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Hatay Meclisi bugün açılıyor 

Müstakil Hatay en büyük ve 
en sevinçli gününü yaşıyor 

Bugün devlet reisi 
vekiller seçilecek 
Veni cumhuriye~e 

ana vatand an selam 
·· açıla-Hatay Millet Meclisi bugun . 

aslısı meclıse rc-
caktır Azalardan en y ;s • • yapı 

· · scçımı • islik eıdecek, sonra reıs 

1acaktır. k"" .. wüne 
k"" ük köyüne ve en uçug . 

Eıı ~ senelerdenberı 
ltadar, blitün Hatay •w• üne 

. .. ..k üzüntü içinde bekledıgı g 
buyu u bulunuyor. 
sevinçle kavuşm ş Türk 

'k b üzcl topraklar ve 
Artı , u g 1 kar.deşlerimiz 

k taşıynn Hatay ı 
anını • . . kendi ellerine al-

kendi idarelerını .. d d"r 
sevinci ve gururu ıçın e ı -

manın 

ler. . . 
.$ k" Türk ekseriyetı, seçım 

Hatay.:ıa 1 • dalı 
münasebetile bır a 

hazırlıkları ·ır mec 
dana çıkmış ve Hatay mı ı • 

mey • bus namzctliğinden 22 
lisinin 40 .nıe . . . 
ıi Türklerden gösterılmı~tir .. 

. . dil ünce ideal itıbanJe Hatay 
Fıkır.. t . olu takip edeceğine 

TUrkJerıle aynı Y s 6 S" 1) 
(Sonu a. u. 

-Başvekil dün akşaın 
Ankaraya gitti 

C. Bayar Halk Bankasmı açacak 

-Japonyada 
Tayfun 

Birçok vapurlar 
karaya oturdu 

Japonyanın ba. 
Tokyo, 1 (A~:) ;en tayfun bak· 

ZI aksamı?ı t\,~fıen malfımata göre 
kında pohsçe da 3 kiai ölmüş, 9 ki. 

f · esnasın !t 
15 bu acıa 6650 evi su basmış, 

şi ,·aralanmış, 
1 

750 aile a. 
• 'l" harap o muı;ı, 

'c tamamı ı,; 3 k .. rüyü dalgalar gö· 
, ıkla kalmış, ~~k bacası devril • 
tıirmüş ve beş fa rı a 

miştir. d e'k mutazar. 
Mahsulatın tayfun .an pkt d. 

ld w tahmin edıl:nc e ır. 
nrToo ır:.:"'ll ı (A.A·) - Saat f,20 de 

"::f"' f mer· 
Tokvtı ii1 ... • inden geçen tay 6un~1?.1 2)"1 

(Sonu Sa. u. 

H ayaarpapda karıılandığı sırada 

(Yazısı 6 mcı sayfada) 

Türl< gençleri 
kampda 

Ankara 1 (A.A.) - Türkkuşunun 

İnönü ve Etimesut tayyarecilik ka~p
larında. temmuz ortalarından 31 agus. 
tos akşamına kadar olan müddet zar
fında. 18672 uçuş yapılmıştır. 

Uçuş sayısında geçen on beş. güne 
nzaran olan 3961 eksik uçuş, yetışmek 
te olan gençlerin havada daha uzun 
müddet kalmağa muvaffak olmala. 
rmdan ileri gelmektedir. 

Bu müddet zarfında motörlü mek. 
tepte yalnız uçuşlarına devam etmek· 
te olan otuz dokuz gencin uçuş saat_ 
leri yekunu 1337 saate, uçuş sayıları 
da 7324 e yükselmiştir. 

Otuz dokuz mesai günUnde basa . 
rılmış olan bu 18672 uçu2ta Türk 
gençlerinin yiıksek ~ç~cul~k kabiliye~ 
leri sayesinde ('n kucuk bır Arıza da 
hi mmamrntır. 

imralıda 
Kalamış vapuru 
karaya oturdu 
Vekil ile refakafmdaki 

zevat sabaha karşı geldi 
Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu dün 

sabah refakatinde bazı saylavlar, adli.. 
ye müfettişleri ve müddeiumumi Hile. 
met Onat ve gazeteciler olduğu halde 
İmralı adasına gitmiştir. 

Vekil ve refakatindeki .zevat 8,20 de 
köprüden kalkan Kalamıı vapurilc yo. 
Ja çıkmışlardır. Vapur gÜz!l bir 11eyir. 
den sonra on bir buçuğa doğru lmra. 
1ı adasına varımı, iskeleye yanaımıı· 
tır. 

Velcille diğer zevatı tmralı cezaevi 
müdürü mensupları ve oradaki mah. 
kumlar karıılamışlardır. Aldada cczae • 
vinin müdüriyet kısmr, yatakhane, ye. 
mekhane, mahpusla:m kumaş doku. 
dukları tezgahlar, marangozhane, de • 
mirhane ve diğer yeni bina inpatı ge
zilmiı, 8f le yemeli yenilmlıtir. 

Yemekt en aortra hlahpuslar bir ge
çitreımi yapmıılardır. Rençber olanlar 
ellerinde çapaları. kürekleri, öküzleri, 
arabaları ile marangozlar, denizciler, 
kumaşçılar !ıususi alametleriJe cümhu. 
riyet marşını söyliyere'k gt>çmiılerdir. 

Saat üç buçuğa .doğru tekrar vapu. 
ra binilmiJ, Metebumunlda yeni lcuru. 
lan merkeze doğru yollanılmıştır. Va. 
pur saat beşe doğru sahili aığ sanan 
kaptan kendisine kılavuzluk yapan ce
zaevinin motörilnü açıklarda bekle 

(Sonu Sa. 6 Sü. SJ 

oa~adiye 
ıJeynelmlle vaziyetin 
ciddiyetini anlattı 

Paris. ı (A.A.) - Alınan malU
mata göre Başvekil Daladler, ordu 
cncilmcnlndekl izahatını ile kısma n· 
yırmıştır. llk kısımda başvekil bey. 
nelmllcl vaziyetten bahsederek ef
kt\rıumumlyeyl tclAşa vermek iste· 
ınemeklc beraber bu vaziyetin ciddi 
olduğunu söylemiştir. 

lkinci krsımrla Avrupanın sllAhla· 
rı nrasındn bir mukayese yapmış, 

Almanya, İtalya ve Macarlstanın ha
lihazırdaki mevcutları ile meknt 
harp kun-ctlerlni göstermiş, Fransa, 
lngııtcre, Amerika ve Çokoslovakya
ya karşı yapılacak muhtemel bir ta· 
nrruzda harekete geçecek kuvvetler 
hakkında tahminlerde bulunmuş
tur. 

CçUncli kısımda Baş\"ekil, sllAh i· 
malA.tı ve derpiş edilen programla
rın tatbikinde elde edilen neticeler 
baklanda da izahat vermiştir. Da. 
I:ı.llicr, 40 saatlik hafta kanununun 
yeni nhkAmı sayesinde lmalAtın ar
ta~sğını ..,.e malzemenin komşu mem 
lc'<etlcrlno yakın bir hadde çıkarıla
cnt;ını kaydetmiştir. 

l(cnılislnc sorulan bazı suallere ce
vap veren Başvekil, hava müdafaası 
sahasında tahakkuk ettirilen terak. 
klyatın ehemmiyetini tebarüz ettir
miştir. SIHl.hsız müdafaa hakkında 
ela hUtUn kıtaların gaz maske ler iyle 
mUrC'hhC'Z olduğunu, fakat sivil aha· 

( Sonu Sa. 6 Sü. S ) 

nen .nehri kcr nrmda Fransız 
nöbetçileri ••• 

Henlayn dün 
Berline gitti 

Hitlerle uzun müddet görüştü 
Bone, Alman elçisine Fransanın Çekoslo• 

vak meseleslndekl vaziyetini an lattı 
' Berlin, 1 (A.A.) - Halihazırda bir 

·cvill Henderson • Bitler mülakatı 1 
derpi§ edilmemektedir. Yakında Von 
Ribbentrop ile Henderson arasında bir 
mUlakat yapılacağı söylenmektedir. 

de kullanilmakta olan son moda gu 
maskeleri bulunan bi.r sandık gönde. 
rilmi§tir. • 

Prag, ı (A.A.) - Beneş, bu gUn 
Frans1z elçisini kabul etmi§tir. Ya.. 
nn Alman Südet Partisi heyetini ka· 
bul edecektir. 

Prag, l (~.A.) -1ngilterenin Prag 
elçiaJ, Heııderson ile JÖ!'Ülmek ve ken 
eli.,._ vasiyet hekkında maUbnat Yel"' 

mek Ur.ere pek yakında Berline hare.. 
ket edecektir. 

Prag, 1 (A.A.) - Runciman heye. 
tine dün Londradan içinde İngiltere· 

Prag, 1 (A.A .) - Lord Runciman 
saat 10,30 da Bencşi ziyaret etmiştir. 

SUDETLERlN TEBLlCt 
Prag, 1 (A.A.) - Alman Südet 

(Sonu: Sa. 6, Sü. 5) 

Geçen ay Filistinde 260 kişi 
öldürülmüş 

Bir istasyonun yakılması Uzer1ne Mısır, 
f~llllstlo hududuna asker gönderdi 

Kudüs, 1 (A.A.) - Ağustos ayında 
bütün Filıstinde maktul düşen ve ya.. 
hut almış olduğu yaraların tesirile 
ölen kimselerin adedi 260 dır. Bunlar. 
dan 19 u İngiliz, 193 ü Arap, 48 i Ya
hudidir. 

KudUs, l (A.A.) - Telhişçiler dün 
öğleden sonra üç ki§iyi öldürmüşler. 
dir. Bu suretle bir gün içinde öldürü. 
lcnlcrın sayısı besi bulmuştur. Polis, 
bazı kimse!eri tevkif etmiştir. 

Kahire, 1 (A.A.) - İkinci derecede 
bir istasyonun asiler tarafından yakıl 
ması üzerine, Mısır hükumeti, Filistin 
hududuna asker sevkini kararlaştır • 
mıştır. Mısır - Filistin hududu, §im. 
diye kadar hiç bir zaman asker vası. 
tasile muhafaza edilmemişti. 

Tetlıişçilcrle mücadelctje gi~ bir 

Yahııai k,zı 

Yabancı Yahudileri 
ilalya da çıkarıyor 

Yüksek 1rk komisyonu kuruldu 
Çahşan kadınlar da erkeklerin yDzde 

onunu hiçbir zaman MP~mlyecek 
Roma, 1 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Bu sabah Mussolininin riyasetinde 
toplanan nazırlar meclisi, ezcümle §U 

kararları almııstır: 
1 Kanunusani 1919 tarihinden son· 

ra ltaıyada, Libyada ve Ege müstem. 
lekelerinde ikamete ba§byan Yahudi 
ırkına· mensup yabancıların vaziyetle. 
l'i aşağıdaki tarzda tesbit olunmuş • 
tw-: 

Bu kararnamenin nc§ri tarihinden 
itibaren yabancı Yahudilerin İtalya • 
da, Libyada ve Ege mUstemlekelerin· 
de ikamet etmek Ur.ere yerleımeleri 

memnudur. Bu kararnameye göre. 
ba.,ka bir dine salik dahi olsa her I· 
kisi de Yahudi ana ve babadan do. 
gan kimse. Yahudidir. 1 kanunusani 
1919 tarihinden sonra İtalyan tabii • 
_xetine kabtJ edilmiş olan yabancı Ya· 

(SOtlU Sa. 6 Bil 
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Kadınları teshir eden 
komiteci voyvoda 

Bir müddet memleketimizde oturduktan 
sonra Lehistana giden Mihailof 

Ka<dJonDaıra emnır vermuş ve lbDır çek rakD~Deraını ~D<dllüırtmlYış'll:\Yıır 

lşaretler: .................... 
~t~şe meıraıkı 

Yazan. Sudrl Ertem 
Eskiden Selatin meyhane derlerdi. 

Yeni tabiri ile büyük gazinolar, res. 
t:>r3nlar içkili lokantalar bazı günler 
m~.stesna hemen sükun için.dedirler. 
Büyük gazinolarda, lokantalarda göze 
çarpan korkunç boşluk, plajlara, bah
çelere de bütün azamet ve haybetile 
yaslanmıştır. 

öğle gü~şi altında Fatih, Sultan
ahmet, Gülhane parkları bir hazan 
uykusu kestirmektedir. 

Parlak ıderili akasyalann, tepeleri 
gölgeyi, dipleri güneşi tanımayan çı

narların dallan arasında bir mucizeye 
benzeyen serin rüzgarlar, nefti bir se
rinlik kendi kendine akan ve bir çöl. 
de kaybolan sular gibi lnsanlardan u
zal.tır. 

Saatlerin •durur gibi olduğu, ve ha. 
yatın bir tutam güneş ışığı ve erimiş 
bakır levhalar halini aldığt anlarda 
insanları büyük ağaçlann gölgec::iooe 
değil, fakat mahalle aralannın bodur 
ağaçların, gece safası yapraklarının v~ 
dallarının gölgesine sığınmış görür
sünüz. Küçücük fidanlar insanlara bu.. 
rada birer ''sekenya,, gibi görünüyor. 

Bir Gecesafasmın yaprakları bir çı
narın sahavcti ve azameti ile gözleri 
kaplıyor. 

Küçük kahveler; kilçük bahçeler, 
parklara karşı güneşin erimi§ bakır 

ve kur_şun halini aldığı anda bile mu. 
zeffer oluyor. 

Plaj, yerini bir yahmn bakayasma 
her zaman terkedebilir. 

Büyük restoran bir koltuk meyha
nesine daima esirdir. 

"' . "' 
Sıcak günlerin ve gecelerin man. 

zarası budur. Vakıa bu levha mantıki 
değildir, Akhselim insanların serinli -

ğe, konfora bütün süratlerile atılma -
tarını ister. 

Hislerimiz, arzulanmxz, deruni kı. 

m·ldayışlarmuz bizi mantıktan uzak. 

laştmyor. Biz, büyükten, muazzam 
olandan, korkuyoruz. Boşluğun aza

metinden birer köşeye sinmek istiyo -
ruz. 

Yalımn yıkılmış bir kö§csi bizi 
plajın bo§luğundan kurtarıyor. 

Meyhane, büyük gazinonun boşlu -
ğu önünde insam dehşetten muhafaza 
eden bir siperdir. 

Kö§e, boşluğun azametine karşı 
tek barikadımızdır. 

Sa:lri Ertem 

T oprakkalede bir cinayet 
Adana - Toprakkale önünde bir ci. 

nayet olmuş, bir adam atxlan kurşun • 
larla öldürülmüştür. 

Ha:iise etrafında aldığım maluma -
ta göre, Ceyharun Mustafabeyli kö. 
yünden Ali oğlu Velinin çalınan hay. 
vanlanmn izini tal:ip için bir jandar • 
ma onb.ışısı ile bir er ve iki izci gece 
Osmaniyeden yola çıkmışlardı. Araş _ 
tırmaya Topr::ıkkale civarına kadar .de. 
vam edilmişti. 

Toprakkalcye yaklaşıldığx sırada 

hüviyeti meçhul iki şa1us kale içerisin 
den jandarmalar üzerine ateş cıdiyor -

lar. Atılan kurşunlar izcilerden Deli 
Mcstanın karde~ini öldürdüğü gibi, 
jandarma Kazım da badağından yara
lanıyor. 

Vaktin gece olması sebebile hüvi -
yetleri tesbit edilemiyen bu meçhul 
şahıslar karanlıktan istifade e:ierek 

izlerini kaybetmiye muvaffak oluyor • 
lar. Kati11erin yakalanmaları için şid -
detti takibata geçilmiş olup, birçok 
ıeçit yerleri de tutulmuştur. 

Hariçten gönüllü 
1 gelmeseymiş 

ı ispanya harbi 1936 

EsKı Makedonya komiteci:e: inin re. 
isi Mihailofun uzun milddettenberi 1 

memleketimizde bulunduktan sonra, 
Bulgaristanla Balkan antantı devlet· 
leri arasındaki son anlaı;:ma üzerine, 
Türkiycden çıkarıldığını bazı Avrupa 
gaz6tcleri haber vermişlerdi. Fransız.. 
ca gazetelerden Pari Suar da bu müna 
sebetle Mihailof hakkında bir yazı 
neşretmiştir. 

Vaktile Balkanlarda bir çok karışık 
hklara sebep olmus olan komiteciler 
şefi hakkındaki yazının bir hulasasını 
alıyoruz: 

Makedonya komiteciler teşkil~tı, 

ORIM, 1898 senesi martında ortaya 
çıkmıştır. Teşkilatın maksadi Make
donyaya. istiklal kazandırmaktı. Ko.. 
miteciler gittikçe kuvvetlenerek dev. 
let içinde ikinci bir devlet teşkil etti
ler. Orduları vardı. Polisleri vardı, 

mahkemeleri, hatta maliye nazırları 

bile vardı. 

Umumi harpte Türklere karşı çar. 
pışmış olan komiteciler Balkanlarda 
öyle karışıklık çıkaran bir kuvvet ha. 
line geldiler ki, az sonra, onların te· 
§ekkülüne yardım etmiş olan hüku • 
metler bile komitecilerin nüfuzunu kır 

mağa çalıştılar. Çünkü komiteciler 
Balkanlarda tam mfınasile haydutluk 
ve eııkıyalığa başlamıı;ılardı. Hatta 
bazan yabancı devletlerin tahriklerine 
alet oluyorlardı. 

Umumi harpten sonra Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanya ayrı ayrı ko. 

mitecilere karşı mücadele açtılar ve 
teşkilat yer yer dağıldı \'e kahraman
ları birer birer kayboldu. 

Komitecilerin ~i Todor Aleksan. 
drof 1924 de öldü. O zaman komiteci 

reisi olarak Vançe Mihailof ortaya çık 
tı. 

Mihailof komiteciler teşkilatına 18 
yaşında girmişti. Fakat tahsiline de. 

vam etmiş ve Sofya hukuk fakUltesi· 
ni bitinni§ti. 

1920 de kendini tamamile tethişçi 
harekete veren Mibailof, Aleksandıo. 

fun adamları ile daha sıkı temasa ge. 
çiyor ve komitecilerin §afi öldükten 
sonra onun yerini alıyor. Bundan son 
ra kamitecilerin hadiseleri daha kanlı 
bir şekil alıyor. 

