§ek
kiillerin memur ve miistahdemlerinden veya miitekaidlerinden olmak §arttlr. 

Denizbank te&kilatl haricinde kalan devair ve miiessesat memurlarmdan 
ve diger Tiirk vatand~larmdan arzu edenler de i~;~tirak hisselerini pe§in 
vermek sartile ve !dare Meclisi kararile §irkete i§tirak edebjlirler. Deniz
bank ve miiesseselerinin hukmi §ahsiyetlerile hiikm1 §ahsiyeti haiz diger 
husu,si ve resmi deniz mi.iesseseleri de kooperatife ortak olmak hakktm 
haizdirler. 
Madde: 13 

Ortaklardan birinin vefatl halinde miras~1lan dilerlerse ortakbkta de
vam edebilir veya §irketten r;ekilebilirler. 

i§bU hlsselere ver;hi tasarruf ve temsil hususlarmda Ticaret kanununun 
anonim §irketleri hakklnda mevzu hiikiimleri cereyan eder. 
Madde: 14 

Ortaklar eirkete i§tira~ tarihinden itibaren ii~ sene gecrmedikge ve §ir
ketin sermayesi haddi asgaride veya fevkinde bulunmadk1c;a bier bir sebeb 
ve bahane ile §irketten istifa ve koyduklan sermayenin iadesini taleb ede· 
m~zler. !stifa ve iade taleblerinin bu §artlara uy_gun oldugu idare heye
tince kabul ve tasdik edilenler hi~se bedellerini sene planc;osunun tasdikini 
takib eden alb ay ic;inde menafiile birlikte ve §ayet tahakkuk etmi§ ise ten. 
zilinden ve ~irkete bir borcu varsa mahJ:;ubundan sonra ahrlar. 
Madde: 17 

Tahsili kabil olmtyacak matlubat ile §irketin kar§1bks1z bor~larmm ve 
ta,hakkuk edecek her nevi zararlarmm itfasma mahsus olmak iizere bir ih· 
tiyat sermayesi teskil olunur. Bu sermaye : 
A ) $irketin safi karmdan her sene yiizde 15 nisbetinde ayr1lacak mebali~ ile, 
B ) ~irket namma temin olunacak hususi menafi ve teberruat, 
C ) 1htiyat akc;esinin ~irket~ kullamlm1yan • mi~tarmm tenmiyesinden mu· 

tahasstl karlardan terekkiib eder. 
Madde: 18 

Ihtiyat sermave (50 bip} liriya bali~ olduktan sonra temettiid.eft tev
kifat yamlmaz. An.cak her hangi bir sebeble bu miktar tenakusa ugrarsa 
npksam ikmal edilinciye kadar tevkifata tekrar devam olunur. , 
Madde: 20 

Sirketin be~ azjdan miirekkeb bir meclisi idaresi vard1r. Meclisi idare 
azas1 umumi heyetc;e ortaklar arasmdan intihab edilir. 

Meclisi idarenin miiddeti iki senedir. Miiddeti biten azamn tekrar in· 
tihaln caizd.ir. 
Madde: 22 

idare meclisine intihab edilmek it;;in en az 20 hisseye malik olmak §art. 
tlr. Umumi heye~e azanm iiGii Denizbank Umum Miidiirii tarafmdan gos
terilecek yedi namzed arasmdan intihab olunaC«kt1r. 
Madde: 23 

!dare meclisi ilk iGtimamda i~lerinden bir reis ve bir reis vekili -
intihab eder. !dare meclisi liizum goriildiikc;e ve en az 15 giinde bir ic;tima 
ederek !iirket umur ve muamelatmt tetkik ve icap eden kararlari ittihaz 
eder. 

!dare meclisi en az iiG aza ile toplamr. Ancak bu takdirde kararlar ii~ 
reyin ittifakile verilmek §arttir. 
Mad de: 28 

Sirl~et muamelatl ortaklardan veya haricden !dare meclisi tarafm.dan 
tayin olunac.ak bir mi.idii.r tarafmdan tedvir olunur. Miidur ~irket i§leri i~in 
idare mecllsine kar~1 mes'uldiir. 

Memur ve miistahdemlerin tayin ve azilleri miidiifiin teklifi iizerine 
idare meclisince yapthr. 
Madde: 31 

Umumi heyetce ortaklar arasmdan iki sene m,.iiddetle iki miirakib in
tihab olunur. Murak1blarmdan birinin Denizbank Umum Miidi.irii tarafmdan 
gostenlecek i.ic namzed arasmdan intihab1 §arthr, 
Madde: 37 

Umumi heyet idare meclisinin tayin ve en az iki hafta evvel gazetelerle 
ilan edecegi giinde ve tayin olunacak mahalde toplamr. Bu Handa miizake
rat ruznamesinin de derci :;;arthr. Ortaklardan en az 25 ki§inin i~tima gii
nunden laakal 10 gi.in evvel tahriren idare meclisine miiracaat ederek umu
mi heyette miizakere edilmesini istiyecekleri mevad dahi ruznameye ithal 
olunur. Umum1 heyette ruzname haricinde miizakere yaptlamaz. 
Mad de: 40 

Adiyen yaptlan umumi heyet ic;timalarmda mukayyed azanm adeden eft 
az be~te birinin ve fevkalade ic;timalarda iic;te birinin huzuru §artttr. Bu 
lc;timalarda azanm ekseriyetile karar verilir. 

Gerek adi ve gerek fevkalade ic;timalarda bu nisab has1l olmacl.l~l tak
dirde ictima iki hafta sonraya talik ve ilan olunur. 

Bu ic;timada nisaba bak1lmaks1zm miizakere icra ve mevcudun ekse
riyetile karar ittihaz- olunur. 
Madde: 44 

Umumi heyet sir~t mevzuunun tedbiline veya i~bu mukavele hiikiim
lerinln tadiline veva miiddetin temdidine veya ~irketin feshine karar ver
mek hakkm1 haizdir. 

Ancak bu gibi mevadd1 miizakere edecek fevkalade toplat¥;tlarda nisab 
vesaire hakkmcja Ticaret kanununuq anonim §!rketlerin miimasil i~tima • 
lanna miiteallik hiikiimleri cereyan eder. 
Madde: 46 

Her sene pl•anco mucibince tahakkuk edecek safi temettiiiin yiizde on 
besi ihtiyat akr;esine tahsis ve yuzde be~i idare meclisi azalarma temettii 
hissesi ve gene yiizde befli Sirket Miidiiruniin teklifi ve idare meclisinin 
tensibi iizerine ~irket memurlarma ikramiye olarak tevzi edildikten ve te
diye edilmi§ sermayenin yiizde be§i nisbetinde ilk temettii hissesi aynl
dtktan sonra miitebakisinin yiizde doksam orta~l~;~.rm istihlakleri nisbetinde 
risturn olarak ve viizde onu tediye. edilmi§ sermayeleri nisbetinde ikinci his
sei temettii olarak ortaklara tevdi olunur. 
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_ Ikinci say1s1 bugun ~1kb - Tam bir ev mecmuasJdir - Muhtelif yaziiar, Italyanca dersleri - Kad1nlara i§ ornekleri 

Renkli kapak i~inde 36 sayfa 5 kuruf 
Miivezzilerden isteyiniz. . ' ~· ~-~. ~· , , •, . ...., ... , ~· •• -~··· •,. !''I, r,; •. -

Giimriik Muhafaza Genel 
istanbul Satinalma 

Komutanbg1 
Komisyonundan : 

1 _ 15, 19, 27, 28 ve 29 sayth motorlere almacak 7 kalem Kelvin mar
ka yedek makine par~alarmm milteahhid nam ve hesabma 1/10/938 cu
martesi giinii saat 11 de yeniden a~1k eksiltmesi yapilacakhr. 

2 - Tahmini tutan 1118 lira ve ilk teminati 84 liradtr. 
3 _ lsteklilerin giin ve saatinde ilk teminat makbuzlarile Galata eski 

tthalat · Gilmriigiindeki Komisyona gelmeleri. ( 6436 ) 

Malatya C. Miiddeiumumiliginden: 
Malatyada yaptlmakta olan Cez~ Evinin ~780,44 lira ke~if bedeli ele~

trik tesisat1 ve 4989 lira ke~if bedellt sthhi testsat beraber olarak 9769,44 li
ra ke~if bedeli uzerinden 14/9/938 tarihinden itibaren on be~ gUn mliddetle 
ac;tk eksiltmeye konulmu~tur. ihale 30/9/9~8 tarihi.~e ~ilsadif. ~~rna ~iinil 
saat on dortte Adliye binasmc.a Ciimhunyet Mu.dden~mumt~~gt Ekstltme 
Komisyonunda yaptlacaktlr. Taliblerin yuk~rt?a ztkre~tlen gun ;re saate 
kadar 732.71 lirahk muvakkat teminatla ?t~hkte .Ekstltme K?mt~yonu~.a 
miiracaatleri ve kef!if ve projeleri gormek tsttyenlerm Nafta Datresme mu-

l
racaatleri ilan olunur. (66:gl 

istanbul Belediyesi ilanlart 

T · ato .. lyesine liizumu olan ve 1150 lira bedel tahmin edilen bir tane 
amtr t c: t . L M .. 

kaynak makinesi ar;tk e~siltmiye konulmu~ ur.
1 

':jkar namdest ev
1 

aztm "k u -
diirliigiip._de ~oriilebilir. Istekliler 2490 numara 1 ~nun a yazt 1 vest a ve 
86 lira 25 kuru~luk ilk teminat makb.uz ve?.""a mektubtle beraber 29/9/938 per
~embe giinii saat 14 bu.;ukta Daim1 Encumende bulBunmahdtrlar. 

c • :t ( 6369) 

~· 
~nakkale Jandarma Sabnalma 

Komisyonundan : 

Cil).Si 

Yulaf 

Miktan Tutar1 
Kilo Lira K. 

258260 12913 00 

Muvakkat 
Te. 

LiraK. 
968 48 

Eksiltme nastl 
ihale tarihi Giinii Saati yaptlaca~I 

30/9/938 Cum a 15 te Kapah 
zarf 

1 _ <;anakkalede bulunan Jandarma .. al.~yma bagh 2. v~ ~· iincli ta
b 1/9/939 giiniinden 31/agustos 939 gunu sonuna kadar ihtiyaclar1 bu-1::: yukanda yazth bir kalem yulafm hizasmda gosterilen g~nde c;a. 
nakkalede III uncii J. Tabur binasmda Jandarma Satmalma Komtsyonunca 
eksiltmesi yaptlaca ktlr. . .. .. .. 

