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Hatay meclisinde Başvekil 
beyannamesini okudu 

Hatay bayrağı top ve mızıka sesleri arasında 
meclis binasına çekildi 

Başvekil Abdurrahman Melek dedi ki: "Canla, başla bağlı 
olduğumuz Uıu Şefimiz Atatilrk'üo nur ve iman saçan ilham 
eserleri, rürküo ruhunda mevcut olan azim ve fedakarlık, 
bize hötün bu güçlükleri yenmek kudretini bahşedecektir.,, 

Hitlerin Nurem
berg nutl\U 

Yazan Asım Us 
lHtlcr her tarafta büyük merak 'c 

alAka Ho beklenen Nüremberg nut
kunıı söylcdJ •. Fa.kat bu nutukta ge
ne her tarafta ayni derecede merak 
vo alAka ile beklenen Südct Alman
ları mes<"lcslno dair bir kelimeye bi
lo t.e~adüf e<Ulmcdl. Sulh kelimesi
ni teliiffuz etmediği gibi harp sözüne 
do hiç temas etmccli. Buna mukabil 
ı\lmnn.) nnın iktısa.di yaziyetln<lo 
korkulacak bir şey olmadığını, Al
man milletinin ahloka He tehdit e<U

lemJyeceğinf, dürt senelik ekonomi 
plAnuım ıe,•kaliide iyi neticeler ,·er
diğini söyledi. 

Alman dc,ıct rclshıln XUrernbcrg 
kongresinde hu tnrzda bir dil kullnn
nuş olma mm cbcp le hil mcti ne
dir? 

Bize ö7le gell7or ki Hltlerln 88-
det Alıuanlan meselesi hakkımla 
sükut etme 1 çok manalıdır. Fakat 
hu sUkiıt..un manasını anlıunak için 
Orta A n·uıutclnkl umumi ,·azlycti gö
zününe getirmek ldzım<lır. 

Almanya Çekoslo,·akyadukt Südet 
ı\lmnnlnrına en geniş bir şekilde 

muhtariyet ,·erilmesini lstcyor. İcap 
0 dcrso bunun için müdahaleyi bile 
giizt;. aldığını hal ye hareketleriyle 
aıııatıyo". ı~ord Runclman•ın Çekos
ıo,·akyuda. bu meseleJi kat'i surette 
hal J~in ug~trğı bir sırada bütün 
Almanyada bir buçuk milyon asker 
ile büyük manevralara başlanması, 

memleketin bütün hudutlarında tah
kimat yapılması ve her tarafta teda
füi bir harp için hazırlıklara gfrişll
ml~ olması bu maksadı hJç bir şüphe· 
:rn mahal hırak.nnyacak surette açık 
ı.:<>-;tcrmlştir. 

Son haberlere göro Almanya bu 
ıedhiı'l<'r ile <le iktifa etmiyor. Fran-
anın garp hudutlarında ihtJyat kuv

,·et fer toplamış olmasını ,·esile tuta
ı·ak bu mıntakıı.da yeni selorberlik
ler yapiyor. Sonra bütün Almanyada 
haşlayan askeri manevrnlann müd· 
ıl<•tl cn·elce iiç ay olduğu hahle şimdi 
hunu <fört aya c:ıkarmış bulunuyor. 
Yani Almıın ordusundaki selerberltk 
,·azlyetlnin Teşrinlere kadar değil. 

KAııunlara ka<Jar de,·am edeceği an· 
laşıhyor. 

B. Abdurrahman Melek ' 

Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu A. 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay mlllet meclisinin dUn yaptıfl 
toplantıda hUkClmet beyannamesi o. 
kunmuştur. 

Baş\'ekil doktor Abdurrahman Mc· 
lek tarafından okunan ve Hatay mil· 
Jet meclisi tarafından ittifakla tasvip 
edilmiş olan beyanname şudur: 

Sayın arkadaşlar, 

Bu gün Hatayın ilk ve tarihi milli 
meclisinde huzurlarınıza Hat.ayın ilk 
hükumet reisi sıfatile çıkmakla balı. 
Uyarım. Bana bu şerefli vazifeyi ema. 

(Sonu: Sa . . j. Sil. 4.) 
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Atatürk'le 
Hatay Mecoıs 
Reısn arasın(d)a 

Ankara, 7 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatürk'Je Hatay Millet Meclisi Rei
si Abdülgani Türkmen arasında. aşa
ğıdaki telgraflar teati edilmiştir; 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Şefi 
Kemal Atatürk'e 

M1111 idealinin ilk tezalıilril olarak 
toplanan Hatay Millet Meclisi, mllli 
varlığının vo istikbalinin büyük kur
tarıcı ve koruyucusu Ulu Şef'e mec
lisin vo temsil ettiği Hatay halkının 
ebedi minnet ve sonsuz bağlılıklarrnı 
bir kere daha a.rz ve liltfen kabulünü 
istirham eder. 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
Abdülgani 1.'ürkmcn 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
B. AbdUlgani Türkmen 

~~TAK YA 
lata • .Mil et Mcc1lslnirı ve tcmsll 

ettJği Hatay halkının hakkımdaki 

güzel duygularını blldfrcn telgrafı

nızdan ~ek mütehassis oldum. Hatay 
Millet Meclisine başladığı mühim 
'azlfede muvnfCakıyetlcr ve Hatay 
hnlkınıı yeni idare altında saadetler 
dllerim. 

X. ATATtlUK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei

si AbdUlhallk Renda ve Başvekil Ce
ıtU Dayar ile Hatay meclisi reisi Ab
dUlganl Tilrkmen arasında da sami
mi telgraflar teati olunmuştur. 

Ha tay ana yasası 
(Yazııı 10 uncuda) 

Etrüsk vapuru dün ge:di 

• 

Rüştü Aras bu. akşam 
Cenevre'IJe qidi'IJor 

Hariciye Vekilin:n mühim 
beyanatı 

" Atatürk Türkiyesi ise; böyle bir cihan içinde 
Tunadan Hint hudutrarma kadar fasılasız devam 
eden yüz milyondan fazla dost kütlesi ortasında 

bir sulh ve ilerleme adası halindedir 
1zmirde bulunan Harlclye Veklll· 

mlz Dr • .Aras dUn beraberinde Harı. 
clye Genel Sekreteri B. Numan Me• 
nemencloğlu olduğu halde şehrimize 
gelmiştir. 

Dr. Aras doğruca Dolmabahce sa
rayına giderek Büyük Öndere saygı
larını sunmuştur. 

Hariciye Vekili bu akşam, Millet
ler Cemiyeti konseyi toplantısı ile, 
SaAdnbat paktı hariciye nazırlarının 
içtlmaında bulunmak üzere Ccnevre
ye gidecektir. 

Bu defa Cenevrede Balkan Antan
tına dahfl memleketlerin harlcJye na• 
zırları da toplanacaklar ve dört mem 
leketl ala.kadar eden meseleler tize· 
rinde görüşecekleri gibi, umumiyet 

(Sonu: Sa. 4, Sü. l) 

,, 

B. Rüıtü Araı 

Beşinci Balkan Tıp kongresi 
dün Ylldızda 

Bitler telıditkô.r bir 
nutuk sö_'IJledi 

Alman tayyareleri gene Çek 
topraklan üzerinde uçuyor 

Müzakereler durdu 

.. 

Nuremberg, 7 (A.A.) - ''Zeppelin.. 
feld,, meydanında bu sabah iş servisi. 
ne mensup 40.000 milistçi Hitlerin ö. 
nünde büyük bir geçit resmi yapmış. 

Bunların bini Avusturyalıdır. Ve il'k: 
?e~a clarak böyle bir geçit resnine 
ıştırak etmektedir. 

tır. Milisler Hitlere sadakat yeminlerinı 
(Devamı 10 uncu d4) Almanyanın teca\ llzi bir harbe gi

l'l':'chileccğhıt akıl ,.e mantık kabul 
~tmez. }'akat Çekosıo,akyadakJ Sll
ılct ı\lmanlnrınıı tam bir muhtariyet 
tl'min etmek için te<latüi bir harbi 
gfize al<lığını bütün hareketleriyle 
~iistermeğe çalışıyor. Çckoslo,·ııkya 

Süılet Almanları He meskun olan 
nırntakalnrında umumi bir hareket 
uyanabilir. Almanya bu hareketi 

Denlzbankrn Almanyaya ısmarla
dığı vapurlardan üçüncüsü olan Et

rüsk vapuru diln sabah saat 9 da li
manımıza gelmiştir. 

Filistinde Araplar gi r b. h .. k" 
(ylülün 15 ine doğru Mersin hattına Z } }f Ü llffie 

(Sonu: Sa. 2 Sil. 2) 

1600 tonluk olan lıu vapurumuz, 

Türk deniz ticaret rııosunun kuvvet

li blr rüknü sayılmaktadır. Etrüsk 

ı , l c ıncğo başlıyacaktır. kurdu' ar 
Bunun için Dcnlzbank idares i ay- •• •• 

rıca bir tarife yapacaktır. Mersin uç g lYI n de ya ır m D Ar aı p 1 dam ed 11d1 
hattı da diğer hatlarımıza işleyen Havra 7 (AA ) 
yeni vapurlar dolayıslyle kısalmış 0 • ti git~id~ art~a~tı:;ı Asilerin cüre- Arap tethlşçllerl, idam hDkllmlerl
lan hatlar arasına girmiş bulunmak- ıo!lli hüküm t r. Muvakkat nl alf1kadarlara bildirdikten aonra 
tadır. lUn eml .e adını taşıyan teşekkü- fn 1 1!z ediyorlar. Bu suretle cumarte-

l . rlerı şayanı hayret bir surat- sldenberi yirmi Arap idam edilmlt-
e bUtiln memleketin içine yayılmak- tir. 

. ~ .. 

10 EylUI Cumartesi gOnD ·gazetemizde 
, ....... tadır. Hatta. bu emirler camilerin BUtiln musınmanların fes Yerine 

kapılarına da yapıştırılıyor. Son e- agel giymeleri hakkındaki emir de 
mir, saat 20 de her tarafın kapatıl- umumiyetle tatbik olunmaktadır~ 
ınası hakkındadır. HattA. asiler borçlar hakkında bir de Büqük Katerina ile Mari Antuvanet 

Nakleden: SelAml İzzet Sedes 
Dün gece Arap mahaııeıerlnde do- monatoryom llA.n etmişlerdir. Bu 

laşım Röyterln muhabiri dllkkA.nlar- yüzden para sıkıntısı başgöstcrınfş
dan yUzde doksanının kapalı oldufu- tir. 
nu görnıDttOr. 
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Beşinci Balkan H·tı . 
Tıp Kongresi 1 . erın 

Dün Yıldız konferans berg 
Nurem
nutku 

salonunda açıldı .CBa§taraf" 1 mcı ae) 
teşvik edebilir. 

Beşin.el Balkan Tıp Kongresi, dün 
Yıldız sarayında büyük muvaffakıyet
le açılmıştır. 

ı·ıldızm gayet mode?ıı surette tefriş 
edilmiş büyük konferans salonunda 
Balkanların en güzide doktorları ile 
meşhur kadın ve erkek doktorlarımız 
ve bir çok davetli hazır bulunuyordu. 

Balkan Antantının bütün faaliyet 
zümrelerince tanınmış sempatik mu
rahhasımız. Kamutay Parti grupu AA. 
başkanı Trabzon saylavı B. Hasan Sa. 
ka da misafirlerle ala.kadar olmak ü
zere Ankaradan kongreye gelmişti. 
Ayrıca elçimiz B. Ruşen Eşref, Bil.k
reş elçimiz B. Suphi 'l'anrıöver, Romen 
elçisi B. Helemak, Yunan elçisi B. Ra. 
fael ve Yugoslavya mümessili. riya. 
set kürsüsünün yanında yer almışlar
dı. 

Kongra, Sıhhiye Vekaleti müsteşarı 
Dr. Asım tarafından açıldı ve celseye 
Pr. Dr. Akil Muhtar riyaset etti. A
kil Muhtar, kısa ve müessir bir hita. 
beden sonra sözü sırasile Yunan, Ro. 
men ve Yugoslavya başmurahbasları 

Dr. Benzis, Dr. Georgiyo ve Dr. Mar
köviçe verdi. 

Bu zatlardan her biri, Balkanlar a· 
rası tıp elbirliğini daha ziyade kuvvel 
lendirecek mahiyette her Balkan mem 
leketinde sarfedilmekte olan gayret • 
!erden bahsettiler :Müttefik milletlerle 
şeflerine muvaffakıyet dilediler. 

Saat on bir buçukta açılan ilk celse, 
saat yarmıda nfüayet buldu. Celsenin 
kapanışı sırasında, Reisicümhurumuz 
Büyük Önder Atatürke çekilen tazim 
telgrafları okundu. Herkes ayağa kal· 
karak alk1slad1. 

Bundan sonra Yunan, Romen ve Bul 
gar krallarile Yugoslavya saltanat na· 
ibine çekilen telgraflar okunarak ayak 
ta alkışlandı. Müteakıben bu memle. 
ketlerin Başvekillerine telgraflar çe. 
kilerek celse, bugün saat onda tekrar 
toplanmak üzere tatil edildi. 

Yıldız yatı okulu 
Bu sene yeni bir teşkilatla 

çalışmağa başhyor 

llk okul tahsilini paralı olarak yap· 
mak istiyen talebeler için Kültür di
rektödüğü tarafından Yıldızda bir ya. 
tı okulu tesis edilmiştir. Okul bUtün 
bir çalışma yılı için talebeden 100 li. 
ra ücret almaktadır. Bu ücret 4 taksit
te ödenecektir. 

Sınıf mevcutları pedagojik kaidele
re göre 40 kişi olarak hesap edilmiştir. 

Sınıflara bu miktardan fazla talebe 
kabul edilmiyecektir. Ayrıca talebeye 
serbest zamanlarda parasız keman 
dersi de verilmektedir. Ders haricinde 
spor ve diğer faaliyetler de okulun es.. I 
ki programı arasında yer almıştır. O. 

Kısa bir zaman zarlmda. Südet Al· 
manları büyük Almanya.nın hudutla-

·rı içerisine girebilir. Böyle bir va
ziyette Çekoslovakyanm müttefiki sı· 
fattyle Fransa Almanya aleyhine ha-

rekete geçerse Sovyet Rusyanın da 
yardım edeceği şUphesJzd.ir. İngilte

re ise bundan sonra vaziyetin icabı· 
na göre hareket edecektir. Çekoslo
vakya meselesinin böyle bir safhaya 
gtrmesi Orta A vrupa.<lu. umumi bir 
hnrpten başka bir şey değildir. 

lşte Alınanya. bu gibi ihtimalleri 
göze alarak bazırJanmış gibidir. 

Hltlcrin Nurcmberg kongresinde: 
- Almanya abloka Ue tehdit edi· 

lemez. Hariçten hiç bir madde al· 
maksızm Alınan milleti uznn seneler 
yaşıyabllir. Her türltl ihtiyaçlara. 
tekabill eden eşyaJardan stoklar ya
pılmıştır." 

Yolunda söylediği sözlerden anla
şılacak mana bndur. Bu mana. şu 

tarzda da ifade edilebiUr: 
- Alınanya icap ederse Südet Al

manları için te<lo.füi bir harpten çe
kinmiyecektir. Südet Almanlarına 

muhtariyet vermek için Almanyanın 

yapacağı askeı·i hareket birkaç gün
lük bir iştir. Buıulnn som·n. Alman
ya her tarafta tcdafüt vaziyet ııla

caktır. Eğer Fransa ile müttefikle
ri üç buçuk milyondan ibaret olan 
Südet Almanlarını mutlaka şu ·rnya 
bu şekilde idari kontrol altına almak 
için Almanya.ya kaı·şı tccıwüzi bir 
harbe girişmeği ve beş, on milyon in· 

sanın ölümünü göze almış bulunuyor
larsa Alman milleti buna hazırdır. 

Alm.anya uzun seneler devam edecek 
tedafüi bir harpten korkmaz." 

Bununla beraber işlerin böyle teh· 
JJkell safhalara girmesi ihtimali son 
günlerde azalmıştır. Zira Çekoslo
,·akya hükfmıetinln Südet Alınanları 
için geniş bir muhtariyet vereceğine 

rlaJr alAnıetler vaı·dır. Hatta dünkü 
llOSta ile gelen (.Jurnal) gazetesinin 
haftalık siyasi Jçmalindo Südet me
sclc~inden bnhscdilirkcn İskenderun 
ı~ıcstle~i güzel bir mil'lal gibi göste
riJıııi~tlr. Eğer Çckos loyakya Südct 

Almanlnrına Hatay Türklerine veri· 
len istiklB.le benzer geniş bir muhta
riyet kabul ederlerse Orta Avrupa· 
<laki bugünkü harp telılikesi bertaraf 
olncak demektir. 

ASIM US 

kuJ kayıt ve kabul işleri bütün ilk o

kullarla birlikte başlayacaktır. 

Kültür direktörlüğü bundan başka 

muhtelif miilhakat kazalarında köy 

yatı okulları açacaktır. Bu yatı okul· 

larmm sayısı beş tanedir. 

Fransaya karşı hareke
tinde ltalya zararlıdır 

Eski Fransız Hariciye Nazırı ivon Delbos Fransa ile 
İtalya münasebab hakkında neşrettiği bir JI?akale~e !k! 
memleketin son siyasi hadiseler karşısınd=ıkı vazıyelını 
gözden geçiriyor: 

İtalyan hükumetinin Fransa alcyhta. 
n siyaseti şimdiye kadar görülmemi~ 

bir şiddetle devam ediyor. Mesela, 
"Corna1e d'İtalia., 23 ağustos tarihli 
sayısında öyle mütecaviz, öyle açıkça 

hükCimetten emir almıg bir makale neş.. 
retti ki, "Tan (Temps) gazetesi İtal. 
yan matbuatınıda ilk defa olarak böyle 
bir itham edici resmi makale görüldü.. 
ğünü işaret etti. 

Halbuki Fransanm ne bugün, ne de 
mazide, bu gibi heyecanlı ne~riyatı 

haklı göstereeek bir hareketi yoktur. 
Fransız hükumeti, takibinde geref duy
duğu bir sulh arzusu içinde İtalya ile 
Fransa arasında bir yakınlık doğura

cak hiçbir hareketi ihmal etmemiştir. 

Bilakis, Fransada B. Musolininin ho. 
şuna gitmek için birbirile yanş eden 
siyaset ald.amlarr ve gazeteler çoktur. 

Daha birkaç ay evvel bu gibi kims~ 
lere gazeteler, faşist aleyhtarlığı güt. 
meleri tenkit olunan nazırların i§ ha.. 
ımdan çekilmelerini mesut bir hadlse gi. 
bi 5el!mladılar. 

Bugün isbat cdilmi§ bı.ilunuyor ki, 
o zamanki başta bulunanların İtalya

nm bize karşı olan aleyhtarlığında hiç 
bir mesuliyetlerl yokmuş. 

• • • 
Fransanın, kendisine gösterilen bu 

tarzı harekete karşı ayni tekild.e muka.. 
bele etmesi lbrmdır denemez. Şiddet. 
1i hareketlerden ziyade ısüktlnet ve so. 
ğukkanlılık daha fazla kuvvet ifade 
eder. 

O halde, biz de ateşe zeytinyağı dök
meye kalkmayalım ve geçici. hadisele
ri değil, siyasetin daimi kanunlannı 

gözönUnde bulunduralım. 

Şu daim" bir hw'kattir fl, Fransa 
ile İtalyanın menfaatleri müşterektir. 

Çün'kü iki memleketin an'aneleri bun
ları birbirine yaklaştırmıştır. 

ikisi de birer Akdeniz ve müstem. 
leke devleti olduğu için emniyetleri, 
yollan, inkişafları birbirilo anlaşma ha. 
Un.de yaşamalarına bağlıdır ve anlaşa. 
mamazlıklannm zararı bu müşterek 

menfaatleri muhakkak haleldar eder. 
Fransa ile İtalya birer büyük Avru. 

pa devleti oldukları için de Avrupada. 
ki muvazenenin bozulmasına mani ol
makta ikisinin de menfaati vardır. 

