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Sirketi Hayriyeden : 
Cumartesl glinlerl 2 130 dan sonra 

Kopriiden Bo!}aza 

AiLE TENEZZUHLERi 
Elektrikll, hoparlorlii, 71 de kuvvetll sa

lon orkestra.s1 ve caz, 74 te yiik.sek saz he
yetlerl vard1r. Biifeler nefls, f!at~a mute. 
d!ldir. Bunalhc1 s1cak giinlerde Boga.zm 
hayat ve kuvvet veren saf havasm1 almak 
lstiyenler bu f1rsat1 ka~lrmamal!dlrlar. 
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U~ renkll reslmlerle sUsiU 
Fevkalade · 

Yaz ·say•s• 
------ -""T 

Tiirk Hataytn hasretle kucakladtgi Tiirk 
Ordusu ntiiretteb ntahalleri i§gal etti 

Hatay Turk bayrag1n1n 
golgesinde hurriyete 
ve istikiAie kavustu 

Ne saklryalrm «Hatayda ya
Pllacak intihabat hakkm za· 
leri olacaktrr» derken Parisin 
samimi niyetlerinden ziyade 
Antakya sokaklarrnda vazife 

alan askerlerimiz.e guve
niyoruz. 

IE:;} ir bu~uk senedenberi Akdenizin 
lg} §ark k1y1lannda dola~an kara 

bulutlar iki giiniin i~inde daglh
verdi. Ankarada ve Pariste imza!anan 
Vesikalar yalmz: Tiirkiye ile Fransa ara
smdaki miinasebetlere degil, ayni zaman· 
da diinya sulhuna da yeni bir l§lk katlla
cagtm mi.ijdeliyorlar. Bu giizel eserin 
meydana ~1kmasmda her iki tarafm esir· 
gemedigi iyi niyetlerin §uphesiz biiyiik ro· 
li.i olacak. Fa kat Ti.irkiye Cumhuriyetinin 
sulh ugrunda urfettigi emekleri, en mii _ 
kiil dakikalarda gosterdigi sabu ve tah §-

d .. b d • am 
miil ku retm1 iiti.in iinya takdirle alkt§· 
11yacakt1r. · 

Di.indenberi askerlerimiz Hat . . aya gtr-
ffil§ bulunuyorlar. Bu hususta ld·w 

I f h b I . 'd a .g1m1z. 
te gra a er en ct den mi.ih . d' 
Y. . b' k eyytc 1r. 

um1 sene, 1r te i.imidle ya• b' 
I T .. k .. 'd· ,1yan on m-
erce ur , o um1 m yakmd b' h k'k 
I w .. 'd 1. a Ir a 1 at o acagm1 mu] e 1yen •an! b w 
I b. . • 1 ayragirn!Z! 

!;-1 gmca lr sevmcle kar•lhyor ·w I · · · · k • ve c1ger e-
nm §I§Uere vatandan c b d w 
h.. · h enu a ogru esen 

urnyet avasim i<;iyor F 
rile Hatay sok-'-l d. rans.tz aske-

• ~U"~: ann a as a" .. .- t · 
vazifesini alan Melun .r ..,..t e?'n~ 
ve ban T" . ed, gene, 8Z1mh 
0 ~~· urktyenin semboliid ·· 

kuradkalkl Tiirkler, sembol Mehm~i 
ca amam h . 

lar. n eyecamle sarho,tur-

*** 
.. Bir toprak pan;asmm istikbal' .. . d 

munaka~a- ed 'k· 1 uzerm e en 1 1 tarafm or d .. 
temin i~in askeri i•b' )'v• ' a a asay•§i 

' 1r 1&1 Yapmalar - c; 
yamlmlyorsam- tarihte ilk def I. c.,er 
yor. a vak1 olu-

Biz Hataya siingii kuvve•:I . d' 
0 d k I u e game 1k 

ra a a acak da degiliz y 'f . : 
k .. . · az1 emiZ1 

?'a~t1 tan sonra uzermde maddi hi bir 
1ddiam~z b~l~nm1yan bu memleketi, ~ka
vu§acagi hurnyet havast ic;inde btr k k 
d v· 1 b I a ara eg1§mez o arak ka u ve ilan ett'w· · 
h d dl . w• lglffiiZ 
u u anm1za t;ekileceglz. B1r buruk 
d b . ,. se-

ne en en avaz avaz bagtrdiglm1z 'b' 
maksadlmiz sadece hakkm yerine gegt·

1 
.1
1' 

. d' B m-mes1y 1. u hak, bir si.irii cemaatin Yan-
yana ya~ad1g1 Hatayda, hakim olan Ti.irk 
u~s~u.nun tanmmas1 ve Turk ekseriyetini 
g?zonunde bulunduran esaslar dahilinde 
b1r rejim kurulmasiydJ. 

Bun a on yedi sene evvel Fran sa ile 
~irlikte karar vermi§tik. Bugiin, F ransa 
1le beraber meseleyi halletmek iizere bu
lunuyoruz. 

*** 
Atatiirk son nutkunda «Hatay me-

NADIR NADI 
lArkast .Sa. 8 .siltv.n 3 tel 
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.. merasifni jfransa ile mUstakbel itil8flar 
Ankarada yeniden 
miizakereler ba~byor Ord,umuz HataYa . 'iki · koldcin dahil 

oldu, Iskenderiin ve K1rkhanda 
mUazzam tezahiiratla kar§dandi 

ramz 

.. -
Ordumuzu ]{ar~tlamak ic;in hududa akm eden Hatayhlar, izci klzlanmxz ve genclerimiz 

•• 

Orfi idare 

Suriyedeki eksperlerin de i,tirak edecegi 
konu,malarda Fransa ile iyi kom,uluk 

ve ekonomik ,eraiti de tesbit edilecek 

bu 
ve 

Ankara 5 (T elefonla) - Hususi I r 
~ekilde ogrendigime gore Hariciye Veki
limiz doktor T evfik Rii~tii Arasla Fran
slz: Biiyiik Ekisi Hanri Ponso arasmda 
bugiinlerde Ankarada yeniden miizaxe • 
reler a<;ilacak ve bu miizakerelerde bulun
mak i.izere Suriyedeki mandater idaresinin 
baz1 eksperleri pek muhtemel olarak per
~mbe giinii Ankaraya gelmi~ olacaklar ~ 
dtr. Bu mi.izakerelerle diin Turk • Fran
siz dostluk muahedesile birlikte imzalanan 
mi.isterek beyannamenin <;er<;evesi dahi
linde yeni anla§malara vanlacakhr. 
Mii$terek beyannameye merbut protokol
la Optan meselesi halledilmi~ ve beyanna
mede Ti.irkiye • Suriye • Li.ibnan arasm
daki ticari miinasebetlerin inki$af1 da da
hil olmak i.izere, bir tak1m meseleler na
zan dikkate almmt~ olmakla beraber bil
hassa iyi kom$uluk mevzuu iizerinde mii-

[Arkast sa. 8 sfltv.n 3 tel 
Fransanm Ankara Biiyiik El!;isi 

M. Ponso 
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Londrada nihai kararlar 
ispnyadaki gonulliilerin geri ~ekilmesi miittefikan 
kararla,brtldt. · Anla,manin tatbikabna ge~iliyor. 

ingiliz Hariciye Nazm Lord Halifaks 

Londra 5 (Hususi) - ispanya harbi
ne nihayet vermek hususunda bugiin mi.i
him bir ad1m atlld1. Ademimiidahale ko
mitesi bugiinkii celsesinde ispanyadaki 

ingiliz Ba§vckili M. ~emberlayn 

yal:>anc1 p;oni.illiilerinin geri <;ekilmesi hak'· 
kmdaki in!l;iliz p)amm mi.ittefikan tasYib 
etmi~tir. Celseye riyaset eden fngiliz Ha· 

[Arkasz .Sa. 3 siitv.n 1 deJ 
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Askerimiz Hatayda 
-------------------

Turk askeri Hataya girdi. Bu, bir ilhak 
degil; fakat bir zafer ve kurtulustur. 
Atatiirkiin ve hakkm zaferi, Hatayhlarm 
kurtulu§u ... 

Bu geceden itibaren Hatay Tiirkleri, 
arhk yataklannda emin ve rahat yalabi
lirler, §ehirlerinin sokaklannda baslan dik 
dola~abilirler, koylerinde baskm korkusu 
olmadan oturabilirler, tarlalarmda sakin 
ve miisterih t;ah~abilirler. Ciinkii, art!k 
onlan, Ti.irk ordusu, Turk siingiisii bekli
yor ye koruyor. 

Hatayhlarm bugiinkii biiyiik sevincini, 
biz 1stanbullular pek iyi anlanz:. Siz: fz. 
mirliler, siz: Gazi Aymtabhlar, siz Ed1r· 
neliler, bir mi.iddet ecnebi i§gali altmda 
ya§lyan ve Ti.irk si.ingiisiiniin himayes:n~ 
den mahrum kalan biitiin Ti.irk §ehirleri 
halk1, hep pek iyi anlarsm1z. 

istanbullular, biiyiik zaferden ve Mu· 
danya miitarekesinden sonra, sadece sem
bolik bir kuvvet olmasma ragmen, Refet 

ABIDIN DAVER 
CArkasz sa. 8 siitun 3 teJ 
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No. 35 

ingilizlerin biiyiik Krall Alfred 
Danimarkahlar1n hiicumu siralarinda tac1ni 

~iftlikte Oksford terkederek U!lakhk 
Oniversitesinin 

ettigi 
planlarinl haz1rbyordu 

I 
l 

•I 

I 
I 

Danimarkahlann hiicumu stralarmda 
tacm1 tahtmi terkederek daglara kar;an, 
c;!ftliklerde U§akhk yapan Kral Biiyiik 
Alfred, bu peri§an bayat arasmda ingi
hzlige mukadder sayd1g1 ilerleme hare· 
ketine h1z vermek dii§iincesini buakm1 -
yor, u~akhk ettJgi ~iftlikte Oksford 0-
niversitesinin planlanm haz.uhyordu. Bu. 
bin yiiz y1l kadar evvel ya~1yan bir ln
giliz kralmm dii§iincesidir ve Oksford da 

gene o devrin eseridir! .. 
lngiltere ve lngilizler • gene o siyasi 

medlere, cezirlere ve yiiz yii siiren harb
lere ragmen - diinya hadiseleri iizerinde 
miiessir olmaga c;ah~maktcm da geri kal
mlyorlardJ. Mesela hac;h seferlerine i§ti
rak ediyorlard1. Bu gibi hailer ve hare· 
ketler, Rorna}'l Romah yiizii gordiikten 
sonra ogrenebilmi~ olan Breton'lann to
runlannm gec;irdikleri degi§ikliklerin ne
kadar §iimullii oldugunu gosterir. 

Lakin lngilterede lngiliz karakterine 
uytmyan bir §ey vard1: Hiirriyetsizlik!.. 
Kelt'likten Breton'luga, Sakson'luga ve 
lngilizlige istihale eden bu millet, ruh 
bak1mmdan hala Kelt'ti. Kelt ise hiir ya
§amak ic;in o adaya gelrni~ bir tayfa idi. 
Halbuki krallar - memlekete hizmetleri 
dokunmakla beraber - milletin bu ruhi 
ibtiyacm1 tatmin etmekten c;ok uzak bu
lunuyorlardl. Millet yliz sene ve lki Giil 
muharebelerinde krallann ~refi, kralhgm 
haysiyeti kin dereler gibi kan doktiikle
r! balde onlardan hiirriyete hiirmet duy
gusu sezinsemiyorlard1. Bir lngiliz ic;in 
adet degi§tirmek, akide degi§tirmek ka
hb degi§tirmekten daha mii§kiilken bii
tiin ingiltere - P apanm tahakki.imiinden 
kurtulmak ve vicdan i§lerinde de hiir kal
mak ic;in - Vatikan'la alakalanm kesmi§
lerdi, biristiyanhg1 ingilizle§tirmi§lerdi. 
Krallar, bu tutumdaki incelikten de ibret 
alm1yarak milletin hiirriyet a§kma k1ymet 
vermemekte 1srar ediyorlard1. • Meseta 
Sekizinci Hanri iki kralic;e, iki kardinal. 
ii~ metropolid, on sekiz piskopos. e alu 
yiiz biiyiik papaz, iki §Ohretli doktor, on 

iki diik, yirmi dokuz baron, iic; yiiz otuz 
be§ asilzade, yiiz on kibar kadm ve yet
mi§ iki bin vatanda§ oldiirtmii§ti.i. Gene 
bu kral, parlamentoya dam~madan ver
gi ahyordu, paralann ayanm bozup kal· 
pazanhk yap1yordu. 

lngilizler bu cinayetlerden ve hele 
parlamentoya gosterilen sayg!Slzhktan 
son derece miiteessir oluyorlardi. F akat 
krallann ve hele Sekizinci Hanri' den bi
raz sonra tahta c;1kan Elizabet'in zama
mnda lngiliz]igin birden feveranh bir 
yiikseli§ gostermesi yiiziinden teessiirleri-
ni ic;lerinde sakhyorlardi. Artlk 1ngil
tere, biitiin diinya ife ticarette rekabet e
decek bir durumdayd1. Donanmalan, 
biiyiik denizleri a§arak boyuna miistem
leke zaptediyordu ve lngiliz bayrag1, ii-
7.erinden ~iine§in <'ynlmad1gm1 gorecek 
kadar engin bir niifuz mmtakasma ha -
kim oluyordu. Bununla beraber ic; i§lerin
deki tadSIZhk devam ediyordu. Halk ni
hayet zuliimden usand1, ihtilal bayragm1 
ac;h ve bir kral asarak !ngilterede haki
miyetin millette bulundugunu isbat etti. 

Bu hadise, herhangi bir ihtiJale ve hat
ta F rans1z Biiyiik ihtilaline benzemez. 
Ciinkii FranSIZlar da bir kral ve bir kra
lir;e asml§lar, cumhuriyet kurmu§larsa da 
dort be§ y!l ic;inde Napolyon Bonapart 
istibdadma boyun tgmi§lerdi, onun suku
lundan sonra da gene kralhga, impara • 

·I torluga bel baglarn1§lardu. !ngilizler tek 
bir ihtilal yaphlar, tek bir kral ashlar, la
kin ebedi surette hiir kald1lar. <;unkii ih-

tilali herhangi ir siyasi maksadla degil, 
ingiliz ruhundaki hiirriyet a§kml tatmin 
ir;in, hiir ya§amak ir;in yapml§lardi. Bu 
mak~ada erdiler, hiirriyete kavu§tular ve 
hiirriyetlerini hir;bir suretle feda edemi -

I yeceklerini taciitahta • unutulmiyacak 
§ek:!de - anlatt1ktan sonra sustular. ,Sim
di ingilterede taht var, tac var, fakat ta

E hakkiim yoktur. !-ler ingihz bir kraldu 
~ ve kral nihayet bir ingilizdir. 

: ~ fngiliz ibtilalinin k1ymeti, diinya dur-
~ duk(fa ya§Iyacak milli ve pek §iimuliii 

I 
k bir hiirriyeti temin etmesinde olmakla be
r raber ba§ka bir n<Jktada., da miihimdir. 

In Bu mubarek ayaklanma Onyedinci awn 
~ ikinci yar!Sl ba~larkcn vukua . geldi. 0 
k s•rada Osmanh tahtmda Deli lbrahimler, 

Avc1 Mehmedler oturuyorlard1. Boyu -
na adam kesip ocak sondiiriiyorlardi. 

... f ransa tahhm Ondordiincii Lui i~gal e
divordu ve bu adamm ag:nndan: <<Hii -
kumet demek, ben demektir» hezeyam 

asia dii~miiyordu. Almanyada iit; yiizden 
fazla kral, prens, diik vard1 ve bunlar 

bulunduklan y:erlerde doymaz hirer sii· 
li.ik rolii oynuyorlard1. Rusyada miitbi§ 
!vanlar ve yavrulan biikiim siir~ktey -
di. lngilizler i§te boyle bir devirde, yani 
sultanlarm, imparatorlann, krallann, 
diiklerin, prenslerin Allabla karabet id· 
dia ettikleri ve balk kiitlelerini hayvan 
siiriilerinden a§ag1 tuttuklaf1 bir zamanda 
milletin biikiimdardan iistiin oldugunu 
kan doke doke isbat etmi~lerdir. lngiliz 
ihtilalini yiikselten bir sebeb de budur, 
milletlere hiirriyet yolunu gostermi§ olu
§Udur. 

Arkada~larla bu mevzu iizerinde tath 
tath miinaka$a ederken ve 1ngiltere ta -
ribinden lngilizin tarihine gec;:ilmek iize
re bulunurken kompartimanda bir tela$ 
yiiz gosterdi, yolcular yerlerinden kalk1p 
pencerelere dizildi, sekiz on lisanla aym 
baber dudakl arda gezdi: 

- Londra goriindii! .. 
Bir ugultu; ne yer, ne de gokgiiriilti.i

lerine benzemiyen ards1z aras1z bir ho • 
murtu goriindii deselerdi Londranm go -
riindiigiinii soy)iyenler daha dogru bir 
baber vermi~ olacaklard1. Ciinkii okuya
rak, dinliyerek, beyaz perdelerde seyre
derek azameti ve ha$meti hakkmda $Oyle 
boyle bir fikir edindigimiz biiyiik $ehrin 
yuzunu gormiyorduk, sesini duyuyor
duk. Fa kat bu ses, binbir futma bir 
arada kopmasile peyda olmak vel • 
veleden daba yaman olmakla hera -
her korkunc degildi. Bu ses, birkat; 
denizin dah;~alanm seferber ederek birbir· 
lerinin iizerin"e atmalarile husule gelecek 
gulguleden daha kuvvetli oldugu halde 
iirkiintii vermiyordu. Bu ses, nas!l tarif 
edeyim, tabiatten aykm, ayni zamanda 
tabiate uygun sihirli bir ahenkti. Hayret 
uyandmyordu, sersemlik vermiyordu. 

N uri Demiraii hepimizden once bu es
rar dolu sesin hiiviyetini tesbit etti: 
• ...,.....t .liu, dedi, tioantin-q;esidir." Hey .. 

betli, fakat lezzetli biro terane 1.. 

DoR-ru s<>yliiyordu. ~BuYiik $ehrin ' yii
zii heniiz ac1ga ~1kmadan kendini hisset· 
tiren bu ses· biitiin kiireye kucagm1 ac;:m1~ 
bir ticaret ejderinin ahp verdigi nefesten 
doguyordu. 0 ejderin cigerleri·tabii ve s1· 
nai olarak diinya pazarlarmda ahmp sa
tJlan e$yadan birc;:ogunu - hirer hava zer· 
resi gibi yutuyor ve bunlan !ngiliz mar· 
kah mal halinde gene o pazarlara geti 
veriyor. Bu biiyiilii teneffiisiin o cigerler· 
de b1rakhg1 iz, altmd11 ve lngilterenin 
serveti i$te o altmdan tekevviin ediyor. 

Dalgmla~ml&hk, ticaretin sesini dinli -
ye dinliye harbden sonra kurulmu~ rna -
hallelerin t;it;ekleri arasmdan gec;:iyorduk. 
CoR-u amele ic;:in yap1lan ma ma evler ki 
onlardan birine sahib olabilmek hulyas1 
memleketimizde ya$Jyan halktan birc;:o -
gunun nesilden nesile intikal edip duran 
miras1d1r! .• Biz de bu miras ckdelerden 
torunlara devrolunup giderken Londra 
amelesi tahakkuk ettirilmi~ bir iilkiiniin 
zevkini erne erne ayni miras1 - fakat $1k 
bir yuva halinde - gelecek nesillere ya-

didr buak1yorlar. lngilterede sosyalizmin 
neden bir alev olmay1p ne~'eli bir mevzu 
seviyesinde kald1g1m bu amele evleri de 
giiliimsiye giiliimsiye anlatJyor. Su veya 
bu memlekette cennete gotiiriilmek, cen
net nimetleri idnde mes'ud edilmek va
dile ba$tan c;:Jkarilarak cinnete sevkolu
nan amele fngilizler diyannda minimini 
cennet ko~klerine oturtulmak suretile her
tiirlii dalalet telkinlerine kar$1 sigorta 
edilmi&lerdir. Bu i~iler arbk, yap!lacak 
bir cennet ic;:in yapilmi& bir cenneti y1k • 
maYJ dii$iinmiiyorlar, kiic;:iiciik babc;:eleri
nin c;:it;eklerini sulamakla me$gu) oluyor
lar. Fa kat o c;:ic;:eklere dokiilen su, biitiin 
fns;riltereyi bahtiyar bir baht;e yap1yor! 

( Ar1ra.~' varl 

GOMROKLERDE 

Mesai saati degi§miyor 
Ticari faaliyeti sekteye ugratmamak 

ic;in giianriiklerin gene eskisi gibi ve 
giimriikler kanunundaki hliklim daire
sin~e tam mesai yapacaklan Giimriik 
ve Inhisarlar Vekaletince bildirilmi§tir. 
Muhafaza te§kilatJ da ayni §ekilde c;all
~acakhr. 

Ticaret Odas1 idare heyeti diin top . 
!anarak Odada mesainin yarmdan iti • 
baren saat sekizde ba~lay1p on dortte 
nihayetlenmesine karar vermi~tir. An
cak bu tarz1 mesai bu ay nihayetine ka
dar devam edecektir. 

Ekonomik hleri miidiirii 
geldi 

Giimriikler Vekaleti Ekonomik . t~leri 
miidlirli Celadet Barbarosoglu §ehrimi
ze gelmi§tir, 

CUMHURIYET 

( 3ehir ve Memleket Haberleri ) 
Beyaz zehir 

miiptelalari 

Eroin ~eken iki 
ki~i yakaland1 

Emniyet Miidiirliigii kac;akc;1hk biiro -
su, keyif verici zebir miiptelalanna kar§I 
a~1Ig1 miicadeleye devam etmektedir. Bu 
ciimleden olarak diin de bir sab1kah es -
rarke§ sm; iistiinde yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmi§tir. Mehrned isminde olan 
bu sab1kah, dlin sa bah, T ophanedc bir 
cami avlusunda §iipheli vaziyette goriil -
mii§ ve kac;akc;1hk biirosu memurlan ta • 
rafmdan takibe ba§lanml§hr. T eblikeyi 
sezen esrarke§ Mehmed, elinde tuttugu 
bir tutam esran yutarak kurtulmaga c;ah§
IDI§Sa da muvaffak olamami§hr. Mcmur· 
lardan bir kac;I, Mehmedi yakahyarak 
bir otomobile koymu§lar, ve en yakm has
taneye gotiirmi.i§lerdir. 

Mehmedin agzma attlg1 §eyi yut!ugu 
anla§1hnca derhal midesi y1kanrn1§, ve 
usarei mideviye ile beraber c;1kan mayi, 
iki ayn §i§eye konarak temhir edilmi§tir. 
Mehmed, zab1taya verdigi ifadede di§i 
agnd1gmi, kulland1g1 §eyin di§ agmmi 
dindirecek ilac oldugunu zannettigini soy
lemi§tir. 

Bundan ba§ka evvelki giin de, Koprii
niin Kad1koy iskelesi halalannda bir ka
dm eroin ic;erken sue; iistiinde yakalanmi§
tlr. Eroinci kadm, Sirkecide, Ebiissiiud 
caddesinde 54 numarah evde oturan 28 
ya§mda Vasfiyedir. 

$EHIR l$LERI 

T erkos auyu i~in yeni 
makineler geldi 

Terkos §ebekesinin tevsi ve tslahile 
§ehre verilen su miktarmm ~ogalblma
sma karar verilmi~ ve bu maksadla tn
giltereye yeni makineler sipari§ olun -
mu9tu. Bu makinelerden bir k1sm1 gel
mi§tir. Digerleri de yakmda gelecektir. 
Konacak yerleri baz1rlanmaktad1r. 
Bunlar bitince, gelen makineler yerl€§· 
tirilecektir. 
Y angmlardan e§ya kurtar· 

mak i~in vesait 
!tfaiye te§kilab yangm sondiirme 

hususunda bugiiniin ihtiyacm1 kar§1h· 
yacak derecede tekemmlil etm~ bulun
maktadlr. Ayni te§kilatm yangm esna
smda e§ya kurtaracak vesaitinin de te
k~mmiil ettiri!mesine karar verilml§tir. 
Bu suretle bir taraftan yangm si:indii • 
riilmesine c;ah§Ihrken, bir taraftan da 
binalardaki e§yalarm kurtanlmasma 
~al1§1lacakt1r. 

Eminoniindeki yJkma 
ameliyeleri 

Eminonii meydanmdaki Valide lia • 
mnm y1-kllma ameliyati bitmi§, enkaz1 
naklolunmu~ ve etrafmdaki tahta per
de de kaldm1ml§tlr. Bundan sonra is
timlak muameleleri ikmal edilmi§ olan 
k1s1D1larm da siiratle Yiktmlmast ic;in 
tertibat almmaktad1r. Yenicamiin kar-
§ISma isabet eden adamn da bir an ev
vel kaldmlmast di.i§iiniilmektedir. Bu 
ada iizerinde bulunan binalardan bazt
lan da ~almaga ba§lam1~hr. 

Belediye lkttsad miidiiriiniin 
Selanikteki tetkikleri 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin tls • 
tiindagla birlikte Atinaya gidere'k Se
lanige g~en Belediye ikhsad !~Jeri mu
diirii As1m Siireyya orada yapmakta ol
dugu tetkikleri bitirmi~tir. Cumartesi 

<<Amerika, Tiirkiye 

ile ~ok alakadardir)) 

« Atatiirk, bu memle -
keti hakiki mevkiine 

ula$brmu~llr » 
Bunlart soyliyen Amerikan I 

I g~zetec~si Levy. H atay i~in J e 
Jryor kt: «Hatay, Atatiirkiin l ir,aJile mukaJJer kemaline 

febilecektir. » 

Amerikamn en buylik gazetelerin -
den New-York Times'in Yakm§ark i~
leri muhaPriri M. Joseph Levy ~ehri . 
mize gelmi§tir. Yeni Ti1rlciye hakkmda 
tetkiklerde bulunmak uzere sureti mah· 
susada memleketimize gonderilen A
merikali muharrir, diin Perapalasta 
kendisile gorii§en bir arakada§1m1za a
§a~daki sozleri si:iylemi§tir: 

c- Ti1rkiye haklonda bir seri maka
le yazmak ic;in gazetemden ald1g1m ta
limat iizerine memleketinize geldim. 
Sizin memleketiniz Amerikada biiyiik 
bir ala'ka uyand1rm1~tir ve bu alaka 
gittikc;e artmaktadrr. Bugiinkii ziya • 
retim, i~te bu gibi mes'ud bir sebebe is
tinad ediyor. 

Atatiirk Tiirkiyesi, bug\in her ba • 
k1mdan oldugu gibi, Akdenizde gayet 
miihim rolii olan bir memlekettir. 
Atatiirkiin, bu memleketi hakikt mevki
ine ula~tlrd1~m goriiyoruz. Yani, mil
letler arasmda kuvvetli, saglam, miite
rakki ve 50zli gec;en bir millet haline 
getirmi§tir. 

Buraya ge1meden once Suriyede idim. 
Atatiirkiin idealinin orada da tahakkuk 
etmesi Rataym lehine olmu§tur. <;iin -
lcii Ratay, o kudretli insanm ir~ad ve 
i.§aretile kendisine mukadder olan ke • 
male eri§ebilecektir. Orast bugiine ka
dar tam manasile Asyat halde kalml§ 
bir yerdi. Halbuki Ratay - tereddiid
si.izce soyliyebilirim - 0 havalinin en 
mlinbit mmtakaSICbr. 

Bugiine kadar Tiirkiye aleybinde Ra
tayda yapllan propagandalar, gerek Er
meniler, gerek diger cemaatler arasm
da olsun tamamen bo§una idd. Zira bu
giinkii Tiirkiye kendisi aleyhinde yap1-
lan propagandalarm hepsini as1ls1z bl· 
rakacak derecede hem milletqe yiiksek, 
hf.~!~ 14ipl~~ ~'B~n xnii.k'D\r 
meliyete varnn~ olan bir devlettir. 
,.,,~t:Pliizakerelerin. neticelendig'ini 
ve askerinizin Hataya girdigini ogren· 
dim. Sizi temin ederim ki ~k memnun 
oldum. ~imdiden sonra vaziyet §iiphesiz 
iyi olacaktlr. 

Ben, bundan bir miiddet evvel gene 
Tiirkiyeye gelmi§tim. Fakat Tiirkiyeyi 
mensu'b oldugum gazetenin milyonlar
ca okuyucusuna bir de kendi kalemim
den tarutmak vazifesile ilk defa geliyo· 
rum. 
~unu soyliyeyim ki, memleketiniz, 

bir devirden otekine degil, senelerden 
senelere bile seri bir teraklci ile iler -
liyor. 

Giimriikte, poliste, lher tarafta i~leri
niz:i. saat gibi buldum. Vapurdan otele 
nas1l geldigimi bilmiyorum. 0 kadar 
kolayhk ic;.inde hareket ettim. Bizce 
1'\i.rkiye, diinyamn bu mmtakasmda 
mevcud memleketlerin en enteresam, 
en ilerisi olarak goriilmektedir. 
~acag1m makaleler bu hakikati an

cak teyid edecektir. • 

MOZELERDE 

Sinemalarda 

ucuzluk baslad1 
' 

Miiessese sahibleri baz1 
ne~riyata cevab veriyor 

Sinemalarda, kazinolarda ve alelumu.n 
eglence yerlerinde yapilmasJ kararli:!stm· 
lan ucuzlugun tatbikatma §imdiden ba§ -
lanml§tlr. F akat bu mevzu etrafmda bir 
gazete, miistebzi ve menfi baz1 ne§riyat 
yaptlgmdan, sinemac1lar namma bir mii
messil, bize miiracaat ederek §Unlan soy • 
lemi§tir: 

«- Sinemalarda, heniiz kanun mer'i -
yete girmedigi ve vergiler indirilmedig; 
balde I 0 kuru§a talebe matineleri ve 15 ~ 
20 kuru§a halk matineleri yap1lmaktadn. 
Bugiin tatbik ettigimiz tarife yaz tatife -
sidir. Asil ucuzluk, ki§ tarifesi iizerinden 
yap1lacakt1r. Esasen kanun da on be§ giin 
sonra mer'iyete girecektir. 

Biiyiik sinemalann kl§ tarifelerinde 
tahminen yiizde 25 - 30 tenzilat yap1la -
caktu. Bu suretle fiatlarm 20, 35, 50 ku
ru§ arasmda olmas1 muhtemeldir. Biiylik 
sinemalann bundan daha a§ag1 fiat tatbik 
edebilecekleri kabul edilse bile bu, kiic;iik 
sinemalarm oliimii demektir. Kanunun is
tihdaf ettigi gaye de bu, degildir. 

Kanun heniiz mer'iyete girmedigi hal
de sinemactlarm yapt1g1 tenzilata bir mi
sal olmak iizere §Unu soyliyebilirim. I 0 
kuru§luk talebe biletlerinden bugiin sine -
mac1lar 3,28 kuru§ vergi vermektedirler. 
Halbuki kanunun tatbikma ba§lanmca 10 
kuru§luk biletler i~in yalmz bir kuru§ ver2i 
verilecektir. Hulasa, sinemactlar, bilf~l 
tenzilata §imdiden ba§laml§lardn.» 

KOLTOR ISLER/ 

Ba§muallimlerin toplanbsl 
Ilkmekteb ba~muallimleri diin de 

Maarif idaresinde toplanarak, yeni 
s1mf ve §'Ube ihtiyaclanm tesbit etrn.i§
Ierdir. 

Beyoglu K1z San'at mektebi 
miidiirliigii 

ismetpa§a K1z Enstitiisii muallimle • 
rinden Refika, Beyoglu K1z San'at mek
tebi miidiirliigiine tayin edilmi§tir. 

Orta'lnektebie;de' ~ifte 
tedrisat 

Bu yll, Maarif Vekaleti tal"afmdan 
yap1lan hesalblara gore, Ankara Ataturk 
orta muallim enstitiisiinden mezun olan 
ve imtihan vermek suretile orta tedri -
sat kadrosuna giren ilkmekteb mual -
limlerinin adedi, hali haztr ihtiyac1 
kar§1hyamamaktadtr. 

938 • 939 ders Yih ba§mda tahsiline 
devam etmek iizere ortame'kteblere mu
racaat edecek ilkmekteb mezunlarmm 
27,000 olacagtm nazart itibara alan Ve
ka.let, 'baz1 yerlerdeki ortamekteblere 
§Ube ilavesini, baz1larmda da gec;en se
neki gibi ~ifte tedrisat yap1lmasm1 ka
rarla§tlrtn!§tlr. 

<;ifte tedrisat yapacak ortamekt~ler 
talebenin kay1d ve kabul zamam olan 
eylfil aymdan sonra tesbit edilecektir. 

EVKAFTA 

Mesili Ahmedpa§a camisi 
tamir ediliyor 

giinii §ehrimize avdet edecektir. 
Otomobil plakalart degi§iyor Y enid en mozaikler 

Resmi ve hususi otomobillerle taksi bulunuyor 

Fatihte Karagiimriik civarmda Mi -
mar Sinanm aon eserlerinden Mesih 
Ahmed Pa§aya aid camiin lie; seneden • 
beri eski §ekline gore esash tamiratl 
yap1lmaktad1r. Camiin altmda ve bazt 
§ah1slara aid bulunan vakil diikkanla -

plakalarmm yeni §ekillerde degi§tiril- Sultanahmed hafriyabm idare eden rm bir k1sm1 tahliye ettirilmi~. lakin 
mesine karar verilmi~ti. Yeni plakalar profesi:ir Bakster, bulunan mozaiklerin demirci, kalayct gibi i~erisinde daima 
Damga matbaasmda hazirlanmaktadir. 
$imdiye kadar bin be~ yuz plaka yapil- Toran soka~ etrafma tesaduf eden yo- ate§ ve ocak bulundurulan baz1 dlik _ 
ml~, bunlar Belediyeye teslim olun _ lun altmda da imtidad ettigini tesbit kanlar kalm!§tl. ~imdi camiin esash ta
mu§tur. Her lie; nevi plakamn tamamt etmi§tir. Profesi:ir bu noktadan hafri • mmne ba§landigmdan diikkanlarm 
hazuland1ktan sonra eskilerile tebdil yata devam edecektir. hepsf tahliye edilecektir. 

olunmaga ba§lannc
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- Oniversitelileri 'ehrimizde 
Karaya oturan vapurun 

kurtar1lmas1na c;ah,Ihyor 
Gelibolu kar§Ismda Zincirbozan mev

kiinde karaya oturan 6152 tonluk Nor
vee; yag gemisinin kurtarma ameliyesi 
devam etmektedir. Vapur c;akll bir sa
haya biitiin govdesile oturdugu ve i<;in
de 9400 tonluk ham petrol bulundugun
dan kurtarma i§i mii§kiilatla ilerile -
mektedir. Hamulenin bo§altJlmasma 
liizum kalmadan vapurun kurtanlma -
sma c;ah§1lmaktad1r. 

