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Hatag . Me~lisi Anagasagz ra u mliza ere eri ur U 
habul etli, Kabine kuruldu s··d tl Morasko'daki Almanlartn 

Ustakil Hatay bayraOI dUn resmen ~ekildi :aa~r:;~ ugrad•g•n• ileri siirerek 
Meclis Reisi, Ulu ~efimize tazimlerini. ve 
T iirkiye Millet Meclisine ~iikr anlarm1 sundu, 

Hataydan kahraman ordumuza selam! 
y·a·iOV8 .... Su .. ·sehri·m·iz.... H iik ii m etin program1 
--·-----------------------
T urizm baslangtct ! 

Ba,bakan Celal Bayara 

·---... labilir diyecektik amma §imdi
............ .-~ den olmu§tur. Orada bir hafta 

on giinli.ik k1sa istirahat devri 
gelen bir arkada§m §ahsmdaki 
· ve gorii§lerindeki kanaate go

bu i~i art1k Y alova ic;in §;mdiden fili
t alamna get;mi§ saymakta yanh§ yok
. Arkada§ §ahsan bize de hi~ olmazsa 
hafta ic;in Y alovaya gidip istirahat et
ligimizi tavsiye ediyordu. Mevkiin 

ve giizelligi yorgunluklan o ka-
r giderici, bozulmu§ manevl huzur ve 

an o kadar geri gelirici imi§ ki. 
hacet bu hal i§te arkada§lmizm kendi 

a denedigi bir hakikatti. Sozlerini 
gele bir k1smmdan biraz buraya nakle-

- ~ifah bir suyun kaynagt ba§mda 
bir larafmdan §ikayet edemiyeceginiz 

bir konfor. Her istikam.ete gUr 
liklerini alabildigine uzatan 5akin, 

em ve munis bir tabicrt. Dii§iiniin 

Y alovanm §imdiki halinde bile ayagJ
gi.ivenen ormanlar ic;inde rahat rahat 
de iic; dart saat gezecek sahalar bu
.. Ba~mda miitehass1s ve iinlti bir 

bulunan gayet §efkatli bir saghk 
ti yalmz tedaviye degil, adeta §U 

acaba daha nas1l memnun etsek 
gozlerinizin i~ine bak1yor. Y ok yok, 

ova bizi Avrupa su §ehirlerine muh-

olmaktan kurtaracak tam ve miikem
bir su §ehri olmak yolundad1r. Ufak· 

haz1 himmetlerle hatta haricden de 
~ok mi.i§teri c;ekebilecek bir su §ehri. 

bu bak1mdan eksikleri c;abuk ta

lamalt. Mesela bu y1l Y alovaya bir 
MISlrh misafirlerimiz gelmi§tir. On
ogmelerile oniimuzdeki y1l Mlslr-

• Y alovaya geleceklerin miktan hatta 
a~ yiize c;1kacak vec;hile artabilir. 

bugiiniin mahdud misafirleri ka
memnun etmege acele haztrlanmah-

Ba,vkil «Programimiztn ruhu ve esas1 Kemalizm 
rejimi ve biitiin icababdir» dedi 

Antakya 7 (a.a.) - Anadolu Ajan
smm hususl muhabiri bildiriyor: 

Hatay Millet Meclisinin diin yaphg1 
toplantJda hiikumet beyannamesi okun -
mu§tur. 

Bafvehilin beyannamesi 
Ba§vekil doktor Abdurrahman Me • 

lek tarafmdan okunan ve Hatay Millet 
Medisi tarafmdan ittifakla tasvib edil • 
mi§ olan beyanname §Udur: 

«- Saym arkada§lar, 

Bugiin. Hataym ilk ve tarihl milli 
meclisinde huzurlanmza Hataym ilk hii -
kumet reisi s1fatile s:1kmakla bahtiyatml. 
Bana bu §erefli vazifeyi emanet eden 
muhterem devlet reisimizin yiiksek iti -
madlanna mazhar olmu§ bulunmak be -
nim i~in buylik bir saadettir. 

[Arkast Sa. g sii.tun 1 deJ Hatay Devlet Reisi Tayfur Sokmen 
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Istanbulun : .imar1. 
Vali Ankarada tiyatro ve konservatuar i,Ierini 

ta tbika b i~in bilahare halletti, plan 
Ba,vekilden direktif alacak 

I Ankara 7 (Telefonla) - Bir iki 
giindiir ~hrimizde bulunan Istanbul Va
li ve Belediye Reisi Muhiddin Osti.in • 
dag, muhtelif belediye i&leri etrafmda 
temaslarma devam ediyor. Ogrendigime 

gore Muhiddin Osti.indag, tiyatro ve 
Konservatuar i~lerini ~Ikarmi&hr. Diger 
taraftan Dolmabah~e - T aksim yolunun 

Giimu~suyu hastanesine tesadiif eden bs
mmdaki devlet emlakine aid Vekiller 
Heyeti karan da ~Ikm1*tu. Bu arada 
Giimii~suyu hastanesinin duvarlan ac;Ila
cakhr. 

Muhiddin Ostiindag yarm da temas
lanna devam edecek, i&leri intac ettigi 
takdirde lstanbula hareket edecektir. 

da§m hakki vard1. Y alovaya ge- 1stanbulun imar planmm tatbikatma aid 
lerin evvela umumen bannabilmele- i~lere gelince, Vali ve Belediye Rei:;i 

az1md1r. Yalovada bir ikinci biiyiik Muhiddin Ostiindagm bu hususta Ba~-
YUNUS NADI VaH ve Belediye Reisi vekaletten direktif almak iizere, tekrar 

[Arkast Sa. 3 autun 6 da] Mubiddin Ustiindag Ankaraya gelecegi anla~Il1yor. 
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alkanlararasz 1zb kongresi 
l'z/dzz sarayznda a~zldz 

'. .. 
Diinkii kongreden bir inbba. «Yuvarlak i~inde Slhhiye Miiste§an Asun Araz• 

(YaZIII ~ [!ci tghif~f!l.iZJe). 

derhal i~tima1 terkettiler 
«Times» in bir 

makalesi 
Londra 7 {Hususi) - Times 

gazetesi, Cekoslovakya meselesine 
tahsis ettigi bu sabahki ba~makale
sinde, Siidetlerle meskun havalinin 
Almanyaya ilhak edilmesi laz1m 
geldigini, Cekoslovakyanm miiteca
nis niifusa muhtac oldugunu, bu se· 
beble Almanya ile Cekoslovakya 
arasmdaki hududun bu bakimdan 
tekrar tesbiti icab ettigini yazm1~br . 

Prag hiikumetine bu tezi tavsiye 
eden Times <<Cekoslovakyanm in
sicamh bir devlet haline gelmek su
retile elde edecegi faydalar, Siidet 
mmtakalarmm z1yamdan dogacak 
zararlan pekala telafi edebilir.» 

Times gazetesinin bu yazJsJ AI
manyada biiyiik bir memnuniyet 
uyand1rmi~hr. Ba~hca Alman ga • 

zeteleri, Times'in ba~makalesin1 
birinci sahifelerinde ve iri harfler1e 
ne$retmektedirler. Angrif gazetesi 
de Times'in miitaleasm1 man~et 

halinde ne$retmi~tir. 
lngiliz H ariciye N ezareti bu 

miitaleaya i¥tirah etmiyor 

Londra 7 (Hususi) - Hariciye 
ezareti tarafmdan bu ak~am ne~-

r~dilen bir teb!ig «Tim('s» gazete
sinde serdedilen miitalealann !ngil
tere hiikumetinin noktai nazan ol -
madi~mi tasrih etmektedir. 

Taymis, bir makalesinede Bohemya'mn 
Almanyaya ilhakml tavsiye etfi 

ingiliz Ba,vekili alelacele Londraya doniiyor -
Hitler Nuremberg' de tehdidkar bir nutuk soyledi 

