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imrall adas1ndan 
a11nan ilhamlar 

Sehir sokaklarznda siiriinen 
i§siz, giifsiiz vatanda§larz 
kurtarmak lfln hiikumetin 
nezareti altznda zirai te§ek
ki.iller viicude getirmek fOk 

Halayda Istik[Q[ ba,qramz Cinde umumi taarruz hazuiiQI 
Meb'uslar, ~arktn Atast Biiyiik ~efe Japonya 450 h~n ki§~lik 
biitiin Hatayhlann sonsuz minnet kuvvet tah§td etb 

faydalz olur. ve b ""}} kJ •d tt•}} <;in membalar1 fimalde ve Hankov mintakasinda 
ag I I ariDI ey1 e I er Ja.pon kuvvetlerinin hezimete ugrad•g1n1 ve harb 

~ emiyet ic;in en bi.iyi.ik k1ymetin 
~ insan oldugu §i.iphesizdir. Uzi.i:n 

Antakya 3 (a.a.} - Anadolu ajans1- h "b d Jd d ) 
nm hususi muhabiri bildiriyor: Devlet Rer·sr·nr·n mu .. hl·m nutku gemilerinin ta r1 e i igini bil iriyor ar 

Hatay devletinin ilk reisi • Tayfur i.izi.ime bakarak karard1gi gibi 
ferdler de kar§Ihkh mi.inasebetler netice
~inde tekemmiil veya tedenni ederler. 
Ileri cemiyet odur ki, kendisini te§kil 
eden ruh zirvelerinden her birini ayni 
hassasiyetle sever, ayni titiz itina ile ku
cagmda barmdmr. 

Sokmen, bugiin saat I 0.15 te Hatay 
Millet Meclisi oni.inde yemin etmi§ ve 
miiteakJben kisa bir nutuk soylemi§tir. 

Tayfur Sokmen Meclise girerken me
rasim yapilml§ ve gerek giri§inde ve ~Ikl
§mda, gerek yemin ederken ve nutkunu 
soylerken hararetli bir surette alki~lanml§" 
tJr. 

Arab ~eteleri, Suriye hududunda bir 
basarak ii~ Tiirkii oldiirdiiler 

koyii 

Turk bi.iti.inliigi.inden, Tiirk birligin
en bahsederken on yedi milyonumuzu 
eke irca etmi§ oluruz. 

- Hepimiz bir ki§iyizl 
Demek isteriz. 

Milli topluluk halinde ya§iyan insan
ar arasmda, duygu ve di.i§iince yakmhg1 
sasbr. Milleti et, kan ve sinirden yap1l· 

I§ bir varl!ga benzetecegiz. Biz teker 
eker, o varhg1 te§kil eden hiiceyreleriz. 
armagimizm ucuna dokunan bir igne 

izi nasi! miiteessir ediyorsa, ic;imizden bi
inin veya birkac;mm gec;irdigi sarsmtlyi 
a toplu olarak ayni hassasiyetle duyma· 
YIZ, 

i§te ideal cemiyetin tarifi budur. BU
iin gayretimizle bu tarife uymaga '<ah§
ak ba§hca vazifemiz olmahdu. 

*~* 

Hatay devlet reisi nutkunu miiteak1b 
locasma avdet ettikten sonra Tiirkiye 
fevkalade murahhas1 Cevad Ac;Ikahm. 
F ransa miimes~ili kolonel Kole'yi ve al
bay ~iikriiyii riyaset locsma davet ede • 
rek kendilerine iltifat etmi§ ve celsenin 
niyahetine kadar yamnda ahkoymu§tur. 

Devlet reisinin yemini 
Antakya 3 (a.a.) - Anadolu Ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay devlet reisligine intihab edilen 

T ayfur Sokmen, Meclis huzurunda §U 
suretle yemin etmi§tir: 

«Devlet reisi sifatile miistakil Hatay 
devletinin kanunlarma, cumhuriyet esas -
Ianna riayet ve bunlan miidafaa, Hatay 
vatanda§larmm saadetine sad1kane ve 
biitiin kuvvetimle mesai sarfedecegime ve 

Hatayldar, tarihi sinema binasz 

Hatay halkmm emniyetine tevecciih ede
cek her tehlikeyi kemali §iddetle men • e, 
Hataym §an ve §erefini vikaye ve ilaya 

• 

ve deruhde ettigim vazifenin icabma nef
simi hasretmekten aynlmiyacagima na -

[Arkast Sa. 'Z siltun 1 de) 
1rnrah adasmda gordiiklerimi bir ar

ada§Ima anlatiyordum. Orada iic; sene
enberi yap1lan tecriibelerden, memnun 
ici ve istikbal ic;in iimid dolu neticeler 
Inini§h. Almlannda katil damgas1 ta§l" 
an yiizlerce adamJ, yarm miispet vatan-
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a lar olarak tekrar kazanacagimiza 
anmJ§hk. 
Arkada§Jm itiraz etti: 

~<- Mahkmnlann, anlathgm §ekilde bir 
Yat gec;irmeleri dogru degil, dedi. On-
r, her§eyden evvel, cliriim diye ilan et
irniz fiilleri i§lemi§ kimselerdir. Ceza, 

ahkumlara kar§I tedib vas1tas1 oldugu 
bi, heniiz hapisaneye girmemi§ vatan
§lar i~in de daimi bir tenbih yaftas1d1r. 

&er kanunun pen'<esine dii§en katiller, 
§anda ge~iremedikleri rahat, emniyetli 

kolay bir hayata kavu§urlarsa bu, ci
Yetler iizerinde te§vik edici bir rol oy
rnaz rn1? Ben, masum bir adam olarak 
Yiirnde binbir me§akkatle tarlam1 si.iriip 
rnek param1 '<Ikarmaga ugra§Irken, 
ticrirn alan bir ba§kasi nas1l olur da ben
n daha iyi hayat §artlan i~inde seneleri
doldurur? Sefalet ~amurlarile giire§en 

landa§lar bunu duyarak giicenmezler 
~» 

;Arkada§Jma, haks1z oldugunu ispat 
un: 

I - Mahkumlar orada cennet haya
a§arnJYorlar. Muayyen bir arazi par-

1 iizerinde serbest olmak, hiirriyet de
ir. Filan eaatte yatmak, filan saaae 

krnak, emir ve kumanda altmda c;ali§· 
k Ve, hepsinden miihimmi istedigini 
arnamak c;ok biiyiik bir cezad1r. 

!2 - Cumhuriyet Adliyesi, istisnas1z 
v caniyi bu gibi miiesseselerde topla
~a karar vermi§ degildir. Bir katilin 
1 cezaevlerine almabilmesi i~in profes
e! olmamasi §art! var, ya§ kay1dlan 
Ve nihayet halini Islah etmedigi tak
e adliyenin elinde daha §iddetli te
VasJtalan var. Konu§tugumuz mah
lardan ~ogu, koylerinde daha a§agi 
hayat standardma malik kimselerdi. 
'rnlerini i§lemeden evvel yerde, otmin
iizerinde yahyorlardi. Belki et yiye-

orlardl. Burada karyolada yahyorlar, 
iin Sicak yemek yiyorlar. Tarlada 
a modern vas1talarla ~ah§Iyorlar. Fa
) buna ragmen hiirriyetlerine kavu§a
arl gi.inii dortgozle beklemektedirler. 

.. Ah bir r,:1ksak, diyorlar. 
ulbiili.i altm kafese koymu§lar da 

tanun» demi§. 

- Miicrimi menfur bir §ahsiyet ad
ek Yanh§hr. 0, bir hastadir. Vaktile 
arnhlan da t1ph kalebendler gibi 
Ya c;arparlar, bir yere siirerlermi~. 
kst Vatanda~lardan baz1lan hayatla-
a:zanarniyorlar diye, rub hastas1 
zavalh mahpuslan ar,: kopekler gibi 

ndUrerneyiz. Devletin elinde bulunan 
adarna insan muamelesi yapmak, 
an cerniyet namma azami istifade im· 

« Hapisanenin ytktlmasJ 
heniiz kararla madt >> 

Adliye Vekili muhtelif mese1eleri izah etti -
~iikrii Saracoglu, curmii me,hud kanununun 

ag1r su~lara da te,milinden muhakemelerin siir'ati 

bak1mindan iyi neticeJer . abndJgiDI soy}iiyor 
Adliye V ekili 

~iikrii Saracoglu, 
diin Adliyeye gele -
rek Miiddeiumumi -
likte me§gul olmu§ 
ve baz1 tetkikatta 
bulunmu§tur. 

Agrr BUflarda 
ciirmii me1hud 

kanunu 

Ciirmiime~hud ka
nununun a~br su~la
ra te§mili meselesinc 
gelince: Bu kanu • 
nun, ag1r suc;lann a
. zalmasi iizerinde mii

V ekil; kendisile 
konu§an arkadap -
m1za, hapisanenin 
yJkilmasl ve ciirmii
me~hud kanununun 
agir su~lara te§milin
den §imdiye kadar 
al1oan neticeler hak
kmda §U beyanatta 
bulunmu~tur: 

Adliye Vekili §iikrii Saracoglu 

/ essir olup olmadig: 
hakkmda esash bir 
kanaat edinebilmek 
i<;.in tatbikat devre -
sinin biraz daha uza
masi icab eder. lie· 

«- Adliye saray1 yap1lmak iizere ha
pisane binasmm VIkilmasma te~bbiis el

memiz iizerine, binanm tarihi kiymeti bu
lundugu ileri siiri.ilmii~ ve bu hususta e
sash tetkikat yaparak bir karar verme:. 
iizere bir komisyon te~kil edilmi~ti. A
lakadar kimselerden miite~ekkil alan bu 
komisyonun tetkikatma ve verdigi karara 
aid dosyalar Vekalete gonderilmi~tir. An
karaya gittigimde bunlan tetkik edece
gim. Liizum goriiliirse, $imdiye kadar 
yapiian tetkikat biraz daha tevsi edilebi
lir. Bununla beraber kat'i netice gecik
mivecektir. 

ride alacagimlz neticelere gore ve liizum 
goriiliirse kanunda baZI tadilat yapila
rak ihtiyac;lara daha fazla intibak1 temin 
edilebilir. 

Ciirmiime~hud kanunu, a~br sw;lara 
te~mil edilmekle behemehal agu sm;un 
bu kanun c;erc;evesi ic;inde kalmasi icab 
etmez. Baz1 suc;lar ciirmiime~hud kanu
nuna gore ele almdJgi halde tevsii tahki
kat ve saire gibi zarurl sebebler dolayi
sile bilahare bu c;erc;eveden c;1kanlarak 
umumi hiikiimlere tabi tutulabilir. 

Esasen me$hud bir suc;a dair tahkika
tm bu kanun c;erc;evesi dahilinde idare 

[Arkasz Sa. 3 siitun 6 da1 
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kanlan aramak, medeni seviyemiZm 
yiiksekligini gosteren iyi bir olc;iidiir. 

* :(. * 
Maamafih arkada§Imm ileri siirdiigii 

iddia, bize yeni bir fikir getirmesi itibarile 
bo~ degildir. 

lmrahda mahkumlar i~in kurulan 
koloniden ilham alarak, bunun serbest 
orneklerini, §ehir sokaklarmda siirumm 
i§siz gii~siiz vatanda§lan kurtarmak iizere 
rneydana getiremez miyiz ~ Vak1a Tiir· 
ki.vede i~sizlik diye bir§ey yoktur. F aka t 
ne de olsa, sefalet ~eken vatanda§larm 
sayisi her zaman iizerinde durulmaga de
ger. Biiyiik §ehirlerimizin inki§aft ilende 

bunu daha da arhracakhr. T opraga 
bagh alan insan, orayla alakasmi kesti mi 
mii~kiil vaziyetlere dii§ebiliyor. hsizlik. 
medeniyetin ve teknigin dogurdugu kro-

nik hastaliklardlr. Biiyiik §ehirlerde sefa
let t;eken insan bulunmasm, miimkiin de
gildir. Bunu dii§iinerek, muhtemel vazi
yetleri de onlemek maksadile istanbul, 
hmir gibi vilayetlerimizde, hiikumetin 
nezareti altmda zirai te§ekkiiller viicude 
getirmek ~ok faydah olur. Buralarda, i§-
i' '.almi§ vatanda§lan kabul etmek, on-

1 • • mukaveleye baghyarak metodla 
c;aL , ti -,ak, zirai te§ekkiiliin temin ed!ce
gi karlardan kendilerine hisse ay1rmak ve 
mukavelenin hitammda ellerine, kendi 
emeklerile biriktirilmi§ bir sermaye ha:m
lamak, miimkiin olm1yacak §eyler sayii
maz herhalde, 

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz i~in J 
Diyen bir millet bu gibi mevzulan in

ceden nceye dii§iinmelidir. 

!VADIR NADI 

Ataturk, htikOm~ti 
tebrik etti 

Ba~vekil, Hatay1n da 
halaskan olan. Ulu ~efe 
hiikumetin minnet ve 

§iikranlann1 arzetti 
Ankara 3 (a.a.) - Hatay mec· 

lisinin ic;tima1 mi.inasebetile Atatiirk 
ile Ba~vekil Celal Bayar arasmda 
a§ag1daki telgraflar teati edilmi~tir: 

Ba§vekil Celal Baqar 
ANKARA 

B.u giin Hatay millet ~e.clisinin 
ac;Ilm~ ve . devlet reisi intihab1 ve bu 
suretle Hatay devletinin teessi.is et
tigine Hariciyeden ve~ilen malumat 
iizerine muttali oldum. · 

Cumhuriyet hiikumetinin bu mu
vaffakiyetini tebrik ederim . 

K.ATATURK 
'Atatiirke 

iSTANBUL 
Yiiksek sevk ve idarenizle biiyiik 

milletimizin bir hizmetinde Ulu Se
firnizin iltifat ve tebrikine nail olmak 
gibi bizim ic;in tasavvur edilebilen en 
biiyiik saadete ula§hrdigmiz Cum
huriyet hiikumetinin yiirekten gelen 
minnet ve ~iikranlanm arzeder, son
suz baghliklanmla en derin tazim
lerimin lutfen kabul buyurulmasml 
istirham ederim. 

Ba~vekil 
CELAL BAYAR 

KENDI KENDIMIZI TENKID: 

Maymun i~tahbhk 
Belediye, seyrusefer intizamtnt temin 

ir;in bir taktm tedbirler aldt idi. Mii. -
him geqid yerlerine r;iviler ~aktlmt§tt. 
Beledi1;e memurlart bunlarm bll§tnda 
arabalara ve yayalara yol gosteriyor • 
lardt. 

istanbul halkt tam rahata kavw;mak 
iizere idi ki yaptlan yenililderden vaz
ger;ildigini hayretle godiyoruz. (,;ivili 
ger;idlerin ba~tnda ne belediye memu -
ru, ne de renkli bir i~aret var. Buralara 
biriken halk, bir ejderha heybetile sal
dtran kamyonlartn onunden nastl kur
tulacagtnt §O~trtyor. Bazan da tesbih ta
neleri gibi arka arkaya gec;en insanlartn 
kar§tstnda taksiler actnacak bir hale dii
§ii:uor lar. 

Ba§tnda, yol gosteren bir memur bu
lunmadtkr;a r;ivili ger;id yerleri neye 
yarar? Belediye, sokaklart ba§tbO§ btra
kacak olduktan sonra bunlan. ne diye 
yerlere kaktt? 

Maymun i§tahltltktan kur~u1.amtya -
cak mty1z? 
•. 

.Japonlann Hankov'u zaptetmek i'<in, iki sahilinde ilerlemege 
~ah§hklan Yang~e nehri ve ge!<tigi arazi 

Hong-Kong 3 (a.a.) -Japan mili- lerdir. Bunlarm ekserisi 17.18 ya§indaki 
tari~tleri, <_;ine kar§I son te§ebbiislerini ic- genclerdir. 
ra etmek iizere takriben 45,000 ki~iden Harb cepheleri 300 kilometreden da 4 

miirekkeb 18 fuka sevk ve tah~id etmi~- [Arkast Sa. s siitun 4 del 
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Henlein Praga Hitlerin 
tekliflerini getirdi 

Hitler' in Nuremberg' de, Siidetlerin Almanya ile 
birle,mege haklarl oldugunu bildirecegi soyleniyor 

Prag 3 (a.a.) __, Henlein, Hitler'le 
yapt1g1 miilakattan sonra gece ge<; vakit 
Asch' e donmii§tiir. 

Prager Mittag gazetesine gore, Hen -
lein, Hitler'in Pra'{ hiikumetine mukabil 
tekliflerini getirmi§tir. Bu teklifler niha -
yet yannki pazar giinii ne§redilecektir. 
Hitler'in Niiremberg'de soyliyecegi 

nutuk 
Berlin 3 (a.a.} - Biiyiik Almanya 

kongresi· pazartesi giinii Nurembergde a· 
c;dacaktlr. 

Kon.gre program! spor ve ~skerl rna -
nevralardan tutun da me§'aleli merasime 
vannc1ya kadar her§eyi ihtiva etmekte -
dir. 

Kongrenin esas mevzuunu biitiin AI • 
manlann Almanya ile birle§mesi te~kil e· 
decektir. · Siidet Alman! an hakkmda da 
bunlarm. Alm.anya ile birle§mege hakhn 
olQugunun Hitler tarafmdan resmen be
yan edilmesi bekleniyor. Hatta Berlinin 
siyasi mehafili bu miinasebetle fevkalade 

[Arkasz Sa. 3 siltun 1 del 

ingiiterenin, Gek meselesi hakkmda 
kendisile rniihim temaslar yaptlgr, Po4 

lonya Hariciye N azrr1 Baron Bek 
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Ankarada dunku gUresler 
Milli takimimiz Fin 

takimtni 4-3 magliib etti 
Miisabakalar 

s1klette 
~ok ~etin oldu, 

giire~~ilerimiz 

72, 79, 87 ve 
galib geldiler 

Diin Ankarada yapdan miisabakaJarda g_alib gelen Tiirk ve Finlandiyah 
giire~~iler, sagdan sola: Goban Mehmed, Finlandiyah Pihlaymoki, lUersinli 

.Ahmed, Finlandiyah Kortela, Biiyiik Mustafa , 
(Yazu& 6 nc& aahilemizJe) 



t'arihi roman : 27 

c ve Memleket Haberle i 
Belediye intihab1 Paras1z yat111 talebe 

Yazan: M. TURHAN TAN 
Katil Maksud 

. . . 

$iyaSi J(:ni8'i 
. ·. .. . ..... , . . . .. . 

Hitler ve Henlein 

hayal Gene Prenses 
karanhk hiicreye 

tezgahlar1nda halkedip Miilhak kazalarda se~ime Miisabaka imtihan1 Nihayet diinkii celsede 
siraladig'"'I bu Tiirk perilerile baslandli!t bildirildi d.. .h t b ld konusrmya ba,IadJ , un n1 aye u u , 
neler d f Vil~yetimizin miilhak kazalarmda Be- On dort gun evvel Beyoglunda T arla-

C ekoslovakya meselesinden d 
y1 diinya sulhu, gayet bii 
tehlike ge~iriyor. C:iinkii 

partilerinden mute§ekkil olan Prag ka 
nesile Siidet Almanlan partisi kat'! 
anla§ma yapmad1klan takdirde, <;ek 
lovakyanm bol§evik niifuzu altmda ' 
lundugu ve kendisine kar§I Sovyetle 
bir ileri karakolu oldugu kanaatini be: 
yen Almanyanm mi.idahalede bulunac 

neler ve yapmtyor U ••• lediye intihabma ba~landJgi Istanbul vi- ba~mda Albnbakkal sokagmda hem~e-
Yani, ilk hamlede bu no-k-ta_YJ_d_u_·~-i.i-n ... _•m-es_i_m_i.im_k_iin degildi ve a karkune adam layetine bildirilmi$tir. Bir. iki giine ka- 625 talebenin imtihan risi Saidi tabanea ile muhtelif yerlerin -

di.i, ~u guzel kizla birle§ip Edirneden bir kere i§killenmee eski bah~_;Jvanm yaka- dar diger kazalarda da Belediye intiha- evralo V ekalete den vurarak oldiiren seyyar sebzeei ar-
bir ayak evvel !;lkmayi faydah buldu. sm1 elbet buakmazd1. Haydi -miskinli _ bma i~tirak etmek salahyetini haiz olan· navud Maksudun muhakemesine di.in A-
Bununla beraber kac;mak meselesini ..a ~inden igrenip- kafasm1 koparmasm diye- !arm listesi, duvarlara asJlacak ve bu liste- gonderildi g1rcezada devam edil mi~tir. 
kJsa miilahaza ic;inde de- mii§klil bulu- li: . Lakin onun cJhz boynunu iki par- de ismi olmiyanlar intihab komisyonlan- Saidin annesi Beyaze ile kizkarde§i 
yordu. Bunun ic;in aynca ve uzun boylu magJ arasma sJki§tlnp arkada§lanna §U na miiracaatle itirazda bulunabilecekler- Leyli meccani olarak lise ve orta- Hayriye bir vekil tayin etmilller, ayni za-

muhakkaktu. 

di.i§i.inmek, planlar kurmak zarureti var- hakikatleri de haykumaz miyd1?.. dir. mekteblerde okumak istiyen talebelerin manda mahkemeye bir de istida vermi~· 
d1• Uluorta zindandan ~1hlamazd1, yola _ y ~ni Efendi <;ok ustadlr. Omriinii MOT EF ERRI K istanbul k1z ve erkek liselerinde iera edi- lerdir. Bu istidada kendilerinin de da· 

Almanya, bol§eviklige kar§l mi.itte 
bulundugu Italy a ve J aponyaya danl 
maks1zm ve bunlardan ayn olarak yal 
kendi ba§ma, sonunda <;ekoslovakya 
ik:i miittefiginden biri olan Sovyetler 
ligile de kar§lla§masi muhtemel bul 
silahh miidahaleye karar veremez. B o 
bir mlidahaleye Fransanm da muhal 
edecegi Frans1z Ba§vekili ve Haric' 
Nazm Daladyenin son sozlerinden anl 
§Ihyor. 

girilemezdi. biraz daha uzatabilmek ic;in her i~i yapar. len miisabaka imtihanlan, diin nihayete vac1 olduklanm bilduen kadmlar, avu • 
ihtiyar, hesabmJ bu suretle yiiriitt\ik _ Dimetokada Madam Mari ile kocasmm Y edi - Sekiz Hasan Patantn ermi~tir. Bu imtihanlara i~tirak eden 625 kathk iicretinden maada ~ahsi hukuk o-

ten sonra b1y1klanm b1rakt1, gozlerini a~- keyiflerine ~1izmet ediyordu. ~imdi de tiirbesi YJiohyor talebenin imtihan evrakJ diin Maarif Ve- larak dort bin liranm hiikiim altma a lm-
bize yanasmak istiyor. Bu sakat du~u"nee- kaletine gonderilmi~tir. Evrak, Maarif mas1m istemi~lerdir. 

tl: 

- Prensesim, dedi, size hizmet etmegi 
kabul ediyorum. Lakin dii~iinelim, almaz 
m1? . 

-Hay hay, dii§iinelim. Daha dagru
sunu siz dii§iiniiniiz. ~u kadar ki hem 
prenses, hem a~lk bir klzm uzun miiddet 
bekliyemiyece~ini de unutmaym1z. Ben 
ricalarum emre ~evirmegi bilirim. Bunu 
gozoniinde tutunuz, para i~in de endi~e 
etmeyiniz. lstediginiz kadar para haw
dJr. Haydi, ugurlar olsun! 

Tiirke kulaktan a§lk k1zla Tiirkiin 
tneddalu ihtiyar -Bizans te§rifatma aykl
rJ. fakat aralarmdaki fikir birligine uygun 
dii§en bir samimiyetle- elele verip miisa
faha ettiler, gene gorii~ek iizere aynldJ
lar. ~imdi mahpus k1zla gardiyan ayni 
rnevzu iizerinde, lakin ba§ka ba~ka ~e
killerde hulya kuruyarlard1. Klz, bir HI
ZIT Bey ve bir Kara Abdurrahman ta
hayviil ediyardu. Aralannda dogup bii

diigii erkeklerin hi~birine benzemez 
bic;imde kuruntulad1g1 o bahadular i

c;in kendi dilegine, kendi i§tiyakma gore 
ler ~iziyar. adaleler koyuyor ve 

endamlar bic;iyordu. Ruh hastast alan bu 
k1z icin, ic;ine kapat:1mi§ oldugu o karan

hiicre arhk cennetten bir ko§e idi ve 
kendisi bu cennet ko§esinde alay alay 

yarat1p duruyordu. Fakat bu pe-
ler hep erkekti, hep silahbyd1 ve hep 

konu~uyorlard1. 
Gene prenses, hayal tezgahlannda 

alkedip karanhk hiicreye sualad1gl 
u Turk perilerle neler ve neler yapmt -

? Onlara -ya!vara yalvara- menlo-
elerini soyletiyo;du ve bu menktbeleri 
nlerken -giimiis ~elaleler altma dii§en 

ta~lar gibi· ruhunun y1kamp te
izlendigini seziyordu. Sonra perilerin

milll ayunlar istiyordu. Onlar hem 
etli, hem nazik insanlard1. Onun ri

sim reddetmi~rerek Tiirklere mahsus a
an kuvvet oyunlanm gene Tiirklere ya

n kudret ve mehabetle yapmaya ko-
luyorlardi. Gozleri kapah bu oyunlari 

dalan T eodosya, kalbinin ka-
~ ................ 15..... ve yerinden aynhp goklere 

.. ""·''"''~''"• zannedecek kadar heyeeana 
1yordu. 

ibtiyar Y ani, busbiitiin ba§ka §eyler 
.. . ordu. o. Tiirke kulaktan a~Ik 

zla Edirneden savu~mak i~1n ~are an
ve bu ~renin bulunmasile beraber 

rinde ac1lacak macera yolunun yo -
nm, ini§lerini; di.izlerini, ~ukurlan

giillerini, dikenlerini hesabhyardu. 
prenses bol para verecegini vadet-
0 balde bir~ok mii~kiillerin anahta• 

elde edilmi~ demekti. Para, Bizans 
kadm niifuzunun yegane 

' idi ve bpk1 kadm gibi mucizeler 
tamhyordu. Patrikler, bi.r kadm 

fncilin birc;ok ayetlerini inkar 
gibi ii<; be~ avu<; altm goriince de 

mihrablannda gerdek kurulmasma 
iisaade ediyorlardJ. Halk da, din ulu
nnm izinde yiiriiyerek para ic;in §ahsl, 

her tiirli.i mukaddesah ayak altma 
JaliiGA·•au ~kinmiyor lard I. 

~u hale gore para ile her giicliigii yen
ek miimkiindii. Y ani de bu imkam mii

zalarma temel yaparak kafas1m J§
bir okiiz arabast satm almak sureti

i§e giri§megi tasarlad1. Bu arabaya ku
ot dolduraeaku, T eodosya'y1 otlarm 

sakhyaeakh, kendisi de koylii kill-
a girip yola revan olacakh. 

Hulya buraya kadar iyi gidiyordu ve 
<;atalla~maya ba~hyordu. Arabay1 

tara fa siirecekti}.. Y ani, bu noktay1 
kla tesbit edemiyordu ve bahtm 

yar olmas1 ~artile nihayet u
tasavvur ettigi TUrk kararga

m ihti,amJ gozbebeklerinde belirir be-
rmez i<;ine bir titreme yay1hyordu. Ciin

o, Tiirklerin ~aka sevmediklerini, '"Uis· 
hareketlerden ise son derece igr~ndik-
. biliyordu. Bir okiiz arabasile o sert 

aralarma gitmek, arab.'\dan bir 
<;1kanp: «Efendim. Bu, si7e a§lkhr. 
de hayrammzun» demek, 'uphe yok 

Tiirklere tuhaf gorunrcekti. H ele 
Dimitriyos da o karaT~~hta ise bu 
1gm ba~ka ~ekil alm~st, kmn bir 

ana buak1larak kendisinill\ hesaba c;ekil
. pek muhtemeldi. ~ahte Dimitri -

Dimetokada hah<;tvan olarak 
md1g1 bir adamt ..yamnda bir klzla

\~r.v~ihwda «oriip iJkillenme-

• ~ Barbaras tiirbesinin bahqesinde bu -
It adama yanh~ kap1 ~ald1gmt ogreteliml lunan Be§ikta§ MuhaflZl Yedi - Sekiz Vekaleti Orta tedrisat umum miidiirlii- istida okunduktan sonra Maksudun 

Y ani, heybetini dii§iinmekten bile Hasan Pa§anm kabri aGilmi§, kemik - giinde hususi bir komisyon tarafmdan siir- vekili, gosterecekleri be& miidafaa §ahi
korktugu sa~:>!k yamagmm yapacag1 bu leri, Yahyaefendi dergahma nakledil - atle tetkik edilecek ve muvaffak olan ta- dinin dinlenmesini istemi~tir. 
ihtar iizerine viiz gcsterecek hadiseleri mi§ti. Diinden itibaren de tiirbenin yt- lebenin isimleri imtihana girdikleri lise- Ayni zamanda iki eelsedir konu§mak-
dii§iinmek istemeil.i. Cunkii sahte Dimit- k1lmasma ba§lanmi§tlr. lere bildirilecektir. tan imtina eden maznun Maksud da a· 
riyos'un c;elikleri mumla§hran parmaklan Kazalara ceviz fidani lmtihan kag1dlannm tetkiki ve muvaf- yaga kalkarak bu ~ahidler hakkmda iza-
sanki ensesine ya;H~m1c gibi JStJrab duyu- fak alan ta1ebelerin lise ve ortamekteb- hat vermi~ ve demi~tir ki: 

'$ gonderilecek 
yordu. 0 derecede k.i T eodosya'YJ ka - lere tevzii i~i. te~rinievvelin 15 ine kadar «- Bu ~ahidler, kanmm ii<; aydan 
c;1rmak ve a sayede -hiicuma ugramasm1, istanbul Vilayeti Ziraat miidiirliigii devam edecegi ic;in imtihanlara giren ta- fazla bir zamandanberi Saidle dii~up 

k 1 miilhak kazalara bol miktarda ceviz fi- k Jk S ya 1 1p yikllma~mJ pek muhtemel gordi.i- lebeler, bu tarihe kadar eski mekteblcrine a h~m. aidin ak~am iizerleri kanmm 
Ed dam gondermege karar verm~tir. Vi - N d 

~ii- irneden uzakla~ak mevzuunu hi- .. 1 devam •decekl•r, b1'Ja"hare Maar1"f Vel·a" _ i~anta~m a aturdugu eve giderek, ge-layetimizde fazla ceviz agact yeti§bri - ... .... ... 
Ie zihninde yasatmay1 artJk tehlikeli bu- mesine !Jah§Ilacakttr. Jetinin tayin edecegi lise ve ortamekteb- celeri de orada kald1grm <;ak iyi bilirler. 
luyordu. 0 ~~heble ve aynldtgmdan pek M l k - f d lere leyli meccani olarak nakledile~ Simdiye kadar akhm ba&lmda olmad1g1 

h · uaao ini upaat uar a · · b h d• d az sonra gene prensesin iicresme yanat- ceklerdir. Bu YJI orta tedrisat leyli ve 1c;m u ~a i Ier en bahsedememi~tim.» 
tt, kap1y1 ttkudath: tethir edilecek meccani tale be kadrosu, gec;en seneye na- Neticede he yeti hakime, ~a hid Rifat, 

- Prensesim, dedi, kulagmlZl lutfen Binicilerimizin Romada kazandtklan zaran, daha geni~ tutulmu~ ve miisabaka F ethi, Bekta~ ve F eyzinin ihzaren celb-
kap1ya verin! Mussolini kupasmm fuann devarru lerine, adresi sarih ofm1y.an diger ~a hid 

miiddetince beynelmilel fuarda te§hi - imtihanlanna i~tirak eden talebe adedi de Zekinin de su<;lu tarafmdan netirildi<;j 
Pek tath ve pek heyecanh kuruntula- 0 .nisbette fazla olmu~tur. 0 ~ 

nna benligini tamamile vermi§ olan Teo- rine miisaade edilmi!?tir. takdirde din1enmesine ve dosyada mev-
KOLTOR I C'L£R/ l...eyli meccani olarak lise ve orlamek- d 1 kAV d ·· · 1· d · dosya, muhtelif ~ekillerdeki kuvvel oyun- ~ cu ev enme ag1 I tercumes1 usu ti aire-

lanm seyre dald1gv 1 sevimli perilerinden teblerde okuyan talebeler. mektebden c;tk· sin de yapllmis olmad1gmdan bunun da 
Lise mezunlanmn yeterlik k M 'f V k"l · · · 1 · d · · d gii<;liikle aynlarak kap1ya geldi, sitemli tJ tan sanra aan e a etmm taym e· usu i.J aJresm e terciime edi1ip mahkeme~ 

bir sesle sordu: imtihanlart decegi mecburi hizmete tabi tutulacak, ye gonderilmesi ic;in Emniyet direktor • 

_ Senmisin ihtiyar, bir §ey mi soyliye- Ortamekteblerde yardtmci muallim yiiksek tahsil miiesseselerine devam et- ]iigiine iadesine karar vererek muhake-
ceksin? almak istiyen lise mezunlarmm yeter - mek istiyen talebeler, imtihan vermek su· mevi 6 evlul sal1 2iiniine ta lik etmi~tir. 

lik imtihanlart, diin finiversitede tarih, retile iiniversitede yiiksek muallim kts -- N e dii~iindiigumii arzetmek istiyo- .,.,. 
B b cografya grupundan yapllmt§hr. uni - m1na veyahud Ankarada Gazt' Terb1'ye 

rum: iz burada kc.lahm, iyisi u I f 
N versite profesar ve d~entleri tara m - enstitiisiine devam edebileceklerdir. 

- eden? dan icra edilen bu imtihan neticeleri 
- <;iinkii Ttirkler bizi bellci casus sa- eyluliin nihayetine dogru alakadarlara 

mrlar, derimizi delmege kalkl§Irlar. Kor- teblig edilecektir. 
kulu riiya gormektense · uyamk durmak Yeterlik imtihanlarmda muvaffak o
iyidir. Bu i§ten vazgec;elim, yerimizde lan lise mezunlan oniimiizdeki ders yth 
oturahm. i9inde vazife gormek iizere muhtelif 

T eodosya. gardiyanm ne sebeble ic;e- ortamekteblere tayin edileceklerdir. 

Galatasaray ]isesinde leyli meecani <>
larak okuyan talebeler, Iiseden mezun 
alur olmaz, lise. ve ortamekteblerde lisan 
muallimi olmak iizere iki sene muddetie 
Avrupaya tahsile ~onderilecelderdir. 

Esnaf ~ocuklar1 ri ginneyip de kap1dan konu~tugunu an- Yard1mct muallimlerin miihim bir 
Iadt. Eger ihtiyar. bu umulm1yan kararmt k1sm1 1 ~ark vilayetlerimizde muallimsiz 
is;eriye girip de soylese, kendisinden §iip- o1an ortamekteblerle <;lfte tedrisat ya - .. ,.,.., 

pan dar kadrolu ortamekteblere gon - 8 . I .k d t k·l" b 
he yoki ki mufas~al bir d.,.yak yiyec~~ti. derilecelilerdir. · • • Ir e~J yar 1m e, 1 a 
Kahn kap1, onun hak kazand1g1 dayagm 
ahlmasma engel oluyordu. Lakin Teo- CEMIYETLEI!DE himaye tedbirleri ahyor 
dosya, hiddetini ve kuvvetini hissettirmek 
yolunu gene buldu, hu~m hu~m hayk1r
d1: 

- Ben boyle munasebetsizlige ta -
hammiil edeme..n. Anhyormusun gardi • 
yan, anhyorm·.Jsun ihtiyar, anhyormusun 
mel'un? Ben "'"'liinasebetsizlige tahammiil 
edemem. y a soziinde durursun, beni ka
~lTlTSID, yahud -bahama haber gonderi • 
rim, seni kale kap1sma astmnm. 

Agz1 bir kan§ ac;1k kalan Y ani, ahk 
ahk sordu: 

- Beni ashrir mismtz. sebeb ~ 
- Bana ~niil verdigini soyliyen sen· 

sin, beni ka<;Irmak istiyen sensin. Bu edeb
sizlikler as1lman i~in kafi degil mi? 

fhtiyar gardiyanm §a§kmhgt son de
receye geldi, sekiz dokuz istavroz c;tkar· 
d1ktan sonra kekeledi: 

- Bu nas1l soz prensesim?.. Size ka<;~ 
mayt ben mi teklif ettim? Tiirklere gO
nUl Verip ZlVanadan t;Ikmayt ben mi og• 
rettim? Yiireginize elinizi koyun da oy
le konu~un. Benim gibi yersiz, yurdsuz; 
donsuz, gC>mleksiz bir ihtiyara nastl ki
yarsmJZ? 