Liman memurlarina gece 
iicreti 

Geceleri vazife goren Iiman memur
lanna gece ucreti verilmesi ic;in ·bir ta
limatname hazJrlanmi§hr. Bu talimat
nameye gOre, §Ube amirlerile !stanbul 
ve tzmir Liman reislerine nobe~i kal -
d1klan geceler 100, liman kontrol me • 
murlarile miilhakat liman reisleri ve 
vekillerine 75, miistakil liman rriemur
lan ve vekillerine 50, liman memurlar1, 
makinist ve vekillerine 40, tayfa ve o
dacllara 30 kurU$ gece mesai licreti ve
rilecektir. 

istanbulu gezmek ve tetkiklerde bulunmak iizere MlSlr yiiksek tahsil 
talebesinden otuz gene, diin saat 15 te Romanya vapurile ~ehrimize gelmi§
lerdir. Karde§ memleketin gencleri Galata nhhmmda Universite Gezi biiro
suna mensub gencler tarafmdan kar§Ilanmi§lar ve Galatasaray Lisesinin 
Ortakoy ~ubesinde misafir edilmi§lerdir. MISlrh gender §ehrimizde dort 
giin kalacaklar ve §ehrin goriilmege deger yerlerini gezdikten sonra An
karaya gideceklerdir, 
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Siyasi icmal 
ingiliz politikas1 

=jF arib, ingiltere Basvekili Cem -
U berlayn'i, AvrupaYJ ve biitiin 

diinyay1 defalarla harbe ugra• 
maktan kurtarm1~ alan adam, diye kay
dedecektir. Hakikaten fngilterede ve ha
ricde siddet ve cebir politikasma mutaas
sJbane taraftar alan niifuzlu $<1hsiyetlere, 
partilere ve devletlere at oynatmaga mey· 
dan vermiyen Cemberlayn'in aibrbash ve 
uza!h ~oren siyasetidir. 

Mumaileyh, Biiviik Harbin 1914 se
nesinde oldugu gibi tesadiiflerin ve ~u ve 
bu sabs1s ve tesekkiillerin gayreti eseri o
larak tekerriir eylememesini kendisine ba~ 
hca s:1;eye edinmi~. ingiliz !mparatorlugu· 
nun hayati menfaatleri ve hiirriyet ve is· 
tikla!i tebdid edilmedik<;e tepeden t1rna· 
iia kadar silahlanml$ olmasma ragmen 
lngiltereyi harbe siiriiklenmekten menet• 
mege kat'i karar vermistir. 

Vaktile fngiltere, !ngiliz bayrag1 ve 
fngiliz tebaas1 tesadiifen tahkire ugrasa 
bile en siddetli tedbirlere miiracaat eder-
di. Y unanistanda bir giiriiltii esnasmda 
bir Malt!z'm karyolas1 kmlmasmdan Pi· 
re'ye fngiliz donanmasmm gelmi$ olmasl 
ve lspanyada bir igti$as esnasmda J enkis 
isminde bir lngilizin kulaib kopmasmdan 
dolaYJ fngiltere devletinin !spanyaya ila· 
mharb eyledijii meshurdur. 

Fa kat simdiki BasvelCil Cemberlayn 
Yunanistana donanma gonderen eski 
Basvekil Palmerston'la !spanyaya ilan1• 
barb eden Walpole 'iin ~iddet politikas1 • 
nm zamamm1zda sokmedigini pek IY1 
takdir etmektedir. Bunun ic;:in Barselona 
ve Valansiya limanlanndaki lngiliz va • 
purlannm Franko'nun tayyareleri tara • 
fmdan bombalanmas1 ve arada bir bayli 
fngi)iz bahriyelisinin kaybolmas1 hadise· 
lerine kar$1 Cemberlayn ingiltereyi har• 
be siiriiklenmekten c;:ekinmis ve garkolan 
gemilerin mes'uliyeti dort be$ misli yiik .. 
sek navlun alarak ka<;akc;:Ihk yapan sa· 
bib ve kaptanlanna aid bulundugunu son 
nutkunda soylemistir. 

Esasen belli ba~h lngiliz vapur kum· 
panyalan 1spanya limanlarma seferleri 
kesmislerdir. General Franko kendisinin 
heniiz muhariblik hakk1 tamnmam1s ol • 
masmdan dolay1 ac;:1k denizde yapama • 
drib ablukay1 havada tatbik etmektedir. 
Hukuku diivel ise bu yeni abluka usuliine 

· kars1 heaii~~llkl.m vazetmemistir. lngil
tere zorbahga gitmedigi takdirde ya mz 
~~1k denizdelei gemilerini himaye etmek· 
ten baska birsey yapamaz. 

Ciinkii bu hareketi italya ve Almanya 
hakSIZhk sayarak miidahale edecekler -
dir. Vaziyet boyle oldugu halde miista· 
kil liberallerin lideri Loid Core, Val\fl· 
siya ve Barselona 'daki fngiliz gemileri • 
nin bombalamp garkedilmesi hadisesi 
miinasebetile «hen ba$vekil olsayd1m der· 
hal ilamharb ederdim» demistir. 

fngilteredeki 161 meb'usu bulunan a• 
mele ve miistakil amele partileri ve S1r 
Sindair'in lideri bulundugu liberaller de 
ayni fikirdedir. Sir Con Simon'un milli 
liberal partisi hiikumet taraftand1r. 

Bunlar ya siyasi mezheb, yani sosya
listlik ve komiinistlik saikas1, yahud miif· 
rit sulhperestlik gayretile Cemberlayn 'in 
politikasma muhalefet etmektedirle,r. Mu· 
maileyh muhalefeti yalmz Marksist'lere 
b1rakmak ve biitiin burjuva partilerini 
hiikumetin bayrag1 altmda toplamak iize
re muhalif liberalleri tesriki mesaiye da -
vet etmistir. Muhafazakarlarla liberalleri 
birbirinden ay1ran vergi meseleleri kal -
mamJstlr. Mu'halrf liberaller s1rf miifrit 
sulht>erestlik gayretile sonu muhakkak bir 
harb olacak s]ddet politikasma taraftar
d~rlar. 

Cemberlayn liberalleri tekrar birlesti· 
rip kabinesine hakiki temerkiiz mahiyeti· 
ni temin ettigi takdirde harici politikasi 
daha kuvvetli olacak ve sulhu korumaga. 
daha ziyade itimad ve emniyetle t;ahsa-
cakhr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

ONIVERSITEDE 

«Hukuk birincileri» te§vik 
edilecek 

'U'niversite Hukuk Fakiiltesi talebe .. 
sinin gayret ve muvaffakiyetini te§vik 
ic;in bir chukuk birincilerh brO§iirii ~~
karacaktir. 

Bu brO§iirde fakiilte birincisile s1mf 
birincilerinin fotograflar1 bulunacak ve 
sm1flarm yaz1h imtihanla:rmda, imti -
han heyetleri tarafmdan yazm en c;ok 
takdir edilen talebenin fotograflan ve 
vazife iizerindeki profesorlerin miita · 
lea ve tetkikleri bulunacaktlr. 

Cumhuriyet 

Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : { T~r~iye Ha_rie 
I~ID i~In 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altl ayhk 750 • 1450 • 
tic ayhk 400 • suo • 
Bir 1tyhk 150 • 1' oktur 
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SON HABER LER 

Londrada nihai kararlar 

Hldiseler aras1nda 

Eskiden nefret 

$ ohretli muhanirlerimizden 
biri, bana bir giin, eakiden 
nefretini anlatb: 

• - Miizeleri gezmekten hi!r zevk 

lspnyadaki goniilliilerin geri ~ekilmesi miittefikan almadam, dedi, burada da, Avrupada 
cia mazinin yadigarlanm hep vazife 

Fethedilemiyon Everest I 
lngiliz sefer heyeti de geri 
dOnmege mecbur oldu 0 

HEM NALINA 
MIHINA 

Politika garibeleri 

spanyada, bogu§an lspanyol ordula· 
rmm ikisinde de ~e§id <;e§id goniillii
ler var. Bunlann geri almmas1 dii~iikararlasbrddt. Anla~mantn tatbikallna ge~iliyor ve meraaim ~er~eveai i~inde aeyret-

, tim. Kendime kalaa, ayni eaki eaeri 
[Bastaratz 1 tnct sahttecteJ kart§ kart§ miidafaa etmektedirler. Dii§· iki defa gormek arzuaunu duymam. 

riciye N azm Lord Halifaks bu miinase- man ag1r ag1r ilerlemekte ve yabanc1 kuv- Otedenberi yeniye zaaf1m var: Y eni 
betle irad ettigi nutukta !spanya harbinin vetler ag1r zayiata ugramaktad1rlar. Va- bir aandalyeyi eaki ve ~ok kaymetli 
yakmda nihayete erecegi iimidini 1zhar et- lans havalisi Madnd'i taklid etmege ha- bir oda taklmma degi§mem. 

Zirveye 350 metre kadar yakia,an ka,ifler, 
samyelinin vaktinden evvel ba~lamast iizerine 

daglarJn ,ahi oniinden ric'at ettiler 

niiliip ve konu§ulup duruyor. Avrupahlar, 
hesabi adamlardir. Goniilliiler geri alma· 
cak aroma masrafm1 kim verecek? Sav• 

yet Rusya, Alman ve 1ta1yan goniilliile
rinin geri ahnmas1m §iddetle istedigi hal
de, bunlann geri almmas1 i<;in meteli!C 

rni&tir. Alman, ltalyan ve Frans1z dele- mlanmaktadir. Maglub olmak istemiyen Bu ~ozleri, yeni yapbrdaga kiibik 
~~:eleri ayni mealde nutuklar irad ettiler. bir milletle miicadele etmek giicdiir. Asi- evinin sade, golgeaiz ve hataraatz de
Sovyet delegesi ise baZI itirazlarda bu - lerin i§galindeki havalide otorite yaban- koru i~inde aoyliiyordu. Etrafamda, 
lundu. cilann elindo:dir. Bunun i<;m miicadeleye aahibinin yiizii gibi ktn§Ikllz ve pii-

lngiliz, ltalyan, Alman ve F rans1z mu- son una kadar devam edecegiz. Biz mem- riizaiiz duvarlann gencligini baba ya
rahhaslan lngiliz plammn tatbik1 i<;in A- leketimizin lspanyollar tarafmdan idare digan hi!rbir ~er!reve, hi!rbir yazt ve 
demimiidahale komitesi katibi umumili- edilmesini istiyoruz. Son muharebeye ka- reaim kapatmaiDJ!tl. Bu evin i~inde 
gine on iki bin be& yiiz lngiliz liras1 teslim dar bir harb ne kazamlml§, ne de kaybe- habra, mahzenden gelen nem gibi, 
ettiler. dilmi§ addedilebilir. Son muharebe ise pas gibi, kiif gibi tikainti veren bir te-

lngiliz hiikumeti, bugiin Ademimiida- Cumhuriyet<;ilerin lehinde neticelenecek - feaaiih i§aretiydi, kokmu§ bir ruhun 

hale komitesi tarafmdan tasdik edilen pia- tir.» ifrazatmdan aaytlarak hll§in bir redde 
n1 berayi tasvib yann Madrid ve Burgos Bar~elon'un bombardzmant ugruyordu. 
hiikumetlerine tevdi edecektir. Barselon 5 - Cece yansma dogru Bu telekkinin o §ohretli arkad8§l· 

lngiliz nazrrlarrntn toplanllsz Franko kuvvetlerine mensub tayyareler maza inhiaar etmedigini biliyorum; 
Barselon'un §imalindeki mahalleleri ve biliyorum ki bu, memleketimizde, 

Londra 5 (Hususi} - ispanya mese- S Ad · ' b b d ·I d' an nan 1 om ar lman etml~ er If. modern bir mizacdtr: C::.ehirlerimizi 
lesinin biitiin safhalanm tetkik etmek iize- 0 "I" y ral v d1 Du"n b h ~ n o u ve on a 1 ar r. sa a taka baaa kiibikle dolduran, eaki ma-
re bugiin Ba&vekil M. Cemberlay'in ri- G ' bomb d t' · d 23 
Yasetinde miihim bir toplantl yapllmi§tlr· ava)nm bar !Imam~ ne Ilcesmk e hallelerimizi yikan, eaki e§yalanmiZJ 

ki§i o mii§ ve azl an agu 0 rna iizete tsu.adtklan hallralara ve bazan da 
T oplanhya Hariciye N azm Lord Hali • 40 k' · 1 t ..,.. 1§1 yara anml§ 11 • yiikaek maddi kaymetlerine rag~ men 
faks, Hariciye Miiste•an M. Buttler ve C h l d • t ~ ep e er e vazzye bitpazarlanna yolhyan mizac. - .. 
General Franko hiikmeti nezdindeki ln- B l 5 Milli M"dafaa Neza 
giliz miimessili Sir Robert Hodgsan i~ti- arsle ond' - u - Herkeain bu kafada oldugunu aoy· 

reti teb ig e lyor: lemiyorum; fakat bu kafada olanlarm 
rak etmi•tir. Mumaileyh, lngiliz gemileri- c:: k h · · b"t" t kal r da , ~ar cep esmm u un mm a a m biiyiik bir ziirnreyi doldurduklarmt 
nin bombardimanma nihayet vermek me- §iddetli muharebeler cereyan etmektedir. aamyorum. 

Bu ziimreyi dolduranlar kendi rna· selesi hakkmda General F rankonun ver - Kuvvetlerimiz dii~anm hiicumlarma 
digi cevab hakkmda §ifahi izahat vermi§· §iddetle mukavemet etmektedir. 
tir. Salamanka 5 - Umumi karargahtan 

General Miaja'nrn beyanall teblig ediliyor: 

zilerinden ve milli tarihlerinden ka- ~--- • 
I K d

• 'I . Everest'in karh ve dumanh zirvesine ""ag~ tdan bir bakJc 
~1yor ar. en 1 mazt en, onlar i~in, -g ~ 

Madrid 5 -$ark cephesindeki hare- Teruel cephesinde k1taat!m1z bugiin de 
biiyiik babalannm ciibbeai, biiyiik an- 8888 metre yiiksekten Tibet ovalarma 
nelerinin dort })e!li entariai, alaturka hakim olan, diinyanm en yiiksek dag1 E
apteaanenin kirli mermeri, maratk ve verest, insanlan bir kere daha maglub et
sogan kokan mutfagm yer yer dii- mi§tir. Onun azametli eteklerine tutuna
giimlii iplerinde aa1h, birer ucu yan- rak zirve~ine kadar ~1kmaga yeltenen ya
mt§ ulak ve lekeli bezlerdir; kiif ko· nm diizine seyyah, be§inci defa olarak 
kan, nemli ve karanhk bir ta§hktar; bir kere daha ba§lan online egik ve mah
oriimcek aglan ve akreblerle dolu cub, ovaya ve medeniyete dogru avdete 
merdiven albdtr. Milli tarih, onlar mecbur olmu§lard1r. Bu altt ki§i, ba§la • 
i!rin, kavuklu dedeleri araamda, bir· rmda, dag seyyahlarmm iistad1 Tilman 
birine pek benziyen zevkaiz ve zek&.- oldugu hal de Everest' e t1rmanmak istiyen 
atz bir cinayet, barb ve aiyaai entrika lngiliz heyetidir. Fa kat, 1936 da, Eve
oyunudur. rest'ten sonra diinyamn en yiiksek dag1 o-

kat hakkmda General Miaja demi§tir ki: cenub istikametinde yedi kilometre iler-
«- Miicadele biiyiik bir §iddetle de- lemi§tir. 

Yam etmektedir. Dii§man bu mmtakaya Kastellon cephesindeki kuvvetlerimiz 
miihim kuvvetler ve ~ok miktarda barb ilerlemege devam etrnektedir. 
tnalzemesi getirmi§tir. Dii§manm kuvvetli Beki mmtakasmda birkac; mevzi i§Sal e
tazyikma ragmen askerlerimiz topragi dilmistir. ( a.a.) 

_ ................ ,.,.,.,.,.,,,,,lllllllllllllllllfiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItollltotouunoooouoonnoo•n"""'• 

Beden terbiyesi 

teskilat1 
' 

Y eni kadro bugiinlerde 
tesbit edilecek, ,. 

Japonlar Hankeu

ye dogru ilerliyorlar 

c;in bataryalar1 
zaptedilmi~ 

Ankara 5 (Telefonla) - Beden Tokyo 5 - Arnir!~.Utlc malcami tara-
! erbiyesi Umum Miidiirlii~ii te~kilat fmdan bildirildigine gore J apon k1t' alan 
kadrosu yakmda Vekiller Heyetince tes- pazartesi giinil sa at 18 de Hankeu" da 

bit olunacak, bu arada Ba$veki1 tarafm- I Y angtse iizerindeki <.;:in bataryalannl 
dan se~ilecek bes aza ile Milli Miidafaa, zaptebni§ olduklarml bildirmektedir. Bu 
Dahiliye, Maarif ve S1hhat Vekaletleri· bataryalar <;;inlilerin nehrin iizerinde ilk 
nin birer miimessilinden terekkiib edecek seddi in~a ettikleri mahalde yani Kinti
olan Merkez isti&ari heyeti de te$kil edi- ang'm mansabma dogru 35 kilometrelik 
lecektir. bir mesafede bulunmaktad1r. <;;inlilerin 
. Diger taraftan mevcud federasyonlara Hankeu 'yu miidafaa edr.n ba§hca baraj
J!~veten ok~uluk ve ciridcilik, atc;1hk ve Ian Kinkiang'da bulunmaktad1r. (a.a.) 
bmicilik federasyonlan da kurulacakttr. 

Ferdi veya milli, onlar kendi ken- Ian Navda Devi'ye c;tkmaga muvaffak 
dilerinden ka~mak i~in yeniye, kiibi- olmalanna ragmen, kendilerinden evvel • 
ge ve mazisiz cemiyet hayallerine ko- ki heyetlerin hepsi gibi maglubiyete ug -
§Uyorlar. Onlann kendi kendilerine raml§lardu. ' 
aayg1lan, kendi kend~leri olmaktan Diinya r.arahlahberi, en yiiksek nok.ta
~aktaklan yerde bll§hyor. Bu tezadan sma ins an ayagmm basmadigi Everest' e 
iiatiine goziimiizii dort a~rak igil-1 t1rmanmak karan ilk defa olarak harb • 
aek, neler, neler gorecegiz! den sonra verildigi zaman, ilk tesadiif e-

PEY AMI SAF A dilen mii§kiilat daha ziyade siyasi mahi-

Benes ~ek siyase • 

tini izah ediyor 
tJ Alman heyeti ~inden ayrtldt 

mum! miidiirliik, tarihi ve an • anevi «Milletlerle sulh i~inde 
ya~amak, ve memleket
teki unsurla.rla elbirligi 

sporlanmiza biiviilc bir ehemmiyet vere.. Berlin 5 (Hususi) - 36 ki§iden mii
cek, bu arada denizciligimizi lslah ede _ rekkeb Cindeki Alman askeri heyeti bu 
cek mii~i~ tedbirler __ almacakttr. Bundan sabah Hankeu'den Almanyaya miite-
b k b t k 1 bl · veccihen hareket etmi..,tir. a& a u un spor u u ermin tek 'k 'd v 

h b b m • 1 a-
re ve esa alcJmmdan ne .,.·b· I 

k dl Ab. ,.,1 1 ~art ara 
Ve ay1 ara ta 1 tutulaca;;101 .. .. 

. . " gosteren or-
nek bu mzamname de ha 1 k 
H k l"b · . . Zir anaca ttr 

er u u , vaz1yetm1 altt f · 
bu nizamnamelere inttbak ay _zar m~a 
Bu kay1d, $imdi bur· II ethrecektJr. 

un rna an h k 
cibelerile Bed en T erbiyesi u'm a vMe ~e-
diirliigijne intikal etmekt I ~~ u -
kuliibii nizamnames· d e d an urk spor 
tavd1, fakat tatb 'k ~I e : ~ulunmak -

Kab I . I e I meml$h. 
u ed,Jen kanunu . b 

larak her vilA. b' n tea atmdan 0 • 

k ayet lr spor k 
ra c;ahsmaR b I mmta asl ola-

B d 
a a~ lyacakttr: 

e en Terb' . U 
ne k' . IyesJ mumi Mu"d" 1"~" 1mm tay· d'l ur ugu-
kat'i malum Itn el t ecegi hakkmda heniiz 

"d" a o mamakla be be mu urli.ige S k ra r umum 
Menderesin pOt~ .,uru~u ba$kana Adnan 

ge m ecegl soy] . 
Polon "1 emyor. 

Ya I e Yapdan t" A •cart 
anla§ma 

Ankara 5 (Telefo 1 ) 
aramtzdaki ticaret n a 1 - Polonya ile 
noktalannda tadilatn a~masmm bazi 
Ankarada miizakereler Yaptlmak lizere 

aqtlmt§tlr. 

Miinakasa saatlerind 
degi.~iklik e 

Ankara 5 (Telefonla) _ Da· 
yaz c;ah§ma saatleri 8 ila 14 1 lrelerin 
bit edildiginden bir,..ok da. o alrak tes-

. . " Ire er n• 
etttklen milnakasa giinlerindek· an 
I · d ~ · t' 1 sa at en eg1~ trmekte ve yeni mesa· • 
Jeri dahiline almaktad1rlar. 