Avusturyarun Almanyaya ilhakı 

Fransa ve müttefikleri için yeni bir 
tehlike teşk:t ediyor. Fakat bundan İ
talya için !daha büyük bir tehlike doğ. 
muştur. 

Evet, Hitler bu hususta, Roma. Bcr. 
lin mihveri arkadaşına teminat verici 
sözler söyledi. Fakat söylenen lakırdı 
uçar gider, hük\imetler değişir, insan.. 

lar ölür, l!kin hudutlar yine kalır. AL 
manyanm Brenner h ududuna gelip da. 
yanma;r İtalyanın zararına olan bir 
muvazene bozulmasıdır ki, Fransa i. 
çin old~ğu gibi İtalya için de, Alman. 
ya Tuna havzasına karşı olan emelle. 
rini tahakkuk et tir meye çalış tığı anda 
daha endişeli bir vaziyet arze.decek. 
tir. 

Bu hakikatler unutulabilirler veya u
nutulmuş gibi görünebilirler. Fakat 
onlar hakikat olmaktan bir an çıkmaz. 

Delboı bundan sonra İtalyan 
milletinin Fransızlara karşı 

zannedildiği kadar büyük bir 
husumet beslemediğini, iki mil. 
Jetin de Latin asıllan ile bir . 
le!tiklerini iıaret ettikten ıon.. 

ra, esasıen Fransanın, Habe§İS· 

tan harbi esnasındaki zecri ted. 
birlerden ba§ka ltalya aleyhi • 
ne hiı;ıbir harekete ginnediiini 
ıÖylüyor ve ıdiyor ki: 

.ıs. Çcmberlayn, bir İngiliz .. İtalyan 
anlaşması yapmağa karar verdiği za • 
man o vakitki Fransrz hük:Qmeti buna 
mini olmamakla kalmamı11, ayni za.. 
manda İngilterenin Fransayı bu müza-

kerelere iştirake çağıracağı ve ild ta. 
raflı anlaşmanın üç taraflı bir anlaşma 
gekline konulabileceği kararlaştınlll'Uf -
tL 

İngiliz .. İtalyan anlaşmasının ta. 
hakkuk ettiği sıralarda iktidar mevki.. 
ine gelmiş olan bugünkü hükfunct 
İtalyaya ayni şekilde bir anlaşma yap
mayı teklif etti. 

Fakat bu teklif hiç işitilmemiş gibi 
bir cevap aldı ve o zamandanheri İtal. 
yanlann İngilizlerle o anlaşmayı sırf 
ingilterenin şiddetini azaltmak ve Bil. 
yük Britanyayı İspanyaya karşı başka 
bir hareket takibine sevkederek fransa
dan uzaklaştırmak gayesini güderek 
yaptıkları şeklinde bir vaziyet hastl oL 
du. 

Yalnız, İngilizlerin kibar hareketle. 
ri İtalyanın bu manevrasını suya dü
şürdü ve diğer taraftan, anlaşmanın 

meriyct mevkiine girmesi ademi mü.. 
dahale kararlarmm iyice gözden geçi. 
rilmesinden sonraya bırakıldı. Fakat 
son günlerde tngilterenin Romadaki iş. 
güderi, bu hususta ltalyan hükumeti.. 
ne pek haklı olarak bazı ısualler 

sorduğu zaman, alınan cevap, İtalya. 

nın Çemberlaynin mazideki ümitlerin
den ne 'kadar uzak olduğunu göster. 
di. 

General Frankonun da, şüphesiz -
talya tarafından ilham edilen ve ka. 
bul olunan cevabı da bu hissi teyit et-
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(Andre Maurois) ya göre: 

ing i l iz sükuneti 
Eğer siz İngilizlerle herhangi bir teşebbüse girmiş bulunursanız öyle 

zamanlar ol ur ki bunların kayıtsız in sanlar olduğunu zannedersiniz. Sizin 
fevkalA.de vahim gördüğünüz bazı ha. dlselerl onlar hayret edilecek derece 
sabır ve sükfinet ile karşılarlar. O va kit dikkat ediniz: tngiltzlerin hiddeti 
yavaş yavaş canlanır. Fakat bu hiddet bir gUn patlarsa. artık asla müsa
maha bilmez, maksat Uzerinde sonuna kadar Israr eder. 

Hiddete golcn İngilizlerin sesleri hafif, fakat hep bir tondadır. Gözleri 
dik ve endiResizdir. lnglllzler muka hll tnarruza geçmek kararı verdikleri 
zaman onla;m hal ve hareketlerinde bunu gösteren küçUk bir aHl.mot bu
lunmaz. Nihayet İngilizler bir gün mukavemet için ayak d!remeğe başlayın
ca buııun sebebi açıkça anlaşılamaz. Bu sebep sizin için bir zaruret olarak 
görülür. Fakat tngllizlerl asıl bu tarz da harekete getiren imparatorluk Ha.
helerinin ruhlarına l1sıldadığı emird lr. 

o vakit İngilizler artık sırtlarını duvara dayarlar ve geri dönmek im
kAnlarını kaldırarak mticadele ederler. İngilizlerin bu dakikaları sona 
erinceye kadar kendilerini uyandırmağa teşebbüs etmek, yahut vesveseleri
n! kaldıracak şeyler söylemek doğru değildir. Bu tlirlU sözler onları ikna 
edemez. Fakat kederlendirir. 

Bllhassa Noel yortusunda. !ngtllz lerln keyiflerine ve ze>klerlne dokun
tnamahdrr. Blrinclkdnunun 15 1 ile İkincik!nunun 15 l arasında lngtlizle-
re fena haber getirmek kendileri tçln Adeta bir hakaret gibi tesir eder. 1 
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Yazan. 

Eski Fransız Hariciye 
Nazırı Delbos 

mektedir. Çünkü general Franko, İn
giliz planrnı suya düşürmüştür. 

• • * 
Tamamilo Fransız - İtalyan müna. 

sebatm.daki vaziyetten kimin mesul 
o]duğunu anlamak için şu son aylar. 
daki bir iki hadiseyi hatırlamak kafi. 
dir. 

Romadaki Fransız işgüderinin bir 
anlaşmaya varmak hususundaki müra. 
caatrna. Fransamn Cenevre asamble 
toplantısrnda aldığı dostça harekete 
Musolini kısa nutku ile beklenilmeye
cek kadar menfi bir cevap vermiştir. 

Bir gün silahlı İtalyan askerlcrit 
Fransız hududundan içeri giriyorlar: 
Fransa hi!iblr protestcda bulunmuyor, 
bi1akis :Alp dağlanndaki avcılar ttal.. 
yan askerlerini dostça karşılryorlar. 

Birkaç gün sonra, bir Fransız hiç
bir tr,cavüz mahiyetini haiz olmayacak 
şekilde İtalyan hududunda yolunu şa.. 
şmyor; İtalyan askerleri kendisini 
Fransız topraklanna kadar takip cdi. 
yorlar ve kendisini yaralıyorlar. Son. 
ra, İtalyan hüktlmeti de bu hareketi 
pek tabii buluyor ... 

Bir mliddet sonra İtalyan buğday 
mahsulünün bu sene fena ~lduğu hak. 
kında bir ~yia. çıkıyor. O zaman Fran. 
sız gazeteleri, Fransanın kendi mahsu
lü fazla olduğu için İtalyaya. buğday 
verebileceğini i1eri sürUyorlar. O za.. 

man B. Musolini, sırtı çıplak bir hal. 
de Aprma•da söylediği bir nutukta 
"Söz.de demokratlar gülünç bir tarz. 
da, ltalyan milletinin aç kalacağını 
tahayyül ederek pazarlığa bile girişti.. 
ler,, dedi. ......... - · ..,,....,~.·~-" 

Sonra, Fransaya gitmek isteyen İ
talynnlara huduttan kapamak gibi ted
birler almdı. Fransa izahat istediği 
zaman da cevap vermiyorlar. Bunun 
üzerine Paris hüktlmeti de ayni şekil. 
de bilmukabele tedbirler almca, İtaL 
yan gazeteleri bu hareketi yalnız Fran 
sa tarafından yapılmı§ gibi gösterme. 
ğe kalkıyor. 

Bu son misali 1cafi görelim. Bu, t. 
taly~mn hareketlerine en güzel bir mi
saldir. Çünkü İtalyan hiikUmetinin bu 
tarzda bir karar vermem, Fransadan 
ftalyaya kendisinden gidenden fazla 
seyyah ieldiği için, keneli zararına... 

dır. 

Bu suretle, İtalyanın ta.kip ettiği 

siyasetin kendi menfaatlerine ne dere. 
ce zararlı olduğunu görüyoruz. 

Lindberg 
Dr. Beneşle ne 

konuştu? 

Tayyareci Lindberg, Moskova seya
hatini bitirerek Parise dönmüştür. O
radan da Londraya gidecektir. 

Lindberg, Moskovadan sonra Ro. 
manyaya, oradan da Çekoslovakyaya 
geçmiştir, Pragdan doğru Parise ha
reket etmiştir. 

Pragda, Çek Cümhurreisi B. Beneş, 
tayyareciyi kabul etmiş, Çek Harbiye 
Nazırı da Amerikalı tayyareci ile gö
rüşmüştür. 

İngilizce gazetelerden "Sunday Dis. 
peç.. Lindbergin bu Prag ziyareti ile 
orta Avrupanm bugünkü vaziyeti a. 

rasında. bir münasebet görmektedir. 
Gazetenin işaret ettiğine göre, Beneş, 
Lindbergle görü!}tükten sonra telefon
la. lord Runcimanı çoğırm.Iş, kendisile 
kn-k beş dakika görüşmüştür. Bu iti
barla, gazete, Lindbergin bu seyaha.. 
tinin "bir maksatla,, yapıldığını 
kanaatindedir. Fakat. Amerikan Ha. 
riciye Nezareti bu şayiaları resmen 
tekzip etmektedir. 
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Bir dişi Fuzuliı 
''Holivut., beni en az alakadar eden 

dUnya şehirlerinden biridir. Böyle ol. 
duğu halde, dünkU gazetelerde oku· 
duğum oraya ait bir haber, beni hayli 
sarstı. Ben, Holivudu, yapma insanlar 
yurdu diye tanırdım. Orada. hiç kim. 
se, kendi hüviyeti, kendi benliği i. 
çlnde değildir. Her gün başka bir iç 
ve dış kılığına gire. çıka, bunlarda hu. 
susi renk ve koku kalmamıştır sanı
rım. Böyle düşündüğüm içindir ki, o. 
kuduğum haber ·beni, sarstı. 

Düşünün ki, her yıl, belli bir gün· 
de siyahlara bürünmüş bir kadın, bu. 
raya geliyor, on iki sene evvel ölen 
"Valantino,.nun mezarını çiçeklerle 
donatıyor ve bir hafta kalarak kaybo· 
luyonnuş. 

Holivut, bir rekabet yeri olduğuna 
göre, orada "tecessüs,, termometresi 
de en son çizgisine dayanır. Bununla 
beraber. o kadın hala meçhulmüş, Ho. 
livut hala bu sırrı çözememiş. 

Sırrı. Holivudun çözüp çözememesi, 
beni pek ilgilemez. Çünkü büyük aşk· 
ların dilsiz olduklarım bilirim. ~r. 

çekten seven, kendi içinde her gün ye· 

nt bir Atlas engininin geniş ufuklarını 
sezdiği için, konuşmağa vakti olmaz. 
Onlar, sözün ne kısır bir şey olduğunu 

anlamıJardır. Duygunun denizliği ya. 
nında, dilin bir sedef kadar küçük kal· 
dığını bilirler. 

12 yıl, bir ölünün mezarına bağlı dur 
mak, cağımızda bir mucize sayılııa ye
ridır. Böyle olgun, derin bir aşk, eğer, 
çöl yalnızlıkları, sahra ıssızlıklarile 

beslenseydi, o kadar şaşmağa hakkı. 
mız olmıyacaktı. Fakat bu gerçek, bu 
esatiri ııevgiyi, Holivut gibi bir te· 
nevvü diyarında görmek adamı şaşır. 
tıyor. 

Bu kadın kimdir? Bilmiyorum. Fa· 
kıı.t Holivutlular gibi merak da etmL 
yorum. Çünkil ona kendimce varlığını 
tarif eden bir isim buldum. "Dişi Fu· 
zuli,, deyip geçiyorum. 

Avcılar bayramı 
11 Eylül önilmtizdeki pazar gilnU 

Jst:tnbuı avcıları büyük bir bayram 
yaııııcaklaraır. 

Hazırlanan programa göre törene 
davetli bulunan niltiln avcılar Kil· 
çükçekmeceden alınarak otobüslerle 

bayram yerine götürüleceklerdir. Tö

rene saat 11 de avcılar birliğinden 
bir zat tarafından söylenecek bir a-

çılış nutkuyla başlanacak, bundan 
sonra bir arada yemek yenilecektir. 

Saat 14 de muhtelif hayvanlara ateş 
edenlerin en iyileri seçilmek Uzcre 
bir müsabaka rapılacak, tesbit edile
cek muhtelif hedeflere isabet etti· 
renlere milkA.fat verilecektir. 

Avcılar bayramında lstanbul Vali 
ve Ueledlye Reisi Muhiddin üstünda
ğın da bulunması muhtemeldir. 

Kandilli li~si ingilizce öğretmeni 

Bel\cis Boyar ile Sait Edibin valdesi 
ve ressam Ali Sami Boyarm kayın val. 

desi Bayan Gümilş vefat etmiştir. Ce. 
nazcsi bugünkü perşembe günü on bir 
buçukta Ayaspaşadaki jandarma ka · 

rakolu karşısında Lila apartmanından 
kaldırilacak ve Feriköy camiinde na· 

ınazı kılınarak Feriköy mezarlığına 
defnedilecektir. 

• • • 
Sinema ve tiyatrolar kontrol me· 

ınurlarından Baha Bulun ile elektrik 
§irketi muhasebe memurlarından Sa. 
lahattin Bulunun pederleri celep tüc. 

carından Midillili Ahmet, dün vefat 
etmiştir. Cenaresi bugün saat 12 de 

Cihangirrle Akarsu yokuıunda 14 nu· 
ınarah hanesinden kaldırılarak Firuz 
ağa camii şerif inde öğle namazını 
tnüteakıp Kasımpaşa aile kabristanı· 
na defnedilecektir. Merhumun ailesi 
etr:ıdına taziyetlerimizi bildiririz. 

Beşikfaşta bir 
otomobil kazası 

Tütün ameleliği yapan bir gen 
kızın ayağı k ırıldı 

Dlin Beşlktaşta hazin bir kaza ol
muş, bir otomobil bir genç kızı çiğ
nemiştir. 

Otomobil Emrazı Akliye hastaha
nesine ait "0225" numaralı hususi 
araba olup içerisinde Dr. Mazhar Os
man ve kızı ile birlikte, Bilkreş elçi
miz B. Suphi TanrıBver bulunmak
taydı. Hep birden Yıldız sarayında 
yapılan Balkan tıp kongresinden ge
liyorlardı. 

Otomobil Beşiktaşta, caddenin ka
rakola yakrn bir yerine varmışken 
karşıdan karşıya geçmeğe savaşan 

tUtUn amel~slnden birkaç genç kız a
rasından on sekiz yaşlarında kadar 
Emineyi yere çarpmış, vücudunu 
muhtelif yerlerinden yaralamış ve 
bacağını kırmıştır. 

Eminenin başına gelen bu kaza, 

Denizbakta 
Hazır lanan "adro 

bl tnı flk ti :z(lr e 
Resmi devlet daireleri her yıl ha

ziran ipti dasına veya ın ayıs son unn 
kadar kadrolarını vekfllete blldir· 

di klerl halde Denlzbank idaresi he· 
nüz blldirememiştir. Bir kısım me
ın urlar vaziyetlerinin ne olacağını 

merakla beklemektedir. 
Denizbank kadrosunun geç kalma

sına sebep, henüz bütün tcşkilfttının 

tamamlanmamış olmasıdır. Bununla 
beraber teşkilAtın mlihlın bir kısıpı 
tamamlanmış sayılmaktadır. 

Öğrendl~lmlze göre Denlzbank 
hazırlamakta olduğu kadroda me
murları Uç sınıfa ayırmıştır. JJlrln

ci sınıf 40 lira, ikinci sınıf 80 lira, 
Uçüncil sınıf da 100 liradan fazla a
lan mernurlaraır. llundan başka blr 

de 30 lira alan badem~. asansörcü ve 
sair müstahdemler bulunmalctadır. 

Denizbank idaresi bütün memurların 

siclilerinl tetkik etmiş, h~r memu
run mali vaziyetini gözününde tuta
rak lrndroyu ona göre hazırlamağ~ 
başlamıştır. Bu arada hademe sını
fınm maaşlarına bir miktar zam ya· 
pılması mevzu olmuştur. 

---o-

Balkondan düşüp öldü 
Ge.J!kpaşada oturan hukuk talebe

sinden Hamdi iki sene arka arkaya 
sınıfta kalmış ve dün akşam mlitees
slr bir halele balkonda dalgın dalgın 
gcıiıılrken ınü\'azcneslnl kaybederek 
üçüncil kattan aşağıya düşnıliş, m-
111 U.ştlir. 

Kazada kimsenin suçu olmadığı 
anlaşılmış ve IJamıllnin cesedini 
muayene eden adliye doktoru gömill
meslne izin vermiştir. 

-<>-
Eski yüzparalar 

Piyasada eski bir ve on kuruşluk
lar ile kuruşların yerine yenilerini i
i;anıo etmek üzere son ~ilnlerde dar· 
p:ıncd~ki faaliyete hız verilmiştir. 

Eski yüz paralıkların ela kaldırıl· 

maı:ıı kararlaştırılmıştır. 

bir nn !cinde bütün arkadaşlarını 

heyecana düşürerek şiddetli bir çığ
lık başgöstermlştlr. 

Bilhassa yaralanan kızcağız, aya
ğına bakarak: 

"- Ayağımı kesmesinler, keser
lerse öllirüm '' diye canı yanarak ağ

lıyordu. 

Diğer arkadaşları da: 

"- Onu bırakmayız. Biz de gele
lim. Yalnız giderse korkudan ölür" 
diye hıçkırmaktaydılar. 

Emine bir iki arkadaşiylo birlikte 
ayni otomobile alınarak derhal has
tahaneye koşturulmuştur. Zabıta ra

poruna göre, Emine caddede arka
daşlarlyle kovalaşıyorm uş... Zabıta 

kazanın sebebin! tesbit etmek üzere 
ehemmiyetli tahkikat yapmaktadır. 

Fındık mahsulü 
ihracatımız bu sene çok 

iyi bi r safhada 
Bu sene fındık mahsulil oldukça 

iyi ve mebzuldür. Bunun neticesi o
larak muhtelif memleketlere fındık 

ihracatımız da iyi bir safhaya girmiş 
bulunmaktadır. Almanya ve Ame

rikaya bu sene fazla miktarda fındık 
ihraç etmek mümkün olacağı şimdi
den anlaşılmaktadır. 

ÇilnkU; Almanya bu sone şimdiye 
kadar hiç alflka göstermediği Değir

mendere !ındıklarından istemiş, dün 
hazırlanan lkl mlihim parti kabuklu 
olarak Almanyaya sevkedilmlştlr. 

Değirmendcre taze fındıkları şim
diye kadar yalnız dahilde sarfedill
yord u. nu defa yeni bir talebin alın
ması alakadarlarrn son derece dik
lct:.tıııl celbetmlştlr. Değlrmendcre 

fı:ıdıklarından bu sene 120 bin lira
lık fındık ihraç etmek mümkün ola
cağı umulmaktadır. Talepler gele

cek senelerde de devam ettiği tak
dir.!~ Değlrnıcndere fındık mahsulil
nün artırılması için tedbirler alına
cnJ<tır. Du suretle 4 - 5 seno sonra 

yalnız Değlrmendere fındıklarmdan 

memlekete yarım milyon lira temin 
C'tlile··eğlnde lıiltUn alAkadarlar itti
fak etmektedir. 