Siidet Almanlarmm lideri Henlein ~ekoslovak Ba§vekili Hodza 

Prag 7 {Hususi) - Siidet fiTkasJ ~iri~megi kabul etmi~Ierdi. Bu esnada 
murahhas heyeti bu sa bah Ba~vekil Hod- Moravsko Otrava' dan gelen bir telgraf 
za'y1 ziyaret ederek, Prak hu.Kumelmm, St.idet meb'uslannm <;ek polislerinin ta
hamladigr yeni proje i.izerinde miizakere- arruzuna ugrad1gm1 bildirdiginden, Sii .. 
]ere ba~laml§tl. Siidet murahhaslan, pro- det murahhaslan, bu hadisele.ri bahane e
jenin Siidetlere tevdiinden evvel nqrini derek hiikumetin vaziyete hakim olm ad!, 
protesto etmekle beraber miizakt-relere (Arka.z sa. 7 sfltun 4 tel 

~~~i~i;~·····v~kiii~i~··Fiti.Sti.~de·······giZti·····l~iikfi·~et 
lzmirdeki beyanati hiikiimran oluy.of. 
Dr. Aras beynelmilel M1.11A.

1 
kk ... . te,e iiliin 1cra 

siyasi vaziyeti izah etti kuvveti olan Arablar 

Hariciye Vekili doktor Tevfik Rii§tii 
Aras diin beraberinde Hariciye Umumi 
katibi Numan Menemencioglu bulundu
gu halde Izmirden ~ehrimize gelmi~tir. 

Tevfik Rii§tii Aras, Dolmabaht;e sara
yma giderek Atatiirke tazimlerini ar -
zetmi§tir. 

Hariciye Vekili yarm ak§am Cenev -
reye hareket edecektir. 

Hariciye Vehilimi:z:in lzmirJe 
miihim beyanatt 

lzmir 7 (a.a.) - Hareketlerinden ev
vel lzmir gazetelerinin ne§riyat miidiirle
rinin ziyaretlerini kabul eden Hariciyc 
Vekili Dr. T evfik Rii§tii Aras kendileri
ne a~ag1daki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Be§ senedenberi miitehassiri bu -
lundugum lzmire ancak bu sefer gelebil-

dim. Bu defa lzmir daha §en, daha ke
yifli, BaFekilimiz Bayann, tabirile <<ha-

idama mahkum 20 oldiirdiiler, fes 
memnuniyetle tatbik ediliyor memnuiyeti 

Hayfa 7 (a:a.)" - Asilerin ciir'eti git-~ yirmi Arab idam edilmi§tir. 
g~de artmaktad1r. Muvakkat milli hii- Biitiin miisliimanlarm fes yerine. agel 
kumet ad1m ta~1yan te~ekkiiliin emir - giymeJeri hakkmdaki emir de umumi
leri ~ayani hayret bir siiratle biitiin ~'etle tatbik olunmaktad1r. Hatta, asi • 
memleketin i9ine ' yay1lmaktadir. Hatta ler borclar hakkmda bir de moratoryom 
bu emirler camilerin kapil<mna da ya- ilan etmi§lerdir. Bu yiizden para slkm
PI§bnhyor. Son emir, saat 20 de her hs1 ba§gostermi tir. 
tarafm kapahlmas1 hakkmdad1r. Y eni hadiseler 

Dun gece Arab mahallelerinde dola- Londra 7 (Hususi) - Filistinde bir 
§an Royterin muhabiri diikkanlardan askeri otomobile ahlan bomba netice • 
yiizde doksamnm kapah oldugunu gor- sinde 3 ingiliz askeri olmii§, iit; asker de 
mii§tiir. yaralanml§hr. 

Arab tedhi§t:;ileri, idam hiikiimlerini Yafada da tedhisciler, Belediye claire· 
alakadarlara bild irdikten sonra infaz e- sine baskm yaparak, vezneyi soymu§ • 
diyorlar. Bu suretle cumartPsidenberi lard1r. 
ttlllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllltlflllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll 

Tiirkku~u kamptnda 
linden ve i§inden daha mutmain» gor - 1. •. . . d T kk I b I • 

[Arkast Sa. 9 siltun 5 te] DODUD e iir USU ta e e er1 
' 

tara fin· 
yaptiacak ............................................................ dan bugiin yiiksek ucusiar 

Japonlar Hankov ~ ' 

cephesini yard1Iar 

~in sular1nda 36 babk~1 
gemisi de batJrildi 

Londra 7 (Hususl} - J aponlar, 
Hankov cephesindeki \=in miidafaa hat
tim 3 noktadan kud1klanm haber ver -
mektedirler. 

36 balrh~r gemisi batrrzldr 
Hongkong 7 (a.a.} - Buradaki (in 

membalarmdan ahnan ve heniiz teeyyiid 
etmiyen malumata gore, J apon dest1'o -

yerleri dun abluka hathm yararak <;in 
sularma giren ve oralarda bahk avlamak 

istiyen 36 bahk~1 gemisini bahrmi§lardtr. 
Yiizden fazla bahkt;J olmii§ti.ir. 

[Arka.fl Sa. 8 siltun 8 del 

Moiorlii tayyare pilot kursundaki talebeden bir gene kiz muallimilc 
beraber u~u~a hazulamyorlar 

(Yazrar son haberler 1iitununaa) 
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Tiirkiin ad1m 
diyen 

ab,Inda 
bir ses 

«ben Tiirkiim » 
vard1r! 

~~gru so~.le dostum .• Allah a~k~na I . - B~ cambaz klhgma. giren ~i.irkle
soyle: T urkler Ed1rneye gcldrler nn de b1r~eyler yapmak 1stediklenne ve 

yapacaklanna inamyor musun? 
Geldiler prensesim, geldiler. On- - inanmaz olur muyum hie;? .. Ben 

goziimle gordiim, hatta kendilerile Atranosta, Dimetokada onlann neler 

Agzm1 melekler opsun ihtiyar. 
otur, istersen kucagJma c;1k, bv~

kur, neler gordiigiinii birer hirer, 
uzun anlat. 
ni, bu geni~ miisaadeden istifadcyi 

yakt§tlramadt, gene kanapeye 

T ath tath, dedi, anlahyordum; a
ettiniz, soziimii kestiniz, iistelik ca
da yakhmz. Sarah, yudum yudum 

. Y emek lokma lokma yenilir. Gii -
haberler de yava~ yava~ verilir. Siz, 

birden devirmek, saham bir c;trpl• 
istiyorsunuz, soziin tadmt 

sunuz. 
eodosya, dudaklarint mrarak taham
gosteriyordu. Y ani, onun yeniba§lan 

anladtgmdan gevezeligi 
anlattl: 

Dadm1z, 1stenilen ~ekmeceyi yann 
IJUOt;\..o::;:l!,l,UJ• SOylediginden Sarayda faz• 

1m, ~hre dondiim. Maksad1m 
hava almak, s0nra kaleye gelip si
bulufmakn. Odun pazannda bir 

1k gordiim, merak edip aralarma 
Ne gorsem iyi. Bir cambaz ta

. Direkler, ipler, ~emberler filan. 
adamlar 0 kalabahk oniinde hiiner 

riyorlar, akla s1gmaz oyunlar yapl
• seyircileri ~a~kma ~eviriyorlar. 

de bir yere slkl~hm, herifleri eeyre 
F akat daha ilk bak1~ta bu cam· 
TUrk olduklarmz anladtm. 

Nereden anladm? 
Mandalan kuzu, deveku~larini pi

'rmen taflannz ~aktl bi~imine so-
an. 

Boyle §eyleri bizim cambazlar da 
ar. 
Gii~ yaparlar, prensesim, gi.i~ ya
Sen bu koca Edirnenin ic;inde be

. boyumda tek bir adam gordi.in 
Halbuki cambazlarm hepsi o boy-
bosta. Oyle de olmasa TiirkUn a

«hen Tiirklim>> diyen bir 
Anhyan kulaklar o sesi pek 

duyar. 
Kulaklarm yamldtgl da olur. Eger 

geldigini sovledigin Tlirkler 
azlarsa verdigin miijdenin mi.i-

si11e olacak I 
Ben kuruntulamadzm prensesim, 

m ve ... tamd1m. 
Kimi tamdm? 
Dimetokaya ge]ip de evliyalan 

Tiirkiil 
Vay o da cambazlarm arasmda 

Arasmda degil, ba&inda. Dimeto
getirdigi kiic;Uk dilsiz de yanmda. 
bu sefer o dilsize dil takm1~ Ciin

senden bend en iyi konu~uy -'T. 
Sen de konu~tun mu? 
Konu§maz olur muyum hie;? ... 

k ic;in yamma geldikleri va
daki ahbabhgJIDIZI soy}eyi-

iirk ne dedi? 
Sa~IrmadJ, tela~ gostermedi. T ath 

iimsedi, boynuma sanld1, kulagi· 
ni unut, yoksa canm1 almm>> de~ 

ne dedin) 
N e diyebilirdim) Peki diyip ora-
vu~tum. 

dosya, dalgm dalgm dii~iindii: 
hi aroma, dedi, cambaz k1hgma 
c; be~ Ti.irk burada ne i~ gorebilir
. Bunlar olsa olsa casuslu~a yel-
erdir. Bu yiizden belki de ipe ~e

dir. 
kas1klanm tuta tuta giilmege 
ii<; be~ dakika kahkaba kustu, 

ddile~ti: 
z Tiirke gonii l verirken Tiirl:iin 

oldugunu incelememi~siniz. Bir 
n azmdan, bir alay asker demek-

. Ti.irk koca bir ordu yerini tu
halde Edirn~'ve bir ordu girdi~i
mak laztm. Sizin cambaz diyip 
i;ziniz, casus sanmak istediginiz 
urk, vok mu?.. Onlar bir giinde, 
'r c;JrpJda virmi kale devirirler, 

yeni kale kurarlar. 
turdugu yerde Ti.irklerden bah
edebe, terbiyeye avkm ~oriiyor~ 
· ava<!a kalktJ, iki elini gobeginin 
kovdu: 

ses, prenses, dedi, deminden 
anca ormanlan yiiriir mii, Ebros 

nehri yata~mdan kiic;iile kii~;i.ile 
gok yere iner mi dire sormu~-
bunlan, bu i~!eri olmu~ gori.ir
Tiirk parma~J oldu~una ina

··n elinden her~ey, bizim akb-
veya S1gm1yan her~y gelir. 

gene dalgm dalgm sordu: 

ba~ard1klanm gozi.imle gordiim. Sonra 
bir Tiirki.in bo~una bah<;tvan yamakhg1 
yapmwacaQ;m1 da ogrendim. Bu cam -
bazlar da Edirnelileri guldiirmek, be~ on 
giimii~ para kazanmak kin buraya gel
memi~lerdir. Mutlaka babamzm, ku -
mandanlanmzm, ~ehirlinin ve hepimizin 
ba~ma ~orab oreceklerdir. Sehir almak, 
kral avlamak, ordular esir etmek gibi bir 
dii$linceleri olmasa Tiirkler k1hklanm 
degi~tirmezler, dillerini degi&tirmezler, 
yiizlerini deil;i$tirmezler. Boyle i~leri on
lar biiyiik bir ay1p, bi.iyiik bir gi.inah sa
yarlar ve ancak yurdlanm geni~letmek, 
$ereflerini c;ogaltmak ugrunda o ay1ba, o 
giinaha katlamrlar. 

- 0 halde Edirne elden c;Ikl! de -
mek? 

- Bugiin <;1kmad1ysa yann <;Jkacak
tJrl 

- Biz ne yapacag1z? 
- Ben de size bunu soracakbm, mii· 

saade buyurursamz cevabmt da verecek
tim. 

Akhm pek begenen ve o aktl sayesin
de Tiirklerle dostla~may1 kendince ka -
rarla~tJrm1~ olan geveze ihtiyar. bir ze
ka $aheseri sayageldigi plamm, gene 
prensese ag1z a~tJrmakslZln a~kla, ~evkle 
anlath: 
· - Goriiyorsunuz ya, dedi, cok goren 

GOk iyi dii$iinebilirmi~. Siz, yirmi y1l bu 
giizel kafaniZI yorsamz benim buldugum 
c;areyi bulamazdm1z, ~u zindandna teh
likesizce, dagdagastzca, sessizce kurtu • 
lup sevgililerinize kavu~amazdm1z. 0 · 
nun ic;in ihtiyar kolenizin kadrini bilin, 
Tiirklerin bana kern gozle bakmamala
nna ya;dzm edin. 

Y ani' nin plam belki basitti. F akat dev
rin ic;timal mihverlerini derinden derine 
kavraml~, as1lzadeltr ziimresindeki ahla
kl sarsmtJyJ tamamile ihata etmi~ oldugu
nu da gosteren bir dii~i.ince mahsulii idi. 
Ciinkii T eodosya•yl kale muhaflZ.l o1an 
asil zabite ka~1rtmak istiyordu. Zeki ih
tiyarm mi.ilahazasma gore Bizansh bir 
as1lzadenin namusunu, ~erefini ve biiti.in 
iradesini giizel bir kadm tebessiimile sa
tm almak mi.imkiindii. Eger o tebessum, 
T eodosya gibi gercekten dilber, ayni za~ 
manda prenses bir di~inin dudaklarmda 
belirirse bir degil, bin as1lzadenin kalbi, 
akh ve ruhu zincire vur.plabilirdi, c;amur
dan c;amura at1hrd1. 

f~te bu kanaatle Teodosya'y1 zindan
da muhafazaya memur ve bu miihim i~
ten ~ahs1 hesabma mes'ul olan asil zabite, 
klZln a~k ilan etmesini teklif ediyordu. 
Onun bu esasa istinad ettirdigi plan ~u 
&ekilde c;izilmi~ bulunuyordu: Prenses, 
kale muhaflzile gori.i~mek istiyecek, gene 
zabitle yiizle~ir yiizle~mez - ~uuru sarstl
ml~. iradesi ge~~emi~ - bir a~Jk durumu
na bi.iriinerek yalanc1ktan ahlar, oflar ~c· 
kecek ve sonunda: «Seni sevdigim kin 
buraya atJldJm. Beni kurtar 1» diye hay~ 
kuacakt1. Asil zabitin bu vaziyete kar~l 
kaytdsJz kalmasma imkan yoktu. Ci.inkii 
o, Bizans saraylarmda ku~amlan muha
ftzhk ktbcmm muhabbet telialhgma da 
i~aret te~kil eden bir nevi pe~temal oldu
gunu bilen, bu bilgi ile prenseslerin, im
paratoric;elerin hertiirlii sefil dileklerine 
yard1ml vazife tamyan bir ziimreye men
subdu. Bu bahmdan prensesin kiic;iik bir 
imasile o tellalhga terettiib eden hizmet
leri yapmaga ko~maktan gurur du
yacaktl ve ~u hale gore de pren
sesm kendisine goniil vermesinden se· 
vine delisi olacakh. Ger<;i tekfu • 
run gazabma ugramak ihtimali, o • 
niine konulan prenses kalbini hemen tac 
edinmesini mii~ktille~tirmez degildi. La
kin Teodosya'mn ahlanna, oflanna ka
hlacak c;apkm a<;1lmalar, sac;Jlmalar, k1sa 
bir lahza ic;inde muhakkak ki onu dii~ii~ 
nemez bic;ime sokacakh. 

Bu suretle zabitin iradesi maglub edil
dikten sonra yap1lacak i~. zindandan gi.i
le oymya uzakla~maktan ibaret kahyor
du. Nereye gidilecegi planda dli$iiniil -
miiyordu. Ciinkii asil zabitin, muhafazas1 
kendine bJrak1lan mahpusu - yiiksek bir 
a~k hayah ya$amak hulyasile - mahpes
ten ~tkarmas1 lazJmdJ. Bu cihet temin o
lununca soz, T eodosya'ya ve on a yol
da$hk edecek olan gardiyana kahyordu. 
Oular - zabit tarafmdan nereye gotiiriil
miis olurlarsa olsunlar - c;arc;abuk iradele· 
rini kullanaca klar ve bir yo! bulup Turk
lerin yanma ko~acaklard1. Bu i$i yapar
ken belki asil muhaf1zm burnuna bile a
<;Jktan giiliivereceklerdi. Ciinki.i mahpus 
kac;1rmak ~ibi biiyi.ik bir sue; i~liyen o ga
fil zabitin ba~mp c;agtrmasma ve kendi
lerini ahkoymaga Gah~masma imkan yok
tu. 

UMHURIYE 

( Memleket Haberleri ) f)ehlr v Siyasl icrl12 
:. ,.. . ~· ~ . ' . ' 

Y eni ortaniekteb Belediye intihabat1 Kasten ev yakanlar Lehistan ve 

ve lise muallimleri intihab defterleri diin mahuk oldu (;ekoslovakya 

•• 
U~iincii liste diin Maarif 
Miidiirliig;ine bildirildi 
~ehrimize yeniden nakil ve tayin edi -

len ortamekteb ve lise muallimlerine aid 
iic;.iincii liste diin Maarif miidiirliigiine 
gelmi§tir. 

Kumkapl ortamektebi musiki mualli -
mi Nuref§an <_;apa ortamektebi musiki 
muallimligine, Kad1koy ii~iincii ortamek
teb diki§ - bi~ki muallimi Sabahat <;amh
ca ortamektebine, Kad1koy ikinci orta -
mekteb diki§ - bic;.ki muallimi F ahriye 
Kad1koy ii~iincii ortamektebine, O;;kii -
dar birinci ortamekteb musiki muallimi 
Bedia Be§ikta§ ortamektebine, Uskiidar 
iic;iincii ortamekteb tiirkc;.e stajyerligine 
Kamran, Be§ikta§ ortamektebi yardtmcJ 
tiirkc;e muallimligine Pertev, Istanbul k1z 
lisesi yardimCI riyaziye muallimi T evfik 
Kadtkoy i.ic;i.incii ortamektebine, c;apa or~ 
tamektebi musiki muallimi Vedia Fa tih 
ortamektebine, Kumkap1 ortamektebi 
tiirk~e muallimi Efser istanbul k1z lis'!si 
yurd bilgisi muallimligine, istanbul 56 n
Cl ilkmekteb muallimlerinden Mediha 
Cagaloglu ortamektebi tarih - cografya 
muallimligine, Eminonii ortamcktebi ta -
rih - cografya muallimi izzet Be§il:ta§ 
ortamektebine, Cumhuriyet ortamekttbl 
ingilizce stajyeri Halime 1nonii ortamek
tebine, Adana erkek lisesi riyaziye mual
limi M uhiddin Vefa lisesi ikinci devre ri· 
yaziye muallimligine, Bahkesir lisesi ta
rih - cografya muallimi Cenab Refik Ci
bali ortamektebine, (:atalca ortamektcbi 
tarih - cografya muallimi Mahmud Bah -
kesir lisesi tarih - cografya muallimligine, 
Edirne lisesi frans1zca muallimi ~evki 
c;amhca ortamektebine, Karaman ort1 -
mektebi tarih - cografya muallimi M. Ce
mal Karagiimriik ortamektebine, Kad1 -
koy ikinci ortamekteb tarih • cografya 
muallimi Adile Ankara ktz lisesi tarih -
cografya muallimligine, Adana k1z lisesi 
felsefe muallimi Hidayet (:amhca orta -
mektebine, Konya k1z muallim mektebi 
tarih - cografya muallimi Rukiye lnonii 
ortamektebine nakil ve tayin edilmi§ler -
dir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

lngiliz ' Miistemleke Naz1r1 
yar1n sabah gelecek 

ingiliz Mi.istemleke Nazm Malkolm 
Makdonald dun §ehrimize gelecekti. 
Diin sabah tngiliz sefareti erkam da 
Ye~ilkoye gittikleri ve bir mi.iddet bek
ledikleri halde tngiliz nazmmn hareke· 
tine dair Bukre~ten bir malumat gel -
memi§tir. Mister Malkolm Makdonaldm 
havanm fenahg1 dola:'nsile hareket e
demedigi ve yann Roma - Be1grad -
Bukre§ yolile istanbula gelecegi alaka
darlara bildirilmistir. 

ON/l!P.R.~ITEDE 

Oniversitede hir toplanb 
Universite fakiilte dekanlan Univer· 

site Rektorii Cemil Bilselin reisligi al -
tmda toplanarak doc;ent, talebe ve ted-
risata aid baz1 hususat bakkmda gorU~
mi.i~ler, ve biitlln ihtiyaclan gozonunde 
tutarak bir program hazlrlamt§lardtr. 

Faki.ilte dekanlan te~rinievvel bida -
yetine kadar bi.itiin eksiklerini tamam -
hyacaklar ve tedrisat ba~lamadan ev -
vel akdedilecek olan ikinci ictimada 
raporlanm Rektore verecek1erdir. 

HAI.KEVLERINDE 

Orkestra elemant arantyor 
Eminonii Halkevinden: 
Evmiz, orkestras1 kadrosunu tevsi 

etmi§tir. Muhtelif sazlar i9in yeni ele-
man1ar almacakhr. Orkestram1zda c;a -
h~mak istiyen musiki sever arkada§la
nmtzm (piyano, armonyom, keman, 
c;ello, flllt, ktlarnet, tromba) her gun 
Gagaloglundaki Halkevi burosuna mi.i
racaatleri rica olunur. -···-

Bursanin kurtulu~ giinii 
Bursa (Hususi) - 11 eylul Bursamn 

kurtulu~ bayram1 oldugundan bu bu
yiik kurtulu~ giinUnUn tes'idi ic;in mu
azzam haZlrhklar yapilmaktadir. Hal -
kevinde te~ekkUl eden bir komite bay
ram programmt haz1rlamt§br. Bu sene 
bayramm ge9en ytllardan daha parlak 
ve heyecanh bir surette kutlulanmas1 
i9in §ehirde hummah bir faaliyet goze 
c;arpmaktadtr. 

Bir nahiye suya kavu~tu 
Tarakh (Hususi) - Nahiyemizin su 

ihtiyac1 §imdiye kadar yakmdan ge9en 
Goyni.ik deresinden temin ediliyordu. 
Bu gayris1hhi vaziyeti bertaraf etmek 
gayesile ve 18 bin lira sarfile buraya 
alh kilometre mesafeden tamamile fen
ni tesisatla iyi bir su getirilmi§tir. Q. 
niimiizdeki sene ic;inde Taraklmm e
lektrikle aydmlahlmas1 i~in §imdiden 
tedbirler almmaktad1r. 

her tarafa asdd1 
Sekiz bin lirahk evi 15 bin 

Belediye itihabatma te§rinievvelin bi -
rinci gliniinden itibaren ba§lanacakhr. liraya si~o,..t~ ett.irmi~ler 
~ehir Meclisine aza intihabma rey ver -
mege hakkl alan ve aza intihab olunmaga 
salahiyeti bulunanlarm soy adlan esas1 ii
zerine alfabe s1rasma gore tanzim edilmi§ 
olan defterleri diinden itibaren biitiin kcl
zalarda kaymakamhk ve nahiye binalari
le miinasib mahallere asJlmJ~tJr. 

Defterler 14 eylul 938 saat on sekize 
kadar tatil giinleri baric olmak iizere d!tt 
glin miiddetle asth kalacakhr. 

Bu defterlerde yaz1h olup olmiyanla
nn 14 eylul 938 c;.ar§amba giinii saat on 
sekize kadar kaymakamhklarda miite -
§ekkil intihab enciimenlerine itiraz hdkla
n vard1r. Endimenler bu tarihten sonra 
itiraz kabul edemiyeceklerdir. 

iade edile· 
degil 

Hamalbg1n 
cegi dogru 

Diinkii ak§am gazetelerinden biri, sJTt
ta seyyar satlcJhkla hamalhgm ilgasm ~ 
dan sonra bir ~ok mii§kiilata tesadiif edil
digini; istanbulun vaziyeti dolaytsile bu 
mevzu iizerinde yeniden tetkikat yaptl • 
d1gm1 haber vermektedir. 

Alakadar makamlar nezdinde yaph
glmlz tahkikata gore attlml§ olan medeni 
bir ad1mdan geri donmege imkan yoktur. 
Ba§ta, omuzda ve arkada seyyar sahel -
hkla mt hamalhgmm ilgasma karar ve -
rilirken bir taraftan bu !rirkin manzarala
rm online gec;ilmesi, bir taraftan da bu 
i~leri yapanlann s1hhi vaziyetleri goz· 
oniinde bulundurulmu§tur. Binaenaleyh 
bunlarm tekrar ihyas1 degil, seyyar sat! -
c1hk ve hamalbgm daha medeni bir §ekle 
sokulmasJ dii§iiniilmekte ve bunun iizerin
de almmas1 laz1m gelen tedbirler hakkJn
da tetkikat yapilmaktad1r. 

H amallara yeknesak elbiae 
Belediyece hamallara yeknesak elbise 

giydirilmesine karar verilmi§ ve bu hu -
susta Hamallar cemiyetine yap1lan teb -
ligat iizerine de kabul edilen formaya 
gore yeni elbiseler 1smarlanm1§h. Ismat -

lanan bu elbiseler klSlm k1s1m teslim edil
mege ba§lanml§tlr. Ay nihayetine kadar 
tamam olacak ve oniimiizdeki ayba~m -
dan itibaren biitiin iskele hamallan ayni 
sekilde giyineceklerdir. 

Kuzguncukta Nakka~ sokagmda Os -
mana aid koskii kasden yakmaktan 
maznun ismail H<1kk1 Cebbare, sobact 
Koco. Hamparsomla kendi ki:i§kiini.i bu 
adamlara yakt1rmaktan suc;lu Osman 
hakkmda A1!1rc:-eza mahkemesinde nak
zcn cereyan eden muh~k~'>me, di.in. b't
mis ve maznunlar hakkmdaki karar 
tefhim edilmistir. 

Maznunlar. cvvelce hirinci ceza mah
kemesinden devren A<!trceza mahkeme
sinde yaptlan rr.uhakPmP neticesinde 
beraet kar;:m alm1c:lard1. Miiddeiumu -
milik. tahkik::~tm noksan oldu?!unu go
rerek bu karart temyiz etmi~ ve Temyiz 
mahkemesi beraet kararm1 bozmu~tu. 

Yan1lan tahkikat ve muhakeme safa
hatmoan bu kund::lkr'lhk hadisesinin §U 
c:ekilde cerevan etti~i anlasJ]mi~tlr: 

Kuzguncukta Nakkas sokagmdaki se
kiz bin lira degerinde evini sigorta et -
tirerek bilahare yakmak suretile hava
dan nara k::~zanm<~11I tasarhvan Osman, 
bu fikrini, Ismail Hakk' CPbbareye ac;
m1s ve mutab1k ka]mJc:;Jardir. 

Nihavet sekiz bin lira k1ymetindeki 
bu ko-..ku, bir kolavm1 bulup ttimadt 
Millt Sirorta sirketine on bes bin ]ira
va si~orta ettirmistir. Bundan sonra 
koc:kun yaktmlmas1 cihetine gec;ilmi~ 
ve bu is i<;in de jc:;mail Hakk1 Cebbare, 
s·ohact Koco ile Hamparsumu alet ola
rak bulmu$tur. 

Bir aksam Hamparsumla Ko~o. al • 
d1klan talim<~t mucibince, Kuz!!Uncuk
ta bir bakkaldan iki tenekP gazle bir 
d0!'te :rnnm almJc:;lar ve koc:ke gitmi~ -
lerdir. Koco, _!!azle koc:;kiin butun mer -
divenlNini 1slatmts, bilahare merdi -
venlerin baRamaklarma mum dikerek 
hunlan yakm1s ve <;1k1p gitmislerdir. 
Biraz sonra petrol tutusmus ve ko~k 
kl<:<~ bir zamanda kul olmustur. 

Yal1C!mm cercyan sekli zab1tanm na-
7.an dikkatini celbettiP."inden tahkikat. 
bu cepheden derinlestirilmis ve ortada 
bir kundakc1l'k vak'as1 bulundugu, e. 
sasen Ic;mail Hakkt Cebbarenin evvel -
ce de kundakc;thk sucundan sab1kas1 
olduqu meydana gtkartlmi!?tlr. 

Hadisenin bu $ekilde cereyan ettigi 
ve isin ~cinde kundi!k<;thk bulundugu 
tesbit edildiginden hensi beser ene 
onar aya rQahkum .edilmi~lerdir. Bun -
lardan Hamnarsum' f:!(f ya§Jin • gegmi§ 
oldulhmdan, Osman da evini kendi eli
le degil. bac;ka1an vac;,tasile yakhrdt -
.!'tmdan 4 sene 10 ay 11 giine mahkum 
edilmislerdir. 

SEHIR ISLER/ !ltTOTF.PF.QPfT( 

<;op fuinlarl S'hhat Vekili sehrimizde 
Toplanan GOplerin fenni bir ~ekildc 

yaktlarak imhasmt temin maksadile ih- Slhhat ve l9timai Muavenet Vekili 
tiyaca uygun fmnlar tesis temek uzere doktor Hulusi diin Ankaradan ~ehrimi
<;ekoslovakyah bir firma Belediyeye ze gelmistir. 
muracaat etmi§tir. Bu hususta tetkikat Diinkii hava vaziyeti 
yap1lmaktad1r. Yap1lan mi.iracaatten bir Ye§ilkoy meteoroloji istasyonundan 
fayda elde edilecegi anla§1hrsa bu firma alman malumata gore, hava, Trakya, 
ile tcmasa giri~ilecektir. Kocaeli bol~telerile k1smen de orta A-

Kese kagtdlarl hakk1nda nadolu ve Karadeniz k1y1larmda bu -
bir izah lutlu ve mevzii ya!bc:h, Akdeniz. Ege 

istanbul Belediyesinden: c;ahi1I~?rinde a~1k, diger b(il~elerde kts-
Yaz1h ve basth kagidlarm kese kagtdl men bulutlu ~ec;mis, rllzgarlar cenub 

olarak kullamlmamasma dair olan 3517 bol~elerde garbl. diger yerlerde &imali 
say1h kanunun birinci maddesinin ikin- istikamette hafif kuvvetli esmi~tir. 
ci f1krasmm sonunda cnesri ruhsat al- Diin, lstanbulda hava ekseriyetle a~1k 
maga bagh matbualardan · yap1lan kese gec;mi~. ruzgar cenubu garbiden saniye
kagldlan hakkmda yukanki f1kra tat - de 1 - 3 metre si.iratle esmi~tir. 
bik olunmaz:. denilmesine gore bu ka- Saat 14 te hava tazyiki 757 milimetre 
nun hukmunun gazete ve mecmualara idi. Siihunet en yllksek gi.i.ne§te 62, gol
~amil olmad1g1 alakadarlarca bilinmek gede 29,4 ve en du~iik 19,8 santigirat o-
uzere ilan olunur. larak kaydedilmi&tir. 

C-......... __ E_tr=ii=sk==v=a=p=u=r u==d=ii=n=g=e=l=d=i ===) 

eklerle Siidet Almanlann 
ras1m bulmaga c;ab~an 
Runciman (ekoslovaky 

beast Almanlann lideri Henlein'i 
Hitler'in nezdine gondermek su 
Cek - Alman ihtilahm beynelmilel 
mesele yapm1~tt. Hitler Siidet Aim 
liderine, onlann Karlsbad kongre 
Cek hiikumetile anla&abilmek ic;in k 
la~tmp ilan ettikleri sekiz esasta 1sr 
meleri fikrinde bulundugunu bildir 
tir. 

Daha sonra Lord Runciman 
Reisicumhuru Bene$'le gorii~mii~ ve 
men Bene~'in riyaseti altmda top! 
Cekoslovakya kabinesi yeni teklifleri 
rarla~hrm1~hr. Henlein'e bildirilmi~ 
bu t~liflerin Karlsbad'da kararla~h 
sekiz esasa uygun oldugu soyleniyor. 
esaslardan biri de Siidet havalisinin 
ki muhtariyeti haiz bir Alman hi.iku 
olmas1d1r. 

Bu haber dogru ise Ceklerle AI 
lann anla~malan kolay olacakt1r. 
takdirde Almanyamn hududlan har 
deki trkda~lannm hak ve menfaatl 
silahla korumak mecburiyetinde kal 
sbm yalmz Almanya devlet mehafili 
gil, biitiin Alman milletini temsil 
Slmflar soylemektedirler. Almany 
boyle bir mi.idahalesine kar~I F ransa, 
mal denizinden Akdenize kadar AI 
ya ile 1 talyanm viicude ~etirdikleri g 
mez miistahkem hatlardan dolayJ de 
miiessir bir harekette bulunam1yacak 

Lakin Cekoslovakyanm diger miit 
fiki Sovyetler Birliginin Ceklere yar 
etmesi te~ebbiisiine mani olacak or 
miistahkem hatlar ve gec;ilmez se 
yoktur. Sukadar var ki ne Alma 
ne de Cekoslovakya Sovyetler Birli 
bemhudud bulunmadtklanndan So 
ordulan ve hava kuvvetleri c~koslo 
yanm imdadma ve Almanyanm i.ize 
gidebilmek ic;in Lehistan veya Roma 
arazisinden gec;mek mecburiyetinded 
ler. Bin~enaleyh Sovyetler Birligile 
manyamn ~arpJ~abilmeleri Lehist 
Romanyamn alacaklan vaziyete bag 
d1r. lki bi.iyiik muhasimtn arasmda 
lunacak Lehistanla Romanya i<;in iki 
vard1r. Y a Sovyetler Birligile berabe 
!up Kmlordunun Leh ve Rumen topt 
larmdan ge<;melerine miisaade edecek 
yahud bitaraf kalarak KtZilordunun -
mesine silahla mukavemet edeceklerd 

Birinci $Ikka gore Alman ordusu 
z!lorduyu; kendi hududlanna ve Ce 
lovakya arazisine gelmesini beklemiy 
rek Leh ve Rumen topraklannda ka 
hyacaktJr. Bu suretle Lehistan ve R 
manya harb sahnesi olacakhr. !kinci 
ka gore bitarafllgl ihtiyar eden ve y 
digerile Sovyetlere kar$1 otedenberi 
tefik bulunan Lehistanla Romanya 
ordulan KIZllorduyu kendi hududlarm 
silahla kar~Ihyacaklardir. 

Bu takdirde Almanya • Rusya ha 
binden daha evvel Lehistan ve Roma 
ile Sovyetler arasmda bir harb yaptl 
caktJr. Boyle bir harbe i~tirak etmege 
yard1mda bulunmaga AlmanyaYl da 
edip etmemek Lehistanla Romanya 
vaziyete gore verecekleri kararlara b 
hdtr. Boyle bir davet vuku bulma 
takdirde Almanya kendi hududlarm 
ve istila edecegi Cekoslovakya arazisin 
KIZllorduyu bekliyecektir. 

Lehistanla Romanyanm iki ~1kt 
han~isini ihtiyar edecegi bugun Lehi&t 
ve Romanya hiikumetlerini, efkan um 
miyelerini ve matbuahm i~gal eden 
meseledir. 

Lehistan Hariciye Nezaretinin ga 
tesi Leh milletinin yalmz kendi hudu 
lanm, $eref ve namusunu korumak i 
kamm dokecegini ev ba~kalanmn hudu 
lanna alakadar olam1yaca~bm bey 
ederek Lehistanm bitaraf kalacagml ka 
olarak ilan etmi~tir. 

Romanya ise kendisinin yakm ]{om 
~usu ve askeri miittefiki Lehistandan a 
n hareket edemiyeceginden Alman 
Cekoslovakyaya miidahale ettigi takdi 
de Lehistanla Romanyanm bitaraf k 
lacaklarz kuvvetli ihtimal dahilindedir. 

Muharrem Fevzi TOGA 

Beraet ettiler 
Bursa (Hususi) - Mevlude adm 

bir kadma ait tefvizin ref'ine dair Dah 
liye ve S1hhiye Vekaletlerinden muhtel 

Diin limanumza gelen Etriisk vapuru tarihlerde ayni mesrleye miiteallik alar 

I vilayete gonderilen iic; resmi evrak1 o 
Denizbank besabma Almanyada i~§a rile kamaral~rmda s1ca~ ve soguk sulan tadan kaybetmek suc;ile Agucezada m 

olunan Uc;iincii yeni vapurumuz, Etrusk lSltma ve sennletme terhbah bulunmakta- hakeme edilmekte olan eski hkan JYl 

diin sabah Iimamm1za gelmi§tir. Uzun dtr. Giiverte yolcu istiab haddi 304 ki§i· muru Mithatla Vilayet Evrak tevzi m 
sefer yapmak iizere sipari§ edilen Etriisk dir. muru ht>raet etmislcrdir. 
limana girince biitiin vapurlar diidiikle- Etriiskiin ti<; amban ve altt vinci bu- iiiliilii•iiill-liiilliiiiliiil•---·•--1111 
rini c;alarak selamlamJ§lardir. lunmaktad1r. Bir amban soguk hava ter- C U m h U r i y e t 

Krup tezgahlarmda in§a edilmi§ olan tibathd1r. Etrtisk, bu tipte alan dort va- =======-==========""! 
Etriisk 3500 gayrisafi tondur. Makinele- purdan biridir. 136,269 lngiliz lirasma NUshasJ 5 kurustur. 

b k d d. A • 1 I Abone ~eral·tl' .· { rut·:inktye nt:trnlc ri 2000 eygir uvvetin e 1r. zam1 rna o mu§tur. y .... .... 

13,5 mil siiratinde olan Etriiskiin 37 ya- Diin Denizbank erkam Etriiskii gez - Senelik 1400 Kr. 27!10 Kr. 
taklt 20 birinci smtf ve 44 yatakh 16 ikin· mi§lerdir. Vapurun yakmda tecrilbesi Alb ayhk 750 • 1450 • 
ci s1mf kamaras1 vard1r. Birinci ve ikinci yap1lacak, ondan sonra ilk sefer icra e· tie avhk 400 • 800 • 
mevki!erde hirer miizik ve sigara saLr.la- dilecektir. Bir ayhk 150 • Yoktur 



SON I-lABER LEI~ 

Tiirkku~u kamp1itda 
1noniinde Tiirkkusu talebeleri taraf1n· 

yapdacak 
' 

aan bugiin yiiksek u~u~lar 
fnonu 7 (Sureti mahsusada giden ar· si.iz talim U<;aklan arasmda yiizlerinden 

kada§Imizdan) - Hava kurumu ba~ka- s1hhat ve ne§e fi&kuan yi.izlerce gene 
~~ F uad Bulca ile 1stanbuldan hareket planorcu ko§u~uyordu. 
~dn heyet ve gazeteciler ak~am saat be~- Gec;en y1l lnoni.inii ziyaret etmi~ olan
te lnonline geldikleri zaman kamp1 bir lar bi.iti.in te~kilah birkac; c;adudan ve 
ayram havas1 i<;inde buldular. Muhtelif vas1talan i.i~ be§ planorden ibaret olan 
odellerde on be~ planor lnoniiniin tarihi kampm yerinde tamamile modern bir mii

epeleri listiinde dola~Jyor, kampm onUn· essese gormi.i~ler ve k1sa zamanda gerek 
e s1ralanan gene planorcUlerimizi tak- te~kilat gerek tesisat ve gerek talim 
irle seyredenler arasmda meb'uslardan ve terbiye bak1mmdan elde edilen yiiksek 
amdi, Fuad, Si.ikrii Ko~ak, Nakiye, dereceler herkesi hayran etmi~tir. 
ahmud N edim, Muzaffer K1hc, Cev- lnoni.i kampmda yeti~ip yi.iksek u~u§ 

et Kerim, Si.ireyya, emekli generaller- derecelerini yani D brovesini kazanm1~ 
en A~ir ve Talat, Bilecik ve Eski~ehir olan ogretmen Bursah Ali Yild!Zla Sel
alileri, Hava kurumu lstanbul §ubesi c;uk tarafmdan yap1lan akrobasi hiinerle
a~kam lsmail Hakk1, tayyare alay ko- ri bi.iyi.ik bir heyecanla seyredilmi~ ve c;ok 
utanlanndan Celal Y ahya, Razi, alki~Ianmi~Iardir. Gender TUrk Havaci

Muzaffer, thsan, bir<;ok subaylar, Turk- hk mar$Inl soyledikten sonra ogretmen 
u~u ba§kam yarbay Osman Nuri, Boz- Bayan Raciye dedi ki: .. 

"yiik ve lnoniinden gelen heyetler vardt. «- Biz bu yolda Biiyiik Onderimiz 
Burada bulunanlar ~u anda ordunun Atatiirkiin ir~adile yiiriiyoruz, onun soz

ava kadrosunda yanmn miihim bir ye- Jeri bizim rehberimizidir.» 
ek kudretini yeti$tiren bu miiesseseden Bu nutuk «ya~a Atatiirlo> avazelerile 
Uyi.ik bir gurur duymaktadular. uzun uzun alkt~lanmi§bt'. Y arm biiyiik 

Ak§am yemeginde motorlii ve motor- havac1l1k talimleri vapilacaktu. 
............................ ,,,,,llllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:·~"""""""'"""'"" 

spanyada Franko! Trad · Unyonlar1n 

ordusu ilerliyor verdigi kararlar 

Franko'nun mevkii 
iktidardan ~ekilecegi 

soyleniyor 
Salamanka 7 (a.a.) - Franko ka -

argahmm tebligi: 
Yalansiya cephesinde kitaatlmiZ Po -

ajuliana mmtakasmda ilerlemektedir. 
Ebr cephesinde, kuvvetlerimiz keza 

eri yiiriiyii§lerine devam etmi~ler ve dii§· 
anm §iddetli mukavemetine ragmen ye· 
i Yeni mevziler elde etmi§lerdir. Dort 
Uzden fazla esir ald1k ve dii§manm be§ 
nk1m tahrib ettik. 
Estramadure cephesinde, dii§manm 

ir taarruzunu piiskiirttiik. 
Hiikumet~ilerin tebliii 

Barselona 7 (a.a.) - Milli MUdafaa 
ezaretinin tebligidir: 
Ebr cephesinde, dii§manm taarruzu 
orbera'nm §imalinde ve Kaballos dag -
nnda devam etmektedir. Cumhuriyet 

ava kuvvetleri dii§manm dort tayyaresi
i dii§iirmii§ti.ir. 

Yalansiya cephesinde, Povia civarmda 
U§rnanm bir taarruzunu piiskiirni.ik. 
U§man hava kuvvetleri Alikant limamm 

ombard1man etmi§ ve bir fngiliz vapu -
nu hasara ugratmt§hr. T ayfadan bir 

i§i olmii§tiir. 
Franho, mevhii ihtidarCian 

~ekiliyor mu? 
Londra 7 ( a.a.) - Financial T ay -

's'in siyasi muhabirine gore, General 
ranko'nun yakmda iktidardan ~ekile • 
k Yerine tavassut taraftan mutedil bu 
Yaset adammm gelecegine dair dola~an 
Yialar pek de esass1z degildir. 
eksikadaki petrol sahasina 

dair karar 
Meksiko 7 (a.a.) - Hiikumet tarafm

an istimlak edilen ecnebi petrol kum
anyalarmm bidayet mahkemesi karan 
eyhindeki muracaatini ali mahkeme 
ddetmi§tir. 
Bu suretle bidayet mahkemesinin 

ollektif huntratla.rm feshi ve kumpan
alarm ameleye muhim tazminat ver -
esi hakkmdaki karan kat'iyet kesbet-
is oluyor. 

Nevyorkta 396 kiti kazada 
oldii 

Nevyork 7 (a.a.) - Ge<;en hafta tati
nde muhtelif kazalar neticesinde 396 
'§i i:ilmii§tiir. Bunlarm ii<; yiizii otomo· 
il kazasmdan mutevelliddir. 

~ilide kanh hadiseler 
~ili Santiagosu 7 (a.a.) - Di.inkii 

adiselerde 59 ki~i olmi.i~tiir. Bunlann 
8 i asilerden ve bir sigorta binasma SI· 

narak teslim olmaktan imtina eden ve 
olise kar§I silah kullananlardandir. 
~ili Santigosu 7 ( a.a.) - Dahiliye 
az1r1, bi.itUn Silide si.ikunetin mevcud 

ldugunu beyan etmi&tir. 
HUkumet, bu gibi isyan vak' alarmm 
i.ine ge~mek i<;in meclisten fevkalade 
lahiyetler istiyecektir. 
Meksikanin Almanya ile 

petrol anla§mast 
N evyork 7 ( a.a.) - Times gazetesi, 
eksikadan ald1gi bir habere istinaden 
nu Yaztyor: 
Meksika petrol idaresi Almanya ile 

tidai bir anla&ma yapmi&hr. Bu anla&
a mucibince, Mcksika petrollerile Al
an mallan miibadele edilecektir. Sim • 
'ye kadar bir~ok irsalat yapilmt§tlr. 

Hiikumetin silahlanmayi 
tesri tedbirleri tasvib 

olundu 
Londra 7 (a.a.) - Trad - t1nyonlarm 

miizakerelerinden §imdiye kadar ~1kan 
netice, ekseriyetin hiikurnet tarafmdan 
kararla§hnlan silahlarunamn <;abukla§
tmlmasma rnuzahir oldugu merkezin
dedir. 

Konferans, Trad - Unyonlarm sendi
kalar i§lerile ugra§mas1 ve siyasi icraah 
i§<;i partisine b1rakrnak tezini tasvib et
mi§tir. 

Bugiin, Trad • Unyon, ~<;i partisi ve 
i§c;i partisinin parlamento grupu .mii -
messill~ri, aralarmda bir toplantl yapa
caklardlr. 

y eni bir liava rokoru 
Nevyork 7 (a.a.) - Tayyareci Meril 

ve Allen dunya mukavemet rokorunu 
hafif bir tayyare ile ktrmJ§lardir. Bu 
tayyareciler havada 106 saat iig dakika 
ve on saniye kalm1§lard1r. Ancak bu 
miiddetin hitammda cebri bir ini§ yap
mak mecburiyetinde kaldtklanndan ha
reket noktalarma inememi~lerdir. Hal
buki nizamname mucibince oraya av -
det etmeleri lazimdt. Binaenaleyh, bu 
ri:ikorun resmen tesgil edilip edilrniye -
cegi belli degildir. 

Marsilya limani askeri idare 
alhna ahndi 

Paris 7 (a.a.) - Marsilya liman ame
lesi patronlarm ve Mesai Nezaretinin 
son tekliflerini reddettiginden bu sa • 
bahki resmi gazete, Marsilya limanmm 
asked idare altma konuldugu hakkmda 
bir emirname ne§retmi§tir. 

lngiliz tabiiyetine giren Rus 
prensleri 

Londra 7 (a.a.) - Rusya imparator -
luk haned::mma mensub Romanoflardan 
u~ ki§iye tngiliz vatandas:hg1 stfab ve
rilmi§tir. Bunlar, Gar Nikolanm ktz
kard~>~i Gran Dii1ies Ksenya'mn torun -
tan Prens Aleksandr, Prens Mi§el ve 
Prenses Kren:va'dtr. 

F ormoz' da §iddetli zelzele 
Londra 7 (Hususi) - Saat 13 te Ja _ 

ponyada,Formoz adasmda §iddetli bir 
zelzele olmu~tur. 

Bone'nin siyasi faaliyeti 
Paris 7 (a.a.) - Hariciye Nazm Bone, 

Amerika biiyiik elc;isini ve sonra Yu _ 
nanistan ve c;ekoslovakya elc;ilerini ve 