Eanaf cemiyetlerinin heyeti 
umumiyeleri 

Esnaf cemiyetleri hiikmi §ahsiyetleri
nin de Halk Partisine baghhklarm1 te • 
yid etmek iizere nizamnamelerine ilave 
edilen maddeler ic;in yapbklan i~tima
lar, bu aym yedisinde nihayetlenecek • 
tir. Yarm ~i~ek~iler ve c;ar~amba gilnii 
de terziler cemiyetlerinin toplantllan 
yaptlacakttr. 

Biitiin heyeti umumiyelerin ikmalin
den sonra esnafm bu yiirekten gelen ka
rarlan Parti Genel Sekreterligine bildi
rilecektir. Dilek. Parti grupunda bu 
dilek kabul edildikten sonra Partinin 
esnaf cemiyetlerile rab1tasm1 daha ka· 
vile~tirmek ic;in mevcud teskilatm tak
viye edilece~i anlalplmaktadir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yugoslavyah bir kafile 
tehrimizde 

Yugaslavya ~imendifercilerinden 16 
ki!jilik bir kafile ~ehrimize gelmi~, §eh
rin tema§aya deger mahallerini gezme
ge 2£l§lamt~lardtr. 

MALIYEDE 

Esnaf cemiyetleri birle~ik merkezi, Ti
caret Odas1 esnaf ~ubesinin de i~tirakile 
esnaf c;oeuklanmn tam s1hhatli hirer va· 

tanda~ olarak yati~tirilmeleri hususi!e 
yakmdan me§gul olmaga karar vermi§• 
\ 
hr. 

Esnaf c;ocuklan, esnaf hastanesinde u· 
mumiyetle muayeneye tabi tutulacak ve 
hastahkh olanlar daiml bir mii~ahede al

tma almarak s1hhatlerinin diizeltilmesine 

~h~Ilacakllr. Bundan maada oniimiizde
ki yaz, biitiin esnaf ~;ocuklarm1 i~tirak e
decegi bir a~1k hava kamp1 kurulmasma 

karar verilmi~tir. Bu kampm idaresi ic;in 
Maarif Vekaletinden miitehasslS ogret
menler istenecektir. 

Bu ders senesi ba~inda fakir esnaf ~o
cuklarmm biitiin ders levaztmah birle§ik 
yard1m te~kilatmdan tedarik edilecegi gi
bi iki ilkmekteb, iki ortamekteb, iki lise 
ve iki yiiksek tahsil c;a~bnda bulunan se
kiz fakir esnaf ~ocugu da imtihanla sec;i
lerek birle~ik yard1m te~kilatmm himayesi 
altma almacak ve tahsillerine devamlari 
temin olunacakhr. 

$EHIR ISLER/ 

Eminonii meydan1nda ytkt
Iacak binalar 

Eminoniinde Valide h anmm bulun -
dugu adadaki al tl diikkanm istimlak 
muamelesi biterek y1k1lma ~i miiteah
hide ihale olunmu~tu. Bunlardan Ba • 
hkpazan caddesine tesadiif eden iki t a
nesi d iinden it ibaren y1kilmaga ba§lan
IDI§tlr. Geri kalan dort tanesi de bir iki 
giine kadar y-IloJ acak ve nihayet bir ay 
zarfmda bunlarm da molozlan kaldml
mis olacakt1r. 

Gerek Valide hanmm bulundugu a
dada ve gerekse Eminonii meydanm -
daki yikJlacak olan diger adalarda is -
timlak muamelesi bit en daha bir~ok 
diikkan vard1r. Fakat heniiz bunlann 
ic;indeki kiractlar Glkmamt~tir. Q1kanl -
malart ic;in !Jalt§tlmaktadtr. Qtkmak hu
susunda yap1lan t ebligata riayet etmi • 
yenler de icra vas1tasile ~Ikanlacakttr. 
Meydanm miimkiin oldugu kadar siir
atle a~IlmPc;ma c;ah§tlmaktadtr, 

ADLIYEDE 

Azili luratz 
Ankarada muhtelif sirkatlerden 12 

seneye mahkfun olan 50 ya§larmda ih
samn rr:ahk<lmiyeti, ilerlemi§ frengi 
masab1 oldugu ic;in tecil edilmi§ti. 

ihsan, bir miiddet evvel bu tecilden 
istifade ederek istanbula gelmi§ ve 
muhtelif semtlerde htrstzh k yapmt§br. 
Bilhassa Galata, Be§ikta~. Alemdar, 
Kumkap1 ve Beyaz1d semtlerinde c;ah
§an ihsan, iic;iincii sulh cezada diin tev
kif edilmi~tir. 

Miiddeiumumilikte verdigi ifadede 
ihsan, biitiin suc;lann1 inkar etmek iste
mi§se de elde mevcud delail, bu" azth 
htrsJZin tevkifine fazlasile kafi gelmi§
tir. 

Mumaileyh, Fransa, taahhiidlerini 
etmedigi takdirde biiyiik devlet stfatJ 
dan istifa eylemesi icab eyledigini soy! 
mi§, kendisinin bu §tkb kabul etmem 
karar verdigini de ilave etmi§tir. <;ek 
lavakyaya taarruz edeeek alan Alma 
yaya kar§l Sovyetler Birligi ile Frans 
mn harbe miidahale etmelerine kar§I 
ponyanm Asyadan Sovyetier B irli" 
hiicum ederek A lmanyaya yard1m ed 
eegi ve italyamn da Fransaya kar§l ha 
kette bulunarak A lmanyay1 yalmzba~ 
§arkta ve garbda iki cephe iiz~re harb 
mek mecburiyetinden kurtarmaga ~ah 
cagt ~iiphesizdir. 

<;ekoslovakya meselesi laakal be§ 
yiik devletle bir kii~uk devletin i~ti 
edeeegi bi.iyiik bir harb d oguraeak 
mektir. Bundan dolaytdlr ki bu mes 
biitiin diinya sulhunu tehlikede b1ra 
maktadtr. 

Gene bundan dolayidir ki yeni 
dunya harbinden son derecede ~eki . 
lngiltere biitiin gayret ve niifuzunu sar 
derek Cekoslovakya meselesini bir tar 
tan SUdet A lmanlarmt ve bunlann ar 
smda bulunan biiyiik Almanyayt me 
nun ve tatmin edecek ve diger taraf 
bir~ok milliyetlerden te§kil edilmek s 
retile dogu~tan hatah olan <;ekoslova 
devletinin varhgmdan kurtanlabile 
§eyleri muhafaza etmege c;ah~1yor. Bi 
yette 1ngi1tere hiikumeti kendi bita 
bir devlet adamm1 mutavass1t ve bir n 
hakem s1fatile <;ekoslovakyaya gonde 
mek suretile <;ek partileri ve bunla 
hiikumetile Si.idet Almanlarmm aras 
bulabilecegini iimid etmi~ti. 

Bu vaz.ifeyi iizerine alan Lord Run 
man aylarca ~ah~hgt halde ne Cek p 
tileri hi.ikfunetinden esash mi.isaade 
alabilmi§, ne de Siidet Almanlan par 
sini toplu ve tam miilkl muhtariyet da" 
smdan vazgec;irebilmi§tir. Prag hiikurtl 
damla damla miisaadelerde bulunmu§t 
En son teklif ettigi miisaade Almanlar 
ya§ad1klan yerlerde kanlon usuliin 
tatbikld1r. 

Bu usule gore Siidet Almanlannm Y 
§ad1klan yerler bir ~ok hntonlara ,ay 
lacak ve her nahiyede yerli halk Aim~' 
lara idari ve i~timai i§lerde mahdud 
muhtariyet verileeektir. Siidet Alman! 
ise ii!; buc;uk milyon Almandan i.i~ mih' 
nunun A lmanya hududunda toplu olar 
ya~ad1g1 SUdet havalisine toplu bir mtJ 
tariyet verilmesinde 1srar etmi§lerdir. 

T eodasya, demir kap1y1 yumrukhya
rak deli bir tehevviirle giirledi: 

- ~unu, bunu bilmem. Y a beni Tiirk
lere gotiiriirsiin, yahud ba§mdan vazge
c;ersin, benim gibi bir prenses, senin gibi 

o~ ayhk maatlar 
Miitekaid, eytam ve eramil maa§ • 

lanm dogrudan dogruya MalmUdiirliik
lerinden alanlara yanndan itibaren tev
ziat yap1lacaktir. 

Bu vaziyet kar~ISinda Lord Runci 
man meseleyi dahili bir i§ olmaktan 1(1 

kanp beynelmilel sahaya dokmii~tiir. f 
giliz Lordu, Siidet ~lmanlan parti5i I 
deri Henlein'i dagrudan dogruya H it 
ler'in nezdine gondermi~ ve Cek hi.ikit 

· Gemlik, bir orta mekteb istiyor ) ~etile yap1laeak anla§manm esaslan ut 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nde evvd~ i~~~n b~ karara gdmde• 

pespayelerin eglencesi olamaz. 
y ani, giiriiltiiniin obur hiicrelerden 

i~itilmesi en~i§es1le hemen uzakla§h, ken· 
di ko~esine c.: ~kildi, bJy1klanm di§lerine 
alarak kotii kotii dii,unmege koyuldu. h
t~ yetmi1 ya§IDl a§t;ktan sonra kadm tu
zagma tutuluyordu. 0 giine kadar mal 
sahibi olmami~h; para sahibi olmamJ§tl, 
hatta temiz bir gomlek sahibi olmaml§h 
ve uzun bir Cimiir, yan ac;, yan ~tplak, 
biitiin Bizans iilkesini dola~mi§h. Bu yok
sulluk, bu derbederlik ic;inde tek bir in
§irah ve tek bir tesdli vesilesi ta~1yardu: 
Kadm agma girmemi§ olmak! ~imdi 
bu biricik teselli naktas1 da hayatmdan 
siliniyordu ve kendi ayagile kadm kapa
mna girmi§ bulunuyordu . 

CArkast varl 

Pencereden diittii, oldii 
Fatihte, Karagiimriikte oturan 12 

ya~larmda Sabri, evvelki giin, evinin 
penceresinden sokaga bakarken birden-

bire muvaze'nesini kaybederek dii§mii§ 
ve ag1r surette yaralanml§br. Yarah ~o
cuk, kaldmldtgt ~i§li <;ocuk hastane -
sinde olmii§tiir. Cesedin defnine izin 
verilmi§tir. 

-···_. 
Odun YJgtnt alttnda kalan 

~ocuklar 
Diin sabah Halicde bir ~ocugun der

hal olmesi ve diger bir ~acugun da aglr 
surette yaralanmasile neticelenen feci 
bir kaza olmu§tur. 

12 ya§mda Cahidle 10 ya§tnda Ya~ar, 
dUn sabah erkenden, Unkapanmda Tah
tabo~ iskelesine gelmi§ler, ve birlikte 
avlanmaga ba§lami§lardtr. Bu Strada, 
heniiz anla~llam1yan bir sebebden dola
yi, civardaki Parsih Kiirk~iyana aid bir 
odun )'lgtnt y1k1lmt§ ve iki c;ocuk enkaz 
altmda kalarak a~Ir surette yaralan -
m1strr. Bunlardan Cahid, olmii§, oteki 
de Beyaglu hastanesine kaldmlmi§bi", 

Bir loz ag1r yaralandt 
~ofor Muzafferin idaresindeki 2844 

numarah otomobil, evvelki gUn, Suadi
yede <;atalge§me mevkiinden gec;erken, 
Bagdad caddesinde 164 numarah evde 
oturan 18 ya§larmda Fatma Vicdan is
minde bir ktza c;arparak ag1r surette 
yaralami§ ve bir kolunun k1nlmasma 
sebebiyet vermi§tir. Yarah, Haydarpa· 
§a Niimune hastanesine kaldmlm1~, 

suc;lu yakalanmt~hr. 

ni istemi~tir. Bu suretle c;ok geni~lefll 
olan meselenin halli bir derece daha ~ 
layla§mJ~hr. 

Maharrem 

Dort eroinci yakalandt 
Emniyet ikinci §Ube k ac;akc;thk ~ll 

besi memurlan, gene dart beyaz ze~ 
kac;ak!JIStnl yakahyarak Adliyeye tesl}: 
etmi§lerdir . 

Eminoniinde Arab Sabri ve Yakat' 
isminde iki ~ahsm eroin ahp satttkl!l 
haber almmt~. ve evvelki giin, ciirttl 
me§hud yapilml§tlr. Bunl11rdan N 9 

Sabri, yakalanacagm1 anlaymca yan1 

da bulunan ik i paket er oini atarak 5(. 
vu§mak istemi~tir. D iger taraftan, !0 
tarctl arda ~iiphe iizerine yakala115 

Mustafa aglu Rifatm iizerinde iki pal:~ 
ve Beyo'!lunda oturan sab1kablardan 

Gemliklilerin orta mekteb i~in hazxrladlldan bina rabac1 Hikmetin iizerinde de b ir mikt~ 
G l 'k (H eroin bulunarak ml1sader e edilmisti;,;.; 

em 1 usus!) - Burada bir orta - recektir. 
mektebin ag1lmasma c;ok ihtiyac vardtr. Gonderdigim resim, artamekteb u;m C h .. t 
0 kadar ki, bu mektebde okuyacak c;o- haz1rlanmt~ alan muntazam binay1 U m U r I Y e ~ 
cuklarm velileri kimya ve ders levaz1- gostermektedir. Bu m ektebin arka ta ~ NUsha!'>J 5 kurustur. 
mm1 t em in ve tedarikini iizerlerine a- rafmda geni~ bahresi de vardt.r. Ab { Til •·· H 1 . ~ one fera'lt'l ·. r,.Jye ar c hyorlar. Iznik ve Orhangazi gibi yakm Bu y1l, ortamektebin hi9 olmazsa ilk 'l tetn tetn 
kazalarm ~ocuklan da m erkezi vaziyet- s1mfm muallimlerin in gonder ilmesi ve Sene1ik 1400 Kr. 27t10 f<t• 
te bulunan Gemlik ortamektebinden is- bunun bir an evvel ac;1lmasi ic;in yiik ·t Alb ayhk 750 • 1450 
tifade edecekleri i~in bu mektebin a~1l- sek makamlardan da ricada bulunul • 0( ayhk 400 • 800 • 
mas1, civar kazalar halkm1 da sevindi - mu§tur. Blr •:vhk 150 • Yoktur 



SON .· HA B ·E R .L B ·R . ' 

Atatiirk ile iran 
Sehinsah1 
' ' 

aras1nda 

Yahudi meselesi : 1 

Diinyada nerelerde ve 
ne kadar Y ahudi var? 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Hatay devleti ----
Henlein Praga Hitlerin 

tekliflerini getirdi 
Iii tier' in Nuremberg' de, Siidetlerin Almanya ile 
birle.mege haklari oldugunu bildirecegi soyleniyor 

Transiran hatb dolavisile Avrupada mevcud dokuz kiisur mil yon Y ahu
Polonyada bulunuyor 

ll.-JI atayda maddeten ku~_;uk, fakat 
u--1J manevi varhg1 buyuk bir Ti.irk 

devleti kuruidu. Hataym rna· 
nevi varhg1 biiyuktiir; c;iinkii, 20 yildir 
devam eden ~etin bir mi.icadeleye tag
men kayboimiyan ve kendini muhafaza 
eden bir varhk, biiyukiugiinii ispat etmi§ 
demektir. [Bastaratt 1 tnct sahttecteJ cek yegane tedbir ve ~,;aredir. 

tniihim sozlerin soyleneceg: kanaatinde - Paris 3 (a.a.) - Ordr gazetesi, <;e-
dir. koslovakyada yap1lmas1 muhtemel bir 

Bir kongre mi toplamyor? plebisitten bahsederek diyor ki: 
Paris 3 {Hususi) - Son dakikada «Bircok F ransizlarla Amerikahlarm 

ahnan haberlere gore, Nuremberg kon- bu tuzaga du~miyeceklerine inanmak is
&resi munasebetile, Cekoslovakya mese- meyiz. Plebisit usulu, pancermani~m: 
lesinin halli ic;in 1ngiltere, Fransa ve AI- mukavemet eden biitiin devletleri berha
rnanya arasmda bir konferans akdedile· va etmege yanyacak bir ~ydir ve hie 
cektir. kimse, bu usuli.in gunun birinde Alsas· 

Berlindeki ingiliz buyiikekisi Si. Nc- Loren' e tatbik edilmiyecegi hakkmda bi
vil Henderson ile Frans1z biiyukelc;isi ze teminat veremez. Pancermanizm, dai
Fransuva Ponse Nuremberg'e davet edil- rna p]ebisit sayesinde muvaffak olmak ta
rni&lerdir. Salahiyettar mehafilde temin lihine mazhar olmu§tur. Ciinku vurmaga 
edildigine gore, ingiliz ve Frans1z diplo- hamlanmi~ bir kuvvet tehdidini savur • 
ll'latlan bu vesile ile Cekoslovak meselesi makta, mukavemete mecal bJrakm1yacak 
hakkmda Alman ricalile muzakerelerde §ekilde hareket etmektedir ve Almanya 
bulunacaklardu. bu tehdidin adeta monopoliine sahibdir.» 
Ribbentrop - Sir Nevil Henderson Ovr gazetesi yaz1yor: 

miilakatt «Biitiin i~itilen sozler, ittihaz edilmi§ 
Londra 3 (Hususi) - Berlinden bil- olan esasb kararlan gizlemekten balika 

dirildi~ine gore, ingiliz biiyukelc;isi Sir bir lieyi istihdaf etmemektedir. Bu karar
Nevil Henderson Alman Hariciye Ne· Iar, Fuhrer'in Nuremberg'te soyliyece • 
Zaretine davet edilerek F on Ribbentrop gi program mahiyetindeki rwtuktan evvel 
ile goru~mulitiir. M. Henderson Cekos· ve hatta belki de eylul aymm sonuna ka
lovak meselesi hakkmda !ngiliz kabine· dar iha edilmiyecektir: Almanyanm Ren 
sinin kararlan hakkmda izahat vermilitir. nehri boyunda halen yapmakta oldugu is
F on Ribbentrop bu mi.ilakattan sonra tihkamlar, ancak bu tarihte itmam edil
Berhtesgaden'e giderek Hitler'e miilaki mi§ olacakhr.» 
olmu~tur. Prag'da miizakereler 

Henderson per~mbe ak~am1 Berlinde- Prag 3 (Hususl) - Cumhurreisi 
ki Amerikan elcisi ile de goru~mu&tur. Doktor Bene~ saat 18 de Lord Runci -
lngiltere • Polonya miizakereleri man'I saraymda kabul ederek bir saat 

Londra 3 (a.a.) - Polonyamn mer· si.iren bir miilakatta bulunmu~tur. 
kezi Avrupaya aid meselelerinin halli Ba~vekil Hodza bugiin Siidet Alman· 
hllsusunda te~riki mesaide bulunmasma Ian murahhas heyeti reisi meb'us Doktor 
rni.iteallik olan ve evvelki giin Lord Ha- Kunt'u kabul etmi§tir. B§vekil bilahare 
lifaks ile Polonya maslahatgiizan ara • Frans1z elc;isi Basil Nevton'la bir miila • 
Sir.daki mi.ikalemeye mevzu te§kil etmi§ katta bulunmu§tur. 
bulunan meselenin Cenevrede Bek ile in- Benef beyanatta bulunacak 
giliz murahhaslan arasmda tekrar mevzu- Prag 3 (a.a.) - Bugi.in ne§rolunan 
ubahs edilecegi zannolunmaktadir. lngi· yan resmi bir tebligde, Reisicumhur Be
liz teklifleri, Var~ova' da miisaid bir su- ne~'in bir ka<; gune kadar ekalliyetler me
rette kar~Ilanmi$ olup Cenevre miizake- selesi hakkmda beyanatta bulunacagi 
l'~lerinin tekrar ba$hyacag1 hakkmda U- tasrih edilmektedir. Bu beyanatm kat'i 
tnidler beslenmektedir. tarihi heniiz tesbit edilmemi§se de metnin 

Naziler plebisit i•tiyorla,r . ana hatlar1 hazulanmi§tir. Bu metin na • 
Paris 3 - Ber]inde verilen ha- zular meclisi tarafmdan tetkik olunacak

erlere gore, Henlein'in ziyaretinden tlr. 
sonra tebelliir eden noktainazarlara gO. Bene~'in bu beyanah ~koslovakya 
~ nasyonal sosyalist mehafilde, Cekos- meselesinin iki merhalede hallini derpi§ 
l~vakyada bir plebisit yap1lmas1 fikri in- etmektedir. Birinci merhalede ilitilafm 
l~af etmektedir. Bu mahfillere gore, prensip itibarile, ikinci merhalede .de sa

t>lebisit, sulhu korumak ic;in kullamlabile- rih bir urogram tatbik olunacaktu. 
'""""""""'"""""'""'""""''""llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllouuuuuuuuouuuou .... -

Selanik itilaf1 

italya; Bulgaristana 
Verilen hulruku tantdt 

Alman manevralar1 

Ren 
~ok 

mtntakasmda bir 
k1t' alar topland1 

telgraflar teati edildi 
Ankara 3 {a.a.) - Trans 1ranien 

ha thmn kii§ad1 miinasebetiie Atatiirk 
ile R1za Sahi Pehlevi arasmda a~agida
ki tebrik telgraflan teati olunmu§tur: 

Majeste R1za ~ah Pehlevl 
,;;ehin§ah1 !ran 

TAHRAN 
Trans fran demiryolunun ac;Ilma me

rasimim buy:.i.k bir sevincle ogrendirn. 
Karde§ millet ;~i;, refah ve saadet kayna· 
g! olan verici ve kudretli idarelerinin bu 
buyiik ese~i yalmz zah biraderaneleri ic;in 
de~il. kendilerine kar§l candan rabitlar
la bagh olan benim ic;in de bir iftihar 
mevzuudur. Bu yiiksek eseri Turk ve 
iran milletlerini birbirine baghyan ideal
de yeni bir kazanc addeder ve zatJ hi.i
mayunlanna '!n samiml ve en hararetli 
tebrik ve temennilerimi sunanm. 

K. Atatiirk 
Ekselans Ataturk 

Tiirkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Trans lranien'in ikmali munasebetile 
ekselansimzm lutufkar tebriklerini derin 
bir memnuniyetle aid1m. iki dost memle
ketimize ve karde~ milletimize mevcud 
karde§lik baglanm daha ziyade slk!la§
hrmak imkamm verecek alan bu hadise 
beni pek c;ok sevindirmektedir. 

Bu munasebetle, siz pek aziz kar
de~ime samimi dostluk hislerimle be
raber ekselansmlZln s1hhat ve saad~tleri 
ve asil Turk milletinin refah1 hususlarm -
daki temennilerimi ifade ederim.» 

Rtza Pehlevi 

italyad~ Yahudi 

memur kalmiyacak 
Bir~ok idare amirleri 
istifalarini veriyorlar 

did en 3 mil yon 27 5 bini 
Evian'da yahudi muhaceretine §ekil\ Dunyada mevcud yahudi miktan: 

verecek beynelmilel bir konferansm top- 16.65 1 .000 dir. Bunun 9 mil yon 945 
lanmas1, ve hemen hemen ayni tarihte, 
halyada yahudi aleyhtarhgmm resmile§· 
mesi iizerine ·a§agi yukan biitiin di.inyay1 
iizen- bu eski derd yeniden giiniin mev -
zuu oldu. Avrupada yahudi aleyhtarh
gi, devlet i§i olarak, ugrunda devlet otori
tesi kullamlarak evvela Almanyada ba§· 
lad! ve §imdi de halyada devam ediyor. 
F akat diger birc;ok devletler de sessiz 
sessiz, tabir caizse bir tak1m perakende 
kanun ve nizamlarla yahudi unsurunun u
mumi hayata kan§ma nisbetini hatin sa
yihr derecede tahdid ve takyid etmekte
dirler. Bu arada bilhassa Macaristam, 
Romanyayi, hatta biraz da Polonyayi 
sayabiliriz. Bu vaziyette de Avrupa ha
ritasml hayalen gozoniine getirecek olur
samz, yahudiler i~_;in bu k1t' amn yansm· 
dan fazlas1m i§gal eden bir sahada ya§a -
mak imkammn k1smen hie; kalmami§, kis
men de hayli daralml§ oldugunu goriir • 

bini A vrupadad1r; ve muhtelif memle -
ketlere §U sure tie taksim olunmu§tur: 
Polonyada 3 milyon 275 bin (umumi 
ni.ifusun % 9,7 si), Avrupa Rusyasmda 
3 mil yon { umumi nufusun % 2.2 &i), 
Romanyada 800 bin (% 4,2), Maca· 
ristanda 440 bin (% 5, I), Almanyada 
365 bin ( %0,8), <;ekosiovakyada 360 
bin ( %2.4), ingiltere ve !rlanda da 340 
bin (%0,6), Fransada 270 bin (%0,6) 
Avusturyada 180 bin ( %2.8). 

Bu taksim listesi haricinde kalan tak
riben 930 bin yahudi de diger kiic;uk 
Avrupa memleketlerinde bulunmaktadJr. 
1statistige girmemi§ oimasma bakarak ge
ri kalan miktara ehemmiyet vermemek 
yanli§ olur. Zira mesela 200 bin yahudi 
miihim bir topluluk degildir amma i.i~,; mil
yonluk ufac1k 1svi~_;renin ic;ine koydugu -
nuz zaman gene nazan dikkati celbeder. 

Amerikada 5 milyon 226 bin yahudi 
siini.iz. vard1r. Bunun 4 milyon 650 bini Birle~ik 

T eker teker milletleri ele aldiglmlz za- Amerika Cumhuriyetlerindedir ve urn u
rn an bu yahudi mucadelesini faydah hatta mi nufusun yiizde 3,5 unu te§kil et
Iiizumlu bulabiliriz; esasmda Alman mektedir. 
olm1yan bir tak1m Almanlarm ve !talyan Asyada mevcud 848 bin yahudiden 
olm1yan bir tak1m ltalyanlann bu mem1e- 416 bini Filistindedir. Y erli nufusun 
ketlerde yerle§ip ~_;ah§malan, ge~_;inmeieri yuzde 30 unu tutmaktad1r. 

Y eni devletin §efligine, 19 senedenbe
ri Hatay istiklali ugrunda b1kmadan ve 
y1lmadan ugra§an T ayfur Sokmen inti
bah edilmi§tir. T ayfur Sokmen tam bir 
idealisttir. Kendisile 12-13 sene evvel ilk 
gorii§tiigiim zaman, ilk i§i, bana Hatay 
it;.in, Hataym istiklali i~in yaZI yazmam1 
soylemek olmu§tU. Zaten benimle tam§
maSI da, bunun ic;indir. Kendisile her 
gori.i§tiigiim zaman, mutlaka, Hataydan 
bahsederdi ve Hatay davas1m miidafaa 
etmemi si:iylerdi. 

T ayfur Sokmenle son gori.i§ti.igiim za
man, ilk ve son sozii gene Hatay olmu§
tu. Hatay istiklali, onun biitun benligini, 
bi.iti.in ruhunu, biitiin varhgmi sarmi~h. 
Hatay onun her§eysi idi; o, Hataym e· 
zeli a§Igl, Hatay istiklali idealinin ebedi 
esiri idi. Onun Hataya kar~1 gosterdigi 
baghhg1 ve sevgiyi, ulkiisu ugrundaki ki
rilmaz inad ve lSTanm, iki y1l evveline ge· 
linciye kadar, mi.iz'ic bulanlar ve ondan 
ka~_;anlar vard1. Fa kat ~imdi goruyoruz ki 
T ayfur Sokmen bir fikri sa bit pe§inde 
ko§an can sikicl bir adam degil; hiirmete 
lay1k bir idealist imi~. Hatay devlet re
isligi onun hakk1 idi; fakat, o, bugiin mu· 
hakkak ki devlet reisi olmaktan ziyade 
idealinin tahakkukunu gormekle daha 
mes'uddur. 

makul goriilmiyebilir. Ancak toplu ola • Y eryi.izundeki yahudi miktanndan 
rak be§eriyet -sadece insan oldukianm Afrikamn hissesine 604 bin ni.ifus dii§ -
dii§iinerek- Musanm bu bedbaht c;ocukla- mi.i§tiir. Bunlar bilhassa Cezayirde ( 130 
rma bannacak bir yer bulmak mevkiin- bin) ve Frans1z F asmda ( 175 bin) top -
dedir. lanmi§lardu. Gene Hatay Cumhuriyetini idare va-

Birle§ik Am erika devletieri Cumhur- A vustralyada ve Y eni Zelandda zifesini omuzlanna yuklenmi§ olan soy-
reisi Ruzvelt Evian konferans1m bu mak- 28,000 yahudi vard1r. da~lanmiza ve Hatayh karde§lerimize uc; 
sadla toplaml§h. Konferansm muhtelif y ahudi unsur daima §ehirlerde ya§a • miihim noktay1 hat!rlatmak isteriz: 
memleket murahhaslarmdan miite~ekkil mak itiyadmda oldugu i~in yukanki cet- 1 - Hataym, Tiirkiye ile Suriye ara
bir kolu §imdi Londrada -maaiesef git - velde gordugiiniiz umumi niifusa nisbelle smda bir hath vas1l oldugunu unutm1yarak 
tikc;e seyrekle§en i~.;timaiarla- faaliyetine ilk nazarda pek ciiz'i gibi gelir. Halbuki Tiirkiye ve F ransa ile oldugu gibi Suriyc 
devam ediyor. Fakat asnmlZ!n bu nev'i mesela Polonyadaki yahudilerin yansm·t ile de derin bir dostluk tesisine <;ah§ma -
§ahsma mi.inham meselesini bo\:le bir ko- dan fazlas1 Var§ovadadir. Bu itibarla hd1r. Suriyeliler de, Hatayla nekadar iyi 
misyonun kokiinden halledebi~cegi ~ok boyle bir nisbet vazolunmak icab ettigi dost olurlarsa Turkiyenin de o nisbette 
§iiphelidir. Zira yeryiizunde yanudilerin zaman bir memlekette mevcud yahudileri sevgisini kazanacaklanm anhyarak bu 
rahat<;.a oturabilecegi bir saba . bulmak, 0 memleketin ba~hca §ehirlerinin nufusu- yolda. yurumekte gecikmiyeceklerdir. 
bu sahamn sahiblerinin nzasm1 almak ve k k h h ·1 h d w 

na 1yas etme em~n emen aa a ogru 2 - Hatayda, Turk ekseriyetinden 
aynca orasm1 yahudilere de begendir - olac.aktJr. Zaten bundan do.1ayi~Ir ki ya- ba§ka ayn din, mezheb ve uka mensub 
mek, bir araya gelmesi hemen hemen h~d1 aleyhtarligi 'hareketlen da1ma §e - insanlar vardlr. Bunlara kar§I tamamile 
gayrimiimkiin ii~.; kutubdur. Y ahudi me- h I d b 1 k k b l 

ll er en a§ Iyara uvvet u mu§tur. liberal davranmak lazimd1r. Turk zaten 
selesinin milletlerin, zamanla vuku hula- A d h d' · k I ' 

vrupa a ya u 1s1 pe az o an ve insanhk haklarma riayeti ve ekalliyetle~ 
cak, mu~terek ve dinamik bir harekctile yukanki cetvele girmiyen memleketler - k t h 'l t · · d 
h 11 I b 'l v• • b kl k · d'l'k . . i ! re ar§l esamu u 1 e amnml§ c1vanmer 

a o una 1 ecegm1 e erne §Im I I en den bu.! de. .talyadir. talyada son ne§rO· bir millettir. Hatayh karde~lerimizin de 
dogru tahmin olur. I kl d • h k '1 

unan Ista~Ish. eJ .e umumi ay~ta a:l: bu 1rki faziletimize sahib olduklanm is· 
Bu arada yeryiiziini.in §Urasinda, bu- §an yahud!lenn m1ktan yalmz yuzde bm pat edeceklerine §iiphe yoktur 

rasmda az veya t;.ok §iddetle s1k s1k p1t· bulmaktad1r ki takriben 44 bin kadar 
3 

H' b' f'k' 'h 'l .. f H . T" k 
l h d. 1 h 1 w k'b d b'l b' t t - 1<; 1r 1 IT 1 tJ a 1, atay ur -
Iyan ya u I a ey tar Igml ta I e e I • Ir§ey u ar. lerini birbirinden asia aylrmamahdir. Ha· 
mek i<;in en sqn istatistiklerden [~] birine D N 
aoz gezdirelim: -------- • • tayhlar, kuvvetin birlikte oldugunu kat .. 
-~--~~~~~~~~~~~~~~~'·~>~E~~~y~c~~~p~e~~~a~B~r~i~~~n~~~a~·~1~9~M~·~~~~~~~ai~~~~~T~ 

~in de I Frankistlerin yeni taar· 
ruzu diin ba,Iadi 

Burgos 3 (a.a.) - Franko ordulan· 
nm taarruzu bu sabah ~afakla beraber 
butiin Ebru mmtakasmda tekrar ba$la • 

kiyenin hayah bir ibret dersi olarak du· 
ruyor. Parti kavgalarile, §ahsl miicade .. 
Ielerle ugra§hgimiz y1llar, bir felaket sil· 
silesi olmu§, Atatiirkiin etrafmda toplar.
digimlz seneler ise, bir saadet devri te~kil 

Hatay devlet reiSl T ayfur Sokmen, 
dune kadar Tiirkiye Buyiik Millet Mec
lisinin bir uzvu idi. Ataturkiin, butun va
tanda~lann haklanna riayetkar ve yiikselC 
disiplinli Tiirkiyesinde ya~ad1g1 i<;in, bu
giin te§ekkiil eden kiiGiik Turk devletine. 
biiyi.ik Turk devletini ornek tutacagma 
§iiphe yoktur. Hatay1 kurtaran Bi.iyiiK 
Adamm, Tiirkiye it;.in c;izdigi yolda yu· 
riimek ve bu ilerleme, yiikselme yolundan 
k1l kadar aynlmamak, Hatayi mes'ud et
mege kafidir. 

Ataturkiin muhte§em eseri, bir giine~ 
gibi, Hataym yolunu aydmlatJyor; kar -
de$ memleketin, tehlikeli karanhklara 
sapmasma luzum da, imHn da yoktur. 

~ 

«Hapisanenin yikdmasl 
heniiz kararlasmadt » 

1 

£Ba$taratt 1 tnct sahttedeJ 

ve muhakemesinin intac edilip edilemiye• 
cegi hususunda Miiddeiumumi ve hakim .. 
lerin takdir haklan kanunen mahfuzdur. 
Ciinkii, en biiyiik hakim, vicdanm tam 
kanaatidir. 

Kanunun agu suc;lara te~mili Adliye 
mekanizmasmm i~lemesinde de birc;ok ko· 
lavhklar temin etmi~tir. Bu meyanda pek 
c;ok tahkikat sur' atle bitirilerek ciirmiin 
unsur ve delilleri vaktinde toplamp 
tamam olarak mahkemye sevkedile
bildiginden bu sayede sorgu hakimlerinin 
de i~leri hafiflem ktedir. Ahkam1 umumi-
yeye tabi davalarm tahkikah i<;in de da· 
ha geni~ 'bir zaman ve imkan kalmakta .. 
d1r.» 

Adliye Vekilimiz bu ak§amki ekspres 
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r ba s RADYO 
Dun sabah i§ime giderk~. yolda eski demn kabul cd&egine ihtimal venndi· 

arkada§Jm T)ij!iu'ya tesadiif etti . Keu- giro ~ in~ bu keudi aya ~ ile gel en nimete 
disi biJ'I vilayet noteridir. Coktanb ri yii.- gen;ekten memnun oldum. Sabrhgile 
ziinii gormellli§tim. Bu tesadiif bcni ~k Ille§nur dostumun elinden be~ Lui lropar
tabii oLuak ha.yrete sevketti: mal!:, ni~ de fena ohn1y~akt1. Krsa gfr-

Miireftede bagel 

miit.kiil vaziyette 

Koylii, bir kilo ~avu~ 
\iziimiinii ancak bir 

urufa satiyor! 