P revantoryom müdürü 
KUltür Bakanlığı tarafından Çam

lıcada bulunan prm·nntoryom bina
sına ilt\xe olarak bu yıl bir de sana
toryoın yapıldığını yazmıştık . 
Sanatoryom ve provnntoryom işleri 

etrafında bakanlığa izahat vermek 
Uzere provaııtoryom direktörü Bay 

Zeki bakanlık tarafından Ankaraya 
daYet edtlmlştlr. Day Zeki evrnlkl 
gün Ankaraya gitmiştir. 

-<>--
Olgunluk imtihanları 

Liselerin mezuniyet ikmal lmtl
lıanlarr bugün tamamlana<'aktır. Ya
rından itibaren ol~unluk imtihanla
rma başlanacaktır. Olgunluk imti
hanları 17 eylüle kadar sürecektir. 
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j~:;·~~kifj'~iz; 
lstanbulun imarına 

yüksek alakası 
Son g~len haberlere göre, lstaabul 

~
ali \'e belediye reisi Bay Muhittin 
Üstündağ Ankarada Başvekil Celal 

ayar tarafında:;. kabul edilmiş, sa. 
yın Başvekilimiz lstanbulun bir an ev-
vel imarı hakkında evvelce vadettik· 

leı:i maddi yardım etrafında görüş. 

müş, yeni direktifler vermiştir. Ma. 
lUm olduğu üzere Başvekilimiz !stan· 
bulun imarı için 5 - 6 milyon lira ka
dar yardım vaadetmişti. Bu paranın 
bir an evvel temini mevzuubahis oL 
maktadır. 

Celal Bayarın yüksek alakası saye. 
sinde lstanbulun imarı işinde de kısa 
bir zamanda netice alınacağı muhak
kaktır. 

Tahsisat kısmen olsun temin edilin· 
ce derhal işe başlanacaktır. Alınacak 
para ile Gazi köprüsüne giden yolla. 
rm açılması Taksimde sergi, tiyatro 
binası yapılacaktır. 

Vali. dün tstanbula telefon etmi§, 
bazı notlar istemiştir. Kendisi Anka. 
rada. Nafıa Vekfiletinde imar bürosu 
ile hali temastadır. Ankaradaki jka
meti daha bir kaç gün sürecektir. 

Tahmil ve tahliye müddeti 
indirildi 

Devlet Demiryolları idaresi, ihra
cat mevsiminde bulunduğumuz bu 
sıralarda ihracatı sektedar etmemek 
Uzere bazı tedbirler ittihaz etmiş, ve 
derhal tatbikine geçmiştir. 

Bu tedbirlere göre evvelce vagon
ların 24 saat kabul edilen tahmil ve 
tahliye mUhletlorl bu defa. 8 saate 
indirilmiştir. Haydarpaşa, Derince, 
İzmir, Samsun, Mersin de bu saat ii
zerlne işlerini tanzim edeceklerdir. 

---o-

Şeftali ucuzladı 
Bu yıl şeftall mahsulU çok bere

kutli olmuştur. Dunun için son gün
len.le 1stanbula muhtellf yerlerden 
'iC bilhassa Burandan mühim mik· 
tarda. şeftali gelmeğe başlamıştır. 

Yapılan bir hesaba göre, son beş, 
on glin zarfınd:ı. yaluız Bursa ve ha
valislnden şehrimize 80 bin kiloyu 
mütecaYiz şeftali gelmiştir. 

Hunun neticesi olarak şeftaliler 

de ucuz fiyata satılmağn başlamış
tır. Bilhassa, şekerciler, şekerleme
ciler, reçel "l'o komposto yapmak üze
re ıışçılar ııiyasadan mütemadiyen 
mal çekmektedir. 

Diğer şeftali yetiştiren bölgeler -
den de tstanbula mal gelmektedir. 

Geçen senelere nazaran mahsulün 
bu yıl çok bol olması aUı.kadarlann 
dikkat nazarıur cekmiş olduğundan 
önümüzdeki seneler de ayni şekilde 
'eya daha Jyi mahsul olmması için 
icap eden tedbirlere tevessuı edile
rek harlco mühim miktarda. şeftali 

ihracı dilşlinillmektedir 

--0-

TTIA.\iVA YLAR MUAYENE 
ED!L1YOR 

Belediye' tarafından tramvay ara· 
ı>alarının m uay.cnesine başlan mışttr. 
.Fen heyeti mühendislerinden ikisi 
Şışlf, Aksaray, Beşiktaş depoların

daki 195 tramvay arabasını esaslı 
bir tetkikten geçireceklerdir. Bun
lardan bozuk olanlar seferden mene. 
dileceklerdlr. 

Havuzlar idaresinde 
Denizbank havuzlar idaresinde 

ihtiHl.s olduğu hakkında cıkmış olan 
şayianın asılsız olduğu anlaşılmış
tır. 

Havuzlar idaresi müdUrünUn An
karaya çağırılması ve yerine başka 
birinin tayini tamamlyle idari bir fş 
olduğu, fabrika ve havuzlar idaresi
nin teşkllıUını genişletmek ve daha 
müsmir bir halcı getirmek Uzere 
bir proje hnzırlandığı öğrC'nilmlştlr. 
Proje, pek yakında tatbik mevkifne 
konulacaktır. 

AKISLE~i 
Çocukları hevesle
rinden muhafaza 
Şehir Tiyatrosunun en tanınmış 

kadın artistlerinden birine, bir baya
nı tanı§tırdılar. 

Bayanın ilk sözü BU oldu: 
- Sizi .çoktanberi tanımak istiyor. 

dwn. Benım artistliğe çok meraknn 
vardır da ... 

Bu söz, Şehir Tiyatrosunun tanın
mış kadın artistinc ağır bir külfet 
yükliyecekmiş gibi görUndüğünden ta.. 
nmmış artist, biraz canı sıkılmış gibi 
olduys~ da, az sonra bayanın, doğru· 
dan dogruya kendisi için değil, küçük 
beş yaşındaki kızı için bir ricada bu. 
lunacağı anlaşılınca, Şehir Tiyatrosu 
artistinin de endişesi o nisbctte ufal
dı. 

Bayan anlatıyordu: 
- Efendim, benim kızım pek zeki, 

sevimli bir §eydir. Artistliğe pek faz. 
la. heves ve istidadı olduğunu görüyo· 
rum. Muhtelif tecrübelerde çok ümit 
verici neticeler aldık. Acaba kendisini 
nasıl yetiştirebiliriz? 

- Biraz okuması laznn değil midir 
efendim? 

- Hem okusun, hem artistliğe çalış. 
sın, diyorum. Kendisini bir kere de 
filme aldırdık. Rollerini çok güzel oy· 
nuyor. Evde görseniz, yapmadığı mas 
karalık bırakmaz. O kadar cevval ve 
kabiliyetli bir şeydir. Yalnız film çev. 
rilirken stüdyonun ışıklarına dayana
mıyor. Gözlerinin altından itibaren ya. 
nacıklarmın çepeçevhe kıpkırmızı ol
duğunu görüyorum ve, eve yorgun gc. 
liyor. 

Bu arada ben söze atıldım: 
- lyi ya, a mübarek bayancığım, 

demek ki, çocuğun o gibi külfetlere 
dayanacak çağda veya yaratılışta de· 
ğil. Kendisi, henüz hayatın fideliğin. 
de, boyundan büyük mecburiyetlere 
sokup ta onu kurutmanın manası var 
mı ya. .. Y anacıklarmın hazin hazin kı· 
zardığı ve evde yorgun düştüğünü soy. 
lilyordunuz. Bunlar, onun o çağda, ken 
disine pek ağır gelen bir ekzersizin 
sıhhi tehlike işareti değil midir? 
Sen, onun artistik temayüllerini yine 
beslemeği ihmal etmeksizin, rahat bir 
hava içerisinde yetişmesile uğraşsan, 
daha iyi yapmaz mısın? Her şeyin za
mıım var? 
. . . . . . . . . 
Fakat ben, ne Şehir Tiyatrosunun 

tanınmış artistini, ne de ona küçücük 
ya\TUsu için bir dilekte bulunan baya. 
m şahsen tanımadığımdan, ve sadece 
konuşmalarına kulak misafiri oldu
ğum için, bu sözleri ancak içimden 
söyliyebildim. 

• • • 
Me.~hur komik Şarlo, bir buhran ge. 

çiriyormuş. Bir Fransız gazetecisine 
g~re artık fil~ çevirmekten vazgeç
mış. O kadar kı, ınahut incecik basto 
nunu b~le, kaldırıp, 0 gazeteciye hedi: 
ye e~mıfi .. Hemen hiç kimseyle görüş.. 
meyıp evınde oturuyor. Memleketinin 
ve ~ünyanm işlerini dü§ünüyormu§. 

urullah Ataç, Şarlonun şimden 
sonra ne i5le meşgul olabileceği hak· 
k.ında tahminler yaparak ''belki de 
sıyaset hayatına girmek ister,, diyor. 

Siyaset hayatında Şarlo .. Evet. dil. 
§Ünülecek bir mevzudur. Fakat Şar
lonun Yahudi olduğunu söylüyorlar. 
Şu halde siyaset hayatında ne gibi bir 
rolü olabilecek acaba? Şarlo Alman j~
lerinc karışamaz, çünkü Alman işidir. 
Avusturya işine parmağım sokamaz; 
arkasında Alman vardır. Çekoslovak· 
ya işinde söz dinletemez; Almanlar L 

lfıkat.rdır. Ve Almanlar, Yahudileri a· 
damdan bile saymıyorlar .. İtalya i le.. 
rine gelince. onlar da son zamanlar
da Roma - Berlin mih\•erfnin insi • 
camını gösterecek tarzda Yahudilere 
karşı harp açmış bulunuyorlar. Gele· 
lim İspanya işine ... Orada da Alman 
ve İtalyan nüfuzu bütiln açıklığı ile 
görültiyor. Uzak Şarkta da Alman 
dostluğu var; Şarlonun Uzak Şark iş. 
!erine müdahaleye kalkışması, sadece 
hisleri tahrik eder. 

Bu vaziyet karşısında, -karıştırıla· 
bilecek olanlar ayrı tutulmak şartilo

.(Lutfen sayfayı çeviriniz) 



1-KURUN EYLUL ıw 

Rüşttt Aras Cenev
reye gidiyo·r 
(Ba§tara/ı 1 inci do) 1 

ltlbatlyle soıı siyasi Taziyetleri göz· ı 
d•n geçireceklerdir. 

Her iki mlittefil{ler toplantısına 

'hu!ust bir ehemmiyet atfedllm~kte .. 
41r. 

DR. ARASIN BEYANATI 

llarlctye VekUlmiz i:ımtr gazeteci· 
ıuttıe şu mUhim beyanatta bulun· 
muştur: 

.. Beş senedenberl miltchasslrl bu· 
iuntıuium lzmlre ancak bu sefer ge .. 
leblldim. Bu defa hmlrlb daha şenı 
aaba k-eylfll, naıveklllmtz iBayarın 

lllblriyle "halinden ve l~tnden tlaha 
mutm~n\ • gördnm. Limanı .doldu· 
'tarı vapurlar adcUeriyle tia-1ga kıran

.ıuı yıkarak bizim lşe başlamamızı 

b~kl~meden limanı genlşletcceğe 

benzeyen bir, manzara yapıyorlar. 
Diln akşam kıymetli arkadaşım 

bel~tye reisi Dr. Behçetln fuar ga· 
lln08uniia ~Nl\ği 'Clav~tte bulundum. 
Ç&h~kan ve kibar 'Vallnizle. muktc· 
4lr '\1l nH1k lcunrandan T"ekili ~ne· 
ral n~ bm1ıiml~ da!r ha.yıt konnş· 
mak fırsatını büldom. Orada sevgili 
llMn~r'ller.lmle ilr.arşt karşıya bulun· 
dum. Adeta müntahiplerımın btıyük 

bir kUUesl içüıde old'Oğumu anlıyor· 
d'1m. Fuarın gece man'Za:r.a.sı hakika
ten peri masaHannı hatırlatıyor der
.em., mtlbal!ğa ıetm\ş olmam. Oka
dn gtttel, ıo ikadar rengtndi. Herke
:aln, rua.l'Jh bol ziyaları içinde sattığı 
tel.a~t ene ltut'Ulabtl~ blr halde i
di. Bul'llal'ın bent :ne 'kaxtar sel1ndir
dllinl tahmin edeb11irsta.tz. Gbel 
ızmır.tmitln ~tnunllk 'Ve çalışkan 

ve muttasıl ilerleyen Tilrkiye halkı· 
nın ve bU~k ımUlettmtztn gene ön 
atınaa olduğunu gösterlyor. 

lliltemadt harplerln açtığı yaralar 
ly'lleşmtş, hll.'rabeler.ln ilst.Unde :ma
mureler Yükseliyor. Bir taraftan E
ge medeniyetinin müh1m bir şahese-
5i ola.n eıkl bmlrtu .har:abeslnl yenl 
medenly.et1n c'tlklk ve hayretle tema
fa ıedebUmesI ıictn :asırlarca gözler
ien onu saklamış -018.Jl topr.alt ve it.aş 
IT'ttılerlnln kaldırılmakta olduiunu 
cördüm. 

İyi blr tesadUf olarak fuarda dün 
akşam Ödemiş ;gecesi vardı. Görme
Btııl cok sevdiğim Zeybek oyununu 
ba'klkI 'Zeybekler tarafından 'Oynanır
ken doya doya seyrettim. 

lzmlr fuarı hakikaten bilyük bir 
e&er.alr. Seyalıatlerimde benim ıgöre
bildlklerlme na.za.ran ıcogratya 1Uba
rlyle memleketlmlztn klln olduğu 

Şarki Anupa ve Garbt Asy;ada emsa
li "müteaddit olmasa gerektir. 

Bu akşam geldiğim vapurla 4~nU
yorum. Bu ayın 8 v.eya 9 unda Ce
nevreye harekete mecbur olduğum 

için de tekrar gelebileceğimi Umit 
ediyorum. 

-Oenev.rede toplanacak .olan Ce.mi
?eti .Akvam asamblesinde Tilrkiyeyl 
temsil etmekle beraber 1ba toplantı 

mUnaeebetlyle or.aya gden haTlclye 
tıazırlarlyle görüşeceğim. Balkan 
Amantı ve Sa'Mabat konseyi lçtlma
larına lştlra'k edeceğim. 

HiKMET MONtR 1 
tinin ekalliyetlerle Ahengi başka 

memleketler için gıpta edilecek hale 
geldi. Şimdi orada artık yapılacak 
iş bu vaziyetin tesblti ve müstakil 
Hntay idaresinin, Hatay hnlkının en 
mesut bir hayata ulaştırılması ıcın 

tabfl olan faallyetlnln temin ve tes
billdir. 

ARSIULUSAL V.AZlYET 

Arsıulusal 'Vaziyete gelince, tarife 
bilmem lUzum var mı! Eskt dUnya
nın uzak şarkında ve en carbında 

haı p hali, adı söylenmeden devam 
btmektedlr. Ajanslar her gUn bu 
muharebelerin bln bit fccayiinl bize 
naklediyorlar. Avrupa ortası için 
lcln kaynamasında d.enm ediyor. E- { 
~r bu hale sulh denirse, bu suretle 
eulhun haya devam edece~lni yanı 
yer yer muharebelerin umumi bir 
reltkete tnkılAı> etmeden ıeyrlnl ta
kip Mecetınt kabul etmek mUmkUn
dilr. Bununla beraber şunu itiraf 
~tmeliy!m kt, medonlyet dUnyasmda 
bu yüzden zevaU y:ı,kın görlllmeyen 
bir endişe ve bu endişenin tevltt ct
t1ğt huzursu-zluk hilkUmfermadır. 

Atatilrk Ttırklyesf lıe böyle bir cl
banm tcfnde Tunadan Hint hudut· 
lanna .kadar fasılasız devam eden 
yüz milyondan fazla dost kitlesi orta· 
sında bir :sulh ve nerleme adası ha
lindedir. 

SİLAHLARI AZALTMA MESELESi 

Sfllhları umum! bir anlaşma. ile 
tenk1s ve :tahdit itin her şeyden evvel 
'Slllh ihtiyacını azaltmalıdır. Büyük 
harbin ne kadar mesele Jıalletuğinl 

bilmem, fakat tevlit ettlil meselele
rin ~ulh yolu ile halli çaresi bulun
ma'Jdadrr k'f, lıarb1n önil aluıabllir. 

.Milletler arasında emniyet eoğalır 

-ve diğer taraftan biltun devletlerin 
böytlk azim "fe ıfa.allyetle gtriştik:lerf 
aUlblanma rekabeti bir mUddef son
ra aradaki kuvvet nisbetlerlnl sabit 
bir hale getirir. O vakit azaltma. ve 
tahdit etme lhtlyacı başgt>sterebillr. 
Böyle bir neticeye vanlmadan evvel 
sllA.bların azaltılmasından bahset
mek sırt b"l5yle bir flkrln yaşadığmı 
g6stermek için .faydasr olmasa da A
meli değildir. 

HeT glln bir müşahade Ue anlıyor
sunuz 'ki sulhun muhafazası harp 2a
manında zafert behemehal 'kazan
mak için sarffldllmesl lbımgelen 

gayret ve tedaklrlıklardtn ve haiz 
olması icap eden kuvvetten a.ıı: gay
ret ve 'kuvvet ısten(J·or. Doğru veya 
yanlış, dünyanın yapılışı ~nde bu
lunduğumuz teralt dalreıll•de l>Oyle 
görünüyor. Vakalaınn vA.ki olmuş 

olmak hakkı gGzöntinde tutulunca, 
reallst bir :sl~uet taki_p eden hllkii
.metıerin va.kalara göz yumması gaf
let ol rA Derhal ıurasını memnunl
:yeUe kaydetmeliyim .ki Atatilrkün 
yiikııek idaresi wı cumhuriyet rejimi 
ıharlcl münasebetlerde Tlirkl~·.enin 

dahlU inkişafmda olduğa gibi mem
Jeketimlzi her devletle ka.rşılıklı say
gı ve sevgi esasında 'münasebet ve 

inönü hava 
kampında 

İnönü, 7 (Giden arkada;ımızdan) -
Hava Kurumu bagkanr Fuat Bulca 
ile istanbuldan hareket eden heyet ve 
gazeteciler Toros ekspresile akşam 

saat beşte tnönil!ıc ula§tıklarr .zaman 
kampı bir bayram havası içinde bul
<lular. 

Muhtelü modellerden on bet planfü 
İnönünün tarihi tepeleri üstünde do • 
laşr7 er, kampın 8nünde eiralanan ıenç 
planörcülerimizi takdirle seyredenler 
ar11ında aaylavlardan Hamdi (Kon. 
ya), Fuat (Erzurum), ŞükrU Koçak 
(Euurum), Nakiye, Mahmut Nedim 
(Malatya), Hamdi (Konya), Muzaffer 
Kılıç, Cevdet Kerim • SUreyya (To. 
kat), Emekli generallerden Aıir ve 
Tallt (Bilecik), ve Eıkiıehlr valileri 
hava kurumu 1atanbul batkanı İsmail 
Hakkı, tayyare alay komutanlanndan 
CelU Yahya, Razi Muzaffer, Ihsan 
birçok subaylar Türk kuıu bagkanı 

yarbay Osman Nuri (Bozüyük) ve 
tnönilnden gelen heyetler vardı. 

Akfam yemefinde tair Behçet Ke -
mal bir hitabede bulundu. 