2 _ Teminat ve teklif mektublan thale gunu saat on dorde kadar 
Komisyona teslim ecl.ilmi~ olacakhr. . .. .. . . 

3 _ ~artnameler parastz olarak Komtsyonda ~?ru!.ebthr. . . 
4 _ Talib olanlar 2490 say1h kanunun 2 ve 3 uncu maddel~rmdekt ve-

sikalarla ~iiracaat etmeleri. · ( 6393 ) 

SUADiYE PLAJ I 
Bu ak,am ve yarnlkl pazar gUnU fevkalide caz ve 

. SAYAN OLGA~_,SEMOGi KON_SERi ·. 
. ~-- ' 'J --., ....... .._~...--

~= . . ·'· ...... --n· ~ u; , ,, '· ~ 

istanbul Dordiincii Icra Memurlugundan: 

DENiZBANK .......... 
Mer in postas1 (Etri.isk) vapuru 

27 Ey.fd sah saat 10 da Sirkect nhhn andan Mers1n pastas na 

kalkacakt r. Ya~mz bu sefere mahsus olrnak ihere lzmir'e <;ar• 

~amba saat 10 da vaup aynt giin saat 20 de 1 alkacak ve gi· 
dt~te ilaveten Rados ve F ethiyeve de u~nyaca (hr. 

Malatya V aliliginden : 
50989 lira 71 kuru~ ke~if bedelini muhtevi olup vilayet merkezinde yap

bnlacak hastane binast tesisatma kapali zarf usulile yaptlan eksiltmede 
istekli <;lkmadtgmd.'in 15/9/938 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazar
ltkla isteklisine verilmesi kararla§bnlmt~tlr. 

Taliblerin Vilayet Daimi Enclimenine mtiracaatleri ilan olunur. (6300) 

<;orlu 

Mevkii 

Kolagtl 
Maksudlu 
Maksudlu 
Maksudlu 

icra Memurlugundan: 
<;orluya bajh «;evrimkaya koyiinde bulunan ve sahhga 

~1kardan gayrimenkullerin 

Cins ve miktan 

60 doniim tarlanm yan hissesi 
400 dontim tarlamn yan hissesi 

27 donum tarlamn yan hissesi 
55 doniim tarlanm yan hissesi 

ilk: 21 

Sahlacak ~ayi 
Tapu kaydmm hisseye konu-
Tarihi No. Ian k1ymet 

Lira K. 
11/300 673 60 00 

» 675 400 00 
» 676 27 00 
» 677 55 00 

<;orlu icra Memurlugu odasmda ya -
ptlacak artttrmanm giin ve saati 

ikincite§rin 938 pazartesi 
saat 14-16 

Son : 6 birincikanun 938 salt 
Saat 14 - 16 

1 - Mevki, cins, miktar ve takdir olunan k1ymetleri yukanda yazth 
gayrimenkullerin artttrma §artnameleri 20 eylill 938 tarihinden itibaren 

.herkesin gorebilme:si igin a~tkbr. iMnda yazth olanl~rdan ba!ika malumat al
mak istiyenler memuriyetimize mtiracaat etmelidir. 

2 - Artttrmtya i~tirak i~in yukanda yaztlt ktymetlerin % 7,5 ugu 
nisbetinde pey veya milli bir bankanm teminat mektubu verilecektir. 

3 - Alakadarlarm gayrimenkul iizerindeki haklanm hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialanm i~ bu ilan tarihinden itibaren yirmi giin ic;in
de evrak1 miisbtelerile birJikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Ak
si halde haklan Tapu sicillerile sabit olmadtkga satt~ bedelinin payla§ma
smdan baric kahrlar. 

4 - Gi:isterilen giinde arthrmtya i~tirak edenler arthrma ~artname
lerini okumu~ ve liizumlu malumatt almt~ ve bunlan tamamen kabul et
mi~ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin ec!Jlen zamanda gayrimenkul u~ defa bagmldtktan sonra 
en I<Ok arthrana ihale edilir. Ancak qrtttrma bedeli muhammen kJYmetin 
yiizde yetmi§ be~ipi bulmazsa en gok arttiranm taahhiidii baki kalmak 
i.izere arttuma on be§ giin daha temdid ve 6/12/938 sah giinii ayni saat
lerde yaptlacak arttlrmada, bedeli satl§ istiyenin alaca~na rii~ham olan 
diger alacakhlarm o gayrimenkullerle temin edilmi~ alacaklar1 meemuun
dan fazlaya ~tkmak §artile en ~6k' arttir'!m'!l ihale edilir. Boyle bir bedel el--· 
de edilemezse ihale yapllmaz ve sat1~ talebi dii§er . 

6' - Gayrimenlful kendisine ll ihale alunan kimse d.erhal veya verilen 
mtihlet i~inde paray1 vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev
vel en ytiksek teklifte bulunan kimse arzetmi§ o1dugu bedelle almaga razt 
olursa ona, raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on be§ gtin miiddetle art
hrmlya ~Jkanhp en ~ok artttrana ihale edilir. iki ihale arastdnaki fark ve 
gec;en gi.inler i~in yiizde be§ten hesab olunacak faiz ve diger zararlar tl-Y· 

Emlak ve Eytam Bankas1 Tiirk Anonim 9irketine birinci derece ve si
rada ipotekli olup tamamma ii~ yeminli ehli wkuf marifetile 8142 sekiz 
bin yiiz ktrk iki lira klymet takd.ir edilmi§ olan G.alatada s.ultan~eyaz~~ 
mahallesinde Karaoglan sokagmda eski 19, 15 yeni 19, 23 (y~m tahn~e go
re 19, 21, 23} numaralt bir tarafl Loiz magazalan ve .. T~~at .. ve Dtkarve 
Tomaidi magazalan, bir taraf1 Hac1 Vasil magazast ve dorduncu taraft Ka
raoglan sokagile mahdud ve kayden 487 ar~m .16 ya~n:ak ;re vaztye.q raporu-

I• nca htikme hacet kalmaks1zm memuriyetimizce ahc;tdan tahsil olunur. 
( 6811) 

na gore 2'74 M2 sahasmda bir ~ah altmda kargr: .1~ evm e~s~fl. . 
19 numaranm zemin kat:..: Demir kaptdan gmld1kte zemtm karastmen 

bir koridor kiigiik bir aydmhk zemini gimento bir mutfak, bahge, bir ka
Ptr koridorda i~i dolu bir sarmg vardrr. ~~m~ katta ~h§ab b~~ k~rioor iize. 
rinde bir hala ve bir oda mevcuddur: Bumc1 kat: ~;r sofa uzerm~e kar§~
hkh iki oda birinde sabit dolab vardtr, So~a?a~ d~er ktsma gegtlen btr 
kapt mevcuddur. ikinci ve iigtin~~ katlar bmnc1 kabn .~ymd1~,. <;a~t. katt, I 
bastk tavanh bir oda, bir sofa, bm s~~d.1k odast ?lmak. uzere Igt~e 1k1 oda 
vardir. Ah§ab tavanlan yaghboya.h 1gmde elektnk testsatl vardtr. 19 nu- 1 

mara ile 23 numara arasmcia ve uzerinae kap1 numarast 21 olan onii istor 1 
kepenkli zemini ktsmen malta, ktsmen gimento do~eli arka bahgeye cam- I 
h bir kaptst olan diikkan vardtr. 23 numarah ev: 19 numarah evin aymdtr. I 
Evsaf1 haiz olup mutfakta tulumba, bir kuyu ve merdivenalt1 vardtr. Umu
mi evsaft: Evin cephesinde k~~tlarm iizeri demir parmakhkh ve birinci 1 
kattan itibaren her iki. ~Vi~ tkmci katma vkadar bir §ahni§ OlUp zemin I 

kat cephesi duvarlan bmnc1 kata kadar yaghboyahdtr. Ah~ab do~emeleri 
muhtacl tamird.i.r. Umum m.esahas1 274 M2 olup bundan 170 M2 bina ve 
geri kalam bah~e ola!\ gaynt?~nkulii~ .on 4ortte on ii~ hisse~ agtk artttr
maya konmu~ olup tlan tanhmden 1tibaren §artnamesi herkes tarafmdan 
gOriilebilecek ve yirmi altr ilkte~ri~ 93~ tarihine rastl1yan ~ar§amba giinii 
saat on dortten on .albya kadar datremtzde a~tk artbrma suretile sablacak
ttr. Satt~ Emlak ve Eytam Bankasmm. 8~.4 numarah kanunu hiikiimlerine 
tabi oldugundan mezkur ka_nunun 15 met maddesine tevfikan ikinci bir 
arttirma yaptlmakstzm gaynmenkul, yuka:1d.a ya~1~1 .giinde en fazla arth
ramn iizerinde btraktlacakhr. Arthrmaya. 1§hrak tc;m muhammen ktymetin 
ylizde yedi bugugu nisbetinde pey .a~~est v_eya milli bir bankanm teminat 
mektubu tevdi edilmek Hiz1mw. ~mken bma .vergilerile c;op ve fener re
simleri ve tellaliye ve Vaktf icarest satl§ bedel~nden odenir. 20 senelik Ev
kaf taviz bedeli mu~teriye aiddir. Satt§. bedehr:i pe§in odemek laztmdtr. 
!era ve Was kanununun 126 ncl madde.sme. tevft.kan ipotek sahibi alacaklt
larla diger alakacta"rlarm gayrimenkul uzermdek1 .. hak]armt ve hususile fa-
iz ve masraflarma dair olan· iddialannl evra.ki musbitelerile birlikte 20 giin 
i~in&! "daircmize bildirmeleri lazlmdtr. Aksi halde ~aklan Tapu sicillerile 
sabit olmad1kc;a satJ~ bedelinin payla~masmdan hanc kallrlar. Alakadarla
rm i§bu kanun maddesine uygun surette hareket et~eleri. ve daha fazla 
mah1mat almak ist\yenlerin 935/1134 dosya numaras1le dauemize miiraca
atleri ilan olunur. 

ltNfltl • 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: I,bu 

gayrimenkulii sahn alanlar arzu ederlerse 
bankaca takdir edilecek k1ymetin yiizde 50 si 
kadar kendilerine ikrazatta bulunulabilir. 