( Bu aksamki pro~ram .. 
lrO 0 0 M 0 ~ !f'O lfil ©J ~ 1i1J ~ ANKARA: 

- Yay' Oii§U r diye na.yknml~UD, llUn ba a:z Urma i~in i~in seviner~k. el:i-
Parisli mi oldun? mi uzattlm, to.kala~flk, bahis kat~ile~ti. 

Dii§u bit kahkaha a ttl: /'iynldtilm1z zaman, btl t~adiife ta§l-
- Ya, dedi, bugiinft.ik Parisliyim. yord . 0 g"n, sabahm o erlten saatinde 
Konu§maga ba§lad1k. Boyle ani tesa· Diitu'ya tesadiif cdecegim nas1l akluna 

diiflercfe, insan, eski dostiarile cfe olsa, e-~1~ dostumu'1 d"ello etkcegi.. an 
li:onu~acak §ey Bulitmlyor. Biraz fravadan, gideccgi, he e beaimle be~ Lui alumna 
sudan bah!ettik. Se~nra, ayni yolun yol- bah~ girip, kendini bile &iie tenl'keye vt 

cusu oldugumuz i~in, yanyana y\irumege aarara si.iriikliyecef. de oylece hayalin; 
ba§lad!IC:. en ge<;mezdi. 

Bir arahk, a;kada mm kol da-ki hu-
yi.ik bir paUt :zan di ka.ti · c:clbetti. 0 giin, ak,ama kadar, bu me!ele her 
D" , ta kta bayli zahm ~ktt' bu ak1tma geldikc;e kendi kendime giildiim, 

durd'um. yi.ikii., !IlK k. sag kolundan sol kolun~ sol 
kolundan sag ol a aktarma ediyordu. Dusu'nun, elinde tabancasi1e Jul Ka
Mutecessis bir adam degili . F &kat, r'! dedigi adJ.mm kat§ISTnda afdt~ sahte 
dostumun, sabah karanhar .. kolunda laoea r <rpoTyon tavrrlc.nm; sonra, arhgi kur
bir ~1kmla Pari$ wk.akla.nnda d.ola.flllasl, ~unun, hi~tbir fara-fa degmeden ormcrmn 
n-<! de olsa merak.um tahrik. etti. agacfan arasmda !caybof'dug,.mu goriince 

- Du u, dedim, kolundaki pakctte ne nasd ~a§alachg,m gozfimun online getiri-
var Allah a kma? yor, hzaaacag1m Lui aftmmdan ziyade, 

- Kolumdaki pake.ttc ne mi. vu azj... Dii§u'nun :;one:ek gururunu 'dii~i.iniiyor, 
zim? Ha:l Kolurndaki pa.ke~ ilci nesne uzal<:tan alay ediyordum. 
var. Oyle iki nesne ki. az. ewei bir silah- F akat, dunyada, ins an hic;bir ~eye gii-
e~dan satm aldun. venmemeliymi§ meged Dii~u'nun biitun 

- Ama ~ Patw cinstcn bir~y 0~ beceriksizliiine, biiti.i.n sakarhijma rag-
masl sakllll men, vaziyetin tamamen benim lchimde 

- Evet, p tlar ein ten biqey ama, oTma3ma raimen, bahsi aene ben kaybet

pathyaca zamam bilir. Bi.: ~ft tabaca, tim. 
hi}: de tufek! N as1l kaybettigimi ka.t'iyyen t.ahmin 

D" boyle dediktcn sonra aaytt t&- edemezsiniz;. o kadar harikulade. o ka-
bii bit eda ile iuha bajlad ~ dar i.imid edifmez hir tesadiif buna sebeb 

£ · · b' 'f•· t b L~- oldu ki. bahse girmeden evvel krr~ yil - ~tt, aZJZim, 1r ~l .. a atKa, mr .. .. . . 
de tiifelc:. Zira, yanrr sabah:, ]til K.are is.r d~nn~.~klna ~~.rma.di: ~~tes1 giin 
minde bir terbiyesiz herifle d" I om nr. bm tam ogl~.1emegm.e, vik.lnClSt de tam 
Kuliib kazinosunda bana hakaret etti, ak~am yemegme oturac:ag1m urada gelen 
Mddin · bilditmege geldim. Bu i§i aordiikJ ve i§tihamt h1c;ak gibi kesen iki telsrah 
ten son:z~a. jJci~diye doiru c:la ormana. gj.- okunallJZ, talihi., nckadar denck, bahsin 
dip bir~ tav~an avlamak niyetindeyim. nekadar tehlikeli teYler oldugunu goriir
T abancalan ~ te o duello ~in aldi.IJl, ti.i.* s~;nuz. 
fek de ava mahsus! Ogleyin geT en tefgraf §U ~ 

Di.i u'yu bilmem tan1r mitinJzl Eier «Diiello bitti. Kare'yi yaraltyama-
tammiyorsamz billniz ~i. Di.i~u. yeryu • d1m. Fa kat, hahsi yan yarrya kayhettik. 
ziinde ya§ami§, yayamakta ve ya§lyacak Due1fo sahasmdan ayr1lacagmuz s1rada, 
olan inl1<lnfann en becerih~zi, en sakan· ~ahicfler, henim silah attt~m istikamette, 
d1r. ~ntrn tahancamrn kur~nile wrulmu§ bir 

Binaenafeyh, tasa.rlad1g1 bu iki proje- tav~an bulduiar. Demek oluyor lei, senin 
y: ba~ta aniattJ.S! zaman, cac:lde orwm- iddian hilafma, hugtin onnanda bir tav
da hhhhay1 fcoyuvermemek ic;in kend i- ~an ebilmi§tir. fmza: Dii~u» 
m' zor zaptettim. Dti~u·nun elinde taban- Bu telgraf beni hayli dii§undurdu. Fa· 
ca veya rufek ta!avvur etmek hana pel kat nekadar dtijiinsem, arkadaJiffi nakfiy
giili!n~ bir manzara hcrlinde goriinuyor- d1, ben bahsi filhakika kaybetmi§tim. 
du. Dayanamadfm, dedim ki: Sakarl1g1 yuzunden eli bo~ donecek san· 

- !l'ahi Dii$0! byte tuhaf iddia!ann dtglm D ii§U, sakarl1g1 sayesinde bahsi, 
vard1r kit DueHo etmek, ava !tdcmak kim, yan yanya da oisa, kazan~h. 
sen kim ayol? Benim lorlemeden ahp Be~ Lulnin yansm1 olsun muhafaza • YUrdugumu, sen burnunun dibinden, ya- ettigimi du§iinerek miiteselli olmaga ~a-
nm sa at nitan alsan vuramamn. Ay, hi~ lithm. Fa kat ak§am yemtginden evvel 
guleceiim yoklu Diitu! Albgml vuramz- gel en ikinci telgraf o teselliyi de ald1, gO
yacaS~n ~}e dursun, batiDa da j§ asa• ti.ird\i. 0 telgrafta da §U kara haberi 0 • 

ca'k1m. Haydi la-v an aYl oeyae, onnao- kcdum : 
da saga eola beyhude lurtun savurunull «Avdan timdi dondum. D ediiin gibi, 
gt!ter gider. F akat duellodan korkarun! hakikaten bir tek tav§an vuramad1m. F a
Ge~tim oltun, ~ahidlerden birini vurw- kat, bahsin oteki yammr da kaybettigini 
un da .•• Beni dinle dostum, •eninle bah- sana haber vermekle bahtiyanm. 
e girerim ki, yann aqam. o J iil K art Saat be~te, son fi§egi att1g1m mada, 

clenilen 1.ah 1erif bugiinkii gibi aai ve sa- onnanm s1lc 3gach bir ko§esinden kula
im ve piirs1hhat bulunacak ve onnandan guna bir insan feryadt geldi. K o§tum, 

<!a tek tav§an eksilmiyecektir. haktim. Atfl~rn kur~un bir adam1 yarala-
Dii§u, .Ozlerimi \'e kahkahalarimi, gu- ml§tl. Bu adam, ayni ormanda avlanma· 

r Te istihfaf dolu bir tavula dinledi. ga ~dean, sahahki ~asmim K are idi. D e
isanl hal ilt, bana sanki .Oyle diyordu: md: oluyor ki, Kare, senin iddian hifaft
- A zavalltl Boyle giilerken nekada.r na, hugiin diinkii hdar sag ve safim ve 

maskara, nekadar budala bir eurat talon· purs1hhat degildir. lmza: Dii~u.» 
d1gm1 hils en 1 A h. bir bilsen! Cevlren: 

Sonra, omuzianm si!kti vt hi~ be!Je- HAMDf VAROCLU 
edigim §U sozferi soyJedi: 

-Babe airersin oyle mi, M uhakkak 
tm? Sahi girer misin? Pekala, kabul. N e
ine? 

- Be§ Lui altinma. 
- Miikemmel! Ver elinif 

Bahse girerim derken D ii§u'nun 
kadar gururlanaca~na ve be~ Lui 

bu 
der 

Evlenme 
Eczayi t1bbiye miiteahhidi Mehmed 

Kaz1m Ozimer kerimesi Adaletle Tfuk 
Kitabc1hg1 Limited $irketi Miidfuii 
Osman Miieyyed Binzetin nikahlan 
Beyoglu Evlcnme dairesinde yap1lnu~ 
tir. Yeni evlilere saadetler dileriz. 

,ampiyonu · Stokholm'de 

Londra - Norvegin me§hur kayak §ampiyonu ve - §imdi " filim YJ.ldtzl 

Sonya Heni g~enlerde Stokholmii ziyaret etrni~ ve biiyiik bir kalabahk 

kiitlesi tarafmdan hararetle kar~llanm 1~1r. 

Mi.irefte (Hususi) - Bu y1l, digcr bag 
mrntakalanrn1zda da iizumler mebzul 
ve s1hha.tli oldu~dan her taraftan is
kanbala killliydli miktarda uziim sev
kine ba!'lanmu;hr. Bu arada Miirefteden 
de ye~an~ i~i.hlak merkezimiz olan is
tanbub sevkedill;'n t:urfanda ~a~ u
zi.imlcrimiz 5 1,. 10 kwul? arasmda sa -
h!makt:adzr. tfzumlerimizin ihracmda 
iiziimun maliyet fiahnt ~ecE'n miihim 
ma~afl aria kar~Ila§llm:rktadtr. 

Bu korkunc; masraflar, uzurn1erimizin 
f~tanbula sevkinf inkitaa ugratacagrn -
dan ve evvelce 13, 20, 25 kuru,a kadar 
satllan ve bu sene de 20 - 30 bin kiife 
i.izi.i.m ihrac edilen bu ba~ mmtakasm -
dan, bu y1l, bu sebeblel'den ihracat ya. 
pl.lanuyacagma kat'i olarak baktlmak
tadlr. 

60 kiloluk bir kiife iizurne 213 kurU$ 
masraf edilmekte, bir kilo uziime 3,5, 
4 kuru~ nakil ve ambalaj masraf1 dli~ -
mektedir. Halbuki Degirmendere, Tav
$2nctl gfbi iizilm istihsat mtntakalarl -
nm uzurnierini, kiloda 20 - 30 para mas-
rafla fstanbnla sevketrneokte oiduklar1 
anla~1Jmaktadtr. Bugiin bagctmlZln 5 - 6 
kuru~a satttg1 ~avu~ iiziimlerinden eliJ 
ne ge~en para 1 ~ 2 kuru~tur. Bu mah -
rulii yeti~tirmek i<;in bir )'llltk emegini 
de nazan dikkate altrsak kendisine hi~ 
bit §ey kalrnadlg1 olanca agtkhgile go
ri.iliir. 

Binaenaleyli istihsalattrn1zm deger -
lendirilmesi i~in, ihracatm devarru, ili
racahru yapahilmesi ic;in de hu y1kic1 
masra:flann bir dereceye kadar tahfifi 
cihetine dogru gidilrnesi zaruridir. 

' I M. A . Ayla~ 

Y enid en bastmlan 60 mil yon bir 
kuru§luklar, diinden itibaren piyasaya 
t;IkanlmJ~tlr. Resimde goriildiigii uze • 
re, yeni kuru~larm etrafmdaki tirtll, 
~eklen pek benzedikleri 25 kuru§luk -
lardan tefrik edilmeleri ic;in yapllmt~ -

ttr. Yeni kuru~lar halite ve vezin ba -
k1mmdan eski kuru§larm aynidir. 

Sanayi miidiirliigiiniin iste
digi raporlar 

Sanayi Umum rniidiirliigii, istanbul 
Ticaret Odasmdan sanayii alakadar e
den bazt milhim mevzular i.izerinde ra
porlar istemi~tir. Bu meyanda muame
le ve istihH1k vergilerile te~viki sanayi 
kanunu ve satl~larm nerhe tabi olan sa
nayi maddeleri hakkmda da sanayici ... 
Icrin mi.italealarmm hildirilmesi isten
rni§tir. -·-..-OLOM 

Emeklf Burdur Valisi Bav Celal vefat 
etmi§tir. Cenazesi bugiin Bgleyin 'O's -
kildarda Selimiye Kl§la caddesindekl 3 
numarah !hanesinden kaldmhp Kara
caahmede defnedilecektir. 

Son bir vazifede bulunmak arzu eden 
dostlarmm gelmesi rica olunur. 

Do gum 
ikhsad Vekaleti Tiirkofis m~avu•t 

Natuk Ziya Birkanm bir klZl diinyaya 
gelmi§tir. Nevzada uzun ve s1hhatli bir 
omiir diler, ana ve babasm1 tebrik e· 
deriz. 

VEFAT 

«Endiiliis geceleri » 
Prosper Merime'nin diinyaca me~hur «Karmen» 
nam1ndaki eseri bu isim albnda filme ~ekildi 

ve mevzuu ktsmen degi~tirildi 

Karmen ve J ose kar~1 kar~1ya 

Berllnden yazi11yor: sii Antonio Vargas da hapisfen ~tkmi§ 
«Endiiliis geceleri:1> ismi altmda Pros- bulunuyor. Onun da boyle bir cezaya 

per Merime'nin «Karmen» nammdaki c;arp1lmas1 gene «Karmen» i<rin ettigi bir 
e5erinden iktibas edilerek viicude getiril- kavga yiiziindendir. Antonio, bo§ yere 
mekte olan filme aid faaliyetler hakkmda gene kmn kalbini kazanmaya ~ah,Iyor. 
vaktile malumat vermi~tim. $imdi filim Fa kat Karmen ona kat'iyyen yuz venni
bittigi ve matbuat erkamna hususi surette yor, yalmz yapacag1 ilk giire§te haz1r 
gosterildigi i<;in tekrar o bahse avdet edi- bulunacagmz vadediyor. 
yorum. Kordelamn mevzuu Bizet'in bes- Jose, Antonio i1e Karmen arasmdaki 
telemi§ oldugu «Kannen» opera komigin· bu miinasebeti haber ahyor, miisabaka 
den olduk~a aynd1r: giinii haJk arasma kan,arak rakibinin 

«Sierra de Ronda daglan civannda boga ile nastl miicadele edecegini gormek 
gune~ etraf1 yak1p tutu§turacak derecede istiyor. Giire~in en heyecanh bir yerinde 
bir kuvvetle parhyor. Sarp ve ~etin yol- Karmen gogsiindelci karanfi1i kaldmp 
larda miitkiilatla ilerliyen bir arabanm giire~~iye ahyor. Meydana serilmi~ ku
i~inde jandarma ~avu~u Jose Navarro e- mun i.izerinde klTm!Zl karanfil hpkt bir 
li keleoceli olarak getiriliyor. 

Acaba ne oldu ~ iki gi.in evvel, Kar- kan damia!t gibi goriini.iyor. Giire~~i ka
ranfili yerden almak i~in egilirken boga 

men isminde bir <;in gene k1z1 J oae'ye tu-
tulmu~ ve delikanhyr kendisinin elinden iizerine hiicum ediyor, halk miithi~ bir 

heyecana kap1hyor. Hayvanm boynuz
alma~ istiyen diger bir <_;ingene kansmm 

Ian dogrulmak istiyen Antonio'nun kar
uzerine hiicum ederek onu dovmii~tiir. 
Jo~e kumandanmdan Karmen'i tevkif i- mna bahyor, zavalh derhai oliiyor. 
~in emir almJ§, fakat Endi.iliis gecelerinin Jose, derhal ka~ak~tlann yamna do • 
1hk havast sinirlerini oynatrnas1, etraftan niiyor, orada miithi~ bir haber ahyor. 
akseden musiki ve §arkr sesleri ihtiras da- Haydudlar evvelce kendisinin mensub 
mar1anm kabartmasi dolayzsile ~avu~ va- oldugu jandarma ktt' asmm bulundugu bi
zife!ini suiistimal etmi~ ve kumandanmm nay1 berhava edecekler. Delikanh eski 
emrini yerine getirmemi§tir. Onun i!tin asker arkada§lannt kurtarmaya te§ebbi.is 
riitbesi kaldmlarak mahpese gotiiri.ilmek- ediyor, ko§up onlan vaziyetten haberdar 
tedir. Lakin birdenbire jandarmalarm etmek istiyor, arzusuna muvaffak olu -
onune bir tak1m haydud!ar ~Ibyor, jo- yorsa da nobet~i «dur !» emrine riayet 
se'yi ahp ka~1yorJar, kendi inlerine sev- etmedigini gordugii ic;in ate§ ediyor. Ar
kediyorlar. lik Jose de cans1z bir ceseddir. Lakin, 

J ose, az zaman i!tinde ka<;akc;thgm bii- asker arkada§lan kurtulmu§tur. J ose'nin 
tun inceliklerine vabf oluyor ve gizli giz- cenazesi biiyiik merasimle kaldmhrken 
li K armen'i gormekte devam ediyor. Bir kr~lanm parmakhklan onunde Karmen 
gece ka~ak<;rlar miihim bir i§ pe§indeler· h1~k1ra h1~kua aglamaktad1r. ]ose'nin 
ken J ose yaralamyor ve kendini bilmez mezam1a koymak i~in gotiirdiigii karan-
bir halde derin bir buhran gec;iriyor: filin i.isti.ine ya~lar di.i§iiyor.» 

- Asker! elbisem nerede? Goruyorsunuz ki <<Endiiliis geceleri» 
Diye bang1r bang1r bagmyor. Ka~ak- nin mevzuu, operakomigin mevzuundan 

~1lar ancak o zaman onun kim oldugunu ~ok farkhdu. Orada ne boga giire§(;isi, ne 
ogreniyorlar, Karmen de bak1yor ki deli- de Jose olmez, bila~is Karmen'i oldi.iriir. 
kanlmm ruhunda hala askerlik hakimdir. T abii esas mevzuda degil, oynam§ mese
Binaenaleyh kendisile birlikte mes'ud o- lesindedir. Diyebilirim ki me§hur lspan
lamzyacagl a~ikardlr. Zaten bir falcl gene yol dansOZU Argentina, bu temsilde fev
kJZa onu seven biiti.in erkeklerin ba§mda kalade muvaffak olmu§, oniimiizde §im
oliim tehlikesi dola~makta oldugunu soy- diye kadar gerek sahnede, gerekse beyaz 
ledigi ic;in J ose'ye ac1yor ve ondan ayn- perdede seyrettigimiz diger artistlerden 
hyor. ~ok daha kuvvetli bir Karmen yaratml§• 

Tam o mada rr.e§hur bog a dogu§<;ii· hr. 

C Bir iki t I ' --------~s_a~_•r __ a ______ J * Holivud'un makiyaj krah Max * Daima Kovboy filimlerinde ba§ • 
Factor 68 ya~mda oldugu halde 30 a· rolii oymyan tanmmt§ artist Tom Mix 
gustosta olmu~tiir. Max, hayret ve takdir- ile kendisi kadar tanmml§ ah Tony ya -
le seyrettigimiz ydd1zlann simasm1 yara· kmda bir Avrupa turnesine <;lkacaklar, 
tan biiyiik bir san'atkardi. Joan Craw- Paris, Londra ve sair bi.iyi.ik ~ehir
ford' un dudaldan, Loretta Y oung'un Jerde numaralar yapacaklard1r. Tom 
gozleri, Greta Garbo'nun agz1, Marlene Mix 1920 ile 1928 ansmda 400 e yakm 
D ietrich' in ka§lan hep onun san' at eseriy- kovboy filmi ~evirmi§, fakat sesli filim 
di.Max 1870 de Rusyada dogmu§, gene· icad olunahdanberi hi~bir eser viicude ge
liginden itibaren makiyajcJhga heves et· tirmemi~tir. -···-Musul kumandam merhum General mi§ ve Sen Petersburg'da iic; tiyatronun 

Faik kerimesi, S1vas Maarif miidurlii- makiyajc1!Jgm1 yapmakta iken 1904 te 
gunden ve Divrik kaymakarnhgm~n birdenbire Amerikaya gitmege karar ver
miitekaid Tevfigin refikasx ve Samsun mi~ ve vapura binerek yeni diinyaya yol- ~ 

Yeni simalar 

Sahil S1hhiye doktoru $emseddin Or - ~ 
lanmlctlr. 0 zaman Saint • Louis' de hamn hem~iresi Fetanet irtihali dariil ~ 

ahiret eylediginden 4 eylul pazar giinii biiyi.ik bir sergi ac;1lml~h. Bu sergide ilk 
Baku·koy Biiyiik camide namaz1 mute-- muvaffakiyetli eserlerini te§hir eden 
aklb mahalli aile kabristamna defne - san' alkar 1908 de Los Angeles' e gelmi§-
dilecektir. tir. 0 vakitler Holivud civannda ilk 

r Yen i Eserler ""\ stiidyolar kurulmakta idi. Aytlgl kiigi.ik 
\... ______________ ,) diikkan zaman ge~tikc;e biiyiimii§ ve en 

Genclik 
Gencllk gazetesinln 8 inci say1SI da 1n 

tiaar etmi~tir. Tanlye ederJz. 

AVRUPA NOTLARI 
M. Turhan Tan 

Yeni c;rktl 

li.iks bir giizellik enstiti.isii halini almz~tu. 
Max, sinema i~;n hususi bir makiyaj tar~ 
z1 icad etmi~ ve hi~bir kadm artiste ayni 
makiyaj ~eklini tatbik etmemi~. hepsinin 
yiiziinii ayn birer §ahsiyet §eklinde boya
YIP siislemi~tir. Max' 1 Los Angeles· de ilk 
kt~feden J\1ary Pickford' dur. Makiyaj
cmm ~ohreti bu biiyiik artistin onun duk
kamm ziyaretinden sonra artm1~tlr. Max, • 
son zamanlarda Holivud' daki bi.itiin 

12,30 kan§Ik plak ne~iyat1 - 12.50 pia 
la. tiirk musiklsi ve halk §arkllan - 13. 
ajans haberleri • 18.30 phikla. dans mu 
kisi - 19,15 tiirk musikisi ve halk §ar 
Ian (Makbule) - 20 saat ayan ve ara 
neGriyat. - 20.15 Mustafa Qaglar, Inc~ 
fasl! - 21 havaClhk miinaseebtUe kon 
ma (~. Haz1m Ergi:ikmen) - 21.15 stud 
salon orkestras1 - 22 ajans haberleri ve 
va raporu - 22,15 yarmki program ve s 

iETANBUL: 
12.30 Tiirk mu.siki.si (plak) - 12,50 hav 

dis - 13,05 TUrk musikis1 (pl1l.k} - 13 
Kadtkoy Halkevi namma keman konse 
iskender Ardan piyanoda Rana Seven 
H son. - 18,30 dans musiki.si (plak) -
konferans: Fatih Halkev1 namma, Su 
ismail Gurkan (DI~ etlerlnin d~ler 
rindeki ehemmlyeti) - 19,20 plakla. d 
musikisi - 20 saat ayan: Grenvic rasa 
hanesinden naklen; - Suad Glin e ark 
da~lart tarafmdan tiirk musiklsi ve· h 
§arkilari - 20.40 hava raporu - 20,43 6 
R1za Dogrul tarafmdan arabca .sriylev 
21 saat ayan - Orkestra - 21.30 Nezahet 
arkada~lari tarafmdan tiirk mu.s1ki.s1 
halk ~arkl1an - 22.10 keman konseri: Ko 
servatuvar profesorlerinden AU Sezln. 
yanoda Rana Seven - 22,50 ajans hab 
Ierl - Erte.si giiniin programi - 23 .saat 
yan - Son. 

Y abanci m erkezlerden (or 
dalga) miintehab par~al 

Operalar 
18.2() Floransa I: Ernanl CVerdl'nl 

gramofonla. 
20,05 LAypzig: Don Glova.nni (Moza. 

t'm}. 
21.20 Toulouu (P.T.T.); Karmen (Biz 

nin) 
22,05 Roma !: Nurenberg'ln ba11 •ar 

ClSl (Vagner'ln). 
23.05 Polonya :l.!tasyonlart: Ayda (V 

di'ninJ. 

Operetler 
21.05 Prag II: Polonyah kam (Nedb 

l'm). 
21,15 Kolonya: Blr operet tewtu. 
22,15 Frankfurt: Giizel Oala.te. 

Biiviik kon1erler 
18.20 MilAno I: Beethoven ve Franek 

e.serlerl. 
20.05 Berlin: Brahms'm eaerlerl 
21,05 Monte Ceneri: ±talyan musikfsl. 
21.15 Viyana: Alman operalanndan pa 

galar. 
21,15 Mfulih: R. Strau.ss. Brahms, Lloz 

fn eserleri. 

OJa musikileri 

19.55 British National: Beethoven 
Schubert'in eserlerJ. 

20,05 Hamburg: Muhtelif par'ialar. 
22,05 Breslav: Miintehab par~:alar. 

Askeri banJolar 
19.25 Vlyana: ABker1 havalar. 

Sarkr konserleJ i 
19,35 Bre.slav: Giizel sesler (gra.mofo 

la). 
20,05 Mlinfh: Gtizel sesler (gramofonJa 

NOBETCi ECZANELE 
Bu gece ~ehrlmfzln muhteut semtlerl 

dekf niibetci eczaneler ~unlardll': 
istanbul ciheti: 
Emlniintinde (Mehmed K!iztm), Alemda 

da (Arif Ne§'et), Ku~ukpazarda !Hikm 
CemiD, Kumkap1da (Asador), :Sehzgdeb 
~mda ('Univer.slte), Karagiimriikte (Kemal 
Aksarayda (l,ileref), Fenerde (H\isameddin 
Samatyada <Erof1Ios), Bakll'koyfinde <H 
Hl.D, lilehremininde (Hamdi), Eylibde (Hl 
met Atlamaz) eczanelerl 

Beyoglu cihetl: 
istiklal cadde.sinde (KanzukJ, Daire 

(Giine!J), lili!~lide CHalk), Takslmde <Nlz 
medodin), Tarlaba§mda (NlhadJ. Gala 
Top~ular caddesinde (Sporidls), Kas1mp 
~ada (Vasif), Halicioglunda (Bubud), 0 
takoy, Arnavudkoy, Bebek eczanelerJ. 

Kadlkoyunde Si:igudluce§mede (Osma 
HulU.si), .~iiytikadada CHalk), Heybelid 
{Tana~). Uskiidaroa (Ahmediye). Bc~ikt!l 
ta (Nail Halid), Beykoz, Pa§abance. A. li 
sar eczaneleri. 

r--•-... ~~ zengin vary 
te. Budape§ 
teden yeni 
len Rober 
TRiO VOl{ 
Balet, 4 Sta 
Dizoz Marie 
ta, Danso 

Rozita 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Biiylikdere) de 
(Slit karde§ler) 

Pazartesi 
(Suadiye) de 

(Karmakan§lk) 

Zafer 
Viyana Konservatuarmdan: 

Me§hur muganniye 

MAROTHY SZANTO 
Yunan Operas1 tenoru 

BAKEA 
ve Bariton Yunka 

nm i§tirakile 

NOVOTNi 
Bah~esinde hakiki zafer 

kazamyor. 

TEPEBA~I .. DAiRE 
N efis yemekler - Taze bira " 50 kuru,a sahhvor , 

sliidyolann makiyaj mii§aviri idi. 
Gene Alman aktristlerindcn 

Charlotte Schellhorn 

·--------------~ 
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Tiirk ve Arab 

ikusadi hareketler 

dii,iincesi 

PAZAQDAN PAZAQA 
<;ivili ge~idler- Saraylar ve ibrahimler- Tiirk~e 
meselesi - Musevi hizmet~i - Medeniyet ve barb 

KO$ 8 lt ______ _ 

EHtERESINDEN 
burmah siitun 

Farabi ve lbni Sina, Aristo'dan sonra 
ve onun delaletile, orta~agda bugiinkii 
akilci ve tabiat~i A vrupa kafasmm ilk 
'ratismi kuran Turk miitefekkirleridir. 
.Her ikisi de, klasik du§i!ncenin yatagmda 
asulann yorganm1 ha§ma ~ekerek ebedi 
bir uykuya dalmi§ goriinen Aristo'yu u
Yandirmi§lar, §ark ve arkasmdan da garb 
kiiltiiriinde, ilahiyat~I ve mistik bir go
ru§ten tabiat~i ve dunyacl bir gorii§e ge
~ti§in ilk prensiplerini ortaya koymu§lar 
d1r. F arabide yeni Eflatunculuk mistigile 
Aristo tabiat<;iligi arasmda bir koprii ku
ran bu buyuk ink1lab, art!k ibni Sina da 
'Varacagi noktaya varmi§br. 

lam medeniyetine meftundu. Tiirk ve 
Arab filozoflan, h1ristiyan alimlerine 
yunancadan da tercumeler yapmak ar -
zusunu telkin etmi§ti. 

Dolar fiatlannda, bir miiddettenberi 
goriilmekte olan yiikseli~ ~ar§amba giinii 
birdenbire h1zlandi. Vak1a diinya borsa
lannda, tahsisen Londra borsasmda, a· 
radan ge<;en ii<; gun zarfmda bu yi.ikseli~ 
ayni h1Z1 muhafaza etmi§ degildir. Lakin 
dolar, Amerika - lngiltere • Fransa ara
smdaki i.i~ tarafh anla§mamn hududlan 
d1~1na <;Ikmi§ olmamakla beraber- Ster· 
linge nazaran gene yuksek bir seviyede
dir. 

Tiirk~e meselesi 
Bazi hnistiyan Ti.irk vatanda$larimiz 

neden hala inad ediyorlar, neden hala 
tiirk~e konu$mak istemiyorlar? Cazete· 
sinden ogreniyoruz ki «Genclik», hakh 
olarak buna pek sinirleniyor. Bir gun fe
na bir hadise ~Ikmasmdan korkulur. Y a
hudiler, ermeniler, rumlar bu memlekct

D
a Imine, irfanma candan sayg1 goster

mekle kivanc duydugum iinlii bir us
taclla gorii§iiyordum. Soz, ibrahim 

Pa§a saray1 meselesine ve o miinasebetle 
Hiinernameden ahnarak gazetemize ko
nulan resmi tahlil ic;in ge~enlerde ne§ret· 
tigim f1kraya intikal etti. Dstad, Huner
namenin k1ymeti i.izerinde Israrla durduk
tan sonra §UnJan soyledi: 

lstanbul Dniversitesi felsefe tarihi pro· 
fesoru Ernest von Aster, orta~ag dii§iin
cesinde, ilahiyat~I gorii§ten kainat~1 go
ru§e (teolojiden kozmoloji) ye ge~i§i bi-
2e §oyle anlatJyor: «Orta~ag islam, ya
hudi ve huistiyan felsefelerinin her birin
de, muayyen bir zamanda, yeni Eflatun
culuktan Aristoculuga bir ge<;i§ mii§ahede 
edilmektedir. Bu inki§afta birinci gelen 
islam felsefesinde, gec;i§ nisbeten daha 
devamh ve az atlamah bir §ekilde olmu§
tur. <;unkii Aristonun du§iince alemini 
§ark kultiirii latin garb alemi derecesinde 
kaybetmemi§, hnistiyan iskolastiginde 
goriildiigiinden daha bariz bir §ekilde, 
burada, Eflatuncu ve Aristocu fikirlerin 
?ir halitas1 muhafaza edilmi§tir. Eger bir 
lbni Sina gelmemi§ olsayd1 bir yahudi 
11"\I~Jst<)culuk - yani bir M aymonidas - vii· 

lbni Sinanm ve arkasindan gelen A
rab filozoflanmn tesiri, orta<;ag huistiyan 
Avrupasmda pek c;ok tenkidlere ve hii
cumlara ugrami§ olmakla beraber, Ro -
nesansa kadar gelir. Dante, «ilahi Ko
medi» sinin cehennem k1smmda ( 1 ) lbni 
Sinayi ve ibni Rii§du antikitenin en bu
yiik on iki dehasi arasmda saymi§tlr. Ro
nesansm biiyiik iki miitefekkirinden !.>iri, 
Roger Bacon da ibni Rii§dden sitayi§le 
bahseder. Bu Arab filozofu lbni Sin<J.
mn muakibi oldugu i~in Bacon'un lbni 
Rii§d felsefesi hakkmdaki §U sozlerini 
bilhassa Tiirk du§uncesi i~in soylenmi§ 
farzedebiliriz: «Uzun zamand1r en me§· 
hur alimler tarafmdan reddedilen tbni 
Rii§d felsefesi, bugiin biitiin filozoflarm 
ittifakla reyini kazamyor: Otesi berisi 
tenkid edilmekle beraber umumiyetle tak
dire lay1k olan akideler her tarafta kiy
met buluyor.» 

Sah ak§ami Londra borsasmda dolar, 
bir lngiliz liras1 kar~1hgt 4,86 da kapan· 
m1~t1. Per~embe gunii 4,85,12 olarak mu
amele gordu. Dolan eski paritenin i.istii
ne (:!karan §U vaziyetin lngiliz mali me· 
hafilinde Buyiik Britanyamn harici ti· 
caret miivazenesindeki a(:Ikhgm miitema • 
diy~n artmasile ve Amerikan ihracatmm 
ithalatma nazaran (:Ogalmasmm dogur -
dugu bir netice olarak telakki edilmekte 
bulundugunu gelen haberlerden ogreni
yoruz. Acaba hakiki vaziyet bu mudur? 

Kopriiniin ustiindeki ~ivili yolda, bir te ticaretle me~guldiirler. Mii$terilerinin 
otomobil, ihtiyar bir adam! ~ignemi$ ve I yiizde doksam musluman tiirklerdir. A
oldiirmii~. Halbuki bu !;ivili geGidlerin rada bu yiizden bir k1rgmhk olursa ken· 
yegane gayesi kazalara mani olmaktJ. dileri ziyanh ~!karlar. Cunku musluman 
Ba§mda bir seyriisefer memurunun bek- tiirkler arasmda arhk bunlarla ah$veri
lemesi adeti kalkt!gi giindenberi tehlike ~i kesmek i<;in kuvvetli ve naho$ bir cc
en ziyade bu &e!;idlerin iistiindedir. reyan zuhur ettigi soyleniyor. hin bura· 

Hak~a.smi ararsan~.z bu sistemin mana· ya kadar varmas1 gayri muslim vatar..
sim beled1ye de, seyrusefer memurlan da, da~lanmiz ic;:in hi~ de iyi bir$eY degildir. 
~oforler de, yayalar da anhyamadJ. Halk Birbirlerini tiirkGe konu~maga davet et
civili. ge<;idleri her tiirlii taarruzdan rna• sinler. Y amlm1yorsam T evrat da, incil 
sun bu mesken samyor, orada, yatak oda- de tiirkc;:e konu~anlan cehenneme yolla
smda imi§ gibi serbest ve avare dola~tyor: miyorl "!' 

- Y azmda eksikler var. Burmah sii
tun ba§hklanmn Kanuni Si.ileyman ve 
hatta U<;iincii Murad devrine kadar 
yerli yerinde durduklanm -Hiinername 
resimlerini §ahid tutarak- soylerken ve 0 

ba§hklann Ti.irkler tarafmdan kopanl
madigmi tebari.iz ettirirken burmah siitu• 
nun da ne oldugunu k1saca anlatmahy
dm. <;iinkii o siitunu ie benzerlerini gun
de birkac; bin ki§i goriiyor. Lakin ic;lerin· 
de onlarm nas1l bir k1ymet ta§Idigmi bilen 
belki ii<; be~ ki~i yok. Herkes frenk~e ve
ya say1lan pek mahdud olan tiirk<;e eser
lere ba§vurup da lstanbul abideleri tari
hini ogrenemez. Bu tarih, i§te boyle ftr· 

bulmazd1; lbni Sinamn ve ondan 
lbni Rii§diin latinceye terci.imeleri 

tanmman;ti§ olsayd1 Saint To-
mn yiiksek h1ristiyan iskolastigi im
z olurdu. ~iiphe gotiirmiyen bu ta

sarfmazr, yeni Eflatuncu du
aleminden Aristoculuga ge<;i§ her 

sahada da deruni' bir zaruret mahsu
. Yusek iskolastik -Aristo felsefesi 
Eflatunun ideler maverasm1 bir 
hcidiseler illelleri silsilesine kalbet
te§ebbiis etmi§tir. Halbuki ilk isko
St. Augustin'in soziine uyup kal

«Ailah ile ruhu tammak» ve insan 
·yalmz Allah onu kendi ruhunun 

tasviri olarak yarattlgl is;in- taromak 

«.... Aristo, di.i~unce taNi ve kabiliye
bakiiusa tam bir tabiat ara§tlncisidJr. 