Mihailofun parmağı olan cinayetler 
iki bin kadar tahmin edilmektedir. 
Bilvasıta sebep olduğu cinayetler ise 
üç binden fazladır. 

Komitecilerin Balk4:.nlardaki faali· 
yetleriııe kadınların da karıştığı gCL 
rülmUştür. Bir çok kadınlar komite. 
cilerin hizmetinde çalışmış ve cina • 
yet işlemişlerdir. 

Bunların arasında bilhassa Katari. 
na Konstantinof isminde bir genç kız 
vardı ki, son derece güzeldi. Hastaba. 

lacı olan bu kıza bir gün TroT.anof is
minde bir yaralı getiriyorlar. KatarL 
na bunun Mihallofun rakibi olduğunu 

ve Mihailof çetelerine karşı çarpışır. 
ken yaralandığını öğrenince hemen 
gidip çete reisine haber veriyor. Çün· 

da bitecekmiş ••• 
Paris, 1 "Hususi" - Havas ajansının Burgos'da

ki muhabirine beyanatta bulunan General Franko a
demi müdahale komitesi ve göı.üllüler meselesi hak
kında şun lan söylemiştir: 

"Ademi müdahale komitesinin birçok azası, Kı
zılların ordusunda çarpışan ecnebilerin yüzde ellisi
nin projeye dahil edilmemiş olduğunu göz önünde 
bulundurmayorlar. 

"Diğer taraftan, komite, Avrupada sulhu koru
mak için, İspanyadan yalnız Avrupa milletlerinden 
olan gönüliülerin çekilmesine karar verdi. Halbuki A
merikan gazetelerinin son verdikleri rakamlara göre, 
Amerikadan ispanyaya gönderilen askerlerin adedi 
12 binden fazladır. Askerlerimizin topladığı esir ve 
ölülerin de yüzde ellisinin Avrupalı olmadığını görü
yoruz." 

General Franko beyanatında tunları da ilave et
miştir: 

"Hariçten gönüllü gelmeseydi harp 1936 Teşrini
sanisinde bitecekti. Çünkü o tarihte Kızıllann ordusu 
Madrit kapılannC:a mağlup edilmişti." 

kil Mihailof, bilhassa kadııllar üzerin. 
de büyUk bir nüfuz sahibidir. 

Mihailof: 
- Bu adamın bir gün ortadan kalk. 

ması lazımdır. diyor .. 
Bunun üurine hastabakıcı kız he

men hastaneye geliyor ve yaralı uyur 
ken, ensesine Uç kurşun sıkarak öldü. 
rüyor. 

l{atarinayı tevkif ediyorlar. Kız su. 
çunu söyliiyor ve: 

- Komiteciler teşkilatının emri ile 
hareket ettim, diyor. İsterseniz beni 
öldürün ... 

Katarina Konstantinof, muhakeme· 
si sırasında avukatına au itirafta bu. 
lunmuştur: 

lngilizleı e ızöre; 

Haf ta tatili 
Ancire Moruvadan: 
!ngilterede hafta tatilini geçirmek 

için gidilen sayf iycler ve istirahat 
yerlerindeki hayat ba:;ıka memleket. 
lerde benzeri bulunamaz bir şeydir. 

Hafta tatili günlerde İngilizlere mi· 
safirliğe gitmek suretilcdir ki, ancak 
onların kendilerine mahsus olan yaşa. 
yışlarını anlamak mümkün olabilir. 

İngilizlerin haf ta tatilini geçirdik. 
leri güul evler harici alemlerin adeta 
tecerrüt etmiş vaziyette bulunan bil· 
yilk parkları ile bir vilayeti andıran 
malikfıneler, artık yavaş yavaş tarihe 
karışıyor. Fakat İngiltere deyince an. 
!aşılan şey budur, ve İngiltere bu ha. 
yat için yapılmıştır. 

İngilizlere hafla tatili için gidile· 
cek misafirliğe cumartesi günü öğle. 
den sonra çay zamanında varılır. Bun. 
dan ev\'el gitmek doğru değildir. E
ğer hafta tatillerinde istirahat za.. 
manlarındıın istifade edilmiyecek o. 
!ursa çok ağır ve zahmetli bir hayat 
içerisine girilmiş olur. 

Her şeyden evvel misafir olan kim· 
se sabahları kahvaltı için yemek sa. 
lonuna inmiyeceğini söylemelidir. Gü. 
nün muayyen bir saatinde kiltUpha· 
nede kendi haline kalınabilir. Bu gi. 
bi ahvalde İngilizler misafirlerini ken 
di hallerine serbest bırakırlar. Bu gi
bi ziyaretlerde hissedilecek 7.evk sa. 
mimiyette tabiilikten doğar. 

r; 

- Mihailof un bakışlarında öyle tes 
bir edici bir kuvvet var ki, mukave • 
met etmek imkansız. .. 

.Mihailofun kadınlar üurindeki te· 
sirine misal olarak diğer bir vaka an. 
tatıyorlar: 

Bulgar zabitlerinden birinin Mariya 
ismindeki karısı Mihailofla tanışıyor 
ve çete reisi onu bir adamı öldürmeğe 
gönderi} or. Mariya, o zamana kadnr 
sakin ve mesut bir hayat yaşadığı e. 
vini terkediyor ve Yugoslavyaya gi· 
derek, orada Mihailofun düşmanların. 
dan birini öldürllyor. Mariya bu ha. 
diseden sonra kendisi de ölmüştür. 

1934 te Bulgar hükfımeti Mihailo· 
f un hareketlerine muhakkak surette 
bir nihayet vermeyi kararlaştırmış ve 

komiteci reisine karşı şiddetli bir mü 
cadele açmıştır. Nihayet ele geçeceğL 
ni anlayan Mihailof, memleketten ka. 
çıyor. 

Bu gün Lehistana gitmektedir. Fa
kat Makedonyada bir çok kimse onun 

bir gün daha kuvvetli olarak tekrar 
memleketine geleceğini ummaktadır. 
lar. 

Kan davası yiizünden 
cinayet 

Çatalcanın Çerkes köyünde, Lütfi 
isminde birisini kan davası yüzünden 

evvela tüfekle vurup yere düşürdük. 
ten sonra bıçaklayarak öldürmekten 

suçlu Muradın muhakemesine, dün a. 
ğır cezada ba§lanmıştır. 

Dünkü celsede, ilk tahkikat karar • 
namesi okunmuş, bunu müteakip suç • 
lunun sorgusuna başlanmıştır. 

Murat, mahkemede Lütfiyi tanıdı • 

ğım, fakat kendisini öldürmediğini tek 

rar iddia etmiştir. 

Duruşma şahitlerin celbi için talik 
edilmiştir. 

-o--
BiR .~ VNA BATTI 

Cemal Kaptanın Şile limanına ka -
yıth yelkenlisi evvelki gece Harem a
çıklarından geçerl:en Ras!min mavna. 
sına çarparak batırmış, Ahmet, Fah • 
ri, Mehmet ismindeki üç tayfa ile Ra. 
sim denize dü~müşlerse de kurtarıl

mışlardır. 
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Bugünkü 
Hudl eler, şahı lnr. yerler hakkında 

FAYDALI BiLGiLER 

Tayyareci Lindberg 

B. UG ÜN Rusyada bulunan, son· 
ra da Romanyaya geçecek ve 

be lki memleketimize gelecek o. 
Jan Amerikalı meşhur tayyareci 
Çaı·ıs Ogustus Llndbarg ilk defa At· 
lA.s denlzınl gecmekle şöhret almış. 
tı. 

Bundan tam on bir sene önce, ya
ni 1927 senesinde, Lindberg, tek ba· 

'' şına olarak Ne\·yorktan hareketle 
Parla istikametlnce yol aldı. O za
manın en mUhim uçuşunu teşkil e. 
den bu seyahatle bUtUn dUnya meş
gul oluyordu. 

Llndberg, seyahatini muvaffakı· 

yetle başardı. l'levyorktan Parise, 
otuz yç buculc saatte geldi. Bunun 
Uzerlne bUtUn dtinyaca meşhur olan 
Llndbergfn hayatı, dalma her safha
da birinci derecede btr alrı.ka uyan
.dırmıştır. 

Son seneler Iclnde Llndbergln ı:o· 

cuğunu, bir hırsız çetesi çalarak öl· 
dürmilştil. Bu bctbaht vestıe ile Lind. 
berg bir kere daha dünya mikyasın
da berkesin dtişilndtiğil adam ol· 
du. Lindbergln çocuğunun katlll bu· 
ıunup elektrik sandalyasında idam 
edildikten sonra Llngberg artık 

Amerikada yaşayamaz olmuştur. Ka 
rısmı alarak lnglltereye geldtler. 

Amerikalı tayyareci bundan son
ra, tıbbi tetkiklerle meşgul olmağa, 
btıhassa kalp üzerinde araştırmalar 
yapmağa, sun'I kalp vücuda getir. 
mek gibi thtlsaslarla uğraşmağa 

başladı. 

Bununla beraber, tayyareclllk sa· 
hasındakl faaliyetini bırakmış de· 
ğlld\r. Daha ziyade teknik işlerle 

uğraşmakla beraber, beynelmilel ha 
vacılık muhitinin en yUksek şahsiyet
lerinden birini teşkil etmektedir. 
Rusyaya seyahati, önce gazeteler. 
den habersiz vaklolmuş ve hemen 
hemen hiç blr klmse reslmluiol.,1'!.k 
mağa muvaffak olamadığı gibi ken· 
dileriyle de konuşamamrştır. 

Llndbergln ve karısının bundan 
sonra Amerlkaya bir daha dönmeyip 
Fransanın cenubunda yerleşecekle
ri söylenmektedir. 

Lindberg şimdi 36 yaşında bulu. 
nuyor. 

"' .. 
Andre Moruva 

D UNDEN itibaren tefrikasına 

başladığımız "DuşUncclerl o
kuyan makine", eskilerin "Dört ba-
şı mamur" tabir ettikleri bir eser 
haline geliyor. Zira, evvelA. Andre 
Moruva gibi Fransanın en tanınmış 
bir muharriri tarafından yazılmış 

bulunuyor. Sonra lisanımıza, Hak. 
kı Silba Gezgin glbl, memleketimi· 
zin en ittlhar edeceği bir k,alem eh
li tarafından tercüme edllmektedir. 

Andre Herzog Moruva, 1885 tart. 

hinde doğmuştur. Gazetemizde tctrl· 
ka edilene benzer muhtelit roman· 
ları olduğu gibi, bilhassa lngtltere 
tarihine, içtimaı hayatına ve edebt 
şahsiyetlerine dair birçok değerli e. 
tUdler neşretmiştir. Yazıları, Fran· 
sada olduğu kadar, lnglltere ve A· 
merikada da şöhret bulmuştur. 

Tetklklerlnln bir çoğunu, çok iyi 
blldlğl lngillz Usanlyle yazılmış 

membalardan yapar. 
Ayni derecede bir konferansçıdır. 

Fransızca "Konferanslya" mecmua
sının organize ettiği llmt ve artistik 
konferansların en sevilen şahsiyetle· 
rl arasındadır. 

"Düşünceleri okuyan makine" çok 
şayanı dikkat: hlcvlmlz bir eseri· 
dlr. Şu dakikada yeni blr kitap yaz
makla daha meşguldilr. Yakında in. 
tışar edecek olan bu kitabı da, bir 
vakitler Fransanın Londrada sefir· 
llğtnl yapmış ole.o bUyük Fransız 

muharriri Şatobrlyan'ın hayatına 

dairdir. 

B 

• • • 
Sidney H~rler 

UGON 17 net tefrlkamızı sun· 
duğumuz "Tehlike'' isimli 

romanla, okuyucularımıza "Dima
ğın tozunu almak" vazifesini gören 
zabıta romanlarının yeni bir üstadı· 
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GörüP 
Duşondokce . AKISL-E~i 
Takvim yaprağı ve 
yaşayan gerçek! 

Hikmet Münir, dünkü fıkrasında 
eylül ayile yazın birbirile hiç uyuta -
madıklarını yazıyordu. Takvimlere gö. 
re öyledir. Birinin başladığı yerde öte
kinin barınabilmesine imkan kalmaz. 
Ama, unutmayalım, ki en genç takvi. 
rnin hiç değilse beş on asırlık ömrü 
var. Binlerce yıl evvelki dünya, aema, 
hülasa kainat ile şimdiki (Acun) ka
inat, acaba ayni !CYler midir? Hayat
ta, değil canlı maddelerin hatta taş -
!arın, mcıdenlerin bile daimi bir değiŞ
me içimle kaynayıp durduğunu. söyl~
c'liicler.ne bJkılırsa, arada genış bır 
fark 1<abul etmek yanlış olmaz sanı. 

rım. 

Sonra, biz istersek değişmelere, 
daimi tekamüle inanmayalım. Tak -
vimlcre b:at ederek, bir karakaplı ki
up mümininin tevekkülile el bağ· 
!ayır boyun bükelim. Fakat h~yatı~ 
'.kendisi duruyor mu ya? .. Biz, ıst-edı. 
ğimiz kadar: 

-- Evlül geldi, yaz gitti! 
Diyelim. Bu hükmün, şu tcpemızı 

kavnatan vücudumuza görünmez a
le\:İer gibi sarılan korkunç sıcağa kar· 
şı kalkanr, faydası ne?.. . .. 

Yazı!1 bittiğini söylediğimız gun
ler:le, srcaklık derecesi, ba yıl hiç gör
medi"iıniz bir dereceyi buldu. Kubbe
lerde~ ~ı:rşunlar eriyor, asfaltlar vıcık 
vıcık, deniz bir çamaşır kazanı kadar 

sıcak. 
Elmse vücut işkencesi, yürümek 

bir zuliim, nefes almak bile bir n~vi 
hr:a hamallığı, hani ya yaz geçmış
ti. So:ıbz.har başiaIJlı~tr. Eylül hazre.t
Jeri, takvim yaprağında yeni bir devır 
açmıştı. 
Yazın en civcivli, en berbat, en da. 

1 az günlerindeyiz. Takvimlere 
yanım .... 
cle_:il, yaşayan gerçeğe bakın. Çunku 

on:.H'fla Jıka'l"~ karşıyayız. 
S.GEZGtN 

Kültürde tayinler 
Trabzon lisesi direktörü ve riyazi ~ 

ye öğretmeni O. Faruk Haydarpaşa lı 
. ..- tmenlı"ği~ Kabata• sesi riyanye ogre . • . s 

1. • . aziye ög-retmenı Şerıf Anka -
ısesı rıy . . . . 

ra erkek lisesine, Gazıantep lrsesı dı -
rektörü tmamettin erkek öğretme~ 0 

-

kulu direktörlüğüne, Ankara kız Jıse -
si felsefe öğretmeni iffet Erenk~y kı.z 
lisesi felsefe öğretmenliğine tayın edıl 
mişlerdir. 

MECCANI LEYLİ tMTtHANI 
Kültür Bakanlığının açtığı parasız 

yatılı talebe imtihanına dün başlan. 
mrştır. İmtihan iki gün daha sürecek. 

tir. 
Ecnebi ve ekalliyet kitapları 

Kültür Bakanlığı ecnebi ve eka11i -
yet okullarının kitap işleri üzerinde 
incelemeler yapmaktadır. 

Bundan başka bu okullarda okutu -
lan resmi ilkokul tarih, coğrafya, yurt 
bilgisi kitapları üzerin.de de genişletil. 
me y:ıpılacaktır. 

Bu suretle her hangi bir mevzu ve. 
ya bahiste yapılacak geni~leme ile li • 
san noktasından daha zayıf olan bu 
kanlığında toplanacak bir heyet hazır 
meleri kabil olacaktır. 

Genişletme ameliyesini Kültür Ba -
kanlığında toplanadak bir heyet .hazır 
layarak talim \erbiyeye verecektır. 

nı dnba tanıtmış olduk. 
SidncY Jiorler, dnba önce roman!. 

nı tcfrll<n ettiğimiz Edgar Yallas öl· 

dükten sonra. onun yerini tutmııı:· 

tnr. 
Yazı ,·azmağı, müstakbel roman· 

cılığın ~11 ı~·I mf'lctcbi olan "Flcct 
Stre·~t" cif', yani "Londrnnın Babıf. 
lisi" n'lc ilğrenmiştlr. Gazeteci idi. 
Ga~·~tecllil\ yazı öğretmek hususun· 
da iyi lılr ynrdımrı ise de fnkir bir 
'asıtndıı. onun için Sidn<'Y Horler, 
gaıl'tec·'llğl bıralrnrak. fngilterede 
daha Nk pnra getiren romancılık 
sahasına g-eçmlş ,.e bugUnedek elli 

Geçit yerindeki ı-"""uı"'":-111-
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kaza !Bıe nolda : 
Barındırma 

odaları 
Modalar yüzünden 

eskiyen sözler 

I>Unkil mubakemede 
şahitler dinlendi 

tki gün evvel, Köprü üstünden geç. 
mektc olan foför Tevfiğin idAresinde· 
ki 1756 numaralı otomobil, Froso is. 
mindeki 60 yaşlarında ihtiyar bir ka. 
dma çarparak ağır surette yaralamış, 
Sen Jorj hastanesine yatırılan kadın, 

orada ölmüştü. 
Hadise etrafındaki tahkikat, meş-

hut suçlar kanunu çerçvesi dahilinde 
yapılmış, ~ofCr Tevfik tedbirsizlik, 
dikkatsizlık ve nizamata muğayir ha.. 
rekettcn dolayı ölüme sebebiyet ver. 
mek suçu ile dördüncü asliye ceza. 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

Kazada ö:en kadının kızı Zoiçe ve 
şoför hadisenin nasıl cereyan ettiğini 
anlattıktan sonra hadiseyi gören Gar
bis tc şahit olarak şunları söyledi: 

- Köprü Ustündeki çivili yerin baş 
tarafında duruyordum. İhtiyar kadın, 
bunların arasından geçiyordu ve aşa.. 
ğıdan gelen otomobili görmemişti. Kı. 
zı benim yanımda duruyordu. Araba· 
nın geldiğini görünce, "Mama, Mama,. 
diye bağırmağa başladı. Fakat iş işten 
geçmişti. Otomobil bütün hızı ile ih. 
tiyar kadına <;arptı. Bir müddet teker 
!ekler altında sürükledi. Otomobilin 
gelirken korna çaldığını duymadım. 