1 
saat -

Tiirkiye • Amerika ticaret 
muahedesi 

Ankara 5 (Telefonla) - Amerikah _ 
~~a ~aplla~ t!caret milzakereleri araya 

enka mllh bayrammm girmesi ve 
m~rahhaslann bazt noktalar ilzerind 
tal1mat bekl k . . e eme te olmalan g1b1 sebeb-
lerle bir .. dd t . . . mu e kalmt~tJr. Umumiyet 
ItJbanle milsa'd b' h ~ 1 tr ava it;inde yaptl • 
~~~~ anla§llan mlizakerelere bugiinlerde 
e rar devam edilecektir. 

Tiirk • ingiliz kredi 
anla~mastnin tasdiki 

Londra, 5 (Hususi) - Avam Ka • 
maras1 Tiirk - lngiliz kredi anla~masml 
miittefikan tasvib etmi~tir. Cazeteler bu 
vesile ile Tiirk • fngiliz dostlugu lehine 
hararetli ne$riyatta bulunmaktadtrlar, 

Cekoslovakyada bir maden 
kazas1 

Prag 5 - Olin Moravska • Ostrava 
civarmda kain lndvig maden kuyusunun 
500 metre derinliginde bir ~okiintii ol • 
IDU§ ve galerilerden baz1lan hkanml§hr. 
Sekiz maden amelesi toprak alttnda kal

ffil§hr. Bunlardan be§i hafif<;e yaralan -
IDI§ olduklan halde kurtarJlml§lardir. Di
gerlerinin de kurtanlmasma ~ah§llmakta
dir. 

Ankara esnafmin ogle tatili 

yapmak istiyoruz » 
Prag 5 - Sokollar kongresinin ikinci 

giinii <;;ekoslovak, Rus, Yugoslav ve Bul
gar Sokollarile Slav olm1yan memleket • 
Jerden gelen atletler, Prag §atosunu ziya· 
ret etmi§ler ve Benes' e tazimlerini arzet
mi§lerdir. 

<.;:ekoslovakya Sokollan cemiyeti reisi 
bir nutuk soyliyerek Sokol hareketinin 
Cumhuriyete ve onun demokratik te§ek
kiiliine sadakatini teyid etmi§tir. 

Benes, etrafmda nazular ve bir<;ok 
diplomatlar oldugu halde §U cevabt ver-
mi§tir: 

«- <;;ekoslovakya, biitiin kom§ulafl ve 
biitiin milletlerle sulh i~inde ya~amak ve 
onlarla dostane te§riki mesai etmek isti -
yor. Biz devletimizin muhtelif unsurla
rile sadakat, siikunet ve manttk dairesin
de te§riki mesai etmek istiyoruz.» 

Benes, <;ekosbvakya Sokollanntn 
miimessillerine bir bayrak tevdi etmi~ ve 

Ankara 5 (Telefonla) - Ankara Be- Sokollar da bu miinasebetle Cumhuriye
lediyesi saat 12.30 la 1,30 arasmda es- te sadlk kalacaklarma dair yemin etmi§· 
nafm ogle tatili yapmasml kararla§tlr- lerdir. 
dtgmdan hafta tatili kanunundan isti • 
fade edenlerden maada biitiln diikkan- Ogleden sonra Mazarik stadmda §en-
lar bugiinden itibaren ogleleri kapan - liklere devam edilmi§tir. y apiian jimnas
maga ba§landt. tik talimlerinde 150,000 ki§i bulunmu~-

tur. T alimlerin sonunda atletler muaz
Bioke paralara dair yeni zam bir «Fransa» kelimesi te§kil etrni§· 

bir' karar lerdir. Stadda bir alkl§ tufam kopmu§ ve 

Ankara 5 (Telefonla) - 2/4579 say1h Frans1z mar§I c;alll1m!§tlr. 
kararnameden evvel Turk paras1 kiy- Prag 5 - Sokollar bayramma i§tirak 
metini koruma hakkmdaki 10 ve 11 ebnek iizere 660 Yugoslav ve Rwnen 
sayth kararnamelere tevfikan yapilmt§ askeri buraya gelmi§ ve muazzam tezahii
ithalattan miltevellid ve halen Merkez ratla kar§llanmi§tJr. (a.a.} 

Bankasmca bloke mebaligin, ithalahn Takas tetkik heyetleri 
yap1ldig1 memlekete iic; ay zarfmda ic- Ankara 5 (Telefonla) - Kambiyo 
ra olunacak her hangi bir mal ihrac1 murakth!armm da takas tetkik heyet -
suretile debloke edilmesi ve bu milddet lerine aza stfatile i§tirak ettirilmeleri 
zarfmda bilfiil ihracat yap!lmadt~ tak- takarrtir ~tmi§l~ke b

1 
unbeu tde.min(Kil_rinb~a

dirde b k b 'I 1 rarnamemn a a a 1 n 1 am 1yo 
u a I para arm da 2/8337 sayth J mildtirti veya mu akibt olmiyan yerler-

kararname hilkilmlerine tabi tutulmas' rte mC1l-11Ji~ en U''Uk maliye amiri) 
takarrtir etti. I ;"kline konulmu~ ur. 

• 

yette idi. Everest, Nepal ile Tibet ara • 
smda mevcud en miikemmel cografl ve 
siyasi hududu te§kil eder. Bu iki memle -
ket, bir~ok noktalardan, biribirinden pek 
farkh o1makla beraber, Avrupahlara a
mhk bir kin beslemek baktmmdan mii§ -
terektirler. Binaenaleyh, N epa!, !ngiliz 
Hindistanile olduk~a dostane miinasebat 
idame etmekte olmasma ragmen, bir he
yeti seferiyenin, kendi arazisi dahilinde 
yerle§mesine miisaade etmiyordu. Diger 
taraftan Tibet de seyyahlara kar§l mii -
saadekar davranmtyordu. Nihayet, soz -
lerine ~ok ehemmiyet verilen papazlarm 
miidahalesi sayesinde bu kuc;iikliigiin o -
niine ge~ilebildi. Lakin, 1922 de ba§la -
y1p 1924 te, 1933 te, 1936 da muhtelif 
heyeti seferiyelerin te§ebbiisile devam e
den seyahatler daima muvaffakiyetsizlik
le neticelendi. Bugiin, en son fngiliz he
yeti seferiyesi de, yukanda yazd1g1m1Z 
gibi, Everest'in azameti kar§lsmda mag -
lub olmu§ bulunuyor. 

<.;:iinkii, Everest dagma ttrmanmak, 
yeryiiziindeki yiiksek daglardan diger 
herhangi birine <;Ikmaktan biisbiitiin ba§· 
ka bir i§tir. Bu ttrmam~. dondurucu ilk· 
bahar riizgarlarmm estigi Tibet yaylala
rmda, daga yakla§mak i<;in bir ay siiren 
bir yiiriiyii§le ba§lar. Yumu§ak karlarla 
ortiilii boga;lan a§mak ayn bir derddir. 
Dagm etegine vannca, heyet, esasen Mon 
Blan'dan daha yiiksek bir noktaya gel -
mi§ bulunur ve daha ~lkiiacak 4000 met
re yiikseklik vard1r. B_u irtifam as1l mii§ -
kiilat doguran taraf1, yiikseklik artltgl 

Amiral Horti 

.Agustosta Berlin' de 
Hitler'i ziyarete gidecek 

Berlin 5 - N aib Horti, resmi bir zi
yarette bulunmak iizere aglebi ihtimal 

Berline 20 agustosta gelecektir. Mumai
leyhe 1mredy'nin refakat edecegi soylen
mektedir. Naib Horty'nin ziyaretini iade 
etmek iizere Hitler'in Macaristana gide
cegine dair dola~an haberler mevsimsiz 
addedilmektedir. (a a.) 

Tiirk vatanda,hgma kabul 
Ankara 5 (Telefonla) - Azerbayca -

mn Gence §ehri dogumlularmdan tay
yare miihendisi Cihangir, TUrk va· 
tandashgma kabul edildi . 

nisbette, havanm azalmast ve zirveye yak
la§lldlk~a. deniz seviyesine nazaran ii<;te 
bire kadar inmesidir. 

Bu havay1 nesimi i~inde en ufak ha
reket biiyiik bir gayret sarfm1 icab ettir
mektedir. Y atakta bir taraftan bir tara fa 
donmek bile insam nefes nefese b1raktr. 
Bu sebeble, seyyahlar, gayet aheste yii
riiyii§le tep,!!ye dogru yiikselirler ve de • 
rvamh molalar vermek suretile zirvenin 
350 metre a§aglSlna kadar yakla§Irlar. 

Lakin, mii§kiilat bundan ibaret degil -
dir. Dagm buzlarla ortiilii yiiksek cidar
lart, miitemadiyen devrilen ta§lann ve 
buz par<;alarmm arzettigi tffilike, iki kat
It evler kadar yiiksek buz kiitlelerini on -
lerine katlp siiriikliyen c;1glar, Everest' e 
tnmanmak istiyenlerin kar§lsma dikilen 
korkunc; engellerdir. 

Bunlardan daha korkun~ ve oniine ge
~ilmesi imkanslz bir mania daha vardir ~i 
o da mevsimdir. Nisan bidayetinde §i • 
mali garbiden esen riizgarlar biraz daha 
miilayim bir hava yaratmak suretile, E -
IVerest'in zirvesini te§kil eden kayalardaki 
karlan siipiiriip gotiiriirler. hte bu mev -
sim, tam daga brmanmak zamamdtr. 
F akat, bu mevsimi g~irip de may1sa ve 
hazirana kalanlar, Everest'in en korkun<; 
silah1 olan samyeli ile kar§lla§lrlar. Ba -
zan, vaktinden bir ka~ hafta evvel bu 
riizgar karlan savurmaga, buz kiitlelerini 
miithi§ <;atard1larla <;ozmege ba§laymca, 
dagdaki seyyahlar i~in de oliim ihtimali 
yi.izde doksan dokuzu bulur. 1922 de E
verest' e <;1kan heyet, samyelinin ii<; dort 
hafta erken ba§lamas1 felaketile kar§lla§· 
mJ§tl. Bu sene de, bu riizgar, mevsi
minden 6 hafta evvel esmi§tir. F akat 
Tilman ve arkada~lan, bunun kendileri i
~in tehlike te~kil edtcegi kadar yiiksel -
memi§ bulunduklarmdan bir faciaya kur· 
ban gitmemi§lerdir. 

Tilman ve arkada§lan, te§ebbiisleri · 
nin yanm kalml§ olmasma ragmen, Eve
rest'i yenmege azmettiklerini ve kendi • 
lerinden evvelkilerin &iinii alacaklann1 
soyliiyorlar. Bu ciir' etkar seyyahlann, 
azimlerinde muvaffak olmalan ihtimali 
yok degildir. Nitekim, 1924 te Everest' e 
c;1kan heyetten Mallory ve frvine, dagm 
zirvesine 300 metre yakla§tiktan sonra 
daha ileriye de gec;mi~ler, kaybolmu§lar
dl. Bilahare, 1932 de bunlardan yal
mz bir tanesinin kumasl bulundu. Bu iki 
seyyahm, en yiiksek noktaya kadar c;Jk
taktan sonra bu ciir'etkar!Jgr orada ha -
yatlarile odemi§ olmalan pek miimkiin
diir. 

Japonyada tugyan 

Miithi' sellerin tahribab 
devam _ediyor 

Tokyo 5 - Kazanova eyaletinde ye
niden vukubulan tugyan neticesinde 49 
ki§i olmii§, 295 ev y1k1lml§ ve 26 koprii
yii sular gotiirmii§tiit. Memleketin gar -
bmda ~iddetli yagmurlar yagd1g1 ve Ka
gava eyaletinde birka<; ki~inin oldiigii btl
dirilmektedir. (a.a.} 

lcra miitehasaisin1n raporu 
Ankara 5 (Telefonla) - Adliye Ve • 

kaletince celbedilmi.§ olan icra milte -
hasslSl profesor Neyman tetkiklerini 
bitirerek !svi~reye donmil§til. Neyma -
nm hazarlamakta oldugu raporun ya -
kmda Vekalete gelecegi umuluyor. 

vermem, diyor. Bu masraflan, lngiltere, 
Fransa, !talya ve Almanya verecekler
mi§. Fransanm hesabma 48 milyon frank 
dii§tiigii i<;in, <;ok tutumlu olan F ranslzla
nn gozleri falta§l gibi a<;Ihyor. 

!§in garabeti §Uradad1r ki bu goniilliile
ri fspanyaya gonderenler, gidi§ masrafm.a 

kendileri odemi§lerdi; §imdi donii§ harci· 
rahmt ba§kalarma odetiyorlar. !spanyada 
en fazla italyan goniilliisii olduguna gore, 
!talya, bu i§te de lngiltereye iyi bir oyun 
oynaml§ oluyor. 

* <.;:ekos1ovakya Fransanin miittefiki· 
dir. Lehistan da Fransamn miittefikidir. 
Bu memleketlerle Fransa birbirlerine yar• 

dtm taahhiidlerile baghdular. Eger, Fran
sa, tahriksiz bir taarruza ugrarsa <.;:ekler 

de, Lehler de Fransaya miisellahan yar• 
d1m edeceklerdir. Oyle oldugu halde. 

<.;:ekoslovakya ile Lehistan birbirine uzak

tan uzaga di§ biliyorlar. Ge<;enlerde, Po· 
lonya koylii partisi kongresinde §Oyle bir 
takrir okundu: 

«DI§ siyaset, bir doktrin, teessiir ve he· 
yecan i§i degil; bir hesab i§idir. Fransa ile 

s1k1 miinasebetler tesisi, demokrat olduk· 
lanm iddia edip duran baz1 garb cumhu· 
riyetlerinin ihtiyats1z ve hodkam menfaat
lerini miidafaa i<;in, Leh kamnm dokiil • 
mesile neticelenecek bir politika takib et
mek demektir.» 

Halbuki F ransa, bir ana baba gi.iniin· 
de, Lehistamn kendisine yard1m edecegi 
hulyasile iyice silahlanmasJ i<;in, bu mem• 
lekete durmadan para veriyor. 

* A1manya, <;;ekoslovakyadaki Sii • 
detlerle gayet yakmdan ve s1k1 f1k1 alaka
dardlr. Propaganda N azm Gobbels son 
zamanlarda irad ettigi bir nutukta, ~ek· 

lere hitaben, «Siidetleri rahat bnakmak 
laztmdlr. Bunlara, miitemadiyen f~na 
muamele edilmesine ses <;IkarmiyacagimiZ 
zannedilmesin ... » diyor. 

Halbuki <;;ekler, Almanyanm korku • 
sundan Siidetlere ellerinden geldigi kadar 
iyi muamele ediyorlar. Vaziyetleri Al

manyadaki Alman1armkinden hi<; de fena 
olmyan Siidet1erin rahat biraktlmaslm is
tiyenler, Almanyada ve Avusturyadaki 

Y ahudilere nefes ald1rmiyorlar. Politika· 
nm, hak, adalet ve mant1k tammaz, yal· 
mz kuvvete tapan bir hodkam oldugun:1 
-laz1msa- bir misal daha I 

(F1kray1 yazd1ktan sonra akhmiza sel
di. Bazi Alman gazetecileri, bu yaz1y1 o-

kuyunca belki de, ge~enlerde bir defa 
yaptJklan gibi, Almanyadaki Yahudileri 
miidafaa ic;in N evyorktaki Y ahudilerin 

tesiri altmda kaldlgimiZI samrlar. Yuka
nki sahrlar ne Y ahudileri miidafaa, ne de 

Y ahudilere fen a muamele eden Alman· 

Ian muahaze i<;in yazilml§tlr. Maksad po
litikanm garabetlerini gostermektir.) 

~ 

Yugosla vyadaki 

Tiirklerin hicreti 

M. Stoyadinovi~ ekalliye
timizden memnuniyetle 

bahsediyor 
Belgrad 5 - Di.in ==----. 

Uskiibde akdedilen 
Vardar eyaleti Yu
goslav radikal bir
liginin bir toplan
tiSI esnasmda Ba§
vekil Stoyadinovi~, 
mtihim bir nutuk 
s<iylem~tir. Cenu
bi Strbistandaki 

Tilrklerin hicreti 
hakkmda Ba§vekil, 
Yugoslav tebaasm - M. Stoyadinoviq 
daki Tilrklerin hicreti i~in Ttirkiye hii
kumetile bali haztrda miizakereler ce -
reyan ettigini ve bu mi.izakerelerin he
ntiz nihayet bulmadt~m s<iyledikten 
sonra Yugoslavyadaki Til·rk ekalliyeti
nin pek mtistakim bir unsur oldugunu 
ve hiikCunetin kendilerinden tamamile 
memnun bulundugunu kaydetmi.§tir. 

Stoyadinovi<;, 9t1 s<izleri ilave etmi§tir: 
c- Esasen gidecek olanlar, yalntz 

hicret etmek ar2;usunda bulunan Yugos
lavya tebaasmdaki Ttirklerdir.-. (a.a.) 
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Ali kukremi~ bir asian heybetile konu- j Kadm sevdahsma bakamtyordu: 

$Uyordu: - Bir i~tir oldu. Anamm babamm 
- Y avrum Ane, beni bnaktp gitme, hahnnl ktramadtm. 

gencligime ktyarsm. Beni dinle I F akat, ikisi de gizli gizli aiHIYorlardt. 
Ay~. gozleri uzaklara dalml§, elinde Onlarm bu halini uzaktan giiveyinin a~ 

bir bug day sap1: nasi gordii. Ak~am olam biteni ogluna, 
- Olamaz, Ali! diyordu. Anam ba~ bir listiine bin katarak anlattl. 

bam ne der? Onlar sevda filan tarurlar III 
m1? Kerimlerin Hasan paraltdn, <;ifti cu- Kerimlerin Hasan bir ak~am c;marh 
bugu vardtr diye tutturdular. Senin neyi- kahvede, koyiin en ya~h ihtiyarile bug-
01... day piyasas1m konu~an Alinin yamna 

Ciimlesini bitiremedi. Ali hi.iyijk bir geldi ve kulagma: 
teessiirle kendi ken dine mmldamr gibi: - Sana s<>yliyecek bir c;ift soziim 

- (jyledir, benim gibi iki doniim tar- var I dedi. 
las1 olm1yan adama ktz verirler mi? di • Biri kambur ve mel'un, oteki yaklstk· 
yordu. h ve temiz yiirekli iki delikanh kiic;iik te-

Sonra, ktzm kollartnl tuttu, S~:<izlerinin pelerin Ustiinden, gokte parhyan aya dog
ta i<;ine bakti. Y a~magmt ba,mdan cekti, ru uzanan yolda yiirumege ba~ladtlar. 
bi.itiin kuvvetile klZI sarstl: Hasan: 

- Demek bana, param. c;iftim c;ubu- - Ali I d~di, sen merd delikanhsm-
~um olmadtit ic;in varm1yorsun? Anana dtr. Dogru soy! e. ge<;en giin ~;e~me ba • 
babana, Aliye sevdah olduii;unu soyle • ~mda benim Ay~e ile ne konu~tun? 
mek yiiziinii ktzarhyor, demek? Delikanh bir Hasana, bir de gokte 

Ay~e. durdu, bir, delikanlmm gozleri- parhyan aya baktt. Birden gozleri dol
ne, bir de iistunde sararmt~ ekin tarlala~ du: 
nnm yiikseldigi tepe arkasmda batan ~h- - Hie;, ne konu~a<:agtz! Hatmm 
vetten yiizu k1zarm1s gi.ine~ bakt1: . sordum, o kadaretk.. Giinah m1 i~ledim? 

- 0 ya~1 gec;misler sevdadan anlaml· Hasan, dudaklannda mel'un bir gii ~ 
yorlar, yavrum Ali. Beni on a vermegi a• !Usle: 
ktllarma koymu~lar. SOz kesilmi~ bile.. - Saklama Alii dedi. Benim kanya 
Nerede ise.. hala mt ' sevdaltsm? Amma, ustaltg1mi 

Ali kin ve sevda kan,tk bir hisle baat- gordi.in ya, onu hemen elinden ahverdim. 
m salladt, dudaklan titriyordu: Ali bir~y s()y}emedi. Fakat, ic;inde 

- Alnmnn kara yaz1s1 imi~ I Simdi, derin bir yaramn stzlad1gtn1 duydu. Bir~ 
bana, ba~1m1 ta~tan ta§a vurmak dii~r. den bu kamburu ortadan kaldnmak iste-

II di. Lakin, o zaman, Ay$esiz zindanlarda 

Ali diigiin gun\inden iki gUn evvel, 
yakm kasabaya gitti. Ne at yan~lannt, 
ne pehlivan giire~lerini, ne de mahalle 
arkada~lannm davulun gurul gurul oten 
sesinde oynadtklan oyunu seyretti. Gi.in
lerce kasabanm tsstz sokaklarmda tek ba
$Ina dola~tt. gurbetler mekam han ko~e
lerinde yattt. !c;inde, her adtm atttkc;a, 
boil;aztm daha ba~ka bir act ile stkan bir 
yas vardt. Biiti.in gencligini arkasmdan 
sahp koyuverdigi yavuklusunu. dere ke
nannda, kuzu otlatnken, bir defactk ok
$amadan, sadanm bir giinciik namh el
lerile oremeden elinden ahvermi,lerdi. 
Ay~ yaman ktzdt. KtrrnlZI dudaklan, 
insam canevinden yarahyan, sararm:~ 
ba$ak renginde gozleri vardt. Ay~esiz ya
eamak zordu; hele ~imdi, o gittikten son
ra koyde 'hi<; ya~tyamazdt. Bir erkek sev
dahst kadmt alamasm! Delikanhlar, ak
ranlan ona ne diyeceklerdi. 

Daha di.igiin egleoceleri bitmeden Ali 
koye dondii. Bu topragm acayib bir c;e
kiciliil;i vardt. Giinlerce dola~ttg1 kasaba
da, koy yollannda hic;bir tad, derdle~ecek 
cana yakm bir ahbab olsun bulamamt~tl. 
E~il;ini koyiin kahvesi oniindeki c;mar a
Racma bagladt. Bir yorgunluk kahvesi 
istedi. Koyi.in ihtiyan ona ilk act miij
deyi verdi: 

- N erelerdeydin, a Ali I Dilber Ay
$CYi Kerimlerin Hasana verdiler. Karl 
]man hep diigiin eglencesinde .. Bir haf
tadu ne oyunlar oldu, ne gi.ire§ler seyret· 
tiH 

Ali hi<; ba$tnl kaldtrmadan: 
- Biliyorum I dedi. Ay,emin ba$ka

sile evlenecegini kendi agzmdan duydum. 
- Y aztk sana Ali I Boyle yakt$tkh 

bir delikanh ol da, $U dilber Aneyi elin
den kac;tr, $U mel'un kamburla evlenme
sine razt ol... 

Ali kendini, ba~kalan roylemeden c;ok 
evvel, aYiblamt~ti. Yavuklusunu elinden 
kac;trmak, ic;inde sCinmiyen bir ate$, o • 
liinciye kadar unutm1yacag1 biiyiik bir 
matemdi. Babast olse, ktz karde~ini daga 
kac;trsalar, yiireiH bu kadar SIZlamazdt. 

Geceleri miitemadiyen riiyasmda Ay
$CYi goriiyor, hie; tammadtRJ bir ses ona: 
«Ali, yavuklunu ba~kasmm cline btrakt
vermek merdlige yakt~r m1? Ay$Cne, dil
ber Ay~ne nastl ktydm h diyordu. 

Utancmdan akranlanmn yiiziine ba ~ 
kamtyor, hie; kimse ile konU$amtyordu. 

., Ci.inkii, hemen onu aytbhyacaklar, he -
I men erkekliginden ~lipheye dii$iiverecek

lermi$ gibi geliyordu: «Ali, dilber Ay
$eni, nastl ettin de ba~kalarma buaktver
din? Strma sac;larmt ba~kasmm ormesine 
gonl iin nastl raz1 oldu ?» 

Delikanhmn uykusuzluktan yijzU sa ~ 
rardt, giinden giine soldu, gozleri kanc;a
nagma dOndii. Kahveye <;tkamaz oldu. 
Her ak~am bakkaldan yirmi dokuzluk 
raktsmt ahr, dere boyuna gider, tek ba
$Ina domates salatasile i~;erdi. it;tigi rakt, 
yasadtRl tsttrab, gozlerinden akan da sev
da ya~lanydt. Giinlerce gecelerce agla -

~ I dt. 
t 

1 
Sonunda dayanamadt. Bir gtin, sabah 

1 

1 

herkes tarlasma gittigi zaman c;e~me ba
n $mda bekledi. Ay~e uzaktan, bir elinde 
n I suit testi. oteki elinde bir kova su dol • 
b durmaga geliyordu. Aliyi gori.ince sa~tr
d dt, balrenkli gozleri bugulandt. Fa kat, 

.delikanltya bakamadt, utancmdan yijzli 
e ·kiZarmtsb. 
k . Ali, yiizii da]ga dalga kumtzlhklarla 
y · bir kat daha giizelle~en Ay$eye yakla~tt 
•s< lve: 
e• ; - Neden bu i~ boyle oldu? Bana a· 

l:tmadm m1, dilber Ay~? 

c;iiri.iyecekti. Halbuki, §imdi onun giizel 
gozlerine, arama, t;esme basmda olsun, 
birka<; dakikactk bakabiliyordu. Bu ada~ 
m1, bu pa<;avra herifi Ay~nin hahn ic;in 
oldiiremezdi. 

IV 
Alinin o sene ortak tuttugu tarla, Ke

rimlerin Hasamn biiyi.ik tarlasile smtrdt. 
Hasad zamam, kambur, bir gUn Aliye: 

- Senin ortak, bizim tarladan bir ev
lek kadar ic;eri girmi$1 dedi. Aklmda ol
sun, bu bir evleklik tarlamn bugdaym1 
isterim. 

Delikanh bu iei tarlanin sahibi Burun· 
suzlarm Memiee anlattt. lhtiyar adam: 

- Haltetmi$1 dedi. Otekinin berikinin 
tarlalarmdan hendekti, harman yeriydi, 
diye ~;aldtih yerleri yetmedi de, stra bize 
iftira atmaga mt 1<:eldi? Our bakaltm, bu 
isin ic;inde bir is var. 

Harmanlar dogi.i)i.ip bugdaylar sav • 
rulduktan so~~a. h~rkes m"ah'suliinu evin~· 
ta$tyordu. Ali de bugdaylarmi t;uvallara 
doldurmus, arabasma yiiklemi$, koye 
dogru gidiyordu. Her zaman gec;tigi t;e~
menin basma gelince, Aysenin su doldur
dugunu gordii. Hemen arabasmdan at • 
lad!. Kadmm yamna kostu ve: 

- Merhaba, Ay~. Nast!sm~ dedi. 
F akat, gene kadm hi<; <:evab vermedi. 

Delikanh egildi, yavuklusunun yuzune 
baktt. Gozlerinin altt mosmurdu, yiizun~ 
de giizelligini kemiren act bir manzara 
vardt. Balrenkli gozleri cok tslakh. Ku
&agmm arasmdan c;evresini c;!kardt: 

- Ay&em, sana ne olmu~, bir derdin 
mi var? Sununla sil bakahm gozlerini ... 

Kadm sesine kar&Jsmdakini yaralama
mak kin biitiin sevgisini katarak sordu: 

- Bizimkinin tarlasmdan yer c;aldt -
gm doP;ru mu, Ali? 

Delikanlmm kan beynine sic;ramt~h: 
- Bunu kocan m1 soyledi? 
Ali fazla bir~y soylemedi. Hemen a

rabasma atladt. Ve atl kostura koetura 
evine geldi, bugdaylan indirdi, a'mbara 
ta~tdt. Arabay1 koyuverdi, atmi dama 
soktu. Sonra, kosa ko~a kahveye gtttt. 
Hasam akranlarile dama oynar buldu. 
Y amna y akla~tJ: 

- Sana bugiin de benim s<>ylenecek 
bir c;ift so~iim var! dedi. 

Kahveden dt~an <;tkttlar. Ali vah~i bir 
tavlfla: 

- Hasan, bu tarla c;almak lafmm ka
n a~zmda ne i~i var? diye sordu. 

- Y alan mt, ~;almadm mt? Bunu za
ten biitiin koy biliyor. Hem sonra, sen 
bunu bizim Aneden mi duydun ~ Su es
ki yavuklundan ... 

- Hasan .. Bu maskarahk yeter. Ba
~tml belaya sokacaksm. Namusunla otur. 

Ertesi giin biitiin koyliiniin agzmda bu 
h1rstzhk laft dola~tyordu. Hatta, Hasa ~ 
mn bir evleklik bu~daymJ Aliden jan • 
darma zorile alacagtnl da soyliiyorlardt. 
Aliden yana olanlar da: 

- Camm, para babast Hasamn, di
yorlardt, bir evleklik bugdayda gozii mii 
olur? Elbet, ash var ki soyliiyor .. 

v 
Bir gun, sabahleyin erkenden, kapt 

c;almdt. Ali acmca, kar$Ismda smtan Ha
sanla iki jandarma goriince donakaldt. 
Kambur adam: 

- Haydi bakaltm I dedi, hem bizim 
~u bir evleklik bugdayt ver, hem de bu 
htrStzbgmt kasabada mahkemeye anlattr
sm. 

Aman zaman dinlemediler, Alinin iki 
c;uval bugdaymt zorla aldtlar, ve ellerine 
kelepc;e vurup kasabaya gotiirdiiler. 0 
aiin koy bu hadisenin dedikodusile ~al • 

Milyonerlikten hi~e 
inktlab edenler 

Amerikah milyoner, 
F ren~ 'imdi bir amele 
gibi kazma salbyor 

Amerikada, hi~;ten milyoner olan
lar saytlamtyacak kadar c;oktur. Fakat 
milyonerlikten hi~;e inktlab edenlere nis
beten az tesadiif olunur. Bilhassa, Fransi 
Ormand F ren<; isimli milyonerin sergiize§· 
ti bu baktmdan c;ok sayam dikkattir. 

Mensub olduil;u ic;timai stmn ve ken
disine intisabt bulunan birc;ok zengin ve 
yiiksek aileleri, mi.iteaddid defalar, garib 
hareketlerile mli&klil mevkilerde buakan 
F rene; son zamanlarda kendisinden bir 
kere daha bahsettirmege ba~lamtsttr. 

1921 senesinde Harvard iiniversitesin~ 
den t;tkhktan sonra bir ticarethane ac;an 
Fren<; iflas etmis, soforliik yaparak ya§a
mak mecburiye.tinde kalm1~tJ. Bu sefer 
servetini bir kere daha kediye yiiklettigi i
c;in, Newport civarmda, son derece kibar 
bir plajda yol ameleligi yapmak iizere 
nafta hizmetine girmistir. Hadisenin as1l 
garib taraft, milyarder Con Aster'le evli 
bulunan klZlmn bu plajda, kendi mah 
olan miikellef bir koskte muhte~m bir ha
yat siirmekte olmasJdtr. 

F rene;, ilk iflas tarihindenberi ailesile 
alakasmt kesmis. taallukatmm her tiirlu 
yardtmlanm reddetmisti. Esasen, New
port'un yiiksek aileleri hakkmda tezvirler· 
le dolu yaz!lar yazmts ve bunlan bazi 
mecmualarda nesretmis olmasl da, ailesi 
efradile onun arasm1 a<;mts bulunuyordu. 

F rene;, bir arahk ortadan kaybolmus, 
lakin, kiZlmn milyarder Astor ile evlene· 
ce~i zaman tekrar meydana c;tkarak, ni
kah giinli, pejmlirde bir ktl1kla, ktzma 
ktliseye refakat etmisti. 

Son zamanlarda, bir sigorta kumpan
yasl tesis eden Frenc;'in tashihi ahlak etti· 
gi iimid olunuyordu. Lakin, kumpanya
nm iflas1 iizerine, sabtk milyonerin ayda 
otuz dolar iicretle yol ameleligine girme
si, bu adamm serserilige meftun oldugunu 
bir kere daha isbat etmi~tir. 

Con Astor ve kartsl, yaz mevsiminde, 
biitiin kibar ailelerin gozu oniinde, ba~ 
balarmm kazma salladlgtm goreceklerini 
diisunerek bu rezalete nastl mani olacak
lanm diisiiniiyorlarmts. 

k~ndt. T alihsi~ sevdalmm pencereden 
goren Ay~ arkasma feracesini giydi, A 
liyi teselli ederek ta koy ba~mdaki yola 
kadar gotiirdii. Gizlice agla~ttlar, gizlice 
sarma$tilar. 

Aliye kar~i sevgisini o giine ka"dar bii
yiik bir giinah gibi kinde sakltyan Ay¥!. 
delikanbYI bu halde goriince ne oldugu
nu bilememi$ti. Kendine hakim olamadt. 
lc;inde miitemadiyen co$an kuvvetli ar -
zulara kar$1 koyamadt. Sevdahsmm na
muslu bir oglan oldu~unu biliyordu. Sim
di i<;inde kocasma kar$1 cehennemi bir kin 
duymaga baelami~h. Y aptian bu oyunun 
delikanhYJ koyden uzakla$ttrmak icin bir 
dolab oldugunu hemen anladt. BugUnden 
sonra, <;e$me ha$larmda olsun bulu~tugu 
Aliyi goremeden nastl yastyacak, koca • 
smm her ak$am yataP;mda vi.icudiinU bir 
YJlan gibi saran kollan arasmda gecele • 
rini nastl gec;irecekti? Iiasan, alt;ak bir 
koca, sevdahlan birbirinden aynan ce • 
hennem zebanisi .. 

Hem bunlan dii~Uniiyor, hem de koye 
donuyordu. Tam dort yol agzmda koca
sma rasladt. Adam sordu: 

- Nereden geliyorsun, Ane? 
Kadm cevab verdi: 
- Aliyi koy ba~mdaki yola kadar ge

c;irdim. 
- 0 namussuzu, o htrsizi, §U eski ko

pek sevdahm .. 
KadmJ "kollarmdan yakaladt, yiiziine 

bir ~amar atb. Kadm htc;kmyor, <;Jrptm
yor, haykmyordu. Adam kadmt siiriiye· 
rek koye kadar gotiirdi.i. Kahvelerin o -
niine p;eldiP;i zaman; sac;t ba~·~ darmada
gm dilber Ayseyi koyliilere gostererek 
baP;myordu: 

- Bu kahbeyi goriiyor musunuz, ka
rtm olacak kahbeyi?.. Diin aksam, Ali 
gidiyor, diye, onun evinde .. Bilmiyor mu
vum sanki .. 

Biitiin koyliiler. gene ihtiyar donakal· 
dtlar. 

Kadm htc;kmyordu, gozya~larile tsla
nan dudaklanndan hirer inilti halinde: 

- Y avrum Ali, glizel Ali .. Bir na -
mussuzun kurbam oldun.. kelimeleri do
kiiliiyordu. 

Dstii bast Yirttlmi~. her tara£1 kan i<;in
deydi. Gozli kararmts adam, kadtm mii
temadiyen tekmeliyordu: 

- Simdi de sevda!ISlm gec;irmekten 
geliyormue .. Edebsiz. kaltak .. 

Giinler ge~;ti. ne Ali koye dondii, ne 
de dilber Ay~yi <;e~me ba,mda su dol
dururken gorenler oldu. Dilber Ane bii
tlin koyliiniin nazannda fena bir kadm, 
Ali toprak htrstzt, fakat akak Hasan 
koyliiler arasmda ak ahnla dola~an bir 
zebani idi. 

$ERIF. HULUSJ 

ingiliz filimciliginde inki~af 
Holivudda ~ah,makta olan . bir~ok ingiliz 
artistleri faaliyetlerinin miihim bir k1smmi Londra 

stiidyolar1na hasretmegi kararla,brddar 

lngiliz artistle:rinden Leslie Hova:rd ve Me:rle Oberon ingiliz stiidyolannda 
~evrilmi~ • Ktrmtn (:i~ek • filminde 

!ngiltere, sinemanin ilk ~adt gunun • beraber arama entere$3n kordelalar vii
den itibaren filim imalatJ noktasmdan bu cude getirmi~ler, ~ohretleri biitiin diinya
i~le ugra~m1~ bir memleket degilse de fi- YI tutan ytldizlar yeti~tirmekten de bali 
limlerin temsili noktasmdan bu hususta kalmamt~lardtr: Betty Blithe, Betty Bal
onayak olmu$ bir memlekettir. 1894 te four ve saire hala tath habralanm and1 • 
Edison'un icadt olan Kinetoscope aleti grmtz artistlerdendir. 
bu miitekamil Anglo-Sakson diyarma it· «Taassub» kordelasi ise hala bir misli 
hal edilmi~. c;ok ktsa ve iptidai filimler viicude getirilmemi$ $aheserlerdendir. 
bir muddet tiyatrolarda oynattlmt~. 1896 Sesli filmin icadt lngilteredeki sinema i~
da ise 400 ve 500 ki$iyi istiab edecek hu· lerine miihim bir hareket ve faaliyet gc
susi sinema salonlan viicude getirilmi~tir. tirmi~. biitiin stiidyolarda tslahat ve tadi-
0 malarda lngilterede filim de yap1l • lat yaptlnn$, ortaya Aleksandr Korda ve 
maga ba&lanmi~sa da bunlar ehemmiyet - saire gibi miihim filim amilleri t;tkm1~hr. 
siz, uzunluklan pek fazla olm1yan ve an- .?imdiye kadar !ngiltere ile bizim filim
cak sekiz on kopya olarak bas1lan korde· cilik noktasmdan fazla sth bir mUn3sebe
lalardt. timiz yoktu. Cunkii yap1lan kordelalann 

An~~:lo-Sakson diyarinda imal edilen ekserisi mahallt zevki oktJyacak tan.da 
ilk buyiik ve miihim filimler Yirminci as- viicude getiril iyordu. Bilhassa ingilizcenin 
rm ba~langlcmda piyasaya Cikanlmt~tir. memleketimizde pek taammiim etm~mi§ 
Bunlar «Boer'lerle muharebe», «Giine~ olmast ve bu eserlerin frans1zca veya turk
tutulmasJ>> ve «Krali<;e Victoria'nm ce ~ ~e duble edilmelerine te§ebbiis olunma • 
naze merasimi>> gibi documentaire eser -
lerdi. Bir hikayeyi, bir maceray1 tasvir 