nihayet ingiltere biiyiik el~isini kabul 
etmi!$ ve kendilerile uzun uzad1ya gi:i
ru~mu~tiir. 

Alman doktorlarina dair 
bir muhtira 

Berlin 7 (a.a.) - Doktorlan, felaket 
~eklini alan salgm hastahklar zama -
mnda veya harb vukuu takdirinde mu
avin hastanelerde hizmet etmege davet 
eden bir muhtlra bugiinlerde Alman 
kadmlar1 namma Berlindeki alakadar • 
lara tevdi edilecektir. 

Bir Avusturya Iideri oldii 
Londra 7 (a.a.) - Niyuz Kroknikl 

gazetesinin Berlinden ald1g1 bir habere 
gore, eski A vusturya kralc1lan ikinci re· 
isi ve katolik mektebleri cemiyetinin reisi 
Baron Lesser, Dachau tecemmii kampm
da olmii~ti.ir. 

Baron Lesser, 12 martta tevkif edilmi~ 
ve temmuza kadar Yiyanada mevkuf tu
tulmu~tur. Bilahare oradan mezkur kam
pa getirilmi~tir. 

HAdlseler aras1nda 

Uyku ve kitab 
I'E)) irle§ik Amerika radyo istas· 
~ yonlarmdan birinde, olqa.-

YICI bir seale giizel masallar 
soyliyen bir kadm, her gece be§ mil
yon ~ocugu uyutuyormu§. Bundan 
bah sed en me§hur bir F rans1z muhar
riri §oyle diyor: «Eger bu kadmm 
soyledigi masallar cidden giizel ol
saydi ~cuklar uyumazlar, gozlerini 
dort a~arlard1; eger sesi cidden ok§a· 
y1c1 olsayd1, ~ocuklar yontlmazlar: 
biraz daha, biraz daha! diye bagmr
lardi.)) 

Giizel masallar dinliyerek uyuyan 
~ocuklar var midir, bilmiyorum; fa
kat giizel kitablar okuyarak uyuyan 
biiyiikler oldugunu biliyorum. Bun· 
lar, diinya §aheserlerinin sahifeleri 
iistiinde esnemege ba§larlar ve ek
seriya, ellerinde bir kitabla uykuya 
dald1klan zaman, parmaklarmm ara
smdan bir Balzac veya bir Hamsun 
sesaizce kayarak yatagm kenarmdan 
yere teker meker yuvarlamr, ~arp1• 
hp kahr. 

Doktorlara sorarsamz, §aheserleri 
uyku ilac1 yerinde kullananlarm bu 
usulii hi~ de fena degildir; onlan 
kimyevi bir siirii ilaclarm zehirlerin
den kurtarir. Eflatun'dan Bergson'a 
veya Yunus Emreden Abdiilhak 
Hamide kadar binlerce miiellif ve 
binlerce §air, doktorlar tarafmdan bu 
koca bebeklere ninni soylemege me
mur edilmi§lerdir. 

Fakat muharrirlere sorarsamz, §a
heserlerle uyumaga ah§mamn biiyiik 
zararlan vard1r. Kitablar, bilhassa 
giizel kitablar, bunlar1 okuyarak es· 
niyenleri yaln1z yatakta degil, ayak
ta da uyutmaya ba§lar. Ciinkii ya
takta §aheser okuyarak uyuyanlar 
hayatta da gaflet uykusuna dalarlar. 
lyi kitablaran vazifesi uyamk §Uur
lari uyutmak degil, uykulu zekalari 
uyand1rmakbr. ~aheserleri yelpaze 
gibi salhyarak §Uurunun lambalanm 
sondiiren insanlarm dii§iinceleri yal
DIZ yatakta degil, ayakta da karan
hkta kahr. Hatta fena kitablann bile 
uyku ilac1 yerinde kullanJlmasma 
yo) vermiyelim. Bunlarm sulfato gibi 
siiriimlerini arttrml§ oluruz. Kitabla 
uyuyan gafletle uyanu. Bu, uyan
mak degil, tabii uykudan daha beter, 
sonsuz bir karanhga dalmakttr. 

PEYAMl SAFA 

Y alova su sehrimi 
' 

turizm ba~Iangici 

DU$UNCELER 

Istanbulun kaderi [B~makaleden devam 

otel ile bir kurum ( 1 ) viicude getirile 
Yazan: PROF. M. $EKIB TUNC gini zaten biliyoruz. Bunlara vakit ka 

Gecsen ak§am Galatasaray ko§esinden I misli artmi§, neticede Avrupah nUfusu, betmeksizin derhal ba§lamahy1z. Ger;i 
ktvnhrken iri govdesile dar bir caddeden Asyah niifusuna muadil ve hatta ger;kin len tecriibeye nazaran bu yeni in§aat 
topladigt kahn bir hava tabakastm vii- bir hale gelmi§tir. ilk bakt§la bu arh§ID hatalara dii§meksizin otelle kuru 
cudiime r;arparak yerleri sarsa sarsa ya· zenginlik ve refahm tevlid ettigi bir do- -eger istersek- oniimiizdeki mevsiJ}le y 
mmdan gec;en bir alamet bi.itiin sokak hal- gum fazlahgmdan ileri geldigi akla ge - ti§tirebiliriz. Bu, fevkalade bir himm 
km1 birdenbire §a§Irtmi~h. Y abanc1 bir lirse de nUfus ilminin mukayeseli tetkik- i~idir. 
intlbam uyandirdigt bir tecessiisle etrafi- lerine gore niifusu arhran dogum farkt y alovadan r;ok memnun donen ark 
rna bakhgtm zaman arkasmda F rans1z degil, oliim farkidiT: Yi.iz yirmi be§ ytl da§la bu su §ehrimizin istikbali iizerin 
bayragmm me§hur iir; rengi gorUien, yan evvelki dogumlarla bugiinkii dogumlar de konu§tuk. Sozlerimiz memleketimiz 

tarafmda iri harflerle yaz1lmt§ Paris-is- arasmda fark yoktur. Yalmz bugiin do- erger; kurulacak mill! ve beynelmilel t 
tanbul levhasi okunan ve rahat koltukla- ganlar saghk korumunun fennl tatbikah rizm faaliyeti iizerine kadar akti. Tic 

nnda ktr du§mii~ ar;tk ba§lan gori.inen sayesinde az ve giic; olmektedirler. Umu· retle me§gul bir ekonomici olan arkad 
seyyahlarla dolu bir otokann istiklal cad- mi niifusun bu suretle artmasi mevcud ~e- §IIDIZ Y alovadan bakarak memleketi 
desini yararak T okathyana dogru ilerle- hirleri bi.iyi.ittiigi.i gibi yeni §ehirlere de zin bagnnda ta§Idigl bu imkamn kola 
digini gordiim. Memleketimizde ilk defa malzeme hawlaml§, hatta bunlar da kafi hklanm ve harilkulade muvaffakiyet s 
olarak tesadiif ettigim bu yeni zaman di- gelmiyerek Avrupahlan kendi ktt'ala • beblerini de gozden ger;irmi§. Diyor 
lijansmm verdigi heyecan ban a bunlarm rmdan ba§ka kit' a lara ta§Irtml§hr. 0 hal- ki: 
Paristeki bolluk ve giizelligini hatirlatlr· deki Avrupa medeni'yetl' sag~hk snlannm D . I . d I d ~] .. 
ken, 1stanbulun bunlarla en r;ok dolu ol- - emz en, a a an, ag an ve g 

r;ozi.ilmesinden dogan miithi§ bir niifus lerile Y alova etrafmda ve daha dogru 
mast laztm gel en bir §ehir oldugunu ve ve kalabahk §ehirler medeniyeti olmu§; r;epec;evre istanbul hinterlandmda biif 
yakm bir istikbalde layik oldugu alakayi eski Asya medeniyetlerinin viicude getir-
biitUn diinyada kazanacagmt di.i§iinerek, diinyay1 kendine r;ekecek oyle tabiat g 

digi niifus fazlahgmm bir zamanlar onla- zellikleri var ki bunlara hie; olmazsa i 
bi.iyi.ik kaderine kavu§mU§ giinlerinin he-

b. ra temin ettigi faikiyeti Avrupa medeni- lettig~imiz ve icletilmesini gozoniine al 
yecamm 1ran ir;in duyar gibi oldum. y 

BUyUk ve zaruri kaderlerin kendi tahak- yeti pek ktsa bir mUddet i~inde Avrupa- g1m1z madenler kadar ehemmiyet veri 
hlara da kazandirmi§hr; yalmz bu arh~ sek muhakkak iki lie; veya dort be~ k 

kuklan ic;in lazim olan §Uur ve iradeyi er-
~er; yaratacaklarma emin oldugum ir;in Asyaya nisbetle c;ok kiic;i.ik olan bir saha- fazla maddi netice alabilecegimizde §U 
Istanbulun zamammtzda ba§hyan kalkm- da tahakkuk ettigi ic;in, fazla nUfusun he yoktur. Dii§iini.in bir kere: Madenl 
masmi bu kadere dogru uyam~m ilk a- ba§ka k1t' alar a gonderilmesine ragmen, ir;in milyonlar ve milyonlar tahsis ediy 

d l ·b· Avrupada kalam dahi di.inyanm en bu- ruz. Ticari muvazenemizde bunlar 1m an g1 1 gori.iyorum. Adedl bir silsile 
halinde devam eden bugiinkii baymdirhk yiik niifus kesafetini te§kil etmi§ ve niha· oymyabilecegi rol ne olsa mahdudd 
hareketleri ilk hlZlm aldJktan sonra hen- yet Avrupa yerinde duramaz, kaynar bir Madenlerimizi ihmal edelim demek ist 
desi bir silsileye inkilab edecek ve niha- k1t' a haline gelmi§tir. Bu mutalara gore miyoruz. Turizmle ta§ atlp kolumuz y 
yet biitiin diinyadan gonnege ba§hyacagi niifus siyaseti dogum ~okluguna degil, rulmadan on milyonlarca lirayl kolayh 
ragbet ve tevecciih reaksiyonlarile biiyiik saghk kurumunun temin ettigi oliim az- Ia elde edebilecegimizi di.i§iiniince a 
kaderine kavu§urken ayni zamanda Ti.irk hgma dayanmakta oldugundan bizim madenin burada oldugunu gormeme 
tarihinin cihan§umiil roliiniin azamet ve ni.ifus siyasetimiz de dogurtmaktan ziyade takdir etmemek ve goriip takdir edince i 
kudretini olgunla§ml~ bir timsal halinde ya§atmayi temin etmekle olacaktir. bunun icablanna derhal tevessi.il etme 
if a de edecektir. Bur ada 1stanbulun bi.i- Bu itibarla biiyiik kalkmmaya dogru dii§iinmemek nastl elde olsun?.. 
yUk kaderi dedigim zaman bundan yal· ilerliyen rnemleketimizde bi.iyi.ik ni.ifus Biz arkada§Imiza bu bahiste §imdi a 
mz tek bir §ehrin imtiyazh bir mazhariye- yJgmlanm dar bir sahada tophyan §ehir- tik burada olmwan bir ecnebi sefiri do 
te eri§tirilmesi gibi gayritabii bir istek mev- lerin en c;ok muhtac olduklan §ey sagh· tumuzun biz.e ikide bir tekrar ettigi kan 
zuubahs degildir. Sehirler memleketle gm en emin muhitini te§kil eden temizlik- atini soyledik. Bu dostumuz bir pa::
beraber kalkmtr, memleketle beraber dii- tir. Her ko§ede i§itilen ~eki~ darbelerile himmet edilmek §artile yalmz lstanbul 
§erler. Bi.iyi.ik ve derin tarihl inktlablar yeniden kurulan lstanbul, infiradi ve hinterland! turizminin Tiirkiyeye ytl 
yaratt1klan umumi kalkmmalarla yeni §e· hususi klSimlarile yenile§ir, glizelle§ir ve behemehal 200 milyon Turk lirahk do 
hirler yaratuken uyukhyan §ehirleri u- temizlenir hir hale gelirken umuml klSlm- temin edebilecegini kat'iyetle, kanaat 
yandmr, kasabalan §ehirlere ka}bederler. lann tadilatt geri kalmakta Ve bundan U• ve imanla sayler dururdu. Y aJn1z turiz 
Ti.irk ink1lab1 da derinle§tik<;e bu hakika- mumla husus arasmda her goze batacak den _gelecek bu 200 milyonun ne dem 
ti teyid ediyor. Yukanda biran ic;in ge· bir hale gelen bir tezad hastl olmakta - oldugunu anlamak ic;in Tiirkiyemiz 

Japonlar Hankov 

~irdisimi soylediiim heyecan, Tiirlciye - du. biitiin harici ticaretinin bugUn bu raka 
- nin biiyiik kaderine dogrulmu§ olmasm- Tiirkler hususi hayatlannda temizlik.- ula§maktan ~ok uzakta o1Ju~w1u go 

dan gelen ve tam ifadesini anyan bir iii- lerile temayliz ettikleri ve Tiirk kadmi oniinde tutmahytz. 

cephesini yarddar 
[Ba~tarajt 1 tnct sahttede 1 

J apon donanmas1, <;in bahk<;I gemi -
lerine taarruz etmege ba§ladigt bir sene • 
denberi 450 gemi batmi§ veya musadere 
edilmi§tir. Kadm, c;ocuk ve erkek olarak 
olen bahk~tlann adedi de 8400e balig ol
mU§tUr. 

Zehirli gazi Japonlar degil 
~inliler kullamyormuf 

Cenevre 7 (a.a.) - Cenevre enter -
nasyonal konferanslarm ] apon bUrosu, 
bugiin ne§rettigi bir tebligde diyor ki: 

] apon ordulanmn bogucu gazler kul
lanacaklarma dair Hankov <;in hi.ikume
tinin s1k s1k i~ae ettigi haberler, filiyatta 
<;in ordusunun tatbik ettigi usulleri giz -
lemege matuftur. 

<;in generali Y en§i§an'm ~ansi' deki 
<;in ordusuna hitaben verdigi emirleri 
mi.ibeyyin bir tahm vesaik J aponlann e
line ge<;mi§tir. Bu general, mezkur mm
takada zehirli gazler kullamlmasm1 <;in 
ordumna emretmektedir. 

Keza 16 ve 17 temmuzda Hi~ian ci
vannda Cin ordulan iperit kullanmak 
sure tile J apon ordusunun ileri hareketine 
mani olmaga c;ah&ml&hr. 

Gene 26 agustosta Cinliler .Singyang· 
da bu gazi kullanmt&lard!l. 

Japon tayyarelerinin laaliyeti 
Honkkong 7 (a.a.) - Kanton'dan 

bildirildigine gore, ] apon tayyareleri 
Kanton - Honkov demiryolu Uzerinde 
mi.inakalata mani olmak ic;in bu hath 
hergiin bombard1man etmektedir. Demir
yollan idaresi bu hattm en ktsa bir mi.id
det ic;inde tamiri ic;in elde mevcud biitiin 
amelenin kullamlmasm1 emretmi§tir. 

•••• 
PARiS BORSASI 

Paris 7 (Hususi) - Paris borsasmm 
bugiinku kapam§ fiatlan §Unlardtr: 

Londra 178,30, Nevyork 36,94 1/2, 
Berlin 1482, Briiksel 622,62 1/ 2. Ams · 
terdam 1997,25, Roma 194,45, Cenevre 
836,62 1/2, kur§Un 14,15, ba'1nr 46 1/2 • 
47 1/2, kalay 191, altm 144,01, gumii§ 
1" ' '4, ~inko 13.3.1 1/2. 

(.._ __ K_I_S_A_H_A_B_E_R_L_E_R_) 
* YOZGAD 7 - Zlraat mektebince hay

van yet~tirmek hususunda iictiincii derece 
olarak kabul ve tesbit edilen vilayetimiz 
iQin gonderilen bin sekiz yiiz lira tahsL~at
la bugiin ehli hayvan sergisi aQilmi~ttr. 
Sergide 36 inek, 19 tay, 11 ktsrak te~hir 
edilml~tir. Bunlardan 18 inek, 17 tay, blr 
kiSrak ikramiye kazanm1~ ve verilen ikra
miyenin yekfmu bin yiiz yirmi llraya balig 
olmu§tur. 

kiiniin i§tiyakmdan dogmu§ olacaktir. r;ocuklarma temizlik terbiyesini bi.iyi.ik Bu biiyi.ik i§in basit tilsiml §Udur: 
Sehirlerin dogma ve biiyi.imelerile me- bil titizlikle verdigi halde TUrk ~ehirleri· cuz ve temiz oteller, giizel yollar. 

deniyetlerin ruh ve hamleleri arasmda nin bu temizlikle miitenasib olmamas1 ilk 

daima bir mi.ivazat vard1r. Avrupa me • 
deniyeti bir tek Roma veya Atina sitesi 

yerine bir<;ok siteler, ki.i<;i.ik biiyi.ik saylSlz 

§ehirler dogurmu§tur. Buna kar§Jhk orta 

zamamn k1s1k ve kapah ruhu pek mahdud 

ve kiic;iik burglarda kapanmt§, bunlann 

da etrafmt surlarla ku§atarak ar;tk hava 

§ehirlerini idrak edememi§tir. Bugi.inki.i 

~imali Amerikamn garabeti Avrupa me

deniyetinin dogurdug-u ernsalsiz §ehirle§

me imkanlannm bir harikasi olmasmdan• 

d1r. ikhsadi cografyac1larm verdigi ma

lumata gore bu memleket adeta bir ~ehir 
hastahgma ugrarnl§, bo~ kalan hektarlar

ca araziye yayilmas; icab eden ni.ifusunun 

biiyi.ik bir kismm1 §ehirleri yutmu§tur. 

Bundan yiiz yinni be§ y1l once biitiin ni.i

fusu yirmi be§ milyon olan §imali Ame

rikamn bugUnkii dart be§ §ehri bu ni.ifusu 

ic;ine alacak kadar goklere yiikselmi§tir. 

Yiiz yirmi be~ y1l onceki ingilterenin bii

ti.in niifusu da bugun sadece Londramn 

I<; me girmi§hr. F ransa ve Almanyanm 

bugi.inki.i biiyi.ik §ehirlerile yiiz yinni be§ 

y1l onceki niifuslan arasmda a§ag1 yuka

n ayni nisbet vard1r. 

bakJ§ta anla§Jlmaz bir muamma gibi Bugi.in, yiyip i~mesi ve yallp kalkm 
s1 dahil adam ha§ma giindeligi 2 - 2 b 

0 haldeki, Avrupa ni.ifusu son yUz 

yirmi be§ ytl ir;inde, §imali Amerika da 

dahil oldugu halde, vasati olarak alh 

Hindistanda feci 

goriiniir. Y almz bu uamma Tiirki.in te -
mizlik iradesinin, eski rejim terbiyesile, 
sadece hususilik alanmda kalarak ic;tima

ile§lnemi~ oldugunu gosteren anzi ve 
muvakkat bir ir;timai terbiye ve i<;timai i
rade eksikliginden ba§ka bir§ey degildir. 

Bunun i<;in yap1lacak §ey bu hususiligi 
umumile§tirmek, Ti.irk kadmmm temizlik 

an' anesini Ceflliyetin umumi an' anesi ha

line getirmektir. Nitekim Ankara ornegi 

bu meselenin filen halledilmege ba§lanmi§ 

oldugunu gosteriyor. Mukayeseli istatis

tikler yaptlacak olursa Ankaradaki 0-
liim miktarmm diger §ehirlerimize nisbet

le c;ok az oldugu meydana c;tkacaktu 
zannediyorum. 

Diinyanm en enteresan §ehirlerinden 

biri ve belki de birincisi olan lstanbulun 

gozlerimizin i~ine bakarak bizden istedigi 

ve bekledigi ilk i§ de kokten ve umumi bir 

temizlik, etraflan tufeyli miizahrafatla 

bogulmu~ birbirlerine yakm biiyuk mi

mari eserleri arasmdaki haillerin kaldm

larak ferah, temiz ve milli abidelerle siis

lenmi§ meydanlara kalbedilmesi, §ehrin 

tarihi biiti.in kaptlarmm sun'i ormanlara 

ar;tlmasi ve Turk kadmmm temizlik an'a

nesinin memleketle~esidir. 

M. $EKIB TUNC 

bir tren kazas1 

lngiltere - Hindistanda, Madras civannda feci bir tren kazas1 neticesinde 
100 yolcu i:ilmu~, 150 ki§i yaralannu§tlr. Resmirniz kaza mahallini gosteriyor. 

c;uk liradan he§ liraya kadar oteller i~l 
terek bi.iyi.ik karlar temin olunabilece 

iyiden iyiye anla§Ilmi§hr. Arhk Tiirkiy 
mizde dahi hayat pahasmm bunu boy! 
ce bir hakikat k1ldtgmda §iiphe yoktu 

Pahahhk pahahhk diye yirtlmyoruz. i§ 
size ucuzluk. Geriye ne kahyor? Ni~ 
istanbul hinterlandmm nirengi noktal 
rmda bu temiz ve ucuz otellerle onla 
gotUrecek gi.izel yollan bir iki hamle 
yap1vermiyelim? 

Bizce Celal Bayar hiikumetinin ha§ 
racagt ilk biiyi.ik i~lerden biri de muha 
kak budur. Nitekim bizzat Ba§bakan 
bu i§e lay1k oldugu biiyuk ehemmiyeti a: 

fettigini biiyi.ik memnuniyetlerle ogre 
vor ve Denizbank Umum miidiirii Yus 
Ziya Oni§ gibi bir himmet sahibinin b 

hassa Y alova k1smmm yakm zaman 
bir hakikat olacagmdan emin bulunuy 
ruz. 

Planh bir himmetle lie; be§ y1lda but' 
yakm §ark memleketleri halkm1 muhte 
mevsimlerde lstanbul ve etrafmda top 

yabilidz. Celal Bayann bu i§i biiyiik rot 
vaffakiyetle ba§aracagl bizce §iiphesi· 
dir. 

YUNUS NADI 
(1) Su §ehirlerlnde tedavi yerl manas1 

franSIZCll.SI kiSaCa etabll.ssement Olan 
kelimeyi biz de kiSaca kurum kelimesi 
lfade ediyoruz. 

Mussolini kupas1 lzmir 
fuar1nda 

lzmir (Hususi)- Romadaki at yam 
Ian birinciliklerinde kahraman Ti.irk e 
pinin kazanm1~ oldugu Mussolini kupas 
Genelkurmay Ba&kanhgmm miisaadesilc 
F uarda te§hir edilmek iizere §ehrimize gc 
tirilmi§tir. Bu giinden itibaren te~hir oh 
nacakhr. Halk, Genelkunnay Ba§kanl 
gmm bu lutfunu minnetle kar§tlaml§tlr. 

-··~-
Sirkeci ile Kumkap1 arastnd• 

yeni bir istasyon 
Devlet Demiryollan, Avrupa banliy 

hattmda Sirkeci ile Kumkap1 arasmd 

Ahtrkapida yeni bir istasyon tesis etmi~ 

tir. Bu istasyon seyriisefere a~tlmi~ ve • 

civar halkmm buyiik bir ihtiyacm1 LemiJ 

etmi~tir. 



~===i~:=:::::::::::G=a=r=ib=b=i=r ~d~~e~r_a] ElQ~~ ~ " Sark1slah Serdari 
Kadm ellerile yiizunii ka~ad1 :_ «Mah-1 di, agabeysinl ziyarete gitti. ' ' 

•v, ............ rnahvoldum» d1ye mled1. Erkek Agabeysi iyi bir avukatt1. Uzun sene- Yazanlar: Kadri Ozyal~tn ve 
pi§man ve mahcub bir halde lerdenberi birbirlerini giirmemi~lerdi. 0, Kemal Giirptnar 

'"''""'·"'·"'" duruyor, ve bir kelime siiylemi- bu miiddet zarfmda evlenmi§, zengin, Basan: Swasta Kamil matbaas1 
Kadm uzun hiC<kmklarla aglama- me~hur bir insan olmu§tU. 

ba§laml§tt. Adam, yiizii yeis ic;inde Avukat karde§ini biiyi.ik bir ne§' e ic;in-
1'"'-'U);U hal de on a bak1yor, ic;inden: «N e· de kar§!ladt. Sevincinden yerinde dura

agh1or, ned en bu kadar miiteessir ?» m1yor, durmadan konu§uyor ve ona mu· 
du~iiniiyordu. Ayni zamanda ona hakkak bir iki ay yamnda kalmast laz1m 

derin bir ac1ma ve §efkat hissi de geldigini siiyliiyordu. Obiirii dalgmdi. 

~ehrin yabanciSiydt. Oraya gece gel
L§ll. Agabeysinin evine gitmi~ onu bu

aml§, nihayet geceyi otelde gec;irerek 
ah tekrar oraya gitmeye karar vermi§· 
Gece olmakla beraber saat erkendi, 
, stkmtth otel odasmda uykusu kac;mi§ 
aga ftrlamt§tJ. Epey miiddet gezinmi§-
Sonra saat hire dogru karanhk bir so

bu kadma tesadiif etmi§ti. Dzerin· 
agtr bir suvare elhisesi vardt. Siyah 

bir kaba sanlmt§lt, c;ok sarho§tu, iki 
sallamyordu. Adam onun yii -

goriince §a§trmt§, ad! bir sokak kadt
olmadigmt tahmin ederek yardtm teklif 

k ic;in yanma yakla§mt§h. hte biitiin 
asabi sarho§ kahkahalarla giilerek 

koluna astian, kendisine soku· 
kadmt ahp otele getirmesiydi. Ka

c;ok giizeldi ve gozleri kapah, kendi
bilmez bir halde kollanna di.i§IDU§tii. 

akat sabaha kat§l biraz kendine gelince 
km §a§ktn etrafma bakmmt§ ve ht<;ktr· 

, buhranlar gec;irmeye ba§lami§h. 
onun nic;in bu kadar biiyuk bir 

re dii§tiigiinii bilmiyor, bununla be
kadmm izzetinefsinin biiyiik bir ya-

aldJgtm, vaziyetlerinin pek agtr oldu
hissediyordu. 

Kadm, htc;kmklan biraz §iddetini 
bedince c;omeldigi yerde dogruldu. 
~tnt kaldtrmtyarak kmk, aglayt§h bir 

- Derhal gitmek istiyorum diye, soy-

Adam susmanm faydastzltgtnl, arttk 
~eyler siiylernesi laz101 geldigini anh

Ne yapacagmt §a§ttffil§ bir hal-

«Siz nastl isterseniz .. » diye, cevab 
·. Sonra onu tatmin ve teselli !~In 

a ilave etti: 
- Bir daha yi.iziimli gormiyeceginize 
· olunuz. Sizi rahatstz ve bedbaht 

m"'"'""' ic;in elimden geleni yapacagtm. 
Kadm ba§tnt kaldtrmt§tl. Aythp da 
line geldigindenberi ilk defa ona boy

baktyordu. Yiizii kJZarmt§lt. Kirpikle
hala ya§lar parhyordu. Derin bir 
· le: 
Ben evliyim diye, mmldandt, ko

seviyorum. Diin gece baloda idik. 
ba§ka kadmlarla fazla me§gul ol· 

sinirime dokundu. <;ok ic;tim. ~u
kaybederek sokaga f1rlam1~ olaca-

!c;in ic;in ondan intikam almaya ye
er ediyordum. Anhyonunuz ya ... 

, gayet ciddl ba§Int salladt. 0-
bu ciddi, vakur bali kadmt biraz tes
etmi~ gibiydi. Ayaga kalkarak: 

Saat ka~? diye sordu. 
.-.u.atu saate bakti. Sonra perdelerin 

ft§ktran olgiin l§lgl i§aret ede
«Pek erken dedi, altt bu~uk.» Bu 

iizerine kadm geni~ bir nefes aldt. 
hire eski uyu§uk zavalh halinden 

canlanmtstt. Derhal ko§tu, 
anm iizerinde duran kabmt ald1. 

ornuzlarma atarken yiizii tc;krar 
. Vucudiinden ~iddetli bir titreme 

gec;ti. Sonra kaptya dogru ko§tU 
da durup adama yiiz.iinii donmiye-

konu§tu: 
Derhal gitmeliyim. Kocam belki 
iiz donmemi§tir. Donse bile benim 

dan eve geldigimi, odamda uyudugu· 
zannedecelc. 

K11dm1 ve geceyi dii~iini.iyordu. Bir ta • 
raftan da agabeysinin suallerine cevab 
yeti~tinneye c;ah~Jyordu. Bir iki saat yal
mz kalddar. Sonra bir arahk agabeysi 
d1~an <;Iktt «gel, bak, yabanc1 degil» di
.re siiylenerck yanmda bir kadmla bera
ber don::li.i. Adam bu kadmt giiriince 
sendeledi ve kadm bag1rmamak ic;in du • 
daklanm JSltdi. Avukat hic;bir ~eyin far· 
kmda degildi. On!an birbirine takdim 
etti. 

Kadm, iki erkegin yanmda pek az 
oturdu. Hie; konu~mad1. Di§lerini sikiyor, 
yerinde asabl, garib hareketlerle kimii -
d1yor ve gozlerini s1k s1k a<;lp kap1yordu. 
Biraz sonra c;ekilip gitti. Adam, yiizii 
sapsan heyecan ic;inde agabeysile ko • 
nu§uyor, vaziyeti idare etmeye c;ah~Iyor
du. Kadm, odadan <;Ikttktan sonra avu
kat giiliimsiyerek: 

- <;ok bskanc, demi§ti. Gene diin 
gece baloda bana kJZdt. Y almz ba§ma 
kalklp eve gelmi§ .. 

Sonra memnun ve magrur ilave etti. 
- Bununla beraber ondan §ikayete 

hakk1m yok. Sen c;ok giizel bulmadm 
mt? Beni iiyle seviyor ki ... 

0, boyle konu§urken adam ktzgm bir 
ate§in kalbine yapt~ttgmt hissetti. Geceyi 
hahrlayip ba§mL iiniine igdi: «Derhal 

buradan ka<;tp gitmeliyim, yoksa bir facia 
olabilir» diye, dii§iindii. Agabeysine bir 
§eyler sezdirmekten de korkuyordu. «Og

leden sonra otelden e§yalanmt getirmek 
bahanesile kalktp giderim ve bir daha 
diinmem» diye, karar verdi. Ogleyin 
herhalde sofrada kadmt gorecekti. Ken
disine bile itiraf etmemekle beraber da
ha evvel kactp gitmesine mani olan §ey 

biraz da tekrar onu giirmek merakt idi. 
Hem de bir ftrsatm: bulmak, derhal gide
cegini, korkmamastm, ba§lanna gelen fe
laketi cesaretle kar~thyarak unutmasmt 
ona soylemek istiyordu. 

Ogleyin sofrada iki karde~ kar~tkar
§Iya epey miiddet kadmt beklediler. Fa
kat o goriinmedi. Nihayet avukat asabi-

le~erek soylene siiylene kalktJ, onun oda
sma <;tkmaya mecbur oldu. Biraz sonra 

yalmz ba~ma ka§lan hiddetle c;attlmt§, 
elinde bir mektub geri doniiyordu. Oda
ya girer girmez bagmr gibi yiiksek bir 
sesle: 

- Gitmi~. dedi. Annesinin yanma git
mi§, bir daha donmiyecegini yaztyor. 

Adam, ~a§km §a§km ona babyordu. 
Avukat yerine oturmu§tu. Y umrugunu 
§iddetle masaya vurarak homurdamr gibi 
soylendi: 

- Demek baloda bana zannettigim
den fazla ktzmt~. F akat gelecek, giire
ceksin gelecek, bensiz yapamaz, beni oy
le sever ki .. 

Bunlan soylerken sesinin titreyi§inden 
onun da kadmt, belki kadmm bile tahmin 
etmedigi bir §iddetle sevdigini derhal an
lami§lt. Karde§ine merhametle baktt ve 

onun zannmm aksine kadmm arhk hic;
bir zaman a vdet elmiyecegini dii§iinerek 
gozleri teessiirden bulanmt§ bir halde ba
§Int suc;lu suc;lu oniine egdi. 

PERiDE CELA.L 

Ce§mede feci bir kaza 
(:e§me (Hususi} - (e§Olede Uzun

kuyu civarmda feci bir kaza olmu§tur: 
Romanya muhacirlerinden Hasan oglu 

Bedi ile Beyan ve Maani, bir yan -
dan, Aruz ile Ferhenk ve K<tmusu, obiir 
yandan Tiirk §iirini her Tiirkiin anla -
yamryacag1 bir ~ekle sokarken; neyde, 
udda, tamburda ilmliledvarm yad iller
den derledigi halk zevkine aykm nag
meier dalgalamrken biltiin Anadolu, 
biitiin Rurneli yilregini saz ~airlerinin 

deyi§lerine ve ruhunu onlarm ~okilr -
lerine, baglamalarma a~mt§h. Ne Fu
zuli, ne N ef'i, ne $eyh Galib, halkm 
yi.iregini Q deyi§lerden ~ekernedi. N e 

Itri, ne Dede gene o halkm ruhunu Ka
yaba§Ilardan, versagtlerden aytramadt. 
Bugiin de bir Turk koyliisii Bakiyi ta
mmaz, Nam1k Kemali bilmez, Hamidi 
okumaz. $air olarak Karacaoglam, Gcv
geriyi, Emraht tamr. Musikide de De
deleri dinlemez, Vardakostalara kulak 
vermez, cokiire ve baglamaya uyan nag
mclcri arar. 

$u halde, farsc;ay1 resmi dil tamyan 
Sclc;ukilcr ve tiirkc;eyi tilrkc;elikten ~I -

karan Osmanhlar devrinde ya§Iyan 
halk tabakalarmm emellerini, elemleri
ni, ~evklerini, yeislerini ve gene o de
virlerde halk ruhu iizerinde iz btrakan 
ic;timai hadiselerin §iimuliinii anlamak 
ic;in halk §iirlerini toplamak laztm ge
liyor. Cumhuriyet idaresi bu liizuma 
c;ok deger verdi, miinevver gencleri yer 
yer harckctc gec;ircrck cserleri dillerde 
gezen ve ~ohretleri muayyen mmtakalar 
hududunda dola§an - her c;apta, her kiy
mette - halk §airlerinin ~iirlerini der -
Ierne yolunu a~tt. $imdi klasik saytlan 
Osmanh edebiyatma aid divan serileri 
yamnda bir de halk $airleri kitabhane -
si yiikseliyor ve tarihin biiyuk bir ek
sigi yava!? yava~ tamamlamyor. 

$arkt§lah Serdari de i§te o kitabhaneye 
yeni girm bir halk §airidir ve bu adt 
ta~1yan eser ic;inde - ~imdiye kadar ad1 
sam belir~iz kalan, yahud kendi muhiti 
ic;inde olii bir l~tk gibi pmldtyan - kty
metli bir &air, hayat buluyor. 

Halk edebiyatma bu hizrneti yapan, 
iki miinevver ogretmendir. Bunlar, St
vas Halkevinden verilen i&aret uzerine 
ki:iy koy dola~arak Delikta~h Ruhsatinin 
biitlin ~iirlerini derlemi§ler ve o isim 
altmda 'bir kitab ne~retm!§lerdi. ~imdi 
de - ayni zahmetle ~arkt~laYI kart§ ka
rt§ gezerek, birc;ok insanlart soyleterek 
ve gerc;<'kten buylik gi.ic;liikleri yene -
rek - Serdariyi unutulmaktan kurtan • 
yorlar, halk edebiyah kitabhanesine o
nun §iirlerini veriyorlar. 

Ben, genclikte Serdariyi tammt§, fa
kat - $arkt§laya her gidi§imde bir iki 
.~eceden fazla kalamad1gim ic;in - §iirde
ki ktymctini olc;mege muvaffak olama
IDl§tim. Onunla beni tam!?branlar, §ii
rindcn ziyade avcthktaki yuksek meha
retini i:iviiyorlardt, cuc;art vurur, tur -
nayt bir atl§ta dii~iiriir• diyorlardt. 
Kadri Ozyalc;mla Kemal Giirpmarm 
basttrdtklan kitabi okuyunca rahmetli 
Serdarinin mazrnun ve kafiye avlamak
ta da pek mahir oldugunu anlad1m ve 
onunla bir ~iir sohbeti yapamadtgtma 
bir kere daha yandtm. 

Serdari, iimmidir. Bu sebeble halk 
~airleri il;inde de yegane say1lacak ka
dar temiz bir li;:;an sahibidir. Gerc;i se
zi§te, duyu~ta ve giiru§te Karacaoglan
lar, Kulogullan, Gevheriler kadar ol · 
gun degildir. Fakat kendisine has bu -
lu~lan vardtr ve bu bulu§lan ifadede 
c;ok samimidi_r, c;ok selistir. 

Bir kolu kesik, mai§et baktmmdan 
c;ok muztarib olmasma, sevda yolunda 
hayli elem c;ekmi~ bulunmasma ragmen 
ne§'esini kaybetmemi§, uslubuna §Cll 
bir ahenk i~lemi§tir. 

Yepyenl bir halk !lairi tammak isti
yenlerin Serdariyi okumalanm tavsiye 
ederirn, eserin muharrirlerine tebrikler 
sunanm. 

M. TURHAN TAN 
an durdu. Elini alnmdan ge<;irdi. 

, onun t<;tm ~ekerek: <<Allahtm, 
.. » diye inledigini duydu ve asa

ellerile kaptyt ac;tp dt§an ftrla
gordii. Bir miiddet oldugu yerde 

hareketsiz kaldt. Sonra c;oker gibi 
kalkttgt yere oturdu. Elini alnm-

Salih Yoriik, tarla donii§iinde kar!Sl 60 -
Te~ekkiir 

ge~irerek «ne garib macera I» diye 
.. giiliimsedi. Kadma actyor ve 
ttrhyarak heyecana dii§iiyordu. 

zun bir miiddet yerinde oyle hare
kaldl. Gun iyice aydmlantp da 

hareket ba~]aymca kalkt1, giyin-

Kiliste 

ya~mda hafize ile birlikte beygir ko§ulu 
arabasma binmi~tir. Araba, T atarc;e§mesi 
mevkiinde bir kopriiniin dibinde, hayva
nm iirkmesile hendege yuvarlanmt§hr. Bu 
esnada arabadan dii§en kadm ki:ipriiniin 
altmdaki uc;uruma di.i§mii§, kocast ise son 
bi1 gavretle kopriiniin demir parmakhk • 
Ianna sanlarak kurtulmu§tur. Kadmcagiz, 
narcalanm olmii~tiir. 

bir futbol 

( Hususi) - Gazianteb futbol taktmi ~ehrimize gelerek Halkevi
larile samimi fakat ~ok heyecanh bir llla~ yapm1~ttr. Mii -

- 0 Kilislilcrin lehine bitmi~tir. Gonderdigim resirn l{ilis ve Gazi
futbolculanm ma~tan evvel bir arada gosterm~ktedir. 

Ani bir §ekilde hastalanan e§irnin 
hastahgmt vaktinde te§hisle bizi ikaz 
eden T1b Fakiiltesi doc;entlerinden dok
tor Arif ismet <;etingille kaldmldtgi 
$i§li !;)ifa yurdunda bu te§hisi teyid e
den muessese miidiiru doktor operator 
Naztrn Armana ve arneliyatmt siirat ve 
muvaffakiyetle ba!?armt§ olan ~i§li <;o
cuk hastanesi nisaiye miitchassJst Ni -
yazi Mii§tak Berkerle Emrazt Akliye ve 
Asabiye hastanesi operati:irii doktor 
Hami Dilege ve miiessese ba§hem!?ire
sile hem§irelerine gosterdikleri alaka, 
ihtimam ve §efkatten dolayt derin §iik
ranlanmt arzederirn. 

Nafta Vekaleti istanbul Elektrik i~
leri umum miidiirliigii, Zat l§leri da

iresi memurlarmdan Ahmed Sir 

Te§ekkiir 
Ziyat ebedisile miiteellim oldugumuz 

c;ok sevgili validemizin gerek cenaze 
merasimine i§tirak, gerekse telgrafla 
veya bizzat taziyet lutufkarhgmda bu
lunan zevab kirama ayn ayn te§ekkiire 
derin actmtz mani oldugundan kendi -
lerine ebedi §iikran borcumuzun ve 
minnettarhgtrntzm arzmt vecibe biliriz. 

Oglu Km Damadt 
Biirhan A.§an Bedia Cemil 

<< SantOz Josette » 
Ba,rollerini Simone Sinom 

ve Don Amech'in temsil 
hos ve hafif bir 

Robert ile 
ettikleri bu 
komedidir 

Young 
eser 

. 

Robert Young, Simone Simon ve Don Amech ·~antoz Josette• filminde 

Simone Simon'un tatil miiddetini ge
drmek iizere Avrupaya gelmezden evvel 
Holivud' da c;:evirdigi «Josette» isminde
ki filim ho~ ve zarif bir komedidir. $up· 
hesiz oniimuzdeki mevsimin eiHenceli kor
delalarmdan birini te~kil edecektir. Mev
zuunu hulasa edelim: 

«0 gi.in M. Brossard eve dondii~ii 
zaman ogullan ve k1Z1 babalanmn ken
dilerine bir~ey soylemek istedigini der -

hal anladJ!ar. Adamm mii§kiil bir vazi
yette oldugu belliydi. Miitemadiyen et -

rafma bakmtyor, acaba nereden ba$la -
sam diye dii~iiniir gibi tavular ahyordu. 
Nihayet ~oyle soze ba~ladt: 

- Hepinizi burada toplu bir halde 

bulduii;um ic;:in rnemnunum.. Mukadde • 

me yapmaktansa doii;rudan doil;ruya me

seleyi izaha giri~me(;i daha muvaftk bu

luyorum. Sizin uzun miiddet daha anne

siz kalmamz doii;ru olm1yacak, yakmda 

size bir anne getirecegim. J osette'le ev -
lenecegim. 

- Artist Josette'le rni, baba L 
- Evet .. 

- Yo .. Baba bunu yapma t 
Bu protestoda bulunan Brossard'm 

k•z•yd1. Haber onu o derece miiteessir 
etmi~ti ki baytlmaktan kendisini menede-

memi~ti. Buna ragmen baba bu karann· 
dan vazgec;:medi ve kalktp Parise gitti. 

Fa kat c;ocuklar da ba~ba~a verip bu iz

divaca mani olmak kin ellerinden geleni 
yapmaga ahdettiler. lc;Ierinden biri dedi 
ki: 

- Fakat babam Pariste kalmakta 
devam ederse bu i~in iiniine gec;emeyiz .. 

- 0 halde onu getirtmenin ~aresini 
bulahm!.. 

Cocuklar babalarimn ba~mda bulun -
duii;u miiessesenin mali vaziyetini tehli • 
keli gostererek onu Paris ten Nevyork' a 
gelmege ikna ettiler amma, tesadiife ba· 

km, tam o mad a artist Josette de N ev
york'ta «Giimii~ Ay» kazinosu it;in anga· 
je edildi. A§tk ve ma§~ka Amerikaya 
birlikte vast! oldular. 

Josette 'in ~arkt soylediii;i kabarede Re
nee isminde bir ktz vard1. Vestiyer me -
murlugu yaptyordu. (:ok garib ayni za

manda fevkalade cana yakm bir mahluk
tu. Onun kabaredeki mevcudiyeti mii$te

rileri artistlerin numaralanndan daha faz· 
Ia eii;lendiriyordu. 

Brossard c;ocuklarmin kendisini mii • 
temadiyen takib etmelerine ragmen on -
Ian atlattp ]osette'le gizli gizli bulu~mak 
imkamm elde ediyordu. 

flk giin, tam Josette sahneye c;:tkacagt 
esnada kabareye geldi: 

- Bu ak$am, dedi, ~arkt soylemiye
ceksin r 

- Fakat bi!iyorsunuz ki mukavelem 
var .. 

- Zarar yok, ne zarar ziyan olursa 
verecegtm .. 

- N e tuhaf adamsin! .. 

A~1k ve ma~uka kalktp gittiler. Bros
sard'm ~ocuklar1 ise o zamana kadar ta-

mmak $ere fine mazhar olamadtklan ] o
sette sahneye c;:tkacak da goreceil;iz, diye 
olduklan yerde duramtyorlardt. 

Kabarenin sahibi Josette'in kac;tp git
gini goriince tela$a dii~tii. Bereket versin 
balk heniiz Josette'in kim oldugunu bil-

miyordu, sahneye laalettayin o i~i yapa
bilecek birini c;:tkarmak laztmdt. Direktor 
di.i~iindii, dii~iindi.i. Bu vazifenin uhde • 
sin den Renee' den daha iyi gelebilecek 

bjr kimseyi hatirhyamadt. Ktzm yanma 
gitti ve aralannda §U muhavere cereyan 
etti: 

- Siz ~arkt soylemegi biliyorsunuz, 
degil mi? 

- N e diyorsunuz. biilbiil gibi oter ve 
~akmm .. 

- Siz arasira sahnede rol de yaptt -
mz, deii;il mi? 

- Eh, icab ettikc;e .• 
- Bu ak~am Josette'in yerine ~arkt 

soyliyeceksiniz I 
- Ba~iistiine .. 

hler adamak1llt ttkmnda gitti. Renee, 
sade Josette namt altmda biiyiik muvaf· 

fakiyet kazanmakla kalmadt. Ayni za • 
manda Brossard'm iki oglu birden ken· 

disine a~tk oldular. y alntz pederi ara -

dan nas1l ~tkaracaklardJ, Brossard ertesi 
$1:iin keyfi kac;mt$ bir vaziyette eve don· 
dii. ]osette'in kendisine miinasib bir ka

dm olmadtgml anlamt~tt. Cocuklar se ~ 
vindiler, fakat ertesi gi.in kabarede hakiki 
Josette ' i goriince ~a~udtlar. Peki, Renee 
ile karde~lerden hangisi evlenecekti .. U-
zun miic:adelelerden sonra Renee karde§· 

Jerden birini tercih etti ve mes'ud oldu.» 
T abii Renee'yi Simone Simon temsil 

ediyor. (:iinkii onun karakterine gore gii
zel bir rol. Brossard't ihtiyar "W'illiam 

Collier yarattyor. Coktanberi beyaz per
dede giirmedigimiz Romanyalt Ta.la Bi
rell ise Josette oluyor. lki erlcek karde§i 
de Robert Young'la Don Amech oynu
yorlar. 

C Bir iki sat1rla ) ------* Romeo ve Juliette kahramam Les-
lie Howard yakmda yeni bir filim c;evire· 
cek, kordelanm mevzuu Pariste cereyan 
edecektir. * Simdiye kadar yalniz aktor!Uk et
mi~. olan Ricardo Cortez, Fox kumpan
yastle iic;: senelik bir kontrat akdetmi~ ve 
o kumpanyada aktor!Ukle beraber senar• 
yoculuk ve rejisorliik etmegi de deruhde 
eylemi~tir . * Edward. G. Robinson yeni zab1ta 
filmi c;:evirecektir. Bu kordelamn adt «lki 
c;ent ic;in cinayet .. » olacakttr. * George Raft, Betty Grable <<Saint 
Louis Blue» isminde bir filim yapacak
lardtr. * Simone Simon'un Holi~d'a di::in
diigii zaman c;evirecegi film in adt «Fran· 
stz bebegi» olaca ktJr. 