Kaza yerinde keşif yapan fen me. 
murunun söyledikleri de, hulasa ola
rak §Udur: 

- Kaza sırasında otomobilin ne ka. 
dar süratle gittiğini tahmin etmek 
mümkün değildir. Vaka yerinde yap. 
tığım iki tecrübe bana şu kanaati ver· 
di: 

Şoför 15 - 18 metre süratle gidL 
yordu. Otomobil bu süratte iken fren 
yapılırsa 2,5 metrede durabilir. Kaza. 
da. kimin mesul olduğunu tayin ede • 
mem. Arabanın fren ve makine krıım.. 
Jarı sağlamdır. 

Fen rr.emurunlan sonra, muhakeme 
evrakın tetkiki için talik edilmiştir. 

Pazarlıksız satış 
Sümer Bank umum müdürlüğünden 

.dün bütün YerJimallar pazarlarına ve 
bu arada Istanbul Yerlimallar pazarına 

bir tamim yapılmış, 1 eylüHen itiba
ren pazarlıksız sat ş kanununun tatbi
katına başlanması bildirilmiştir. 

YerJimallar pazarları, bu iş için da
ha eV'Velden hazırlıklı olduğundan dün 
bütün mallarm üzerine malın fiyat ve 
kalitesini gösterir etiketler koyarak 
satıta başlam•şlardır. 

Bundan başka Yerlimallar Pazarı 

piyasada otomatik bir şekil:ie her cins 
emtiayı standadize de etmiş bulun _ 
maktadır. 

Bundan başka pazar bütün malların 
maktu fiyatlarını gösterir kataloklar 
hazırlatarak memleketin her tarafına 

gönderecek, oradan siparişte buluna _ 
caklara buradan mal göndermek imka. 
nı temin edilecektir. 

-0-

ACAÇT AN DO ŞEN iHTiYAR 

Karagümrükte Sultan mahallesinde 
oturan 56 yaşında Ahmet, dün incir 

ağac·ndan düşmüş, 

lan:nış. hastaneye 
müştür. 

ağır surette yara. 
götürülürken öl-

Şehir ve ev 
temizliği 

Bir okuyucumuz gönderdiği bir 
mektupta şehri temizlemek vazifesi 
kendilerine bıra1ı:ılmış olan çöpçülerin 
bu vazifeyi intizamla, toz toprak kal -
dırmadan ve herkesi rahatsız etmiye -
rek ne vakit yapacaklarını soruyor; 
belediyenin nazarı dikkatini cclbet
mekliğimizi istiyor!. 

Okuyucumuzun acaba hakkı var 
mı?. 

Şüphesiz 'ki sabahları her hangi bir 
caddeden geçerken gerek ev, apartı -
man; gerekse dükkanların önünü sü • 
pürmekle meşgul kimselerin kaldır

dıkları tozu görmemiş ve yutmamış -
sa. belediyeden .de bu şekilde temizlik 
yapılması için memurlarına emir ver
mesini isteyecektir. 

Fakat bizzat kendimiz r.e hizmetçi. 
]erimize ne de bir dükkan sahibi isek 
çırağımıza kulağından tutup lda mer -
diven ve sokağın nasıl süpürüleceğini 
gösteriyor muyuz? Öyle zannediyoruz 
ki biz bunu yaptığımız !dakika şe. 
bir.deki pislik ve toz kaldırmadan sü -
pürme meselesi kendi 'kendine halledi. 
lecek; ve beleıdiyenin memurları da 
bizden örnek alacaktır. 

Ama, bunun böyle olmasına daha 
bir hayli yıl var galiba .. Çünkü sokak 
kapılarımızın önünü değil, evimizin i
çini bile, hala, süpürgeyi gelişigüzel 

sallayarak bütün mikropları yuta yu. 
ta temizlemeğe kalktıktan sonra ... 
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italya ile ticaret 
anlaşması 

Anknrada başlamak 
Uzere 

İtalya ile aramızda yapılacak yeni 
bir ticaret anlaşması için bugünlerde 
Ankara.da müzakerelere başlanacak • 
tır. 

İktısat Vekaletinin bu müzakerele_ 
re mevzu olmak 'Üzere rstanbul 
Türkofis tdirektörlüğiinden istemiş ol
duğu rapor, hazırlanarak Ankaraya 
gönderilmi~tir. 

Ofis raporu hazırlarken İstanbul pi
yasasında ileri gelen ihracat tüccar
larımızı da davet ederek kendilerinin 
mütalea ve dileklerini almış olduğun
dan raporun müzakereye i;·i bir esas 
teşkil edeceği umulmaktadır. 

İtalya ile geçen yıl 18 ay müddetle 
bir ticaret anla~ması imzalanmıştı. Bu 
anlaşma müddeti bundan iki ay evvel 
iki taraf da feshine dair hiçbir müra _ 
caat yapma.d ğından kcndiliğinı:len bir 
yıl daha uzamış bulunmakta idi. 

Italyada halen 3,5 milyona yakla _ 
şan bir bloke paramız bulunmaktadır. 
Yeni anlaşma yapılırken bu paranın 
memlelcetc getiri!ı:ıesi için icap eden 
tedbirler alınması üzerinde görüşüle • 
cektir. 

---0---
506 LiRAYI ÇALAN SABIKALI 
Sabıkalılar.:ian Arnavut Mustafa bir 

kaç gün evvel Sarıyerde Yusuf ismin 
de bir tüccann 506 lirasını dolandır _ 
nı!ştır. Mustafa dün yakalanmış, pa _ 
raların bir kısmı geri alınmı§tır. 

işçi ~ocuk tarının bu· 
lundukları semtlere 

toplanıyor 
tık okullarda okuyan ve anne, ba. 

baları fabrika gibi müesseselerde ça
lışan çocuklar Kültür Direktörlüğü • 
nün barındırma odaları kurduğunu 
yazmıştık. 

Geçen yıldan itibaren tatbik edil • 
meğe başlanan bu teşkilata bu yıl da
ha geniş bir mikyasta devam edecek_ 
tir. 
İstanbulun en çok işçi çocuğunun 

bulunduğu semtlerde 10 oda, üç te.ş. 

rinievvclden itibaren faaliyete geçe
çecektir. Bu odalar Fatih, Üsküdar, E· 
yüp. Kasımpaşa gibi muhitlerde ola. 
caktır. 

Okul idareleri sabah saat 8 den bu 
gibi çocukları velilerinden teslim ala. 
rak ders zamanına kadar nöbetçi öğ
retmenlerin nezareti altında çahştırı. 
lacak ve muhtelif oyunlar oynatda • 
caktır. 

Ders bittikten sonra yine saat 15,30 
dan akşam fabrika tatili olan 18,30 
veya 19 a kadar yine bu talebeler öğ· 
retmenlcr nezareti altında okulda ka.. 
!arak meşgul edileceklerdir. 
Barındırma odalarının kadroları 

geniş olacak ve külli miktarda talebe 
alabilecektir. 

-0--

' ı• 

Stanoardlzasyon hnş 
mütehassıslığı 

... _ 
iktısat Vekaleti 

standaroizasyon baş 
mütchassıslığına ta 
yin olunan profe. 
'IÖr doktor B. Lih _ 
tenberger dün ıeh. 
rimizden Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Profesör müte • 
hassıs, iç ticaret u. 
mum mijdilrü B. 
Mümtaz Rek ve 

stan ·ardizasyon müdürü B. Faruk 
Sünter ile birlikte Gircsuna ve tzmi _ 
re gitmiş, orada standardize edilmesi 
kararlaştırılan maddeler için uzun ve 
etraflı bir şekilde tetkikatta bulun
muştu. 

B. Lihtenberger. Ankara.da İktısat 
Vel:iletine hazırladığı raporunu vere
cektir. 

--o--

Kontrol dairesi 
iktısat Vekaleti Jstanbul kontrol 

dairesi yakında Liman hanına geçecek 
tir. Bunun için hanın birinci katında 
mühim tadilat yapılmak üzere bir 
proje hazırlanmıştır. 

Avcıları davet 
İstanbul Avcılar ve Atıcılar birli _ 

ğinden: 

Trakya civarındaki Çukurbosna 
çiftliği meraları bıldırcın avı için bir. 
liğimiz tarafından kiralanmıştır. 

Bu meralar.da avlanmak isteyen a l 
zamızın her gün saat 12 14 - arasın_ 

da Birlik merkezine uğrayarak k 
1 

art. 
arını almalarını rica ederiz. 

• 

B 1r hayli gezip tozduktan sonra 
"Artık kollarımı sıvayarak, iş 

başına oturmalıyım .. demiştim. Fakat 
odama girip te, ceketimi çıkardığım 
~an, bugünün erkeklerinden bir ço. 
gunu - komşunun duvarını aşmasın 
diye kanatları kesilmiş tavuğa döndü. 
ren - "kısa kollu gömlekler., den biri 
içinde buldum kendimi ... 
Zamanın modaları, bir çok eski ta· 

birlcrimizi manasız bir hale getirdi. 
Kısa kollu gömlek giyilen bu devirde 
"kolları sıvayarak işe savaşmak,, sö. 
zü pek kullamlamıyacağı gibi, görü. 
nen veya görünmiyen her hangi bir 
"çay karşısında paçaları sıvamak,, ta
birini de kullanmak yerinde düşmiye. 
ocktir. 

ÇünkU bir çoğumuz çorapsız gezi • 
yor. Bazılarımız. da kır ve dağ spor
larını bahane ederek kısa pantalonla 
dol aşmaktayız. 

~ .. 
Köpril üzerinde geçit çivilerinin hu. 

dudu dahilinde ezilen kadıncağızın ka. 
ra bahtı konuşuluyordu. Bir taksi şö_ 
förü şu mütaleayı ileri sürdü: 

- Birader! Çivilerin içinden geçen. 
leri otomobiller beklemeğe mecbur, 
diye, ahali, kendisini öyle bir nazu çe. 
kiyor ki, otomobil gelirken adeta o· 
rada kırıtıyor! Eh, orası yaya balkın 
bir taraftan öbür tarafa geçmesine 
tahsis edildi ise, verilen bir imtiyazı 
suiistimal etmenin manası var mı ya? 
Biçare 80före de yazık değil mi? A. 
halinin geçmesini beklerken, o kadar 
benzin yakıyor. 
. . . . . . . 

Ve bazan beklemiycrek başını yakı. 
ror. 

~ .. 
Arkadaşlardan biri anlattı: 
Fransanın üzüm bağlarının pek mcş 

hur olduğu bir mmtakada köy papazla 
rından biri o kadar sevllmi§ ki, doğum 
yıJdönümündc ı bağcılar, ona bir fıçı 
şarap hediye etmcği kararlaştırmış -
lar. 

Her bağcı, bir şişe şarap getirip fı_ 
çının içine boşnltmağa söz vermiş. 

Nihayet yıldö:ıümU günü gelmiş, 

çatmış? Köylüler birbiri ardınca sö. 
kün ederek fıçmın başına gitmişler. 
Her biri kendi elindeki !,?işenin ucunu 
fıçının üzerinde açılmış olan deliğe 
dayayarak, içindekıni lakır lakır bo -
şaltmış. 

.Nihayet papaz, fıçıdan bir bardak 
doldurarak. kendisine teveccühü olan_ 
larm şerefine kaldırmış. Fakat şayanı 
hayrettir ki, bardağın içinde şarap de. 
l;ril. su görmUş! 
Meğer her köylü, diğer köylünün 

şarap getireceğini umarak, farkedil_' 
mez diye fıçının içine bir şişe su bo_ 
şaltırmış! 

. . . ' . . 
~u. fıkra. bazı dUkka~ sUtçülerinin 

h.~·~~ı n~sıl anlatıyor. Her dükkfln süt 
~usu, elıne gelen sütün katıksız oldu. 
gunu tahmin ederek bir de kendis· 
kattı ··t ı su 

1!1~' su '.papaza hediye edilen fı-
çının ıçındekınc dönüyor. 

Yalnız arada bir fark var: Şarap 
katgıh .~ı~u mu, kendini derhal belli 
eder. Sut ıse, - kendisine türlü h ·ı 
ler " l .. ı e. 

., apı an mutehammil bir namuslıJ 
adam gibi - aktır götü .. , rur. 

HiKMET M0N1R 

T evkifhanedeki hadise 
neticelendi 

İstanbul tevkifhanesinde mevkuf -
ken, kovuşun badana edilmesi yüzün_ 
den çıkan kavgada, mangal bacağın -
dan meydana getirdiği bıçakla Fevzi 
i:ımindeki mevkufu öldüren Yusuf ve 
•uç ortağı olduğu id.dia edilen Maksu. 
dun muhakemeleri dün ağır cezi?i:l:ı 

netidelenmiştir. 
Diln, Yusufun suçlan sabit görül. 

müıı, yalnız, muhtelif tahrikler ve ya. 
pnın 18 i doldurmamııı bulunması ha. 

~ fifletici sebep olarak nazarı dikkate 
.. 1 almmııı ve bütün suçlarından dolayı kndar roman yazmıştır ki mJiyon· 

ları'n fntılnn bu romanların en lyl
lcr1ndcn hlrlnl d<', tcfrllrn ettiğimiz 
"Tehlike"' romnnr teşkil ediyor. 

H. 

! ·:~ ,ı_,, 1 1 ö{!retmcnlerinden 75 kişif; k bir kafi!cnin Duu"\y;ı "ı>:r tellıik gezisi a tıkJ ı ayn ayn mahkumiyet yemiştir. 
Re;imclc gcz:ntiyc iştirak eden lata nbul öğrctmen:eri:ıi, Bur:ada ıerefler· Y tp . a!.'t~ halt-:ır veı:mltt:k. Tevhit edilen bu cezaların yekunu 

Atatürk onıb önünde görüyorsunuz. ın~ erhp edılen muhtelif eilencelerde ve 6 aene 8 gündür. Mahkeme Maksudun 
beraetine karar vermiıtir. 
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- Kutuderesinde kimse kalmadı. 

Hepsi kaçtılar.. Nereye gittiklerini 
Hasan biliyor, ona sorun .. 

Dedi. 
Fakat, Hasan ortalıkta yoktu. As -

kerleri gördükten sonra korkudan 
kaçmıştı. 

Türk askeri Kutuderesinin her tara 
rını sarmış, mağaraların içi ıdışı tara
narak ilerleniyordu. Adnan da ordu i
le beraberdi. Genç delikanlı, Seyit Rı 
zanın bir gün: 

- Kutunun kapısında duracak bir 
tek Dersimli bütün orduya karşıkoya 
bilir ve bir tek insanı içeri sokmaz. 
Dediğini hatırladı. Asırlardanbcri Der 
ıim ağalarının, Dersim sergerdelerinin 
sığınağı olan bu korkunç yeraltı 

dünyası fethediliyordu. 
Adnan, Mehmetciklerin ilerleyişini 

seyrederken, Türk askerinin belki de 
yaptığı muazzam işin farkında olma -
dığını düşündü. Halbuki Kutuderesi -
nin zaptedilmesi, Osmanlı saltanatı 

kadar köhne bir saltanatın mahvedil • 
mesi demekti. Yavuzun İran üzerine 
yürüdüğü zamandanberi hiçbir ordu -
nun ı:eçemediği yerler, cümhuriyetin 
medeni parçalarından biri olacaktı. 

Önünden yürüyen askerlerden biri. 
ne: 

- Arkadaş, dedi ileride dikkat et .. 
Kayalar kayıyor. Tutunamazsın .. 
Mehmetçik, bu sözünü duymuş muydu 
yo1csa ihtiyata riayet o an için vazife. 
nin huduttan dışında mı idi?. Biraz 
sonra ayakları kaydı. 

Tüfeği kuvvetli kolltft"ı arasında 

havaya kaldırarak müheykel vücudu • 
nu gerdi. Fakat tutunacak bir yer yok 
tu. Ve Mehmetçik korkunç kayal'ar:ı 

doğru her saniye artan bir süratle iler 
liyordu. Adnan, ne yaptığını bilme. 
den cna doğru koşuyor ve bağmyor. 
du: 

- Yere yapış .. Tüfeğini at .. 
Mehmetçik, tüfel:rini nasıl atabilirdi. 

Bilakis kendini dü~ünmüyor, tüfeğini 

bir yere çarpıp kırmamak için havaya 
kaldınyordu. Mehmetçik eğer tüfeği. 
ni bırakıp elini kendini kurtarmak için 
kullansaydı, kurtulabilirdi belki .. 

Adnan: 

- Mahvoldu .. 
Diye haykırarak ellerile yüzünü ka

padı. Bir saniye sonra tekrar ayni ye
re baktığı vakit kimseler yoktu. Etraf 
tan askerlerin ayak sesleri, subayla • 
nn emirleri duyuluyordu. Kutuderesi, 
uğuldayarak akıyor, boşluğu hazin se 
sile dolduruyordu. 

Kutu mağaraları, bir §ehit alma. 
dan teslim olmamıştı. Mehmetçik, tam 
techizatile bu vahşi kayalarda ruhunu 
teslim etmişti. 
Adnanın gözleri yaşla doldu. Artık 

diycrdu bu son şehittir. Dersim dağ. 
ları, bir gün cennet haline geldikten 

sonra bu isimsiz Mehmetçiğin bir abi
desi yükselecek. 

Kutuderesi, tamamile işgal edilmiş
ti. Adnan, kumandana rehberlik yapı
yor, gördüğü bildiği yerler hak1nnda 
izahat veriyordu. Fakat bütün bunlar 
Adnanın iç kuruntusunu gideremiyor 
du. Aklında Gülçubuk, kalbinde GüL 
çubuk vardı. Onu bulamadan Dersimi 
terketmek imkunsızdı. Arayacak, her 
tarafı gezecek, onu bulacaktı. 

1(. o: o: 

:Aradan günler geçti. Türk askeri 
Kutu deresinden sonra yavaş yavaş 

Munzur taraflarına doğru yol aldı. 

Birçok asiler her gün gelip dehalet e
diyor. Aldandıklarından affedilmeleri. 
ni yalvarıyorlardı. 

Bir gün üstü başı yırtık bir Der. 
simli Adnanı aramış, yanma getirdi -. 
ler: 

- Sen Adnan Bey misin?. Diye Eı':X". 

du. 
- Evet Adnan Beyim .. Sen kim. 

• ? 
sın .. 

- Beni tanımazsın, size haber ge. 
tirdim. 

Adnanın kalbi çarpmağa başlad:. 

Her gün Gülçubuğu düşündüğü için 
ondan bir haber alacağını umdu. 

- Ne haberi çabuk söyle .. Seni kim 
gönderdi?. 