eden ilk !ngiliz filmi ise «Alice harikalar 
memleketinde» kordelastdu. 

1907 de sinema !ngilterede belli ba~h 
bir san'at ve endiistri haline gelmek isti
dadmJ gostermi~. Unity Moore, Alma 
Taylor gibi ytldtzlar bile meydana t;tk
ml$tlr. 

mast dolayisile filim tacirlerimiz Londra 
imalatma pek az ehemmiyet veriyorlard1. 
F akat son zamanda lngiltere ile sivasi 
dostlugumuz artttgl gibi ticari ve mali 
miinasebetimiz de inki§af etmi§ oldugun -
dan filimcilik sahasmda da ah§veri§i iler
letmemiz §ayam temennidir. 

RADYO 
( Bu ak,amki program) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musik.l.si - 12,50 hava· 

dis - 13,05 plak.la Tiirk musikl.sl - 13,30 
muhtelif plak ne§riyatx • 14 son - 18,30 
plakla dans musi~i - 18,50 KadlkoY 
Halkevi namma. kon!erans: i!fet Hallin 
(Kadm ve !fOCUk) - 19,20 Nezihe ve arka • 
da~lan: Kiirdill hicazka:r, nehavend ve 
~ak • 19,55 hava raporlan - 20 Grinvlg 
rasadhanesinden naklen saat ayan, ~eh.ll' 
bandosu, Bay Cemll I>Olener ldareslnde -
20,45 hava ra.poru - 20,48 Orner Rl. .. 
za Do~rul tarafmdan arabca .sOylev .. 
21 orkestra _ 21 ,30 Tahsin ve ar -
kada~lan: U~k fasl1- 22,10 Tepeba~Jl Be• 
lediye bah~sinden nakil: M\izik ve va.r .. 
yete - 22,50 son haberler ve ertesl gi.ini.in 
program1 - 23 son. 

.Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar 

21,30. Monte Cenerl: Sihirll flUt (Mo .. 
zart'm) gramofonla.. 

.22,05 Prag I: Libussa (Snletana'nm>: 
gramofonla. 

Biiyiik konserler 
21,05 Hamburg: Giitz ve Qayk.ovski'nin. 

eserleri. 
21,05 Vlyana: Re.clnlcek, Llszt, Phem, R. 

Strauss'un eserlerl. 
21,35 Nl.s: Haydn'ln eserlerl. 
21,35 Strassburg: R. Strauss'un eserlerL 
.22,05 Lond.ra: Handel ve Bach'm ese:r,; 

lerl. 
22,15 Polonya lstasyonlan: l;!open'ln po ... 

lonezlerl. 
22,50 Budape§te: c;ayoovskl, Debussy, 

Bartok ve R. Strauss'un eserler1. 
Oda musikileri 

19,05 Doyc<landzender: Brahms'm eser ... 
lerl. 

22,05 KDlonya.: italyan oda muslklst. 
22,20 Frankfurt: Schubert, Brahms. 

Schumann'm eserlerl. 
A•keri bandolar 

19,05 Munih: Nefesll sa.zlar orkestras1. 
21 ,05 Frankfurt: Askerl havalar. 

$arkr konserleri 
20,15 

20,35 

22,35 

Kolonya: M. Teschemacher (Sop .. 
rano), V. Vlttrl.sch (tenor) gra. .,. 
mo!onla. 
:Monte Ceneri: Buyiik ~Jarklclla.mi 
~arkllar1 (gramofonla.). 
Stuttgart: Giizel sesll ~arklcllarm 
~arkilan (gramofonla). 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~ehrlmlzln muhtell! semtlerln .,. 

de~i nobe~l eczaneler ~unlardii: 
Lstanbul cihetl: 
Eminoni.in<ie (Mehmed KAztm), Alem .. 

dal1da (Arif Ne§et), Kiic<iikpazarda <Hlk ... 
met Cem1l), Kumkapida (Asador), l]ehza
deba~mda. • fUntversite), Karagilm.rUktEI 
Kernan , .1\ksara da. u• 

samet!din), Samatyada. (ErofllosJ Ba.~ 
k:iiyde (Hil!l.l), §ehreminlnde '<Hamdl) 1 

Eyiibde (Hikmet Atlamaz) eczaneler1. 
Beyo~lu cihetl: 
istiklB.l ca.ddesinde CA. CevaJd), Posta so• 

k:akte. CGarlh), Ma~kada. (Feyzl), Pannak
k.aptda. (Kemal RebuD, Galata. To~ular 
caddeslnde (Hidayet), Kastmpa~da (Va.. 
sJ!), Hallcio~lunda. (Ba.rbudl, Ortaklly, Ar ... 
navudkoy, Bebek eczanelerl. · 

Kadtkiiyde Sogudlii!)e§mede (Osman Hu .. 
hlsi>, Buyiika.da.da CHalk), Heybelide (Ta
na~>, Uskiidarda (Ahmediye), Be§lkta.ota. 
(Nail Halld) eczanelerl. 

1907 ile 1 014 arasinda lngilterede 
yaptlan bilhassa ii<; miihim filim nazan 
dikkate <;arpar. Bunlar da «VIII inci 
Henri», Kralic;e Victoria'nm saltanatl 
zamamm tasvir eden «Bir kalit;enin alt~ 
mt~ senesi» ve «Jeane Shere» dir. «] eane 
Shere» Biiyiik Harbin ilanmdan dort 
gun evvel bitmi~tir. 

(:iinkii uzun zamandanberi hep Holi
vud' da ~tah~mayt itiyad edinmi§ olan 
Leslie Hovard, Ronald Colman, Boris 
Karloff, Merle Oberon, Mauren 0 A~Ik te§ekkiir 

Miitehasstslarm soylediklerine naza • 
ran bu kordela lngilterede &imdiye kadar 
yaptlmts filimlerin en biiyiiP;iidiir. Bazt 
sahneleri i~;in tam 25 bin figiiran tutu! • 
mu~ ve bu eserin meydana c;tkt~l askeri 
manevralar kadar bir heyecan uyandtr -
mtstlr. 

1914 ten itibaren !ngiliz filim amilleri 
hep Anglo-Sakson halkmm manevi kuv
vetini arhraca}t filimler yapmakla mesgul 
olmuslar, 1916 da Amerika aP;u basma
Ra baslamt~, Fransada oldugu gibi lngil
terede de sinemacJ!tk aleminde miithi& bir 
panik husule gelmi~tir. 

Sesli filim <;tkmctya kadar !n;;;iliz fi • 
limcileri biiviik faaliyet gosterememekle 

Do gum 
Gramofon ve plak magazas1 sahibi 

Nihad l§Igm diin ak§am b ir erkek ev -
lad1 diinyaya gelmi.§tir. Yavruya uzun 
omiir diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

Miiessif bir irtihal 
Trablusgarb Vali ve Komutam ve ilk 

Harbiye Nazm Mii~ir merhum Receb 
Pa§a mahdumu siivari albay1 Ekrem 
Receb Batra, Kafkas hududunda siivari 
alaYl komutam iken hastahg1 yiiziinden 
'berayi tedavi !stanbula gelmek iizere 
vapura binecegi strada sektei kalbden 
vefat etmi~tir. Hazarda ve seferde ba
basmm oglu oldugunu ispat eden mer
humdan ordu daha c:;ok ve biiyiik hiz
metler beklerken irtihali ailesi kadar 
orduyu da miiteessir etmi§tir. 

Cenazesi bugiin Tan vapurile gelerek 
Giilhaneye naklolunacak ve 7 temmuz 
saat 11 raddelerinde Giilhaneden as -
keri merasimle kaldmlarak Beyaz1d ca
miinde namaz1 k1lmacak ve Edirneka
pidaki ~ehidlige defnedilecektir. 

Cenabt Hak refikasile kerimesine u
zun omiirlcr ve sabr1 ce.mil ve merhuma 
rahmet ve gufran ihsan buyursun amin. 

Sullivan, Erol Flynn gibi artistler bundan Gri.p neticesi tutuldugum (kulak) ih· 
boyle faaliyetlerinin miihim bir k1smmt I tila~mdan dolaYl durbinane gorii.§lerile 

.. w vak1t ve zamanile yaphgt hazik tedavi 
Lon~ra st~dyolarma hasretmege 'karar ve ameliyat sayesinde hayatmu kurta• 
vermt§lerdtr. ran Haseki hastanesi kulak, bogaz ve 

C Bir iki satlrla '\ bu~un miite<haSSlSl Bay Naci Dogoanciya: 
_ _) 6tedenberi kendisine medyun oldu ... 
_*_A_m_e_r-ik_a_h-la_r_m-so_n_n_e~-r-et_m_i_$_o-ld-uk- gum hayatl:mla candan alakadar ve te~ 

lan bir istatistiP;e gore her Amerikalt haf- davim i~in geceli giindiizlii ko§an ve 
tada bir kere sinemaya ~itmektedir. 1n • ameliyabm esnasmda beni bir dakika 

btrakmayLp fedakarbktan· 'tekinmiyen 
gi]izler ise iic; haftada bir, J aponlarla ~ok ktymetli doktorlanmtzdan Haseki 
Franstzlar ayda bir, Almanlar da iki hastanesi sabtk dahiliye miitehasstsl 
ayda bir bu eglenceye rail;bet gostermek- Bay Hiiseyin Usmana. 
tedirler. Acaba bizde nlifus ba~ma sine- Miiessesesinde ameliyat ve tedavi 
maya gitmek miiddeti nekadar isabet edi- gordiigiim Cagalo~lu SLhhat Yurdu sa .. 
yor? hibi !rfan t.Tnalanla miidiir ve opera .. 

* Pariste Pierre Volf'un <<Nehir» is- tor Orhan finalana gosterdikleri fev .. 
mindeki eserinden iktibas edilerek bir fjw kalade nezaket, alaka ve §efkatinden 
lim viicude getirilecektir. Bu kordelada dolayi kendilerine alenen te~ekkiirleri-
b 

mi bildiririm. 
asrolleri Francoise Rosay, Michel Si-

mon oymyacaklardtr. Lalelide Hakim R1za aparbmammn 
(1) numarah dairesinde emekli zabit -225 liraya 40 giin 

A vrupa seyahati 
Bu paraya dahil olanlar: 

Pasaport, vizeler, tren, vapur, bilet
leri, trende, vapurda yemek turist klas, 
~ehirlerde akar sulu oteller, yemekler 
ve biitiin §ehirlerde otolmrlarla etiid 
gezintileri, miizeler, saraylar ve galeri
ler duhuliyeleri, Ren vapurunda seya
·hat. 

, Gezilecek tehirler: 
~ 15 temmuz istanbuldan hareket, Pire, 
tina, Brendizi, Napoli, Rom a, Floran

s , Venedik, Viyana, Miinih, Niirenberg, 
rankfurt, Visbaden, Kolonya, Diisel
orf, Hamburg, Berlin, Laypzig, Dres
en, Prag, Budape§te, Blikr~, Kosten
e'ye, 23 agustosta istanbul. 
liracaat: Perapalas ka~1smda (!TA) 

\ DiKKAT: 
1- Yalmz alt1 yatak kaldt. 
2 - Kaydm son giinleri. 

-----------------

Halid Barbaros 

Mevlidi Nebevi 
istanbul Zii.hrevi hastahklar miidiri

yeti katibi iken vefat eden Said Gokse· 
lin ru.huna ithaf olunmak iizere bugiin
kii ~ar§am'ba giinii Lalelide Laleli ca -
miinde ikindi namazmt miiteakib Mev· 
lidi Nebevi okutturulacagmdan kendi
sini tamyan ve sevenlerin te§rifleri ri-
ca olunur. Ail~si 

Frans1zcadan 
1kmale kalan talebeler 

derhal miiracaat etsinler. Muvaffaki ~ 
yetle haztrlanz. Lisan miitehasslSl Prof. 
AN JEL, Koprii'ba§I Eminonii han. 

Hususi ve mUnferid 
dans dersleri 

BIIQmum yenl danslar 
tedris edlliyor 

Beyoglu Karlman kar§lSlnda Nurzi~ 
ya sokak No. 3. Miiracaat saatleri, pa• 
zardan maada hergiin (12-14), (17-21)· 

Profesor Panoayan 
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6 Temmuz 1938 

BEYRUT MEKTUBLARI · 

Kirilan iimidler 
F rans1z kolonelinin « Tiirkler hakka ria yet 

eden medeni 
Hatayda halkt 

inaanlardtr >> 

muhacerete 

soziine 
te,vik 

ragmen 
ediyorlar 

Beyrut, 2 temmuz 
Arnk butiin sinirler gev§edi. Her §CY 

gosteriyor ki Hatay davast Tiirkiyenin 
istedigi §ekilde halledilecektir. Orient 
gazetesi son giinlerde yazdtgi bir maka
lede, Hatayda intihabatm tehir edilmesi 
mesel~sini gostererek <<demedik miydi "?» 
diyordu. Malum ya, Hatayda ilk tes~il 
muameleleri yaptluken Orient gazetesi, 
tesc;ilin neticesi Tiirklerin aleyhine ~tka
cagtni soyliyerek bundan vaz ge~ilmesini 
tavsiye etmi§ti. ~imdi tes~ilin durdurulma
Si iizerine zahirde hak kazanmtt olarak 
kendisinin vaktile hakh oldugunu izaha 
c;ah~tyor. Halbuki, o zaman Orient ve 
taraftarlanmn maksadlan tesc;ili <<ba§ka 
bir bahara» atmaktl. ~imdi ise tesc;il. mii
said §artlar i~inde, hemen devam edilmek 
i.izere tehir edilmi~tir. 

Milletler Ceptiyeti komisyonu Hatay1 
terkedelidenberi SU!iye muhitinin artJk ii
midleri kesilmi§tir. «Tiirkiye muzaffer ol
clu>> diyorlar; «Turkiye, Suriyeye kar~1 

degil, hatta sade Fransaya kar~1 da de
gil, biitiin Milletler Cemiyetine kar§l mu
zaffer oldu l» Bu soz biitiin ag1zlarda do
la§lyor, biitiin gazete siitunlarmda yaZillp 
duruyor. . . 

Heniiz Antakya miizakerelen nehce • 
lenmi§ olmamakla beraber,arnk burada 
neticeden kimsenin §iiphesi kalmam~§.tlf. 
Bilhassa, Beyrutun komiserlik n:~htb~e 
yakm olanlar, neticeyi ac;1kc;a soyle!tP 
duruyorlar: Tiirk askerleri Hataya gtre· 
cek ve tes~il ondan sonra yaptlacak. Bu
na herkes kanidir. 

*** Bu kanaatin neticesi olarak Hatay • 
dan Suriye ve Lubnana dogru bathyan 
rnuhaceret artml§tlr. Turkliige k:ra~ fazla 
rnuhalefet yap~m~ olan Arab erkamle Er
menil~rin birc;ogu alelacele Hatayd~n ~e· 
kilmektedirler. Bu hali goren Mualay 
Collet (Kole) gazetelere beyanatta hu· 
lunarak Ermenilerin, Arablann bu su
retle ani bir hicret yapmalarma sebeb ol· 
madtgm1 soyledi. Soyledigi sozlerin ara· 
stnda dikkate deger olan1 ~udur: «Bu -
giinkii Tiirkiye, Abdiilhamid zamanmd~
ki Tiirkiye degildir. Tilrkler, herkesm 
hakkma ve hayatma riayet eden medeni 
insanlard1r. Tiirkiyede pek ~ok Enneni 
vard1r ve bunlar, siik\ln ve huzur ic;inde, 
hic;bir kimse tarafmdan hi~bir suretle ra· 
hatSIZ edilmiyerek ya§lyorlar. Su halde 
Errnenilerin tela§a dii§iip alelacele Ha· 
tay1 terketmeleri manas1zdn .>> 

Kolonelin bu sozleri burada tiirlii tiir
lu tefsir edilirken bilhassa §U noktaya 
dikkat edildi: «l<Plonelin, Tiirkiyenin 
eski Tiirkiye olmadtgl hakkmda bu su
retle teminat vermesi gosterir ki, Tiirkiye 
Hataya girecek ve bugiin degilse yarm, 

Muvakkat ham 
mad de ithalat1 

~imdilik depozito 
almarak vapdacakbr 
lkttsad Vekaleti 193fsene · d 

. k"" . stn e mer -
•hyet mevddnne gi~en ~k~nci be§ Yllhk muaf 

am rna eler hstesmm yerine k . 1 
k .. .. .. b a1m o a-

ca u~uncu C§ ytll!k listenin t . . .. , 
1 tm" · y anz1mm1 ~~-

maBe l§t~r: ekiller Heyetine verilen lis
te a§vekthmizin Ankaraya d"" . . 

··t k b .. onmesmr 
mu ea 1 muzakere edil kt' lk" . ece 1r. 
h . InC! be~ Yllhk listenin · miiddeti bir 
~Zlrad~dl a nl_lhayetlenmi§tir. Y euiden ta~

zim e I en tst d h .. 
~ 1 . . e e enuz tamamlanmadt -
g nhdanb§trndtlik ham maddelerin bilahdre 
rna su u yaptl k .. 
. h 11 . . rna uzere depozito ile 1t a en gumriiklere b"ld" ·1 • · 
m amelede . ~. m ffil~hr. Bu 
~. dd I aynen eskl hstenin ihtiva etti
gJ rna e er nazan dikkat I k 

Ot k d e a maca t1r 
h uz ~~d. a 1 ar l~addeyi ihtiva eden eski 

am ma'..l e er tstesi yerine h I 
. l" I k azn anan ve-

nt Iste rnem e ete muafen . b'l k . 
. k d . ' gire 1 ece . yet-

mJ§ a ar maddey1 1htiva etmekt d" 
--=--=------.::::~e IT. 

Ni~in yaralam1§? 
!ki_ giln evvel Langada Mih.ah . 

kasd1le yarallyan Halil dUn ik" 1kabl 
d . ' tnc sor-

gu a yap1lan ilk sorguyu miiteakib t 
kif edilmi tir. ev-

Halil, Miiddeiumumilige verdigl lfa. 
d"de §Unlan soylemi~tir: 

c- Mihalm k1zkarde§ile Langadak· 
bah;ede. oturuyordum. Bir arahk ya ~ 
n1n_da b1rkac;: k~i ile Mihal geldi ve il
zenme ahld1, bogu§ma~a ba~lad1k. Bu 
strada ne yaphg1rnt bilmiyorum ... 

Otobiis- Tramvay 
musademesi 

Fatih - :;i1~li hatttnda i§liyen 3427 nu
:Y1arah otobils, Taksimden Harbiyeye 
"'lreket eden 279fi numarali vatmamn 
\I· . d k" r lr"Sin Q ·1 tramvayla c;:arpt§IDI§, mu-
sudcme neticC'sinde tramvaym iki cam1 
l.,rdmissa da insanca zayiat olmaml§tlr. 

§tt §ekilde olmazsa bu §ekilde, orada yer
lqecektir. Fransa da bu neticeyi §imdi
den kabul etmi§tir» denildi. Boyle bir 
tefsirin muhacereti arbrmast gayri tabil 
degildir. Bunun it;in Kolonelin yaptJg1 
beyanat, muhacerelin durmasmJ mucib 
olmaktan ziyade bilakis artmasma sebeb 
oldu. Bilhassa Ermeniler, Hataydan ~e
kilmektedirler. Arhk Hataym mukadde
rah taayyiin etmi~ gibidir. Bilhassa bu 
muha~retten sonra yap1lacak olan tesc;il 
muamelesi Hatayda Tiirkliigiin ekseriye
tini daha fazla art•racakt1r. Tiirk aleyh

tarlan en ba§ta hicret ettikten sonra, ge
riye kalanlar, bilhassa bir k1s1m Arablarla 
hemen hemen kamilen Alevilerin Tiirkler· 
lc birlikte hareket edeceklerine burada 
muhak!:ak nazarile tablmaktad1r. 

*** 
Biitiin bu hadiseler i~inde en acmacak 

ve dikkat edileeck §ey, Ennenilerin hal
leridir. Otedenberi daim'l biiyiik devlet
lerin politika oyunlartna alet olan Erme
niler bu defa da aldand1klanm gordiiler. 
Hatayda Franstz hakimiyetinin hic;.bir za
man zeval bulm1yacagma inanarak bii
tiin kuvvetlerile miistemleke politikastm 
tutmu~ olanlar, §imdi birdenbire terke -
dildiklerini gordiiler. «Eyvah, bu bazi
c;ede bizler gene yandtk!» diyorlar. 

M1s1rda inh§ar eden Arif ismindeki bir 
Enneni gazetesi bu meseleyi biitiin etra
file te§rih ve arada tazallum ediyor. Hu
lasatan §Unlart soyliiyor: 

«Arttk Hataym Ttirkiye hakimiyeti 
altma gireceginde §iiphe kalmadt. Ha -
tayda sakin olan bizim Ennenilerin hal
Jeri ne olacak? Gene muhaceret mi? N e
dir bizim giinah1mJz? Y11lardanberi de
vam eden bu talihe biz neden lay1k ol

duk? 
Halbuki Ermeniler, daima biiyiik dev

letlerle beraber yiiriidliler. Onlara biz -
met ettiler. Mesela, §U F ransaya az m1 
hizmet ettik '? Boyle oldugu hal de, kime 
hizmet ettikse neticede aldandtk ve terke
dildik. Bu de fa da bizi F ransa terkede-
cektir; Hatay Ermenileri bu defa da o
nun yiiziinden muhacir olacaklar I» 

Ermeni gazetesi tarafmdan doki.ilen 
bu derd, §imdi Beyrutun biitiin Ermeni 
rnuhitlerinde doniip dola§an bir duygu -
nun tam ifadesidir. Hakikaten, biiyiik 
devletler yiizunden bu milletin c;ektigi 
derd ve ugrad1g1 musibetler az degildir. 
Bugiin gene, !ebebsiz, fakat sebebsiz~igi 
kendisine giic anlatilabilir bir korku 1le, 
Ermeniler, hirer hirer Beyruta geliyorlar 
ve Hatayda btraktiklan i§lerinin yerine 
burada kendilerine i§ aramaga ba§hyor-

lar. 
C. T. 

italya, ekmegini bu 

sene de temin etti 

Mahsul bayram1nda Mu· 
solini bir nutuk soyledi 

Duce ge~en seneki mahsul bayrammda 
Roma 5 - Mussolini Agro Panti

no'da bugday harmanlarmt ac;mak iizere 
Aprilia'ya gelmi~tir Duc;e, c;tplak gog· 
de ile bir harman makinesinin iistiine c;1· 
karak muvaffakiyetle kazamlan bugday 
harbinin bu sene biitiin ltalyanlara ek -
mek temin ettigini soylemi§tir. (a. a.) 

Bogulan zavalb ~ocuk 
Evvelkl gece Etyemez sahillerinde 14 

ya~larmda bir ~ocuk cesedi bulunmu~ -
tu. Miiddeiumumiligin yaptlg1 tahk!kat 
sonunda bogulanm arabac1 Nurinin 
oglu Hayreddin oldugu anla~tlmt~tlr. 

Vak'a giinii Hayreddin arkada§larile 
beraber sandala binerek a~tlmt~lardu. 
S1g zannettigi bir yerde sandaldan de
nize giren Hayreddin yiizmek bilme -
diginden bogulmu~tur. 

Cesedi, Belediye doktoru muayene et
mi§tir. Tahkikat devam etmektedir. 

----iktlsadi ltareketler 
KO~ii 

Hitler san'at ve 
PENCERESiNDEN 

Harab mabedler Bugday ihracabn1n 
murakabesi 

Bugday ihracatmm murakabesine dair 
nizamname projesi, §ehrimizdeki uzun eta• 
h§malardan sonra; dun ikmal edildi. Pro
jenin ihhva ettigi hiikiimler, denebilir ki 
kusursuzdur. Bu itibarla bu projede Ve· 
kaletc;e baz1 degi§meler yap1lsa bile esas
larm tadil edilmiyecegi muhakkaktu. 

Nizamnameye gore memleketimizden 
ihrac edilecek bugdaylar istanbul, De -
rince, T ekirdag, izmir, Antalya, Mersin 
ve Payasta kontrol edilerek c;tkanlacak: 
ihracata mahsus bugdaylann temizlenece· 
gi ve muhafaza edilecegi yerler i~in lkh
sad Vekaletince, Sthhat ve lc;timai Mua
venet Vekaletinin de miisaadesi almarak 
bir talimatname yap1lacaktu. 

Nizamname, memleketimizden ihrac 
olunacak bugdaylan sert, yumu§ak, mis· 
ket ve yemlik bugday namile dort stmfa 
aymyor. Her smlf da numara tahtmda 
ii~er dereceye malamyor. 

Biiyiik devlet adamr, bir zamanlar biiyiik bir 
ressam olmak yolunu tutmu,tu, fakat Viyanalr 

profesorlerin karart buna sed ~ekti 

H arab mabedleri, a~k ~eken yii
rekleri mabede benzeterek onla
nn sarsmhlanm tasvir eden bir 

eserin ad1 olarak kullanm1yorum. Harab 
mabedler, vaktile yanyana liizumsuz ola~ 
rak maland1klanndan ve kendilerini ko
ruyacak vak1flan da bulunmad1~mdan 
simdi hirer hirer ytk1lmakta olan mes<;id
ler de degildir. Harab mabedler demek
le kiirenin dort yamna serpilmi~ olan sak
f, c;okiik veya temeli y1k1k ilk c;a~ ~badet 
evlerini de kasdetmiyorum. Benim bu ta~ 
birle anlatmak ve elemli vaziyetleri iize· 
rine dikkat celbetmek istedigim ~eyler, 
Yirminci am telakkisine gore hakiki hi
rer mabedken bakimS1Zhktan ve idaresiz
likten harab olmakta bulunan ikhsadi 
miiesseselerdir. 

Smtf ve derecelere verilen tolerans 
hadlerine bak!lmca, bu hususta, bugday• 
lanmlZln harice azami derecede temiz ~tk
masl ic;in nekadar hassasiyet gosteri!digi 
kolayca goriiliir. Sertlerin ve yumu -
§aklann ayni stmftan olmtyan tane mik -
tan azami yiizde I 0-20 arasmda, yabar.· 
c1 maddeler mecmuu da sertler, yumu~ak
lar ve misketlerde cinslere gore yiiz.de 
ikiden dorde kadar yukseliyor. Y almz 
yemlikler i~in yiizde be§ kabul edilmi§. 
Bityenigi ve c;avdar miktanmn da ~ok 
dii§iik oldugu goriilmektedir. 

Nizamnamenin kontrola miiteallik kt ~ 
stmlan -itiraf etmek laz1m ki- ~ok s1k1 ka
ytdlan ihtiva etmektedir. Eger bugday 
standard nizamnamesinin hazulandigl 
toplanttlarda bulunmamt§ olsaydtk biiti.in 
bu s1k1 kontrol §artlanm ve bunun miiey
yidesi olan cezai kay1dlan ihracat~tmn 
nas1l kabul etmi§ olduguna ak1l erdire
mezdik. Fa kat, miizakerelerin bilhassa bu 
ktsrntm yakinen takib ederek ihracat ta • 
cirlerinin kontrol kaytdlanmn ve cezai 
hiikiimlerin daha §iddetli olmas1 ic;in ken
diliginden teklifler yapml§ oldugunu gor
mii~tiik. Tiirk ihracat~1smm olgunluk dere 
cesi ve memleket meselelerindeki hassa • 
siyeti ortaya cidden miikemmel bir nizam
namenin c;Ikmasml temin etmi§tir. Bunun 
ikttsadl varhgtmtzda temin edecegi fay -
dalar §imdiden goriilmektedir. 

Mania 

italy an 

F. G. 

athyan 

Nazirlari 
• 

Birisinin ayaklar1 yandt, 
digeri tank alttnda az 

daha eziliyordu 
Paris gazetelerinden «L'intransige 

ant» Londradan aldtgl ~u haberi veriyor: 
Diin, Mussolini forum'unda, 40 ya§ml 

miiteca.viz yuz kadar insan, Duc;e'nin 
kar§lSmda hayh kan§lk atletik hareket -

Hitler'in eserlerinden bir tablo [ ortada imzaSJ goriiliiyor ] 

San'at, insan rub ve muhayyilesinin en l Hitler'in akademiye kabul edilmemesi 
asil bir faaliyetidir. San' atkar eserine ru· onun hayatmda biiyiik bir degi§iklik yara
hunun en derin ifadesini nak~eder. Bu te- hyor. Maalesef bazan indi dii§iinceler, bir 
zahiiratmt miizik, ftr~a ve ta§ vasttasile ~ok kabiliyetlerin ihmal edilerek sonmesi
ifade eder. San' at, her zaman insan iize- ne sebeb oluyor. 
rinde yiikseltici, heyecan verici bir tesir 0 zamanlar pek gene olmasma ragmen 
yapml§ ve onu hergiinkii hayatm kirlilik - Adolf, takdire laytk eserler viicude getir -
lerinden alarak daha temiz ve muhte§em m;§ti. Eger akademiye kabul edilmi§ ol -
bir diinyaya gotiirmiii ve biitiin devirlerin saydt, belki ~irndi eserlerini zevk ve heye
htrsl ve tarihl tekamiiliinii temsil ettirmi§ - canla, takdir le seyrettigimiz, isimlerini si
tir. Ve boylece san' atkar halikm bir lutfu tayi~le andtgtmlz biiyiik ressamlar arasma 
olarak insan hayatmln en derin sulanm girecek ve §imdiki devlet reisi Hitler dog
temsil eden bir varhk oldugundan kiirenin mtyacaktl. Onun ic;in akademiye kabul 
daima en biiyiik §ahsiyetleri arasmda yer edilmeyi§i hayatmm seyrini degi§tirmekte 
almi§tlr. biiyiik ve belki de yegane ami! olmu~tur. 

Hitler dogu§ta bir san' atkard1. Hatta Akademi profesorlerinin gorii§unii bir ha
politika hayatlna ahlmazdan evvel resim- ta diye kabul ederselt burada bir hatanm 
le hay lice ugra§IDI§h. Fa kat hayatln a man bir millet mukadderah i~in ne derece e -
vermez akl§l, belki istemedigi halde, onu hemmiyeti oldugunu gi:iriiriiz. Hitler aka
bamba§ka bir sahada ~ah§maga icbar ettir- demiye kabul edilip yiikselseydi kimb;lir 
di. Hitler'in kii~iikliigiinde y:gan_e gayesi §imdi Rafael, Tizian, Rembrant gibi de
biiyiik bir ~~ss~~ olmaktt. H~tler'm babj- halar arasmda yer c.lacaktt ve belki de 
bast, k~n?tSI g1bi, onun da btr m~~-ur 0 • resim san' atmm muvaffakiyetler ~ahika
masmt Ishyordu. Onun bu temayulu ba - sma eri§ecekti. 
basml ~ok k1zdmyordu. Hatta bir gun B AI · · ld v k d b""t"" . . • b d v I u, manya t~m o ugu a ar u un 
boya yapmak tc;tn lam a an yag a an d"" · · d b"" ··k b" k 1 • , .. .. unya I~m e uyu tr azanc o acaKtl. 
Hitler e ~ok ktzarak: <<Boyle luzumsuz F k t b b ··k 1" · d"k" H'tl •· 

• • v f k d a a aca a u yu se 1§ §Im 1 1 1 er m 
§eyler 1~m o yagt sar etme manas1z n !» h" tl · k d 1 k t" f d 1 . .. .. • . ~ 1zme en a ar mem e e me ay a 1 
d1ye c;lki§IDI§. Butun mamlere ragmen J.>:- olacak mtydt? Belki evet, belki hayu. 
dolf ressamhga c;ah§makta devam etm1~- B lk" d d h f 1 · 
· B b "ld'"V" b d e 1 e a a az a ... 
tu. a ast 0 ugu zaman on e~ ya§m a F akat §urast kat'i olarak tayin edilebi-
Viyana giizel san' atlar Akademisine gir-
mek istiyor. Fa kat imtihan neticesi Hit _ lir ki eger Adolf Hitler §imdi daha bir 

ressam olarak yiikselmi~ bulunsayd1 ona ler'in resim yapmak tarzt pek fazla mima-
insaniyet laytk oldugu ktymetini vermi1 riye meylettigi i~in kabul edilmiyor. Hit-
olurdu. Ancak Hitler, muayyen bir za· ler bundan ~ok miiteessir olmakla beraber 
mandan sonra, tam olarak san' atla ugra§gene resimle ugra§magi b!rakm1yor. En 

guzel tablolanm bundan sonra viicude ge- mak ic;in vakit bulamaml§ olmakla bera· 
tiriyor. Hatta Hitler'in barb zamanmda ber, bir zamanlar yaptlgt resimlerde §aya
cephelerde bile resimle ugra~hg1 olmu§ _ m hayret bir muvaffakiyet ve kudretin iz
tur. Cephelerde bile daima boya taktmml lerini gormemege imkan yoktur. 
beraberinde ta§lml§tlr. ZEYNEL AKKOC 

Eski bor~lar 

Paris miizakereleri iyi 
safhada ilerliyor 

Oniversitede 

Tahriri imtihan neticeleri 
nisbeti yiiksektir 

ler yapmi§lard1r. Gelen haberlere gore, eski Osmanh Onivezsitenin baz1 fakiiltelerinde imti
hanlar bitmi§ ve neticeler talebeye teblig 
edilrni§tir. Hukuk fakiiltesinde bu seneki 
muvaffakiyet nisbeti gec;en seneye naza
ran daha memnuniyet verici bir haldedir. 

Bu manzara esas itibarile alelade bir· hiikumetinden devredilen Tiirk borclan -
§ey ise de, T ayms gazetesinin Roma mu- mn sureti tediyesi hakkmda Maliye Ve -
habirine nazaran hadise nakle dei(cr. kaleti Nakid hleri Umum miidiirii Halid 
Zira 96 ki§iden murekkeb olan bu ka~ Nazmimn Pariste yapmakta oldugu te -
labahk F a§ist partisinin en mumtaz aza- maslar musaid bir safhada cereyan ct
sl ve hepsi de bugunkii rejimin namla- mektedir. 
ndtr. Hal en mer'i olan anla§ma mucibince 

Mussolini, parti §eflerinin, yalmz rna- eski Osmanh borclan, Pariste miite§ekkil 
nevi disiplin bakmundan degil, ayni za· ~ r~nko ~ TUrk §irketi vas1tasile meml~:ke
manda, bugiin F a§ist partisi azasmdan hmtzden ahnan ve Fransada sahlan mal
beklenen bedenl terbiye baktmmdan da lar!a senelik taksitlerin yiizde ellisi kapa
millete imtisal niimunesi olmalan liizu • narak ve diger yiizde ellisi de dovizlc te
muna kanidir. diye edilerek tevsiye olunmakta idi. Pa-

Bu itibarla, bu riiesanm, vucudlerini riste cereyan eden miizakereler Osma?h 
yedi tiirlii harekete ah~hrmalan takarriir bor~lan?I?. t~mamen mal v:rmek surehle 

t · t" Bu beden hareketlerinin ii<;ten tesv1yes1m 1shhdaf etmekted1r . 
e ml~ IT. "f F k y·· k . k . 0 I h""k" fazlasmda muvaffak olamtyanlar vazt e- ran o • ur ~IT eti, sman 1 u u · 
sinden azledilecek ve yahud bedeni ter- metinden miras kalan borclarm yiizde el
biyesini itmam etmek iizere bir atletizm lisini baz1 ziral mahsullerle. ba§ta krom 
mektebine gonderilecektir. olmak iizere madenler ve btlhassa pan;uk 

Mevzuubahs yedi hareket c;ok c;evik- a~~r-~k. kapat~aktad1r. Borcun yi.izde 

1 ·~ t ·h.:yac go··steren •ey - yuzu 1hrac ed1lecek mallarla kar§tlamrsa 1ge ve cesare e 1 •• ~ y·· . . d b" . k" f .. 
lerdir. Bunlardan biri alevli bir ~enbe- urk ~ Frans1z tlcaretm e Ir m l§a go-
rin ic;inden gec;me harek:etidir. Diger riilecektir. . . . . 
bir hareket de, butiin suratile ilerliyen Zaten bu karan Ba~vektltmlz, Mech -
kii~iik bir tankm ustiindt:n a§ma hareke- sin k~pan~a ~el_sesinde soyledigi nutukta 
tidir. tebaruz:....:.;et:.;.;:h.:.:rm;;;I;,:.fh..,. _____ _ 

Beden harekahna i~tirak edenlerden Viyanada g1da maddeleri 
yalmz 58 tanesi Mussolini'nin memnuni· eksikligi 
yetini mucib olacak derecede muvaffaki-
yet gosterebilmi~tir. Federasyon katible - Viyana 5 - Havas ajansmm muha-
rinden birinin baca~1 yanm1~hr. Oiger hi- biri bildiriyor: 
risi de tankm altmda ezilmek tehlikesi at- Volki§er Beobahler gazetesi, bugiin 

baZl g1da maddelerinin azalmasmdan do-
latmi~tlr. ------- lay! endi§e etmektedir. Bu eksiklik Viya· 

nada hissedilmege ba§lanml§hr. 

Hukuk fakiiltesi dekam Fuad, diin bir 
muharririmize demi~tir ki: 

«- Bu haziran devresinde alman ne
ticelere kat'i gozle bakllamaz. <;iinkii ta
lebenin biiyiik bir ktsml, bir k1s1m dersle
rinin imtihanlanm giiz devresine buaku -
Jar. Haziran devresi i~in kat'i bir netice 
olarak yalmz tahriri imtihanlan ele almak 
laz1m gelir. Fakiiltenin muhtelif smlfla
rmda tahriri imtihan neticeleri gayet iyi -
dir. Birinci s1mflarda tahriri imtihanlarda 
muvaffak olanlar 341 talebeden 31 0 u -
dur. 1kinci s1mfta dort senelik tedrioata 
tabi 202 talebeden 190 talebe, ayni smtf
ta iic; senelik tedrisata tabi 127 talebe -
den 119 u muvaffak olmu~tur. 

Oc;unci.i s1mfta 174 talebeden 160 1 