10 eylUI cu
martesi ak§a -
mt !spanyol 
Marina Pa -
leronun gala 
gecesidir. Zen 
gin bir prog -
rarnla sabaha 
kadar eglen • 
celer. 

ERTUGRUL SADi TEK 
Yiyatrosu 

Bu gece 
(Heybeli) de 

Cuma (Bebek) te 
Cumartesi (A. Hisar) da 

Pazar (Biiyiikdere) de 
(Karmakart~Ik) 

14,30 kan$tk plak ne§riyatt • 14,50 
la Ttirk mu.sikisl ve halk §arktlan • 
ajans haberleri - 18,30 plakla dans 
kisi - 19.15 TUrk mu.slkisl ve halk 
n (SaHl.haddin. Semahat) • 20 saat 
ve arabca ne§riyat - 20,15 radyofonik 
sil: Iftira (Gencler grupu tarafmd 
21 §an plil.klart - 21.15 .studyo salon 
trast - 22 ajans haberleri ve hava rapor 
22.15 yarmki program ve .son. 

iSTANBUL: 
12.30 Ttirk rnu.sik!sl (plak) - 12,50 

dis • 13,05 Ttirk rnuslkisi (plak) -
muhtelif pHi.k ne$riyatt - 14 .son • 
dans rnusikisi (plak) • 19 konferans: 
§efik. spor muhasabelerl - 19,30 dans 
siklsl (plil.k) - 19.55 borsa haberlerl -
saat ayan: Grenvi.; ra.sadhanesinden 
len Belma ve arkada.!llan tarafmdan 
musikisl ve halk ~arkllan - 20,40 h 
poru - 20,43 bmer RIZa Dogrul Larau11m 

arabca soylev - 21 .saat ayart, 
21,30 Rifat ve arkada§lan tar ..... ,u ... u 

musikisi ve halk ~ark1lan - 22,10 
§omogyi: Macar artistlerinden 
§arktlar - 22,50 aj ans haberlerl, ertesl 
ntin programt • 23 saat ayar1, son. 

Y abanc1 merkezlerden ( 
dalga} miintehab par~al 

Operalar 
21,05 Briiksel: La Boheme 
21.35 Paris <Radio) : 

(Rous.seau'nun). 
Operetler 

21,35 Floransa I: Blr operet temslll. 
Bii.vi.ik kon11erler 

21,05 Hamburg: Llszt, Weber ve 
bert'in eserleri. 

22,20 Bromiinster: Weber. Beethoven 
Schumann'tn e.serleri. 

1,05 Doy.;landzender: Brahms. 
Bach'm eserlerl. 

Oda musikileri 
18,05 Doy.;landzender: Reznick, Beet 

hoven'ln eserleri. 
22,05 Breslav: Mozart ve Rahmani 

nof'un e.serlerl. 
23.05 Var§ova: Brahms ve 

eserleri. 
23,25 Doy.;landzender: Mozart'tn e.ser 

leri. 
Sarkr konserleri 

20.40 Kolonya: H. Schlusmus'un 
lan (gramofonla). 

lstanbul radyosunda bir 
konser 

Bu ak~am saat 10,10 da Budape§te 
perasmdan Matmazel Olga de Som 
bir konser verecektir. Prograrnda 
berberi, Kavallerya Rustikana ve 
opera ve operetlerinden par~alar 

Giizel sesi ile Avrupamn biiyiik 
merkezlerinde konserler vermi§ ol 
Matmazel de Sornogyi'nin istanbul 
yosu dinleyicileri nezdinde de lay1k 
dugu muvaffakiyeti kazanacagma 
he yoktur. 

Bu gece §ehrlmlzln muhtellf .semtlerin 
deki nobet.;l eczaneler ~unlardtr: 

istanbul ciheti: Emlnonlinde (Be$lr 
mall, Alemdarda (Strrt Rasim), n.ui(Uli.P"'-1 
zarda (Htiseyin Hulilsll, Kumkaptda 
dor), §ehzadeballmda CUnlver.site), 
gtimrlikte (Kemal), Aksarayda (l;!eref>• 
Fenerde (Vita!l), Samatyada (Teofilos>• 
Baktrkoyde (Merkez), §ehrem!nlnde (Ham 
di), Eyiibde (Hlkmet Atlamaz) eczanelerl· 

Beyoglu ciheti: istiklal cadde.slnde (Kan~ 
zuk), Yen!~ehirde (Baronakyan), Bostan 
ba$mda (itimad), Kurtulu§ caddeslnde 
(Astm). Ka.stmpa§ada (Vastf), HallclOglun~ 
~a (Barbudl, Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek• 
IstikHU ca·ddesinde (Takslm), Galatada. 
Mahmudiye ca.ddesinde dsmet), Kadtkoy~ 
d~ Eskiiskelede (Sadik), Yeldeglrmenlnde 
(U.;lerl. Bliy~kadada (~alk), Heybellada· 
da (Tana§), Usktidarda Ittihad), Be$lkta~~ 
ta (Stileyman Receb), Beykoz. Pa§abahge· 
Ana.<loluhlsar eczaneler1. 

VEFAT 
Kandilli liscsi ingilizce i:igretmeni 

Belkis Boyarla Said Edibin validesi ve 
ressam Ali Sarni Boyarm kaymvalidesi 
Bayan Giirnii~ vefat etmi§tir. Cenazesi 
yarmki per§embe gunii on bir bu~ukta. 
Ayaspa§adaki jandarrna karakolu kar • 
§tsmda Lila aparttmanmdan kaldmla • 
cak ve Ferikoy camiinde namaz1 ktlma· 
rak Fcrikoy mezarhgma defnedilecek• 
tir. 

OLOM 
Muhtelif vilayetlerde Maarif mii " 

diirliigii ve Giizel San'atlar Akademi· 
sinde yardirektorluk yapmt§ olan ve 
elyevm Turk 1llustrasyonu mecmua ~ 
smm sahib ve muharrirlerinden Juy ~ 
mctli muallim ve meslekta§lmtz ismail 
Safa Gunaym on iki ya§mdaki Juzl 
Ne~'e miiptela oldugu hastahktan kur~ 
tulam1yarak diin sabah vefat etmi§ ve 
canazesi giiz ya~lan arasmda defnedil· 
mi~tir. ismail Safa Giinaya ve kederdi· 
de ailesine sabtrlar dileriz. Allah rah ~ 
met eyliye. 

Bu SA RAY sinemas1nda ---.. 
Senenin gorUimemi' "ilk biiyiik filmi ile A<;ILI~ GALAS! v CDAN A Z A 8 I • 

I 
Peter Lorre (Mr. Motto) • Victor Mac Laglen ve June Lang 

tarahndan temsil edilmi~ fransJZca .!lozlii a§k ve entrika filmi 
YENi FiA I LAR . LUks balkon 50, Hususi 35, ikinci balkon 

• ve koltuklar 25, Localar 200 kuru~tur. 
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5. ~prazlama bir tekamiiliin s1rr1 

!slam ~ark ve htristiyan garb arasmda-, deniyordu. G~rci islam hali~~leri .~l~h~. v~ 
ki tekami.il farkmdan dogan en btiyi.ik siyasi otoritem~ yansmt ~:_gll, but~nun~ 
lurk rneselesini kavramak ic;in, bundan ternsil ederlerdt; fakat hllafet an anes1 
evvelki bahislerin neticelerini kii~iik bir Ebu Bekirden ba~lar ve islam dii~iincesi, 
hulas a ic;inde tophyahm. bi.iyiik degi~ikli~ine ~yni a~: a~:. ic;inde 

Avrupa kafas1 i.i<; tesirden dogmu~tur: ugramt~hr. Yam nettce ~e~J~tlgJ hal~.e 
Yunan, Roma, H1ristiyanhk. gosterilen sebeb gene sab1thr ve bu degJ· 

!slam ~ark Avrupa kafasmi olduran ~ikligi izah etmez. . • 
bu i.ic; tesire uzak ve yabancJ kalm1~ de- Asil sebebe i:ca. olun~a~sa . IktlsadJ 
gildir. izah da kifayets1zdn. T anhc;1ler msan ce-

t 1... k b · 1 d h b' · · miyetlerinin tekarniili.inde ikhsad1 vakla-s am ~ar , u tes1r er en er mm, . . .. d b · h h"'d' 
Y d .. ·· · d ld w 'b' d w lara itibar ettiklen gun en en er a l· unan U§Uncesm e o ugu g1 1 ya og~ d ~ · ·1 h 
r d d w h d d h · t. seyi ticaret yollarmm eg1~mes1 e, am 
u an ogruya, ya u a ms 1yan ve . . 1 · d "l" k 

D • I · d 1 d. • · madde hatlanle, servet enn te avu u a-
~oma an ane enne z1 o m1yan m1, st~ · · I d' B 

" h k k. b' 1 · · nuniarile izah etrnek Jstemi~ er 1r. unun 
Yast ve u u 1 IT an ayt~m net1ces1 tam ( hi' l'b) f 1 · · 'kt 
bir muvazilikle ya~am1~ saythr: Orta<;ag· ic;in. h~<; ~h. tsda 1 lsde erF~lrhmtkn.k 1 

b:-
d Y d .. .. · · h · · b sad1 bn tan 1 e yap! 1. 1 a 1 a u 

a unan u~uncesmt mshyan gar a b" A 'l Akd · · 
tamtaniar ilkonce Tiirkler, sonra Arab- seferler, gar 1 vrupa . 1.e • em

1
zm 

I d M" I·· 1 k be I d' · ~ark havzasi arasmdakl ttcan temas an 

d~r IT. h ~s. umainw I pek~ga'~l"d~' er 1 11~1- tesis etmi~Ierdir. F akat dordi.inci.i sefer, 
1r ve mstlyan tgm te amu u ur. s am . . f d · ·1 

k d R · · h · · Venedik tacnlen tara m an gen c;evn-
~ar ta a, omanm vans1 mshyan . • · k h 1· · 1 k 

bd ld v ·b· All h h k k. h digi ic;in hak1kt btr Qe avet a 1m a ma • gar a o u~~:u g1 1, a m u u 1, a - w ·d I' · · "k 
l"k" · · • b' l .. kk' · d H' Ia beraber ortac;ag 1 ea tzmmm en yu -a 1 ve 1c;hmai 1r tt a 1s1 var 1r. tC • d b' · 1 
.. h d.! k' . I" k 'lk I sek tezahiirlenn en m o mu~tur. 
~up e e 1 emez 1 IS am ~ar , 1 aSIT ar· . d f 'k w fy 'k 
da, felsefe, din ve hukuk olarak ortac;ng lkttsad1 .~~aht~ a JZI . ~og:a a, 1 -

A d 1 ll l. pohttka 1zahlan gtbJ bu manas1 vrupasm an evve avrupa 1 a~ml&tt. 1m ve . . . . . . 
ra b "t f kk' 1 · d A k f olabilmek ic;m hepsim 1<;me alan b1r ana 
\..J. r mu e e tr en e vrupa a asmm " . 
Av d I b. y k k h sebebe ba~lanmasl Iaztm geltr. Bu ana rupa an evve IT a m~ar rna su~ . . w d 
lu" ld v k b I d' 1 sebebin ekonom1k tanhe oidugu ka ar 

o ugunu a u e tyor ar. d' 1 · 'h' d ,. · 1 1.. k··1 ·· .. b' · Akd · k 1 itikadlann ve m enn tan me e, ponh-
d s amb u ~urku. dm A e?tz .1

1~1 arm- ka tarihine de, ki.iltiir tarihine de ayni 

Uan kgar a, dote__ l .ek. ksyla I<;enl ennGe vbe derecede nisbeti bulunmas1 icab eder. 
za §arka ogru 1 1 o a ayn tr. ar 

kolu, Turk F arabiden ve Ti.irk lbni Si- T arihte garabetleri nisbetinde miirek
nadan lspanyada Arab lbni T ufeyle ve keb ve biiyuk manalar sakhyan hadiseler 
Arab lbni Rii~de uzanarak Yunan te~ vard1r. Bunlann garabetleri basit olma
siri, &ark kolu da Hind - han tesiri altm· yi&larmdan ve birbirlerinden ayn izahla
dadtr. Garbda ancak lspanyada tutunan ra bile imkan veren c;apra&Ik bir biinyeye 
ve Avrupamn ote taraflanm kazanam1· sahib oluslarmdandtr. lsamn zuhurun -
Yan miisH.imanhk ~arkta lrana, Hinde, dan sonra bu garabetlerden birile ve belki 
Cine ve daha otelere gider. Boylece, son· di.inya tarihinde en bi.iyiigile kar~Jla~l
radan kendisini lspanyadan da cekilme· yoruz: Htristiyanhg1n, merkezini 
ge mecbur eden bir uzakla~rna hareketile, Kudiis yerine Romada tesis etmi§ ol
Avrupa medeniyetinin abthayatt Akde- mast. Bu hadisede, sonradan Avru· 
niz kaynagmdan gitgide aynlarak U1.ak- pay1 vucude getiren buti.in sebeblerin 
~rk tesirleri altma yatar. !Jeri bir A vru~ kayna~masmi goriiyoruz: Irklar arasm
Pa kafasmdan ~Jkbgt halde geri bir Asya daki mi.inasebetler, buyiik dillerin te~ek~ 
kafasmda karar ktlmasmm sebebi, telca~ kiilii, topragm tabiati ve <liger k1t'alara 
llliil etmi~ Greko - Latin ki.ilttiriinden iisti.inliigi.i, cografya vaziyetinin tayin et
uzakla~arak iptidai kalmi& Brahma • tigi ekonomik menfaatlerin uzla~ma im
Buda ki.iltiirile temasmr arhrmasmdan • kam ve biitiin bu imkan diinyas1 i<;inde 
dtr. katolik kilisesinin, niifuzunu tesise en 

Fakat ni<;in bu boyle olmu~tur) miisaid niifus, 1rk, dil, ki.ilti.ir, ekonorni 
Ni~in daha §arkta ve daha mistik do- ilah ... §artlarlnJ bulma~: 

gan h1ristiyanhk Avrupada yaytlmt§, da- Bu sebebler gozden gec;irildikc;e Saint 
ha g~rbda ve daha rasyonalist (aktlcl) Paul'iin ve Saint Pierre'in, iistiine huis
dogan miisli.imanhk en fazla Asyayl ka- tiyanhgm ilk temellerini att1klan Yuna~ 
:zanmt§hr? Ni<;in • evvelce de sordugum nistan ve Rom a kJytlan ic;in canlanm ver• 
gibi • orta<;ag Turk ve islam du~iincesi, mi~ olmalanna ka:~~. ~uyulan hayret .a
Yunan di.i~i.incesinden sonra ve onun il- zahr; fakat hayrehmmn azalma~n. hms~ 
hamile bugi.in~i.i Avrupa kafasmm temel- tiy~~h~m Ro~ada .:'~~le~~es.ini. du ... ny~ 
lerini attigi halde garbdan ~arka dogru tanhmm belkt en buyuk hadtsesi telakkt 
kacarak sabit bir iman ic;inde yangelmeyi etmemize mani olmaz. Ciinkii bu hadise, 
tercih etmi~tir? Ni<;in htristiyan garb, a- hui~ti~an garb m.ed~niyeti~i~ tekamiiliinii 
k1lc1 ve tabiat<;i dii~iinceyi islam ~arktan ve 1slam ~arkm mhJtatmi Izah eden en 
alarak tekamul ettirmi~ ve nic;in islam toplu ve eksiksiz, ana sebebdir. 
~ark da imanct ye ilahiyat<;t dii~i.incesin~ H1ristiyanhk, ~iitiin ilk ve ortac;ag 
de h1ristiyanhgm tesiri altmda kalarak Avrupasmm kalb1 olan RomayJ rniisiU
ilk diinya gori.i~iinu terketmi~tir? Nic;in ma~h~m zuhurundan alt1 am evvel ele 
islam dini kitabmda akilc1 bir dti~iince gec;trdt. Aln astr! Bu miiddet ic;inde hJ
sahibi oldu~u halde sonradan mistik bir ristiyanhgm, bizi. bugi.in Avrupadan bir 
du~unce dogurmu~. huistiyanhk da kita· o kadar am gen b1rakan zaman farkm1 
b1nda mistik bir rub sahibi oldugu hal de kazanmt~hr; bu miiddet i<;inde htristiyan~ 
SOnradan ahlct ve tabiatc;i bir mede - hk, musliimanhgm Avrupada yayJlmasJ
~iyet yaratmi§hr? Has1h nic;in htris· na en~el olacak ~iiyiik vahdet ve mub
byan garb, diitiincesinde miisliiman- vemeh haz1rlamaga ba~lami~hr; bu mud
dtr ve islam tark, diitiinc~ainde huis- det kinde h1ristiyanhk, heni.iz Yunan dii~ 
tiyandtr? Bu ~aprazlama tekamiiliin ~i.incesile temas edebilmek ic;in islam fel
ve bu kafa degi&doku~unun mn nedir? sefesinin dogmasmt beklemi~se de, Gre-

Astl sebebe irca olunmazsa fizik , cog~ ko - Latin kulturiinun biiyi.ik rnerkezle~ 
~afya ve iklim izaht kifayetsizdir; c;unkii rinde yerle~mek ve .o kiiltiiru temsile en 
lslam diisiincesi buyi.ik bir degi~i.klige ug- miisaid ~artlara sah1b olmak imkanlanm 
tad1~I halde yeri ve iklimi sabit kalm1~~ bulmu~tur. . 
t1r: Y akm~ark, iki zid gorii§iin de merke· Gelecek bah1ste bu buyuk tarih vak' a-
:zidir. smm h1ristiyan ve miisliiman kaderlerini 

A I beb · I 'd b1' rbirinin yerine ikame edecek bir kudre-Sl se e uca o unmazsa 1 ari ve 
siyas1 izah da kifayetsiz<lir; ~i.inkii orta· ti nastl yak.aladJgmi anlatarak islam ~ar~ 
c;.a&da yalmz miisli.imanhgm degil, huis· km talihini tersyiizu dondi.iren ana sebe~ 
ttyanhgm biinyesi de teokratikti: «Alia- bin izahm1 tamamhyaca~z. 
hiD yanst Papa, yanst da imparatordur.» PEY AMI SAF A 

ikt"Lsadi ltareketler 

Diinya bugday rekoltesi 
Bu ytl, ilk yaptlan tahminlerle son tah

minleri taban tabana z1d olan bugday re
koltesinin nihayet hakiki miktan -kat'iye 
yakm bir §ekilde- anla§Ilml§ bulunuyor. 
!Ik yaptlan tahminlerde diinya bugday 
rekoltesinin bu sene ~ok dii~i.ik olacag1 ne
ticesine vanlmakta idi. Zaman ge~tik~e 
bu tahminlerde aldamld1g1 anla§lld1. Son 
tahmin ise bu sene di.inya bugday rekol
tesinin ge~en senelerin de fevkmde oldu
gunu meydana koymu§ bulunuyor. 

Son tahminlere gore, bu y1lm di.inya 
bugday rekoltesi I 040 milyon kentodur. 
Bunun 455 milyon kentosu Avrupa re
koltesidir ki buna Sovyet Rusyanm istih
sal rniktan dahil degildir. 

Alman neticelere gore, ihracatc;1 mem
leketler grupuna dahil olan Romanya ve 
Polonvamn bu seneki istihsalatt fevkala
dc denilebilecek bir derecededir. Bu iki 
memleketin 30 milyon kento kadar ihra
cat yapabilecekleri tahrnin olunmaktadu. 
Sovyet Rusyanm istihsalah heyeti umu
miyesile iyidir. ~imali Amerikada rekolte 
miktan gec;en seneye nazaran c;ok yi.iksek
tir. Birle~ik Devletler ise 80 milyon ken
to bugday ihrac edebileceklerdir. Kana· 
damn bugday istihsalatJ I 04 mil yon ken
todur. Asyanm istihsalah -<;in miistesna
gec;en seneden yiiksektir. MJSirm istihsa
lah gec;en senenin aynidir. $imali Afrika 
mernleketlerinde ise vaziyet bozuktur. 

Umumi tahminlre gore, 1938 rekoltesi 
gec;en seneye nazaran yiizde 8 ve son be§ 
sene vasatisine nazaran da yiizde 6 fazla 
bulunmaktadu. 

F. G. 

Kokain 

maruf Beyrutta on 
doktorla yirmi eczac1 

tevkif edildi 
Beyrut (Hususi) - Li.ibnan Emniyet 

Umumi miidi.irli.igii beyaz zehir miica. 
dele te~kilatl Beyrutta geni~ mikyasta 
beyaz zehir kagak~thg1 yapan bir ~ebe
ke meydana 91karm1~tlr. Bu §ebekeye 
Beyrutun maruf ve tanmm1~ on doktoru 
ve yirmi kadar eczactsi dahileiir. Tah • 
kikat devam etmekte ve her giin yeni ~ 
den birka~ ki~i tevkif edilmektedir. Bu
giine kadar tevkif edilenlerin saylSl alt
m~ k~iyi bulm~tnr . 

Bunlar, l'e~ete ile ecza depC>larmdan 
tedarik ettikleri kokain paketlerini hu
susi adamlan vas1tasile M1s1ra kagua
rak yiiksek fiatla satlyorlarmi§. 

Ermeni Hind F akiri 
Tahra Fransadan 

koguldu 
Franstz gazeteleri, on be§ senedenberi 

Fransada oturan ve kendini T ahra Bey 
isminde bir Hind fakiri olarak tamtan 
Kirkor Kalfayanm, Dahiliye Nezaretinin 
em rile F ransa hududlan haricine ~Ikarii
dtgmJ haber veriyorlar, 

T ahra Bey, Pariste hi.inerlerile 
o kadar rnuvaffakiyet kazanmam1~ ol
masma ragmen, son zamanlarda Niste 
«Villa T ahra» adm1 takhg1 muhte~ern 
bir ko§kte ikamet edecek kadar liiks bir 
hayat siiriiyordu. 

Gec;en sene, sahnelerdeki hokkabaz • 
hklanmn para etmedigini goriince i§i, hal~ 
km para htrsm1 istismar etmek suretile 
kazanc temini yoluna dokmii§, piyango 
biletlerini mevzu ittihaz ederek, bilet ala· 
cak olanlara kendi se~tigi numaralan al
malanm tavsiyeye ba§lamt§hr. Bu zah • 
metine mukabil safdillerden on be~er 
frank ii.cret ahyordu. 

T ahra Beyin se~tigi her bilete mutlaka 
piyango isabet edecegine inananlar ~ok 
olmu§ ve neticede bu yeni usul soyguncu· 
luk emniyet mi.idiirluguniin nazan dikka
tini celbettigi ic;in, kendifi hakkmda hu· 
dud haricine tard karan verilmi~tir. 

•• 

19 sene « Vatan » diye haykuan adam 

Hatay Devlet Reisi 
T ayfurun evinde ... 

Bayan Sokmen: «Tayfurun Hataya • re1s 
mesini vatan1m1n kurtulu,u yan1nda 

se~il

kii~iik 
bir miijde haberi bile saymam» diyor 

Tarihte maymun 
fE5} ir ~ocugu ISJrmak ve muayeneye 
u:;:p gotiiriilememek yiiziinden gaze

telere mevzu te§kil eden may• 
mun bana da kendi hemcinslerinden ta • 
rihte yer alanlan hahrlath. ~u sahrlan i§~ 
te o tahatturla ve bir tarih kitabmdan ik· 
ttbas ediyorum: 

«O~iincii Murad iizerinde bi.iyiik ni.i• 
fuz yiirii.tenlerden biri de saray vaizi .5ii~ 
ca' idi. Bu adam Manisada adi bir bah~!· 

Yazan: SALAHADD/N GtJNGiJR vandt. Veliahd s1fatile orada bulunan 

Hatay Devlet Reisinin refikasile bt!!J ~ocugu •Cumhuriyet. objektifi kaqlSlnda 

Atatiirkiin kudretli eli ve e§siz irade- ki.in matemini ~agladtgt, Amuk ovast iis
sile Tiirki.in oz rengine boyanarak, dun- tiinde, yabanci kartallarm kanad salla • 
ya haritasmda yerini alan gene Hatay dtgr aktbeti me~hul giinlerde Bay Tayfur 
devleti, T ayfur Sokmeni kendisine reis Sokmen, elde silah, ayakta ~ank; bir r..e
se~tigi giindenberi. Kadtkoyunde, Baha- fer gibi ~arpi§Irken, Bayan Medine de 
riye caddesinde 12 numarah Selamet a - evine ve kocasma bagh olan biitiin feda
parhmam hususi bir ehemmiyet aldt: 0- kar Ti.irk an alan gibi bagnna ta~ basmlf, 
ras1, artik bir devlet reisinin evidir I kurtulu§ saatinin ~alacag1 demleri, kii~u-

On dokuz yJldtr; sesine ses vermiyen ciik yuvasmda, c;ocukiarile ha§riine~r o· 
sagu ufuklara kar§l, «vatan vatan I» diye larak, beklemi§ti. 
hayktran bugii.nkii devlet reisi dune ka- Kahvelerimizi i~erken, Bayan Medi -
dar bir g~men ~ocugu idi: ne: 
•Gah olur gurbet vatan, gihi vatan - T ayfurla Reyhaniyede evlenmit -

prbetlenir.. tik, diye soze ba§ladJ, kocam benim hem 
Hatayhlar, <<~arkm Biiyuk AtasJ» na annemin daytsi oglu, hem babamm amca

kar§t baghhklarmm bir ifadesi olarak SJ ogludur. Y ani kendisile ana ve baba 
T ayfur Sokmene, ugruna vannt yogunu tarafmdan akrabaytz. Ben de, o da Mur~ 
verdigi sevgili vatanmda en yiiksek res- sal ogullan ailesindeniz. 
mi «paye» yi tevcih ettiler. Antakya lnzlan, kara ti.illere buriine-

tlk Hatay reisinin bu mes'ud giini.inde, rek Adanada Atatiirkun huzuruna c;tk • 
onun hakh saadetine ortak olanlann ne§eli ttklan zaman, oglum' Bahir, kucagunda 
seslerile dolup ta§tlgl miitevaz1 yuvaya, ktrk giinliiktii. Butun Hatayhlara heye -
bir ak§am saatinde gittim. canh gozya§lan doktiiren o tarihi toplan -

Kapi arahgmdan hitab eden bir kadm ttda, mazeretim yiiziinden bulunamadtm. 
sesi cTayfur ~kmentn c,& t;u .... , "'' "" J:" .. 1. .... A ... - •• -. 1-I.l.,.l. .,_ ..... t.l ...... 
sualine, tereddUd1U bir cevetf,. cevab1 verdigi .Ozii, rnutlaka tutacagma ilkonce 
verdikten sonra, hemen iliveye liizum iman edenler arasmda hen de vardtm. 
gordii: Bu i,te, T ayfura durmay1p c;.ah~mak, 

_ F akat bay ani evde degil t ban a da sabredip beldemek dii.~iiyordu. 
- Siz kimsiniz} ikimiz de hissemize is.abet eden rolii yap-
- Hizmet~isiyim!.. hk. Kuk amhk Tiirk yurdu, Ataturkiin 

- Kendisi nereye gitti}.. biiyuk himm~tile esir ya§amaktan kurtul-
du. Hatayh Tiirk, Tiirk Hataya kavu~
tu. Bize bundan biiyiik nimet, bundan 

buyiik devlet olur mu? T ayfurun Hata
ya reis se~ilmesini, vatammm kurtu!u§U 
yanmda ben kiic;iik bir rniijde haberi bile 

- Bilmiyorum .. 
- N e zaman gelirler? .. 
- Ondan da haberimiz yok... 
- <;ocuklanm olsun goremez mi -

yiz~ .. 

Murada -Raz1ye adh bir kadmm delaleti
le- ~ath. Miineccimlik tashyarak kendini 
sevdirdi, remil atarak veliahdin ne za • 
man tahta ~1kacagm1 da haber verd!gin
den ~o haber tahakkuk ettikten Fonra~ ~ok 
yiiz buldu. tstanbulda debdeGeli bir omur 
ge~iriyordu, baglarda bahc;elerde miras
yedivari eglenip duruyordu. Bir arahk ~a
ray imamt Abdurrahmanla birle~ti.Htrist:
yanlann, yahudilerin san, mavi ve ktrmizl 
ba§hk kullanmalarmt yasak ettirdi. Daha 
sonra Istanbul sokaldannda dol§hnlan 
!llaymunlara da gayri muslim taifeden bi~ 
risine tahsis olunan· kirmiZl renkli ba§l1k 
giydirilmesine ferman ~!lcartti. Bununla 
beraber zavaltl maymunlar onun elinden 
kiTmJZI kiilah giymelde de kurtularnadJ
lar. Bir gun o. sinirleri bozuk bir durumda 
~aT§ldan ge~iyordu. Sekiz on maymuna 
rasgeldi. Sahibleri, tef ~alarak hayvan .. 
c1klan oynahyorlardt, parsa tophya top• 
hya ~ar§IYl dola§tyorlardt. Zeki hayvan
lann yavuklusunu goren k1zlann takt:d· 
lerini yaparak kmtmalan, yahud koca • 
kanlar gibi bellerini biike biilce yi.iri.ime
leri ve bunlara benzer hiinerleri ~eyh 
;iiica1 son derece hiddetlendirdiginden 
yamnda bulunan U§aklara emir verdi, 
bedbaht maymunlardan bir ka~mx insaf
stzca oldiirtti.i. 

«Maktul san' atkarlann rejisorleri bu 
akla gelmez ve hie; umulmaz hiicum kar~ 
'ISinda §ll§ITnU~fard!, henuz oiduriilemi '" 
yen maymunlan ,Seyh ,Siica' U§aklarmm 
kthcmdan kurtarmak i~in tela§a dii§mu~
lerdi. Bu sebeble de harife kar§l ag1z a
~amatnl§lardJ. Fakat ,Seyhin uzakla1 • 
mas1, tehlikenin zail olmasi uzerine ak1l -
lanm ba,Iarma aldtlar, sokak ortalannda 
maymun oldiirten adarnm kim oldugunu 
ogrendiler, Divam Hiimayuna arzuhal 
sunarak adalet taleb ettiler. 

«0 Strada Seyavii§ Pa§a Sadnazamdt. 
n m:oltt,J m11vmqnlarm sahiblerile ,Seyh 
~iicat divanda muhakeme etmt:A. cur e~ml 

- Hay1rl Onlar da bu gcce, belki de 
yann gece gelmiyecekler .. 

gosterdi. F akat bu hareket, sade bir nu -
mayi§ten ibaret kald1. <_;unku Sadnazam, 
maymunlar katilini cezaland1ramadt. 
Y ahud boyle bir curiim ic;in kanuni §e -
kilde verilecek ceza bularnadt. Halbt.ki 
maymun sahiblerinden biri: « Y a vezir, 
ya vezir, Allahtan korkl» diye bar bar 
bagmp duruyordu. Seyavii§ Pa~a. bu 
vaziyette kesenin agz1m a!rmaktan ba§ka 
bir ~are goremedi, kendi cebinden elli al
tm vererek katilin gonli.inii. ktrmamak ve 
davac1lann gonli.inii almak yolunu bul -

saymam, d 
S ul.. 

onra, sozu ~ocuklarma naklederek: « Bu garib muhakeme cereyan eder • 

Tam bu strada, minimi bir ktz ~ocugu, 
ba§tni uzatb. BilY T ayfura nekadar da 
benziyordu. 

- Sen kimin k.Jzrsm bakaytm? .• diye 
sordum. 

Ba§tnl online igerek giiliimsedi: 
- Kom§unun klztylm efendim .. 

Davet beklemeden yap!lan bu kahil 
mesleki ziyaretlerde gordiigiim mukave~ 
met, ~ok defa, benim cesaretimi artmr. 

Bu sefer de oyle old.u. $urada burada 
biraz vak.it ge~irerek, tekrar apartlmana 
dondiim. 

Kap1da sevimli bir erkek ~cugu, gii
liimsiyerek bize balnyordu: 

- Annem, evde yoktu, dedi, ~imdi 
geldi. lc;eri buyursamz a .. 

- l§te. dedi, hepsini bir arada ve et - ken maktul maymunlarm cesedi Kubbe-
rafJmda goriiyorsunuz l Be§ 9>CUk ana- alh oniinde garib garib yahyordu, katib· 
slyim. Bi.iyiigii Bahir on be§ ya§mda.. ler ve saray c;avu§lan katil aleyhinde ag1z 
Tam Cumhuriyetle ya§It. .. Kmm Nimet dolusu kufi.ir savuruyordu.» 
on i.i~i.ine yeni girdi. Nedret, on ikisine Miinasebet dii§mii~ken soyliyelim ki 
geliyor. Sevda, on ya§l icrinde.. Solmaz bu ~eyh §iica', aliifte kadmlan istanbul 
da heni.iz sekizinde I stmrlan dJ§JDa siirdiirdiigi.i gibi bir kad1 

- Bay T ayfurun Hataya reis se!rildi- ile bir seyidden miirekkeb bir de mahke
gini herhalde bizden evvel haber alml§ - me tqkil ederek §Urada burada gizlenip 
simzd1r?. kalml§ ve s1k1 ara§hrrnalar sonunda ele 

- Bilakis! Herkesle beraber ogren • ge~irilmi~ olan o gibi kadmlan pek ag1r 
dik I Radyo, son haberleri veriyordu. Et- cezalara c;arpt~rmt~tJr. .. .. . . 
rafma toplanm1~, dinliyorduk. «Tayfur Kar~. ~leb1zade A~d.ulaz;z Efen~:· 
Sokrnen Antakyaya geldi, ~oyle kar~tlar:.- Ravzatul ebrar adh tanhmde ~eyh ~u~ 

ca' ic;in rnaymunkii§ tabirini kullamyor ve dt, boyle kar~IIandt .. » diyince Ja~Jrdtk. 
Biz, kendisini heniiz Ankarada biliyor • 
duk. Hatta selam kelarndan ibaret rnek
tubuna cevab yazmaga hazulanmakta 
idik. 

bir taife ile maymunlar arasmda onun 
kurdugu benzerligi pek §airane sozlerle 
tasvir ediyor. 

M. TURHAN TAN 

- Hataya gidecegini size soylememis ~~~~~~~-~~~~ ....... ':"""!"'--~ 
miydi? derbeder hayatt ya§Iyorduk. Tayfur, se-

c= OnOO. gi.inde yiizme ogreten profesOr 
Bulgaristan1n tiitiin istihsalab 

) bu sene ~ok az 
/ Sofya (Hususi) - Bulgar Zirai Koo-

Tam zamamnda yaptlan bu t~klif, bii
tiin yorgunluklanmiza degen bir miika -

fat yerine ge~ti. ~imdi, geni§ bir salonda~ 
y1z. Salonun en itinah ko~esinde Ata ~ 
tiirkiin c;erc;eveli bir resmi asth .. 

Ko§ede ~ini bir soba var. Ortada kii
c;iik bir masa.. Masanm iizerinde mini -

Bayan Medine, ciddi bir hareketle ce- nenin ancak bir, nihayet iki aym1 yam • 
vab verdi: m1zda gec;irebiliyordu. Burada bulundu~ 

_ t§lerinden bahsetrnek Tayfurun gu zamanlarda da i~ten, ziyaretlerdcn 
adeti degildir 1 ba§ kald1ramazdt. Kararsrzhk yiiziinden, 

ingiftere - Ha:ftada iki ders vermek suretile 15 giinde yi.izme ogreten 
t:>rofes() .... Madam Vera Pirs talebelerine d.ers verirken 

peratif Bankasmm verdigi malumata 
gore, Bulgaristanm bu seneki tiitiin is
tihsaHih ge':ten seneye nisbetle .-;ok ' az
dir. G~en sene 37 milyon kilo ti.itun is
tihsal cdilmi§ken bu seneki istihsalat 
20 milyonu ancak bulabilmi§tir. Gegen 
sene ihra~ edilemeyip depolarda kalan 
adi tiitiinleri tiiccar miibayaaya ba~la • 
m1~hr. 

Bulgaristanda bir senede istihlak edi
len tiitiin 5 milyon kilo olup miiteba ~ 

isi ihrac edilmektedir. 

mini bir saat .. Saatin yanmda defterden 
kopanlml§ bir kagtd parc;ast... Ozerinde 
§U iki mtsra okunuyor: 
•iktitaf eyldi esmanm cehdin Tayfur, 
Hataya hakederek oldu Reisicumhur.D 

Bizi ic;eri alan Bahir Sokmenin yii
ziinde, zeki bir l§Jk parladt: 

- Begendiniz mi? Babamm eski 
dostlanndan Kilisli bir avukat vardtr; o 
YaZip gondermitl .. 

Biz, oglu ile konuturken, Hatay reisi
A rnavudluktaki umumi aftan nin hayat arkadaJI da, sade ve temiz: bir 

istifade edenler ev kachn1 ktyafetile yarumtza geldi. Ra-
Tiran (Hususi) - Kral Zogonun Kral hatsll ettigimiz i«;in kendisinden oziir di

ol~unun onuncu yildoniimii miinase - lemek istedik. Nezaketle sozi.imi.izii kes, 
be tile Tiranda biiyi.ik ~enlikler yaplld1- ti: 
~ bildirilmi~ti. Bu mi.inasebetle umumi 
af ilan edilmi~tir. Ge~en sene isyana i~
tirak eden 9 siyasi mahkumdan ba~ka 
Arnavudluk haricine firar eden siyasi 
miicrimler de bu aftan istifade ediyor. 

- Beklettigim kin, ben si7den ozi.ir 
dilemeli idim .. 

Bayan Mecline Sokmen, Tayfurun on 
alh senelik e§idir. Asi suyu. ic;in ~in Tiir-

evimize e§ya bile alamad1k. Goruyorsu -
- Hataya reis olduktan sonra, me~ ~ 

tub filan almadmJz mJ '? nuz ya, ad eta g(X; eder vaziyetteyiz! b> 

- Almad1kl 

- Kendisine tebrik telgra£1 c;ektiniz 
elbette .. 

Bayan Medine, son derece samiml bir 
tevazula cevab verdi: 

- Liizum gormedik. Bu, biraz da 
kendi kendimizi tebrik etmek olurdu. 
Zaten Tayfur, boyle §eylerden ho§)an -
maz. 

- Y akmlarda Hataya gittiniz mi? 
- Evet. .. 0~ hafta evvel. orada idik. 

Beylanda <\nnem var. Onu gormege g;t
mi§tim. Birkac; giin kalarak dondum. 
T abii ~ocuklanm da beraber .. 

- Hataya yerle§eceksiniz degil :niL 
- Onu dahi, §imdilik bilmiyoruz. Fa-

kat umanm ki, T ayfur bizi Hataya ca ~ 
guacakbr. Son dort senedenberi, tam bir 

flk geli§imde, annesinin tanbihile kom
§Unun km oldugunu s<:iyliyen kii~iik Scv· 
da, bizi kap1ya kadar te§yi etti ve bir ara
hk yutkunarak: 

- Bahama benden selam yazarsuuz 
de gil mi? diye sordu. 

Guldiim: 
- Y azanm elbette ... Kom§unun klZI 

babasmln ellerinden opiiyor ... derim. 
Ailenil\ kii~uk ol~iide bir vatan demek 

oldugunu soyliyenlere, Bay T ayfur Sok· 
menin evini ve evindekileri gordiikten 
sonra, bir kera daha hak verdim. Ken -
disini iki bak.mdan tebrik etmek laztrn: 
Birinci derecede, evinin hakiki reisi oldu
gu, ikinci derecede va tamna reis sec;ildi
gi i>in!.. 

SALA.HADDIN GUNGOR 
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lki feci otomobil kazas1 
arabac1 otomobil ~lt1nda can verdi, Bir 

Catalca yolunda da bir otomobil par~alandt 

Edirnekapl civarmda 
arasmda oliimle neticelenen bir 

olmu§tur. 
Y emi~ iskelesi arabacdanndan Emin 

de 35 ya§lannda birisi F atih yolile 
donerken Malta c;ar§ISJ ile Atikali -

mevkii arasmdaki agachkh yayakal
arasmdan tramvay yolu <>.§mak 

kar§J tarafa g~erken Edirnekapl is-
gelen 2691 numarah ve ~o

Arab Kamilin idaresindeki taksinin 
sadmesine maruz kalarak arka k1smJ 
k1smmdan aynlm1~. arabaci Emin de 

yuvarlanmJ§l!r. T aksi, bir direge 
ad1ktan sonra durmu§, ic;indeki yolcu

Mustafanm kolu kmlml§, §ofor 
bir§ey olmamJ§l!r. Arabac1 Emin, 

1 s1hhi ile Gureba hastanesine kal
en olmii§ti.ir. 

.5ofor Arab Kamil, diin .,dliyeye ge -
dordiinci.i sorgu hakimliginde 

yap1ld1ktan sonra tevkif edilmi§ -
Kendisile gorii§en bir arkada§ImJza 

ab Kamil demi§tir ki : 
«- .5i.ikri.i, Mustafa, Nusret ve 1hra

ismindeki yolculan T aksime gotiiru
Malta c;ar§Isile Atikalipa§a o ~ 

kar§!ffia araba c;Ikli. 3 5 kilometre 
e gidiyordum. Maalesef gene kaza 
Eger si.iratli gitmi§ olsayd1m araba-

pare; alan an 
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• 
lzmirde yap1lan 

giire' milsabakas1 

Finlandiya tak1m1 B ta· 
kimimiz~ 1 yendi 

fzmir 7 (Telefonla) - Finlandiyah 
giire§c;ilerle bugiin B taktm1m1z arasm
da ilk kar~tla~ma serbest giire§ olarak 
yaptldr. 56 kiloda Ankarah Mustafa, sa
Yl hesabile, 61 kiloda Ankarah Ha~im 
2,45 dakikada, 66 kiloda lzmirli Meh -
med 4,12 dakikada, 72 kiloda istanbul-
lu Faik 2.34 dakikada, 79 kiloda istan
bullu Adil 12 dakikada, 87 kiloda iz · 
mirli Mehmcd 45 saniyede maglU.b ol
dular. Ag1r s1klctte Samsunlu Ahmed 
2,45 dakikada galib geldi. 

Yarm A taktmimiz Groko-Romen o
larak Fin landiya tak1mile ikinci mac; I 
yapacaktir. 

Bursada yap1lan yiizme 
yari§lari 

Bursa (Hususi) - Burada beynel 
milel eb'ada gore yap1lm1~ olan Havuzlu 
parktaki yiizme havuzunda istanbul, 
izmir, Mudanya ve Bursah yiizuciiler 
arasmda bu hafta yiizme mUsabakalar1 
yap1lmi~hr. 

Hususi mahiyette yap1lan bu mUsa -
bakalarm neticesini bildiriyorum: 

50 metrede 1stanbuldan GUltekin, 
100 metrede Bursa Duraspordan Mu -
zaffer birinci, !zmirden Hliseyin ikinci, 
400 metrede istanbuldan Gultekin bi
rinci, Mudanyadan Ali ikinci. 

Atlamalarda: Durasoordan (Bursa) 
ibrahim birinci, Acar fdmandan (Bur
sa) Hamdi ikinci. 

100X 400 bayrak yan~mda 1brahim, 
GUltekin, Muzaffer ve Biirhandan mU -
rekkeb olan tak1m kazanml§hr. Birin . 
cilere muhtelif hediyeler verilmi~tir. 

Y e§ilkoyde deniz yari§lari 
yap1lacak 

Onlimi.izdeki pazar giinli i<;in, Ye§il
koy spor kuliibii, C. H. P. r.in himaye -
sinde, Y f:§ilkoy ac;1klarmda biiyuk de
niz yan§lan tertib etmi~tir. Kadm ve 

ortasmdan c;arpard1m. Halbuki arka ~ 
tosladim ve toslamamla arabacmm 
di.i§mesi bir oldu. Gec;idde de c;ocuk

oynuyorlardJ. Onlan cignl'memelc 
manevra yaptim. Bu sefer de direge 

erkek olmak iizere iki klSlm i.izerine 
yap1lacak miisabakalara her sporcunun 
serbest olarak girebilmesi esas1 kabul 
edilmi§tir. 0 giin siirat ve mukavemet 
yiizme yan§lan yap1lacagi gibi yelken 
'mU.sabakalan da programa ithal edilmi!l 
ve yagh direkle ordck yan§lan gibi ba

~ ~, " Zi •egle.nceler ' de unutulmaml§tlr. 

.» 
· Adli Enver Karan, Eminin ba

suretile oldiigiinii tesbit etmi§ 
defnine izin vermi§tir. 

irne yolund« Ja bir otomobil 
kazasz oldu 

Catalca yolunda feci bir otomo
kazasJ olmu§tur. Kazay1 yapan oto -

· sahibi §ofor Deli ~iikriidi.ir. ~iik
verdigi ifadede dort defa Bak1rkoy 

asabiye hastanesine girip <;1ktigm1 

, otomobili §ehrimizden yeni sa
aim!§ ve yamna T ekirdagh kurukah ~ 

ibrahim oglu Hakbyt da alarak E-

Son ingiliz modalan: Solda d.liz beyaz ipekliden bir elbise. Belden a§ag1 
iki tarafta, omuz, yaka ve gogslin iki tarafmdaki tezyinat siyah ipekliden. 
Nihayetlerde piiskiiller vard1r. Ortada: Grinolin'den bir elbise. Yaka, korsaj 
ve onlii'it olatak ti.ilden tezyinat. Sagda, Uc; renkli kuma§tan bir elbise. Ce. 
keti laciverd kadifcdcndir. 
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eye gitmek iizere yola c;IkmJ§hr. Siik
Hakkt Floryaya geldikleri zaman 

yerde oturup rak1 ic;mi§ler ve biraz 
da denize girmi§lerdir. Her iki sar-

denize girmelerine ragmen ay1lma • 
otomobile <;Jplak olarak binip yo

ba§lamJ§lardJr. F akat sarho§ 
ile idare edilen otomobil Edirne §O· 

iizerinde Haramidere civarmdaki vi
yoldan c;1kmi§ ve dort defa takla 

sonra parc;a, parc;a olarak bit 
ic;ine yuvarlanmJ§tiT. ~iikrii ile 

muhtelif yerlerinden c;ok agir ya· 
olduklan halde istanbula nakil ve 

haslanesine yatmlmi~lard1r. 

vuk a k roman1: 40 

Hicaz V eliahdi Londradan 
ayr1ldi 

Londra 7 (Hususi) - U<; haftadan -
beri Londrada bulunan Hicaz Veliahdi 
Emir ibnissiiud bugiin memleketine 
hareket etmi§tir. 

1 talyan Y ahudileri Habe§is
tana gonderiliyor 

Londra 7 (Hususi) - Romadan bil -
dirildigine gore, ftalyan hi.ikumeti ital
yadaki Yahudileri Habe§istanda yerle§
tirmege karar vermi§tir. Te§rinievvelin 
birinde toplanacak olan fa§ist bliylik 
meclisi bu hususta esash tedbirler ala -
cakbr. 

lB3 tb!l <dJ tb!l lr 
Nakleden: HAMDI VAROCLU 

albuki evlendikleri giindenberi, Zey-~ nndaydJ. Sefige b~zan, «sen» d1ye 
ona nekadar muti kalmi$h. Eskihi - hitab etmekten c;.ekmecek kadar de~ 

yolu iizerinde tesadiif ettigi sert yiiz· rin bir hiirmet besliyen bu mutavaatkar 
L""''l>""' tav1rh, asi tabiatli c;.ocuk, Se- sesin sahibi, nasil olur da, bir giin ic;.inde, 

kalbinden kendi kalbine a§km yo! biitun bir hayah y1k1p giderdi? 
v u tarihten sonra kendini biitiin Sefik, Zeynebin kendisini yiikselttigi 

onun iradesine ba~dami§, mevkiden kendi hatasile yuvarlandigim 

istegile ona esir oJmU$tU. idrak ediyordu. Sehhar bir alem i<;inde, 
, daha bir giin evveline gelinciye bir peri masah kadar cazib, bir faniye 

hayatmm her dakikasmi ne$eli nasib olmasma ihtimal verilemiyecek ka· 
ahalarile, giizel gozlerinin goniil lSI- dar mes'ud bir hayat ya$arken, goziinii 