- Kim gönderdi bilmiyoru~ Bil -
diğim birşey var; git Adnan Beyi bul 
Seyit Rızanın gizlendiği mağarayı söy 
le .. dediler. 

- Kim söyledi? 

- Bilmiyorum beyim. Bilemem .. 
- Kadın mı, erkek mi idi?. 
- Onu da bilmiyorum. 

Adnan fena halde sinirleniyordu. 
O k~dar helecan içindeydi, ki.. 

- Peki, Seyit Rızanın bulunduğu 

yeri ben ne yapacağım?. 
- Dedi, ki Adnan Bey Seyit Rıza

n•n ytfitıl 'llumlnili!na söylesin. Onu 
yakalasınlar. 

- Sen o yeri gösterecek misin?. 
- Göster:rim beyim. 
- Şimdi nereden geliy.crsun?. 
- Bir köyden. 
- Hangi köyden?. 
- Onun da adını bilmiyorum. 
- Sen hangi köydensin?. 
- Danaburan köyürtden. 
Adnan bir an içinde Danaburanı ha 

tırladı. Danaburan onun hayatında 

mühim izler bırakmış bir yerdi. 
- Orada Cebrail vardır tanır mı

sın?. 

- Tanırdım. 

- Şimdi tanımıyor musun?. 
- Şimdi yoktur. Onu öldür:lüler. 
- Kim öldürdü?. 
- Bir kadın .. Düşman öldürdü .. 
-Ya .. 

(Arkası var) \ 

Sıhhiyede yeni 
tayinler 

Kütahya sıhhcıt müdürü Sümer Gü. 
müşhaneye, Gümüşhane sıhhat müdü. 
rü Atıf Ergündüz Orduya, Ordu sıh
hat müdürü Reşit Talimcioğlu Kütah 
ya sıhhat müdürlüklerine tayin edil -

mişlerdir. 

Sinop hükumet tabibi Esat Erol 
vilayet sıhfiat müdürlüğü vekfı.letine, 

Tokat sıhhat müdürü Vefik Giray 
memleket ıdastanesi dahiliye tabipliği
ne, Mardin trah~ hastanesi tabibi Fa 
zıl Orener Fatih belediye tabipliğine, 
Mudanya eski belediye tabibi Sırrı Şi 
l:: Usküdar belediye tabipliğine, Us. 
küdar eski belediye tabibi Recep Yol. 
daşcan Üsküdar tephirhanesi tabipliği. 
ne, Göksun hükuınct tabibi Sabri A
cun Maraş sıtma mücadele tabipliğine, 
Erzurum seyyar frengi tabibi Hamit 
Kökgil Gurcba hastanesi cil:iiyc asis 
tanlığına, Erciş hükumet tabibi Raşit 

- -ep 1s:>uelSt?t{ :>unwnu l?J'l?>{UV ı:ı~es 
biliye asistanlığına, Kemah hükumet 
tabibi Kemal tlstUn Balıkesir sıtma 

mücadelesi tabipliğine, Boyabat hüku

met tabibi Suat Tczsezer Haydarpaşa 
nümune hasta.nesi dahiliye asistanlığı
na, Odemiş hül;:lımct tabibi Faik Tur 
n:::cıoğlu Fatih belediye tabipliğine, 

Açıktan nisaiye mütehassısı Sedat Bel 
g:r Çanakkale memleket hastanesi ni. 
:ıaiye mütehassıslığına, Trakya sıtma 

mücadele tabibi irfan Köksal Haseki 
hastanesi nisaiye asistanlığına. Kemal 
paşa belediye .doğum mütehassısı Na. 
hican Erlün Konya doğumevi ikinci 
cloğum müteha~sıshğına, Çanakkale 

memleket hastanesi nisaiye mütehas -
sısı Nuri Kamil Kemalpaşa belediye 
f\oğum mütehassıslığına, Adiyaman 
trahom hastanesi ikinci mütehassısı 

Nazım Mutlusoy Birecik trah~m mü
cadele ıdispanseri tabipliğine, Maraş 

trahom hastanesi ikinci miitchassısı 

Niyazi Calışkan Hasankale trahom mü. 
cadele dispanseri tabipliğine, Beşni, 

trahom hastanesi ikinci mütehassısı 

Mutahhar Hız Maraş trahom mücade. 
le .dispanseri tabipliğine, Merzifon be
lediye tabibi İsmail Noyanın istifası -

nm kabulü, Haseki hastanesi eski ço -
cuk asistanı Vasfiye Nersin Mersin 
süt çocuğu muayene ve mü~avcre evi 

mütehassıslığma, Kemerburgaz dispan 
seri tabibi Emin Kinoy Beyoğlu bele. 
diye şubesi tabipliğine, Kadıköy bele~ 

diye eski tabi~i Hikmet özbilgin Bur 
dur belediye tabipliğine, Ordu hü -
klımet tabibi Nazif Flatun Söğüt hü -
kumet tabipliğine, Söğüt hükumet ta. 
bibi Asaf Altınrod~p Burdur merkez 
hükumet tabipliğine, Haydarpaşa 

hastanesi göz müte!lassısı Zihni Di. 
yarbakır nümune hastanesi göz mü -
tehassıshğma, trahom müca.dele teşki. 
latı reisi Fehmi Aybekir Haydarpaşa 

n;Imune hastanesi göz mütehassıslığı. 
na, n::ıl:len tayin edilmi~. Kastamonu 
belediye tabibi Fazıl Siirt hastanesi 
op~ratörü Müm!<>z Kapudağı, Merzi -
fon belediye tabibi İsmail Noyanin is. 
ti faları kabul edilmiştir. ' 

İçeriye .giren adamın kıyafeti, o
danın perlşanlrğiyle tam bir tczad 
teşkil ediyordu. O kadar ki, Niyton 
Montn.g bile bu inceltğl sezdi ve: Teh 1 -1 
da ... 

Affedersiniz, dedi. Sizi burn· Yazarı: Sidney Horler -18- Ct•viren: H. l\1ü ilİr 

Zarar yok. Ben sizi görmeğe 
geldim. Oturduğunuz yeri değil. 

Yabancının bu sözleri, Montagı 

biraz teskin etmişti. sordu: 
- Dlr lş için mi geldiniz? 
- ::ırnhfm bir iş için! 
- Ileril, sevgilim... Bir daklluı 

bizi yalnız bırakır mısın? 
Beril, fraklı adama bir an baktık· 

tan sonra, kapıyı açtı ve yatak otla· 
sına geçti: 

- Buyurun bakalım, l\lister ...• 
- Benim ndım Jardcn ... l>adll Jnr-

den ... Reflkanıza söylemiştim. na. 
yan, rcfiknnız değil mi? 

- Evet. 
- Reflknnıza, tıl. Aı~crilrndan 

buraya kadar sizi görmeğc geldiği· 
mi ş1Jylcm!ştim. Dir bakıma bu sö
züm doğrudur. Siz, Strctton lsimll 
bir adam tanıyordunuz, değil mi': 

- Evet. 
- R'.orkmayınız. Str<>tton ve ben. 

her ikimiz de ayni oyunu oynayoruz. 
Bir znmnnlar sizin oyna.dı,,.ınız. ı el· 
ki de tekrnr O} ınya,.ağıııız oyunu .•• 

- Renim C'(ğPrl<'l"itn mah\ Oldu .. 

- Yazık ... Belki ele fazla içmek· 

ten. 
- :-;c yapalım. Bir şey yapmak za

ru rctlııclcylm. 
- llallıukl vücudunuza bakmanız 

H\.zıındır. işinizde bu daima lftzım. 

nen bu prensibi daima gözettim. 
Turp gibi kalmak, prensibini. .. 

- Ilnzı kimseler için boyuna naza· 
riyeler ileri slinnek lrnlaydır. Fakat 
lıcnlm karım da dahil olduğu halele, 
nelerle mücadele etmek mccburlyc
tlndc bulunduğumu biliyor musu · 
nuz? ller ne hal ise, şimdi bunlnrı 
izaha lüzum yok. Konuşacnğımız işe 
gelelim. Beni niçin görmek f:stemiş· 
tiniz? 

- Her şeyden evvel sl:iyllycyim ki 
Strctton bana, buraya g-eldiğim za
man. ilk iş olarak seni gUrmekllğinıl 
sBylcdi. Senin vazlynti ıı iyi ol ııı a el·. 
ğını i'ltmlş ,.e pek müteessir olmuş. 

- Bravo Strettona! Beni düştinü· 
yor dC'S"nizc. 

- f',. ndan başka bir ŞC'Y daha söy· 
lcıdl. Sen Granston ndında. birini ta
nıyorsun d('ğll mi! 

- Evet tanıyorum, ne olacalc? 
- ~e olar.ağını sonra söylerim. 

Tedbirli ndam fazla konuşmaz. 1~. 
tc, kafana yerleştirmek lfızımgelen 
bir küçük felsefe daha ... Doğrusunu 

istersen. ben Granstonu bu gece lcen· 
dlm görclum. Savoy otelinde bir A· 
merilrnlı ve o Aml'rllrnlının kıziylo 
birlikte yemek yiyordu. nen o kızla 
ohlukça aHikndarım. Şimdi bann hu 
ndnm lıakkıııtla ne lıillyorsnn anlat. 
Sana bunun müld\fntııu ödiyeccğim. 

l\1ontag bütün blldilclcrlni anlatıp 
hitircliklen sonra, lıc-rlkl adam ce
binden bir deste banknot çıkardı ve 
masanın üzerine koydu. 

- Bunun arkası gelebilir, dC'dl. 
YalrnHla gene gelip seni göreceğim. 
Allaha ısmarladık. 

.Aılan1 dışnı·ı çıktıktan sonrn. l\ton. 
tagm yaptığ1 ilk iş, şişede .kalan vis· 
kiyi sonuna kadar yuvarlnmn.k oldu. 
Onun ardın(lan sarhoş sarhoş hay· 
kırma<;a bnşhclı: 

n r1J. Beril: Buraya gel. Tali· 
himlz değişti. 

J<'akat kapıda ~örU1wıı kııdmın 

Spor: 

Adalar arası yüzme 
şampiyonası 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da (Bey 
oğlu Halkevi tarafından) tertip edi -
len Adalar arası yüzme şampiyonası 

müsabakası bu pazar günü Hcybelia -
da pliijı havuzunda yapılacaktır. Mü -
sabakada kazananlara madalyalar ve 
diplomalar verilecektir. Yarışlara saat 

15 de başlanacaktır. 
YARIŞ PROGRAMI 

Baylara: 

14 yaşa kadar: 50 m. serbest, 50 
m. sırtüstü, 4x50 bayrak. 

14 - 17 yaşa ka.dar: 100 m. ser. 
best, 200 m. serbest, 100 m. sırtüstü, 
100 m. kurbağalama, 4x100 bayrak. 

Büyükler: 
100 m. , 200 m., 400 m. serbest, 100 

m. sırtüstü, 200 m. kurbağalama, 

4x200 bayrak. 
Atlama: 3 m. tramplen. 
Bayanlara: 

100 rn. serbest yarış, atlama: 3 m. 

tramplen. 

Uazete, mecmua ve 
n1atbaa snhiplerlle 

tAbllere 
Basın Kurumu Başkanlığından: 
Basın kooperatifinin kurulması için 

hazırlanan ana mukavelede ortak ola. 
bilecekleri yazılı gazete ve mecmua 
ve matbaa sahipleri ile tabiler 2 ey. 
lül 1938 (bugünkü) cuma günü saat 
14 buçukta Takı;imde Basın kurumu bL 
nasında toplanacaklar, ana mukavele -
yi noter huzurunda imzalayarak ve 
500 lira olan hissenin .dörtte birini 
orada ödeyerek teşekkülün tasdikini 
hükumetten isteyecekleıı,lir. 

Bütün gazete, mecmua ve matbaa 
sahiplerile tabilerin bu t~plantıya işti
rak etmeleri rica olunuyor. 

Cenıal Hüsnü gidiyor 
Bir müddettenbcri şehrimizde bu • 

lunnn Briiksel elçimiz B. Cemal Hüs. 
nü bugün Vcnedik yoluyla Belçikaya 
hareket edecektir. 

l>evlet ~ôrasında 
Ankara, ı (Telefonla) - Şlirayı 

Devlet il<'üncü sınıf muavinliklerinc 
müUızımlardan Yusuf Vardar ile Şük. 
rü terfian tayin edilmişlerdir. 

( Kısa haberler ) 
---
• Tie:ırcl Od:ı5ı csn:ıf şuhc<;i miidürü B. 

l\iılllll Yonılıııuz 10 sün ıııü<.ldcllc IllCZU· 

nİ\l'l nlınıştır. 

Lsn:ıf şubesi mü<lürliif;ünc Yckfılclen 

ıııiir:ıl.ı p Ft•rll h. kııc::ıkl ır. 
• Mısır de' lcl dcıniryollnrı nıcııı lekeli. 

nıizıl<·n nıulıiın ınil,ı:ırıl:ı tr.wcrslık ıığaç 

kiil[ığii nim.ık iizcre bir nıiıııak:ı :ı nçnıış· 

lır. 

21 EYJiilrlr y:ıpıbcıık ol:ın hu miin:ıl.n
<:anın :ırln:ırncsi lstnıılıııl 'l ürkoris direk· 
h~rluAıine günderilınişlir. 

yüzliude, l\f on tagın bu nikbin Ilı'.; ini 
artıracak hiç bir emnrc yoktu. ÇUP. 

kil lrnrısı, az nnce lcC'ndl kendine: 
"Alı şu dünyaya gözlerimi kapasay-

clıın iyi olurdu!" diye hayıflnnn11ş 

ve için için ağlnmıstı. 

\711 

Slr Jlarkort Ilrus, otuz senelik PO· 

lis lılznıcti esnasında insanlar hak-

Yaman bir hır
sız yakalandı 

Abdurrahman Ziya 
nasıl iş görüyordu? 

Emniyet ikind 
şube memurları ta 

rafından yaman 
bir hırsız yakalan. 
mıştır. Bu adamıt: 
ismi, Abdurrah • 
man Ziyadır. Bir 
kaç ay zarfında 

beş otelde günler .. 
ce yatıp kalkmış, 

__ ..._..,..., sonra müşterile • 

rin paralarını çalıp sıvışmıştır. 
Abdurrahman Ziya, bir gün gayet 

temiz giyinmiş bir kıyafette Tepeba. 
şında Londra otelinin önünde .ctomo. 
bilden inmiş, elinı:ieki ufak bavulu i . 
le muntazam bir halde otele girmiş. 
tir. Kendisine Bağdatlı zengin lıir 

tüccar süsü veren Abdurrahman Zi. 
ya, otelde dört gün kalmış, yiyip iç -
miş, banyo yapmıştır. Kendisinden 
şüphelcnilmemesi için de dışarıfdan o. 
tele birkaç defa telefon etmiştir. 

Kapıcı ile bir defa şöyle görüşmüş. 
tür: 

- Ben Muhittin Ustündnğım. Ora. 
da Bağdat tüccarlarından Abdürrah -
man Ziyayı bu gece yemeğe davet e. 
diyorum. Kerrdisi gelince söyleyin. 
Muhakkak gelsin! 

Abdürrahman Ziyanın bu gibi tele
fonlan üzerine kendisine hürmet ve 
itibar artmış. otele indiğinin beşinci 

günü sabahleyin odasının karşısında -
ki odaya girerek odadakinin altın sa. 
yeni gelmiş bir tüccar olarak inmi~, 

gitmiştir. 

Hırsızlığın biraz sonra farkına va • 
rılmış, her taraf aranmış, bir aralık 

Abdurrahman Ziyanın küçük bavulu 
açılınca içinde eski ayakkabılardan 

başka birşey bulunmamıştır, . 
Abdurrahman Ziya, bundan başka 

Sirkecide Alemdar oteline Konyadan 
yeni gelmiş bir tücdar olarak inmiş, 
birkaç gece kalmış, sonra Malatyalı 

Veysi isminde birisinin .J 05 lirasını 

çalmıştır. 

Sirkecide Yeni Aydın otelinde A
dana orman komiseri Şerefin 200 li. 
rasını almıştır. Ahdurrahman Ziya, 
bir hafta evvel Sirkeci;de Özipek pa
lasa inmiş, geceli gündüzlü yiyip iç. 
miş. iki gün evvel de doktor Enverin 
200 lirasını çalmış, kaçmıştır. 

Abdurrahman Ziya, zabıtanın muh. 
telif otellerden aldığı eşkal üzerine 
teşhis olunarak yakalanmış, dün sor. 
guya çeldlmiş, suçlarını itiraf etmiş. 
tir. 

Abdürrahman Ziya sabıkalıdır. On 
sene evvel Emniyet Sandığından kırk 
bin lira ıd::-landırıp Fransaya kaçmış, 
sonra yakalanmıştı. 

ALIM SATIM YOZONDEN 
Çukurcumada koltukçu Arnavut 

Kemal ile Halil elbise alım satııra yü. 
zünden kavga etmişlerdir. 

Kemal, sustalı çakı ile Halili sol 
kolundan ve böğüründen yaralamış, 

yakalanmıştır. Yaralı Beyoğlu hasta -
nesine kaldırılmıştır. 

Abune oıuriuz 

ve edininiz 

kında birçok şeyler öğrenmişti. F'v. ~< u R U N 
kat şu dakikada, kendini ziyarete { • -
gelmiş olan zatla karşı karşıya otu· { AllONf.' l'AHWESI 

rurken, bir hayli düşünüyor ve ha·•. Mtmld:eı Mtmltkeı 

yatta daha Uğrcmecef,i bir hayli şe) 
mevcut olduğunu görüyordu. 

Kendisini zlynretc gelen zat, Le- ı 

verson ndıncln ytiksek mevki sahibi 
biriydi. 

Leverson ndındaki zat, Sir Har. 
korta bir sırrından bahsediyor, yar· ı 

clım ve hiınayo istlyorrlu. 

Slr Hnrkort, uzun müddet dinle· 
dikten sonra: 

- Size bir şey söyliyeylm mi, de-

A)lık 

3 uylık 
5 uylık 
Yıllık 

trlnd• dııında 

05 
21i0 
475 
uuo 

155 l\l'f. 
425 • 
820 • 

1600 • 

l'tırıle\ıııılen Rıılkıın Hlrligı t-;ln ayda 
otuz kuru~ ı.lu~ulur. Posta bırlı~ine gir. 
rıılycn )"t>rlcre R)'d& yetmiş beşer kuruş 
zıırıııııedılır. 