B. briSvealni kazanmıı ~ptmen All 
Yıldı7.c ve Selç<k'k tarafından akroba. 
ai hUnerlerl g8ıterildi. 

Gençler havacılık marşını söyle-
diler. Naciye Toroa bir nutuk söyle. 
di. Yarın büyük havacılık talimleri ya. 
pılacaktır. 

lzmirde 
Flnlandiyahlar t- 6 

galip 
lzmir, 7 (Husust) - Finlandi:ra

lılarla gilre~llerimlz fuar Uy tro
sunda .karşılaştılar. Mutat meras m
den sonra serbest milsabakalar baş
ladı. 

66 kiloda güreşen Must~ta Flnlan· 
diyalı ile ilk altı dakikada berabere 
kaldr. Kur'ada Finlandiyalı alta yat· 
tı. Mustafa bir şey yapamadı. Ayakta 
devam eden gUreş, sonunda Flnlandl· 
yalı puvan hesabiyle galip geldi. 

61 kiloda güreşen Finlandiyalı 2 
dakika 45 saniyede tuşla, 66 kiloda
ki Fin 3J65 dakikada Mehmede tuş
la, 72 kilodaki Fin. 2,35 dakikada 
Fnik'a tuşla galip geldiler. 

79 kiloda Adil güreşti. Aclil hA.kim-
dl. üste çıktı, puvan aldı. Bir ara Fin 
landiyalıyı köprüye getirdiyse de 12 
ilncl dakikada tuşla yenildi. 87 1dlo
da Finlandiyalı Herml Mehmede 46 
saniyede tuşla gallp. Ağır 11iklette 
Samsunlu Ahmet Flnlandlyal1yt ~.46 
cla1dkada havaya kaldıran.k tuşla 

yendi. Netlcede 1 - 6 ma~l\ibuz. 'Ya
rın grekoromen gUreı, müsabakaları 
yapılacaktır. 

--0--

YOK.SEK TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
GELlY-OR 

Ankara, -g (Telefonla) - Yiiksek 
tedrisat umum müdilrll Bay Ce at Ü
ruversitenln acılışında b1ı1lunmak U

zere bn akşamki trenle lstanbula 
gitmiştir. Bir hafta kalacaktır. 

BUG 'CNK'O H:A. TAY temasta bulundurmaktadır. Çok dl- ·====================== 
na.mik olan Kemalist rejimi Tlilrklye-

.Hatayı soruyorsunuz, her giln ha
berlerinl ajansta gördüğünüz g1bl, 
1latay istiklAllnin bir temeli sayılan 
Millet ldecllsine .kavuştu. Kıymetli 

.bir arkadaşımız orada devlet reisi ol
du. Hatayın tamamiyetinin kA.flli 
olan 'Türkiye - Fransanın orada me· 
sat ıt.eşriklnln ve Türk - Fransız as
kerlerJnln Hatayda ,ncudıınun Ha
tay için ne kadar faydalı olduğu fll. 
len ,görilldU. Asayı,, Türk ekserlye. 

orta.da ka:rI§1k bir başka aiyaaet sa • 
lı8ıiI yok. Yani Şarlo, aklile .çalı§mak 
iste<Uği takdirde, kendisine .beynelmi
lel !liiy.aset .alaııında ça.lıiJD& .sahası bu. 
lamıyacaktır.-

Pa.raaı ile çalışmak istediği takdir· 
de, mıa bir ,ey .diyemem. 

yl beynelmilel dünyada bir sulh ve 
nizam Amili Ye ahenk unsuru yap
mıştır. Bu herkese ,gıpta edecek gll
zel vazlyetimlzln matlup olan ida.me
si mUtemadl bir dikkat ve :teyakkuzu 
fasılasız faal\yet ve gay;-etl istilzam 
etmektedir. 

Halkımızın kudret ve çalışması bu 
vaziyete hersuretıe liyakati temin et
Ui!l gibi cumhuriyet hUkumetinin bu 
vadideki itinasından herkeain emin 
ve bu itibarla müste:rlh olduğunu 

tn.hmJn etmek isterim. 

IKrymetJi hmlr halkı ıile şu kısa 
1ka.mctlm zarfındaki tema.slar.ımın 

bana verdiği duygu budur. Bu :v.aıife 
başında olanlar.a ~ok mUk:A.f.at ve gu
rur :veı:-l "l !llilşa.hedenin aı>·nl .zaman· 
da bize 'I&esuliyetlmlzl.n :ne Jta"dar a
ğır olduğunu Jh.tar ettiğine de §üphe 
etmczsln!z. 

Dünkü (Haber> ftfikimiz. pzı ma. 
ktaeainjn 'aak y.üzlinden .icat edildiği- 'FRAl'ffiA İLE MONASEDETLERlMlZ 

..._ JUI.Y.or.dıı.. Acaba ı0nmı için mi E.Ylill batına .1allk edllmiJ .olaın 
Mnmmahr :se .ikide i>ir bozulurlar"? Türkiye - Suriye ve Hatay .hududu 

iyi komşuluk muahedesinin tecdidi 
müzakeresi lstanbulda son defa gB
rUştilğfim Franl!lrz büyilk elçisi ne a
ramızda anlaşılarak Blrlnclteşrln 

baı;ı.ına talik edilmiştlr. Anknrada 
son defa imza edilen TUrk - Fransız 

muahedesi tıe iıenttz mert olan iyi 
kom~uhık mnahcues1 yeni blr müd
det iJe temdit edllmlş olduğu cihetle 
bu anettlğim tehirde.n hudut milna
eebatının muztaf>Jp olmaması lA.zım
gellr, .şu knyıtla ki bu merıi ahkA.ma 
her iki ıtar.af tA ıtamamlyle ~la.yet et
melidir. Bu kayda işaretten maksa
dım tanı.:fmıızdan her vakıt ,cok ıria
yet edilen bu ahklma zaman zaman 
Surlye tarafından ayni tabsupla ri
ayetin görülmediği e hattA ıbazan 

aksinin meşhut olduğu içindir. Pa
rla hllkfimetJ ile aramızda yeniden 
teessUsün\l memnuniyetle karşıladı· 

ıtımız iyi münasebetlerin Suriye lda· 
real .hakkında bu hususta.ki şlk!yet· 
lerimlze tekrar meydan hırakmıya

ıcalmı llmit ed6rlm. 

Hatay Başvekilinin 
beyannamesi 

.('IJwıtarafı 1 inci de) \ 
net eden muhterem devlet reisimizin 
yüksek itimatlarına maiharolmuş bu· 
lunmak benim için büyük bir saadet· 
tir. 

hareketini mazinin bari &ltmda bl • 
rakmıştır. 

Saym mebu.alar, i§t.e bu kısa ifade. 
lerle nrzettiğim program, yüksek mec
lisinizın itim.adına mazhar olursa, ge· 
niş mikyasta tatbik edilecektir. Uzwı süren milcadeleleriml7.den son_ 

ra kavuştuğumuz istiklal saye.sınde hu 
zur ve refaha. eri§mek mev'ut olmak. 
la beraber memleketimizin her sahada 
ve kısa zamanda kalkınabilmesini te· 
m.in için bana verilen vazifenin ne ka· 
dar güç ve mesuliyetll olduğunu tak. 
dir buyurursunuz. Canla, başla, bağlı 
olduğumuz Ulu Şefimiz Atatilrkün nur 
ve inan saçan ilham eserleri, Türkün 
ruhunda mevcut olan azım ve fedakar. 
lık, bize bütiln bu güçlükleri yenme~• 
kudretini bahşedecektir. (Sürekli al· 
kışlar) • 

Ben ve arkad~larım bu imanla ha· 
reket ettikçe yUksek itimadmıza da 
güvenebileceğimizi umarını. 

Programımızın ruhu ve esası. Ke
malizm rejımi ve bütün icabatı olmak. 
la beraber müsaadenizle bazı kısımla· 
rmı tekrar edeceğim. 

Hatay hakkında beynelmilel taah • 
hüUere riayet etmek ve bunların ta_ 
mamen tahakkukunu temine çalışmak. 

Dahili emniyetimizin zaruri kıldığı 
miJi inzitat teşkilatını kurmak, me. 
saimizin temel ta§ıdır. 

Irk ve mezhep farkı gözetmeksizin 
bütün vatanda§}arın mUsavi hukuka 
malik oldukları ve kanun nua.rında 
ayni muameleye ti.hl olacakları um· 
delerimizin ba§lıcasıru teşkil etmekte
dir. 
Komşu devletlerle iyi münasebetler 

tesis ve idame etmek en büyUk arzu.. 
muz.dur. 

lktıaadi vaziyetimizin korunması ve 
inkişafı için devletlerle ticari anlaş. 
malar yapmakta, milli sanayi ve mah· 
suliı.tımw himaye etmekte ve bwıun 
için muJctazi tedblı:leri almakta gecik· 
miyeceğiz. 

Sıhhi durumun fenni ve medeni va. 
sıtalarla ıslahına çalı§arak nüfusu • 
muzu çoğaltmak, ~ehirleri, köyleri i· 
mar etmek, yapacağımız işlerin başlı· 
calarmdandır. 

lçtima.i hayatımısın inkılapçılık nı. 
huna uygun olarak süratle ilerlemesi. 
ne ve bunun için kültür işlerinde bey

.nelmilel teaahhütler dairesinde milll 
terbiye ve tahsil .esaslan dahilinde en 
müteka:ınil usulleri kabul ve tatbike 
çalışacağız. 

Adliye t.e§kilahnı, medeni memleket 
lerin hak ve adalet mefhumlarına ta· 
mamen ıuygun bir hale getireceğiz. 

Her sahada !:alışan işçi ve amelenin hu 
..kukunu koruyacak tedbirler ittihaz et. 
m~i :vazifelerimiz arasında sayıyoruz. 
Müteı~n bir bütçe ile mecWıe ge. 

lebilmek, ru: masraf :ve çok iş, miıs • 
tahsillere yardım, mtikelleflerin gelir
lerini çoğaltma.Jc, tekalüf husuSUDda 
fena usullerden u.zaklaemak, nıali dü. 
§ilncelerimize .ala.cağınuz tedbirlere 
esas olacaktır. 

Ziratin fenni 'nsıtalarla inkişafına 
gayret ederek en e11emmiyetli servet 
membalarımızm toprak ve toprak al. 
tındaki madenlerimiz olduğu daima gö 
zônünde bulunduracağız. 

Ticaretin muhtelif sahaları hima.· 
yeye mazhar olacağı gıbi transit işle
ri de nazarı dikkate alınacaktır. 

Tabiatin güzellik1erini esirgemediği 
sevgili yurdumuzu bir seyyah ülkesi 
haline getirmek, es1ci eserleri meyda. 
na çıkarmak başlıca i§lerimizden ola. 
caktır. 

Mevcut yolların iyi mubaüızaaı ye
ni yolları yapmak suretile oehirlerle 
.köyler arasında kolay muvasala temin 
'Eltmek, İııkenderun limanını Akdeniz 
limanları arasında hakkı olan ehem -
miyetine VP derecesine eriştirmeğe \Ça

lışmak. memlekete z.irai bakımdan bin 
leroe hektar arazi ve sıhhi bakımdan 
yilz binlerce insan kazandıracak olan 
bataklıkların kurutulması ielerini ön 
safta tutmak esaslı bır umdemizdir. 

Bugün bu y.eni &erait içinde istik.. 
laline kavuş.mu.§ olarak refah yoluna 
ilk adımını atmen hükUmetimiz, ar
kada kalan tozlu, dumanlı, bulutlu dev ı 
reyi tamamen aklından bile silerek, 
gaflete kapılan, pgkmlık içinde Ha
tay vatanmm menafiini .ımutanlarm 

HATAY BAYRAGI MERAS!MLE 
ÇEKfLDl 

Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu A. 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay millet meclısi tarafından dUn 
sUrekli alkışlar arasında ittifakla ka. 
bulünil milteakıp Hatay devlet reisi 
Tayfur Sökmen yanında. Türkiye mu· 
rahhası Cevat Açıkalın, Türkiye ba§· 
konsolosu Fethi, Başvekil, vekiller, 
meclis azalan ve bütün davetliler ol. 
duğu halde meclis binasmm tarasası. 
na çıkarak meclis binası önüne top " 
lanmı§ olan halkın huzurunda Hatay; 
bayrağını top ve mızıka sesleri arasın· 
da merasimle çekmiştir. 

Yeni Hatay bayrağı, al zemin Uzeri. 
ne ay ve yıldı7.dan mürekkeptir. Türk 
bayrağından farkı, yıldızın ortasının 
dolu olmayıp zemin renginde bulun • 
masıdır. 

Müstakil Hatay bayrağının ilk defa. 
meclis binasına çekilişi münasebctile 
kahraman Türk ordusuna Hatay mil .. 
let meclisinin selam ve muhabbetleri" 
nin iblağ edilmesini istiyen bir takrl. 
ri sürekli alkışlar arasında ittifakla. 
tasvip eylemi§tir. 

lSKENDERUNA GİDEN VAPUR. 
LAR 

lskendcrun, 7 (A.A) -Anadolu A .. 
ja.nsmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün, biri Türk ve üçü yabancı ol • 
mak i.lrere İskenderun limanına gelen. 
vapurlar, müstakil Hatay devleti te. 
§eltkül etmekle beraber henüz ba.yrak 
kanunu kabul edilmemiş olduğu jçin 
hiçbir bayrak çekmemi§lerdi. 

MAAŞLAR NE !KADAR'! 
Antakya, 7 {A.A.) - Anadolu 'A.. 

ja.rumım husuat muhabiri bildiriyor: 
Hatay millet meclisinin dünkü top" 

lan.tısında Hatay aevleti ana yasasının 
' . . kabulti ve hUkfun&t beyannamcs~ 

okunmasını mütcakıp meclis, bayrak 
kanunu ile icra makamlarının ~~il!t 
ve vazifelerine ve masraf kanunlarııu 
ittifakla kabul etmış ve hükümetin 
meclise umumi af kanunu ile Olınukta. 
sıtma membaı olan Alcgölün kurutul .. 
ması için hazırlanacak projenin l.ııran 
önce meclise tevdi ebnesini istiyen tak 
rirleri tasVip eylemiştir. 

Masraf kanununa b~I cetvellere 
göre, millet meclisi 'I'Cisine 400, ikinci 
reis muavinine.;ilçer yüz, geri kalan 
nıebusl~ yfizer, Hatay devlet reimne 
maft! ôla:raıı. 1000, riyaset masrafı o. 
~ :SOO, riyuet !husust kalem mü" 
dilrü için 150. BqYekil için 400, dört 
vekil içlıı üçer yüz, müsteşarlar için de 
ikişer yüz lira m&aj tahsis edilmekte~ 
dir. 

General Franko 
çekiliyormuş 
Barselona, '1 (A.A.) - Mlllt :mU• 

dafaa nezaretinin tebliğidir: 
Ebre cephesinde, düşmanın taar .. 

ruzu Korbera'ıım şimalinde ve Ka• 
ba.llos dağlarında de\ am etmektedir, 
CumhurJ~·e.t .hava .kuvvetler! dilşma" 
nm döı t ta.Yyaresini dUşUrmüştilr. 

Va.lanslya ce,Pheslndc, Pavia eiva• 
rında. dUşmanın blr taarruzunu pUs• 
kilrttük. DUşman hava kuvvetleri 
Altkant llmanmı bombardıman et• 
rulş ve bir ingillz vapurunu hasara 
uğratmıştır. Taytaaan bir !dşt öl• 
müştür. 

SaJamanka, 7 (.A.A.) - i'rankel 
karargahının tebliği: 

Valnnslya cephe.,lnde kıtaatımız 

PonaJçullana. mınta'kasında Herle"' 
nıcldeatr. 

Lnndra, 7 (.A.A.) - "Financla.1 
Taymls"' in slyast muhabirine göre, 
General :Frruıkonun yakında iktldarJ 
.dan çeldlerek }erine tav.assut taraf .. 
tarı mu.tedll bir siyaset adamının g&' 
lece_ğlne dair aolaşan şayialar ,Pek de 
eB&SBIZ dejildir11 



• 
T iMDE 
Si& YAPR~K 

Su derdi 
\'azan. Niyazi Ahmet 

lstanbullula.r sudan daima sıkıntı 

çekmişlerdir. Son günlerde de hamam
cılar şikayet ediyorlar. Bundan yetmiş 
sene evvel 1stanbulda ayni dert, fa
kat kat kat fazlası ile vardı. O vaktin 
gaüeteleriııden Hulasatülefkar su der. 
dini f;iôyle anlatıyor: 

"Hele kadınlar hamamındaki olan 
su telefatı hiç birisine benzemez. Çün. 
kü onlar erkekler gibi olmayıp, sabah 
namazı hamama girer ve akşam ezanı 
hamamdan çıkarlar. Soğuklukta yer
ler. turşu ısmarlarlar, içeri girerler, 
bir kaç kurna su daha telef edip yine 
soğı.:kluğa çıkarlar. Nihayet bir içeri, 
bır dışarı girip çıkmakla akşamı et
tikleri gibi su hazinesini de tamtakır 
ederler. 

Bir adamın günde iki üç yüz okka 
su telef edip diğerinin bir bardak su 
bulması için taraf taraf çeşmeleri 

dolaşmasrna hangi insaf rıza göste • 
rir. Hangi vicdan kail olur.,. 

Gazete, su sarfeden kadınlara ça. 
tarken susuzluk çekilmesinin sebebi
ni de şöyle anlatıyor: 

''Ha!a sokaklardan boş boşuna su
lar akıp gidiyor. Su yolcuları insafsız. 
lrğı elden bırakmıyor. Ellerinden ge. 

celi. gündtizlü su borusu delmeğe mah
sus o!an uzun burgular eksik olduğu 
yok .. , 

T~rkos ta lstanbulda su derdini or
tadan kaldırmış değildir. Bakırköyün. 

de artezıyen kuyuları yapılıyor. Bil. 
yükad:ı.nın susuzluğuna bir tilrlü çare 

bulunamıyor. Memba sularının bu ka
dar a:.-ttığı. Terkosun nefes almadan 
aktığı halde. ve İstanbul nüfusu da ~o-

ğalmış olmadığına göre, lstanbulun 
susıı:ı: 7..amawnda yaşı anlar kim bilir 
ne 'k'adar Yanmışlardır. 

Buna bir de o vakit plajın olma

dığını ilave ederseniz eski fstanbulu 
Rerbelaya benzetebilirsiniz. 

Kese kağıtları hakkında 
İstanbul Belediyesinden: Yazılı ve 

basıh ktlğıtlarm kese kAğıdı olarak 
'l!:ullamlmamasına dair olan 3517 sa
yılı lranunun blrincl maddesinin 1-

kirıcf frkuısının sonunda "neşri ruh
sat almafa bağlı matbua:ardan ya
pılan kese lia.ğrtıarı haklunda yuka-

rıkl fıkra hükmü tQ.tbik olunmaz" de
nilmesine göre bu kanun hükmünün 

gazete ve mecmualara ı;;arnll olmadı· 
ğı aIO.kadarlarca bilinmek Uzere i19.n 
olunur. 

t_ 

- Evet, mesleğimin iktizası... Bir_ 
çok faraziyelerim arasında, düşünce
lerin mahiyeti hakkındakiler de bir 
hayli yekun tutar. Profesör Dümu
len, hiç kendi kendinizi düşünürken 
tetkik ettiniz mi? Bu düşündüğünüz 
§eyler sizden uzakta iken, benliğiniz 
de ne gibi haller hasıl oluy.or? Hayır, 
h~yır, memba ve metinler gösteren 
hır profesör cevabı vermeyiniz. Daha 
b~sit bir hal, bir keyfiyet intihap edi. 
n~z... Mesela mazinize ait herhangi 
hır vakayr düşününüz. 

. . - Peki... 1915 de cereyan eden ve 
ıçınde benim de bulunduğum bir mu. 
harcbeyi düşünüyorum. 

- Ala... Nasıl düşünüyorsunuz ... 
Şekiller, hayaller görüyor musunuz? 
Ne fena mı bunlar? 