« .... Aristo' da, tabiate kar§l, kendisini 
du§iince aleminin en biiyi.ik mii§a

edecisi ve malzeme toplay!CISI yapan bii
bir alaka goriiyoruz. Ayni alakay1 

·· Aristo lakabm1 ta§Iyan lbni Sina* 
ve ondan sonra da huistiyan iskolastik 

· · Buyiik Alber' de aynen go
' bu iki mutefekkirin toplaml§ ve i§
oldugu mii§a.hede vakialannm c;ok
kar§ISinda hayretten kendimizi ala

.» 
Burada Ernst von Aster'in Biiyiik 

· lbni Sina ile yanyana zikretmesi, 
de ayni ehemmiyette gostermek-

ziyade dominiken rahibinin Turk fi
aldJgJ tesirleri hat1rlatmak ic;in 

. Latinler lbni Sinay1 lbni Rii§d
evvel tammi§lardi. Renan, Buyiik 

bert'in lbni Sinadan ve Saint To
'nm lbni Ru§dden ilham ald!gm1 tes· 
etmi§tir. Fakat bu iki huistiyan miite
. bu iki miisliiman filozofu taklid 

ri kadar tenkid etmege de ~ah§
§lardir. 

lurk ve arab felsefesi, yahudi ve hi
mekteblerine pek c;abuk sirayet 
Oniic;iincii amda ve Ondordiincii 

Yansmda yahudiler lbni Rii§diin 
erini ibraniceye terci.ime ettiler. lbni 
In ilk miitercimleri Dominique Con

ve Sevil yahudisi Juan A ven
th'tir. 1130 ile 1150 aras1nda yahu-

er esasi hazirlam!§lar, h~ristiyanlar bu 
Ztrlanan tercumelere bir §ekil vermege 

ffak olmu§lardt. 

Ronesansa kadar lbni Sinamn ve ibni 
Rii§diin ahlc1 ve tabiat~;i felsefesi §arkta 
oldugu kadar da garbda, butiin ilahiyat
<;Jlar ve mistikler tarafmdan §iddetli hu
cumlara ugrami§tJr. Bu dii§iincenin ~ark
ta ugrad1g1 mukavemete ve aldigi istika
mete aynca bakacagiz. Bu nokta Tiirk
lerin Avrupa dii§iincesini yaratmakta 
biiyuk bir amil olduklan halde sonradan 
nic;in geri kald1klanm izah edebilmemiz 
i<;in esastlr. ~imdilik lbni Sinanm ve bil
hassa 1bni Ru§dun garbda ugrad1g1 hii
cumlan k1saca gozden ge<;irelim: Pisko
pos T em pier, 1 277 de Arab filozofunun 
fikirlerini bir listede hulasa ettikten sonra 
reddeder. Bu fikirler arasmda ibni 
Rii§d, du§iince meselelerinde ancak filo* 
zoflarm hakem olabilecegini iddia ede
rek biitiin islam iskolastiginin en biiyiik 
prensiplerinden birini ortaya koymu§tu: 
«llahiyat<;Ilann sozleri masaldan ba~ka 
bir~ey degildir. Digerlerinde oldugu gibi 
h1ristiyanhgm kanunlarmda da masaldan 
ve hatadan ba§ka bir§ey yoktur. -Huisti
yan dini ilme zarar verir.- An.cak filo
zoflar hakimdirler.» 

lbni Sinanm ve ibni Rii§dun felsefesi 
16 nc1 asra kadar §imali ftalyada devam 
eden tesirlerile pek biiyiik miinaka§alara 
sebeb olmu§tur. Modern tecriibe metodu 
hakim olunc1ya kadar, latin garbda, tam 
dort am devam eden bu tesire kar§J re
aksiyonlarmm da o derecede eski bir ta* 
rihi vard1r: 1311 de, Raymond · Lulie, 
Viyana ruhaniler meclisinden islamiycti 
ortadan kaldumak ve lbni Ri.i§diin tesir
lerine mani olmak i~in asker! tedbirler 
almmasmi istemi§ti. Me§hur §air ve Hu
maniste Petrarque bunun onune ge~ti. 

Bugiinkii A vrupa kafasmm te§ekkii -
lunde en buyuk amillerden biri olan 
Turk ve Arab rasyonalist felsefesinin 
§arkta ugrad1g1 mukavemet garbdakinden 
c;ok fazlad1r. Avrupada, biiti.in hucum -
lara ve tenkidlere ragmen Ronesansa ka
dar ya§Iyan ve hie; §iiphesiz modern c;agm 
dogumunu haz1rhyan bu dii§unce, §arkta, 
mistik ve ilahiyat<;t gorii§iin galebesile, 
yanyolda kalm!§tlr. Bugiin en biiyiik 
§ark mutefekkirleri olarak alk 1§lam~ga 
devam ettigimiz Cazalinin ve Muhiddini 

Arabinin bu felakette me§'um tesirleri 
vard1r. Aynca teokratik devlet otoritesile 
de kuvvet bulan t<~:savvuf cereyam, ibni 
Sinadan evvel ve lbni Sinadan sonra, 0 -

nun rasyonalist biiyiik hamlesine rag
men, Kemalizmin tekkeleri kapatt1g1 gu
ne kadar devam etmi§tir. Bunun i(:in lbni 
Sinamn ve 1bni Rii§diin ellerindeki roes
ale islam §arktan ziyade h1ristiyan garba 
I§Jk verdi ve bizi mistik bir kafamn ka
ranhgi i<;inde say1klamaktan asularca 
kurtaramad1. 

PEYAMI SAFA ~irkar; sene sonra Kendi'nin ve Fara
Jn eserleri de terciime edildi. 1230 da 
i h 1 · d (1) Hamdi Varoglu tarafmdan yapilan 
c e Scott lbni Rii§ iin eserlerini ter- ve Hilmi Kitabevl tarafmdan ~Ikanlan tcr-

tne etti. !mparator ikinci Fred erik Is- ciimeslnde 22 nci sahife. 

kamp 

"' l3ozdag ( Hususi ) - Ekserisi Izmirden olmak iizere elli talebe Bozdag 
rne_ktebine gelerek kamp hayati ge._irmege ba~lami§lardir. On be~ gun
bert kuvvetli g1dalarla beslenerek ne§'eli bir hayat geqiren yavrular ara
b ?art kiloya yakm kazananlar pek GOktur. Gonderdigim rcsim kamp 

e esm~ muallim ve miirebbiyelerile toplu bir halde gostermektcdir. 

Kanaatimizce, yukanda bahsedilen te· 
sirleri de gozden uzak tutmamakla bera
ber; Avrupadaki siyasi gerginligin son 
haddine gelmi~ bulunmas1 ve bu vaziyete 
miidahalede lngilterenin belki de fazla 
ileri gitmi~ bulunmasmm borsada temev• 
viicde ba~hca ami! oldugunu kabul et -
mek lazimdir. Su hareketin biiyiik ve kii
ciik servet ve sermayelerin lngiliz liras1 
ve franktan aynhp vaziyet ve mevkii 
daha emin goriinen :Amerikamn parasi 
dolara baglanmas1 gibi bir temayiil neti
cesi sezilmektedir. 

Ciinlerdenberi, Lon<lra borsasin<Ia 
frank muamelesinin haddi asgariye indi
gini telgraf haberlerinden ogreniyorduk. 
Bu, eski ii(: tarafh anla~mada yeni bir 
miivazenesizlik dogurmakta gecikmedi. 
lngiltere Haz.ine Nezaretinin elindeki 
350,000,000 luk sermaye ile gerek pe· 
~in, gerek vadeli sat1~lara yapt!lh miida
halelere ragmen vaziyetin kurtanlama • 
d1g1 anla~1hyor. Siyasi' gerginligin yarat
tlgi ~u vaziyet, siyasl vaziyetin duzelme
sile salah bulabilir. 

F. G. 

Talebe kooperatifi 

Y eni nizamname biitiin 
alakadar lara bildirildi 
Oniimiizdeki ders y1h ba§mda ilk ve 

ortamekteblerle liselerde mevcud talebe 
kooperatiflerinin Maarif Vekaletinin ye· 
ni hamladigi bir nizamnameye gore or
ganize edilecegini evvelce yazmi§tik. 

Bugiinlerde biitiin mekteblere gonderi
len bu nizamnamye gore, talebe koope· 
ratifleri, fakir ve himayeye muhtac bu· 
lunan talebe hayir cemiyetlerinin mura· 
kabe ve kontrolleri altma almacak, ay
ni zamanda talebe velileri hisse senedi 
almak suretile kooperatiflerin bir hisse -
dan olacaklardir. 

Bu cumleden olmak uzere kooperatif· 
lerin para ve te§kilatmi tanzim ve miira· 
kabe eden bir heyet varidat nisbetinde 
fakir ve kimsesiz talebelerin kitab, elbi
se ve yemeklerini temin edecektir. 

Makteb kooperatiflerinde sahlan def -
ter, kalem ve saireye kooperatifin resmi 
etiketi yapi~t!nlacak ve her talebenin ko
operatiften ah§veri~ yapmas1 temin olu -
nacakhr. 

Mekteb ko peratifleri talebenin ihti • 
yac1 nisbetinde tesisat ve te~kilatm1 ge -
ni~letecek ve fakir talebeye her sahada 
faydah olmaga ~ah~acakhr. 

K1zday Kermesi i~in 
hazirhklar 

KlZllaym her sene yapmakta oldugu 
(Kermes), eylUiun 10 uncu cumartesi 
glinii ak§am1 Tepeba91 bah~esinde ya -
pllacaktlr. Kermesin fevkalade olmas1 
i<;in yerli ve Avrupanm tamnm1~ ar -
tistlerinin i~tiraki temin edilmi§tir. Ma
caristanm me§hur (Yildtz) bale heyeti 
Pe§teden yola <;1khgm1 telgrafla bildir
mi~?tir. 

Frans1z YJ.ldiZl (Davia) yarm Paristen 
hareket edecektir. Bah~enin elektrikli 
siitunlarla siislenmesine ba§lanmt§tir. 
0 gece bah<;eden atilacak renkli hava 
fi~ekleri Kermesin ba~ladtgml halka 
ilan edecektir. Bunlardan ba~ka bir~ok 
siirprizler haz1r lanmaktad1r. 

Kaput bezi ihtiyaci var 
Son giinlerde §ehrimizde ve memle

kette kaput bezi eksikligi hissedilmek
tedir. Bu cihet ikhsad Vekaletinin de 
n z 1 dikkatini celbetmi§, mevcud 
stokla istihlak miktan ve ihtiyac tet
kik olunmu§tur. 

Vekaletin bu hususta baz1 tedbirler 
alacag1 anla§tlmaktadir. -···-T oprak Mahsulleri miidiirii 

Ankaraya gidiyor 
Toprak Mahsulleri Umum miidiirii 

Hamza Osman Erkan bugiin Ankaraya 
gidecektir. Umum miidiir yeni idare 
meclisinin te§ekkiilii i~in Vekaletlerle 
temasta bulunacaktrr. 

fgi]ip kalk1yor, etraftna bakm1yor, foto- - Musevi hi:zmet~i satlar yi.iz gosterdikc;e ortaya konur. Y a• 
hud herkesin kolayhkla miiracaat edebi· 
lecegi §ekilde yaz1hp yapiiiT, Biz, neden· 
se, §ehirlerimizi soyletmegi ihmal etn:i .. 
§iZ. Bi.itiin hakikatleri dilsizle§tirmi~z .. 
Su veya bu ~ehrimizi bir yana b1rakal:m. 
i§te istanbulun bile bir lahzada ve bi· 
<;1rp1da ele ge<;irilerek okunmasx miimku1 
bir tarihi ·tiirk~;e olarak- yok. Yiizcb 
doksan dokuz lstanbulluya mesela K1r 
kulesi, yahud burmah siitun hi~;bir mara 
ifade etmez. Bu yaki§IksiZ durumu dii .. 
zeltmek, derlitoplu bir lstanbul tari1i 
yazmak laz1mdir. 0 liizum temin dunm· 

grafm1 !;ektirecekmi§ gibi kar§IS!na <;Ikan Dostlanmdan bi-
otomobilin burnuna gozlerini dikerek pn 
al1yor ve giiliimsiiyor. Soforler arasmda 
!;ivilere hiirmet etmesini hala bilmiyen
ler var. 0 hududa gelince sur'atini asga
riye indirmek laz1m geldigini unutuyor
lar. Seyriisefer memurlan ve belediye, il
konce ahaliye ~ivili ge<;idlerden ba~ka 
noktalarda kar§Jdan kar§lya ge~megi ya
sak etmi§ti. Halbuki tenha anlarda bu 
yasagm manas1 yoktu. Bilakis, halkm yii· 
riiyii§ sahasmi pek ziyade daralttJgJ kin 
seyri.isefer zorlugunu artJracakti. Nitekim 
oyle oldu ve belediye de i$in icinden <;1-
kamiyarak dvili gec;idleri biisbiitiin ba$1· 
bo§ b1rakti. Simdi bu gecjdlerin ba$mda 
seyriisefer memuru degil, Ezrail bekli * 

yor! 
Saraylar ve lbrahimler 

lbrahimpa~a sa
rayJ meslesinden son• 
ra az daha bir de 
!brahim Hakkmm 
mezan meselesi <;I
kacaktJ: Hasankale
de midir, Siirdde 
midi? diye bir mii • 
naka§a ha§hyacakti; 
fakat, aram1zda, 
me~hur Marifetna • 
me miieilifinin nerede Y.attigmt h ni.iz JI

nutmiyanlar bulundugu i<;in $iipheler za
il oldu. llk zamanlar i$in i~ine gene bir 
Ibrahim kan§hgi i<;in dava uzayacak di
ye gozumuz korkmu§tu: Hazreti !bra· 
himden Calh ihrahime kadar biitiin ib
rahimlerin ismi etrafmda hirer munaka
$a dinlemege tahammiili.imi.iz yoktu. 

F akat ben ba§ka bir lbrahim mese1e
si ortaya atacagim: Kendisinden de gil, 
bir dosttan haber ald1m ki, Calh !brahim
den, Gi.izel San'atler akademisinin bu· 
lundugu Fmd1kh saraymda oturdugu yil
lann kirasm1 istemi$ler: 1700 lira! Mev
zu latifeye miisaid oldugu i~in bu haber 
§aka zannedilebilir. Hayir! Biiyiik san
atkann e§yasma haciz konmasile netice
lenecek kadar ciddidir. Halbuki memle
ketin Calli Ibrahim gihi C$siz bir ressa
mma yapabildigi biitiin ikram, bir iki se
ne kadar onu Fmd1kh saraymm bir ko
~sinde iicretsiz oturtmaktan ibaret ka!
mi$h. Simdi gelmi&ler, Callldan anslZin 
1700 lira para istiyorlarmi$. hte size bir 
Ibrahim ve bir saray meselesi daha, ki 
hence ehemmiyeti otekinden hie; de a~agi 
ICalmazl 

Trakyada 

ri an lath: 
- Bir yahudi 

hizmet(:im var. hi 
kadm. lrkt aleyhin
deki biitiin rivayet· 
lere ragmen tok goz
lii, temiz ve terbiye
li. Fa kat geldiii;i giindenberi pek az la· 
kJrdi soyliiyor ve sorulan ~eylere ya pek 
k1sa cevablar veriyor, yahud susuyor. 
Tiirk~;e bilmiyor degil; franS!Zca da bi
]iyor. Bir gun merak ettim ve kendisile 
frans1zca konu~mag1 denedim. Bedbin ve 
kuskun yuzii parlad1 ve soluk dudakla
rmm kilidi a~;Ild!, keyfi geldi ve biilbiil 
gibi ~ak1maga ba~lad1. Bu te.criibeye de· 
vam ettim. Daha sonraki gunler kendisi• 
ne her frans1zca hitab edi~imde ayni hal 
kar§Ismda kald1m ve anlad1m ki bu ka
dm, sessiz ve siikuti bir mahluk degil
dir; susmag1 tercih etmesi, sadece, tiirk
ce konu§mak felaketinden kurtulmak icin· 
dir. 

Fa kat bunu anlatan dostum, o kaCimi 
hala yanmda muhafaza ediyor ve tiirk~e 
konu~mak felaketinden kurtarm1yor: Bu 
ne merhametsizlik! 

Medeniyet ve harb 
l,..oyd Core, ;yeni 

bir makalesinde : 
«Harb medeniyetin 
cellad1dm> diyor. 
F akat, dunya tari
hine bakarsamz me
deniyet ilerledik~e 
harbler c;ogahyor,-Ji' 
harb vas1talan $id -~ · //JII::::'t::;:d:t~l 
detleniyor; ve harb
ler cogaldJkc;a harb vasttalan ~iddetlen
dik~e de medeniyet ilerliyor. Butiin harb 
teknigini yaratan medeniyet degil mi? 
N as1l oluyor da bu medeniyet, o miithi~ 
silahlan icad ederek, cel!adma kendi eli
le teslim ediyor? Ben medeniyetle harb 
arasmdaki dostlugun pek eski olduguna 
kaniim. Birbirlerinin canma k1ymak ni
yetinde olduklarma inanm1yorum. Onun 
i~in bertce ortada iki cell ad var: Biri 
harb, o~eki de medeniyet. Ve biitiin cel
ladlar ~ibi bunlar da birbirlerile sevi~i
yorlar. r akat bu ikisini birle~tirmek ~art
sa onu ancak $U tek kelime hulasa eder: 
1nsan I Kendi kendinin celladi oian in· 
san! 

SERVER BEDI 

kasaba: Liileburgaz 

·' ,.r 

c1ya kadar da §ehrin ta§lan, !re§meler, 
direkleri, surlan, mabedleri, mesireleri 'V! 

sairesi hakkmda her fJrSattan istifade olu· 
narak f1kralar, makaleler ne§rolunmali
du. Size de Hiinernamede as1l §eklile go
riinen burmah siitunu etrafhca anlatmaK 
du~erdi. Zuhul etmi§siniz. Sonra bu ve
sileden ba§ka suretle de istifade etmek ve 
siitun ba§hklarmm tarihi tarife gore yeri
ne konulmasmi hiikumetten rica etmelC 
miinasib olurdu. Bu noktayi da ihmal 
eylemi§siniz. 

Saym iistadin hakki vardi. Ressam 
Osmanm Hiinernameden ahnan resminde 
burmah siitun Da§hklarmm 15 70 y11la • 
nnda bile heniiz yerinde durdugunu gO. 
rerek istanbul abidelerine Osmanh Tiirk
ferinin -bir ktsim frenk tarih~ileri tarafm
dn iddia olundugu gibi- hiirmetsiziilC 
gosterilmedigini gec;en giinkii f1kramda 
soylerken bahsi geni§c;e tutmak icab eder
di. <;unkii dedelerimizin tarihi abidelere 
gosterdikleri saygimn luymetini kavra
mak o abidelerdeki k1ymeti bilmekle 
mi.imkiindur. Mesela §U burmah sutunu 
ele alal1m: Bu. iki bin dort yi.iz on y1l 
once yapilmi§ bir san'at eseri olup bakJT
dan dokiilmli§tiir. Siitunu yapmak ic;in 
gerekli olan baku Salamin ve Platea 
harbleri sonunda miittefik Y unan §ehirle
ri ordusu tarafmdan elde edilen barb alet
leri eritilmek suretile tedarik edilmi~t!r. 

Yunanhlar Med harblerini kendi leli
lerinde neticelendirmi§ olan o iki bi.iyuk 
sava§I kazand1ktan sonra burmah siitunu 
yapmi§lar, Delfi §ehrindeki Apollon ma
bedine koym.u§lardi. Si.itun sekiz metre 
irtifamdaydJ, i.istiinde ii<; metre kutrunda 
bir altm sehpa vard1. Sonralari F okide 
krallan bu sehpay1 ahp gotiirdiiler, babr 
siitunu yerinde b1rakhlar. Biiyiik Kons -
tantin, Bizans kasabasmi §ehir haline 
koymaga <;ah§Jrken (330) Roma lmpa-
ratorlugu hududlan i<;indeki memleket
lerden birc;ok glizel eserleri yeni payitah· 
ta ta§ttmJ§ti, o meyanda burmali siitunu 
da Delfiden kald1rth, Bizansa getirtti. 

"-...................... ~ -..::=:::.:"" .............. 

lranhlara kar§I ittihad edip muzaffer 
olan Yunanhlar «el ve goni.il birliginin 
miistebid bir kudreti maglub edebileceP,i
ni» remzi' olarak temsil etmek icin bu 

Liileburgaz (Hususi) - Liileburgaz, nezih eglenceler ve geziler yapti~m 
Trakyanm en modern bir kasabas1 bali- giirenler, bu ~irh kasaba halkmm <;a _ 
ne gelmi§tir. Bundan sekiz, dokuz y1l h~mas1m bildigi radar eglenmesini de 
once bir kiiyden farkl olmtyan ve altl bilen insanlar oldtgunu anlamakta gii<;· 
yedi ytldanberi miitemadiyen geli~ - Iiik r;ekmezler. 
mekte olan bu kaza merkezi bugiin Av-
rupa kasabalarma yakm bir haldedir. !;;ah§kan ve i§tet anlar bir belediye-
K nin velev dar bir b·•,e I·le de olsa neler oyiin binalan, ko§kleri, m.untazam "' ~ 
caddeleri, §irin bir go~men mahallesi, yapm.qga muktedir lldugunu anlatmak 
yeni Belediye, Halkevi, okul, mezbaha, ve Cumhuriyetin ilei hamlelerini gar -
otel gibi binalar1 ve hi~ arkas1 kesilmi- mek i<;in Li.ileburgaz ~oriilecek bir kaza 
yen in§aatile Liileburgaz yakm y1llar- merkezimizdir. 
da ideal bir Avrupa §ehri durumuna Elde cttigi inki~af1 a bulan ve miite-
gelecektir. madiyen ilerliyen bu ~asabada §imdi 

Asfalt yol, bu kasabanm tam ortasm- Belediye tarafmdan bii-iik bir sinema, 
dan ge~mektedir. Geni§ trotuarlan ve. kazi?o ve otel kis1mlaru ta§Iyan mu -
kasabamn methalinden itibaren iki tara- azzam bir binamn daha ~kseldigini go
fim bezeyen ki.ibik evlerile bu geni§, rliyoruz. 
giizel yolda ak§am gezisine ._1kan Lii -· Gonderdigim rcsim, kitan once r;a
leburgazhlarm park, kazino ve biiyiik tlSl atilacak ve sinema k1S11 bitecek o
Subay Yurdu gibi eglence yerleri de Ian bu binamn temel atm< merasimini 
vard1r ki, Liileburgazl!larm buralarda tesbit etmektedir. 

siitunu yapmt§lardi. Oc; ba§h y!lan, o 
miistebid kudreti ve iistiine konulan altm 
sehpada el ve goniil birliginde dogan 
parlak kuvveti temsil ediyordu. Hero .. 
dot'un tarihinde sutun hakkmda malu -
~at vard1r, doktor Detye de «istanbul 
ve Bogazic;i» adh eserinde sutunun ha
kiki mahiyetini tesbit etmi§tir. Bu zat, 
siitunun iizerindeki iiG y1lan ba~mdan 
birinin 1453 te ve Tiirklerin 1stanbula 
giri§leri snasmda kmldigmi, iki tanesinin 
de ( 1700) de c;a!JndigiDI soyJiiyorsa da 
Hiinernamedeki resim her iic; y1lan ba§I· 
nm 15 70 y1hnda mevcud oldugunu 
meydana koyuyor. Bunlarm yerlerinden 
kopmalan zelzele . yi.izi.indendir. Nitekim 
bir ba§ID c;ene k1smi miizede duruyor. 

Bana bu satJrlan yazdutan saym iista
dm obiir miilahazas1 da miihimdir. Ber
gamadan bir y1gm ta§ halinde Ber:ine 
goturulen me§hur Mezbehin nas1l bir 
~ekilde tanzim olundugunu herkes biliyor. 
Biz, bu iki bin be§ yiiz ya§ma gelmek ii
zere bulunan burmah sutunun ba§hklanm 
m~m tarihten ders ve HiinernamPden 
me§k alarak- yenile~tirmiyelim? .. Miize
ler Umum miidiirliigiini.in dikkatini 
celbederim. M. TVRHAN TAN 
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Ank·arada diinkii .giirefler 
Milli takimimiz Fin takimini 

4 - 3 niagliib etti 
Mi.isabakalar ~ok ~etin oldu, 

gi.ire,~ilerimiz siklette 
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ag1r 
72, 
galib 

79, 87 ve 

geldiler 

A~k~ra .. 3 (Telefo~la) - Finlandi: I tu§la galib geldi. 
0 

I il~. s~vl.eti c;ok s1k1 oldu. Fin ~iire§c;i ken-
ya m1lh gure~ ~kim a~alan b.u sabahk1 66 krlo disim rmg di§ma atmak surehle alta dii§-
ekspresle §ehnm~ze geld1~er v_e ~~tasyonda O~iincii g~ 66 kilodan 1936 o _ mekten kurtard1. 0~ defa Avrupa §am-
~ok kalaba~k ;Ir sporcu kafiles1le banda limpiyadlannda s1kletinin §ampiyonu o1an piyon1ugunu kazanacak kadar usta kesi
mlzlka tara .m ~n kar§~1anddaro .. 

0 

Koskela ile Y ahya arasmda oldu. Finli, len fskodlai kar§Ismdakinin hi~ de yaba
. lrkta§ m11letm pehhvanlan T urk1yede sinirli bir §eki1de, arkada§lan gibi galib na ahhr bir kuvvet o1madigml takdir e • 
1lk kar§l1a§malanm bugi.in ogleden sonra gelmek azmi1e giire§e giri§iyor. Y ahya ise derek temkinli harekete giri§tio Bununla 
19 may1s stadyomunda bi.iyi.ik bir kala- bilhassa kuvvetine istinad ve miidafaada beraber Mersin1i Ahmed halkm kendisini 
bahk oni.inde Ti.irk giire§~ilerile milli rna~ kahr gori.ini.iyordu. Finli oyun kapmak i- te§~i i~in bagm§1anm bo§a c;1karrnamak 
olarak .yaptllaro ~in fmat kolluyor. Fusat bulamadigml i~in ~ok s1k1 hiicum1ar yap1yordu. Bir a-

Seyirciler arasinda Ba§vekil Celal goriince muhtehf §ekillerde hiicum edi • rahk Ahmedin bir kafa kol kapl§l minder 
Eayar, N af1a, Giimriik ve !nhisarlar Ve- yordu. Bu hal Y ahyanm miitemadiyen ortasmda o1saydi giire§i tu§la kazanmasl 
killeri, Ali <;etinkaya ile Rana T arhan, minder d1§1~a c;1k~~sma. sebeb o1dugu ic;in muhakkakt1, fakat ne yaz1k ki dii§ii§ d1-
pek c;ok komutanlar, saylavlar da bulu- orta hakem1 kendlSlne 1htarda bulundu. §anya oldu. Bundan sonra i§in ciddiyeti-
'l.Uyorlard1o 1Ik on dakika Y ahyanm miidafaasl ve n· t kd' d F' 1· d · · · .. - K k 1 • h" I .

1 
•w• • • I a Ir e en m 1 e gm§mce gure§ 

Tam saat be§te iki milll gi.ire§ takuninin ve os e a nm ucum an e ge~hgl 1~m ~ok kJZI§ho Miisab1klar bir savurmada 
2hada goriinii§leri mJztka ve alkl§larla hakemler ona rey verdiler. Onun istegile birbirlerini ring dJ§ma kadar t k k -
lar§llandt. T akJmlar ringin iizerinde kar- ~ekilen.. ku.r' a neticesinde evvela .Y~hya dar §iddetli davramyorlardt. irk a~:vre bu 
§hkh yer ald!ktan sonra Fin ve Tiirk ustte gure§h. Koskela Y ahyam~ butun o- §ekilde bittikten sonra evvela Finlandiyah 
nilli marclan sayg1 ile ayakta din1endi yunlanm kolayhkla bertaraf ethkten son- alta du" t'' Ah d b' k" d t bb'' .. ~ · 'k' · .. · .. . § u. me IT un e e§e usun· 
B d G .. F d ra 1 met u~ dak1kada uste gecrtJ. Fa kat d b I d . . . un an sonra ~re§ e erasyonu umu- d f l b' d K k 1 e u un u, bunu h1r burgu tatb1k1 tak1b 

"' k"'t'b' c:.· • 0 d · · f' 1 h o a az a JT§ey yapama 1. os e a a • . B 'k' . . . n1 a 1 1 ':s'mas1 z emir m1sa 1r ere a§ k d" d k'k d I ettJ. u 1 1 te§ebbus Fmland1yahyJ kop • 
ld

. . h' b . d b I d B F' ya ta ge~en son ort a 1 a a o sun tu§· .. . d' k .. 
6e m1z 1ta esm e u un u. una m I k 1 k · · k o 'l d k ruye gehr 1 amma endisme hayli kor • 
k fil 

. . k bel d b I d a azanmi§ o rna 1c;m es1 me en c;o s1- k I . . . O 
a e relSl mu a e e u un u ve kar- k h" l B I d I .. .. u u vaz1yetler ge~1rtho stte giire§mek 
l kl k I b k1 'ld' y· t ucum ar yaptl. u sua ar a so gozu F' I' I' b' k 1 k · 

§I 1 1 upa ar ve ayra ar ven 1. u- h ff d I d' N . d mast m 1ye ge mce 1r o kapma tste-
mi dakika siiren bu merasimden sonra gii- a 1 i~ de k ~en 1' ;ticK e k t~§SUZ g~ • di, fa kat ani bir oli c;ekerek az daha ken-
re§1ere ba§lamld!o ~ebn'l I~h 1 .1~ sond~lnd' a os e a say! e- disini tU§ vaziyetine getiriyordu 

• sa 1 e ga 1 1 an e 1 1. • • 
56 kdo 

12 
k 'l lkmci ii~ dakika da bu §ekilde ge~tik-

Ciiniin ilk giire§ini 56 ki1odan Gaubo 
1 0 

ten sonra ayakta ge~en son dort dakika 
He Kenan yaphlar. ilk dakikalar ~ok s1- 72 kilo giire§i be§ senedir Finlandiya ~ok heyecanh oldu. Mersinli Ahmed bir 

§ampiyonlugwunu buakrmyan l"iunen'le I k h k 1 1 kt elense1erle ge<;erken Fin1i giire§<;.i bur· ara 1 asmmt te rar a tma a maga mu • 

Milli 
se~ilen 

tak1ma 

atletler 

Son se~me miisabakasi 
diin yaptld1 

Oniimiizdeki cumartesi giinii Belgrad
da ba§hyacak alan Dokuzuncu Balkan 
atletizm oyunlanna i§tirak edecek TUrk 
takrmmm son se~me miisabakalan diin 
yapilml§tlr. Bu se~me miisabakalan mii
sabJk a dedi fazla o1an 1 00, 400, 5000 
metre ko§ularla uzun ve ii~ ad1m iizerin
den yaptlmJ§hro 

1 00 metrede Fikret 11 2/ 1 0 ile birin
ci, Haluk 11 .3/1 0 ile ikinci, 1rfan, Sey
han ve N eriman masile iic;iincii, dordiin
cii ve be§inci olmu§lard1r. 

400 metrede Zare 54.4/0 ile birinci, 
Cema1 54.6/10 ile ikinci olmu§laro Bur

salt lbrahimle 1zmirli Fahri ii~iincii ve 
dordiinciiliik alm1§lard1r. 

5000 metrede Artan 16.12 .. 3/10 ile 
birinci, Hliseyin ikinci olmu§lard1r. An
karah Mustafa yan§l yansmda terketmi§
tir. 

0~ ad1mda Yavru 13.58,5 metre ile 
ile birinci, Ankarah Abdurrahman bir 
bu~uk santim farkla ikinci, 1zmirli Sii • 
reyya ii~i.incii oldular. 

Uzun atlamada 1zmirli Siireyya o.19 
metre ile birinci, Seyman 6,18 metre ile 
ikinci oldular. 