(6749) 

I· Kad1koy Vak1flar Direktorliigoii ilanlar1 

Cinsi No. Sokag1 Mahallesi Semti 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR 

V APUR 1DARELER1, 1ST AS YON
LAR, OTELLER, KAZlNOLAR 

elhastl umumi halalan alan 
yerlerde 

PIS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa inti§ar 
eden ve hasiahklann memba1 olan 

MIKROBLARI oldiirmek i~in 
Amerikada haztrlanan 

ccPURO~> Iardan 
mutlaka aptesanelere asmaltd1r. 
Aptesanelere hafif ve ho§ bir 
koku dagttlr ve bu dag1tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga igin ayn ayn 
yaptlmt§tlr. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBiLYALARINIZI 
GUVELERDEN muhafaza ve gi.i· 

ri.imemesini ishyorsamz ayni za
manda e§yamzt da muhafaza 
etmek istiyorsamz gene bu fabri
kamn gardroblar igin yapttrd1g1 

"PURO, lardan allntz 
Ci.iz'i bir masrafla hem mobilya· 
mzt, hem i.~indeki klymetli e~ya· 

mz1 GtJVELERE kar§t korumu§ 
olursunuz. 

·-------------------------SlNEK, SlVRiSINEK, TAHTA
KURUSU, PlRE, HAMAM 80-
CEGi, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla haz1rlanm1§ ve 
diger miimasilleri gibi fena kok
mtyan ve tesiri muhakkak olan 

••PURO,, mayi Mu. Te- Muham
minat men Be. 

L kullammz. Birinci mal olmakla L.K. .K. 
Bina ankazt 2 Tahtakoprii Ziihtiipa~a Kadikoy 3 00 40 00 beraber fiatt ~ok ucuzdur. 

» ,. 6, 8, 10, 12 :o ,. » 15 00 200 00 Umumt deposu: M A Z 0 N ve 
,. ,. 14. 16 ,. » • 22 50 300 00 BOTTON Ecza deposu, Yeniposta-

Yukanda cinsi ve mcvkileri yazth binalarm ankazt 21/9/938 giinilnden ne arkast No. 47 
itibaren l;lir ay zarfmda pazarltkla sahlacakhr. fsteklilerin Kadtkoy Va- Toptan alanlara tenzilat vard1r,. 
k1flar Mudiirliigiine gelmeleri. ( 6740) ll•liilm•••••••••• .. 
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. RADIO 
EDiSSON 

MUessesesl 
Beyoglu istiklAl caddes No. 34 

Beyoglu dordiincii sulh hukuk bakim
liginden: 

$i§li Silah§or caddes inde 48 numaralt 
evde oturmakta iken 23/3/938 tarihin -
de olen Viktorya Parmamn Beyoglu 
Birinci Noterliginden tanzim ettigi 5369 
numara 11 kanunusani 930 tarihli vasi
yetnamesi berayi tenfiz mahkememize 

agtk olarak tevdi edilmi~tir. Vasiyetna
me mucibince kendilerine mal vasiyet 
edilenler ayni mahalde oturan k1zkar -
desleri Emilya ve Karalin bulunmak -
tadtr. i§bu vasiyetnameye her hangi bir 
ve~hile itirazt olanlann tarihi ilandan 
itibaren bir ay ve alacakhlarm keza b r 
ay ve ba.<?kaca m iras~tsl varsa iic; ay zar
fmda mahkememize mliracaat etmeleri 
ve alacakhlarm miiddetinde alacakla
nm kaydettirmedikleri takdirde ala -
cakhlar hakkmda kanunu medeninin 
561 ve 569 uncu maddeleri ahkamt tat-
bik edilecegine ve kanunu medeninin 
537 ve 561 inci maddelerine tevfikan 
ilan olunur. 

Satthk Dizel Motor 
45 beygir, son sistem ve ~ok ucuzdur. 

Galata Tiinel caddesinde 53 No. da 
Bedrosa milracaat. 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

Muhammen Be . 
Cinsi Miktars Behen 1 utart 

Muvakkat T 
teminall 

L. K. 
Eksiltmenin 

L. " . S. L. hr. ~ekli Saat 
Kuru ot 25.000 kilo 
Ktrmtzt ~iz- 90.000 metre 
gili kanavi~e 

-.2.18 515.-
-.9.25 8325 

40.88 
624.38 

A~tk eks. 15. 
Kapah zarf 

. I - Sartnamesi mucibince satm almacak 25.000 kilo kuru ot agtk ek 
slltmeyE' §artname ve nlimunesi mucibince almacak, 90.000 metre k1rm1z 
r;tzgili k&navice kapah zarfla eksiltmeye konmu~tur. · 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste 
rilmi ~tir. 

Ill - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarmd 
yazth saatlerde Kabata~;; ta Levaztm ve Mubayaat $ubesind.eki Ahm Ko 
misyonund8 yap1lacakhr. 

. IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;:en l;)ubeden alma 
b1lecegi gibi kanavic;e niimunesi de goriilebilir. 
. V - Ac;1k eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin % 7,5 giivenme parala 

r1le birl·kte eksiltme i~in tayin edilen gtin ve saatte Komisyona gelmeleri 
ve kar ah zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenlerin de mlihlirlu tekli 
me~tubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya bank 
temmat mektubunu ihtiva edect!k olan kapal1 zarflan eksiltme giinu e 
ge~ saat 15,30 a kadar adt ge~en Ahm Komisyonuna makbuz mukabilind 
vermeleri laztmd1r. (6579) 

~ 

I - Snrtname ve niimunesi mucibince satm almacak 18000 kilo bali 
1p1 kapah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuru~ hesabile 10800 lira ve 
muvakkat teminat1 810 liradtr. 

III - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 30 
da Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ;a. 
p1lacaktlr. 

IV - $a.:t~.an:.eler P?rastz olarak hergiin sozii gec;en §ubeden almabilir. 
V - Muhurlu tekhf mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme 

paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka ah 
za~flanm cksiltr:'-e glinii en gee; saat 10 a kadar yukanda ad1 ge~en ko
roJsyon ba$kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi Hiztmdtr. ( 6307) -I -:- .$artname, resi'? ve niimuneleri mucibince satm almacak 250 
ad.ed d1~h 1skarta btc;:ag1 lle 1000 aded P. M. 63.14 zincir kenedi a.;tk eksilt
miye konmu$tur. 

II - Muhammen bedeli di~li tskarta bt~agmm behcri 3 lira ve zinc· 
ken7dinin beheri 20 kuru~ hesabile heyeti umumiyesi 950 lira ve muvakk~~ 
temmatt 71,25 liradtr. 

III - Eksiltme 27 /IX/938 tarihine rashyan sah giinu saat 11 d 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 : 
lacakbr. 
. IV - Sartnameler hergiin sozu ge~en ~ubeden almabilecegi gibi re-

stm ve niimuneler de goriilebilir. · 
V - lstek~ileri~ ~ksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii. 

venme paralanle b1rhkte yukand.a adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6295 ) 

~ 

Muhammen Be. Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi Miktan Beheri Tutan teminah Sekli Saati 

L.K. L. K. L. K. 
660 X 700 m/m 
tefrikli verje si
gara kagtdt 
24.5 m/m velin 
bobin sigara ka
gtdi 

25,000 Top 2.08 52000.- 3850.- Kapah 15 

750 Bobin 341.78 24.64 

zarf 

Ag1k 
eksilt. 

15.30 

I - ~artnameleri mucibince satm almacak yukanda cins ve mikt 
yaz11I 25!000 .top sigara kagtdl kapah zarf usulile ve 75,0 bobin sigara kag: 
agtk E'k~Iltmtye konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan yukanda gosteril
mi~tir. 

III - Eksiltme 8/XI/938 tarihine rasbyan salt giinii hizalannda yazth 
saatlerde Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat 9ubesindeki Ahm Komisyonun
da yaptlacaktir. 

IV - l;)artnameler 2.60 lira. bedel mukabilinde !IJ.hisarlar Levazlffi ve 
Mubayaat ~ubesile Ankara ve Izmir Ba~mudiirliiklerinden almabilir. 

V - Eksiltmiye girmek istiyip de bu eb'adda kagtd vermiyecek olan 
firmala~m teklif edecekleri eb'ad1 ihale giiniinden bir hafta evveline ka
kadar Inhisarlar Tiitun Fabrikalar ~ubesine bildirmeleri ve munakasaya 
i§tirak vesikas1 almalan laztmdtr. 

VI - A~tk eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin eksiltme i~in tayin 
edilen gun ve saatte yi.izde yedi buc;uk glivenme paralarle birliktc adt ge~en 
Komisyona gelmeleri, kapah zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenlerin de 
mi.ihiirlu teklif mektubunu kanuni vesaikle yiizde ye~i bu~uk gtivenme pa
rast makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarflan elr...Ultme giinti en ge£ saat 14,30 a kadar Altm Komisyonu Ba~kan
hgma makbuz mukabilinde vermeleri laz1md1r. ' ( 6720 ) -I - 11/X/938 tarihind.e ihale edilecegi ilan edilen yeni yaptmlacak 
~ektirme c tekne :o. ye konmak tizere §artnamesi mucibince ahnacak bir a
ded makine a~1k eksiltmiye konmu~tur. 

II - Montaj1 da dahil oldugu halde muhammen bedeli 4300 lira ve 
muvakkat teminah 322.50 liradtr. 