mezun olmu§tur. 

Goriiliiyor ki bu rakamlar ba~ka sene -
lerle k1yas kabul etmiyecek kadar iyidir. 

Eylul imtihanlan da bittikten sonra 
nisbetler kat'i olarak belli olacakt.Jr.» 

Amerikada, 'enliklerde 
475 ki,i oldii 

Nevyork 5 - Diin Amerikada istik
lal giinii §erefine hafta sonu yap1lan §en
likler esnasmda wkubulan kazalar neti
cesinde 475 ki§i olrnii§tiir. Bunlann bii -
yiik bir ktsmlm yo! ve deniz kazalan te§· 
kil etmektedir. (a.a.) 

Bunlardan ~imdilik birini dile ahyo • 
rum. Bu muessese Y alvacdad1r. Elektrik 
istihsal edilmek iizere on binlerc~ lira sar
folunarak yap!lml~tlr ve yanma da galiba 
bir tabakane kurulmu~tur. 

Y alvac, ticaret yollarmm gerisinde 
kalmt~ bir kasabactkhr. Eski devirlerde 
ku& uc;maz, kervan kom:naz sozile ucra -
hgt tarif olunan oksi.iz yerlerdendi. Suyu 
bol, fakat topraW, ktttl. Daima k1thk kin· 
de suriiniirdi.i. Mesrutiyetten evvel yur
dun bu oksiiz pan;asil~ ilgilenen yoktu. 
1908 inktlabmdan sonra oraya liziimcli· 
liik sokuldu, halkm agzma biraz tad gel
di. Giilciiliik de o tada mes'ud bir koku 
kat h. Fa kat baglar, flokseraya ugnya
rak yava~ yava~ kurudu. Giiller para et
mez oldu ve Y alva c. cumhuriyet giine~i 
dogarken bu tuluu yan ~1plak, yan ac; se· 
lamladt. 

Y eni rejim, yurdu yiikseltmek ve yurd· 
da~1 doyunnak programmt yapark~n 
Y alvact da ihmal etmedi, oraya ilkin 
elektrigi sokarak o kuvvetle tabiatin ha
sisli~ni telafi etmek istedi ve bir fabrika 
kurdu. Dem~k ki Y alvac diisiiniilmii~. 
Y alvacm derdi anla~tlm1s ve bu derde 
derman olacak seyl~rin de yaptlmasma 
ba~lanmi$tl. 

F akat nas1I oldu ve hala nasll oluyor, 
bilinmez. 0 fabrika i~lemedi, ondan do
kulecek I&lk Y alvaca yayJlmad1 ve fabri 4 

kamn kapilan kapah kald1. 
hte harab mabedler demekle ben Y al

vacda kap1s1 miihiirlii duran fabrikayi ve 
~ay~d varsa benzerlerini kasdediyorum. 
0 fabrikamn binast o muhite hayat vere· 
cekti, veremedi. F abrikamn ic;inde mah
pus kalan makineler, feyizli bir refahm 
sesini aksettirecekti, siikuta biiriindii ve 
halkm candan kutluhyaca~h o mabed de 
goz gore gore harab oldu. 

Sekiz on bin vatanda~m yiiregine fe • 
rahhk, kesesine bereket v~recek olan o 
mabedi bu durumdan kurtaracak eli, 
Y alvachlarla beraber ben de ~iikranla 
opmek isterim. Ciinku· bu gibi harab ma
bedleri diriltmek binbir meS<;id yapmak
tan daha haytrh bir istir. 

M. TURHAN TAN 

Dericilerin Ba,vekile 
te§ekkiirii 

!stanbul dericileri, muamele vergi • 
sinde lehlerinde yapllan tadilattan do
layt, Ba§vekil Celal Bayara §Ukranlan
m arzetm~lerdir. 

~···-
T rikotajcdar toplaniyorlar 
Trikotaj sanayii ex'babt bugiin Sanayi 

Birliginde bir toplanti yaparak Onuncu 
Yerli Mallar sergisine .i§tirak ~i iizerin· 
de gorii~eceklerdir. ... _..._, .• ...,, __ 

Arpa standardizasyonu 
Arpalarm standardizasyonu ic;in diin 

de toplanttlara devam edilmi§tir. 

-···~ 
Erzincanda iki kaza oldu 

Erzincan (Hususi) - Trabzona git • 
mekte olan bir kamyona §Oforiin haberi 
olmadan gizli binen iki yoku, §ehirden 
il~ kilometre uzakla~hktan sonra oto • 
mobilden atlamak istem~ler, otomobi
lin i~inde bulunan di~er yol~ular c;ok 
htzh giden otomobilden atlamanm teh
likeli olaca~lnl soyliyerek bunlan me
netmek istem~lese de Mehmed oglu 
Dursun kendisini otomobilden a~ag1 at
ffil§hr. Bu zavallmm beyni ('Zilmi~ ve 
olmii§tiir. Diger arkada~ml yolcular 
tutmu~ oldugundan muhakkak bir o· 
liimden kurtarrni~lard1r. Bunlarm girli 
binmelerindeki ve yolda bu suretle in
melerindeki sebeb, otomobile iicret ver· 
memck olsa gercktir. Miiddeiumumilik 
l.§e el koyrnu~tur. 

Feci bir kaza 

Zincirlikuyu faciasmm 
muhakemesi Romamn bir tekzibi lkttsad V ekaletinin bir karar1 

Ba~koy nahiyesine bagh Gelengec; ko· 
yilnden Kamer oglu Hilseynin evi ant 
bir surette ytkllmt§, evin i~inde bulu
nan kansile iki ~ocugu enkaz altmda 
kalmt~br. Bunlardan altt ayhk bir GO • 
~uk olm~. digerleri bitkin. bir halde 
kurtanlm1~hr. ---

Bir mi.iddet evvel Zincirllkuyuda ga· 
zeteci merhum Tahirin oliimil ve mii -
rettiblerden Haydar, ~cfik, Nihad ve 
Ekremin yaralanmasile neticelenen fe
ci vak'amn cv k1 Ag1rcezaya verilmi§ 
ve muhaker · 2B temmuz per§em-
be olarak tesb1t mi§tir. 

Roma 5 - Bir Paraguay askeri he
yetinin ltalyada bulunmasi baz1 dediko
dulara yo! a~mi§ oldugu i~in F a§ist hii
kumetinin Paraguay'a harb malzemesi 
satmak iizere bir kontrat imza ettigi hak
kmda dola§an §ayialar emin bir memba
dan tekzib edibnektedir. 

Ankara 5 - Haber aldlglrnlza gore, 
dokuma veya hah tez!Olahlanmn ihtiyacla· 
rm1 kar~t!amak i<;in ithal edilecek olan 
Streichg;arn imaline mahsus yiin ipligi rna· 
kinelerinin te$viki sanayi kanununun bah
$ettigi muafiyetlerden istifade etmeleri lk
hsad Vekaletince kabul olunmustur. 

Beygir tekmesi 
1brahim isminde 45 ya§mda bir ara -

bac1 Feneryolu caddesinden g~erken 
hayvan iirkerek tekme atm1~, !brahimin 
sol bacagm1 dizkapagmdan k1rm1~ ttr . 
1brahim, Haydarpa§a hnstanesine kal • 



-

Futbolumuzda gOze 
batan ~irkin hidiseler 

Yazan: NVZHET ABBAS 

Yuu! .. ve yuha!... I smda abes bir jesttir. En iyisi ag1zla «af
Biz de pekala takdir edenlerdeniz ki f:de~~in», !ahud <<kusura bakma» gibi 

futbolda ufaktefek ta§kmhklara, alabildi- h1r cumledJr. F utboJda elle yap1lan teza
gine bagm§ ve ~agm§lara goz yummak hiirat di§andan hie; giizel goriilmez. Bu
icab eder. F utbol seyrine gel en on binler- nu bilerek on a gore davranmak ve hele 
ce halkm heyecan tezahiirleri ba§ka ba§- olur olrnaz, liizumlu liizumsuz el s!ki§· 
ka oldugundan arada tektiik «yuu I», ya- larmdan vazge~mek daha iyi olur. 
hud «yuha !» sesleri de yiikselebilir ve Yalandan bayrlma 
ho§ goriilebilir. Fa kat yekahenk miitema- Oyunculanmlza ve. bilhassa kalede • 
di ve ugultu §eklinde «yu .... ve yuha! >> rimize anz olan yen! bir illet de bayJlma, 
sesleri bizim bile kulaklanmlZI hrmala- yerlerde yuvarlanmadu. Bir mac;ta iki iic; 
maga ba§lad!. Bu i§in muanzlan, yani defa ayni ak1bete dii~ar olduklan halde 
futbolun bir tulumbac1 oyunu olduguna mac;tan sapasaglam ~1kan nice kalecile
inanan biiyiik bir vatanda~ kiitlesi varken rimiz var. 
bu abes ve kaba tezahiirata bir son ver
mek gerektir. he ONyak olanlardan bir
ka~mm polis vas!ta;;ile staddan ~lkanlma
Sl bizce kafi bir tedbirdir. Hele bir tee
rUbe edilsin, rnuvaffakiyet elvermezse biz 
buraday1z. Ba§ka bir ~are dii§iiniiriiz. 

lipii~me laslt 
Col atan oyuncunun arkada§lari tara

fmdan biiyiik bir hasretle opiilii§ii biraz 
garib ve yersiz geliyor bize. Hele bazan 
kalecinin bile kalesinden ~1karak sahanm 
ta ortalanna kadar ko§up gol atan arka
da§lnl opmesi biisbiitiin abes. Hamdol • 
sun ha§ka sporlarda, erkekler arasmda 
bu opii§me fash yok. ~u halde nic;in fut
bolda olsun? F utbol ki hi; boyle §eyleri 
kald1rmaz bir oyundur. 

Anlan goldan dolayi sevincini izhar 
i~in §apur §Upur opii§me, herhalde TUrk 
sporcusuna yab§mlyan bir harekettir. Bu 
sakim itiyad bize muhakkak ki Avrupa 
futbolculanndan gcc;me bir§eydir. Bu • 
giin heniiz pek kokle§memi§ken b1rakmak 
biiyiik bir isabet go5termi§ oluruz. Fut • 
hoi sahasmda velev sevincimizi izhar ic;in 
dahi olsa opii§tllenin yeri yoktur. Bu ka
dar gol arslll olm1yahm. 

Sahaya ~rktf 

Hele, fotograf objektifi kar~ISlnda goz
lerini kaptyan, yan baygm poz alanlar o 
kadar sinire dokunuyor ki insanm, futbo
lun bu derece bir komedya menzilesine 
indigine crok cam Slkilmamak kabil degil
dir. Vaktile bay1lrnak, yere dii§mek, ha
s!mdan y1lmak aytb saythrken §imdi bu -
nun tam aksine olarak galeriden mer • 
~amet ve §efkat, hakemden miiriivvet top
lamak itiY:ad1 bilemeyiz ki bize nereden 
ge~ti? 

Her yapmac1k gibi bu yalandan bayll
ma da c;ok ~irkin bir §eyc!ir. Hele futbol 
sahasmda o kadar yutulmaz bir hale gel· 
mi§tir ki futbol mac;:ma i:>miirlerinde birin· 
ci defa gelen bayanlar bile bu yalandan 
bayilmalarm <<bir numara» oldugunun 
koJayhkla farkma varmakta ve ay1bla • 
maktad1rlar. 

Davetiye meselesi 
Oyunculara, dostlara verilmek iizere 

davetiye verilmek bizde bir adet hiikmiin
de. Zannetmem ki bunun online ger;ile • 
bilsin. <;unkii heniiz amator bir halde ol
dugumuzu iddia ediyoruz. F akat herbal
de davetiye i~ini bir hal ~ekline baglamak 
da lazimdir. <;ok defa goriiyorum ki o -
yuncular, kuliib idarecilerinden davetiye
ler her kimin elinde ise onlarla uzun uzun 
miinaka§alara, yalvarmalara, yakarma -
lara giri§iyQrlar. Her oyuncunun ismine 
yaz1lacak ve rna~ giiniinden birka~ giin 
evvel adreslerine gonderilecek olanA da -
vetiye i~ini bolge kendi tanz.im etmeli ve 
oyunculan bu miirra&ebetsiz §ekilde dave• 
tiye istemekten kurtarmahd1r. Davetiyeyi 
dag1tan kuliib idarecisi adeta ihsan dagl
tlr gibi bir poz takmrnakta ve bu pozdan 
da oyuncular bihakkm rougher olmakta
dlrlar. Halbuki bizce bu degmez mesele
yi bolge kendine en miilayim gelen §ekil
de halletse oyuncu1arm yi.izii glilecek, 
birc;ok miinaka§a ve hatta yolsuzluklann 
onli de ahnml§ olacaktlr. 

CUMHURlYET 

Cohan Mehmed 
Tekirdagb 

Giire• federasyonu, bu 
miisabakaya miisaade 

etmiyor 
Tiirkiye Gilref$ Federasyonundan: 

Gazetelerde Tekirdagh Hiiseyinle 
<;oban Mehmedin kar~1la~masma Gii -
re~ Federasyonunun miisaade ettigini 
bildiren ve alakadarlann bOyle bir mii
sabaka it;in miltalealanru ihtiva eden 
yaz1lar <;1kmaktad1r. Bi~ok dedikodu -
lara mevzu olan bu meselenin tavzih ve 
efkan umumiyeye ilanma lilzum go -
riilmi.i.§tilr. 

1 - Ti.irkiye ag1r siklet amator ~am
piyonu, <;oban Mehmeddir. Gerek ama
tor, gerekse profesyonel Tiirkiyede ba~
ka ag1r siklet ~ampiyonu yoktur. Te • 
kirdagh Hilseyin gayriresmi profesyo
nel miisabakalarda §Ohret kazanmakla 
beraber resmi Tiirkiye profesyonel ~am
piyonu unvamm almt§ degildir. Boyle de 
olsa ancak profesyonel l?ampiyonu di -
ye amlmas1 laZ1md1r. Tiirkiye ba§pehli
vam unvam hi<; kimseye verilmemi§tir. 
2- Amatorlerle profesyonellerin mii

sabaka yapmast teamiillere ve beynel
milel usullere muvaf1k olmad1gmdan 
bOyle bir miisabaka ne mevzuu bahsol -
mu~, ne de Federasyonumuz miisaade 
vermi~tir. 

Serbest giire, miisahakalari 
Tiirkiye serbest gilr~ milli taktmma 

terfi miisabakalan yaptlacaktlr. Giire~ 
Federasyonu Tiirkiye birinciliklerinde 
gordiigii istidadli gencler arasmda ser
best giire§e aid malumat n<Jksam yii • 
ziinden kilolanm indiremiyen ve bu 
yiizden derece alam1yan bazt giire$~ile
rin milli taktm ihtiyatlarile karl?lla§ • 
masmt, bu suretle ileride yap1lacak bey· 
nelmilel temaslar it;in kabiliyetli ele • 
manlarm yeni bir tecrilbeden gec;iril • 
mesini faydah bulmu~ ve milli taktm 
ic;in evvelden ayrtlan ihtiyatlarla ser -
best giire§ birinciliklerinde ktymetleri 
iizerinde durulan yeni istidadlan bu 
miisabakalara girmek iizere getirtm~
tir. 

Bu aym dokuzunda ve onunda yap!la
cak milsabakalar eylulde memleketimi
ze gelecek olan Finlandiya milli taktm1-
na kar~;a <;tkacak giire§c;ilerimizin de 
se~mesi mahiyetinde olacaktlr. 

Vali, Mtstrh atletlere bir 
ziyafet verdi 

$ehrimizde bulunan MISlr ve Yunan 
atletleri ~erefine Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Usti.indag tarafmdan evvelki 
ak:?am Park Otelde otuz be~ ki§ilik bir 
ziyafet verilm~tir. 
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Duymadtklaramaz ve 
bilmediklerlmlz 

u J 
Telefon ve Kadzn · sesz: 

Londra telefon 
idaresi, telefon zil
lerinin, kulaga da
ha hO§ gelen ba§ka 
bir sesle degi§tiril
mesini kararla§br -
mt§, diyorlar. 

$imdiye kadar, 
nedense aida gel • 
miyen <;ok giizel, c;ok yerinde bir ye -
nilik. Bu yeniligin §ekli hakkmda bir 
karar vermek iizere toplanan komite, 
pabucu dama atllmak ilzere olan emek
tar zilin yerini hangi vas1taya verme -
nin muvaftk olacagmt enine boyuna 
dii§iinmil§, birc;ok ~ekilleri gozden ge • 
<;irmi§, nihayet kadm sesinde karar kll
mt~!. 

Zil sesinin nekadar kulak tlrmalayJct, 
gayri bedil oldugu malum. Hele telefon 
zilinin 0 durup durup oten, inadc1, Sir
na~lk zmltlst, hie; ~iiphesiz sinir bozan 
bir ses. Fazla olarak da, hizmetc;isi veya 
U§agmi c;agmr gibi bir hali var. 

Ugultu §eklinde ses veren ampul, 
tahtadan trampete gibi seslerin kimi 
hafif, kimi fazla tak1rhh goriilmi.il}. 

Daha yurnu§ak, daha billuri sesli bir 
zil, maksad.I temin etmiyecek. Yumu • 
~a'k da olsa, netice itibarile zil degil mi? 
<;ul degi~tirmekten ibaret bir yenilik 
yapmak ic;in, eski hayratm ytk1lmasma 
sarfedilecek emege yaztk. 0 halde? 

0 halde, diinyanm en c1rlak sesinden 
kurtulmaga haz1r karar vermi§ken, ye
rine diinyanm en giizel sesini ikame e
diverelim demi§ler. Hususi bir gramo
fon plakt, hususi bir tertibatm ic;inde 
donecek ve azami Iatif bir kadm sesi, 
sizi, cinsine has nezaketile telefona da
vet edecek. 

Sizleri ve bizleri, it1.'1allah yakm bir 
atide telefon ba~ma c;agtrmaga ba§hya
cak olan bu giizel sese, davulun ve zur
nanm VIZ geldigi kimseler de dahil ol
dugu halde: 

- Lebbeyk! 
Demiyecek hangi a'bone vardtr? ___. 
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Ovey ~ocuklarini 
zehirliyen adam 

Diin ba,byan muhakeme· 
de su~unu inkar etti 
Bir muddet evvel Ka&~mpa ada Salih 

admda birisi Necdet ve Cevad ad!ndaw 
ki iki iivey ~tocugunu afyon yutturmak 
suretile zehirledigi iddia edilmi§ ve Salih 
tevkif edilmi§ti. 

Bunlardan kii~iik Necdet vak'adan 
dort giin sonra, Cevad da bir ka9 giin ev
vel h~staneden ~lktiktan sonra olmli~tlir. 

Dun Ag1rcezada iki kii~iik yavruyu 
zehirlemek suc;undan iivey babanm mu -
hakemesine ba§lanml§tlr. 

Sahaya <;1k1~ meselesinde de bir yan
li§lm!Z var. Vaktinden ya c;ok evvel, ya -
hud vaktinden sonra c;1kmak yakl§lks!Z 
bir harekettir. Hele bir tak1mm, on, on 
be§ dakika evvel C<lkarak tek kale lleklin
de oyun oynamast hie; de goze iyi gelmi
yor. Biz !ngilterede gordiigiimiize naza· 
ran, soguk havalarda takunlar bir kac; 
dakika evvel ~1karak 1smmak ic;in be§ on 
defa topa vurduktan sonra oyun derhal 
ba~lar. En eski futbolcumuz listad Fu
ad Hiisniiniin soyledigine nazaran, lngil
terede senelerce seyrettigi ma~larda bir 
dakikahk bir teahhura bile ~ahid olrna
ffii§tlr. Haydi bizde bu derece dakikas: 
dakikasma l§ olmad1gm1 kabul edelim; 

1 ) fakat hic;bir zaman bekleme miiddeti tic; 
• be~ dakikay1 gec;memelidir. Sahaya ev • 

, .

1 

vel c;1kan tak1mm oyunculanm sinirlen • 
dirmek bak1mmdan da bu caiz degildir. 
Mac;, kac;ta ba§hyacaksa, her iki tak1m 
birden ve en fazla iki lie; dakika zarfm • 
da oyuna ba§lamak iizere sahaya ~tkrnah 
ve bu intizama tak1mlar meobur edilmeli-

Kupayt vermek meselesi 
$ampiyon r;1kan tahma kazand1g1 mii

kafat, her ne ise §ctmpiyon ~1kt1~ giin 
oyunu miiteakib verilrnek adeti, bizde de 
teessiis etse, c;ok yerinde bir i§ goriilmii§ 
olur. lngilterede oldugu gibi kupa galibi 
kupasm1 oyunun sonunda ve biiyiik bir 
torenle alsa bu, s!yircilt'r i~in de ma~a 
ha§ka tiirlii bir ragbet vesilesi olurdu. 
Ge~en giin, §ild §ampiyonu ~1kan F ener
bahc;enin alelade bir ma~tan crlkml§ gibi 
miikafahm almadan sahadan aynh*1 hie; 
de iyi hir manzara te§kil etmedi. Cw;i 
§ampiyonlugu hakkeden tak1m i~in bu 
merasim ikinci derecede kahrsa da her -
halde miikafahn mac; giinii verilmesi c;ok 
§ayant arzudur. Cerek oyuncular, gerekoe 
seyirciler iizerinde bu §Ckilde hareket 
muhakkak ki c;ok iyi tesir eder. Umahm 
ki bu usul bizde de kabul olunsun. 

<;1kmalan laz1m gelen birka~ ki§iden rna
ada bizde mac;ma ve s1rasma gore kuk 
elli ki~i. girmektedir. Bunun ~ok c;irkin 
bir manzara te§kil ettigi ve liizurnsuz bir 
hareket oldugu a§ikard1r. Ayni zamanda 
sahaya fazla adam ~1kmasJ hadise zuhu
runa ami! olabilect'gi cihetle biisbiitiin 
mahzurludur. 

Diinkii celsede Salih : 
«- Ben ~ocuklan zehirlemedim .. Af

yonu nereden bulup da onlara yutturabi
lirim .. <;ocuklar esasen hasta idi .. Bacak
lannda c_;1banlar vardl.)> demi§tir. 

1 
1 

dirler. Aksi takdirde umumi bir intizam
sizhk manzarast ha~1l olmaktad1r ki bu
nun online gec;mek behemehal §arttlT. 

.I 
J 

Hasmtn elini srkmak me1elesi 
Bir hasma c;arpmca kasden olsun, gay

rikasdi olsun oyunun bidayetinde ve he
niiz dostluk havas1 zail olrnaml§ken su -
reti nazikanede ba§hyan el slki§lan hila
hare sille ve tokata kadar gidecek olduk-

l 
1 

tan sonra bir kaza neticesi yere dii§en 
hasma hemen el uzatmak, herhalde, sa • 
mimi bir hareket telakki edilemez. Bu 
hareketin samimi cldugunu da kabul e
decek olsak gene el s1kmak futbol saha-

T efrika: No. 58 
T ek ba§ma yabanct adam in arasin'da 

kalmak ona pek dokunmU§, pek a~r gel

mi§ti. 
Ertesi giinii Bogazdan ge~erken, son 

y1Ilarda, baklffis!Zbktan yava§ yava§ sO
nen, gittik11e biraz daha ~oken, biraz da-

: ha g~en bu yerler, ona her zamankin -
~ den giizel, her zamankinden sevimli go • 
t 

1 
riindii. Dogdugu, biiyiidiigii yerlere ka· 

1 
vu~ak onun gozlerini ya§arth. <;ocuk

r liar gibi, sevdiklerine kavu~acak insanlar 
gibi sevindi. 

r 
l: Perihan nhllma <;1kar <;1krnaz bir oto-
c 'mobile atlad1. Mac;kaya geldi. 

Apartlmandan i<;eriye gmnce artik 

1
kendini tutamad1. Gorenler ne dii§iine • 

~ . ,cek, ona bile ald1rmadJ. Hemen orac1ga 
c;oktii. Evin i~indekiler, hep birden ko§U§" 

. : 1 tu; hepsi de §a§iriDl§tl. Onun istanbulda 
, I olmadiglnt biliyorlard1. Boyle birdenbire 
e• 

Sahadaki tufeyliler 
F utbol sahasma, fotografc;11ardan ve 

Nakleden: Kemal Ragtb 
geli§inden korktular. hin i~inde bir tat
sJZhk oldugunu hepsi de anlad1. 

Peyker su ko§turdu. Dad1 kalfa, gene 
kadmm gogsiinii, bagnm ~ozdii: 

- Ne oldun?.. Nen var?.. Hasta mt
sm?.. diye ~lrplmyordu. 

Sonra Peykere dondii: 
- K1z, doktora telefon et!.. Hemen 

gelsinl .. 

Perihan, gozlerini ac;ti: 
- Doktor filan c;ag1rmaym!.. Hi~ 

kimseyi istemiyorurn 1 .. 
Dedi; sonra goziiniin ucile herkesi 

savd1. ihtiyar dad1 ile yalmz kahnca, 
kendini tutamad1: 

Bitti arhk, hepsi bitti, diye hi~ • 
kud1. 

N e oldu L Bit en nedir, soylese

ne bana ... 
- Gittil •• 

Oyunculara talimat ve tiirlii tiirlii o • 
giidler vermek suretile i§i §itazesinden ~~
karan da gene saba etrafmda malanan i§
sizlerdir. Hakem, yan hakemleri, fotog
rafc_;llar ve yaralanan oyunculara ilk yar
dimda bulunacak insandan maada hi~ 
kimsenin saba iizerine veya saha kenarma 
<;1kmasma miisaade olunmamaltdu. Bit
tabi inzibat memurlan bu kay1ddan miis
tesnadJr. 

F utbolun ba§ibozuk bir manzara ar • 
zetmemesini istiyorsak bunu behemehal 
temin etmeliyiz. 

NVZHET ABBAS 

-Kim?.. 
- Feridun .• .,. 
- Nereye? .. 
- Bilmiyorum; beni buakt1, ka~h ... 
- Ne zaman?.. 
- Dort giin oluyor 1.. 
- Orad a iken miL 
- Evet. 
- fstanbula gelmeden mi?.. 
- Evet. 
- Sen yalniz ba§tna mt dondiin? •• 
- Yalmz ... 
- Olur §ey degill.. Deli mi bu a-

dam?.. Seni, tek ba~ma oralarda b1rak1p 
nas1l gitti?.. 

- Citti i§te ..• 
- N~reye gitti?.. Hi~bir haber btrak-

madi m1? .• 
- Hie;... N ereye gittigini de bilmi -

yorum. Elbet buraya gelmi§ olacak .•. 
Ostiinde ~ok para yoktu ki . .• 

- Peki amma, ne oldu birdenhire?.. 
Bir iki ay evvel, pek iyi gec;iniyordunuz. 
Hele seni, <;ok memnun goriiyorduk. 0 
da pek terbiyeli bir adama benz.iyordu. 

- Gene de oyleydi .. . 
- Sonra ne oldu?.. Birdenbire mi de-

gi§ti?.. Birdenbire mi i~ yiiziinii ortaya 
vurduL 

- 1~ yiiziinu ortaya vuracalC, vurmi· 

Halbuki kans1 Miizeyyenle kaymvali
desi Asiye, Salihin ~ocuklara afyon yut
turarak zehirledigini iddia etmi§lerdir. 

N eticede muhakeme §a hid celbi ic;in 
ha§ka bir giine bnakllml§l!r. 

Egede mahsul vaziyeti 
izmir (Hususi) - Bu sene Ege iktl -

sadi mmtakasmda mahsuliin bereketli 
ve nefis oldugunu bildirm~tim. 

Alakadarlarm verdigi malumata gore, 
iiziim rekoltesi 75 bin tondur. ilk tah -
minde bu rakam 100 bin ilzerinde idi. 
Son hava §artlan, dortte bir derece -
sinde tesir )lapml§hr. Dogum, <;-ok gii
zeldir. Rekolte tahmin heyeti kazalart 
dol~mll}br. Maamafih 15 temmuzda 
tekrar bir tahmin yapacaktlr. 

yacak bir §ey olmad1 ki ... Birgiin ~anta
larmt alml§, bana goriinmeden trene at~ 
lamt§, ka9ffi~· .. 

- Senin c;antalaT!m da m1? .. 
- Y ok a camm ... Benim ~antalanm 

bur ada... Gormiiy<Jr rnusunu? .. 
- Miicevherlerini filan? .. 
- Yok, dad1 ... Ne s<iyliiyorsun Al-

lah a§kma?.. Oyle adam m1 o L 
- Neye kac;m1~ oyleyse? .. Durup du-

rurken ne olcl..? .. 
- Durup dururken de gil ki ..• 
- Ne oldu, oyleyse?.. 
- Kabahat, biraz da hen de ... Biraz 

degil, belki en ~ogu .• -« 

- Ne yaptm? .• 
Perihan, goz ya§larini tutamad1. Ba§i· 

n1, ihtiyar dadmm gogs.Une dayad1. Yii • 
ziinii saklamaga ~h§h. 

Kdmcag1z, biis.biitiin merakland1: 
- SOylesene yavrum... Ne oldu? .. 

Ne var, bu kadar iiziilecekL Pek fena 
bir §ey mi yaptm?.. Senden ummaml .. 
Olsa olsa, bir iki ac1 s<>z s<iylemi§Sindir. 
Her erkek bir olmaz, o da dayanamaml§· 
hr. Kan koca arasmda boyle §eyler olur. 
Bugiin danhr, gider. Ertesi giin gene ge· 
lir, bar~ITS!n!Z ... Olmamahydt aroma ol
mu§... Bazan da boyle ufak tefek dar
gmhklarm sonu, eskisinden daha iyi ~Jkar. 
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Odol Nedir? 
ODOL oyle rastgele bir a~rzsuyu de~ildir. 

Ho$ bir antiseptiktir ve her gun kullanrllnca 

nefes hep temiz olur, hohladr~rnrz zaman 

ho$ gelir. A~rzrn icini iyice dezenfekte etti~i 

i9in di$1erimizi bozan ve cirkinlestiren o 

90rOtOcu ve eksitici $eyler a~rzda artrk 

peydahlanamaz ve tutunamazlar. Dislerinin 

guzel ve sa~lam. dolayrsr ile de, hayatlarrnrn 

zevkli ve neseli olmasmr isteyenler COOL 

kullanmahd1rlar. 

Canakkale Belediyesinden: 
1 - <;anakkale elektrik santralmda teslim 400 ton somikok komii.ril 

20 gun miiddetle ve kapalt zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Her tonu yirmi yedi lirad.an muhammen bedeli 10800 lira olup 

muvakkat teminah 810 liradtr. 
.. 3 - Eksiltme 15/7/938 cum a giinii sa at 10 da Belediye dairesinde En

cum en huzurunda yapllacaktLr. 
. ~ y-. isteklilerden bu i§e aid 11artnameyi istiyenlere Belediye muhase

becJhgmden paras1z olarak verilir. 
5 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 

makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile gondertlecek teklif mektublarmm 
mezkUr saate kadar yeti~tirilmi~ olmast ve zarflarm miihiir mumu ile ka· 
pattlm111 olmas1 ~arthr. 

6 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek ic;in isteklilerin kanuni evsa£1 haiz 
bulunmalan ilan olunur. (3938) 

Ba§, di§, nezle, grip , romatizma, nevralji, kutkhk ve bi.itiin 
agrdarmJZl derhal keser. lcabmda giinde 3 ka§e ahnahilir. --------Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

Birinci s1mf tesviyeci ve tornac1 altnacakhr. 
Kmkk.ale.de bulunan l?ir fa~rik.amtz i~in be§ birinci .. smtf tesviyeci ile be§ 

tornac1ya ~hbyac;. -yardtr .. rstekhlerm A~karada SHah, Istanbulda Zeytinbur
nu ve Izm1rde S1lah fabnkalanmtza muracaatleri. ( 4192 ) 

,.Hasta kan Sagtam kan 
Ka?-~a bulunan klrmlZl yuvarlac1klar; hayat rnakinesinin en birinci 

~uvvehdir. VY:~atan bu kudreti her mevsim degi§mesinde tazelemek, ~o
galtmak, saghgm esasm1 te§kil eder. 

FOSfA:RSOt,-0 

.. 

Kan, kuvvet, i~tiha §Urubu her zaman kam tazeler kuvveti arttmr 
i§.tiha_Yt <;.o~altt~. Haftza ve. zekay1 parlahr. Uykusuzlugu,' fena dii~iincelerl 
g1denr S1mrlen yah§hnr. Insan makinesine lazrm olan kalori ve enerjiyi 
vererek az~ii irade sahibi eder. Azami bir hafta i~inde vii.cudii tazeliyen 
ve genc;le11tiren ( F 0 S F A R S 0 L) hay at eksiri biitiin doktorlanmtz 
tarafmdan takcl.irle kar§!lanmi~hr. Ruhumuzda daima ne~e ve heyecan ya. 
ratan bu deva bel gev§ekligi ve ademi iktidarda da biiyiik faydalar temin 
eder. Her eczanede bulunur. 

1nsan o zaman daha ziyade birbirinin k1y· 
metini bilir !.. Hem mademki kabahat 
sen de imi§, oyle diyorsun... Biraz giiler 
yiiz gosterirsen, o da doner gelir. Hem 
gelmeyip de ne yapacak? .. Nesine giive
niyor?.. 

D ad1 kalfamn son sozii Perihanm yii
regine su serper gibi oldu. O nun da bii
tiin iirnidi bunda idi: 0 da oyle: 

- Celmeyip de ne yapacak?.. diyer
du. 

Oturdugu yerde be§ yiiz lira ayhk., 
kolay kolay ~ignenip gec;ilecek bir para 

mtyd1? .. Sonra, otel masraf! diye, yol pa
ras! diye ayn bir hesab daha ac;!lmi§tl. 
Kadmm parasile ge~ndikleri belli olma

sm, herkesin yanmda Perihan, ikide bir
de elini c;antasma atmasm, diye avukat 
Necib, aydan aya F eriduna be§er yiiz 
lirahk, biner lirahk c;ekler gonderiyordu. 
Geziyorlar, en pahah otellerde ya§!yor
lar, istedikleri gibi egleniyorlard1. Artlk 

bu kadar rahat, bu kadar zengin bir ha
yat nerede bulunurdu?.. Yabane1 bir 
memlekette, onlan hi~ tamm1yan, insan
larm oniinde dokiili.ip sac;llan bir bardak 
§arab i~in boyle bir hayattan, kim olsa 
vaz gec;emezdi. 

B ugiinliik, belki cebinde biraz paras! 

vard1. Aldigl ayhklardan, yol masrafla· 
nr.dan birazm1 biriktirmi§, bir yana ayu• 
ffil§ olabilirdi. ~imdi de onlara gliveni· 
yor, kendini naza c;ekiyordu. Y arm bu 
paralar bitince ne olacakh L !ster iste ~ 
mez gene avukat Necibin kapiSlnt ~ala
cak degil miydi?.. 

Dad1 kalfa bunlari boyle hirer hirer 
say1p dokrukc;e Perihan da hep ona gli· 
vemyor: 

- Ke§ke senin dedigin gibi olsa, ke§" 
ke paras! bitince gene doniip bana gelse, 
diye i~ini c;ekiyordu. 

Bir yandan da biitlin iimidini k1ran 

ba§ka bir iiziintii daha vard1; onu da da· 

d1sma anlatb: 

- Bir giin gene §Uradan huradan ko• 

nu§uyorduk. Bir mas1 geldi: «Ciiniin bi· 

rinde danhr da gidersem, dedi; bir da• 

ha birbirimizin yiiziinii goremeyiz ... » 
Nas1l olmu§tU, bakay1m?.. Evet, o giin• 

kii miinaka§amlz boyle bir §ey i~in degil· 

di. Eger, ben onu biraklTSam, ondan giz• 

li ba§ka erkeklerle dii~er kalkarsam, o 

zaman o da beni h1rakacak, bir daha yii· 

ziirne bakmlyacaktil .• 

£Arkas2 var] 
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Tiirk Hataytn hasretle 
diin miiretteb 

kucakladtgi Tiirk Ordusu 
mahalleri i~gal • ett1 

(Ba~taratz 1 tncf sahftede] 
Ankaraya gelen tazimat telgraflar1 

ve tafsilat 
Ankara 5 (T elefonla) - Hataym 

biiyii.k sevinc ve heyecamm bildiren tel· 
graflar adeta ya~maktadu. Sanh bayra
g:miza ve ordumuz.a kavu§an Hatayh 
karde~lerimiz, bu telgraflarla Biiyiik On
der Atatiirke, minnet, &iikran ve tazim • 
lerini arzediyorlar. 

Gelen haberler diin ak§amdan itibaren 
giren ilk miifrezelerden sonra Payastan 
bu sabah be&te ve Hassadan saat alhda 
hududu gec;en ht' alanmlZin kar~1la • 
nt§lanna dair miiheyyic tafsilat ile do
ludur. Hatayhlar, bu geceyi de uyamk 
gec;irmi~ler, k1t' alanmtzm konakladigl 
yerlerde fener alaylan yapnu§lardir. Kit· 
alardan bir kismi yarm sabah (bu sabah) 
Yeni menzillerine hareket edeceklerdir. 
Askeri merkezlerden biri Beylan olacak· 
br. 

Tiirk Hatayrn kurtulufa hazrrltir 
fskenderun 5 - Bugiin &afakla hera

her Hatay tarihinin en mutlu safhast ac;tl
dt Kahraman Tiirk k1t' alan sa at be~te 
Hassadan ve Payastan hududu gec;mi§ 
ve Hatay on dokuz ytld1r hasret ve i&
tiyakla bekledigi sevgilisini bagrma bas
Tni$tJr. 

Hataym uzun ve karanhk bir geceden 
sonra sabaht bu &afakla ba§lami§ bulu • 
nuyor. 