.\hrıııe koyclını lılhJlren mektup t'e 
telı.ırııl (lcretıııi, abone parasının posta 
veya bııııka ile yollama Ocretlol idare 
kcııdı 07:erine alır. 

di. Bana anlattığınız şu vaka. en 1'ıirkiur.nln hr.r posta mtrl:~:ind• 
harf kuH\de JıikdJ elc:>rclc:>n daha hay. 1 K ı • m N"o olınne uo:rlır. 
reteııgizdlr. 

- E\'C•t, maalesef öyle. 
(Arkası vnr) 

1 
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oaı.E z..·RşulrArı: . . . r:o 
"' t· J'> 30 l'Iiikla Türk musıkısı, l2,a 
..,a:ı · -· "k" • l"' 30 

H . d J ., O" PJfıkla Türk nıusı ·ısı, "• il\ u ıs, .,, ., . 
Muhtelif plak neşriyatı, 14, Son. 

AKŞ lM NBŞ/lll'ATI: 
Saat: 18 30 Dans musikisi (pliik). 18,50 

' · ·ı· a ı tnrafıntl:ın Konfcr:ıns: Sclıın ::>ırrı :ırc ı 
• .... 1• "ırrı Tıırcmı tarufındnıı. 
Konfcr.ıııs: .:>C illi .., . r 
Hl 15 Vans musikisi (pliık). 19,3o Kon c· 

' f . Ilıı··a kurumu n:ı-raıl!>. ıhı \ 'llC ılık l ı:ı tası. • 
· . 1 19 5• u 0 rsa haberle~ 

ruıııa Uclıçcl Kcnıa · ı a v . 
ri. 20 Sa.ıt ayarı: lircııvıç rasatlıanc:.ıııı.lcn 
naklen. \'atlia Hıza ve ark:ıdaşl:ırı t:ırafın· 
dn Turk mu ikisi ve halk şıırkılnr. 20,40 

• O n ıza Doğrul t:ı· Hava raporu. 20,43 ıncr 11 

rafındıın arapça sö)lev. 21 Saat ay:ırı: Or· 
kcstr:ı: l - Şuhcrt: Senfoni. 2 - Mendel
son: Scherzo. 21 ,30 Nih:ıl Asım ve :ırk:ıd:ış 
Jnrı tarafından Türk musikisi ve halk şar-

• 29 '>O Halk 
kllnrı '>'> 10 AJ":ıns haberlcrı. -·-

.. • --· S ·ak Türküleri: Ş:ıh:ın Soy:ık ,.e Dnyan O) • 
· - -n pros· 22,!iO Son habcrll'r ve ertesı gunıı 

raını. 2:1 S:ı:ıt :ıynrı, son. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Sı:nf oni konserleri, operalar: 
] o.- Lontlrn ( ncc.): Bclofcn . 
l0.10 Şıurg:ırl, llerliıı: Feşlh nl konscrı 

10.30 Bukrcş: "Toskn,, Op. 
l 0.30 J':ıris PTT: Vişi koıı•cri 
ıı.- Jlrükscl 2: Hus mıı ikı i 
l (Gece Y. sonra) H:ıdio Paris, Strıı1. 

tıurg: Fransız süilll'ri 

llanrlo, hafif orkestra: •• 
4.40 Hilvl'rsııın l: llııfif musıkı 
G.-
7.-
9.-

10.-
10.15 
lJ.-

12.30 

1.10 

.sııııgr:ıl: OrkC'.slro 
J>ııri~ PTT: Orkestra 
llriil.scl 2: Orkc,ırn 
llriiksl'I: Jlofif musiki 
Frııııkfıırl: Operet nıu5ikisi 
Homa: fol.ıg:ınirıi 
Alrıııııı lslı.ıt;.} onl:ın: Dans musikisi 
,c lı:ıfH musiki . 
(Gece Y. sonra): Hud:ıpcşte: Çıgau 
orkestrnsı. 

Oda nzuçikisl: 

7.- Brukscl 1, 2: Triolar 
7.l5 Hilnl'rsum l: Org 
8.10 \'arşovıı: J'iJano . 

ı{oınhurg: Trio (Drnlıın~) 
fi.- 1 } 
9. tO Jli]\'(lrsum 1: Mende sso lD 

l O L~.}·fcJ: Şarkı, piyano • ~ A" 

Varuet~. l.:alıar~: 
G.- J>ııris p'JT: Varyete . 

.10JS J,ondro (Xnş.): Rollıo Roadhouse. 
10.30 ~ırnzhurg: Alzas pıırç:ıları 
10.40 Jiılversum 1: Ynrycte 
l 1.30 EyfcJ: Pastoral parçalan. 

Dans musikisi: '> 
7.- Vıırşo,·n; 8.5 Jlih·ersum -: 11 I.on-

1 (,, ) . l2 lO Brüksel l; 12.30 IJrült. 
< ra .,:ış. , · ) ]'l .j• 
sel 2, X:ıpoli grupıı, J.ondr:ı (Rcc. ; :· a l 
Oslo; 1.10 (fırrc Y. sonra) T.ondrn (.Nn5) 

1.15 Dornn ve Turino grupları. 

~' -· 
Karım, altmış .sularında, matruş, 
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ihracat maddalerijnizin 
standar dizesi 

Fındıklarımız dört kaliteye tefrik ediliyor 
Buğday, arpa, Uf· 
tik, yapağı, üzüm ve 
palamut gibi mcmle. 
ketimizin en mühim 
ihracat maddeleriml 
zin standnrdizesi i· 
çin uzun bir müddet. 
tcnberi devam eden 
çalışmalar ikmal edil 
mişı nizamname pro • 
jeleri hazırlanmıştır. 

Bu maksatla şehri 
mizde bir aydan faz· 
la Karadeniz ve tz. Vz"hn 1\ıırıımuııım monte C<lilnıek~ olmı =ütüm yt7amıa 
mirde de bir müddet fcnıi:.lcme maldncsi 

kalarak tetkiklerde bulunan ve ibra. ı'tş, ambalajların mükemmel surette 
cat tücc:ırlnrile miihim toplantılar ya. yapılması temin olunmuştur. 
yan lktısat Vekaleti İç Ticaret umum Bu şekilde hareketten, yabancı pi· 
müdürü B. ~ıümtaz Rek ve standardi· yasaların son derece memnun olduk. 
zasyon müdürü B. Faruk Sünter An.. ları anla§ıldığından standardizasyon 
karaya dönmüşlerdir. tedbirlerin isabetinde hiç bir şüphe bı. 
Aldığımız malumata gfre. fıntlık rakmamıştır. 

uzum ve palamut toplantıları 1zmirdcki standardizasyon toplantı· 
lstanbulda yapılan tiftik, buğday ve lan, fuarın açılması sırasında olmuş. 
arpa toplantıınrına na.f.1ran ayrı bir tur. llk toplantıda lktısat Vekili Şa. 
hususiyet ortaya koymaktadır, kir Kesebir de hazır bulunmuş, üzüm 

lstnbulda yapılan toplantılar yenL ve palamut tacirleri tatbik edilen kon 
den kontrola tfıbi tutulacak maddele· trolun hariç piyasalarda gördükleri 
re ait idi. Halbuki diğer merkezlerde. müsbet tesirlerden şükranla bahsede· 
ki toplantılar, yapılan kontrol tecrü.. rek Vekile teşekkür etmi§lerdir. 
heleri neticesinde nizamnamelerinde lzmir piyasasında. standa.rdizasyon 
bazı tadilntı icap ettirecek maddelere bakımından görülen faaliyetin şayanı 
ayrılmıştı. memnuniyet bir safhaya girdiği an. 

Nitekim Giresundnki fındık toplan· laşılmaktadır. İleri görilşlü ihracat ev 
tılannın sıklet merkezini mütecanis lerinden bir kaçı nizamnamenin koy • 
tipler meydana getirilmesi yolundaki duğu evsafı geride bırakacak nefaset· 
görüşmeler teşkil etmiştir. te mal hazırlıyan makineler ortaya 
Varılan neticeye göre, bu gün iç fm. koymağa çalışmaktadırlar. 

dık için mevcut tipler muhafaza edi. Üzüm kurumu, 40 bin lira sarfile 
lccektir. Ancak bunların yanında ye· üzümleri yıkamakta ve ayıklamakta 
ni mütecanis bir seri de meydana ge. taşlarım ayırmakta, boyları ve sal • 
tirilecek ve tedricen bu yeni tip tut· kım parçalarını bertaraf etmekte, kil 
tukça. eski tipler kendiliğinden tasfL kürtlemekte, kurutmakta ve hat~ ku· 
yeye uğrıyacaktır. tuya konulaC'ak bir vaziyete kadar ge. 

Bundan başka mühim olarak alınan tirnıekte olan yeni bir üzüm yıkama, 
kararlardan biri de fmdıklarımı7.a l~..ı.. temizleme makinesi yaptırmıştır. 
lite bakımından dereceli bir tasfiye Bu makineler sayesinde evvelce bin 
şeklinin ortaya konulmuş olmasıdır. mUşkülatıa ve insan elile yapılan bil.. 

Buna göre, fındıklarımız (Giresun), tün bu işler şimdi riyazi bir kat'iyet· 
(Trabzon), (Ordu) ve (Akçakoca) ol· le temiz ve taşsız ve yenilecek hale 
mak üzere dört büyük kaliteye tefrik getirilmektedir. 

edilecektir. lzmirde böyle bir makineye her ke. 
Fındıkların, çürüksüz. vuruksuz, sin sahip olması hevesi doğmuştur. 

sağlam bir halde ihraç olunabilmesi i. lktısat Vekaleti erkanı toplantılar. 
çin de bir takım teknik kararlar alın. da bu vaziyetten son derece memnun 

-~-~~--. 

olduklarına işaret etmişler, kontrolun 
bu makinele§me sayesinde daha ko • 
laylıkla. yapılacağında şüphe olmadı. 

ğından hilkümetin bütün ihracat mad. 
deleri için ayni şekilde makineler kul· 
lanılması ve tedariki yolunda mü. 
zaharet göstereceğini söylemişlerdir. 

Üzümde muvaffak olan bu makine_ 
lerden cesaret alan palamutçular da 
işlemelerini makineleştirmek için te· 
şebbilslere geçmeğe karar vermişler. 
dir. Palamutun ta§larını, tozlarını, pe. 
litlerini ayıracak büyük bir makinenin 
montajı bu günlerde yapılacağı haber 
verilmektedir. 

lzmirde palamut toplantıları sonun. 
da palamutlarda Engin II adıyla yeni 
br tip vücude getirilmiştir. 

Uzum hakkındaki görüşmelerden 
sonra Avrupa pazarlarında son zaman 
larda. bir hayli talep olan kükürtsüz 
bir seri mal yapılmasını yüz kilodan 
yukan çuvalların katiyen kullanılma. 
masına. ve geçen tatbik yılında alman 
mUsbct neticelere göre, mevcut taş ve 
toleranslarının indirilmesine karar ve· 
rilmi§tir. 

Şüpheli bir ölüm 
Şehremininde oturan 60 yaşındaki, 

Ahmet Ali, dün bostandaki incir ağa. 
cına çıkmış, meyvaları toplarken mu • 
vazenesini kaybederek ldüşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. 
jandarma Kazım da bacağınldan yara. 
lı orada ölmüş, ceset tabibi adli Enver 
Karan tarafından muayene edilince, ö. 
lümü inta~ edecek bir yarası görüle. 
mcmiş ve morga kaldırılmıştır. 

Ölümün sebebini rlJrg tesbit ede
cektir. 

Dünkü hava 
Yurtla ha,·• Karadeniz 'kıyıları ne Trak

ya ve Kocnellde Ye Egenin şimal kısmında 
az bulutlu, di#cr bölgelerde açık geçmiş, 
rüzgllrlar; doğuda \'C Karadeniz kıyıların
da şarki, diğer yerlerde gnrbl istikamet· 
le orta kuv\"elte esmiştir. 

lstnnbulda ha\'8 açık geçmiş, rlizgiır s:ı .. 
kin k:ılmıştır. ~nal 14 de ha,·a tazyiki 
7504 milimetre idi. Sühunet en yüksek gü. 
neştc 66.4, gölı:ede 36.6 ,.e en düşük 19 
santigrat ka~ dedilmiştir. Dün me\"simln 
en sıcak günü olmuş, şimdiye kadar oneak 
3.ı derece sıcaklık kaydedilmişken dün iki 
derece sıcnklık2Av7E-O";,))) y cm föy 
dalın artarak 36.6 ya yükselmiştir. 

Orta Avrupada 
kuru1ac.-ık olan 

Yahudi 
hüku1neti 

Romanya ile Lehistan hudutlan a. 
rasında Yahudilere mahsus bir hUkiı. 
met kurulacağını ve buraya her iki 
memleketteki Yah1'dilcrin ycrleştirile. 
ceğini, istanbulda çıkan fransızca 
"Beyoğlu,, gazetesinin bir haberinden 
naklen dün bildirmiştik. 

Ayni gazete bugün bu bahse dair 
şu haberi nC§retmektedir: 

"İngilizce Sundey Kronikl gazetesi, 
Romanya - Lehistan hududunda bir 
Yahudi hükCimeti kurulacağına tlair 
tafsilat vermektedir: Yeni hükiimetin 
3i> bin kilometrelik bir mesahai sathi. 
yesi olacak ve S milyonluk bir nüfu • 
su bulunacaktır. Romen ve Leh hUku. 
metleri yeni hükfunete bir istikraz 
bulmak için garp devletlerine müra .. 
caat etmişlerdir. 

Yahudi hükumeti muhtar bir idare. 
ye sahip olacak, fakat harici siyaseti 
Romanya ve Lehistan tarafından ida • 
re olunacaktır. 

Bu teşebbüse Sovyetler Birliği de 
iştirak etmek isterse yeni hü'kCimete 
Ukraynanın bir kısmını vermesi lazım 
gcle1:ektir. Lehistan cenubundaki ara. 
ziden bir kısmım, Romanya lda Bu
kovinadan bir kısım arazi verecek. 
tir. 

Söylendiğine göre, bu proje {izerin. 
de kral Karol ısrar etmektedir. Bu 
suretle Yahudi meselesinin halledile • 
ceği ümit clunmaktadır. 

Öğretmen imtihanlan 
Ortaokul öğretmeni olmak isteyen 

ilkokul öğretmenlerinin muallimlik im 
tihanına dünden itibaren üniversitede 
başlanmıştır. 

İmtihan birkaç gün sürecek, ondan 
sonra yazılı imtihanlara başlanacak. 
tır. 

-0---

Kültür Direktörlüğünde 
llk tedrisat ispekterleri dün k:Jtür 

ıdirektörü Bay Tevfik Kutul.'I başkanlı . 
ğı altında bir toplantı yaptm§'ljrdır. 

Toplantıda bu yılki okul bina vazi _ 
yetleri ve ilk tedrisat teftiş bölgele
ri etrafında görüşülmüştür. 

Bir kadın ölü bulundu 
Arnavutköyünde oturan Araksi Mı. 

guidiç isminde bir kadın odasında ölü 
olarak bulunmuştur. 

Kadının bir müddet evvel kocasını 
kaybetmekten mütevellit sinir hastalı
ğına uğradığı ve bir buhran anında 
kazaen öldüğü anlaşılmıştır. 

bağa gözlüklerle çerçevelenmiş pek 

tatlı bakışlı ve ilk görüşte hcş bir in. 

tiba bırakan bir adamı odaya S()ktu. 

Fransızcayı çok ağır fakat müessir 

ve rahibane bir edayla söylüyordu. 

Bana, reisi bulunduğu üniversitenin, 

bundan böyle her yıl Fransadan bir 

profesör davetle talebesine Fran:!!, 

şahsiyetlerinden biri hakkında konfe • 

ranslar verdirmek kararında olduğunu 

söyledi. Sonra: 

Düşünceleri Okuqan . Makine 
-= Reis Spcnsere, onun istediği gibi 

eylül sonunda Amerikaya varacağımı. 
zı yazdım. 

Karımın Fontonel sokağında akra. 

balarile müzakereye vakit bırakmadan. 
çabucak bu karan verdiğime memnun. 

dum. Çünkü işten haberdar olunca bü. 

tün kuvvetlerini seferber ederek, kara

rımıza çullandılar. Ömründe hiçbir A

merikalı görm:diğine emin olduğum 
kaynatam, kahramananc bir §iddetle 

~merikayı kaplayan yüz otuz milyo~ 
msan yığınından nefret ediyordu. Ba. 

_ Bu kürsü için oldukça ehemmi-

yetli bir tahsisat aldık. Mrntakamızm 

en zengin sanayicilerinden biri, Ame. 

rikada fransızcanm öğrenilmesini, her 

türlü vasıtalarla temine çalışan Alzas. 

Jı bir muhacirdir. "Roman,, (*) .dil. 

1 . fakültemizin başkanı "Makper. en .. 
son,,; bu tecrübeye girişmek ıçın 

•'Balzak,, ın, talebemizce en iyi haz. 
medilecek bir şahsiyet olduğunu dü -

.. d.. Bu muharrire dair mesainiz, 
ş~n u. 
razdığınız tez, ondan konuşmak husu. 

!unda size büyük bir salahiyet ver

mektedir. Öğrendiğimize göre, biraz 

fogilizce de biliyormu~.sunuz. Bu, ara. 

mızda geçireceğiniz günlerin zevkini 

arttıracaktır. Fransaya gelirken böyle 
bir davet vazifesini de üzerime al. 

m•ş bulunuyordum. "Ca.·n,, e işte bu 

teklif için uğradım. 
_ Benim için pek zor olacak ... 

Diye söze başlayacak oldum. Eli_n~ 
kaldırarak beni dur.durdu ve kendı ı 

devam etti: 

. -

Yazan: Andre Morua -2-
- Müsaade ediniz de biraz da mu. 

kavelemizin adi tarafından bahsede. 

yim. Bir sömestr, yani aşağı yukan 

.dört ay .sürecek olan dersleriniz için 

üç bin dolar takdim edilecektir. Sizin 

ve karınızın yol parası da yine bize 

aittir. Zevcenizin sizinle beraber gel • 

mesine ayrıca kıymet veriyoruz. Uni. 

versite, size pek ucuz fiyatla döşeli 

b:r ev kiralayacaktır. Haftada iki u

mumi ders verecek, en değerli talebe. 

niz için de bir seminer idare edeceksi.. 
niz ... 

Profesör Dümulen, size teklife me. 

mur olduğum iş budur. Vazifem bitti. 