Karagiimriik sanasinda: 
Bu giin ogleden sonra saat dortte, Ka

ragiimriik sahasmda Bursamn Muradiye 

spar yurdile Kas1mpa~a birinci tak1m1 a
rasmda hususi ve intikam ma~1 mahiye· 

tinde bir miisabaka yap!lacakhro 

re§i hangi taraf kazamrsa umumi galihi
yet vaziyeti de 4-3 tak1m1mn lehine done
cekti. nunu kanatt1. Kii~iik bir tedavi faSI1asm- Celal yaptJlar. Haddi zatmda serbest gii- vaffak oldu. Neticede orta hakemi Fin 

re§c;i alan Celal boyle miihim bir miisa • k f'I · · · dan sonra iki peh1ivan tekrar s1k1 bir el- a 1 e re1s1mn reyinin de i§tirakile Ah • Aglr s1klet 
bakaya -ilk defa olmasma ragmen- biiyiik d · f'k 1 h 

ense miicadelesine giri§tilero Gerek Ke- · · · me mutte 1 an ga i ilan edildio :Agtr s1kletin gi.ire§ini Cohanla Melleo 

nanm, gerekse Finlinin digerini alta al- btr c:tseSl~~~:~;~Ifl~m~ii~~:la~r:r;~~en 87 kilo yaptJlar. tki pehlivan da vaziyetin ehem -
rnak te§ebbiis1eri minder kenannda ha§la- ilk dakikalardan sonra birinci clevrenin , 87 kilonun giire§i Herme ile Biiyiik miyetini mlidrik bir halde buti.in gayretle-
d1g1 ve bu hareketleri' hep minder dt§mda t d C l"'l b' k I k k F' 1 Mustafa arasmcla yaptlclto Bunlann gii· rile giire e ba§laclllaro llk dakikalarclan 

or asm a e a xr o apara m an • . .. · 'b r L_ w w 
nihayet buldugu i~in giire§e' a)'aKt& ol- diyaTiy1 a~ c!alia tu~Ia yeniyordu. Tiu- re§l ~ok muteyakktzane hareketlerle ba~· lh a.ren :~OI:Hin r.agJr _ basmaga ba~Iadio 
mak iizere tekrar ortadan ba§lam1dl. ilk nen'in ~ok kuvvetli kopriisli kendisini bu lad·'· _Her~e ~ustafadan ~a~a u7u_n boy- Hatta btr a~ahk h~smm1 alta bile ald1, fa
on dakika beraberelikle bitti. Evvela Ke- aklbetten kurtardJ. Bunu miiteaktb Ce- lu 1d1. 1ki pehhvanm da h1rbulenmn gaf- kat bu vaztyet mmder kenarmda oldugu 
nan alta dii§tii. Bir arahk Finli, Kenana Ial, ayni oyunu bir daha tatbik etmek is • let anlarmdan istifade ederek oyun kol- i~in giire§ tekrar ortadan ve ayakta ba§la

bir sentiir taktJ, fakat tu§ minder dJ§mda tedi, fakat bu defa Finlandiyah bunu teh- lad1klan .gor~~~!ordu. Bir arahk Mus.: d1. (:ob~n Mehmed bir, iki 51k1 hiicumdan 
oldugu i~in sayilmadl. Dstte giire§mek s1- Jikesizce atlatti. Ostiiste iic; IJTlaglubiyet t~fa~m brr gogus ~aprazr ~~unu te§ehbu- sonra mhayet Melleo yu altma ald1. 
ras1 Kenana gelince kendisi Finlinin tek- ac15101 tadan seyirciler bir galibiyet olsun s~ nng kenannda oldugu l~m miispet ne- Bundan istifade eden <;oban hasmmm 
nik ve §iddetli bir mukavemetile kar§l • gormek ic;in hem§erileri Celali te~i edi - tJce vermedi. Bundan sonra devrenin ya- kolunu beline dolayarak iizerine ahan • 
la§bgt i~in puvan alabilecek oyun tatbik ycrlard1• nsma kadar iki pehlivan s1k1 elenselerle mak suretile tu§ yapmaga te§ebbiis etti. 
edemedi. Ayakta dort dakika da tu§SUZ On dakikamn ikinci yarisi ~ok heye • vakit ge~irdiler. ~i~. arahk Finlinin kafa B_ir arahk iizerind~ki tazyikm hafifledigi
ge~tikten sonra yirmi dakika sanunda canh bir §ekilde gec;tikten sonra evvela kol kapma te§ebbusunden evvel davrana- m sezen Melleo b1r kolayrm bularak aya. 
Cauko say1 hesabile galib sayJldto Tiunen alta di.i§tii. Celal muvaffakiyetli rak bel kapan Mustafa hasmm1 altma al- ga kalkt1 ve ilk devrenin miitebaki k1sm1 

61 kilo bir tek kle takti ve hasmtm hayli s1k1§ - dt. Devrenin sonu ge1digi vakit reyler bu §ekilde ve fakat Cobanm hakimiyeti 
lkinci giire§ 61 kilodan Pihlajamaki tJrdt. Bundan sonra tek kolla kiinde ve Musta~anm lehine verildio 0 da ikinci altmda ge~ti. !kinci on dakikaya, iistiin • 

ile Ahmed arasmda cereyan etti. Giire§e sentiir te§ehbiislerile 3 dakika bitti. S1 - devrenm .ayakt~ deva~mm !s~edi. Bu dev- liigii hakem reylerile temin etmi§ alan 
ha§lama i§aretile Finlandiyah derhal hii- ras1 gelince Celal de alta dii§tii. F akat rede daklkalar t1erledik~e tkJ taraf da tu§ <;obanm arzusile, ayakta devam edildi. 
cuma ge~ti ve Ahmedi gogiis ~aprazma ~ok gi.izel kapam§lar yaparak Finlandi- ~apamtyacagmi iyice anhyarak birbir1e- Bu devrede Cohan muhakkak tu§la ka -
getirmek, saltoya a1mak gibi muh- yahya oyun vermedi. Miisabakanm a - nne . ~ok s1k1 hiicumlar yapmak suretile zanmak azmile biitiin kudretini sarfe -
telif oyun te§ebbiislerine giri§ti. Butiin yakta ge~en son dort dakikast yan ka - neticeyi sayr hesabile lehlerine c;evirmege derken Melleo kurtulu§ yolunu miitema -
bunlara kar§l Ahmed kendini mi.idafaa ranhk ve ~an mehtab l§Igl ic;inde ge~er • ~ah§lyordu. Fa kat hiicumlann en ~ogu diyen minder dt§ma ka~makta goriiyordu. 
etmekle mukabele ediyordu. ken Celal tekrar hir kol kaparak hasml· Mustafa tarafmdan yaphyor ve Finlan • Nihayet bu mi.isabaka da tu§suz olarak 

1924 Olimpiyadlanna greko • ramen m alta ald1, fakat tu§ yapamadt. Netice- diyal1 ekseriyetle ring dJ§ma ka~1yordu. bitti v~ Cohan Mehmed say1 hesabile 
ve 1936 Olimpiyadlannda da serbest gii- de Celal say1 hesabile galib ilan edilince Mustafamn biitiin hiicumlan uzunboylu miittefikan galib ilan edildi. 
re§ sampiyonu alan Pihlajamaki Finlerin galibiyete susaml§ alan halk tatafmdan hasmmm belini istihdaf ediyor, Finlan • <;obamn bu galebesi Tiitk taktminm 
en kuvvetli giire§~is1 oldugunu gosteriyor. §iddetle alk1§land1. diyah da bu zayrf noktasm1 kaptmnca 4-3 galibiyetini temin ettigi i~in kendisi 
Fakat Ahmed de §ayam takdir bir mu- Bu giire§ten sonra on dakikahk bir selameti ring dJ§lna ka~makta buluyor • balk tarafmdan §iddetle ve uzun uzun 
kavemette bulunuyordu. Be§inci daki • fas1la verilerek ringi aydmlatacai: projek- du. Nihayet Mustafa da say1 hesabile a1kJ§landr. 
kaya dogru Ahmed alta du§tii. Fin §am- torlerin yerine takilmast i§i goriiklii. galib gelerek umumi vaziyet 3-3 berabere Y ann (Bugiin) saat dortte gene 19 
piyonu altma ald1g1 Ahmedde umulmaz '19 kilo olunca bu kar§Jla§malann bi.itiin ehemmi- MayJs stadyomunda Finlandiyahlarla 
bir mukavemet gormesine ragmen 10 un· 79 kilonun giire§i Mersinli Ahmedle yeti <;obanla Meelao arasmdaki son gii- serbest giire§ esas1 iizerine miisabakalar 
cu dakikada taktig! bir burgu sayesinde iskodlai arasmda cereyan etti. Ahmedin re§ tizerinde toplandt. <;unkii bu son gii- yapilacakhr. 

~--------
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A~k ~lUicdllYIF 
Nakleden: HAMDI VJ.ROCLU _) 

~==~~=~~~==~========~~~~~~ 
$efik, boyle soylerken, bir yandan I Salahaddin tekrar araya ~tr?i: . 

§apkasmJ, eldivenlerini ~1karm1§, Sala - -Rica ederim, biraz stkm ol •. Seh.k: .. 
haddin Beyle beraber salona dogru iler - Kanm da ben de seni c;<t sevenz, bthr
lcmi§ti. ~ahende de arkalarmdan yiiru- sin. Onun ic;in, Sahendenn Zeynehe soy
dii. ledigi sozlerin mutlaka Jiisniiniyete miis-

Salona girdikleri zaman, avukat Sa • tenid olduguna inanmaism. Karm, za
lahaddin, ~efige ve kendi kansma soz ten birtak1m ~eyler i~ittli~. biliyormu~ ve 
mast btrakmadan miidahale etti: Sahende, onun biisbiitm yanh~ fikirlere 

- Vaziyetini anhyorum, ~efik, dedi. saplanmasma mani offiak kasdile, onu 
Sinirlenmekte hakhsm .. ~ ~ahende bana ten vir etmek ic;in bildi:ini anlatmaga mec· 

alan biteni anlatti. Bu aile faciasma do- bur olmu~ ... 
layrsile kendisi de i§tirak ettigine c;ok mii- Sahende, teessiir~n titriyen bir sesle 
teessir. Zeyneb Hamm, onun agzmdan izahat verdi: 
zorla bir tak1m lak:rd1lar almJ§... - Ba~ka tiirli.i Jareket etmege imkan 

Doktor ~efik, yerinden st~radt: yoktu Sefik Bey. leynebi hic;bir zaman 
- Ne? diye hayk1rd1. Lak1rd1 m1 al- bu kadar c;1lgm, lu kadar inadc1 gorme· 

m1§? Zeynebe ne soylediniz ~ahende Ha- mi~tim ... Ne nathat, ne manhk, hi~bir 
mm?... ~y Hr etmiyodu. Aklma koydugunu 

Sefigin Sahendeye bakan gozlerinde mutlaka yapma~ istiyen bir deliden fark-
~m§ekler ~ak1yordu. Bu gozlerde, §imdi, s1zd1. 
~n ufak bir dostluk eseri yoktu. Avukat - Sebebi 'f. efendim? Ne olmu~ an-

hyam1yorum ki! 
Sahendenin itabh bakl~lari doktor Se· 

figin yuziine ~evrildi: 
- Amma yaptlmz Sefik Bey!.. 
Onun, sozii yanda kestigini goren Se

fik 1srarla sordu: 
- Ne olmu~. soy1eyin bakahm! 
- Daha ne olsun? Klinige geldigi 

zaman orada aldJgi haber, herhalde ho
~a gidecek bir~ey degildi. 

Doktor Sefik, Salahaddin Beye don
dii; elini geni~ bir hareketle ona, sonra 
Sahendeye uzatarak: 

- Buyurun bakahm! dedi. hte bii
tiin kadmlar boyledir. Hiikiim yiiriitmek 
icab edince, birbirinden farklan, verdik
leri hiikiimlerin birbirinden daha mana
SIZ, daha miinasebetsiz olmasmdad1r! 

Sahende, tahammiilii ta~m1~ bir halde 
mukabele etti: 

- Ya, oyle mi? Demk ki Feride 
Hammm yanmda bulunu~unuzu pek ta
bii goriiyorsunuz? 

- Beni oraya gotiiren sebebin rne§ru 
bir sebeb olmadigmJ ne biliyorsunuz? 

- Sizin gibi erkeklerin, kabahatleri
ni ortmek ic;in daima me~ru bir sebeb hul
makta mahir olduklanm hi1irim. 

Sefik, sert bir mukabelede bulunmak 

ic;in agz1m ac;maga hazulandt, fakat sus
tu. Sahendenin tarizini kabul ediyordu. 
Once, gene kadmm sozlerinden ~id -
detli bir infial duydugu halde, ~imdi bun
Ian makul ve manhki buluyordu. Hatta, 
Zeynebi miidafaa ettiginden dolay1 ena 
kar~l minnettard1 bile. 

Sesini yava~lattJ, ba§im igerek, bir su~ 
itiraf eder gibi: 

- Kabahatli oldugun:tu biliyorum, 
dedi. Fakat bu seferki hareketimin se
bebleri hakikaten me~rudu. 

Bir lahza sustu. Sonra, Sahendenin 
yiiziine istifhamkar bir nazarla bakarak, 
daha kuvvetli bir sesle devam etti: 

- Anhyamad1grm cihet, Zeynehin 

klinige ne sebeble geldigi ... Hie; adeti de

gilken, birdenbire ve bana haber ver • 

meden klinige gelmesinde bir hikmet var; 

fakat ne? 

- Bunu ben de merak ettim, kendisi

ne sordum, soylemedi. 

Doktor $efik, ellerini, ate§ler i~inde 
yanan yiiziine kapad1. Bir miiddet, bu 

vaziyette kaldt. Avukat Salahaddin, bt

ylgmm tellerini kopara kopara odada a

~agi yukari dola~Jyordu. Bir arahk, uza· 

Di$ doktoru 
diyor ki: 

-···-cDi§ler; !riiriimege ba§lamadan ~ok 
evvel itina goriir, her gun ve hatta 
gunde birka~ defa ftrr;alanarak mik· 
roblar, zararh salyalar ve ifrazat 
temizlenirse saglam ve guzel olarak 
muhafaza edilebilir. Di§ler ~ii.rudii.k • 
ten sonra artik i§ i§ten ge~i§tir. Bu· 
nun i<rindir ki di§lerin cRADYOLiN :t 
di§ macunile her sabali, ogle ve ak .. 
§atn, her yemekten sonra bol bol frr
<ralanmasml 1srarla tav'siye ediyoruz.:t 

DAiMA RADYOLi 
Sam sun 

Elektrik v_~ .~u sa~tralla.:mm bir senelik ihtiyac1 olan ve eksil 
konulup gorulen luzum uzerine §artnamesinde tadilat yaptlan 470 
mazotun mubayaas1 kapah zarf usulile yeniden eksiltmi~e 
mu~tur. 

1 - Satm almacak mazotun muhammen oedeli 27010 llradtr 
2 - ~uvakkat teminat ak~esi 2025 lira 75 kuru§turo • 
3 - I~ale 19/9/938 per§embe gUnii saat 11 de Belediye Daimi 

m huzurunda yapxlacaktlr. 
4 - Teklif mektublarmm muayyen olan zaman'dan bir 

lediye riyasetine tevdi edilmi§ olmasx lazundtr. 
5 - Un:um~ ve fen?i §artname ile mukavelename suretleri Sams~ 

ledxye.sl Elektnk 7 Su !§lebne Mlidiirlugii. ile istanbul ve ' 
Belediyeleri Fen l§leri Miidurlliklerine muracaatle goriilebilir. 

6 - ihale 2490 sayxh kanun hii.kii.mlerine gore icra edilecektir,. ,( 5975 ___ .... __ 

Ba§, Di§, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanniZI derhal keser 
.. - lcab1nda gUnde 3 kafe ahnabilir. -

Diyarbakn- Naf1a ~99iir~~giinden : 
Eksiltmiy~ konulan i~ t . .. 

1 - 40268.83 lirahk ke~if bedelli Diyaroaltxraa yaptlacalt lise paviyonu or 
nastdtr. 

2 - Bu i~e aid evrak ~unlardxr, 
'A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni ~artnameler 
D - Baymdxrhk ve yap1 i§leri genel ve fennt ~artnameleri 
E - Bu evraklar Nafta Dairesinde goriilebiliro 
3 - Bu i§in ihalesi 9 eylul 938 cuma glinu saat 11 de kapah zarf usulil 
. D. Baktr Nafxa Dairesinde yapxlacaktxr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i!(in ( :3020.16 )" lirahk muvakkat temina 
. _ vermek ve .. a~~gxdaki vesikalan ibraz etmek laz1mdrr. 
A- ~afta Vekaletmden almm~ on bin lirahktan yukan miiteahhidlik ve 

s1kasL 
B - 938 malt y1bna aid Ticaret Odas1 vesikast. 
5 - Taliblerin teklif mektublarxru cuma giinu ihale saatin'den oir saat ev 

vel_ Komisyon reisligine makbuz mukabili vermeleri, posta gecikme 
len kabul edfimez. · 

6 - 4 iincii maddenin A flkrasm'daki mii.teahhidJ.ik vesikasx eksiltmiye ~~· 
kan~1~ olan hangi i§ i~in istenildigi a~1k~a yaztlmak suretile eksilt 
memn yap1lacagt gunden en az sekiz gUn evvel bir istida ile Na£1 
Vekaletinden istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika talebinde bu 
lunmtyanlarxn eksiltmiye giremiyecekleri. ( 5681 

TUrk Antrasiti'n•n 
Istanbul Sat•, yeri : 

Ta, Han asma kat 
iiRUN TiCARET TuRK Ltd. !iti. 

T elefon 23623 - Depo T elefon 36 - 131 

maga ba~hyan siikutu, giir sesile ihlal et
ti: 

- Sefik, dedi, karinin klinige ni~in 
gittigini ben de dii~iindiimo 

Sefik ellerini yiiziinden c;ekip; ba§ini 

kaldud1; i~inde bir iimid ~ulesi beliren 
goz1erini Salahaddine ~evirdi: 

- Bunldun mu? 

- Bulur gibi oldum. Bence, Zeyneb 
Hammm, klinige bilhassa bu giin gitme
sinde bir kimsenin menfaati vard1ro 

- Bir kimse mi? Kim olabilir bu? 
- Adliyeciler, miicrimi ke§fetmek i-

c;in, her hadisede evvela kimin miiteneffi 
oldugunu ararlar. 

.Sefigin gozlerindeki iimid i§Igl, hir • 
denbire bir kin ve nefret ifadesi ald1. Yi.i
ziiniin hatlannda, onu adeta hirdenhire 
ihtiyarlatan bir sertlik peyda oldu. Avu

katJn zihninde yerle~tigini tahmin ettigi 
faraziyeyi derhal anlami§ ve akla miila
yim gormii~tii. Di§lerini gtCITdattJ: 

- Ah I dedi, bun dan emin olsam ... 

- Tahkikat yap. Hem kederini bir 
miiddet ic;in unutursun, hem de, bugiine 

kadar c;ok zaranm c;ektigin bir histen 
belki de kurtulursun. 

- Hakhsm. Derhal l:>u hi tahkik e-

-
decegim. Hakikati ~abucak meydana ~ 
karacag1ma da eminimo 

Doktor Sefik yerinden hlkh. Sala. 
haddinin, sonra Sahendenin ellerini s1l 
h ve gene kadma: 

- Kusuruma bakmaym, dedi, ilk §a, 
kmhk amnda, istemiyerek belki kalbini 
kud1m. Fa kat, kanma da, han a da ge 
~ekten ablahk ettiginizi ~imdi anhyoru 

Sefik c;tkttktan sonra, kan koca b 
k1~tilar. Sahendenin goz1erinde endi§el 
bir istifham vard1. Kocasma: 

- Vaziyeti sen nastl tahinin ediyoi 
sun? diye sordu. 

Avukat Salahaddin ellerini ugu$tura 
rak cevab verdi: 

- Ben oyle tahmin ediyorum ki re 
sam F eride Hamm, bu sefer clavay1 sure 
kat'iyede kaybetmi~tir. 

-14-
Sokak kapisi ~almdigl zaman, F erid 

Hamm atelyesinde idi. Divanm ko~esin 
deki bodur masanm iistiinde duran kon 
sol saatine bir goz att1. Altm sam1 sac; 
lann ~er~eveledigi giizel yiiziinde, laci 
verd gozlerinin 1~1g1 daha kuvvet1e pml 
dad1. 

<Arkast var> 



CUMHURIYET 

Halayda lstik/Q[ bayramz Sta viskinin hassas 

mahmisi oldii 
[Ba$taratt 1 tnci aahtJeaeJ 

tnusum iizerine soz veririm.» 
Nutuk 

T ayfur Sokmenin ittifakla devlet reisi I bir dostlugun tesisine SancagimiZ bir 

Antkya 3 (a.a.) - Anadolu Ajan -
Sinm hususl muhabiri bildiriyor: 

olarak sec;ildH~i bildirildi. Ve bu netice zemin te§kil etmi§tir. lstiklalimizin veril
~ok siirekli alki§lar ve candan tezahiirat· mesile bize biiyiik bir itimad ediliyor. Bi
la kar~1land1 ve 21 pare top atJlmak su- ze dii§en vazife bu itimada lay1k oldugu
retile ilan edildi. Meclisin bu karanm ve muzu isbat etrnektedir. Burada temsilile 

DolandJnci Pulner rna· 
cera hayabni Amerikada 
bir tlmarhanede bitirdi Hatay devlet reisi T ayfur Sokmen, a

§agi.daki nutku irad ey lemi§tir: 
«- Hatay Millet Meclisinin saym 

saylavlan, 
Filen ve hukukan miistakil ve medeni 

:nilletler arasma kan§an Hatay devleti 
llk reisligine beni intihab buyurmak sure
tile hakk1mda gostermi§ oldugunuz mu -
habbet ve itimada bilhassa ve candan 
§i.ikran ve minnetlerimi sunanm. Bu kty -
ltletli itimad ve muhabbetinize lay1k ol -
lllaga maddi, manevi biitiin mevcudiye -
litnle c;ah§acagtmi yiiksek huzurunuz.da 
tell'lin ederim. Bu vesile ile Hatayi bu -
Riinkii §erefli ve parlak istikhile kavu§ • 
luran biiyiik Tiirk milletine ve Cumhuri
:'tet hiikumetine Hatay devletinin bagh -
hk, minnet ve §iikranlanm huzurunuzda 
1ekrar irad etmegi kendim i~in ebedl bir 
1~ref kaynagi ve mukaddes bir vazife bi
hr ve Hatay istiklalinin yardtmcisi ve 
'l'urkiyenin dostu alan F ransa Cumhu -
tiyetine samiml muhabbet ifade etmekten 
derin bir zevk duyanm. 

Hataym saym s1z saylavlarina Hataya 
Yaln1z ve ancak refah ve saadet vadeden 
a.g1r, §erefli ve o kadar da mes'uliyetli 
la~ifelerinde parlak muvaffakiyetler di
enrn.» 

Meclisin a~rlma merasimi 
Antakya 2 (a.a.) - «gecikmi§tir» 

A.nadolu Ajansmm hususi muhabiri bil
diriyor: 

Hatay Milli Meclisi bugiin sa at 1 0 
a Tiirkiye fevkalade murahhast orta 
l~i Cevad Ac;:1kalm ile Fransamn Ha -
Ydaki delegesi kolonel Kale ve Hatay
aki Turk k1taah kumandan ;niimessili 
lbay Siikrii Kanadh, Hataydaki Turk 
e F ranstz sivil ve askeri ricali, yellli ve 
abanci bir c;ok gazeteciler ve Hatay1 
e§kil eden muhtelif cemaatlere mensub 
iizlerce davetlinin huzurile Giindiiz si -
etnasmm salonunda ac;:Ilmi§tir. Binlerce 
alk binamn oniindeki meydam tamamen 
oldurmu§, kapl oniinde ba§ta miZlka ol
Ugu halde Turk ve Frans1z askeri ihti -
all\ k1t' as1 yer almi§h. 

Saat ona bir kac;: dakika kala Cevad 
\lkahn, kolonel Kale ve Siikrii Kanadh 

1]R1n bir alki§ tufam arasmda meclisin 
0lllandtgl Giindiiz sinemasma geldiler. 

M1z1ka Tiirk ve Frans1z milli mar§ -
ar1m ~ald 1 ve selam resmini ifa eden ktt
la.r tefti§ edildikten sonra Meclis bina
lna girildi ve sa at tam 1 0 da Hatay 

edisinin tarihi celsesi ya§ reisi olan 
ehmed Adah tarafmdan ac;Ild1. Bu 

adise 7 pare top atJlarak tes'id edildi. 
. Mehmed Adahmn metni diin bildi -
len a<;!§ nutkunu takiben reis intihabma 
e\ildi ve Halk partisi ba§kam Abdiil -
anj Tiirkmen ittifakla Hatay Milli 
edisinin ilk reisi sec;ildi. 
A.bdiilgani Tiirkmen siirekri alki§lar 

tastnda ba§kanhk makamma ge<;erek 
lk .s1k alki§larla kar§Ilanan nutkunU SOY• 
cll. Abdiilgani Tiirkmenin nutkunda 

1
1u Sef Atatiirkiin isminin her ge~i§inde 
kt§ Ve ya§a seslerinin arkas1 gelmiyor ve 
atib dakikalarca nutkunu kesmek mec -
tiyetinde kahyordu. Sinema meydanm· 

a Oparlor onunde biriken halkm aJkJ§lan 
ecJis ic;indeki heyecanl1 tezahiiratm mu
l:~.arn bir kubbeden c;mhyan aksi gibi 
ehYordu. Hatay meclisi ba§kanmm bu 
Utkundan sonra birinci reis vekilligine 
.
1
e
1
cli Miinir Karabay ve ikinci reis ve -

I '•· 
. 1~ne de Ale vi cemaatinden Zeynel-
tclin Maruf sec;ildiler. Ve Meclis tara

n1dan haklarmda gosterilen itimaddan 
~ ~Yl te§ekkiir ettiler. Riyaset divam 
atktbliklerine de doktor Bedi Bilgin ile e . 

It S1tk1 Kunt aynld1. 
Nutuklar ve yemin 

~Utiin intithablar meclisi te§kil eden 40 
.e 'Usun ittifakile yap1lmi§tJr. Riyaset 
ban1n1n bu suretle te§ekkiiliinii miitea
• 51tasile Alevi cemaati adma birinci 
15 Vekili Zeynelabidin Maruf, Ermeni 
tnaati adma Antakya meb'uslanndan 
~ Kazanciyan ve Rum ortodoks cema· 
1 aclma da doktor Vasil Buri tiirk~e c;ok 
Vecanh hirer nutuk soyliyerek Sarkm 
1~ 81 diye tavsif ettikleri Biiyiik Sefe 
kltn Ve minnet1erini sundular ve pek r;nk 

1 ~land1lar. Bu arada lskenderun meb
~.A.bbas Dlkii ile gene l.skenderun 

I Usu Hamdi Sel~uk da b1rer nutuk 
:'t ed'l b' 1 er. Bu nutuklardan sonra me us-
~~: ~ahlifine ge~ildi ve 40 m~b'us ~§a -

k1 metni tekr&r ederek yemm ettller. 
<<\;a tan ve mille tin saadet ve selameti-
Ve 'II h k' · nu etin bilakayd ve §art a lmJye-
e rnugayir bir gaye takib etmiyecegime 
rncurnhuriyet esaslarma sadakatten ay-

IYacaglrna namusum iizerine soz ve
orurn.)> 

y ernin rnerasiminder. sonra Hatay dev
vleisinin sec;imi yaPJidJ. Meclis reisi, 
d et reisligine Halk Partisince nam-
. bl.arak T ayfur Sokmenin gosterildi-
1 lldirdi. Reylerin tasnifi sonunda 

tebriklerini T ayfur Sokmene iblag etmek miiftehir oldugumuz Ermeni cemaati bu 
iizere biitiin cemaatleri temsil eden meb- vatan ic;in laz1m gelen her tiirlii hizmet ve 
uslardan bir heyet sec;ilerek T urizm ote- fedak;.rhgi derig etrniyecektir. Biitiin Er
linde ikamet etmekte olan Hataym ilk meniler, karde§leri T~rkler ve ~ige: un
devlet reisine gonderildi.Ve meclisc;e Tiir· surl~r.la elel~ vererek ny~s1z ve cJdd1yette 
kiye hiikiimetinin fevkalade murahhasi te§nki mesal edeceklerdir. 
orta eki Cevad Ac;Ikalmla Fransa hii- Biz de Tiirklerle bir olarak arz iize
kumeti delegesi Kolonel Kole'ye te~ek- rinde ilk medeniyet tohumlan sac;an be
kiir edilmesi hakkmdaki teklif kabul edi- ~eriyetln terakki ve temdidine yegane bir 
1erek bu tarihi celseye nihayet verildi. ami! alan biiyiik milletin ziimresindeniz. 

Mahud Staviski "" 
meselesinde ala -
kadar olup admt ' 
degi~tirerek Fran -
sadan Amerikaya 
kagan Hanri Pul -
ner'in ~ili Santiya
gosunda bir hmar
hanede oldiigu ha ~ 
her verilmektedir. 
Pulner, 5 kanunu -
sani 1935 te orta -

Ekseltins Sokmenin tesekkiirleri Asn hamm en uh: bir §ahsiyeti olan A-
Antakya 2 (a.a.) (gecikmi§tir) tatiirk Turk ve ~rmeni ukla;mm ~i~ soy-

Anadolu ajansmm hususi rnuhabiri bil- dan ve karde~ h1~.uk oldugunu 1lan et-

d. · • medi mi? Biiyiik Onderin vazettigi pren-
myor. . b'k r . k' b . 

Hatayin ilk devlet reisi olarak intihab sipi tat I etme IYIZ, ~m u pr~nsipten 
edildigini kendisine bildirmek iizere mec- inhiraf e~erse, Ataya 1hanet etn:n.~ ola -
lis tarafmdan gonderilen heyeti Ekselans caktir. Bmae~aleyh s.anc~k d.ahdmde a
Tayfur Sokmen, Turizm otelindeki husu· nasm muhtehfe efrad1le ~1md1ye kadar 
si dairesinde kabul etmi§tir. nas.I karde§ gibi g~ini~or, g~i~d~ ise, 

T ayfur Sokmen, Hatay mecsili heyeti- bundan boy~e de bu. munasebetimiZI da
ne meclisin intihab ve tebrikinden dolayi ha L.i.iyii~ bu ehe~~~etle son derece te
pek miitehassis ve miite~ekkir oldugunu rakk1 ethrmek en buyuk arzumuzdur .. A
bildirmi§ ve heyet1e birlikte kabul etmi§ tamn ko!dugu pren~i~i~ ~ramizda~·tatbi
oldugu Anadolu ajansmm hususi muha- km1 ~a~:n o~an ~ec!Isimizm s.e~eceg1 dev
birine de biitiin Tiirk matbuatmm ve bil- let reiSimn dJTektJlen1e memleket ve halli.l
hassa Anadolu ajansmm Hatay davasma m1zm refah ve saadete kavu§masmJ di
kar§I gostermi§ o1dugu yakm alaka ve ler ve bu miin~sebetle. bizi m~b'u;l~g~ in
hizmetten dolay1 takdir ve te§ekkiirlerini tihab eden m1Ilete mmnet hislenm!Zl su-
ifade etmi§tir. . nar ve biitiin halkimiZI ~utlulanz. 

T aylur Sokmenin terciimeihali Rum. Ortodoks meb .. uslar~n~an dok-

H t I. · t f d H t d I t tor Bas1ls de ~u nutku soylem1~hr: a ay mec lSI ara m an a ay ev e · 1 k 
· 1'¥' '1 Ek 1· T f S"k «- Saym re1s ve say av ar ada§la-reis 1gme se~1 en se ans ay ur o • d' l · ·1 

menin terciimei hali §Udur: nm. ve . 1~ eylcl er, . 
T f S"k 1307 'h' d K «Sevg~h Hatayimizda ilk kurulan Ka-

ay ur yo men ta~l m e 1" mutayda temsilile §erefyab oldugum 
nkhanda dogmu§tur. Reyhamye mmta • R 0 t d k t' · bi · 1 · · . . urn r o o s cemaa mm m o an th-
kasmdaki Tiirk a~uet reisi Mustafa Pa· mad! ile bahtiyanm. Mensub oldugum • 
~anm ogludu~. Biiyiik babasi, 1876 d.a maat, burada ya§ayan vatanda~lar ile ~=r 
M1S1rh 1brah!D1 Pa§aya kar§I bu havah- h' b' fa k .. t k · · b b . . . · . zaman 1~ 1r r gaze me sizm era er 
Yl miidafaa ettJginden S!vasa hicret et- a§ami§ refah ve saadet ve rne§akk t .. 
mi§ alan Haydar Beydir. Babasi Mus- YI . d d. . lb' l'Y' t . t' R a ogun . . . erm e a1ma e u 1g1 e m1§ 1r. urn r-
tafa Pa§a Kmm muharebesme J~tJrak et- t d k 1 t 'h' k' 1 . I o o s ar, an m en es 1 zaman ann • 
mi§ ve uzun zaman kaymakam 1k ve mu- d b · d · hi k h 'd '] . an en a1ma a a 1 am1 e 1 e mutta-
tasamfhklarda bulunarak memleketme 1 h" .. · t 'h'b' b 1 d kl · . . . h . . s1 usnumye s1 1 1 u un u an c -
canla ba§la h1zmet etmi$ b1r §a s1yethr. tl d kl b h't f d k• 

T ayfur Sokmen tahsilini bu havalide he. e ya§da 1 kakr~. 1 ~ m~ 
1 e e a ar~ne 

k d. 'f 1 .~. d . tl .., 1zmet e ere u tur, hcaret ve sanay1de 
yapm1~ ve en 1 ~~ t 1gm e zuaa a ug- ·1 1 · 1 dl d f 1· 

t 'kl•I .. d 1 · · b I I er emt§ er, yur arm a tu ey 1 ve muz1r 
ra~mi$hr. sh a muca e esmm a§ an- d y • 1 d · f' b' 

d · 'b ·11· d ~ d eg1 a1ma na 1 1r uzuv olomu§lardu. 
g1cm an 1h aren ve m1 1 ava ugrun a A k d 1 t d t f . . .. r a a§ ar, va anJmJzm saa e ve e-
muhtehf cephelerde ve sahalarda bilfn1 J•k t 1 d d · b' ]'k 1 k I . . a e · an ann a a1ma 1r 1 o ara ya§I· 
<;a l~ffil~ bir vatanperverdir. yacak ve olecegiz. $arkm AtaS! Ulu On-

Bundan sonra kendisini Tiirkiye BU· derimiz Hatay bilatefriki cins ve mezheb 
yiik Millet'Meclisinde Antalya m~b'usu Hatayhlanndlx ve kanun nazannda tam 
olarak goriiriiz. . bir miisavat halinde ya§1yacaklard1r, bu. 

Atatiirkiin, Tiir~ milletinin ve Ha - yurdular. Bizim ic;in tarihi hakikatlerin 
tayhlann itimad ve muhabbe.tini kazan- kaffesinden daha iistiin alan bu soziin 
d1g1 ve Hatayh oldugu kin Hatay dev- kutsiyetine bugiin butiin varhgimizla i -
let reisligine miittefikan se<;i1mi$tir. man ediyoruz. Ulu AtamlZin ilhamile ka-

Mecliste irad edilen nutukl'!r zandigimiz bu mes'ud rejimle kesbi§eref 
Antakya 3 (a.a.) - Anadolu aian - ederiz. Bu rejim, sinesinde ya§Jyan biitiin 

smm hususi muhabiri bildiriyor: evladlanm §efkatle bagnna bashracak 
Hatay rneclisinin diinku a<;Ih§ celse • Hataym yeni rejimidir. Meclisimiz bunun 

sinde soz alan meb'uslardan Zeyne1abi- en kuvvetli hamisidir. 
din Maruf, §U nutku irad ehni§tir: Arkada§1ar, yurdumuzun kurtu1u§U, sa· 

«- Saym arkada§lar, adeti, muazzam ve miittefik dost Turkiye 
Muhterem reisimiz Abdiilgani Turk _ ~e ~ ransa. de~letleri~in mii~terek ~e ?e

m en tarafmdan soylenen c;ok yiiksek ve ~erh me~a:Ien sayesmde elde edilmi§ -
belig nutku biiyiik bir zevkle dinledim. hr. Bu 1ki memlekete ve Ulu ba§lanna 
Mensub bulundugum Alevl cemaati na- ebedi ~iikran sunanz. VatammlZln Y a
mma birkac; sog soylemek istiyorum. <;ok ~m~ark s~hille_:indeki c~grafl e~em~.iye~ 
eski zamandanberi oturdugumuz bu h dol~~Is!le la~I~ ~~d~gu mevk1e yuk. • 
yurdda daima sulh ve siikun i~inde ya§a- s:!mesi I<;:n bu 1ki buyu~ ?~st devletm 
digimlz gibi §imdi idrak ettigimiz bu mes- y~ksek .h~maye ~e sevg1lermm devammi 
ud dev\rde Sancagm biitiin sekenesile diler, bm bu gune kavu§turduklanndan 
elele vererek memleketin refah ve saade- dolayi ebed! minnet ve §iikranlarimiZI ce· 
· 1 y K · maatim namma sunanm.» tme c;a l§acag1z. uvvetmi tarihin aza • 

metinden ve Tiirk milletinin bitmez tii • Antakya 3 (a.a.) - Anadolu ajan-
kenmez kudret kaynaklarmdan alan San- simn hususl muhabiri bildiriyor: 
cak sekenesi, az zarnanda c;:ok terakki e· iskenderun meb'usu Hamdi Selc;uk, 
derek yurdumuzu cennete c;:evirecektir. meclisin, ac;:Ih§ celsesinde soyledigi rrutuk
Tiirkiin en eski kollarmdan gelen ve ta, bugiin tarihi bir hadise kar§Ismda bu -
kendi ashm c;ok iyi bilerek hic;bir vakit lunuldugunu, I~Igmi ve kudretini §arkm 
unutulmami~ alan rnilletimiz, Tiirklerin giine~i Atatiirkten alan Hataym bugiin 

A 1 Ul .. diinya haritasmda giirbiiz ve kuvvetli bir ve b'iitiin §arkm tas1 o an u Onderin 
bize gosterdigi §Uurlu yolda yiiriiyerek devlet olarak yer aldigmi kaydettikt.en 

sonra, bugiinkii istiklalin Atatiirkiin yiikkendisine gosterilen tevecciihe lay1k oldu-
sek dehasmm yarathgt binbir eserden biri 

gw unu ispat edecektir. Bizi istikbale kavu~-
y oldugunu tebariiz ettirmi§tir. 

turduklanndan dolayi Atatiirk hazretle-
Akfamki siivare 

rine ve biiyiik Turk milletine sonsuz min-
net ve §iikran hislerimi bu kiirsiiden ar- Antakya 3 (a.a.) - Anado1u Ajan-
zederken istiklalimiz i~in ~ah§an FransJZ simn hususi muhabiri bildiriyor: 
hiikumetine, Cumhurreisine milletim na - Hatay Millet Meclisinin ac;III§Ini bii -

1 kk tiin Hatay halki i~ten bir sevinc ic;inde 
mma te§ekkiir etmegi bore te ,a i ede - .. 
· B b" "k fl' .... idr k t CO§kun tezahuratla kutlulamaktadir. Bu 

nm. u uyu ve §ere I gunu a e - 'h' .. f' A k b 1 d' . 
'¥· • d d I h · · · b"t" H tan 1 gun §ere me nta ya e e 1yes1 hg1m1z en a ay1 epmiZI ve u un a- b k b" .. b' · · 

t h Ik d b 'k d ve h"r t u a §am uyuk 1r suvare vermi§hr. 
ay a m1 can an te n e er u me - H · k d .. T.. k ·· 

1 r·t arrm mmta astn au~ ur u 
e sea anm.» "ld"' d"l 

Ermeni cemaati meb'uslarindan lsa 0 ur u er 
Kazanc1yan da ~u nutku soylemi§tir: .. Reyhaniye 3 (~.a.) -.- Per§embe g~i-

«-Muhterem meclis reisinin Ermeni nu .ak§aml Halebm Hanm mmtakasmda 
cemaati hakkmda soyledigi degerli sozler- esk1 Usbecile~ tara.fl~dan. te§ki.l edile~ 
den son dere~e miitehassis oldum. Kendi- Arab c;:etelen, C1snhad1d civarmdaki 
lerine beyam te~ekkiir ederiz. Bu miina- K 

1 
Mirmiiranile Acakh koylerini bas

sebetle halkimizm yeni vaziyete sad1k ve m vc Tiirii ~ld~rdiik~en ~?nr.~ .~el
memleketin teali ve terakkisine biitiin kuv- diklen •.re c;:ektlmi§lerdlr. Oldurulen 
vetile c;ah§maya azmetmi§ oldugu~~ a.~- Tiir~~erin cesedleri Antakyay~ ~et~rilmi§ 
zederiz. Bu tarihi giinde istiklalimm bu· ve gozya§lan arasmda defned1lm1§tlr. 

ti;n co§kunlukla teo'id ederken bu riitbe- ~~~~ .... -~-------
yi b:ze bah§eden iki biiyiik cumhuriyete f 0 J 0 ... _.._.._. .......... 
ve onlann Biiyiik Seflerine minnettarhgt-
mizi sunmay1 bizim i<;in mukaddes bir ........_ M A G A Z i N 
bore biliriz. Biz Sancakhlar ic;in mucibi 
iftihard1r ki Tiirkiye ve Fran. a gibi iki Eyliil niishasm1 mutlaka olruyunuz 
kuvvetli dev1et arasmda derin ve esash 

dan kaybolmu§, p Pulner 
tarihtenberi ismini i§iten olmaml§h. 

