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atay ecliSi diin biiyiik Hitl;~o~~~e~~~~~~ktai 
ezahi.ira aras1n a 8CI dl nazann• tasvib ediyor , 

r----------------------------------------------------------------------~---------~ 

Devlet Reislig ine 1. SOkmen se~ildi 
Hakkln zaferi : 

Mustakil Turk Hatay! 
lfatayltlar Atatiirkiin kendi
leri i~in yaptrgrm unutmasm
lar ve onun samiml temenni
lerini yerine getirmege itina 

gostersinler. 

~ iin Antakyada mustakil Hata-
16:0 ym ilk Millet Meclisi kurul-

du, ve boylelikle Ti.irk Hata
:Ym Turk idaresi yurumege ba~lad1. 
Bundan dolayi sevincimize son yoktur. 
Ana vatan halki umumen kendi kendi
?nizi ve buti.in Hatayh karde~lerimizi 
:Y.iireklerimizin en temiz co~kun duygula
rde kutlular ve selamlanz. 

1-Iatay ugrunda <;ok c;ah~hgimiz ka
~ar iizuntiilii, yorucu zamanlar ya~ad1k. 
. U rnukaddes mucahedenin zafer netice· 

Sine vardmlmasJ bize butiin yorgunlukla
tJtniZI unutturuyor. Hak olan davam1zm 
~Uvaffakiyetinden nekadar memnun isek 
It~:;ok hakikatlerin meydana <;Jkmas:n

dan da o nisbette mesruruz. Hatay da
"atnJzdan dolayi bize bir<;ok isnadlar ya
hiitnJ~ h. Ezcumle Hatayi Tiirkiyeye il-

ak etmek istedigimizi ve gizli maksadi
Inl:z bu oldu~una gore bup;iin Hataysa 
!atJn kimbilir nerelerini istiyecek toprak 
lhtiraslan besledigimizi soylemi~lerdi. h
:e 'imdi Hatay miistakildir, ve bu isnad
t~Tin kaffesi kesin olarak suya dii~mii~
llr artlk. 

'1'··'921 Ankara muahedesinde Hataya 
Urk ~;oklugu esasmda milli ve mahalli 

~ iani rnustakil - bir idare verilmesi esasi 
~JCarriir etmi& ve kabul olunmu~tu. Bi

~lln giitti.iil;iimuz dava bundan ibaretti, ve 
l•te biitiin dunyanm gozii onunde bun
! an ibaret olarak nihayet bulmu~ da bu
llnuyor. 

cl l-Iatay meselesinde Tiirk - Fransiz 
b?st~ugu zaman zaman <;ok <;etin bi.iyiik 
b tr Itntihan gec;irmi§tir. Meselenin musli
a ~e hallini Fransanm nihayet hakikat 
,. de beraber Turk dostluguna k1ymet 
ten kararma borcluyuz. Bu ablh ve 
ost siyasetin k1ymetini biz de takdir edi

lioru.z. T e~kkur ederiz. F ransa gorecek
r ... k1 1-Iataydaki hakh hal suretinden ol
~.Ru kadar muhafazasma Ihna ettigi 
krk dostlugundan da asia pi~man ola-