- Resimler, hayaller arka planda 
~alı.yor.1.ar. Berrak değiller. Sığındığım f e~; n:_uphcm bi.r surette görüyorum ... 
stıhkamın zemıni... Yüz metre önü. 

llıilzdeki harap bir çiftliğin üzerinde 
Pa~layan gülleler gözümün önünden 
geçiyor. 

- O sıralarda sizin kumandanrn•z 
olan a<la .. .. .. h . mm yuzunu atırlayabilir mi. 
sıniz? 

- Yüzbaşı "Kroze,, yi mi? Elbet. 
ter 

- Onu karşınızdaki bir adam gibi 
görüyor musunuz?. Resmini yapabifü 

ilk ve Ortaokul 
öğretmenleri a~asında 

Yeni yapılan tayin ve nakiller 
Kumkapı ortaokulu Musiki öğret. 

meni Nurefşan Çapa orta okuluna, 
Kadıköy üçüncü ortaokul dikiş biçki 
öğretmeni Sabahat Çamlıca ortaoku. 
luna, Ka<lıköy 5 inci ortaokul dikiş biç. 
ki öğretmeni E. Bahriye Kadıköy 3 
üncü ortaokuluna, Üsküdar birinci or. 
taokulu Musiki öğretmeni Bedia Be. 

şiktaş ortaokuluna, Üsküdar üçüncü or
taokulu türkçe stajiyerliğine Kamil
ran, Beşiktaş ortaokulu yardımcı türk. 
çe öğretmenliğine Pertev, İstanbul 
kız lisesi yardımcı; riyaziye öğretmeni 
Tevfik Kadıköy üçüncü ortaokula, 
Çapa c·rtaokulu musiki öğretmeni Ve. 
dia Fatih ortaokuluna, Kumkapı orta. 
okulu türkçe öğretmeni Efser İstanbul 
kız lisesi yurtbilgisi öğretmenliğine, 

İstanbul 56 ıncr okul öğretmenlerin.. 
den Mediha Cağaloğlu ortaokulu ta
rih coğrafya öğretmenliğine, İnönü or. 
taokulu tarih coğrafya öğretmeni tz. 
zet Beşiktaş ortaokuluna, Cümhuriyet 
ortaokulu ingilizce stajiyeri Halime 
inönü ortaokuluna, Adana erkek lise. 
si riyaziye öğretmeni Muhittin Vefa 

lisesi 2 inci devre riyaziye öğretmen. 
Iiğine, Balıkesir lisesi tarih coğrafya 

öğretmeni Cenap Refik Cibali ortao. 
kuluna, Çatalca ortaokulu tarih coğ
rafya öğretmeni Mahmure Balıkesir 

lisesi tarih coğrafya öğretmenliğine, 
Edirne lisesi fransızca öğretmeni Şev. 
ki Çamlıca ortaokuluna, Karaman .cr
taokulu tarih coğrafya öğretmeni M. 
Cemal Karagümrilk ortaokuluna, Ka-

c1.ıköy 2 inci ortaokulu tarih coğrafya 
:;ğretmeni Adile Ankara kız lisesi ta. 
rih coğrafya öğretmenliğine, Adana 
kız lisesi felsefe öğretmeni Hidayet 
Çamlıca ortaokuluna, Konya kız öğret. 
men ckulu tarih coğrafya öğretmeni 

Rukiye Emin ortaokuluna naklen t"yin 
edilmişlerdir. 

DiGER V1LA YETLER 
ARASINDA 

Mersin ortaokul müdürü Rasim Sr
vas erkek muallim mektebi müdürlü. 
ğüne, Yozgat lisesi müdür muavini 
Fehmi Niğde orta müdürlüğüne, Sr 
vas lisesi müdürü Ömer Samsun lise- . 

si müdürlüğüne, Adana kız lisesinde 
Nezihe Gelenbevi orta okuluna, Bur. 
sa lisesinden Murteza Bilecik lisesi 
müdürlüğüne, Afyon lisesi müdürü Sa. 
mi Trabzon lisesi müdürlüğüne, Eski
şehir lisesi müdür muavini Gaziantep 
lisesi müdürlüğüne, Samsun lisesi mü. 
dürü Ömer Sıtkı Kayseri lisesi mü. 
dürlüğüne, Sıvas muallim mektebi mü. 
dürü Numan Afyon lisesi müdürlüğü. 

ne, Ankara kız lisesi müdürü Samih 
Bursa ]isesi müdürlüğüne, Trabzon 
erkek orta mektebi müdürü Niyazi 
Adapazarı crtaokul müdürlüğüne, Ak.. 
hisar ortaokul müdürü Haydar Ayva
lık ortaokul müdürlüğüne, Nevşehir 

ortaokulu mü.dürü Sabri Güzel Adana 
birinci ortaokul müdürlüğüne, Muğla 

ortaokulu müdürü Mustafa Akhisar 
ortaya, Çorlu orta müdürü Adil Ça. 
talca ortaya, Çatalca ortaokulu mü
dürü Hüseyin Timuçin Çorlu ortaoku
lu müdürlüğüne, Afyon lisesi müdür 
muavini Fehmi Bergama orta müdür_ 
lüğüne, Kütahya lisesinden Nurettin 
Yalvaç ortaokulu müdürlügwüne Ma. . ' 
latya lisesinden Cc-şkun Mardin orta-
okul müdürlüğüne, Kayseri lisesinden 
İsmail Hakkı Onar Nevşehir ortaokul 
müdürlüğüne, Bayburt ortaokul mü
dürü Mahmut Kemal Trabzon erkek 
ortaokulu müdürlüğüne, Adana birin. 
ci ortaokul müdür muavini Necmettin 

Bayburt ortaokul müdürlüğüne, An. 
kara erkek lisesi müdür muavini Şe. 

ref Erdoğdu Mersin ortaokul müdür. 
lüğüne, Sinop ortaokulundan Avni 
Güral Muğla ortaokul müdürlüğüne, 

Niğde ortadan Sçyfettin İzmir erkek 
lisesi öğretmenliğine, Ankara erkek 
lisesinden ihsan ayni lise müdürlüğü
ne, Baltk.esir lisesinden Mükerrem 

Su Ankara birinci ortaokul öğretmen
liğine, Balıkesir lisesinden Kamil Su 
Ankara Gazi lisesi öğretmenliğine, İz
mir erkek lisesinden Omer Samsun 

lisesi öğretmenliğine, Konya kız öğ. 

retmen okulundan Rukiye Albay ln. 
önü ortaokul öğretmenliğine, Urfa or
tadan Arif İzmir Karataş ortaokuluna, 
Urfa ortadan Salih Zeki Tarsus orta
ya, Artvin ortadan Hilmi Bakırköy 

ortay~ Elbistan ortadan Hasan Ka. 
mil Adana ikinci ortaokuluna, Antaı... 
ya lisesinden Rıza Günümar Tire orta 
ckuluna, Silifke ortadan İsmail Hakkı 
Bingöl İzmir Karataş ortaokuluna, 

Nazilli ortadan Zahide Kadıköy ikinci 

ortaya, Uşak ortadan Afife Ozan Bo. 
ca ortaokuluna, Elazığ ortadan Ali 
Eiagöz Gelenbevi ortaya, Niğde orta. 
dan Hühlsi Öğdinç Beşiktaş ortaya, 
Urfa lisesinden Şevki Boduroğlu E-

renköy kız lisesine, Nazilli orta.dan 
İclal Par İzmit ortaokuluna, Konya 
ortadan İhsan Uludağ Bursa ortaya, 
ö-:Iemiş ortadan Tahsin tlncel Pendik 
ortaya, Üsküdar üçüncü ortaokul yar
direktörü Hilmi Saykut, Beyoğlu c-rta 
okul yardirektörü İbrahim Akdoğan, 

Taksim ortaokul yardirektörü Halis 

1 

Erkiner, Çapa ortaokul yardirektörü 
Fuat Erkan, Beşiktaş orta yardirek. 
törü Malik Saya, iğdir orta yardirek.. 
törü Kadri Sungun ayni okul müdür. 
lüklerine, Pazar ortaokul yardi.rektö. 
rü Hüsnü Şarman ortaokul müdürlü
ğüne, Rasim Dolman Kasımpaşa orta 
müdüriüğüne, Ahmet Cevat Sarıkamış 

ortaokul müdürlüğüne, Turgutlu orta 
okulu yardirektörü Hilmi Ziya Apak 
ayni okul müdürlüğüne, Adana ikinci 
ortaokul yardirektörü Kemal Güvenç 
ayni okul müdürlüğüne, Tokat ortadan 
Ahmet Erkmen Kumkapı ortaya, 
Adapazarı ortadan Hasan Ramiz Tak
sim ortaya, Elbistan ortadan Hüseyin 
Avni Uzel Kastamonu lisesine mı.kil 

ve tayin edilmişlerdir. 

ISTANBUL öGRETMENLERI 
ARASINDA 

Ankara, 8 (Telefonla) - ilkokul 
öğretmenleri arasında yapılan tayin, 
nakil listesini aynen bildiriyorum: 

Afyondan: Naci Gürer Burdura, 
Nuriye Kıvanç Tekirdağına, Rıza Alp
tekin Denizliye, Sabri lioçer Aydına, 
Şükrü Alphan Muğlaya, Derviş Toz. 
kan Bursaya, İzzet Güner Vana, Nazir 
Yurday Konyaya, Tevfik !spartaya, 
Rifat Dincer Burdura, 

Ağrıdan: Rüstem Çakar Karsa, 
Şevket Türk Vana, Osman Okan Gi. 
resuna, Memduh Akyüz Erzuruma, 
Cihat Erbar İzmire. 

Aınasyadan: Hüsnü 'Üstün Trabzo. 
na. 

Ankaradan: Tevfik Bacataş Bolu. 
ya, Nadire özdil Edirneye, Behice 
Yurday Bursaya, Emin öter Niğdeye, 
Ahmet Saip istanbula, Mehmet Atilla 
Kayseriye, İrfan Alper Bursaya, Suat 
Şengezer Malatyaya, Ahsen Karabay 
oğlu Nakittin İstanbula. 

Antalyadan: Ali Egeli Balıkesire, 

Hüseyin Demiröz Niğdeye, Hasan 0-
ge İçeline, Nuh Çamurdan Seyhana, 
Nusrat Adıson Zonguldağa, Remzi 
Toros lçeline, İbrahim Korucu Deniz. 
tiye, Avni Ergin !çele, Fevzi Atasoy 
Denizliye, Binnaz Tekyen Kırşehire. 

Aydından: Nezahat Bengü izmire, 
Nezihe öniş Kocaeliye, Safiye Gür. 
han İzmire, Faik" Atalay Malatyaya, 
Mürüvvet Us içele. 

Bahkesirden: Ayşe Volga istanbula, 
Muhittin Volga lstanbula, Hamdi Ya. 
rari:ıaş Kayseriye, Şükrüye Ege, Vas. 
fiye Vuranok istanbula, Sıtkı Kansu 
Bursaya, Nüzhet Saran Gaziantebe, 
Refia Sagun Vana, Mihriye Akten 
Kütahyaya. 

.::f.)uŞiifı~t!e~i . Ok.uqah - Miıkin:e . 
. ' ~. \ -. · ' -',,.' .. . . . ~- . -..... . - - . .. -

Yazan: Andre Morııva 
- Hayır ... Ben, resim yapmasını 

bilmem. Sonra.. çizgiler de çok karı. 
şık ... Hayali zihnimde tesbite çalışın. 
ca, şekil, dağılıp uzaklaşıyor. 

- Bu hayal nerede? Mutlak suret. 

te gözünüzün önünde mi? 

- Hayır, sizi ve şu porta kadehiJe 
mesaha örtüsünü gördüğüm gibi de. 
ğil. .. Yüzbaşının hayali, adeta gözleri. 
min arkasında teşekkül ediyor gibi. .. 
Bana onu sanki kafatasımın arkasın
daki bir iç gözile görüyormuşum gibi 
geliyor ... Evet ama, bütün bunlardan 

maksadınız nedir? .. 
- Rica ederim; bir saniye daha ... 

Şimdi de daha mürekkep bir hadiseyi 
ıiüşüniinüz .. Mesela Amerika ile Fran
saya .dair olsun ... 

Biraz sustuktan sonra: 
- Düşündüm! 

Dedim. 
- Peki.. neler mü~ahede ettiniz? 

- Kendimde mi? 

- Evet? 
- Eski memleketle yenisini ayni 

zama11da düşündüm... "Kaen,, deki 
'kanalı ve etrafındaki muntazam ağaç~ 

-ES3-
ları ... Erkek manastirile liseyi gör. 
düm ... Sonra bir ''Gradsiyel,, in pen-
cere kakmalı cephesini zihnimden ge. 
çirdim ... Vestmuttaki bahçemi ve ni
hayet koyu ve yeşil renkli bir atlas 
hayalimde belirdi. Bu atlasın çocuklu
ğumda güzel ve esrarlı bir tesiri var. 
dı. 

- Mükemmel.. Görüyorum, ki ke. 
limeler zihindeki hayallere kanşryor .. 
Bu kelimeler sizce, zihninizdeki hayal 
lerdcn daha berrak değiller mi? .. 

- Durun bakayım ... Evet evet çok 
daha berrak ... Deruni cümleler, benim 
tarafımdan talaffuz edildiği vuzuh t. 
çinde, hayaller ise birbirini çiğniyor. 
lar. Zaten ben, yaradılışım itibarile 
görücüden ziyade düşünücü bir tipim. 

- Ben de öyle tahmin ediyorum. 
Zateın 4'lizi tecrübe için seçişim de bu 
ha1inizden ötürüdür. 

- 1 ecrü"bc tahtası mı? .. oluyorum?. 
Neyin tecrübe tahtası?. Hikey, ne 
yapmak istiyorsunuz?.. Ara.drğınxz ne. 
dir?. 

Cevap vermekte tereddüt ediyor
muş gibi, Hikey biraz durdu, parmak. 

Çeviren : H. 8. G. 
Jarile masanın üstünde g&-:ünmez bir 
piyanoyu çaldı, sonra nihayet: 

- Söyliyeceğim; fakat bir şartla ... 
dedi; bu tecrübemizden hiç kimseye 
bahsetmiyeceksiniz... Hadisenin mes • 
lektaşlarıma açılacak kadar tam, mut. 
lak bir katiyet ve ehemmiyeti yoktur. 
Sonra bu iş hakkında, ısizin gibi üni. 
versite için yabancı bir ziyaretçiyi se. 
çişim, onları yadırgatacak... lşte bu 
sebepledir, ki bu sırrı saklamanızı di
liyorum. 

- Bu, zaten kendiliğinden olmuş. 
tur. 

- O ha.lde mesele şu... Epey za. 
mandanben kendi kendime: Mad k. 
. 'd • em ı 
ıptı. aı ma.ddeleri, hayal ve sesten iba. 
rettır, düşünceyi bir fizı'k b~d· . . . a ısesı gı. 

bi mütalaa etmek de mümkün demek. 
tir. Böyle olunca, fizik metodlarile 
onların zaptı da kabil olmak Iazımge
lir ... diyordum. 

Şunu peşinden söyliyeyi.m, ki ben, 
düşünceyi, yalnız ve sırf bir fizik ha
disesin.den ibaret telakki etmiyorum. 
Fakat filimin vazifesi, müşahedesi 
mümkün işaretlerle, bidiaenin tahav. 

8 EYLOf..: 

Bilecikten: Feyyaz Kan Kayseri ye, 
Zehra Yıldırım İstanbula, Recai Vu.. 
ral Niğ.deye, Raşit Altay Kütahyaya, 
Hüseyin Çetiner, Hatice Hüseyin istan 
bula, Zelı:i Gündüz Kiltahyaya . 

Bingölden: Murat Berad Erzinca~ 
na. 

Bitlisten: Ahmet Coşkun Karsa, 
Zeki Özgenenç Bileciğe, Aziz Kara. 
kaya Sıvasa, Hüsnü Ecevit Giresuna 
Latif Yalaz Kocaelin.e. ' 

Boludan: Hayati Uncu Çankmya 
Ziya Mutlu Bursaya, Nihat Salkor İs~ 
tanlıula. 

Burdurdan: Zehra Tek İzmire H" 1 u. 
seyin Vural Denizliye, Mustafa Nuri 
lspartaya, Kır:ı-kparlas Antalyaya, Ce. 
mal Onur Kocaeliye. 

Bursa dan: Bahriye Özgü Kırklare
line, Güzin Sönmez, Firdevs! Gönen 
Nuriye Nurol İstanbula, Servet Ata~ 
lay Kocaeliye, Emine özdem İsmet 
Dikmen İstanbula, ' 

Çanakkaleden: Kevser Türker Kas. 
tamonuya, Emine İyihuylu Bursaya, 
Şerife altıngöz Ankaraya, Hikmet Sez. 
gin İstanbula, Hacer Kasadar Kasta. 
monuya, Şerife Azak Ankaraya, Bur_ 
han Tunçtürk lstanbula. 

Çnkmdan: Hüseyin Tarhan btan
bula, Mustafa Tunçer Yozgata, Şaban 
Onalp Kayseriye, Ulvi Yılmaz Yoz. 
gata, Bedri Altu Tokata, Ali Kekalp 
Ankaraya, Hatice tlzal Kütahyaya. 

Çorumdan: Makbule Gültekin To. 
kada, Halit Özyurt Orduya, Hüseyin 
Yalçın Çanktrıya, Cabir 'Aydın Kır. 

şehire, Hikmet Atilla Kayseriye, Ek. 
rem Sakınmaz Vana, Latife Oztav 
Niğdeye, Remziye Akyürek Bileciğ.e, 

Denizliden: Saniye Akıncı Maraşa, 

Emin Gürsoy Burdura, Mağfure Yüce 
scy Gaziantebe, Abdurrahman Cena'iz .. 
Kırşehire, Fikret '!anhan Bursaya, Di 
rayet Aeatay, Yekta Düzen İstanbula , 

Diyarbaktrdan: Nazmiye Erkintan 
Çoruha. 

Edirneden: Meserret Tankor Sam -
ıı.una, Cemal Uzgeçen İstanbula, Meh. 
met Balpmar Eskişehirc, Ali Kaya 
Kırklare1ine. 

Elazığdan: Dürriye Yalçın Sıvasa, 

Seher Ktluk Urfaya, Fatma Bayülken 
İstanbula. 

Erzincandan: Cemile Eskiyurt, Hay. 
riye Eskiyurt, İstanbula. 

Erzurumdan: Turban Yıldız Trab. 
zona. 

Eskişehirden: Servet Söker lstan. 
bula, Saim Onur Kırklareli~. Osman 
Boğa Burdura, Ali Demir Vana. 

Gaziantepten: Mediha Lüna Aydı

na, Hatice Hasanigök Çanakkaleye, 
Nüzhet Karahan İzmire, Remziye Kr§
lalı Bursaya, Rahime Tunç Srvua, 
Halil Gültekin Urlaya, Nihat Taınbak 
Kocaeliye, Kamile Aysel Manisaya 
Gümüşaneden: Nesrin Gürkan Tek~r 

dağına, Rakibe Bedben Muğlaya, Da.. 
vut Erez Niğdeye, Zihnl Caner Trab-

(Devamı ıo uncu da.) 

Sil 

vülatını incelemektir. H!disenin asll 
rı:a11iyeti, tetkik çemberinden her va. 
kıt sıyrılır. 

Vücudun her ameli gibi, düşünü 
de, fiziki hadiseler yoldaşlık eder . .:. 
ziyolojiciler çoktanberi bunun farkın

d.~ i~ler. "~yena,, üniversitesi profe
sorlerınden 'Berjer,, , bunu tetkik ~t
miş ve "Dimağ helezonları,, adını ver. 
miştir · Doktor "Maks,, adında biri de, 
tetkik ettiği adamı tecrübe edilmiş ta
but gibi birşeyin içine yerleştirerek, 
"dimağ irsal,, lerini ~'Emissions dr~

brales,, zaptetmeğe muvaffak olmu§
U:. 