III - Eksiltme 8/XI/938 tarihine rashyan salt giinli saat 14 te Kaba
ta~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktu. 
• IV - ~artnameler parastz' olarak her giin sozii gec;:en §Ubeden ahnabilir. ' 

V - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve yiizde 
yedi buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adt gec;:en Komisyona gel
meleri ilar: olunur. ( 6818) -I - idaremizin Nakliyat $Ubesi ic;in §artnamesi rp.ucibince yaptmlacak 
ar;tk gi.ivPrteli, armah ve tam te~hizath bir aded. c;ektirme c tekne • ac;;tk ek
siltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminah 337.50 Hradtr. • 
III - Eksiltme 11/X/938 tarihine rasltyan sail giinii saat 15,30. da Ka- 1 

bata~ta Lev B. ztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 
IV - Sartnameler parastz olarak her gun sozii ge~en 11ubedelf almabilir
V -· isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gi.in ve saatte yiizde yedi 

buc;uk .FiiYenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelme
leri ilan olunur. ( 6819 ) 

l'"'evlet Demir:vollart i~letme U. Miidiirliigiinden: 

Muhammen bedeli 4887 lira 50 kuru~ olan yazt tahtast, yemek masast, 
yemek bankt, bahc;e kanapesi , vazt masast, bi.ife, gardrop, mekteb s1rast ve 
saireden mlirekkeb ~artnamesinde mufredah yaztlt 20 kalem ah~ab e~ya 
5/10/1938 c;ar~amba gunu saat 10.30 da Haydarpaf!ada gar binasmdaki Ko
misyon tarafmdan ac;1k eksiltme ile satm almacaktU'. 

Bu i§e girmek i.stiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 366 lira 57 
kuru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giinu saatine kadar l 

Komisyona miiracaatleri laz1md1r. 
Bu i~e aid ~artnameler Haydarpal?ada gar binasmdaki Komisyon ta-

rafmdan parastz olarak dagttllmaktadtr. (6622) -Muhamm~n .~e?eli 5000 lira olan Ankara gan Hopar!Or tesisatt 10/10/ 
1938 pazartest gunu saat 15 te kapalt zarf usulile Ankarada !dare binasm
da satm almacaktlr. 

Bu i!je girmek istiyenlerin 375 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
yin ettigi vesikalan ve teklif moktublarmt ayni giin saat 14 e kadar J<r 
von Reisligine vermeleri l'dz1md1r. 

~3-rtnam~ler parastz olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, H 
~ada Teselliim ve Sevk Sefliginden dagtttlmaktadtr. 
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EYVA TUZU 
En ho~ ve taze meyvalann usarelerinden istihsaJ 

edilmi~ tabii bir meyva tuzudur 
Emsa lsiz bi fen haik asa ol dugundan tam amen 

taklid edilemez 
iNGiliZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu - Istanbul 

.:. . : . . . ... ~ . : ~.... . . . 

iiksek Miihendis Mektebi 

Mi.idiirliigiinden: 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarlnin 19 eylul 938 de 

•tmesi dolayiSile evvelce 22 eylul 938 ak§ami nihayet hula 
~ ilan edilmi§ olan 938 · 9 39 tedris senesi kayd1 kabul 
uamelesine 27 eylul 938 ak§amtna kadar devam edile
ktir. 
2- Mektebe girmege talib olanlar arasinda yaptlacak 
iisabaka imtihanlar1 eyluliin 29 ve 30 uncu per§embe ve 
rna giinleri saat 9 da ba§hyacakbr. 
3- Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin tatil 
'nleri haric olmak iizere her giin saat 9 • 16 ya kadar 
ekteb idaresine miiracaatleri. (6571) 

Nazilli Belediye Riyasetinden: 
Nrdllide Belediyece yaptmlacak 14225 lira 35 kuru~luk bedeli ke~ifli 

al hinast 2490 numarah artbrma ve eksiltme kanununun hiikmune gore 
palt zarf usulile cksiltmcye konmu~tur. 

ihale 3 te~rinievvel 1938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 16 da 
azilli BPJediyesinde yapilacaktlr. Saat 16 dan sonra gelecek teklif mek
blan kabul cdilmiyccektir. Mi.iteahhidler bu hususta f~nni ve mali· ~art
me ile projeyi iki lira rnuknbilinde Nazilli Belediye rnuhasebesinden te
rik cdcbilirler. Miiteahhidlcr kc~if bedelinin % 7,5 tutan olan 1066 lira 
kuru~luk Belediye vezne makbuzu veya tahvil veya banka mektubu 
rak tt>ldif mektublarma m~tireceklerdir. ihaleye i~tirak edecekler Ti

ret Odmnna kay1dh olduguna dair vesika ile ve bu gibi i~leri yapac.a
makamattan almm1~ vesikalarm Q..a teklif mektublarma 

(6542) 

· ksiiriiklere kars1 en tesrli: • 
atran I-Iakk1 Pastilleri ay1n sonunda biitiin ecza 

depolannda ve eczanelerde bulunacaktJr. 

Valiliginden: 
1 - Manisada bir Dogum Evi in~as1 c72000· lirahk ke§ifnamesi daire· 

de kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid. ke~ifname ve !?artname ve bu i~e miiteferri evrak 3 

a 58 kuru§ mukabilinde Manisa Naf1a Mudiirliigiinden almabilir. 
3 - !hale te~rinievvelin altmc1 per§embe giini.i saat 11 de Manisa Vi-

eti Daimi Enciimeni onunde yapilacakhr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 4850 lirad1r. 
5 - Taliblcr eksiltmenin yapilacag1 tarihten en az sekiz giin ·evvel bu 
girebileceklerine dair Vilayet Nafm Mudiirlugiinden almmt~ ehliyet ve-

asmt ve cari scneye aid Ticaret Odas1 vesikasm1 vc 50 bin liradan a§a
olmamak iizere yaptlgt bina i§lerini iyi ba~ard1gma dair olan vesaiki 
Jinat zarfmm i~ine koymak suretile ibraz ve itaya mecburdurlar. 
6 - Kanunun tarif ettigi §ekilde hazulanrn1~ olmas1 laz1m gelen zarf-
6/10/938 per§embe gi.inu saat ona kadar Vilayet Daimi Encumcni Riya

ine tevdi olunmahd.lr. 
7 - Postada vukubulacak teahhurlar nazara ahnmaz. (6610) 

AQIK EKSiL TME iLANI 
ntalya P. T. T. Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : 
Antalya P. T. T. binas1 ittihaz edilen eski Park oteli namile maruf 

a dahl! ve haricinde yap1lacak tamirat. 
2 - Bedeli ke§if 7000 lirad1r. 
Bu i~c aid evrak ve §artnameler §Unlardir: 
A. Eksiltme ~artnamesi 

B. Mukavelc projcsi 
C. Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi 
D. Hususi ~artname 
E. Ke~if cetveli 
F. Proje. 
$artname ve teferruatmm bir suretini Naf1a ve P. T. T. Miidi.irluk-

inc!.en alabilirler. 
3 - Miinakasa vc ihale 5 te§rinievvcl 938 tarihinde saat 15 te Antal
P. T. T. binasmda yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme a~1k olarak yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 525 lira muvakkat temi

tl Antalya P. T. T. Merkez $cfligi veznesine yahrmasi ~arttlr. 
6 - Taliblcrin Antalya Naf1a Mudi.irliigunden bu i~ i~in alacaklan 

liyet vcsikas1 ihale tarihinrlen sckiz giin cvvel almm1~ olacak ve Tica
Odasma kay1dh bulunacaktlr. 
7 - Taliblerin cksiltme yap1lacag1 saatten laakal bir saat evvel Ko-

syona miiracaat etmeleri ilan olunQr. ( 6612 ) 

SEF ARETiNDEN : 
1920 tevelliidlii Irakhlarm mecburi askerlik muayenesinde haz1r bu
nak iizere tabi bulunduklan ahz1askcr §Ubesine 1 eylul 938 tarihinden 

miiracaat etmeleri vevahud askerliklerini tecil veya ifay1 muta
Pvraki miisbitelerini devairi aidesine gondermeleri liizumu ilan 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
Bu yil hiikumet hesabma okumak uzere yabanc1 illere gonderilecek ta

lebe say1s1, bu talebenin okuma kollan, hangi okul mezunlarmdan olacak
lari, hangi memleketlere ve hangi Bakanhklar veya Genel Direktorliikler he
sabma gi:inderilecekleri a~ag1da gosterilmi~tir : 

Gonderilecek Hangi Bakanhk 
tal~benin Okuma Gidecegi veya G. D. he-
saytsl kolu memleket sabma oku-

yacagi 
2 Kimya muhendisligi Almanya Askeri Fab. 

2 Hidrografi 

15 Miihend.islik 
c :in~aat, Elektrik, 
Makine, Mensucat. 

2 Ti.ir k ve :islam 
san'ab 

1 Etnoloji 

1 Altay Dilleri 

1 Ki.itiibhaneciJ..ik 

1 Linguistik 

2 Preparator 

2 Mimar arkelo~luk 

2 Mimarhk 

Fransa 

Almanya 

:t 

15 Maliye ve lkhsad lngiltere 
Fransa 
BelGika 

5 Hukuk !talya 
Almanya 
!svi~;re 

Genel 

Genel D. 
Harita Ge-
nel Direkt. 
Kiiltur 
Bakanhg1 

Finans B. 

Ti.ize B. 

Hiikiimler 

Hangi okul mezunu 
olacag1 

Lise olgunluk mezunu 

Edebiyat Fakultesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
E_debiyat Fakiiltesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
Edebiyat Fakiiltesi 
Tiirkoloji ~ubesi me
zunu 
Edebiyat Fakultesi 
Turkoloji §Ubesi me
zunu 
~debiyat Fakiiltesi 
Turkoloji §Ubesi me
zunu 
Gazi Terbiye Ensti -
tusu Resim-!~ §Ubesi 
roezunu 
Gi.izel San'atlar Aka
demisi Mimari §Ube
si mezunu 
Gi.izel San'atlar Aka
demisi Mimari Sube
si mezunu 
Siyasal Bilgiler okulu 
Yiiksek Ticaret ve Ik
tlsad okulu Hukuk 
Fakiilteleri mezunu 
Hukuk Fakiilteleri 
mezunu 

1. - Butun kollardan se~me smavlarma i~tirak edeceklerin mezun 
olduklan kurum tarafmdan smava aday olarak se~ilmi~ olmalan laz1m&r. 

2. - Smavlara aday olarak se~ilenler, smav gi.ini.inden 3 gun evwel 
smava girecekleri kurl,lmga sihhi bir muayeneye tabi tutulacaklar ve an
cak bu muayene neticesi mfrsbets oldugu :.takdirde smava i§tirak edebile
ceklerd1r. 