Hanri Pulner'in hayatl c;ok merakh 
safhalarla doludur. Son nefesini yaban
ci bir memleketin hmarhanesinde ve -
ren bu adam, Paris barlarmda ~1k bir 
ziippe olarak hayata ahlmi§, memba1 
m~hul kazanclarla ya~1yan kendi aya
rmdaki insanlarla bir hayli dii§iip kalk
hktan sonra yirmi ii<; ya§mda borsact
hga ve bangerlige ba§lami§hr. ~ok ciir
etkar ve hesabstz i;llere giri~tigi I<;m 
muvaffakiyetinden ziyade iflas1 bek -
lenen Hanri Pulner, giiniin birinde sah
tekarhktan tevkif edilmi§se de, bir deli 
doktoru tarafmdan ademi mes'uliyeti 
iddia edildigi ic;in serbest btrakllmt~tlr. 
Bundan sonra, Pulner, saga sola, e§e
dosta delice para dag1tmaga ba§laml§br. 

Staviski'nin i§lerine, sahte bonolar1 
satmak suretile i§tirak eden Pulner, bu 
yiizden sekiz sene hapse mahkfun oldu
gu zaman, Staviski'nin himayesi ve yar
dimi sayesinde cezas1 be§ seneye in -
dirilmi§, cezasm1 ikmal edip hapisten 
<;Ikhktan sonra da, gene Staviski saye
s-inde i§ bulmu~tur. 

Staviski'nin biiyiik rezaleti meydana 
t;Iklp kendisi tevkif edildigi zaman, 
Hanri Pulner de, dolandmcmm biitiin 
dostlar1 gibi sorguya c;ekilmi§ ve sabi
kasl oldugu ic;in pek ortaya c1kmamast, 
f.Qlgede kalmas1 tavsiye edilmi§se de, 
dostlarma karst fedakar davranmak me
rakma miiptela alan Pulner, hayahm 
medyun bulundugu Staviski'nin c;ocuk
lanm ac; btrakam1yacagm1 s5yliyerek, 
bu ta-usiyeyi reddetmi§tir. Staviski'nin 
biitiin dostlar1, biitiin mahmileri ve 
adamlan onu kendi haline terkettigi 
halde, Hanri Pulner bir apartlman tut
mu§, velintmeti sayd1g1 Staviski'nin 
c;oluk ve c;ocu~unu oraya yerle§tirmi§, 
onlan beslemistir. 

!~te Hanri Pulner'i ele veren bu co
mer>dligi olmustur. Dolandtricmm aile
sini himaye eden adamm kim oldugu 
arastmlmca hakikat meydana c;Ilom§ 
ve Pulner bir miiddet saklandtktan 
sonra, hem Staviski'nin, hem $arl Pe
lisye'nin ciiriim ortagi olarak tevkif e
dilmek iizere oldugunu ogrenince Ame
rikaya kac;mi§br . 

Kac;tlgm1 haber vermek iizere zabJta
ya hitaben yazd1~ mektubda §U sozler 
vardl! eBen gidiyorum. Uzaga ve h1zla 
gidiyorum. Cok litzh ve <;ok uzaga. A
sil ciirmiimiin cezasm1 c;ekmege gidi -
yorum; biiyiik bir 1sbraba kar~1 hassas 
davranmak ve liizumundan fazla min • 
nettar p;oriinmek ciinniiniin.~ 

• memur1n Giimriikler 
miidiirii 

yonelde 
konvansi

dolandtrtldi 
Sofya (Hususi) - Konvansiyonelle 

Parise gitmekte alan Tiirkiye Giimriik
ler Umum direktorliigii memurin mii -
diirii Ahmed Safi ile zevcesinin 120 li
rasmt, iki dolandmc1 aldatarak a~1r • 
mt§tlr. Cumartesi giinii Bulgar hudu -
dundan Sofyaya dogru giden trene iki 
dolandmc1 girerek Ahmed Safinin bu
lundugu komparhmana oturmU§tur. 
Dolandmc1lardan biri iyi tiirkc;e bildigi 
ic;in Ankarab sarraf diye kendini tamta
rak komparbmandakilere itimad tel -
kin ettikten sonra, arkada§I olan diger 
dolcm.dmc1 iki yiiziik gostererek sat • 
maYl teklif etmi§tir. Rusyah bir Tatar 
olarak kendini takdim ettikten sonra 
vaziyetinin kotiiliigiinden, Parise git -
mek istedigi halde yol paras! olmad1g1 
i<;in muvaffak olamad1gmdan bahseden 
yiiziik sahibi, onar kuru~luk san iki te
neke yiizugii Ahmed Safiye 120 liraya 
satmi§tlr. Sofya istasyonuna vard1ktan 
sonra hirer tarafa savu§an dolandJrtCl -
lar, Ahmed Safi ve zevcesinin §ikayeti 
iizcrine Bulgar polisi taraf1ndan yaka -
lanm1~, paralarm bir kisml iizerlerinde 
bulunarak iade edilmi~tir. 

llk T edrisat direl{toriimiiz 
Sofyada tetkikler yapiyor 
Sofya (Hususi) - Bulgar maarif sis-

temi, koy mektebleri, pansiyon ve ta • 
lebe yemekhaneleri hakkmda tetkikler 
yapan ilk tedrisat direktorii Hakk1 Tun
_gul; on ~ndenberi Sofy11dad1r. Bulgar 
Kiiltiir Bakanhg1 Gene! Sekreteri Prof. 
Varbanof'la temas eden Hakk1 Tungu~. 
bilhassa, Bulgar koy mektebleri iizerin
deki tetkiklerini devam ettirmek iizere 
daha bir miiddet Sofyada kalacaktlr. 

Yeni Yunan sefaretleri 
Atina 3 (a.a.)'- Yunan hiikfuneti, ye

ni sefarethaneler ihdas etmi~tir. Jan 
Politis, Stakholm sefirligine tayin Niil
mi§tir. 

kendini 
gene 

• yen1 
biitiin hassasiyetile 

kanuna haZirlami,; fakat 
tedbirleri almak laz1m icab eden 

Ah§veri§ diinyamJZda, pazarhk adeti I 
son demlerini ya~Iyor. 

Ahc1 ile sahel arasmda, amlardan
beri siiriip giden bu c;eki§melerin can c;e· 
ki§tigi giinlerdeyiz. 

Pazarhk etmek huyu i1ik1erimize ka
dar i§lemi§ti. Bir egl~nti gecesinde, yiiz
lerce liray1 har vurup harman savuran 
hovardalann, bazan yiiz parahk bir ah~
veri~te derhal pazarhk hastal1gma tutul
duklanm goriirdiik. 

Pazarhk yapmak, aldanmamamn bir 
nevi garantisi idi. Birkac; kuru~ eksigine 
mal almaktan ziyade; aldatrlm1~ vazi
yete dii§memek endi~esile pazarhg1, lii
zumlu bulurduk. 

Sa he!, bizim goziimiizde, mii~terisini 
aldatmak ic;in tiirlii hileler icad eden ha
kikl bir sahtekard1. Ve bizim, o sahte
kara kar§l, elimizde bir tek silah vard;: 
Pazarhkl .. 

Fa kat gitgide pazarhktan, hususl bir 
zevk de duymaga ba~lad1k. Maktu fiat
la sah§ yapan magazalar, pazarhk oyun· 
larmda zekamiZI denemek, bilemek fir
sahm bize vermiyorlard1. 

Hayir I Pazarhgm, aim terile kazani· 
Ian ekmek gibi, bamba§ka bir tad1 var
dl. Sokak ortasmda, ii<; a&agJ be§ yuka
n, b~ka yerlerde rastlanan e§lerinden 
misaller getirilerek, filanca yerde, ayni 
maim c;ok daha ucuza satJldJgl isbata ~a
h~llarak, c;eki~e ~eki~ yap!lan bir pazar
hk, satm aldig!DliZ mal iizerinde, bize 
sanki, fazla bir hak verirdi. 

SatiCI, daha bir baki§ta, mii~terisinin ne 
kaatta bir kimse oldugunu anlamak mec· 
buriyetinde idi. 

C.qk defa bunu ke~fecJememek, kendi
sine pahahya otururdu. Knk para fark i
~in on be§, yirmi lirahk ah§veri~ edecek 
mii§terileri kac;1rmak da hartada yaz1h 
idi. 

Pazarhk sahne1eri, ekseriya ~oy1e ba§· 
lard1: Mii§teri namzeJi, istemiye istemi
ye, ad1m1an adeta geri geri giderek, ma
gazamn kap1smda goriiniince, tezgahtar 
hemen ko~ard1: 

- Buyrun hamfendimiz ... Nasd bir 
§fY emrediyorsunuz L 

Bu iltifattan insiyaki surette iirken ah
CI, kendini uzun bir miicade1eye hamla
d!ktan sonra mesela camekanda gordii
gii kuma~m c;IkanlmaSllll soylerdi. 

Ce§id <;e§id kuma§lar, elektrik ar.npul
lerinin, renkleri birbirine kan§hran <;ig 1-

~Ig! altmda, elden ele gezip dakikalarca 
incelendikten sonra begenildiyse, fiat so· 
ru1urdu: 

Sahel, biitiin zekasm1 tophyarak, o za
mana kadar, hakkmda az c;ok bir kanaat 
edindigi mii§terisine, son derece miisaid 
oldugunu yeminlerle iddia ettigi bir fiat 
soylerdi. Eger, devir, eski devirse ve me• 
sela giinlerden ramazansa, -sat1cmm ad1 
Mi&on veya Karabet olmaSI, buna mani 
degi)di- hemen giiriil giiriil §ehadet geti
rilirdi: 

- E~hediibillah miibarek giinde o
ruclu agzimla, yalan kabul etmem ham
fendi! Bu kuma§!, ba~ka yerde ayni fi
ata bulursamz, haddim olm1yarak size 
hediye ederim. 

Mii§teri, ~en, ~uh bir kadmsa, bir siirii 
tekerleme1er arasmda; hem en YJh§Ihrdl: 

- .Sayle aynamn kar~Isina te§rif edi· 
niz civamm ... Allah sizi inandmm, huri 
gibi oldunuz!.. 

Susii seven ya~l1 bir bayanla pazarhk 
ediliyorsa: 

- Aman efendicigim ... diye soze ba§
lamrdi, yiiziiniize oyle bir halavet geldi 
ki I Saghk, afiyet1e ... Hem&ire hamm ... 

Muhatabll)m modaya dii$kiin oldugu· 
nu sezenler de &oyle a~1z kullanirlardl: 

- Bu sene, biitiin Paris, ayni renkle 
kuma$ giyiyor! .. Ac;1k cam gobegi ... Bir 
kostiimliik de size keselim ... Bakm neka
dar memnun kalacaksim:z I t 

Mii~terinin 1sran zeka kabiliyeti, uy
salhgi, -ini& miktan iizerine derece dere
ce tesir ederek- fiatlar iic;er be§er, onar 
yirmi~er kmhr ve boylelikle yiiz kuru~
luk mah on be§ kuru~a kadar almak ka
bil olurdu. 

Pazarhk miicadelesinde, sahcilar, en 
miit~;. 'Tlukavemeti kadmlardan gordiik-
leri · ~"'lara kar$1, ~-1 • :l,tiyath ve 
dah . 1;inli davranrr '·'lriyetini 
hissed~derdi. Evlerde, ka11 •.• -a ar.:tsmda, 

Arhk tarihe kan~mak iizere olan 
sahnelerden: Sokakta hard hanl 

pazarhk yapthyor 

alman maim ucuzluk ve pahahhk nisbet• 
leri s1k s1k miinaka§alan davet eder. 
(bay) m metresini on liraya aldigl ku~ 
rna~m p<j.zarhguu, kom§unun bayam, se• 
kiz lira iizerinden kesti mi, evde bir cur· 
cunad1r c;IkardJ. 

*** 
Nihayet, i§te o da kalkiYor. Arhk pa-

zarlarda, pazarhk etmeden ah~veri~ ya
pacagiZ. Kii~iik bir etiket bizi saatler • 
ce c;ene ~almaktan, kurtaracak I 

Diin, kafamm ic;:ine bu mevzuu yerle§• 
tirerek, yar§llan dola§tJm. ilk ugrad1g1m 
yer Mabmudpa§a oldu. F akat, §a§Ilaca1t 
§ey: SatJcilarm ~ogu, pazarhga yana§
miyorlardi. 

Bir seyyar kravat~J pazarhk yasag1 
kanununun m.iijdecisi gibi bagmyordu: 

- Pazarhk yok 1 Otuz he§ kuru§ a 
bunlar!!.. 

Y anma sokularak sordum: 
- Daha a§agl olmaz mt? .. 
Biitiin ciddiyetile cevab verdi: 

- Pazarhk etmiyoruz bay1m! .. 
Onun alt yamndaki gezgincide de ay

ni kravatlar otuz be~ kuru§a sahhyordu. 
Anlad1m ki soz birligi etmi§ler. Sonra, 
bir gomlek~iden, gomlek fiatlanm og • 
renmek istedim: 

- Boy boy .. dedi . .Sunlar, 200, ote
ki1er 250 ... 

Birkac; gom1ek<;iye daha ugrad1m. Es
ki bir halk tabirile: «250 dediler, 250 
parc;a oldular». 

Kanunun tatbikmdan evvel ba§goste· 
ren bu fiat kesimini, biitiin hiisnuniyeti
me ragmen, pek de hayra yoramad1m. 

lleride, Allah vere, ba$ka ihtiyaclar• 
da da ayni gizli sozle§meler olmasa ... 

Vaha, baz1 kii~iik pazarhklara da 
rastlamad1m degil. Fa kat, bun! arm c;o
gu, pek soniik ge<;iyordu. 

Kiic;iik esnaf, belli ki, biitiin hassasi• 
yetile kendini pazarbksiZ sat!§ kanununa 
haz1rhyor. 

Kapah~aT§Ida da o eski c;eki§melerdcn 
eser goremedim. Sahel, son soziinii ilkin 
soyleyip i~in ic;inden ~Ikmaga kendini a• 
h§hnyor . .Sair: 

«Baki kalan bu kubbede bir ho~ sac!a 
imip> 

Der. Bu, kubbede, hi~ de ho§ bir sa
da btrakmadan gidecek alan pazarhga: 

- Biiyiik safa geldiniz! derken, pa
zariiksiz sah~ kanununun tatbikah sirasm
da, ha1km aldanrnasma meydan venni· 
yecek tedbirlerin ~imdiden almmasm1 da 
alakadarlardan rica etmeiii unutm1yahm. 

SALA.HADDIN GVNGi:JR 

Almanyamn Avusturya mek· 
teblerine dair bir karar1 

Berlin 3 (a.a.) - Havas ajans1 muha
birinden: 

Avusturyanm mekteblerile hususi 
tedrisat miiesseseleri, bundan boyle u
mumt miiessese olmak imtiyazmdan is
tifade edemiyeceklerdir. Ayni zamanda 
1939 senesinden itibaren bu mekteb -
lerin birinci sm1f1 yani cen gene talebe
ye aid simfh bulunmtyacakbr. Bu ted
bir, bilhassa katolik mekteblerini istih
cl.:Jf etmektedir. 



Merkez mektebl mualllml Nu
Aydm lmzasllc aldiA'Imtz mektubda. 

ki: c23/B/938 tarihinde 926 sa
makbuzlle izmlt Maarif mildiir

e gonderd!gim ladeU taahhiidlii mek-
1ade ilmiihaberi hftlA. gelmedt. Bun

evvel de. blrkat; dera. 1k1 saat otem1z
izmltten 10-12 gUn sonra makbuz al

hatirllyorum. Ba~miidiirliigiin dlk-
nazarlarml t;ekmen1z1 dllerim.~ 

Belediyenin nazan dikkatine 
SUleymaniye caddesinrle 29 

aro.da N. ~efik lmzaslle ald1gmuz mek
a den1l!yor k1: cGet;enlerde Beledlye
Sular 1dares1 sokaglffiiza geni$ borula.r 

Bu ameliye srrasmda sokak bozul
toprak ve dumana boguldu. Bir sey
ugragl olan semtimize s1ra stra gc:

olan otomoblller bir miithi$ toz bu-
ayaklandmyor. Sokagm iizerinde 

on taraflanna 1sabet eden kl
suladrklan halde bu halin oniine 

lerrtivc,rl . Beledlye lt;ln biiyiik btr kiil
etmiyecegi rnuhakkak olan bu 

vazlyetin bertarat edilmeslnl te
ederim.~ 

tr 
Ankara Borsas1 3/9/938 

KAPANJSJ I 
A~ Kapan~ 

1 lngiliz Iirau 6.14 6.14 
100 Dolar 126.8125 126.8125 
100 FranslZ franga 3.4425 3.4425 
100 Liret 6.6625 6.6625 
100 tsvi~re frangJ 28.8475 28.8475 1 

100 Holanda 68.8475 68.8475 
florini 

100 Rayhi$mark 50.69125 
100 Bel~ika frangJ 21.37125 
100 D•abmi 1,1225 
100 Leva 1.515 
100 Cekoslovak 4.3425 

kronu 

50.69125 
21.31125 
1.1225 
1.515 
4.3425 

100 Pezeta 6.14 6.14 
100 Zloti 23.7075 23.7075 
100 Pengo 25.06 25.06 
100 Ley 0.9175 0.9175 
100 Dinar 2.855 2.855 
100 Yen 35.8425 35.8425 
100 fsve~ kronu 31.655 31.655 
100 Ruble 23.7350 23.7350 

ESHAM ve TABVtLAT 
Ergani 69.75 69.75 

'- j) 
Haleb • Sancak · lskeuderunda 

Jan R. Kilr.dl 
Cumhurfyet GazeteJlnin 

tevzf ymdlr. 
Zayi - istanbul ithalat gUmrUgUn ~ 

den ald1g1m 94639 No. ve 14/6/937 tarih

li 174 lira 33 kuru~luk glimrUk makbu

zunu kaybettim. Yenisini ~Ikaracag-Im

dan bunun hUkmii olmad1W. ilan olunur. 

Sultanh.amam No. 11 K. Arisyan 

.~--------------·-·· KARDOL 
ismindeki bu yeni ila~dan 

Haberiniz var m1? 
Asab bozukluklar1n1n 
heyecan ve ~arp1ntlla· 

r• tek ve tesirli qaresi 

cc Zevcim, gOzlerine 
inanmak istemiyor» 
iste, Fransada Sen Sehrinde Montreuil kasa· ' , 
bastnda Emil Zola sokagtnda 17 No.da Bayan 

Wagner, Boyle diyor ve ilave ediyor : 

«0, Bana; 
Hayretini 

Sen 10 Ya, 
izhardan 

payan Wagne:r'in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul

tapmazdan evvelki 
fotograh 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucizedir, 
diyor. Filhakika iki ay kadar evvel, al
mmda, gi:izlerimin ve agztmm etrafm
da buru§ukluklar ve ~izgilerim vardx. 
BugUn ise biitiin arkada~larxm bu §a -
yani hayret tebeddiile §a§Iyorlar. On -
lara yaphgmn ooyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Biocelli 
Tokalon kremini kullanmalanm tav -
siye ettim. Bir~oklan bizzat tecriibe e

Genclefmi,sin Diyerek 
Kendini Alam1yor. » 

Dayan Wa..,e-ner'in birkac; hafta 
zarfmda kazand~g1 ~ayan1 hay

ret giizelik tebeddiiliinii 
gosteren fotograh 

de son derece memnun kaldrlar .• 

•••••••••••••••.. derek §ayani hayret semeresini gi:iriin

Her ak~am yatmazdan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini kullammz. 
Terkibinde, Viyana i.Jniversitesi Pro -
fesi:irii doktor STEJSKAL'm k€§fi olup 
bpkl insamn tabii ve hayati: cild unsu
runun ayni alan ve gene hayvanlarm 
cild hiiceyrelerinden istihsal edilen 
Biocell genclik cevheri vard1r. Giinduz 
i9in de ibeyaz renkteki Tokalon kremini 
kullammz, cildinizi yumu§ahp beyaz -
latir ve siyah noktalan eriijp a91k me
sameleri 5lkla§tinr. 

saga: 
Bir oyun, Romanya.cta ya~Iyan blr 
2 - Cismin kUt;iik part;alarmdan, 

ay1. 3 - Bir t;e~id fala bakma, blr 
4 - Yadederek, ytkamlacak yer

. 5 - Su baskrm. 6 - Me'Jguliyet. te-
lr edat. 7 - Bir emir, boyun atkiSI. 

asrk, ters ~evirin insanlarm at;
olur. 9 - Minareden gelen ses. 

edatt. 10 - Bir hayvan. bag)~lnma . 
Saym §ahtslar, sofra levazrmatmdan. 

a11agrya: 
Qanakkale civarmda bir kasabamtz. 
2 - Ouzel ses t;rkaran, esas b1r hat

kiSrm. 3 - Uzun hikaye . .s1fat 
iki harf yan yana. 4 - Kum'inda, 
5 - Gtizel. 6 - Arkada§. bir hayva
vrulan (cemD. 7 - Bir hayvan. fi
arkada~r. 8 - Bir i~aret srfatmm 
batlran. kaba adamlann kull9.ndtk
birlerden. 9 - Fakat, yan!;lan. 10 -

Daktilo aran1yor 
!yi tiirk~e bilen bir bayan daktiloya 

ihtiyac vardrr. Lisan bilenler tercih edi
lecektir. !daremize miiracaatleri. 

1938 senesi iqin 

c;ocuk arabalartnln 
Son partisi gelmlttir 

BAKER M aftazalaranda 
Rek1Am Fiatma satdmaktad1r 

.I " i 1 J. ~ I I 

35 Tiirk Jiras1 
lLAN 

ciye kadar benimle alay ettiler. Fakat 
sonra bana hem te§ekkUr ettiler, hem 

. istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden : 
Fabrika ve havuzlarda in§a edilmekte olan bir romorki:ir 1~m 1 

Dizel motoru ve teferriiatt satin almacakhr. Makine ve teferriiatma aid 
fenni §artnameyi ve istenilecek sair izahatl almak iizere Bankam1z Ma-
teryel dairesiue muracaat edilmelidir. Bu i§e aid teklifler en ger; 15/9/938 
tarihine kadar mezkur <baireye verilmi§ bulunmahd1r. 

Umum nazlk degil. 11 - Bir cins may
millet. 
bulmacanm balledilmi, §ekU 

Miidiirliigiinden : I inhisarlar 
Mlikemmel almanca, frans1zca, ingi- •••••• 

lizce, italyanca bilen lisan dokt.oru h1- I - istatistik, bilan~o vesair miimasili i~lerde kullamlmakta olup 
nstiyan iki Viyanah bayan biri 24, di- tipometre ol~iisii esasma gore haztrlanmi~ olan ve miktar ve eb'ad1 liste
geri 28 ya~larmda Ankarada ve yahut sinde yazth bulunan 3420 aded garnitUr nUmuneleri mucibince eksiltme 
istanbulda miirebbiyelik veya terciime usulile satm ahnacakhr. 

6 1 

i§i anyorlar. II - Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat teminab 60 lirad1r. 
Adres: Yohanna Bronner Wien 9 III - Eksiltme 7/9/938 tarihine rashyan ~ar~amba giinU saat 11 d.e 

Waringergiirtel 154/7 Deutsches Reich. Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapl
licaktlr. 

.. - Eli ~abuk sUnnet~i IV - Listeler her gUn paras1z olarak si:izii gec;en §Ubeden almabile-

M Rl.fat K •• ••J•• cegi gibi nUmuneler goriilebmr. • 0pru U V - tsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gUn ve saattc yuzde yedi 
ve Asistam 

AVNi TuRKCAN 
Qaqnkap1 tra~vay caddesi No. 90 

••-- Ev Telefon : 52 73 

NEZLEMIN 
Arifipa§a sokagmda ko~e- P~MUGU 

aOY\Ii<AOA .. ALl< ~CIANUI 

17 eb'admdadrr. 
ahmed Kabasakal Miimtazbey NEZLEYi derh~l keser e~siz ve mucer• 

rebdtr. Eczanelerde aray:tmz. 

KOy defterleri 
Koy biitc;e hesab defteri, Koy biitc;esi, Koy biitc;e ve hesab 

defteri kdavuzu, 100 yaprakh ita emri, HesabJ kat'i cetveli, 1s 
vesikas1 50 yapraklJ, Hesab btdasa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, t$ bordrosu 50 yapraklL 

En giizel $ekillerinde Cumhuriyet matbaasmda bazulnnm~
b.:r. illtiyacJ olan koylerin miiracaatleri. 

Kapab 

ntalya 

Bildirme 
zarf usulile eksiltme 

Vilayetinden: 
ilani 

- Eksiltmeye konulan i~: Antalya Memleket hastanesi ikinci klSlm 
h lira c53,. kuru!?luk insaat evvelki in~aatm bakiyesidir. 
- Bu i~e aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r: 

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D - Hususi ~artname. 
E - Ke~if .evrak1 
G- Proje. 

tiyenler bu ~artnamelerle evrak1 15 lira mukabilind.e Antalya Naf1a 
rliigiinden alabilirler. 
- Eksiltme 10 eylul 1938 cumartesi giinii saat 11 de Vilayet maka-

toplanacak olan Daimi EncUmeninde yap1lacaktlr. Teklif mektubla-
0 say1h kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesinde o giin saat 
kadar verilmis olmahd1r. 
- Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat Uzerinden yap1lacakbr. 
- Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin 2391 lira 15 kuru~luk mu-
t teminat vermeleri ve bundan ba~ka a~aj1daki vesikalan haiz olu,p 
eleri lflZlrndir. 
- Naf1a Vekaletinden almm1~ yap1 mUteahhidligi vesikas1 ve yapbgt 
:~iCI bnnsPrvisi ve Tic<~ret Odas1 vesikasL (5781) 

bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~e_n Komisyona gel-
meleri ilan olunur. ( 5717) 

I - idaremizin Yava§an tuzlasma getirilecek tatlt suyun Tuzlaya 
isalesi it;in ~artnamesi mucibince 25000 metre in~aat tuliinde 60 m/m kut
runda font boru ve listesinde miifredah yaz1h hususi aksaJ:!ll kapah zarf 
usulile satm ahnacaktrr. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa!la 25000 lira ve muvakkat te
minati 1875 liradtr. 

III - Eksiltme 19/10/938 tarihine rashyan c;ar~amba giinU saat 11 
de Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund;a 
yap1lacakbr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak her giin Levaz1m ve M.ubayaat ~u
besile Ankara ve izmir Ba~mUdiirliigiinden almabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek isti~en firmalann ihale giinun.den 
7 giin evveline kadar Fiats1z fenni teklif mektub ve katalpglarmt Inhi
sarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliflerinin ka
buliinii mutazammm vesika almalan hlzimdu. Bu vesikay1 haiz olm1yan· 
lar mUnakasaya i~tirak edemezler. A 

VI - MiihiirlU teklif mektubunu kanum vesaik ile 7 nci maddede 
yaz1h Tuz Fen ~ubesinden almacak eksiltmeye i~tirak vesikas1 ve % 7,5 
giivenmc paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapah zarflarm cksiltme giinii en gee; saat 10 a kadar yukar1da ad1 
gec;cn Ahm Komisyonu Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmcsi la
ZlmdJ.r. ( 6011 ) ,., . 

C in s i 

Sigara makine 
kolas1 
Sigara paket 
kolas1 

Miktan 
Muhammen B. 
Beheri Tutan 

L.K. S. L. K. 
15.000 kilo -,20,70 3105.-

13.550 » -,20,70 2804.85 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminatl saati 

L.K. 
232.87 

210.36 

10.-

10.30 

I - 5/IX/938 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen 15,000 kilo sigara 
makine ve 13.550 kilo sigara paket kolasmm eksiltmeleri goriilen llizum 
Uzerine 10 giin temdid edilmi~tir. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmd.a gas -
terilmi$tir. 

III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giinii hizalarm
da yaz1h saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Ko
misyonunda yap1lacakbr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak her giin sozii ge~en ~ubeden alma-
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivcnme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6105) 

Muhasib Aran1yor 
ln~aat i§lerinde ~all§Ml~ tecriibeli mes'ul muhasib aran

maktadir taliplerin vesikalarile acele miiracaatleri. 
Emlik Bank Yap1 Limited ~-ti 

• • ••••••••••- Ankara posts kutusu 366 

r 
~ Eylui1938 

Karaciger. b51:irek. ta~ ve kum1 
dan miltevellid sancllanmz, d 
sertlikleri ve $ismanhk sikayetl 
nizi U R t N A L Ue Jlec· . 

I 

I 
vncudda toplanan asid Q.rik 
oksalat ,;bi maddeleri eritir, k 
temizler, lezzeti ho~ almmas1 k 
laydlr. Yemeklerden sonra y 
bardak su icerisinde aluur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - tSTANl3UD 

Nazilli Belediyesinden: 
Nazillide Belediyece yaptmlacak 14225 lira 35 kuru~luk bedeli ke§ 

Hal binas1 2490 No. h eksiltme ve arttxrma kanununun hiikmiine gore kag 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

ihale 12/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 11 de Nazilli 
lediyesinde yapuacaktrr. Muayyen saatten sonra teklif mektubu ka 
edilmiyecektir. Miiteahhic.Uer bu hususta fenni ve mali §artname ile p 
jeyi 7 lira mukabilinde Nazilli Belediye muhasebesinde tedarik edebili 
ler. MUteahhidler bedeli ke§fin % 7,5 tutarx alan 1066 lira 90 kuru§U B 
diye vezne makbuzu veya tahvil veya banka mektubu olarak tek 
mektublarma ili§tireceklerdir. 1haleye i§tirak edecekler Ticaret Odas1 
kay1dh olduguna dair vesika ile ve bu gibi i§leri yapacagma dair res 
makamattan ahnm1~ vesikalarma & teklif mektublarma ili~tireceklerdir. 

r( 590 

iZMiR FUARINDA 
TARi$ STANDINI 

Muhakkak 

ZiYARET EDiNiZ 
E EFiS 0Z0M VE i CiRLERi 

TARi~TE BULACAKSINIZ 
illl•• Oziim Kurumu - 1. incir ve 'Oziim T. S. Kooperatifleri Birligi 

' ... . 
~1!!! ... ... 

14 Eylul ~ar§amba giinii ~1k1yor. 

1838 RESiMLi HAFT A 
32 - 48 sayfa iQinde bilhassa. kadmla.r1 alflkadr edecek yaz1lan, en guzel 

hik.aye ve romanian ihtiva ettikten ba~ka 

1000 kelime ile kendi kendine italyanca 
derslerinl vermiye bafihyacakbr, bu dersler ayr1 blr kitab 

!Jekline sokulabllecek tarzda ne!Jedilecektir. 
Butun manasile tam ve dolgan bir mecmua olmak hedefini gilden 1938 
RESIMLI HAFT A mecmuasm1 yalmz 5 kurufja satm alabileceksiniz. 

~lmdiden bayllerlnize sipariff ediniz. 
Fazla tafailfth Istanbul pasta kutusu 743 den isteyiniz. 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

MuhBJOrnen Muvakkat 
bed eli Te. Mahallesi Sokag1 No. Cinsi 
L. K. L. K. 
40 00 3 00 Ziihtiipa~a Tahtaki:ipru 2 Ev ankaz1 

200 00 15 00 ,. ,. 6, 8, 10 Bina ankaz1 
300 00 22 50 .,. ,. 14, 6 » ,. 

Yukartda mevkii yaz1h evlerin harabiyeti dolay1sile ankazt satllmalt 
iizere a91k arttJrm1ya !;Ikanlmi~tlr. ihaleleri 10/9/938 cumartesi giinii 
saat 10 dad1r. !stetkltilerin Kad1ki:iy Vak1flar Miidiirliigiine miiracaatleri· 

( 5849) , 
HERKES BiLMELi 

Et ve sebzelel'in iyice pi~memesinden, meyvalarm giizelce ytkan· 
mamasmdan, i~ilen sularm temiz ve saf olmamas1pdan basil olan solo
can dedigimiz ba1·sak kurdlan en muzrr hayvanlardu. Bunlar; ince 
barsagm i~ zarma yapt~arak ve kan emerek yeti~ir ve Urerler. Ekseri • 
yetle <;ocuklarda bulunur. 

HALSiZLiK, KANSIZLIK, HAZIMSIZLIK, KARIN AGRILARI, 
KARIN ~i~l\:IELERi, BURUN, 1\IAKAT KA~INMASI. iSHAL, OBUR· 
I.UK, BA!) DONMESi, SALYA AKMASI, SAR'AYA BENZER SiNiR 
HALLERi, GECE KORKULARI, GORMEDE, i~iTMEDE BOZUKLUI{ 
HEP BU KURDLARIN TESiRiDiR. 

ismet Santonin BiskUviti 
Bu kurdlarm en birinci devas1d1r. Bliyiik ve kiiciiklere kemali em~ 

niyet ve itimadla verilir. Her 90cuk seve seve yer. <;~cuklarm1za senede 
birka~ defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dam~m1z. 

S1hhat Vekaletinin resmi miisaadesini haizd.ir. Tarz1 istimali kutu
larm ic;inde yazthd1r. 

Fiab her eczanede 20 kurm~tur. ( iSMET ) isminc dikkat 



Serin giinlere haziriiklar 

tezyinat. 8 - Y ollu krepten bir elbise, 
korsaj ve belin iistiindeki ktsim kadife
den. Omuzda ktvnlml§ ve katlanmJ§ ki
simlar. 9 - Kadifeden §Ik bir tayyor, 
ceketin kenarlan kiirkle siislii ve kollar 
omuzda k1smen yiiksek. 1 0 .:-- Diyago
nal kuma§tan bir tayyor. Ust k1smmda 

Okuyucu 
diyor ki: 

Tetklkler ve delfi1em~Der 

Pahaiiiikla miicadele 
Nevyork sergisinde bir Hayab ucuzlatmaga ~ab,Jrken ol~iimiiz, kii~iik 

ortahalli miistehlikler olmahd1r Kiitahya ~e~mesi yapabm 

izmir Fuarmda te~hir edilen Kiitahya 
cinsinden yapunu~ bir c;e~me 

Oniimiizdeki nisanda Nevyorkta a
~Ilacak beynelmilel sergide TUrk pavi
yonu nastl olmahdu·, burada tarih, san
at, inkllab, turizm baktmlarmdan neleri 
te~hir edelim? 