a degildir. 

~~~riyelilere gelince mahdud bir tak1m 
a Ihkacilann hala munaka~alara ve mi.i
e ~ebetsiz ~;ah~malara nihayet vermeme
~lke ra~men Hatayda yi.ikselen hakikat 

d 0In~u memleketi dahi elbette <;ok ge<;· 
e en dogruyu kabule sevkedecektir. 
i:len bu dunki.i karde~ memleketin ge
~- halk tabakalarmda temelli Turk dost~ 
;~~ bulundugu bizim mechulumi.iz de
a Ir. Ergec; tam ve kamil istiklaline 
"~. tnasm1 biitun bir samimiyetle te

n~llni ettiil,imiz Suriye biz Tii;klerden 
lltak agabeylik ve her suretle yard1m 
il~tnelesi p;orebilir. Hatay meselesinin 
~ .1 Ve mahalli bir istiklal esasile halli 
rte~j alakadar eden bir i§ degildir. 

r Ur1Yeden <;ok evvel F ransa ile bizim 
e~?IIzcl.a takarriir etmi~ ahdi bir. zar.u
ii;k.Nih.ayet miistaki~ Hata~ S~nye. 1le 

a Itt. 1Yey1 ay1ran degJl, belki bule~hren 
I' ltnl ve sempatik bir rejim olarak yiik

·11Jor .. Hataym bugunku istiklal vaziye
n e b1Ie Suriye ile kalan baglanm 
~ ~~tn 1Yahrn. Nihayet kar~Imizda karde~ 
abl~e Vard1r diye biz onlan bilerek 

11 u etrnekte hicbir beis gormemi$ bulu
a.~lruz. Suriyeliler akdlt hareket etmek 
os:I e. 1-Iatay istiklalinden ha§ta Tu:k 
ett Ugu olrnak i.izere pek c;ok ve o ms~ 
~·~~~Yi.ik faydalar bekliyebilirler. . 

evj 
1 1 ve mi.istakil ki.i<;iik Hatay b1r 

iz et olarak kendini idare edebilir mi ~ 
isa~e 1-Iatay insanhk i<;in sulh i<;inde in
ir id edecek modern zihniyetli yepyeni 

are niirnunesi olacaktir. Gizlika
YUNUS NADI 

[Ark.asa Sa. 6 sutun 4 tel 

Ratay Hukiimet Konagt ve devlet reisligitte intihab e dilen Tayfur Sokmen 
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' Y eni devlete "Hatay, ismiverilmesini 

meclis kabul etti, bugiin de HatC:ty 
bayragtntn ~ekli tes bit olunacak 

Antakya 2 {Hususl muhabirimiz • ve bin;ok resmi zevatla konsoloslar yer Milletlerin mukadderahni kendilerinin 
den) - Hatay meclisi bugi.in sa at I 0 da almi§lardJ. idare etmeleri siyasi adaletin bulabilece-
buyuk merasimle ac;Ilmi§hr. On binlerce Meclisin en ya§h azas1 Adah Meh ~ gi yegane gayedir. 
halk binanm etrafma toplanmi§, tezahiirat med, Meclisi §U nutukla ac;mi§IIr: Cihan Harbindeki Osmanh fmpara • 
yapiyordu. Meclis salonunda yi.izlerce Adalt Mehmedin nutku torlugunu te§kil eden milletlere muvakkal 
seyirci yer almJ§tJ. Hususi mevkilerin- «Saym meb'uslar; da olsa tahmil ettigi §arth, kay1dh idare-
de, fevkalade murahhas Cevad Ac;1ka- Y a§ reisi olarak Hataym ilk meclisi- lcrin bugi.in tam bir istik!al §ekline ink! -
lm, askeri mumessil Si.ikru Kanadh, de - nin ilk celsesini ac;makla bahtiyarhgtm lab edecegine kanaatim vard1r. Biz Ha-
lege Kole, Y ali Abdi.irrahman Melek, sonsuzdur. [Arkas' Sa. 9 siltun 1 del 
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·Maktu fiatla sat1~ 
ikbsad Vekaleti ta:raf1ndan haz1rlanan 
name Vekiller Heyetinin tasvibine 

talimat· 
arzedildi 

Yerli Mallar Sah!! ~ubcsi Miidi.irii aya ·kabdara tatbik edilen 
yeni fiat etiketini gosteriyor 

Ankara 2 (a.a.) - Perakende tica
rette ·pazarhksiz satJ~ mecburiyetine clair 
olan 3489 numarah kanun I eylulden 
itibaren mer'iyete girmi~ bulunmaktadir. 
Su kadar ki, pazarhks1z sat!§ ve etiket 
usuliinun hangi ~hirlerde, hangi mad • 
deler icin ve ne suretle tatbik edilecegine 
clair kararname ~1kt1ktan sonrad1r ki mez· 

kur kanunun ilk defa olarak tatbikalma 
ge<;ilecektir. 

Bu maksadla iktJsad Vekaletince ilk 
kararname projesi hazulanarak lcra Ve
killeri heyetinin tetkik ve tasdikma arze
dilmi~tir. 

Bu projeye nazaran, mezkur kanu • 
!Atkasz sa. 9 sutun 3 tel 

Basvekil Ankarada 
Ankara 2 (a.a.) - BaFekil Celal 

Bayar beraberinde Hariciye Y ekili dok
tor Rii§tii Aras, Maliye Vekili F uad 
Agrah oldugu halde bu sabah istanbul
dan §ehrimize gelmi~tir. 

Vekiller Heyeti 
Ankara 2 (a.a .) - Heyeti Vekile 

bugun saat 17 den 19 bu<;uga kadar top
lanmi§ ve muhtelif meseleleri tetkik ede -
rek bu i~lere clair kararlar vermi§tir. 
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italya sefiri 

El~i, diin Ba~vekil tara· 
f1ndan kabul edildi 

Ankara 2 (a.a.) - Yeni italya bii
yi.ik elc;isi bugiin saat 16,30 da Ba~ve!{it 
Celal Bayar tarafmdan kabul edilmi~tir. 

!talya biiyuk elcisi, Biiyiik Millet 
Meclisi Reisile Hariciye Yekilini de zi
yaret eylemi~tir. 

Hariciye Vekilimizin ziyafeti 

Ankara 2 {a.<>.) - Hariciye Yekili 
doktor T evfik Ru§tu Aras yeni italya 
buyiik elc;isi ~erefine bu ak§am Ankara 
Palasta bir ziyafet vermi§ ve ziyafette 
Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Ve -
kili ~ukru Kaya, inhisarlar Yekili Ali 
Rana ve Hariciye Y ekaleti erkam haZIT 
bulunmu~lard!r. 

Siidet f1rkas1 lideri Berhtesgaden gorii,melerini 
bitirerek diin Prag' a a vdet etti 

Berlin 2 {Hususi) - M. 
Hitler bu sabah saat on bir 
buc;ukta Siidet Almanlan 
lideri M. Henlein'i Berh • 
tesgaden' deki sayfiyesinde 
tekrar kabul etmi§ ve uzun 
bir miilakatta bulunmu§tur. 
M. Henlein, ogleden sonra 
saat ii<;te Prag'a hareket et~ 
mi§tir. Siidet Almanlan li~ 
derinin hareketinden sonra, 
Hariciye Nazm M. F on 
Ribbentrop tayyare ile Pa
rise donmu§tur. 

t'i.i ve M . Sebekovski'yi hu· 
sus! dairesinde kabul etmir 
tir. Bir Alman gazetecisi 

Siidet murahhaslanmn fo-
tograflanm ·c;ekmek istemi~ .. 
se de, murahhaslar, Bene~ 
ile muhim muzakerede bu .. 
lunacaklanm ve kaybede • 
cek vakitleri olmadigmi hid .. 
detli bir lisanla soylemi§ler-4 
dir. 

Lord Ruttciman'tn 
laaliyeti 

Prag 2 {Hususi) -
Cumhurreisi Dr. Bene~. Si.i .. 
det Almanlan murahhasla-

Doyc;e Nahrihten Buro, 
Berhtesgaden miilaka!i hak~ 
kmda a§agidaki malumah 
vermektedir: rile gorii~tiikten sonra, Lord 

«Sudet Almanlan lideri Runciman\ kabul etmi§ .. 
M. Henlein, Lord Runci- tir. 
man'm talebi iizerine, ve· Lord Runciman bilahare 
koslovakyadaki ekalliyetlere Sudet delegelerini ote1inde 
dair Prag huklimetinin ha- kabul ederek, dort saat sii~ -..r 
mladigi yeni proje hakkm- ren uzun bir mulakatta bu .. 
da M. Hitlere izahat ver • t;;,/, lunmu§tur. Lord Runciman 
mi~tir. M. Hitler bu izahatJ ile Siidet murahhaslan ara· 
dikkatle dinliyerek, M. smda muzakerelere pazar • 
Henlein'in noktai nazanm C:ekoslovakyamn Londra tesi giinii devam edilecek· 
tasvib etmi•tir.» sefiri M. Mazarik t' 

' IT. 

Dr. Bene,'in temaslan lngiliz matbuattttttt miitaleasi 
Prag 2 (Hususi) - Cumhurreisi Be- Londra 2 (a.a.)- Diplomatik muhar-

ne§ bu sa bah saat I 0,45 te, Siidet Alman- rirlerin yaphklan tahliller oldukc;a nikbi· 
Ian murahhaslarmdan meb'us doktor Kun- [Arkast Sa. 3 siltun 1 de} 
I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I IIIII I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I II II I II I I I Ill I \I I I I I 1 I 1 t t t t 11 t 1 1 1 t 1 1 t 1111111 1 II I I I I I I I 1 I 1 I 1 •• 

Uzak~arkta muharebe 
~iddetle devam ediyor 

Hankov cephesinde 
~inliler Japon 

mukabiJ taarruza ge~en 

muka vemeti kars1s1nda • 
gerilemege mecbur oldular 

llankov cephesine giden Japon lutaahndan biri 

Londra 2 (Hususi) - Hankov cep
hesinde tah§idat yapan (:inliler bu giin 
mukabil taarruza gec;mi§lerdir. J aponlann 
§iddetli mukavemeti kar§ISJnda (:inliler 
cephedeki §ehri gec;emiyerek, ricat etmek 
mecburiyetinde kalmJ§lardir, J aponlar 

Hankov mmtakasmda muhim miktarda 
takviye btaah getirmi§lerdir. 

Diger bir habere gore, Nankin cephe· 
sinde vaziyet (:inlilerin lehine donmii§tiir. 
Nankin'in (:in toplannm tehdidi altmda: 
bulundugu haber verilmektedir. 
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imral1da mahkQm ar 
aras1nda bir gUn ••• 

Adliye Vekilinin davetile meb'uslar dan ve gazetecilerden miirekkeb bir 
grupun tetkikatta bulunmak i.ize;e 1m rah adasma gittigini yazmi§hk. Yuka~ 
nki resimde $iikrii Saracoglunu Imralt mahkumlarmm yeti~tirdigi sogan 
stoklarmda goriiyorsunuz. Bu tetkik seyahatine ~tirak eden arkada~Imtz Nadir 
NadiniJl !mrah ihtisaslan bugiin 7 nci sahifemizdedir. 
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( ~ehir v 
.Tarihf roman : 26 Yazan: M. TURHAN TAN 

Tiirk ileri 
heniiz 

.. .. .., . 
bilir. Gerilemegi 

Diplomas1z bir ebe 
mahkemeye verildi yurumeg1 

tecriibe etmemistir ! 
' 

<;ocuk dii,iirtmek ister
ken bir kadtnl oldiirmii~ f~te bu mada T eodosya zindana ko

nulmu~tu ve muhafazast da sabtk bahct· 
vana buaktlmt§tl. Herif, her hadisede 
;Turk parmag1 goregeldigi ve Tiirklerin, 
gokte de, yerde de, gonullerde de futl
nalar yaratacagma iman besledigi ic;in 
prensesin hapsedilmesini - ilk lahzada -
TUrk niifuzuna hamletmi~ti. Hukmuni.in 
dogruluguna kanaati o kadar bliyiiktii ki 
prensesle gorii&i.ir gorii~mez onun kendi
sine ayni ~eyi soyliyecegine lii.iphe etmi
yordu. 

Geveze ihtiyar bu kanaatle iistlinii ba
~xm diizeltti, hiicre kaptsmx tthrdattx: 

Hala ilahl bir terenniimle yiiregini ka
ranhklara a~IP duran k1z, ilkin hiddet 
gosterdi, ,arb}'l btrakarak hayk1rd1: 

- Ben kimseyi gormek istemiyorum. 
D_efolun, gidin. 

- Koleniz as1lzade degilim, gardiya
nim. Size soyliyeceklerim var. 

- :Asil ol, pespaye ol, hence miisa
~idir. Hepinizden, babamm butiin teba
asmdan nefret ediyorum. 

- lyi amma bendeniz Edirneli de 
degilim. Adreyanos'luyum. Buraya Di-

metokadan geldim. On be~ giindiir gar
'diyanhk yap1yorum. 

- Babamm hizmetinde hulunuyor • 
!9un, Bizansh say1hyorsun ya. Bu iki leke 
~enden de igrenmek i~in kafidir. 

- Aman prensesim. neler soyliiyor· 
sunuz? Bizans nerede, Bizansh kim? .. 
Bunlar art1k masa1 oldu. Bizim diyan • 
m1zda ~imdi soz, yalmz Tiirklerindir. 

Ve klZln cevab vermesine zaman hl
rakmadl, hemen ilave etti: 

- Ben de size Tiirklerden bahset • 
mek istiyorum. • 

T eodosya, iyi bir masal dinlemek 
miijdesi alan c;ocuklar gibi sevindi. La
kin sevincini sakladt: 

- Tiirklerden mi, dedi, siz onlarm 
casusu musunuz? 

- Tiirkler bizim c.insten casus kul • 
lanmazlar ki kolenizde o sxfat bulunsun. 
Ben Tiirklerin ne yaman i~ler yapt!kla
nm goziimle gordiim, size de anlatmak 
istiyorum. 

- N e miinasebetle ~ 
- Biraz eglenmeniz, ne~elenmeniz 

kin! 
- Peki, gel! 
lhtiyar Y ani ic;eri girdi, kiic;iik prense· 

si hiirmetle selamladt: 
- Affediniz, dedi, belki sizi rahatsiz 

ettim. Fa kat yamk yamk ~ark1 okudugu· 
nuzu i~itince yiiregim kanadx, ic;ime acx 
yaytldt. Sizi hikayelerimle ne~elendirmek 
istedim. 

T eodosya geveze ihtiyarm zeki goz· 
lerinden ve zeki sozlerinden ho~land!, 
karanhk hiicresinin bir ko§esindeki ka • 
napeyi gosterdi: 

- Otur ve soyle. Lakin sozlerin 
lfiirklere inhisar edecek I 

Y ani, o devirlerde pek bol ve pek 
makbul alan k1ssahanlar (~imdi son ne· 
feslerini ya~1yan meddahlanm1za ben • 
zerlerdi) gibi birka<; oksiirdii, hikayeye 
ba~ladt. Itkin kendi hal terciimesini an
latti, Etranos'ta Tiirklerle nas1l ~arpx~ • 
t1gm1 balland1ra ballandua soyledi. Bu 
vaktayi Dimetokada Kara Ahdurrah • 
mana da dinletmi~ti. Simdi daha biiyi.ik 
bir heyecanla gene prensese hikaye edi
yordu. Sonra Dimetoka macerasma ge~· 
ti, kii~iik Sevindigi, sahte Dimitriyos'u, 
evliyalan ve nihayet tarla hadisesini izah 
etti. 

T eodosya Bizansta yaz1lan tarihlerin 
~ogunu okumu§tu. Zirkellos'un, papaz 
Teofanis'in, Cezar Nikeforos'un, impa
rator ktzt Anna'nm, Kinnamus'un, Ako
minatos'un, Gilikas'm Bizanshlara dair 
yazdxklan hikayeleri bi]iyordu. Biitiin 
bu tarihc;iler Bizanshltg1 yiikseltmek i~in 
kafalarmx zorlami~Iardt, bir~ok ~eyler 
uydurmuslardx. Lakin hic;biri; evet, hi~
biri, ~u ihtiyar gardiyanm gozile gordi.igl.i 
~ehamet sahnelerine benzer bir sahife ya
ratamami~lardx. Cunkii onlar, ilhamlan

nJ muhitlerinden alxyorlardt, kalemlerine 
' kendi gori.i~ ve sezi~lerinden ald1klan ci· 

layx, gene kendi ruhlarmdaki rengi vere
biliyorlardt. 0 bedbahtlar bir H1z1r Bey 
gorememi~lerdi, bir Kara Abdurrahman· 
Ia kar~tla~mami~lardi, bir Sevindige te • 
sadiif etmemi~lerdi. 0 sebeble uydurduk· 
Jan destanlar gi.iliincdii, dev ve ejderha 
masallan gibi kof bir heybet ta~tyorlard1. 
Lakin Y aninin hikayeleri?.. Bunlarda 
hakikt bir ha$met, hakiki bir mehabet, 
hakiki bir azamet ve daha dogrusu goz 
kama~tmct bir hakikat vardt. T eodosya, 
ondan otiirii, Htzlr Beyin Etranos ku • 
mandamm bogdugunu dinlerken o kuv
vetli pen~enin kendi yiiregine yap1~t1~h • 
na, fakat yiiregini incitmiyerek bayJit!ci 
'~ir tazyikle ok~ad1gma zahib oluyordu. 
(ara Abdurrahmamn ev]iyalarJ dilinde 

ta~Imast ve biitiin Dimetokahlan maska
raya c;evirip Emanoel'i ka~trmasi da gene 
ktzm hayalinde renk renk ufuklar ac;x • 
yordu, beyninde ~e~id ~e~id imreni~ler 
ya~dmyordu. 0 kiic;iik prensin bahhm 
ta~tmak ve onun gibi kucaklamp kac;ml

mak ic;in omriiniin yansm1 vermege ha
Zird!. 

Hikiiyeler bittikten sonra Y ani bir 
daha v~ bir daha oksiirdii: 

- 1~te efendim, dedi, Tiirkler bu ka
dar yamandtr. Muhterem pederiniz te -
nezziil edip de bu degersiz ihtiyarla go· 
ru~selerdi kendilerine Tiirklerle uyu~ma
lanm tavsiye ederdim. 

Teodosya dalgm dalgm sordu: 
- N as1l uyu~sun? 

- Dimetoka prensi, ~ocugunu kurtar-
mak i~in kaleyi verdi. Pederiniz, kaleyi 
kurtarmak ic;in c;ocugunu vermelidir. 

- Demek ki sen Tiirklerin Edirneye 
gekceklerine ihtimal veriyorsun. · 

- $iiphe yok ki geleceklerdir ve gene 
~iiphe yok ki kaleyi alacaklard!r. 

- Edirne, Dimetoka degildir. Baham 
da Emanoel'in babasma benzemez. 
Tiirkler buraya gelirlerse <;abuk doner
ler. 

- Tiirk, ileri yiiriimegi bilir. Gerile· 
megi henliz tecriibe etmemi§tir. Buna 
emin o]upuz prensesim. 

- Senin gorii~iin mii dogru, benim 
gorii~iim mii ?. Bunu ,imdi mi.inaka~a et· 
miyelim. Y almz sen ~unu soyle: Turk
lerin Edirneye ne vakit geleceklerini 
umuyorsun? 

- Herhalde gecikmezler. (;iinkii on· 
lar, yer bulutu gibi bir~ey. Yxldmmlanm 
sac;a sa~a gezerler. Hareketsiz duramaz
lar, hareketsiz ya~Iyamazlar. 
. T eodosya biraz dii~i.indii: 

Kiitahyada oturan Hanife admda bir 
kadm c;ocuk dii~iirmek ic;in Hatice ismin
de diplomastz bir ebeye mi.iracaat etmi~
tir. lddiaya gore, ebe Haticenin verdigi 
ilaclar iizerine Hanife olmii~tiir .. 

Hanifenin !stanbuldaki karde~i Bed
nye, diplomas1z ebe aleyhinde Kiitahya
da dava ac;ml§hr. Fa kat davac1 lstanbul
da bulundugundan ifadesi dUn istinabe 
ycrlile Agtrcezada ahnmx§ttr. 

Bedriye, diplomasiz ebenin, karde§inin 
oliimline sebeb oldugunu iddia etmi~tir. 

Bedriyeden sonra, halen teyzesinin ya· 
nmda bulunan, olen Hanifenin 9 ya§mda
ki kxzx Kamxran da: 

«- Hatice, anneme evvela c;ua ile bir 
ilac vermi§ti. llac1 ald1ktan bir gun sonra 
hastalandt... Ebe, ikinci defa da beygir 
pisligine peynir kan§hrarak ba§ka bir ilac 

kullandx... Bunu da kullanan annem, iki 
iic; giin sonra oldii>> demi§tir. 

Heyeti hakime, bu ifadeleri mliteaktb 
istinabe evrakxmn aid oldugu mahkemeye 
gonderilmesine karar vermi~tir. 

MOTEFERRIK 

T oprak Mahsulleri Ofisine 
devredilecek miiesseseler 
Yeni Toprak Mahsulleri Ofisine bag

lanacak idare ve muesseselerin devir 
i§ile me§gul olmak uzere te~kil edilen 
komite faaliyete gec;mi~tir. !kttsad Ve
kaleti murahhas1 te~kilatlandxrma §U • 
besi muduru Servetin riyaseti altmda 
kurulan komite, dun filen devir i§ine 
§ehrimizden ba§lam1~br. istanbulda U
YU§turucu Maddeler inhisan idaresi ve 
Ziraat Bankas1 elinde bulunan silolarm 
yeni ofise devri i~i bir hafta kadar de
vam edecek ve bundan sonra ilk defa 
ofisin istanbul §Ubesi faaliyete ger;e -
cektir. - !htiyar, dedi, ben seni sevdim. Sen 

de beni sevdin mi? 
Ankaradaki umumi merkez ilkte§rin

- Sesinizi sevmi~tim. Yiiziiniizii go- de i~e ba§hyacaktlr. 

riince bu sevgi on kat ziyadele~ti. Radyodan ~ikayet eden 
- Bir yardtm istesem yapar m1sm? 
- Ne gibi yardtm? mahalle halk1 
- Tiirklerin yamna gitmek istiyo - Radyonlarm fazla c;ah~masmdan do-

rum. Bu meram1ma ermek i~in yalmz sen lay1 Cihangir halkmdan baz1lan Beyog
bana yardtm edebilirsin. lu kaymakamltgma miiracaat ederek §i

kayette bulunduklar1 gibi Bogazic;i haly ani, beyaz renkli ke~i boynuzlann;, 
0 sert kilh btyxklanm gene yakaladJ, em· kmdan baztlan da vapurda radyo Galm
di, emdi ve mmldandx: masmm kendilerini iz'a~ ettigi iddia • 

sile Vilayete ~ikayette bulunmu~lard1r. 
- Gii~. c;ok gu~ !.. Bir kere Tiirkle· Polis, Cihangir civarmda bazt evlere ve 

rin nerede olduklanm bilmiyorum. T a· aparbman sahiblerine bilhassa gee; va
bii siz, onlann seyyar ordugahlarma git- kit radyoJarm hafif calmasxm teblig et
mek istersiniz. Onu bulmak meseledir. mi~tir. ~irket vapurlan i<;in vaki mu • 
Sonra sizi zindandan ~1karmak tehlikeli racaatler makul gorulmemi§tir. 
bir i~. Kuk Ytldanberi boyuna yer degi~- Daimi kamp 
tirmekligimin, diyar diyar siiriinmekligi -
min sebebi ~u kelleyi yerinde tutmakttr. 

Zatxalinizi memnun etmek i~in ihtiyar 
ba~tmt feda edemem. Ba~ka bir§ey em
redin, yapay1m. 

- Onun kolay1 var dostum. Esasta 
anla~usak, yani Tiirklerin yanma gitme
gi kararla~txnrsak senin k1ymetli kelleni 
de burada btrakmaytz. 

- Ne yapars1mz? 

- Beraber gideriz. Bir prensese ar -
kada~hk etmek bir gardiyan i<;in biiyi.i:C 
bir ~ereftir samyorum. 

- Mesele o ~erefe liiYik olmaktadu. 
Bendeniz o liyakati ta~Iyor muyum, ta~l-
mlyor muyum, ilkin dli~iinmeliyim. Fa kat 
bir~y de ben soracag1m: N eden Tiirk
lerin yamna gitmek istiyorsunuz? 

- Cunkii ben Tiirklere a~tklm I 
- Tiirke mi a~IksJmz, Tiirklere mi? 
- Simdilik Tiirkl~ri seviyorum. On-

larla temas edersem bu sevgiyi belki ic;· 
lerinden birine tahsis ederim. 

Istanbul Vilayeti Maltepede ilk okul 
talebeleri ic;in. biiytik ve daimi bir kamp 
tesisine karar vermi~tir. Vall Muhiddin 
Ustundag bu kampa elveri~li. ayni za-
manda plaj olmaga da musaid bir arazi· 
nin bulunma~m1 Kartal kaymakamma 
emretmi§tir. Bu i~e musaid arazi teda -
rik edilerek vilayetqe istimH\.k edile • 
cek, burada kamp ittihazma elveri§li 
her nevi tesisat vi.icude getirilecektir. 

T,nasa revUsi\ hu~U gidivor 
Festival munasebetile §ehrimizde bu· 

lunan Romanyanm Tanasa revti heyeti 
bugun Romanya vapurile Kostenceye 
donecektir. 

c;;:oh.rimize gelecek 8evyahlar 
Bugun §ehrimize be~ yi.iz ingiliz sey· 

yah1 gelecektir. Bunlar uc; gi.in kadar 
burada kalarak muze1erle abideleri gez
dikten sonra gidecelde[dir. 

Hayvan ser~ilerinde derece 
alan havvan1ar 

Vilayet hududu dahilinde bu sene 
- Anlad1m prensesim, anlad1m. Siz muhtelif hayvan seq~ileri a~1lmi!?tlr. Bu 

kulaktan a~Ik olmu~sunuz. Bu. tath bir sentilerde derece alan hayvanlar tec;bit 
riiyay1 uyamkken de ya§amaya benzer. edildikten sonra Beled;vece satm ah -
Yani temelsiz bir§ey. Bununla beraber nacak ve damxzhk olarak kqylere da -
size bir ogiid vermek isterim: Turkii ilkin gitllacaktir. 

gormeli, sonra sevmeli. <;iinku muhabbet 
bir c;e~id yiiktiir. Tiirkiin a§kt ise bir ya-

nardagd1r. Yiireginiz onu ta§tyabilir mi. 
ta§Jyamaz m1?.. Okmek ve tartmak ge
rek!.. 

- hi ya, hen de Turkleri gormek 
xsliyorum. Y ard1mmla meram1ma erer
sem dedigini yapanm. Kalbimi tartanm, 
okerim. 

!htiyar Y aninin di~leri bir daha biylk
lanna tak1ldt ve gozleri yan kapand1. 
Herif, Tiirklere kulaktan a§tk olan bu 

glizel ktzla el birlig; yaparsa ne kazana
cagml dii§iintiyordu. Edirnenin kuvvetle 
muhtemel olan sukutundan sonra yeni bir 

I 

seyahate c;1kmak i~ine gelmiyordu. Zaten 
Bizans iilkesi de bu taraftan son smmm 
bulmu§ gibiydi, daha otesi Bulgaristan-

c.!t. 0 sebeble ve Edirnenin Tiirkler eline 
dii§mesile ya Makedonya ic;erilerine, ya 
daha ileriye gitmek, yahud Edirnede ka· 
hp ac;hga gogiis germek laz1mdJ. 

.CArkan t~ar> 

SEHIR IST~I?RI 

Ana~oluhisarinda bir deniz 
hamam1 yan1hyor 

~irketi Hayriye tarafmdan Anadolu
hisarmda yaptlacak plai verinin ist~m

laki tamamlanml§ ve dundcn itibaren 
tonrak tesviyesi isine bac:lanmt~br. 

Anadoluhisan plajt 150 metre u1.un· 
lugunda olacak ve kazinosu, beton ka -
binelerile' tam bir mod~rn plaj !?eklini 
alacakttr. PUjda tenis kurtu ve muhte
lif oyun vasxtalan da bulunacakttr. 

Cezalandirilan esnaf 
Zab1tai Belediye talimatnamesi ahka

mma riayet etmiyen esnaf, son zaman -
larda s1k1 bir surette takib olunarak 
suqlannm derecesine gore muhtelif ce
zalara ~arptmlmaktad1rlar. Bu ciimle • 
den olarak Bahkpazarmda bir bahk~1 
da tablalanm dukkanmm online koy . 
mak suretile caddeyi daraltmx~ oldu • 
gundan be~ gun muddetle kapatllmt~ -
tlr . 

M t Haberleri ) Siya:!JI ·icma·l 
~ ~ '""' ~ ~ ~-

) Halk1n 'ikiyetleri 
; tlasta bir vatanda~ ~ef
) kat ve ~if a isti yor 
) 

1 Kastamonu Vilayetinin Daday 1 
1 kazasmda, Yumac1k koyunden ) 
, Mehmed oglu Mustafa bize ~u mek- \ 
} tubu gonderiyor: , 
) cHastaytm, yerimde tedavi im-

kam olmadtgl ic;in, memleketten 
, ba~kalanmn yardtmile buraya gel-
, dim. Bir buc;uk aydtr istanbulda

Ylm. Hastahg1m gunden gune ar-
1 

tlyor. Doktorlara bakbrd1m, Cer -
! rahpa~a hastanesinde rontgenle 
' muayene edildim, csiyatik• de'diler : 

ve Gureba hastanesine yollad1lar. 
Oradaki muayenemde siyatik ve 

' kemik veremi buldular; csenin has-
tahgm uzun surer, Kastamonu has-

~ tanesine yaztyoruz, oraya gider, te- 1 
, davi olursun. diyerek yatlrmad1 • '· 

lar. I 
1 Halbuki ben, istanbul hastane • 
\ lerinde tedavi edilemezsem, tesisat , 

ve tegkilatt bittabi noksan bulunan ~ 
Kastamonu hastanesinde nas1l te- (

1 

davi edilebilirim? Henuz gene bir ( 
Turk c;ocuguyum, s1hhatimi kazan-. 

\ mak ve vatamma hizmet etmek is
. tiyorum. Bu, kabildir ve istanbul-
1 da bak1lsam iyile~ecegime kaniim. 

Beni ni~in ba~larmdan atlyorlar? 
Memleketin, millet ic;in haz1rlad1g1 
bu kadar hastanelerde, benim gibl 
garib ve fakir bir vatanela~a yer 
bulup §ifa vermek neden mUmkUn 
olmasm? Bir buc;uk ayd1r; Tepeba
~~ bahc;esi kar~1smdaki $ehir pas
tanesinde c;1rak olan karde§im Meh
mede s1gmarak ve hala umid ede -
rek bekliyorum. Hukumetimin ve 
milletimin benden ~cfkatini esir
~emivece<Yini umuyorum.• 
~_.-=:;;;=-~~ 

Alt1n ka~ak~digi 

Muhafaza tetkilab bir 
febeke meydana ~1kard1 

Giimriik muhafaza te§kilah, bir miid
dettenberi memlekette altm ahm ve sat!· 
m1 hakkmda yaphg1 tetkikler neticesinde 
altm ahm ve sahmmx tanzim eden kararna· 
me hiikiimlerine aykm hareket eden bir 
§ebekeyi meydana c;1karmx§ ve bu bir ka
~akc;Ihija ba~la~gxc tel.a~~i edile~ek. ~urn-, 
huriyet Muddemmumihgme venlmi§tlr. 

Bu §ebekenin §ehrimizde oldugu gibi 

Anadolunun muhtelif yerlerinde de ~u
beleri bulunmaktad1r. Hatta ayni §ebe
ke ayni suc;la Samsunda mahkemeye ve· 
rilmi§tir. F akat orada sue; sabit olmami§· 
hr. Bu iz iizerinde yiiriiyen muhafaza te§
kilatt yaphg1 takibat sonunda deftere 
gec;memi§ 22 ayardan sikke halinde altm 

bulmu§ ve tahkikah derinle§tirmi§tir. 
Bu mada yurdun birc;ok yerlerinde, 

bundan sonra altmm almxp sahlmxyacagi 

hakkmda §ayialar c;tkararak halkm elin
deki altmlann toplandigi da ogrenilmi~ 
ve bu hususta da tahkikata giri~ilmi§tir. 

$u vaziyetten altm altm ve satlml i~inin 
ehemmiyet kesbettigi goriilerek mesele e
sash bir §ekilde ara~tmlmaktadxr. 

ADLIYEDE 

Bir kadin mahkum oldu 
Beyoglunda Cumhuriyet kazinosun -

da bir polis memuruna hakaret etmek
ten suc;lu Hayriye admda sabtkah bir 
kadm, dun aslive dorduncii cezada 51 
gun hapse ve 53-lira para cezasma mah
kum edilmi§tir. 

Karl koca mahkum oldular 
Kas1mpa~ada Husrevbey mahallesin

de oturan Ismaille kanst Elmas, bir me
sele ytizunden ayni mahallede oturan 
bakkal Halil ve karlSl Hayriye ile kav
ga etmislerdir. 

ismaille Elmas kavga esnasmda Ha
lille Hayriyeye hakaret etmi~ler ve ay
ni zamanda kavgaya mani olmak isti • 
yen bekc;i RJZayt da dovmuslerdir. 

Dun, asliye dorduncu cezada yaptlan 
muhakeme sonunda ismail iki ay hap
se ve 35 lira para cezasma, kar1s1 El -
mas da 29 lira para cezasma mahk11m 
olmuc:lardxr. 

Bir h1rsiz mahkum oldu 
Fmdtkhda kauc;uk fabrikasmm arka 

kaplSlndan ic;eri girerek, tel, kauGuk ve 
saire c;alarken ci.irmu meshud halinde 
yakalanan Naci admda biri, dun as -
liye dordi.incu ce?.ada yap1lan muhake. 
meyi miiteakib dort ay hapse mahkfun 
olmuc;tur. 

Bir carih tevkif edildi 
iki gun evvel Tophanede <;ukurcu -

mada sattxklan bir elbiseden kazandtk
lan bir liray1 aralarmda taksim edeme
mek yuzunden koltuk<;u Cemalle Ha -
li1 arasmda kavga <;tkmx~tl. 

Gu<;lu kuvvetli bir adam olan Halille 
ba~a c;tkamiyacagml anltyan Cemal, bir 
ftrsatxm bularak Halili arkasmdan ag1r 
surette yaralamx~ ve vak'ayt milteakib 
polis tarafmdan yakalanml§ti. 

Dun, Adliyeye getirilen Cemal ikinci 
sorguda yap1lan sorguyu miiteakib tev-
klf edilmistir. 

~ehirde 24 saatlik 

zab1ta vukuat1 

Bir~ok yaralama ve na
kil vasdas1 kazalart oldu 

Beyaz1dda Huseyinaga mahallesinde 
Cami sokagmda 12 numarah evde otu
ran kunduracx Mehmed oglu Ahmed, 
ayni evde oturan 28 ya~mda Mehmed 

. . 

Harb tehlikesi ve 
Am erika 

• ·£e on glinlerde Amerikan de 
;;;;;;JJ adamlan, diinya i§lerile -;o 

alakadar goriiniiyorlar. Nut 
larmda beynelmilel ahvaldeki gerginli 
son derecede arttlgxm ehemmiyetle k 
dediyorlar. Mesela Amerika Haric 
Nazm Hull son nutkunda demi§tir ki 

<<Milletler artrk iki ~rktan birini inti 
, k1z1 Ya~an, sag memesi uzerinden ~akt etmek mecburiqetindedirler. Diinqa 
ile yaralamt§tlr. citisi qa miisellcih kuvvetlere daqan 

* * * tecaviize haz1rlanan, autarchie, qani k 
Kastmpasada Bedreddin mahallesin . di qaRile kavrulan usuliin umumile~m 

de oturan Ali Rahmi km Fatma, oglu r1ahud sulh, altlak, adalet, nizam ve i 
Htzlra ekmek b1c;agm1 ftrlabp atmi§, zamla saRlam bir iktrsadi refah ve e 

biQak soka!Ya dii.,~r~k o s1rada sokaktan qeiin beqnelmilel siqasette esas tutul 
gecmekte olan 13 :vac:lannda ismaili a- ;ile iaaqqiin edecektir. Sulhu seven 
yagmdan yaralam1"hr. l 1 · · b' k k [[ ~ ef errn ce rr ve uvvet u anmai(a 

*** 
Arabcamiinde Odalaric;i sokagmda 12 

numarada oturan 12 yasmda Kadri, e
vin penceresinden bakarkPn muvazene
sini kaybederek sokai!a diismu~, muh -
telif yerlerinden yaralanmt~tlr. 

*** 
Nurinin idaresindeki 1892 numarah 

yiik arabas1, Goztepede Kayx~dag1 cad
desinden geqerken mezk11r caddede 3 

numarah evde oturan 12 ya§mda Os -
mana Garparak vucudunun muhteJif 
yerlerinden yaralamt~hr. Yarah c;ocuk, 
Haydarpa§a hastanesine kaldmlml§br. 

*** 
~l~li Hammoglu sokak 34 say1da otu-

ran demirci fstavri Yuvanitis, kansile 
kavgaya tutu~mu~, kavga kxzt§mca ka
dm, eline ge<;irdigi bir saks1 ile kocasm1 
ba~mdan yaralamtsbr. 

*** 
Galata sakinlerinden Yakub ismlnde 

birisi. Galatada Karaoglan sokak 18 nu
marada oturan Yoda ktzt Estere metres 
hayatl surmelerini teklif etmi~, k1z bu 
teklifi kabul etmeyince bt~akla kal~a -
smdan yaralamt§br. 

*** 
c;e~memeydamnda Akarc;c§mede bir 

bakkalm yamnda oturdu~unu soyliven 
Hayik oglu Ya§ova, Kantacxlar cadde · 
sinde el arabasile gec;mekte iken, Kum
kaplda oturan $ehabm idaresindeki a
rabaya c;arpm1~t1r. Musademe netice • 
sinde iki araba da hasara ugram1~. Ya
')Ova, kolundan ve ayagmdan yaralan · 
tnl§, imdad1 sthhi otomobililrr Balat Mu
sevi hastanesine kaldtnlmt~hr. 

*** Eyiibde Yenige~me mahallesinde Ga· 
ziperver sokagmda 30 numarah evde 
oturan Feshane mensucat fabrikast i~ • 
~ilerinden Ali Naci oglu Husameddin, 
kendisinden para istiyen uvey babast 
Said oglu Huseyin tarafmdan b1c;akla 
yaralanmt§br. Yarah <;ocuk, imdad1 sxh
hi ile Gureba hastanesine kaldmlml§, 
Hiisevin vakalanm1st1r. 

KOLTOR ISLER/ 

Koy mektelberinin muallim 
ihtiyact ktsmen temin edildi 

raftar olan milletlere kar~t bir ~iin 
bzrlarr tiikenerek akrl ve manir~1 bir 
1afa b~raksalar i(erektir.» 

Amerikan devlet adamlarmm sozl 
ne gore ~imdi biitiin di.inya, gittigi Y 
barb ve sulh diye ikiye aynan c;ata 
online gelmi~ bulunuyor. Amerika 
kumeti, milletleri sulh ve refah yol 

sevketmegi tercib etmi§tir. Bu maksa 
§imdiden bir~ok devletlerle miisaid §e 
it iizerinde yeni ticaret mukaveleleri 
detmi§tir. Bunlardan en miihimi ingil 
re ile muzakere ettigi mukaveledir. D' 
ya ticaretinin dorttt birini tanzim ede 

olan bu mukavelenin muamelesi hen 
bitmemi§tir. F akat esas itibarile kararl 
tmldigi muhakkak. say1hyor. 

Amerika, devlet adamlannm bu g 
sozleri ingilizler tarafmdan memnuniY 
le kaydedilmektedir. Fakat iki biiY 
Anglo - Sakson devleti arasmda siY. 
birlik asia mevzu degildir. ingiliz Mal 
N azm Sir Con Simon' un son soy led 
nutkun, bu devletlerin siyasetleri muv 
ve yanyana gittigine delalet edip etme 

gi hakkmda sorulan bir suale Amer' 
Hariciye N azm ingiliz ve Amerikan 
kirleri arasmda bir derece mii§abe 
goriildiigiinii soylemekle iktifa etmi§ti 

Amerikan Hariciye N azm, bar 
beynelmilel siyasi meselelerin hallin 
me§ru bir vas1ta olmast hakkmdan 63 d 
letin feragat ettiklerini tevsik eden Kel! 
misakmtn onuncu yxldoniimii mUnase 
tile beyanatta bulunurken her mille 
hayat ve mevcudiyeti bu muahedeye 

ayete bagh bulundugunu soylemi§tir. 
Amerika devlet adamlannm sozl 

cazib ve ho~ olmakla beraber ne dahil 
ne de haricde bunlara bir k1ymet ve 
miyor. Mesela Amerikanm en biiY 

dostu saytlan !ngiltere Hariciye N ez.a 
tinin gazetesi T aymis, ticaret mukave. 
lerile diinyanm di.izelemiyecegini ve 1 

sanlarm a~hgt yiiziinden her fenahk 
kabilecegini ve her ~eyden evvel insanl 
nn doyurulmas1 lazxm geldigini yazar 
cevab vermi§tir. 

Bu ingiliz gazetesine g(,>re, diinya 
en zengin ve mUreffeh memleketi s!l 
Ian yerlerde bile halkm yansx gJdastt.l 
tan Ishrab c;ekmektedir. Sulhu tehdid 
den bu halin onii ancak biitiin diin 

938 - 939 ders y1h ba§mda ilk tedrisat 
kadrosuna dahil olan 2000 ~avu§ egit -
men koy mekteblerindeki muallim th • 
tiyacmm muhim bir ktsmm1 kar§Ilamt§ 
olacakbr. Maarif Vekaleti baz1 koy ve milletlerini beraberce ve muayyen 
nahiyelerdeki u9 s1m£hk ilkmekteble • planla c;ah~maga sevketmekle kabil olaG 

rln be§ sxmfa iblag1 ic;in maarif mudilr- gmx yaztyor. 
liiklerine emir vermi§tir. <;avu§ egit • Amerikan gazeteleri mesela bunla1 
menler i~in kendi koylerinde vucude en biiyugii New-York Herald and 
getirilen yeni tipteki mekteblerde hu- bune, Amerikan devlet adamlarm1 , 
susi odalar, ve baz1 tesisat vucude ge - bahusus Hariciye N azmm siyasi ha~ 
tirilecek ve c;avu~ egitmenlerin terfihi !at pe§inde <;ene ~almakla ve beynelrt11. 
ic;in her tiirlti tedabir ittihaz edilecektir. hayatm hakikatlerine goz yummakla 

Leyli meccani talebenin ham etmi§tir. Hulasa, Amerikahlar, b~ 
imtihani lannda bulunanlann vaidlerine rs 

men di.inyanm siyasi ve iktisadi i§leri~ 
kan§maktan ve rehber olmaktan r;ok. 
zaktirlar. Bunun ic;in Avrupada gerg1' 

lik arthk~a biitun sermayedarlar dol8 

ba§vunnaktadirlar Simdi bu para yiik~ 
dikc;e yi.ikseliyor. Diger taraftan A~e 
rikanm kendi ba§mda gayet bliyiik 
gaile vardtr. Meksika Amerikan seJ111 
yesine ve fabrika ve madenlerine vaz1Y'r 
etmi§tir. Y ann diger Amerika memlek' 
Jeri de Meksikayt ornek tutacak olurl;t 
sa Amerika biiyiik devleti en biiyiik fe 

Leyli meccani olarak lise ve ortamek
teblerde okumak istiyen talebelerin 
musabaka imtiham dun tstanbul Erkek 
ve Ktz liselerinde tahriri olarak mate
matik grupundan yap1lmtstlr. !mtihan
lara her iki mektebde 625 talebe i§tirak 
etmic::tir. 

Ortam4l!ldPb muallimlik 
imtihanlar1 

Lise mezunlan arasmda a~1lan orta
mekteb yardtmct muallimlik imtihan -
larma dun de devam edilmi§, 75 lise 
mezununun yabanc1 dillerden imtihanx 
"amlmt~hr. 

Koy mektebleri kHtiih"ane· 
lerine ah~ut.el'i( kitablar 

Koy mekteb kiitilbhaneleri vc koy oku 
ma odalarma almacak yeni eserler ic;in 
Maairf Vekaletinde hususi bir komisyon 
tesekkiil ettig"ini yazmtshk. Bu komis -
yon yakmda mesaisini ikmal edecek ve 
kay kutubhanelerine almacak kitab -
lara daid l~steyi vilayetlere gondere • 
cektir. 

Bunun ic;in icab eden tedbirler aim -
mxs, bazx koy kiiti.ibhaneler! ic;in mek
teblerde ve koy okuma odalannda hu
fiusi yerler aynlm1~tlr. 

Diger taraftan ilk tedrisat miifetti~ • 
leri mmtakalan dahilindeki koy kiittib
hanelerindc bulunan baZl liizumsuz e-
serlere macera ve a§k romanlarmm o
kunmasma mani olacaklar ve bu eser • 
leri kutubhanelerden kald1rtacaklardir. 

kete ugram1~ ,,]acakhr: 

Muharrem Feyzi 

Pencereden dii~en ~ocuk old~ 
Arabcami civarmda oturan 12 y8~ 

lannda Kadir admda bir ~ocuk u~ii!l~ 
kat pcncercden sokaga du~erek agxr 5 
rette yaralanm1~t1. 

Kazay1 muteakib Etfal hastanesi~ 
kaldmlan Kad1r dun sab3h olmii~ 1 

Adliye tabibi Enver Karan tarafxn01 
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SON HABER LE ,R .. 

SUDETLER MESEl .. ESi 

Hitler, Henlein'in noktai 
nazann1 tasvib ediyor 

Siidet f1rk~s1 Iideri Berhtesgaden gorii,melerini 
bitirerek diin Prag' a a vdet etti 

. [BQ$taratz 1 tnct sahttectel I Hitler netice olarak zihinlerin nasyo-
an~~lr. Bu muharrirlere gore Henlein nal • sosyalizme inttbak etmesi ic;in uzun 

Pa.rnst Prag hiikfimeti tarafmdan teklif bir sulha ihtiyac oldugunu soylemi$tir. 
dtlen esasa rniisteniden rniizakerelere de- Blum'iin bir makalesi 
am. edilmesine taraftardtr. Ayni mu • Paris 2 _ Leon Blum, Berlinden 
arnr]er Lord Runciman'm iyi neticeler gazetesine yaz1yor: 
~acagmJ timid ederek Henlein' e Hitleri <<Almanyanm F ranstz hududunu her 

ZlYaret etmesini tavsiye ettigini yazmakta ne pahasma olursa olsun abluka altma 
e l'lles'uliyetler kar§tsmda kalan Hitlerin almak iizere yaptlgl asker! hamhklara 
eticede daima Alman milletine vadetti- gece, giindiiz devam edilmektedir. Ren 
i sulhu tercih ettigini ilave eylemektedi:- nehrinin sahilindeki biitun kasabalar as-
er. keri k1t' alarla dolmu$tur. Y ollarda AI· 

Daily Mail gazetesi diyor ki: manyanm her tarafmdan gel en kamyon• 
«Hitler bu sabah karanm verecektir. Jar harb malzemesi ta$Imaktadtr. lstih • 

u karann en buyuk amili bu gun Berh- kam i~lerine faaliyetle devam edilmekle-
~sgaden'e gelecek olan Von Ribbentro- dir. K1t'alar $imdiki halde yalmz topra

Un raporu olacakttr. Bu raporda AI- g1 kazmakla me$guldiir. Son giinler zar
kn!a meseleyi harben halletmek istedigi fmda bir~ok Almanlara motorle§me hak-
dJrde yalmz Cekoslovakya ile kar§tla§- kmda risaleler dagtttlml$tlr. Almanyamn 

kg1 Umid etmemesi laztm geleceginin a- $imalindeki ktt'alar siiratle Frans1z hu • 
I ~a bildirildigi a§ikardtr.» duduna sevkedilmi$tir. Askeri sebebler-

Berlinin tahminleri den dolay1 Almanyanm garbmda ve ce-
Berlin 2 (a.a.) - Burada elde edilen nubunda bir~ok yollardan gec;ilmesi 

. alumata gore Sudet delegeleri hukUme- menedilmi&tir. 
n milliyetler hakkmdaki projesini red - Franstz kabinesinin i~timat 
etrnekle beraber bu projenin kabule §a- Paris 2 - Lehriin'un riyasetinde top-
an olmadtgmi beyan etmektedirler. lanan nazular meclisi bilhassa haricl va
Undan, Siidetlerin, rniizakerelerin inkt- ziyeti tetkik etmi~tir. Daladye umumi va
a ugr~asmJ istemedikleri anla§tlmak· ziyet hakkmda izahat vermi§tir. Bonnet 
dtr. Berlinde Pragm yeni tekliflerde diplomatik miizakerelerin halihazudaki 
ulunacagl iimid edilmektedir. Bir Ber~ vaziyeti hakkmda medisi tenvir etmi~tir. 
~ rnembamdan verilen habere gore, hii- Nafta Nazm De Monzie komiir komite-
rnetin projesinde ba§lngu; olarak sile rnaden federasyonu arasmda yap1lan 
ayl1k bir miitareke teklif edilmekte • miizakerelerin miispet bir §ekilde netice-

r. Bu miiddet zarfmda Cekoslovak lendigini bildirmi&tir. . 
akamlarile Siidet §efleri vaziyeti va - (;ek • Alman ikltsadi 
rnle§tirecek her tiirlii tedbirden i~tinab miizakereleri 
eceklerdir. Prag 2 (a.a.) - Alrnanya ile Ce • 

Franszz matbuattnda koslovakya arasmdaki ikhsadl miizakere 
Paris 2 (a.a.) - Journal gazetesi 15 ilkte§rinde ba§hyac,akhr. 
~raya mahsus niishasmda Hitler'in Polonyamn Londra seliri 
erchtesgaden rniilakan esnasmda AI • Var§ova 2 (a.a.) _ ingiltere sefiri 
onse de Chateaubriand' a yaphgt be • 

buraya donmli§tiir. 
natt ne§retmektedir. Hitler ezciimle tyi haber alan mahfiller sefirin Po • 
rni~tir ki: r lonya zimamdarlanna Londra.dan :yekos-
«- Avrupa icin en bi.iyiik tehlike AI· l~vakya mese!esi hakkmdaki noktai na -
nyanm Bol§evikle§mesiydi. Bu takdir- zanm bildirmege ve Lord Halifaks' a 
Avrupa mahvolurdu. Hollanda, Bel- Polonyanm bu husustaki mutaleasmt ib
a ve Fransa gibi memleketlerin artik lag etmege mecbur oldugunu beyan et-
I~evikle~cegine inanmJyorum.» mektedirler. 
Hitler ikttsadl vaziye! hakkmda, her Bek, gec;enlerde lngiliz maslahatgu -