3. - Askerliklerini heniiz :Yapmarw~ olan ad~ylarm ya~lar1~ 25 te 
fazla olm1yacak ve bunlar askerlikten tecil ed'ilmi~ olduklanm tevsik ede
ceklerdir. Askerliklerini yapm1~ olan adaylar da 30 ya§ml ge«;memi§ ola
caklardir. 

4. - Se~me smavlarma i~tirak ecl.eceklerin ba§ka bir makama kar§I 
mecburi hizmetle bagh olmamalan ~arttrr. 

5. - 788 sayll1 memurin kanununun dordi.incii maddesinde ve bu mad
denin zeyillerinde yazi11 vas1flan haiz olzmyanlar bu smava giremezler. 

6. - Biitun adaylar smavlara girecekleri kurumlara sthhi muayene gti
nii muracaat ederek huviyetlerini isbat edecekler ve ayni giinde smavlara 
i§tirak edebilmek i~in birer fotografh beige ala_caklardrr . 

Miihendislikler ve Hidrografi smavlarina 
Girecekler i~in Ozel Hiikiimler : 

1. - 1935-36, 1936-37 ve 1937-38 ders y1llan mezunlarmdan olmak. 
2. - Liselerde haricden olgunluk smavlarma girerek muvaffak olmu§ 

olanlardan ad.ay sec;ileceklerin olgunluk smavlarm1 pek iyi veya iyi derece
de bitirmi~ olmalan. 

3. - Mi.ihendislikler i«;in se~me smavlar1; TiirkGe kompozisyon, riyazi
ziye, fizik, kimya ve yabanc1 dil c ingilizce, franstzca, almanca. dan; 

Hidrografi i~in ise, tiirk~e kompozsyonu, cografya, kimya, riyaziye ve 
yabanc1 dil c ingilizce, frans1zca. almanca » dan Ankarada Gazi Lisesinde 
ve lstanbulda Pertevniyal lisesinde yap1lacaktrr. Bu smavlara 10 birinci
te§rin 1936 pazartesi gi.inu saat 9 da ba~lanacakbr. Smav programlan ilgili
lerin her koldan smava girmelerine musaid bir ~ekilde tanzim edilmi~tir. 

4. - Lise olgunluk mezunlar1 aday secilip se~il!Tied.iklerini mezun ol
duklan liseden ogrenecekler ve arzularma gore ve Istanbulda Pertevniyal 
lisesinde veya Ankarada Gazi lisesinde slhhi muayeneye tabi olarak smav
lara gireceklerdir. 

Tiirk ve islam San'ab, Etnoloji, Altay Dilleri, 
Kiitiiphanecilik, Linguistik Smavlar1na 

Girecekler i~in Ozel Hiikiimler : 
1. - Bu kollardan Turk ve !slam San'ab s1nav1: Genel tarihten, et

noloji sJnavi: Genel tarihten, Altay dilleri smav1: Linguistik ve Turk Dili 
ve EdebiyatJ tarihinden. Kiitiibhanecilk smav1 : Metinler §erhinden, Lingu
istik s1~av1: Linguistik ve Ti.irk Dili ve Edebiyab tarihinden 10 birincite§
rin 1938 pazartesi gi.inu :istanbul Edebiyat Fakiiltesinde yaptlacakbr. 

2. - ilgililerin aday se~ilip se1,1ilmediklerini Edebiyat Fakultesine miira
caat ederek ogrenmeleri laz1mdrr. 

Preparatorliik Stnavlartna Girecekler 
• •• 
l~in Ozel Hiikiimler: 

1. - Bu kolda smavlan Gazi Terbiye Enstitusii Resim-1~ ~ubesinin 
pratik derslerinden ve bu enstitude 10 birincite~rin pazartesi giinu yapl· 
lacakbr. 

2. - ilgililerin aday se~ilip se~ilmediklerini Gazi Terbiye Enstitusi.i Di
rektorliigiinden ogrenmeleri lazlmdlr. 

Mimar Arkeologluk 
Girecekler i~in 

ve Mimarbk Stna vlartna 
Hiikiimler : 

•• 
Ozel 

1. - Bu kollarm smavlan istanbulda Guzel San'atlar Akademisinde 
10 birincite~rin 1938 pazartesi giinu yap1lacakhr. 

2. - Mimar Arkeologluk smaVI, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir 
eserin rekonstriiksiyonuna veya reprod.iiksiyonuna aid bir proje istenmesi 
suretile yapilacaktlr. Mimarhk smaVIna gireceklerden de artistik mimariyi 
alakadar eden bir proje istenecektir. 

3. - !Igililerin Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigune ba§vurmalan. 

Maliye ve ikbsad Stnavlartna Girecekler 
i~in Ozel Hiikiimler : 

1. - Bu smavlara girecek olan Hukuk Fakiiltesi mezunlarmm hukuk 

Sa~ bakama, gUzelligin en birinci !f&rladar. 

PETROL "i Z AM 
Kepekleri ve sa~ d<}kulmesini tedavi eden tesiri mucerreb bir ila.cdtr. 

Antalya Vilayeti 
Elmab Kazast Hiikumet Tabibliginden: 

Elmah kazas1 dahilinde yerle§tirilen c29• aile goc;mene verilmek iize
re yerli malmdan sakat olmamak ve her turlu hastahktan ari, saglam ve 
be~ ile alb ya~ arasmda ~ift surmege -.lt§km ve c232Q,. lira muhammen 
bedelli c58:o aded okiiz arttlrma, eksiltme ihale kanunu hukumleri dairesin
de ac;1k eksiltme suretile satm ahnacaktrr. Eksiltme muddeti 10/9/938 ta
rihinden itlbaren c20:o giin olup ihale 30/9/938 cuma gunii saat cl4,. te 
Eln1ahda hukumet tababetinde miite§ekkil Komisyon huzurile yaptlacak
tlr. Talibler ~artnameyi okumak uzere hi.ikumet tababetine mi.iracaat ede. 
bilecekleri gibi sur'etini almak istiyenler de c5• lira MnJ.sand1gma yatrr
dlktan sonra alabilecekleri ilan olunur. (6580) 

Konya Memleket Hastanesi 

Ba~tabibligittden : 
Kapah zarf usulile eksiltmiye ~1kanlan Konya Mcmlckct hastanesinin 

c 31976 ,. lira 90 kuru~ ke~if bedelli kalorifer i~i i~in tayin edilen 29/8/938 
giinunde zuhur eden bir talibine enci.imence teklif edilcn daha fazla ten
zilata yana~madtgmdan eksiltme i~i yeniden ve 5/9/938 giinunden itibaren 
bir ay muddetle pazarhga konmu~ ve tediye ~artlan ile kalt>rifer ikmal 
rr.iidd.eti a~agwa dercedilmi~tir. ihale bedelinin % 20 si malzemenin tesisat 
mahalline vi.irudu ile montaj i~ine ba~land1g1 zaman % 40 radyatorlerin te· 
sisat mahalline gelmesi ve rapt! dahil oldugu halde borularm montajmm ik
malinde, % 20 si tekmil tesisatm sartname mucibince ikmalinde, ve mute
baki % 20 si de tekmil tesisatm ~artname mucibince ikmalinde, ve mute
baki yiizde yirmisi de 940 y1h ~ubat aymm en soguk giiniinde yap1lacak 
kat'i kabul tecrubesinin akebinde tediye edileceginden kat'i teminat d.a 
ayni zamanda miiteahhide iade edilecektir. Talib olanlarm pazarhkla iha
le giinu olarak tayin edilen 4/10/938 sah giini.i teminat mektublarile bir
likte Ticaret Odas1 vesikalarm1 haiz olarak Yilayct Enci.imen odasma 
gelmeleri ve $eraiti ogrenmek ve daha fazla malumat almak i~in de Has-
tane Ba§tababetine mi.iracaatleri ilan olunur. .~ ( 6227) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYOK PiY ANGOSU 
Altmc1 ke~ide : 11 BiRiNCiTESRiN 938 dcdir 

Biiyiik ikramiye 200. 00 lirad1r 
Bundan ba~ka : 40.000, 25.000, 20.000. 15.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 50.000 ve 200.000 ) lirahk iki aded miikafat vard.lr ... 
D i k k a t Bilet alan herkes 7 birincite~in 938 giinii ak§amma 

kadar biletlerini degi~tirmi~ bulunmahdtr. 

Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: 
Sihhiye otomobili 
Yangm otomobili. Tayyare meydaniarma mahsus. 
Silindir ve traktor. 
Yolcu otobusii almacak. 
Tayyare meydanlanmtz i~in yukanda yaz1h vas1talarm en modern 

sistemleri satm almacagmd.an alakadarlarm bu husustaki tekliflerini 20 
birincite§rin 938 tarihine kadar idaremize gondermeleri ilan olunur. 

(6616) 

KALORiFER TESiSA Tl 
Bursa Kaphcalan Turk Anonim f?irketi; <;elikpalas hamam dairesinin 

koridorlarma ve hususi banyolarma kalorifer tesisab yaptmlacagmdan 

I bu tesisah yapmaga istekli olanlarm hazrrhyacaklan proje ve teklifna-
melerini 6/10/938 per~embe giini.i ak§amma kadar Bursada <;elikpalasta 
~irket biirosuna tevdi etmeleri luzumu ilan olunur. 

----------------------------· Maliye Vekaleti Levaztm Miidiirliigiinden : 
Maliye Vekaleti ic;in Ytlz LiRA iicrctle bir yaz1 makinesi tamircisi 

ahnacakhr. 
isteklilerin memurin kanununun ( 5 ) inci maddesinde bildirilen ~art

Ian ve fenni ehliyet ve kabiliyetlerini ve bu i§e gj:!rekli teknik evsaf1 haiz 
olduklarml isbat eden belgelerle beraber 30 evllll 938 cuma gi.inune kadar 
Maliye Vekaletinin Dolmabah1,1edeki Matbu Evrak Ambar Memurluguna 
miiracaatleri. ( 6697 ) 

tahsillerini yedi senelik idadi veya lise tahsilinden sonra yapml§ olmalan 
laztmdir. 

2. - Maliye ve ikbsad smavlan m,edeni hukuk, maliye, iktisad ve ya
bancl dil c ingilizce, frans1zca, almanca,. dan istanbulda Universite Hukuk 
Fakiiltes;nde ve Ankarada Siyasal Bilgiler Okulunda 10 birincite§rin 1938 
C.e yap1lacakbr. 