Ben de iki üç yıl müddetl.e bu yol. 
da araştırmalar yaptnn ve dimağda 

teşekkül eden, biraz evvel sizin "kafa 
tasırmn altında görüyorum., dediğiniz 
hadiseyi zaptetmek mümkün olur mu 
diye düşün.düm. 

- Yani tahayyüllerin filmJni mi 

almak istiycrdunı.:z?. 
- Evet; fakat şunu da bemen t1ize 

söyliyeyim, ki muvaffak olamadım. 
Hakikatte olamazdım da. ÇUnkU bu 
h:ıyaller, sizin de biraz evvel dediği. 
niz gibi hem çok müplhem, çok karı
şıktır, hem de birbirini çiğneyip bo. 

zuyorlar. 
- Filmlerinizde bu karışıldığı ol

sun tesbit etmeğe muvaffak olabilir 
miydiniz?. 

(Ar-kası var) 
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Fatihteki feci kaza 1 

Şoför Kamil tevkif edildi ' F ~ 

General V rangelin kaçır
dığı dört sandık altın 

~ 

Evvelki gece Fatihte bir arabacının· 
ölümile neticelenen otomobil kazasını 
bütün tafsilatile yazmıştık. Kaza tah
kikatına el koyan nöbetçi müddeiumu. 
mi muavini B. Nurettin, tahkikatı ah. 
kamı umumiyeye göre ikmal etmiş ve 
şoför, öğleden sonra adliyeye getiri
lerek 4 üncü sorgu hakimliğine tes
lim edilmiştir. 

Şoför Kamil, müddeiumumilikte \'er 
diği ifadesinde kabahatin kendisinde 
olmadığını söylemiş ve. 

- Şüluii, Mustafa, Nusret ve lb. 
rahim adındaki dört müşterimi Atik. 
alipaşadan Taksime götürmek üzere 

arabama bindirdim. Süratim ancak 35 
kilometre idi. Tam kazanın olduğu ye
re gelmişlik ki, araba önümüze çıktı. 
Arabanın önüme çıkışı o kadar ani i· 
di ki, çarpmamamıı.a imkan yoktu. DL 
reksiyonu yana kırdım. Fakat iş işten 
geçmişti. Muvaffak olamadım ve ara. 
bJ.ya çarptık. Otomobil durmamıştı. 

elektrik direğine bütün hızımızla gi
diyorduk. 

Burada tehlikeli bir manevra ile di· 
reği yandan geçtik. Fakat araba du. 
rurken ağaçlardan birine bindirdik. 
Çarpmada müşterilerimden Mustafa • 
nın kolu kırıldı. Diğerlerine bir şey ol· 
madı. Benim hiç suçum yoktur. Bütün 
kabahat yola bakmadan rastgele ara· 
ba süren arabacıdadır, demiştir. 

Dördüncü sorgu hakimliği şoför Ka. 
mili isticvabından sonra tevkif et. 
miştir. 

Dün kaza yerinde bir keşif yapıl • 
mış ve kaza tesbit edilmiştir. 
Diğer taraftan adliye doktoru En

ver Karan da kazada parçalanarak ö. 
len arabacı Eminin cesedini muayene 
etmiştir. Enver Karan muayenesi so. 
nunda Eminin kafatasının parçalanma 
sı üzerine öldüğünü tesbit etmiş ve 
defnedilmesi için ruhsat vermiştir. 

__ .. 

Yaralt Cerrahpaşa hastanesine kal. 
dırı!mıştır. 

EROlN BULUNDU- Yersiz takı. 
mından Şerif isminde bir kadın, dün 
çevrilmiş, üzerinde 10 gram eroin bu
lunmuştur. 

BÖYLE ŞAKA OLUR MU? 
Küçükpazarda Kıbleçeşmesi civarın· 

da işkembeci dükkanında yatan Fet. 
hi ile Ayazmada oturan Mehmet, dün 
ellerine birer bıçak almışlar, düello 
şakası yapmağa başlamışlardır. 

Bu sırada Mehmedin elindeki bıçak, 
Fethinin koluna girmiştir. Yaralı has. 
tan~ye kaldırılmış, Mehmet yakalan • 
mıştır. 

lZ!NSİZ KORULUGA GİDEN 
ÇOCUK 

Arnavutköyünde Marko ismindeki 
bir çocuk dün annesinden gizli Halil
paşa korusuna gitmiş, bir kaç saat e. 
vine dönmemiştir. Bir müddet sonra 
ağabeyisinin kendisini aradığım gö. 
rünce yüksek bir duvar üzerine çıka
rak ağaçlar arasına saklanmıştır. Bu 
sırada ayağı kayan Marko yere düş • 
müş, muhte1if yerlerinden yaralana. 
rak hastaneye kaldırılmıştır. 

Tepeden lhtllôlcller llmaoı bombardıman 
ederken bereket edemlyen bir t e k gemi 

Petrograd Emniyet Sand1ğının 
hazinesini bekleyordu 1 

Belgrad'a getirilen san
dıklardan biri son za
manda nasıl çalındı ? 

U mum.t harp başladığı zaman, Rus. 
yada bu harbin fena neticeler verece. 
ği düşüncesi herkesi telaşa düşürü

yordu. Cepheden gelen havadisler 
gayet fenaydı. Orduda büyük telefat 
vardı. Cephane yoktu, gıda yoktu. 
Yakında büyük bir kıtlığın insanlara 
ölüm saçacağı, şehirden kasabaya, ka.. 
sabadan köye rivayet edile edile yayı
lıyordu ... Herkesi şimdiye kadar duyuL 
mayan bir korku sarmıştı. 

Bir rahip insanların çiğ et yiyecek. 
lerini, bir lokma ekmek için yalvarıp 
öleceklerini idıdia ediyordu. 

Bu ruhi teessür şeraiti altında zen· 
gin halk bütün mücevherlerini, altın 

ve elmaslarını, gümüş ve diğer kıy .. 
metli şeylerini yok pahasına satıyor .. 
du. 

Herkes para hırsına kapıldı. Olur 
da belki yarın, altın kıymetsiz bir mad. 
c!e haline gelirdi. 

Altınlarını, gümüş bileziklerini, al. 
tın yüzüklerini çoraplanna sokup sak.. 
layan halk da telaşa düşmüş, onlan 
satmak için her çareye başvuruyordu. 
Bu telaş böyle !devam ederken, sim· 
sar ve sarraflar ceplerini altın ve el. 

\ 

masla doldurmuşlardı. Fazla mücev. 
ht'r almak istemiyorlardı. Alt1nla mU. 
cevheri akçe yapacak yegane vasrta 
olarak bankalar kalmıştı. Herkes ban. 
katarın veznelerine koşuyordu. 

Bu bankalardan en sağlamı Petroğ. 
rad Emniyet sandığı idi. Emniyet san
dığının serveti, milyarlarca ruble he. 
sap ediliyordu. 

Işte bu banka bo.drumdaki kasalan. 
nı altın ve elmasla doldura doldura 
o zaman koca Rusyanın en zengin 
hazinesi olmuştu. .. :(. :(. 

Cepheden kara haberler geliyordu. 

ilerleyen düşmandan kaçarı asker, 
silahlarını atıyor, evlerine dönüyordu. 
Disiplin zayıflamıştı. Bazı kasabalarda 
isyan da çıkmıştı. 

Aç halk kütleleri belediye önünde 
toplanarak ekmek ıdağıtılmasrm iste • 
mişlerdi. Ne çare ki ekmek yoktu. 
Bunun üzerine atılan taşlar belediyenin 
camlarını indirmişti. 

Çok geçmeden şehirlerdeki büyük 
konaklar da yanmağa başlamıştı ..• 

Sisli bir sabah Petroğradın ihtilal 
uğultusu duyuldu. Sokaklarda, at nal. 
larımn aksi sadalan işitiliyordu. Bun. 
lar Çar suvarileriydi. Petroğraıd şeh

rini ihtilalcilerden kurtarmağa çalışı. 

ycrlardı. 

Yanan köşk 
ç-~~~~~~~~~~ 

Saka mı .. hakikat mı 'l 

Tam gece yarısında şehir kumanda. 
mnın kapısını bir adam çalmış, ku. 
mandanla görüşmek istediğini söyle • 
mişti. Kumandanın huzuruna çıkarıl

dı. Bu adamın görünüşü acınacak bir 
vaziyetteydi. Saç1an darmatlağrnık 

tı. Şakak ve yanaklarına doğru sızan 
ince 'kan çizgileri görülüyordu. Bir 
dövüşmeden çıktığı yırtılmış elbisele
rinden belliydi. 

Bir müddet evvel, Kuzguncukta 
Osman adında birisine ait köşk, sa
hibinin de iştirakiyle sigorta parası
nı koparmak niyetiyle kasten yakıl
m rş ve tahkikat sonunda iş anlaşıla
rak suçlular yakalanmış ve ağır ce
zada. muhakeme altına alınmışlar

dı. 

Suçlu Osman, İsmail Cebbare, Ko
ço ve llamparsum duruşmalan so
nuncla beraat etmişler, fakat mahke
menin bu kararını temyiz nakzede
rek geri göndermişti. Yeniden ağır 
~ezada bakılarak dün bitirilen du
ruşmada mahkemenin kararı bildi
::-ilmlştir. 

Karara göre bütün suçlular beşer 
sene onar ay müddetle ağır hapse 
mahl cm olmuşlardır. Bunlardan Os
man ve llamparsumun cezaları dör
der seue onar ay on birer gün ağır 
hapse iudirilmiştir. /' 

FECl BİR KAZA 

Anadoluhisarında kıZilserçe soka_ 
ğmdaki halat fabrikasmda çalışan 26 
yaşında· işı::i Zihni, ipleri makaraya 
sararken sa.~ kolu da iplerle birlikte, 
sarılmış. kendisini makineye kaptır_ 

mıştır. Zihninin bacakları diz kapağın
dan kırılmış, 'O:!davi altına alınmıştır. 

ALACAK YCZONDEN KAVGA 

Mercanda Rüştüpaşa hanında otu· 
ran 28 yaşında Cemal Parlar ile Mer. 
can hanında oturan Şükrü alacak yü_ 
zünden kavga etmişlerdir. Cemal Par. 
1ar, ~ükrüyü bıçakla sol küreğinden 
başından ve yüzünden ağır surette ya
ralamış, yakalanmıştır. 

Radyo merakl ı larnıa müjde! 
lstanbul Radyo- · 
sıında yenilikler 

Memede çocuğu olan anneler artık 
ninni söylemekten kurtuluyor. lstan· 

bul evlerinde artık kan koca kavgala· 
rı olmiyacak. 

Haber aldığımıza göre htanbul rad

yosu bugünlerde pek orijinal yenilik
ler yapmak üzeredir. 

Bu yenili] lerin ilk kısımları şunlar 

olacaktrr: 
1 - Radyoda ak~amm muayyen sa

atlerinde ninni söylenecektir. Bu nin

niyi şehrimizin en güzel sesli kadrnla

r:.:dan biri söyliyecek ve evlerinde rad

yo~:.ı olan her çccuklu annt" o saatte 

radyosunu açarak bu pek yan!!_ ninni

ile çocuğunu mrşrl mışıl uyutacak ve 

böylelikle kendisi ninni söylemek zah~ 
n~ctindcn kurtul:ıt.:aktır. 

2 - Radyomuz, yine pek yakında 
ve yine akşamın muayyen saatlerinde 

şc hrim.izin en tanınmış artistlerinden 
Karagözcü Safa, zenne Saide klasik 

ve dört başı mamur bir 1,{an koca kav

gası yaptırtmağa başlıyacak, bu su
retle de bazı evlerde ı-.--· akşamlar ya

pılması adet olan hakiki karı koca kav

gr.1arrnrn yerine büt-:.in komşular bu 
kavgaların daha sunturlu ve mük:::nme 

Hni radyodan dinleyerek zevkiyap o
lacaklardır. 

3 - Kavun, karpuz m~vsiminin en 
civcivli zamanı olduğu için bunların i
vi ve fanasmdan anlamayanların ka
\ ::n, karpuz sergilerinde aldanmama

ları için kavun ve karpuzun iyisi ile 
keleği nasıl belli olacağına dair bir kaç 
güne kadar radyoda 1' teranslar baş
lryacak, bu konferanstan bir akşam 

E::i',em İzzet Benice, bir akşam C:a 
doktor muallim Hafız Cemal verd.:ek-
lerdir. 

Nefes nefese : 
- Kumandan, kızıllar Emniyet San. 

dığmı kuşattılar, dedi. 

• • • 
Bu haber üzerine kumandan tereld. 

düde düştü. Hazineyi mi, askerleri mi 
kurtarması lazım geldiği hakkında bir 
türlü karar veremiyordu. Nihayet bu 
hazineyi ihtilalcilerin e11erine düşür • 
memeye karar vermiş, atına binerek 
vaka yerine gitmişti. 

İçinde muazzam bir servet b:.ılunan 
kurşuni büyük binanın önünde hakiki 
bir harp cereyan ediyordu. Beyaz ve 
kızıllar birbirlerine girmiş, aman de. 
dirtmeden birbirlerini öldürüyorlardı. 

Sabaha doğru beyazlar binayı zap. 
tetmeye muvaffak olmuşlardı. 

Hademeler askerlerin yardımile dört 
büyük sandık alarak, mücevherle dol
durmuşlardı. Bu ilk partiyi bir kam-

yona yükleyerek istasyona 
mişlerdi. 

gönder. 

ikinci partiyi alacak olan kamyonu 
beklemeye koyuldular. Kızıllar kuv. 
vet alarak, yeniden baskın yaptıkları 

zaman beyazlara büyük zayiat vere. 
rek onların çekilmesine sebep olmuş. 
larıdı. 

Böylece emniyet sandığrnm bodru
munda, daha dört tane büyük ve al. 
tınla, elmasla dolu sandık kalm;ştı. 

Beyaz ordu yavaş yavaş çekilerek 

mevkiini Kızıl or'duya veriyordu ... 
Bu arada Beyaz ordunun kuman.. 

danlığına general Denyikin geçmişti. 

Ordu ile beraber emrine gayet malı.. 

rem olan bu dört büyük sandık da 
verilmişti. Bu sandıkların içinde ne. 
ler olduğundan kimsenin haberi yok, 

tu. 
Beyaz ordunun diğer kısmı bu altın 

yükü ile bütün Rusyayı geçmişti. Bun· 
lar en zor dakikalarını bitmez tüken.. 
mez bozkırlar.da geçirmişlerdi. Asker. 
ler, açlık ve yorgunluktan yolda sen
deleyip düşüyordu. Fakat emanet ecH. 
len bu dört sandığı hiçbir zaman ter
ketmediler. Çok soğuk bir gecede bh· 
kaç asker bu sandıkları balta ile ke~ 
sip y<ıkmak istemişlerdi. Hemen 
zabitler koşup tabanca ile buna mani 
oldular . 

Nihayet bu altın yükü binbir mace .. 
radan sonra, Kıntna gelmişti. Kazak.. 
]arın sıkı :rlluhafazası altında sahile in. 
dirildi. Civar tepelerde Kızıllar limanı 
g-y.ll• yağmuru altına aimış bulunuyor. 
du. Limanıdaki bütün gemiler kaçıp 

gitmişlerdi. 

Y almz tek bir gemi kalını~t:ı. Bu 
geminin kaptanı çok sinirliydi, müte.. 
madiyen liman işletmesine kalkmak i
çin müracaatta bulunuyordu. Fakat 
nafile; dört sandığı beklemek 1§.zım.. 

dr. 
Tepelerden ateş çoğalıp, gülleler ge.. 

minin etrafın.da suya diişmeğe başla. 
dığı zaman, bu feci anda ansızın bil. 
yük bir süratle bir top arabası yak
laştı. üzerinde o esrarengiz dört san
dık vardı ... 

• • • 
Ancak sandıklar gemiye yüklendik.. 

ten sonra, vapur hareket edebilmişti. 
Denize açıldıktan sonra gemidekiler 
de, hazineyi getirenler de derin bir 
nefes alabilmişlerdi. 

Gemideki sandıklarda Petroğrad Em. 
niyet Sandığının hazinesi bulunduğu 
resmen tesbit edilmişti'r. General Vran. 
gel de bizzat bu hazinenin muhafa. 
zası için bir komisyon teşkil edilmesi 
hakkında bir emirname çıkarmıştı. 

Komisyon azalan olarak en muhte. 
rem adamlar seçilmiştir. Komisyonun 
vazifesi, bu r.ıasalvari hazine için e
min bir yer bulmaktı. Gemi Yugc-slav
yaya getirildi. Bu arada harp te bitmiş. 
ti: Sene 1922 idi. 

Gemi birkaç gün sonra, Yugoslav. 
yadaki Kotor limanına varmıştı. Büyü~ 
bir itin:ı ili" bu dört sandık sahile çı. 

(Devamı ıo mıcu da) 
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Çocuklar ara-
sa ıroda blır aınılket 
Ne olmak 
istiyorsunuz? 
·Gelen cevablar araımda en fazla 

tayyareci olmak iıtiyenler var 

Tayyarecilikte kazanılan biiyük mıı
vaffakiyetler gençleri bu mesleğe teş
vilkte büyük bir amil oluyor. Bunu, A
merikada yapılan son 'bir anket bariz 
bir şekilde göstermektedir. 

Tayyareci Hovard Hughesin dün
yayı üç günde dolaşması, Duglas Kor
riganın eski tip bir tayyare ile 11 sa
atte Avrupaya gelmesi gibi son bava 
kahramanlıklarından sonra Amerikada 
ki mekteplerde yapılan bir anketin ne
ticesi şudur: 

41Ne olmak istiyorsunuz?" sualine 
çocukların yı:.izde 6 7 si tayyareci ceva 
hını vermiştir. Halbuki, yine ayni şe· 
kildeki bir ankete alınan ..:evablarda 
görüldüğüne göre, geçen sene tayyare
ci olmak istiyen çocukların nisbeti yüz 
de 41 idi. Bu suretle, bu sene tayyare
ciliğe iki misline yakın bir rağbet gö
rülmektedir. 

Lindbergin Amerikadan Avrupaya 
geçmesinden evvelki senelerde ise A
merikan çocuklarının yalnız yüzde 9u 
tayyareci olmak istiyordu .• 

Erkek çocukların yüzde 67 sinin tay 
yareci olmak istediğini gösteren an
ketin diğer mesleklere aid kısmı da şu. 
dur: 

Tayyarecilikten sonra gençlerin en 
fazla heves ettikleri meslek milhendis
liktir. Çocukların yüzde 18 i mühendis 
olmak istediklerini bildirmişlerdir. 

Bundan sonra deni2'.;ilik geliyor. Ço
cukların yüzde 7 si sivil kaptan veya 
bahriye zabiti olmak istiyor. 

Çocukların yüzde dördil izci, yüzde 
biri de zabit olmak arzusundadır. Ge
ri kalan yüzde 3 de muhtelif meslekle
re heves beslemektedir. 

Ayni şekilde bir anket kız talebe a
rasında da yapılmıştır. Kadınlar arasın 
da tayyareciliğin inkişaf etmesine rağ
men Amerikan kızlarından havalara 
yükselmiye heves edenler pek fazla 
değildir. Bununla beraber, bundan 
evvelki senelere nisbctl~ yine oldukça 
fazla bir rağbet göI':.ilmektedir: Kız 
talebenin yüzde 7 si tayya~i olmak 
istediğini bildirmiştir. 

Buna mukabil, yüzde 19 u muallim, 
14 ü sinema yıldızı, 11 i doktor, 8i de 
hastabakıcı olmak arzusundadır. Gö. 
rülüyor ki tayyarecilik kızların seçtiği 
mesleklerin en sonlarında gelmekte
dir. 

Sinema artisti olmak istiyenlerin de 
bir hayli büyük nisbet teşkil etme· 
leri dikkate şayandır. 