let yalmz kendini dii$iinmege devam zarlarile Almanya sefirini kabul etmi§tir. 

igj rnuddetGe bu vaziyetin bir ihtilaf Bu miilakatlar esnasmda Cekoslovakya• 
ih olarak kalmakta devam edecegini dan bahsedildigi soylenmektedir. 
lernj~ meselenin ancak rnilletler kendi Henlein mukabil tekliflerde 
ularile faa! bir te~riki mesai rejimi ka-
1 bulunacak tttikleri takdirde halledilebilecegini 
t tylemi~tir. Hitler harblerin me~'um Berlin 2 (a.a.) - Buradan alman 

er hata oldugunu kaydederek demi§· haberlere gore, Henlein, (:ekoslovakya
ki: ya dondukten sonra, (:ekoslovakya hii • 
«- Milletler her sahada rnusmir bir kumetinin tekliflerine kar~1 mukabil tek
riki rnesai viicude getirmege cah§ma- Iiflerde bulunulacaktJT. 
trlar.» Hiikfimet tekliflerinde iic; ayhk bir si-
~itler Fransadan bahsederek §U soz- yasi miitareke akdini ve Siidet Alman -
I soylemi§tir: Ianna kantonlar c;erc;evesi kinde idari bir 
«-:- Biz ayni aileye mensub millet!e· muhtariyet vermegi ileri siiriiyordu. Hen· 

Aram1zda silinmez bir hatuay1 do- lein' ciler, bu projenin kabul edilmez ol
an bir bag mevcuddur. Birbirimizi. dugunu soyliiyorlar ve biitiin Alman ca
baglamaktan ziyade, takdir etmek mias1 kin idari taksimat yaptlmakslZln 
birc;ok sebebler vardtr.>> muhtarivet istiyorlar. 

"""""""'"'"""""""'""''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIJIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIUUOmmoooouuoouumu• 

ilistinde vaziyet Fransadaki grev 

1-Aviv'de bir bomba 
9 Yahudi yaraland1 

Udiis 2 (a.a.) - Tel-Aviv'de bir 
lenin onunde atdan bir bombamn pat

as) neticesinde ii~ii agtr olmak iizere 
Ul yahudi yaralanmt~tlr. Fivburg' da 
er Sinagog' a ate§ vermi§ler ve yangm
:tlli.icadele eden itfaiye efradt uzerine 

etmi§lerdir. 
Udiiste dinda§lari tarafmddn gizli po

te§kilatma mensub oldugu zannedilen 
arab oldiiriilmii§tiir. 

ind Miisliimanlartntn alakasr 
agdad 2 (a.a.) -Hind miisl:.;. .•• ar.· 
F'ilistin mesel esinin inki§afmt biiyiik 
laka ile takib etmekte ve biiyiik mi • 

ler tertib ederek arab davasma kar§l 
Patilerini gostermektedirler. 

Donanma izmirde 
l . 
llltr 2 (T elefonla) - Donanma • 

'bbu~iin 9 eylul kurtulu~. ba!r~m1 mii· 
I ettle geldi. Harb gemtlenmtz, Y e • 
~den muhte~em bir giri$ yaphlar. 
ller, aym 27 nci giiniine kadar bu· 

k kal.acak, arasua Egeye a~tlarak 
tahmleri yapacaklardtr. 

l onanma kumandam, bugiin, kuman
tk, Vilayet ve Belediyeyi ziyaret et
u ziya!:t, miiteaktben iade olundu 

Lil tramvay amelesi de 
grev !~n etli 

Lille 2 (a.a.) - Gece tramvay ~um
panyasmm memurlan ve amelesi tar~f:~
dan verilen grev karan bu sabah btlfnl 

tatbik edilmi§tir. . v 

Bir niimayif haztrltgl 
Paris 2 (a.a.) - Radikal sosyalist 

partisinin umumi katibi ra?ik.a! : sosya!isl 
partisi miimessillerinden ht~b~:mm. kt§ .v:
lodrumunda tertib edilen numayt§e l§h
rak etmiyecegini bildirmi§tir. 

Miizakereler devamda 
Arniens 2 (a.a.) - Mensucat amelesi 

buyuk bir ekseriyetle grev ilanma karar 
vermi§se de bugiin ancak bir fabrikanm 
ik: bin be§ yiiz i§c:;isi grev yapmt§tlT. Gre
vin yarm veya pazartesi giinii tam ve 
mutlak bir §ekilde tatbik edilecegi grev 
komitesi sekreteri tarafmdan bi!dirilmi§
tir. Amele iicretlerinin artmlmast mesele
sinden c:;tkan bu ihti!af hakkmda miiza • 
kereler devam etmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 2 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 178,25, N evyork 36,80, Berlin 

1473,50, Briiksel 621, Amsterdam 2000, 
Roma 193,70, Cenevre 837,75, kur§Un 
14,1,3, baktr 45 3/4 - 46 3/4, kalay 191,10, 
altm 143,4, giimii§ 19 1/4, ginko 13,0,7 1/2 

CUMHURlVET 

HAdise!er aras1nda 
.......................... 

Giiniin bi1mecesi 
FENNI BAHiSLER 
.................... ! .... 

fL-11 itler (;ekoslovakyaya ta
rll arruz edecek mi, yoksa 

blof mii yaptyor? 
Giiniin bilmecesi budur. 
Bir baktma taarruz ihtimali kuv

vetlidir: Son manevralarm geni11 
ol~iisii, yapJlan biiyiik tahkimat, 
Alman gazetelerinin (;ekoslovak
yaya kar~t kullandtklart zehir zem
berek dil, Almanyamn (;eklere 
taarruzu ha~inde ne yapacagmt ge
ne kendisinin Sovyetlerden gayri
resmi bir fekilde sordugu rivayeti, 
Hitler'in hududlarda yapbgx teftit· 
ler ve nihayet Franstz hududuna 
asker ytgmaya ha,ladxgt fayiast, 
onun bir taarruza hazirlandigmJ 
iddia edenlere hak verdirecek a
lametlerdir. 

Bir bakxma da blof ihtimali 
kuvvetlidir: Hitler bir taarruz ni
yetinde oldugunu boyle niimayit
lerle ifta eden bir insan degildir. 
Biitiin baskmlarmx Avrupa devlet 
adamlarmm bahk avma !rlkhkarx 
zamanlarda ve askeri bir taarruz 
,ekline sokmadan, tabii bir yiirii
yUf halinde yapmlfhr. Kendi ken
dini, uyku anlarm1 kollayan bir 
y1ldmm feklinde de tarif etmit ol
dugu i~in, Alman ordusunun mah
muz takirhlarile Avrupanxn uyku
sunu ka~Irdigi giinlerde bir taarru
za kalkmas1 ihtimali yoktur. Bir 
de Almany-- , son manevralartn ma· 
nevradan ha,ka hi~bir maksadla 
yaptlmad1gma dair teminat ver
mitti. Hitler bugiine kadar mille
tine de, Avr..tpaya da tek bir yalan 
soylememi,tir. y apacagJ itlerin 
hepsini «Kavgam» adh kitahmda 
haber vermitti. Askeri manevra 
bahanesile Avrupayt kanduunasJ· 
na imkan yoktur. Alman ordusu
nun manevrast, olsa olsa, Hit
ler'in politika manevrasmt kolay
lathracak bir bloften ibarettir. 

Molekiiller 
Elektrik nedir? Eskiden bu suale ce

vab vermek ~ok zordu; ~imdi nisbeten 
daha kolay. Eskiden elektrik «eserile an
la~tlan bir nevi enerji veya kuvveb> diye 
tarif edilirdi. Simdi ise i$i daha yakmdan 
kavradtk. Bunu anlatabilmek i~in evvela 
maddeyi anhyahm. T artt!abilen, hisse -
dilebilen $eylere (madde) diyoruz. Ge
ne biliyoruz ki mad de parcalarma ( ci • 
sim) deriz. Cisimler (molekiil) dediii;i -
miz kii~iik zerrelerden miirekkebdir. Bu 
molekiiller «unsur» dediii;imiz basit ci • 
simlerin en kii~iik zerreleri olan atomlar
dan miirekkebdir. Atom diyince baktr, 
demir, kur§un gibi bir unsurun yani ba~
ka cisimle kayna~mamt~ olan bir tiirlu 
cismin en kii~i.ik par~asm1 anhyoruz. !lim 
adamlan bize diinyamn boyle 92 unsur
dan miirekkeb oldugunu si:iyli.iyorlar. 

Pek eski zamanlarda insanlar diinya
mn dart ~yden yarattldtg!Dl soylerlerdi. 
Bunlara hava, su, ale$ ve toprak derler
di. Simdi anhyoruz ki bunlann hepsi mu
rekkeb veya kan~1k cisimlerdir. !lim iler
ledik~e tabiate aid bilgilerimiz artm1~; 
unsur ve atom mefhumu daha inki~af et
mi§tir. Bu 92 unsurun 90 1 malumdur. 
ikisinin de Amerikada ke§fedildiii;i iddia 
edilmi$se de heniiz kabul edilmemi~tir. 

Her unsurun kendine gore atomlan 
var. Bunlarm en hafifi hidrojen dediii;i -
miz, balonlarda kullamlan bir gazdir. 
Bundan sonra helyum denilen diger bir 
gaz gelir ki bu da $imdi hidrojen yerine 
balonlarda kullanthyor. Ciinku hidrojen 
gazi kolay yanar, helyum gazi ise yan
maz. Hidrojen gazi yanmca, yani oksijen 
dedigimiz diger bir gazle birle~ince su te
§ekkiil eder. hte astl garib nokta burada. 
Oksijen gazi de unsurlardan biridir. Bu
nu hepimiz biliriz. Havamn be§te birini 
te~kil eden bu gaz bizi ya$atlr, yakarak 
ya~ahr. Ciii;erlerimize girer; kam temiz
ler, viicudiimuzdeki karbonla birle§erek 
(karbon asidi) gazi haline geGiP ~tkar, 
gider Burada muhim hir nokta var. Biz 
nefes almca oksijen ahr, nefes verince 

Bize gore, Almanya ne taarruz karbon asidi (karbon di oksid) gazini c;1· 
niyetindedir, ne de blof yapzyor. karmz. Uyamkken aldtgtmtz oksijen ga
Gayesi biitiin (;ekoslovakyayt il- zi verdigimiz (karbon di oksid) gazinde
hak etmek degildir. Siidetlere ge- ki oksijen gazinden fazla oldugu halde 
ni-t bir muhtariyet verdirdikten uyurken i~ tersinedir. Bu halde uykunun 
sonra, Ceko11lovakyayt Almanya- diger bir rolii var. Uyku esnasmda vii .. 
mn diitmanlarile yaphgt ittif.aklar- cud oksijen gazini biriktirir. Eskiden in-
d k d b k sanlan uykusuz buakarak oldiiriirlerrni$. an ay1rma ve ost ir omtu 
devlet haline sokmakhr. Hitler'in Oli.irnlerin en fecii bu olsa gerek. Uyamk 

kaldtk~a viicuddeki oksiien azahr, olu -
(;ekoslovakY,aya kartx bundan faz-
la bir iflahi olmasa gerek. (;iinkii 
onun agzmz sulandzran daha bat
ka ve daha biiyiik yerler oldugunu 
gene kendi kitabmdan ogreniyo~ 

ruz. tlhak niyetinde olmayxnca ta
arruzun ve umumi bir harb mes'u
liyetini yiiklenmenin manasx kal· 
maz. Blofe de liizum yoktur; ~iin
kii Hitler, dogii~menin de sevi,mek 
gibi ancak iki tarafm arzusile 
miimkiin bir,ey oldugunu biliyor 
ve gene biliyor ki, bugun, Alman
yanm karflSIDda harb etmek niye
tinde olan t;ek bir millet yoktur. 
lngiltere ve Fransa askeri hazzrhk 
safhasmdadxr, her iki memleket 
efkarz umumivesi de, tek bir milli 
irade haline gelen Almanya kadar 
harbe razt degildir. Daima oldugu 
gibi bu sefer de, Hitler, «muktedir 
oldugunm> hissettirdikten sonra, 
Cermen birliginin kudretine daya· 
nan k1vrak bir diplomasi hareke
tile, (;ekoslovak pazarhgmda bii· 
yiik bir adzm daha atmak istiyor. 

riiz. 
Sobalarimiz, ate~lerimiz oksijen gazile 

yanar, demir bununla paslamr. Bu gaz
ler gibi demir de, baktr da, kur§un da, 
~inko da hirer unsurdur. (:inko kelimesi
ni biz iki maksadla kullanmz. Birisi tut· 
ya dedigimiz saf Ginko, bir de tutya ile 
kaplanmt~ saG levhalar ki bunlara da dn
ko deriz. Ben burada saf tutyay1 kasde
diyorum. 

Unsurlarin baztlan gaz, baztlari rnayi 
ve baztlan da sulb cisimlerdir. hte biitiin 
diinyada gordiigunuz ~eyler hep bu un
surlardan terekkiib etmi~tir. Mesela suyu 
ele alahm: Saf su miirekkeb cisimdir. 
Yukanda soyledigim gibi iki gazden mii
rekkebdir. 1ki hidrojen atomu, bir oksi
jen atomile birle$ince bir su molekiilu ha
st! olur. Seker de miirekkeb bir cisimdir. 
Bunda 12 karbon, 22 hidrojen ve 11 ok
siien var. Seker molekulii ( yani ~ekerin 
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en kiic;iik parGast} 12 karbonla 11 su mo
lekiiliinden te~ekkiil etmi~tir. Fa kat ko -
mur tozunu su ile kan~tirarak ~eker ya
pamaylz. Bunun i~in ba~ka yollar var. 
T ahlilcilik ba~ka. terkibcilik ba~ka. Biz 
~eker molekiiliinii tahlil ettik, iGinde ne 
bulundugunu soyledik. Bunlan birle~ti -
rerek molekiil yapamtyoruz. Bu daha ka
n~tk bir i~. Simdi bunu bir tarafa btraka
hm. Bu molekiiller arasmda daha kan~tk 
olanlar var. Tuz molekiilii bir klor ato
mile bir sodyom atomundan murekkeb -
dir. Bunlardan birinctsi bogucu bir gaz, 
ikincisi cildimizi yakan bir unsurdur. iki
si birle~ince hepimiz ic;in faydab ve laztm 
olan bir cisim hast! olur. 

Eskiden ~ivid Hindistandan gelen bir 
nebattan Gtkanhyordu. Bu usul bir taktm 
zorluk gi:isteriyordu. (:ivid molekiiliiniin 
mahiyeti sonradan anla~J!dt. 1883 sene
sinde Alman kimyagerlerinden A. Von 
Baeyer ~ividi terkibi bir surette yapmaga 
muvaffak oldu. (:ividin kullamh~ tawn· 
da enteresan noktalar var. (:ivid esas iti
barile suda erimez. hte bundan dolay1 
kullamhr; ~ama~1ra renk verir. Fa kat bo
y am a ameliyesi i~in kuma~m bir mahlule 
batmlmast icab eder. Bu zorlu~u ortadan 
kaldtrmak i~in boyact Givide oy]e bir kim
yevi muamele tatbik eder ki bu suretle 
molekiiliine hidroien atomlanm eklemi§ 
olur. Bu yeni Givid molekiilleri hidrojen 
atomlan vas1tasile su molekiiliine bagla -
mr; yani Givid suda miinhal hale gelmi§ 
olur. Ayni zamanda ~;ivid renksiz olur. 
Suda erimiyen c;ividde 16 karbon, 12 a
zot, I 0 hidrojen ve I 2 azot atomu mev• 
cud oldugu halde suda eriyen ~ividde 12 
hidrojen atomu vardtr. 

(:ivid molekuliinden daha kan~tklan 
var. Bunlar arasmda hayat vetireleri ve 
molekulleri itibarile en enteresan olanlar
dan biri klorofildir. Nebata can veren 
klorofil pek kanstk bir maddedir. Ne~ 
bat alemine renk vermekle kalmay!p gli
De$ $Ualanndan aldtgi enerjiyi neban bes· 
!iyecek $ekle sokar. Bir taraftan tabiate 
guzel bir renk verir ve diger taraftan ha
yat vetiresinde ilk rolu oynar. Bugiin kul
landtgtmtz komur ve petrol binlerce sene 
evvel gelen gune~ ~ualanmn klorofile ver
di~i enerjiyi ta~ular. 

Giine$ten gelen &ualardan brmizi ve 
infra k1rmJZI hararet sualan nebata 
enerji verirler. Bu ~ualan tophyan kloro
fildir. Klorofil molekiilu havadaki kar
bon di oksid molekullerile su molekiille
rini birle$tirip nebata faaliyet veren ni • 
$asta ve ~ekeri te$kil eder. Biz nebat ve· 
ya nebatla ya&tyan hayvan etini yedigi -
miz zaman klorofilin bel' ettigi giine~ ~u
alanmn eneriisini alml$ oluyoruz. 

Klorofil her nebatta vardn. Alfa ve 
Beta gibi iki klorofil varsa da nebat ha· 
yah i~in bunun o kadar ehemmiyeti yok. 
Hayvan hayatmda ana rolii oymyan he
moglobin de pek enteresand1r. Maama • 
fih buna aid mlar heniiz c;oziilmemi~tir. 
Klorofille hemoglobin arasmda bir ar • 
kada$ltk olsa gerek. Klorofil molekiilii 
o"ek kan$tk olup 55 karbon, 72 hidroien, 
5 oksijen, 4 azot ve bir magnezyum ato
mundan miirekkebdir. Bu atomlann a -
dedleri ve nevileri malum olmakla bera
ber aralarmdaki baglama tam heniiz ke$· 
fedilmemi§tir. Astl tabiatin sun burada
du. 
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Havac1hk haftas1 
a nsanlar, evvela karay1, sonra deniz 0 ve en nihayet havay1 fethettiler 

fakat en sonra fethedilen bu unsur 
insanlara medeniyet baktmmdan oldugu 
kadar harb itibarile de ~ok geni§ ufuklar 
ac;mt§tlr. 

Okyanuslan gec;en, Himalayayt a§an 
kutublara giden tayyare, nekadar kty 
metli bir medeniyet vasttast ise o kadar da 
mii thi§ bir harb silahtdu. 

Havacthk haftast miinasebetile rad 
yoda verdigim konferansta da soyledigim 
gibi. harbde sanki ytldmmla Azrail 
elele vererek tayyare §ekline girmi§ler 
dir. T ayyare, bir defa barut ka. 
kusu aldt ffil, arhk online durul 
maz bir beL1yi asiimanl olur. 0 za 
man, kor ve akur bir gazabla onune geie 
ni yakar. ytkar, bogar, oldiiriir; hem de 
bila tefriki cinsii mezheb ... Cocuk, kadm 
hasta, ihtiyar, alii dinlemez oldiiriir. Has 
tane, mabed, abide saray dinlemez y~ 
kar. F akirin kuli.ibesini, koyliini.in harma 
nmt, zenginin aparhmamm birbirinden a 
ytrmaz, hepsini kul eder. Biiyiik nineyi 
logusa kadmt ve yeni dogmu§ yavruyu ze 
hirleyip hagar. 

Bu rnuthi§ silaha kar§l ahnacak tedbir 
lerin en ba§mda gene kendisi gelir. Dii§ 
manm hava ordusuna ancak hava ordusi 
le mukabele edebiliriz. Dii§man, bu silahl 
gayriinsani olarak kullamrsa kendisine 
aynen ve hatta daha §iddetle mukabele 
bilmislde bulunuruz . 

Bu vaziyette, mutlaka kuvvetli bir ha 
va ordusuna sahib olmaktan ba~ka c;are 
yoktur. 

Dii§lllamn h:-a ordusunu bir tahkimat 
manzumesile hududda durdurabilirsiniz: 
dU~manm donanmasm1, mayin tarlalan 
denizalt1 gemileri ve ag1r toplarla uzak 
larda tutabilirsiniz. 

Fa kat hava ordusunun hiicumlanna 
mani olamaZSlniZ. Ciinku tayyare ele a 
vuca stgmaz; istedigi yere gider ve hom 
bastm atar. Onun ic;indir ki bugiin, Avru 
pada bir harb patlamasma mani olan en 
biiyiik kuvvet, hava ordulandtr. Mesela, 
Almanya ile Cekoslovakya arasmda bir 
harb vukuunda, ~ek tayyareleri de, aded 
ce az olrnalanna ragmen, Alman §ehir~ 
lerini yaktp ytkabileceklerdir. 

~iinki.i, alman butiin tedafiil tedbir 
lere ragmen, tayyare havada bir deli! bu 
larak oradan is;eri girebilir ve bombala
nm yagdtrahilir. Hava hi.icumlan korku· 
sudur ki, Avrupa devletlerinden baztlan• 
nm damarlannda kaymyan ate~li cenga• 
verlik kanlanm teskin ediyor. Eger bu~ 
gun, tayyare olrnasaydt, ~oktan, rnillet
ler birbirlerinin bogazma sanhr ve kan 
govdeyi goti.iri.irdu. 

Hava ordusunun bu hakim vaziyeti 
kar§tsmda havacthga verdigimiz ehem
miyeti aztmsiyarak daha ~ok ~h§malC 
mecburiyetindeyiz. Hava silahi pahah
dtr. T ayyarecilik oyle siiratle terakki et• 
mektedir ki hava ordulanndaki tayyare~ 
lerin modasl, adeta kadm tuvaletlerinin 
modast gibi, c;abuk ge~iyor. T ayyareleri 
miitemadiyen yenilemek lazlffidtr; fakat 
hava ordusu nekadar pahah olursa olsun 
bir harbden c;ok daha ucuzdur. Kuvvetli 
bit hava ordunuz olursa, size kar§t fena 
niyetler besliyenlerin huslan iizerinde, 
bu ordunun muhtemel bombalan bir mii• 
sekkin tesiri has1l eder. 

Biitiin kaRtdlarJ a~tk oldugu icrin Biitiin y ahudi 
herhangi bir bloften de bahsedile-

Her Turk, ~u h~kikati a~Ik~a bilmeli~ 
dir ki havacthga verdigi para, yalmz dev• 
letin istiklalini degil; ferden her birimi· 
zin hayatlrntzl, mahmtzl, miilkiimiizii ka. 
ruyacak bir sigorta iicretidir. Turk Hava 
Kurumunu da isterseniz rnillet§iimul bir 
sigorta §irketine benzetebilirsiniz. Kuru
rna yardtmlanniZl esirgemeyiniz. Bu 
yardtm, kendi kendinize yardtm demek· 

profesor' Amerikablara aid ara· tir. 

mez. 
Almanya, kar.ismda hi~ besab 

etmcdigi bir mukavemet gorurse 
ne yapacakhr? Hesabda olmxyan 
vaziyetlet:de, gene hesabda olmi
yan kararlar vermesi lazxm gelir. 
Fakat bizim bildigimiz Almanya 
ve bizim bildigimiz Avrupa bu ka
dar hesabszz degildir. 

ve muallimlerin vazifele- zinin istimlaki meselesi, 
rine niha vP.t veriliyor mii~kiil bir fe!21 fhaya girdi 

PEYAMI SAFA 

Roma 2 (a.a.) - Biitiin !talyada 
yaptlmakta olan Y ahudi tahriri niifusu 
bitmek uzeredir. Simdiye kadar seksen 
dort bin Y ahudi tesbit edilmi~tir. Y rkt:
nun seksen be§ binden biraz fazla ola -
cag1 tahmin ediliyor. 

1919 dan sonra ltalyaya ~elmi~ olan 
yirmi bin Y ahudinin halyadan Gtkanla
cagJ zannedilmektedir. 

Bolu panay1r1 a~tldt Nazrrlar meclisinin miihim 
Bolu 2 (a.a.) -Her y1l a~tlmakta o- kararlan 

Ian Bolu panaym bu giin Karac;ay1r mev- Roma 2 (a.a.) - Bu sabah topla -
kiinrle ac;Jlmt~tlr. nan naztrlar meclisi, ltalyan mekteblerin-

( 
SA HABERLER ) den Yahudi talebe ve ogretmenleri ~~ -

karmak i~in ~ok miihim kararlar vermi~· 
* BELORAD 2 - Liubliana'dan bildir11- ir. Y ahudi ogretmenler ve profesorlerin 

digine gore Bal;lvekil ve Harlclye Nazm vazifelerine 16 ilkte$rinden itib:ten ni -
Stoyadlnovl~. diin Liubliana Sokollarmm h k 
miimesslllerile Yugoslavyamn Berlin sefirl ayet 'verilecek ve anca yiiksek mek • 
Plnkar Markovle<'i kabul etml§tlr. eblere kaytdh olan Y ahudi talebe mek· 
* ROMA 2 - Resmi gazete 1938 de lmza ebi bitirinciye kadar devam edebilecek

edllen muhtellf italyan - Alman 1t1laflan- erdir. 
nm mer'lyete konmas1 hakkmdakl karar-
namelerin metninl ne§retml§tlr. N e~rolunan bir emirnamede, Y ahudt 
* LOND~A 2 - Sail giinii Londraya ana ve babadan doganm Y ahudi dinin -

avdet eden Italyan sefiri Kont Grandi bu 
sabah Hariclye Nezaretinde Lord Hal1 • den ba~ka bir dinde de olsa Y ahudi ad· 
faks'la gorii§mii§tiir. dedildigini tasrih eylemektedir. 

Meksiko 2 (a.a.) Reisicumhur Karde
nas soyledigi bir nutukta Amerikahlara 
aid ekilmi§ arazinin istimlaki hakkmddki 
ingiliz notasma cevab vererek Meksika
nm, topraklan istimlak edilen e§hasa ve· 
rilecek tazminat i~in evvela bir depozito 
yatmlmast hakkmdaki teklifi kabul ede
miyecegini soylemi~tir. Hatib, Meksikamn 
ileride Amerikahlara aid araziyi istimlak 
etmemegi taahhiid edemiyecegini de kay· 
detmi§tir. 

Kardenas, Meksikamn polemige devam 
etmek istemedigini fakat Amerika ile an· 
la§magt arzu ettigini ilave etrni§ ve Mek· 
sika topraklannda c;ah§an ecnebilerle 
Meksikahlann miisavi muameleye tabi tu
tulmast liizumunda tsrar etmi~tir. 
Rangon' da kanh ~arpt§malar 

Rangon 2 (a.a.) - Bugiin §ehrin bir 
~ok yerlerinde miislumanlarla Mecusi • 
ler arasmda ~arpt§malar olmu§tur. o~ 
alii ve 15 yarah vardtr. Kan§tkhklar c;t· 
kar ~tkmaz hem en ingiliz ktt' alan celbo
lunmu§tur. Bu vaziyet ~ehirde panik ~~ • 
karmi§ ve biitiin diikkanlar kap,anml§tlr. 

ltizar ve tashih 
Diinkii yaztmm son ftkrasi bir kazaya 

ugramt§; (harb olacak rot sualinin ce
vabmi en iyi Ingiliz politikast vcrir; 
eger, Ingiltere, Almanyanm c;ekoslo -
vakyaya taarruzunu bir harb vesilesi 
telakki edecegini ac;tkc;a soylerse, ag .. 
lebi ihtimal, barb olmaz) ciimlesi gtk ~ 
mamt§hr. Itizarla diizeltiriz. 

~ 

Alman man~vralarmda bulu· 
nacak kumandanlartmtz 
Ankara 2 (Telefonla) -Alman or 

dt•sunun Konigsberg' de yaptlacak olan 
manevralarmda Orgeneral hzeddin (:a
h§larla Harb akademisi komutam Kor
general Ali F uadm hukfimetimiz namma 
bulunmalan takarriir etmi§tir. 

Y akalanan ka~ak~ilar 
Ankara 2 (a.a.) - Gec;en bir hafta 

i~inde gumriik mu c1faza te§kilatJ, biri 
oJii kirk be§ ka~akc;1, sekiz yiiz ktrk be§ 
kilo giimriik ka~ag1, sekiz kilo inhisar ka
~agJ, bir tiifek, iki yiiz on dokuz mermi, 
yuz yirmi be§ Turk liras1, iicr altm lira ile 
on ka~akct hayvam ele ge~irmi§tir. 



4 CUMHUR1~ET 

"l; :~~:: Riiyada gezdigim ev ]J 
~============ Cahid S1tk1 Taranc• =II 

ikramiye 
kumbara 

kazanan 
sahibleri 

Hava m1 insana yolunu §a§Irtacak ka
dar giizeldi, ben mi kendimi eski bir a§
km riizgarma kaptlrml§hm, neydi, nasll 
oldu bilmiyorum, bir de baktnn ki, sekiz 
sene evvel sevdigim bir klZln o zaman o
turdugu sokaktay1m ... Fakat uyanmamla 
dalmam bir olmu§tu. Somnambi.il gibi yo
luma devam ediyordum. Sag tarafta, iki 
katb, ah~ab, eski bir evin online gelince. 
ad1mlanm kendiliginden yava~lad1. Bak
hm: Ev biraz ihtiyarlami~ gibi, pencere
ler toz i~inde ve perdesiz. Hey gidi giin
ler hey! Vaktile bu ev boyle sessiz ve 
rn.:.hzun degildi, i~inde sevgilim otururdu. 

f\.k§amlan mektebden c;1kar c;1kmaz dog
ru bu sokaga ko§ar, bu evin oniinden gec;
mek i<;in, pencereden sevgilimi gormek ii

midile, bin bir vesile yarahrd1m. Vak1a 
~evgilim, kalbimi al tiist eden o a§ka la
kayddi, bana yiiz vermezdi; fa kat ne de 

olsa, biraz miisamahakar bir bak1~1 beni 
diinyalar kadar sevindirirdi. Hem ben o
nu ne del ice seviyordum! Halbuki §im
di ... 

Hayat bu ... Akla gelmedik §eyler olu
yor ... Yiiriiyiip gec;mek iizere idim ki goz
lerim, kapmm iizerine yapi~hnlmi~, yaz1s1 
silik bir kagtda ili§ti: <<Kirahk ~v l>> 

Birdenbire beynimde bir §im§ek c;akh: 

Bu eve ta§mmak. Zaten bir rum mada
mm yanmda pansiyoner olarak oturuyor • 
dum, ay sonlanndayd1k. Gelecek ay bu
raya naklederdim. Herhalde kiras1 da on 

be~ liradan fazla olmasa gerekti. lc;inde 
sevgilimizin oturmu~ oldugu bir ev bizce 
Kabe kadar kudsidir. 0 evin havasmda 
muhakkak ki sevgilimizden, miiphem ve 

hafif bile olsa, bir koku kalmi~hr; o evin 
ko e bucagmda sevgilimize aid bir men
dil, bir defter, bir kordela, bir esans ~i~e

si, bir pudra kutusu... ilah. bulmam1z 
pek miimkiindiir. Ben bu eve ta~mmak is
terken biitiin bunlan dii~iiniiyordum. Fa
k t hana boyle ani bir karar verdiren bu 
acgildi. 

Sevgilimle, realitede, kar§t kar~tya ge
]ip konu~amadJgJmiZI, onun benden dai

ma ka~ttgmt yukanda soyledim. F akat 
geceleyin riiyada, giindiiziin bana yiiz 
:vermiyen kendisi degilmi§ gibi, yamma ge· 

lirdi. Hi~ unutmam, hep bu evde bulu
~urduk. Anncsi uyur uyumaz, sevgilim 
ava~~a kap1y1 arahklar, beni ic;eri ahr

(h. T ahta do•emeler ~attrdamasm, giiriil
ii ~1kmasm diye, o terliklerini, ben iskar

pinlerimi elimize ahr, ayaklanmmn ucu-
a basarak sofadan ge~er, ayni ihtiyatla 
erdivenleri c;1kar, sevgilimin ikinci kat

t<>ki odasma dalard1k -biitiin bunlar rii-

yada oluyor-; ve sevgilim beni odasm • is 
daki geni~ divana uzahr, arkama ipek , 
yastiklar doldururdu. Sonra, kendisi de 
yamma uzamrdt ve ba~lard1k konuljmaga, 
flstlda~maga, opu~mege, birbirimizi lS!T

maga. Sa~lanmtz ve nefeslcrimiz gibi ruh
lanmiz da birbirine kan~nd1. 

Bankastnin kumbara 
ke, idesi yapdd1 

Riiyada sevgilimle beraber olmadJgim 
gece yoktu. Bir gece -hep riiyada- gene 
oyle sarma§ dola~ken, merdivenlerde a
yak sesi duyduk. Sevgilim, boynunda hal
kalanmi~ duran kollanmi ~ozerek yerin
den fulad1. <<Eyvah! Ann em geliyor b> 
diyerek bir tela~lanmaga ba~lad1 ki ben 
de ne yapacag1m1 *a§Irdim. Bereket ver
sin ki elile beni karyolasmm altma itti. 
Zira hakikaten az sonra annesi, elinde 
idare kandili, ba§mda takkesile kaptda 

goriinmi.i§tii: 
- Daha yatmadm m1 k1ztm? 
Sevgilim yataga uzanmt§, bir kitabm 

yapraklanm c;eviriyor, soziim ona okuyor
du. Annesi, hic;bir ~eyden ~Uphelenmeden, 
geldigi gibi gitti. 0 gittikten sonra sevgi-

limin karyolasma atladim, gi.ilmekten ka

tJliyorduk. Sonra bilmem ne oldu, oda bir 
titredi, arkasmdan tavan ba§ImJza c;okme· 
sin mi? T oz toprak arasmda sevgilimi 
kaybettim ve uyand1m ki yatagimdayim, 

terlemi§im ... 
hte bu evin bende boyle garib habra-

Ian vardtr. Hakikatte i<;ine girmedigim 
halde~ geceleri riiyamda ic;inde dola§h -
g1m, sevgilimle sarma§ dola~ oldugum bu 
eve nic;in ta§mmak istedigim bilmem an-

lasi!di mi? Riiyamm dogrulugunu tahkik 
et~ek istiyordum. Bu da ancak evin ic;i

ne girmekle mUmkiin olacakt1. Hem ma
demki en giizel rUyalanm bu evde cere
yan etmi§ti, bir iki ay oturuverirdim. Fa
kat dedigim gibi, as1l maksad1m, riiyanm 

realiteye nisbetini anlamaktt. 

Zile bashm, kimseler yok. Biti~ik evin 
penceresinden bir kadm ba§I uzandt: 

- Kimi istiyorsunuz evlad1m? 
- Evi gezmek istiyordum hamm tey· 

ze. lc;inde kimse yok mu? 

- Anahtar bekc;ide... ~imdi bek~iyi 
bulmak miimkiin degildir. Yann ugra
ym... Ben bu ak~am bizim efendiye soy· 

lerim, o bek<;iyi bulup haber verir ve ya
nn geldiginizde bek~i .sizi gezdirir. 

Ertesi gi.in gelmek iizere aynld1m. Er
tesi giin erken gelemedim. Ancak ak§ama 

dogru ugnyabildim. Fa kat ne goreyim, ev 

tutulmu~. i~eriden ~ocuk sesleri geliyordu. 
~imdi, riiyada gezdigim eve ta§mmak 

ic;in, ic;indeki kirac1larm c;Ikmasmi bekli-

yorum. 

250 liraltk ikramiye Ankaradaki talihlf-
kazanan Ziya sabit lerden. Mtmt&e 

Tiirkiye h Bankasmm kumbarah ve 
kumbaras1z kiic;iik cari hesablan arasm
da tertib ettigi ikramiyenin eylul ke~idesi 
bankanm umumi merkezinde ve noter 
huzurunda yaptlmt~hr. Bu ke~idede ken
dilerine ikramiye isabet eden talihlilerin 
isimlerini, hesab numaralanm ve bulun
duklan ~ehirleri ma ile nesrediyoruz: 

1000 lira kazanan 
Ay~e ismet 18947 istanbul 

Befer yiiz. lira kazananlar 
Mitbat Receb 3221 Samsun 
Tar1k 13172 istanbul 

lki yiiz elli,er lira kazananlar 
Ziya Bablt 24962 Ankara 
Kant Av§ar 2798 Galata 
Kostantin 76148 istanbul 

Y iizer lira kazananlar 
Sadlk 
Sad! 
Nureddln 
Ahmed Toduk 
Erhan 
isa 02:en 
Said 
Leman 
Suzan Nurl 
ibsan Sellm 

19582 Ankara 
30828 Ankara 
2139 Adana. 

846 Batra 
3264 Bursa 
1102 Diyarbaktr 
1025 Edlrne 
2952 Eskl~ehlr 
1020 Gazlanteb 

Tekinalp 1801 Mersln 
Ha!!lm Uygun 1105 MilA.! 
Nefise 233 Tarsus 
6mer Faruk 7153 istanbul 
Valantln 52531 :. 
Nazif 75303 :. 
Avram Babar 60701 , 
!?erika 2156 'Osklidar 

Elli,er lira kazananlar 
Melahat 
Devlet izbudak 
~akJr Rodof 
Htirrem Beyoglu 
Zehra 
Mtinevver 
Talia K1rh 
HaUl 
Abdi 
Molz 
Saml 
M. Ergun 
Necmeddin 
Vlrjin 
Fikret 
Mihrlver 

3778 
791 
127 

1454 
1257 
1859 
3218 
1094 

20473 
67745 
70695 
33619 
2175 
7549 
3578 
2852 

46637 

Ankara 
Yenl~eblr 
Adapazart 
Afyon 
Antalya 
Malatya 
Mersin 
NazlJli 
Beyoglu 
istanbul 

:. 
:. 

Galata 
Kad1koy , 
Uskiidar 
istanbul 

pencereden diiserek 
' 

oldii 
Katerin Muvaffak 
Kemal 

Y irmi befer 
Dr. Kadrl 

75809 , 
lira kazananlar 

Di.in sabah, bir gene kadmm pencere
en dii§erek oliimile neticelenen feci bir 

aza olmu~tur. 
Beyoglunda Sak1zagac1 caddesinde 3 7 

umarah evin dorduncii katmda oturan 
0 ya§larmda Eliz isminde bir kadm e
'nde me~gul olurken ayni katta diger 

• yen1 Fransada 

odada bulunan kopeginin pencere pervaz

lanna c;IktJgmt gormii§ ve kurtarmak is

temi§tir. Bu mada pencereden fazla sark

tlgmdan, muvazenesini kaybederek yere 

dii~mii~ ve derhal olmi.i§tiir. T ahkikata 

devam edilmektedir. 

icad bir rna kine 

Paris - Frans1z milli piyangosunun biletleri i~in Parisin en i§lek yerlerin
E'n b irine ycpycni otomatik bir alet konmU§tur. Bilet satm almak istiyenler 
u aletin iizerinde mesela dogum giinlerinin tarihine basarak ugurlu numa

ayl elde edebilmektedirler. 

Veil 
H. Abdullah 
Sald 
Slireyya 
Fikret 
Munise 
Adviye 
Rauf 
Melahat 
Beblce 

. Furuzan 
Halll 
Mellha. 

2709 Ankara 
3642 

10876 
13358 
139!17 
1<1229 
18907 
18934 
19276 

• 
21590 -
28487 -
29627 ~ 
31838 :) 
31902 , 

Istanbul 
Kemal 
Munevver 
Umran 
Hafize 
Fatma 
Kasun 
S1d1ka 
Yabya 
Senlha 
Makbule 
Sabure 
M1g1rd1~ 

Mtiveddet 
Fatma 
Enver 
iskender 
Veda.d 
Ru§t\i 
Bed lB. 
Fetbiye 
Azize 
Haydar 
Ma.riyantl 
Gallb 

fube•inden kazaltQnlar 
70809 istanbul 

Hasan 

62493 , 
62810 ~ 
67142 :. 
1928 Beyazid 
1535 , 

31577 Beyo~lu 
75833 istanbul 

2173 Beyo~lu 
72154 istanbul 

5986 Kadikoy 
4237 Beyaztd 

18812 istanbul 
5328 Beyoglu 

21653 , 
51452 istanbul 
4400 Beyaztd 

79550 istanbul 
19610 ~ 

25550 ~ 
718 Kadikoy 

20984 istanbul 
32319 , 

531 Beyo~Iu 

3305 Galata 
lzmirden kazananlar 

T. L. 
6646 250 Bti.nyamln 

Muzaffer 
Edib 
Orner 
Kaz1m 
Zti.htu 
Stileyman 
AU 
Nedret 
Mtinevver 

13504 100 
2470 100 

15155 50 
10958 50 
16516 25 
19881 25 
17393 25 

3501 25 
17539 25 

Diger fUbelerde 
Sablba. 
~a ban 
Ay!>e 
sen em 
Mustafa Emln 
ismaU NaU 
Mehmed 
Ayten Dursun 
Silleyman 
A. Firat 

6333 AdanB. 
653 Bergama. 

4140 Bursa 
2691 Erzurum 

6rsel 6117 Glresun 
659 isparta 
402 Kayser! 

3654 Samsun 
1508 S1va.s 
2352 Zonguldak 

Kirahk aparhman 
en yeni konfor 

Kalorifer, s1cak su, asansor, 4 ve 8 
odah apartimanlar Cagaloglu Nuruos
maniye 5. 

Norma Shearer'e no oldu ? 
Baz1 Amerika gazeteleri artistin bir rolii peres
ti,karlarinin ta vsiyesi iizerine reddettiginden bah· 
sederlerken digerleri de hastalandigini yaz1yorlar 

Holivuddan yaz1hyor: 
lki senedenberi tamnmi§ filim amili 

David. 0. Selznick Amerikan edebivah 
mn en me§hur eserlerinden biri olan «Uc;
tu da gitti !» nammdaki romanm filme c;e
kilmesini temin i<;in ugra§Iyor. Bu kitabm 
kahramam bizdeki mesela «Cahku§u» ti
pi ayarmda bir §ahsiyet oldugu cihetle fi
lim amili 0 vazifeyi ehline tevdi etmek is
tiyor . .Simdiye kadar Paulette Goddard, 
Miriam Hopkins, Katherine Hepburn gi· 
bi muhtelif artistlerin bu rol ic;in sec;ilmi§ 
olduklaona aid bazr rivayetler doniip do

la§maga ba~ladise de kat'iyen tahakkuk 
etmedi. Bunun i.izerine bu agiT vazifenin 
Nor rna Shearer' e yiikletilmek istenildigi· 

ne dair §ayialar ~1kh. <_;unkii Norma Shea
rer, gerek Romeo ve Juliette'te gerekse 
Marie Antoinette'te cidden birinci stmf 
bir facia artisti oldugunu isbat etmi~tir. 
Fa kat bu haberi alan bir~ok Amerikah 
sin em a seyircileri ve bilhassa Norma' nm 

peresti§karlan kendisine mektub yazarak 
bu roli.i kabul etmemesini, ~iinkii ~ahsiye
tine hi.; de uygun olmadtgmi bildirdiler. 
!btimal, diger milletlere mensub aktor ve
ya akterislerden biri olsayd1 bu tavsiye
lere belki de hi« ehemmiyet vermez, omuz 
silker ge~er ve kendi bildigini yapard1. 

Lakin Norma Amrikahdir. Halkm se
sinin, hakkm sesi oldugunu pek iyi bilir. 
~ohret ve muvaffakiyetinin ancak onla -
rm kendisini takdirde devam etmelerile 

kabil oldugunu dii~iindiigii i~in bu t3. vsi
yeye hemen riayet edip rolii reddetmekle 
kalmadt, bu §ekli peresti~karlanndan al
dtgt mektublar uzerine ihtiyar ettigini de 
aynen beyan etti. Binaenaleyh «Uc;tu da 
~itti !>> filmi gene kahramans1z kald1. 

Lakin, as1l miihim mesele o degil... Ga-
7etelerin verdikleri bazt haberlere gore, 

Norma Shearer, Nevyork hastanelerinin 
birine tedavi edilmek ilzere Wimifred Kay 
inti tear nam1 altmda girmi~tir. Fakat bu 

Norma Shearer 

vaziyet hadisenin gizli kalmastm temin e· 
dememi§, ytldiZin katibesi gazetelere bir 
teblig vermek mecburiyetini hissetmi§, ak
tirisin rahats1zhgmm agtr olmadtgmt bil

dirmi~. bilhassa cerrahi miidahaleye kat
iyyen ihtiyac bulunmadJgi noktast Uzerin
de ISTar etmi§tir. 

Y almz ne var ki, Holivud' daki ag1z 
dedikodulan bu hususta daha bedbinane 
haberlerin yayilmasma sebebiyet vermek
tedir. Guya Norma Shearer'in rahatsizh
gi oldukc;a tehlikeli imi§ ve mutlaka ame
liyat olmas1 laztmm1~ I 

Bu vaziyet kar§Ismda insanm bedbin 
tarafm miitaleasma i§tirak edesi geliyor 
ve gozii oniinde, ucunda bir istifham i§a· 
reti bulunmasi kat'iyetle icab eden §U cum~ 
le beliriyor: 

- Acaba Norma Shearer «Vc;tu da 
gitti l>> deki rolii, peresti~karlarmm tavsi· 
yesi iizerine degil de, rahats1z oldugu i~in 
mi reddetti? 

Bu aksamki progra 
ANKARA: 
13,30 karl!llk plak ne~riyat1 - 13.50 

la Turk muslkisi ve balk ~ark1lan -
ajans haberleri - 18,30 pHlkla dans 
kist - 19,15 Turk musikisl ve balk $ar 
(Makbule Cakar) - 20 saat ayan ve 
ne$rlyat - 20,15 Turk muslklsi ve balk 
k1lar1 (Hikmet R1zal - 21 bavacihk 
ta.s1 munasebetile konu§ma. <Beh~et 
mal Qa~lar) - 21.15 stUdyo sa!on or 
s1 - 22 ajans baberleri - 22,15 yarmki 
ram ve son. 

iSTANBUL; 
12,30 pl:lkla Turk musikisl • 12.50 

dis - 13,05 plakla Turk musikisl - 13.15 
kestra konseri: Novotnlden naklen: M. 
mal Akel idareslnde - 14 son - 18.30 
Ia dans muslklsi - 19,15 konferans: 
Sallh Murad (Fen musahabeleri) -
borsa baber1er1 - 20 saat ayan: Gre 
rasadhanesinden naklen, Necmeddln 
ve arkada§lan tarafmdan Turk 
ve halk ~ark1Ian - 20.40 bava raporu -
6mer R1za Dogrul tarafmdan arabca. 
lev - 21 saat ayan orkestra - 21.30 
bet ve arkada$larl tarafmdan Turk 
kist ve balk $arkilart - 22.10 ajans 
leri - 22.20 opera ve operet par<; 
(plak> - 22,50 son haberler ve ertesi 
nun program1 - 23 saat ayan. son. 

Y abanc1 merkezlerden ( 
dalga) miintehab 

Operalar ve operetler 
21,15 Kolonya : Cavallaria 

(Mascagni'nln). 
21.50 Lyon: Sevll berber! (Rossini 
22,05 Roma I: Lorley (Catalanl'nln) 

Biiviik konserler 
19.25 Breslav: Brahms'm Qlngene 

k1lar1 nammdakl eserl. 
21.20 Londra.: Qaykovski'nin 
21.35 Strassburg: Franstz balet 

si. 
22,20 Luk.senburg: Purcell, Tartinl 

Haydn'ln eserleri. 
22,40 Strassburg: Beetboven'in 

Oda musikileri 

23 ~imall inglltere: 
eserlerJ. 

N elesli sazlar orkestra•a! 
20,05 Laypzlg: .A.skeri bando. 

NOBET~i 
Bu gece §ehrlmizin muhteUf 

dekl nobet<;i eczaneler: 
istanbul ciheti: 
Eminonunde (Be~ir Kemal), Alemd 

(S1rr1 Rasim), Ku~ukpazarda. 
Hulftsi), Kumkaplda (Haydar), 
bru?mda (Asaf). Karagumrukte 
sarayda (Z. NurD, Fenerde 
Samatyada. (Ridvan), Bakirkoyde ( 
pan). ~ehremininde <Naz1ml. Eyiibde 
rif Be~er) eczanelerl. 

Beyoglu clhetl: r B . . k . t I \ istlkla1 cadde.sinde (Dellasuda), 

l I r I I 5 a I r a I mes~idde (Kinyoli). ~~~lide (Nargll 
_________ _______ ...;.. _______________ , Tak.simde (Limonclyan), 

seyln Hlisnu), Kas1mpa§ada 
Haskoyde <Neslm Aseo). ortakoy, 
vudkoy, Bebek eczanelerl. 

* «Broadway Melody 1936» ile 
Greta Garbo'nun c;evirdigi <<Mata Ha!i» 
filmlerinde ikinci derecede ve Maurice 
Chevalier'nin Londrada son ~evirdigi kor· 
delada ba~ rolii oynam1~ olan san sa<;h, 

mavi gozlii, heniiz yirmi be§inci bahanm 
idrak etmek iizere olan artist June Kni&ht 
T eksas' taki petrol i§letme §irketlerindl'n 
birinin sahibi Arthur Cameron ile evlen

mek iizeredir. 

Bu evlenme June Knight'in ilk izdivaci 
degildir. Bir miiddet evvel birinci defa 
Paul Ames isminde diger birile izdivac et
mi§ ve 9 gUn sonra bo§anma te§ebbiisiinc 
kalkt§ffil§h. June Knight son filmi demek 

olan Amerikada c;evirdigi «A§ktan hlk
tlm !>> filmini bitirmi§ti ki bu hadise vuku
ageldi. Giizel artist Broadway' daki revu· 
lerin birinde oymyacagt ba~ role aid au
gajmamm da ifa ettikten sonra hem sa~
neden hem de beyaz perdeden ~ekilecck, 
kendisini aile hayatma hasredecektir. Ba
kahm ne zamana kadar soziinde duracak? * F rans!Z muharrirlerinden Jean 
Bommart'm «Helen» ve «<;in babgi>> is· 
mindeki eserlerinin filme c;ekilmesi mev· 
zuubahstir. * Eski F ranstz pi yes muharrirlerin
den «Labiche» in <<Gladiator'un otuz 
milyonu» ismindeki eseri filme almacak
ttr. 

* Rudolph Valantino'nun oliimiiniin 
12 nci y1ldoniimii miinasebetile mi.itevef· 
fa artistin hahrasma hala birc;ok inasnla
rm bagh olduklan bu sene mezarmda ya
p!lan merasim dola}'lsile yeniden anla~Il
mi~tlr. 0 gi.in erkek, kadm matem elbise· 
si kiymi~. birc;ok insanlar Valantino'nun 
mezanm ziyaret etmi~lerdir. hin gnribi 
kim oldugu heniiz belli olmJYan bir ka
dm Los Angeles'de Valantino'nun me -
zannm bulundugu mezarhga gizlice gir
mekte ve kabrin ba~mda sabahlamakta
dir. Keza artistin oliimiiniin ytldoniimi.i
niin giinii Salzburg ve Londradan da me
zannm Ustiine konmak ic;in c;elenkler gel
mistir. * Holivud' daki }'1ldtzlann vergi der· 
dinden bizar olduklan malumdur. Nev· 
york'tan 27 agustos tarihile haber veri:
digine gore 193 7 senesinde en ~ok vergi 
veren artist Carole Lombard olmu§tur. 
Gene kadm bir sene zarfmda bizim pa