Kabul etmenizi size hararetle ve dost. 

ça tavsiye ederim .. Evet kabul ediniz, 
pişman olmayacaksınız. 

Hiç beklemediğim bu teklif, beni şa. 
şırtmıştı. Tereddütle, "Vestmut,, un 

şöhretinden habe11:lar olduğumu, ''Mak 

Person,, un şahsi kıymetini de bildi

ğimi, - bu adam bir lisaniyat atlası -
nm sahibi idi - böyle bir intihaptan 

dolayı pek mütehassis bulunduğumu 

söyledim. Fakat nezaretin ve fakülte -
nin böyle bir seyahate izin verip ver -
miyeccgini, sonra karımın da ç.~ukla. 
rından aylarca ayrı kalmağa razı olup 

olmayacağını kestiremediğimi anlattnn. 

Gülüms~yerek: 

- Bilirim ..• bilirim ldedi. Fransızlar 

arasında böyle kararların pek güçlük. 

le verildiğini ve bütün aile erkanının 

hatta dizdiğinin dizdığına kadar :her -

kesin böyle bir kararda rey sahibi ol. 

duğunu bilirim. Bunu çok kere müşa. 

hede ~tmişimdir. Size söyliyeyim ki 

Misters Spcnserle ben, Fransayı pek 

severiz ve her tatilimizi, buranın Ko • • 
debek, Branton, Vazeley .. gibi küçük 

kasabalarında geçiririz. Evet evet 

memleketinizin güzelliklerinden hayli 

istifade etmişizdir. Belki de yurdunu. 

zu sizden iyi biz tanıyoruzdur. Eğer, 

"Vestmut,, a gelirseniz, karım zevce. 

nizle şahsen alakadar olacak. 

Düşünmek i~in birkaç güne muhtaç 

olduğunuzu takdir ~diyorum. Yalnız 

şayet r«ldederseni:ı:, yerinize bir baş

kasını bulmak mecburiyetinde oldu. 

ğum için, kararınızın gecikmemesini 
rica ederim. 

Nezaretin izni işine gelince, 4iabu. 

cak olacak. Çünkü size müracaat et. 

meden evvel, gidip ..• Nasıl diycnu. 

nuz?. Yüksek t..ıdri .. •t m··a·· ·· U •· Q .... u urun ..• gor. 

Çeviren : H. S. O. 
düm, kabul etti. Allaha ısmarladık pro 
fesör Dümulen. 

Bu ziyareti takip eden akşamı, Sü. 
zanla reis Spenserin tekliflerini mü. 

nakaıa ile geçirdik. Çocuklardan ay. 
nlmak acr, birlikte götürmek, bütçe. 

mizi harap edecek kadar pahalı idi. 
Süzan onları, Fontonel sokağındaki 

ailesi yanında bırakmağı ileri sürdü·. 
Bu meselede, ben iki uygunsuz nok. 

ta görüyordum. Evvela annem k , , arı. 

mın akrabalarını çok kıskanıyordu • 
Bu hareketimizi haber alınca b . , urun 
edecektı. Sonra, kaynanam f 

ırsattan 

istifade ederek ıl'"OCuklan d"l •w• . . . . • ~ nu ı edıgı 
gıbı kendı fıkrine göre idareye kalla -
şacaktr. Bu, bence tehlikeli idi. 

Bu iş için teklif edilen miktar, kan. 

mı iştahlaDdrrmıştr. Ona Amerikadaki 

masrafnnızın da kabarık clacağını çıt-
lattım Sonra • · · • ıster ıstemez kitapla. 
rımla fişlerim için buradaki evimizi 
muhafaza edecektik. 

Nihayet, seyahatin cazibesi, Ameri • 

kalı talebeye. hakikt Balzakı tanıtmak 
zevki, bilhassa ciddi ve namuskar ph. 

siyetile, ikimizi de teshir eden tu fa -

külte reisinin tesiri, teklifi .kabul et

memize sebep oldu. 

na kızını, gangsterler tarafından kaçı
rılması ihtimali bulunan bir memleke. 

t~ sürüklediğim için çıkıştı. Barbar 
bır adaletin her hangi bir sebebin, o. 

nu elektrikli ölüm sandalyesine götür
mesini de mümkün görüycı-du. Bu 

korkunç tasvirler, Süzanı o kadar kor. 
kutmuştu, ki eğer kaynanam, - bir 

yandan çocuklan benim nüfuzumdan 

kurtarmak fırsatını verdiği, bir yarı
dan da, rakibesi annemi alt edccefi 
için - benim tarafımı tutmaaaydr, 

muhakkak bu seyahatten vazgeçecek. 
ti. 

Fontonel sokağı cephesi bu suretle 

yanlınca, kararla§tırdığımrz tariht~ 

''Frans,, vapurile yola çıkuk. 
(Arkaaı nr) 

( •) Rnman "Romane,, , Ortaçatda 

Avrupanın cenup taraflannda konu. 
ıulan Utin ve Kelt dillerinin kanı • 
maımdsn hasıl olmfl hir liaaa•. 
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Hatay meclisi 
(BııştnrnfJ 1 incl de) 

şüphe olmayan Alcwiler de 9 namzet 
göstermişlerdir. 

Hatay milli meclisi hürriyet mefhu
munun geniş surette tanındığı ve 
hürmet edildiği bir teşrii müe::.sese 
olacaktır. 

Devlet reisliğine, halk partısınce 

namzet gösterilen Bay Tayf ur Sök.. 
men seçilecektir. 

Bay Tayf ur, Hatayın istiklali ıçın 

19 senedenberi dahilde ve hariçte 
mücadele etmiş, vannı ycğunu bu u • 
ğur.da harcamı§, çok kıymetli, feda. 
kar yüksek seciyeli bir vatansever. 
dir. 

Halk Partisinin 
nizamnamesi 

Antakya, ı (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Halk Partisi, TUrk halkına aşağı
daki beyannamtryi neşretmiştir: 

Hatay ve Hataylılar, cilell günle
rini bitirmiş ve mesut ve müreffeh 
bir istikbal yoluna girmişlerdir • 

Hatay devleti, Hatay hUktlmeti ve 
Hataylıların ycgll.ne mUmesslli Ha. 
tayın mebusan reisi, yakın günler 
içinde tarihi vazifesine başlıyacak 

vEı memleket bUr ve mesut olacak
tır. 

Türkiye bilkiimetlnin Hataym is· 
tlkball için 20 senedenberl devam e
den gayret ve fodakılrlıklarına 

Fransa cumhuriyeti dostane bir mu. 
kabelede bulunmuştur. Türkiye ve 
Fransa devletlerinin, bu anlaşmayı 
daha ileriye götilrerek bu mesut ne
ticeyi daha ziyade inkişaf ettireceği· 
ne Umidimlz bliyliktUr. Bu vesile ile 
Fransa. cumhuriyeti bUklımPtine ve 
onun buradaki mümessiline ıı.rzı 

şükran etmeyi vazife billriz. Hatay 
ve Hataylılar için bu mesut vaziyeti 
hazırlatan ve Hatnyın istlklAl ve in
kişafının büyük hamisi olan Türkiye 
cumhuriyeti hilkfımetlne ve onun bU.. 
yilk devlet reisi yUce AtatUrke son· 
suz şükranlarımızı, her zaman ol· 
duğu gibi, bu veslle ile de sunar ve 
ebedi bağlılığımızı bir kere daha ci

hana UAn ederiz. 
Hataylı bizler bu gilzel son ile if. 

tihar edebllidz. Ancak şunu da bil· 
meliyiz ki önilmllzde geçireceğimiz 

daha çok cetln imtihanlar sizi bek· 
llyor. Devlet, hUkftmet kurmalc ve 
onu en medeni bir seviyeye yükselt
mek, Türkün tarihinde şıarından ol. 
duğu !cindir ki bu imtihanlarda da 
mutlak başarı lle çıkmak her Türk 
çocuğuna ve dolayısiyle Hatay Türk 
cemaatine ve bütün Hataylılara dli
şen şerefli ve o kadar da ağır ve me
suliyctll bir vazl!edlr. Vatanperver, 
fetlakA.r halkımızın bu vazifeyi de 
büyUk TUrk milletine lAyık ve onun 
tarihine uygun bir şekilde başara. 
cağma hiç kimsenin şüphesi olmama. 
lıdır. 

Hatay Tilrk cemaatinin itimat ve 
muhabbetine da~·anan ve güvenen ve 
onun yegA.ne mUmesslll olan Halk 
partisi bu mesullyeU ve mesullyetli 
olduğu kadar şerefli vazifede behe
mehal muvaffak olacaktır. Bu se· 
b..-pledir ki Paı:tl, Hataya yalnız ve 
ancak saadet ve refah vaadeden bir 
emin, güzel istikbale kavuşmak için 
ta.kip edeceği mesat programının a
nahııtlarını bUtün Hatay evlA.tları. 

nın tasvibine arzetmeyl kendisi için 
esaslı bir vazife addeder. 

1 - Hatay hakkındaki beynelmi
lel teahhUtıerin tamamen tahakku· 
kunu temin etmek iş programımızın 
temel taşıdır. Cins ve mezhep gözet
meksizin, Hatay halkını tecezzi ke. 
bul etmez bir telA.kkl addederiz. 
Bu sebeple kanun karşısında fertle
re, allelere ve cemaatlere imtiyaz 
tanımayız. Ancak beynelmilel teah
hUtıere rlayetkAr ve hilrmetkA.r ka
lacağız. 

2 - Herhangi din, mezhep ve Ct'. 

mn:ı.te nıonsup olursa olsun, bütün 
Hatsylıl:ırın şerefi, hakkı, haysiye
ti, ırzı, malı, kazancı, akidesi, iba
deti, fş ve ev işi. mUsıı:rat dalresl:ı

da mahfuzdur. 
3 - tclnrede başlıca prensipler'. 

uılz, maha~!t iclnrclere kuvvet ve sa
lAhlyet vererek de\·Jet idaresine hal· 
kı doğrudan doi;ruya en yakın ve en 
mUesslr bir surette u!Akndnr etmck
tlr1 

bugün açıhyor 
4 - Cumhuriyetçilik, halkçılık, 

JAylldik, kUltUrel, milliyetçilik, lnki
lApçılık, devlet idaresinde hAkim kı. 
lncağımız anaprenslplerdir. 

5 - Hntayın dnhilf emniyet ve 
asayişini, azimet noktası te\A.kkl e
deriz. Bu hususta mlisamaha asla 
kabul edilmiyecektlr. Komşu mil· 
!etler ile silkfln ve huzur içinde dost
luk mUnasebetlerimlzJ en yüksek de. 
recelere cıkarmak, başlıca işlerimiz· 
den biri olacaktır. 

6 - Mütevazin bir biltçe, az mas
raf, çok iş, malt ve iktısadl siyaset
lerimizin mesnedi olacaktır. KöylU 
ve cl!tçi ve esnafı, kendi iş sahala. 
rında takviye etmek, iktısacll pren· 
siplerlmizde yer alacaktır. Ha.tayın 

tabll SerYCtlerinl meydana cıkarmak, 
Jşletnıek, esaslı bir umdemizdlr. 

7 - Nafıa işlerimizde, yolların tan 
zlmi, bataklıkların kurutulması, ir. 
va ve iska ve yol ve liman inşaatı, 
kıs:ı zamanda tahakkukuna. çalışa

cağımız işlerdir. 

8 - Memleketin srhht durumu U· 
zerinde itina ile duracağız. Bilhassa 
sıtma mücadelesiyle, ihtiyacı kar. 
şılnyacak hastahane ve dispanserler 
küşadı ve içtimaı yardım müessese
lerinin tesisi, başlıca mesaimiz o· 
lacaktır. 

Memleketimizin zlrar sahadaki in. 
kişafına bUytik dikkat sarfedeceğiz. 
Bu maksatla ziraat bankasını Hk iş 
olarak ele alacağız. 

9 - Kültur programımızda, bey
nelmilel taabhUtler dairesinde azlık· 
ların hukuku mahfuz kalmak şarti. 
le, memleketin ihtiyacı olan ilk, or
ta ve yüksek tahsil mUesseselerlni 
suratla vücuda getirmek ve llk tah
sili mecburi kılmak, en mühim i~~ 

lerlmiz olacaktır. 

10 - Vergide mükelleflerin kabi
liyeti esastır. Daha ziyade mUkelle· 
finlu iradını arttırmak suretiyle bu 
kablliyetlnt artırmağa çalışacağız. 

1 - Hatayı caztp bir seyahat Ul. 
kesi haline getirmek, mahaııt idare
lerde dl.kkat edeceğimiz mühim bir 
esastır. Eski eserleri meydana. çı· 

karmak, onları korumak ve şehir. 
lerln imarına çalışmak, bu maksat
la takip edeceğimiz mühim işlerdir. 
Şehirlerin bu ihtiyaçlarını btr an ev· 
vel temin etmek de mühim 1şlerimi2'. 
den biri olacaktır. 

Mareşal Diyarbakırda 
Elfizığ, 1 (A.A.) - Mare.5Ql Fevzi 

Çakmak, beraberinde orgeneral Falı· 

rettin Altay ve orgeneral Asım Gün.. 
düz olduğu halde saat 10 da husus! 
trenle Diyarbakıra hareket etmiştir. 

Japon yada 
tayfun 

(Usta tarafı 1 incide) 
kezi Japon deni:ine doğru yürilmek. 
tedir. Fecirde inkıtaa uğrıyan demir. 
yolu münnkalltı öğle zamanı tekrar 
tessüs etmiş bulunacaktır. Maddi ha· 
sar pek çoktur. Limanda bulunan bir 
kaç vapur demirlerini kopararak rıh. 
tımm muhtelif noktalarına çarpmış. 

tır. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Tayfunun kuv· 
veti azaldıkça kaydedi!en hasarat mik 
tarı artmaktadır. Şimdiye kadar 10 
kişinin öldüğü ve bir çok kişilerin ya_ 
ralandığı meydana çıkmıştır. Tayfu. 
nun geçtiği yerlerde ağaçlar devril • 
mie. evler yıkılmı~tır. Tokyoya deniz 
kazaları hakkında yeni malumat gel. 
mektedir. Fırtınadan bir çok vapur. 
lar karaya oturmuş ve hasara uğar -
mI§Ur. 

iş Bankası ikramiye· 
sini kazananlar 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye iş 
Bankasının küçük cari hesaplar ara
nnda tertip ettiği ikramiye keşidesi 

bugün yapılmış ve büyük ikramiyeleri 
§U numaralar kıızanmıııtır: 

1.000 lirayi istanbulda 18947 he!ap 
numaralı Ayşe lsmet, 500 liralık ikra. 
mi yeler: İst.ınbuJ.da 73172 numara}; 
Tarık ve S.:msunda 3221 numaralı Mi
tat Recep. 

Başvekil 
Birkaç gündenberi §ehrimizdc bul.ı

nan Başvekilimiz Bay Celal Bayar, 
dün akşam.ki eksprese öağlanan husu 
si vagonla Ankaraya gitmi§tir. 

Ayni trenle Hariciye Vekilimiz Dr. 
Aras ve dör!düncü genel ispekter B. 
Tahsin Uzer de Ankaraya gitmişler -
dir. 

Başvekilimiz, ak§Sm üzeri saat ye • 
di sulannda Dolmabahçe sarayından 

motörle Haydarpa§aya gelmiştir. Be -
raberinde Riyaaeticümhur genel sek -
rcteri B. Hasan Rıza, batyaver B. Cc. 
lal, hususi kalem direktöril B. Sürey
ya, Hariciye Vekili dr. Araı ve kendi 
huausi kalem direktörü B. Baki Sedeı 
Bükreı elçimiz B. Suphi Tannöver, 
Brüksel elçimiz B. Cemal Hüsnü bu. 
Iunuyordu. 

lstasyonda, Maliye Ve::ili Bay Fu • 
at Ağralr, §ehrimizdeki" saylavlar, Ha.. 
riciye Vekateti genel sekreteri B. Nu. 
man Menemencioğlu, İstanbul vali ve 
belediye reisi Bay Muhittin Ustündağ, 
İstanbul kumandanı general Halis 
Bıyıktay, dördüncü genel ispekter Bay 
Tahsin Uzer, emniyet .direktör muavi. 
ni Bay Kamüran, Deniz Bank umum 

mlidürü Bay Yusuf Ziya Öniş, tJ. 
niversite rektörü Bay Cemil Bilsel, 
belediye iktisat iJlleri müdiirü Bay A
sım Süreyya, diğer zatlar ve büyük 
bir halk kalabalığı kendisini karşıla • 
mıştır. 

Bay Celal Bayar, kendisini karşıla • 
yanların ayn ayn ellerini eıkmış, ve 
sonra Hariciye Vekili ve dördüncü ge. 
nel ispekterle birlikte husust vago -
na binmişler ve tren tanı zamanında 

hareket etmiştir. 
Başvekilimiz An'karada bulunduğu 

müddet zarfınıda Halk B<!nkasıru aça
cak ve asgari bir hafta kadar hlikii
met merkezinde bulunacaklardır. 

lktısad VekAletl 
müsteşarlığı 

Ankara., 1 (Telefonla) - tktısat Ve 
klleti müsteşarlığına. Maliye nakit iş· 
leri umum mUdütü Halit Nazminin 
tayini yüksek tasdikten çıktr. 

Hulk Bunkası 
Ankara, 1 (Telefonla) - Halk Ban 

kası ve Ankara Halk Sandığı gelecek 
haf ta. törenle açılacaktır. Istanbul 
Halk sandığı bir müddet sonra faali· 
yete geçecektir. 

furgutlu Haymakamı 
Ankara, 1 (Telefonla) - Turgutlu 

kaymakamı Adil Özelce üçilncii sınıf 
mtilkiye müfettişliğine ta)dn edilmiş. 
tir. 

Yabancı 
yahudiler 

(Ust f&ru 1 tnd de) 
hudilerden, İtalyan tabiiyeti hukuku 
IBkat olunacaktır. Bu kararnamenin 
neşri tarihinde ltalyada, Libyada ve 
Ege müste:mlekelerinde oturmakta o. 
lan ve yahut ta 1 kanunusani 1919 
tarihinden sonra buralarda ikamete 
başlamış bulunan Yahudi ırkına men. 
sup yabancılar, bu kararnamenin neş· 
ri tarihinden itibaren altı ay zarfın.. 
da. buraları terkedeceklerdir. Bu mUd 
det za.rf ında bu mecburiyete tebaiyet 
etmiyenler, müddetin hitamında hudut 
harici olunacaklardır. 