Demir çubuklar nasıl 
taşınacak 

Bazı kimselerin 4 - 5 metre uzun· 
luğundaki kereste ve demir çubuk· 
ları el arabaları He taşıdıkları görül· 
müş, zabıta memurları tarafından 

çevrilmişlerdir. 

Keyfiyet belediye daimt encümeni 
tarafmdan tetkik olunmuş, elli kilo· 
yu geçmemek şartile bu eb'attaki 
demir çubuklarla kerestelerin taşı· 

nablleceğine karar verilmiştir. 

--0--

T oprah mahsulleri müdürü 
Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş 

olan topral{ mahsulleri ofisi umum 
müdürü B. Hamza Osman dün şehri
mize dönmüştür. 

Ofisin, İstanbul şubesinin bütün 
hazırlıkları ikmal edilmiş olduğun
dan eylülün 15 ine doğru fiilen çalış
nınğa başlıyacağı umulmaktadır. 

-o-

Ok atışları 
Okspoı· ı, urumu genel sekreterli· 

ğiııckn: 

Kurumumuzca tertip edilen ok 
nJrı;; müsabakaları 11 - 9 - 38 pazar 
günü saat 10 da Okmeydamnda yapı
lacaktır. Bu sene ilk rekortmenleri
ni meydana çıkaracak olan bu müsa· 
bakalara girmek isteyen atıcı arka· 
daşlarımıza arzı keyfiyet olunur. 

-0---

Tarife • .. yç_:---u ...... eı_-. dı 
Tarife komisyonları toplanmış. 

hı:n·agazı fiyatları ile trambay tari .. 
foslnl olduğu gibi ipka etmiştir. 

Norma Şerer 
Hastaneye başka bir isim altında yatırıldı 

Fakat bunun artist olduğunu 
anlamakta gecikmad;~er 

Hastahk üzerinde .._ 
çıkarılan şa) laların 
asıl maksadı nedir? 

Artistlerin hastalıkları hakkındaki 
haberler umumiyetle etrafta heyecan 
ve endişe uyandırır ve bu haberlerle 
beraber artistin bir çok projeleri sırya 
düşecek derecede şayialar çıkarılır. 

Buna mani olmak için, bugün Ame
rikalılar sinema yıldızlarının hastahk
Jarrm saklıyorlar ve hasta olduklarının 
mümkün olduğu kadar duyulmamasna 

çalışıyorlar. 
Fakat geçen gün Nev-York hastaha

nesine yatırılan Vinifred Key isminde 
bir genç kadınm meşhur bir yıldız ol
duğu pek çabuk anlaşılmış ve: 

- Norma Şerer hasta haberi derhal 
bütün dünyaya yayılmıştır. 

Hakikaten, Nev-York hastahanesine 
yatırrlan Vinifred Key ismindeki bu 
genç kadın meşhur sinema artistinden 
başka birisi değildir. 

Norma Şererin başka bir isimle has· 
tahaneye yatırılması ve hastalrğmrn 

gizlenmesi gerek çalıştığı sinema şir
keti, gerek kendigi tarafından muvafık 
bulunmuştur. Bazılarının iddiasına gö · 
re de, buna Norma Şerer razi olmuş de 
ğildir. Çünkü fikrini söyliyemiytt.:ek 
kadar ağrr hastadır. 

Artistin hastalığrmn ne olduğuna ge~ 
lince; bu hususta b;.iyük bir sükilt mu· 
hafaza olunuyor. 

Hastahane doktorları, hastabakıcılar 

lup hastahaneden çıktığı zaman, eğer 
müddeti bitecek olan muka;relesini 
şimdiki sbildyo ile tecdid etmezse, şa
yiaları çıkaranların onu kazanmalarına 
daha büyük bir imkan buluncı.;aktır. 

ve artistin hususi kadın katibi buna da y 
ir bir tek kelime söylemiyorıar: ıldız .Yaz 

Yalnız, Norma Şererin kadın katibi 
bulunduğu bir beyanatta: 

- Artistin vaziyetinde endişeyi mu
cib bir şey yoktur, diyor. Ufak ve e
hemmiyetsiz bir hastalıktır. Hatta, has 
tahaneye kaldırılmadan bile tedavisi 
belki mümkün olabilirdi. Fakat, ihti- • 
yata riayet etmiş olmak için hastahane 
ya kaldırdık. 

N ev .Y ork hastahanesi de, Vinifred 
Key ismile yatırılan hastanın herkes 
tarafından Norma Şerer olduğu anla
şılınca hakikati kısmen ilanı doğru bul 
muş ve hastanın sıhhi vaziyeti hakkın 
da bir tebliğ neşretmiştir. 

Gazdelere verilen bu tebliğe göre, 
artistin vaziyetinde endişeyi mucib bir 
şey yoktur ve ''cerrahı bir ameliyeye 
lüzum görülmeyecektir." • 

Fakat, hastalrğın ne olduğu söylen
miyor. Bu da, artistin ağrr hasta oldu
ğu hakkındaki şayiaları kuvvetlendir
mektedir. Çünkü, Norma Şererin tehli 
keli bir vaziyette bulunduğunu ileri 
sürenlerin kanaatine göre, hastalık e
ğer ehemmiyetsiz olsaydı, ne hastalığı: 
olduğu gizlenmiyecekti. Halbuki, has
talık ağırdır ve eğer ne hastalrğ oldu
ğu söylenecek olursa vaziyetin tehli· 
keli olduğu meydzna çıkacaktır. 

Bununla beraber, Norma Şererin 
hastalığı hakkında Amerikada bıu ka· 
dar alakadar olunması hastalığın sak· 
lanmasrna amil olan korkunun doğra 

çıktığım göstermekt.edi:. . 
Çünkü.artistin tehlikelı vazıyette has 

ta olduğunu iddia edenlerin, bir ga· 
ye beslediklerini kabul etmek lazım.. 

dır. 

Bir artistin hastalığı üzerinde ne gi
bi maksadla şayialar çıkarılabilir? bu, 
Amerikan iş ve ticaret dünyasının hi· 
lelerine yabancı olmıyanların pek ko
lay tahmin edebilecekleri bir ~eydir: 

Norma Şererin şimdi çalıştıgı stud
yo ile olan mukavelesi yakında bite
cektir. Onu, kendi müessesesinde ça
lıştırmak istiyen bir çok stüdyo sahip· 
teri vardır. Bunlar, belki artistin aşık
larından daha büyük bir israrla onun 

pesinde dolaşmaktadırlar. 
Bunlar, aşıklardan daha fazla biribir 

!erinin rakibidir. İşte, bu rekabet bü
tün o dr.dikodulara, şavfalara yol aı::an 
başlıca bir sebebdir. Artistin a?;r ı--ı- ' 
ta olduğırnu. h?vatınrn tehli~ede b .. 1 .. n 

duğunu gören bir stıı1yo onun iyi ol
masını bek1emiyecek ve yeni çevirmek 
istediği bir film için ba§kasım bula
caktır. Bu suretle, Norma Şerer iyi o· 

Yıldı:r.lar yaz tatilini ş11phesiz her 
gün daha iyi geçiriyorlar. Yukarda 

I! ita HayYout. An Mlller, Nan Grey 
ve Deanna Durbinin ne gibi eğlenceler 
peşinde dolaştıklan görülüyor. 
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Bütün bunlar, sinema dünyasındaki 
gizli kavgaların birer safhasıdır. 

Bunun gibi daha bit' çok şeyler var
dır ki, beyaz perdenin arkcısrndaki es-
rarlt hayatta 'birer büyıJ.k funildir. 
Artistlerin hastalıklarından, ölümlerin 
den bile ticaret kavgasmda istifade et· 

mek Amerikan zihniyetinin hiç de nef. 
ret etmeden karşıladığı bir usuldür. 

"Romeo ve Jüliet''in Jülieti olan ve 
"Mari Antuanet" filminde kraliçe ola
rak rol alan Norma Şerer belki gayet 
kısa bir zaman zarf mda iyi olacak ve 
yeni bir film çevırmeğe başlryacaktır. 

hlr qpzlntl : a CPnup Anedolusunda 
.... lllİll .................... I .................... ... 

Eti Köylerinde 
Yazan: Ali Enver 1'oksoy 

Eski arkadaşım artist Bay CeliH A
baç; 

- Seni, dedi, Kazanlıya götilrlip ge. 
tireyim istersen? Etilerle de tema~ et
miş olursun. 

Benim için yeni bir tetkik mevzuu 
lazımdı. 

- Daha duruyorsun, dedim. 

Ve bindik bir otomobile. 

Düz ve muntazam bir yolda kayıp 
giden otomobilin arka koltuğuna gö
müldük. 

• • • 
Kazanlı.dayız. 937 de nahiye merke. 

kezliğine kalbedilen bu köy, dört Eti 
köyünün en büyüğüdür. Eti Türklerin. 
den müteşekkil olan sakinleri üç yüz 
yıl evvel Hataydan buraya göç etmiş. 
ler. Ve gelen kafile Gökçeli köyünde 
(şimdiki Mersin) ağalık eden Kele 
müracaatla bu mıntakada barınmak i
çin yer istemiş. O da sulak bir kısım 
olan Kaz anlıyı ayırarak (gidin, kaza
nın, kazanın yeyin) demiş. Köy bu su. 
retle Kazanlı adı altında kurulmuş. 

Kazanlıda 335 ev ve 687 si kadın, 
651 i erdek olmak üzere 1338 nüfus 
vardır. Hars kolunun yardımı ile mo. 
dern bir ilkokul binası inşa edilmiş. 

4 sınıflı olan mektebin mevcudu 120 
dir. Nahiye müdürlüğüne gönderilen 
Bay Salahattin Tuncalı cidden çatış. 

kan ve kültürlü bir genç. 

Bir yılda merkez ve köylerde iyi iş. 
ler görmüş. Mesela; iki köyde cümhu. 
riyet meydanları açtırmış ve buraları
nı ~üçük birer park haline sokmuş, 
yol ınşaatına ehemmiyet vermiş, temiz. 
liği sağlamış, okuma zevki uyandır. 
mış ve köy kanununu tatbika başla. 
mış. 

Nahiyeye bağlı üç köyden Karadu. 
varda 235 ev, 1235 nüfus, 114 mev. 
cutlu ve dört sınıflı bir okul, Adana
lı~ğlu köyünde 135 ev, 700 insan ve 
üç sınıflı, 81 mevcutlu bir okul, Ka. 
racailyasta 57 ev, 359 nüfus, 86 mcv. 
cutlu bir ulus okulu var.dır. 

Kazanlı ve köylerinde sakin olan 
halk çok çalışkandır. En ziyade pa
mukçulukla İ§tigat ederler. Bir Çırçır 

fabrikası da olan merkezin, senelik 
pamuk istihsala t:ı 7 5 tonu· bulur. Son 
zamanlarda portakalcılık ve turfanda 
sebzecilik inkişaf etmiştir. 

Hepsi de ağaçlı, bahçeli ve sulak 
olan Eti köyleri, sahile yakın ve umu.. 
miyetle güzeldir. Kadın, erkek bütün 
Etilileri hayatlarından çok memnun 
ve mesut gördüm. 

Bunlardan hiç birisinin herhangi bir 
şikayeti yok mu diye bir yaşh Etili. 
den sordum. Şu cevabı verdi: 

- Bizim yegane kederimizi Hatay
da kalan ırkdaşlarımızın ecnebi esare. 
ti altında inlemeleri teşkil ediyordu. 
Şimdi ise Büyük Atatürkümüzün kur. 
tancı eli Hatay seması üzerinde bir 
güneş gibi doğdu. Ulu Atamızın hepi. 
mizin evlerimizde ve başlarımızın üs. 
tünde asılı duran fotoğrafı bize c~a
ret ve sevincin en üstününü en özl""-
- .. ' u 

sunu ve en derinini veriyor. 

• • * 
Vakit oldukça geçmişti. Kazanlıda 

geçirdiğim iki saat bütün ömrümün 
en mesut anlarından birini teşkil e. 
der. Hepimiz <le o kadar neşeli, o ka. 
dar iman ve inanlı, hepimiz de ayni 
duygularla meşbu ve mütehassistik. 

Arkadaşım koluma girdi: 

- Galiba g~eyi de burada g~ire. 
ceğiz. Seni değil, şoförü düşünüyo. 
rum. 

Gülüştük ve ayrıldık. 

Birkaç gün evvel bardaktan boşa. 
nırcasına yere düşen yağmur, döndü
ğümüz ikinci bir yolun tam ortasında 

bir gölcük meydana getirmiş. 

Zamanla cxvıyan çamur, otomobilin 
tekerleklerine bir çivi gibi saplandı. 
Geç, geçebilirsen .. Gayret, gayret, fay. 

dasız .. 

Geniş ovada, yer yer çalışan köylü 
grupları uğradığımız akibeti görmek_ 
te gecikmedi. Aradan ya üç dal~ika 
geçti, ya beş .. kadınlı, erkekli 8-10 
Etili otomobilimizi sardı. Adeta hava. 
lanmış tık. 

Bir dakika sonra, gölcüğü aşmış, 

ve araba düz yolda bir yılan gibi kay. 
maya ba~1amıştı. 
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den bir cinayet 
Dört kişi yaralandı, bir 

Adnanın yarası pansmıan edilmek } - Doğsun mu istiyordun Gillçu-
Uzere çadıra ahmrken baıçavuıa: buk?. 

- Kıza dikkat ediniz kaçmasın.. - İstiyordum ya.. Etrafı 18rmelı: 
Dedi. istiyordum. 
Yolda Gülçubuğun halinden onun - İyi günkr çok karanlı'k geceler. 

tekrar kaçacağını anlamıJtı. Maksadı den sonra doğar. Bu aon ~lık ge. 
yarasını pansmıan ettirdikten eonra, cemizdir Gül .• 
beraber götürmekti. Adnan, ilk defa Dersimli laza aade.. 

O ıece Gülçubukla karanhk yollar. ce "Gül,, demiıti ve fimdiye kadar 
da yanyana g~zdiler. Doktor uyuma.. niçin onu dalına "Gül,, diye çalmna-
mu tavsiye ettiği halde Adnan dinle. dılına ilzWdil. 
memit: - Sana, bundan 90nr& hep GW dL 

- Yann sabah gidiyorum nuı1 ol- yecepaı. Çubup bırak bu Denim 
ea.. Elhığda bol bol uyurum.. Ceva. dağlannda.. 

bını vermiıti. Kalktılar. Çadırlara doğru gellyor-
Gülçubuk bazan nqeli, bazan dil. lardı. Epey yilrümüflerdi. Gülçubuk: 

1Unceli idi. Adnan bu vahfl kum ne - Adnan Bey, dedi, Pu§umu unut.. 
dilıündilğilnil aednliyordu. O 111kılı.. tum.. Dur gidip alayını •• 
yordu. Karlı dağlarda koımak, kayalar. Puıu, Denimli kadmlann yeglne 
dan kayalara atlamak isteyen bir ge. ıilihları idi. Erkeklere karıı bir Pu. 
yr.c gibi bap daima dik Munzur dağ- ıulan vardı ve namus, yalnız bir bez 
Iannda idi. parçası olan bu Puıuda toplanıyor. 

Ah ıu Munzur ve ıu beyaz dağ, sa- du. 
n Saltık, Dujikbaba ve aair dağlar... Adnan da yilrildil: 

Cahil, fakat kurnaz Seyitler, Der. - Yok, Adnan Bey, ıen yorulma. .. 
elmlileri kendilerine olduğu kadar dağ. Ben hemen gelirim.. 
lara da bağlaımtlardı. O Seyitler, ne Gülçubuk koıtu. Ayaklannm karan. 
fellketler getirmemiıti bu aail Türk tık gecede bıraktığı akisler- uzuyordu. 
kam tapyan insanlara.. Uzadı, uzayarak, duY.'Jhnu oldu. 

Onlan vah§i yapmıJ, on1an Tllrke - Gülçubuk.. Gül.. Gül ... 
dllfman etmiı ve onları kanlarım e. Adnan da koıtu. Tekrar, tekrar ça. 
merceaine aoymuılardı. Sonra birer ğırdı. 

köpek gibi bütün Deraimliyi kendile- Gece, o kadar karanlıktr, ki birçok 
rinin azat kabul etmez köleleri olduk- defa akisler bırakarak uzayan ıes, bu 
lanna inandırmıılardı. gece nedense zifiri siyahlıkta boğulu· 

yordu. 
- Gülçubuk, yilziln .gülmUyor bu 

gece .. 
- Niçin böyleyim Adnan bey, ben 

de bilmiyorum? .• 
- Bir yerin mi ağnyor?. 
Gülçubuğun ellerini göğsüne bu.. 

t$"dı: 
- Yok, ağırmıyor ama, buramda 

bir ağırlık var .• Nefesim dıpn çıkmr. 
ıy;or. 

- G~er, Gülçubuk ibülme.. 
- Geçer mi Adnan bey?. Niçin oL 

du b6yle, ben hiç ummazdım. 
Ne de ola, Gülçubuk da hiaain çembe. 

rindcn kurtulamayan bir insandı. HL 
diseleri ka.faamda tahlil edemeden on
ların tesiri vücudunu aarabilirdi. Ad. 
nanla uzun olmasa da heyecanlı gün. 
lerde arkadqhk yapmıftı. 

Birden: 
- Adnan Bey dedi, •b Kizım Be

yi gördünüz mü?. 
- Gördüm Gülçubuk .• Çok iyi idi. 

Belki buralara gelecek bugilnlerde .• 
Adnan, bir vc'kitler ağabeysini kı.a

kanır gibi bile olmu§tu. Fakat timdi 
bütün arzusu Gülçubuğun istediklerini 
yerine getirebi'.inekti. Onun için K!. 
zım bahsini uzattı: 

- Seni aordıt, Gülçubuk.. Sen bilir 
misin Kizım sana deli kız derdi. Dc-
li kız ne yapıyor, gene ıd"Clilik yapıyor 
mu?. dedi. 

Gülçubuk, masal dinleyen minimini 
bir çocuk aff eti ile gözlerini Adna
nm gözlerine dikmiı, adeta nefes al. 
madan dinliyordu. 

Yüzü bir an içinde haatalığı esnaım
da olduğu gih1, aolmuıtu. Dudaktan 
yabant beyaz güller kadar renk ver. 
mitti. 

Niçin?. Gillçubu'k, Kbnnı derin bir 
•tkla mı seviyordu da, ondan bahsedi
lirken renkten renge giriyordu. 

Bunu kimse bilmez.. Denimli tazı 

en çok sevindiren, coşturan hadiseler 
değil mi idi?. Bunun birçok misalini 
gören Adnan, anlıyordu, ki Gillçubuk, 
rolü olan hadiselerin kahramanını, o 
esnada helecan duyduğu için hatırlı
yor, gözünün önünde Kazımı kulübe. 
de tedavi ettiği, sonra darağacından 

kurtardığım, en nihayet kendisini de 
kurtarmalan canlanıyor, onun için he. 
ye canlanıyordu. 

- Beni sen 'kurtarmııtm değil mi 
Adnan Bey?. 

- Nerdc Gülçubuk?. 
- Baskına geldiğiniz vakit. 8erıi 

öldürmek istedikleri vakit .• 
- Fena mı yapmııtımT. 
Adnan, Gillçubuğu biraz daha ken. 

dine çekti. Baıını omuzlan üstüne koy. 
du. Saçlannı okşadı. 

- Adnan Bey, bu gece ay dolma-
dı •• 

-SON-

Halkevi orkestrası 
Eminöntt Halkevinden: 
Evimiz orkestrası kadrosunu tev

si etmiştir. Muhtelit sazlar için ye
ni elemanlar alınacaktır. Orkestra
mızda çalışmak isteyen musiki se
ver arkadaşlarımızın {piyano, ar
monyom, keman, çello, fIUt, kılarnet, 
tromba) her gUn Cağaloğlunda.ld 

Halkevl bürosuna müracaatları rica 
olunur. 