ramiZ!a 850 bin lira kazanm1s ve bunun 
750 bin lirasmt vergiye vermi~tir. I 00 
bin liranm 50 bin liras1 da reklam, me
nager ve saire masrafma gitmi~. zavalh
ciihn elinde yalmz SO bin lira kalmi~tlr. 
Carole bu hususta gazetecilere: 

- Ne yapay1m, demi~. stiidyoda me~
gul oldugum on giin~n dokuz gun bir c;ey· 
rei:(inde hiikumet ic;in, iic; c;eyrek giiniin
de de kendim ic;in c;ab~1yorum. 

Viyanada isve~~e ve almanca bir filim ~evriliyor 

Bir Alman ve bir !sve~ filim §irketi Viyanada mii§terek ~ah§ma ile ve al
manca, isve~~e olarak iki version iizerine bir filim ~evirmege ba~lami~lardtr. 
Kordelamn ad1 cGiiller tepesh dir. Bu resim o filimde bir sahneyi gosleriyor. 
Sagda, ikinci masada ba§rolleri oymyan !sve<;li Ligne Hasso ile Hans Thimig 
goriiniiyor. 

Kad1koy Moda caddeslnde (Nejad), 
byolda (Namik). Btiylikadada (~inas1 
za), Heybellde (Halk), Usklidarda. 
had). Be~iktal!ta. (Stileyman Receb), 
koz, Pa§abab~e. A. Hisar eczanelerl. 

Rahmeti rahmana kavu~an 
babam1z Trabzon tiiccanndan R 
Bekiroglunun cHaci Rii§ti.i Haftzm~ 
rek cenaze merasiminde bulunan 
gerek tahriren ve ~ifahen act ve 
lerimize i§tirak eden zevatr kirama 
rin te~ekkiir ve saygtlanmiZl sun 

Faik Rii~tii Bekiro!2'lu. Nihad R 
Bekiroglu 

Herekede i.iziim panay1ri 
EylUliin 4 iincii pa7.ar giinii Her 

· biiyiik bir iiziim panaym kurul 

haber ahnmi~tir. Tav~anc1lm nefis 
VU§ iiziimlerinden bol bol ve taze 

yemek ve giizel bir giin g~irmek i 
yenlerin bu panay1ra ~ok ragbet go 
recekleri anla§Ilmaktadir. Gidip 
trenleri vard1r. 

Husust ve miinferi 
dans dersleri 
tedris ediliyor 

Beyoglu Karlman kar~ISlnda 
ya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, 
zardan maada hergiin (12-14), (17-2 

Profesor Panosyan 

KAZANC VERGiSi 
ve 

TATBiKATI 
3470 numarab kanunu da ibtiva 
etmek iizere en son hukiimle· 

re gore yazdm1~br. 

Y azan: 

NiHA D ALi U~i.iNC 
616 buyuk sayfa, fiati 3 lirad1r. 

Ha~et ve ikbalde sabhr 
Bah~esinde 
Her ak~al 

zengin vary! 
te. Budape~ 
teden yeni 
len Rober 

TRIO VOI{ 
Balet, 4 Star 
Dizoz Marie 
ta, Danso~ 

Rozita 



<;in - japon harbinin 
~~iincii safhas1 ba§ lar ken 
.... 
,1n ordular1, harbi uzatmaga ve Japonlar1 
Yolsuz dagbk mtntakalara ~ekmege ~ah,Iyorlar 

Yazan: EDGAR ANSEL MOVRER 
Amerlkan gazetecilerlnden 

San nehrin civanndaki ovalan bnaktp, sellah 1 apon efradma sahra muharebe
~nubda ve garbda daha kuvvetli mevzi- sinde mukavemet edemiyeceklerine ka • 
r i§gal •eden Cin ktt' alanmn bi.iyi.ik ri- naat getirmi~. yahud, di.i~mam, memleke
tt hareketinin ikinci ktsmt, arhk bir em· tin anzah mmtakalanna kadar <;ekme -
vakidir. Su Ceu'nun, 1 aponlara Lung- den evvel bu suretle hareket etmenin ma
~i demiryolunu serbest btrakan sukutun- nas1zhgml di.i~i.inmi.i~ olsalar gerektir. 
an. sonra, Cin kumandanhgt nazik bir Bu ikinci safha, 1apon noktai nazanna 
lZtyet kar~!Slnda kalmt§tl. Y a o'Valarda gore, Cin demiryollannm i~gali ~eklinde 
~kleyip, kuvvetli surette makinele§mi§ 1 izah edilebilir. Bu itibarla, ikinci Cin bi.i
lPon kollarma mukavemet etmek, ya • yiik ricati, sat'hl ;ori.i~li.i insanlara, J apon 
Jd, mi.idafaaya daha elveri§li, gerilla zaferinin bir alameti gibi gori.inebilir. Fa
.biyesi tatbik1 suretile say1 i.isti.inli.igi.in- kat, mevcud ihtimalata gore vaziyet boy
~n azami derecede istifadeyi miimkiin le degildir. Gw;i, Cin kttaatmdan bazt
lmaga miisaid daghk bir mmtakaya ~;e- lannm, Lunghai demiryolu muharebele
lmek §tklanndan birinin intihab1 ikhza rinde mi.inaka§a kabul etmiyecek kadar 
liyordu. zayJf• kaldtklan muhakkakhr. Mesela 
Ba§kumandan, cepheye gittikten bir· Lqyang istasyonunda, Cin efradmt J a -

l<; gi.in sonra ikinci §tk hakkmda kara- pon k1taahna hiicuma te~vik edebilmek, 
li verdi ve Cinliler bu karar i.izerine ce- biiyiik tazyikler sayesinde mi.imki.in qla • 
1bda kain hatlara ~ekildiler. Ricat, bilmi§tir. Miidafilerin yans1 ka<;tp da Sa
addi zayiat olmadan yap1ld1. Fa kat bu n nehir i.izrindeki bir kopri.iniin ba~m1 
lankeu yolunun di.i§mana ser~st kaldt- tuttuklan zaman, Cinliler, vah~i bir hay-
manasmt tazammun etmez. van kar§tsmda kC)lmi~ av kopekle~i kadar 
Ben, bu ricatte hazu bulundum ve or- aciz gosterdiler. Lakin, Lunghai muha -

lya I 00 kilometre imtidadmea refakat rebesi, ancak Hankeu'nun i~galini temin 
tim. Kai F eng' den hareketle Lan eder ve harbin c;;abuk bitmesinde amil o
~ng' e varmak istedim, fakat, berhava !ursa, o zaman bir J apon zaferi telakki 
lilen demiryollan ve kopri.iler beni dur- edilebilir. J apon erkamharbiyesinin aradt
ndu. Bunun i.izerine ftrka umumi ka- g1 hedef hie;; §iiphesiz budur. Cinlilerin 
rgahile temas teminine ~ah~tlm, lakin, maksad1 da, i~i uzatmak oldugu a~ikar
,rargah Lan F eng' de sadece bir arkael d1r. 
raktp garb a dogru c;;ekilmi~ti. Bu arka- Su hal de, harbin iic;;iincii safhas,i, J a • 
kuvvet de, &imdi, ricat eden ordunun ponlarm, Cinlilere en k1sa bir zaman zar
ri ktsmmt muhafaza ic;in bu ~ehirden fmda oldiiriicii bir darbe vurma~a te -
·nlmt~ bulunuyor. General Sun Lien ~ebbiis etmelerile ba~hyaeakttr. Cinliler 
1ng, Lan F eng' den, aynlmadan evvel. ise, bun a mukabil, dii~mam kabil oldugu 
ziyeti diizeltmek ic;in parlak bir muka- kadar uzaga gotiirmege, J apon kuvvet
' taarruz hareketi yapm1~ ve hafif bir lerini, biiyi.ik saha dahilinde dagttmak 
rnizonu bulunan Kai Feng'in tahliyesi suretile istilay1 zafa ugratmaga, bi.itiin 
reketini himaye etmi~ti. Kai F eng'in mmtakalarda gerilla muharebelerini ar • 
k yakmmda bulunan Japonlar durdu- hrmaga c;ah§acaklardlr. 
r, bu sayede Cinliler, rieat planlanm Cin muazzam bir memlekettir. $imdi
rfiyyen icra ettiler. Lunghai ile Ping - ye kadar asker! harekat, memleketin an
n arasmdaki demiryolu gi.izergahmda cak altlda birinde cereyan etmi§tir ve bu 
in ~ehirler, bombardtmanla tamamen kiSlm da, memleketin en ~nzaslZ ve de
lrib edilmi~tir, Cinliler intizam dahi - miryolu §ebekesi en fazla ktsmtchr. Cinin 
de c;;ekilmi~lerdir. Ordunun maneviyatl ~imalinden cenubuna dogru i.ic; demiryolu 
r tarafta miikemmeldir. Halk, yuva • meveuddur. F akat Yang Ce'nin cenu -
·1m terketmek meeburiyetinde bulun .. bunda, yani Cinin en anzah ktsmmda, 
gundan, maneviyat bak1mmdan ordu- Hankeu'dan Kanton'a ve Hongkong'a 
nazaran daha zaytfhr. giden bir tek hat vardtr. Diger biT" tabir-

*:r.* 
Bu sahrlar inti~ar ettigi zaman, Ma • 
al Cang Kai Sek ordulan, yeni mil
faa hatlarma c;ekilmi~ bulunacaklar, 
~i devrin ikinci Cin - J apon harbi de, 
incii ve belki de nihai safhasma girmi§ 
tcaktu. ilk safha Cinlilerin Sanghay· 
ki mukavemetile ba~layip Nankin'deki 
~imetle bitmi~tir. lkinci safha, bundan 
bir zaman sonra, 1aponlarm kendileri
li.izumundan fazla itimad gosterip ~i-
1 ve ~rk ovalarmda ufak birlikler ha
de ilerliyerek birdenbire muhtelif nak
arda bulunmalarile ba~laml§hr. Bun
dan, Lunghai ve Cin-Pu §imendifer 
lannm iltisak noktasmda, J aponlar, o 
lar kuvvetli ve taarruza o kadar is • 
li, miitekasif Cin kuvvetlerile kar§I • 
tn1~lard1r ki «Cinin i~galini» tahakkuk 
rmekle me~gul yirmi sekiz J apon fu
il, ya toplu hareket etmek, yahud 
Yer~wang hezimeti nev'inden, arka ar
'a maglubiyetlere ugramak §lklarm • 
l birini tercih zarureti kar§tsmda kal • 
l'ard1r. Bu suretle birinci ~tk dairesinde 
eket eden J aponlar, Su-Ceu'yu zapta, 
liyetli miktarda demiryolu vesaiti ig-
1111tna, Lunghai demiryolu boyunca, 
ba, Ceng Ceu'ya kadar ilerlemege 
vaffak olmu~lardir. Ayni zamanda, 
1Z daha cenubda, Yang Ce nehri iize
Je kain bir $ehir olan Anking istika • 
:inde harekata gec;mi~lerdir. 
lk safhanm devam1 miiddetince, Cin 
tatt, elleri altmda bulunan silahlarla 
kavemet etmi~ler ve dii&mamn tahrih-
ate~ine, ],mkan nisbetinde uzun za • 

n. kar~t koymu~lardtr. 
kinci safhada, Cin k1taatmm, daima 
dern harb telakkisine bagh kaldtkla-

p;i:iri.iyoruz. Ayni zamanda, muhtelif 
:~alarda da, gerilla hareketleri .tatbik 
11:~lerdir. F akat bu tabiye kafi gelmc
hr. J aponlar, nisbeten mahdud bir 
ltakaya miiteaddid fnkalar toplar top
taz Lunghai demiryolu boyunca, garb 
~a.metinde c;ok si.iratle ilerlemi~ler ve 
h ba.k1mmdan pek etltz, yalmz adedce 
~ \:in kuvvetlerini si.ipiirmii~lerdir. 
Kai F eng civannda ve diger yerlerde 
mi.iski.ilatla vi.icude getirilen mi.istah -

'1. mevkiler, ancak miidafileree malum 
k blerden dolav1, miidafaa edilmeden 
~lunmustur. Cin komutanlan, btaa-

aha iyi talimli ve daha kuvvetle mii· 

le, J aponlar, Cinin belliba~h mi.inakale 
hatlarmdan, bekledikleri biitiin yardtml 
gormi.i§lerdir. Merkezi Cinin yollarmda 
hemen hemen hie; ta~ do§enmi§ degildir 
ve bunlardan baztlan oldukc;a iyi ise de, 
temellerini te~kil eden ~amur, yagmur 
mevsiminde, bu yollan seller tarafmdan 
si.iriiklenip gotiiri.ilmek tehlikesine maruz 
btrakmaktadtr. 

Simall ve cenubi Cini birbirinden ayi
ran Yang Ce nehri iizerinde bir tek kop· 
ri.i yoktur ve nehrin munsabmdan yiizler
ce kilometre ilerideki Hankeu' da, nehrin 
geni§ligi 2 kilometredir. Cinin askeri i~
gal altma ahnmas1 muazzam bir i§tir; 
bugiin i~gal altmda bulunan klSlm bile 
kelimenin hakiki manasile i§gal edilmi§ 
degildir. 

Hankeu' daki propaganda servisi ka -
lemlerinde, iistiine mavili ktrmlZlh ki.i
c;;iik bayraklar ignelenmi~ bir harita var
dir. Bu bayraklara baktlmca, Cin ordu
lanmn, J aponlar tarafmdan i§gal edilen 
en mi.ihim ~ehirlerin kap1larma varmctya 
kadar her tarafta maveud bulunduklan 
goriiliiyor. Cin kttaatt, J apon garnizonla
nm imha etmiyorlar, bu i~e yetecek ciir
etkarhklan yok. Y almz, mi.istevliye eza 
ediyorlar. 

Bundan az bir zaman evveline gelin
ciye kadar, J aponlar, birkac;; bi.iyiik ~i -
mendifer hattmm c;elik yollarmdan uzak
la~maktan korkuyorlardi. Son zamanlar· 
da, harekat1 tacil etmek iizere emir almt~ 
olaeaklar ki, whh kamyonlar, tanklar 
ve ki.illiyetli miktarda si.ivari kttaah vasi
tasile, memleket dahilinde muvasala te -
minine baslamtslardu. F akat, bu muva
sala, her iltisak noktasmda mii*kiille~i -
yor. Gerileri muhafaza icin viicudii zaru
ri kttaat, J aponlann her ~uzafferiyetinde 
arttyor. 

Cinliler, memleketin eri~ilmez k!Simla· 
nnda kiilliyetli miktarda asker! ihtiyat 
~uvvet bulundurmaktadtrlar. Bu vaziyet, 
Cinlilerin cepheleri bo~ buakmaktan 
maksadlan bu ihtiyah saklamak ve di..i~
mana ytprahct bir harb hazulamak ol • 
dugu kanaatini uyandmyar. Bu ihtiyat, 
~imdiye kadar hie; talim gormemi~. ti..i • 
kenmez hir insan kiitlesidir ve ~imdye ka
dar, geni~ Cin topraklannm ve birc;ok a
halinin J aponlann eline dii~mii~ almasl
na ragmen, maneviyah ~ayam hayret de
recede yiiksektir. 

iktlsadi hareketler 

italya ile yapdacak 
yeni anla,ma 

italy a ile · aram12lda yeni bir ticaret 
anla§mast akdi i~in haztrhklar yapth -
yor. Yakmda italyadan gelmesi bekle
nen heyetle Ankarada yeni anla§ma • 
nm muzakercleri.ne ba§lanacak . 

Halen mer'iyet mevkiinde bulunan 
Turk - italyan ticaret anla§mastmn 937 
senesinin ilk gununde tatbikma ba§lan
mt§tl. Bir bu~uk senelik alan bu anla§
ma - iki taraftan birinin itiraz1 olma -
d1k~a bir sene daha uzayaca~ igin - bu 
senenin temmuzu ba§mdan i.ti.baren ge
ne mer'i.yet mevkii.nde kalmt§hr. Fa -
kat bu arada iki taraf da yeni bir an -
la§ma akdi i<;in arzu gostermi§ bulun -
maktadtrlar. l§te §imdi yaptlmakta o
lan muzakerat haztrhklan bu kar§thkh 
arzunun bir neticesi.dir. 

italya, harici Mcaretimizde tlorduncu
liigii alan bir memlekettir. Evvelce bi
rinci mu~terimiz vaziyetinde alan bu 
memleketle vaki ticaretimizde bir ge
rilemeden sanra ge<;en sene tekrar bir 
inkisaf goriilmege ba§lamt§br. Filhaki
ka 931 sencsinde italyaya ihracattmtz 
4,342,667 ve ithalatlmtz da 2.026,269 li
rallk iken, gec;en seneki ihracatumz 
7,266,492, ithalahmtz da 6,084,945 lirah~ 
ga <;tkmi§tlr. Si§mi italya bankasmda 
3,463,000 lirahk bir blokaj1m1z vard1r. 
Yeni anlasmanm §U vaziyeti izale et -
mesi ve Turk - 1talyan klerin£tini daha 
iyi i~ler bir hale koymas1 beklenebilir. 

Akdenizde biiyuk mii§terimiz ttalya
ya her sey satabiliriz. Arpa, zeytinyagi, 
maden komurii, fmd1k, kuru sebzeler 
kereste, tiitiin, ku§yemi, tiftik, yapa~ 
ve madenler bu satbklanmtzm ba~mda 
gelir. italyadan aldtklanmtz da satbk • 
lanmtz kadar ~tesidlidir. Pamuk men -
sucat, pamuk ipligi, kimyevi cisimler, 
her nevi demir ve gelik, makine, cam 
gibi. .. 

Gerek aldt~mtzm, gerek satttgtmiZin 
cok ~esidli olu§u iki memleket ticare -
tinin daha ziyade inki§afma ~ok iyi bir 
vastta alabilir. Ankara muzakereleri -
nin iki me]Tlleket ticarcti iqin de mii
said netice vermesi temenni olunur. 

F. G. 

Y enid en kurulacak 

miiesseseler A stnat 
. 
lkbsad Vekalet~ baZI 
mecburiyetler 

Ankara 2 (T~lefonla) - 3537 sa
Ylh kanunla te§Viki sanayi muafiyet ruh· 
satnamesini haiz olsun, olmasm, bilu -
mum birinci stmf smai mi.iessese evsafmt 
haiz veya bu evsafJ iktisab edecek dere
cede tevsi edileeek veya yeniden kurula
cak smai mi..iesseselere ~u meeburiyetler 
tahmil edilmi~tir: 

1 - Birinci stmf sinai miiessese ev -
safm1 haiz mi.iesseseleri yeniden kurmak 
istiyenler (birinci stmf smai muessese) 
evsah ~udur: Hamal, bekGi, katib, mu
hasib ve mi.idi.ir gibi miistahdeminden 
maada bilfiil istihsalatta ~ah§hnlan ve 
c;ah~tinlacak i~c;ilerin giindelik adedi se• 
nede 1500 ve daha fazla olmak ve ayni 
zamanda mecmuu en az I 0 beygiri bu
lan kuvvei muharrike ile i§lemek. 

2 - Mevcud miiesseseleri birinci si· 
mf smai miiessese evsafm1 iktisab ede~k 
surette tevsi etmek istiyenler. 

3 - Birinei s1mf smai muesseseleri 
her ne nisbette olursa olsun, tevsi etmek 
istiyenler. 

4 - Birinci s1mf smai miiesseseleri 
bir §ehirden diger §ehre nakletmek istiyen· 
ler. 

5 - Birinci s1mf smai miiesseselerin 
imalatmin nev'ini degi§tirmek istiyenler; 
tesis, nakil, tadil veya tevsie ba§lamadan 
evvel !kttsad V ekaletinden miisaad~ is
tihsaline mecbur tutulmu§lardtr. F akat bu 
tesis ve tevsiler i~in de olsa, makine ithali 
i~in mi.isaade istihsaline liizum yoktm. 
Makine ithali (ithalat hakkmdaki hiikiim
ler dahilinde) serbesttir. Ancak, serhest~;c 
ithal edilecek makinelerin yukandaki mad
delerde yaZJI1 tesis veya tevsiler i~in mii
esseselere celbinden once ikhsad Veka
letinden tesis ve tevsi i~in mi.isaade ahnmas1 
mecburidir. Bu mecburiyetleri ifa etmiyen· 
lerin giimri.iklerden getirdikleri makine, 

alat ve teedid parc;alanmn giimriik ve mun
zam resimleri 25 misli olarak tahsil edile
cektir. 

Hal~1k panay1r1 
Saray (Hususi) - Traj.Yada me§liur 

' tSaray Balgtk panaytn~ bu sene 
d~-~ · kalabahk olmu§ ve havalarm da 
musaid almasmdan ve giftc;inin de arbk 
harmanlart bittiginden emtia ve bilhas
sa hayvan sah§lan ~ok yap1lmt§tlr. -···-Zavalh amele 

Kantarc1larda Kadtoglu sokagmda 
Mehmed Alinin 12 numarah kereste 
fabrikasmda <;alt~an Salim, aya~m btg
kr maki.nesine kapttrmt§, ve ayagt bile
ginden kesilmi§tir. Yarah, Cerrahpa§a 
hastanesine kaldmlmt§tlr. 

KO$& 

PENCERESiNDE 
Bizi nasd iizerler? 

M u?ar~irli~in zev~~· .. §iiphe yok 
kt, kulfetmden buyuktiir. Mad
di baktmdan nimeti pek ktt ve 

S1cak ve soguktan 
baharlara bir 

tabiat 

'ikayet eden ~u insanlar1n 

pek ~iiriik olan yaz!cihga omiirlerini vak
fedenlerin, edebilenlerin kap1Idtklan ye• 
gane eazibe de o doyulmasma imkan ol
miyan zevktir. Bir muharrir, ele aldtgt 
mevzuu i§lerken enikonu istigrak alemin
de ya§ar. <;;i..inkii o dakikada her§ey -mad· 
di ve manevi her§ey- goziiniin oniinden 
silinir, dimagmda ve hatta kanmda yal· 
mz alakalanmi§ oldugu mevzu kahr. 
Hic;bir anne, meslekine candan bagh bir 
muharririn yaztsma gosterdigi thnayt 
-buna §efkat de diyehilirsiniz· evladma 
gosteremez. <;;i.inki.i annelerin yavrularma 
kar§l ta~tdtklan sevgi, daha ziyade, kal· 
bidir. Halbuki muharririn herhangi bir 
mevzuuna gosterdigi ilgide dimagmm, 
ruhunun. vicdamnm ve biitiin benliginin 
izi vardtr. Muharrir §Uurile, hissile ve 
hiitiin melekelerile kendini mevzularma 
verir ve kullandtgi her kelimeyi varhgm
dan bir miktarm1 kurban eder. 

diyecegi 
bildiginden 

kalm1yacak amma 

~'m1yor ki ... 

«Dun, senenin en s1eak gi.inii idi I .. » 
Bu kehanet eger, elogru olsaydt, mev

simin bir~ok giinlerini, senenin en steak 
giinii diye kabul etmek laz1m gelecekti. 

Diin, senenin en s1eak giini.i idi... Bu 
giin, senenin en steak giiniidiir... Fa kat, 
ne malum boyle oldugu? Daha dogrusu, 
kim ke§fedebilir boyle olacagm1? ... «En 
steak giin», biitiin s1cak gi.inleri golgede 
buakan gi.in demek olduguna gore, bu 
giinku steagi ,yarm daha c;etin sicaklar 
takib etmiyeeegine nas1l hiikmedebiliyo
ruz da, her steak dalgasma tutulu§ta, he
men kestirip atlyoruz: 

«Diin, senenin en steak gi.ini.i idi! » 
Haziran ortalarmdanberi, gazete si.itun

lanmn kli§e satJrlan arasmda stk stk go

zi.imi.ize ili§en bu haberin galiba en dog
rusu, eyluliin birinci giinii i~;in soyleneni 
olacakh. F akat, siz §U aksilige bakm ki, 
diinkii gazetelerde, senenin bu en sicak 
giinii hakkmda tek satuhk §ikayet ~1k -
mad1. 

Vaktile, kim hilir hangi ayaklt takvi
min, nesillerin agzma bir saktz gibi athgt 
kohne bir soz vard1r; asulardanberi kuv
vetten dii§mez : 

<<Agustosun yansi yaz, yarlSI ki§tlr!» 

Evet amma, i§te eyluliin ikinei gi..iniin
deyiz. Gi.ine§in kazam ensemizde boza pi
§irirken, gazete kag1dt, rnendil, kitab, e
limize ne ge~se hemen yelpaze §eklini a

hrken, yamk bagrimlZa deryalan sogu
tup ho§altaeagJmtz gelirken, agustosun ve 
hatta eyluliin yartm kt§ olacagma nas1l 
inamnz ? .• 

Mesela, ge~en per§embe giini.i, koca 
1stanhulda tek yaprak kimildamadi. Riiz
gan aramak i~in, Bogaz d1§ma akm eden
ler bile, oradan gomlekleri sutlarma ya
pl§IDI§ olarak dondiiler. 

~ehirde, biitiin sucu diikkanlari, suyu 
~ekilmi§ degirmene donmi.i§lerdi: Birc;ok
larmda «ilac i~in», bir bardak su yaktu. 
Dondurmac1 diikkanlarma yap1lan grup 
halinde ziyaretleri, bir baskm hareketine 
benzetmekle hata edilmi§ olmazd1. 

Midelere mayi olarak giren her §ey, te
peden duman ve viieudden bugu halinde 
derhal c;tkJyordu. 

rinde tahalliil ederek tuzlu su halinde vi..i
cudlerden bo§amyordu! 

Bu stcaga kar dayandtrabilmek ger • 
~ekten kolay i§ degildi. 

Her zaman ah§veri§ ettigim sueuya, bu 
sabah gec;erken sordum: 

- Dun, ka~ bardak su sattm? .• 

Ciildii: 

Bir klSlm okuyucular, bu derin bagh
l:gm ne yaman fedakarhklar icab ettirdi· 
gini ve her yazmm muharririne ne gibi 
yorgunluklara mal oldugunu dii§iinmege 

- Kac; hardak deme... Ka~; damaca- liizum gormediklerinden onlan s1k s1k 
na de! Bardagm adt mt olur ki... iizmekten zevk ahyorlar. Ben -biraz da 

Bir §erbet<;i de §oyle dedi: iftiharla soyliyeyim- okuyucularm en ~oJi 
- On h~§ senedir lstanbuldaytm. imtihana ~ektikleri yaztctlardan biriyim. 

Di.inki.i kadar §erbet sathgtm gi.inii hahr- En basit goriinen eserim i~in pek ag1r su· 
lamtyorum. Daha ikindi gelmeden 3000 allerle kar~tla§maktayim. Ytllardanberi 
bardag1 ge~ti 1 · devam eden ve Cumhuriyet gazetesine in· 

Hafrzalan saglam ya§hlar, bu sene a- tisab ettigim gi.inden sonra yiizde iki yiiz 
gustos sonlanmn yaptlgt stcaga, elli sene- nisbetinde ~ogalan bu sualler i~inde «iiz· 
denberi rastlamadtklanm soyliiyorlar. Bu mek» kasdile yaptlanlar var ki beni tatli 
s1caga bakarak, ki§ hakkmda, §imdiden bir rahatsizhga dii§iirenler de bilhassa 
kanaatlerini izhar edenler de eksik degil: bunlardtr. 

- K1§, zorlu olacak! diyorlar. .T ath rahats1zhk diyorum.. ,<:iinkii o
Bereket ki, istinad ettikleri sebebler, kuyucularm alakast yazlctlar i~in en bi.i· 

kuvvetli degil: J. KIZilctk vaktinden ev- yiik §evk vesilesidir. Bu vesilelerle kar§l• 
vel ~tkmt§... 2. Kavun karpuz pek bol- Ia~mak tathdtr. Lakin iizmek kasdile ya• 

ptlan sualler insam rahatstz etmekten de 
mu§. Ve daha buna benzer §eyler ... KI§ geti kalm1yor. Bunu bir misalle izah ede-
i~in yaptlan istihraclan ben, ke~;i kuyru- yim: Dun bir mektub aldim. (Krallar 
guna bakarak havamn nastl olaeagmt avhyan Ti.irk} tefrikasmda mi.inasebet 
ke~feden «;obamn kehanetine benzetirim. di.i§iiriilerek ismi kaydolunan «Hac! ilbe

Bununla beraber, i~imizde, gene gizli yi» hakkmda o mektubda §oyle deniliyor. 
bir endi§e var: Eger, kt§ zorlu olacaksa, bu isim bir §ahsa m1, yoksa mmtakaya m~ 
S!caklardan §ikayet ettigimiz i~in, mi.iba, aiddir? ... Bir §ahts ismi ise hangi mmtaka· 
rek mevsimin manevi §ahsiyetinden derhal mn beyi oldugu pek de meraka degmez. 
af taleb etmeliyiz I F akat mmt.aka ismi :ise o mmtaka beyinin 

<;;unkii, soz aram1zda, odunun c;ekisi admt ogrenmek mer aka deger !» 
dort yiiz elli! .. Y arm, karakt§, beyaz a- Y almz okur yazar degil. tam manasile 
basile, §e.hrin kaplSI oniinde §oy]e bir go· miinevver bir yurdda§ oldugu i.isJubunda 
riindu rq.ii, butiin yazt taganni ile ge~iren ~pa~tk goriinen mektub sahibinin «Hae1 
agustosbocekleri gibi; §a§mp kalacag1z I Ilbeyi» ni bilmemesine, tammamasma 

N asreddin Hoeanm hesabt, steak ve so- imkan yoktur. Oyle iken ·llbeyi kelimesi· 
guktan §ikayet eden §U insanlann ilkba- nin ~~~at baktmmdan ta§tdtgt miisaade· 
haria sonbahara bir diyecekleri ~almtya • den Ish_fade ederek· beni iizmek istiyor. 
eak amma, neylemeli ki, tabiat, bildigin- bu suah yo~luyor. 
den §a§mtyor ve mevsimleri istedigi kadar ~a§ka bir meslekta§, belki miimasil 
uzatlp ktsaltlyor. T epemizin iistiinde ve v~ztyetlerde giiler, aldtgl mektubu bi.ikiip 
ayaklanmlZln dibinde durmaytp donen btr yere atar. Hernedense ben boyle ya· 

h k 
.. I k 

1
. pam1yorum, her mektuba -er veya ge!r'" 

u ~ar 1 arzumuza gore ayar ama e 1- b k · · AV 

· d b 1 d v "dd b ceva verme 1sttyorum, gelen kag1dlan 
mtz e u unma tgt mu et~e. yazm u- d t 'h 'I d h I' k L 

b I 
. k . . . . a an s1ras1 e osya a me oyup sa~· 

:~~ uram ter eytp, 1§10 hr hr btnyece- hyorum. i§te bu. zafim veya itiyad1m yii .. 
giZ " ziinden (Haci Ilbeyi) hakkmda da bir• 

SALAHADDIN GtJNGi:JR ka~ satlr yazmak kiilfetine -lUzumsuz ol· 

Kalami§ vapurunun ge~irdigi 
kazan1n tahkikab 

dugunu bile bile- katlamyorum! 
Dun, bir arahk §ekerei Haci Bekirin 

di.ikkam oniinden ge~iyordum. ,5oyle bir 
hakhm: ~erbet kadehlerinin, birer peyale 

gibi elden ele dola§hgt buz dolabmm 
kar§tsmda, millet adeta birbirini kmyor! 
Biraz ilerledim. Sirkecide de ayni hara- Adliye Vekili f;iiikrii Saracoglu ile da-

vetlileri imrali adasma goturdi.igii es -

11, Divani.illugatiittiirke gore «sulh>~ 
manasma gelir. El~i de bundan dolaYl 
sulh~u demektir. Fa kat ayni kelime halk, 
nas, kavim, kabile, a§iret, memleket, di· 
yar, eyalet, vilayet, yahanci mefhumlan· 
m da ta§IT. ilalem tabirinde <<halk • nas»; 
yeni il. eski il gibi sozlerde kabile, a§iret; 
Tiirkmenili, Acemili gibi terkiblerde 
memleket; Kocaeli, Rum eli tabirlerinde 
vilayet ve kit' a manas1 vardu. die giine 
kar§I» denilinee yabanct, agyar mefhumu 
anla§Ihr. 

retli alt§Veri§! .. -.Serbet~iler hesabma soy- nada karaya oturan Kalam1~ vapuru -
liiyorum- pazarhksiz satl§ kanununun ilk nun ge~irdigi kaza hakkmda tahkikata 
tatbikatma, bu steak gi..inlerde §erbetlerden ba§lanmt§hr. Vapurun bilh.assa kllavuz 
ba§lamak gerekti. Bardagmt yirmi kuru§a motori.i takib etmemesinden dolayt ka
deseler, pazarhga giri§mek i~in kimde ta- raya oturdugu soylenmektedir. Bu ci .. 
kat var 1 hetin dogruluk derecesi ara§tlnlmak • 

tadrr. 
T ehlikeli vaziyetlerde, «si~;an deligi bin - 1 • 1-

paraya» sozii nastl bir ktymet ifade eder- Palamuttan zehirlendiler 
se 1 eylul s1eagmda da bir ~mar altt gol- Aksarayda Manastirh Rifat saka " 
gesi o ktymeti ifade ediyordu!. gmda 22 numarah evde oturan Rasim 

«F uzuli» nin me§hur «su» redifli ga- klZl f;iiikriye, Aksarayda bir bahkgtdan 
zelini tekrarlamanm zamam idi. palamut almt§, bunu yiyen gocuklan 

Diikkanlara, ft~tlarla, damacanalarla Ti.irkan, F'aika ve Rabiada tesemmiim a
su geliyor, fakat bu tonlarca tath su, bir laimi goriildiigunden Haseki hastanesi
ka~ dakika ic;inde viicud kimyahanele - ne kaldmlmt§lardtr. 

F akat Hact ilbeyi has isimdir. Hactli· 
gt bir yana buabrsak aslmda «ilbeyi>> 
olarak mevzudur ve Osmanhhgm illC 
te§ekkiil devrinde i..in alm1~ biiyiik bir 
miieahidin adtdlr. Bu isimdeki ilkin -ister 
a§iret, ister sulh manasmt ifade etsin- tarih 
baktmmdan ktymeti yoktur. K1ymet, ismi 
ta§tyan yigit Ti.irkiin §ahsmdadtr. <;;un
ki.i o, istila devrinin temelini atanlardan, 

Polonyada biiyu··k bir balon yapihyor ) Ti.irk bayragm1 Karesiden ahp Balkanla-
·~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ ra goffirenkrden biri~~ Ne yank ki 

Osmanh tarihinde hasede kurban gidcn-

Var§ova - Lehistanda Stratosfere ~1karak diinya :-okorunu kmnak iizere 
buyuk bir balon in§a edilmektedir. 

lerin birincisi de o oldu, en biiyiik zafcr
lerden birini kazandtktan sonra zehirle· 
nerek oldiiriildii. 

M. TURHAN TAN 

Herekede yapdacak iiziim 
bayram1 

Kocaeli Vilayeti tarafmdan HerekPde 
yarm buyiik bir uziim bayrami tertib 
edilmi§tir. Bayramda bulunmak uzere 
Ankara ve istanbuldan da birc;ok kim
seler davet olunmu§tur. ilk defa yapl
lacak olan uziim bayrammm eglcnceli 
ve ayni zamanda istifadeli almasi ic;in 
bir program haztrlanmt~br. istanbuldan 
ve Adapazanndan hususi trenler tahrik 
edilecektir. 

Uzum bayrammda, bagc1larm ~reti§ -
tirdikleri uziimler de te~hir edilecek, 
derece alan koyliilere ikramiyeler ve -
rilecektir. 
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Lik ma~lar1 ni~in iki 
devreli olarak oynan1r? 

Yazan: NVZHET ABBAS 

fstanbu11ig ma~larmm ba§ta giden dort I ve yenilenin mi.isabakalardan haric kal -
kuli.ibii tarafmdan serdedilen ve Jig mac;- mas! §eklinde oynanan kupa mac;lanna ne 
lannm . bir devre uzerinden yapdmasma denir; §eklinde bir itiraz vaki olabilir. Fa
dair olan itirazlan yiiziinden kotii bir hal kat bu da gene bir mikyas veya miyar o
alacagml kestirmek ic;in fazla fikir sarfma larak ileri siiriilemez. <;iinkii kupa ~am
liizum yoktur. Bolgemiz lig mac;lanndan piyonlugu ancak o §ckilde oynanan ve i
Istanbulun en kuvvetli ve futbol kalitesi- c;inde §ansa biiyiik bir pay 'b1rakan bir 
ni temsil eden dort kuliibiiniin eksikligi, mi.isabaka sistemidir. Bir memleket futbol 
telafisi kabil olm1yan bir kay1bdJr. birincisinin lig mac;lan §ampiyonu oldugu 

Futbol, cem'i bir spor olmak itibarile ve kupa §ampiyonu olmadJgmJ hepimiz bi
biitiin cem'i sporlarda oldugu gibi ~unun liriz. Kupa ~ampiyonu o memleketin fut
da birincisini tayin ic;in birtak1m miiesses bolda birincisi degil; kupa mac;lan §eklin
usuller, metodlar ve kaideler va~d1r. Bun- de oynanan miisabakasmm ~ampiyonudur. 
lann geli§i giizel konmu§, keyf.e gore de- Memleketi temsil i<;in bir kuhibe salahiyet 
gi§tirilir kaidelerden olmad1gm1 da kabul ve mes'uliyet verilecegi zaman da akla 
etmek lazJmd1r. kupa degil, lig §ampiyonu gelir. 

F utbolda birinciyi tayin etmek ic;in lig F utbolu, beynelmilel nizamnameye go
mac;! an eskidenberi tatbik edilegelen bir re oynuyoruz. Bu bir mecburiyet oldugu 
usuldiir. Bunlann iki devreli olu§undaki gibi, hie; de yanh§ veya futbolu bize uy
sJr ve hikmet, i§i miimkiin oldugu kadar m1yan §ekillerde tatbik mecburiyetini tah
talih oyunu §eklinden c;1karmak ve birin- mil eden bir §ekil degildir. Esasen bey -
ciyi tayin hususunda §ansa asgari yer ver- nelmilel federasyon veya beynelmilel fut
mektir. Bir kuliibiin §ampiyon c;Jkmasl bol meclisi futbolda en iyi sistemi ve ~ekli 
haddizatmda o kuliibiin on bir se<;me o- tesbit eden bir miiessese olmak itibarile bu 
yuncusunun diger kuliiblerin on hirer sec;- meclisin ald1g1 mukarrerat da en dogrusu
me oyuncusuna kar§l ihraz ettikleri bir dur. Turk futbol federasyonu ise, bey
tefevvuk ve muvaffakiyetin olc;iisiidiir. nelmilel federasyonun bir azas1 ve bu iti-

!ki devreli Jig mac;lan bu miilahazalar- haria bir ciiz'ii olmak itibarile o meclisin 
Clan dogmu§ bir usuldiir. Kuliib adedi- yiiriidiigi.i yollardan yi.iri.imek mecburiyeti
ne gore iic;, dort, hatta bazi memleketler- ni hisseder. 
de yedi, sekiz ay siiren lig mac;lan futbol Acaba biz !stanbul lig mac;larini, 
birincisinin tayininde yegane miyar addo- bir devre i.izerinden oynasak da, milli ki.i
lunsa yeridir. Biitiin bir mevsim zarfmda me mac;lanm iki devreli yaparak Tiirkiye 
oyunculannm mukavemet, meharet, oyun futbol §ampiyonunu bunun neticesine go
teknigini ayni seviyede muhafaza etmek re ilan etsek beynelmile!' federasyon buna 
ve nihayet bir tahammi.il ve sinir meselesi itiraz eder mi? Bizce asia! F akat mesele 
imtiham §eklinde telakkisinde hic;bir mah- orada degil; milli kiimeye aynlacak haki
zur olm1yan lig mac;lan ayni zamanda bir ki dort !stanbul kuliibiini.i se<;mek husu
memlekette futbol alaka ve sevgisinin de sunda sportmenligin ruhuna mugayir ha
ba~hca kaynagJdJr. reket etmi§ oluruz ki, bunu bizim kadar 

F utbol on birini hasimla bir kere ~arpl~- istanbulun ba§ta gel en dort kuliibiini.in de 
tlrmak suretile birinciyi tayin etmek mi.im- arzu etmiyeceklerine eminiz. Bu dort ku
kiin olmadigmi §U misal ile de isbat ka- liibiin itiraz noktalan bize yabanci degil
bildir. Oyunu oymyan on bir oyuncu ol- dir. Onlan ceffelkalem haksiZ gorenler
duguna ve maksad da bu on birin iistiin- den de degiliz. Buna bir hal §ekli bulun
liigiini.i anlamak olduguna gore, bir tek mak da biiyiik fedakarhgi istilzam etmez. 
rarp1sma ile birinci tayin edilseydi cem'i 
Y • Y almz §Unu onlarm da biz.imle beraber 
spar ruhundan aynlml~ olurdu. Denecek tasdik etmeleri laz1md1r ki bir devreli lig 
ki, giire§te, yahud ba§ka bir sporda, ayni ma<;I olamaz ve olmamahdir. 
usul cari degildir? h bundan sonra sadece bir formiil bu1-

Evvela bu fikri, eski bir mecelle tabi-
ma meselesi §eklinde mi.italea olunabilir 

rile reddedelim. Bat!! makisiin aleyh CJ:a- ki, bu formiili.i ba§la gelen dort kuliibiin 
maz: Herhangi bir sporda yanh§ bir usul ve geride kalan alt1 kuliibiin esas fayda
tatbik ediliyor diye bunu futbola da te§· Ian haleldar edilmemek ~artile aramak 
mil, biiyiik bir yanh§ te§kil eder. Ve esa- vaziyetinde hulasa edilebilir. 
sen giire§te dahi ekip galebesi mevzuu· NVZHET ABBAS 
bahs olduguna gore orada da gene iki 
devreli lig mac;lan prensipine riayet edil- lstanbul • Ankara muhtelit-
mi§ oluyor demektir. Bundan maada lig leri kar§da§acak 
mac;lan uzun bir devre oynamr. Mevsi- T. S. K. istanbul balgesi ba§kanhgm· 
min ba§mda hava §artlan, oyunculann for- dan: 
munda olup olmadJklan ve buna benzer Bugun gtkan bazt yevmi gazetelerde 

bolgcmiz futbol ajanhgt tarafmdan 
11/9/938 tarihinde ba~lamak iizere ter
tib edilen 1938 :1939 yth lik maglanmn 
futbol federasyonundan gelen bir emir
le tehir edildit(i yaztlmakta ve bu tehire 
sebeb olarak da dart kuliibiin lik mag
lanna i§tirak etmemesi gasterilmekte -
dir. 

bir si.iri.i §artlar mevsimin sonunda lama
mile degi§mi§ olur ve bi.itiin bu degi§en 
§artlar altmda formunu muhafaza eden ve 
nihai galebeyi bu formda kalmak suretile 
temin eden on birdir ki hakiki §ampiyon 

odur. 
F utbolun hie; §iiphesiz, en enteresan 

Jl1iisabaka §ekli de lig mac;landir. Dii§ii
niilecek olursa bir Be§ikta§ - F ener mat:; I· 
mn seyirci adedi herhangi bir ecnebi te
masmdan a§agi di.i§medigine gore bu mi.i· 
taleaya hak vermek icab eder. Ei?;er lig 
mac;t sistemi en enteresan §ekil olmasay· 
d1 seyirci adedi daimi surette ecnebi te • 
maslan lehine bi.iyi.ik bir fark gostermek 
icab ederdi. 

Bu miitalealara, bizde ~ild nami verilen 

Bu husus hakkmda futbol federas -
yonundan balgemize hi<;bir emir gel -
memi§tir. Lik ma<;larmm 24/9/938 gi.i
ni.ine tehiri bu dart kuli.ible bir anla~ma 
gayesine matuf olmaytp s1rf 17 ve 18/9/ 
938 gi.inlerinde Ankara muhtelit takl -
mile bolgemiz muhtelit taklmt arasmda 
§ehrimizde yaptlacak olan mi.isabaka -
lar dolaytsile oldugu tavzihan beyan o
lunur. 

-

CUMHURIYET 

Tiirkiye-Finlandiya 

milli · takimlar·I 

Bugiin Ankarada ilk 
" resm1 miisabakay1 
yapacaklar 

Tiirkiye ve Finlandiya milli gi.ire§ 
taktmlan bugi.in saat dart bu<;ukta An
karada 19 mayrs stadyomunda ilk kar
~tla§mayt yapacaklard1r. Bugi.in yapt

lacak olan mi.isabaka Greko - Ramen o
larak yap1lacak ve resmi mahiyeti ha-
1z olacaktlr. 

Evvelce de yazdi~IIDIZ gibi Ti.irkiye -
Finlandiya milli giire~ tak1mlan ara -
smda her sene yaptlmak ve iic; sene de
vam etmek i.izere miisabakalar tertib e
dilmi§ ve bu i.i~ miisabakadan ikisini 
kazanan tak1ma verilmek igin ·bir hey
kel konulmu~tu. Bu miisabakalarm bi
rincisi gec;en sene Finlandiyada yaptl· 
mr~ ve Fin tak1m1 tarafmdan kazaml -
ffil~h. . 

Finlandiyahlar, bu ikinci kaq!la§ma
yr da kazand1klan takdirde. bu heykeli 
almalan kat' iyet kesbedecektir. Finlan-

Hakktn 

Miistakil 

zaferi: 

Tiirk 

Hatay! 
[Ba$makaleden devaml 

pakh bir&ey degildir ki onun istiklal ve 
tamamiyeti Tiirkiye ve F ransadan ibaret 
iki biiyiik devletin kefaleti altmda bu
lunduktan ba~ka Hataydaki bu milli 
ideal idare ve niimullesinin muvaffak ol
masJ i~;in elimizden gelebilecek yardJmla
nn hi~;birini esirgemiyecegiz. 

Artik her~ey olup biterek Hatay mu
karrer ve mukadder olan istiklaline ka· 
vu~mu~ olduktan sonra Hataydaki muh
telif Irk ve mezhebden bi.itiin halkm bir 
karde& hayab ya~amaga ba§lamalarmdan 
daha tabii bir~ey olamaz. Milli Tiirk 
c;okluguna istinad etmekle beraber Ha
tay rejimi Irk ve din farh olmaksizm 
biitiin evladlanm bagnna basacak en li
beral bir rejimle cihazlandmlmi§ bulunu
yor. Hatay yalmz Ti.irklerin degil, ora
da oturan diger unsurlarm da vatamdu. 
Hatay vatanda§lanmn hepsinden vatan
lanna sadakat ve muhabbetle baghhk 
isteriz ve bekleriz. 

Bu kii~;iik yeni ve gi.izel vatan par<;a
smda ~oklugu te~kil eden Ti.irklere dii
&en vazife diinden itibaren ~;ok biiyi.ik bir 
ehemmiyet kazanmi& bulunuyor. Ti.irk
lerin Hatayh diger biitiin unsurlara kar§i 

diya milli takrm1, bu defa memleketi - §efkat ve muhabbetle dolu bir karde~ 
mize en kuvvetli bir ~ekilde, di.inya ve muameleleri yapmalan elzemdir. Bu 
olimpiyad §ampiyonlarile birlikte gel - herhangi bir devlette ve hele Hatay gibi 
mi§lerdir. Bu itibarla Ankarada yap1 - b' 'd · d kl v t tt"b 1r niimune 1 aresm e ~o uga ere u 
lacak olan mi.isabaka ~ok miihimdir. eden kutsal bir borcdur. Bu borcu hak· 

Miisabakaya bugi.in tam saat 4,30 da kile yerine getirebilmek 1~m Hatay 
ba~lanacakhr. Mlisabaka safahah An - Tiirklerinin evvela kendi aralannda hi~;
kara radyosile ne§redilecektir. istanbul 

bir ihtilaf zerresi b1rakmamalan lazimradyosunun da bu ne§riyah naklen ver-
mesi i.imid olunmaktad1r. d1r. 

Finlandiya milli taklmile pazar gi.ini.i Hatayda amlarca ve asirlarca ihmal 
de ayni stadyomda serbest gi.ire~ mi.i • edilmi& bir Eti Tiirkleri ziimresi vard1r 
sabakalan yap1lacaktrr. ki cahil din hocalannm a~bgi uc;urumla 

Pehlivan giire§leri sanki Siinni Tiirklerden ba~ka insanlar
ml~lar gibi muamele goregelmi~lerdi. T ez 

Pazar giin.i.i Yedikulede alaturkact elden bu tarihi hata kat'iyetle di.izeltil
pehlivanlar arasmda yagh giire§ler ya- melidir. 

Istuabm ve agrmm en §id
detlisini en kolay en c;abuk 
ve en ucuz geliirmenin c;a· 
resi bir ka§e GRIPIN al• 
maktJr. Mideyi bozmaz, bob
rekleri ve kalbi yormaz. 

a Eylui 1938 

Ald1ktan be~ dakika sonra 

Ucuz • Tesirli • Zarars1z 

icab1nda giinde 3 kat;e ahnabilir. 
Ismine dikkat. Taklidlerinden sakmmtz ve Gripin yerine ba§ka bir marka. 

verirlerse §iddetle reddediniz. 
. . - . . ,. ... . ' ' . . .. '. .. ; ,, . . ~~· . "•. 

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru~luk bedeli ke§ifli elektrik tesisa

tmdan 13712 lira 50 kuruf?luk krsm1 22/9/938 per§embe gi.inii saat 15 te 
ihale. edilmek iizere yeniden kapah zarf usulile mi.inakasaya konulmu~· 
tur .. Ihalesi Boluda Beled.iye Enci.imeni huzurile yaptlacakhr. 

Isteklilerin ke~if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru§ muvakkat 
teminat akc;esini ve 2490 say~h kanunun 10 uncu maddesinde yazth olan 
laz1m vesaiki ve teklif mektublanm ihale saatinden evvel Enci.imene ver· 
meleri laztmd1r. Proje ve ~artnameler Bolu Belediyesinden ve istan • 
bulda Galata Asekurazione handa elektrik mi.ihendisi Bay Hasan Halet 
l§1kpmardan tlmabilir. ( 6058 ) 

ptlacakhr. Giire§lere me§hur pehlivan-
lar i§tirak edecek, kazananlara muhtelif Hatay davasi giidiili.irken diger un- ., ...... Bu ak~am ve yann 