Askerin sabahleyin erken girecegini 
bildiren telgraflar ancak gece yansma 
~.~~~ ge)digi halde daha giin dogarken 

utun Hatay bu mes'ud hadiseden ha ~ 

Tiirk ~ocuklan omuzlannda 
Tiirk bayraklarile 

berdardJ. Hadise haftalardanberi bek • 
!enrnekte ve iki giin evvel anla§malarm 
Itnzast iiz.erine tahakkuku arttk bir giin 
Ve saat meselesi halini almi§ hulunmasma 
r~Rmen, haber biitiin ufuklarda kapah 
Siyah bir gok iizerinde birden hire ve hie; 

Tiirk askerini istikbale hazulanan Tiirk izcileri 
beklenilmiyen bir anda giine~in biitiin kuv- r • • 0 0 0 0 0 0 0 - du. Askeri ge~id yerinde kurulmu§ ve iize-

vetile goz.ii~~esi. t~siri~~ .!apmi~h. ~~- Hataylllann ~ukran 1 rinde «Hatay kurtuldu, ya§a, varol Ata-
takya ve koylenn~n butun halki buyuk ) 

1 
'.l tiirk» yaz1h biiyiik takm altmdan g~er -

dalgalar halind~. ~~ke~d~.run .:~. KI~:k - ve tazlm telgraflarl ken meydana civar sokaklan ve biitiin ev-
han yollanna dokulmu~tu. Butun yuz - lerin pencerelerini, tarasalanm dolduran 
lerde yalmz sevin~ ve tebessiim goriilii - ----- binlerce halk. ya§a ve alki§ sesleri ile or· 
yor. Kalblerdeki ~enlik de ~ehir ve yollar- Antakya 5 - Anlatmalarm tahgi ~mlatiyor, fotograflar durmadn i1 · 
daki donanma kadar a$ikar okunuyordu. imzast miinasebetile Vali Ah· liyordu. 
Kimi kucakla~Jyor, kimi sevinc; ya~lan do- durrahman Melek, Atatiirke, Askeri davul zurna ve 500 e yakm 
kuyor... Celal Bayara, Hatayhlarm bayrak ile on bini miitecaviz muazzam bir 

Y11lardanberi garajlarmdan c;1kma • tiikran hislerini ifade eden tel· halk alayt takib etti. Kurbanlar kesildi ve 
mi$ otomobiller ve kamyonetler, y11lar- graflar !rekmittir. asker yerine yerle~erek istirahata ~ekildi. 
danberi katlan ac;Ilmaml$ bayraklar gibi Kuvay1 hiilliyenin Ktrthhanda 
y!IIardanberi evlerinden c;Ikmiyan ihti • istikbali 
yar ve maluller de ortaya <;Ikmi$, insan Kmkhan 5 _ Anadolu ajansmm hu-
kiitlesinden ve bayraktan yer gok go - susi muhabiri bildiriyor : 
runmez olmu~tu. Hassadan gelen Tiirk kitaah hudu • 

Bir kelime ile Hatay kurtulmu~tu. du saat alt!da gec;mi~tir. 
Kahramanlarrn lskenderuna girifi Antakya halkmm bir kisnu ile biitiin 

ve miiheyyic istihbal Kmkhan ve civar koylerin halk1 otomo-

fskenderun 5 - Payasdan gelen Turk biller, kamyonlarla daha geceden yol • 
kttaati tam saat be~te hududu ge~mi§ ve Ian doldurmu§ ve ahali geceyi uykusuz 

hududda iki Fransiz zabiti rarafmdan se- gec;irmi~tir. 
lamlanmi§hr. Asker, hududda, Halkevi miimessil-

Biraz sonra !skenderun konsolosu Fet• leri, Kmkhan kaymakarru ve Belediye 
hi Denli ile Hatay balk partisi reisi Ab- 1 reisi ve Aktepe nahiye miidiirii tarafm -
dulgani, V ali, parti erkanmdan bir gurup dan kar$Ilandi. 
biiti.in camaatlerin mumessilleri askere Asker bando ile muntazam yiiriiyii~ 
«ho§ geldin» ettiler. le ilerledi. 

Bur ada ask ere ayran ve §erbetler ik • Hududa I 2 kilometre mesafedeki 
ram edildi ve kttaat yolun iki tarafmda bi- Aktepeye gelinciye kadar halk c;tlgm bir 
rikmi§ olan koylulerin alkt§lan arasmda halde orduhu alkJ$1tyor, bir ~oklan sii • 

varinin online yatiyordu. 
muntazam yiiriiyii§le ve mar§ soyliyetek 
tskenderuna ilerledi. Aktepede Antakya Ba~konsolosu Ce-

1 b I 
f d Hatayb Juzlannuz bahriye kiyafeti ve lal Karasavan, Albay F eyzi Mengiic. 

skenderun' a ir ki ometre mesa e e •Hamidiye• §Bpkalarile Kolonel Kole ve yaveri k1taati selamladt-
Antakya Ba$konsolosu ile asker! miimes- 1 B d 1 

sil A.lbay F eyzi Mengii~ de has sa hudu • ar. ura a a aym kumandam mira lay 
dundan gelmi§ler, kitaah bekliyorlardt. .Siikrii Kanathya hattra olarak iizeri ya

zi!t bir alttn saat hediye edildi. 
Biraz sonra !ran konsolosu ve daha otede Kurbanlar kesildi. Evvela askeri ta-
kolonel Kole askeri kar§tladJlar. birle c;akt gibi mmakh siivari, muteaki-

lskenderun §ehrinin kaptsmda Fransiz ben motorlii k1t'alar, piyade, fen ktt'a -
askeri bandosunun temposuna a yak uydu- lar1, to~u ve sihhiye te~kilati ktt' alan 
ran asker, daha ilerde Antakya spor kulii- girdi. 
biiniin bandosunu oniine kattl ve resmi Banda meydanda yer aldi ve kttaat 

ge~id i~in tayin edilmi§ olan meydana Tiirk ve F ransiz kumandanlanm selam • 
dogru ilerledi. Burada Albay Mengiic ve hyarak ge~;ti. Onde sancak ge~;erken bii· 
Kole, konsoloslar, parti ileri gelenleri, tiin halk nefes almiYaD bir kiitle halin • 
FranSIZ yiiksek memurlan bekliyordu. de $anh sancagtmiZI hu~u ile selamhyor

Yirmi iki kilometreyi 42 derece hararet du. Steak derecesi golgede 42 idi. 
Buna ragmen piyade arkasmda c;anta, 

altmda g~mi~ olan kitaat, cidden munta- tepeden tunaga kadar terden smiklam 

zam ve biiyiik bir ~eviklikle ge~ti. <;ok al- oldugu halde fevkalade muntazam, in-

bir ay evveline kadar muhalif olan Ko· 
co Agasi ba~mda biiyiik §apkas! ve su· 
rna elbisesile kadm erkek c;ocuk binlerce 
halk c;tlgmca askeri alki~hyordu. 

Askere bol ~rbet ve ayran ikram e -
dildi. Kar&Ilayanlar arasmda Ermeni 
karde~lerimiz nazan dikkati celbedi • 

yordu. Bandomuzun istiklal mar&mdan 
sonra Marseyyezi c;almasi F ransizlan 
c;ok miitehassis etti. 

Bu satirlan yazarken askerlerimiz Kt
nkhanda istirahat ediy_pr. 

Y arm sabah Bedirgeye hareket ede
cektir. 

Atatiirhten, Ordudan ve anayurd
dan Hataya selam! 

Kmkhan 5 - Anadolu ajansmm hu
susi muhabiri bildiriyor : 

Alayimtz.m kumandam hududu gee; -
tikten sonra, Hatayhlara «Size Ata
tiirkiin, Tiirk ordusunun ve Ana· 
yurdun selamlarm1 getiriyorum1> 
dedi. 

Butiin Tiirk matbuati namma askeri 
miimessilimi~ tebrik ettim. Cok mute -
hassis oldu. Ve k1taatm matbuata sela • 
mmi bildirdi. 

menfaatlerini tehlikede goren Ermeni 
mahfillerinde mahsus bir emniyet husule 
getirmi~tir. 

F ranSll. askerlerinin heyeti umumiyesi 
miktan ii« giine kadar 2500 ki~iye vara• 
cakttr. 

Mandater makamlar, politik mevkuf • 
lar ic;in merhametkar bir surette hareket 
etmeyi dii~iinmektedir. 

Bugiin ogle iizeri, yiiksek komiserlik 
delegeleri albay Kole, orfi idareyi kal • 
d1rmt~hr. 

Bu ak$am, bir Tiirk - F rans1z dostlugu 
tezahurii olarak Antakyada hususi bir zi
yafet verilmektedir. Bu ziyafete albay 
Kole, albay Siikrii ve gene! kurmaylar 
delegeleri i&tirak eylemektedir. 

Halebde Vataniler aleyhine 
galeyan 

Reyhaniye 4 - Halebden gelenler 
Halebdeki V ataniler aleyhinde buyiik bir 
ga]eyan hiikiim siirdiigiinii bildiriyorlar. 

Tiirkler ve Turk taraftarlar.:ma kar~i 
son zamanlarda yapiian takibabn hafifle· 
digi haber veriliyor. 
Suriyenin lskenderun limam i~in 

~rkardrir miifkiilat 
fskenderun 5 - 1skenderun limanmin 

Hataydan avdet eden Orgeneral Asun Giindiiziin Ankarada istikbali 

Hatayda orfi idare halhtt Ve bir yerine Lazkiye ve Trablus limanlanmn 
dostluk ziyafeti verildi kullamlmasi i~in Suriyede se~imle beraber 

Paris 5 - Havas ajanst Antakyadan ba§lamt~ olan sistemli miicadelenin §id • 
bildiriyor : detlendigi Antakya ve iskenderunda ek • 

Turk kit' alanmn bugiin Sancaga serisi Turklere aid bulunan nakliye vast• 
muvasalau ile, Antakyada imzalanan talanmn bundan bilhassa zarar gordiigii 

anla§Ihyor. Suriye ile Ha.ay arasmda te• 
askeri anla§malar ve bunlann tatbiki pr~ sis edilen lessepase usulii ile iskenderun 
tokolu ile tasrih edilmi~ olan sistem fili- b db' • liman §irketinin tatbik ettigi azt te Im:-
yat sahasma gec;mi$ bulunmaktadtr. !ki rin bu miicadeleyi kolyla§ttrd1g1 haber VP.• 

ordunun i~ birligi fili mahiyet almi~tlr. rilmektedir. 
Bu i~ birli!H ile bundan boyle, Sanca!bn F es ortadan kalktt 
miilki tamamiyeti ve po]itik statiisii temin Kmkhan 5 -Anadolu ajansmm husu· 
olunacaktu. 

Y eni rejimin tesisi, memleketin politik 
vaziyetinde gerginligin izalesinde ve un

surlar arasmda gizli olarak mevcud has • 
mane hissiyatln yah§masmda ~imdiden 

kendisini gostermi$tir. Ti.irk - Franstz as
keri i~ birligi, ezciimle, bir dakika ic;in 

si muhabir bildiriyor: 
Aktepe havalisinde fes ortadan kalk • 

mt§ gibidir. Gerek Aktepe gerek fskende
run biiyiik heyecan i~indedir. 

Bedevilerin bir fekaveti 
Reyhaniye 4 - Hataydan kac;arak 

[Latten sah.tfeyt l(evtrtntzl 

ki§landi, zibatt miikemmel, dine; ad1mlarla gec;i-
Antakyada • 0 1 I m" · rgeoeral Asrm Giindiiz, itilafm imzasmt Sehir medhalinde skenderun balk yordu. Butun Aktepeliler, civar koy ii-

_.. ;-~:::::u:t?ea:k;;ib~F~r~a~n~si~z~k:a:rar~g~a:h~m~d~an~~l:~lk~a~r~k~e~n~~~~--~~p~a~r!ti:si~r:e:is~i,~k~15~a~,~g~ii~z:el~b~i~r ~h~it~ab~e~d~e~b~u~l~u~n-~l:e~r ~v~e~b~i~lh~a~s~sa~k~ii~rt~l:er~ve~b~u:n~la~r~m;·~d~a~h~a~~H:a~ta~y~d~a~is:h~'k~b~a~l ~h;a:z~u~l~tk~l=an~:~C~e:rk~e~s~g~en:c~l;er~i~, ~K;;afk~a~s~oyun~~l~a~n~o~y~n~u~y;o;rl~a~r 

Bu vaziyetten yorularak dogr ld 
k klar · k I .. I · · u u ve 
dapa . 1 §~, I an I b~oz ermm kuyrugun-
.~ d~~0en u amk ~r ~a~kl§la Sabriyeyi 
~uz u ken sonra a7aga a t1, ellerini ar-

asma ·oyarak btrka<; adim atn, dok"l
mii~ stvalanm~ ustune gazete kag1di~n 
yap1 tmlmi , pts ve harab duvara baka
rak, bir adamm yiiziine tiikuriir gibi: 

- T uh be... dedi, lanet olsun b .. 
lanet olsun ... Fmat elimdeydi de ned~~~ 
korktum be ... Bundan daha kotii mii o-
lacaktJm? 

Sonra kans1na donerek: 
- Ben sana soyledim ama sen iste

medin, dedi. 

Kadm solgun ve 1slak yiiziinii ona dog· 
ru zahmetle kaldtrarak scrdu: 

- Ne soyledin? 
- Halide bir sor da anlatsm: Kanyi 

Yazan: SERVER BED/ 

bir silkele: Su i~inde yirmi bin lira eder
IDI§. Yirmi .. bin .. papel, anladm m1? 

- Hangi kany!? 
- Hangi kan olur ulan? Patronun 

kamm1. 
-Sus!. 
- hte boyle bir «sus I» diyorsun, be-

nim elim, aya~m kesiliyor. Kabahat ben
de mi? 

Sabriye s1k ve kesik nefesler alarak ce· 
vab verdi: 

- Sen.. hala.. bunlan dii§iin. Onun 
il!rin .. siiruniiyorsun. Bak .. ne hale geldik. 
Kabahat senin degil de benim mi? 0 zJk
ktmlan i~en .. ben miyim? Bulmu§tun ra
hat kap!yt ... Altmda ala araba ... Ne 
durrnadm? 

- Sa~malama be I Kim durmad1? 
Herif~i oglu beni kogmad1 rot? 

-- . - -- y J B b · ·~ ] · d d 'd' G ln c1'n rm yerinden kalkmas1 lazimdJ: - Kogar yal Ben de olsam .. koga- - a an m1? ak emm ~1ger enm e avcum a 1 1... eceyans1 ... 
nm. 0 zaman ben sana soylemedim mi? §erha §Crha ... Bir s:ktmhk camm kald1. .. yok ... Stk herifin bogazmi ... Attl kan- - Sen git muslukta biraz yiiziinii yi. 

- Ne s.Oyledin? Bugunden yarma yokum ... Tene~ire ge- nm iistiine ... Pulantalan sok ... Atla a· kasana ... dedi. 
- Ne soyledim? Ha o zamanki kav- lecegim. rabaya, bas gaza, ~ek, yiirii, gitl Koy- - Yiiziimde ne var~ 

galarmuzt bir unut, bakaytm... N e soy- Sabriye hi~ktrmaga ba§lamt~tJ. Hay- dunsa Haydan bull N ah kafa 1.. Ulan, Kadm yeri gostererek: 
ledim? Kerim Bey gibi kibar bir adam... dar ag1r ag1r giderek gaz sand1gmm us- kan oraya iki. defa da yalmz gitti. 0 za- - Gece yedigin halt1 gormiiyor mu • 
Hep zenginlerle dii§up kalktyor ... Senin tiine oturdu, gene dirseklerini dizlerine man bana emniyeti vard1. Arabay1 bir a- sun? dedi. Suratm da bur..un gibi ... Hay• 
gibi.. ay;ya§, esrarke§ adam I ne yapsm dayadt ve ba§tnl avuclanmn i~ine ald1. gacm iistiine bindiriverseydim ... Kan ser- di ... 
demedim mi? «Buak ~u z;kk1m1, Hay- Kendi kendine: «Kan sozii dinleme, a· semlerdi ... Girtlagma sanlud1m, olur bi- Haydar kolunu ~enesinin iistiinden ge• 

dar I B1rak I Higbir yerde duramtyacak- vanak I dedi, bakma goziiniin ya§ma... terdi. ~irerek: 
sm, a~ kalacagiZ I» demedim mi? Bir Ba~ka yolu yoktur... Yirmi bin papel Sabriye, htl!rkmklan arasmda, ba§Ini iki - Oldu, bitti i§te, dedi. ytkamp da ne 
giin ayaklarma kapamp aglamadim mi? bu, yirmi bin!» yana salhyarak inledi: . olacak? Giivey girecek degiliz a ... 
Hususl §Oferler arasmda senin gibisi var Yuksek sesle tekrarlad1: - Sus, Haydar, Allah a§kma, fena - Haydi diyorum, seni bu halde gor• 
m

1
? Bak Halide bir kere... - Yirmi bin! oluyorum. di.ikc;e fen a o\uyorum, ac1 bana biraz ..• 
- Ne olmu§ Halide? Bahkpazarm- Sayt:.Clar gibi devam ediyordu: - Kaba~at bende ki s.ana b~nlan an- Halada, tenekede su var, haydi! 

da diin beraber i<;tik. _ Goreceksin be hatun ... K;ulakla - latlyorum. Bu gece eve bu cebtm pulan· Kocasi, hala biraz esrann tesiri altm-
- Senin gibi mi? !ki iic; kadeh attik- rmda ptrlanta kiipeler sallandiracagJm, ta, bir cebim de para dolu gelecektim. da, gozleri baygm ve bulamk, agzt yan 

tan sonra .. agztm siliyor. gerdanma be§i bir yerdeler dizecegim; Seni yamma alarak tuyecektim. 0 zaman a~Ik, ba§Ini bir omzuna dogru sahvere-
- Ne iki ii<; kadehi be? lki saatte pufla §iltelerde, ku§tiiyii yastiklarda ya- «sus!» demezdin: fmd1k kadar elmas • rek yutkunuyor: 

dort karafa devirdi. tacaksm. Aglama. Sen bana bir hafta j. Ian goriince boynuma sanhr: «Si:iyle, - Biraz tath yok mu, be hatun, biraz 
- !nanmam. Dogruysa eli kulagmda· zin ver, fazla degil. Ben Halidin agzmi aslamm, anlat, hny1 nastl bogdun? Elin tath. :. 

d1r: Kerim Bey onu da atar. ~ofer mi anyorum. Dun neden sa rho§ ettim heri- derd gormesin, bin ya§a !» derdin. Kadm onu yerinden kaldirmak azmile 
kalmamJ§? Salibi dii§iirisene ... Cigara bi- fi? .. Kor kandil olsun da anlatsm diye... -Allah gostermesin. kar§ISina dikilerek: 
le i~mez. <<Gene Kerim Bey in kansmt Hac10sman Sabriye dizlerinin ustiinde dogruldu ve - Haydi I dedi 

- Buak o ~nayiyi .. -. baymndaki <;ayJra gotiirii(oT musun ?» di- sallanarak ayaga kalkn: - Bir damla tath, yahu ... Bir dam· 
- Enayi ya, enayi ... Kim raki i~- ye sordum. Malum a, kari eJ·aya baythr. - Allah1m, bana biraz kuvvet veri Ia tahin helvasi ..• 

mezse enayi, kim esrar ~ekmezse enayi, Benim zamammda haftada iki, ii~ gun dedi. - Ka~trdm mi sen herif! Y az orta -
kim Melekle bir!ik olup yankesicilik et- giderlerdi. Kocasmin ayakhrina dogru bakiyor - smad tahin helvasi ne arar? Ben diinden-
mezse enay1.. . Hay dar ba~mi yumruklad1: du. Geceleyin oraya, gaz sandigmm al- beri agzima koyacak bir lokma ekmek 

- ~imdi gene M egi hri§tlrma 1 - Ah bu kafa ... Ah bu kafa ... lkisi tma sakladigi parayt almasi i~in Hayda- bulamiyorum. £Arkast var) 
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Hatayda istikbal hazuhklan: Meydanlarda kadm, erkek toplanan balk 

Haleb!n Hamam. ~ahiyesin~e .. t~?lana.n j tadirla.r. B.u suretle Cenev~e biirolannda 
Bedev1ler, Hatay 1<;mde Keh koyune gt· ve ar§Ivlennde pek uzun b1r zaman sii • 
derek Tiirlc. listesine yaZilrnl$ olan bir kiir- riiklenmi§ olan bir ihtilafm kat'! surette 
dii oldurmii~ler ve geldikleri yere don • hallini intac edecek nihai bir safhaya gi
mii~lerdir. rilmi~tir. Yugoslavya da Tiirkiyeye teb
Mahud Kmkhan Miiddeiumumi· riklerini gondermektedir. Bu tebrikler 

sini arttk iade edemiyorlar Tiirkiyenin ttle§TU emellerinin memnuni • 
Antakya 4 - Bir miiddet evvel az • yete §ayan bir §ekilde tahakkuk ettigi ~u 

ledilerek yerine ba§kas1 tayin edilen Kmk- mada Yugoslavyada duyulan memnuni
han muddeiumumisi me§hur Mardinli Sa- yetin bir ifadesidir.» 
d1gm tekrar yerine tayini ic;in Frans1Z Paris matbuaflmn miitalealan 
yiiksek mahkeme miiddeiumumisinin taz- Paris 5 -.. Matbuat bilhassa FranSlZ • 
yiki uzerine bir kararname c;1km1~ ise de Tiirk itilaflan ve diin Ankarada parafe 
bu karann Tiirk halk1 iizerinde yapacag1 edilen dostluk muahedesi hakkmda tef
mijthi§ tesir nazan itibara almarak yap1lan sirlerde bulunmaktadir. 
bir te§ebbiis iizerine ikinci bir kararname 
ile iptal edildigi ogrenilmi§tir. 
Do1t Yunan matbuatznda aki1ler 

:A.tina 5 - Atina aians1 bildiriyor: 
il"iirlc: • Frans1z anlatmalarimn imzasi 

\tunasebetile, gazeteler, metinlere uzun 

Pi:iti Pariziyen ~oyle yaz1yor: 
«Bu itilaflar Frans1z - Turk miinase

betleri tarihinde miihim bir mevki i§gal 
etmektedir. Bone ve Daladiye tarafmdan 
talub edilen diirbinane ve realist siyaset 
sayesinde ilelebed siiriincemede kalmak 

Hatayda istik.bal hazuhldar1: GUzide TUrk lozlarl talim esnasmda 

siitunlaT tahsis etmekte ve anla§manin E· 
len efkan umumiyesi tarafmdan samin1t 
bir sevinc ile selif-:.llandlgmi teyid ile de • 
Tin memnuniyetlerini beyan eylemektedir· 
ler. 

GazeteleTin tebariiz ettirdiklerine gore, 
Yunanistan, Tiirkiyeye ~ok s1k1 dostluk ve 
i§birligi rab1talan ile Fransaya da son de
fa F rans1z gemilerinin F aler'i ziyaretleri 
miinasebetile bir kerre daha teyid olunan 
eski saglam rabitalarla baghd1r. 

Tiirk • Franm anla~malan, ~arki Ak
denizde sulhun takviyesine yard1m ede • 
cek ve yeni bir emniyet kalesiAe~kil ey • 
liyecektiT. 
Sampurava gazetesinin telsirleri 

Belgrad 5 - iskenderun sancag1 hak
kmdaki F rans1z - Tiirk itilafma dair tef-

tehlikesini ~gosteren lskenderun ihtilafi 
§imdi halledilmi~ b'Jlunmaktad1r. Millet
ler Cemiyetinin halline muvaffak olama· 
d1gi bir U iki memleketin menfaatlerine 
kuvvetle hizmet edecek dostane bir te§· 
riki rnesaiye yol ac;an ac;1k bir gorii§me ile 
neticelenmi§tir .'> 

Maten gazetesi ~oyle yaz1yor: 
«Tiirkiye ile FTansa arasmdaki miiz'ic 

anla~amamazhgm zail oldugu ve l}imdi 
Y akm~arkta sulhun menfatine olarak 
Fransa ile TUrkiye arasmda bir te~riki 
mesai devresi a~Ilmasmm umid edildigi 
s<iylenebilir.» 

EkselsiyoT ~oyle yaztyor: 
«B11 muahedenin ehemmiyetini lama

mile olc;.mek i~in, 1913 te boyle bir mua
hede akdedilmi§ olsayd1 bunun Biiyiik 

Hatayda Turk izci k1zlarmi alkt~hyan halk kutleleri 
:irlerde bulunan Samuprava gazetesi, Harbde F ransay1 ve miittefiklerini her sa
Turk efkan umumiyesinin yirmi senelik hada ne gibi zararlardan korumu§ olaca· 
milli emelleri tem~il eden bu meselenin gtnl tahmin etmek kafidir. Bu muahede, 
halline kar§I gostermi§ oldugu alakay1 Y akm~arkta yalmz Ti.irkiye ile F ransa 
kaydettikten sonra §oyle demektedir: arasmda her tiirlii niza sebeblerini orta-

«F ransa ile akdettigi siyasl ve asker! dan kald1rmak ve feci bir tarihl hatay1 
itilaftan dolayi bu arahk menmun olan tamir etmekle kalmiyor, ayni zamanda 
yalmz Tiirkiye degildir. Onun biitiin §ark! Akdenizde sulhc;u kuvvetler arasm· 

• dostlan ve biitiin sulh taraftarlan da bu da muvazene husuliine en faydah §ekilde 
b~~iretli hareketi mi.!ttefikan selamlamak- vardtm etmi& oluyor.>> 
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Frans1z • italyan 

hududunda hadise 

Bir F rans1z talebesi milis
Ier taraf1ndan yaralandt 

Paris 5 -Havas ajans1 bildiJiyor: 
Bir Frans1z talebesi, dtin Frans1z • 1-

talyan hududunda italyan milisleri tara
fmdan agrr surette varalanmJstlr. 

Salahiyettar meh~filde bu . hususta a· 
~ag1daki malumat verilmektedir: 

Hadise, Yukan Alp eyaletinde Abri
ese yakm Udine bogaz1 civannda vukua 
gelmi~tir. iki F ranSIZ turistinin, haber • 
Jeri olmadan hududu birka~ ad1m teca • 
viiz ettnesi iizeirne, ltalyan milisleri, hi!;
bir ihtarda bulunmadan, hemen derhal 
bunJarm uzerine ate~ a!;IDI§Jardlr. lki 
Frans1z, hemen geri donmii§lerse de i
talyan milisleri ate~i kesmemi~lerdir. Bu 
suretle, F rans1zlardan birisi Pariste Yo· 
jiar sokagmda oturan Paris hastanelerin
de asistan Doletr, arkasmdan birka~ kur
§unla agu surette yaralanml§tlr. 

Vak'ayl haber ala almaz, FransiZ Ha
riciye N ezareti derhal bir tahkikat ar;•l· 
masm1 emretmi~ ve tahkikat, yukandaki 
ilk neticeleri vermi§tir. 

Tahkikat tamamile nihayetlendikten 
sonrad1r ki Frans1z hiikumeti, her halde 
§ayam teessiif olan bu hadise kar~ISlnda 
hath hareketini tayin eyliyecektir. (a.a.) 

Hatay Turk bayragtnln 
golgesinde hiirriyete ve 

istiklale kavu,tu 
[Ba~makaleden devamJ 

selesi Tiirk-Franstz dostlugunun me· 
henk tq1 olacakbr.» demi§ti. Gene 
Tiirkiye Cumhuriyeti, biitiin cihana kar· 
§I besledigi iyilik duygulanmn kalp akr;e 
olmadigmJ bu vesile ile bir daha ispat etti. 
F akat itiraf etmek lazimd1r ki F ransadan 
ayni kar~Ihg1 vaktinde goremedik. Arada 
belki baz1 miistemleke memurlarmm, IS! 

~1kmaza siiriikliyen §ahsl rolleri old~. 
Bununla beraber, ne denirse demin Paris 
hiikumeti ba§tan itibaren istedigimiz ve ii
mid ettigimiz §ekilde ~ah§madJ. 

Bu hal bizi o kadar iizdii ki -ne sakl:
yahm- bir tiirlii septisism' den vazgec;emi
yoruz. 

- Hatayda yap1lacak intihabat hak
km zaferi olacaktu! 

Derken, Parisin samimi niyetlerin
den ziyade Antakya sokaklannda va· 
zife alan aakerimize giiveniyoruz. 

iki memleket arasmdaki dostlugun es
ki an' anevl ~eklini alabilmesi ir;in F Tansiz 
hiikumetinin bu septisizma 'yi kalbleTimiz
den silmesi laz1m. 

NADIR NADI -----
Askerimiz Hatayda 

CBagtara/2 1 tnct saht!edeJ 

Pa§anm kiic;iik miifrezesi ilk !stanbula 
girdigi giin, duydugumuz sevinci hahrla
ymiz. f§te Hatay!Ilar da, bugiin ayni 
haldedirler; ayni heyecam, ayni sevinci 
duyuyorlar. 

Biz istanbullular, hasTetini c;ektigimiz 
Mehmedcigin kokusunu duydugumuz 
giin, nasi! kurtulu~un, istikHilin, • zaferin 
kokusile mest ve mes'ud olduksa, bugiin 
de Hatayhlar ayni saadetle sarho~ ve 
bahtiyardiTiar. Belki, onlann sevinci ve 
heyecam daha biiyiiktiir; <;iinkii, onlar 
Mehmedcigin hasretini, biitiin Tiirk yurd
lanndan daha c;ok c;ektiler. On sekiz sene 
Tiirk siingiilerinin panlt!Slnl ozlediler, on 
sekiz sene Turk atlanmn yelesine hasret 
kaldi!ar, on sekiz sene hududun ote tara
fmdaki Turk borulanna, yavuklunun se
sini dinler gibi, kulak verdiler. On sekiz se· 
ne, dile kolay! On sekiz sene de, yeni dog
mu~ Hatay hzlan biiyiiyiip gelin oldular; 
bir kan~hk ~atay oglanlan delikanh olup 
askerlik c;agma girdiler. Hatay Tiirkleri 
arasmda hasretlerini mezara gotiirenler 
oldu. Fa kat, i~te nihayet Atatiirkiin mu
zaffer ve halaskar ordusu, Hatay TiirJ...
lerini de kurtard1, Hatay Tiirklerinin is
tiklalini de ... 

Hatayhlar, bayTammiz, 
kutlu olsun l 

bayram1:niz 

ABIDIN DA V ER 
•••• 

F ransa ile miistakbel 
itilaflar 
£BaQtarat' 1 tnct sahftedel 

him noktalann da k1sa zamanda bu mii
zakerelerle halli derpi~ edilmektedir. lki 
memleket arasmdaki dostlugun yeni, kuv
vetli ve ~ok samiml bir merhaleye vard·g1 
§U giinlerde ac;Ilacak olan bu miizakerelere 
biiyuk bir ehemmiyet atfedilmektediT. Bu 
miizakerelerin neticesinde diin, bir sene 
uzatllrni& olan iyi kom$uluk muahedesinin 
esas metni hamlanmi~ olacakt1r. 

Diin imzaalnm1~ olan dostluk muahe
desi ve merbutlan dolayisile bugiin gere:-. 
Hariciye Vekilimiz, gerek FTansiz Bii
yiik El~isi, Ajans Ekonomik Finansiyenin 
Ankara muhabiri Lape'ne beyanatta bu· 
l•mdular. 

izmir liman1nda 

yanan motor 

Facia kurbanlartndan 
bir k1smt iyile,iyor 

Bir aile faciasinin 
davas1 gOriiliiyor 

Dizdariyede 
Emin, bu 

kariSIDI 
cinayeti 

ve kayin pederini oldiiret 
ni~in i~ledigini anlabyor izmir (Hususi) - Kanak iskelesi o

niinde ve ak&amm alb bw;ugunda, daha 
dogrusu bu havalide biiyiik bir kalabah- Oc; ay evvel Sultanahmedde Dizdari- mattm yoktur.» demi~tir. 
gm ak1p ge<;tigi bir saatte vuku bulan son ye mahallesi, <;e§me sokak 37 numanh Yak'a ile en yakmdan alakas1 olan 8 

motor infilak1, burada derin bir teessiir evde otuTan u~ c;ocuk sahibi garson Emin, c;1 Mehmedle babas1 Muhsinin ifadeleri 
uyandirml&hr. kansl Zehra ile kaympederi Hasam ol - sua geldigi Zaman katil Eminin hareki 

Motor, lstanbul ]imanmda mukayyed durmu§ ve Divanyolunda kofteci Meh • tmda bariz bir asabiyet goze r;arp1yordu 
Ticaretibahriye motoriidiir. izmirden medi de dort yerinden ag1r surette yarala- Ah~1 Mehmedin babas1 Muhsin vak'' 
k1rk bin kadar kiremid almi$tlr. lstanbula mi~h. YI l}i:iyle anlatmaga ba§ladi: 
hareket edecegi mada motoriinde bir a- Bu vak'amn muhakemesine diin Agtr. <<- Vak'a gecesi hep beraber yewe 
r!Za olmu&tur. cezada ba§lanmi§tu. Okunan ilk tahki • yedik .. Sonra Mehmede c;ay yapmast 

Kaptam Rasimle makinisti Bayram, kat kararnamesinde katil Eminin Tiirk soyledim .. Mehmed c;ay1 pi§iriyordu. Bel 
kaptamn oglu 18 ya~mda Mustafa ve ceza kanununun 450 nci maddesi muci - de yatag1ma girdim .. Bir miiddet son~ 
tayfalardan Hamdi ve diger Mustafa bince idami isteniyordu. bir giiriiltii ile yatag1mdan fuladtm .. Bak 
Cayh motorii tamire ba&lami~IaTdlr. !Ik tahkikat kararnamesi, zab1t vara • tim, Mehmedle Emin bogu§uyorlard!. 

Bu ameliye, birka~ giin siirmii~tiir. kalan ve Adli T1b raporlan okunduktan Vak'adan evvel ayni gece Zehra il 
Nihayet, hadiseden biraz evvel tamir sonra su"lunun isticvabma gec;ilmi§tir. babas1 Hasan, Eminin eve girmemesi. 

isi bitmi$tir ve tecriibelere ba&lanmisbr. Maznunun mahkemedeki iladesi istemi§ler .. Oglum da miinasib bir Iisan• 

t E vaziyeti Emine soyliyerek eline 25 ku 
Tam bu mada, zmirin her tarafmdan min, vak' ay1 ~oyle anlatm1~hr: d · · 'l B ru§ ver i ve ba§ka bir yerde yatmast~ 
l&lh en ~iddetli bir infilak1 miiteaktb, mo• «- en on dort senedenberi evliyim soyledi. Yak' a esnasmda ZehTa bizim 11 
toTden siyah bir duman yiikselmi& ve sa- ve iic; c;ocugum var. Son zamanlara kadar d d 
h I k I · d F k b d ada degildi .. Mehmedle Emin aras!P 
i deki, civardaki yiizlerce ki•i korku ve anm a aram1z 1yi i i. a at ir mii det-' b bir dii§manhk da yoktu .. Bah.-edeki ert 
deh~tle oTaya bakmca $Oy]e bir manza- ten eri esash bir i§ tutamad1m ve zarure- " 

d ! 
agacmdan hem benim karyolam ve her: 

ra ile kar~IIa~ml&tlr: te ii~tiim.. §te bu malarda kanmm, ab· d I e og umun karyolas1 gori.iniir. Y alni 
Motor yanmakta ve u"stu"nde yara!1, lasmm ve babasmm te§vikile kanmla ara• v 

V erik agacmdan degil, ayni zamanda kar 
kanh iic go) <>e denizden su ahp motoTe m1z ac;Ild1. ak' a dan on be§ giin evvel d "' z h B 'k §liDIZ aki kom§ular da bizim oday1 goriit' 
atmak istemektedir. e ra e§l ta§a ablasmm evine ka~tl ve ler ve pencerelerimizde perde yoktur. OS 

Tam bu sJrada, moto"T, ki" taTafindan ayni zamanda babasmi da Kastamonudan I Z h I -< • • M umun e ra i e hi~bir miinasebeti yok 
ag1T ag1r batmca, goziiken iic eahis da yanma gehrth. iiteaddid miiracaatlerim tu.» 
kendileri'nl' deni'ze atmt•lardtr. Etraftan neticesinde kanmla ban§ttk ve babasile K • atil Emin, Muhsinin ifadesine itira: 
yeti~meRe vakit kalmadan, her ucii de sa- beraJe: Diz.da~!ed~ki ahc;I Mdtmrdlki~ ederek kabul etmedi. 
hile <;tkmt~lar ve manzaramn korkunclu- 0~~r ugu evkm 1{ 0 asma ta~m 1 "ld 1 Son olarak Eminin kans1 Zehra ill 
il;u oradakileri titretmi•tir. gun sonra anm a gene aramtz ac;I I ve .. b . !d ~ 'dd' ·~. h ' b b ·1 1 k b · I k . munase et1 o ugunu 1 1a ett1g1 Me 

I. 1 · d b' · k d" · . d a as1 e an a§ara em eve a rna 1ste - d . l . <; enn en m, en ISm! yer en yere d'l y k' .... k b d me dm enm1~ ve ~unlan soylemi§tir: 
t k me 1 er. a a gunu ar1m111 en en ay- y k' d . . . · , 

a ara : I k .. S It n h d lh hk «- a a an b1r 1k1 gi.in evvel Em:ll• . n rna uzere u a a me su rna ·e • z . . 
- Dayanamiyorum, Allah a~kma be- . .. · ~ · · h b ld ehra 1le babas1 «sem mahkemeye ver' 

ni oldiiriin, bu aCllan <;ekmiyeyim l mesme mu~a~~~atdetttm a ~r a ~mhAkd dik, neticesine kadar eve gelmiyeceksin'l 

Diye bag1rmaga ba~lami~tlr. Bunu, !:~ ~;e 1c.!~~~~~ b:ba:;~~~ ~e~~ evd: :~- \ d:mi§ler ... Emin hiddetli ?ir ~ekilde diik' 
digerlerinin feryad1 takib etmi~tir. Za - d'kl · · .. 1. k · · b k kana geld1 ve kaympeden Hasam kasde' 

1 
me 1 enm soy 1yere y1rm1 e~ uru~ d k B ·h · · • 