3. - Bu koldan aday se~ilip se~ilmediklcrini ilgililer mezun olduklan 
kurumlardan i:igreneceklerdir. 

Hukuk S1na vlartna Girecekler 
i~in Ozel Hiikiimler : 

1. - Bu smavlara gireceklerin Hukuk Fakiiltelerini yedi sene~ik idadi 
veya lis~> tahsilinden sonra yapm1~ olmalan ~arthr. 

2. - Hakimler kanununun ikinci maddesi hiikiimlerine uygun evsaf1 
haiz bulunmak, icab eder. 

3. - Hukuk smavlan: Medeni huk"uk, Ceza hukuku, Hnkuk muhake
meleri usulii, Ceza muhakE\meleri usuli.i, Devletler hukuku, Devletler ozel 
hukuku idare hukuku, Hukuku esasiye ve yabanc1 dil c ingilizce,. frans1zca, 
almanca,. dan yap1lacak ve 20 birincite~rin 1938 per~cmbe giinu Istanbulda 
UniversitP Hukuk Fakultesinde ve Ankarad.a Ankara Hukuk Fakiiltesinde 
icra edilecektir. 

4. - Bu koldan aday se~ilip se~ilmediklerini ilgililer mezun olduklan 
Hukul: Fakultelerin~en ogreneceklerdir. c 3864,. ( 6693) 
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DENiZBANK 

Sara~haneba,•nda Horhor caddeslnde --------~ NURKALEM 
AKA Y i~letmesinden: 

Adalar ve Anad.olu k1y1s1ndan doniif 
K1z 

Erkek HA VRiVE LiSESi Yabh 
Yabs12 

Kur§un kalem fabrikasmda her 
nevi kalem tmal edUmektedir. 

go~ nakliyat• 
Ada'ardan ve Anadolu ktylsJDdan §eh rdeki evlere kadar go~ i§· 
lerile ilkbaharda yazbga giderken yapJldJgl gibi Antalya Umumi 
Nakliyat Turk Anooim ~irketi taraf10dan kolay ve ehfen §eraitle 
yapdacakhr. 

Ana, ilk, orta, lise stmflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk stmflardan itibaren ba~~;lar. Arzu 
eden talebe okulun hususl otobiislerile naklolunur. Ka vtd i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

o1unur. 1stiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

Miimaslli ecnebi kalemlerine ~ok 
faiktir. 

Fiatlart ecnebi kalemlerlnden 
% 50 ucuzdur. 

- Resmi Lhelere muadil: IZMiR • BUCA•da Kurf~un kalemleri 
Siiperyor 
Timsahh 

Bir bftyftk par~anm nakil ftcreti: Yiiz yirmi kuru~tur. 
MUracaat yerl : $irketln bUtUn t~ube ve tet;kilill 

Telefon: 24220 • 23801 KIZ 
ERKEK K U L T ·u R L • 

I S E S • 
I GQndUziU 

Yat1h 301-2 
1205 

Mektebli 
tzmirin en havadar ve sakin yeri olan (Buca) nm astrdide Ga~larile me~hur, miistesna bir vill~smda kurulmu§ 

tam te~kilath bir miiessesedir. (Orta) ve (lise) smtflan vardtr. Izmirin en degerli ogretmenlerl tarafmdan idare 
edilir. Franstzca, almanca, ingilizce dillerine hususi bir eh~mmiyet verilmekted.ir. Yatlh yllhk Ucret (lise) ktsm1 
ic;in askeri kamp dahil (240) I orta ktsJm ic:in (225) liradJ r. Ilk ktstm iGin de yalmz yabh ogrenfci kaydolunabilir. 
Ucret (200) liradtr. Memur ve miitekaid Gocuklarmdan % 15 tenzilat yapthr. Bu iicretler ii~ taksitte ahmr. 

Altt derece sertlikte 
Not 
lOll 
99 

Marangoz kaleml 
Ta§<;l kalemi 

Dagdelen En iyi cins 

Edirne Nafui Miidiirliigiinden: 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme 

1 - UzunkoprU Hilkumet Konagmm 1370C lira 17 kuru$luk bir kJ. 
srm in§aatt kapah zarf usulile eksiltmiye t;;rkanlmr§br. --·~--------- Kay1dlara devam ediliyor. --··--------·• 

15 derece sertlikte 

Doktor A. K UTi E L 
Karakoy T op~ular cad. 43 

Sultanahmed 5 inci sulh 
hukuk hakimliginden: 

Terekesine mahkememizce el konmu§ 
olan olii Salih oglu Mehmed Tevfik Er
tanm tahtl tasarrufunda bulundugu 
kayden anla§Ilan: 

1 - Pangaltlda fcadiye sokagmda 28 
kapr numarah aparttman, 

2 - Ferikoyiinde Bilezik~i sokagmda 
23 kapt numarah ve altmda 21 kap1 nu
marah bir diikk~m1 mevcud Ertan is -
mindeki aparhman, 

3 - Eminoniinde Bahkpazan cadde -
sinde Ahigelebi mahallesinde 435 nu -
marah ada dahi1inde 6 ve 7 parsel ve 
76/78 kapt numarah bir sakaf altmda 
ve iistlerinde hirer bastk odast olan iki 
dlikkan, 

4 - Yemi§te <;ardak mevkilnde Zin
dankapt mahallesinde Yag iskelesi so • 
kagmda eski 127 yeni 49 kapt numarah 
magazah ve ii~t kath bina, 

5 - <;ar§tYikebirde Takyeciler soka -
gmda 76 kapt ve kadastroca 2764 ada 
33 parsel numar!\h diikkan, 

6 - ~ehremlninde !akenderaga mll • 
hallesinde Saraymeydam caddesinde 68, 
68/1 70 ve Dar medrese sokagmda 
2 2 ' 1 2/2 2/3 kap1 numarah kargir 
' ' ' , bane ve dtikkanlar, 

7 - $ehremininde Arpaemini mahal
lesinde Dede soka~mda 5 kap1 numarah 
ah ab hanenin ntstf hissesi terekenin 
tasfiyesi ztmnmda ac;1k artbrm1ya <;t -
kanlml§ olup bunlardan 1 ve 2 numara 
ile gosterilen ve Beyoglu semtinde bu
hinan gayrimenkullerin birinci a~tk 
artbrmast 25/10/938 tarihine musadif 
pazartesi giinli saat 14 ten 16 ya kadar 
ve ikinci a~1k artttrmaSI ise 9/11/938 
tarihine musadif ~a11amba gUnii saat 14 
ten 16 va kadar ve 3 ve 4 ve 5 numara 
ile gosterilen ve Bahkpazar1 ve <;ar§t 
semtinde olan gayrimenkullerin birinci 
a<;tk arthrmas1 26/10/938 tarihine mu -
sadif sall giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
ve ikinci ac;1k artttrmast ise 10/11/938 
tarihine musadif per§embe giinii saat .. 14 
ten 16 ya kadar, 6 ve 7 numara ile gos
t erilen ve ~ehremini semtinde bulunan 
gayrimenkullerin birinci a~k a~thr -
mast ise 27/10/938 tarihine musadtf ~ar
§amba giinii saat 14 ten 16 ya kadar ve 
ikinci ac1k arthrmasi 11/11/938 tarihine 
musadif cuma giinii saat 14 te_n 16 ya 
kadar istanbul Divanyolundakt mah -
kememiz binasmda icra lobnacakbr. 
Bunlardan; 

Pangaltldaki gayrimenkuliin mu • 
hammen ktymeti 6548 lira, 

Ferikoyiindeki Jtayrimenkuliin mu -
hammen ktymeti 8671 lira, 

Eminoniindeki ttayrimenkuliin mu • 
hammen ktymeti 2740 lira, 

Yemisteki gayrimenkuliin muhem • 
tnen k1ymeti 3965 lira, .. 

<;ar§tytkebirdeki gayrimenkulun mu-
h:nnmen krymeti 360 lira, . 

$ehremini iskender mahallPsindek: 
ga:vrimenkuliin muhammen ktymeb 
3672 lira. 
~ehremini A~rpaemini mahal1esinde: 

ki gayrimenkuliin muhammen kl:'~etl 
1237 lirad1r. ~artnameler i~bu tlamn 
ne~ri tarihinden itibaren mabkeme dl· 
vanhanesinde herkesin gorebilece~i ye· 
re astlml~ olup birinci actk artbrma ¢ii· 
nii .taliblerin muhammen k1ymetlerin 
%7,5 nisbetindeki pey akc;esini hami1en 
miiracaatleri elzem ve o gun teklif o
lunan bedeller muhammen ktymetlerin 
%75 lerini buldu~u takdirde han~i p,ay. 
rimenkul ise o talibine satllacak, bul -
mazsa birinci a<;1k artttrmada en yiik
sek teklifte bulunamn teahhiid hakk1 
baki kalmak ~artile ikinci ac1k arthrma 
giiniine intizar ve o giin neye balig o
lursa taiibine kat'i ihalesi icra ktlma -
cakhr. MUterakim vergiler ve riisum 
tcrekeye ve %2,5 nisbetind~ki tellaliye 
ve ihale pullan ve 20 seneltk ev~af ta
viz bedeli ise mii~teriye aiddir. Ipotek 
sahibt alacakhlarla sair alacakhlarm ve 
alakadarlarm 20 giin i~inde mahkeme
mize miiracaatleri §art olup, akst tak -
dirde miiracaatleri nazan itibara alm
miyacakhr. Gayrimenkullerin sair ev • 
saf1 hakkmda daha fazla malumat al -
mak istiyenlerin 938/40 dosya numara
sile tereke memuruna miiracaat edebi
lecekleri de berayi malu.mat ilan olu -
nur. ~10405) · 

Krz, Erkek - Gecel, GUnsel 

Yuca UlkU L.iseleri 
Kay1d muameiesine ba~JanmJ§br. ist.yenlere izahoame gonderiJir. 