ikramiyeler verilecektir. surlardan ba§ka baz1 Tiirkler dahi §U ve B AYJEN giindiiz ve gece 

bu miilahazalarla yanh~ yollarda yiirii- aya n 
Galatasaray kuliihii muraka- yebilmi~lerdi. Bir hak ve hakikat mey-

idaresindeki 
he heyetinin toplanbsi dana <;Ikmciya kadar insanlar arasmda CADDEBOSTAN . GAZI.NOSUNDA 

Galatasaray super kuliibii genel sek- boyle ihtilaflar goriilebilir. Hak ve ha-
reterliginden: kikat meydana ~1kt1ktan sonra art!k her-

Yiiksek murakabe lieyeti eylUI i<;ti- kesin dogru etrafmda birle§mesi laZJm
mat 17/9/938 cumartesi gi.ini.i sa at 15 te d1r. Y akm maziye aid fen a hatualarm 
kuliib merkezinde akdcdilecetlinaen, -.JcaHe:· ~il.~nip slipuriil~elidi~. Sii~ni .. ve 
saym azanm mezku'r g" tt k _ Alev1 butun Hatay Turklen sank! dun-

un ve saa e u b I . I 'b' . b' 
Ii.ib lokalinde b I 1 i 1 a ugiin ge m1~ er gi 1 tertem12; IT 

u unma an r ca o unur. k d h bb .1 b' I kl d' B · ar e~ mu a eh e 1r e~ece er 11. u 

ismet Pasa K1z Enstitiisii 
' 

ev idaresi muallimligi 
Ankara ismetpa

~a Ktz Enstitiisi.i -
ni.i bitirerek Maa -
rif Vekaleti hesa-
bma Viyanada cka
dm igin ev idaresh 
mektebini ve Ber • 
linde cPEdagoji Ens 
titi.isi.i . ni.i muvaf -
fakiyetle ikmal e-
den Bayan Miiced
det Pektiirk mem-
leketimize donmi.i~ Bayan Mucedded 
ve ismetpa~a K1z Enstiti.isi.i~de ev ida
resi muallimligine tayin olunmu§tur. 
Krymetli Bayan Miiceddede vazifesinde 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Beylerbeyinde tayyare 
miisameresi 

Bu ak~am Beylerbeyinde Halk Tiyat
rosunda tayyare haftas1 dolaytsile ter
tib edilen miisamere <;ok zengin olacak
trr. Bayan Mualla ile Bayan Radife, A
leko saz heyeti, Ertugrul Sadi tema§a 
heyeti bu mi.isamerenin programtm te~
kil etmektedir. 

kadar agnlar ve sanCJ!arla dogan yeni 
devlet bilhassa Hatay Tiirklerine bu bali 
en zaruri bir hakikat vazifesi olarak ve· 
nyor. 

Miistakil yeni hayatmda saadetle inki
~af etmesini istedigimiz Hatay devletine 
bu nasihatleri vermek biz A~tiirk Ti.ir
kiyesi Tiirkleri i~;in c;ok zevkli bir vazife
dir. Hatayhlar Atati.irkiin kendileri ic;in 
yaph~bm unutmasmlar ve onun samimi 
temennilerini yerine getirmege itina gos
tersinler. 

Milli ve miistakil Hatay devleti irk 
ve din fark1 olmaksiZln biitiin Hatayhla
ra mubarek olsun. 

YUNUS NADI ···-Dort amelenin ge~irdigi kaza 
Yedikulede Gazli<;e§mede 15/17 nu

marah kosele fabrikasmda gah§an Mus
tafa oglu Mustafa, Mehmed 'Oglu Hasan 
ve Mehmed oglu Mehmcd isminde ii~ 
ki§i fabrikamn kosele tslatmaga mahsus 
havuzunun suyunu bo~altrrlarken inti
~ar eden pis kokuya dayanam1yarak ba
y1lma alaimi gostermi§lerdir. Bunlarm 
imdadma ko~an Rifat oglu Hasan da, 
baygmhklar ge~irdiginden hepsi birden 
havuzdan gtkanlarak tedavi igin Er • 
meni hastanesine kaldmlmr§lardtr. 

Me§hur ~antoz OLGA ~OMOGYi ve me§hur dansoz ELiZABET 
KoREMl'nin i§tirakile tevkalade Gala miisamereleJi aynca Tan· 

go 0\USAbakasJ, meccanen piyango ve siirpriz kotiyonlar. 
8 • 9 • 938 pertembe aktaml san'atkAr Sayan 

' { .; · M U A L I.:: · A ' . · 
va arkadat;lar• taraf1ndan bUyUk konser 

Uskiidar Enstitiisii Direktorliigiinden : 
'Oskiidar Krz Enstitlisi.i ve Ak~am klSlmlarma 22 agustos 938 den iti· 

baren talE:!be kaydma ba~lanm1~tlr. 
Kayrd giinleri: Pazartesi, ~aqamba, cuma giinleri .. saat 9 - 12, 1 - 4. 

Tath bir 

Uykusuzluk -
Sinir agriiari• 
Asabi oksii
riikler - Bay-

ginhk 

iYi EDER 

UYKU 

c 5571 )' 

temin eder. 

Ba~ donmesi
<;arpinb ve 
sinirden ileri 
gelen biitiin 
rahatstzhklan 

iYi EDER 

..-~----• Her eczanede bulunur. -----1111111!11 
rBiiviik ask ro~~""n;;"3S -

~ ki i§e gotiiriiyor, zoraki diirtii§lemelerle 
yiin ilmikleme~e <;ah~Iyordu. 

Sefik, birkac; defa, soka:ga c;1kmaga, 
Zeynebin, evlerine gidebilecegi ahbablan 
dola*maga niyetlenmi§, gene vazge<;mi~
ti. Kendisi dl§anda iken Zeynebin avdet 
edivermesi mi.imki.indi.i. 

elinden ald1. Zeyneb, telgrafta §oyle di
yordu: 

efendinin gozunun oniine geldikc;e. ka -
dmcagizm tiiyleri i.irperirdi. Oglunun is
tikbalini, §ohretini, hatta belki !hayatm1 
biiyiik tehlikelere maruz b1rakan o ugur· 
suz giinlerin, ebediyyen oldiigi.ini.i iimid 
etmi§; Sefigin hay a tim alti.ist eden o 
me~'um kadmm, yollan iizerinden nihayet 
<;ekildigine kanaat getirmi§, c;oktanberi 
unuttugu bir &oniil rahatma kavu§ffiU§tu. 
Halbuki, i§te birdenbire, ayni isim, evin 
ic;inde dola§ffiaga ba§lami§, daha ortaya 
ilk c;Jktigi gi.in, bir aile saadeti iizerine, 
y1k1p mahvedici bir kamga gibi <;okmii§· 
tii. 

yi Salahaddin Beye zaten ba§tan nihay~ 
te kadar anlatmi~tl. ;iefigin telefonundan• 
beri de halecan ic;inde, her an onun gel• 
mesini beklemi§ti. B u diu IF 

Nakleden: HAMDI VAROCLU) 

Bu fevkaladeligi, nihayet ;;efik ken· I kuvvet vermek istiyen sesi.nde, miidafaa 
disi anlattJ. ;;imdi, klinikte cereyan eden ettigi fikrin c;iir~kliigii·n·e mand1gm1 an
vak' ay1 Raika Hammefendi de biitiin taf- Ia tan bir gev§ekhk se_z1hf'ordu. 
silatile ogrenmi§ bulunuyordu. ;;efigin ak- ;;efik omuzlanm stlktl: 
lmdan gec;en miiphem ihtimalleri, o da - Hangi arkada§I anne? Biliyorsu-
birer birer Ji.i§iindii. Lakin, bu ihtimaller nuz ki ZeynebiJJ ;iahendeden ba~ka ar
i.izerine hi.iki.im yi.iriitmeden evvel yap1la- kada§J yok. · · Hele derdle§mek Icab ~
cak i§, bunlarm tahakkukuna meydan dersc, $ahendeye bile ac;Jlacagmi tahmm 
vermeden Zeynebi bulmaktJ. etmem I 

Raika Hammefendi, bu i§e zihninde Raika Hammefendi !STar etmedi. E-
bir <;are aramakla me§gulken bir yandan sasen, oglunu teselli edecek ba§ka soz de 
da Sefigi teselli etmek liizumunu hissedi- bulamiyordu. Gelininin, giindiizkii ha -
yordu. diseden sonra bu saate kadar eve avdet 

- Sinirlem.te, ~efik, dedi; tela§ etme. etmemesi, herhangi izahtan vareste ve 
Belki de bir arkada~ma gitmi~tir. <;ok kafi derecede manldard1. 
asabi imi§ diyorsun. Belki bu asabiyeti- Hic; konu§madan, bir saat beklediler. 
ni gec;irmeden sana goziikmek istememi§- Odanm ic;inde, bir a§agi bir yukan dola
tir. insan boyle zamanlarmda kendisine §an ~efigin kundura gicut!larmdan ba§ka 
derd ortag1 arar... ses i§itilmiyordu. Arama, Raika Ha-

Raika Hammefendi, kendi soyledigi- mmefendi, ba~m1 kaldmp duvardaki sa
ne kendi de inanm1yor gibiydi. ;iefige ate bak1yor; sonra gene gozlerini elinde-

Saat dokuza be§ kala kap1 c;almd1. 
Miivezzi bir telgraf getirmi§ti. 

$efik, telgraf1 alelacele ac;Ip, altmda 
Zeynebin ismini goriince derin bir nefes 
ald1. Bu gayritabii gecikmenin, kendisine 
verdigi endi§eler arasmda, sarahatle dii
~iinemeden, tahte~§UUT denilebilecek bir 
korku ile, herhangi feci bir kaza, bir oliim 

ihtimalini de 'lklma getirmi§ oldugunu, 
bu derin nefes ac;1k<;a gosteriyordu. 

;;efik, telgra£1 yJTtarken, Raika Ha • 
mmefendi elindeki i§ini dizlerinin i.izerine 
buakmi§, yi.iziinii Sefige donmi.i§, hale • 

can ic;inde bekliyordu. Oglunun, i.ic; sa
tJrdan ibaret telgraf1, gozlerile yer gibi 
okudugunu, teessi.irden ve heyecandan 
solan yanaklarmm birdenbire k1zardJgmi 
gordii. 

- N e diyor? diye sordu. 
$efik, telgrah annesine uzattl: 
- Olur §ey degill dedi, aim okuyun. 
Raika Hammefendi, ka~d1 oglunun 

« Yiiziiniizii gormek istemiyorum. Bu
giinden itibaren serbestsiniz. Artik, haya
tmiza i§tirak edecek degilim. Kararun 
kat'idir. Zeyneb.» 

;;efik, muvazenesini tamamen kaybet
mi§ gibiydi. Arka arkaya i.ic; sigara yakh, 
iic;iinii de hirer nefes <;ekip tablada son
di.irdi.i. Sonra, birdenbire: 

- Bu meselcyi halletmek laz1m, de • 
di. Bir muamma kar§Jsmdayiz, fakat hal
ledecegim! 

Kap1ya dogru yiiriidi.i. Annesi arka • 
smdan seslendi: 

- N ereye gidiyorsun ;;efik? 
- ;iahendeye. Zeynebi en son goren 

mademki odur, i§in i<; yi.izi.ini.i biliyor de
mektir. Ne biliyorsa anlatsm. 

;iefigin sesinde, gizli bir tehdid var -
d1. Raika Hammefendi, §apkasmi ahp 
merdivenleri hiZh h1zh inen ;;efigin ar
kasmdan baka kald1. 

- Eyvahlar olsun! diye di.i§iini.iyor • 
du, gene ba§ladi. Ka<; ayd1r durulmu§tu. 
Kafir kadm, eene rahatimlZI bozdu i§
te! 

F eride Hamm macerasmin gi.iri.iltiile
rile dolu ge~mi§ giinler, Raika Hamm• 

Raika Hammefendi, sokak kap!Slnm 
§iddetle kapand1gmi i§itti. Merdiven ba
§mda, sanki ;;efik tekrar yukan c;Ikacak
ffil§ gibi biraz bekledik'ten sonra. odaya 
dondi.i. 

En sevdigi me§galesi olan orgi.iyi.i bile 
eline almak istemiyecek derecede bir ruh 
bezginligi duyuyordu. Bir koltuga otur
du, iki elini §akaklanna dayad1. Dii§iin· 
ceye dald1. 

*** Doktor $efik, $ahendenin apartJma-
nmdan i<;eri yel gibi girdigi zaman, bu 
ani ziyarete ne Sahende hayret etti, ne de 
kocas1 Salahaddin Bey. Sahende, mesele-

;iefik odaya girer girmez yerinden fw 
lad1, onu tela§la kar§Iladi: 

- Ne oldu? 
- hte, bu oldu! 
Doktor ;;efik, evden oraya gelinciye 

kadar asabi parmaklan arasmda buru§ • 
turdugu telgraf1, ;iahendeye uzatmi§Il· 
;;ahende, telgraf1 okudukc;a yava§ yava~ 
siikunet bulmu§, okumasi bitince: 

- <;ok §iikiir, i~im rahat etti I demi~· 
ti. Ben daha fena bir haber almaktall 
korkuyordum. 

Doktor ;;efik, hayretle onun yiiziine 
bakh: 

- Daha fen a bir haber ~i? BundaJt 
daha fena haber olur mu? 

- Aman 5efik Bey, oyle demeyin! 
Bir saattenberi ben kendime malik de• 

gilim... Siz Zeynebin bur ada iken ha~ 
lini ~orseydiniz ... 

- Evet ama biitiin bunlann manast· 
m ben anhyamtyorum. Zeynebin yapt1gt 
bu i~in sebebi nedir? Bana hic;bir §ey sor' 
mad an, benden izahat almadan... Bll 
diipediiz delilik l 

<Arkast varl 



aras1nda bir •• ·gun mahkUmlar 

i~e giderken Vekilin oniinde resmi ge~id yaptilar: c.;iftc.;iler, marangozlar iHih ... <;ab§mak bu zavalb ruhlarm yegane ilactydl 

935 
ardt, 

te imraltda 
• • 

yirmi be~ otuz 
altndtgtn dan 

arttiriimi' ve bu giin 
neticeler IYI 

mahkum 
bu aded 

Cal1~mak mahkumlar i~in bulunmaz bir nimet 
olmu~, 25 kuru~ yevmiyelerini bankada birik

• r1cen 
bulmustur 

' 
750 • 
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ne&'eli Marmaramn ortasmda toprak renginde 
bir ada peyda olmu§tu 

goti.iren Kalami§ 
Ma~maraya ac;1hrken ciiriim, ce· 
n .azab1 · ve Oostoiyevski 'ye dair 

, tabiatin giizelliginden siizi.ile
afif<;e kafam1 ok~uyorlard1. 

i.izii hi.irriyet kadar bulutsuzdu. 
Yet kadar tath ve km§IkSIZ bir de-
~tdaki mavi daglann etegine dog~ 

30 - 40 lira ile donenler de 
oluyormu§ 

bildigine uzamyordu. Onlann ora
l kucakla~bklanm, nasd opii~iip 

· · biz vapurdakiler goremiyor
nce bir sis tabakasi, bu ebedi sev

rin birle~en dudaklanm insan gozle
sakh tutuyordu. 
biitiin bu giizelliklerin ortasmda, 

tif bir Robinson Crusoe hayah ya
k suGlanmn cezasm1 Geken mah

ar var degil mi? 
· nedir? Vicdan azab1 duymi~ 
r adamm c;ektigi maddi cezamn 

st var m1du? Ve nihayet Raskol
u Napoleon'dan ayuan bariz fark1 

aramahy1z? 
,ilk Universite senelerimdenberi 

iizerinde dikkatle durdugum suallerin ce• 
vabm1 belki be§ yuziil'lcii defa t>larak bir 
de ~urada, Marmaranm mavi hilrriyeti 
ic;inde kendi ken dime hulasa ediyorum: 
Ciiriim, i~timai bir anzadu. Bunun 
mes'ulii bir ki§i olamaz. Bir adam oldii-
riildiigii zaman, facianm biitiin yiikiini.i 
yalmz katilin sntma yiiklemek iptidailik
tir. Herhangi bir cinayette, eks<:riya 
maktul da dahil olmak iizere dostlar, ak
rabalar, muhit ve nihayet biitiin cemiyet 
derece derece sue; ortag1 say1hrlar. Ka
tilin hissesine bazan pek kiic;iik bir pay 
dii~er. Bazan da o bir kuzu kadar ma
sumdur. Zindanlarda ~iiriitiilmesi, mes
uliyetsiz ve ha~metlu cemiyetin i~ledigi 
diger bir sue; olur. 

Cezamn birinci vasf1, insanm kendi 
kendini sudu bilmesidir. Vicdan azab1 
duym1yan bir adam! zindanlarda Giiriit
mekle, mesela bir keGiye eziyet Gektir -
mek arasmda hiGbir fark yoktur. Ceza, 
ciirmii onleyici bir tedbir oldugu kadar 
miicrime haksizbgmt ogreten, yapt1g1 
hareketin hatah tarafim onun zihnine so
kan birders de olmabda. Yi.izbinlerce in· 
sanm oliimiine sebeb olan Napoleon ce
miyet nazannda bir kahraman oluyor da 
ihtiyar bir kadil'll oldi..iren Raskolnikof 
mi.icrim say1hyorsa bu, ancak Dostoi
yevski'nin, metafizige yakla~an sd"syal 
felsefesinde gayritabil goriilebilir. N a • 
poleon, cemiyetin ba~ma gec;mi~. ondan 
aldigi salahiyetle ana vasilik etmi~tir. 
Kararlanm, nekadar despotik olursa ol-
sun kendi namma de~il. Fransa namma 
icra ediyordu. Ve Fran sa Napoleon' dan 
istifadesi olmadigini gordiigii gun onu, 
posas1 Gtkanlmt~ bir limon kabugu gibi 
dii~manm oniine atmaktan Gekinmedi. N a
pole on iGin arhk vicdan azab1 duyacak 

bir sebeb kalmami~tl. F ransa onu ken
dinden bile saymtyordu ki. Raskolnikof'u 
kivrand1ran 1shrab ciiriimde, iistiine di.i~ 

~en paym agnligmi duymu~ olmasmda
du. Ve son tahlilde de cezanm mahiyeti 

IIcvsinde kar~1smdakinden biraz olsun • hak • istiyen bir hal var 

Yazan: Nadir Nadi 

_..,. 

! 

Anlad1m ki suc.;tmu itiraf insan ic.;in 

ba~ka ne olabilir? I p1yorlar. 

*** A sri cezaevleri aihr mahkumlara 
Adliye Vekilimiz Siik;rii Saracoglu mahsustur. Tiirkiyede yedi sekiz bin h

bizi vapurun alt kat salonunda etrafma dar agu hapis mahkumu bulunduguna 
toplad1. Giir erkek sesile anlahyor: gore bunlann yansma yakm bir k1smt, 

- Bizde mahkumlar hapisane kogu~- ceza senelerini yeni usule gore geGirmek
lannda otururlar ve parazit halinde aile- tedirler. iki ii~ seneye kadar biitiin ag1r 
lerinin sutmdan gec;inirler. Bu tembel mahkumlan asri cezaevlerine tophyabile
hayat onlarda menfi bir tesir icra eder. cegimizi i.imid ediyorum. Hedefimiz, 
Hapisaneden daha fena bir vatanda~ o- miiddetlerini bitiren mahkumlan daha 
larak c;tkarlar ve ekseriya doner dola~Ir iyi, hie; olmazsa daha az fena vatanda&· 
gen oraya 'dii~erler. lar olarak hayata Gikarmaktu. Bu yolda 

Bunlan devlete ve ailelerine yi.ik ol~ kullandiihmiz vas1ta, tath muamele etmek 
maktan kurtararak, daha miisaid bir mu- ve c;ab~ttrmaktan ibarettir. Esasen Irkiml
hitte 1slahi hal etmelerini temin ic;in ziral zm hususiyeti, profesyonel miicrim yeti~
bir hapisane meydana getirmeyi di.i&iia· mesine mani oluyor. Ufak bir gayretle 
diik. Bu hususta muhteli.f memleketlerde katil olarak hapisaneye giren bu zaval
tatbik edilen usullere dair malumat top- ltlan faydah vatanda& olarak tekrar ka
ladtk. Bir arkada~ Avrupaya giderek o- zanmak neden kabii olmasm? Me§hur 
ra hapisanelerini dola~t1. Hatta Bekika· bir darb1meselimiz « T ath dil y1lam de
da bir hapisanede altJ gun mahkumiyet liginden Gikanr» demiyor mu? J andarma 
hayatJ ya~Iyarak mahpuslarla y akmddn ve si.ingii yerine sevgi ve hiisnii muame
temasta bulundu. leyi getirmekle ne iyi neticeler kazamldt-

Zirai bir hapisane aGmaga karar ver- gm1 &imdi, birazdan goreceksiniz. Bugiin 
dikten sonra imrah adasmda tetkikat 1mrah adasmda yedi yiiz elli mahkuma 
yaptJk. Burasmm bin be~ yi.iz niifusu ge- mukabil iki tane jandarma var. Onlar da 
c;indirmege elveri&li oldugunu gordiik. Vc sadece, aday1 ve sulanm di&andan gel
ufaktan i~e ba&ladJk. 1935 te ilk defa o- mesi muhtemel yabanc1lara kar~t koru
Iarak adaya yirmi be& otuz mahkum ge· mak ic;indir. 
tirttik. K1sa bir zamanda iyi neticeler al- Ahlak bak1mmdan iyi verim temin et
c! ~ rlan saytlanm c;ogalthk. Gec;en mek maksadile asri ceza evleri ic;in baZI 
sene fmralt adasmda 400 ki~i vard1. kay1dlar konmu§tur. Buraya girecek o
Bunlar, ektikleri mahsulii toplamaga :Ca- lanlar otuz ya§mdan yukan olamazlar. 
fi gelmediler. Y eni mahkumlar yollad1k; Miitebaki mahkumiyet miiddetleri de en 
&imdi mevcudlan 750 yi bulmu~tur. a§ag1 dort sene olmaltdtr. Maamafih ce-

Buradan aldtgimiz neticelere gore za evleri ihtiyact kolayca kar§Ilamaya 
Edirnede, lspartada ve Zonguldakta da ba§ladtklan zaman kay111lan da hafifie
asri cezaevleri aGhk. Edirnedekiler, 1m- terek otuz be~ ya§mda olanlan ve iki se
rahda oldugu gibi ziraate c;ah~tyorlar. Is· nelik cezas1 kalanlan da alabilecegiz. 
partadaki mahkumlar, hahcihkla me&gul * * * 
oluyorlar. Zonguldakta madencilik ya· - Ge]iyoruz. 

tirerek koylerine otuz ;k1rk lira 
ile donenler oluyor 

Bu hususta muhte1if memleketlerde tathik edilen usullere 
dair maliunat topladtk 

Dediler. Giiverteye c;Ikhk. Hiirriyet suali sonnak hakkm1 kendimde goremi 
kadar ne§' eli, hiirriyet kadar km§1ks1z yordum. Y aralanm tazelemekten de -kor· 
Marmaramn ortasmda toprak renginde kuyordum. Fa kat iic; dort saat siiren be
bir ada peyda olmu§tU. -5ark sahilindeki raber ya§aYI§lmtzda anlaciim ki su~unu 
koya yakla§tigtmiz zaman, uzaktan be- itiraf, insan ic;in bir ihtiyacdtr. Uc; saa , m 

yaz barakalan farkettik. «Ada>> nm miitemadiyen onlan dinledim. Bu yor· 
miidiirii bir motorle oniimiize gec;erek hi- gun c;ehrelerin altmda ebediyyen dinmiye-
zi iskeleye yana§hrd1. Her taraf kumlZl cek yaralar varmt§ meger. Ekserisi kadm 
bayraklarla donatilmi§h. Yiizlerce mah
kum, Onaltmc1 asudaki isvic;re askerleri· 
ni hahrlatan acayib k1yafetlerile yolun iki 
tarafma sualanmi§lardi. .?iikrii Saracog
lunu §iddetle alki§ladtlar. 

Demek §imdi katillerin arasmday1z 
ha! Etrafim1zdaki kalabahk, kendine 
muadil diger bir kalabahgi aram1zdan a
l:p, kara topraklara gonderdi degil mi? 
.Su yag1z ~ehreli delikanh, §U mahc;ub 
baki§h gene, §U vaktinden evvel sac;lan 
agarmJ§ zayif adam, birer katil oy le mi? 

Laubali tavrile Nizameddin N azifin 
onlara gosterdigi samimi alaka beni hie; 
§a§Irtmiyor. 

- Double !smail nerede? 
- 0 c;tkh beyim. 
- Kopil Hasan ne oldu? 
- T ammtyorum. 
- Zmd1k Ketnal? 
- 0 burada. 
0 kadar muti, o kadar sokulgan in

sanlar ki, dJ§anda gorsek bir tavuk kese
bileceklerinden §iiphe ederiz. 

Miisamere salonlarmda bize sofra ha
mlami§lar. Y emekten sonra birc;oklarile 
konu§tuk. .Sehir hapisanesine nazaran 
hayatlanndan c;ok memnun goriini..iyorlar. 
(:ah§mak onla:· ic;in' bulunmaz bir nimet 
olmu§. Burada her i§ gi.inii iki mahkumi
yet giiniine muadil tutuluyor. Bu suretle 
cezalan yan yanya inebiliyor. Aynca 
25 kuru§ giindehkleri var. Y evmi masraf
lanndan artan para, kendi hesablanna 
bankaya konuyor. (:1karken koyiine otut, 
kuk lira ile donenler oluyormu§. 

i~lerinden birc;oklarile konu§tuk. 
- N eden oldi.irdi..in! 

Demege bir tiirlii dilim varm1yordu. Bu 

<;ah~mak onlar ic;;in bulunmaz 
bir nimet olmu~ 

yiiziinden i§lenmi§ cinayetler. Ve hepsi 
yapttklanna pi§man. Anlahrken soguk ter 
dokiiyorlar ve sanki o feci dakikalan tek~ 
rar ya§tyorlar. Hepsinde, kar§tsmdakinden 
biraz olsun «hak» istiyen bir hal var. 

he giderken vekilin oniinde resmigc~id 
yaphlar: (:ift~iler, marangozlar, diilgcr
ler, bahk<;Ilar, dokumactlar, berberlcr, 
milli mar§lar soyliyerek gec;tiler. Gozle 
goriiliiyordu: (:ah§mak bu zavalh ruh!a
rm yegane ilaciyd1. 

Ve Cumhuriyet bu kayboldu samlan 
vatanda§lan bize tekrar kazanduaca k:iJ. 

Bu mucizeye biitiin kalbimle inamyorum. 
NADIR TV A.Dl 

Kendi yeti~tirdiklerini kendileri yiyorlar 
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Soldan saga: 
1 - Ge<;ende y1ld6ntimi.inii kutluladlgl

mlz biiyi.ik zafer. 2 - Bul~ma, parr,;a. 3 -
Alfabeden iki harf. eskiden paralarm i.is
tiine vurulurdu, caka. 4 - Aptalca, ~ocuk
larm yemeginin yans1, bir peygamber. 5 -
Ters ~cvlrin insam hastallktan kurtanr, 
Romanyada bir kavlm. 6 - Kalle§ de~il. 
sahib. 7 - Blr goz rengl. giizel san'at, bir 
nusikl aleti. B - Nota, 1uzumsuz 1srar. ma
enl ip 9 - Vii.sll olan. 10 - Osmanll ta-
lhinde me~hur bir r,;ag. 11 - Bir cins san-

t!al, blr co~afya tablri. 
Yukaridan a.§ag1ya: 
1 - Atalar sozti. 2 - U~ilan slvrl, ba~!}

lama. 3 - Alfabeden iki harf. sarho~un 
att1jp, btiyiik. 4 - Ters .;evirin bak1r slcim 
lur. blr emir. 5 - i!imler, ters ~ev1r1n blr 
ilayet1mlzin eski ismi olur. 6 - Nakid, tit-
erne. 7 - Ters \!evirlp arkasma bir em 
etlrirseniz hiicum olur. alfabeden iki hart. 
<;ine hamsi konur. 8 - Bir emrln tersl, 
erkese bildirme. alfabecij;!n iki harf. 9 -
oyunda klbarllk bulunma, e§egin ferya-
1. 10 - Anadoluda bir kazam1z. 11 - Bir 
ins kayik, b1r devlct1n paras1. 

Evvelki bulmacamn halledilmi' fekU 
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nkara Borsast 2/9/938 
KAPANISI 

1 lngiliz liras1 
100 Uolar 
IUO Franstz frang~ 
100 Liret 
1110 iwicre frangJ 
100 Holanda 

Ac•hs 
6.14 

126.4275 
3.4425 
6.6525 

28.83 
68.815 

Kapanl$ 
6.14 

126.51 
3.4425 
6.655 

28.8475 
68.83 

florini 
100 Rayhismark 50.6275 
100 Bel<;ika frangJ 21.335 
100 Drahmi 1.1225 
100 Leva 1.515 
100 Cekoslovak 4.3425 

50.64 
21.3450 

1.1225 
1.515 
4.3425 

kronu 
100 Pczcta 6.14 6.14 
100 Zloti 23.7075 23.7075 
100 Pengo 25.06 25.06 
100 Ley 0.917G 0.9175 
100 Dinar 2.855 2.855 
100 Yen 35.8425 35.8425 
100 tsvec kronu 31.655 31.655 
100 Ruble 23.7350 23.7350 

E S H A M ve T A H V t LA T 
T. B. I pe~in 19.225 19.20 
T. B. II pel?in 19.225 19.225 
1938 % 5 ikra. 98.25 98.25 
is Bankas1 Nama 10.- 10.-

REFiK FENlViEN'in 
Kitaplar1: 

A 

ni elektrlk!;il1k 3 cild 160 K. 
hllyetnameye hazrrlar) 

de ve Ziya (fennl. :felsefi) 20 :t 

rk1yenln elektrif1kasyonu 40 > 
ai elektr1k 3 clld 250 :t 

rmodinamik 100 :t 

tirak, Ocaklar 50 :t 

eli elektrikcilik ( eski yaz1 ile > 60 :t 

eli mak1nec1llk (eski yazill) 20 :t 

eli te1.s1z > > 20 :t 

eli otomobllcilik > > 20 > 
tein nazariyesi :t :t 50 > 

hirlerln in§aSl > >. 20 ~ 
!Ankarada Akba ve Tank, Istanbulda 

her kitabevinde bulunur. 

A~lk Arttlrma ile 
Fevkaliide sat•• 

938 eyluliin 4 iincii pazar giinii sabah 
t 10 da tiitiinciiliik aleminde gayet 
ruf bir §ahsa aid ve Taksim, Ayaz -
ada, Park Otclin kaqtsmda Ayaz

<>a Palasm 14 iincii dairesinde mev -
ki gayet zarif e~yalar a~1k arttlrma 
satllacakttr. 

parc;adan miirekkeb mavun renkli 
kemmel bir yemek oda taktmt, me§

r Vrasig fabrikamn mamulatl olup 
iki Duko ye~il boyali ve. 7 parc;adan 

'rckkeb yatak oda taktmt, 5 pargadan 
· rckkcb vc som ~estaneden mamul 
er bir yatak odas1, hakiki Alman ma
latl ve $en Fume ile yap1lm1~ gayct 
if bir kiitiibhane, 1 kanape, 2 koltuk-

miirekkeb miikemmel bir maroken 
1m1, Cicim V"' Gnblen perdeler, biri 
k digeri biiviik 2 aded miikemmel 
rlu dolab (Kartonier), ufak bir ya
ane, yanlan kutulu aynah dolab, 
r}j karyolalar ve §ilteler ve yorgan
• AEG Vampyr markah 1 elektrikli 
1 siiplirgesi. 36 parc;ahk giize1 bir ga
blrak taktmt vc sair ev esvalart. 2 
d Tebriz olnrak, Acem ve Tiirk ha-
n, miikemmel bir gramofon ve 
klan. 

ile Sabah, Ogle ve Ak,am 
Her yemekten sonra munta7aman di§lerinizi fJr~alayiDJZ. 

Lisesi Direktorliigiinden : 
Okulumw~da leyli ve nihari talebe kaydma devam edilmektedir. Leyll 

talebenin kaydt mektebin ac;tlacagt 3 birincite§rin 1938 tarihine kad.ar de
vam edecektir. ( 6055) 

istanbul K1z San'at 
Okulu Direktorliigiinden : 

12/9/938 pazartesi gunu diki1?, bic;ki, nak1§, Gama§Ir, moda, Gi<;ek. ev
idaresi, yemek, pasta, aritmetik, resim, tiirkGe; 27/9/938 sah giinii de fran
Slzca, GOcuk baktmt derslerinin engel smavlan sabah saat dokuzda ba~lt
yacakhr. ( 6054) 
•• 
Universite A. E. P. Komisyonundan: 

Universite Fakiilteler ve mti~temilatmda pazarhkla soba kurulacak ve 
boru almacakhr. isteklilerin pazarltk giinii alan 8/9/938 per§el;Jlbe giinii. 
saat 15 te elle.,.inde mevcud vesikalarile Rektorliige gelmctleri. 

Liste her giin Rektorliikte goriiliir. ( 6057 ) . 
Istanbul Giimriikleri 

Mezad kaime No.st 1939 markast R H No.s1 458 kanuni safi sikleti 50 klio 
700 gram agtrh/trnda 690 lira 30 kuru~ degerinde yiin mensucat MKN 969 
EKS 81/88 No. Ks. 1016 K. 393 L 40 Kd. adi agac yer basamag1 MKN 9455 
PKMJ 3951 M ve N Ks 37 32 L 15 Kd kabartmalt demir sandtk agz:t pash 

Fazla yemek 
bazan insan kendisini 
tutam1yarak veyahud 
bir bayram, ziy afet ve
ya davette mutattan 
fazla yer ve iGer. Fa
kat GOk geGmeden vii
~udda agrrhk MiDEDE 
EK$iLiK veya kusma 
liizumu elhastl bir keyif 
bozuklugu hissedilir. 0 
zaman derhal yarun 
bardak taze suya bir 
kahve ka~1~ MAZON 
katarak iGiniz. Keyif
sizlik alametleri . zail 
ol.ur. iGilmesi gayet 
latiftir. Tesiri seri, ko
lay, tabii kat'idir. 

MAZO 
Seyahatten avdet 

MKN 1821 Elektron 907 M ve N Ks 31 K 155 Ld. allCl ra.dyo MKN 1569 hila talanm Cagaloglunda Zekibey apartl _ 
M ve N Ks. 37 K 550 G 541 Dd. pamuklu ipek kadife MKN 1820 E J 451 
M vc N Ks 30 K 210 Lc. ahc1 radyo MKN 1796 SKE 43 M ve N Ks 130 K mamndaki muayenehanesinde kabule 

Bir buguk aydanberi Almanyada bu
lunan Haydarpa§a hastanesi operatorii 
Raif Sirer bu kere avdet ederek has -

500 G. 161 L 60 Kd. lastik GOcuk donu MKN 10050 JMS marka muhtelif No.b -~a§~liiiam-t§iiitllirii. ~;;~~~~-----
Ks 422 K 85 Kd. yaprak tiitiin aktarmaya MKN 9454 KPMJ 3951/1 M ve • Operator a 
N Ks 164 K 118 Ld. kabartmah demir sandtk kulpu MKN 1819 WS 935 M f ~ 
ve N ks. 73 K 511 Ld. altc1 radyo ve aksam1 MKN 962 hila M ve N Ks RIZA UNVER 
621 K 30 Ld. ate§ tuglas1 MKN 78 RK 3122 M ve N Ks 35 K 245 Ld radyo 
aksam1 MKN 79 RK 3122 M ve N Ks 11 K. 77 Ld bagalit radyo fi§i 1549 
say1h kanun mucibince 5/9/938 giiniinde ve saat 12 de 2490 say1h kanun 
hiikiimleri dairesinde Sirkecide Re~adiye cac.desindeki Giimriik Sah~ sale
nunda aGlk arttirma ile dahile ve harice sattlacaktir. isteklilerden yiizde 
yedi buc;uk pey akGesi makbuzile maliye unvan tezkeresi istenir. Pey ak
c;elerinin ~aat 11 e kadar vezneye yatlrrlma,.st ve he.r giin saat 12 den sonra 
pe§in para ile miiteferrik e~ya sab~lan vardtr. Bunlarm listeleri satt~ sa
lonu ilan tahtasmda asrhdtr. ( 6073 ) I Devlet Demiryollara i,letme U. Miidiirliigiinden:l 

Haydarpa~a eski istas:von binas1 ve revizorliik binasile vagon garaj1 -
nm ytkrlmas1 ve ytktlan bina malzemesinin ylklCI tarafmdan almmas1 i§i 
(5000) lira muhammen bedelle artttrm1ya konulmu~tur. Artttrma 12/9/938 
tarihine raf'thyan pazartesi giinii saat 11 de gar binas1 dahilinde Birinci 
i§letme Komisyonunca yap1lacakhr. istekliler &artname ve mukavelesinde 
yaztb muvakkat teminat ve 2490 numarah kanun ve 1/7/937 tarih 3645 nu· 
marah Resmi Gazetede ilan edilmif? olan talimatnamede yazth vesaik ile 
teklif mektublarmm artttrm.a giinii saat 10 a kadar Komisyon Reisli~ine 
vermi~ olmalan laztmdtr. istekliler bu i§e aid ~artn.ame ve mukavele pro· 
jesini paras1z olarak Haydarpa~a Yol Ba~miifetti~liginden alabilirler. 

(5809) 

Ya~? pancar kiispesi nakliyatma mahsus tarifenin tatbik tarihi agustos 
ba~rndan ikincikiinun sonuna kadar olmak iizere degi§tirilmi§tir. Yeni ta-

- rife 10 eylul 938 den muteberdir. ( 6070) 

TUrk Antrasiti' nln 
yeri: 

kat 
Istanbul Satlf 

Ta, Han asma 
URUN TiCARET TURK Ltd. ~ti. 

T ~lefon 23623 - Depo Telefon 36 - 131 .................. [ .................. .. 
K1rsehir Naf1a 

' 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye kon ulan i~ : 
Klr§ehir Merkezinde yaprlacak 48817 lira 61 kuru~ ke~i£ bedelli be~ 

smrfh ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru§luk in§aat i§idir. 
2 - Bu i~e aid evrak §Unlardtr : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B- Mukavelename 
C - Baymdtrhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ve husus1 1?artname 
E - Ke1?if ve ke§if hiilasas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 26/8/938 giiniinden 15/9/938 gunune kadar yirmi gun 

miiddetle kapah zarf usulile ehiltmiye konmu~tur. 
4 - Eksiltme 15/9/938 per1?embe giinii saat on ikide 11 Daimi Encii

meuinde toplanan Komisyon tarafmd.an yap1lacakbr. 
5 - !stekliler bu i~e aid tafsilah Nafta Miidiirliigiinde gorebilirler. 
6 - Eksiltmiy~ girebilmek iGin isteklilerin 2337 lira 44 kuru1?luk mu

vakkat tcminat vermelcri ve a~ag1daki yazrh vesikalan ibraz etmeleri 
laz1mdrr: 

A - Ticaret Odasmda kaytdh olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i~leri yapbgma dair vesika. 
C - N af1a Vekaletinden bu i~ iGin alm1~ ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublarmm eksiltme tarihi olan 15/9/938 per~embe 

giinii saat on ikiden bir saat evveline kadar il Daimi Enciimenine makbuz 
mukabilinde vermeleri laz1md1r. Bundan sonraki teklifler hi<; bir suretle 
kabul edilmiyecektir. ( 5976) 

r s u3~U~u!a!i ~ P~r~~1~inda-, 
Sayan D 0 N E Konseridir. -1 

GAiB ARANIYOR 
17 senedenberi nerede oldugunu bilemecl.igim oglum kereste tiiccarla· 

rmdan Manisah KARABET oglu ZAKE'y.i anyorum. Kendisini veya ken
disinin nerede oldugunu oilenlerin a§agtdaki adrese bildirmelerini insa-
niyet namma rica ederim. . 
Valdesi: Terzi BUL1TZA C/o M. Onnig TATEOSSIAN 
1 biz Rue Rouget de L'isle. Chosy-Le Roi (Seine) France. 

istanbul ~i~ek~iler Cemiyetinden : 
Nizamnamemize bir ftkra ilavesi i<;in idare heyetimizce arzolunacak 

teklif hakkmda bir karar verilmek tizere umumi heyetimizin 5/9/938 pa
zartesi giinu saat 10 da Beyoglunda Galatasaray mektebi biti~igindeki Ce
miyet merkezine toplanacagm1 bild.irir ve saym azalanmtzm bu i~timaa 

i1?tirakleri rica olunur. 

Dogum Vf' kad1n hastallklar• 
miiteh&SSISI 

CaRaloglu, Nuruosmaniye c:addes 
No. 22, M.avi yap1 

T eleton . 22683 --• 

Istanbul Tramvay ~irketi 
I LAN 

istanbul Tramvay §irketi, 1938 - 1939 
mekteb senesi zarfmda tramvay hat -
lannda tenzilath tarife ile seyahat et -
mek hakklm bah§eyliyen kartlarm kay
dma 12 eyllll 1938 tarihinden itibaren 
b~lanacagrm, mekteb ve Universite 
talebelerine ilan eyler. 

Alakadarlar, pazar ve bayram giinleri 
haric ~lmak iizere her gUn: 

Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a 
kadar, • 

Cumartesi giinleri saat 8,30 dan 13 e 
kadar, miisbet evraklarile beraber Ga-· 
latada Sogiid sokagmda (Tiinel arka -
smda) Hareket kalemine miiracaat ede
bilirler 

Direktorliik 

_._ SATILIK ARSA-
Kadtkoyunde nht1.m caddesinde 

Re~idefendi sokagmda 26 No. h et 
rafmda 3 kat iizerinde Urgir du· 
varian ve kuyusu, sarmc1 mevcud 
arsa sabhktu. Moda caddesinde 116 
No. dukkan.a miiracaat. 

===~D:r.~l~h:san:~S~a:m:i-:: I 
Oksiiriik ~urubu 

Oksfuiik ve nefes darhttJ. bo~LI 
maca ve ktzamik oksiiriiklerl lGin 
pek tesirli ilacd1r. Her eczanede 

ve ecza depolannda bulunur 

SATILIK 

Miifrez Arsalar 
Kalam1~ deniz kty1smda, Miira-

caat: Ktztltoprak, Rii~tiiye sokak 
.. _ 4? No da Mi<;o delil.letile --

loemz Levallm Satm Alma 
L Komisvonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 1493 lira 50 
kuru§ olan 12 kalemde 22,000 kilo muh
telif cins ya§ sebze 15 eyh1l 938 tarihi
ne rashyan peqembe giinii saat 11,30 
da ac;rk eksiltme suretile almmak iize
re miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatt 112 lira 10 
kuru~ olup §artnamesi her giin komis -
yondan parastz olarak ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 say1h kanunda 

yaz1h vesikalarla birlikte belli giin ve 

saatte Kas1mpa~ada bulunan komisyo
na miiracaatleri. (5904) 

*** 
1 - Tahmin edilen bedeli 66500 lira o

lan 700,000 kilo ekmek, 10 eylul 938 tari
hine rashyan cumartesi giinii. saat 11,30 
da kapah zarfla almmak iizere miinaka
saya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminah 4575 lira olup 
§artnamesi her giin komisyondan 333 

kuru§ bedel mukabilinde almabilir. 
3 - isteklilerin 2490 say1h kanunun ta· 

rifat1 dahilinde tanzim edecekleri ka • 
pah teklif mektublanm en geg belli 
giin ve saatten bir saat evveline kadar 

Kas1mpa§ada bulunan komisyon ba~ -
kanhgma makbuz mukabilinde verme
leri. (5662) 

3 Eyl111 1938 

Kapab 

S1hhat ve 
Usuli~ Eksiltme Zarf 

i~timai 
ii&ni 

Muavenet 
V ekaletinde 

1 - Ankara T1b Fakiiltesi mii~temilatmdan c 752,249,50 ,. yedi yiiz 
iki bin iki yiiz kuk dokuz lira elli kuru~ bedeli ke1?ifli Dogum ve Nisa 
klinigi in§aatt kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme, 19 eylul 938 pazartesi giinii saat on birde Ankarada S 
hat Ve iGtimai Muavenet Vekaletinde te§ekkiil eden hususi Komisyonca 
ptlacaktlr. 

3 - Eksiltme §artnamesi, genel ve fenni §artnameler. mukave1e p 
jesi, kes:-r ve hususi ~artlar cetveli ve on dokuz aded p)an, 37 lira 62 ku 
bedel ~ukabilincle Ankarada S1hhat ve ictimai Muavenet Vekaleti ic;ti 
Muavenet i§leri Dairesi Riyasetinden ve istanbulda istanbul Sthhat ve 
timai Muavenet Miidiirliigiinden almabilir. 

4 - Muvakat teminat miktan 33839 lira 98 otuz lie; bin seki;1: yiiz ot 
dokuz lira doksan sekiz kuru~tur. 

5 - Talibler a~ag1daki vesikalan da teminat zarfmm ic;inde koym 
suretile ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talibler Sirket olursa 2490 sayth kanunun iigiincii maddesinin 
ve B. ftkrasmda yazth vesaik. 

B - Eksiltrpenin yapllacag1 tarihten en az sekiz gun evvel Naf1a 
kaletinden bu i~e girebileceklerine d.air almm1~ ehliyet vesikas1. 

C - Cari seneye aid Ticaret Odast vesikas1. 
D - 250,000 iki yiiz elli bin lirad.an a§agt olmamak ii.zere yaptig1 bi 

i~lerini iyi ba~ard:tgma dair vesikalar. 
G. - Kanunun tarif ettigi ~ekilde haztrlanmt~ olmas1 laz1m gelen za 

lar 19 eylul 938 pazartesi giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde An 
karada i:hhhat ve !c;timai Muavenet Vekaleti ic;timai Muavenet Dairesi R 
isli,gine tevdi edilmelidir. Posta ile ve taahiidlii olarak gonderilecek zarfl 
da ayni saatte Vekalette bulunmalldtr. Muayyen vakitten sonra verilmek · 
tenilen zarflar kabul edilmiyecegi gibi postada vaki olacak teahhurlar n 
zara ahnmaz. ( 5807 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
I - idaremizin Pa~abah<;e fabrikas1 ta~irat1 miitemadiyesi i~lerin 

kullamlmak iizere 1?artnamesi mucibince 200 GUval Gimento, 75 metre 
kab1 kum. 50 metre mikab1 ~akll ve 5000 kilo k\r.eG a~1k eksiltme usuli 
satm almacaktir. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira muvakkat t 
minatt 38.55 lirad1r. 

III - Eksiltme 6/9/938 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da Kab 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesind.eki Abm Komisyonunda yaptlacaktl 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin sozii geGen ~ubeden ahnabili 
V - isteklilerin eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatte yiizde ye 

buguk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmele 
ilan olunur. ( 5654 

~ 

1 taktm Yeni rakl kli1?esi 25 Cl.lik 3 ren.kli 
1 ~ iyi 1 • ~ 25 » 3 » 

50 X 70 eb'admda 
50 X 70 • 

1 ,. ,. ,. ,. 50 ~ 3 » 

I - $az;tnamesi mucibince yaptmlacak yukanda 
kli~e ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 

50 X 70 » 

yazth 3 taktm pr· 

II - Muhammen bedeli heber tak1m1 210 lira hesabile 630 lira 
muvakkat teminatl 47.25 lirad1r, 

III - Eksiltme 5/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 13 
KabR.ta~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap 
lacakbr. 

IV - S.artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge<;en ~ubeden almab,ili 
V - isteklilerin eksiltme igin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giive 

me paralaril~ birliktc yukand.a adt ge<;en Komisyona ge~meleri ilan olunu 
( 5653 

I - ~artnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pazarhkla 
nacakttr. 

II - Pazarhk 10/9/938 tarihine rasthyan cumartesi giinii saat 10 d 
Kabata~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla 
caktrr. 

III - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en §uQeden alma 
bilir. 

IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte 
venme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 

MMI 

% 7,5 gU 
olunur. 

(5822 

I - idaremizin Pa§abahc;e fabr~kast i~in 2000 kilo toz §eker 
siltma usulile satm almacaktlr. 

II - Muhammen bedeli heber kilosu 25,5 kuru§ hesabile 510 lira v 
muvakkat tr1ninatl 38.25 liradtr. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 d 
Kabata~ta Levaztm ve M11bayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda ya 
pliacaktlr. . .. 

IV - Isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gii.n ve saatte % 7,5 gu 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ila 
olunur. ( 6067 ) 

.. IWWWW 

Hava seferleri 
Devlet Havayollart Umum Miidiirliigiinden: 

S.imdiye kadar cumartesi giinleri Ankara~ an .. t:.tanbul~ . saat 16 da ya· 
ptlmakta olan hava seferleri 3/9/938 cumartest gununden ttlbaren saat 8,30 
da yaptlacakhr. .. 

Bu vaziyete gore pazardan maaCI.a her gun saat 8,30 da Ankaradan ve 
fstanbuldan hirer tayyare tahriki suretile Ankara • istanbul arasmdaki 
hava seferlerine devam edilecegi Han olunur. ( 6071) 