Tasvip edilen diğer bir kararname. 
ye göre, evlenıni§ olmak, devlet me -
murlarınm yüksek derecelere terfi et. 
mesi için mecburidir. Bazı smıf me. 
muriyetlerde, otuz yaşını geçmiş olan 
bekarlar, hiç bir suretle terfi ettiril· 
miyecektir. 

Resmi ve hususi idarelerde çalışan 
kadınların nisbeti yüzde onu geçmi • 
yecektir. Devlet idarelerinde çalışan. 
lar için üniforma mecburidir. 

Harp hukuku için daimt bir istişa· 
re komiı.:ıyonu tesis olunmuştur. Ga • 
naim mahkemelerinin usulü hakkın. 
da kaideler tesbit edilecek ve bu su
retle alakadar yabancıların l)akkı ça. 
bukU bir surette tanınacağı gibi mil· 
li menfaatler de ayni zamanda daha i. 
yi bir surette siyanet olunacaktır. 

Dahıliye nezaretine merbut bir ırk 
demografyası yüksek konseyi tesis e. 
dilıniştir. Bu konseyin vazifesi, aha
linin f azlala!:!ması ve ırkm siyanet ve 
muhafazası ile alakadar meselelerle 
meıgul olmaktadır. 

Henlayn 
(Üst tarafı 1 incid~) t 

partisinin merkez politik komisyonu, 
bu gUn Frankm riyasetinde bir top. 
lantı yapmış ve sabah başlıyan içti. 
ma, ancak akşam saat 16,30 da ni· 
ha.yete ernıi§tir. 

Içtima sonunda nesredilen tebliğde 
kaydolunduğuna göre. politik vaziyet 
tetkik edilmi§, lazım gelen kararlar 
alınmış, ve Prag hükumeti ve RuncL 
man heyeti ile müzakerelerde bulun • 
mağa. memur heyetin hattı hareketi 
ve faaliyeti ittifakla tasvip edilmiş -
tir. 

HENLAYN BERLİ~~ GİTTİ 
Prag, 1 (A.A.) - Henlayn, Hitler i.. 

le görilşmek ürere bu sabah Berchtes. 
gadene hareket ctmi3tir. 

Londra, 1 (A.A.) - Salahiyettar 
membalardan bildirildiğine göre, Hen 
laynın, Bitleri ziyareti, Lord Runci· 
manm ricası üzerine takarrur ettiriL 
miştir.Honlaymn sam!mi sulh arzula. 
rmdan emin olan Lord Runciman, B. 
Hitlere bir mesaj götürmesini talep 
eylemf§tir. Lord Runciman, Hitlerin 
halen yapılmakta olan müzakerelerin 
devamını tasvip eyliyeceğini ümit et
mektedir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Saat 14 te Ber. 
tesgadene muvasalat eden Henlayn, 
derhal Obersalzberge giderek Hitlerin 
yanma girmiştir. Bu görüşmiye Hes 
ve Göring de iştirak etmişlerdir. Gö. 
rüşme hakkında hiç bir tebliğ ne.~re
dilmemiştir. 

RUNC1MAN HEYETİNİN 
TEBLlGt 

Prağ, 1 (A.A.) - Runciman heyeti 
tarafından neşredilen bir tebliğde, ge
çen pazar günü Rothenhaus şatosun • 
da Henlayn, Runciman ve heyet a. 
zası arasında yapılan görüşmelere da -
ir 30 ağustosta Londrad:ı Dzily Tele
graph tarafından verilen ve 31 ağus -
tosta Prager Tageblatt guetesi tara • 
fnıdan iktibas odilen tafsilatm asıl 
ve esası olmadığı bildirilmektedir. 

"Bu mahrem görü§melerin şerait ve 
mevzuuna dair heyetçe hiçbir §ey iI. 
ta edilmemiı olduğu için bu hususta 
verilecek haberlerin büyük bir ihtiyat. 
la karıılanmaaı lazımdır.,, 

Lr..ndra, 1 (A.A.) - Yorkshire Post 
gazetesinin bildi11diğine göre, .dün Po. 
lonya maslahatgüzarı ile yaptığı mü • 
lakat esnasında Lord Halifaks, Polon 
yayı Südet meselesinin adilane ve dos 
tane bir §ekilde halli i~in İngiltere 

tarafından sarfodilen gayretlere iştirak 
etmeğe <lavet etmi§ ve Çekoslovak hil
kumeti taraf mdan Çekoslovakyadaki 

Berlinde 
Majeste İtalya kralı ve Habeşistan 

imparatorunun ekselansını.zı nezd~mc 

elçi tayin ed::n mektuplannı büyük 
bir memnuniyetle alıyorum. lki mem.. 
leket arasında mevcut dostane mü-
nasebetlerin inkişafına çalışacağınız 

hakkındaki sözlerinizden memnuni -
yetle kaydı malCimat etmekteyim. 

Memleketim, İtalyan kültür ve me • 
deniyetinin büyük kıymetini bilmek. 
te ve İtalya ile olan politik, ekonomik 
ve kültürel münasebetlerine husust 
bir ehemmiyet atfeylemektedir. Mem... 
leketim yeni:den doğuşunun ferdasın • 
da İtalyanın kendisine yaptığı yardım 
ları hiçbir zaman unutmayacaktır. 

imrah seyahati 
(Üst tarafı 1 incitle) 

mek isteyerek gemiyi Karacabey bo. 
ğazı istikametinde ada sahilinden aç. 
mış, gemi bu ~ırada bir .J...-um ve çakıl,. 
sığlığına ortadan oturmuştur. 

Gemiyi Akay işletme müdürü Na. 
suhi kaptan i.c!are <idiyordu. Vapur 
oturduktan sonra kaptan kurtarmak i
çin manevra yapmrş, fakat bütün bo
calamalar fayda vermemiştir. Bunun 
lizerine yolculann !stanbula nakli ve 
bir yandan da geminin kurtarılması 

çareleri aranmaya başlanmıştır. Gemi
de telsiz ve lmralıda da telefon olma. 
dığından vekil bir motörün Trakın ro. 
tası üzerine çıkıp Kalamışın imda
dına gelmesinin teminini müddeiwnu. 
miden istemi§tir. 

İstanbul milddeiumumisi Hikmet O
nat, derhal cezaevi motörü ile Armut. 
luya gitmiş, Adada bulunan davetliler 
de kayıklarla Kalamı§a· dönerek imda. 
.dı bcklcmeğe baıılamı§lardır. 

Kalamıı vapuru kaptanı mütemadi
yen kurtarmak için manevra yapmakta 
idi. Davetlilerin akşam yemeğine ha. 
hırlandıklan saat s~iz buı;ukta sabah
lamayı göze aianlar, vapurun kumdan 
kurtulduğu müjdesini almışlardır. Ka-
lamış ileri geri hareketlerle 'kumdan 
kurtulmuştu. 

Davetliler bu haber Uzerine yemek. 
lerini nege içinde ycmi1ler, Bursa vali. 
si Şefik ve diğer tmrab.da bulunan -me. 
murlar kayıklarla vapurdar. ~ılmrş~O 
tardır. 

İstanbul müddeiumumi.si Armutlu
ya dönmemiı olduğundan bugün Trak 
vapuru ile gelmek üzere kalmıştır. 

Kalamı§, saat ona doğru İmralıdan 
hareket e.derek adalara ve Kadıköyünc 
uğrayarak 68at 2,5 ta köprüye gelmiı
tir. 

Polonya akalliyeti hakkında verilen Daladı· ye 
bazı teminatı maslahatgüzara bildir -

miştir. (O st tarafı ı incide) 
BONE ALMAN SEFiRtLE lfnin muhafazası için alınan tedbir· 

GöRüŞTU" lerln bir an ovYel tatbiki l!zımgel. 
Paris, 1 (A.A.) - Havas bildiri. dlğlni söylemiştir. 

yor: KomUnist mebuslardan Cor:navln, 
Salahiyettar mahf ellerde bu ak13m 40 saatlik hatta kanunu hakkm.dald 

tasrih edildiğine göre, B. Bonnenin hUkme itiraz ettiğinden bu mUdaha-
bu aabah Almanya bilyük elçisi ile le şiddetli bir münakaşa tevlld et-
yaptığı görüşme, herhangi fevkalade miştlr. 

bir mahiyeti haiz bulunmamıı ve B. Daladler komilnlstıeri, kendisini 
Bonnenin mutat surette Paristeki ya. amele sınıfına muarız göstermeğe 
hancı heyetler §efleri ile yapmakta ol. matuf olan bu münakaşadan vazgeç-
duğu görüımeler çerçevesini tecavüz meğe davet ederek amelenin millt 
etmemiştir. mUdafaa için kendisinden istenilen 

B. Bonne, Almanya büyük elçisi ile gayretin sebebini anlayacağını be. 
Çekoslovakya hakkında geniş bir fikir yan etmiştir. 
teatisinde bulunmuş ve bu mesele - Başvekil 1936 senesinde kabul e-
nin sulh zihniyeti !dahilinde halledil- dilen dört senelik eilAhla.nma. prog-
mcsi hakkında Paris hükumetinin ar - ramının normal bir şekllde tatbik e· 
zu ve ilr.ıitlerini kendi!ine ifade et. dildiğini ve bilhassa ordusunun mo.. 
miştir. törleştlrilmesl hususunda elde edi-

B. Bonne, büyük elçiye ayrıca, ge. len neticelerin Umidin fevkinde oldu· 
neral Villemene gösterilen samimi ğunu temin etmiştir. 
hüsnü kabulden dolayı Fransız hüku. Hususi endüstrinin muhtelif şube-
metinin teşeitkürlerini de bildirmi§- Ierlnde vukuagelen bazı gecikmeler 
tir. dolnyısiyle hUkfımet fazla mesaiye 

B. Bonne, bundan sonra, Çekoslo. müsaade etmeğe karar vermiştir. 
vakyanın Paris elçisini kabul etmiı- Netice olarak Daladicr demiştir 
tir. ki: 

B. Bonne, nihayet, Suriye işleri hak "Fransa için takip edilecek iki sL. 
kında, Suriye başvekili Cemil Mar. ya.set vardı: Ya teahhUtlerln ifasını 
dam Bey, Şark ordusu ba~kumandanı temin ederek bUyUk bir devlet ola.-
general Hunt.::-ingcr ve hariciye ne. rak kalmak, veya harici bA.dlselerle 
zareti A!,·n ve Yakın Şark dairesi alAkadar olmayarak bir nevi blta-
müdür muavini Bay Lagard ile görüş. raflıkla iktifa etmek . .'' 
mü§tür. Bu iki siyasetten birincisini tercih 

iTALYANIN YENİ PRAG etmiştir "e buna devam etmek ta-
ELÇtSt "'• saVYurundadır. Fakat bu siyaset 

Prag, 1 (A.A.) - İtalyanın yeni hilkümctln karşı koyması lAzımgclen 
Prag elçisi B. Frankcni, bugün itimat bnzı ihtiyaçları müstelzimdir. Bu 
namesini reisicütl".hur B. Beneşe tak. siyaseti tatbik etmek imkll.nını bul. 
dim etmiştir. mak içindir ki hUkQmet bilhassa faz-

B. Beneg, elçinin nutkuna cevaben la mesat lle lstihsaIAtı arttırmak U· 
ezcümle demiştir ki: zımgeldlği kanaatine varmıştır. 



~engin bir yur\C S?..aırçası : 
= 

-~Ereğli de 
Su ve şelale kabiliyeti · 

a! 'e.. niz seyahatinde lktısat Vekaleti De· 
Ereğli. (Hususi) - Her tar ~t~. niz Müsteşarı B. Sadullaha da arz.etti. 

şil olduğu için burada su pek 1ç~ 2 ki· ğim gibi, Çatalağzınm liman olmasını 
Bundan 2500 sene kad~r e_.v~e kez tabiat tekzip etmiş ve §ayet dendiği 
lometrelik mesafeden Ereglı mtelr e gibi evvelce orası deniz ise hadisat ve 

t · kutrunda ta ı v tal şehrine 50 san ım .. b len tahavvültıt onu yalanlamış ve Ça • 
içme suyı.: getirmişler ve bu gun a .. ., .n.rnm içini bu günkü toprak ve kum· 

Uarı kısmen mevcu"- ""t>-
mecrası ~ su yo .... 

1 
Gü !arla doldurmuştur. 

tur. Ereg~Iinin yakınma doku en --
k k me Bir tesisatın her türlü ihtimalini lüç ırmağının, Ereğliye ço ya ı~ 

safelerinde, 10. 15 metrelik baraJ ya~ gözönüne alarak, karar verdikten son. 
k bol bol akan sudan elektrık ra emniyetle devam etme~ icap eder. 

~~ri::ıarı 'çevirtmek ve Msıl. ol.acak Bundan 40, 50 sene evvel yapılmış o. 
gölden de tedafüi vaziyette ~stıfadae lan gemiler, bu günkü ihtiyaçları te· 
etmek çok kolaydır. Bu ırmagm, y . min etmıyor, artık 500, 1000 t.:ınluk 

· ı ı cak elek- gemiler bu giln ufak birer deniz tekne. 
pılacak selfılesinden hası o a k . d W•ld' B" d 
trik kuv\·ctinden bütün hav7anın oca : sinden başka bır şey egı ır. ız e 
larına lazım olncak elektrik ku~~tu·~: yarın ıoo bin tonluk gemiler yaptır. 

ti ko... mak isteriz. Torunlarımız, bunları kul . . t"h at etmek ve bu sure e . 
nı ıs ı s dt pı. lanırlar, biz de, bir hak olarak mede· rü daha ucuza mal etmek ve ş . , 

tıp döviz temın ni şahikalarda kalmak isteriz. ÇataL 
yasaya daha .~cu~ sd~ Bolu dağla . ağzı limanına bu kadar büyük gemiyi 
etnlek rok mumkun ur. w ı· l d nı .. Gülilç ag- sokmak ve deniz ı zaman ar a o ara 
rmdan akıp gelen bu ırn:~~· 18 daki.. orada manevra yaptırmak imkanı var 
zı denen yerden ve Ereg ıy~ .. d b··t·· 

· .1. ce 1rerısın e, mı? Çatalağzı. hemen hemen u un 
kalık bir mahalden gırı ın "' Id kt 

· b" metle tabas. rüzgarlara açıktır. Liman yapı ı an 
ktiçük sefninin. bıraz ım ·1 ·- sonra her an müteaddit tarak duba. 
sun etmesi mümktindür. s~dal ı e. gı 

. d · · gorınek ım. tarı kullanmak ve her hangi bir de-
dilen yerlcrınden enızı ··k h"l k l k ld w dan 
ka• nı olmadıgıw gibi deniz ile araya yu - niz çıkınca sa ı um u o ugun ' 

denizin dalgalarını sevkedeceği kum. 
sek tepeler hakimdir. Jarla pek kolaylıkla dolmağa mahkfım 

EREGLt LtMAl';'I: denen ve olan yapılacak. her hangi bir mendi. 
Ere"'li limanı Bababurnu 

0 k tı ı"le hemen regwı·n agw1.ını ve içini taramak ve çı· 
tabı.atın "·aptığı bir çı ın b . 

J lden aş kacak veya girecek olan gemiye yol 
hemen (batı ve batı karaye ı· r andır Bu ı. açmak zarureti hasıl olacaktır. Zaman 
ka) bütün rüzgarlara ım · b d b' t k d b b"l 
man Bnb:ıburnundan başlar ved~u ur. gelir ki, ora a ır ara u ası ı e 

k 1 kadar derin ır. bulundurmayabilir, bunu da düşün.. 
mm ucu 15 u aç d önce E· mek Iii.ıım. Bu korku, Ereğlide ve E. 

Tahminen 1500 sene k.a ar a ılmış .w. .b. 
re<Yli limanına bir mendırek y p .. reğli limanında yoktur. Dcdıgım gı ı 

• 
0 b ~ dahi bundan istifade mum. Ereğlidc 2500 senedenberi döküntü du 

"e u o n tur Bababur. ruyor ve mevcudiyetini muhafaza e. 
kUn bir halde bulunm~ .. ·.. e var- d li r 
nundan ilerliyen bir dokuntu d. m diyor. Yol yakın iken önme ve ı. 

. döküntU müstakbel Jıman mam Ereğliye yapmalıdır. 
dır kı.' ?u kil edecek ve devlete tah
temelını. teş . liralık bir fayda te. 
minen bır mılyon 

min edecektir. ~de ancak 3 veya 
E w·· limanına senı:: 
re~ıı . r batı veya. batı ka.rayel 

4 d!ı!1ız. g.ıre ~k şiddetli olur. Denize!· 
oldugu. ıçm ç b. tte rüzgarlar da:ı. 
lik aleminde ve ta ıa az. gün doğrusu, 
ma, yıldız, yıldız ~oyr yel (den döne. 
kıble, batı, batı ara etmekte olduğu 
rek) poyrat.a dırıhssa gı· bir fırtınanın 
· · ·ıer her an 
ıçın, gemı wr limanına gelirler. On· 
~iddetile Ereg ı manlarda rUz. 

·k n bazı za 
lar limanda ı e w •olları ve drrıssa. 
gar şu şu saydıgmı ~atı veya batı ka· 
1 takip ederler ve b an . ü]j }iroıınmJa arı. 

Ayni zamanda Ereğli, her hangi bir 
fırtınada bir sığınak limanıdır da. Bu
nu Çatal:ığzında. temine imkan yoktur. 

Vapurlar 
BUGÜN KALKACAK \'APURLAR 

(Trnk - lG,30 da Mudanyaya), (Sus -
8,15 de llandırmnya), (Tayyar - 19 da 
J\anıhignyn), (Anararıo - 10 da Mersine) 
knlkacııktır. 

GELECEK \'APl'RLAR 
(Cğur - 16,15 ele İzmirden), (Trak -

16,15 de Ilnndınnoılnn), (Ülgen - 6,30 da 
füınclırmodon), (To:n·nr - Ci,30 dn Bandır· 
mndnn), (Sus - 22,10 da nandırmaılon), 
(Sanclcl - G d:ı Knr:.ıhlgnı.lon) gelecektir. 

rayele geıınce Erci:) 
1 . et hli.sıl o ur. • 

nılmaz bir vıızıy wrde bu gün fır. 
• .:· . ••• '(< ·'! . ..,. . . J.<; ' • ·-~. " . • 

l - Selimiye garnizonu birlikleri 
hayvanatı için asken evsaf dahilinde 
40 ton yulaf pazarlıkla sntın aıma • 
cakttr. 