( <;ar~1kap•. Tiyatro Caddesi - Telefon 20019 ) 

Bayramic 

C ins i 

Askeri Sabnalma 
Komisyonu Ba,kanhgindan : 

Teminat, 
Miktan Tutan muvakkatesi 

Kilo Lira Lira 

!halenin ~~;ekli ve 
giinii saati ve §ekli 

Birinci nevi 590000 76700 5755 27/9/938 Sah 15 A<;tk 
ekmeklik un eksiltme 

1 - Bayramicde bulunan ktt'alann ihtiyaclan olarak 590000 kilo ek
meklik unun 15/8/938 Gar~amba giinii munakasasmda kapah zarf usulile 
verilen fiat!an amiri itaca muvaftk goriilmemi$tir. 

2 - Kanunun 40 net mad.desine tevfikan bu ihtlyac bir ay iGinde a<;tk 
eksiltme ile almacak ve komisyonda 27/9/938 sah giinU saat 15 te topla
nacakhr. 

. 3 - Eksiltme Bayramic Asked kazlnosunda Satmalma Komfsyonu ta
rafmdan yaptlacakbr. 

4 - Hususi ~artnameler Komisyonumuzda 'ParaSIZ gorliliir. 
5 - Talibleri& 2490 savth kanunun 2 ve 3 iincii maddesine tevfikan 

yazth vesaiklerile birlikte gelmeleri nan olunur. ( 6017) 

• 

Ziraat Vekaletinden: 

Kopya kalemleri: 
299 
701· A 
701- B 
701- c 

Ulus 
Yumu~ak 
Orta sert 
Sert 
tyf cins 

71. A B. C. tt~ dereceli 
702 • A.B.C.D.E. Be§ renkli 
702 - A. B. Mavi - Ktrmtzt 
72- A.B.C.D.E. Be§ renkli iyi 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli iyi cins 
24 renkli lyi cins 

901 KtrmiZI • Mavi 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

» 24 renklf fyi cins 
Dermetograf U~ renkli kalem 

cfns 

311 . Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 kll'mtzt ve mavi tebe§ir 

<;e§idlerimizi her lortasiyeciden 
isteyiniz . 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
istanbul, Sirkeci 

Miihiirdar zade han No. 1 • 2 

A~1k artbrma 

2 - Eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, hususi, fenni §artname 
Baymd1rltk i§leri genel :?artnamesi ve ke$if evrakl Edirne Nafta Miidiir 
liigiinde goriilebilir. 
' 3 - Bu i~in ihalesi 30 eylul cuma giinii saat 15 te Edirne Nafta MU 
diirliigli odasmdaki Komisyonda yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in 1028 lirahk teminat vermek ve a§a 
~daki vesaiki haiz bulunmak Iazrmdtr. 

A - 938 senesine aid Ticaret Od.as1 kagtdt. 
B - ihaleden en az sekiz giin evvel bu i§e girebilmek iGin Naf1a Ve 

kAletinden veya Edirne Nafta Miidiirlligiinden · almmt§ ehliyet vesika
Sl, 2490 sayrh kanuna gore haztrlanmt§ teklif mektublan mezkur giind 
saat 14 e kadar Komisyon Ba§kam Nafta Miidiirline verilmi§ olmas1 Ia 
ZJmdtr. Postada gecikmi$ mektublar kabul edilmez. { 6445) 

Giimriik Muhafaza Gene I 
istanbul Sabnalma 

Komutanhg1 

Komisyonundan : 
1 - Giimriikler i~in 65 kalem matbu evrakm 26/9/938 pazartesi giinii 

saat 11 de 'flazarh~ yap1lacakttr. 
2 - Tasmlanan tutan 998 lira ve ilk teminah 75 liradrr. 
3 - $artnamesi Komisyondadtr. Goriilebilir. 
4 - Isteklilerin giin ve saatinde ilk teminat makbuzlan 

vesikalarile birlikte Galata eski ithaHl.t Giimriigii binasmdaki 
gelrn eleri. 

Malatya V aliligin den : 

ve kanuni 
Komisyona 

( 6653) 

Vekalet bfnast kaloriferlerl lQin 1M ton Stimikok komiirii a~rk eksilt- Yarmki pazar saat 10 da Tiinelde 
me stuettle satm almacakbr. 

18481 lira 2 kuru~~; ke~~;if bedelini ihtiva eden vc Vilayete bagh Besni 
kazast merke~inde yaptmlacak olan ilk okul binas1 ikmali in§aatma ka
pah zarf usulile yaprlan 15 giinliik eksiltme miiJdeti zarfmda istekli 
~tkmad1gmdan mezkur in~~;aatm 4/9/938 tarihinden ltibaren bir ay zar • 
fmda pazarlikla isteklisine verilmesi kararla$tinl~r. Taliblerin Vilayet 
Daimt Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. ( 6402) 

150 ton Somikok komiiriiniin muhammen bedeli 3900 lira, muvakkat Kazavi~ sokagmda 10 No. h Tiinel A-
teminat 292,5 liradtr. parttmamnm 2 numarasmda (Ku~ak~I 

$artnamesi Ziraat Vekaleti Levaztm Miidiirlii~iinc1en parastz olarak Rusel magazast iistiinde) mevcud bulu
ahnn·. Eksiltme 29/9/938 tarihine musadif 'Per§embe giinU saat 15 te Ve- nan e§yalarm ac;tk arttmna ile satllaca
kalet binasmda Satmalma Komisyonunda yapllacaktir. Taliblerin teminat- gr ilan olunur. 
larile birlikte mezk11r tarihte Komisyonda haztr bulunmalan ilan olunur. A vrupa me§ in kaph yemek odas1na 

Pazarhga konan i§ : 
Klr§ehir merkezinde yaptlacak 48817 lira 61 kuru~ ke§if bec1elli be~ 

smtfh ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru§luk in§aat i§idir. 
« 3654 » r • ( 6330 ) u mahsus 1 kanepe, 2 koltuk, blife, 6 me-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1in kaph sandalya, a~ah d~a~ gece 
Bu i§ 26/8/938 giiniinden 15/9/938 giiniine kadar 20 giin miiddetle ve 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu:;~ ise de talib zuhur etmediginde.n 
15!9/938 tarihinden itibaren bir ay ir;inde pazarhkla verilecektir. Talible
rln Kt~ehir !Ii Daimi Enciimenine mliracaatleri ilan olunur. { 6656) 

~rtJar { · masa~1, >tu\l"alet ve markizden ibaret be
yaz lake, c;ocuk yatak odas1, aynah do-Fakiiltede kay1d ve kabule ba§lanmi§tir. $artlar ~unlardtr: 

1 - 1steklilerin bizzat Dekanhga gelerek bir istida vermeleri. lab, §ifonyer, lavabo, gece masast ve 
II _ Niifus ciizdam. 2 a~ac karyoladan ibaret diger yatak 0 • Sular idaresinden : Belediye 
III - Olgunluk diplomas!. clast, oyun ve sigara masalart, kiitiib -
IV - Askerlik ehltyetnamesi. hane, c;ini soba ve salamandra, elektrik . :Acilen yaptlmast gereken bir ameliye dolay1sile Kad1koylinde Yogurt

~udan itibaren Bostanc1ya kadar olan semtlerd.e 24/9/938 cumartesi ak
~~;amt saa~ 20 den, ertesi sabah saat sekize kadar Elmah sularuu kesmek za. 
rureti hasrl oldugu saym halka bildirilir. ( 6814) · 

V - 4,5X6 biiyiikliiaiinde 8 fotograf. avi.zeler, karyolalar, yeni halde mu§am-
VI - lstanbuldaki ikamet aeresi ve iyi hal kagrch. balar, perdeler, bibl-olar ve saire. 
VII - A~t ve sthhat !aporu. (6604) 

ANKARA DEVLET ~iY ATRO OKULUNUN 
TEMSiL VE OPERA BOLOMLERiNE SINAVLA 

PARASIZ Y A TILl KIZ VE ERKEK 
T ALEBE AUNIYOR. 

fE. ISil. Bl)L'OM'O: 
i - 'l'ahsil miiddeti en az ii~ senedir. 
Isteklilerden aramlan genel vastflar ~unlardir: 
A - Viicudii kusursuz olmak. 
B - 1yi bir kulaga malik olmak. cf$1ttiltl sesleri aynen tekrarhyabil -

mek .• 
C - En az ortaokuldan mezun olmak. 
D - f;livesi sahneye miisaid olmak. 
E- Ktzlar iGin en a$agr ya~~; 16, erkekler iGin 17 dir. 
II - Se<;lm smavmda aramlacak ~eyler ~unlardtr: 
A - Diizgiin ve serbest konu~ma, gordligii veya okudugu bir §eyi 

anla tma kudreti. 
.. B - Okudugu veya gordilgu bir tiyatro piyesf i~erislnden se~;ilecek bir 

rolu vapabilmek. 
C - Smav komisyonunca verilecek blr rolii yapabilmek 
OPERA BOLUMU: • 
I - 'I'ahsil miiddeti en az be$ senedir. 

. TalJbl('rde aramlacak genel vastflar temsil bOliimO i~in yukanda zik· 
rel di11e~ ~enel vaslflarm aynidir. Yalmz sesi iyi olmak ~arttlr. <;ok iyi sesi 
0 an <ltda orta tahsil aranmaz. 

II - S('<;im smavmda aramlacak ~eyler ~~;unlardtr: 
A - Kendi se~ecegi bildigi bir ~arklyt soylemek. 
B - S~sle_ri ve melodileri tekrarhyabilmek. 
C_- R1tm1k duyma ve hissetme kud.reti. 
Tiyatro okul_u~lU temsil ve opera boliimlerine talebe se~me smavlan 1s

t~nbu!da 4 - 8 bmncite~~;rin 938 de Galatasaray Lisesinde veya 11 • 15 birin
cttC$fll'~ 1938 _de .Ankarada MUzik 6gretmen Okulunda yapllcakbr. tstekli· 
l:n~ dJl~b;:e 1le Istanbulda veya Ankarada yukar1da adt gec;en okul direk

,torluklermde en geG smavm ba~hyaca~ giine kadar mliracaat etmeleri la
zimdir. 

Dilek<;e!..e baglanaealt vesfkalar ~~;unlardtr: 
A - Nufus tezkeresi veya tasdikli bir ornegi. 
B - Ok~ul diplomast veya tasd.ikli bir ornegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hiisniihal vesikast, 

Ziraat V ekaletinden: 
(6548) 

Vekalet<;e yabanct memleketlerden klering yolile damtzhk olarak 250-
300 ba~ Breton ayg1r ve ktsragt, 30 ba§ saf kan lngilfz ktsra~, 100 ba§ 
Montafon buntner inek '"'~ bo~ast satm ahnacaktir. 