~~~~~~----~~-/ ~ uzUm alacaklara ~ AguslOSUR ortalar~na dogru Foks. leriye I 
Terazi beyaz ve siyah ~arabhk cinsinden bir d 

dOnilm iiziimlerimiz vard1r. Fe- Kopek bulunmu,tur. 
hah~te deniz hamam1 Rahibi Yu· ~ahibinin Ortakoy Bostan M.~cidiye sokak 

nus Bahriye miiracaat. -- ••• No. 7 Bayan Raufa muracaat. 
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Hatay Meclisi diin biiyiik-
tezahiirat aras1nda a~Ildi 

£Baftarat' 1 tnca aahttecte 1 

tayhlara nasib olan bu saadeti ba§kala -
rmda da gormek en halis emelimdir. 

Bi.iylik Turk milleti ve Ulu ~efimiz 
Atatlirklin ilham ve iradelerile kurtan • 
Ian istiklalimizi tebrik ve derken bi.iyi.ik 
Turk milletine ve Ulu ~efimize sonsuz 
baghhgimlZl tekrar etmegi oerefli ve mil
li bir vazife bilinm. 

Ruznamede meclisin reis intihabt var
dir. Reis intihab buyurunuz.» 

Bu nutuktan sonra meclis reisligine it
tifakla Abdiilgani Turkman se~ildi. Bi
rinci reis vekilligine Vedi Karabay, ikinci 
reis vekilligine Alevi meb'uslanndan Zey· 
nelabidin, riyaset divam katibligine de 
Bekir S1dkt Kut ve doktor Vedi Bilgin 
intihab edildiler. 

Meclis riyasetine intihab edilen Ab • 
dUlgani Ti.irkman alki§larla kar§llanan §U 
nutku irad etti: 

M eel is reisinin nuthu 
Saym Hatay meb'uslan, 
Milli cografyam1zda §imdi Hatay di

Ye amlan bu havali, bUyuk TUrk milleti
nin ve onun §erefli tarihinin aynhk bilmi
Yen ve dUnya bir araya gelse aynlmlya
cak olan kutsal bir yurdudur. 

Bu diyar ve bu gliz~l iilkenin asil ve 
tesur haik1 amlar ve asnlarca milli ca· 
tnianm tarihi ve siyasl mukadderatmm as· 
li ve esash bir rliknii olmu§ ve oyle de 
kalml~tlr. 

Cihan harbinin sonuna kadar istila fe· 
l.iketinden masun kalml§ anavatanm Lir 
Pan;ast da bu yerlerdi. 

Vatan ve milletin selamet ve istiklali
nin teminine taalluk eden bir zaruret bu
tamn esas karakteri TUrk ve miistakil ol· 
lllak ~artlarile idaresinde bir deiH~iklik 
Ve bir aynhk icab ettirmi~ti. Bu ktsmi 
ayn!tk gonUllerdeki, ideallerdeki birligi 
hic;bir an aytrmadt ve baglthgt asia ek -
•iltmedi. Bu memleket c;ocuklannm li • 
lllidle, emniyetle dolu kalbi 19 sene hiir
riyet ve istiklal ic;in c;arptt. Arkada~lar, 
bUtiin cihanm pek iyi bildi~i bir hakikati 
lekrar ~iikran ve minnetle tekrar etmek is
lerim ki Turk milleti de bizim hiirriyet 
\le istiklalimizi korumak ve kurtarmak 
i~in hi!; bir fedakarhktan c;ekinmedi. 

Nihayet malum mukarrerata ve anla~
tnalara dayanan bu mes'ud netice hasll 
oldu. 

Bu mes'ud neticenin en miiessir amili, 
U!u Sefin daha ilk gtinlerdenberi izhar 
\te ifade buyurduklan irade ve kararlar• 
d1r. 

Bu biiyiik milli Sefimize derin ve en
gin ~iikran ve haghltgtmlzt cihan huzu -
tunda bu kiirsiiden bir kere daha arze -
derim. 

Arkada§lar, 
19 senenin ~ekilen hicran ve tshrabla

tt~t yadederek bu giizel giiniimiiziin se· 
Vmcini k1rmak istemem. Biz 19 senenin 
eziytelerine gogiis gererken kurtulu§ ii
tnid ve inanmt asia kaybetmemi~tik. Cog· 
tafya ve tarih hizim mukadderahmiZl tiir
kUn daima yi.ikselen talihine baglaml§tlr. 
~nun kavu§tugu ikhal ve saadetin bizi de 
hata etmesi tabii ve zaruridir. Bu zaru
eti gormemek veyahud bu neticeyi men' e 
alkl§mak manevi ve tabit incizab ve te
aniid kuvvetlerinin, milletlerarast miina
~ebetlerindeki hak, adalet ve kar§Jhkh 
llluzaheret mefhumunu, siyasi adaleti ta
hakkuk ettiren kuvvet muvazenelerini, bil
assa tarihin seyrine hakim olan realite-
erj unutmak demektir. 

T arih, gaflet ve unutkanhgt asia affet
erni§tir. 
Arkada§lar, bizim varhgtmlz ve haya· 

1'lll1z boyle realitelere istinad eder. Ne 
.tJtlu hize ki hi.irriyet ve istiklal idealimi
ln tecellisi insani di.isiincelerin hak ve r 
alet mefhumlannm hakim oldugu sulh 
e ihlas yollarmdan gelmi§tir. 

tUrkiye Cumhuriyeti TUrk • F ranstz 
Unasebetlerinin Hatay i§inin iyi bir yon
e Yi.iriimesine baglamt~tJr. F ransa Cum
~riyeti de Turk dostlugunu Hataym 
l.lrriyet ve istiklalinde bulmu§tur. H:1~.r 
tn hi.irriyet ve istikialinc:, ve onun bilfit! 
hakkukuna dayanan bu hadise ayni za
anda cihan sulhunun da miiessir bir a
iii oldu. Hurriyet ve istiklalimizin ta-
akkuku iki bUyi.ik millet arastnda anla~-
ayl art1racak ve cihan sulhunu koruya
~khr. Bizim tam hiirriyet ve istiklalimi
ln rnebdei adalet ve gaye5i de halhmmn 
aadetidir. Bu kadar insani ve yUks<'k i
eallere davanan siya~l varhkt<tn h<'r mi)
et \'e husu~ile kommlanmiz yalmz fayda 
0"e~rklerdir. • 

Bi7im dahili i~lerimizde politikammn 
Sas1, din ve dili 1rk1 ne olursa olsun bii
: n Hatayhlann 'geni~ bir hUrriyet ve tam 
tr rniisavat daire~inde saadet ve refahla
lntn inki~afmt ve bu husustaki biitun flr
at ve imkanlan temin edecek Cumhuri
~t eMsl~rma dayanan halkc;t ve demokrat 
tr nolitikadn. 

Baylar, biz bovle mes'ud sartlar ic;eri
inde tekevviin ve boyle yUksek gaye· 
erine kendine mesned eden bir ve mlis· 

takil yeni bir devletin vatanda§lan ve 
sec;ilmi§ ilk meb'uslan bulunuyoruz. Bu 
miistesna mazhariyet hayatta kazan} ''e
cegimiz ~ereflerin en buyUgiidiir. Sizi can
dan tebrik ederim. Millet Meclisinin 1lk 
reisligine beni sec;tiginiz ic;in duyd u;um 
meserret heyecantm gizlemiyorum. lti
madmtza ve muhabbetinize ~ok te§ek1..ur· 
ler ederim. 

Arkada~lar, vazifenizin de §ercfinizin 
de biiyiikliigii ile mUtenasib, agu oldugu
na nazan dikkatinizi celbetmek isterim. 

Hatay mUstakil devletini kuracak ve 
koruyacak kanunlan siz yapacaksmtz. Bu 
kanunlann hak ve adalet prensipine da
yanarak memleketimizin ve halktmlZin sa
adet ve refahmt temin edecek medeni ve 
akli eseslan ihtiva edec<'~ine eminim. 

Bu memleketin varidah ve vas1talanm 
miinhaman halkimizm refahtaa hasret
mek, istiklalimizin temelidir. 

!c; emniyetimizin tam korunmasmt an
cak, milli zab1tamtz temin edebilir. Te
~ekkiil edecek milli hUkumetimizden ilk 
bekledigimiz ~ey milli irad membalan • 
mlZl miinhaman milli ihtiyaclannuza 
sarfedecek ve verimli bir butc;e ve koy
lerimizi ve hem~erilerimizi haydudlann 
~errinden koruyacak milll bir zabttadtr. 

Millet namma hiikmedecek, mahke • 
lerimizi kurmak bilgin, adil ve reyinde 
hiir millt hakimler sec;mek ve onlan me· 
deni usuller ve kanunlarla te(hiz etmck 
teahhur kabul etmez bir vazifedir. 

Arkada§lar, her§eye tekaddiim eden 
bize, millete ve hii\Ulmete terettiib eden 
en onemli vazife, bu istiklale, bu vatana 
laytk olmak evsafm1 haiz olmakttr. 19 
sene si.iren fitret devrinin girdibadt ~uunu 
ve hinbir cereyanlan arasmda binbir saik 
altmda masumane veya gafilane hare
ketlerde bulunmu~ olanlarm durumlan 
arhk maziye aid ve arhk hattrast bile zi
hinlerden ve goniillerden silinmelidir. 
Yeni devlet ve yeni rejim diirlist bir si· 
yasl umde ta~tyan ve temiz ahlak sahibi, 
sadtk ve vicdanh, seciyeli, vatansever ti
pinde bir vatanda~ ister. Sahsi ve ailevi 
veya diger i~timai ve siyasi sebeblere 
miistenid kinler ve adavetler durmah ve 
durdurulmahdtr. 

hi vatanda&hk vasft bundan sonraki 
harektlerimizin neticesine ve fiJi tezahiir
lerine bagh olacakttr. Bu memleket ve 
hallc1 bundan sonra ne ~ahsi politika ih
tiraslarmm, ne de siyasi entrika ve do -
lablarm tezvir sahast olmtyacakttr. Hem
~erilerime ve herkese hakikati soyliyeyim 
ki, boyle tahrikata hem meydan verilmi· 
yecek, hem de yapanlar asia ho& goriil -
miyeceklerdir. Kanunlarm kudreti. hu -
kumetimizin icraah, halktmtzm gayz ve 
nefreti ve partimizin murakabesi nihayet 
daha yiiksekten almacak tedbirler bu 
makus harekat ve cereyanlan onliyecek 
ve koktinden imha edecektir. Bizde her 
yerde oldugu gibi ~ahsm, ktymeti ve iti
ban ve vatana haghhgt, kanunlara itaa
ti, rejime sadakatile oki.ilecektir. 

Arkada~lar, hUr ve mlistakil Hatay 
devletinin bugiin Millet Meclisinin bu ic;· 
timaile medenl milletler camiasma yeni 
bir uzuv olarak filen ve hukukan iltihak 
ettigini bUtlin cihana buradan ilan etmck· 
le son derece bahtiyanm. 

TUrkiye Bliyi.ik Millet Meclisine ve 
TUrk milletine, Cumhuriyet hiikumetine, 
istiklalimizi kurtaran, kuran ve koruyan 
Ulu Sef AtatUrke milletimizin ve mecli
simizin derin ve sarstlmaz baghhklanm 
sunmak hepimiz ic;in ~erefli bir odevdir. 

Dost Franstz Millet meclisine, saym 
hUkumetine ve onun yiiksek devlet ~efi 
Reisicumhur hazretlerine dostane hissi -
yahmlZI arzetmegi hir vecibe bilirim. 

Amlarca bir devlet halinde birlikte 
ya~adtgimiZ lrak, Suriye ve Liibnan mil
letlerine bu amhk alaka ve mUnasebet
lerin icab ettirdigi dostluk ve iyi kom§u
luk hislerimizi, saadet ve ikballeri hak· 
kmda besledigimiz halisane temennileri~ 
mizi bildirmek bizim i~in hir vazifedir. 

Arkada~lar, biitiin memleketimizin, 
ideallerimizin ve mesaimizin tek hedefi 
Hatay halkmm refah ve saadetidir. 
Kendilerini, binbir fedakarhk pahasma 
kazand1klan istiklallerini kutlular, can 
ve !!'Oniilden henimize saadetler v~ Ha
tay Millet Meclisine muvaffakiyetler di
ler;m, 

Simdi devlet reisi intihab edilecektir. 
Reyler;..,;7i i~timal buvurunuz. 

Devlet reisligi intihabt 
Bu nutuktan sonra meb'uslar yemm 

ettiler. Bunu miiteak1b Hatay devlct 
reisligine T ayfur Sokmen ittifakla inti -
hab edildi. Karar, sec;ilen bir heyet tara· 
fmdan devlet reisine iblag edildi. T ay· 
fur Sokmen, te~kklir ederek selamlanm 
meclise bildirdi. 