2 - Pazarlık 5 cylul 938 pazartesi 
günil saat 15 te Selimiye tümen as. 
kerlik dairesi binasındaki tümen sa· 
tın alma komiyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrür ede. 
cek fiyat üzerinden yüzde 15 teminat 
derhal tümen muhasebe veznesine ya. 
tırılacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktarda yulaf 
def at<>n alınacaktır. Yulafa ait evsaf 
komisyonumm~da görülebilir. (6032) 

4 •• 

ı - Selimiye garnizonu birlikleri 
hayvanatı için askeri evsaf dahilinde 
50000 kilo kuru ot pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat 15 te Sclimiye tümen asker
lik dairesi binasındaki tümen satın aL 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrur e. 
decek fiyat üzerinden yü?.de 15 temi· 
nat derhal tümen muhasebe veznesL 
ne yatırılacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktar kuru ot 
defaten alınacaktır. 

Kuru ota ait evsaf komisyonumuzda 
görUlebilir. (6033) 

••• 
1 - Karadeniz boğazı birlikleri hay 

vanatı için askeri evsaf dahilinde 
20000 kilo yulaf ve 150 O O kilo kuru 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5 eyliıl 938 pazartesi 
günü saat 14 te Sclimiye tümen asker. 
lik dairesi binasındaki tilmen satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takar:rur e. 
decek fiyat üzerinden yüzde 15 temi. 
nat derhal tümen muhasebe veznesi· 
ne yatırılacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktar yulaf ve 
kuru ot defaten alınacaktır. Yulaf ve 
kuru ota ait evsaf komisyonumuzda.. 
dır. Görülebilir. (6034) 

/11lanlml !I DnciJ lr:ra Memrırlu{/11ndan: 
Pııra;ra çe,·rilmesine karar Yrrilrn mııl·. 

telif nolhurhıAa müteallik emvnl 5 • 9 - 938 
tnrlhlnc mlisailif pttınrlesi günü saat 16 
dan itih:ıren Gal:ılıı Arapcamii Makaracı· 
l:ır crıdılesindc 55 No. lu diikkllnda açık 
nrllırınn ~urctiylc sntılacn~ındnn tnlip ~ 
l:ınların mczkQr gün ,.e saatte mnhnllindc 
hazır hulıın:ıcak memuruna mflracnalları 
illln olunur. (2G625) 

-----· lşte bu sebeple Ereg 1 ur leşleri 
trnadan batan gemi v~ va~ sene 
görmektedir. İşte yıne. ~n' rahne· 

T. C . ZiRAAT BANKASI 

bir geroını bu leşlere oturan zarar 
1 d. w. ve sahiplerinin iktısaden 
en ıgı 

1 
. bu senede 

gördüğü vardır .. ıfte ~ınde ;e başka 
.k. ilç denizin gırmesın en 
ı .. ı, rriırların hiç limanı tutmamasından 
rduzırokı' 2500 sene evvel yapılmış old~ 

• f · mevcu ı.. döküntü bu gün muha azaı 
yet etmektedir. w . 

1 Tabiatın §U yardımı, Ereglıde ya~b: 
k her hangi bir limanı, tarak gı ı 

laca f ihtiyaç göstermeden 
hiçbir masra a f de-
asırlarca kcndi kendini muha aza e 

cektir. . l k "·ap 
b. t· Eregwliyi Jıman o ara J .: 

Ta ıa · b .. ··k !ru T istikbalin en uyu .. -
mıştır. Ereg ı e kereste Ji· 

d ·r manganez v 
mür. emı • • k ··zeı bir kız gibı 
manı olmıya hıyı gu E <Yli 

. a· "ni hazırlamıetır. reb 
kendı ken ısı kr rçe Ma. 
. ·a ılınca 50 kadar a ı 
lıman ) .P d' sisteminde trnns-
i ve .N oıınan ı . . bUyük 
tl fk alabilecek ve bu gıbı 

a a:ı ı . ca irip çıkmasına, ma 
gcmılerın kolay ~ bUvUk deniz-

nıasma ve en J 

nevrad:?. solugan yapılmamasına eL 
!erde u.uı 

. r bir limandır. 
veı ış ı . . bizim olan diğer 

B J{aradcnızın 
unu, k imkanı yoktur. 

sahillerinde bulmn 1 rken büyükle. 
El tt b·r liman yapı ı 

. be e ı bu giinii diişünmesı layık 1 
rın yalnız , ·a •lırken bir ka<; 
olmaz. Bir ııman ) P· k. b" Tü"rk 

, ve burada ı ır 
in sene sonra} ı bin sene sonraki ve· 

eserinin. ~i~ kaç .. ünınek icap eder. 
rccegı tesırı de du~edelcrimiz bura-

iz torunlarımı1.a, , 1 bu limanı 
b. cene ev\ e 

'a şu kadar ın - da 1 •rt k duygusunu 
·aptırmış dcdı me amimiyetle 
il il .. üz. şurasını da s 
ş nur Çatalağzınm te. 

arzedeyim ki, bunu, . ki olmn· 
tn etmesine ve Ereğhye ra p 
' · i tutaca. ına ve Ereğll limanın yerın . d 

:rma doğrusu inanamıyoruz. Bır e. 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

.lirni ,-e ticari her nevi banka muamelcJcn 

Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
zı t Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarrur hesaplarında 

en az 5~al~raeı bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pl!ı.a Klire ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

.. 500 " 
2.000 .. 

" .. " 
250 " 

1.000 .. 
40 100 " 

4.000 .. 
" 

100 50 " 
5.000 .. .. 

120 "o " 
4.800 .. 

" 
160 20 " 

3.200 •• .. 
ntUUAT: HMnplnrmclakl paralar hlr sene lı,:inılc 50 llrnc'Jan a~ft-

. leı·c lkrıuni .. ·c rıktığl takclirde % 20 fnı.ln:sfyJc '"crilo-gı dfü;·Jlll)'Cn ~ -. 

r·ektlr. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikflnun. 1 Mart ve ı Ha

'.lrnn tarihlerinde çekilecektir. 

.~ . 
. ı ; .... \: . . 1 

USJ{lidıır depolar gurubuna bağlı Şemsıpaşa tutun bakımevi içın şartna. 
mesi mucibince yeniden satın alınacak 2 tonluk bir adet yük asansörü S-
8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme. 
ye konulmuı;ıtur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
3 - Eksiltme 3-9-938 tarihine rasthyan cumartesi gilnU sa.at 11 de 

Kaba~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak-
4 - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözU geçen şubeden alma. 

bilir. 
5 - Asansör Vertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. MUhleisen, Gottes. 

cholç, Mihhlis, Beck; Henkel; Maylauer; Hans; Hann; Klockne veya lndua
trie Elecktromachine ve Polonya "Luis Neubarer Chemnltz: markalı olL 
caktır. 

6 - İsteklilerin tUtün fabrikalar §Ubesinde verdikleri tekliflerin kabu. 
!ünü mutazammm olarak alacakları vesaik ve yüzde 7.5 güvenme paralarile 
birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5869) 

I - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Başmü· 

dürlük binası inşaatı 3.VIII938 ta rlhindc ihale edilmediğinden yeniden 
vo pazarlık usullyJe eksiltmeye konulmuştur. 

lI - Keşlf bedeli ~6119 lira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 2709 u. 
radır. 

III - EJtslltme 3/IX/938 tarihine rastlayan cumartesi gUnU saat 12 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

ıv - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabUlnde 1nhfsarlar 
Levazım ve Mübayaat şubesiyle Ankara ,.e Diyarbakır BaşmUdUrlllklerln
den almabflfr. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin :fenni evrak ve vesaiklnl ln
hlsnrlar lnşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak vesikası almala
rı 1Azımdır. 

vı - btekllJerln pazarlık ıcın tayin edilen gUn ve saatte 1o 7,6 güven
me pnralarfyle birlikte yukarda adı gecen komisyona ve lstanbuln. gclmi
yecek taliplerin de Diyarbakır BaşmlldUrlüğünde mUteşekkfl komisyona mu. 
racaatıarı llAn olunur. (6917) 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 kilo gaz yağı açık eksilt. 
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilo su 13,85 kurU§ hesabile 1108 lira ve 
muvakkat teminatı 83.10 liradır. 

II1 - Eksiltme, 10-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 12 de 
Kaba taşta levazım ve mubayaat eube sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubcden alınabilir . 
V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7.~ güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il!n olunur. 

5823) 

I - Ankarada Atatürk bulvarında şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imalathane inşa.atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495.73 
liradır. 

III - Eksiltme 15-9--S38 tarihine rastlıyan peI'§embe günü saat 11 de 
Kabata§ta levazım ve milbayaat ıubesindeki alını komisyonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mu.kabilinde inhisarlar leva· 
zım ve mubayuat §Ubesile Ankara BapnUdürlilğilnden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları bir 
binanın taahhüt bedelinin yUz yirmi bin liradan qağı olmaması ve kendileri 
bizzat yüksek mUhendis vya mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bunlar. 
dan birisile müştereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri li. 
zımdır. Eksiltmeye girebilmek için icap eden vesikalar ekslltme gününden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mUdürluğil inpat gubeaine gösterL 

lerc•k ve .qrıca fenni ehliyet vesika. ıı alınacaktır. lstekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmif olması tart de. 
ğjldir. 

VI - MühürlU teklif mektubunu, kanuni vesaik ve in.saat 3ubemizden a. 
lınacak fenni ehliyet vesikasiyle muvakkat güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmesi liznndır. (5953) 

Deniz ·Levazım Satınalma 
:. - · Ko.misyonu ilanları · 

ı - Tahmin edilen bedeli 7 409 lira olan 2500 kilo çay 17 eylfil 938 tarihi. 
ne rastlıyan cumartesi günü saat 11,3 O da kapalı zarfla almamak Uzere mu. 
naksaya konulmu.stur. 

2 - Muvakkat teminatı 555 lira 68 kuruş olup şartnamesi parasız olarak 
her giln komisyondan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun un tarif atı dahilinde tanzim ed kl · 
kapalı teklif mektuplannın belli gün ve saatten bir saat evvelin k dece Ker~ 

d b ı k · b .. e a ar a sımpaBn a u una.n omısyon aşkanlıgma vennelerl. (6026) 

BAHÇEl\ılZDE 
Her ekşnm zengin \'aryele, Bud:ıpeşlc

den yeni gelen Akrohnt TRiO YOKVS, 
Rerlel -' STAN, Diyöz MARIETA, Dansöz 
ROZITA •.• ,,-------... , 
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·T~rk Maarif Cemiyeti Okulları 
~1 • Ankara Erkek ve Kız Kollejleri; 

Cemiyetin Ankarada Kız ve Erkeklere öz. üğU ayrı binalarda iki kollcj 
hrdır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrıdır. Resmi liselerle 
denkliği Kültür Bakanlığınca kabu 1 edilmiştir. 
Yab&ncı dil ingilizcedir. Yukarı sınıflarda almanca veya fran.sızcadar. 

\birisi ihtiyari olacaktır. . 
Her iki kısım için gündüz ve yatıl:l öğrenici alınma kaydına başlanmıştır. 
'Gündüz ve yatılı öğreniciler için a tınacak yıllık ücret aşağıda gösteril. 
miştir. 

Gündüzcü öğreniciden Yatılı öğreniciden 

Okul dereceleri alınacak ücret alınacak ücret • 
Ana kısmı 60 Bunun yatılı kısmı yoktur. 
?ık kısmı 60 225 Lira 
'Orta kısım 80 250 Lira 
Lise kısmı 100 275 Lira 

Yeniden girenlerle eski öğrenicileruen beşer lira kaydiye ve birinci tak.I 
sit peşin alınır. .-

2 - Bursa Kız Lisesi 
Buraya gündüz ve yatılı öğrenici kaydına başlanmıştır. Gündüz için yıl· 

ı da. 35 ve yatılı için yılda 185 lira ücret ve beşer lira kaydiye alınır. 
Her iki okulda sınıflara en çok (40) öğrenici alınacağından kayıt için 

geç kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman gücenilmemesi ve fazla bil 
gi edinmek istiycnlerin Okul Direktörlüklerine sözle veya yazile baş vur. 
ımaları rica olunur. (5777) ........................... 

PAT 
!ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, 

cerahatlenmiş !istüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

• 
·istanbul Belediyesi .. 118nlan ·. 

- . 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde Büyüksaray meydanı 

ııokağında 36 metre murabbaı arsa 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya veril 
mek üzere açık artırma gününde is teklisi bulunmadığından pazarlığa çev 
riİmiştir. Şartanmesi levazım müdürlünde görülebilir. İstekli olanlar 1 li_ 
ra 13 kuruşluk ilk t~minat makbuz ve ya mektubile beraber 19-9-1938 pa. 
zartesi gUnil saat 11 de daimi encümende bulunmalan (B) (6001) 

Cerrah paşa hastanesine lüzumu ol an ve hepsine 814 lira 60 kuruş bedel 
tahmin edilen rontgen levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şart. 
namesi levazım mildürlüğUnde görüle bilir. İstekliler 2490 No. lı ~anunda ya· 
zıh vesika. ve 61lira10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 

9-9-938 cuma günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (5759) 

. . (. 

v~vıet Demıryollari ve Limanları ·~ işlP_tme · .: 
Umum idaresi il&n.ları · · ~ 

Muhammen bedeli 150000 lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik ku. 
maş 16-9-1938 cuma günü saat 15 de kapalı 7.arf usulü ile Ankarada ida 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadir. (596:5) 

ıo.ooo metre 
5.000 metre 

10.000 metre 
5. 000 metre · 

Memur elbisesi için kumaş 
Memur paltosu için kumaş 
Miistahdem elbisesi için kumafS 
Müstahdem paltosu için kumaş 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 gurup malzeme 
her gurup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihale edilmek ı;ar. 
tile Haydarpaşada Gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gurubun 
hizasında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyonuna müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Haydarpaşa da Gar binasındaki komisyon taraf m. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 10800 kilo 60 x 25 m/ m ebadında lama demirli muhammen bedeli 
140• lira, muvakkat teminatı 105 lira 30 kuruş olup açık eksiltmesi 8-9-
938 pel'§embe günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

2 - 6 kalem muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet bağdadilik çam çıta 
muhammen bedeli 2532 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 189 lira 93 knruş 
olup açık eksiltmesi 8-9- 938 perşcm be günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - 3000 kilo sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1710 lira muvakkat 
teminatı 128 lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi 9- 9-938 cuma günü saat 
10.30 da yapılacaktır. 

• - 3000 kilo köprüler için grafit muhammen bedeli 1260 lira muvakkat 
teminatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma günü saat 
10.30 da yapılacaktır. (5i50) 

KOltUr Bakanlığı lstnnbul Erkek Terzilik 
Okulu llirek lörlUğUnden: 

Kayıt ve kabule devam edii.mektedir. Bilgi için Divanyolundaki okula mü. 
racaat. 6019 

'J'.Alafnn! :J.!)...4.Q(I 

iz mir Fuarında 
SOVVE 

Sınai mamulitı 
20 ağustosta açılacak olan İzmir fuarındaki Sovyet pavyonunda, son model har

man makinesi,kombayn ve traktör gibi ziraat makineleri,otomobil ve kamyonlar, o 
tomatik telefon istasyonlarile telefon cihazları, "SET,,markalı ampuller, elektrik 
motör ve tesisatı,maden işliyen tezgahlar,alat ve ede vat, mensucat sanayii için 
yardımcı malzeme,diki§ makineleri, otojen levazımı ve S.S.C.B. fabrikalarında i
mal olunan sair teknik mallar teşhir edilecektir. 

Teshir olunacak olan eşya Sovyet tekniğinin başarılarını bariz bir surette göste-
recektir. · 

Sovyet pavyonunu gezeceli olanlar lienClilerini alalia<Iar eden bilcümle ma
mulatı pavyonda alabileceklerdir. 

Teknik mallarının satınalma şeraitine ait istifsarlar, İstanbul İstiklal cad 
desi No. 443 te kain S.S.C.B. Ticaret mümessilliğinden yapılacaktır 

s. s. c. B. Türkiye Ticaret Mümessllfl~i 

- .... ~ ' • 1 • ,,. 

• e y ı e en 
Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - elektrikli 

71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardir. 
Saat 14.30 da kalkan 74 de mü kemmcl alaturka SAZ HEYE'r! 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORKESTRASI 

Jvardır. Büfeler lokantacı maruf J>andeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya pastahanesi tarafından 
deruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen ra ğbet ve arzu üzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyültülmüştür. 

Bilet ücret eri her iki vapur için 75 kurustur 
. \ \ - "' '-... . .. _ . . 

ö~tükncaıo Dü~~~n 
• 
ıre ı··rı Liğ •• n • • 

1 - Uk, orta ve lise krsımlanna yatılı ve yatısız, kız ve erkek talobc kaydına başlanmıştır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe baş vurarak kaydını yeni~emelidir 
Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacaktan müracaat kabul edil miyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci sınıflann bütünleme ve engel ımavlan eylülün birinde diğar tıınıflann eylülün yedi
sinde başlıyacakbr. 

5 - Istevenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

........................ 
l'erzl 

\'avuz Sezen 

. .- ·,:t~ ~- . r •:.._ ~"' :· ... : ' --:- ~ . .... ... 

Vilksek Öğretmen Okulu 
Ilirektörlilğü ndeo: 

• 

Paris Kadın, Erkek Terzilik 
Akndemilerlndcn diplomalı. 

Beyoğlu·Parmakkapı 113 Gay. 

9~8 - 939 ders senesi için nlınacak talebenin kayıt muamelesi 1-9-938 
den 29-9-938 e kadar yapılacaktır. Knyıt günleri: Salı, Çar§an1ba, Cuma. 
dır. 

ret apartımanı ı. 
i~ ..................... ımo ... 

Snhlhl: ASIM US 
Neşriyat MUdllril Refik A. evengil 

Okula girmek §artları: Lise bakalorya veya olgunluk sınavını vermi§ bu
lunmak. yirmi beş yaşını geçmemiş olmak, sıhhi bir al'lzası olmamak ve 
yapılacak seçme sınavını kazanmaktır. Seçme sınavlarına 30-9-938 cuma 

günü başlanacaktır. Diğer 5artları öğrenmek istiyenlerin okula başvu.rnıaları 
l~zımdır. (5955) 