Bu hususta fazla m~!u~a; ~!mnk istiyenlerin 25 eyHll 938 tarihine ka-
dar Veteriner Umum MudJirlUgune m ra aatlerL c 3846 • ( 6678) 

Naf1a Vekaletinden: 
Agtk bulunan Ressambklar i~in Ankarada Sular Umum Miidilrliigii 

merkezinc1e ve istanbul Nafta Miidiirliigiinde 28/9/938 tarihine rashyan 
~ar~amba giinU imtihan yaptlacakhr. 

Taliblerin imtihanlara i§tirak etmek iizere vesikalarile beraber Ve-
kalete mliracaatleri ilan olunur. c 3855 • ( 6690 ) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarlhl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
f;ube ve a)ans adedi : 262 

Zlral ve tlcari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankaa1nda kumberah ve lhbars1z tasarruf heaaplar1nda en az 50 llras1 bufunanlara se· 

nede 4 defa t;ekllecek kur'a lie Bfi&Qidaki plana gore ikramiye dag•ldacakt•r. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 , 
4 " 250 " 1,000 , 

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

D1KKAT: Hesablanndak.i paralar bfr sene i~inde 50 lfradan a~a~ dii$miyenlere lknmfye ~1kh~ 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birlnclklnun, 1 mart ve 1 hazrran 
lerinde ~ekil•c:ektlr. 
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CAN BOGAZDAN . GELiR .••• 
As1rlardanberi degi~miyen bu en saglnm hakikat, bugiin de kiymetini muhataza. etmektedir. iyi yem~mek ve 

binnetice iyi beslenPmemek mes'elesinin en ba§h saiki i1;1tihas1Zhk ve sonra haz1ms•zhktir. i§tiha ise haz· 
mm yans1dlr. Onu temin etmek hazm1 da yan yanya temin efmek degil midir ? 

Dlinyaca maruf ve en esash hi5tiha Uac1 

Derjardenin Fosfath Malt Hulisas1d1r. 
Dogrudan dogruya tesisi ile i§tiha temin ettikten ba§ka, havi oldugu miihim unsurlar sayesinde hazmada 

kolayla~tuarak biitiin suihaz1mlart izale eder. 

Zaytf, i§tahs1z, kans1z ve bahusus hastahktan, logiisahktan yeni kalkmt§ olanlar..... muntazam 
surette 

ni kullanarak en k1sa bir zamanda s1hhatlerini kazamrlar. Bu hem deva hem g~dad1r. 
Umum eczanelerde bulunur. ___________ .. 

<;ocuk f.t~:!L Kurumu ' 'istanbul bakkallar ve mUstahdemini cemiyetinden 
Mentaatine 

Pendikte Madalya Bah~esinde 
Te~rinievvelin 2 nci Pazar giinii 

ehlivan Giiretleri 
ap1lacak ve Ba~a 60, Biiyiik or

aya 30, Ku~uk ortaya IS ve des
£'ye 7,5 lira mfikAfat verilecektir. 

PazarhksiZ sati~ mecburiyeti kan1,p.1u 1 t e§rinievvelden itibaren t atbik 
edileceginden bu hususta gazetelerde ne§redilen kararnamenin tatbikmda 
esnaftmizca tereddiid edilen ma&leler varsa izahat almak iizere Cemiyet 
merkezine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Uluki,Ia Belediye Reisliginden : 
Elektrik tesisatl ihalesi temdid edilerek 19/10/938 ~ar~amba giinii sa· 

at 14 te yap1lacagt ilan olunur. ( 6784 ) 

• 

Rahatsazl1klara 

Yanmalar1, mide 
agrulan, ek~i egriti· 
ler, mide a~rh~ ve 
yemeklerden sonra 
biitUn vUcudde hisse
dilen gokiintii ve ag-tr 
hk. Ne i§kence! Bu 
hallerin kat'i garesi 
ve tesiri tabii olan 
MAZON ahmz. Ay· 
ni zamanda KABIZ
LIGI defeder. EK~t
Lik ve YANMALA • 
RI gidererek viicude 
ferahhk verir. 

MAZON 
M:&YVATUZU 

Bi~ki dersleri 
Kadtn terziligine aiddir. hoca

SIZ Ogretir. 3 cilddir. 

1 incisi 2, 2 inci ve 3 iinci.i.sii 
ik~er bu~uk lirachr. Sati§ yeri: 

Cl .Y 
Be~ikta§ Diki§ Yurdu. 

,..-------~-.Aa~~ 1--------
agl•i• , aileni, vatan1n1 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
ifetinden koru. 

KORLER, SAKATLAR, HAPiSANELERI DOLDU
N KATiLLER, TIMARHANELERDE iNLiYEN DELi
R, MEZARLARA GUN GORMEDEN gomi.ilen masum

r, biiti.in dejenere 1NSANLAR ekseriyetle ya ken. tleri 
rafmdan kazamlan veya ana ve babalarmdan miras ka
n bu mel'un hastahklarm kurbanlandir. GAYRiME9 • 
U MUNASEBETLERDEN <;EKiN. Her gordiigiinii temiz 
nma ve hayahm kaput dedigimiz prezervatiflere teslim etme. Nefsine hakim olmazsan PROFILAKSiN kullan. 
~OFiLAKSiN biitiin miitemeddin memleketlerde gencligi yiizde yiiz bu bela tufanlanndan koruyan en birinci 

· ~1r. Sihhat Vekaletimizin resmi miisaadesini haizdir. Tarzt istimali kutu lar i~inde yazthdtr. Her eczanede 
• a"l 

l 'I. 
•l II 

.J.. In ~---· 
PROFiLAKSiN daima ve her zaman PROFiLAKSiN 

Sahtb "' Barmuha"irl: Yunua Nac:li 
Umumt ne~tyata !dare eden Yazs I1Zert 

Mfldilr-D.: Hikmet Miinil V lgen 

Cumhurtvet matbacm 

TULDNB_ALARI 
l'EMIZI.SUJI~c;tli 

AT~·al)azy~l) ' 
YtksekRazyikfJ - . 

iufum'balari 

DERIN~ ~~WLASI !_~ 
Husust.:c1almtt 

Tulumbafar1 

c;AMORLtl 1_SUJ. ~c;IN 

lV1a'den-Cill~e-4'M§aa1:i§ferf 

JLIIumb~alart 

~K~R,; SABUNJ. ~JJIRA',, ~All 
Ve 6'unct'~m1fma·siflma 1y_q_ 

ZiRAA'l'Al'4AHSUS. 

K~~rSu1arna 

\, ~ 

TuTumoala r~; 

T ulumbalarr . 

i z.~ i R 

• A 

Devlet Orman I,Ietmesi Revir Amirliginden: 
1 - K arabiikte depoda istif edilmi$ 1425 aded muadili 813 metre mi

Mb 541 desimetre mikab 9am tomrugu a~tk arttlrma ile satllacaktlr. 
2 - Tomruklarm ayr1ca ba~ kesme paylan mevcuc! ve kabuklan so

yu:mu§ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesab edilrni§tir. 
3 - Tomruklara aid sati§ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Mii· 

diirliigiinde ve Orman Ba~miihendisliginde, istanbulda ve Zonguldakta Or· 
man Ba~miihendisliklerinde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli 14 lira 60 kuru~tur. 
5 - isteklilerin yiizde yedi bu'tuk muvakkat t>ey ak~esile 30/9/ 938 

giinU saat on be§te Karabukte revir merkezine miiracaatleri. (6528) 

Sovyet Tehnoekspot Fabrikalanmn 
~oktanberl beklenmekte olan 

(M. 1) markah liiks ve zarif (GAZAA) markah. 
TenezzUh otomoblllerl ve Kamyon t;aselerl 

geldi. Az sartiyatla ~ok mesate kateden fevkalAde tasarruflu olan olomobil· 
lerimiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Tiirkiye i<;in satJ§ deposu: Galata Per<;:emli sokak No. 19 

iSMAiL HAKKI KOZACIOGLU ----•• 

Liseler Abm, Sabm Komisyonu Ba,kanbgtndan: 
Komisyonumuza bagh yeni a~1lacak orta okullar i'tin ( 40 ) aded siyah 

yaz1 tahtas1 pazarhkla eksiltmiye konmu~tur. 
'£eminat: 57 liradtr. 
Ek~·iltme 26}9/938 pazartesi saat 15 te istanbul Kiiltiir Direktorliigii 

bina~t ic;-inde toplanan Komisyonda yapilac!lkhr. 
. Isteklilerin bu gibi i~ler yapttklarma dair Ticaret Odasmm 938 yth ve

stkasi veya ruhsat unvan tezkeresile birlikte belli giin ve saatte Komis
yona ~elmeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciligine yatmlacakttr ve §artnameyi gor
mek i~In Galatasaray Lisesinde Komisyon Sekreterligine ba§ vurmalan. 

Avrupan•n en tananm1' 
BORSALiNO • HABiG 
MOSSAN • DEROUX 

( 6828) 

Marks fBpkalar•n zengin ~etfitlerini 

A. RlJSSOS 
Magazasanda bulacaksantz. 

Adrese dikkat : Galata, Karakoy No. 22 ..................................... 
Ziraat V ekaletinden: 

Hayvanlarm uyuz hastahgt miicadelesinde kullamlmak iizere galvani
ze sa~tan mamul 50 aded uyuz banyosu kapah zarf usulile satm ahnacaktlr. 

Banyolarm beherinin muhammen fiatt 400 lira, elli banyonun mecmu 
fiati 20000 lira ve muvakkat teminah 1500 liradtr. Banyolarm plam ve §art
namesi paras1z olarak Vekalet LevaZim Miidiirliigiinden almacaktir. 

ihale 12/10/938 tarihine miisadif gaqamba giinii saat 15 te Vekalet Sa
tmalma Komisyonunda yamlacaktir. Taliblerin teminat mektublan veya 
makbuzlanm ve 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazth vesi
kalari havi kapah zarflanm mezkur tarihte saat 14 e kadar Satmalma Ko
misyonu Ba§kanhgma teslim etmeleri ve saat 15 te de Komisyonda haztr 
bul,unmalarL; c3802» (6613) 