Devlet reisi, yam. merasimi mahsusa 
ile meclise gelerek and ic;ecek ve bir nu· 
tuk soyliyecektir. 

Meclis, devletin resmi ismini «Hatay» 
olarak kabul etmi~tir. Y ann mUstakil 
Hatay devletinin bayragmt tesbit ede -
cektir. 

sa tis 
' [Ba$taratt 1 Cnct sahttedel 

nun, ~imdilik, Ankara, !stanbul, lzmir 
&ehirleri belediye hududlan dahilinde 
tatbikt derpi& edilmektedir. Bu &ehirler· 
de, pazarltks1z sat!& usultine tabi tutu! -
mast di.i&iiniilen maddeler, ba~hca gtda 
maddeleri, mahrukat ve giyecek e~yast 
gibi en zaruri ihtiyaclara cevab veren 
maddelerdir. 
3489 numarah kanun, c;ok yerle~mi$ bir 
itiyad bahse mevzu oldugundan, pazar -
hkstz sat!§ usulii tatbikatmda tedric esa· 
stm derpi~ etmi&tir. Bunun ic;indir ki, ilk 
tatbikat neticeleri elde edildikten ve ge· 
rek balk ve gerek tiiccar ve esnaf bu ye· 
ni sat!~ usuliine ah~tiktan sonra, tedricen 
kanunun tatbik sahast geni&letilecektir. 

Pazarhksiz sat!& mecburiyetine dair 
3489 numarah kanun fiatlarm tekevvii
nune mi.idahale etmemektedir. Bu ka • 
nun, fiatlann hiikumet tarafmdan tayini 
veya fiatlara nark konmas1 gibi hiikmii 
muhtevi degildir. 

3489 numarah kanunun gayesi pera
kende satt~larda cari olagelen pazarhk 
itiyadtm ortadan kaldnmak. ve yerine 
pazarhkstz <<maktu» fiatla satJ.§ usuliinu 
koymakttr. Bu maksadla kanun, pera -
kende sattlan ve kararname ile tayin edi
lecek olan mallar uzerine fiatt gosterir 
etiket konmas1 ve boylece ilan edilen fi
atlarm altmda veya tisti.inde bir fiatla sa
h~ yaptlmamast mecburiyeti, ve baz1 
maddeler ic;in de, halkm satm ahrken iyi 
ve saf kaliteli olan maim kan~tk veya adi 
olanlanm aytrabilm~si i~in, kalitenin de 
etiketlerle ilanma dair hukiimler ihtiva 
etmektedir. Bu hiiki.imlerin ne suretle 
tatbik edilecegi de haztrlanmt~ olan ka • 
rarnamede tayin ve teshit edilmi~tir. 

Kararname projesi, icra Vekilleri he
yetince teklif ve~hile kabul edildigi tak
dirde, 1 ilkte§rin 1938 tarihinde mer'iye
te girecek ve bu tarihte 3489 numarah 
kanunun kararname hUklimleri dahilinde, 
Ankara, Istanbul ve lzmirde tatbikine 
ba§lanmi~ olacakhr. 

Yerli Mallar pazarlarmda. 
Pazarhkstz sat!§ hakkmdaki kanunun 

mer'iyet mevkiine girmesi iizerine ilk ev
vel bu §eklin SUmer Bank yerli mallar pa
zarlan vasttasile devlet fahrikalan rna· 
mulatmda tatbikine ba§land1gmt yazmt§· 
tik. Bu haberden, evvelce Siimer Bank 
yerli mallar pazarlannda maktu satt§ ya· 
p1lmadJgt gihi bir mana ~~kmaktad1r. Hal
buki vaziyet §Udur: Hiikumet pazarhks1z 
satl§ §eklinin evvela devlet fabrikalan ma
mulat ve masnuatmt satan yerli mallar pa
zarlarmda tatbik edilerek esnaf te§ekkiil
leri ve belediyeler ic;in bir ornek olmast, 
ayni zamanda temmuz ba~mda pazarlarda 
sattlan e§yanm fiatlan indirildigi i<;in pi
yasamn bu fiatlan takibini temin etmegi 
ve bu suretle pazarltkstz sah~m icahettir
digi standard tipleri ortaya koymaga ka
rar vermi~ ve bu karar Si.imer Bank vast· 
tasile yerli mallar pazarlarma bildirilmi§· 
tir. Bu emir iizerine otedenberi esasen pa· 
zarhkstz sat!~ yapan cok maruf mUessese· 
Jerden biri olan yerli mallar pazarlan, 
sathklan e~yalan bu §ekle gore standar
dize ederek fiatJan Slnlflandnml~ ve ner 
cins e~yamn i.izerine onun kalitesini goste· 
ren etiketler koymu§tur. Bu suretle her 
cins e~yada ve bUttin memlekette pazarhk
stz sah~a devlet fabrikalarmm sat!~ yeri o· 
Ian yerli mallar pazarlan on ayak olmu§ 
bulunmaktadtr. -·--Heybeliada vapuru bir 

§arpiyi babrdt 
Dun ak§am saat 17,55 te Kadtkoyden 

hareket eden Heybeli ada vapuru, biraz 
sonra oniine ~Ikan bir §arpiye ~arpml§ 
ve babrmi§br. $arpi i~indekiler soyun
mu~ sporcular olduklarmdan yiizcrek 
canlanm kurtarmi§lardtr. -···-Tedavi.ile ~Ikar1lan yeni 

par alar 
Ankara 2 (a.a.) - Tiirkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasmdan: 
Bankamtzm 15 ikincite~rin 1937 tari· 

hinden itibaren tedavUle ~tkarmaga ba§· 
lad1gi yeni harfli hanknotlardan 1 eylul 
938 tarihine kadar: 

Be§ liraltklardan 
On » 
Elli » 
Yiiz » 

27.745,615 
13,754,590 
13,222,200 
13.510,000 

68,232,405 
Cern' an altmt§ sekiz mil yon iki yiiz o· 

tuz iki bin dort yuz he§ lira tedaviile t;t· 
kanlmt§ ve mukabilinde eski harfli hank
no I r Ian ayni miktar yani altmt§ sekiz 
milyon tki yUz otuz iki bin dort yiiz he§ 
lira tedaviilden kaldmlmt§tlr. 

FOTO ..... ,' 
---MAGAZiN 

5 inci say1 ~1kt1 
Telefon : 24008 • 43495 

Heyet3inaslann verdiOi korkunc haber 
Kiireiarz ve he§eriyet 
kainattan silinecekmi§ 

ii§Cumhurivetg) 
H ©1 0 ~ ~ lYl ~ IYI IFil lYI 

Bir ~ikayetin cevah1 
Hereke YtinHi Dokuma fabrlkasmdan ~u 

mektubu aldtk: 
<31/8/1938 tarlh ve 5137 saytll gazetenl

zln 9 uncu sahife.sinde Halk siitununun 
.son fikrasmda: cHerekede para yerlne 
marka ge~iyormu§> ba$1Igi altmdakl yaZl
Yl okuduk. Bir Alman alimi: 

•• 
«Oyle miihim hadiseler arife· 

bulunuyoruz sin de 
tarihtenberi 

yanmda 

maruz 

arzimizin ki 
kald1g1 

yaratdd1gi 
bunlar1n vukuat 

oyuncagidir» diyor 

Hereke fabrikasmm memur ve i§~ileri 
tarafmdan te$k11 olunmu§ ve bu uf~k koy
de butun ihtiyaclan temin eden Istihlak 
kooperatifl tellkilatt vardtr. 

Bu te§kilat gene kendi azasma bir ayllk 
k.redi ile btittin ibtlyaclanm temin eden 
veresiye satl$lar yapar. ~irketin sene so -
nundaki temetti.Heri i.stihlak ve hisseler 
nlsbetlnde azalarma tevzi olunur. Mevzuu 
bahsolan markalar (yani k.recli fi§leri) ko
operatif azasma vere.siye sat1~lar1 temln 
ve sene sonunda konsomasyon iizerinden 
verilecek temettliun hesabmi tesbit ic;ln 
ihdas olunmu$tur. 

~ocuk 

Bu usul bllumum fabrikam1z emsalt 
mliesseselerin kooperatif te$kilatlarmda 
caridir. Amele aynca 10 giinliik avans ve 
iicret olarak fabrikadan nakid ahr ve bari
ci ihtiyaclanm temln eder. 

Bagct ibrahimin iddiasma bu suretle 
ccvab verirken kredl. fi§lerinin Hereke fab
rikast memur ve i<;$11er kooperitf §irketl 
tarafmdan kendl miiesseselerile azast bey
ninde kredlli satt$lar teml.n igin dah11l blr 
muamele vas1tas1 olarak ihdas olundu!;u
nu bildirirlz., 

Bakimsiz hiL· mahalle halktnm 
~ikayeti 

Nevyorku sular basbg1 vakit boyle bir mauzara basil olacak 

Unkapanmda. Hayda;: mahallesi Hamam 
sokak 29 numarada oturan yarbay M. Key
mem imzaslle ald1gumz mektubda deniU ... 
yor kl: 4:Gec;en sene Salibpa!;ia Demirhamn 
Tepeba§l sokaklarma stk <Jlarak elektrik 
lambalan kondu. fakat Hamam ve Btc;akc;l 
sokaklart olduklari gibl kapkaranllk btra ... 
ktldl. Bu hall kazamtzm kaymakamma. 
soyledik, kendlsinin vazlfesi hariclnde ol
dugu cevabw1 ald1k. Senelerdenberi kaldl
rlmlarma bakllmtyan. terkos gegmiyen. 
kanallza.<>yon bulunmtyan velhastl her hu .. 
susta ihmal edilen bu mahalle ile de mes ... 
gul olunmasmt istemek hakktmtz deiHl mi
dir?> 

F ezada, 14 aydanberi harikulade ha-~ halindedir. Bunun arztmtz iizerindeki te· 
diseler cereyan ediyor. Gune§teki mlithi§ siri biiyi.ik bir felaket halinde tecelli ede
tegayyiirler, bu tegayyiirlerin kamerde cektir. Japon alimi bakmtz ne diyor: 
yaphgt degi§iklikler, bunlarm yeryuzun- «- Kamerdeki tahavviilattan ileri i,e· 
deki tesirleri, §imal fecirleri, kan yagmu· len ve yeryi.iziinde kendini gostermekte o
ru denilen cevvi hadisenin stk s1k teker· Ian tahribkar tesirler 2000 senesine dogru, 
rurii, bir taraftan biitiin ktt' alarda zuhu
ra gelen su baskmlan, diger taraftan kor· 
kun~ kurakhklar, diinyanm hemen her ta
rafmda hastahklarm artmas1 ilah ... En 
biiyiik rasadhanelerdeki heyet§inaslan bu 
fevkaladeliklerin sebeblerini ara§tumaga 
sevketmi~tir. 

Bu alimlerin vardtklan neticeye gore. 
fezada ve bizden ~ok uzak mesafelerde, 
modern heyet ilmi tarihinde §imdiye ka
dar emsaline tesadUf edilmemi§ nisbette 
atametli bir sarsmtl vukua gelmektedir. 
Arztm1zda hayat membat olan gUne§ ve 
bize en yakm peyk olan kamer, bu sar
smt!dan ~ok fazla miiteessir olduklan i
<;in, fezadaki bu gayritabii hali arztmtza 
naklediyorlar. Bu suretle, §U hi.ikme de 
vanlm1~hr ki. kamer, ~imdiye kadar zan
nedildigi gibi ammtzm peyki degil, onu 
gitgide daha fazla tehdid eden ve ileri
de, biitUn hayah be§eri mahva sUrUkliye
cek olan felaketlerin miistakbel miivelli
didir. 

Bu hiikUmler, hayalperest kimselerin, 
yahud fanteziye az~ok di.i§kiin heyet me
rakhlannm fikirleri degil, beynelmilel 
§ohreti haiz profesyonel heyet alimlerinin 
kanaatleridir. Bunlardan, Grenovi~ ra
sadhanesine mensub ve lngiltere heyet 
sosyetesi reisi Sir Ceyms Cins, arzt teh
did eden cevvi tehlikenin kamerden do
gacagmt bildirml§ ve aynen §U sozleri 
soylemi§tir: 

«- Kamerin yakmda tehlikeli hir 
mmtakaya girecegine, inhilal edecegine 
ve par~alanacagma dair bir~ok hakb se
bebler vardtr. Ay, once biiyiik par~alara 
aynlacak, sonra bu part;alar gitgide ufa
lt~cak, daha sonra bunlar, halkai Zii
hal» gibi bir halka haline gelecektir. 0 
tarihten itibaren, arztmiZ, miitemadiyen 
parlak bir halka ile <;evrili bulunacakttr. 

Rasadatmt, Zeiss fabrikasmm fevka • 
lade mUkemmel aletlerile yapan Frank
furt rasadhanesi miidiirii de ayni fikri yu-

' «- Ticaret ve sanayi i§leri durgun 
gidiyor diye iiziiliiyorsunuz. hsizlikten 
~ikayet ediyorsunuz. Hatta ic;inizde barb
den ve harbin fecaviinden korkan kimse· 
ler var. Musterih olun. Bi.iti.in bunlar be
~eriyeti bekliven aktbetin yanmda hit; 
kahr. Y akmda kUreiarz, iizerinde biitiin 
be~eriyetle beraber haritai alemden sili
necektir. Esasen, gozleriniz gorseydi ve 
kulaklanmz i§itseydi, seyyaremizin bir 
mUddettenberi nastl gayritabii hailer ar· 
zettigini farkedecegiz. Hararet derecesi
nin ge~irdigi ani tebeddiiller, arka ar· 
kaya indifa eden yanardaglar, Pasifik 
sahillerinin baz1 noktalarmdaki mcd hadi
selerinin sebebi anla~tlamtyan ani ink1ta1, 
su <;ekilmeleri, tayfurlar, biitUn bunlar ze
kamtzm eri&emedigi cevvi sarsmhlarm 
neticeleridir. 1939 senesinde bu alamet· 
ler artacakttr. Oyle miihim hadiseler ari· 
fesinde bulunuyoruz ki, arztmlzm, yara· 
ttldtgl tarihtenberi maruz kaldtgl biitiin 
vukuat, bunlann yanmda c;ocuk oyunca
gmdan ba~ka bir~ey degildir.» 

Kamer rasadatmm en biiyiik mi.itehas
SISI saytlan Yokohama'h Japon alimi 
doktor Matso Misora, kamerde yapllan 
eski rasadat neticelerinin bugiin gayet 
geri kalm1~ ~eyler oldugu miitaleasmda • 
dtr. Bu alime nazaran, kamer, havayi
nesimiden kiilliyen mahrum olmakla be
raber, son derece biiyuk bir tahribkar 
kuvvetin tesiri altmda bulunmaktamr. 

Arztmtzm bu peyki, aheste bir inhilal 

yani bundan 60 sene sonra o kadar arta- Bir ~ikayetin cevah1 
cak ve kuvvetlenecektir ki, anm miivaze- M. Kemalpa$ada terzi Ali Orhamn. bir 
nesi uzerinde muazzam intizamstzhklar hasta. ~ocugun aglad1g1 ic;in muayene edil~ 

memesi ve bir ihtiyarm da sokakta oliimii 
tevlid edecek, muthi§ med ve cezirl~r ve miinasebetile yazd1g1 l;iikftyet mektubuna 
su baskmlan husule getirecektir. Gelecek kar~t mezkur kazanm belediye doktorun-

dan aldtgtmlz mektubda. dcn1llyor ki: cMu
astr zarfmda, §imal ve orta Amerika sa- ayeneye getlrilen gocuk ~rrpmarak bag1r ... 
hillerinden ba~ka, Atlantik denizi sahilin- dl~l i~in getiren kadma kendi.sini teskin 
de bulunan Avrupa memleketleri de teh- etmeslni soyledim. Bu sozum onu c;ocu • 
rk k I k o 'h k gundan daha c;ok bagtrttt ve ~tktp gittt. 
1 eye maruz a aca hr. tan te, «;n, • Vefat eden hastaya gelince. kendisi tara .. 

kuvvetli medler Akdenizi ve bilhassa J •

1 

ftmdan evvelce muayene edilmi~ ve has .. 
talyayt tehdid d kt' F k t A t 1- taneye yatmast muslJ:ren soylenildigl hal-

. e. ~ce IT: • a a . vus r~ . de bu tavsiyeye aldm~ etmeml!?tir. rer;ete• 
ya, Afnka, Pas1f1k demzt ve Hmd demz1 si taraftmdan vcrilmi~ti. Son dcfa mlies ... 
sahilinde bulunan biitiin memleketler ve sesemizin hasta nakliye arabas1 da varken 
b d · d k' d ] d · Ak b t yirmi dakikahk yayan yol yiiriimesi ece:e 
u emz e 1 a a ar a aym a 1 e e rna· sebeb olmu§tur., 

ruz kalacaklardtr. Bu tahribkar tesir a· B'r kimsesizin dilegi 
heste ve tedrici olacakhr, bu memleketler Azerbay;anm Tiirk mtiltecilerinden AU 
ahalisi vaktinde davramp, memleketlerini Asgar tmzasile aldtgtmtz mektubda denili
tahliye edebileceklerdir. Maamafih, da- yor ki: ¢On YJ.l evvel ana vatana kavu~;jtu-
h d h k d · 1 d I gum zaman hastanede seneleree yatmak 
a sonra, a a uza evtr er e, inhi a! e- mecburiyetinde kalml§tlm. On dart ay ev-

den kamer arza doki.ilecek ve o zaman, vel hastaneden ~tkttm ve bir istida ile nii
muhayyelemizin eri§emiyecegt derecede fus kagtdmm verilmesl. ic;in Vilayete mu-

racaat ettim. Qall§IP ayatimt kazanmak 
biiyiik afetler zuhur edecektir. Mes.!/a mecburiyetlnde bulundugum igin nlifus 
N evyork §ehri, he§ dakikadan daha az kagtdtm ~tkmctya kadar bir vesika vern
bir miiddet zarfmda 200 metreden fazla mesini istedirn. istidalar1m c;ogaldl, fakati 

k 
bir, netice ~Ikmadl. Qok sefll ve perl!;ian bir 

yU sek su hUcumlanna maruz kalacak, hale dti~iince ntifus kft~tdtm r;tkmCJya ka-
§ehir ahalisi bu korkunc savletin kar§lStn· dar barmmak iizere Dti§klinler Evine ve ... 
da hi~bir §ey yapamtyacak, §ehri tahliye ya Kimsesizler Yurduna kabuliim hakkm .. 

daki dilegim de hal~ sliriincemede. Alaka
edemiyecektir. ~ehirlere hUcum eden su· darlarm nazan merhametlerini celbetme• 
larm bu savleti, denize avdet eden ~ulann nizi yalvarmm.> 
mUthi~ ak1~1 yamnda hie; mesabesinde ka- Biiyiihderede Natth Kurala: 
lacakttr.» ~ikayet mektubunuz alakadar makama. 

Bu fikre i~tirak eden Los Anceles uni· 
gonderilmi§tir. 

Karilerimizclen Hayri Pi,mana: 
versitesi fenni mii§avere heyeti azasmdan Kopriiden KadJkoye son vapur 10.30 d!\ 
haz1lan, 2000 senesinde, arz1mtzda bu- de~n 12.15 tGdlr. Bu itlbarla. temennilcriniz 
yiik sarsmhlar vukua gelecegi mUtaleas:n
dadtrlar. Bu ailmlere nazaran, Okyanus
lann sulart degi§en hazt cazibelerin tesi· 
rine kapilacak, ve su baskmlarile c;ok ~eh
likeli zelzelelere sebebiyet verecektir. Ma
amafih, bu hadisler, daha sonraki devir
lerde vukua gelecek hadisatm habercileri 
ve onlara nazaran hafif felakctler olacak-
hr. 

Bunlardan ha§ka, beynelmilel biiyi1~ 
§ohret sahibi heyet alimleri, gelecek de -
virlerde, KUreiarzm tarife stgmaz cevvi 
kazalara maruz bulundugunu ittifakla ka
bul ediyorlar. Y egane teselli noktast, bu 
heyet alimlerinin arztn bu umumi felake· 
tini 5000 senesine dogru hesablamakta 
olmalandtr. 

BUtiin bu islere sebeb olarak gfisterilen 
kamerin inhilali keyfiyeti, yeryiiziine haf· 
talarca, hatta aylarca siiren bir ta~ ve a~es 
yagmuru yagmasile ba~lay1p tufanla de
vam edecek ve dUnya o andan itibaren 
harabi devresine P.irmis bulnnacakttr. 

Kiziltepesine bagllnan 
koyler 

Ankara 2 (Telefonla) - UrfaH.n 
Meydan§ehir kazasmm Re'siil'ayn nahi
yesi dahilindeki biiyiik Civcip suyunun 
sag kolu §arkmdaki arazi ile bu arazi iize· 
rindeki GUrniik, Arada, Herheri. Gimik, 
Kelbir, Binyaz, Kesho ve Y enikoy adh 
koyler, mezkur suyun sag kolu her iki vi
layet arasmda hudud olmak iizere Mar· 
din vilayetinin K1ztltepe kazasma veri!· 
mi§tir. 

Yunan donanmast Maltada 
Londra 2 (Hususi) - Yunan donan

mast bugiin Maltay1 ziyaret etmi§tir. 
Averof zuhhsmda bulunan Prens Pol 
§erefine bu gece amiralhkta bir ziyafet 
verilmi§tir. 

kendl11klerlnden husul bulmu~lar demek~ 
tir. 

T1b tarihi kongresi 
Belgrad 2 (a.a.) - T1b tarihi kon"' 

gresi btitiin memleketlerden gelen murah
haslann huzurile diin Zagreb' de a~1lmt~~ 
tJr. Doktor Gomolj cerrahi tarih hakkmda. 
bir konferans vermi§tir. 

Erzincan hattin1n kii§ad1na 
hazuhk 

Ankara 2 (T elefonla) - Erzincan 
hattmm Cumhuriyet bayram1 akabinde 
yaptlacak olan kii§ad resmi programt ha• 
mlamyor. 0 tarihe kadar eksik olan 1§'" 
ler tamamlanacakttr. 

Rigada feci bir kaza 
Riga 2 (a.a.) - Bir trcnle bir ot"• 

mobil arasmda vuku bulan c;arpt§ma ne• 
ticesinde 6 ki§i olmU§, 15 ki§i yaralanml~
hr. 

Norve~te §iddetli yagmurlar 
Oslo 2 (a.a.) - Burada yagan yag

murlar neticesinde geni§ arazi pan;alnri 
sular altmda kalm1~, bin;ok evler hanb 
olmu§ ve yUzlerce ki§i meskensiz kalml§"' 
hr. 

Fransaya iltica eden Alman 
askerleri 

Forbah 2 (a.a.) - Fram:1z hudud me
murlan iki Alman asker ka~agm1 yaka· 
lami§lardtr. Bunlardan biri asker elbi· 
sesi giymi§ bulunuyordu. Asker kac;ak -
lan Alman memurlarile §iddetli bir 
miicadeleden sonra Franstz hududuna 
ka~maga muvaffak olmu§lard1r. 

F a§ist meclisi 
Roma 2 (Hususi) - Fa§ist bi.iyiik 

meclisi te§finievvelin birinde toplana. 
rak, :i:talyadaki Yahudilcr hakkmda e 
sash kararlar verecektir. 



TUZU 

CUMHURIYET 

Haydarpa~a Lisesi Satinalma Komisyonundan: 

N E V' i 
Talebe srras1 
Kiirsii 
Yaz1 tahtas1 (bliylik) 

,. ,. ( kii~iik ) 
Yatakhane dolab1 
Koltuk sandalye 
S1mf dolab1 

Adedi 
200 
10 

8 
7 

100 
40 
3 

BEHERiNiN 
Fiatt 
12.50 
35.00 
30.00 
25.00 
12.00 
9.30 

65.00 

Tutan 
2500.00 
350.00 
240.00 
175.00 

1200.00 
372.00 
195.00 

5032.00 

<;eltik sahiblerinin 
ve 

Pirinc tiiccarlarinin 
Ehemmiyetle nazar1 dikkatine 

ve taze meyvalann usarelerinden istihsal 
edilmi~ tabii bir meyva tuzudur 

Haydarpa~a Lisesi pansiyonu u~m yaptmlacak olan yukanda cins ve 
Y eni mahsul yaklafmakta oldugund&n febrikamm bu se

ne i~in saym mii,terilerine yapa cag1 fevkalade tenzilat ve ko-

Emsalsiz bir fen harlkas• oldugundan tamamen 
taklid edilemez 

miktan ve tahmin bedelleri yaz1h e~ya kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu~tur. Eksiltme 19 eylul 938 pazartesi ~iinli saat 15 te istanbul Kiil
tiir Direktorliigii binas1 i~inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Ko
misyond.a yaprlacaktlr. ilk teminat 378 lirad1r. 

lay:Iklari ogre •. ___ ::!k SOn derece menfaatleri ikhzasmdandir. 
!stanbulda, 

Ayvansarayda, Yavedud caddesi 121 No. da 
MUSTAFA <;ANAK<;ILI HALEFi AHMED <;ANAK<;ILI 

<;el tik fabrikas1. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - Istanbul 

Kad1kOy Ktz Enstitiisii 
DirektOrliigiinden : 

Sartname Haydarpa~a Lisesinde goriilebilir. isteklilerin 2490 say1h 
kanun hiikiimlerine gore haz1rhyacaklan teklif mektublanm 938 y1h Ti
caret Odas1 vesikasile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Ba~kanhgma vermi~ ve bu zarflarm iyice 
mlihlir mumile kapatilm1~ olmas1 laz1mdrr. Postada olan gecikmeler ka-

Telefon: 22752 Telgraf: istanbul - Pirinc 

bul edilmez. ( 6079 ) Miidiirliigiinden : 

EnstitU ve :Ak~am klSlmlarma talebe kaydma ba~lanm1~trr. Kaytd 
giinlcri : Pazartesi, Per~embe. Cuma saat 9 dan 16 ya kadard1r. ( 5731 ) 

Mecmuac1hkta t;aheser bir tekimU 1 ••••-• 

MODERN TURKiYE MEGMUASI'nm 28 lnci say1s1 bugun ~1kt1. 

K1~1 Beklemeyiniz ! 

KURK A TOLARINIZI 
her yerden daha • ucuz, daha itinah ve ayni zamanda uzun 

vade ile veresiye ~imdiden alabilirsiniz. 

Arjante Tilki Kfirk Ticarethanesi 

19/9/938 pazartesi glinii saat 15 te istanbulda Naf1a Mlidlirlligiinde 
siltme Komisyonu odasmda ( 27058.44) lira ke~if bedelli Yliksek 
mektebi yatakhanelerinin dersane olarak tadil ve in~as1 kapah zarf 
lile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk i$leri genel, hususi ve fennt 
leri. proje ke.~if hlilasasile buna mliteferri diger evrak dairesinde 
cektir. 

Muvakkat teminat ( 2030) lirad1r. 
isteklilerin teklif mektublartm ve ihale glinlinden en az sekiz giin 

vel mliracaatle bu i~ icin Naf1a Vekaletinden almm1~ ehliyet ve 
Hakikaten TURKiYE'd~ . .;1k~n mecmualar arasmda miimtaz bir ) 

mevki alan 1\I. TURKIYE mecmuasmm bu say1s1ru 
- istanbul, Mahmudpafja caddesi No. 137. Tel: 22554 - odas1 vesikalanm havi kapah zarflanm 19/ 9/ 938 pazartesi giinli saat 14 

kadar istanbul Nafra Mlidiirlligiine vermeleri. ( 5993 

Ankara 
hassetcn tavsiye edebilir. 

Zafer Bayramrm1zm yildo.nlimli ve ( Selim San Tarcan ve Merkez Hifzissihha Miiessesesi 
Sabnalma Komisyonundan: 

• Bu ak~am Biiyiikdere Beyaz Parkta 
Miinir Nureddin ve arkad&fll&rl Konseri 

Peyami Safa'ya cevab ) yaz1lan mecmuanm ba~h ba~ma bir mevzu
udur. Pr. Pikar He miilakat: Denizin 10,000 metre derinliklerinde neler 
var. Tramvaycllara bir kurs acmah, Kabak<;1 MUSTAFA'nm kuman
danhgi, Mersin seyahat notlan, Bisiklete nasll binmeli, Hrisantos en 
merakll safhasmda, Kadm ve Uzlim, Havran vak'as1, en istidat-

1 - Miiesseseye muhammen bedeli 6290 lira olan a~ag1da cins ve mik- GUndUz saat 15 den itiberen YUzme yar1,lar1. 

lar vesaire. 

tarlan yaz1h hayvanlar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 7 eylul 938 Gar~amba glinii saat 11 de yapllacaktir. 
3 - Komisyon mliessesede toplamr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 471 lira 75 kuru~tur. 

Sabaha kadar GREGOR'un idaresinde KIR BALOSU 
ill••• Deniz harbi eglenceleri, Duhu1iye serbesttir. Tel : 32 • 43 ---· 

Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigii 5 - Teklif mektublan 7 eyllll 938 ~ar~amba gilnli saat ona kadar Ko. 
misyona tevdi olun.umah bu saatten sonraki mektublar kabul er.'ilmez. stanbul Filmi TiCARET SUBESiNDEN: _, ... 

2425 kilo BEYGiR KILl. 
Yukanda yaz1h mal;wme sif istanbul c Giimrliksiiz,. veya 1\nkarada 

Marangoz fabrikasma teslim c Giimriiklli ,. olmak iizere satm almacaktlr. 

6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak 
kabul ed.ilmiyeceginden bunlarm Maliye Vekaleti Merkez Muhasebeciligine 
yatmlmalan iGin taliblerin daha evvel Komisyona mliracaatle hirer irsaliye 
almalan ve bu irsaliye ile S1hhat Vekaleti Muhasebe Mlidlirlligiine mlira
caatleri laz1mdir. 

Hevbeliada Plai ve Kazinosunda ,_ 

Pazar •• •• ~ekilmege ba~lanacakbr. 
istcklilcrin 1000 lirahk muvakkat teminatile birlikte 19 eylul 938 pa

zartesi glinu saat 14 e kadar Ticaret ~ubesine vermeleri. Sartname istan
bulda Fmd1kh Asked Fabrikalar Yollama Mlidlirlligund;e ve Ankarada 
Ticaret ~ubesinden hergiin saat 13,5 - 15,5 arasmda almabilir. 

c 3473 ,. ( 6068 ) 

7 - Sartname h~r gun mliesseseden paras1z temin edilir. 
8 - Eksiltmiye konulan i~ : 

140 aded Dana 
30 ,. S1pa 
30 ,. Ke~i 

30 ,. Koyun c 3101,. ( 5570) 

gunu 
Plaj havuzunda yap1lacak ( ADALARARASI DENiZ ~AMPiYO

NASI) miisabakas1 ile plaja giren muhterem halk1m1z da filme alma
cak ve bu filim bilahare Heybeli plajmda ve diger sinemalarda gos
terilecektir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Istanbul ~ubesinden : 
Dosya vc sened Borclunun ismi ve ikametgah 
numaras1 adresi 

1 • 

1/93 Cagaloglu Siiruriefendi mahallesi ~eref 
sokak 25 numarah evde Hac1 Mustafa og-

., ~t lu sab1k Mlid.dciumumi Sedat 

3/24 

6/235 

8/258 

9/270 

10/276 

11/285 

Kad1koy C:iftehavuzlarda 1 numarah ko~k
te Said Hikmet oglu ishak Muammer. 
Erenkoy Suadiye mahallesinde C:olak !s
mailaga sokagmda miist€ciren sakin Hac1 
ibrahim oglu Halid. 
K.ozyatag1 mahallesinde Tekke sokagmda 
Musa Kaz1m oglu Haydar vereseleri. 

Beylerbeyi Kiipliiceden Nuri klZl Fat- . 
rna Refika. 
Usklidar Ayaztulumba sokagmda Hliseyin 
k1zlan Hadiye ve Melahat 
fisklidar Nuhkuyusu Cileklide mlihend.is 
Salih Naci ve Erq.ine Habibe ve Semiha 

21/259 Baktrkoy Mahmuaoey.den Receo oglu 
bagc1 M urtaza. 

28/469 Kartal Soganhktan Fettah e~i Ay~e varisi 
Hliseyin. 

73/284 Bak1rkoy Bilylikhalkahdan Slileyman ~o
cuklan Etem ve Zeyneb. 

13/308 Ortakoy Katolik kilisesi sokagmda mukim 
Aziz oglu Ismail Sami. 

119/192 Usklidar Bul~urlu U~pmardan Prenses ~e
rife Salih ve Mehmed Salih. 

Bulundt.!gu yer ve mevkii 

Davudpa~a Kasabilyas mahallesi 
Cavu~zade sokak 

Bogazici Tarabya eski Bostanyolu 
sokag1 yeni Beyoglu caddesi 
Erenkoy Kozyatag1 S1tmapmar 
(Erenkoy istasyonuna 15 dakika 
mesafede) 
Erenkoy Kozyatag1 S1tmapmar 
( Erenkoy istasyonuna 15 d.akika 
mesafede) 
Erenkoy Kozyatag1 S1tmapmar 
( Erenkoy istasyonuna 15 d.akika 
mesafede) 

Bogazi~i Beylerbeyi Havuzbag1 

fisklidar Bulgurlu ~ekermusluk 

Usklidar :Altunizade Mlitevelli 
~e~mesi 

Usklidar Altunizade Veysclbey 

Bak1rkoy Mahmudbey 

Kartal Soganhk Koycivan 

,. • Merdivenlikuyu 
,. ,. Bah~e 

,. ,. Soganhk civan 
Bak1rkoy Btiyiikhalkah 

Erenkoy Sahray1cedid 

Erenkoy Sahray1cedid 

Usklidar Bulgurlu Ucp1nar 

,. 
" 

,. 

,. 

Kli<;likGamhca 
tr~pmar 

tJ c;pmar tariki 

,. 

Kap1 No.sx 

Eski 9 

Eski 132 
Yeni 66 
58, 60, 61 
mlikerrer 

Eski 56, 14 
Yeni 52 

Eski 56, 14 
Yeni 44/2 

Eski 12 
mlikerrer 
17 mlikerrer 

9 

3 mlikerrer 

58 

56 
55 
53, 54 
81 

Eski 10 
Yeci 10/3 

Eski 10 
Yeni 10/4 

Eski 26 

Eski 32, 33, 20 

Eski 9 

Eski 24 

Eski 22 

Eski 5 

C ins i 

Bostan ~ediginden 

mtinkalib maakulube 
bas tan 

Bag 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Arsa 

Tarlanm 2/6 hissesi 

Bir k1t'a harab bag 
e§Gar ve ebniyesinin gii
rum ve zemininin 63/ 
96 hissesi 
Bir k1t'a harab bagm 
zemini glirumunun 63/ 
96 hissesi 
Bir k1t'a bag yeri ve 
giirumu 
Tarla 

Bag yeri ve giirumu 
Tarlanm 6/8 hissesi 

Tarla 

• 
Bir ktt'a bagm 69/ 
144 hissesi 
Meyva bah~esi 

Miktan 

1437,5 M2 

12077 M2 

919 M2 

1761 M2 

3288 M2 

919 M2 

6712 M2 

9046 M2 

9650 M2 

2757 M2 

1838 M2 

919 M2 
4595 M2 
2757 M2 

41355 M2 

1840 M2 

1840 M2 

27570 M2 

81128 M2 

18386 M2 

2643 M2 

24966 M2 

HUDUD ve Mfi$TEMiLATI 

Bir taraf1 <;:!avw~zade sokag1 diger tara£1 Dimitri hissesine mustakil itti
h az k1lman mahal ile Sadreddin Bey hane ve bahc;esi ve bir taraf1 <;er
kes Fatma ve Ay1$e Hammlar hane ve bahc;esile Ahmed Bey zevcesi Sa • 
fiye Hamm arsas1 ve Belediye <;avu§lugundan mlitekaid Hliseyin Efendi 
bane ve bahcesi ve taraf1 rabii Tlirbedar Mehmed Efendi zevcesi Dilber 
Hamm hane ve bahc;esi ve Ha§im Aga kerimesi N afia Han 1m hane ve 
bahc;esi ve muezzin me~ruta bahGesi ve miil•azim Mehmed Efendi hane ve 
bahc;esi. 
~arkan Manolaki bag1 ~imalen Hac1 Abbas bag1 garben Hristo bag1 tarafl 
rabii tarikiam. 
Bir taraf1 19 harita numarah ve bir taraf1 13 harita numarah tarlalar ve 
bir taraf1 yeni kiis.ad olunan ikinci ibrahimefendi sokag1 ve taraf1 rabi1 
Kozyatag1 caddesi. 
Sarkan sahibi senedin 11 harita ve garben 13 ve ~imalen 1 harita numa .. 
rah miifrez tarlalan cenuben Kozyatag1 tariki. 4 

Sag taraf1 bazan Feride Hamm bag1 ve bazan $eha6eddin 1\ga ve Be§ir 
Efendi tarlas1 sol taraf1 Aziz Aga tarlalan arkas1 sahibi senedin 2 harita 
numarah tarlas1 cephesi tahsildar Hayri ve kantarc1 Osman baglan ve ba· 
zan tariki has. • 
Taraflan 48 ve 41 ve 51 harita numarah arsalar ve miiceddeden kli§ad 
olunan tarik. 
Bir taraf1 Orner Bey tarlas1 ve bir taraf1 Ay§e S1d1kanm uhdesinde olan 
mahal bir taraf1 Nuri bag1 ve taraf1 rabii tarik. 
Tarafeyni Lorando zevcesi Leviza ile izzet tarlas1 ve bir taraf1 ylizba~1 
Veysel Nami bag1 ve bir tarafl Mlitevelli c;e§mesi. 