va blaT derhal hastaneye kaldm!ml&lar - d" b k b' d t d d" B ere : « u 1 tlyar henf ba§lma bela·· 
d 

ver 1 ve a§ a 1r yer e ya , e 1.. u H 'k' · . d . 1. · d' 
IT. Kaptanm gerek o gece, gerekse diin · t k d k l M h d er 1 Jsim e tem1z 1yecegim.» de I· 

1 
vaztye ar§lSm a anm a e me ara- K . . . . ·· 

yap1 an taharriyata ragmen bulunam1yan d b" .. b t .. h I d' E end!Slm teskm ederek yemek ve komul sm a 1r munase et en §Up e en 1m. - d' .. .. . . .. I d' f' · i 
cesedi, bu sabah sulann iistiinde goziik- b I d b . .. h I . ver Im ve eve goturmesm1 soy e 1m.. t<tJI' sasen uraya ta§ma 1 an en §UP e em • · d f 'd' · d · , 
mii~tiir. Zavall1 kaptan, cok feci ~ekilde d B' .. dd t k h d 1 d k Cl e a eve g1 1~111 e gene aym ters mu 
1 M 

yor urn.. IT mu e a ve e our u · I .1 k I .. A )• 

o mii~tiir. otor, sahile yiiz metreden 1 1 k d" d.. M h · arne e 1 e ar§l a§mi§, tekrar dukkana ge 
d 

an "Sonra e rar eve on urn ve e me- d' B' .. A 

aha az mesafede duruyordu. d" d .. tl k . . b h ~' k' 1.. 1raz sonra dukkam kap1yarak berll' 
m o asm1 gaze erne I<;m a ~eue 1 b · ·k E · · · · · 

Adliye, tahkikahm ikmal etmek iize- ·1c. ~ kt M h dl k erce eve g1th .. mm 1c;en gumed1 "e en agacma r;1 1m ve e me e arnmn b k b b 1 A • • 

redir. Hadisenin, dikkatsizlikten ileri hafif bir I§lk altmda odada oturduklaum ~< I~a . A§Im e aya gu~esm» dedi. BeD 
ld ·~· 1 1 M .. d b 1 b · ·· d"' G d k' b . b I~en guerek kaympeden Hasam gor' ge 111;1 an a~1 m1~tlr. otor e o enzm gor urn.. ece yansm a 1 u vaz1yet e- d" 
• ~-, · ·1 d k d D k b um.» ve yag varm1 • Galiba bir sigara ate i, m c;1 e en c;1 ar 1. ayanam1yara ah- M h 'd" ~ lil 

bu infilaka sebeb olmu~tur. c;eden eve girdim ve dogru Mehmedin 0 • aznun, fa 1 
In grrt agrna 1atr 

1 

Makinist Bayramm oldiigi.ini.i bildir _I dasma kadar yiiriidiim. Bundan otesini Tam .hu mada asabi~~t ic;ind~ kiVr~: 
hatirhyamiyorum .. » nan kattl, maznun mevknnden b1rdenbt 

mi~tim. Bu haber, hatta resmi olarak, !s- f l k M h d' I ~ K '1 E · · 'f d · d h'd re u 1yara e me m g1rt agma yap1r 
tanbuldaki alakadaTiara da bildirilmi~ti. I adh' mim~ 1 a esm en sonra §a 1 • IDI§hr. Fakat jandarma, polis ve muba, 

Fakat bu sabah anlasihyor ki, vaziye- enn mlenmesme ba§landi. • I d h I k 'j' .. . I k k . • §IT er er a at! m uzerme ali ara ya a: 
ti <;ok agtr olmakla beraber, Bayram ol· . $ahtdle~ neler dtyor? . Jami§lar ve maznun mevkiine oturtmu§ • 
memi~tir. Hatta, <;ekilen telgrafta «oldii- Ilk olarak c;agmlan maktul Zehran1;; Jard1r. H1rsm1 yenemiyen Emin, Mehme • 
il;ii bildirilen makinist, tekrar canlanmi§• ablas1 Atiye: de: 
tm> gibi bir ifade bile vard1r. B k' d k d' · ~-.- e? va a esnasm a en 1 ev1m· «- lrz dii§mam herif.. Oc; c;ocugu • 

htialden en hafif kurtulan, Hamdi • de tdlm. B1z Zehrayi bu adama 14 ya~m· mun yiiziistii sokakta kalmasma sebeb 0 ]• 

dir. T atfalardan Mustafaya da hi<;bir da verdik. ~aha ilk giinlerinden itibaren dun ... Bu herifi c;ekin kar§tmdan, goziitl) 
sey olmami$hr. ka:1s1m :ehd1~e ba§hyarak «ben bJc;agJ gormesin.» diye bagirmi§Ilr. 

da1ma ?Ilenmi~ ~ulundururum» derdi. Bu vaziyet kar§Ismda muhakemeye de• 
Ermeni vatandaslartn Evlendikt~n ~~~a b!r miiddet sonra ara!a- vam imkamm temin ic;in katil Emin dl~a· 

' rmda gec;Imsizhk ha§lad1, fakat vaziyeti rt c;Ikanlmi~ ve Mehmed ifadesine §ovle 
biiyiik sevincleri idare ederek aram1zda yati§tinrdik .. Zeh- devam etmi§tir· . 

£Ba~taratt 1 incl sahftedel ra il.e ~:ninin ustasJ a~c;1 Meh;ned arasm- «- Vaziy:ti Hasana soyledigim za' 
Biz, haricdeki Ermenilerin i§lerine mii · daki. ~unasebetten hie; habenm yoktur.» man «hnak bu belah herifi, on sen eden• 

dahale etmek istemryiz ve etmiyoruz da. deml§t~r. beri c;ekiyoruz, artlk kurtulahm.» dedi· 
Fa kat Hatayi Turk vatanmm ayr1lmaz Emm ayaga kalkarak: Ben de dt~an c;1karak Emine 25 kuru' 
bir parc;ast saydigiiDIZ i~indir ki, orada «- Bu kadm tamamen yalan soylii - verdim ye geceyi ba~ka bir yerde ge.;ir • 
ya§tyan nkta§lanmiZl kendilerini tehdid yor .. Esasen kanmla aramm ~~Ilm~sma mesini soyledim .. PaTayi ald1 ve gitti.l 
eden tehlikelere kar§l ikaz etmegi milli ba§hca sebeb de bu kadmdir. Soyledtkle- Zebra, babas1 ben ve babam bizim odll' 
bir bore biliyoruz. Her zaman oldugu gi- rini. k.abul etm~m:>> diyerek Atiyimin ifa- da c,:ay ic;ecek;ik. hte tam bu mada kar' 
bi mahiyetleri malum baZJ ta§km insan- desm1. reddetmi§hr. . . . . ~tmda Emini. gi:irdiim .. lki elinde de b1 ' 
lar f1rsattan istifade ederek i§lerile giicle- ~byeden. sonra Emi.mn e~J~te~I Osman r;ak vard1. Ozerime hiicum etti .. Bogu~· 
rile me§gul halki tehdid ile ifsada ~ah~1- ay~l evde kir~ci mu~lhm. Huseym ve an- maga ba§lad1k. Bir arahk elindeki bu~ak• 
yor. Halbuki Hatay Ermenilerinin h- nesl F atma dmlenmi§Ierdu. lardan birini almaga muvaffak old urn·• 
hiT eberiyeti ilk giinden itibaren Tiirk Osman, ~minin. vak'ayJ miiteak1b ge· Bogu§arak di§aTI c;Ikml§hk. Ben merdi ' 
karde§lerile te§riki mesai etmektedirler. ceyansJ Be~~kt~§~~~ eve g7~7T~k kanm1 ve venlerden a§agi yuvarland1m.. Ayag~ 
Onlan bu dogru yoldan c;evirmek istiyen- ka~nataml. oldurdum dedigmi, ?~nun ii - kalkmaga ~ah§tigim mada Eminin b1~c1 ' 
ler son zamanlarda faaliyetlerini geni§ • zenne ~ohs~. habe.r ~ererek Emmi yaka • gm1 karlSI Zehraya sapladigmi gordiim·· 
letmek istemi~lerse de her tarafta halkm lathrdigl~l soyl.~mi§_tu. lmdad c;agtrmak iizere dt§an c;Iktlglm za' 
~iddetli muhalefetine ugramaktad1rlar. Mualhm Huseym de: man ben de yaralanmi§ oldugumu anla • 
Nitekim Hatay Ermenilerini Suriyeye «- Ak§am eve eTken gelrni§tim. Ge • d1m .. Vak'a esnasmda Zehra ile babasl 
hicrete icbar etmek iizere sarfedilen gay- ce saat 11 de bir feryad i§ittim. Y ata • bizim o~ada idi .. Benim Zehra ile hi~bir 
retler neticesiz kalml§ ve hakk1 goren hal- g1mdan fiThyarak di§an c;Iktlgimda Zeh • miinasebetim yoktur. Bu, Eminin bir ifti• 
km akh selimi hiT kere daha muzaffer ol- ramn babasim kan ic;inde duvara dayan • ras1d1r.» 
mu§tur. mi§ bir vaziyette gordiim .. Ne oldugunu Neticede muhakeme, katil Emin tara • 

Biiyiik $efimiz Atati.irkiin kurtardigi sordugum zaman «Beni Emin vurdu .. » fmdan kans1 Zehra ile ah~1 Mehmed a· 
Hataym yeni rejimi altmda Tiirklerle dedi. Ben polis c;agumak iizere d1~an f1r- rasmdaki miinasebeti bildigi iddia edilet1 
Enneniler ic;in yeni bir refah ve saadet ladigim zaman Emin c;ocugu kucagmda ii~ ~ocugile ayni evde oturan bir aileni11 
devresi ar;1Jm1§ olacaktir. hiZh h1zh yoku§tan ~Ibyordu. Mehmedle §ahid olarak celbi ic;in ba§ka bir gune ta' 

Hataydaki ukta~lanmlZln bu hakika· Zehra arasmdaki miinasebetten malu - lik edilmi~tir. 

ti tak4ir edeTek Ti.irk karde§lerile te§riki c Kayseride yapdan bJ'r futbol l 
mesaiye devam edeceklerinden emin bu- _ ma~I ) 
lunuyoruz. Bu diiriist hareketlerile Ha- :::----=:--~-----:::==::----=-:=--::--:----:--
tay Ermenileri yeni rejime lay1k oldukla
nm filen isbat etmi~ olacaklardir.» ..... ..- ... n n n n n . ..._., 

Foto Magazin 

Bol ve zengin miindericat, 
miitenevvi tablolar ve yiiz· 

den fazla resim ..• 

3 iincii saytst ~tkmt~br 
••••• .......__. ... 

•• 

Kayseri ( Hususi) - Buraya gclen Ankara giine§ tak1m1 Kayserisporla 
kar~Ila~m1~ ve 2 - 1 yenilmi§tir. Gonderdigim resim iki ku!Ub taktmlanm bit' 
arada gostermektedir. 
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Soldan saga: , 
1 - Gtiriiltiiciller. 2 - Kullamlma~a el

ver!~U Ukl kettme). 3 - To kat, clddlyet. 
4 - Cariye, al!abede bir harf!n okunu§u. 
5 - Bir hayvan, blr l(e~id araba. 6 - Al
fabeden lki harf yanyana, k~ kanadmm 
lilkardJ~t ses blr i~aret s1fatt. 7 - Toren, 
viicude get~ek. 8 - Blr clns hayv11.m ele 
gel(iren, bir emir. 9 - Mektubcu, Anado -
luda b!r neh!r. 10 - Bir erkek ism!, Hind 
hiikiimdan. 11 - Galb zam!ri, bir emir. 

Yukandan a:?agJya: 
1 - Blr nevi cam kabt parc;altyan Uki 

kellme), goze giiriinmiyen ii~tiincii §ahJS. 
2 - Yemeite blr may1 koyan (iict keltme) · 
3 - Anadoluda Mehmed ism!n!n b!r ba~ka 
ttirlW.ii, kiirkii makbul blr hayvan. 4 - Sa
atlerin vaktl muntazam giistermeslnl te -
min eden esas, ters ~virin blr erkek ism! 
olur. 5 - Harb gemilerin<le bulunur, blr 
millet. 6 - Haya, Avrupada b!r dag silslle
sl. 7 - Felemenk mi.i.stemlekelerlnden blr 
aaanm halk!. 8 - Ters okuyun b!r hayvan 
olur, ciissel! (ikl kellmel. 9 - Blr emrin 
ters!, tecessW. ve endl§e hiss!. 10 - Ebe -
veyn, sonuna b!r du get!r!rsen!z ckapalt> 
mn alui! olur. 11 - Nota, milll. 
Evvelki bulmacanm halledilmi!J 11ekli 
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l ~nkara Borsas1 5/7/938
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KAPANISI i 
' A~Illl? Kapanl$ 

1 tngiliz liraSI 6.23 6.26 
100 Dolar 125.66 125.75 
100 Franstz franp 3.5025 3.52 
too Liret 6.6125 6.645 
100 fsvi~re frangJ 28.8225 28.95 
100 Rolanda 69.55 69.89 

florini 
IOO Rayhi~ark 50.62 
100 Bel~;ika frang1 21.325 

50.8825 
21.4275 
1.145 
1.454 
4.385 

100 Drahml 1.14 
too Leva 1.5375 
100 «:;ekoslovak 4.365 

kronu 
100 Pe!leta 6.9225 6.955 
100 Zloti 23.68 23.7925 I 
100 Pengo 24.92 25.04 

' 100 Ley 0.9375 0.9425 
100 Dinar 2.87 2.885 
100 Yen 36.37 36.545 
100 isve~ kronu 32.1225 32.2775 
100 Ruble 23.725 23.8375 ' 

ESHAM ve TABVtLAT I 
T. Borcu I vad~li 19.05 19.025 
T. Borcu I pe~m 19.025 19 025 ' 
1933 ik. Er~ri\Jli 95.50 95·50 , 
Stvas-Erzu. is. ll 99.- 99 ' \.. . .-
T" k' S- ' M .J ur aye an at ektebleri e-

1 • · b m zu
1
n ar1 cemiyetx atkanhgindan: 
stanbul Erkek San'at Inekt b' b' 

smda 9/7/938 cumartesi gu·· .. e 1 ma· 
. nu saat 17 de 

vertlecek tam§hrma ~a"'nda T.. . 
de mevcud b"t" k J· urklye-u un lZ ve erk k ' 
mekteblerinden bu e san at 
Ia evvelce me lsene mezun olanlar-
. 1 zun ° anlarm bulunmalart nca o un11r. -···-. 

.. .. Konferana 
~~s~iidar Halkevinden. ' 

/938 l(ar§amba ... " 
kiidar Halkevi 1 gun,. saat 21 de us-
mi.ine hastanes~a ~:k~<la Haydarpa§a Nii· 
man Eren taraftnda rlanndan Nuri Os. 
sa~ hlfZISS!hhast) b nl ~Cild hastaliklan ve 
yakmdan llgll!yen ~Is! alttnda halkmuzl 
verilecektlr. Salon h~nkeml! b!r konferans 

r ese al(tktJr. 

HALK OPERETt 
Per~embe gu"n" J... u a~am1 

Beykoz iskele 
tiyatrosunda 

Cuma giinii a~arm 
Bebek Belediye 

bahc;esinde 
Cumartesi: Anadoluhisar 1d-a y 
k l .. b.. d .. .., n urdu 

u u un e, pazar gunii a~anu B 
b . ! k 1 t' eyler-eyi s e e Jyatrosunda 

Biiyiik operet 3 perde 

Ustad Muhlis Sabahaddinin idaresinde 

Tiirk Opereti 
<;ar§amba: Bebek Belediye bahc;esi 
curna: ~ehremini ill§irah, eumartesi; 

Suadiye $en:vol (Giil Fatma) 
Per§embe: Kad1kiiy Siireyya 

(Hatmm i~in) 

I iZMiR 
Ve miilhakah ic;in Cumhuriyet ga. 

ze:esinin tevzi yeri ve ba~bayiligi 
munhas1ran tzmirde Kiic;iik Sahleb
CIOglu hamnda Esad - ihsan ma~a • 
zastdJr. Diger bil(imum gazete ve 
mecmualar da bulunur. 

CUMBURIYET 

r fnhisarlar Umum Miidiirliigunden: 1 
I - :;iartnamesi mucibince pazarhkla satm almacak c600,. ton ~avdar 

sapmm eksiltmesi teklif edilen §artlar kabul edilmediginden 10 giin tem· 
did edilmi~tir. 

II - Pazarhk 8/VII/938 tarihine rasthyan cuma giinii saat 11 de Kaba. 
ta§ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakt1r. 

III - $artnameler parasrz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden alma .. 
bilir. 

IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin ecl.ilen giin ve saatte % 7,5 giiven• 
me paralarile birlikte yukanda adr gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu • 
nur. (3921) ,.,.,.,., 

I - idaremizin <;amalt1 Tuzlasma getirilecek ic;me suyu f~in §artna -
mesi mucibince 14000 metre tuliinde ve 100 M/M kutrunda font boru ile 
miifredati listesinde yaz1h hususi aksam1 pazarhkla satm alinacaktrr 

II - Satm almacak boru ve malzemenin muhammen bedeli sif !zmir 
•25000• lira ve muvakkat teminat1 ·1875• lirad1r. 

III - Eksiltme 9/7/938 tarihine rasthyan cumartesi giinii saat 11 de 
Kabatai$ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakt1r. 

IV - $artname ve listeler paras1z olarak hergiin Levazun ve Muba
yaat :;iubesile izmir Ba~mi.idi.irliigi.inden almabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen firmalarm fiats1z tekliflerini bu 
i§e aid kataloklarile birlikte miinakasa gi.iniinden i.ic; gi.in evveline kadar 
inhisarlar Umum Miicl.i.irli.igii Tuz Fen $ubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliini.i mutazammm vesika almalan Iaz1mdtr. Bu vesikay1 haiz olnu • 
yanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

VI - isteklilerin eksiltme iGin tayin edilen gi.in ve saatte !nhisarlar 
Tuz Fen $ubesinden alacaklan vesika ve % 7,5 gi.ivenme paralarile birlik
te yukartda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri Han olunur. (4045) ,.,.,.,., 

I - Siird Mi.istakil Miidi.irli.igiine bagh Hozyar Tuzlasmda §artname 
ve projesi mucibince yaptmlacak idare binast in§aatl kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmui$tur. 

II - Ke§if bedeli c676h lira •75• kuru§ ve muvakkat teminatl 
c507.13· liradir. 

III - Eksiltme 12/VII/938 tarihine rasthyan sah gi.ini.i saat 10 da Si· 
ird Mi.istaki1 Mi.idi.irliigi.inde miite§ekkil Komisyonda yaptlacakttr. 

IV - $artname ve projeler c68• kuru~ bedel mukabilincl.e inhisarlar 
Umum Miidiirliigu Tuz Fen f?ubesile Ankara Ba§miidiirliigunden ve Siird 
Miistakil Miidi.irliigiinden ahnabilir. 

V - Miihiirlii teklif mektubunu kanun1 vesaik ve % 7,5 gi.ivenme pa. 
ras1 veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme gi.inii 
en gee; saat 9 a kadar III i.incii maddede ad1 gec;en Komisyon Ba§kanlt~ma 
makbuz mukabilinde verilmi~ olmast lazrmd1r. (4005) -1 _ Ahukapl Baktmevinde mevcud 676 kilo iskarta ip pazarhkla sa-

tllacakhr. 
2 _ Pazarhk 12/7/938, tarihine rashyan sah giinii saat 10 . da Kaba-

ta§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Satt~ Komisyonunda yapllacaktrr. 
3 - Sahlacak mallar mahallinde hergiin gori.ilebilir • 
4 _ tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona miiracaatleri iliin olu • 
(3961) nur. 

KURU OT iLANI 
tstanbul Ziraat mektebi c;iftlik hayvanatl ic;in satm almacak olan 

tahminen 1600 lira k1ymetli 80000 kilo kuru ot temmuzun 15 inci cuma gii
nii saat 15 te ac;1k eksiltmeye konulmu§tur. $artnameyi gormek istiyenler 
hergiin ve eksiltmeye girmek istiyenler 120 . lira teminat~ muvak~at~ pa • 
rasile beraber Ye§ilkoy civarmda Halkah Zuaat mektebmdeki <;tftltk Ko
misyonuna miiracaatleri. (4058) 

Bahkesir Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - Eksiltmlye konan i~ : Bahkesir • Smd1rg1 yolunun 1 + 896 -
10 :.;.. 950 inci kilometreleri arasmdaki ktsmm tamiratt esasiyesi olup 21 
temmuz 938 tarihine rashyan peqembe gi.inii saat 10 da ihalesi yaptlmak 
iizere 15 giin miidd.etle ve kapalt .zarf usu!ile eksiltmiye konulmu§tur. . 

2 _ Bu tamiratm ke§if bedeh 11814 lira 75 kuru§ ve muvakat tem1 ~ 
natl 886 lira 11 kuru§tur. 

;; - Bu ii$e aid evrak §Unlardrr : . . . . 
A _ Ke~if hulasas1, fiat bordrosu, metraJ cetveh ve malzeme graf1klen, 
B _ Husus1 ve fenni §artnamelerle eksiltm~ §artnamesi ve baymdlrllk 

i§leri genel §artnamesi, 
C - Mukavele ornegi. 
tstiyenler bu evrakt hergiin Vilayet Daimi Enciimen kaleminde veya 

Naf1a dairesinde gorebilirler. 
4 _ thale birinci maddede yazth gi.in ve saatte Bahkesir Hiikumet 

Konagmda Vilayet Daimi Enciimeni tarafmdan yap1lacaktlr. 
5 _ tsteklilerin Naf1a Vekaletinden 938 y1h ic;in almmt~ ve bu i§e gir

meye salahiyet veren mi.iteahhidlik vesikasm1 ve §&yam kabul mi.iteahhidlik 
evrakm1 ve muvakkat teminatm1 Malsand.Igma yatirdtgma dair makbuz 
veya ~ayam kabul banka mektublanm 2890 numarah kanunun 32 nci mad
desi ahkamma tevfikan zarfhyarak ihale saatinden bir saat evvel Vilayet 
Daimi Enciimen Reisligine makbuz mukabilinde vermesi lazrmdrr. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. ( 4167) 

Kadtkoy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

1 _ Alemdagmd.a vakfa aid ormanlarm §imalen <;trc;1rsuyu deresile Ev • 
ren deresi ve Evren dereden Re§adiye kiiyi.ine giden yol, §arkan Koce
goz Kuyuderesi, cenuben Kocagoz Kuyu yolu emlaki milliye ormaru, 
garben <;!tr<;lr yolile muhat orman i~;inde bulunan f1rtmadan devril • 
mis dikili, kuru ve mali'il agaGlardan yap1lmak iizere 210 metre mi
kab gayrimamul ufak c;apta kuru kestane kerestesile 30750 kental kes
tane oC.Unu kapah zarf usulile arttrrm1ya konulmu~tur. 

2 - Gayrimamu1 kerestenin beher metre mika.bma 3 lira ve odunlarm be· 
her kentaline 20 kuru§ k1ymet tahmin edilmi~tir. 

3 - ihalesi 11/7/938 paazrtesi gi.inii sa at on be~te Kad1koyi.inde Vaktflar 
Mi.idiirli.igi.inde yapllacakttr. 

4 - ArttJrmiya i~tirak edecekler 508,5 lirallk teminat vereceklerdir. 
5 - Bu arttlrmtya aid ~artnameyi istekliler Kadtkoy Vaktflar Miidi.irliigi.in

den alacaklard1r. 
5 - Teklif mektublan iic;iincii maddede yaz!lt saatten bir saat evveline ka

dar Kad1koy Vaktflar Miidiriyetind.eki Arttlrma Komisyonu Reisli~ • 
· ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 2onderilecek mektublartn 

nihayet 3 iincii maddede yazllt saatten bir saat evveline kadar Komis· 
yon Reisligine gelmi~? olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatll· 
m1~ bulunmas1 laz1mdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3854) 

TUrkiye Cumhuriyeti Naf1a Vekaleti 
istanbul Elektrik i~leri Umum 

Mudurlugunden : 
Hiikumetc;e sahn ahnan istanbul Elektrik $irketinin muamelati 1 tem

muz 1938 tarihinden itibaren • istanbul Elektrik i§Ieri Umum Miidiirliigu • 
tarafmd.an filen i§letilmektedir. Gerek Beyoglunda Metro hanmdaki Umum 
Miidiirliige ve gerek Beyaz1d ve Kad1koy $ubelerimize yazt ile vuku bu
lacak miiracaatlerde §irket kelimesi zikredilmiyerek yukanda dercedilen 
adresin aynen yaz1lmas1 muhterem mii§terilerimizden rica olunur. ( 4184 ) 

UMUM MtrntiRLUK ---
istanbul Telefon Miidiirliigiinden : 

23/6/938 tarihinde eksiltmesi yaptlacagt Cumhutlyet gazetesile ne§redil
mi~ olan katranh ~eritle siyah miicernt §C'fitin, mesai saatlerinin de~§mesi 
hasebile tatil saatinden bir saat sonraya tesadiif E' •• anla§tld1gmdan bu 
saat ( 15) yerine saat ( 10) olarak tadil edilmt§tir. 1 1 erin 9 agustos 938 
tarihinde bu saatte eksiltmiye i~tirak etmeleri liizumu ilan olunur. ( 4190) 

Zayi- 4174 numarah kamyonun pl!
kasml dii~iirdiim. Yenisini c;1karacagJm· 
dan hiikmii yoktur. 

Cafer Tanser 

D•hlllye mUtehaSSISI 

Dr. Hiiseyin Usman 
U.leli Lutuf apartlmam 4 - 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

istanbul 3 iincii icra memurlugundan: 
Mahcuz ve paraya c;evrilmesine ka -

rar verilen ve tamamma 450 lira k1y • 
met takdir olunan istanbul limamna 
mensub ve 770 sicilline mukayyed ve 
25 gayrisafi ve 18 safi riisum tonilato 
hacminde bulunan Hudaverdi nam yel
ken kaytgm tamam1 ac;1k arttn"Imya 
konmll§ olup 8/8/938 tarihine musadJf 
pazartesi giinii sat 10 dan 12 ye kadar 
dairemizde birinci a~1k arttumas1 icra 
ve arttmna bedeli mukadder ktymetin 
yiizde yetmi§,be~ini buldugu surette a
ltclsl iisti.inde btrakllacagl, aksi halde 
son arthramn taahhiidii baki kalmak 
iizere artttrma on be§ giin miiddetle 
temdid ve 23/8/938 tarihine rasbyan 
sail giinii ayni saatte dairemizde yapt· 
lacak olan ikinci ac;1k arttlrmasi!lda 
mezkQ.r gemi en c;ok arthran iistiinde 
birakilacakttr. Satt§ pe§in para iledir. 

Arttlrm1ya girmek istiyenler, takdir 
olunan ktymetin yiizde yedi bu~ugu nis· 
betinde pey akc;esi veya ulusal bir ban
kamn teminat mektUibunu 1.·ermeleri 
iktiza eder. Haklan deniz ticaret sicille
rile sabit olmtyan ipotekli alacakhlar
la diger alakadarlann bu haklanm ve 
hususile faiz ve masarife dair vuku bu
lacak iddialanm tarihi ilandan ittbaren 
20 gi.in zarfmda evrakt mii~h!telerile 
birlikte dairemize bildirmeleri laztm • 
dtr. Aksi halde haklan deniz ticaret si· 
cillerile· sabit olm1yanlar sah~ bed eli • 
nin payla~masmdan baric kahrl9r. Mcz. 
kQ.r geminin nefsinden dogan ve satl§ 
nihayetine kadar terakiim edf',..ek olan 
bikiimle vergi miikellefiycti ve tella • 
liye resmi borcluya aid olmak iizere sa
h§ b"delinden tenzil olunur. 

MezkQ.r geminin evsafi umumiyesi: 
tki direk: iki serent, bir civadtra, biri 

yeni, digeri kullamlroJ§ iki yelken, iki 
filok, dort demir, be~ parset lokmasrz 
saglam zincir ve be§ parc;a lokmast a
~mmt~ zincir ve service taktmt tamam 
ve miistamel bir langalunda, kullamltr 
bir halde irgat bir diimen v':! :nezkur 
gemi giiverteli ~ift direk ve parc;ara 
armah b8Jll kemane kt<;t aynahd1r. Da
ha fazla malumat almak istiyenler 11/7/ 
938 tarihinden itibaren dairemizde a~1ik 
ve asth ·bulundurulacak artbrma ~art • 
namesinin ve 37/2676 numarah dosya
sma miiracaatle icab eden malumat ve 
izahatt alml§ ve ogrenmi§ olacaklan 
ilan olunur. 

Devlet Demiryollar1 ifletme Umum Miidiirliigiinden 
Muhammen bedeli 17.160 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2 ton bag tell 

1/8/1938 pazartesi gi.ini.i saat 11 de kapah zarf usulile Ankarada Nafia Ve
kaleti binasmda satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1287 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 10 a kadar idaremiz Malzeme dairesinde Komisyon Reisligine ver
meleri 1•aztmd1r, 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme qairesinden, Haydarpa. 
§ad.a Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1tllmaktadrr. . ( 4148) _,.,.,., 

idaremiz mesai saatlerinin degi§mesine binaen evvelce ilan edilmi~ olan 
~760 lira muhammen bedelli 40 acl.ed i!O ve 40 aded ell§ kamyon ve otobiis 
lastigine aid eksiltme 7/7/1938 per§embe giini.i saat 15 ten 8/7/1938 cuma 
giini.i saat 12 ye tehir edilmi§tir. 

Buna binaen teklifi muhtevi zarflarm 8/7/1938 gi.i!J.ii saat on bire kadar 
Haydarpa§ada gar binas1 dahilindeki Komisyon Reisligine teslim edilmi§ 
olmas1 lazm:ldlr. ( 4201 ) ,.,.,.,., 

Sirkeci istasyonunda yapllacak yolcu paviy,onu, umum1 hala, magazalar 
ve ambar binasma aid i~ler kapah zarf usulile eksiltmiye <;Ikanlml§hr. 

1 - Bu i§lerin ke§if bedeli cem'an 110,000 liradtr. 
2 - istekliler bu i~e aid §artname vesair evrak1 Devlet Demiryollan 

Ankara, Haydarpa!ja ve Sirkeci veznelerinden 550 kuru§ mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 22/7/938 tarihinde cuma giinii saat 11 cl.e Ankarada Dev
let Demiryollan Yol dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca yapllacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubile birlikte a~a
glda yazllt teminat ve vesaiki ayni giin saat 10 a kadar Komisyon Reisligi.ne 
tevdi etmi~ olmalan laztmdtr. 
A - 2490 syth kanun ahkamma uygun 6750 lirahk muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Bu gibi i§leri ba§arml§ olduguna dair Naf1a Vekaletinden musaadalt 

ehli;y.et vesikas1. c 2251 ,. ( 4196 >: -Birinci i~letme ihtiyac1 ic;in a§ag1da mevki ve miktarlarile muhammen 
bedelleri yazth balast kapah zarf usulile ayn ayn miinakasaya c;rkartlml§trr. 

Eksiltme 21/7/938 tarihine rashyan ~r§embe gi.ini.i saat 15 te Haydar
pa!ja gar binas1 iGinde Birinci t~letme Eksiltme Komisyonunca yapllacakhr. 

isteklilerin Eksiltme ~artnamesinde yaz11I muvakkat teminat, evrak ve 
2490 say1h kanun ve 1/7/938 tarih ve 3645 numarah Resmi gazetede ilan 
ecl.ilmi§ olan talimatnamede bildirilen vesaik ile teklif mektublarm1 ek. 
siltme giinii saat 14 e kadar Komisyon Reisligine veqneleri Iaztmd1r. istek
liler bu husustaki ~artname ve mukavele projelerini Haydarpa§a Yol Ba~ 
miifetti~?liginden lJ&rastz alabilirler. ( 4106 )' 

Balast ocagmm ihale edilecek Metre mikab, ' 
kilometresi miktan ihzar mllhammen Muliammen Muvakkat ' 

32 =f 000 H. 
184 + 194 » 
217 + 227 ,. 
256 + 258 ,. 
479 + 000 ;> 

536 + 539 ,. 
40 + 000 ,. 

istanbul 

C 1 N S t 

P1rasa 
Laban a 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 
Ay§ekadm 
Cab 
Bamya ' 
Smk domates 
Yer domates 
Saktz kabag1 
Pathcan 
Semizotu 
Enginar 
iyi su 

metre mikab bedeli bedel tutan teminat 

5000 
12000 
8000 

10000 
10000 
15000 
20000 

Kuru§ Lira K. Lira K. 
135 6750 00 506 25 
135 16200 00 1215 00 
140 11_200 00 840 00 
160 16000 00 1200 00 
130 13000 00 975 00 
130 19500 00 1462 00 
1;'.4 24800 00 1860 00 

S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Az1 

4000 
4000 
2300 
4500 
300 

4500 
1800 
1300 

500 
4000 
4000 
4200 
2200 
2300 
2500 

<;ogu Muhammen Muvakkat thalenin ~ekli 
fiat garanti giin ve saati 

6500 5 
7000 6 
3500 7 
7000 6.50 

500 13.50 
7000 12 
2500 11 
2000 20 

750 8 
5500 7.50 
6500 8 
7000 15 
3300 4 
3600 7 

409 05 Kapah 20/7/938 
c;ar§amba saat 

11,30 

3500 dama· 65 170 63 A~lk 20/7/938 
cana saat 11 

· Kapah zarfla yap1lan eksiltmede Hayaarpa§a Ni.imune hastanesinin ya§ 
sebzesine teklif edilen fiat fazla giiri.ilcl.i.igi.\nden ve Haydarpa~a Sari~e has~ 
tanesinin ya~ sebzelerinde hir; istekli r;1kmad1gmdan ve ac;Ik eksiltm1ye ko
nulan Heybeliada Verem Sanatoryomu iyi suy_una teklif edilen fiat ta fazla 
goriildiigunden sebzeler kapah ve iyi su yeniden .ac;1k ;ksilt~iye .. k~n';l-1-
mu~tur. Miktar, muhammen fiat, muvakka_t garant1 ve thalenm gunu 1lc 
saati yukanya yaztlmt~trr. 

istekliler cari seneye aid Ticaret odasa vesikasile 2490 sayth kanunda 
yaz11I belgeler ve bu i~e yeter muvakkat gar~nti ma~buz veya banka 
mektubile birlikte teklifi havi zarflarm1 ihale saatinden btr saat evvel mak· 
buz mukabili Komisyona ~ermeleri ve ac;tk eksiltme ic;in de belli saatte 
Komis onda bulunmalan. 4199 ) 

Beyoglu Vaktflar Direktorliigii ilanlan 

Muhammen 
k1ymeti 

Lira 
40700 

Metre murabba1 
iizerinden 

214,50 
104 
24 

455,80 

Cinsi 

Bii i.ik bina 
Bii;:uk binarun yanmdaki kUcUk bane •. 
Garaj · 
Bahc;e 

1 _ Beyo~lunda Straservilerde Katibmustafac;elebl mahallesinin Bey
oglu caddesile Hocazade ve Billur?,uc;.~kma~l. sokak~a_nnda 119,. ~19/l, 
119/2, 8/1 ve 86 niimerotajlt ve her turlu tadtlata v~ 1lavey.e elv~n§h bu
lunan 15 odalt komi.irliik, mutfak, c;ama~rrltk, kalonfer datrelenle banyo 
dairelerini ve mii§temilatl saireyi havi .. karg~r. h~e ile bu h?n.enin . ciimle 
kaptsmm sag ve sol cihetlerinde ~aa~u~temllat dord;r. odah 1ki ev lle ge
ne bu haneye aid bulunan garaJ bmast ve bahc;esmm tamam1 satllmak 
iizere 2/7/938 den itibaren 20 gi.in miidc!.etle kap~h zarf usulile mi.izaye-
desi uzahlmi~hr. . 

2 _ !halei kat'iyesi 22/7/938 cuma gi.inii sa.at. 13 te Beyoglu Vaktflar 
Direktorli.igii ihale Komisyonu huzurile yaptlacaktlr. 

3 _ fsteklilerin muhammen k1ymeti iizerinden % 75 teminat makbuz
larm1 veya banka mektublanm 2490 numarah kanunun tarifat1 dairesinde 
haztrhyacaklan t,.klif mektublarile beraber ihale saatinden bir saat evve· 
line k~dar ihale Komisyonuna vermeleri laz1mdtr. 

4 - Binay1 giirmek her zaman kabil oldugu gibi §artnameyi de gor. 
mek ve malfunat almak istiyenlerin Beyoglu Vaklflar Direktorliigii Akarat 
ve Mahlillat ~ubesine miiracaatleri. ( 4203 ) 
----

Anadolunun Her ViiAyetinde 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikam1z1n yenl ~•karmlfl olduftu son model 