baki$larile, nazarmda saadetin ye - bu hayatm peri$an enkaz1 arasmda a<;l

manasmt te&kil eden mevcudiyetile vermi~ti. Simdi, ne o sehhar hayatm eski 
an Zeynebi, bugi.in hayalden iba- si.islii dekoru, ne o dekorun i<;indeki eski 

alan Zeyneble, gayriihtiyari muka- mes'ud havadan eser vard1. 

ediyor ve bu ikisi arasmdaki fark Kaybedilen her saadet gibi, Zeyneb 
a payans1z bir ye'se di.i§iiyor • de, $imdi Sefik ic;.in, ac1sma dayamlmaz 

en biiyiik arzulan mevzuu bah~ 
gu zaman bile «sen bilirsin», yahud 

istersen» diyen sesi hala kulakla-

bir yiirek yaras1 olmu$lU. Fa kat, dokun
dukc;.a s1zhyan bu yaray1 kurcalamaktan 
kendini alamiyordu. 

Eskihisarda, S1d1ka teyzenin evinde 

Mussolini'nin Macar 
i§~ilerine vadi 

Roma 7 (a.a.) - ftalyay1 ziyaret et
mekte olan Macar endiistrisi i§c;ilerin -
den mi.irekkeb bir grupu kabul eden 
Mussolini, italyanm daima Macar dostu 
olarak kalacagm1 beyan etmi§tir. 

Rus ·Rumen anla§mas1nin 
ash yok 

Biikre§ 7 (a.a.) - Romanya ile Sov -
yetler arasmda bir anla§ma akdedildi -
gine dair yabanc1 memleketlerde <;1 -
kan haberlerin kat'iyyen aslls1z oldu -
gunu Rador Ajans1 bildirmektedir. 

gec;.irdigi giinlerden, Zeynebin hayalile 
ba§ba~a kaldigl o ana kadar, goz a<;IP 
kap1yacak derecede ktsa bir zamana sig· 
mi$ gibi ge<;en, bahtiyar giinlerini dii~iin· 
dii. Ceviz agac1 altmdaki mehtabh gece
leri, Zeyneble elele yapt1klan ku gezin
tilerini, ha~an c;.ocuklar gibi agac tepele
rine tJrmam~lanm hahrlad1; Zeynebe ilk 
dans dersini verdigi gecenin, kalbinde 
uyandird!gi c;.arpmhyi bir daha duyar gi
bi oldu; sonra, evlenmege karar verdik
leri giinkii sevincini ac1 act hayalinden 
gec;.irdi. 

Biitiin bir omru doldurmaga yetecek 
kadar biiyiik bir saadet, bir an ic;.inde yok 
olmu~tu. Bir giilistanda gezerken, ayagi 
kay1p sonsuz bir uc;.uruma yuvarlanmt§ 
gibiydi. Dibi goriinmiyen bu uc;.urum..a 
dogru, ba~dondiiriicii bir h1zla indigini 
hissediyor, fakat sonunda, beynini hangi 
kah ta$a c;.arpacag1m bilmiyordu. 

Sefik, hayali cihan degen gec;.mi~ za
mamn yadma o kadar dalml&h ki, i$ine 
gitme zamanmm c;.oktan gelip gec;.tigini 
haber vermek ic;.in odaya giren annesinin 
ayak sesini bile i&itmedi. 

Raika Hammefendinin yiiziinde, ge -
ceyi, oglu gibi uykusuz gec;.irdigini gos -
teren yorgunluk emareleri vardt. Kap1 • 
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Bir <;ingenenin muhakemesi 
Bursa (Hususi) - Orhangazi koyle

rinde c;ad1r kurarak koy koy gezen c;in
genelerden Hiiseyin admda biri, bir sene 
beraber ya§ad1g1 fakat nikahh bulunma
digi ni~anliSI Huriyeyi tabanca ile oldiir
diigiinden Agtrcezada muhakeme edil -
mektedir. 

Hiiseyin, Huriye ic;.in ebeveyninin 
kendisinden 60 iira istediklerini, yani kt· 
z1 60 liraya sathklanm faht sonradan o
nu kendi akrabalarmdan birine daha pa
hahya satmak istediklerini soyliyerek ci
nayetin sebebini buna atfetmi~tir. 

Reis Osman Sabrinin sualine kar§I 
suc;.lu Hiiseyin : 

- Nikah yaptlrmak ic;in Bursaya ge· 
lecektim. F akirlik bu l Nikah yaptJrama-

dik... Bilahare bizim goc;ebe klZI ba§ka
sma vermek istedi... Bunlan goc;ebemiz • 
den Mustafa, Mehmed, 1btahim bilirler, 
demi§tir. 

Bu §ahidlerin nerede olduklari soru
lunca yerlerini bilmedigini, gezip durduk

larmi anlatan Hiiseynin muhakemesi bu 
§ahidlerin ihzaren celbi ve evlenme mua

melelerinin yap1hp yapllmadigmm tahki
ki icin talik edilmi~tir. 

dan ic;.eri girince, orada bir lahza durdu. 
Ellerini kenetleyip dizlerinin arasma sok
mu~. ba~1 egik, gozleri halmm bir nokta
sma tabh, dalgm dalgm dii&iinen Sefige 
bakh. Sonra, yava~a yakla~tJ ve hafif 
sesle: 

- Sefik, dedi klinige gitmiyecek mi
sin, oglum? 

Sefik, kalbindeki yaraya insafsiZ bir 
parmak dokundurulmu~ gibi, yerinden 
SI<;radi. DaldJgi hayal aleminden, birden
bire silkinip uyand1, hayretle annesinin 
yiiziine bakh. Raika Hammefendi, onun 
bu $a$km bak1~1 kar$Ismda, sualini tekrar 
etmege mecbur oldu: 

- Klinige gitmiyecek misin? 
Sefik, viicudiinii giic;.liikle yerinden ki

mddatan yorgun bir adam halile, ellerini 
dizlerine dayayarak kalktJ. Annesile be
raber, yemek odasma gec;.tiler. Son za • 
manlarda, kansile ba~ba~a. kendi oda -
smda sabah kahvalhsi etmege ba$lami$h. 
Fakat Raika Hamm, o gun, kahvaltJyJ 
onun odasma gondertmemi$, yemek oda
smda hazirlatml$tl. Bu, Sefik ic;.in bulun
maz bir nimet oldu. Hergiin kansile kar
$1 kar~Iya gec;.ip oturdugu ufak masanm 
manzarasm1 bile gormege tahammulii 
yoktu. Hayatmm, irili ufakh biitiin saf-

Kad1nhk ileminde modern 
bir ink1lib yapan (ayhk te .. 
mizlik) lerimizde kull.andl • 

gam1z; 

ve BAGI'dtr. Her eczanede ve biiyiik 

ticarethanelerde bulunur. 

Gumriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul SatJnalma Komisyonundan : 

1 - Giimri.ik Muhafaza Orgiidli ic;in muhtelif eb'adda 750 tane §all 
bayrag~n 24/9/938 cumartesi giinii saat 11 de a<;tk eksiltmesi yapllacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan 1520 lira ve ilk teminab 114 lirad1r. 
3 - ~artnamesi Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - isteklilerin gun ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanunt 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Giimriigiindeki Komisyona gelme
leri. ( 6215 ) 

Giizellik ve s1hhat i~in ilk ~art 
Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 
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K ullanmakt1r. 

RAOYOLiN DiSLERi, di§ler ~ehreyi 
giizelle§tirir. 

RAQYOliN DiSLERi, di§ler mideyi 
saglamla~tlnr. 

~ALJYOL1N di§leri temizler ve parlahr, mikroblan yllzde 

I yiiz oldiiriir. Di~ etlerini besliyerek hastalanmalanna mam 
olur. Ag'IZ kokusunu keser. Sabah, ogle ve ak~am her ye· I mekten sonra RADYOLiN 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Polis hayvanlan ic;in almmas1 kapah zarfla eksiltmiye konulan 101375 

kilo yulafm beher kilosuna verilen 5 kuru§ 95 santim ve 109500 kilo otun 
beher kilos~na 3 kuru~ ve 73000 kilo sap samanm beher kilosuna verilen 2 
kuru$ 50 santim fiatlarm Vekaletc;e haddi lay1k goriilmediginden artbrma 
eksiltme ve ihale kanununun 40 nc1 madpesine tevfikan pazarhkla aim
mast takarriir etmi~tir. 

isteklilerin 13 eylul 938 sah giinli saat 14 te 893 lirahk teminat mak
b~~ile Defterdarhk Muhasebesi Miidlirliigi.i Dairesinde kurulu Komisyona 
muracaatleri. ( 6202) 

Biitiin 

halan, Zeynebin mevcudiyetile o kadar 
bir tek viicud haline gelmi$ti ki, onlan 
yalmz ba~ma ya~amak mecburiyetinde 
kah$1, ana, emsalsiz bir felaket gibi go
riiniiyordu. Bunu Raika Hammm da dii
siindiigi.i i<;in kahvalt1y1 Sefigin odasma 
gondermedi~i anla$thyordu. 

Ana ogul, masanm ba$ma kar$Ihkl! 
oturduktan sonra, uzun miiddet hi<;bir $ey 
konu$mad1lar. Zaten ne konu$acaklardt? 
1kisi de, evin i<;ine oliim gibi korkunc, 
Yildmm gibi ani bir ~ekilde giren ugur -
suzlugun azameti kar~!Slnda mephut kal
ffil§h. 1kisinde de, dii$iinecek, bu vaziye
te bir ~are bulacak hal yoktu. 

Neden sonra, Raika Hamm, biitiin 
hislerinden tecerriid etmi$ gibi, manaSIZ, 
ifadesiz, solgun bir <;ehre ile kar§Jsmda 
oturan Sefigi, kuru sozle olsun teselli et~ 
mek ihtiyacm1 duydu. 

Evlenmeden evvel. c;.ok asabi, c;.ok ha
~an ve ta~km hallerinden $ikayet ettigi 
ogJunu, evlendikten sonra durulmu~. US· 
lanml$, mes'ud bir aile erkegi olarak go
ren ve onun saadetile bahtiyar olan Ra
ika Hamm, onu bu bezgin, meyus ve has
ta c;.ehre jle gormege tahammiil edemi -
yordu. 

- Ak&amdaneberi bir$eY dii$iindUn 

mu, Sefik? diye sordu. 

Sefik, masanm ba~ma oturur oturmaz 
tekrar daldigJ hayalden bir kere daha 
aynld1. Ayni ~a~km bakJ§lanm annesme 
<;evirdi: 

- Anlamad1m, dedi. 
- Vaziyet ic;.in bir~ey dii§iindiin mi.i? 

diye soruyorum. 
- HanJ:d vaziyet, anne? 
- Dalgmsm, anlJYorum oglum am-

rna, di.indenberi olup bitenleri de unut· 
madm ya! Zeyneb ic;.in ne dii$iindiin, 
demek istiyorum. 

- Hic;.bir ~Y dii~iinmedim. Ne dii -
~iinebilirim ki! 

Sustular. Raika Hammefendi, Sefi • 
gin, diindenberi cereyan eden hadiselerin 
muammasile miitenasib bir aciz ic;.inde bu

lunu~unu hakh goriiyordu. F akat, ayni 

zamanda meraktayd1. $efik, Zeynebin 
telgraftm ahp tela&la evden <;1khktan 

sonra nereye gitti~ini, kimlerden tahkikat 
yaptigmi anlatmamJ$, tahkikatimn nelice-

sini soylememi~ti. Dalgmbibnm derecesi

ne bak1hrsa, Zeynebin kac;.mastm icab 
ettiren sebebin, pek miihim olduguna 
hiikmetmek lazim geliyordu. -

CArkast varl 



Bir Alman - <;ek harbi 
nasd cereyan ede bilir? 

Ordular1n teknik k1ymeti miisavi gibidir; fakat 

~ek ordusu, bir milliyetler 
i~in eski Avusturya ordusunu 

-1-

ALMANYA 

halitas1 oldugu 
and1rmaktadir 

I 

Bir Cck • Alman harbi vukuunda, Alman O!!dusunun Cekoslovakyaya 
· kar~1 taarruz istikametlerini gosterir harita 

Siidet meselesi, ergec;, evvela <;ekos·j mJ§tlr. Almanya - <;ek hududlannda 
lcvak~'a ile Almanya arasmda kanh bir arazi daghk oldugu halde, Av~ostu:.ya -
llllicadeleye, hemen akabinde de bir Av~ <;ek ve Macar - <;ek hududu duzdur. 
rupa harbine sebebiyet verecek gibi gorii- M anevi kuvvetler 
nUyor. Bir Alman - <;ek harbinin nas1l Alman ordusu, sulh zamanmdaki mev-
ba§laylp nas1l bir cereyan takib edecegini cudlar itibarile 1 e 5, sefer ordusunda 1 e 
§oyle hayalimizde bir canland1rmak isti- 4 nisbetinde iistUndi.ir.Havada da takriben 
Yoruz. 1 e 4,5 nisbetinde faiktir. F akat bi.itiin 

iki tarafm kuvvetleri bu kuvvetlerini <;ekoslovakyaya kar§I 
Evvela iki tarafm kuvvet kaynaklari- sevkedemez. Esasen buna liizum da yok-

n, §oyle bir gozden gec;irelim. tur. 
Nutus Ordulann t'!knik k1ymeti itibarile 
Almanya 74,000,000 ki§i miitehasSJSlar iki taraf1 mUsavi, hatta Al-
\:ekoslovakya: 15,200,000 >) manyay1 biraz faik addediyorlar. Mane-
Hazar ordulan vi kuvvet itibarile <;ekoslovakya fena bir 
Almanya 1,000,000 ki§i vaziyettedir. <;unki.! 7 milyon <;eke mu-
<;ekoslovakya: 202,000 » kabil 3,5 milyon Alman, 3 milyon Slo-
Seter ordulan vak, 700,000 Macar ve 550,000 Riiten-
Almanya 3,200,000 ki§i den miirekkeb bir mitlerve bir crrdu, ef-
<;ekoslovakya: 800,000 » rad ve zabitlermin hepsi halis kan Cer-
Askere alabilecekleri insan men olan Alman ordusuna kaT§! manevi-
Almanya : 14,000,000 ki§i yat itibarile elbe-tte zay1ft1r. Cerc;i <;ek-
\:ekoslovakva: 2,800,000 » ler cesur ve kuvvetli asker iseler de hu-
H ava kuvvetlcri gi.inki.i <;ek ordusu, diinki.i A vustury a or-
Almanya 3000 tayyare dusundan farksizd1r ve <;ek olmwan un· 
\:ekoslovakya: 700 >) surlann, <;eklenn BUyUk Harbde Avus-
Demirlfollart turyaya yaptlg1 ihanetleri aynen onlara 
Almanya 66,000 kilometre iade edecekler: §i.iphesizdir. 
<;ekoslovakya: 14,000 >) Bu milliyet aynhklanna dini ihtilaf-
Ordulartn konu~u Ian da ilave edebilirsiniz. <;ekoslovakya-
Almanya, AvusturyaYJ ilhak et.tikten daki U~ bu~uk milyon Alman, memleke-

sonra hazari ordusunu uc;er tiimenh 18 tin garbmda Almanya hududuna yakm 
kolorduya c;1karm:§br. Merkezi Dr~s- yerlerde oturuyorlar. Hemen butun en
den' de bulunan 3 Uncu ordular grupu 1le dUstri merkezleri de memleketin bu kls
Avusturyada yeni te§kil edilen grup <;e- mmdadJr. Bu itibarla Almanya, Alman
koslovakyaya mi.iteveccihtir. 3 iincu or- larla meskun ve fabrikalarla dolu olan 
~lllar grupunda 1938 ba§ma kadar 4 bu mmtakayl ,.[e gec;irmekte istical ede -
llncu, 7 nci ve 8 inci kolordular bulunu- cek ve Si.idetlerden bUyUk yardtm gore
Yordu. Avusturyanm i§galinden sonra b~- cektir. 
tada da 1 7 ve 18 inci kolordular te§kil v ,..fTar 

edilmi~ti. Bugun, Almanyamn, <;ekosl~ Demiryollan VP. yollar, Almanyada 
Vakyaya kar§t kac; kolordu ayudigi miikemmel oldugu gibi, <;ekoslovakya -
kat'iyetle malum degildir. F akat bunun nm da, hie; olm;;.zsa garb tarafmda, bol 
tUyiik ehemmiyeti yoktur. <;unkli Al .- ve iyidir. Almanlar tarafmda, y1gmak 
lnan §oseleri ve demiryollan iizeri~de .~IT sahalan hududa yakm yerlerdedir. Alman 
kac; kolordu biiyiik sur' atle nakledJleblhr · ordulannm <;ek arazisine kafi derecede 

\:ekoslovakya ordusu ise 12 tiimenin: girip «kopriiba~I>> mevzileri tutmak ic;in, 
den 9 tanesile 2 dag tugaymt, 3 si.ivan 60 kilometrelik bir hamle yapmalan ka
tugaym1 ve 1 mhb alaym1 Almanya ve fidir. Alman uazisinde en az boyle be§ 
Avusturya hududlanna yakm yerlerde ytgmak yeri vardu. Eski Avusturya top
bulundu~maktadtr. Bu <;ek kuvvetlerine raklarmdakiler de ayn. 

Balkanlararas1 T1b kon
gresi diin Yild1z Sara
yinda merasimle a~dd1 

BalkanlararasJ hb kongresi, dun saat 
11 ,30 da Y1ldiz saray1 merasim salonun
da, samiml tezahiirat arasmda a~Ilmi§hr. 
i<;timaa; Yunan, Rumen, Yugoslav ve 
Turk olmak :.izere 120 kadar hekim i~ti
rak etmekte idi. Atina el~imiz Ru~n Er 
ref Apaydm, Biikre§ elc;imiz Suphi Tan
n over, Yunanistamn Ankara sefiri Rafa
el, Romanyamn Ankara el<;isi M. T e
lemak ve Yugoslav mi.imessili de kongre 
mi.izakerelerini takibe gelmi§lerdi. Evvela, 
S1hhat ve ic;timai Muavenet Vekaleti 
Miiste§an As1m Arar, k1sa bir nutukla 
celseyi a<;ml~ ve demi~tir ki: 

«- Alh ya~ma vas1l olan bu mi.ihim 
tesisin, ehemmiyeti her defasmda daha 
fazla takdir edilerek, memleketlerimizi 
mii~tereken alakadar eden birc;ok s1hhi' 
problemleri tetkik ve munaka~a etmek 
Uzere i~timalanna devam etmesi Ti.irkiye 
Cumhuriyeti hiikumetini ve bittahsis bu 
hiikumetin s1hhat ve i<;timal yard1m i~le
rini idare eden mes'ul makammi, S1hhat 
ve i<;timai Muavenet Vekaletini pek zi -
yade memnun etmektedir. Bilhassa bu i<;
timam gene gi.izel ~hrimiz 1stanbulda 
yap1lm1& olmasmm bize aynca bir gurur 
hissesi verdigini soylemekten de kendimi 
alamiyacagim. 

Bi.iyiik $efimiz AtatUrkiin kurtanct 
dehas1 sayesinde kurulmu~ olan cumhu
riyet hi.ikumeti her sahada bi.iyi.ik terakki 
ve inki~aflar yaratan mesaisi arasmda 
sthhat ve i~timai yard1m i~lerine <;ok mi.i
him bir mevki vermi~ ve bu suretle asri 
hilkumet<;ilik sisteminde bu i~lerin haiz 
oldugu hayati k1ymet ve ehemmiyeti te
barUz ettirmek istemi~tir.>> 

Doktor As1m Araz bundan sonra 
memleketimizin halk s1hhati sahasmda 
on be~ senedenbelll tahakkuk ettirdigi i~
leri anlatm1~, bilhassa malarya meselesi
nin ehemmiyeti Uzerinde durmu~tur. 

As1m Araz, sozlerini ~u suretle bitir
mi~tir: 

«- Be§inci T1b haflastmn a~tilmi§ 
oldugunu ilan eder ve biiti.in muhterem 
azaya Cumhuriyet Hiikumeti ve S1hhat ve 
ic;timai Muavenet Vekaleti namma be
yam ho~amedi ederken haftanm daha 
evvelkileri gibi muvaffakiyetle ~ah§ma
Slnl temenni ederim.» 

Muteak1ben Balkan T1b Birligi Turk 
komitesi reisi Dr. profesor Akil Muhtar, 
bir putuk soylemi~tir. 

Abl Muhtann nutkunu, Yunan ba§
murahhas1 profesor Bensis'in, Rumen ba§
murahhasi profesor Giorgio'nun ve Yu
goslav ba§murahhasl Dr. Jika Marko
vic;'in nutuklan takib etmi§tir. 

Kongrenin tazimlerini arzetmek i.izere 
Reisicumhur Atatiirke, Yunanistan, Ro
manya, Bulgaristan Krallarile, Yugoslav
ya saltanat naibine ve Ba§vekillere birer 
telgraf c;ekilmi§tir. T elgraflar, okunurken, 
kongre azalan ayaga kalkarak, Atati.irki.i 
ve mi.ittefik devlet hi.iki.imdarlanm alki§· 
lami~lardir. 

Ogleden sonra saat 15,30 da akdedi
len ikinci celsede, Yunan htfZISsthha 
mektebi direktori.i Dr. C. Livadas tara
fmdan Balkan memleketlerinde malar • 
yaya kar§I yap1lan s1hhi mUcadeleler et
rafmda haz1rlanan rapor okunmu§tur. 

Miiteaktben, Biikre~ hb faki.iltesi zoo
loji profesorlerinden Dr. Zotta ayni mev· 
zu i.izerindeki mii§ahedelerini anlatmi~hr. 
Yugoslav murahhaslanndan Dr. S. lva
nic; malaryanm Yugoslavyadaki tezahUr
lerini ve alman tedbirleri izah etmi§tir. 
Ordinaryiis profesor Dr. T evfik Saglam 
da malarya ic;in Tiirk~ede yap!lan mii
cadelelcri. raporuna mevzu ittihaz ederek 
malarya ile nerelerde, ne suretle mi.ica
dele edildigini anlatm1~hr. 

Kongre bugi.in s._aat I 0 da, tekrar top
lanacakhr. Bugiinki.i celsede, muhtelif 
hastahklar etrafmda komi.inikasyonlar 
yapilacak ve gece saat 21 de, profesorler 
~erefine, Balkan T1b Birligi TUrk komi
te-si reisi Dr. Ak,l Muhtar tarafmdan 
Per?>"~alasta, bir ziyafet verilecektir. Zi
yafeti geG vakte kadar devam eden bir 
siivare takib edecektir. 

lllukabil Almanlann 15 piyade tUmenile Her iki memlekette de hayati ehemmi
bir dag tugay1 I veya 2 motorlii ve z1rhh yeti haiz mer:;ezle:·. hav~ hucumlanmn 
lLirneni bulunmaktad1r. F akat harb ba§· faaliyet sahas1 dahilmdedir. Garb hudu
l~Yinca, j~ degi§ecek, her iki taraf da ye- dunda, eski 1\vusturya hududuna kadar 
n1 kuvvetler y1gacaklardir. Bir Alman - uzanan Bohemya ormam bUyUk kuvvet- ~-----~~~~~~~~~~ 
~ekoslovak harbinin hemen bir Avrupa lerin harekatma musaid degildir. Fakat Glatz yolu, 
h b. 1 y h kk kt B h d d k A 2 - Dresden' den ba~liyan T etschen--ar I ~eklini a acagt mu a a Ir. u Bohemyanm cenub u u ~· .. es 0~ vus- ~ 
Avrupa harbinde hangi devletlerin hangi turyaya kar§I ac;Iktu; araz1 duzdur. yolu, 
tara£1 iltizam edecegini kat'iyetle tayin ~_ d f' 3 - Leipzig' den ba§hyan Plauen -

b. 1 b' AI Alman taarruzunun ne e 1 E I llli.imkiin olmadigl ic;in, IZ ya mz Ir - d fi r k l ger yo u, 
· .. I d Alman taarru.wnun he e • ve os o- 4 N" b M" 'h't b !1 ~an _ <;ek mlicadelesim muta ea e ece- A h - uren erg ve um en a§ -

vakyanm Alma wa, eski vusturya u- yan Cham • Taus yolu, 
glz. • • dudlarile §imald~n cenuba dogru ~kan 5 - Eski Avusturyada Linz'den ba§-

Cckoslovaklfantn sevkiilcel/~i vaztljeil Mo"ava nehrl· "rasindaki kismim !§gal 
k"l • · " byan Budejovice yolu, 

\:. ekoslovakya cogyrafi • sev u .. ~ce .. n' t k 1 ' ko d d·~,·m,·z gi'b', buras! 6 - Eskt' Avusturyada Gmu"nda'dan 
b - e me o aca.~~tr 1. e II! 

"az,yeti itibarile Almanyanm ogrune f b 'k I 1 d b 
d d. H Alman larla meskun ve a n a ar a o- a~hyan Tabor yolu, 

S<:planmJ• bir kama vaziyetin. e Ir.. u- b' d f h d d 
..1 ~ b 1 ludur. Alman k1t alan JT e a u u 7 y,·y d b •l1y Brno yolu qudlanmn ~ekli bakimmdan bn a maya kl' - ana an a~ an ' 
b ~ b-1 daglanm a§hktan sonra, arazmm §e m- 8 - Viyanadan ba§hyan ve Bratis -
enziyen <;ekoslovakyamn durumu, 1 - r k d' · h b k d AI den de istifade edeceklerdir. viin ii top · imalinden gec;erek Morava va IsJ~ assa hava hi.icumlan a 1mm an - k 

tn k'l t kted'r rak anzalan, memleketi ~imal - §aT ve e g1 "n yol. 
r--anya icin bir tehlike te~ I e me 1 • d 1 £ 
r k d garb - cenub istikametinde kori or ara a- sk1 Avusturyadan ba§hyan yollann a at Avusturyanm ilhakm an sonra, 
be tehlike. havada degilse de, kara~.a a- ynmaktadir. Arazinin vaziyeti, garb-§ark dordii de di.iz araziden kolayca C:ekos -
., I b 1 - · t'k t. d b . t k r•1 mUda - lovakyaya girmegy e mi.isaiddir ve burada 
b
a tni~hr. runkii <;ekoslovak a Igi~m. Is 1 arne m e 1r aarruza a ~ 

v f .. 'd 0 d · ld •arka ve r. ekler eski Avusturyadan endi•eleri ol-a~,, beline kadar Alman dalyamnm 1c;1- aaya musa1 1se e §Ima en ~ v ~ 
nt> girmi~tir. Macaristan da, <;ekoslovak- cenubdan garba dogru taarruza ac;tktu. madt~b i<;in, esash tahkimat yapacak va-
,. · b 1 y AI d 1 d b 0 t'k et kit bulamami•lardir. Alman ordusunun 
J anm dii•mam olduguna gore, a 1gm, man or u an a, esasen u IS 1 am - ~ 
d I ~ I' d I k'b d kl d' B k 'd l nerelerden taarruz etmes: muhtemel oldu-a Yanm aglan haricinde kalan, be m en eri ta 1 e ec~ er IT. u on or arm 
k, ~ M " "h' I · ld gv unu da ikinci bir yazimizda izah ede -1Vru~una kadar buti.in karm, acar su- en mu 1m en ~u yo an gec; er. 
., ;lerinin mizrak ve kiiiC!anna ac;1k kal- 1 - Breslav' dan ba§hyan N a hod - cegiz. ABIDIN DA V ER 

Prag miizakereleri durdu 
(Ba$taratt 1 fnci sahttede) I de ve devlet ekonomisinde milliyetler u

gml ileri siirmii§ler ve bu §erait altmda mumi ni.ifustaki say1lan nisbetinde temsil 
elrni§hr. <;emberlayn beynelmilel vaziyet 
hakkmda Hariciye Nazm Lord Hali 

miizakerelere devam edemiyeceklerini edileceklerdir. faksla miizakerelerde bulunacakhr. 
bildirerek derhal ic;tima1 terketmi§lerdir. 2 - Devlet memurlan prensip itibari- Henlein Ribbentrop'la goriistii 

Lord Runciman'm tebligi le vazifelerini kendi milliyetlerine aid 
topraklarda ifa edeceklerdir. Hi.ikumet, 
devlet kadrosundaki nisbetsizlikler yi;ziin
den gec;en senelerde milliyetlerin ugram1~ 
olduklan zarar!an telafi edecektir. 

. , 
Prag 7 (Hususi) - Si.idet Alman

lan lideri Henlein, Ni.iremberg'de AI • 
man Hariciye N azm F on Ribbentrop'la 
uzun bir miilakatta bulunmu§tur. Henle~ 
in'le Hitler heniiz gorii§ememi§tir. 

Miizakrelerin ink1tamdan sonra Lord 
Runciman sa at 17, 15 te Siidet Almar.la
n murahhas heyetini kabul etmi§tir. Lord 
Runciman tarafmdan ne§redilen bir teb
lig bu hususta a§agidaki malumatl ver -
mektedir: 

«Lord Runciman, Peter, Ro§, Sebe -
tovski, Rudolf ve Henlein'in muctvJm 
F rank'tan miirekkeb Siidet Almanlan 
murahhas heyetini saat 17,15 te kabul et
mi§tir. Murahhaslar bugUn cereyan eden 
hadiseler hakkmda Lorda mufassal ;za
hat vermi§lerdir. 

Prag hiikrimetinin tebligi 
Prag 7 (a.a.) - Ba§vekil Hodza sa

at 18,30 da Siidet murahhaslannd::in 
Kunt ile Ro§'u kabul etmi§tir. Bu mula -
kattan sonra hiikumet tarafmdan a~ag1 -
daki teblig ne§redilmi§tir: 

«Ba§vekil Hodza saat 18,30 da Sii
det murahhaslanm kabul etmi§tir. Mu -
rahhaslar Moravsko Ostrava'da cereyan 
eden hadiseden mi.itevellid vaziyet hiiku
met tarafmdan tasfiye edilmedik~Se mii • 
zakerelere devam etmemege kar:!r ver • 
diklerini bildirmi§lerdir. 

Ba§vekil Hodza alakadar namlann 
hadise hakkmda tahkikat yapilmasJm 
emrettiklerini, mes'uller varsa ~iddetle tec
ziye edileceklerini ve icab eden tdbirle -
rin almacagmt, rsmi tahkikat neticesinin 
yann Siidet f1rkasma bildirilecegini soy -
lemi§tir. 

Siidet delegeleri de vaziyetten f1rka • 
lanm haberdar edeceklerini bildirmi§ler
dir.» 

Hadiseic· 'lastl oldu? 
Prag 7 (Husu~11 - Taarruza ugn -

yan meb'uslar bugiin Ba§vekile mii~te • 
rek bir telgraf ~tekerek, kendilerini kur§l -
lamaga gelen kadmh c;ocuklar yuzlerce 
Siidetlerin <;ek polisi tarafmdan taarru -
za ugrad1klanm ve bizzat kendilerinin de 
dayak yediklerini bildirtni§ler ve mes'u!
lerin §iddetle tecziyesini istemi§lerdir. 

Vak' antn tafsilatt 

Prag 7 (a.a.) - Moravska- Ostrava 
hadiseleri i.izerine Henlein taraftarlann
dan 82 ki~inin silah saklamak curmile 
tevkif edilerek Moravska - Ostrava ha
pisanesinde dogiilmU§ olduklanna clair o-
lan ~ayia Uzerine bir~ok Siidet meb'uslar, 
zikri ge<;en ~ehre gitmi~ler ve bu hususta 
malumat almak istemi;lerdir. Yiizlerce 
ki~i. kendilerini kar&llaml&hr. Meb'uslar, 
Mi.iddeiumumi ile gori.i§mekte olduklan 
sJrada si.ivari zab1ta kuvveti, bir guna 
ihtarda bulunmaga li.izum gormeksizin, 
halkl dawtmak maksadile halka hi.icum 
etmi§tir. Siidet meb'uslar ko~mu~lar ve 
kartlanm go~ermi§lerdir. Meb'uslardan 
May, bir kuba~ darbesi yemi§, Koler is
mindeki meb'us ise muhaftz k1taatmm 
kumandam tarafmdan duvara dogru sli~ 
riiklenip gotiirUlmii~tiir. Bunun Uzeriue 
meb'uslar, polis miidlirU nezdinde ~ika -
yette bulunmu~lar ve May\ dogmii~ o
lan zab1ta memuruna yol verilmesini iste
mi~lerdir. Polis miiduri.i, bu talebi ita -
bulden imtina ile vaziyeti tetkik edeceii 
vadinde bulunmu~ ve bu hususa aid bir 
zabtt varakas1 tanzim edilmi~tir. 

May ile Kolner, Hodza ile Dahiliye 
N azmna bir protesto telgraf1 ~ekmi~ler
dir. 

Paris 7 (a.a.) - Ak§amUzeri Pa -
riste resml bir membadan almml$ olan 
haberlere gore Moravska - Ostrava ha
disesi Siidetler fukasmm vermi§ oldugu 
teblige gore mi.izakerelerin inkitama se -
bebiyet vermi§tir. Hiikumetle Si.idet mu
rahhaslan arasmda yaptlmt§ olan gori.i§me 
neticesinde mesele halledilmi§tir. Bunun 
i.izerine iki taraf arasmda mi.izakerata 
tekrar giri~ilmesi takarl'i.ir etmi§tir. 

Hiikrimete gore 
Prag 7 (Hususi} - Morasko - Os

lrova hadisesinin Si.idetler tarahndan id
dia edildigi §ekilde vahim mahiyeti haiz 
olmad1gt temin edilmektedir . Hi.ikumet 
mehafilinden ahnan malumata gore, silah 
kac;akc;Ihgi yapan Siidet Almanlardan 82 
ki§i polis tarafmdan tevkif edilmesi i.ize
rine, ba§larmda Siidet meb'uslan bulunan 
yi.izlerce halk sokaklarda ni.imayi§ler ya
parak mevkuflan kurtarmak istemi§hr. 
Polis nUmayi§c;ileri kolayhkla dag1tm1§ ve 
kimse yaralanmamJ§hr. Resmi <;ekoslo • 
vak mehafilinde, SUdetlerin vaziyetten is
tifade ederek, ve ehemmiyetsiz bir hadi
seyi kasden bUyutmek ve istismar etmek 
istedikleri beyan edilmektedir. 

f;ek projesinin esaslar1 
Prag 7 (a.a.) - Cekoslovakya hi.i 

kumetinin Siidetlere yeni teklifleri a§a -
g1daki dokuz esasa dayanmaktadu: 

1 - Devlet hizmetlerinde, ekalliyet
leri alakadar eden devlet biit~esi fasllla
rmda,- devlete kar§l mi.iteahhidlik i§lerin-

3 - Hiikumet, umumi emniyet i§leri
nin mahalli idarelerle devlet idareleri a
rasmda taksimi hakkmdaki eski prensip
leri tekrar mer'iyete koyacakhr. 

4 - HUkumet, dil meselesini hukuk 
mi.isavahna istinad eden bir nizamname i
le halledecektir. 

5 - Hi.ikumet, buhrandan miiteessir 
olan Alman rruntakalarmm ekonomi fa
aliyetine yedi yiiz milyon kronluk bir is
tikrazla yard1mda bulunacaktJr. 

6 - Milliyetlerin hukuk miisavatl bu 
milliyetlerin kendi kendilerini idare et -
meleri prensipi dahilinde tahakkuk ettiri
lecektir. 

7 - Merkezl devlet idarelerine aid 
milliyetler meselesini tasfiye i<;in hususi 
daireler te~kil edilecek ve bu daireler, a
lakadar milliyetlere mensub memurlar 
tarafmdan idare olunacakhr. 

8 - Vatanda§lann milliyet haklan 
hususl kanunlarm himayesi altma alma
cak ve bu kanunlann tatbiki muhtelif 
milliyetlere mensub mi.imessiller tarafm
dan kontrol edilecektir. Herhangi bir 
milliyete nisbeti tesbit ic;in milliyet def
terleri tanzim olunacakhr. 

9 - Kanun c;1kmasma ihtiyac; goster
miyen noktalar derhal tatbik edilecektir. 
!cab eden kanunlar SUdetlerle mii§tereken 
hi.ikumet tarafmdan tanzim olunacakt1r. 

Kund da Nuremberg' e gidiyor 
Berlin 7 (a.a.) - Kund'un NUrem

ber' e gitmek Uzere Pragdan hareket et· 
mi§ oldugu istihbar edilmi~tir. Muma -
ileyhin <;ekoslovak hUkumetinin teklifle • 
rini hamil oldugu soylenmektedir. Ken • 
disinin yalmz Henlein'le degil, ayni za
manda Hitler ve Ribbentrop'la gorii§e -
cegi rivayet edilmektedir. 

Niiremberg'de siyasi 
miilcikatlar 

Londra 7 (Hususi) - ingilterenin 
Berlin Biiyiik Elc;isi Sir Nevil Hender
son, bugi.in Ber!inden Nuremberg'e gi • 
derek, Alman Hariciye N azm F on Rib
bentrop'la gorii§mi..i§ti.ir. Elc;i, Hitler'le 
gori.i§ecektir. 

:-~uremberg 7 (a.a.) - Almanyanm 
Prag orta elc;isi buraya gelmi§ ve derhal 
Alman Hariciye N azm fon Rib ben· 
trop'la uzun bir miilakatta bulunmu§tur. 

Hitler, diplomatlara bir 
ziyalet verdi 

Nuremberg 7 (a.a.) - Hitler, og
leden sonra nasyonal sosyalist kongre • 
sinde hZir bulunmu§ olan ecnebi diplo • 
matlar §erefine bir ziyafet vermi§tir. 

H enlein hast a 
NUremberg 7 (a.a.) - H.avas muha· 

birinden: 
Alman - f;ek hududunda da Henlein, halihaznda, bir so~uk • 

bir musademe oldu algmhgmdan muztarib olup yatakta yat-
Londra 7 (Hususl) - Almanya - maktad1r. Kendisinin bugi.in Hitleri gQ.. 

<;ekoslovakya hududunda bugiin yeni rUp gormemi§ oldugunu resmi bir mem • 
bir hadise daha cereyan ettigi haber ve- badan tahkik etmek imkam has1l olma • 
rilmektedir. Bir (:ekoslovak giimriik me- mt~hr. 

muru Almanyadan C:ekoslovakyaya ge<;- Hitler, tehdidkar bir nutuk soyledi 
mek istiyen be§ ki§i Uzerine ate§ etmi§tir. Berlin 7 (Hususl) - 1§ te§kilatma 
Alman hududundan ilerliyen grup mu · mensub 50 bin ki§i bugiin Niiremberg'de 
kabelede bulunmU§, bu yUzden hududda M. Hitler'in oniinde resmigec;id yapml§• 
bir musademe olmu~tur. Hadi:;e hakkm - hr. M. Hitler bir saat si.iren resmigec;id 
da fazla malumat almamamJ~tJr. esnasmda otomobilinde ve ayak Uzerin • 

Cek arazisinde u~an Alman de gencleri selamlami§ ve k1sa bir hita· 
tayyareleri be irad ederek demi§tir ki: 

Prag 7 (Hususl) - Be~ askeri A1 • 
man tayyaresi bugiin cenubi <;ekoslovak
ya araz1s1 iizerinde u~u§lar yaptlktan 
sonra Almanyaya donmii§lerdir. 

Cek projesini Almanya iyi 
kar,tlamadt 

Londra 7 (Hususi) - <;ekoslovak 
hiikuumetinin veni projesi Almanyada u
mumiyetle gayrimiisaid tesirler yapml§hr. 
Angrif gazetesi, Prag hi.ikumetinin Si.i • 
det meselesinin hallini miitemadiyen sil -
riincemede b1rakmak siyasetini takib etti
gini yazmaktad1r. 

lngiliz hiikiimeti tetkikat yaptyor ~ 
Londra 7 (a.a.) - ingiltere hiiku

meti bu sabah <;ekoslovakya hiikumeh 
tarafmdan Si.idet Almanlar f1rkasma ya
pilmi§ olan teklifin bir hulasas1m almi§hr. 
Bu teklifler halen tetkik edilmektedir. 
Mesele, muglak oldugundan tabii uzun 
tetkikata ihtiya~ gostermektedir. F akat 
ingiliz mehafili daha §imdiden bu teklif
lere son derece taraftar goriinmekted:r -
ler. Bu mehafil, bu teklifler projesinin 
mi.izakerat ic;in mi.ikemmel bir esas olabi
lecegi mi.italeasm1 serdetmekte olup Si.i
det Almanlarmm da bu ciheti kaSul ve 
teslim edecekleri ilmid olunmaktad1r. 

Cemberlayn alelacele Londraya 
dondii 

Londra 7 (Hususi) Ba~vekil 
<;emberlayn tatilini yanda bJTakarak ge
ce trenile iskoc;yadan Londraya hareket 

«- Sizin kazma ve ki.irekleriniz Al-
manyamn miidafaasm1 ve istiklalini te • 
min ediyor. Bu kazma ve ki.irekler yeni 
topraklar yaratlyor ve bizim eski arazi • 
mizi teminat altma ahyor. Her tarafta 
§imali §arkide, cenubda ve hatta garb
de Almanyanm emniyetini temin eyliyor. 

Hitler, bu sozleri tehdidkar bir lisan· 
Ia soylemi§tir. 

Bu mi.inasebetle, gec;en sene Avustur
ya lehine oldugu gibi, Siidet Almanlan 
lehine tezahiirat yapllmt§tlr. 

Prag, Hitler'in beyannamesini iyi 
kar,rladt 

Prag 7 (a.a.) - Cekoslovakya mat· 
buah, Niirenberg'de dogrudan dogruya 
Cekoslovakya meselesine henUz temas 
edilmemi~ olmas1m memnuniyetle kar~t • 
lamaktad1r. 

Y anresmi Praguer Press, Hitler'in 
beyannamesinin Almanyanm · Umumi 
Harbde oldugu ~kilde siyasi ve ikt;sadi 
ablukasmm muvaffak olamiyacagmi he· 
yan etmi~ olmasmt ehemmiyetle tebariiz 
ettirmektedir. 

Bohemia gazetesi, beyannamede AI • 
man ekonomisinin bir harbe dayanabile
cegi zikredilmi~ olmakla beraber, bunun 
mUtecaviz bir lisanla yap1lmam1~ oldugu
nu mi.i~ahede ederek ve Prag hi.ikumetile 
Siidet Almanlan arasmda herhanp;i bir 
anla~maya mani olacak hi<;bir soz sarfet
medigini soylUyor ve bunu sulh davast 
lehinde bir hizmet olarak kaydediyor. 

Polonya - Yakmda Stratosfer'e c;1kacak olan Lehli alim binba§l Stevens 
karlSl ve yiizba§t Burzynsky ile beraber. 



2 - I • I 1•1 I 
: I ] I I IBI I I 

I •I I I I I 
fj 

6 , 
8 

I ,. • U•l I 
_j I I Ul 

I 
I 

I I I I 
I I 1•1 

• I I I• 
I•IIII 

I 1•1 
1•1 I 

I I I 
I I I 

I 1•1 I I I I 

I I 1•1 I I -

Soldan saga: 
1 - Para biriktirmemiz i!,;ln en munasib 

va.s1ta. (murekkeb kelime>. 2 - Qekmck. 
geri verme. blr emir. 3 - Nakllye vasttala
rmdan birini l.dare eden. agzrmtzm suslc
rinden. 4 - Beldeler (ceml), bir millet.. 
5 - Parc;a. blr daha tekrar ederseniz ku
:sun otmesi i!;1n soylen1r. 6 - Qallm sata:t. 
7 - Kalburdan ge~:irmek, bir uzvumuz. 
8 - Slikunet, gline~ln dogu§u. 9 - Radyo
da konu~an adam. kavga. 10 - Birinci 
harfinden sonra bir en korsamz cerkek 
vaziyetine girl~ manasma bir emir olur, 
§U st~klarda c;ok llizumlu bir:sey, zarif. 
11 - Sabah vaktl. 

Yukartdan a§agiya: 
1 - Liizum gorilliirse (bir kellme. bir flil 

ve bir :sart edatmdan murekkebdir). 2 -
Ortak. bir mlllet. 3 - Bir hiikiimdar. bir:sey 
ilmemezlik. 4- Merdivende bulunur. 5 -
ir ltin tam zamam, kiitlbler (ceml). 6 -
eyfi ahnan vergi, bir emir. manevi mev-

udlyetlmiz. 7 - ikt ayagm arasmdakl 
esafe. alfabede bir harfin okunul}u. 8 -
ota, yemek yemek hissinl duyan. 9 - Is

Irab. duvar 1lam. 10 - Eski Roma irilpa
atorlarmdan, fazllet sahlbl. 11 - Bir 
mir, yiizlimiiziin blr kJ.Smi. 
Evvelki bulmacanm halledilmt, tekU 

SIVASTA 
Kamil Kitab ve Bas1mevi 

Her ~e~id kitab, kutasiye, fotog
raf levaz1m1 ve makincleri satihr. 

Cumhuriyet gazetesi ve diger 
gazete ve mecmualarm tevzl ye
ridir. 

KAPANI$1 
A~th$ KapantS 

1 tnt{iliz liras1 
100 Dolar 

6.10 6.10 
126.54 126.54 

100 Franstz frang1 3.42125 3.42125 
100 Liret 6.655 6.655 
100 lsvil;re frangJ 28.6275 28.6275 
100 Holanda 68.3725 68.3725 

florlni 
100 Rayhi$m&rk 50.7075 
100 Bel-:ika frang1 21.3850 
100 DrahmJ 1.115 
100 Leva 1.505 
100 Cekoslovak 4.3150 

kronu 

50.7075 
21.3850 
1.115 
1.505 

4.3150 

100 Pezeta 6.10 6.10 
lOll Zloti 23.5~25 23.5525 
100 Pen2o 24.8675 24.8975 
100 Ley 0.91 0.91 
100 Dinar 2.8375 2.8375 
100 Yen 35.6125 35.6125 
lOD lsve~ kronu 31.45125 31.45125 
100 Ruble 23.58 23.58 

I 
ESHAM ve TARVILAT 

1932 % 5 Hazine 66.- 66.-
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SEBORiN 
Yi.i.ziiniizde ve cildinizde bulu -

nan her nevi sivilcelerden ve ba
§Imzdaki kabuk, kepek, k1zarh, 
k_a§mtldan, sac; dokiilmesinde::lni
zt kurtaracak yalmz (Seborin) dir. 
Bir tecriibe kafidir. Eczanelerden 
1srarla isteyiniz. 

Fenni sUnnet~i 

EMiN FiOAN 
Kabine : Be§ikta, 

Erip apart1man 
Tel : 44395, Ev Su• 

rullye istasyon yam 

IMiSAPART. 
'lf'1.lRJOI/ES,nt.. UJTiJI!Dl 

Her §apkaa, §a'Jka 
yapabilir. Fakat 

MOD GAM 
Atolyesinin §apkalarmdaki ' 

zevk ve incelik C§sizdir. 
Kanaat kesbetmekle yeni mo

dellerini goriiniiz. 

1 Sabhk ev 
5 oda ile kii~iik bir bah~eye ma

lik olup Rumelihisanmn gUzel 
manzarasma hakimdir. istenildigi 
takdirde e~yasile birlikte satllabi
lecektir. Rumelihisar Halimpa~a 

sokak No. 2 ye miiracaat. 

Satthk arsa 
Cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko§e

b~t 9X17 eb'admdadrr. 
Sultanahmed Kabasakal MUmtazbey 

aparttman No. 1 e miiracaat. 