Gazetelerimizdeki salahiyetli kalem -
ler zaman zaman bu soru iizerinde dur
dular. Ben, i§in umumi ~ephesi iizerin -
de s<>zii mimar, dekorc~, tarihgi ve ik
ttsadcilanmiza b1rakarak burada sade
ce Kiitahyayt ilgilendiren bir noktada 
bir miitalea ileri siireccgim: 

ve 

Yazan : SAFAEDDIN KARANAKCI 
Niifusumuzun yiizde 76 buc;ugu koy

liidlir. istihsali" pek iptidai ve toprak 
mahsullerine bagll olan koyliilerimizin 
istihlaki de pek iptidai ve toprak mah
sullerine baglld1r. Koyliimiiziin yedigi 
rnaddeleri, giydigi elbise ve kunduray1 
tetkik edecek olursak pek basit ve ipti
dai olduklanm goriiriiz. G1da maddeleri 
i§lenmerni§ bir iki toprak mahsuliinden, 
giydigi elbise ekseriya kendisi tarafm
dan dokunmu§ kuma§lllrdan, kunduras1 
gene kendisi tarafmdan yapilmt§ c;artk
tan ibarettir. ikttsadi manada istihsal 
§artlan te§ekkiil etmemi§, teknik miies
sese ve vasttalardan mahrum olan koy
liimiiz yeni rejimin bi.itiin gayretle -
rine ragmen, heniiz, ikhsadi ba • 
ktmdan kuvvetli bir istihlak un -
suru olrnaktan uzaktlr. <;iinkii koylii -
miizi.in ihtiyaclai't heniiz taayyi.in et • 
memi§, tiple§memi§tir. ~eker girme -
mi§, petrol lambast yerine yag veya ~1ra 
yakan koylerimiz vard1r. Bu §artlar da
hilinde TUrk koyli.isiinii bir mi.istehlik 
olarak kabul ederek istihlak maddeleri
le olan miinasebetlerini tetkik etmege 
bugi.in imkan yoktur. 

Niifusumuzun yiizde yirmi ii~iini.i te~
kil eden kasaba ve §ehirlerdeki miisteh
liklerimiz de ii~ ktsma aynlabilir: 

A - Biiyiik ve zengin miistehlikler, 
B - Orta halli miistehlikler, 
C - Kiic;i.ik miistehlikler. 

mak dii§iin}ilebilir. Buraya sarfolunan 
para, her sene memurlara verilmekte o
lan mesken zamlan ile amorti edilebile
cegi gibi ileride bu evler Hazine i~in 
bir varidat membat da olabilir. 

B - Yiyecek meselesi: 
Bu meseleyi iki kiSma tefrik ederek 

tetkik edebiliriz. ilk planda akla ekmek 
gelir. Ekmek bir k1s1m halk1mtzm ba~
hca gtdas1m te§kil eder. Niifus ba§ma 
yevmi ekmek istihlakirniz 875 gram .. 
dtr (2). Bu miktar ekmek, mevcud nar
ka nazaran sekiz kuru§ otuz parad1r. 
Memleketirnizde vasati olarak senede 
iki buc;uk milyon ton bugdah istihsal 
edilmesine ve vasatl gelirimiz 75,61 lira 
olmasma gore, bu fiat pek yiiksektir. 
Binaenaleyh her§eyden evvel ekmek fi. 
atm1 ucuzlatmak icab eder. Bunun igin 
de ekmegin maliyet fiabm azaltmak ~a .. 
relerini bulmak, fmnctlara, degirmen .. 
cilere aid olup dolaytsile mi.istehliklere 
tahmil edilen baz1 vergileri indirmek la
ztrodlr. 

24/6/938 tarihli ve 3491 sayllt topraJC 
mahsulleri ofisi kanununun 4 iincii mad"' 
desine gore ofis, iktrsad Vekaletinin 
muvafakatile laz1m gordi.igi.i yerlerde un 
ve ekmek fabrikalart kuracak, mev .. 
cudlan satm alacak ve i~letecektir. Bu: 
ofisten ki.ic;uk ve orta halli miistehlik-< 
ler lehine miispet i§ler temenni edebi .. 
liriz. 

Soldan itibaren: 1 - Su ge~mez ku
llla§tan klasik bir seyahat mantosu. Car
niturleri tek renkli kuma§tan. 2 - Kare
li yiinliiden genit yakah bir seyahat man
tosu. 3 - Orijinal bir sonbahar tayyo
ri.i, etekleri geni§, tezyinab astragandan, 
Yalmz onde bir diigme. 4 - Redingot 
bicimi bir manto, yaka ve ceb kapaklann· 
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da Hind kuzusu kiirkii tezyinat. 5 -
Ytinlii kadifeden zarif bir manto, yaka
daki garnitiir tilkj kiirkiinden. 6 - Di
yagonal yiinliiden rodingot bic;imi bir 
manto, yaka ve ceblerin iistu kiirklerle 
si.islenmi§tir. 7 - Mat krepten bir ogle
den sonra elbisesi, korsaj ktsmmm iistun
de bir korselet ve onun iizerinde orijinal onii kiirklerle siislii bir jile. Ylldan ylla daha olgun, daha ileri bir 

c;ehre gosteren izmir fuarmda bu y1l, 
Kiitahya Vilayeti bir c;e§me yaptlrdt. 
8 metre yiikseklikte, sekiz cepheli ve 
kubbeli olan bu ~e§me, rnillt iislilbu -
muzdaki stili ve bu Kiitahyah san'atm 
en rnuvaffak motiflerini ta§Iyan c;ini -
lerile yerli, yabanc1 biitiin ziyaretc;i -
lerin dikkatini iizerinde toplad1. 

Biiylik ve zengin miistehlikler, mev
zuumuzla alakadar degillerdir. Diinya
mn her tarafmda oldugu gibi bizde de 
bu stmf hayat pahahhgile, vergilerle 
pek alakadar degildir. 

Orta halli mlistehlikler, 30 liradan 
ba§lay1p 55 lira asli maa§ ve 80 liradan 
ba§lay1p iicreti 150 lirayt gec;miyen me
mur smtfile kazanclan bu miktara mua
dil bulunan serbest rneslek erbabtdu. 

Kii~iik ve orta halli miistehliklerin: 
kati~m1 te§kil eden ve onlara muhtac 
olduklan kaloriyi temin eden fasulye, 
nahud, rnercimek, pirinc;, yag, zeytin, 
peynir ve belva gibi mevaddm maliyeti 
fiatlanm azaltmak ve bunlan mi.isteh .. 
like ucuz vermegi temin edecek te§ek
kiiller dii§i.iniilebilir. 

Yapdmai1 kolay papatya 
\te lale bi~imi abajurlar 

Sa~larJmtza, sihhatimize, tenimize ve 
diimiiziin tenasiibiine gosterecegimiz 

ve ihtimamlarin basbcalari 

•• vucu-
dikkat 

Giinler ol
duk~a k1sal ~ 
dt, ak§am ye
lll~gine oturu • 
luncaya ka ~ 
dar ortaltk ka· 
ranyor. Lam· 
balan muhak
kak yakmak 
laz~tn. Fa • 
kat bak1yor • 
~IUluz ki ge • 
;en seneden 

~alma abajurlarmtz kirlenip bozulmu§, 
[§te size kii~iik ]ambalarmlll susliyecek i
ki abajur ni.imunesi.. Yukandaki buyuk 
Jir papatyay1, a§agtdaki ~ift sua yaprak-
1 bir Ialeyi temsil ediyor. 

Bunlan niimunelere bakarak ziyada 
~orUnii§ii giizel, ince bir ipekliden kese· 
)ilirsiniz. Bu hususta eski karkaslan da 
<ullanabilirsiniz. Y apraklarm her biri-
1in kenarlarmda giizel fistolu tezyinat 
,·Ucude getirilmi§tir. ~i~eklerin gobegini 
e§kil eden ktstm istinad noktas1 oldugun
fan oralara tekerlek bir mukavva kon
tlaktadJr. Yapraklann uclan buraya di
•ilmektedir. Yukandaki model i~in altta 
talan k1s1m renkli, yapraklar beyazdtr. 
\ agtki modelde ise alt ve iistteki yap
aklar kamilen beyazd1r. 
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Anneler dikkat 
~- ~ klar gec;mek iizere ama, yavrula-

1nlz eger o tahammiil olunmaz giinlerde 
r.ide ve barsak bozukluklanna ugradilar
t atr- ~n §U hususlan ihmal etmeyiniz I * Eger meme emiyorlarsa hemen 
nerneden kesmeyiniz. * ;?ayed biberonla besleniyorsa siitii 
ozuni.i.ziin oniinde muhakkak kaynattm
lz! * Y avruya kutu siitleri veriyorsamz 
'lnan onlan serin, tozdan ve sinekten ari 
er!erde saklaym1z. * Kii~iige slit verilmege yanyan ka§Ik 
~~1k, tabak ve saire gibi vas1talar iyi te
lJzlenmeli, kaynatlimah, sonra soguk su
an ge<;irilmelidir. Ondan sonra da gayet 
~rniz ellerle tutulmahd1r. . . . * Miniminiyi bir kere de doktora go
.1rerek rnuayene ettirmeli ve bu husustaki 
1.kr~ni almahstmz. Hele eger i§tiha ile 
~t 1~miyor ve ishal geliyorsa saniye kay
etrneden doktora muracaat etmelisiniz I 

Y azm gUn~. a~Ik hava, deniz suyu ve 
sairenin viicudiimiiziin ekseri k1s1mlanna 
faydalan dokundugu muhakkak olmakla 
beraber, sa~lanmiZa epeyce zarar vermi§ 
o1dugu §Uphesizdir. Mademki sonbahar 
geldi, sayfiyeden ~ehre avdeti beklemege 
luzum gormeden bu hususa aid kl~ tuva
letlerinize ba~hyahilirsiniz. Sac;:Ianmzi 
her defa y1kamak istediginiz zamanlar 
mutlaka onlan evvela zeytinyagile iyice 
Islatip ovalamak Iaz1mdu. Zeytinyagi 
sa~lara en ziyade bu ayda faydahd1r. 
Onun i~in kat'iyyen ihmal etmeyiniz. 

S1hhatinize gelince, son sicak giinler
den istifade ediniz. Eylul gec;tikten soma 
havalar biisbiitiin soguyacag1 ic;in ac;tk 
havada pek o kadar dola§amazsmiz. He
le miisaid bir zaman buldunuz mu, he
men k1rlara, ac;1k yerlere ~tkmiz. ~unkii 
oniimiizde sonbahardan maada, bir de 
uzun kt~ var, epey miiddet bu zevkten 
mahrum kalacakstmz. Son deniz banyo
larmm yapmak ic;in de firSat ka~trmayt
mz. Eger §ehre indiniz de diger giinler 
vaktiniz yoksa cumartesi ogleden sonra 
ve pazar giinleri muhakkak gene gezme
lere gidiniz, bunyenize kafi derecede ha
va ve gi.ine§ iddihar etmelisiniz ki gripsiz 
ve nezlesiz bir k1§ gec;irebilesiniz. 

Y azm stcaktan ve giine§ten kurumu§ 
olan cildinizin yumu§amaga ve yaglan -
maga c;ok ihtiyac1 vard1r. Vaktile yi.iz 
tuvaletlerine aid yazdtgtmlz yaZilan ke
sip sakladtmzsa ondan bu hususta biiyiik 
istifadeler edebilirsiniz. Yiiziiniize ve 

' 

viicudi.iniiziin diger taraflanna yaghca 
besleyici bir kremle masajlar yapmtz. 

Sayfiyede ge~irdiginiz a~1k hava ha
yatmda daima spor yaptlgm1z, yiizdu -
giiniiz, yiiriidiigiiniiz ic;in tabiatile karm
mz ~ok ac1ktyordu. Onun i~in takib etti -
giniz §i§manlamama rejimine pek dikkat 

edemediniz. Rasgele aburcubur ne bul • 
dunuzsa yediniz. F akat miitemadi hare -
kette bulundugunuz, sonra yaz mevsimin
de oldugumuz i~Yin bu tarz g1da ah~ vi.i
cudi.iniize fazla bir semen vermedi amma, 

hele denize girmi§ olanlar ic;in vaziyet 
epeyce endi§e verici bir netice husule ge
tirebilir. Kt§ln deh§etli kilo almamz muh
temeldir. Onun i~in §imdiden kendinizi 
yagh yemeklerden, hamur i§lerinden ve 
saireden mahrum etmege ba§lamahstmz. 
Bu ayda bilhassa pek az yemek yiyerek 
iiziim ve meyva kiirii yapabilirsiniz. 0 ~ 
ziim mideniz ve barsaklartmz, dolay1sile 
umumi sthhatiniz iizerinde ~ok iyi tesir 
yapar. 
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Ev kad1n1 neler bilmeli? 

Evlerde anstzin 
hadiselere kar,l 

'Vukua gelecek baZI 

Boynuz e§yalar 
Boynuzdan yaptlmi§ §eyleri temizle

mek i<;in 1hk su i~ine birka~ damla gaz 
damlatm1z, e§yayi onun ic;ine batmmz. 0 
suyun i~erisind:-!n .;rkanp da kuruladtmz 
mt derhal lekeler kaybolmaga ba§lar. 

Mutfak levazimati 
Mutfakta Kullamlan ka§Ik, oklava ve 

saire gibi tahta e§yayi temizlemek i~in 
sonsuz ve faydastz zahmetlere girmege 
liizum yok. Onlan iyice kumla ovduktan 
sonra ic;ine hafifc;e amonyak akthlmi§ 
s1cak suya bat1rdmtz m1 temizlenirler ve 
beyazla§Irlar. 

Hamiz lekeleri 
· Hamtz lekeleri yanm soganla ogul

duklan zaman hi~ 1srar gostermeden zail 
olurlar. Fa kat sonra iyice kurlanmalan 
lazJmdir. Bilhassa madeni e§yaya bu 
muameleden soma parafin siirmek uzun 
zaman temiz kalmalanm temin edebi -
lir. 

Tozlu hahlar 
Hahlar fazla toz.land1lar m1, kaldmp 

silkmeden veya iizerlerini siipiiriip fazla 

abnacak tedbirler' 

toz kalkmasma sebebiyet vermeden on
Ian §oyle kolay bir usulle temizliyebilir
siniz. Her taraf1 kaphyacak miktarda 
tala~ nemlendirip boylu boyuna iistiine 
ya 7.. Bir miiddet oyle kalsm, sonra 
bir ftr kii<;iik bir supurge, yahud bir 
mala i1e onu kalduabilirsiniz. Eger hah
nm rengi solmu§sa amonyakh suya ba
tmlml§ bir tamponla rengi iade olunabi
lir. 

Duvar kagidlari 
Duvar kag1dlan iizerinde kalorifer 

radyatorlerinin ve sairenin siyahlanma 
suretile viicude getirmi§ olduklan lekeler 
ekmek ic;iie silinirse kolayhkla <;Jkarhla
bilirler. 

C - Elbise meselesi: 

Bu c;e§meden su ic;en her Tiirkiin ka
fasmda Kiitahya, bir san'at halesi ic;in
de yer etti. Her yabanct, Tlirkiin bedii 
zevki oni.inde takdirle egildi. 

Kiic;i.ik mi.istehlikler, maa§t 30, iicreti 
80 liradan a§agt olan memurlar1a ka -
zanclan bu miktara muadil olan ser -
best rneslek erbab1d1r. Binaenaleyh ha
yat pahaltltgmda bizim i~in tetkik mev
zuu, orta halli ve kiiciik mi.istehliklerle 
bunlarm istihlak ettigi maddeler olma
hdtr. 

Bugiin memleketimizdc bir elbisc me
selesi yoktur denilebilir. Kli~iik ve orta 
halli miistehlik taksitle yaptlrdigl elbi· 
seyi bir rniiddet giydikten sonra ters1ni 
yiiz yaphrmakta ve bir zaman da boyle 
kullandtktan sonra kesip c;ocuklarma 
giydirmekte veya alh yedi liraya eskici
ye satmaktad1r. 

Amerikahlar, c;inilerimize oteden -
beri merakltdtrlar. Holivudda bundan 
on ytl evvel biiyiik bir Kiitahya <;e~mesi 
yaptlrd1lar. Topkap1 saraymdaki ~omi
nenin Ki.itahyada yap1lan ornegini bir 
y1l evvel istanbul Belediyesi Amerika
da ac;1Ian milletlcr scrgisinc p:onderdi. 

Bu degerli meta1m1z1 tedarik husu -
sundaki giic;liiklere ragmen hususi te -
§ebbiislcrle c;ini ahp salonlarm1 siisli -
yenler eksik degil. 

Belediye; sinemalart, barlart, plajla
n ucuzlatmaga karar vermi§, et fiatla
rm indirmi~tir. Bu tedbirlerin yukarl
da i§aret ettigimiz son iki miistehlik Sl· 
mfile alaka ve mlinasebetlerini tetkik 
edelim. 

D - Mahrukat meselesi: 
Mahrukat meselesi vatandasm s1hha .. 

tile alakadar olmast itibarile miihimdir. 
Tasarruf kabiliyetinden mahrum olan 
miistehlik yazm odun ve komiir ucuz· 
ken k1~hk tedarikini yapamamakta, kt· 
~m esnafm insafs1z pcnc;esinde inlemek· 
tcdir. :istanbul ve Ankara gibi biiyiik is
t~lak merkezlerinde Belediyelerin ya
zm odun ve komiir ucuzken ki.illiyetli Bu gec;mi§lerden, bu tecriibelerden ce

saret alarak dem~k istiyorum ki, Nev • 
york sergisinin Tiirk paviyonile ala -
kadar mi.inasib bir meydanma bir Kii
tahya ~e~mesi yapaltm. <;e§me, izmir 
sergisindekinin birka~ misli biiyiiklii • 
giinde olsun ve sekli, tarzt im;as1, <;ini 
tezyinati, renkli I§Ik ve su tertibati mi.i
tehassJslanmtzca ayr1 ayr1 tesbit olun
sun. Resmini gonderdigim izmir fua -
rmdaki c;e~meden kat kat miikemmel 
olmasma ragmen ehemmiyetli bir maddi 
fedakarhga mutevakk1f olmtyacagmt 

tahmin ettigim boyle orijinal bir eser 
fikrimce oradaki paviyonumuza husu
si bir deger verir. Bu milli ve mahalli 
san'abmtzm yarm1 igin kuvvetli im -
kanlar haz1rlar. Ayni zamanda turistik 
ktymet ve ehemmiyeti de soz gotiirmez. 
Yalmz bu amdm istenilen itina ile, za
mamnda kurulabilmesi iqin sergi ko -
rnitesinin hemen i§e ba§lamas1, §eklini, 
projesini, dekorlanm haztrlaytp qini -
lerini ~imdiden 1smarlamast laztmd1r. 

<;iniler ic;in nekadar uzun zaman b1 • 
rak1hr bunlar teknik ve artistik baktm-, 
lardan nekadar iyi bir murakabe al -
tmda hazulamrsa, o derece muvaffak 
bir eser meydana qtkar. Burada temas 
ettigim Kiitahya <;ini san'atkarlan boy
le bir te§ebbiis ic;in bliti.in san'at kabi -
liyetlerini harcamaya haz1r bulunuyor. 

Kutahya: H. Kadri Erdem 

Hi~ yoktan i§lenen bir cina· 
yetin muhakemesi 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin Ye
nikoyiinde iffet admda ve 11 ya§mda 
bir k1z, bahc;esindeki armud agaclanm 
beklerken day1s1 Rasim buraya gelmi$ 
\Te agaclardan birine c;tkarak armud 
toplam1ya ba~laml§tlr. Ktzcag1z buna 
bizzat mani olamtyacagml anltyarak ci
varda gordi.igii ayni koyden Siileymam 
c;ag1rm1§ ve bali hikaye etmi§tir. Sii -
leyrnan, bahc;eye gelerek Rasime (ay1b 
de gil mi? Yetirn mahm toplamaya u
tanmiyor musun ?) diye ihtarda bulun
mu~ ve onu ta§ atmak suretile agacdan 
indirmi§tir. Buna ktzan Rasim, strf bir 
armud toplama meselesinden cinayet i§
lemi§ ve Siileymam tabanca ile evinin 
oniinde oldiirmii§tiir. ~ehrimiz Aglrce
za mahkemesinde goriilmiye ba§lanan 
bu dnayetin muhakernesi hayli merakh 
olrnu~tur. Davac1 mevkiinde bulunan 
Siileyrnamn karlSl Huriye, katilden 1000 
lira, oglu da 500 lira oliim tazminati is
temi§lerdir. Cinayet mahallinde ke§if 
yap1lmasma karar verilerek muhakeme 
7 eylule birak1lmi~hr. 

Akhba§mda ortahalli bir mi.istehlik 
ailesinin bara gitmesine imkan yoktur. 
Her taraft denizle ku~atllan memleke -
timizde plaj ve plaja bitmek de bir liiks
tiir. ~ehzadeba§mda oturan kart koca 
ve birde yeti§mi§ evladdan miite§ekkil 
bir aile tasavvur edelirn. Bu aile bir giin 
Floryaya gitmek i~in ~u masraflan yap
mak mecburiyetindedir: 

Tramvay ikinci mev-
ki gidip gelrne 11,50X3 = 34,50 

Tren 10 1> 23 X3 = 69 
Plaj 30 X3 = 90 

193,50 

Yiiz doksan ii~ buc;uk kuru§!.. Bir bar
dak su bile ic;meden, kan koca ve bir 
c;ocuktan miirekkeb bir ailenin bir giin
liik Florya masra£1 ... 
~imdi ayda eline 77,89 lira gec;en bir 

ailenin kac; defa plaja gidebilecegini dii
§iiniiniiz. 

Et de bizim ic;in bir li.iks gtdadtr. Bir
c;ok kiic;iik miistehlikler vardtr ki, Kur
ban bayrarnmda zengin kom§Ulan ta
rafmdan gonderilen etler istisna edile -
cek olursa senenin on bir aymda et ye
mezler. Orta ha"Ili mi.istchlikler arasm
da da et sarfiyab azdtr. Memleketimiz
de 1935-1936 senesi zarfmda niifus ba
§ma i:.tihlak edilen et miktart 11,1 kilo
gramdlr (1). Demek oluyor ki, ni.ifus 
ba~ma ayhk et sarfiyabmtz bir kiloya 
bile varmamaktadtr. Binaenaleyh et fi
atmm on kuru~ tenzili, kii~iik ve orta 
halli miistehliki pek fazla alakadar et
memektedir. Zira bu smtflarda et sarfi
yah ktsmen rnefkud, ktsmen de bir liiks 
halindedir. 

Bence, hayatm ucuzlattlmasma miite
allik gayret ve c;ah~malartmizda kii~Uk 
ve orta halli miistehliklerle bunlarm 
istihlak etmekte olduklar1 mevad tetkik 
mevzuu ve bir olr;ii olmahdlr. 

Bunun ic;in §Oyle bir tasnif yapmak ge
rektir: 

A - Mesken mese!esi. 
Ankara, izmir, Edirne gibi baZl §ehir

lerimizi istisna edecek olursak rnemle
ketimizde kiic;iik ve orta halli miisteh
likleri tazyik edecek kadar §iddetli bir 
mesken buhram yoktur. Faraza istan
bulda "parbman veya kiibik evde otur
mak sevdasmda bulunmtyan kiic;iik ve 
orta halli miistehlikler ucuz ev veya 
biiyiik konaklardan miifrez daireler bu
labilirler. Mesken buhram bilhassa An
karada bad bir §ekildedir. Hiiktimet 1452 
numarah maa§ taadiil kanununa tevfi
kan Ankaradaki memurlarma her sene 
biitc;eden yiiz binlerce lira mesken zam
mt vermektedir. Bir kanunla ve Maliye 
veya iktJsad Vekaletine verilecek sala
hiyetle birka<; milyon lira sarf1 suretile 
li.iks olmarnak ~artile kullam§h evler 
in~a edilip bunlar1 memurlara kirala -

miktarda rniibayaatta bulunarak bunla
rt depolarda muhafaza etmeleri ve k1~m 
kimseyi doyurmaks1z111 yalmz zaruri 
masraflan kar§thyacak ufak bir karla 
vatanda§lara satmas1 pek o kadar gi.i<; 
miidi.ir? 

1580 numarah Belediye kanununun 15 
inci maddesinin 62 nci bendinde Beledi .. 
yenin mahrukat pazarlan ve ardiyeleri 
nunun 12 nci maddesinde bu vazifenin 
yap1p idare edecegi yazthd1r. Ayni ka
Belediye i~in ihtiyari oldugu yazth ise 
de bunu istemek ve beklemek bilmem 
ki qok rnudur? .. 

E - NakLiye vasitalart meselesi: 1 

Bu mesele bilhassa 1stanbulda mii .. 
himdir. Kalami§tan ~i§liye gidecek bir 
vatanda~, ikinci olmak iizere, 13 kuru~ 
Kadtkoyiindeki tramvaya, 11 kuru§ is ... 
tanbul tarafmdaki tramvaya, 22 kuru~ 
da vapura ki, ceman 46 kuru§ vermek 
mecburiyetindedir. 

Bilhassa Kad1koy tarafmdaki tram -
vaylar, k1t'a mesafelerine nazaran c;ok 
pahahd1r. ~ehir banliyosiinde i§liyen 
diger vapur iicretleri de yiiksektir. i§ .. 
letme masraflarmt azaltmak, liizumsuz 
personel kullanmamak suretile yaptla
cak tasarruflarla tarifelerde vatanda§ .. 
lar lehine tenzilat yapmak veya hig ol
mazsa her iki taraf tramvaylarile tren 
ve vapurlarda muteber olmak i.izere 
kombine biletler yapmak laztmd1r. 

Unutmamak laz1md1r ki, nakliye va
sitalan her§eyden evvel amme miicsse• 
seleridir ve amme rnenfaatleri i~in ku
rulmu~lardtr. 

Hulasa: hayat ucuzluguna matuf tet
kiklerimizde olc;i.i, kuc;iik ve orta halli 
vatandaslar olmahdtr. 
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(1) Tilrkiye Milli Geliri. Sn.hife 67: Eko· 
nomi Bakanilgi konjonkttir servisi ne§ri -
yatmdan. 

(2) Tiirkiyede ekmek ve Turk bugday
larmm ekmekc;ilik kabiliyeti, sahlfc 7: Os: 
man Arat. 

Merain Tiirkofis miidiirliigii 
Mersin (Hususi) - iki y1ldan fazla 

bir zamandanberi §ehrimiz Tiirkofis 
rniidiirliigiinii liyakatle ifa eden Mu -
ammer Alakant, Ankara Tiirkofis mer
kez rnii§avirligine tahvil ve yerine de 
eski Roma Ticaret konseyyesi Halil Mit
hat Karagi.ille tayin edilmi§tir. Yeni 
Tiirkofis miidiirii izmirden ~ihrimize 
gelmi§ ve i~e ba§lami§br. Devir ve tes
lim muamelesinin bir iki giin icinde 
ikmalinden sonra Muammer Alakan 
yeni vazifcsi ba~ma hareket edecE'ktir. 



' Eyl\tl 1938 

A~1k artt1rma suretile gayrimenkul satlfl 
Beyoglu DordUncU Sulh Hukuk Hlkimliginden: 
1\!Iahcur Rebekanm yedide bir hissesine sahib oldu gu Galatada Miieyyedzade mahallesinin Yiiksekkaldmm 

cadesinde altmda iki diikkfm1 bulunan 679 ve 683 kar gir 681 numarah apartlmamn yedide bir hissesi ac;tk 
arttuma suretile 11/10/938 tarihine musadif sah giinu saat 10 da sahlacaktir. , 

Tafsilii.t: Apart1manm kap1s1 vasatta olup iki tarafmda mezkO.r diikkfmlar vardtr. Zemin kat be§ mermer ba
samakla <;Ikthr. Cift kap1h bir demir kap1dan zemini mermer do~eli ta§hga girilir. Bir camekanla ikinci 
ayni bir ta~hktan aynlrni§tlr. Ta~?hkta merdiven altmda bir kap1c1 odasz vard1r. Yanmdan bodruma inilir. Ze
min katmda sagda iki ve solda bir numarah daireler vardtr. 

0 

l-H~[:(.TOC<LO.~[LA~bTT t;N. 
KORUYACAk.PARANDI r:< • 

1 - No.h daire bir koridor koridorda bir dolab, mutfak, iki kap1h bir od.a, hala keza oda ve arka ci
hette bir oda vard1r. 

2 - N'o.h daire bir numarah dairenin ayni olup yalnlZ arkada yanyana iki oda vardzr. Bodruma zemin 
katmdan ta§ merdivenle inilir. Zemini kamilen Gimen to do§elidir. Her daireye mahsus bir odunluk mahalli 
bulundugu gibi motoria i§liyen bir de sarn1c1 v.ardir. Arkadaki aydmhk mahalline bod.rumdan <;Ikihr. 

Birinci kat: 3 - 4 numarah iki dairedir. Ur; numarah daire sokak cihetinde yanyana iki oda sofa koridor 
koridorda bir mutfak bir od.a bir hala ve arkada bir oda vard1r. 4 numarah daire 3 numaralmm aymdtr. Yal
mz sokak cihetindeki odalar birle~tirilmi~tir. 

· ikinci kat: 5 - 6 No.h iki dairedir. 5 numarah daire 3 numarahml'l. aymdtr. 6 numarah daire 4 iin ayni 
ise de sofa yerine oda vard1r. 

tr c.iincii kat : 7 numaradan ibaret olup on de iGiGe biri biiyiik iki oda vard1r. Biiyiik odanm }jir kap1 ile 
koridora ~1k1hr. Koridorda bir banyo mahalli bir de hala mevcud olup koridor devam eder, arkad.a yan
yana iki oda ve zemin renkli Gini dos.eli demir parmaklikh tarasa vard1r. Digerlerinde de tarasa mevcuddur. 
Kuridorun devammda bir mutfak ve bir de hala vard1r. 

Dordiincii kat: 8 - 9 numarah olup 6 numaral;mn ayn1d1r. Son kat: Ustii camekanla kapah zemini renkli 
c.ini ci)§eli bir sofa vard1r. Sagda bir koridora girilir. <;ama§Irbk, hala ve kap1c1 tarafmdan kullamlan oda 
vard1r. Solda da ayni taksimat vardtr. Sokak cihetinde ustii kapah bir tarasa vardtr. Buradan demir bir mer
divenle aparhmanm ustuni.i kamilen kaphyan aGlk bir tarasaya Gikihr. 

Katlarm merdivenleri kamilen demir parmakbkb ve mermerdir. Apartlmanm ah§ab aksamt kamilen 
yagh boyadtr. Terkos ve elektrik tesisati mevcuddur. 

Aparhman diikkanlarla birlikte ( 17475 lira 35 kuru§) klymet takdir ed.ilmi~tir. 
~ 

Keza mahcura aid istanbul Celebioglualaeddin mahallesinin Ci~ekpazan sokagmda Sion Cam depolan na
mile maruf ye]li 22 numarah magaza olup iki kath kargirdir. Banka tarafmdan elyevm depo olaraktan kira
lanmis.tlr. Tahmin edilen k1ymetin 9534 lira 40 kurus.tur. 

Keza ayni mahalde yeni 36-38 numarah yanyana bir kath iki magaza olup 10171 lira 50 kurus. k1ymet 
takdir edilmi~tir. Yukanda gostcrilcn gayrimenkullerin yedide bir hissesi mah~uru11 yukanda gosterilen gUn 
ve saattc aGik arttlrma suretile satilacakhr. Sah§a girebilmek iGin yuzde yedi buGuk nisbetind.e pey akc;esi 
yatirmak s.arthr. Tellaliye resmi iha~e pulu yirmi senelik taviz bedeli miis.terisine aiddir. Sah~ giinii.ne kadar 
miitcrakim vergileri mahcura aiddir. Isteklilerin yukanda gosterilen giin ve saatte Beyoglu Dordiincii Sulh 
Hukuk Haki fazla tafsilat in mahkem t etmeleri ilan olunur 9987 

BASUR 
MEMELERiNi 

·AE.:KTA PATI ile 
ted a vi ediniz ··. ... .. 

I~ ve dt§ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii iltihablarinda, 
cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REKT A P ATI daima muvaffakiyelle §ifay1 temin eder. 

c. Orman Umum 

Mqdiirliigiinden : 
• 

Bolu Orman Mekteblerine ve 
Talebenin Kaytd ve Kabul ~artlar1 

Eu sene Bursa ve Bolu Orman mekteblerine mi.isabaka ile paraslZ ya
elliscr talebe almacakhr. Mekteblerin tahsil mi.itidetleri i.i~ senedir. 

czunlan ( Orman Miihendis Muavini ) unvanile rneslekte kullamhrlar. 
bteklilerden a§ag1da yaZlh §artlar aramr : 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - Ya~1 20 den yukar1 olmamak, 
3 - Saghk durumu normal derecede, yani dil, gozt kulak ve viicu

urlZa ve noksanhk bulunmamak, anzali ~ve daghk yerl~rde yuriiyt.p
·v~., ..... ,,v hayvana binmege biinye te§ekkiilatl miisaid ve dayamkh olmak, 

4 - iyi ahHikh, hiisniihal sahibi ve ge~m.i§ mahkO.miyeti olmamak, 
5 - Orta mektebi bitirmi~ bulunmak, 
6 - Bu ~artlan haiz olanlar Bursa ve Boluda Mekteb Miidiir l\ikle

c, digcr yerler iGin 7 inci maddede isimleri yaz1h Orman Ba~miihendis
e verecekleri dilekGelere : 

A - Niifus ciizdam, asll veya tasdikli sureti, 
B - UGiincii maddede yaz1h saghk durum~anm bild.iren tam te§ek 

llii hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmad1klan yerlerde Hi.ikO.
t doktorlarmdan alacaklan tasdikli raporu ( tam te§ekkiillii hastane 

lt!Iyan ycrlerden kabul edilecek istekilerin kay1dlan imtiham kazandlk
sonra mektepr;e yaphnlacak muayene neticesine kad.ar esasland1nlmaz 

bu rr.uayened.e yaz1h evsaf kendisinde bulunm1yanlar mektebe almmaz.) 
C - <;i~ek a§ISl vesikas1, 
D - Dordiincii maddedeki yaz1ya gore Belediye veya P olis merkezleri 

afmdan tanzim ve tasdik edilecek hiisniihal mazbatas1. 
E - Orta mekteb ~ehadetnamesinin asll veya tasdikli ornegi, 
F - 6 X 9 eb'admda 6 fotograf, 

nmahd1r. 
7 - Miisabaka imtihanma gireceklerin namzetlik kay1dlan 15 agutos 

8 tarihinden ba§hyarak 15 eylO.l 1938 ak§amma k?dar Bursa ve Bol? i~in 
an mekteblerinde, d.iger yerler iGin Ankara, Istanbul, Edirne, Izmir, 

a, Adana, Diyarbak1r, Elaz1g, K ars, Trabzon, Samsun l(astamonu , 
a. Eski§ehir Orman Ba§miihendisliklerinde yap1lacaktlr. 

Noksan evrak getiren ve gonderenlere miiracaat etmemi~ nazarile bakthr. 
3 - imtihan 16 eylO.l 1938 cuma giinii Bursa ve Bolu Orman mek

blerile 7 inci maddede isimleri yaz1h vilavetlerde saat 14 ila 18 e kadar 
etmek i.izere orta. mekteblerde okutulan r iyaziye ve bioloji ders-

yapllacaktlr. .. . . 
Muayycn gun ve saatte imtihanda bulunm1yanlar mu~abaka hanc1 

ak,hr. 
9 - Yukanda yazth ~artlarx haiz olanlar, miisabaka imtiham netice

muvaffak olarak mektebe almd.1klan takdirde tahsil esnasmda mek· 
i terkettikleri veya bitird.ikten sonra tayin olunduklan vazifeye gitme

i haldc mektebin yapmt~ oldugu masraflan odeyeceklerine dair ken
Ierine vcrilecek niimuneye gore noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi 

klerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devamlarma miisaade 

10 - imtihan neticesi Bursa Orman Mektebi Miidiirliigu tarafmdan 
eylO.l 1938 tarihinde Ulus, Cumhuriyet, Tan, Ak~~T· Son Posta .ga.z~te

ilii.n edilecek ve aynca imtihan yap1lacak v1layetlere de btldmle
( 5242 ) 

Bakanbgt 
Terzilik 

istanbul 
Okulu 

Erkek 
Direktorliigiinden: 

kabule devam edilmektedir. Bilgi i~in Divanyolund~ki okula 

(6019) 

Zayi - K1rklareli Kiiltiir direktorlii
giinden ald1g1m Liileburgaz Bi~ki Yur
du talimat ve mii.fredat programm1 za
yi ettim. Y enisini alacag1mdan eskisi -
nin hiikmii yoktur. 

Yurd direktorii Kevser Yiiksel 

istanbul Liman1 
Merkezi 

Sahil Sthhiye 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Deniz nakil vas1talan ic;in 106 kalem e§ya kapah zarf usulile satm 
almacaktir. Tahmin bedeli 6902 lira 75 kurus.tur. 

2 - Acl.t ger;en malzemeye aid s.artnameler merkezimiz Levaz1mmdan pa
r astz alm1r . 