Tekmll Emayell Nlkelll ve Siyah 

SOBALARIN ve CiHAZLARIN 
Monopol sat~1 i(iin her vil!yette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler bir 
an evvel ~irketimizin merltezi olan Beyoglnnda IstiklAl caddesinde 69 nu· 
marada 

ATE$ TURK Antrasit 
Direktorlugune muracaat etmeleri il!n olunur. Tel. 35.142 

Sam sun Belediyesinden : 
25/7/938 pazartesi giinii saat 15 te ih.alesi yap1lmak iizere kapah zarf 

usulile eksiltmiye konulan 470 ton mazutun ihalesi goriilen liizum iizerine 
ayni giini.in saat on birinde yap1lacag1 ve mektublarm o giin saat ona kadar 
kabul edilebilecegi ilan olunur. ( 4197 >: 

J 
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ENGOZEL 
HtfZ1sSthha noktai nazarm· 
dan her hususta iyi imat 
edilmi~ COCUK ARABA
LARI, en iyi §erait ve en 
ucuz fiatlarla yalntz, 

Baker Magazalarmda 

Diyarbak!.: Icra dairesinden: 
istanbul t.Jskiidar Tembel Hac1 Meh

med mahallesi Mekteb sokagt 2 No. h 
evde mukim eski Diyarbaklr icra me
muru Ali Haydara: 

Diyarbalnr Ziraat Bankasma 8/3/938 
tarih ve 128 No. h ilamla faiz ve mas
rafsiz 85 lira 76 kurU§ borcunuzdan do
laY! nam1mza ~1kanlan icra emri ika
metgahlmzm me~hul bulunmas1 yliziin
den istanbul Adliye Tebligat mlidiirlii
gi.ince bila teblig iade edilmi§ oldugtm
dan bir ay mliddetle ilanen tebligat ic
rasma karar verilmi§tir. Bu mliddet 
zarfmda borcunuzu odemeniz veyahud 
itirazm1z varsa yapmamz laz1md1r. Ak
si takdirde hakkmtzda kanuni muame
leye tevessiil edilecegi teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (8826 

Sat1hk arsa 
1 - GOztepede KaYI§dag1 cad -

desi 2/121 saYlh altl oda, bir mut
fak, hamam, 1/5 donfun i~inde ~am 
agaclan bulunan arsa, kuyu mev
cud ve KaYI§dagt ge§mesi yamnda 
bulunan hane satlhktlr. 

2 - Haydarpa§a 1stasyon biifesi 
miisteciri hane sahibi Bay fsmaile 
milraoaat. 

Kocaeli Asliye Hukuk hakimligin -
den: 

!zmitin Derbend nahiyesi Hikmetiye 
koyiinden ytizba§I mlitekaidi Hasan Ha· 
mi vekili avukat Tevfik tarafmdan is
tanbul Kad1rgada ~ehslivar mahallesi 
Comertler sokag1 37 No. h evde Hasan 
Hami kanS1 Fatma aleyhine mliddea
aleyhin kendisine fena muamelesinden 
d<>laYl ac;1lan bo§anma davasmda: MUd· 
deaaleyha Fatmanm ikametgahmm belli 
olmamasmdan mahkemeye gelmesi i
c;in Cumhuriyet gazetesile kendisine da· 
vetiye teblig edildigi halde duru§ma
ya gelmediginden giyab kararmm ila
nen tebligine mahkemece karar veril
mi~ olmakla 15/7/938 cuma giinU sa at 
10 da Kocaeli Asliye Hukuk mahkeme
sine gelmesi, gelmedigi takdirde muha
kemeye giyabmda bakllacagt ve §ahid
lerin dinlenecegi g1yab kar-an ma.kamt
na kaim olmak iizere ilan olunur. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye mHtehnssiSJ 

Beyoglu YerU Mallar Pazan 
kar~lSlnda Posta soka~ ko~esindE' 
Meymenet apartrmam. Tel: 43353 

SAG BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak sa~lara tabli surette lstenllen 

rengl verlr. Sablttir, s1hhi ve zarars1zd1r. 

iNGiUZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

M. M. V ekaletinden : 
1485 say1h kanuna gore sava~ sakatlarile §ehit okslizlerine aid 938 y1h 

ikramiyelerinin tevziine ba~lamak Uzere havaleleri Ziraat Bankasmca !k
ramiye Tevzii Komisyonlan emrine gonderilmek tizeredir. Bu y1l sava§ sa
katlarile ~ehit 6kslizlerine isabet eden para miktan a§agida g6sterilmi§tir. 

( 4178) 
Derece Subay Er 

Lira K. Lira K. 
1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 Bir ~ehidin okslizlerine 

R E V U E saatlan 
ao senellk ... blr tecrube .mahsuiQclur. 

Aa•i•dakl aaatcllarda aatohr 1 

8eyojlu'nd•/ MISIRLI, lstll<l&.l caddeet 399 

Gal•ta'da !,- SAATCI MEYER, TUnal caddeal 29 

l 
OROZDI-BAK M0ESSESATI, BahQ~aJ:ll 
A. KESI~YAN, Sultan Hamam, Yenl C&ml 

caddesl 4 
latarobyl'daa VAKSEVANOPULO BfRADE.RLI!R, ' Bah

cel<apu, Arpacolar sokak,48 ve Slrkecl, 
Hamldlye 8okak 65-69 

L. DIAAYAN, Slrkecl, Hamid lye aok~ 20 
Ank•r•'d• t AIZA GOZLUK4;0, BankaJar caddael 8 
lzmlr'da a BERNAR A, ZAHAROF, HUkUmet cad:' SO 

va mYhtallf Anadofu Vllt.rotlorinda 

(umuml-Depo•u·:•t•tanbul, Bahoe Kap',, Ta' Han 22 - l-1'etefon • 213C4 

SiGARA TiRYAKiLERiNE 1\l'UJDE 
Fennin son icad1 ve ylizd.e 89 derecesinde tiitlinlin Nikotin, 
Pridin, Ar;nonyak gibi tiitlindeki zararh maddelerini slizen 

:m!il!Jtt 
Avrupndan gelmi~tir. 

S1hhi 
ag1zllklan 

10 aded ilacile beraber 150 Kr. Satl§ yeri: PiPO PAZARI Sultanhamam 
izmir: Kemeralti, Mazhar bngor • Bursa: Uzungar§I saatc;i Nureddin -
Ankara: Tlitlincii Ali Tiimen, Ta~han - Zonguldak: Saatc;i Osman Gur
dal • Trabzon: Hakkt Atmaca, Kunduractlar • Adana: Hact Halil Yag
camii - Samsun: Ekrem Hamdi Tamtiirk - Eski~ehir: Qifa Eczanesi. 

Y ozgad Memleket Hastanesi Ba,hekimliginden: 
Biri dahiliye laboratuarmda, diger ikisi servislerde ~alu~mak 

lira iicretli lie; kadm hastabak1c1ya ihtiyac vard1r. Laboratuarda 
olamn evvelce bir d.ahiliye Iaboratuarmda ~ah§mi§ olmas1 §ayam 

Uzere 30 
~ah§acak 
tercihtir. 

( 3892) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA HiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 llrast 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile at;ag•daki plina 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag1tllacakt•r : 

Aded 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,200 
3800 
' 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

D1T<KAT: Hesablanndaki paralar bir sene i~inde 50 lira dan a~ag1 dli§miyenlere ikramiye ~lkbgl takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 

I lerlnde ~ekllttcektir. 

. 

istanbul Komutani1Q1 ilanlan I 
Karadeniz BogaZl Birlikleri i~in 

66300 kilo s1g1r veya kegi etlerinden 
fiatl miisaid olant satm almacaktlr. Ka
pah zarfla ihalesi 22 temmuz 938 cuma 
gUnU saat 10 da yap1lacaktrr. Muham -
men tutan s1gtr etinin 21879 lira ve kegi 
etinin 13923 lirad1r. ilk teminatlan m
gir etinin 1641 lira ve kegi etinin 1044 
lirad1r. ~artnamesi komisyonda her gUn 
gorlilebilir. isteklilerinin ilk teminat 
mak!buz veya mektublarile beraber 2490 
sayllt kanunun 2 ve 3 iincli maddelerin
de yaZlh vesikalarile beraber ihale gU
nU ihale saatinden en az bir saat evve· 
line kadar t€klif mektublanm Fmdlkh
da Komutanhk Satmalma komisyonu· 
na vermeleri (4121) 

*** 
Karadeniz Bogaz1 Birlikleri ic;in 

10,000 kilo koyun eti satm ahnacaktir. 
Ac;tk eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 
cuma giinii saat 10,30 da yap1lacakbr. 
Muhammen tutan 3900 lirad1r. ilk te -
minat1 293 lirad1r. ~artnamesi her gUn 
goriiJ.ebilir. isteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 say1h 
kanumm 2 ve 3 UncU maddelerinde ya· 
z1h vesikalarile beraber ihale glinii 
vakti muayyende Fmdtkhda Komutan
llk Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(4122) 

Haydarpa§a hastanesile Selimiye kt§· 
lasmdaki birlikler i~in 35,400 kilo ko -
yun eti satm almacaktir. Kapah zarfla 
ihalesi 20 temmuz 938 ~ar§amba glinli 
saat 10 da yaptlacakbr. Muhammen tu
tan 13983 liradrr. ilk teminati 1049 li
radlr. ~artnamesi her giin komisyonda 
goriilebilir. tsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 sayih 
kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde ya. 
Zlh vesikalarile beraber ihale giinU iha· 
1~ saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublanm Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna ver
meleri. ( 4123) 

***' 33. TUmene bagh birlikler icrin 85521 
kilo s1g1r veya ke<ri etlerinden fiat! 
miisaid olam satm almacaktlr. Kapah 
zarfla ihalesi 20 tem.muz 938 gar§amba 
gUnU .saat 10,30 da yaptlacaktlr. Mu • 
hammen tutarlan s1g1r etinin 28649 li
ra 53 kUTU§ ve k!e~i etinin 18387 liradtr. 
:h'k teminatlan Sigtr etinin 2149 ve kegi 
etinin 1379 liradtr. Qartnamesi 143 ku
rtl§ mulmbilinde verilebilir. 1steklile • 
rinin ilk teminat mak:Jbuz veya mektub
larile 2490 saYlh kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yazth vesikalarile bera
ber ihale giinU ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub -
laru'U Fmdtkhda Komutanhk Sa'tmal
ma komisyonuna vermeleri. ( 4124) 

¥If. If. 

istanbul Komutanhgt birlikleri i~in 
10,000 kilo pilavhk ve 6000 kilo gorba· 
hk pirinc satin ahnacakbr. A~1k eksilt
me ile ihalesi 8 temmuz 938 cuma glinli 
saat 15 te yaptlacaktlr. Muhammen tu
tan plavhk pirincin 2,350 ve gorbahk 
pirinc'in 1,200 lirad1r. Her iki pirincin 
ilk teminab 267 lirad1r. 

Qartnamesi her gUn ogleden ev • 
vel komisyonda gorlilebilir. lsteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 Uncii 
maddelerinde yaz1h vesikalarile ihale 
giinU vakti muayyeninde Fmd1khda 
Komutanhk Satmalma komisyonuna 
~elmeleri. (3770) 

JORJ 
Berber salonu miidiriyeti 

Bay BERNARD'an 
Her salt, per~embe ve eumar
tesi giioleri sabahtao ak~ama 
kadar Biiyiikadada <;mar so· 
ka8'Jnda karakol kar~•smda 
aalonunda a~daca8'J saym 

mii~terilerine bildirir.-

Zonguldak Asliye Hukuk Mkimligin
den: 

Zonguldak • Kozluda Onurlu mahal
lesi 17 No. evde Celil usta lnz1 Nafize 
tarafmdan, mliddeaaleyh kocas1 Komlir 
i§leri Kireglik ocag1 ambar memuru 
aslen tTskiiblU, istanbul, Beyoglu Qah
kulu ma. ve sokag1 bila No. hanede ka· 
yidh Hur§id oglu Ahmed GUner aleyhi
ne a~tlg1 bO§anma davasmm gizli ola
rak yap1lan muhakemesi sonunda: Kay
den kan koca olan taraflardan mlidde
aaleyhin kabahatli oldugu ve bo§anma 
sebeblerine binaen kanunu medeninin 
134 ve 138 inci maddelerine tevfikan 
bO§anmalarma ve 142 nci madde muci· 
bince kabahatli olan Ahmed Giinerin 
bir sene mliddetle lba~ka bir kadmla ev
lenmemesine ve 143 Uncli maddenin 
son flkrasma tevfikan takdir edilen iki 
yliz lira manevi zararm miiddeaaleyh
ten bittahsil davac1ya verilmesine, ma
sarifi muhakeme olan 2057 kuru§ mlid
deaaleyhten tahsiline, temyizi kabil ol· 
mak Uzere 2/6/938 tarihinde davacmm 
ylizline kar§l miiddeaaleyhin giyabm
da karar verilmekle, yeri mecrhul olan 
mliddeaaleyhe teblig makamma kaim 
olmak iizere keyfiyet ilan olunur. (8029) 

0 r 
H. Fer it Cansever 

D kto r 
Birinci S:unf Dahiliye Mutehass•s• 

Pazardan b~ka hergiin basta kabul 
eder. O~leye kadar f1kara meccanen 

Muayenehane: BeyaZld meyda.m 
Nahiye miidiirlii~ii yamnda 

Telefon: 20385 

PARfUMlUR rAAIS 

Ankara Belediyesi 

Yiitdeld siyab benleri 
ve sivileeleri tamamen 

giderir ve a~ak ve ber
rak bir ten temin eder. 
FACiAL .l LOSYONU, 
eitdi ,temizler ve kuv
vetlendirir. Sabah _ _._ ve 
akpm kullanm1z. 
Ba§hea parfiimorllerde 
sahhr. 

Parium 

INTERMEZZO 

imar Miidiirliigiinde 
1 - Eksiltmiye konulan ill : Ankara ~ehir mezarhgmda yaptla 

toprak tesviyesi, ic; yollan, glibreli ~amur har~h duvar, temiz su, ka 
lizasyon, bir k1s1m ~evre duvan olup ke§if bedeli cem'an 45293 lira 20 
rustur. 

2 - Bu ise aid evrak 1SUnlard1r : 
A - Eksiltme sartnamesi, 
l3 - Mukavelename sureti, 
C - Hususi sartname, 
D - Fenni sartname, 
E - Kesif cetveli, 
F- Planlar. 
1stiyenler bu evrak1 230 kurus mukabilind.e Ankara Belediyesi 1 

MUdlirliigii Muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktrr. 
4 - Eksiltme 8 temmuz 938 cuma gUnU sa'at 18 de Ankara Vila 

Konagmda yapllacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 3396 lira 99 kuru~ muv 

kat teminat vermeleri, bundan baska Naf1a ~eraiti umumiyesindeki §artl 
haiz ve ehliyeti olduguna dair Naf1a Miidlirlligunden vesika getirmeleri 
938 senesi ic.;in Ticaret Odasmda kaytdh olmalart laz1mdtr. 

6 - Teklif mektublan yukandaki Uc;UncU maddede yazth saatten 
saat evveline kad.ar Ankara Belediyesi !mar MUdUrliigline getirilerek 
siltme Komisyonu Reisligi namma makbuz mukabilinde verilecektir. Po 
ile gonderilecek mektublarm nihayet iigiincU maddede sozli gecren saate 
dar gelmis olmast ve d1s zarfm mlihlir mumile iyice yapl§tmlmi§ olmas1 
Zlmdtr. Postada olacak teahhur kabul edilmez. ( 376 

KURTULU$ 
Doktorlar, Bankactlar, Katibler, Mektebliler velhasll blitiin 
mlirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyamn bu icadt mlirekkebli 

:Actk b1raktl 
dtg1 halde her n 

kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halk1 
hakikaten bu eziyet

:ii e durnrsa "tlut 

ten kurtarm1st1r. 
TIKU ucu a~m

sun I m.urekkeb akmaz V 

kurumaz. TIKU en sa~la 
ve en kullalll§h mlirekkebl 

kalemdir. 
maz, bol mU
rekkeb alrr. 
kuvvetli 

Siyahtan maada yesil, mavi ve lonm 
renkleri de ayni fiatta satllmaktachr. He 

yerde araym1z. Fiatt 3 lirad1r. 
Deposu : Havuzlu han No. 1, Istanbul basthrss 

3-4 kop
ya r;tka
rilabilir. 

Tasraya posta ile gonderilir. 

Erzurum Naf1a Miidiirliigiinden: 
:A§kale kazasmd.a yeniden yap1lmakta olan HUkumet Konagmm 212 

lira 64 kuru§ bedeli ke~ifli ikmali in§aatl kapah zarf usulile eksiltmi 
konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 25 temmuz 938 pazartesi gUnU saat 14 te :A§kale Hiik 
met konag1 1ginde Kaymakamhk odasmda yap1lacaktir. 

2 - Muvakkat teminatl 1598 lira. 
3 - istekliler bu isin evrak1 fenniyesini Erzurum Naf1a MUdUrliiv 

ile A§kale Kaymakamhgmda okulrabilirler. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/938 ve 3297 numarah nlishasil 

inti~ar eden talimatname mucibince 937 senesi i~in Naf1a Vekaletinde 
almm1~ ehliyetname ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte birinci madded 
yaz1h saatten bir saat evvel teklif mektublarmt mlihlir mumile iyice k 
pat1lm1~ ve miihlirlii oldugu halde Komisyon Riyasetine gondermeleri me 
buridir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. ( 4091 

istanbul Ticaret ve Zahire Borsas1ndan : 
Yaz saatinin tatbikl milnasebetile Borsam1z aklammm 7 temmuz 938 

pen~embe giiniinden itibaren ikinci ilA.na degin saat se.kizden on dorde ka• 
d.or ae(tk bulunacagr ilAn olunur. 

•·--------------- Umumi Kitlpllk 

Doganhisar Belediyesinden : 
Eksiltme ilan1 

1 - Yap1lacak i~: Tanzim ve tasdik edilmi§ olan ke§if ve projeler 
mucibince Ak~ehir kazasmm Doganhisar Belediyesi i~me sulanm temi 
edecek takriben 11 kilometre mesafede Davras menba suyunun kasabay 
isalesine dair 12,663 lira 17 kuru1;1 bedeli ke~ifli in§aatm beton borulanm 
yaptlmasma miiteallik 6886 lira 50 kuru~luk kiSmidltl'. 

2 - Beton borularm in§aatma miiteallik bu k1smm ke§if bedeli 688 
lira 50 kuru~tur. 

3 - Eksiltme miiddeti 1/7/938 tarihinden itibaren 21/7/938 per 
~embe gUnU saat 14 te olmak Uzere 21 glind.i.ir. 

4 - Muvakkat te!llinat 516 lira 48 kuru§tur. 
5 - MUteahhid istedigi takdirde in~a olunacak borulara aid kum v 

gak1l ke~if bedeline gore tutan teilZil edilerek taraf1m1zdan temin ol11 
nacakhr. 

6 - MUnakasaya girecek taliblerin §imdiye kadar bu gibi i~leri m\1 
vaffakiyetle ba§ard1klarma dair resmi ehliyet vesikas:t ibraz etmeleri mec• 
buridir. 

7 - Bu i~ i~in fazla izahat almak, ~artname ve projelerini gormele 
istiyenler Ak~ehir kaymaka~hgma ve Doganhisar Be.lediye Reisligine mii· 
racaat etmelidirler. ( 4195) 

SUmer Bank istanbul ~ubesinden • I 

l~'an ahire kadar §Ubemizin gi~e saatleri a~ag1da yazd1 oldugu 
gibi tesbit olunmu§tur. 

Sabah Saat . 8,30 dan 12,30 kadar . za 
Cumartesi gUnlerl: 8,30 dan 12 ve kadar -
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VenUs 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
deyi hayatiye dolaytsile cildi 
besler, taravetini arttinr. 
Yeni bir ten yaratir. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir tllSimidlr. 

VenUs 
Ruju 

Son moda ve gayet eazib 
renklerile kullananlan hay • 
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. !;hk ve 
kibar familyalann kullan -
d1klan yegane rujdur. 

VenUs 
Briyantini 

Ba~taki kepekleri izale e
der. Sa~lan parlak tutar. 00-
kiilmesine mani olur ve kl· 
V1rc1k yapar. Sac; merakhlarl 
ve genclerin hayat arkada§l· 
d1r. 

VenUs 
Pudras1 

Terkibi alhn kremli 
24 saat havalandmlmi§ 

fevkalade ince ve hafif V e
niis pudrasile tuvalet goren 
bir cild diinyamn en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

VenUs 
Limon ~i~egi 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tamnml§ kimselerl 
bile hayran b1rakmaktad1r. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilani 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

_ . k b mevcud elektrik §ebekesi tadi· 
1 - Yap1lacak i§: Eregh as~ asmm ke if bedelile ekl-

lab 13206 con iiq bin iki yiiz alb bra 90· doksan kuru~ § 

silt~e~ ~:~~~ua~~r~vraklar §Unlard1r: Raf~· k~~~fna:.~trf~~n~~~~~n:~i 
t
mukavele projesi, ~ehir )Jlanl} ved lie.~ekp~lo~la~mve santral ~Ikl§ t~rtibatt 
ablas1 ve ~ama direklen pam, emi 

Plam .. bT 1 3 - istekliler evrakl Eregli Belediyesinde gore ~ Ir .~r. e Ere yll 4 - Eksiltme ,12/7/938 tarihine rasthyan cuma gun usa aft 15 {1 g 
Belediye Dairesinde ve Belediye enciimeninde ve kapah zar usu l e yapl• 

lacakt~r 1 t · t e 
5 _..:._ Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin a~agida yazi l emma v • 

'k k d Komisyon Reisligv ine teslim etmi§ olma• sa1 ini aynl gun saat 15 e a ar 
lan lazirndir. . maddelerine uygun 980 lira 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nc1 
17 kuru~luk muvakkat teminat. 

B _ Kanunun tayin ettigi vesikalar. . . l 
C _ Kanunun 4 frncii maddesi mucibince eksiltmeye g1rmeye bll' m • 

ni bu1unmadigma dair imza 1 b1 mektub. , 'k 
D _ Naf1a Vekaletinden ekiiltmeye girebilmek i~m alacaklar1 ves1. a. 
6 _ Teklif mektublan ihale gunii saat .14 e .. kada~ makbuz ~ukabllm: 

de Komisyon Reisligine verilecektir. Posta Jle gondenlecek tekl.If mektub 
larmm iadeli taahhiidlii o1masl ve nihayet bu saa~e ~adarl K~m:sy.ona 1 g:i~ 
rni~ bulunmasJ laZim~hr. Bu i~ hakkmda ~a:l~ IZa at a ma 15 Iyen ; 48 • Ereglj Belediye Reisligine miiracaat etmelen llan olunur. (3 ) 

....__ __ ----- ---------=== 

A,keri Veteriner Okuluna Talebe 
Kay1d ve Kabulii 

. ~- Anharada Askeri Veteriner okuluna bu yll tam devreli devlet si· 
Vll hselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imti • 
hanlanm vermi§ olan a§ag-Ida yazlll vasu ve ~eraiti haiz 30, 35 talebe 
almacaktir. · 

A - Tlirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan ve Tiirk 1rkmdan olmak. 
B- Ya · · r · k C ~~ YirmJ bir ya~m1 a~m1~ olmama . . . . 

1 . - Beden ve te~ekkiilleri ve sihhati orduya ve her 1khmde h1zmete 
e venl?li olmak D'l D _ « 1 rekaketi olanlar ahnmaz,. · . . 

E - K.usu.rs.uz vaz'J tavir, ahlak ve seciye sa~Ibl olmak. 
Z Ailesmm hi~ bir fena hali ve fena ~ohreh olmamak. 

rin • abita vesikas1 ~ · c 1 -'iu mensubu ve devlet memurlarile emeklile· 
cocuklan · · . ' 
2 _ · 1~m :ves1ka an llmaz... . y • 

Zimdlr . Istekhlerm miiracaat istidalanna §U vesikalarm baglanmasl la-

A: Ni.ifus ·· d 1 ~artbr . cuz ant veya musaddak sureti c Kabulde as mm ibraz1 

B : S1hhati hakk d • f t y • f1 ve a.,1 k' v d In a tam te<=ekkiillii Ask en bastane o og1 a 1 raporu " ag1 1. " 

C: Lise mezuni t · d'kl' · c kabuldE> ashmn 'b Ye ve olgunluk ~ehadetnames1 veya tas 1 1 sureb 
D : Okula al 1 dr~zJ ~artbr ~ . 

nun, nizam ve tml. 11U takdirde halen mer'i ve bundan boyle q1l< cak ka· 
a lmatnam 1 . d r . . k d' . nin noterlikten tasdikli e e~~ kabul ettigi hakkm a ve Jsmm ve en ISl· 

E : Sar'al1. uyurken taahhud sened.i. 
tela olmadtgJ hakkmda gezen, sidikli, bayilma ve marazi 91rpmm~~a miip
hklardan birile okul ?oterlikten tasdikli taahhiidnamest bu g1b1 basta· 
lanlar okuldan <;Ikar ~ f1rmezden evvel malil.l olduklan sonradan anla~?I· 
odettirilir. 1 lr ar ve bu miiddete aid hiik\imet masrafl velilerine 

3 - istekliler bulundukl . .. 
racaat edecekler "e sub 1 ar1 verlerdeki Askerlik ~ubesine istu~.a ile mu. 
sonra istanbul ve civanned erce 2 nci maddedekl evrakl ikmal ettirildikten 
kat Okulu J.I!Iudiirliigune Ankolanlarm Haydarpa~a Asked Veteriner Tatbi
Askeri Tale.>be Amirligin~ .. ~ dara. ve civar yerlerdekilerin Ankra Fakiiltesi 

4 ,.,on erJlecekt' 
- Miiracaat miiddeti : E Ut .. Ir. 

5 - Kabul duhul imtiha Y lun on besine kadard1r. 
ve miiracaat .... d' nt ma t&bi de~ilcir. Sehadetname derecelerlne sHasma More Ir. stekli d k d · 1 · k 
n1r ve kabu edilenlere miirac t ~ edl tamam olunca ay1 1~ en apa. 
p11Jr. aa ettikleri Askerlik ~ubelerile tebllgat ya· 

- • 64 .. ( 4132 ) 
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K I R B A L omS•'(fm.-,. 
lspanyol artistlerinin de i~tir ak eyledigi mevsimin bu ilk ku 

sabaha l<adar ne~'eli ge~mesi i~in Biiyiik Fedakarhk Balosunun 

~------- yap•lm•§hr. Duhuhye yoktur. 

CUMHUKlYE'I' 11 

VenUs 
AIIIOt 

Her cildin rengine gore 

~e§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cUde fevkala
de tabit bir renk verir; tenl 
bozmaz; giizelle§tirir. 

VenUs 
KiRPiK 

Surmesi 
Asia yaytlmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb • 
lere ok gibi saplarur. 

VenUs 
~am 

KOLONYASI 
Cigerleri zaytf ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe -
rahhk verir. Ve gonliinii a-
~ar. Ada ~amlanmn Iatif ve 
s1hhi kokulan VENOS c;am 
kolonyasmda mevcuddur. 

Askert Fabrikalar 
ilinlar• 

Muhtelif maden yaglan ahnacak 
2 ton 16 No. maden yag 

10 » 17 ~ • 
15 :a> 18 :a> :a> 

12 » 19 :a> • 

3 ~ 32 :a> • 

3 :a> 40 ~ :a> 

3 :a> 45 :a> :a> 

5 :a> 46 :a> :a> 

6 » 38 , ~ 

Tah.min edilen bedeli 15340 lira olan 
yukanda miktar ve numaralar1 yaz1h 
9 kalem maden yag1 Askeri Fabrikalar 
Umum miidiirliigii merkez satmalma 
komisyonunda 20/7/938 ~ar~amba giinii 
saat 11 de kapah zarfla ihale edilecek • 
tir. f;jartname paras1z olarak komisyon· 
dan verilir• Taliblerin muvakkatrtami • 
nat olan 1150 lira 50 kuru~ havi teklif 
mektublarm1 mezkfuo giinde s"aat 10 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesaikle mezktir giin 
ve saatte komisyona miiracaatleri (4021) 

Dr. IHSAN SAMi 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatl, frengi nok-
t.d nazanndan Vasserman ve Kahn 
tt~amiilleri, kan kftreyvat1 sayllmas1 
Tifo ve lSitma hastahklan te§hlsi, 
idrar, balg$m, cerahat, kazurat ve 
su tahlilat1, iiltra mikroskopi. bu· 
susi al?llar istihzan. Kanda fire, 
~Pker, Klorilr, Kollesterin miktar
la.rmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Acele sat1hk arsalar 
Biiyiikdere Beyazpark kar~Ismda Ba

yan Eminenin yahsmm arsas1 bahc;e • 

lerile beraber par~a par~a acele satl· 

bkt1r. 

Develi Sulh Hukuk Mkimli~inden: 
Develinin Everek ibrahimaga mahal

lesinden M1s1rh oglu !brahim Oztiirk 
ile biraderi Saklb Oztiirk tarafmdan 
Mis1rlwglu Bekir aleyhine i:kame olu
nan bir bab hanenin izalei ~iiyuu hak· 
kmdaki muhakeme icras1 esnasmda. 
miiddeaaleyh Cenub1 Amerikada olup 
ikametgah1 me~hul bulundugundan ila
nen tebligat icrasma karar verilmi§ ol
makla muhakemenin muallak bulundu
gu 15/7/938 cum a giinu saat 8 de De · 
veli Sulh Hukuk mahkemesine gelmesi 
veya musaddak bir vekil gondermesi 
liirumu ilan olunur. (8828) 

8at1llk Dalyan 
Kefeli koyii dalyanmm yarlSl ehven 

fiatla satihktir. Sahibi Bayan Emineye 
mUracaat. 

Kadanlar i~in 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunu• Nadi 
U umf ne~rtyats tdare eden Y az1 If leN 

Mfldflrfl: nE't Miinil Ulgen 
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V • A 0 111r A HER Ti.iRLu YANIICLAR 
I .... ICAN ~iBANLARI HEME iLTiHABI 

Bu bir fenni hakikattir ki: 
Giresun Belediye ~eisligi~den :,. ~ ,. ~. ·r· ,,.,. I 

'"" Giresun Vilayet merkezinde yaptmlacak olan ATATURK abidesinin "KREM PERTEV 
miisabaka miiddeti jUri! heyeti karatile127 "eyMi:t: 938 tariihne kadar uzatll· ~ Cildi temizler, piiriizsii% ve 

gergin tutar. m1~tlr. htirak edecek san'atkarlarm mezkur tarilie kadar hazirlanmalan ve 
maketlerini Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiine teslim etmeleri ilan 
olunur. t ( 4198 ) 

Bu ak§am : FENERBAH<;EDE 
BELVU OT·ELiNDE 
MUNiR NUREDDiN'in 

----ilk Yaz Konseri 
•• 

Yiiksek Ogretmen Okulu Satmalma 

Buru~ukluklan giderir, tab~ 

giizelligi muhafaza eder. 

Dr. M. Osman Saka 
CJ:O~tlS VE DA.Hh.t HASTALIKLAR 

MOTERASSISI 

Her giin ogleden sonra J 

hastalarmt kabul eder 
Istanbul BeJediyesl kar§lSmda Slnan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 

Erzalun cinsi Qok: 
kilo 

Az 
kilo 

ilk teminat 
lira · k. 

Tahmin edilen fiat Tarih Giin Saat 

Ekmek 
Et dagllc; 
Et klVIrclk 
Et kuzu 
Et Slgll' 
Un 
Makarna 
~ehriye 
irmik 
Sadeyag 
Pirinc; 
Tuz 
Kuru fasulye 
Nohud 
Siyah mercimek 
K1rm1Z1 mercimek 
Barbunya fasulye 
Yumurta 
Seker 
Be:vaz peynir 
Ka~?ar peynir 
Zeytinyag 
Zevtin 
Sa bun 
C~tm f1st1k 
Ku~ iizlimil 
Cekird.eksiz iiziim 
Cevizlci 
Kuru kay111 
KQru erik 
Bademf~i 
Kuru incir 
Fmd1k i~i 

34 kalem 
Yas sebze 

18250 
4300 
2300 
2100 
1200 
1700 
850 
100 
250 

2700 
2600 
750 
700 
350 
100 
200 
500 

22000 
3700 
1200 
500 

1200 
350 

1200 
75 
50 

700 
275 
250 
250 
20 

100 
200 

21555 
29500 

6050 

15000 
3700 
1700 
1600 
900 

1600 
600 

75 
200 

2200 
2100 

; 600 
500 
200 
75 
125 
350 

19000 
3000 
850] 
250 

900 I 250 
900 

50 
30 

500 
200 
150 
150 
15 
75 

150 

kilo 
aded 

demet 

136 88 

343 35 

as 52 

203 00 

66 77 

28 88 
72 15 
61 05 

78 OB 

54 49 

Tuta c 
Lira K. 

1663 30 
923 50 
60 50 

2647 30 

K. S. 
10 
47 
50 
47 
35 
15 
23 
23 
16 

100 
24 
4 50 

15 
9 

14 
11 
12 
1 75 

26 
42 
62 
48 
30 
ao 

105 
22 
22 
45 
45 
35 
95 
20 
60 

illt teminat 
Lira K. 
124 75 

69 26 
4 54 

198 55 
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Yiiksek Ogretmen Okulunun 939 may1s nihayetine kadar ihtiyac1 olan ve yukanda nev'i ve miktan yazll1 yiye
cek miktan eksiltme §artnamelerine gore ayr1 ayn gosterilmi~tir. Bu yiyecegin hepsi aq1k eksiltme ile eksiltmesi ya. 
pdacag1 ve eksiltmenin hangi giin ve saatte yapdacai{I ve bunlara aid ilk teminat miktarlan da yanlarmda yazxlm1~
br. Eksiltme !stanbulda eski Diiyunu Umumiye binas1 iqinde Yiiksek Mektebler Muhasibligi binasmda toplanan Sa
tmalma Komisyonunda y;lpJlacakhr. Eksiltmeye gireceklerin 938 y1h Ticaret Od.asmdan ve vekaleten hareket eden· 
lerin Noterlikten alacaklan vesikalan gi:istermeleri mecburidir. 

!steklilerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlarm1 Yiiksek Mektebler Muhasibligi veznesine yabrmalan 
ve ~;~artnameyi gormek iizere Beyaz1tta Universite arkasmdaki Yiiksek Ogretmen Okulu DirektOrliigiine ba§vurmala-

n Han olunur. (3914) 
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kadar boyu ile ne de dogru soyluyor, istediglni 
ne de iyi biliyor, ve nastl da yuksek sesle ilan ediyor r 

Sutunun daima taze Kalmast icin, gtoatartntn bozulmamast 
lc;:in, ve sthhat ic;:inde buyuyup adam ol.mast icin ona bir 
FRIGIDAIRE laztmdtr. 

0 $1mdi bilmiyor ama. FRIGIDAIRE. annesi ic;:in de buyuk 
bir kofayltk ve ne$e menbat olacakttr. Onun sayesinde 
bircok uzuntulerden kurtulacak. ve her sahada, tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soguk $erbet, donourma . . 
ve saire ikram edecektir. 

8abas1 da ic;:kisine istedigi kadar buz kubleri katabilecektir. 

Hulssa BAY SEBEK SA YESiNDE butun a i le Sthhat ve 

ne$eye kavu$acakttr. 

) 

• 