~~~~y~l~ik~t ~~~~~IJDr] 
Belediye intihab Defterleri 

Bugiin Asildi 
istanbul Vali ve Belediye Reisliginden : 

1 ilkte§rin 938 de ba~hyacak olan istanbul Umumi Meclisi azahg1 in. 
tihab1 i~in 1580 say1ll Beled.iye kanununun 34 iincii maddesine tevfikan aza 
intihabma rey vermege hakk1 olan ve aza intihab olunmaga salahiy~ti bu
lunadarm soy adlan esas1 iizerine alfabe SIJ;asma gore tanzim edilmi§ 
olan defterleri bu giin biitiin kazalanm1zda kaymakamhk ve nahiye bina
larile mi.i.nasip mahallere as1lm1~trr. 

Dcfterlcr 8 eyliH 938 den itibarcn 14 eylul 938 saat on sekize kadar ta
til gunleri haric; olmak Uzere alb giin miiddetle as1h kalacaktlr. 

Bu defterlerde yaz1h olup olm1yanlarm 14 eylul 938 ~ar§amba giinU 
saat on sekize kadar kaymakamhklarda miite~ekkil intihab Enciimenlerine 
itiraz haklan vard1r. Enciimenler bu tarihten sonra itiraz kabul edemiye-
ceklerdir. ~ ' , a ~ 

Keyfiyet ilan olunur. c B. > ( 6228) 

Her ev kad1n1n1n yavrusu, &fli ve kendisi i~in gelen mevsimde yapacag1 yUn 1,1 

YOn OrgU modellerile bugUn ~1kt1 
K1z ve erkek ctO'-Uk siietleri, jileleri, kazaklan, bluzlan, ceket ve pantalonlar1 - Kad10 tayyOrleri • 6gleden 
bluz ve roblan- <;ocuk talnm ve h1rkalarmm patron ~emalar1, yapdi§ tarzlar1- En yeni Orgii ve son moda 

- Biitiiu igne hesablarile -
4 renkli bir kap i~inde, 36 biiyiik sahife - Y aln1z 25 kuru~. 

TUrkiye yay1mevi, istanbul Ankara cad. 36 

On binlerce ki,i 
memnuniyetle 

MAZON kullanr 
yor ve tavaiye 

ediyorlar. 

Kab1zhg1 
HAZMI 

diizeltir. MlDE ve 
BARSAKlar1 bo
,albr. Viicude fe-

1 rahhk verir. HA
ZIMSIZLIK ve 

• EK~tLIGI giderir. 
Ahnmas1 gayet 

latiftir. 

MAZO 
ME.YVAT'U'ZU 

Dr. IRFAN KA YRA 
Rontgen miitehass•s• 
TUrbe, Bozkurd krrathanesi kar~J.Sm

da eski Klod Fare~: soka1t No. 8 - 10. 
Oltleden sonra 3 ten 7 ye kadar. ' 

istanbul Grupu Tapu Sicil 
Fen heyetimiz ic;in 1/100 bezi ve destekleri §e §emsiyesile Kiistav 

de fabrikas1 mamulatmdan 2236 No.h dort aded takeometr~in 
ve eksiltme kanununun 42 inei maddesinin ( C ) fJl.rrasma tevfikan 
eksiltme suretile mubayaas1 laz1m geldiginden 22 eyhll 938 per§embe 
saat 14 te Sultanahmedde Tapu Grup Sic.il MUdUrlUgi.ine mUracaat 
mas1 ilan olunur. _ .... __ 

Grip, 
nevralji, ku1khk ve biitiin agnlanntzt derhal kes 
.. - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. -

DARUSSAFAKA , , DENiZ GEZiNTisi· 
Her sene Turk Okutma Kurumu tarafmdal) tertib olunan Darii§§a 

deniz gezintisi b~ sene 18 eylulde Cmarc1ga yapilacaktir. Cmarc1k 

maranm incisi ve tabiatin giizelligini haiz bir yer ve bu tenezziihten 
kiki maksad da memlekete c;ok degerli vucudlar yeti~tiren bir irfan 
essesesine yard1m oldugu iGin tabiat gUzelligini ve hayn sevenlerin b 
i~tirak ed.eceklerine ~iiphe yoktur. Keyfiyet ilan olunur. , 

r- 10t~rlu~k~~:]ar- Ouyukdere BEYAZ PARKDA 
M U ALL A ye arkada§lan Kooser 

. · Sabaha kadar GREGOR idaresinde KIR BALOSU 
Ispanyol Dansozleri, Dans m\lsabakasi, Deniz eglenceleri. Tel. 32-43 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Istanbul §ubesinden: 
M'O'STEM!LATI :nosya ve Bor~lunun ismi ve ikametgah 

sened No.s1 adresi 
14/337 Beylerbeyi Havuzba~mda Jandarma 

kumandanhgmdan mUtekaid miralay 
Kamil e§i ve Servet klzl Hatice 
Lebibe. 

16/364 ErenkoyUnde tJ'skUdar cadd.esinde 
42/44 No.da mukim Mahmud klz1 olU 
Servet varisi oglu Zara inhisarlar 
MUdurii Seyid Mehmed Tarhan 

20/387 ErenkoyUnde 'O'skUdar caddesinde 42/ 
44 numarada mukim ve Zara lnhi
sarlar Miidiirii. Mehmed Cemal oglu 
Seyid Mehmed Tarhan. 

171499 Silenin Hac1kasxm mahallesinden Sal- · 
Cl ogullarmdan Ali oglu Muslihiddin. 

18/504 Silenin Cavu~ mahallesinden SUmer
neli Orner oglu olii Ahmed Reis ve· 
resesi. 

19/368 Beykoz Dereseki koyUnden Karakulak 
mahallesinde sakin Arab oglu 
Hakkt. 

23/809 Aksaray Moll.agiirani cadde kurbiinde 
Seydibey mahallesinde sakin Zaptiye 
Nezareti heyeti tefti~iye sivil polis 
t;avu~larmdan Hiiseyin oglu Avas 
koylii iskender. 

24/1019 Biiyiikhalkahdan Siileyman oglu Sa
lib veresesi. 

25/1123 Baktrkoy Cevizlik mahallesi !stasyon 
caddesind.e Ahmed oglu Mehllled 
~iilcrii. 

26/1124 Balarkoy ~eyizlik Haf1zc;Ikmazx Ha
Cl Mehmed oglu Salih veresesi. 

ipotekli ,gayrimenkuliin bulun-
dugu yer ve mevkii 

Bogazi~i, Beylerbeyi, Havu~ba~x 

Erenkoy Ic;erenkoy 'O'skUdar caddesi 

t,erenkoy Kay1&dag1 

Sile Hac1kas1m mahallesi Mahke
me soka~. 

'J> 

Sile Hacxkas1m mahallesi Mekteb 
sokak 

~i~e Sogi.id mahallesi Pmarba§l 

~ile <;avu~ m...ahallesi Mezarhkba!p 

Beykoz Dereseki K1r mevkiinde 

• ,. 

Bak.lrkoy A vas koyii 

BUyUkhalkah Ak~a tarla 

'J> Eski Kaldmm 

• Tavuk~u yolu 

Bak1rkoy Kartaltepe Karyeiistiinde 

Kapx numaras1 

12/20 
12/19 

Eski 36, 37 
'J> 17, 18 

Eski 14 

42 

19 

30 

5 

Eski 19 
miikerrer 

,. 

33 

13 

69 

45 

Yeni 75 

3, 4. 5 

Cinsi Miktan 

Arsa 3326 M2 
> 1261 M2 

Tarlanm 1/4 hissesi 24181 M2 

HUDUD VE 

Bir taraf1 Kamil Bey arazisi ve U~ tar~f1 tarik. 
raraflan Kamil Bey arazisi ve 18 harita No. arsa ve tarik. 

Taraflan KiikUrt Ali Pa§a veresesi ba~ ve tarik ve ism~il tarlast ve · 
me.d veresesinin tarlas1 Bakkal koyUnUn tarlasile Seyh Akifin ko§k 
tarlas1 ve Kozyatagma gidecek tarik ve Kay1§dag1 caddesile sahibi sene 
ko§k ve harab degirmen mahalli. 

Tarla 159658 M2 Sag tarafl Ba~1biiyiige giden yol sol tara£1 !mam Abdi vel'eselerine 
ara~i arka t~rafx Etem Pa§a vereselerine aid arazi ve ag1l mahalli c 

Bir k1t'a baht;enin 1/3 
hissesi 
Bir bab di1kkan 

Bahc;e 

Fevkani iki ve tahtani 
bir oday1 havi bir bab 
hane maabahc;e 
Tarla 

Bag yeri ve giirumu 

Maakahve diikkam bag 
ye,ri ve giirumu ve eb
niyesi 
Maabah~e bir ktt'a ~ah
hgm 12242/34560 hissesi 

> ,. 

Bag yeri ve giirumu 

Tarla 

Arsa 

31 M2 

57 M2 

69 M2 

22 M2 

460 M2 

919 M2 

1379 M2 

8137 M2 

16274 M2 

16274 M2 

11947 M2 

13735 M2 

7352 M2 

hes1 Kay1§dag1 caddesi. 

Sar~an sahibi s~ned kahvesi garben !nee yol §imalenAhmed 
~es1 ve cenuben mukadd,ema Ali bu gi.i.n Haydar bah~esi. 

S~g1 mukaddema Hac1 Haf1z Mehmed bu gun Rag1b solu 
kanlan arkas1 sahibi sened bah~esi ve cephesi tariki\~m. 
Sark~n sahibi sened hanesi garben !nee yol ve §imalen Hiiseyin Reis 
reses1 bah~esi ve cenuben Ali Reis bah~esi. 
Sag tarafx Tabak oglu Mustafa sol taran Alinin haneleri arkas1 
hanesi cephesi tarikiam. 

Sarkan Aydm oglu Mustafa ve §imalen sahibi sened Emin baglar1 ve g 
ben Araba yolu ve cenuben Mehmed tarlas1. 
Saxkan sahibi sened bag1 ve ta§hk ve garben Mustafa Reis bag1 ve §. 
len Siikrii cenuben Ahmed ve hissedan Hac1 Mustafa bah~esi. 

Sag tara£1 depoyu askeri bahc;esi sol taraf1 Sefika Molla ba~ arkas1 
hibi sened bag1 ve ta~hk eephesi tarikiam. 

Sag tarafx Haticeye aid ~ahhk arka tara£1 TUrk Hiiseyin vereselerine 
~ahhk bazan Kavak yolu ile elme kiitiigiinden dik a§agl sol tara.fl Ali 
hllg1 on tarau Clknk kuyuya giden tariki has. 
Sag tarah Ali ~ahhg1 arka taran yiizba§l Ahmed veresesi bazan Haz· 

Maliye ve bazan R1za kaptan ~ahhklan sol tarafl tepe bazan R1Za kapt 
ve bazan Kigork verescsi c;ahhg1 on taraf1 bazan Kigork veresesi ~al 
ve bazan Kavak yolu ve bazan Kocakestaneden dik a§agl Halide ~all 
ve C1knkkuyuya giden tariki has. 
Sag taraf1 :&::avak yolu arka taraf1 bazan Kavak yolu ve bazan Ali Fe 
c;ahbg1 ve dere ve sol tara£1 bazan dere bazan biiyUk kayalardan dik 
kan Bayra~ar oglu Hiiseyin ve bazan yiizba~1 Ahmed veresesine aid c;:ahh 
on tarafx Ali ,ahh,gl ve bazan dik a§a~ Cll{nkkuyuya giden tariki has. 
Sarkan Angleko tarlas1 garben Oto bagx §imalen Hiiseyin HUsnii tarl 
cenubcn Hiiseyin Hiisnii tarlas1. 
Sarkan Osto-y:go ba~ garben Boyac1 Dimitri tarlas1 §imalen izmiragd.e t 
las1 cenuben Istifani tarlalan ve bazan Mariko. 

Sarkan, garben, ~imalen, cenuben Halkah mektebi tarlalan. 

28949 M2 ~arkan Siileyman veresesi garben Abdi §imalen tarik cenuben T~c;:1ya 
Serkiz veresesi. 

41355 M2 Sarkan Kiic;Ukhalkah c;iftligi garben Kanara yolu §imalen tarik cenube 
Tavukc;u yolu. 

690 M2 Sarkan, garben, cenuben !stepan arsalan ~imalen tarikiam. 

Bor<;lanm vaaesinin ge«;mesine ve yapllan tebligata ragmen odemiyen e~hasm, hudud. ve vas1flan yukanda yazl11 Bankamxza birinci derece ve suada ipotekli gayrimenkulleri 3202 sayl11 kanuna tevfikan bir bu<tuk ay 
miiddetle ac;x.k arttmmya c;IkarllJTil$ ve ~artnctmeleri 8/9/938 tarihinde B ankamtz kapmna asxlmt&br. ihaleleri 25/10/938 tarihine tesadi.i.f eden sah g unii saat 14 te Bankam1zda yap1lacakhr Pey paras1 siiriilen peyin yii.zde 
yedi bu<;ugudur. Arthrma bed eli Bankam1z alacag1m kar~llamadtgi ve haddi lay1k goriilmcdigi takdirde en son arthranm taahhUdii baki kalm ak :;;artile arttuma on be~ gUn uzatllacak 11/11/938 tarihine tesadUf eden 
cuma ~UnU ayni saatte ihale olunacakbr. Kat'i ihaleyi yaphnp yaphrmamakta bankamxz muhtar oldugu gibi katil ihaleye kadar bor~lular borcl anm tamaen oderlerse muamele fesih ve iptal olunacak, mU~teri ise 
pey akc;esini geri almaktan ba!)ka hi~ bir surette hak iddiasmda bulun mxyacaktxr. Bankac..3.n ba!_lka ipotek sahibi alacakhlarla diger alakadarla rm bu gayri.menkul iizerindeki haklanm hususile faiz ve masrafa dair id
dialanm evrak1 miisbitclcrile birlikte 20 giin ic;inde BankamiZa bildirmeleri aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmadlkt,;a sat~ bedclinin payla~masmdan haric kalacaklan ve daha fazla malumat almak istiyen-
lerin BankamlZln Zirai ikrazat Servisine miiracaatleri ilan olunurJ ( 6197) 



Halag 
kabul 

Meclisi anagasagz Hariciye V ekili lzmirde 
beyanatta bulundu elti, kabine kuruldu 

I · Tevfik 
[Bastaratl 1 tnct sahttedel I Akgoliin kurutulmas1 i~in hamlana':ak 

Tiirkiin Ulu $eline tazim projenin bir an once meclise tevdi edil -
Uzun siiren miicadelelerimizden sonra mesini istiyen takrirleri tasvib eylemi§lir. 

lisi ic;timamda milli varhgmm tecellisini 
temin eden tarihl ve siyasi mukadderah· 
mn koruyucusu olan Ti.irkiye Cumhuriye
ti hiikt.metine sonsuz minnet ve §iikran • 
lanm arza beni memur ettiklerini saygt • 
lanmla arzed_erim. 

miyenin kararina baglidu. -Cinai cUrmli 
-me§hud bundan miistesnadu- ancak bu 
takdirde makamt aidi meclisi derhal ha-

Rii,tii Aras, Cenevrede 
i~timalarJ ve beynelmilel vaziyeti 

yapdacak 
izah etti 

<Ba$taratl 1 tnct sahtfede> nm i~inde Tuna dan Hind hududlarma 
kadar fas1las1z devam eden yliz milyon 
dan fazla dost kiitlesi ortasmda bir sulh 
ve ilerleme adas1 halindedir. 

avu§tugumuz istiklal sayesinde huzur M aa,lar berdar etmekle mi.ikelleftir. Bir meb'u 
e refaha eri§mek mev·ud olmakla hera - Masraf kanununa bagh cetvellere go-

• diim. Limam dolduran vapurlar adet -sun intihabmdan evvel veya sonra aley-
hine sadir olmu§ cezai bir hlikmlin infazt, lerile dalgakuanlan ytkarak bizim l§e aber memleketimizin her sahada ve kisa re, Millet Meclisi reisine 400, iki reis 

amanda kalkmabilmesini temin ic;in ba- muavinine iic;er yiiz, geri kalan meb'us -
a verilen vazifenin nekadar gli~ ve mcs- lara yiizer, Hatay devlet reisine maa§ o
liyetli oldugunu takdir buyurursunuz. larak 1 000, riyaset masraft olarak 500, 
anla, ba§la bagh oldugumuz Ulu ~cfi- riyaset hususi kalem miidiirli i~in 150, 
iz Atatiirklin nur ve iman sa<;an ilham Ba§vekil ic;in 400, dart vekil 1~m li~er 

H ataq Millet M eclisi reisi 
Abdiil~ani Tiirkmen 

H ataq millet meclisi reisli~ine 
Hatay millet meclisinin Tiirkiye Cum

huriyeti hi.ikumetine candan baghltgm1 
bildireren telgrafmizt sevincle aldtm. 

meb'usJuk muddetinin hitamma talik o- ba§JamamiZI bekJemeden Jimant geni§!e • 
lunur. Meb'usluk mi.iddeti esnasmda mu· tecege benziyen bir manzara yapiyorlar. Silahlarzn tahdidi 

Di.in ak§am ktymetli arkada•tm Bele-
ruru zaman cereyan etmez. diye Reisi Dr. Behcetin fuar kazinosun- Silahlan umumi bir anla§ma ile ten 

Madde I 0 - Tatil esnasmda Hatay kis ve tahdid i~in her §eyden evvel silah 
devlet reisi veya millet meclisi reisi li.1 • da verdigi davette bulundum. <_;ah~kan ihtiyacm1 azaltmaltdtr. Bliylik Harbin ne 
zum gorlirse meclisi ic;timaa davet edebi- ve kibar Valinizle, muktedir ve nazik kadar mesele hallettigini bilmem, fakat serleri, Tlirkiin ruhunda mevcud olan yiiz, mi.iste§arlar i<;in de iki§er yiiz lira 

zim ve fedakarhk, bize biiti.in bu gi.i<; - maa~ tahsis ed.ilmektedir. Meclisinizin Hatay i~in hliyiik ba§a -
nlara ula§masmt ve Hatay halkmtn bu. 
yiik ikbal ve refaha kavu§mast hakkmda
ki cumhuriyet hlikumetinin samimi te • 
menniyatmt kendi kalbi tebrikleri"lle bir
likte sunanm . 

I. M'll I' · · · d d Kumandan vekili General ile lzmirimize u. 1 et mec ISl I<;hmai sene e ort ay· tevlid ettigi meselelerin sulh yolile halli 
dan dun olamaz. dair hayli konu§mak fmahm buldum. 0- c;aresi bulunmakladtr ki harbin onli ah iikleri yenmek kudretini bah§edecektir. Ratay bayrag1 ~ekildi 

Siirekli alki§lar» _ . Antakya 7 (a.a.) - Anadolu Ajan· 
Ben ve arkada~lanm bu Imanla hare - smm hususi muhabiri bi!diriyor: 

et ettik~e yliksek itimadmtza da glivene- H t M'Il t M 1' · t f d d" . 1 .... . . a ay 1 e ec lSI ara m an un 
1 pecegtm1z1 umanm.h . K siirekli alkt~lar arasmda ittifakla kabulii- Basvekil Celcil Ba1.1ar rogramtmtzm ru u ve esast, ema • .. .. k b H t d 1 · · T f 
· .. · b" .. · b I kl b nu mutea 1 a ay ev et re151 ay ur 
zm reJlmi ve utun 1ca ah o ma a e· S"k d T" k' hh 
b 

.. . o men yanm a ur tye mura as1 
a er musaademzle bazt klSlmlanm tek - C d A kalxn Tu"rk"1 b k 1 d ... . eva c;I , ye a~ on so osu 
r e ecegim. . F ethi Denli, Ba&vekil, Vekiller. meclis 
H~tay hakkmda beynelmtlel taahhlid- azalan ve biitiin davetliler Q!dugu halde 

ere nayet etme~ ve bunlann tamamen ta- meclis binasmm tarasasma ~Jkarak meclis 

Antakya 7 (a.a.) - Hatay Millet 
Meclisi reisi Abdiilgani Tiirkmen Suri
ye ve Liibnan meclisleri reisl~rine b~rer 
telgraf gondermi~tir. Bu iki telgrafm 
meali birdir ve ~udur: 

Madde 11 - Meclis mlizakeratt ale- rada sevgili hem§erilerimle kar~t kar§tya nabilir. Milletler arasmda emniyet ~oga· 
nidir. Ve harfiyen ne§rolunur. Fa kat da· bulundum. Adeta miintehiblerimin biiyiik hr ve diger taraftan biitiin devletlerin 
hili nizamnamede mlinderic; §eraite tev • bir kiitlesi ic;inde oldugumu anhyordum. biiyiik azim ve faaliyetle giri§tikleri si 
fikan meclis hafi celseler dahi akdedebi- Fuann gece manzarasi hakikaten p~n lahlanma rekabeti bir miiddet sonra ara· 
lir. Hafi celseler miizakeratmm ne§n masallanm hatulattyor, dersem mubala- daki kuvvet miisbetelerini sabit bir ha.ie 
meclisin kararma baghdtr. ga etmi~ olmam, o kadar glizel, o kadar getirir. 0 vakit belki silahlanma ihtiya· 

F aStl ii~ • icra kuvveti rengindi. Herkesin, fuann bol Ziyalan ct yanmda silahlan hep birlikte azalbna 
Madde 12 - icra kuvveti Hatay hal· ic;inde sac;tlgt §etaret elle tutulabilecek bir ve tahdid etme ihtiyaci ba§gosterebilit. 

k1 namma Hatay devlet reisile bir icra halde idi. Bunlarm beni ne kadar sevin • Boyle bir neticeye vanlmadan evvel si 
meclisi tarafmdan k~llamhr. dirdigini tahmin edebilirsiniz. Giizel iz- lahlann azalttlmasmdan bahsetmek mf 

akkukunu temme ~ah§mak. binaS1 oniine toplanmi§ olan halkm hu -
Dahili emniyet ve hqkuk zurunda Hatay bayragim top ve mlZika 

umdeleri sesleri arasmda merasimle ~ekmi~tir. 
Dahill emniyetimizin zaruri ktldtgt Yeni Hatay bayragi, al zemin iizeri-

illt inz1bat te§kilatmt kurmak, mesain+ ne aY ve ytldtzdan mlirekkebdir. Tiirk 
in temel ta§Idir. bayragmdan farkt, ytldlZln ortasmm do

Irk ve mezheb fark1 gozetmeksizin bu· lu olmay1p zemin renginde bulunmas1 -
'n vatanda§larm miisavi hukuka malik dir. 
lduklan ve kanun nazarmda ayni mua· Kahraman orilumuza selam! 
eleye tabi olacaklan umdelerimizin ha§• Bayrak merasimini miiteak1b Hatay 
casim te§kil etmektedir. Millet Meclisi, Miistakil Hatay bayragx-

Diger mevzular nm ilk defa meclis binasma c;ekili~i mli -
Kom§U devletlerle iyi mlinasebetl~r te· nasebetile, kahraman Turk ordusuna 

s ve idame etmek en bi.iyiik arzumuz - Hatay Millet Meclisinin selam ve mu • 
habbetlerinin iblag edilmesini istiyen bir r. 

fkttsadi vaziyetimizin korunmasi ve in
~afl i~in devletlerle ticari anla§falat 
Pmakta, milli sanayi ve mahsulat1mtzt 
rnaye etmekte ve bunun ic;in muktazi 
dbirleri almakta gecikmiyecegiz. 
S1hhi durumun fenni ve medeni vasi· 

larla 1slahma ~ah§arak niifusumuzu ~o
ltmak, §ehirleri, koyleri imar ctmek, 
pacagtmiz i§lerin ba§hcalanndandtr. 
l~timai hayatJmtzm inktlabcthk ruhu • 
uygun olarak siiratle ilerlemesine ve 

nun icin kiiltiir i§lerinde beyne1milel 
hhiidler dairesinde milli terbiye ve 

hsil esaslan dahilinde en miitekamil 
ulleri kabul ve tatbika ~ah§acagtz. 
Adliye te§kilatmi medeni memleket -
in hak ve adalet mefhumlanna tama· 
n uygun bir hale getirecegiz. Her sa
da ~ah~an i~c;i ve amelenin hukukunu 
ruyacak tedbirler ittihaz etmegi vazi • 
erimiz arasmda sa}'lyoruz. 
MUtevazin bir biitc;e ile Meclise gele· 
mek, az masraf ve c;:ok i~. miistahsille· 
Yardtm, miikelleflerin gelirlerini c;o • 

ltmak, tekalif hususunda fena usuller· 
n uzakla$mak, mali dii~iincelerimize a
ag1m1z tedbirlere esas olacakhr. 
Ziraatin fenni vas1talarla inki~afma 
Yret ~derek en ehemmiyetli servet 
mbalanmtzm toprak ve toprak altm· 
ki madenlerimiz olduil;unu daima goz
i.inde bulunduracagtz. 
Ticaretin muhtelif sahalari himayeyc 
azhar olacagi gibi transit i§leri de na -
n dikkate ahnacaktn. 
T abiatin glizelliklerini esirgemedigi 
vgili yurdumuzu bir seyyah iilkesi ha
e gtirmek, eski eserleri meydana c;1 -
rmak ba~hca i~lerimizden olacakttr. 
Mevcud yollarm iyi muhafazast, yeni 

ollan yapmak suretile ~ehirlerle koyler 
asmda kolay muvasala temin etmek, 
kenderun Iimamm Akdeniz limanlan 
asmda hakkt olan ehemmiyetine eri~tir
ege c;ah~mak, memlekete zirai baklm
n binlerce hektar arazi ve sthht bak1m-
n yiizbinlerce insan kazandiracak olan 
takhklarm kurutulmast i~lerini on saf-
tutmak esash bir umdemizdir. 
Bugi.in, bu yeni ~erait i\inde istiklali
kavu~mu~ olarak refah yoluna ilk a· 

ll1tnt atarken hi.ill:umetimiz, arkad<l 
Ian tozlu, dumanb, bulutlu devreyi ta
amen aklmdan bile silerek, gaflete k<'-
an, $a~kmltk ic;inde Hatay vatammn 
nafiini unutanlann hareketini mazin:n 
r1 altmda btrakmt$ttr. 
Saym meb'uslar, i~te bu ktsa ifade -
le arzetti~im prop(ram, yiiksek mecli
izin itimadma mazhar olursa, gem~ 

l vasta tatbik edilecektir.» 
ayrak, hiikiimet lefkilatz ve al 

kanunlar1 kabul edildi 
Antakya 7 - Anadolu Ajansmm hu
st muhabiri bildiriyor: 
1-Iatay Millet Meclisinin diinkli top -

Pt1s1nda Hatay devleti anayasasmm ka
Hu ve hi.ikumet beyannamesinin okun -
~smx mliteaktb meclis, bayrak kanunile 
ra makamlannm te*kilat ve vazifeleri 
: masraf kanunlanm ittifakla kabul 
rni§ ve hiikumetin meclise bir umumt af 
lnunile Olmukta sxtma rnemba1 olan 

takriri slirekli alkx§lar arasmda ittifakla 
tasvib eylemi~tir. 

Atatiirke tazim telgralz 
Ankara 7 (a.a.) Reisicumhur 

Atatlirkle Hatay millet meclisi reisi Ab
diilgani Tiirkmen arasmda a§agtdaki tel
graflar teati edilmi§tir: 

Tiirkiqe Cumhuriqeti Bii1.1iik Sefi 
KEMAL ATATURKE 

Milll idealinin ilk tezahlirli olarak top· 
lanan Hatay millet meclisi, milli varh
gmm ve istikbalinin Biiylik Kurtanc1 ve 
koruyucusu Ulu Sefe meclisin ve temsil 
ettigi Hatay ha.Hunm ebedi minnet ve 
sonsuz baghhkianm bir kere daha arz 
ve lutfen kabuliinu istirham eder. 

H ala11 millet meclisi reisi 
Abdiil~ani Tiirkmen 

H alau millet medisi reisi 
B. Abdiilgani Tiirkmen · 

ANTAKYA 
Hatay millet meclisinin ve temsil ettigi 

Hatay halkmm hakkxmdaki glizel duy -
gulanm bildiren telgraftmzdan pek mii
tehassis oldum. Hatay millet meclisine 
ha§ladigi rnlihim vazifede muvaffakiyet
ler ve Hatay halkma yeni idare altmda 
saadetler dilerim. 