Bir taraft Nuri Pa§anm bag1 ve bir taraf1 Ohanes maa ko~k bagt ve bir ta· 
raf1 binba~1 As1m ko~kii ve bir taraf1 tarikiam. 1 

Taraflan Foti ve Antuvan ve Kosti ve fundahk. 

Zekiye, Mustafa, yol. 

Imam oglu Ahmed ve Kostantin ve <;ahhk. 
Salih ve Pi~mi~ oglu ve boz hali,. ve tarikiam. 
Halil ve Emine ve Ziyneti ve dere ve yol. 
<;iftlik tarlas1 mukaddem Slileyman tarlas1 bu gun Salih tarlast ve tarik 
ve kovahk. 
::;;arkan Pes.temalc1 Kigork garben Mehmed. Cemal ile zevcesi Faika Hay .. 
riyenin mlifrez 5 harita numarah tarlas1 ~imalen Mahmud Avniye ferag 
olunan 3 harita numarah mlifrez tarla ve bazan Erenkoy caddesi cenuben 
Mehmed Cemal ile zevcesi Faika Hayriye Hammm mlifrez 5 harita nu If 

marah tarlas1. ~ 

9arkan Pe§temalcl Kigork tarlasx garben Fahri Beyingec;ir mahalli ~imalen 
Ismail Samiye ferag olunan 4 harita numarah mlifrez tarla ve bazan Eren .. 
koy caddesi cenuben Fahri tarlas1. 
Taraflan Said Pas.a versesinin tarlas1 ve Sabire Hamm everesesinin tarlas1 
ve Said Pasa veresesinin tarlasx ve tarikiam. 
Taraflan K~dri Beyin Cukurbag1 nam tarlas1 ve fic;pmardan Bakkal koyline 
giden yol ve Said Pas.a veresesinin tarlas1 ve Esad ve Galib ve Enver ve 
Said Beylerin tarlas1 ve tarikiam. 
Taraflan Said Pa~a verese;;inin tarlas1 ve kahveci Kamil ve Bakkal karyesi 
tariki ve Hazinei Hassanm tarlas1 ve tarikiam. 
Bir taraf1 Said Pa~a bir taraf1 ibrahim Etem ve Borekc;i Hliseyin :Aga ve 
camc1 Siileyman ve yol. • 
Bir tarafx mukad.dem Osep ve Mustafa ve Sabire ve Katolik papaz1 bag1 
elyevm sahibi senedin d.iger senedle mutasarnf oldugu yer ve bir taraft mu-
kaddcm Slileyman bu ~lin camcx Mustafa ve Yekcesim Hasan bag1 ve sahibi 
mumaileyhe aid 2 harita numarah mahal ve bir taraf1 sahibi sened arazisi 
ve yol ve tara£1 rabii tarikiam. ' 
Bir taraf1 sahibi senedin mutasarrrf oldugu mahal ve mukaddem Yemenici 
Hasan bu giin sahibi senedin diger senedle mutasarnf oldugu mahal ve ba-
zan Y ckeGe~in Hasan bag1 ve iki tarafl sahibi sene din diger senedle mu .. 
tasarruf oldugu mahal ve bazan yol ve tarafx rabii tarikiam. 

Borclanm vadesinin geGmesine ve yap1lan tebligata ragmen odem iyen e~hasm, hudud. ve vast~lan yukanda yaz1h Bankam1za birinci dere ce ve s1rada ipotekli gayrimenkulleri 3202 say1b kanuna tevfikan bir buGuk 
aY. mlidcdt_le ac1kv arttirmrya <;Ikanlmt~ _ve s.artnameleri 3(9/938 tarihinde v B ankam1z ~ap:sma ~~~~mr~h~:,. Ihalel_eri 20/10/.938 tarihine tesad~f .. eden. peqembe giinii saat 14 te Bankam1zda yapllacakhr. Pey parasl slirlilen peyin 
yuzde yed1 bu~ugudur. Arttlrma bedeh Bankam1z alacagmx kars.Ilamad1g1 veya hadd1 lay1k gorulmed1g1 takd1rde en son arttlramn taahhudu bak1 ka lmak ~artile arthrma on bes. gun uzahlacak 7/11/ 938 tarihine tesadiif eden 

paza_rt_cf:i g~nli ayni saatte ihale. ol~nacakhr. Kat'i ~hal_eyi yaptmp yaptxrma makta Bankam1z muh!ar cldugu_ ~ibi kat'i ihaley~ v kadarA borclular borclarm~ tam amen .?de~lerse. muamele fesh ve iptal olunacak, mus.teri ise pey 
akc:;c~am gcn almaktan ba~ka h1~b1r surette hak 1dd1asmda bulunmryacaktlr. Bankadan ba~ka 1potek sah1b1 alacakhlarla d1gcr alakadarlarm bu gayrJmcnlmllcr uzermdek1 haklanm hususile fa.iz ve masrafa clair iddialarmt 
evrak1 miisbite!erile birlikte yirmi gun iGinde Bankam1za bildirmeleri, a~si takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmad1k<;a sat1§ bedelinin payla§ma smdan har.ic kalacaklan ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Ban. 
bm1Zln Zirai Ikraz~t Servisine mliracaatleri ilan olunur. ( 6053 )' 



Yavrunun gUrbUz, tombul, saQiam, neseli o1mas1m istersen Fosfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Necati 

• 
Istiklil Lisesi DirektOrliigiinden : 

1 - ilk; Orta ve Lise kiSimlarma yatlh veya yatlSlz k1z ve erkek talebe kaydma ba~lanm1~hr. 
2 - Bu y1l yeniden az talebe ahnacagmdan mektebe girmek istiyenler biran evvel miiracaat etrnelidirler. 
3 - Eski talebe eyluliin onuncu giiniine kadar gerek mektubla, gerek mektebe ba~vurarak kaydm1 yenile-
~ melidir. Eski tale ben in eyluliin onundan sonra ya pacaklan miiracaat kabul ed.ilmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci smlflarmdan ba~ka diger s1mflarm biitiinleme ve engel smavlan eyluliin yedi
sinde ba~hyacakhr. 

5 - Istiyenlere mektebin kay1d ~artlanm bildiren tarifname parastz gonderilir. 
Adres : Sehzadeba~1 Polis karakolu arkast. Telefon: 22534 

Sara~haneba!li•nda Horhor caddesinde 

Ktz 
Erkek 

y • 
I 

Ana, ilk, orta, lise smtflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk s1mflardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden talebe okulun husus1 otobiislerile naklolunur. Kav1d i~in hergun saat 10 dan 17 ye kadar muracaat kabul 

olunur. istiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

Telefon : 42517 

Ni~anta~tnda Tramvay ve ~ekayik caddelerinde ' 
l~_v._atal__.• I $h;li Terakki Lisesi GDnduzlu 

ANA- iLK· ORTA • LiSE KISIMLARI 
Kn; ve erkek ogren;ciler ictin yAnynna ve geni§ bah<;eli iki binada ayn YATI te§kiiMr vard1r. FransJzca, ingi• 

lizce, Almanca kurlanna dokuz ya~mdan ba!]layarak: butun l>greniciler i§tirak edebilirler. Ok ul her gO.n saali J0-
16 nrasmda a\rkhr. Kavrd i~lerine pazartesi, c;.ar~amba ve cuma gO.nleri bak1hr. 

Naf1a V ekiletinden: 
1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde kapah zarf usulile miinakasasmm 

yaptlacagl 14, 18, 22 ve 26 agustos tarihlerindeki Ulus, Cumhuriyet, Ha· 
ber, Son Telgraf ve Resmi gazete ile ilan edilen Diyarbak1r - Cizre hattl· 
nm be~inci klSlm in~aah munakasas1 gorulen luzum iizerine ayni l?ar tlarla 
15/9/ 938 tarihine musadif per~embe giinii saat Qn bire talik edilmi~tir. 

ltriyat miltehasstst 
aran1yor 

Bah~ekap1, Hasan deposuna miiracaat. 

Kirahk Bogaza naz1r 

Mobilyah aparbman 
fki ki§ilik yatak odas1, salon, fumu -

var, banyo, gaz, Frigidair vard1r. Al -
man hastanesi arkas1 Cihangir caddesi 

2 - 1/9/938 tarihinden itibaren mUteahhidlik vesikas1 usulu lagvedil· 
mi~ oldugundan bu munakasa i~in gerek eksiltme ~artnamelerinde ve ge
t€kse yukanda isim ve tarihleri yaz1h gazetelerC.eki ilanlarda aramlaca~1 
ilan edilen ( Muteahhidlik vesikas1) aramlm1yacak bunun yerine ( ehli
vet vesikas1) taleb olunacaktir. 

Baylan apartrman No. 3. 
__ :_ ____ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------.-----

3 - Bu munakasaya girmek i~in ehliyet vesikas1 almak istiyenlerin 
referanslarilc diger vesikalanm bir istidaya rapten miinakasa tarihinden 
en az sekiz gun evvel Vekaletimize mUracaat ederek ehliyet vesikas1 taleb 
etmeleri laztmdtr. 

4 - MUnakasa tarihinden en az sekiz giin evvel muracaat ederek eh
liyet vesikas1 taleb etmiyenlerin miiracaatleri nazar1 itibara almmiya
caktir. c 3360 ,. ( 5880 ) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayetimiz i~in Rodolf Beber fabrikasmm c B2 ,. veya Rotsak fab. 

rikasmm • SP6ST,. markah pulluklarmdan 50 aded satm almacaktir. 
1hale eylulun on ikinci pazartesi ~tinil saat on be~te VHayet Makammda 
aGtk ekslltme suretilc yaptlacaktlr. Elli pullugun rnuhamrnen bedeli 800 
lirad1r. i steklilerin 60 lirahk muvakkat terninat mektubu veya banka mak
bczile o _gun zikredilen saate kadar Vilayet makamma, ~artnamesini gor. 
:tnek istivenlerin d.e Vilavet Enciimcn kalemine miiracaatleri. ( 5901 ) 

Muhasib A ran1yor 
In~ a at i~lerinde ~ah~m1~ tecriibeli mes'ul muh asib aran

maktadn taliplerin vesikalarile acele miiracaatleri. 
EmUik Bank Yap1 Limited ~-tl 

Ankara posta kutusu 366 

Diyadin 
1 - Diyadinde in~a edilecek Hiikumet Konagma aid 22168 lira 36 ku-

ru§luk ke~if muhteviyah eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artname ve diger evrak ~unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavelename 
C- Proje 
D - Silsilei fiat cetveli 
E - Fenn1 ~artname 
F - Hususi ke~if bedeli. 
Defteri istiyenler ~?artname ve evrak1 paras1z Diyadin Malmiidurlii • 

gi.inrle miite:?ekkil Komisyondan veya Agn Naf1a Direktorlugunden suret
lerini alabilirler. 

3 - 1s.bu in~aat 26/8/938 den itibaren 15 gun mu_cne~le eksiltmiye ko
nulmu~tur. 1halesl 9/9/938 cuma gunu saat 14 te D1yadm Malmiidurlilgil 
dairesinde miite~ekkil Komisyonda yaptlacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacak. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in :?artnamede yazth 1662 lira 63 kuru~ 

tnuvakkat teminat vermeleri ve eksiltmiye i~tirak edcceklerin kanunen ev· 
saf1 haiz olduklanm isbat eylemeleri. 

6 - Talibler 3 uncu maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
lYtaJsandiklarmdan almacak makbuz veya bankalardan almm1~ olduklan 
rnuvakkat teminat mektublarile beraber teklif mektublanm Diyadin Mal. 
lt!iidtirliigunc.e mi.itesekkil Komisyona muracaatleri. 

7 - Posta ile gonderilecek mektublann nihayet 3 uncu maddede yaztll 
gUn ve saate kadar gelmi~ olmas1 ve zarfm miihi.ir mumile iyice kapatu
tnasJ laz1mdtr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 5899 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Luleburgaz kasabasmm meskun ve gayrimeskCm 350 hektar olmak 

iizer~ b ali haz1r haritasmm ahm1 i~i a~ag1daki f?artlar dahilinde toptan go. 
ti.iru olar ak eksiltmiye c;tkanlmt~tJr. 

1 - :l:~in muhammen bedeli 7084 lira 32 kuru~tur. 
2 _ htekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak1 parastz olarak 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler Imar Heyeti Fen Sefliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 eylul 1938 tarihine rashyan c;ar~amba giinu saat on 

birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetinde 
\'aPJlacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a~ag1da yazth te~inat ve 
Vesaiki ayni gun saat ona kadar Komisyon Reisligine tcslim etmt§ alma. 
lar1 laz1md1r. 

A - 2490 sayl11 kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
531 lira 50 kuru~luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordlincii maddesi mucibtnce eksiltmiye girmiye bir 

lbani bulunmadt,/tma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyetl Fen $efliginden mUnakasaya girme ic;in 

alacaklan vesika, 
5 - Teklif mektublan ihale gUnU saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisli~ine verilecektir. 
Posta 1le gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhtidlli olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komisyona ~elmi~ bulunmas1 laz1md1r. 
Bu i~ h akkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

]'en ~efligine miiracaat etmeleri. « 3318 • ( 5773 ) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden : 

Bu y1l Ankara Yuksek Ziraat Enstitusiiniin Ziraat , Veteriner, Fakiil
tesine k1z ve erkek, Orman Fakultesine yalmz erkek paras1z yabh, pa
rah yat1h ve yatis1z talebe almacakt1r. Enstituye yaz1labilmek i~in a§agt. 
daki ~artlara uymak gerektir. 

1 - Turk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihamn1 vere. 
rek bakaloryasm1 yapmi§ veya lise olgunluk diplomas1m alml§ bulunmak 
laz1mdir, 

2 - istanbul Universitesinin Fen Fakultesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve Fen F akultesinde 
muvaffak olrnu~l~rsa orad.a okuduklan somesterlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner Ziraat ve Orman Fakultesinin liGiincii somestrlerine ahmr
lar. Ancak Veteriner Fakultesine girenlerin bu fakultenin birinci ve ikinci 
somestresinde okunan anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat 
Fakiiltesine girenlerin ziraat stajm1 yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin ya~1 17 den a~ag1 ve 25 ten yukan 
alamaz. Nihari talebe yiiksek ya& kaydma bagh degildir. 

4 - Paras1z yatlh talebeden beden kabiliyeti ve sa~lamhklart hakkm
da tam te§ekkullii bir basta evi kurulunun raporu laz1md1r. 

5 - Enstitiiye yazllan talebe iki ay ic;inde yeniden sa~hk ve saglamhk 
muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin luzum gosterdigi beden kabiliyetini 
gosterrniyenlerin Enstitiiden ili~igi kesilir. 

6 - Ziraat F:akultesine girecek talebe Ankara& Orman Qiftliginde 
staj gormege mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutula
cakbr. Stajdan sonra talebenin enstitiide nazari derslere devam edebilmesi 
i~in yapllacak bu ameliyat imtihanmda muvaffak olmas1 §artbr. 

Staj miiddetince talebeye 30 lira ayhk verilir. Ve yatacak yer paras1z 
olarak ~lftlikte saglamr. c Stajyer talebenin yemesi ve i~mesi de Enstitude 
sagland1g1 takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. ,. 

7 - Paras1z yat1h talebesinden staj veya akuma devresi i~inde her ne 
suretle olursa alsun kend.iliginden stajm1 veya tahsilini b1rakanlardan veya 
cezaen ~1kanlanlardan Hiikumetc;e yap1lan masraflan Odeyecekleri hakktn
da verilecek niimuneye gore noterlikten tasdikli bir kefaletname alm1r. 

8 - Enstituye girmek istiyenler yukanda yaz1h rapordan ba~ka lise ve 
algunluk diplamastm veya tasdikli suretlerini, nufus kag1dm1, polis veya 
uraylardan alacaklan uzgidim kag1d1m, orta mekteb ve liselerde gormu~ 
olduklan suel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri ili~tirilerek el yazlla
rile yazacaklan pullu bir dilek~e ile ve 6 tane fotografile birlikte dogruca 
Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisu Rcktorliigune ba~ vururlar. 

Talibler d.i lek~elerinde hangi fakulteye kaydolunmak istediklerini bil
dirmeli ve ~ift~i veya arazt veya orman veya hayvan yeti~tirme veya 
zirai san'atlarla alakah bir aile ~ocugu bulunup bulunmadtgml da bil • 
dirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulu daire.~inde pullanmam1~ olan ve 8 inci mad· 
dede yaz1h kag1dlarm ili§ik olmafhg1 dilekc;eler gelmemi§ say1hr. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yaz1h vesikalarla vaktinde baf? 
vuranlar arasmdan pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolund.a.n olanlar 
veya ~iftc;i c;ocugu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile 
alakah yer ve tesisat sahibi veya sahibitin GOcugu olanlar tercih alunur. 
Edebiyat kqlundan yalmz pek iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve ba~ vurma tarihine gore sec;ilirler. 

11 - Z1rai staj ve tahsil miiddetince akutulan yabanc1 dil, almanca 
ve ingilizcedir. Fakultelerden mezun olan talebeye ziraat muhendisi, ve
teriner hekim, o;rman miihendisi unvanlan verilir. 

Talebe meslek imtihamna girmezden evvel yukanda yaz1lan yabanc1 
dillerd.en imtihan edilir. Bu imtihanda iyi der ecede muvaffak olmak ~arttlr. 

1, 2. 3 Unculukle mezun olan talebeye miikafaten Avrupada bir tetkik 
seyahati yaptmhr. 

12 - Ziraat Fakultesine 40, Veteriner Fakiiltesine 40 ve Orman Fa
kiiltesine 40 azami talebe ahnacaktlr. 

13 - Cevab istiyenler aynca pul gondermelidirler. 
14 - Ba~vurma zamam 22 agustos 938 den eylulUn 30 uncu gunu 

ak~amma kadard1r. Bundan sonraki ba§vurmalar kabul edilmez. 
c3247• ( 5677) 

Orman Koruma Gene} Komutanbgtndan : 
1 - Orman Koruma Gene! Komutanhk talimgah1 ic;in tahsis edilen 

Z · · nburnundaki binalardan birinin iki defa yaptlacak klsa ilanla pazar
hkl- ihalesi 7 eylul 938 Gar~amba giinii saat onda i stanbul Galata Top
~ular caddesi 176 numaradaki Orman Koruma imbar binasmda icra ed.i-
lecektir. -

2 ---- Muvakkat teminah 691 lira 14 kurw~tur. Muhammen ke§if be
deli c 9215 ,. lira c 15 ,. kuru§tur. 

3 - ~ususi ve fenni ~artnameleri hergiin Komisyonda goriilebilir. 
. • 4 - Isteklilerin ihale gun ve saatinde mezkur Komisyona gelmeleri 
1l•an olunur. ( 6010) 

DiKKAT 
Diinkii niisham1zda yukanki ilan yanh~ ne~redilmi~ oldugundan bu giin 

dogru olarak ilan olundn. 

~anakkale Jandarma Mektebleri 
SatJnalma Komisyonundan : 

Muvakket 
Miktan Tutan teminah 

Kilo L. K. L. K. 
Cinsi thale giinu S aati Sekll 

S1g1r eti 101800 28504.00 2137.80 9/9/938 Cum a 15 te Kapab 
1 - f;anakkalede Birinci Jandarma alayma bagh 2. 3 iincil Jandarma 

taburlar1 c 3. 9. say1h Jandarma okullarmm,. 1 eylul 938 giinlemecinden 31 
agustos 939 sanuna kadar bir yllhk ihtiyact bulunan yukartda yazth bir ka· 
lem erzakm hizalarmda gosterilen giinleme~ -ve giinlerde 1 J andarma A1ay1 
Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yaptlacakt1r. 

2. - Teminat ve teklif mektublan ihale gUnU saat c 14 a e kadar 
K omisyona teslim edilrni~ bulunacakhr. 

3 - Sartnameler parastz olarak Kamisyonda goriilebilir. ( 5729 )' 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Be~inci ke§ide : 11 EYL'OL 938 dedir, 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr 
Bundan ba~ka : 15.000. 12.000, 10.000 Uraltk fkramfyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) llrahk fki aded m\lkMat vardlr. 
Sjmdiye kadar binlerce ki&iyt zengin eden bu plyangoya 

1~tirak etmek suretile siz de talihtnfzi &neyiniz. 

Dahiliye V ekaletinden : 
Yalva~ kasabasmm meskun ve gayrimeskun c 220,. hektar olmak iizere 

bali hazlr haritalarmm ahml i§i a§agldaki §artlar dahilinde toptan aotiirii 
alarak eksiltmiye Cikanlm1~br. 1 

1 - bin muhammen bed.eli 5000 liradtr. l 
2 - istekliler bu i~e aid .~artname, proje vesair evralo paras1z olarak: 

Dahiliye VekAleti Belediyeler Imar Heyeti Fen $efli~nden alabillrler. 
3 - Eksiltme 21 eylul 938 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat on 

birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler tniar ~eyetince 
yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye ~irebilmek i~in isteklilerin a§agJda yazth t eminat va 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ alma.. 
lan laz1md1r. 

A - 2490 sayl11 kanunun 16 ve 17 inci maddelerlne uygun 
375 lirahk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince ekslltmiye girmiye bir 

mani bulunmadigma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefli~inden munakasaya girme i~in 

alaca klan vesika, 
5 - Teklif mektublan ihale gi.inu saat ana kadar makbuz mukabil§,n. 

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhUdlil olmas1 ve 

nih a yet bu sa ate kadar Komisyona ,ttelmi~ bulunmast lb1mdtr. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti 

Fen Sefligine muracaat etmeleri. c 3319 ,. ( 5774 ) 

Kiitahya Vilayetinden: 
1-

2----

3-
4-

3045 lira 86 ku~u~ muhamm~en bed.elli Kii.tahya merkezi ve U~ak ka~ 
zas1 ha.stanelerl. 1lac ~e alah hbbiyeleri 16/ 9/938 cuma gUn(l n at 
10 da. 1h~le ed1lmek uzere aG1k eksiltmiye konulmu~tur. 
~ezkur 1lac ve alah. tlbbiye listelerile sartnamesinin hirer orne~i 
Ist?nbul S1hhat A ve Ic;timai Muavenet Mudlirliigune gonderilrni~tir. 
!s~_tyenler mezkur mudiriyete muracaatle ~orebilecegi gibi hergiin 
Kutahya Daimi Encumen kaleminde de gorebilirler. 
~uvakkat teminat 229 liradtr. 
~hale . K~tahya Vilayeti Daimi Encumeni huzurunda yapllacaktlr. 
I st <;kblerm mezkur giin ve saatte muvakkat teminatlarile Vilayet 
Da1mi Encumenine muracaatleri ilan olunur. ( 5933 ) 

Jandarma Genel Komutanbg1 
Sabnalma 

Ankara 
Komisyonundan: 

. . 1 ~ Gana~k.~le iandari,J:la tu~ay1 paviyonlarmda elektrik tenvfratJ 
19m D1zel ~at~ru ':'e. tef~rruatm~n ke$fi dairesinde ·aptmlmal ac1k ek • 
s1ltme usuhle 1stekhsme 1hale edllecektir. Eksiltme 5/9/938 pazartesi giinQ 
saat 10 da yaptlacaktlr. 

2 -. Ke~if bed eli 1 ~4~ lira ~0 kuru$ olan bu eksiltme ~artnamesf para
Slz Ko~ts;vondan alm~b1hr. Eks1ltmesine ~irmek fstiyenlertn yU:z: otuz lir a 
seksen 1k1 kurw~luk Ilk teminat ve ~artnamede yaz11l belgelerle birlikte 
tam vaktinde Komisyana ba§ vurmalarL c 3103 • ( e•ee ' 
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EN iYi VOL ARKADA~I 
' ; i . ~ . : ' . . . . ' . . ' R IT%-----------

y oz·· 
Oldugunu her tecriibeli 
seyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Deniz tutmastna, tren ve otobiislerde gelen ba§donmesi ve 

gonii. bnnalhlanna kar§l seyahate beraberinizde 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
Varken tsttrab 
~ekilir mi? 

Ba~, Di~ agnlart 
ve ii~Otmekten miitevellid biitun 
agrJ, stzJ, sanc1larla nezleye, ro· 

matizmaya kar§l 

NEVROZiN 
ka~elerlni ahn1z. 

icabmda gUnde 3 ka~e allnabilir 
iSMINE DIKKAT 

Taklidlerinden sakmmtz. 
Ve Nevrozin yerine ba~ka bir 

marka verenleri §iddetle 
reddediniz . .................... 

DOKTOR ~iPRUT 
CiMiye ve Ziihreviye mfitebassJSJ 

Beyoglu Yerli Mallar Pazar1 
kaqlSlnda Posta sokagt ko~esinde 
Meymenet apartimam. Tel: 43353 

TULUMB_ALAEII 

-L 

Yuksek Jazyikl.i -
Sa ntrifuj 've~ pistonltl 

~ulum1alar1· 

DERiN lUl.YVLAR, ~1N . . -
HususCdq'lma 

KAZAN !A0D1YE: 

Ve diger s1cak ... su 

T~r 

c;AMORLti_ SU1 ijc;iN 

Ma'dencilik'::valn§~af~fer~ 

T~mbaiarr.' 

lEK~R, .'SABUN,.BIRA,. ·yA · 

Ve buna mumasil maiyap

TUTumDalar( 

ZiRAATAit.MAHSU& 

Ka'bili na kilsu Tam a 

]B_ 
Tulumbarara. 

HASAN MEYVA O·z· · Almay1 U unutmaymtz. 

Piyasaya yak1n 
depo, imalithane 

yeri kirahk veya satihk aramyor. iST~~S_UL-. AN~ARA. i Z ~lR 

FiATI: 25 - 40 - 60 - 100 kuru!ftur. Bah~ekap1, Hasan deposuna miiracaat. 

Orman Koruma. Genel 
MELODIAN'S ORKESTRASI Komutanbglndan : 

~ehrimizden ge~erken k1sa bir miiddet i~in Taksim'de 1 - Orman Koruma Genel Komutanhk k1t'alar1 ihtiyac1 i~in 

l·zzET Es"l. Panorama Bah~esl·nde bin ~ift er karyolasl kapah zarf usulile ihalesi 5 eylul 938 pazartesi giinii 
f. saat on birde Ankarada Yeni~ehirde Komutanhk binasmdaki Satmalma 

Komisyonunda yapilacaktlr. 
Metjhur San'atkar 2 - Muhammen bedeli yirmi iki bin lira ve rnuvakkat teminah bin 

Z 0 Z 0 D A L M A S alti yiiz elli lirad1r. 
3 - Sartnarneler her giin paras1z olarak Komisyonda ve istanbul Ga· 

latada Topc;ular caa.desi 176 numarada Orman Koruma Ambarmda go • 

ile birlikfe BU AKSAMDAN iTiBAREN KONSERLERiNE ba~llyOr. r~le~ilir. isteklilerin ~artnamesinde yaz1h vesikalarla beraber teklif mek • 
Aynca :Amerikan §arklclsl $MILT ve 4 BESSE italy an Akrobatlan ve sair tublanm ihale saatinden bir sa at evveline kadar Komisyona vermeleri ilan 

Atrraksion numaralan gOrecek ve dinliyeceksiniz. olunur. ( 5615 ) 

~ ............... F•i•a•tl•a•rd•a .. •z•a•m_.y•o•k•tu•r•·................. ~ .............................................. .. 
REX PARAF KALEMLERi P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden : 

1 - 5000 Iiradan yukan olan alrmlard.a aranmakta olan miiteahhidlik 
vesikas1 kaldmlm1~hr. 

2 - Eksiltmiye <;1kanlrn1!l ve 3. 12/8/938 tarihlerinde Cumhuriyet ga
zetesinde ilan edilrni!l olan 250 telefon ile 16 agustos 1938 tarihinde Ulus ve 
Cumhuriyet gazetelerinde ilan edilen 1532 terazi eksiltmesinde o veslkanm 

Han olunur. 5810 ) 

~~----Ankara' da---~ 
A vrupa Oteli A~1ld1 

Po~tahane Caddesi Yeni Halarkast 

Gfunriik Muhafaza Genel Komutanbgt 
istanbul Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Gumruk muhafaza memurlar1 iGin 1135 tak1m elbisenin 23/9/938 cuma 
giinii saat 11 de kapah zarfla eksiltmesi yapilacaktir. 

2 - Tasmlanan tutan 16854 lira 75 kuru~ ve ilk teminati 1265 lirad1r. 
3 - $artname evsa£1 Komisyondad1r. Gi::iriilebilir. 
4 - isteklilerin o glin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayll1 kanunun 32 inci maddesi hiiJ,mune gore haz1rhyacaklan teklif 
mektublarm1 Galata eski ithalat Giimriigundeki Komisyona ver
meleri. ( 5977 ) 

Ceb ve yaz1haneler i~in 85 ~efjlt mfirekkebli dolma kalem ve 

otomatik kur§un kalemler, en ucuz, ve iyi cinsten 
her yerde araym•z. 

Mekteb defterleri, dosya kigat ve k1rtasiye 
~efjitleri toptan ve perakende "&tlf deposu : 

lstanbulda MarpuC(C(Ularda 31 No. 

Muhtar Kehnemuyi ve ~- Kig1t Ticarethanesi 
Da~an sipari~leri siir'atle gtmderilir. 

KOLTOR 
Ankarada ismet Pa~a K1z Enstitiisiine bagb bulunan K1z Ertik Ogret

men okulunun muhtelif ~ubelerine 1938-1939 d.ers y1b iGin talebe almacaktlr. 
Paras1z yahh, parah yatlh ve yatlSlZ olarak almacaklar imtihanla ka

~ul edileceklerinden isteklilerin gerekli malO.mah almak iizere Ank~rada 
Ismetpa~a, Adanada ismetinonii, lzmirde Cumhuriyet. Bursada Necatlbey, 
istanbulda Uskiidar, Kad1ki::iy, SelGuk K1z Enstitiilerile Beyoglu Ak~am 
K1z San'at Okulu Direktorliiklerine 6/9/938 tarihine kadar miiracaat etme. 
leri lazund1r. c 3317 ,. ( 5772 ) 

Ernsali arasmda en giizel ve §lk 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Magazalart 

T ababetin yiiziinii giildiiren ve umum doktorlarlmtz tarafmdan takdirle milyonlarca vatandata 
tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvvet, ittiha 'urubudur. Bir 'i'e sizlere hayabn biitiin zevk ve net'e
lerini tatbracak ve ya,adlginlZ miiddet~e halsizlik, yeis, tsbrab, diitiince, korkakhk, tembellik 
gostermiyecektir. 

Ziya.ret ediniz. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI tak1mlarmm zen
gin ~e§idleri her yerden iyi §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

FOSF ARSOL'u diger biitiin kuvvet ila!rlanndan aytran ba,hca hassa; devamh bir surette kan, 
kuvvet, i~jtiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta i~inde tesirini goster
mesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatm esastm tetkil eden kam, daima tazeleyip !ragalhr. 
Tath bir i,tiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzlugu, fena diitiince·leri, yor
gunlugu giderir, mide ve barsak tembelliginden dogan inktbazlan ge~irir, viicude daima genclik 
ve dinclik verir, zeka ve haflzayt parlabr, belgevtekligi ve ademi iktidarda biiyiik faydalar te • 
min eder. Velhastl insan makinesine laztm olan biitiin kuvvetleri vererek tam manasile hayatm 
zevk ve nef'elerini tatbr1r. FOSFARSOL; giinet gibidir. Girdigi yere sthhat, saadet ve net'e sa
~ar. Her eczanede bulunur. 

NEZLEMIN 
P~MUGU 

8UYUI<ADA "'ALl< !C2AN!SI 

NEzlEYI. derhal keser e~siz ve mucer
rebdir. Eczanelerde araym1z. 

Sahfb vs 8(!8muharrtrt: l'unua Nadi 
amumt neqrtyatt fdars eden Y az1 /~ten 

Mfld'Uril: Hikmet Miinil Vlgen 

Cumhurt11et matbaasa 

ASKANIA Sehlm olcme aletlerlle yap1fabiJen 

6 nevi olcme ameliyesl 

.. 
~-··· 

~-..... · .... :·· ~.-······· 

D•reltlerin eraamdaki ufki mesa· 
Jelen, havai hat um11 noltt.lan 
•rtila~n1n heub1, ~apru ~re~en 
hatlann arahklannm teabit1, ze· 
m1nden, b•nalardt~n, raylndan 
have hatlt1r1na olan · me!lafelenn 
hyin1, •stemlen yerden ba,it bir 
amellye tll' yiikselt ve alfWak te· 
vett(irlii hatlar~n ve yule nakl· 
eden havai hatlann aeh1mler•n•n 
olt;Oimesl 

SARSINTILAR -- - -· 
Sarslniila~n 6fcormeSi 
zarara manl olur 

J Saramt1n1n men~ei, kuvveti ve 
istikameti. haklund a,, 

ASKANiA 
I sars1nt1 iilc;me cihatlan, ehem· 

miyetli ·i z aha t vum;ktedir. 

Muhtelif p rat i k, lihtiyac;lara 
yarayan ve aynca ' makinalar• 
dan, kamyonlardan, fabrika
lardan ve b a ~ k a binslardan 

,olan sars~ntdar~n tesbiti ic;in 
I tafsilah ve izahat. 22603 No. lu 
t:katalo{rurn uzda bulabilirsini~. 

Teklif ve Ceo 22613 kqtalo§'unu 
lutfen asteym•z. 

ekseriya TEHLIKELiDfP 

AIKANIA-WERKE AG. 
BERU.FRIEDENAU 

TOrklye mUmesalll : 
Kefflyat ve ln~aat T. A. !?· cSOOETa 
Istanbul - Galata P. K, 132l 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul ~artlar1 
Siyasal Bi~giler Okuluna L.ise mezunlan miisablka · ile ahmr. Kay1d 

ve musabaka Istanbul Yiiksek Ogretmen, Ankarada Siyasal Bilgiler okul
larmda yaprhr. Kav1d 25 agustosta ba~lar 25 eyluld~ biter ve yalmz pa~ 
zartesi ve per~embe giinleri ,nesai saatlerinde yap1hr. Milsabaka 26 eylulde 
~a!llar. Fazla .. malu~.~t almak istiyenler Ankarada Okul Direkti::irlUgune, 
Istanbulda Yuksek Ogretmen okuluna ve diger yerlerd.e Kiiltiir ve Lise 
Direkti::irliiklerine miiracaat etmelidirler. c 3493 ,. ( 6069 ) ----

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah SiNGER saatlerinin yenf 

modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ila 500 lirad1r. 

EMSALLERt Gist ON BE~ SENE GARANTiLiDtR 
Ta§rad.aki muhterem mii~terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. 
SiNGER SAAT MAGAZASI · - istanbul Eminonii 