3 - Eksiltme 6 eylO.l 938 sall gtinli saat 14,30 da Galata Karamustafapa~a 
sokagmda mezkur merkez Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

4 - Muval~kat teminat parast 517 lira 75 kuru~tur. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 1938 senesi Ticaret Odas1 vesikalanm makbuz 
ile birlikte vermeleri lazimd1r . 

6 - Eksiltmiye girecek olanlar saat 13,30 a kadar teklif mektublan m mii
hlirlii oiarak Komisyona vermeleri ~arttrr. Aksi t akdirde eksiltmiye 
~iremezler. ( 5606 ) 

ALMAN 
WESTF AL Y A KOKU 

Kaloriferler ve diger teshin vasttalan i~in 
en miikemmel ve elveri§li koktur. 

ALMAN 
BRIKET KOMURU 

Her sobada zahmetsizce yanan ~ok temiz ve 
yiiksk heararetli komiirdiir. 

HUGO STINNES RE DRAY A. G. 
Galata 6 nc1 Vak1t han 3 iincU kat 13, 15 No. Telefon : 43361 

Hava seferleri 
Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: 

~imdiye k adar cumar tesi glinleri An karadan tstanbula saat 16 da ya
pilmakta olan hava seferleri 3/9/938 cumartesi giiniinden itibaren saat 8,30 
da yap1lacaktrr. 

Bu vaziyete gore pazardan maad.a her gun saat 
tstanbuldan birer tayyare tahriki suretile Ankara 
hava seferlerine devam edilecegi ilan olunur. 

8,30 da Ankaradan ve 
- i stanbu l ar asmdaki 

( 6071 ) 

Be~i de yedi ayhk do~mu~lar ve sag"d1rlar. Fakat 
gayet narin ve zay1ftlrlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nas1l itina etmeli ? Hangi sabunla y1kamah? 

Mutehass1slar diyor ki : Saf zeytin yata ve yalmz 

Palmolive sabunu kullanmah. 

· <;unki, Palmo~ve'in terkibinde reytin yag-1 vard1r. 

Hi~bir hayvan yat• ve sun'i boya yoktur. Bunun i~in

dir ki Palmolive'in yag-h kopiig-ii yumu~allc1 ve mini 

m.inilerin cildi i~in gayet faydahd1r. Sizin ve ~ocuk

larmJZIR giizellig-i ic;in .Palmolive'i kullammz. 

W[Q A'r1N 

I istanbul Belediyesi ilanlan 

---------~ Ke§if bedeli 1358 lira 85 kuru~ olan Gii.lhane Parkmda Bahc;eler M" 
diirliigii binasmm tamiri aGik eksiltmiye konulmus. ise de belli ihale g" 
nii.nde giren bulunmad1gmdan eksiltme 14/9/938 c;ar§amba giiniine uzah 
mt~hr. Ke~if evrakile §artnamesi Levaz1m Mudiirliigunde goriilebilir. Te 
llflsr 2490 numarah kanunda yaz1h vesikadan ba~ka Fen is.leri MiicMirl" 
glinden alacaklan Fen ehliyet vesikasile 101 lir~ 91 kurus.luk ilk temina 
makbuz veya mektubile beraber yu:)tanda yaZih glinde saat 11 de Dai 
Enclimende bulunmahd1rlar. «;a. " ( 6104 

~· 
Diiskiinlerevine liizumu olan ve beher tonuna 16,5 lira bedel tabmi 

edilen 25 ton Kriple maden komiirii pazarbga konulmu~tur. Sartnames 
Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 30 lira 94 kuru§luk ilk te 
minat makbuz veya mektubile beraber 5/9/938 pazartesi giinii saat 11 d 
Daimt Enciimende bulunmabdirlar. ( 6100 

Lokanta ve Gazinocular1n 
Nazar1 Dikkatine ! 

Fabrikamizin BA~KURT marka
h yerli mamulattmtzt gormeden 

<;AT AL, KA~IK ve BI<;AK 
takamlar•n•z• almayanaz. 

BUtUn mallarimtz hem kalite itibarile Avru
pamnkinden daha yiiksek ve hem de fiat~a 

yiizde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan sat1~ yeri : Tahtakale caddesi No. 51 

Bayrami~ Askeri Sabnalma 
Komisyonu 

Teminah ihalenin ~ekli 
Cinsi Miktan Tutan muvakkatesi Giinii Saati $ekli 

Kilo Lira Lira 26/9/938 Pazartesi 15 AGik 
Sadeyag 24000 24000 1800 eksiltme 

I - BayramicC.eki k1t'alarm ihtiyaclan olan 24000 kilo sadeyag kapah 
zarf usulile 26/8/938 giinunde eksiltmiye konulmu§ verilen fiatlar muvaf1k 
goriilmemi~tir. 

2 - 2490 say1h kanunun 40 nc1 maddesine gore bir ay iGinde pazarhk· 
la almrnasma karar verilmi~ oldugundan miiracaat edecek taliblerin 26/9/ 
938 pazartesi giinli saat 15 te miiracaatleri. 

3 - Sartnameler Komisyonumuzda paras1z verilir. 
4 - i:?tirak edecek taliblerin kanunun 2 ve 3 uncii maddesine gore ve-

sikalarile beraber gelmeleri. ( 6018) -- --·-----

Bildirme 
Devlet Bas1mevinde bini k1rk be§ kuru:? hesabile gotiirii olarak dort 

kmm forma kirdmlacakbr. B u i§i yapm1ya i~tekli olanlarm Direktorliige 
ba§vurmalan. ( 6086 ) 

I 

Dr. IHSAN SAMi ---
BAKTERIYQLQ Jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilAtt, frengi Mk· 
t:d nazarmdan Vasserman ve Kahn 
t~~amiilleri, kan kiireyvat1 saytlmasi. 
Tifo ve ISitma hastahklan te~hisi. 
i<.lrar , balgam, cerahat. kazurat ve 
su tahlilatt, Ultra mikroskopt, bu. 
sJlst a§tlar tstihzan Kanda ure. 
~l'ker. Kloriir, Kollester in miktar
lanmn tayini, Divanyolu No. 113 

Tel : 20981 

- ·-- - ,... 
Sahfb ve Bc.~muharrtrt : Yunu• Nadi 

Umum1 ne$rtyatt tdare eden Yazt /~ten 

Mildflr fl : Hikmet Miinil Ulgen 

Cumhurtyet m atbacut 



• 
Okullar Giine§i 

( ~emsiilmekatib ) 
YUVA • iLK .. ORTA 

Be,iktai Ydd1z - Telefon : 4.2282 

K1z - Erkek - Giindiizlii - Yat111 
A~dma Y1h : 1891 ( 1307 ) 

( Hergi.in Talebe Kayda yap1hr. J \.._,_ ___ ___..... 

Memleket 

Malatya 
Hastanesi Tesisab 

Valiliginden : 
Eksiltmesi 

.. 5945,67 lira ke~if becl.elini havi olup 6/8/938 ~arihinden itibaren bir ay 
nmddetle pazarhkta bulunan Memleket hastanesr elektrik, slhhi havalan
drrma ve isterilizasyon tesisatr ile kap1, pencere ve tugla i~lerine talib 
C:Ikmamast dolaytsile in~aat i.~leri tamamen tasdik edilerek ve elektrik ve 
s1hhi tesisat fiat~arma % 10 zammedilmek suretile yalmz elektrik, s1hhi 
havr l&ndtrma ve isterilizasyon tesisatl i~leri yeniden kapah zarf usulile 
eksillmi.ye konulmu~tur. Tesisatm heyeti umumiyesinin bedeli ke~fi 50989 
lira 71 knru~tur. ihale 14/9/938 tarihine rashyan c;ar!?amba giinii saat on ikide 
Yaprlacakttr. !steklilerin 3799 lira 49 kuru!? muvakkat teminat ve ihale ta
rihindcn laakal sekiz giin evvel Naf1a Vekaletine miiracaatle bu i~e gire
bileccklcrine dair alacaklar1 vesika ile birlikte teklif mektublanm ihale 
saatine kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine vermeleri ilan olunur. 

« 3437 ,. ( 5990 ) 

SA TILIK MOTOR 
Alman Darmistad fabrikasmm <;ok rniistesna bir tarz ve sistemin

dcki mamulatmdan 45 beygirlik, Kompresorsiiz, otomatik Reguleli, gayet 
ekonomik, 7500 kiloluk son derece saglam ve fevkah3.de hassas bir Dizel 
motorii ucuz ve acele satlhkhr. Taliblere ~ah!?mas1 gosterilmek i<;in mu
vakkaten monte edilmi~tir. Esas yerindeki monte ve tahriki de her su
retle temin edilecektir. Taliblerin fiatm1 anlamas1, kendisini ve ~;ah§masmi 
gormesi i<;in Galatada Ti.inel caddesinde 53 numarah magaza sahibi Bed,. 
ros Pamukyana mUracaatleri bilhassa kendi menfaatleri nmma ehemmi. 
yetle tavsiye olunur. 

Y ap1 i,Ieri ilant 

N af1a V ekiletinden: 
1 - fstekli ~Ikmam1~ olan Ankarada Jandarma Subay okulu arkasm• 

daki Jandarma matbaas1 ikmali in~aati gene ayni §artlarla eksiltmiye 
~1kanlm1~br. Ke!?if bedeli 19,757 lira 50 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 14/9/938 <;ar~amba giinii saat 10 da Nafta Vekaleti Yap1 
~leri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapilacaktlr. 

3 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 1481 lira 85 kuru~luk mu
akkat teminat vermeleri ve bu in~aat1 yapabileceklerine dair ehliyet ve
ikast ibraz etmeleri lazrmd1r. Bu vesika eksiltmenin yaprlacaj:p giinden en 

az sekiz giin evvel bir istida ile Nafla Vekaletine miiracaat edilerek ah· 
~cakhr. Bu miiddet zarfmda vesika talebinde bulunmryanlar eksiltmiye 
1remiyeceklerdir. 

4 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak bir lira becl.el mu
abilinde Yapr hleri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm eksiltme giinii olan 14/9/938 <;ar• 
amba giinii saat dolQJZa kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
ermeleri laZ1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3359• (5879) 

Sa~ bakama, gilzelligin en birinci ~arbdtr. 

PElROL N i Z AM 
Krpekleri ve sa«; duk iilmesini tedavi eden tesiri mucerreb bir ilacd1r. 

1rsehir Naf1a 
' 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : 
Ktr~ehir Merkezinde yaptlacak 48817 lira 61 kuru~ ke~if bedelli be~ 

1n1fh ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru~luk in~aat i~idir. 
2 - Bu i~e aid evrak fJunlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymdrrllk i~leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ve hususi ~artname 
E - Ke~if ve ke~if hi.ilasas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 26/8/938 gUniinden 15/9/938 giini.ine kadar yirmi giin 

iiddetle ka!"lah zarf usulile ekiiiiltmiye konmu!?tur. 
4 - Eksiltme 15/9/938 per!?embe giinii saat on ikide il Daimi Encii

euinde toplanan Komisyon tarafm&n yap1lacakhr. 
5 - !stekliler bu i~e aid tafsilatr Naf1a MiidiirlUgiinde gorebilirler. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2337 lira 44 kuru~luk mu

~akkat teminat vermeleri ve a~ag1daki yaz1h vesikalan ibraz etmeleri 
Z1rnd1r: 

A - Ticaret Odasmda kaytdh olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i$leri yaptigtna dair vesika. 
C - Nafra Vekaletinden bu i$ i~in almi$ ehliyet vesikas1. 

.. .. 1 - Teklif mektublarmm eksiltmE: tarihi olan 15/9/938 per!?embe 
unu saat on ikiden bir saat evveline kadar 11 Daimi Enci.imenine makbuz 
ukabilinde vermeleri lazimdrr. Bundan sonraki teklifler hi~ bir suretle 

abul edilmiyecektir. ( 5976 ) 

Sara~hanebat•nda Horhor caddesinde 
istanbul Komutanhg•l 1 

ilinlar1 K1z 
Gi.imi.i§suyu hastanesi i~in 1400 kilo Erkek iYE Li AY Yabstz 

tereyag1 satm almacaktrr. Ag1k eksilt-
me ile ihalesi 12 eyllll 938 pazartesi gii-
nii saat 10 da yapllacakttr. Muhammen 
tutan 1750 liradlr. ilk teminah 132 li
radrr. ~artnamesi her gi.in komisyonda 
goriilebilir. isteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 say1h 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya-
zrh vesikalarile beraber belli gUn ve 
saatte Fmd1khda Komutanhk Satmal -
rna komisyonuna gelmelerL (5825) 

lfOo¥~ 

33 tiimen birlikleri hayvanatl ic;in 
575,000 kilo yulaf satm almacakhr. Ka
pah zarfla ihalesi 14 eylul 938 gar§am
ba giinii saat 11 de yap1lacaktrr. Mu -
hammen tutan 31625 lirad1r. ilk temi -
nah 2372 lirad1r. ~artnamesi 156 kuru§ 
mukabiHnde komisyondan verilir. is -
teklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 saYJ.h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1h vesikalarile 
beraber ihale gUnii ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek -
tublanm Fmdrkhda Komutanhk Sa -
tmalma komisyonuna vermeleri. (5828) 

*** 
33. Tiimen birliklerile Haydarpa§a 

hastanesi ic;in 35400 kilo koyun eti satm 
ahnacakttr. Kapalt zarfla ihalesi 16 ey-
1111 938 cuma giinii saat 11 de yapilacak
tJr. Muhammen tutan 14868 lirad1r. ilk 
teminab 1116 lirad1r. $artnamesi her 
gun komisyonda goriilebilir. isteklile -
rinin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaz1h vesikalarile bera -
ber ihale giinii f)1ale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektublanm 
Fmdrkhda Komutanhk Satmalma ko • 
misyonuna vermeleri. (5832) 

*** 
Haydarpa~a hastanesi i~in 1825 kilo 

tereyagr satm ahnacaktlr. A<;rk eksilt
me ile ihalesi 12 eylul 938 pazartesf gii
nii saat 10,30 da yap1lacaktlr. Muham -
men tutan 2281 lira 25 kunl§tur. ilk te
minah 172 lirad1r. ~artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. tsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayrh kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yaz1h vesikalarile beraber Fm
dlklrda Komutanlrk Satmalma komis -
yonuna gelmeleri. (5826) 

**'* istanbul Komutanbgma bagh birlik -
ler hayvanatl i!;in 1200 ton yulaf satm 
almacaktir. Kapah zarfla ihalesi 14 ey
IUI 938 ~ar~amba giinii saat 10,30 da 
yaprlacaktrr. Muhammen tutan 66,000 
lirad1r. ilk teminatl 4950 liradrr. $art -
namesi 330 kuru§ mukabilinde sabla -
bilir. tsteklilerinin ilk teminat 'makbuz 
veya mektublarile 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yazth vesika
larile beraber ihale giinii ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmd1khda Komutanhk 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

(5827) 

*** Karadeniz Bogazmdaki birliklerin 
hayvanatr i~in 120,200 kilo yulaf satm 
almacakbr. Kapah zarfla ihalesi 14 ey
lUl 938 gar§amba giinii saat 11,30 da ya
pilacaktir. Muhammen tutan 6611 lira
dlr. hk teminati 496 lirad1r. ~artnamesi 
her gun komisyonda gorUlebilir. istek
lilerinin ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 saj'lh kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerinde yazth vesikalarile be
raber ihale giini.i ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektubla
rmr Fmdtkhda Komutanhk Satmalma 
kornisyonuna vermeleri. (5829) 

*** istanbul Komutanhgma bagh birlik-
lerle Gi.imi.i~suyu hastanesi i<;in 50,000 
kilo koyun eti satm almacaktrr. Kapah 
zarfla ihalesi 16 eylul 938 cuma giinii sa
at 10,30 da yaptlacaktrr. Muhammen tu
tan 21,000 liradtr. 11k teminatl 1575 li· 
rad1r. ~artnamesi her gUn komisyonda 
goriilebilir. tsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 say1h 
kanunun 2 ve 3 Uncii maddelerinde ya
Zlh vesikalarile beraber ihale gUni.i iha
le saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublanru Fmdtkhda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna ver -
meleri. (5831) 

*** 

Ana, ilk, orta, lise smlflarile fen ve edebiyat kollarmt ha vidir. Ecnebt lisam ilk smtflardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden tale~e olrulun hususi otobiislerile naklolunur. Ka y1d i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. Istiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

~----SANKT G E 0 R G--------.~ 
Alman Lisesi ve Ticaret Okulu ( Tesisi: 1882) 

Ilk, Orta, Lise ve Ticaret smiflari, Leyli • Yanm Leyll - Nehari 14 Eylulde tedrisata ba~hyacakhr. Kay1d ic;in her 
giin 9 dan 12 ye kadar okula miiracaat olunabilir. Fazla tafsilat almak istiyenlere prospectUs gonderilir. 

Adres: istanbul Galata Kart~mar sokajp No. z 
Teleton · 42095 

Mekteb, lngilizceyi en iyi ogreten bir mDessesedir. Almanca veya FranslUa lhtiyart olarak miltehasm mual
limler tarafmdan ogretilir. Millt lerbiye ve ldiltiire son derece ebemmiyet verilir. Aile hayab y~abhr. KiitUpa 
haneleri miikemmeldir. Ktz ve erkek beden terbiyesl ve sporlar talebenin bedent tekemmiiliinfl temin eder. 

Lise lasrm derslerlne munzam olarak Ticaret derslerl gosterlllr. 

MUHENDis KISMI Arnell ve nazarl usullerle elektrik, makine ve Naba miihendlsl yetqtirir. 

KAYID GfiNLERt 1 Ktz lasmt ~amba ve euma Jiin}eri saat 9 dau 12 ye kadar. 
Erke.k Jwrm sah ve eu ma gfin]eri saat I dan 12 ye kadar. 

'I eyldlden sonra hergfut. 
Fazla mahimat I (in mektubla veya· • bizzat miiraeaat edllJr. 

Eski Feyziati 

Yatdt BOGAZi<;i LiSELERi Yatisiz 

Arnavudktiy - ~lftesaraylar 
Ana smrft fie flk klSlm en yenf ve modern tesisatla Bebekte esld FransiZ Sajozef mektebi binasmaa: 
Orta ve Lise smtflan Arnavudkoyiinde Tramvay caddesinde cifte saraylarda kiZ ve erkekler icin ayn dairelerde: 

Her giin saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaych ldn Ciftesaraylarda Mekteb lda.resine mUracaat edUebilil". 
:lstiyenlere tarifname dnderilir. Telefon: 38.%10 

NURKALEM 
Kuriun kalem fabrikasmda her 

nevi kalem imal edilmektedir. 
MUmasili ecnebi kalernlerine ~ok 

faiktir. 
Fiatlan ecnebi kalemlerinden 

% 50 ucuzdur. 

Kurf~un kalemler: 
Siiperyor 
Timsahh 
301-2 
1205 
Not 

Mektebli 
AltJ. derece sertlikte 

1011 
99 

Marangoz kalemi 
Taw kalemi 

Dagdelen En iyi cins 
15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701- A 
701-B 
701- c 

mus 
Yumu§ak 
Ortasert 
Sert 
tyi clns 

71 • A. B. C. U' 'i dereceli 
702 - A.B.C.D.E. Be~ renkli 
702 -A. B. Mavi • KrrmiZl 
72- A.B.C.D.E. Be§ renkli iyi cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli iyi cins 
24 renkli iyi cins 

901 K1rmtzi - Mavi 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

• 24 renkli iyi cins 
Dermetograf t}'~ renkll kalem 
311 Grafit ve renkll Minlen 
231- 232 kiTmtzt ve mavi tebetJr 

<;e~idlerimizi her lortasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirkefi 
!stanbul, Sirkeci 

Miihi.irdar zade han No. 1 • 2 

Miihendis aranayor 
Baraj yapbgma dair vesikaa1 olan 
bir baraj miitehassistna ihtiync 
vardrr. Miitehass1s bir toprak ba
raj i§inde ~alJ§acaktrr. 

Alakadarlarm 15 giin zarfmda 
tahrirt miiraeaatlerini Ankara pos• 
ta kutusu 8? ye. ~ilahi miiracaat
lanm Ankara Anafartalarda Emek 
apnrhmam 8 numaraya yapmalan. 

K1z, Erkek - Gecel1 GUnsel 

Yuca Ulkii Liseler· 
Kay1d muamelesine bqlaJllllqbr. istiyenlere izahoame gonderilir. 

( <;ar,JkapJ. Tiyatro Caddesi - T elefon 20019 ) 

~ BeyoAiu • TUnelb&\U • Yeniyol 

I &£~ek" ~ A L M A N L i S E S i ve o~~~~et 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 

Almanca tijretmek lqln lhzarf srn1flar 
Derslere 16 eyhil cuma gftnQ. ba,lanacektir. Kuytd muamelesi 9 eylulden 
itibaren her gQ.n saat 8 den 12 ye · kadar: N iifus tezkeresi veya ik:.amet 
tezkeresi: mahallt h1iktJ.mei doktorlugunca 1~tSdik)i sthhat raperu ~i~ek ~~~ 
kAgHh ve tito B§ll51 k&.g1d1~ altt fotogra.t ve mekteb tasdiknamesi veya. dip• 
lomasiJe yap1hr. Fazla mahhnat i~tin ~9486 ya telefon edi1mesi. KaYJdlar 15 

·--- eylfll pe~be gOnii saat 12 re kadar devam edecektir. ---·· 

Gecell • GUndUziU 

USKUDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mekteb Eyliiliin 20 inci Sah giinii a~lacakbr. 

Ka11d i~in hergOn mektebe milracaat edilebilir. Eski talebeler yerlerini 
mohafaza edebilmeleri iC(in erken mo.racaat etmelidirler. 

.. ____ Adrea : Baglarbafl - T eleton 6047 4 

BEYOGLUNDA 

ingiliz Ktz Okulu 
Okul 20 eylulde avilacaktlr. Kaytd ictin 12 eylulden itibaren cumartesi ve 

pazardan gayri her giln sa bah saat 10 · 12 ye kadar olmla. mQ.raeaat 

.. 

•••••••••• olunur. Telefon = 42724 -••••••••Iii 
istanbul Telefon Miidiirliigiinden : 

19/8/938 tarihinde aGtk eksiltme suretile ihale ed.ilemiyen 600 aded $i
yah katranh ~erid ve 2000 aded siyah mi.icerrid ~erid 19/9/938 pazartesi 
saat 14 te pazarhk suretile mubayaa edilecektir. 

\ ~artnameleri hergiin Levaztm Dairemizde goriilebilir. 
lsteklilerin mezkUr giin ve saatte 258 lirahk teminatlarile miiraeaat· 

leri. ( 6100 )' 

M rut Alman Kablo Fabrikas1 

KABEL W RK RHEYDT 
Mamulabndan her nevi alc;ak ve ytiksek Tevettiir i~in 
Yer alb, dahlli ve haricl kablolarrn evsaf1 

digerlerinden daha yiiksek ve daha ucuzdur. 
Toptan ve perakende sat•t yeri: 

Galata, Voyvoda caddesl 84, Karakoy Palas kar,lsmdaa 
OSMAN TA~~IOGLU 

Karaman Belediyesi Reisliginden: 

istanbul Komutanh~na bagh birlik -
ler ic;in 45.000 kilo sadeyag1 satm alma
caktir. Kapah zarfla ihalesi 19 eylUl 
938 pazartesi giinu saat 11 de yapilac~k
br. Muhammen tutan 42750 liradtr. Ilk 
teminati 3207 liradtr. $artnamesi 214 
kuru~ mukabilinde komisyondan veri · 
lebilir. isteklilerinin ilk teminat mak · 
buz veya mektublarile 2490 say1h ka -
nunun 2 ve 3 iincii madde1erinde yaz1ll 
vesikalarile beraber ihale giinii ihale 
saatinden en az bir saa:t evveline kadar 
teklif mektublarmr Fmdtkhda Komu -
tanhk Satmalma komisyonuna verme -
1 <• (5834) 

---

29/8/938 pazartesi giinii saat 11 ve 11,30 da Belediye Enciimenin&! 
ihale edilecegi evvelce Ulus ve Cumhuriyet gazetelerile ilan edilen kasa
barruza getirelecek iGme suyu projesi ve fenni ~artnamesini yapm1ya ve 
1050 lira muhammen bedelli dart . kalem elektrik malzemesine ihale gii
~iine ~adar talib <;Ikmadigmdan a<;tk eksiltmelerin onar giin uzahldtgt ve 
1halemn 8/9/938 per§embe giinii saat 11 de yap1lacag1 ve isteklilerin mii
racaat etmeleri. ( 6059 ) 

*** Kar r eniz Bogazmdaki birlikler iGin 
10,000 kilo koyun eti satm ahnacakbr. 
A91k eksiltme ile iha1esi 16 eylul 938 
cuma glinii saat 11,30 d11 yap1lacaktir. 
Muhammen tutan 4200 lirad1r. ilk te -
minah 315 lirad1r. $artnamesi her giin 
komisyonda gori.ilebilir. 1steklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 sayllt kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yazrh vesikalarile beraber belli 
giin ve saatte Fmchkllda Komutanhk 

Satmalma komisyonuna gelmeleri. 
(5833) 

*** 
<;atalca miistahkem mevki komutan-

hgr ic;in 6800 kilo koyun eti satm alma· 
cakhr. A<;1k eksiltme ile ihalesi 16 ey· 
hU 938 cuma gi.ini.i saat 10 da yaplla . 
caktir. Muhammen tutan 2380 liradrr. 
ilk teminatt 179 liradrr. ~artnamesi her 
giin komisyonda gori.ilebilir. !steklile -
rinin ilk teminat makbuz veya mek -
tublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerinde yaZI11 vesikalarile be
raber ihale giinii belli saatte Fmd1khda 
Komutanhk Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. .(5830). 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PIYANCOSU 
Be§lnd ke~ide: 11 EYL'OL 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50() liradu-
Bundan ba~ka: 15.000. 12.000, 10.000 Urahk fkramfyelerle 

( 10.000 ve 20.000) lirahk fld aded mukAfat vardrr . 
Simdiye kadar bfnlerce ki$iy1 zengin eden bu piyangoya 

f$tirak etmek suretile siz de talihinizf denevf,niz. 
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EN iYi VOL ARKADA~I 
J': ' .~ :J . I ' '• '~ I ' ' I : ' 

EY 
Oldugunu her tecriibeli 
seyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Deniz tutmasma, tren ve otobuslerde gelen ba~donmesi ve 
gonii ~ bnnalhlarma kar§I seyahate beraberinizde 

HASAN MEYVA r~z· · Alm Yl 
V U unut~aYJDIZ. 

FiATI: 25 - 40 - 60 - 100 kuruttur. 

San' at 

Direktorliigiinden : 
12/9/938 pazartesi glinii diki~, bi~ki, nakl~, ~ama~rr. moda, ~ic;ek. ev

aresi, yemek, pasta, aritmetik, resim, tlirk~e; 27/9/938 salt giinli de fran
~ocuk baklm1 derslerinin engel smavlan sabah saat dokuzda ba§h

( 6054 } 

Bayanlara mahsus elmash ve 'p1rlantah SINGER saatlerinin y enf 
modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ila 500 liradrr. 

EJ.\liSALLERi GiBi ON BE$ SENE GARANTiLiDlR 

Ta~rada1d muhterem m~terilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gonderilir. 

SiN G E R SAAT J.\liACAZASI - i stanbul Eminonii 

Miidiirliigiinden: 
15/8/938 pazartesi giinii ihalesi yaptlmak iizere kapah zaif usulile 

l"'"'uu•···:t ~1kanlan Unye - Terme yolunun 1 + 365 - 11 + 680 inci 
arasmdaki 24892 lira 18 kuru~ ke~if bed.elli imalatl smaiye 

atma istekli ~1kmad1gmdan ihalesi 15/8/938 tarihinden it~baren bir 
mliddetle pazarhga birakilmt~br. Talib olanlarm 15 eyltil 938 per~embe 
.. saat on ikiye kadar Vilayet Daimi Enciime11ine miiracaatleri ilan olunur. 

( 5934) 

Has 1~111 k I a r..• n 
s 1 t~~aye11 

Nezle hastahkJann 
kara habercisidir. 

' insan·in uzvi: 
~yeti , ekseriya 
~ s inek,sivri slnek. GRiPiN 

· lbit, pire ve tahta·' 
kurusu gibl ha·4 

. ~erelerin zehirll 
• • f ifrazattlle basta• 

;:; lhklaran t'ehdidl 
'- 1 altmdadar. 

~ ~ • Bu tehlikeden 
~ J/ Llkorunmakil;inen 
~-- .• ;~ ku_vvetii ve en 

, muessir mikrop 
ve 

1 
ha~arat oldiirucii bir1 mayi oian 

~ L Y S 0 L» · ii muntaiamen kullamnaz. 
Biitiin yuva ve siirFel-erin\. kokiinden 
tahrip · eder. Taklitlerlnei •S~""l 
dikkat ve kutularanan s a-ra· 
k1rmaza orijinal ambalajmda 
israr cdiniz. ' 

,,L sol" y. 41 ....... , •• , ... 

S C H U L K I & M A Y R A . o':i, M am It u r I 
MUma111111 S. JAKOIL Mahd umu" lltanbul 

bir kale gibi sizi 
mlidafaa eder. 

SATILIK 
Gripin nezleyi ve gripi ge<;irir, na

<;ek varakalan ve yahut diger mlihim rareti dli§liriir. 
vesaik imali it;in hususi kimyevi kagtd 
sabhkhr. Mevcud miktan takriben 50 Ba§ ve di§ agrtlarma, romatizma 
top ve ktt'ast 56 X 44 1/2. sanctlanna, sinir ve adalelerdeki Is-

Taliblerin gazetemiz miidiriyetine hrablara kar§l en kuvvetli deva Gri-
miiracaatleri. pindir. 

Emniyet Sandt~ mlidiirliigiinden: Havalarm ~ok kar1~1k ve tehlikeli 
Cihangir Kumrulu sokak 13 numara- oldugu giinlerde sthhatinizi korumak 

da Bayan Mukadder Egeli 22/9/937 ta- i~in §iiphesiz Gripin kullanmallSlmZ. 
rihinde Sandtgimtza btrakbgt para ir;in icabmda giinde 3 ka§e almabilir. 
verilen 26103 numarah bonoyu kay • t . . . . 
b tt ·~ · · .. 1 · t' y · · .1 smme dtkkat. Takhdlermden sak1 • e 1gm1 soy eml§ tr. ems1 vert ece - . . . . 
ginden eskisinin hlikmii olmtyacag1 mmz ve Gnpm yerme ba§ka b1r mar -
ilan olunur. ka verirlerse §iddetle reddediniz. 

HER AK!iAM 

T aksim B. Bah~esi 
TUNUSLU 

• 
I ·F LA F L 

•·-------- ve trupu ________ _. 
• •• 
Istanbul Universitesi A. E. P. Komisyonundan•: 

istanbul 'ttniversitesi fakiiltelerinde pazarhkla Cl.ahill badana ve stva 
yaptmlacaktlr. 1steklilerin 8/9/938 per~embe giinii saat 13 te Rektorliige 
gelmeleri. ( 6085 } 

Sovyet Tehnoeksport Fabrikalanmri 
~oktanberl beklenmekte olan 

(M. 1) markah luks ve zarif (GAZ. AA) markah 
TenezzUh otomoblllerl ve Kamyon t;aselerl 

geldi. Az sarfiyatla ~tok mesafe kateden fevkalAde tasarruflu olan olomobil· 
ler imiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Turkiye i<(in satt§ deposu : Galata P erC(emli sokak No. 19 

ISMAiL HAKKI KOZACIOGLU ----

istanbul Defterdarbgindan : 
Av Vergileri Miidiriyeti dairesi it;in liizumu olan 20 ton odun, 6 ton 

Zonguldak Somikok ve 1 ton mangal komiirii satm ahnmas1 a~1k eksilt
miye konulmu~tur. Muhammen bedeli odunun 268 lira, Somikokun 129 
lira, mangal komiiriiniin 47 lira 50 kuru§tur. Muvakkat teminat 33 l ira 
34 kuru~tur. 

ihale 15 eyltil 938 per§embe giinli saat 14 te Av Vergileri Mlidiriyetin
deki Komisyonda yapllacakbr. isteklilerin ~artnameyi gormek iizere her 
giin eksiltmiye i~tirak etmek iizere ihale glinii Komisyonda haztr bulun
malan ilan olqnur. ( 6009 ) 

Zayi - 1937 - 1938 ders ytlmda Hey
beliada ilk okulundan aldtgtm diplo -
mam1 zayi ettim. Y enisini alacag1mdan 
hlikmli yoktur. 

72 Satenik Akay 

rMiS APART.' 
. Jf:1.lRJOifES !fi1G. UJTbi!Dl 

1f 

Motorlerini ve Santrifiij tulumbalarini tercih ediniz. Yeni at;lld• 
ve Parisden getir
digi en SOJt model
len gormek i~in 

Digerlerinden daha saglam ve daha U C U Z D U R 
Top tan ve perakende sat1~ yeri : ·Galata Voyvoda caddesi 84 Karakoy palas kar~1smda 

OSMAN TAS~IOGLU say1n bayanlan 
davet eder. 

Yiiksek Deniz 

C ins i Miktan 

ROMATiZMA .. LUBAGO ve SiYAT 
den muztarip olup berayi tedavi 

Y ALOVA ve BURS 
KAPLICALARINA 

gideceklere miihim bir tavsiye : 

Banyodan sonra agnyan mahalle 

I L ,K 0 
merhemi ile masa] yap1p daha iyl 

ve daha ~abuk ~ifa bulurlar. 

Her eczanede sabl1r. \ 

Ticareti 

Mektebi Miidiirliigiinde 
Muhammen fiah Muvakkat tern· 

Lira Lira K. 
Talebe dolab1 
Camekan vesaire 7. kalem. 3598 269 85 
1 - Mektebimiz 1~m yaptmlmas1 mukarrer olan cins miktar ve 

saflan ~artnamesinde yazth 7. kalem dolab, camekan vesaire a 
eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 19/9/938 pazartesi gilnil saat on birde Yliksek De 
Ticareti Mektebi Miidlirliiglind.e toplanacak Satmalma Komisyonu 
yaptlacakhr. . 

3 - Bunlara aid §artnameleri ve resimleri ve ke~ifleri gormegi arzu ed 
ler mekteb muhasebesine miiracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 sayJ.11 kanunun 2 ve 3 iincii rna 
delerindeki ~artlart haiz olmalar1 ve muvakkat teminatlanm ist 
bul Yliksek Mektebler Muhasebeciligine yabrdtklarmt gosterir m 
buzlarmt veya banka mektublanm ibraz etmeleri ve ticarethane 
§irketler namma eksiltmiye i~tirak edeceklerin dahi not~den m 
saddak vekaletnamelerini Komisyona gostermeleri laztmdtr. ( 608 

CiLD I NiZ 
CANLI DIR 

HER CANLI ~EV . GIBi 
CfL T NEFES ALMALrDfR ~ 

Adl Pudra cildl bogar 

C 0 T V Pudras1 
CILDI HAVALANOIRIR 

C 0 TV Pudras1 
C ILDI BESLER 

GAiB ARANIYOR 
. 17 senedenberi nerede oldugunu bilemedigim oglum kereste tiiccarl 

rmdan Manisah KARABET oglu ZAKE'yi anyorum. Kendisini veya ke 
disinin nerede oldugunu bilenlerin a§agxdaki adrese bildirmelerini ins 
niyet namma rica ederim. 

Valdesi: Terzi GULITZA C/o M. Onnig TATEOSStAN 
1 biz Rue RQuget de L'tsle, Choisy-Roi ( Seine } France. 

Kire~li sulartn tahribattndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlar1n1 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlannt 

kurtarmak iein kirec:ll suyu tasflye eden 

• 

CIH AZLARiLE TE~HIZ EDINIZ. 
Cihazlar1 tamamen garantilidir. 

Isvi<;rede Webbolite A. G. Turkiye ve §arki karib vekili umumiei 

VEBOLiD Ltd. !lti. 

Y eni adrese dikkat: 
Merkezi : Istanbul Galata BIIIQr sokak No. 7. 9 

P. K. No. 1094, Telefon : 44507, Telgraf : Vebolid 

!iubesi : Ankara Bankalsr cad. No. 22 P. K. No. 45 

Telefon : 2681, Telgraf : Vebolid 

izmir umumi acentas1 : Mimar Kemaleddin cad. No, 15 P. K. No. 72 
lzmir Enternasyonal Fuara paviyonu No. 175 

ProspektUs . ve mUhendislerlmlzl lsteylnlz. 