_ K. ATATURK 
A?~ara. ~ (a.a.) - Biiyiik Millet 

Mechs1 Reist Abdli!halik Renda ile Ha
tay millet meclisi reisi Abdiilgani Turk
men arasmda §U telgraflar teati olunmu§
tur: 

Tiirkiye Biiuiik Millet M eclisi 
Reisliiiine 

Hatay millet meclisi, memleketin mu
kadderattm eline almakla Hatayh yurd
da~larm minelkadim besledikleri ve iz -
hanndan hi<;bir vakit <;ekinmedikleri yiik
sek siyasl idea Ilerinin tahakkukuna ilk 
ad1mlanm atm1§ bulunuyorlar. 

Tiirk millet ve devletinin ve Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisinin Hatay hakkm
da gosterdigi candan alaka ve yiiksek fe
dakar!Jklan minnet ve ~i.ikranla yadeder 
ve Tiirkiyeye olan ebedi bagbbklanm, 
Tiirk milletine ve Tiirkiye Biiyiik Mil • 
let Meclisine iblagma lutfen tavassut bu
yurmamz1 ve hissiyah halisanemizin ka • 
bul buyurulmasml istirham eder. 

H atau millet meclisi reisi 
Abdiib~ani Tiirkmen 

H ataq mil!et medisi reisliiiine 
Hataym tahakkukunu otedenberi bek

ledigimiz siyasi idealine kavu§arak Ha -
tay millet meclisinin memleketinizin mu -
kadderahm ele alm1~ oldugunu teb§ir e
den telgrafmiZ! sevinde ald1m. Bu yiik
sek gayenin viicud bulmasmdan dolay1 
Biiyiik Millet Meclisinin de candan haz 
duyacagmdan emin olabilirsiniz. 

Mesajmtzt meclisimizin a<;th§mda mil
let vekillerine iblag edecegimi arz ve sa
mimi hislerimin ve temennilerimin kabu
li.inii rica ederim. 

Tiirkiqe Biiuiik Millet M eclisi Reisi 
Abdiilhalik Renda 

Ankara 7 (a.a.) - Ba§vekil CeJal 
Bayar ve Hatay millet meclisi reisi Ab
diilgani Tiirkmen a§agtdaki telgraflan 
teati etmi§lerdir: 

Tiirkiye Ciimhuriqcti hiikumeti 
Basvekiline 

istiklaline kav.u§an Hatay Millet Mec-

Hatay halkmm minelkadim besledigi 
ve izhanndan hic;bir vakit geri kalmadtg1 
istiklal arzu ve karanm teyid eden ma
lum mukarrerata binaen, bilatefrik cins 
ve mezheb biitiin Hatay yurdda~lannm, 
reylerile toplanan miistakil Hatay Mil • 
let Meclisi ilk ic;timamda, kom~u ve 
dost milletler meclisine hissiyatt dostane 
izhar ve bu milletler hakkmda besledigi 
halis temenniyat ve hissiyahm takdimle 
kesbi ~eref eder. 

H ata.L/ Millet M eclisi Reisi 
Abdiilgani Tiirkmen 

!skenderun 7 (a.a.) - Anadolu A
jans1mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Diin, biri Turk ve li<;ii yabanc1 olmak 
iizere 1skenderun limanma gelen vapur
lar, mlistakil Hatay devleti te~ekklil et -
mekle beraber heniiz bayrak kanunu ka
bul edilmemi§ oldugu i<;in hi~bir bayrak 
~ekmemi§lerdi. 

Ana yaaanin metni 
Ankara 7 (a.a.) - Anadolu Ajan

simn hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay millet meclisi dun ogleden ev· 

velki toplanhsmda Hataym ana yasa ka
nununu ittifakla kabul etmi§tir. Ana ya
samn metni §Udur: 

F a•rl bir - ••a. h.iikiimler 
Madde 1 - Hatay, dahili i§lerinde 

tam bir istiklali haiz Tiirk ekseriyetine 
miistenid ve cumhuriyet rejimile idare o
lunan ayn ve mlistakil bir varltk te§kil 
eden bir devlettir. 

Madde 2 - Hatay devletinin mer
kezi Antakyadtr. 

Madde 3 - Hataym biitiin vatan ~ 
da§lan kanun muvacehesinde mlisavi ve 
uk, dil, din fark1 gozetilmeksizin ayni 
medeni ve siyasi haklara sahib ve bila
istisna kanuna riayetle miikelleftirler, 

F asrl iki - te,rii kuvvet 
Madde 4 - T e§rii kuvvet Hatay 

halkx namma Hat.ty millet meclisi tara
fmdan kullamlu. Hatay millet meclisi 
haztrlanacak mahsus kanuna tevfikan dart 
senelik bir mliddet i<;in intihab edilir, kirk 
azahk tek bir heyettir. Ancak meclisin 
tatil zamanmdan sonra meclisin tasvibine 
arzedilmek ~artile hiikumet muvakkat 
kanun yapmak salahiyetini haizdir. 

Madde 5 - Kanunlar vaz't i~in ilk 
te~ebbiis Hatay millet meclisi azasma ve 
icra kuvvetine aiddir. Maamafih masraf~ 
lar ihtiyanm miistelzim olan, yahud ver· 
giler ihdasma, tadiline veya ipkasma mli· 
teallik bulunan kanunlar vaz'1 te§ebbiisii, 
yalmz icra kuvvetine aiddir. 

Madde 6 - Bir kanuna mlistenid ol· 
madikc;a hic;bir vergi ihdas veya tahsil 
olunam1yacag1 gibi bir istikraz da akdo· 
lunamaz. 1cra kuvveti her sene gelecek 
sene ic;in bir biit<;e kanunu projesile bir 
mall muvazene kanunu layihasi tesbit e
decektir. Meclis tarafmdan kabul ve tas
dik edilmemi§ olan hic;bir masraf sene i
c;inde yaptlmaz. Her senei maliyenin so
nunda o senenin kat'i hesablan bir ka -
nunla miite§ekkil bir heyet9e tetkik edil
dikten sonra meclise arzolu:wmr. 

Madde 7 - Kanuniar ve kararlar a
di ekseriyetle kabul ve ittihaz olunur. Ni
sabt ekseriyet meclisi te§kil eden azanm 
yar1Sld1r. 

Madde 8 - Meb'uslar Hatay millet 
meclisine iltihak ettiklerinde ~u §ekilde 
tahlif olunurlar: Vatan ve milletin saa
det ve selametine ve milletin bilakaydii-

rt hakimiyetine mugayir bir gaye takib 
etmiyecegime ve cumhuriyet esaslanna 
sa~akatten aynlm1yacag1ma namusum ii
zerme soz veririm. 

Madde 9 - Hic;bir meb'us millet 
meclisi dahilindeki rey ve miitaleasmm 
ve beyanatmm meclis haricinde irad ve 
izhanndan dolay1 mes'ul degildir. Ge
rek intihabmdan evvel ve gerek sonra 
aleyhine ciiriim isnad olunan bir meb'u· 
5Un mamunen isticvabt veya tevkifi ve 
Y<' '· .,d muhakemesinin icras1 heyeti umu· 

Madde 13 - Hatay devlet reisi, mil· mirimiz dinamik ve c;ah§kan ve muttastl boyle bir fikrin ya§adtgm1 gostermek i<;in 

I ilerliyen Tiirkiye halkmm ve bi.iyiik mil- faydas1 olmasa da amei1A _]eg"'I']d1"r. et meclisi tarafmdan be§ sene miiddetle 0 

intihab olunur. Devlet reisi intihabt aka- letimizin gene on safmda oldugunu gos • Herglin bir mii~ahede ile anhyorsunu~ 
binde meclis huzurunda §U suretle yemm teriyor. Miitemadi harblerin &~hgl yara- ki sulnun muhafazast i<;in harb zamanm 
eder: Devlet reisi stfatile mlistakil Ha- lar iyile§mi~. harabelerin iistiinde mamu • da zaferi behemehal kazanmak ic;in sarfe 
tay devletinin kanunlarma, cumhuriyet e- reler yiikseliyor. Bir taraftan Ege mede- dilmesi laztm gelen gayret ve fedakarhk 
saslanna riayet ve bunlan mi.idafaa, Ha- niyetinin mlihim bir §aheseri olein eski fz. lardan ve haiz olmas1 icab eden kuvvet 
tay vatanda§lannm saadetine sadikane ve mirin harabesini yeni medeniyetin tetkik ten daha az gayret ve kuvvet isteniyor 
biitlin kuvvetimle mesai sarfedecegime ve ve hayretle tema$a edebilmesi icin am- Dogru veya yan!I~. diinyanm yapdi~ 
Hatay halkmm emniyetine tevecclih ede- larca gozlerden onu saklam1§ olan toprak i<;inde bulundugumuz ~erait dairesinde 
cek her tehlikeyi kemali ~iddetle men, ve ta§ ortlilerinin kaldmlmakta. oldugunu boyle goriiniiyor. Vak'alarm vaki olmu 
Hataym ~an ve §erefini vikaye ve ilaya gordiim. olmak hakk1 $!:OZoni.inde tutulunca realis: 
ve deruhde ettigim vazifenin icabma nef- !yi bir tesadlif olarak fuarda diin ak- bir siyaset takib eden hiikumetlerin vak 
simi hasretmekten aynlm1yacagima namu- §am Odemi§ gecesi vard1. Gormesini c;ok alara goz yummasz gaflet olur. Derha 
sum lizerme soz vennm. d'w· b k h kY b k sev Igim zey e oyununu a 1 1 zey e - ~urasim memnuniyetle kaydetmeliyim k1 

Madde 14 - Devlet reisi, kanunen ler tarafmdan oynamrken doya doya A 
musarrah hudud dahilinde af hakktm is- seyrettim. tati.irkUn yijksek idaresi ve cumhuriyet 
timal eder, afft umumt ancak h1'r kanunl 1 . f h rejimi harici mlinasebetlerde Tiirkiyenin 
bahcolunur. a zm1r uarl akikaten bliyUk bir eser • dahilt inki~afmda oldugu gibi memleke 

y dir. Seyahatlerimde benim gorebildikle - timizi her devletle kar~Ilikh saygi ve sev 
Madde 15 - Ha:tay millet meclisin- rime nazaran cografya itibarile memle -

ce kabul edilen kanunlarm hepsi devlet ketimizin kain oldugu §arki Avrupa ve gi esasmda miinasebet ve temasta hulun 
reisi tarafmdan isdar olunur ve hi<;bir ka- garbi Asyada emsali miiteaddid olmasa durmaktadlr. Cok dinamik olan Kema 
nun 1sdarmdan evvel mer'iyete ge~emez. gerektir. list rejimi Tiirkiyeyi beynelmilel diinya 
Hatay millet meclt'st' taraftndan kabul da bir sulh ve nizam amili ve ahenk un Cenevrede yaprlacak temaslar B 
olunan bir kanunun isdanm Hatay devlet suru yapmz~hr. u herkese g1pta il 

Bu ak§am geldigwim vapurla doniiyo - h d k .. 1 reisi bu kabul tarihinden itibaren bir ay am e ece guze vaziyetimizin mat 
rum. Bu aym 8 veya 9 unda Cenevreye lub l 'd · .. d zarfmda talik ve o kanunun arzm1 faydah · 0 an 1 ames1 mutema i bir dik 

gordugu mulahazalanle beraber yeniden rar~k~te ~ecb~r. o}dutum ic;in daha faz• kat Ve teyakkuzu fas1Jas1z faa}iyet V'! 

tetkik olunmasim meclisten istiyebilir. . a. da maka va tl~ .
1
yo ~~r .. ~n~dak db~ ki§ 1'gayreti istilzam etmektedir. Ha11nlll.l 

Yeniden miizakerat ancak iade tarihin- I~m e te rar ge eiJI eceglml umJ e IYO • zm kudret ve c;:ah~masi bu vazi • 
den bir ay sonra vukubulabilir. Devlet rum. Y~t~ her sur.etle liyakati temin ettigi 
reisi kanunu bu ikinci mlizakere esnasm- Cenevrede toplanacak olan Cemiyeti g1b1 cumhunyet hiikumetinin bu vadide-
d k b 1 d'l k d Akvam Asamblesinde Tiirkiyeyi temsil k' · · d h k a a u e 1 ece surette aynen IS ara I Itmasm an er esin emin ve bu itibar-
mecburdur. etmekle beraber bu toplanh mlinasebetile ]~ mlisterih oldugunu tahmin etmek iste· 

Mad de 1 6 _ Hatay devlet reisi ic oraya gel en Hariciye N amlarile gorii - nm. 
- §ecegim. Balkan Antanh ve Saadabat K ! ra rneclisinin reyi i.izerine millet meclisint k tymetli zmir halkile ~u kxsa ikame-

f h b onseyi ic;timalanna i§tirak edecegim. · f d k es ede ilir. Boyle bir halde yeni inti - hm zar m a i temaslanmm bana verdig~i 
h bl b.) 'h I Hatayda vaziyet d b d B a an 1 at rna icra ettirmege mecbur· uygu u ur. u, vazife ba§mda olanla-
d Hatayi soruyorsunuz, hergiin haberle-

ur. rini ajansta gordiiglinliz gibi, Hatay istik- ra ~ok miikafat ve gurur verici mli§ahe~ 
Madde 17 - Millet meclisine kar§t Jalinin bir te.trteli saydan millet meclisine denin ayni zamanda bize mes'uliyetimi~ 

mes'ul bir icra meclisi te§kil olunur. Bu k K 1 zin nekadar agwu oldug"'unu ihtar ett1'g"'1"ne aVU§tU. 1ymet i bir arkada§tmlz orada 
meclis bir rei~le serecegi en rok dort aza- d I de ~iiphe etmezsiniz. 

"Y "Y ev et reisi oldu. Hataym tamamiyetinin 
dan ibarettir. lcra meclisi reisi Hatay k"t.:.l' 1 T k Surz'ye 1'le yapzlacak 1·y1• an 1 o an iir iye - F ransantn orad a 
devlet reisi tarafmdan se~ilir. · ·k· · T k F k kom,uluk muahedest· mesax te§n mm ve lir - ranstz as er-

Madde 18 - !era kuvvetlerinin te 1 · · H • enmn atayda vlicudiiniin Hatay i~in Eylul ba§ma talik edilmi~ olan Tiir _ 
~ekkul suretleri ve vazife ve mes'uliyet- nekadar faydah oldugu filen goriildii. A- kiye - Suriye ve Hatay hududu iyi kom-
leri aynca bir kanunla tesbit olunur. · T·· k k · · · k 11 ] 1 say1§, ur e senyehmn e a iyet er e a- §uluk muahedesinin tecdidi miizakeresi 

F asrl dart • adli kuvvet hengi ba§ka memleketler irin gtpta edile- f b ld f ' .. stan u a son de a gorii~tUgiim F rans&z 
Madde 19 - Adli kuvvet kanunen cek hale geldi. ~imdi orada artik yapila- buyiik elc;isile aramtzda anla§tlarak bi • 

miite§ekkil mahkemeler tarafmdan Ha - cak i§ bu vaziyetin tesbiti ve mlistakil rincite~rin ba~ma talik edilmi~tir. Anka • 
tay halb namma icra olunur. Azast Ha- Hatay idaresinin, Hatay halkmm en rada son. defa imza edilen Tiirk- Franm: 
tay devlet reisi tarafmdan mansub bir mes'ud bir hayata ula§hnlmast i~in tabii 
yi.iksek mahkeme bulunur. Bu aza mu • olan faaliyetinin tcmin ve teshilidir. muahedesile heni.iz mer'i olan iyi kom§u~ 
ayyen ahval ve surette ancak Hatay dev- Beynelmilel vaziyet luk muahcdesi yeni hir miiddetle temdid 
let reisi tarafmdan yliksek mahkemenin ArsJUlusal vaziyete gelince tarife bil- edilmi~ oldugu cihetle bu arzettigim te -
diger hakimlerinin reyi ahndiktan sonra mem liizum var mx? Eski diinyanm U • hirden hudud miinasebatmm mustarib 
azlolunabilir. zak~arkmda ve en garbmda harb hali, olmamast laztm gelir. Su kay1dla ki bu 

Madde 20 - Yi.iksek mahkeme Ha- adt soylenmeden devam etmektedir. A- mer'i ahkima her iki taraf da tamamile 
taym biitiin mahkemelerinin kararlanna janslar hergiin bu muharebelerin binbir riayet etmelidir. Bu kayda i§aretten 
kar~t yeniden tetkik hak ve salahiyetile fecayiini bize naklediyorlar. Avrupa ortas1 maksadim taraftmtzdan her vakit \-Ok ri
kanunun kendisine tefyiz eyledigi diger icin i~in kaynamasmda devam ediyor. E- ayet edilen bu ahkama zaman zaman Su· 
vazifeleri de ifa eder. icra meclisi yiik - ger bu hale sulh denirse, bu suretle l'Ul _ riye tarafmdan ayni taassubla riayetin 
sek mahkeme ile diger mahkemelerin ka- hun hayli devam edecegini yani yer yer goriilmedigi ve hatta hazen aksinin me~-
rar ve I'la"mlartnt t'nfaz ettirmekle mu"kel- h b l · A b' f l"k · k hud ld w · · d' P · h"k" ·1 mu are e erm umumt tr e a ete m 1- o ugu I<;tn Ir. ans u umeh e a-
leftir. Adli kuvvetin kararlan ba§ka hi~- lab etmeden seyrini takib edecegini ka· ramizda yeniden teesslisiinli memnuni • 
bir kuvvet tarafmdan tetkik veya tadil b 1 t k .. k" d" B 1 b be 1 k 1 d u e me mum un ur. unun a era r yet e ar*t a tg1m1z iyi mlinasebetlerin 
olunamaz. ~unu itiraf etmeliyim ki, medeniyet diin- Suriye idaresi hakkmda bu husustaki ~i-

Madde 21 - Yliksck mahkeme 1'le d b .. d I' k .. "] · kA 1 ~ ya~m a u yuz en zeva I ya m goru mt- ayet erimize tekrar meydan buakm1ya -
diger mahkcmeler kanunlanmn ana yasa- yen bir endi~ ve bu endi§Cnin tevlid etti- ca~1m i.irnid ederim.» 
ya uygun olup olmad1gmm tetkikine sala- !!i huzursuzluk hiilciimfermadtr. , M 
hiyetli degildir. Tunadan Hind hududuna kadar 
F asrl be1 - miitelerrik hiikiimler 100 milyonlult Jo•t kiitleai Kocam 

Madde 22 - Hatay vatanda§larmm Atatiirk Tiirkiyesi ise boyle bir ciha- Nak.eden : Hamdi Varoglu 
ecnebi memleketlere seyahati ic;in bir Ha- ~- --~~~=~=~~~~!!!'-~~-- Gazetemi:r.de tefrika edilen bu ro· 
tay pasaportu ihdas olunacakhr. Erginlik cemiyetine meclis tarafmdan te· man Suhulet klituphanesi tarafm-

Madde 23 - Hataym nizam ve a- §ekkiir edilmesine dair olan bir takriri it- dan kitab halinde ne~redildL 
sayi§inin muhafazasm1 temin i~in 1,500 tifakla kabul etmi§tir. ~imdiye kadar mec- Fiah 25 kul'U$tur. 
ki§iyi tecaviiz etmiyecek polis ve jandar- lis reisile Hatay reisinin intihabt, hiiku • -;:::::::::::::~ 
rna kuvvetleri te§kil olunacakhr. mete itimad olunmas1 ve ana yasanm ka- ~ 

Madde 24 - Bu kanun necri tarihin- b }" 'b' h' ] ] d d h"I -s u u gi 1 en rnii !m mese e er e a 1 
den muteberdir. oldugu halde tekmil kararlarm mecliste 

Madde 25 - Bu kanunun hiikiimle- b" ] utlin unsur ara mensub meb'uslar tara-
rini icra meclisi yerine getirir. fmdan ittifakl~ verilmi§ olmas1, yerli ve 

Milli mecli1te vicdan Ve yabanct biitiin mahfillerde ~ok mlisaid 
likir birliii bir tesir hast! etmi§tir. Daha dUn denile-

Antakya 7 (a.a.) - Anadolu Ajan· cek kadar yakm bir ihtiliif ve ~uri§ mem-
stmn husu_!i muhabiri bildiriyor: bat manzarasi arzeden Hataydaki bu bir-

Hatay millet meclisi dlinkU toplanti- Iik yeni rejimin tam muvaffakiyeti i~in 
smda iki sene evvel te§ekkiil ederek Ha- en kuvvetli bir zaman olarak telakki edil
taym istiklalinde biiylik hizmeti ge~en mektedir. 

Daire 
Gedikpa§ada, T ephir

hane kar§Istnda 20 nu
marada hir daire kira· 
hkbr. Ha vagazi, terkos 
ve elektrik tesisab mev· 
cuddur. 



CA • KOLONYASI 
Cigerleri zay1t ve sinirleri bozuk olanlarm kalbine ferahhk verir ve gonliinii a~ar. Ada ~amlanmn Iatif ve s1hhi kokulart VENUS ~am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu : N U R E D D I N, E VLIY A ZADE ISTANBUL 
Bu ak~am me~hur san'atkar 

Bayan MUALLA. ve arkada~lan taraf1ndan 
Bayan A Y T E N idaesindeki 

Cadde Bostan• Gazinosunda 
Fevk alade bir KONSER verllecekt ir. Aynca "Nevyorkun Broad 
Cayting Kumpany'nin me§bur Macar PAL NEMES orkestras1 

en mukemmel repertuvaram ~alacakhr. 

P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden : 
Etimes'uddaki Radyodifi.izyon istasyonuna yi.iz elli lira ucretle ve mu

sabaka ile bir atolye ~efi almacaktrr. 
Bu §efin tes_viyeciligi, tornacthgt ve soguk c!.emir i§~iligi ~ok iyi ol

mahdtr. 
Taliblerin 20 eylule kadar istanbulda P . T. T . MUdi.irliigUne, Ankarada 

dogruca Umumi Miidiirliige mUracaatleri ilan olunur. ( 6203) 

Eskisehir Vila yeti 

Daimi 
' 

Enciimeninden : 
1 - idarei Hususiyeye bagh devairin ihtiyac1 olan 300 ton Somikok 

komUrU 6/9/938 tarihinden itibaren 26/9/938 tarihine musadif pazartesi 
saat 15 e kadar kapah zar.f usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - ihale bu tarihte makam1 vilayette tqplanacak Daimi EncUmen 
tarafmdan yap1lacakbr. Teklif mektublarmm ihale saatinden laakal bir 
saat evvel verilmesi laztmdtr. 

3 - Teminah muvakate 630 lirad1r. ~artnameyi gormek istiyenlerin 
EncUmen kalemine mi.iracaat etmeleri laz1md1r. ( 6123) 

TUrk Antrasiti' ni 
almak istiyenlerin Taksimde, Cumhuriyet Mayda· 

n1nda lzzet Gazlnosu alt1nda 15 numarah Ali 
Kadri Antt Yaz1hanesine mUracaatlara menfaat-

leri iktizas1ndand1r. Telefon : 36 • 65 

............ - V ekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
Tiirkiyede yangm, nakliyat, hayat ve kaza sigorta i~lerile me§gul ol

iizere kanuni hUki.imler dairesinde tescil edilerek bugi.in faaliyet 
linde bulunan Anadolu Anonim TUrk Sigorta ~irketi bu kere mi.iracaatle 

Acentahgma :?irket namma yangm, nakliyat, hayat ve kaza si
i~lerile me§gul olmak ve bu ~lerden dogacak davalarda biitlin mah

mUddei, mUddeaaleyh ve ii~lincU §ah1s stfatlarile haz1r bulun
iizere TUrkiye i~ Bankas1 Anonim ~irketi Beyoglu ~ubesini t ayin ey

digini bildirmi~tir. 

Keyfiyet sigorta ~irketlerinin tefti~ ve rnurakabesi hakkmdaki 25 ha-
1927 tarihli kanun hUklimlerine rnuvaf1k gorUlmU§ olmakla ilan 

P. T. T. Miidiirliigiinden : 
1 - 2 numarah deniz posta motorUnUn fenni ve idari §artnamesi da

de tamiri a<;1k eksiltmiye konmu§tur. 
2 - Muhammen bedel 1700 lira, muvakkat teminat 127,5 lira. 
3 - Eksiltme 23/9/938 cuma gi.inii saat 13 te BUyi.ikpostane birinci 

tta mute§ekkil Posta Telgra£ Telefon Ahm Sabm Komisyf.>nunda yap1-

4 - Taliblerin idari ve fenni §artname:vi gormek ve muvakkat te
lanm yabrrnak Uzere ~ah§ma gi.inlerinde MUdi.irliik idari kalemine, 

giin ve saatinde de 938 yllma aid Ticaret Odp.st ve d.eniz Ticareti 
rlUgUnden alacaklan ehliyet vesikalarile ve teminat makbuzlarile 

mUracaatleri. ( 6206 ) 

.... Daktilo Aran1yor -~ 
Turk~e, Almanca, FransiZca lisanlannda dikte edilecek bir yaz1y1 

ve yanh§SlZ yazmaga muktedir ayn ayn i.i<; daktilo almacakhr. 
posta kutusu 1188 No. mektubla mUrg.caat edilmesi. 

T. Umumi Miidiirliigiinden : 
Ankara racl.yosu i~in mi.isabaka ile birka~ spiker almacakhr. Taliblerin 
emehal yUksek tahsil gormii§ olmalan ve en az yabanc1 bir dil, « fran

ingilizce veya almanca" bilmeleri me!?ruttur. 
Telaffuzlan di.izgi.in ve sesleri mikrofona mi.i:said olmak ta laztmd1r. 
Verilecek Ucret taliblerin ehliyet ve muvaffakiyeti derecesine gore 

edilecektir. 
Talib olanlarm 20 eylUl 938 tarihine kada_r Ankarada P. T. T. Umumi 

rli.igi.ine miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 6204 ) 

ENiZBANK 

icra Memurlugundan: 
Bir borcdan Cillayi mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar verilen 

mevki, miktar ve klymeti muhammeneleri yazth tarlalar 8/10/ 
tarihine musadif cumartesi gi.inii saat 10 da k1ymeti muhammenele

yUzde yetmi~ be~i derecesinde ahc1 bulundugu takdirde ihaleleri 
ktlmacag1 ve boyle bir bedelle talibi Clkmadtgl takdirde 15 gi.in daha 

did ecl.ilerek 24/10/938 tarihine musadif pazartesi giinii ayni saatte 
kat'iyeleri icra k1lmacagmdan talib olanlarm k1ymeti muhamme

yuzde yedi bu<;uk nisbetinde pey ak<;esile ve eyartnamesini gor
istiyenlerin tarihi ilandan itibaren Kartal !era Memurluguna miira. 

1lan olunur. ( 10072 ) 
Miktan Muhammen ktymeti 

Kurna koyiinde 1300 metre murabb.at 20 Lira 

" " .. 12000 " .. 90 .. 
" " .. 12000 " " 2!} " 
" " ,. 6000 ,. 

" 20 " 
" " 

,. 8000 " 
,. 25 " 

" 
,. ,. 2500 ,. ,. 20 a 

" 
,. " 20000 " " 50 " 

" 
,. " 3500 " " 25 " 

" " " 8500 " " 15 ~ 

,. 
" 

,. 12000 .. .. 100 ~ 

~ ]t > 12000 > ;a 100 a 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
Eksiltmiye konulan i§ : • 

1 - 40268.83 lirahk ke§if bedelli Diyarbaklrda yaptlacak lise paviyonu bi-
nasidtr. 

2 - Bu i§e aid evrak ~unlard1r. 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni ~artnameler 
D - Baymdtrhk ve yap1 i§leri genel ve fenni §artnameleri 
E - Bu evraklar Nafta Dairesinde goriilebilir. 
3 - Bu ieyin ih alesi 9 eylUl 938 cum a gi.inu saat 11 de kapah zarf usulile 

D. Baktr Nafta Dairesinde yaptlacakhr . 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin ( 3020.16 ) lirahk muvakkat teminat 

vermek ve a~a~daki vesikalan ibraz etmek laz1mdir. 
A - Naf1a Vekaletinden almml§ on bin lirahktan yukan miiteahhidlik ve

sikasi. 
B - 938 mali y1lma aid Ticaret Odast vesikast. 
5 - Taliblerin teklif mektublanm cuma gi.inii ihale saatinden bir saat ev

vel Komisyon reisligine makbuz mukabili vermeleri, posta gecikme
leri kabul edilmez. 

6 - 4 iincii rnaddenin A f1krasmdaki miiteahhia.Iik vesikas1 eksiltmiye Gl
kartlmt~ olan hangi i~ i~in istenildigi a~1k~a yazllmak suretile eksilt
menin yaptlacagl gi.inden en az sekiz gUn evvel b ir istida ile Nafta 
Vekaletinden istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika talebinde bu
lunmtyanlarm eksiltmiye giremiyecekleri. ( 5681 ) 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme iian1 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : Mersin h ayvan t ahaffuzhanesi ikmal 
in§aatl. Ke~if bedeli 16321.09 liradtr. 

2 - Bu ieye aid. ~artname ve evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Hususi ve fenni §artname 
E - Ke~if cetveli. 
!stiyenler bu 12artname ve evrak1 Naf1a MUdiirliigi.inde gorebilfrler. 
3 - Eksiltme 13/9/938 tarihine musadif sah giinU saat 10 da Mer-

sinde Nafta MildUrlUgi.inde yaptlacaktrr. · 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1224 lirahk rnuvakkat 

teminat vermesi, bundan baska a~ag1daki vesikalan h aiz olmast laz1md1r. 
Taliblerin ihale gUnUnden en a!?agt sekiz gi.in evvel Naf1a Bakanhgm

dan ebliyet vesikas1 almalar1 ve Ticaret Odas1 vesikas1m birlikte gosterme
leri lazundtr. 

6 - Teklif mektublan yukartda 3 Uncii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar !~el Naf1a MUdi.irlUgii dairesine getirilerek Eksilt
me Komisyonu Reisligine rnakbuz mukabilinde verilecektir . Posta ile gon
d.erilecek rnektublarm niha~yet 3 iincU maddede yaz1h saate kadar gelmi~ 
olmas1 ve dt~ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapatllmi§ olmas1 laztmdtr. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 5932 ) 

istanbul fUbesi miidiirliigiinden : 
Bankam1z ibtiyac1 i~in elli~er metre mikabt tik agac1 ve mavun• 
lar1 sahn alnacakbr. Eb'ad ve evsah hakkmda malumat almak 
i~in BankamJz Materyel dairesine miiracaat edilmesi ve teklUJerin 
en ge~ 25·9·938 tarihine kadar mezkur daireye verilmesi ilan 

olunur. 

K1rsehir Naf1a 
' 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konan i~ : 
Ktr§ehirde yap1lacak 24396 lira 71 kurus ke§if bedelli hususi idare ve 

rnatbaa binasmm 17997 lira 36 kuru§luk in§aat i~idir. 
2 - Bu i§e aid evrak eyunlardrr : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymdtrhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ve hususi ~artname 
E - Ke~if ve ke~if hiilasas1 
F - Proje 
3 - Eksiltme 23/8/938 tarihinden 12/9/938 tarihine kadar 20 gi.in 

muddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
4 - Eksiltme 12/9/938 pazartesi giini.i saat 12 de 11 Daimi Enci.ime

ninde toplanan Komisyon tarafmdan yap1lacaktir. 
5 - istekliler bu i~e aid tafsilah Nafta MUdi.irliigiinde gorebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1350 lira muvakkat teminat verme
leri ve a§agtdaki yazth vesikalan ibraz ettneleri laztmdir. 

A - Ticaret Odasmd~ kaytdh olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i~ler yaphgma dair vesika. 
C - Naf1a Vekaletinden bu i~ iGin almm1~ ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublarmm eksiltme tarihi olan 12/9/938 pazartesi gi.i

ni.i saat on ikiden bir saat evveline kadar !I Daimi Enci.imenine makbuz 
mukabilinde vermeleri laztmdtr. Bundan sonraki teklifler hi~ bir suretle 
kabul edilmiyecektir. ( 5931 ) 

Haydarpa,a Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
BEHER! N t N 

N E V' ! A dedi Fiah Tutan 
Talebe srras1 200 12.50 2500.00 
KUrsi.i 10 35.00 350.00 
Yaz1 tahtas1 ( bUyiik ) 8 30.00 240.00 

" 
,. < kuc;Uk) 7 25.00 175.00 

Yatakhane dolab1 100 12.00 1200.00 
Koltuk sandalye 40 9.30 372.00 
Smtf dolab1 3 65.00 195.00 

5032.00 
Haydarpa§a Lisesi pansiyonu 1~m yaptmlacak olan yukanda cins ve 

miktan ve tahmin bedelleri yazth e§ya kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu~tur. Eksiltme 19 eylul 938 pazartesi gi.inii saat 15 te istanbul Kiil
ti.ir Direktorliigi.i binas1 i~;inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Ko
misyoncl.a yap1lacaktlr. i lk teminat 378 lirad1r. 

Sartname Haydarpa~a Lisesinde gori.ilebilir. isteklilerin 2490 say1h 
kanun hUkUmlerine gore hazrrhyacaklan teklif mektublanm 938 y1h Ti
caret Odast vesikasile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Ba~kanhgma vermi§ ve bu zarflarm iyice 
mUhiir mumile kapatilmi§ olmas1 laz1mchr. Postada olan gecikmeler ka-
bul edilmez. ( 6079 ) 

Haydarpa~ Lisesi Sabnalma Kurumundan : 
Haydarpa§a Lisesinde yaptmlacak olan 1071 lira 92 kuru§ ke§if bedelli 

bOlme i§lerine bir talib ~1kmam1~ oldugundan 10 gijn u zatliarak eksiltme 
istanbul Kiiltiir Direktorliigi.i binast ic;inde Liseler Muhasebeciliginde top
lanacak Komisyonda 13/9/938 sah gi.ini.i saat 15 te yaptlacaktlr. 

ilk teminat 81 liradrr. 
!steklilerin belli giin :ve saatte Komisyona gelmeleJ"i, (6199 ) 

BALSAM iN KREMLERi 
Gece - giindiiz- yagh - yagstz 

ve act badem 

BALSAMiN KREMLE 
Biitiin di.inyada birinciligi tasdik edilmi§ Slhhi gi.izellik kremleridir. 

ic;in yagh - gi.indi.iz ic;in yagSiz ve halis aCibadem ~~idleri vardl.r. 
Hususi vazo ve ti.iblerde satlhr. 
1NG!L!Z KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

Giizel· San'atlar Akademisi Tale 

Kay1d ve Kabulii 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinde 

1 - Akademi ~?Ubeleri i~in talebe kay1d ve kabuliine 15 eylul 
tarihinde ba~lanacak ve eylUl gayesinde nihayet verilecektir. 

2 - Akademinin bUti.in ~ubelerinde tedrisata 15 ilkte§rin 938 
ba§lanacaktir. 

3 - Akademi : Mimari, Resim, Heykel, Tezy5.!li San'atlar ve T 
Tezyin1 San'atlar $Ubelerinden rnUrekkebdir. 

A - Mimari Subesi: Tahsil mi.iddeti be§ yli_d.lr. Bu ~ul:ieye lise 
gunluk mezunlan kabul olunur. Talib say1Sl almacak talebe miktanm 
~erse desen ve ti.irkc:;e kompozisyondan bir miisabaka imtiham yapt 
Bu §Ubeye talebe olarak girebilenler arasmdan imtihanla burslu tal 
secilir. 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe almacakhr. Burslu talel:ielere ta 
de de devam etmek iizere maktuan c 25 , lira ayhk verilir. Burs imtih 
ti.irkc;e kompozisyonla «lise mUfredatma gore, riyaziye, umumi tarih 
yabanc1 dilden yap1hr. Burslu talebelere aid talimatname Akademi 
ahnabilir. 

B - Resim ve Heykel $ubeleri: Tahsil mi.iddeti muayyen degil 
lsticl.ada baghdtr. Bu §Ubeye devam edenler 30 ya§ma kadar talebe 
hukukundan istifade edebilirler. Resim ve Heykel §Ubelerine girebil 
i~in en az orta mekteb mezunu olmak lazrmd1r. Bu §Ubelere girmek i 
yenler bir istidat yoklamas1 gec:irirler. 

C - Tezyini San'atlar ~ubesi : Tahsil m\iddeti dort senedir. Umu 
t ezyinat afi~ ve grafik, ~inicilik, dahili tezyinat, mobilya klsrmlanru 
vidir . 

Bu $Ubeye orta mekteb rnezunlarile butun rnmtaka San'at mektebl 
rnezunlan alm1r. Orta rnekteb rnezunlan desen ve ttirk~eden imtihana t 
tutulurlar. 

D -Turk Tezyini San'atlar ~ubesi: Tahsil mUddeti muayyen deg 
dir. San'at istidad1 gosterenler ahmr. Tezhib, tezyini arap yazlSl, Ti.i 
cil&iligi, TUrk cild kahplan imali. ebru ve ahar, TUrk minyati.irU, ·· 
tezyinatl ve c;ini nakl§lan, ktymetli ta~lar Uzerine hak, altm varak im 
hall nakt~lan, sedef kakmac1g1 klSlmlanm havidir. Bu §Ubeye girm 
i~in ya§ haddi vazedilmemi~tir. Taliblerin istidad sahibi bulunmalan 
turk~e kompozisyona muktedir olmalan lilzimd1r. Bu §Ubeye girmek is 
yenler Direkto:rlUge istida vermek mecburiyetinde de£ildirler. 

4 - Taliblerin Akademi Direktorliigi.ine hitaben bir istida ile mUra 
caatleri ve bu istidada girecekleri §Ubeyi tasrih etmeleri lazrmdrr~ !stid.a 
baglanmas1 icab eden vesikalar eyunlardtr: 

a- Ni.ifus hUviyet cUzdam 
b - S1hhat ve <!~1 raporu « Resmi ·doktorlardan almmahd1r". 
c - Resmi tahsil vesikas1 (askerlik ehliyetnamesile beraber ) . • 
d - HUsnUhal kagtd.l c Mekteblerden bu sene mezun olanlardan i 

tenmez • • 
e - 6 tane kartonsuz vesikahk fotograf « AlaminUt olmamalldtr "• 
5 - Ecnebi olanlar yukandaki vesikalan mensub old.uklap konsolo 

luklardan tevsik ettirmi~ bulunmahdtrlar. 
6 ~ Kabul yoklamalarmm ve burs imtihanlarmm yap1lacagx tarihl 

15 eylulde mektel;> dahilinde ilan edilir. 
7- Akademi niharidir. Devam mecburidir. YalniZ TUrk Tezyin 

talebesine devamda kolayhklar gosterilebilir. 
8 - Taeyradan gelecekler liizumlu vesikalanm taahhi.idlii olarak post 

ile gonderebilirler. Bu gibilere Akademide hangi tarihte bulunmalan 1 
Zim geldigi tahriren teblig olunur. '( 6027 

Yiiksek Deniz Ticareti 

Mektebi 
C ins i 

Talebe dolab1 
Camekan vesaire 

Miktan 

7. kalem. 

Miidiirliigiinden. 
Muhammen fiatl 

Lira 

3598 

Muvakkat temina 
Lira K.. 

269 85 
1 - Mektebimiz 1~m yaptmlmasi mukarrer olan cins miktar ve e 

saflan ~artnamesinde yaz1h 7. kalem dolab, camekan vesaire ac;t 
eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 19/9/ 938 pazartesi gi.inii saat on birde YUksek Deni 
Ticareti Mektebi Mi.idUrlUguncl.e toplanacak Satmalma Komisyonunc 
yaptlacakhr. 

3 - Bunlara aid ~artnameleri ve rcsimleri ve ke§ifleri gormegi arzu eden 
ler mekteb muhasebcsine miiracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 sayth kanunun 2 ve 3 Uncii .mad 
delerindeki ~artlan haiz olmalan ve muvakkat teminatlanm Istan 
bul YUksek Mektebler Muhasebeciligine yabrd1klanm gosterir mak 
buzlarmt veya banka mektublanm ibraz etmeleri ve ticarethane v 
~irketler namma eksiltmiye i~tirak edeceklerin dahi not~den mu 
saddak vekaletnamelerini Komisyona gostermeleri laz1rnd1r. ( 6084 ) 

Memleket 

Malatya 
Hastanesi Tesisab 

V aliligin den : 
.. Eksiltmesi 

5945,57 lira ke~if bec!.elini havi olup 6/ 8/ 938 tarihinden itibaren bir ay 
mUddetle pazarhkta bulunan Memleket hastanesi elektrik, s1hhi havalan
dirma ve isterilizasyon tesisatl ile kap1, pencere ve tugla i§lerine talib 
~Ikmamast dolaytsile in~aat i~leri tamamen tasdik edilerek ve elektrik ve 
s1hhi tesisat fiat~arma % 10 zammedilmek suretile yalmz elektrik, slhht 
haveland1rma ve isterilizasyon tesisatl i§leri yeniden kapah zarf usulile 
eksptmiye konulmu~tur. Tesisatm heyeti umumiyesinin bedeli ke§fi 50989 
lira 71 kuru~tur. !hale 14/ 9/ 938 tarihine rashyan ~ar~amba gi.inU saat on ikide 
yap1lacaktJr. tsteklilerin 3799 lira 49 kuru~ muvakkat teminat ve ihale ta
rihinden laakal sekiz gun evvcl Naf1a Vekaletine mi.iracaatle bu i~e gire
bileceklerine dair alacaklan vesika ile birlikte teklif mektublanm ihale 
saatine kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine vermeleri ilan olunur. 

c 3437 " ( 5990 ) 



1Yavrunun gUrbUz, tombul, saQiam, ne3eli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl Salih ecati 

1. ____ . ____ ........._ __ -l _ inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

~ - ~artnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pazarllkla satm ah
llacaktrr. 

II - Pazarhk 10/9/938 tarihint! rastllyan cumartesi gunu saat 10 da 
!Cabata§ta Levaz1m ve Mubayaat :;,ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla
caktir. 

III - Sartnameler paras1z ola rak her gun sozu gee; en SuQeden alma
bilir. 

IV - isteklilerin pazarhk iGin taytn edilen gun ve saatte % 7,5 gii • 
\lenme paralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(5822) 
~ 

I - Sartnamesi mucibince satm almacak 8000 kilo gazyag1 ac;1k ek • 
Siltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 13.85 kuru~ hesabile 1108 lira ve 
tnuvakkat teminatl 83.10 liradtr. 

III - Eksiltme, 10/IX/938 tarthine rasthyan cumartesi g~nu saat 
12 de Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Kom1syonunda 
Yamlacaktlr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin sozu gec;en Subeden alma-
bilir. 

V - lsteklilerin eksiltme iGin tayin edilen gun ve saatte % .7•? Agliven
rne paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmelen 1lan olu
llur. (5823) 

~ 

I - Ankarada Ataturk bulvarmd.a ~artname ve pro:iesi m~cibi?ce yap. 
bnlacak depo ve imal-athane in~aatl kapah zarf usuhle eks1ltm1ye kon-
lllu~tur. . 

II - Ke§if bedeli 199.146 lira 15 kuru~ ve muvi.kkat temmat 11207 
liradtr ni - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rashyan per~embe. giinu saat 11 de 
Icabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kom1syonunda yap1 • 
lacaktlr. 

IV - Sartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde !nhisarlar Le
vazim ve Mubayaat Subesile Ankara Ba~miidiirl~gunden alm~bilir. 

V - Eksiltmiye h;tirak etmek istiyenlerin btr mu~avele tle yapbklar1 
bir binanm taahhiid bedelinin yiiz yirmi bir. liradan a~ag1 olmamas1 ve ken
dileri bizzat yuksek muhendis · vey~ mimar olmadtklan ~ak~ir~ te~liflerini 
bunlnrdan birisile mii~tereken yapmalan ve mukaveley: brrhkte .tmza ~~
tneleri laztmdtr. E,ksiltmiye girebilmek ic;in icab eden vestkalar eks1ltme gu
niinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum MudurlUgii !n~aat Su
besine gosterilecek ve aynca fenni ehliyet vesikas1 almacaktu:. lstekli He 
hirlikte teklif yapacak oian fen adammm dahi aynca muteahhidlik yapmlll 
olrnasi ~art degildir. . 

VI - Muhiirlu teklif mektubunu, kanuni vesaik ve !n~aat $ubemizden 
abnacak fenni ehliyet vesikasile muvakkat giivenme parast makbuzu veya 
hanka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme gii. 
~ii en gee; saat 10 a kadar yukanc..a ad1 geqen Alrm Komisyonu Ba~kanh
gtna makbuz mukabilinde verilmesi laztmdtr. ( 5953) 

fl/IIIIIW 

I - tdaremizin Pasabahc;e fabrikasmda in~a edilecek ?t k1hf .. am· 
har1 i~in ~artnamesi ve !nhisarlar tn~aat ~ubesince intihab ed.i.lecek numu· 
nesi mucibince 80000 aded tugla pazarhk usulile satm almacaktlr. 

It - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira ve muvakkat temi-
nab 102 lirad1r. 

III - Pazarhk 10/IX/938 tarihine rashyan cumartesi gunii saat 9,30 
da Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ya. 
Pllacakhr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak her giin sozu ge~en §Ubeden ah-
llabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tugladan 
?-4 adedini tetkik edilmek i.izere inhisarlar $ubesine vermeleri laztmd1r. 
lntihab edilcek numune mubayaava esas olacakbr. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin ed.i.len gi.in ve saatte % 7,5 gii
Venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6130 ) -

I - idaremizin Pa~abahc;e fabrikas1 i~in 2000 kilo toz §eker ac;1k ek· 
Siltme usulile satm almacakbr. 

II - Muhammen bedeli behe·r kilosu 25,5 kuru§ hesabile 510 lira ve 
llluvakkat teminatl 38.25 liradtr. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rashyan pazartesi gunu saat 10 da 
.l{abata~ta Levaz1m ve Mubaya at §Ubesindeki Ahm Komisyonunda- ya. 
Pllacakhr. 

IV - isteklilerin eksiltme j~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gu
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6067) 

~ 

C in s i 

Sigara makine 
kolas1 
Sigara paket 
kolasx 

Miktan 

15.000 kilo 

13.550 ~ 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 

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

-,20,70 2804.85 

Muvakkat 
teminatl 

L.K. 
232.87 

210.36 

Eksiltmenin 
saati 

10.-

10.30 

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

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmd.a gos • 
terilmi~tir. 

III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rashyan pazartesi gunu hizalarm
da yaz1h saatlerde Kabata§ta Levazm. ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Ko
lllisyonunda yapxlacaktlr. 

IV - f;)artnameler paras1z olarak her giin sozu gec;en §ubeden alma· 
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme iGin tayin edilen gun ve saatlerde % 7 5 
giivenme paralarile birlikte yukanda adt ge<;en Komisyona gelmeleri nin 
olunur. ( 6105 ) 

1/tNW 

I - ~artnamesi mucibince Eski§ehir Ba§mudi.irliik binasmda yaph
l't.lacak kalorifer tesisah i§i 1/IX/938 tarihinde ihale edilemediginden ye
l"llden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 2833,49 lira ve muvakkat .temin~tt .. 213 lirad1r. 
Ill - Pazarhk 23/IX/938 tarihine rashyan cuma g~nu saat 10 da Ka

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Korrusyonunda yap1la • 
Caktir. 

IV - ~artname ve projeler 14 kuruey bedel muka.bilinde inhisarlar Le
Vazlm ve Mubayat ~ubesile Eskisehir Ba~mudiirlugi.inden almabilir. 

V - Isteklilerin pazarhk ic;:ln tayin ed.ilen giin ve saatte % 7,5 gii
Venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. ( 6183) 

~ 

I - idaremizin Cibali fabrikasx igin §artnamesi mucibince satm ah
nacak 1 aded planya a<;Ik eksiltmiye konmu~tur. 

II - J\Iuhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatl 187.50 liradxr. 
III - Eksiltme 24/X/938 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 11 de 

~abata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt
lacakttr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak her gun sozii ge~en §ubed;n ah~ab~ir: 
. V - Eksiltmiye istirak etmek istiyenlerin fiats1z fennl tekliflermt 
1?ale guniinden en. az bir hafta evevlin~ kadar inhisarlar Umum Mudur
lugu Tiiti.in Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinu muta
Zarnnun vesika almalan laz1md1r. 

VI - isteklierin kanunen kendilerinden aramlan 
Venrne paralarile birlikte eksiltme i<;in tayin edilen 
rrc.a ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

1¥-

vesaik ve % 7,5 gii
gun ve saatte yuka

( 6218) 

I - ~artnamesi mucibince satm ahnacak 10 ton ki.ilc;e kur§Un a<;1k 
eksiltrniye konulmu§tur. 

II - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat teminah 203.25 lirad1r. 
III - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rashyan cuma gunii saat 11 de Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
cakttr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak her gi.in sozu gec;en ~ubeden almabilir. 
V - Isteklilerin eksiltme ic:;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukarxda ad1 ge(;en Komisyona gelmeleri ilan 
olur. .( 6219,). 

Acele satlhk miicedded deniz ' NI,ANT A'INDA (Eskl Feyzlye) 

Tenezziih Motorii 
Bir bu!ruk beygir kuvvetinde A

merikan marka mliteharrik deniz 
motorune, fabrikasmm tavsiye etti
gi §ekil ve boyda bu sene yaptml
ml~ olan <;Iral~ tahta teknesile be~ 
mil yapilmaktadir. Motor takilma
digi halde ise,- dort ki§ilik zarif ve 
hafif bir sandal olarak kullamla -
bilen motorbot, Anadoluya azimet 
dolay1sile maliyet fiatmdan <;ok a
§agi olarak butun teferriiatile yuz 

Yat111 I $1K L·iS ES • 
I Yat1s1z 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remi liselere muadeleti tasdik edilmi§tir. Ana, ilk, Orta 
ve Lise klSlmlarile Fen ve Ed.ebiyat kollar1 vardtr. Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yap1lan 
paviyonla mekteb asri bir §ekle ifrag edilmi§tir. K1zve Erkek talebe ic;.in ayn daireler vardrr. Talebe kaydx 
i<;in her giin ondan on alhya kadar muracaat edilebilir. Fazla malumat ic;in tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

~·------------ Eski Feyziati -~----------·-. 
Yatib BO GAZiCi LiSELERi Yatlsiz 

liray~ satlhkhr. Benzin sarfiyah Arnavudktiy • f;iftesaraylar 
saatte bir litredir. Motorbot icabm-

Jl 

da yuklu bir sandal dahi gekebilir. Ana smlf1 ile ilk k1s1m en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Frans1~ Se~jozef mektebi binasmda: 
Orta ve Lise s1mflar1 Arnavudkovunde Tramvay caddesinde cifte saraylarda ktz ve erkekler ic;in ayrt dairelerde: Mliracaat ve tecru'qe ic;in tele • t 

fon: (60524) w Her giin saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydl icin Ciftesaraylarda Mekteb daresine miiracaat edilebilir. 

~~~~::::~~~::~::~~~;1~st~iy~e~n~l~e;re~t~a~ri~fn~am~e~a~on~d~e;r~ill~·;r.~T~e~le~f~o;n~:~3~6;.2~1~0~~~~~~~~~~~~~~~ r - Operator IIlJa ..,. RIZA UNVER tr Sara~haneba,tnda Horho r cadl:es sinde ' 

Do Aum ve kad rn hastalrklarr K1z AV R1• v E ~- Y ab b mUtehBSSISI 
Ca~aloitlu, Nuruosmantye caddes Erkek Ya hstz 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 

loemz Levaz1m Safm Alma 
L Komisvonu ilanlan 

Ana, ilk, orta, lise stmflarile fen ve edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk smlflardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden talebe okulun hususi otobuslerUe naklolunur. Ka y1d i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar muracaat kabul 

olunur. istiyenlere tarifname gonderilir. Telefon : 20530. 

M. M. V. Deniz merkez satmalma ko
misyonundan: 

Ti.irk Tecim 
Anonim Sosyetesinden 

Sine • Film Limited §irketile akdey • 
ledigimiz 1/9/938 tarihli mukavelename 
mucibince istanbulda Beyoglunda ts • 
tiklal caddesinde 9 numarah Elhamra 

1 Tahmin edilen bedeli 21500 lira olan 
bir aded Dizel hava kompresorunii.n ka
pah zarfla miinakasas1 10 eylul 938 t'a
rihine rashyan cumartesi giinii saat 11 
de Vekalet binasmdaki komisyonumuz
da icra edilecektir. 

ve elyevm Sakarya sinemaSl namile 
maruf sinema binasx ve methali ve mii§
temilah dahilinde olan ve mufredatl 
mezkur mukavelenameye bir miitem -
mim ci.iz'u olarak bagh bulunan liste -
lerdeki e~yalarla alat ve edevat ve te
sisat ve makinelerle bilcumle malzeme
yi ve 1/7/1941 taa:ihine kadar mezk'O.r 
sinema iizerinde haiz oldugumuz kira 
haklanm ve sinemamn i§letilmesinden 
mi.itevel1id ve salonlarmm her hangi 
bir surette temin edecegi kaffei hukuk 
ve menafii malfun bedel mukabilinde 
Sine - Film Limited §irketine devir ve 
ferag eyledigimizi beyan ve ilan ederiz. 

2 - Paras1z §artna..mesini almak isti
yenlerin her gUn komisyonumuza mu
racaatleri. 

3 - Miinakasaya girmek istiyenlerin 
de 1612 lira 50 kuru§luk teminat mek
tubu ve kanuni belgelerini havi teklif 
zarflanm mezk'O.r gUn ve saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilin
de komisyonumuza vermeleri. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. (4749) 

*** 1 - Tahmin edilen bedeli 66500 lira o
lan 700,000 kilo ekmek, 10 eyl'O.l 938 tari
hine rashyan cumartesi giinii saat 11,30 
da kapah zarfla almmak uzere mi.inaka. 
saya konulmU§tur. 

Turk Tecim Anonim Sosyetesi 

2 - Muvakkat teminah 4575 lira olup 
§artnamesi her gun komisyondan 333 
kuru~ bedel mukabilinde ahnabilir. 

Oi§ Tabibi 

Mehmet Rifat 
Ca2-alo~lu Halkevi arkastnda l;ieref 

efendi sokak No. 3 
3-isteklilerin 2490 sayih kanunun ta

rifah dahilinde tanzim edecekleri ka -
pall teklif mektublanm en ge~ belli I 
gi.in ve saattert bir saat evveline kadar Zayi- 25 inci ilk okuldan ald1g1m §8· 

Kas1mpa~ada bulunan komisyon .bai - r.badetnamemi kaybettim. Yenisini ~l ::l 

kanhgma makbuz mukabilinde verme- karacag1mdan hiikmii yoktur. 
leri. (5662) 191 Ay§e Emel Bilsel 

Milli Saraylar M iidiirliigiinden: 
1 - Beylerbeyi Saray1 merbutatmdan San ko§kiin sxva, yaghboya, 

kur§un vesaire tamirah kapah zarf usulile eksiltmiye konulrnu§tur. 
2 - Yap1lacak i§in tahmin bedeli sekiz bin dokuz yiiz elli lira doksan 

dort kuru§tur. 
3 - Bu tamirata miiteallik birinci keeyif cetveli ile l?artnamelerin hirer 

suretleri pazardan ba§ka hergiin Dolmabahgede Milli Saraylar Mi.idiirlligi.i 
kaleminden almabilir. 

4 - Eksiltme eylUlun 29 uncu per!iembe gjinu saat on be§te Milli Sa
raylar Miid.iirlligli binasmda yapxlacakhr. 

5 - Muvakkat teminat alt1 yuz yetmi§ bir liradtr. Bu paranm eksiltme
nin yap1lacag1 saatten bir saat evveline k_adar Malsand1gma yatxnlml§ bu
lunmasx laztmdtr. 

6 - Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasma kayxdh bulunacaklar ve 
§imdiye kadar ba§ka yerlerde yaptlklan tamirat i§lerine dair elde ettikleri 
vesikalarla bu vesikalarx gostermek suretile eksiltme gununden evvel Milli 
Saraylar Mimarhgmdan aynca alacaklan fenni iktidar §ehadetp.amesini ve 
teminat parast makbuzur-:1 muayyen zamandan bir saat evveline kadar §art
nan,ede tarif edilmi§ oldugu veGhile kapah zarf i~inde eksiltme heyetine 
tevdi e(!c>celderdir. ( 6165 ) 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

·--------·----------------------

. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli Te. Mahallesi No. Cinsi 
L. K. L. K. 
40 00 3 00 Ziihtupa~a Tahtakoprii 2 Ev ankaz1 

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

Yukanda mevkii yaz1h evlerin h~rabiyeti dolay1sile ankaz1 satllmak 
uzere ac;1k artbrmtya ~lkanlmx§tlr. Ihaleleri 10/9/938 cumartesi giinu 
saat 10 dad1r. istetkltilerin Kad1koy Vak1flar Mi.idiirlugune miiracaatleri. 

( 5849) 

Konya Memleket Hastanesi 

Ba~tabibliginden : 
Kapah zarf usulile eksiltmiye c;xkanlan Konya Memleket hastanesinin 

« 31976 " lira 90 kuru§ ke§if bedelli kalorifer i§i i<;in tayin edilen 29/8/938 
giinunde zuhur eden bir talibine encumence teklif edilen daha fazla ten
zilata yana§madigmdan eksiltme i~i yeniden ve 5/9/938 giiniinden itibaren 
bir ay miiddetle pazarhga konll!u§ ve tediye ~artlan ile kalOl'ifer ikmal 
mlidd.eti a§agtya dercedilmi§tir. !hale bedelinin % 20 si malzemenin tesisat 
mahalline viirudu ile montaj i§ine ba§landxgx zaman % 40 radyatorlerin te
sisat mahalline gelmesi ve raptx dahil oldugu halde borularm montajmm ik
malinde, % 20 si tekmil tesisatm ~artname mucibince ikmalinde, ve mute
baki % 20 si de tekmil tesisatm §artname mucibince ikmalinde, ve mi.ite
baki ylizde yirmisi de 940 yth §Ubat aymm en soguk guniinde yap1lacak 
k2t'i kabul tecrubesinin akebinde tediye edileceginden kat'i: teminat da 
c.j r zamanda mi.iteahhide iade edilecektir. Talib olanlarm pazarhkla iha· 
le ~t•.mti olarak tayin edilen 4/10/938 sah gunii teminat mektublarile bir
likte Ticaret Odas1 vesikalanm haiz olarak Yilayet Encumen odasma 
gelmeleri ve ~eraiti ogrenmek ve daha fazla malumat almak i~in de Has· 
tane Ba§tababetine muracaatleri ilan olunur. ( 6227) 

Kiitahya Belediyesinden: 
Belediyemizin ~ehri 90 lira maktu ucretli fen memurlugu mi.inhaldir. is

tiyenlerin ]'en mektebi §ehadetnamesi, bulund.uklar1 vazifelere aid evrakl 
musbite suretleri ve bir ktt'a fotograflarile Belediyemize miiracaatleri. 

( 6122). 

K rz, Erkek - Gecel, GUnael 

Yuca Ulkii Liseleri 
Kay1d muamelesine ba~lanm1~hr. istiyenlere izahname gonderilir. 

( <;artJkapi. Tiyatro Caddesi • Telefon 20019 ) 

Kiiltiir Bakanbg. Erkek 
Terzilik 

istanbul 

Okulu · Direktorliigiinden : 
Kaytd ve kabule devam edilmektedir. Bilgi i~in Divanyolundaki okula 

miiracaat. 
Telefon : 22480. '(6019 )' 

.DUGUN YAPAC A K LAR A 
Sandalyalar, Ka ryolalar, Portman tolar 

FABRlKA 
Vesaw i mobilyalar 

FlAT INA SA TILlY OR 

Asri Mobilya Magazasi: Ahmed Feyzi 
istanbul, RIZapa~a yoku§U No. 66, Tel 23407 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
1 - Biiyuk,Rostane birinci katmda yap1lacak bad.ana ve yaghl:ioya 

i§leri a~1k eksiltmiye konmustur. 
2 - Eksiltme 23/9/938 cuma giinii. saat 13 te Buyukpostane birinci 

katta miite§ekkil P. T. T. Ahm Satlm Komisyonunda yaptlacaktrr. · 
3 - Ke~if bedeli 598 lira 98 kuru§, muvakkat teminat 45 Jiradrr. 
4 - isteklile.rin ke~if §artname ve teferrliatm1 gormek ve teminat

lanm yatxrmak iizere ~all§ma giinlerinde P. T. T. Vil-ayet Mi.idurlUgu idari 
kalem levaz1m klsmma eksiltme giiniinden evvel alaeaklan ehliyet ve 938 
yllma aid Ticaret Odas1 vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme gun 
ve saatinde Komisyona muracaatleri. ( 6205 )' 

Marangoz i§leri 
Giizel San'atlar 

ve 

Aka demisi 

Eksiltme 

Arttlrma 

Komisyonundan: 
1 - Giizel San'atlar Akademisi Mimari $ubesi i!rin yaptmlacak dort 

tip ar§iv dolabile bir merdiven, gardropta bir aded ayna ve kaidesi, bir 
aded. gardrop masas1 ve bir aded de yerli dolab yaptmlacaktxr. 

2 - Ar§iv dolablarmdan 1, 2 ve 3 unci.i tipin beherinin muhammen 
bedeli 120, 4 iincli tipin 130, merdivenin 9, gardrop masasmm 100, gar
drop aynasmm 65, yerli dolabm 45 liradrr. 

3 - Bu i§lere aid resim ve ~artnameler Guzel San'atlar Akademi
sinde her zaman gorullip bedelsiz ahnabilir. 

4 - Eksiltme 29 eylul 938 per§embe gunii saat 14 te Cagaloglunoa 
Yi.iksek Mektebler Muhasebeciliginde yaptlacakhr. 

5 - !~ler «a<;lk eksiltme.. usulile ihale edilecektir. 
6 - Muvakkat temmat 53.18 lirad1r. 
7 - Eksiltmiye gireceklerin 938 ytlma aid Ticaret Odast kay1d ve

sikasile bir marangoz fabrikasx sahibi olduklarma dair olan belgelerini 
Komisyona ibraz etmeleri ~arthr. ( 6198 )' 

Devlet Derniryollan i~,~Iebne U. Miidiirliigiinden:l 

FevkalB.de nakliyat mevsimi sebebile 3 birincite§rin 938 tarihinden iti· 
baren ikinci bir i~'ara kadar vagonlarm 24 saatten ibaret olan tahmil ve 
tahliye mi.ihletleri Haydarpa§a, Derince, izmir, Samsun ve Mersind~ 8 me
sai saatine ve diger istasyonlarda da 6 mesai saatine indirilmi~tir. Ogle ta. 
tili saatleri mesai saati say1hr. Bu mlihletler dahilinde tahmil veya tahliye 
edilmiyen vagonlar ~omaj ucretine tabi tutulacakhr. 

Saym alakahlardan munakalatm sur'atle yaptlabilmesi i~in liizum go-
riilen bu t~tbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. ( 6126 )' 

__. 
Vagonlann tahmil ve tahliye miiddetleri 

6/10/938 tarihinden itibaren Derince, Mersin ve Samsun liman ve is
tasyonlannd.a dahi alb mesai saatine ind.irilmi~tir. Saym alakadarlarm &O· 
maj ucreti vermemek iGin vagonlanm bu rni.iddet zarfmda tahmil veya tah
liye etmeleri menfaatleri iktizasmdand1r. « 3559 ,. ( 6226) 

DENiZ BANK 
Akay hf let mesinden : 

Eylulun 9 cuma, 10 cumartesi, 11 pazar ak§amlan Biiyukadadan 
21,50 ve 24 te Heybeliden 22,05 ve 24,15 te Bostancwa ve Bostancu:l ... ~ 
21,45 ve 24 te Heybeli ve Buyukadaya ilave sefer yap1lacakhr. 

Galatasaray Lisesi Ahm 
Komisyonu 

Sabm 

Ba,kanbglndan : 
Teminah Muhammen bedeli 
Lira K. Lira 

Ekmek ve yemek art1klan 45 60 304 
Galatasaray lisesinin merkez ve ~ubesinde 1 ilkte~rin 938 giinunden 

may1s 939 giinune kad.ar sekiz ay zarfmda t~lanacak olan ekmek ve ye
mek arbklanmn 13/9/938 sah gunu saat 14 bu~ukta Kultur Direktorlligli 
binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda sah§ artttrma· 
Ian yap1lacaktrr. Bu i§e gireceklerin §artnameyi gormek uzere okul ida
resine ve teminat makbuzile belli gun ve sal'!,tte Komisyona gelmeleri. 

( 6200 y 



Tababetin yiiziinii giildiiren ve umum doktorlartmiz tarafmdan takdirle milyonlarca vatandata 
tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvvet, ittiha turubudur. Bir tite sizlere hayatm biitiin zevk ve net'e
lerini tatbracak ve yatadtgmJZ miiddet~e halsizlik, yeis, 1shrab, diitiince, korkakhk, tembellik 
gostermiyecektir. 

FOSFARSOL'u tliger biitiin kuvvet ila~lanndan aYJran bathca hassa; devamh bir surette kan, 
kuvvet, i~tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta i~inde tesirini goster
mesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir sureHe hayatm esasm1 tetkil eden kam, daima tazeleyip !ragalt1r. 
Tath bir i~tiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzlugu, fena diitiince,leri, yor
gunlugu giderir, mide ve barsak tembelliginden dogan inkJbazlart ge~irir, viicude daima genclik 
ve dinclik verir, zeka ve haf1zayt parlahr, belgevtekligi ve ademi iktidarda biiyiik faydalar te • 
min eder. Velhastl insan makinesine laz1m olan biitiin kuvvetleri vererek tam manasile hayatm 
zevk ve net'elerini tattmr. FOSFARSOL; giinet gibidir. Girdigi yere sthhat, saadet ve net'e sa
~ar. Her eczanede bulunur. 

i(QiQ QASLANGIC· 
lAY OLMAMJ}TJR 

OLANTS[ BAN~ 
UNi. NV. 

- 4538 sayth sandahmm plaka
zayi ettim. Yenisini !;lkaracagtm -
eskisinin hiikmii kalmam1~t1r. 

Be~ikta~ sandalc1larmdan Rauf oglu 
Hiiseyin 

Giimriik Muhafaza 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - 7, 8, 9 ve 10 sayrh motorlere almacak 22 kalem R. B. 6 tipinde 
tornigroft marka yedek makine par!;alarmm 21/9/938 c;ar~amba giinii saat 
11 de kapall zarfla eksiltmesi yaptlacaktir. 

2 - Tahmini tutan c 8314,. lira ve ilk teminatl c 624,. liradrr. 
3 - Sartname ve evsa£1 komisyondadrr. Goriilebilir. 
4 - isteklilerin o gun eksilt~e saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayrh kanunun tasrih ettigi ve~hile hazrrhyacaklan teklif mektub-
eski ithalat 6097 

Sizi giinlerce astarab ~ekmekten kurtarar 
En §iddetli ba§, di§ agrJiarmJ, ii§iitmekten miitevellid 

biitiin sanc1 ve stz1lan keser, nezleye, romatizmaya 
kmkhga kar§J ~ok miiessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve hobrekleri yormaz ! 
ismine dikkat: Taklidlerinden sakmmtz ve Nevrozin yerine 

ba~ka bir marka verirlerse §iddetle reddediniz. 

~anakkale Jandarma Mektebleri 
Sabnalma Komisyonundan : 

Muvakket 
Cinsi Miktan Tutan teminatl ihale giinii Saati ~ekli 

Kilo L. K. L. K. 
S1g1r eti 101800 28504.00 2137.80 9/9/938 Cuma 15 te Kapah 

1 - c;anakkalede Birinci Jandarma alayma bagh 2. 3 iincii Jandarma 
taburlar1 c 3. 9. saylh Jandarma okullarmm" 1 eyllil 938 giinlemecinden 31 
agustos 939 sonuna kadar bir yrlhk ihtiyaCl bulunan yukanda yazrh bir ka
lem erzakm hizalarmda gosterilen giinleme~ ve giinlerde 1 J andarma Alayt 
Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yaptlacakhr. 

2. - Teminat ve teklif mektublan ihale giinii saat c 14,. e kadar 
Komisyona teslim edilmi~ bulunacaktlr. 

3 - Sartnameler paras1z olarak Komisyonda R6riilebilir. ( 5729) 

Ka!)e 
Sonbahar Geliyor 
Ufak bir ii§iitme biiyiik bir 
hastahk ~1karabilir. Viicudii• 
niizde bir kmkhk hisseder· 

seniz hemen 

Bir 
• 

SEFALIN 
ahrsanaz derhal 

iyiletirsiniz. 

BA$ -Di$ 
ve biitiin agnlara kar
§I Sefalin kullaniniz. 
Eczanelerden 1 lik ve 
12 lik amballjlar1n1 

1srarla aray1n1z. 

HER SABAH 
DAHA GENC 
gorunuyorum. 

Pariste: 
Bayan 'Grebert diyor ki: 

c Uyamr uyanmaz, hemen el ay- ' 
nama sanhyor ve yiiziim .. 
deki buru§uk • 
luklanmla !;iZ • 
gilerimin gun -
den giine kay -
boldugunu ke -
mali hayretle 
goriiyorum .. » 

cBir hafta zarfmda mucize 
aenecek bir tarzda gencle~ip gii

~ :zelle§meme cidden §a§bm. Eli
tun arkada§lanm buna nas1l 
muvaffak oldugumu soruyorlar 

: ve beni candan tebrik ediyor - ' 
"" lardl.» r -

Bu usulii tatbik etmi§ olan bin
lerce kadmlar, bir hafta zarfm
da birkac; ya§ gencle§mi§ bulu -
kaY'betmi§lerdir. Alimler, buru-

\ §Ukluklarla c;izgi!eri tamamen 
kaybetmi§lerdir. Almler, buru
§Ukluklanmlzm ancak ihtiyar -
lamaga ba§ladtgtmtzda meyda -
na c;1khgm1 ke§fetmi~lerdir. <;i.in 
kii, cild ihtiyarlaymca baz1 ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gencle§ir. I§te, 
Viyana Universitesi, profesorle
rinden doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke§fi olan ve BiOCEL ta
lbir edilen ve gene hayvanlardan 
istihsal edilen cild hiiceyreleri 

'T 

hulasast, bugiin pembe rengin-
, aeki Tokalon kremi terkibinde 
~ mevcuddur. Her ak§am yatmaz -

aan evvel tatbik ediniz. Siz u
yurken cildinizi lbesleyip gene -
le§tirir. Ve buru~ukluklart gide-
rir. Bir hafta n ihayetinde on 
ya§ daha gencle§mi§ goriinecek
siniz. Giindiizleri de beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kul • 
lammz. Siyah noktalan eritir, 
a!;tk mesameleri srkla~hnr ve 
birkac; gun zarfmda en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatrp yu -
mu!;atacaktrr. 

Miihendis aranayor 
Baraj yaptJgma dair vesikas1 olan 
bir baraj mfttehassistna ihtiy:.:c 
vardtr. Mutehass1s bir toprak ba-
raj i~inde ~ah§acak tlr. 

Alakadarlarm 15 giin zarfmda 
tahrirl miiracaatlerini Ankara pos• 
ta kutusu 8? ye. $itahi muracaat
larml Ankara Anafartalarda Emek 
aparhmam 8 numaraya yapmalan 

Zayi - Muhtelif tarihlerde Fransaya 
ihrac ettigim mallara aid istanbul Tica
ret ve Sanayi Odasmdan aldrgrm, 

4442 numarah ve 17/3/1937 tarihli 
5992 numarah ve 15/4/1937 tarihli 
6577 numarah ve 30/4/1937 tarihli 

men§e §ahadetnamelerinin B. ni.ishalar1 
mahallinde zayi olmu§tur. Suretlerini 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan 
alacagrmdan as1llarmm hiikmi.i yoktur. 

Havim Pinhas 

( Emsali arasmda en gi.izel ve §lk 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Magazalart 
Ziyi:!.ret ediniz. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI taktmlarmm zen· 
gin !;e§idleri her yerden iyi §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

NEZLEMIN 
I=IAMUGU 

a(JV0KAOA t-IAI.K ICZANESI 

NEZLEY 'I derh~l keser C§siz ve mucer• 
rebdtr. Eczanelerde araYJ.DIZ 

Sahtb ve Barmuharrtrt: Yunu• Nodi , 
Umumt ne~rtyata taare eden fan lqten 

Mildilril: Hikmet Miinif Vlgen 

Cumhurtvet matbaa.n 

EN iYi VOL ARKADA~I 

AS 
•• 

EYV z·· 
Oldugunu her tecriibeli 
seyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Deniz tutmasma, tren ve otobUslerde gelen ba~donmesi ve 
gonii1 bnnalhlarma kar~1 seyahate beraberinizde 

HASAN MEYVA OZU ~~~:~ytDiz. 
FiAT I : 25 - 40 - 60 - 100 k uru,tur. 

iimriik uhafaza enel omutan 1g1 

Komisyonundan : istanbul Sabnalma 
1 - Gi.imri.ik muhafaza memurlan i~in 1135 takrm elbisenin 23/9/938 cuma 

giini.i saat 11 de kapah zarfla eksiltmesi yaprlacaktrr. 
2 - Tasmlanan tutan 16854 lira 75 kuru§ ve ilk teminatl 1265 liradrr. 
3 - ::;lartname evsafr Komisvondad1r. Goriilebilir. 
4 - isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

say1h kanunun 32 inci maddesi hiikmiine gore hazrrhyacaklan teklif 
mektublanm Galata eski Ithalat Giimri.igi.indeki Komisyona ver
meleri. ( 5977 )' 

Taraga isyan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arz.usnnda. o1anlardJr, 

Bioaenaleyh 

• 1taate 
Bunun en iyi ~aresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
Kullanmakbr. 

ve Damga Matbaas1 Miidiirliigiinden: 
Almacagt Han edilen 2357,50 lira muhammen bedelli 115 ton somikok 

i!;in talib ~rkmadrgmdan uzahlan eksiltmesi 12/9/938 pazartesi saat 14 te 
yaptlacaktJr. isteklilerin Mi.idiriyetimizdeki Komisyona o giin ve saatte 
mtiracaatleri. ( 6217) 

~OCUGUNUz----------------~ 

SIK SIK HASTALANMAMALIDIR 
Zaylf, (;elimsiz; s1k s1k keyfi bozulan, huysuzlanan ~ocuklann daima 

beslcnmelerinde ve gulalannda kusur arayuuz. 

• 

yedirilen ~ocuklarda bu kusur
lardan eser bulunmaz, biinyeleri 
kuvvetli, sinirleri saglam, srhhat 

ve ne§'eleri her zaman yerinde
dir. Hastahk onlarm mukavim 
biinyeleri i!;in pek miistesna bir 
haldir. 

<;ocugunuza, devamh bir su • 
rette, Fosfatin Falyer yedirmekle 
aile tabibinizin de arzusunu ye
rine getirmi§ olursunuz. 

<;iinkii: 
- 0 sizin en biiyi.ik ve en yakm 

dostunuzdur. 
- Slhhatiniz ve yavrulanmzm sthhati ona emanettir. 
- 0 bu emaneti, sizden !;Ok, ko:ur ve bundan dolay1 da 

FOSFATiN FALYER tavsiye ederler 
Her eczane ve bakkaliye magazasmda en elveri§li fiatlarla bulunur. 