Belediye bütçeı\,~;·.i 
Belediyenin 938 bUtçesl yüksek 

tasdike iktiran etmiş, dUn gelmiştir. 
BUtçede bir takım yeni hizmetler i
tin tahsisat bulunduğundan hemen 
faa!lyete geçilecektir. 

Bu arada belediye tahsil ve tahak
kuk şubeleri de ikiye ayrılacaktır. 

~ 
DUGON KALKACAK VAPURLAR 

'(Ankara - 12 de Karadenize), (Uğur -
9.30 da tzmitc), (Sus - 16.30 da l\fudan
yaya), (İzmir - 11 de lzmire) kalkacak
tır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Sus - 11.15 de Mudanyadan) gelecek

tir. 

l-IEKiM 
e~OTLEB1 
Hazımsızlıklan anlatırken, barsak 

ve midede toplanan gazJ.arm tesirile 
karında şişkinlik ve teneffüsteki 
güçlükten maada en önemli olarak (is
hal, inkıbaz, kay) ile kendilerini p. 
terdiklerini söylemi§tik. 

Bunlardan birincisi ve belki en e. 
heınmiyetlisini ishaller te§kil eder.Ha. 
zımsızlıklar nasıl ki bazı hastalıklar 
neticesi hasıl oluyorsa ishalleri de ay. 
ni §ekilde düşünmemiz l!zımdır. U • 
mumi olarak ishalleri §U hastalıklar

da görebiliriz: 
Yaz ishalleri, bazı (ateşli, sıtmalı, 

ince barsaklan iltihaplı, dizanterili, 
çok sinirli, akciğer ve barsak verem. 
11, banağmda çıbanlı, frengili) has. 
talarm ishalleri, çok sıcak memleket 
iahalleri, çocuk illhalleri, kaim bar
sak ishalleridir. 

Mevsim dolayıaile en ziyade göu 
çarpan yaz ishalleridir. Zaten bazı se. 
beplerden ileri gelen hazımsızlıklara 

bağlı olduğu için tipkı onlar gibi ya 
kısa veya uzun sürerler. Çok çabuka. 
lman tedbirlerle kısa sürerler, ihmal 
edilirse uzun silrerler. Eğer hazımsız-

Memleketten sesler : 

Fındık 
938 rekolteel, ıon tahminlerden 

çok daha dUşUktUr. MUatahall, mah .. 
ıullln azlığından muztarlptir. 

Kırk elll senedenberi emsaline te
aadilf edUmemlt olan kuraklık dahi 
fındık mahıultı tlzerin.de çok fena te
sirler 7apmıttır. Zaten çok az olan 
maııauıtııı mühim bir kısmı da bu ae
bept6ı:ı ıon bir a7 içinde kemale er
meden dlSktllmUştur. Vasati hesap
la yeni ıene mahsulU, geçen yıla nls-· 
betle bette biri bulamamaktadır. 

Gerçi fiyatlar daha şimdiden yük
aolmeğo batlamıttır. Fiyatların yük
selmesi, mahıultın azlığından ve ta
leplerin ııcaklığındandır. Eğer mus
taballler1mlı arz işlerinde falan 
7apmaz, arzu talep kaidesinin ince
liklerine nlltuı ve lttiba edebllirse 
mahsul azlığından uğradığı zararla-
nn t.ır kısmmı fiyat ytıkseklltl ytı
znnde4 telAtl edeblllr. Ama devede 
kulak, fak3t ne oluna olıun, zaran 
tahfif etmek de bir kArdırl 

)[.o. 
YenlJol - Trabzon 

On alb yaımda bir çocuk 
katil oldu 

Trabzon, (Hususi) - Şehir içinde, 
inhisarlar idaresi önUnde on altı ya
şında Kilatıı bir çocuk gene kendi 
köyünden bir adamı tabanca ile öl· 
dUrmllştUr. HAdise kan gütme me
selesinden ~ıkmıştır. Maktulun kar
deşi, katllin kardeşini öldUrmtl' ve 
cezasını alarak ceza evine girmiş bu
lllJlm•~dır~ ~affı.ut çtı~ <>WlP 
itlbartyle, 15 seneye mahkft~ edil· 
miş ve hapse konulmuştur. 

o 
Karadeniz ilkolWlu 

Trabzon, (Huauat) - Şehrimizde 

ötedenberl kendini hluettlren ilko
kul ihtiyacını karşılamak tlzere vtlA-
yet tarafından modern bir mektep 
yaptırılacağı haber almmıttır. Ya
pılacak olan bu mektep için elll bet 
bin Ura sarfedllecek, mektebin adı 
"Karadeniz llkokulu" olacaktır. 

15 yıl evvel bugün 
Jtaıterek gazeteden: 
ANKARA - Posta kanununun maddelt

rl müzakere edlltrtk bazı tadildl icra edil
miştir. Maddelerin birinde gazete IJcrell 
on para olarak oöıterilmlıtir. 

kişi de öldü 
İzmir, (Hususi) - Cumaovuı na. 

hiyesinde kız kaçırma yüzünden kanlı 
bir vaka olmuı, kız da dahil dört ki
ti yaralanmıı, bir kiti de ölmüştür. 

Hidiae ıudur: 

Hiiaeyin isminde, 24 yaımda bir 
delikanlı, altı aydanberi gönlünü kap. 
tırdığı Rasim kızı Ayıeyi babasından 
istetıniı, red cevabı alınca kızı ka.. 
sumağı kararlaıtırmııtır. 

Vaka günü gece yansından eonra 
faaliyete geçen aşık, arkadaılanndan 
Ekrem ve Y amandi H üseyini de ya. 
nına alarak bir taksiye atlamıt ve Ay
ıenin bulunduğu tütün tarlaaına geL 
mit, çardağı basmı§tır. 

Hüseyin, uykuda bulunan Ayteyi' 
kuca'klaym.ca, kız feryada baflaımJ, 

mUcadcle etmiı, tehditlere ve bıçak 

darbelerine mukavemet göetermiıtir. 
Ayni çardakta yatan kızın oğlan 

kardetleri Mustafa ve Hüseyin ile 
babası Rasim, annesi Fatma uy&nmlf
lar, Aytenin imdadına kopnuılardır. 
Bu aırada baskıncılarla aile efradı ara.. 
anda tabancalı, bıçaklı bir kavga bq. 
lamIJ, tütün tarlası muharebe meyda. 
nma çevrilmiştir. 

Bu vuruıma bir saat sllmıilt. '.Ayte
nin ağabeysi Mustafa kamından aldı. 
ğı yaranın tesirile ölmU§, diğer kar. 
de1i Hüseyin ile babası , anneei ve 
kendisi ağır yaralı olarak yerlere ae. 
rilmi1lerdiT. 

Aıık Hüseyin ile arkada§lan da 
bu kavgadan yaralı olarak çıkmı§lar, 
şcför korkudan kaçmıştır. Kızı ka. 
çırmağa artık imk!n kalmadığını aL 
layan HU.eyin 4e atkadqlad!e ~ 

ber firar etmiştir. 

Sabahleyin köyliiler hadiseyi zabıta.. 
ya bildirmi~ler, yaralılar hastaneye kal. 
dırılmıılardır. Baskıncılardan iki HU
aeyin de yakalanmııtır. Ekrem henUz 
bulunamamııtır. Kız kardetini milda. 
faa ederken ölen Mustafa, yeni evli
dir. Kamı, altı aylık hamiledir. 

Bir adam boğuldu 
tzmir, (Huausi) - Birinci Kordon. 

da, Franaız konsoloshaneıi önünde 
bir kaza olmut. hüviyeti henüz tt.abit 
~dilemiyen 35 yaşlarında bir adam de. 
nize düıcrek boğulmuştur. 

Bu meçhul phıs, Kordonda yürilr. 
ken ayağı kaynu11 bu aırada konsolos.. 
hanenin balkonunda oturanlar kendi • 
sinin denize düştüğünü görmüılu, 

kurtarmak için koJmU§laraa da battı. 
ğını ve yüzme bilmediği için bir da-

ha da ıuyun yüzüne çıkmadığını an. 
layarak .r:abıtayı vabdan haberdar et.. 
mitlerdir. Ceset, dalgıç vasıtasile de
nizden çıkanlmlftır. 

Bir lngiliz heyeti üzüm 
alıyor 

tzmir, (Huıuıl) - lncilterenln ma. 
ruf iatihlik kooperatifi müdürlerinden 
dört kifilik bir heyet ıeJırimize gelmiJ
tir. 

Bunlar, İzmir piyuaaında.ıı üzüm 
ve incir mübayaa edeceClerdir. Alika
darlarla temaalara baflaımllardır. 

tngiliı: • Amerikan tütiln birliği na
mına da bir heyet gelmiıtir. Ege mın.. 
takaamdan tütün aatın alacaklardır. 

lktnat Vekaleti milpvirlerinden B. 
İhsan ile Macaristan ihracat ofisi tef. 
!erinden bir .r:at da ıehrimizde bulun
maktadır. 

Pamuk :mahaulU tıı:erinde tetkikler 
yapmaktadır. Adana ve Mersin mınta
'kalamıda pamuklamnw gören, piya. 
sa vaziyetlerile allkadar olan bu zat, 
Macariatanm bu yıl memleketimizden 
alacağı mühim miktarda pamuğun ne. 
vilerini teabit edecektir. 

Mendereste bir boğulma 
bmir, (Husuıi) - Tirenin Eskio. 

ba köyünden Hüseyin oğlu Mestan, 
yıkanmak il.zere Menderes nehrine 
girmi1, yüzmek bilmediğinden ıulann 
cereyanına kapılarak boğulmuıtur. 

Üzümlerimiz Londra 
piy~sasmda 

tmıir, (Husmt) - UzUm kurumu 
tarafında tn&Utereye .&i)oderilcı:ı 
yaı UzUmlerlmiz 'bozulmadan ve sağ. 
lam olarak Londra piyasasına arze. 
dilmitlmlir. 

Mahsullerimiz İngilterede çok rağ~ 

bet görmilflerdir. 

Uzüm kurumu, gelecek yıla hazır. 
lık olmak tlı:ere bu acnıe 25 andık 

Bardacık da ıöndermiJtir. Bunlar 
bozulmadan piene, gelecek eene bar. 
dacık ihracatına da baflanacaktır. 

Yq \lzilmlerin UçUncil partisi de 
ganderilmiftir. 

BORSA 
ıı--- Ank•ra7 9 • 938 --

Hızalarında Jıldız ı,aretl olanlar. tıs. 
rtnde muamele ıOrenlerdlr. Rakam· 
lar •Rat 12 de kapanıı aatıt fiyatlarıdır. 

ÇEt<LEff 
• 1.ondra 610 • Pral 4.8100 

Yaz ishalleri • Nnyork 126 5( • Madrld 610 
• Pertı 8 4.2126 • Vart0n 2a 5525 
' MılAno 6 666 • Budapetlı 24.8975 

hkta saydığımız uzun at1ren ve belki 
hayat müddetince devam eden bazı 
hastalıklara bağlı ise it değişir. O 
zaman yaz fahalleri kadrolWldan ~ • 
kar ve o haatalıklarm esbabı aruma. 
girer. Tedavi ve t.edbirleri de ona gö.. 
redir. Biz şimdi burada yalnız yas la· 
aıruı geldikçe anlatacağız. Y azm in.. 
hallerini eleyeceğiz. Diğerlerini de 
sanlar sağlık konmıaamda daha iL 
kayttırlar. Sıcaklarm verdiği gergin· 
likleri gidermek için serinlik ihtiyacl. 
le ha va cereyanlan arasında kalırlar, 
bir gUnde bir kac_; defa denl7.e girerler. 
Sıkıştıkça bir kaç defa duş yaparlar 
ve mide ve barsaklarmı üşütecek her 
tUrlll yolsuzluklan yaparlar. 

Her Deyde ifratın mUZll" olduğunu 
her yazımızda tekrarlıyoruz. Hele yi. 
yecek ve içecek işinde ihmal ve il · 
kaydt daha fazladır. Terli, terli içilen 
buzlu Blİl&rla dondurmalan unutma • 
malıdır. Yaz meyvalan arasmda ba. 
zılannm pek ziyade mUllyemet ver
diği..ni evvelki yazılanmıw söylemi§. 
tik. Kavun ve incir gibi bazı mUl!yim 
meyvalarm tlzerine içilen aulan bu he. 
saba katmalıdır. Yazın çok yağlı kı· 
r.artma etlerin tlzerine içilen fazla su. 
lar da bu Jfl yapabilir. Çok yağlı ve 

kızartma sebr.elerin de rolü vardır. ön· 
ceki yazılarımızda söylediğimiz gibi 
yaz yemeklerinin mugaddi ve hafif ol. 
malarına itina etmelidir. Etleri, aö. 
vU3 ve ıskara tarzında ve sebzeleri de 
mümkün olduğu kadar soğuk yenebile
cek tanda pişirmek doğnı olur. 

• Cecıene 2~ 6275 • BOkreı O 91 
• Anıaterdam688723 • Belarad 28875 
• Berlln 50 7075 • Yolı:obanı 85 61~ 
• Brüksel 21 8850 • Stokholm 81 46125 
• Ati ı ıt5 • Mo!kou ~8 53 

na 28 785 
• Sofya l l!(]G VJyaDI 

ıatlkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 96 7~ 1 • F.rRanl lıtilL 
• • • il S. J!nunım 
• .. .. JJI S. Enurum lşte bu şekillerde görülen ishaller. 

de uluorta yapılan yeme ve ic_;meyi he. 
men kesivermeli, hiç olmazsa 12 sa- l'·-------------.11 
at hiçbir eey yememelidir. Eğer bu a. 
normal hal geçmişse 24 saat içinde de 
yoğurt, patates ptlresi, az şekerli ma. 
hallebi, az şekerli çay ve ekşi limo. 
nat& ile vakit geçirmelidir. Bu anor. 
mal hal yukarda saydığımız tarzdaki 
yeme ve içmeden ileri geliyorsa derhal 
geçer. 

Lokalir.e olmaz ve hiç bir şeye mey. 
dan verilmez. Aksi takdirde hiç Umit 
edilmiyen bu basit ishalleri uzun sUren 
barsak iltihaplarını tevlit eder. Sağ
lık ve yaşamayı tehlikeye düştlrebllir. 
Fena bir düşünce vardır: (Çivi çiviyi 
söker) derler. Bu doğnı değildir. Bu 
tedbirlere rağmen 36 saatten fazla de. 
vam ederse hemen doktora baı wrma. 
lıdIT. 

Dr. Necaettin ATASAGUN 

Alemdar Sineması 
iKi FiLM 

Cinayet mascuı 
Çalıkuıu 

' 

()pr. Dr. Fuad Özbay 
Zeynep Ki.mil hastahanesi do

lum ve kadın haatahklan mtlte
hasıısı. Beşlktaı Tramvay dura
lı Erip Apt. Tel: 49368. 
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RADYO 
8 - EYLCL - 938 - PERŞEMBE 

OC.l.E :\'EGRlYATI; 

Saat 12,3D Türk musikisi (Plak). 12,50 
Havadis. 10.05 Türk musiki'! (Plak). 13.3U 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 Son. 

AKŞA~l .:\EŞHl\'ATI: 

Saat 111,30 Oanc; musikisi (Plak) 19 Kon 
feran~: Eşref Şefik: Spor musahabeleri. 
19,30 Dans musikisi (plak). 19,55 Borsa 
h:ıherleri. 20 Saat ayarı: Grenviç rasalh:-. 
nesinden naklen. Belma ve arkadaşları la
' · l:ı n Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20,HI lla' a rapunı. 20,43 Ömer Rıza Doğ
rul larafıııılan arap\·a söyle'" 21 Saat aya· 
rı: Orkestra: t - Guno: Hoıneo ve Jüli. 
:ret. 2 - Huske: Orö dcnurnan. 3 - Mos
kovisky: Dan~ e\panyol. 21,30 Hıfat ve ar
kadaşları tıırafın<lan Türk musikisi ve halk 
şarkıları. ~~.ıo Olga dü Şomogyi: M::ıcar 

art:stlcrinden rnulıtelif ş:ırkılar. 1 - Ber. 
jöret r 18 inci asırılan, 2 - Karnller.ra !Hı' 
likana Ol.ı~kanyi. 3 - l>anüh blö (Straus) 
4 - Yerlilıte köniğin (Rroclsky). 5 - Har
biye <lö Sevi 1 ( Rosin i). 22,50 Ajans haber
leri, erle5ı glinün programı. 23 Saat ayarı: 
Son. 

9 - El'll'L - 938 - CUM,1 

öCJ.E :\'ECRIYATI: 
Saat 12,30 Türk musikisi (Pl:ik). 12,50 

Havadi,, Hl.O.) Türk musikisi f Pl&.k). 13.30 
l\Iuhtelif plak neşriyatı. U Son. 

AKŞAM ~EŞRl\'ATI : 

Saat 18,:JO Dn ns 111 u~ik isi ( Plıik) 19 Kon· 
ferans: !:il-Hm Sırrı Tarcan (Tarla ıaı;anı). 
l!l,30 Dans musikisi (plak). 19,55 Borsa 
haberlrri. 20 ~a:ıl ayarı: Grcn\'İC r:ısatlı:ı
nesindcn naklen: Vedia Rııa ve ıırk:ıcl:ı·. 
ları tar:ıfınclan Tiirk nıusik illi ve halk şar
kılarr. 20,40 Hava raporu. 20,4:! Ömer Jhza 
L>oğrul tarııfınd:ın arapça söylev. 21 Saat 
ayarı: Orkeslr;;ı: 1 - \'cbC!r: Rolıen dü 
Buı·a. 2 - Andran: La :'ıfaskot. 3 - Şopen: 

Polonez. 21,30 S:ıı eserleri: Refik Şenı
settl n ve arkadaşları. 22,10 AnıaWr ınırn
dol in orkeslr:ısı: Döınarin i idaresinde. 
22.5() Ajans halıerleri, ertesi güniin proı·. 

ı· ··'1 r. 2:1 'ia;ıt a~·ıı rı: Son. 

Yabancı Radyolardan Parçalar 
8 Eylül l'erşembe 

Seil: .. : l;cıırserleri ue koıı.~erlrr,: 
8.- Beri in: İ talyan ve l\Iacar musikisi. 
~. - Hamburg: Sihelius vcs. 
9.- Brüksel 1: La Bohem. 

10.- Brüksel 2: Sen Saens ... 
10.30 Turino: Venedik festivali. 

Oda mu.~ikisl : 
2.40 Hi!l·erstıın 1: Soprano şarkılar 

6.- Beri in: Kuarteller. 
7.30 Paris PTT: Org. 
8.30 Slrazburg: Piyano. 
9 r.;-frl: Şarkılar (piyano). 

10.- llreslav: Triyolar. 
11. Varşova: KııartcUer. 

11.30 Dudapeşte: Keman. 

Piyesler: 
6.- Rarlio Paris: :\loİyer'den, De Yini

yiden. 
9.30 Paris PTT: ":'ıluse" (Romen). 

10.10 Str:ızhurg: "Der Besuuch'. 
1/uflf musiki: 

1.20 Haılio P:ıris; 3.30 KaluntlborF(; 7.20 
Praı:ı: 8.10 Fr:ınkfurl; 8.30 \'arşoYa; 9 fs
tokholnı; !J.l O l\olonyıı; 9.30 ~apoli: ''La 
Romao:la di List"; 9.30 H:ıtlio Ptıris: "Le 
bon rol Daı;ıotıcrl"; 9.30 SlrazbnrE(; 10.20 
Buı..l:ıpC'şle; 11.30 Alman istasyonları: 

Varuete, kabare: 
10.40 Londra ence.). 
11.15 Mora,·sku - Orkestra, Praa: Re,·ü. 

Dam musihisl: 
10 Lonı..lra (:\'aş.); 1 l.25 Londra <Hec.); 

11.30 Brübel, N:ıpoli, Solten~; 11.55 Ka-I 
lundborg; 12.10 Budapeşte; 12.15 Homa, 
Turino. 

Dünkü hava 
Haya ~·urdun Trak,p, hocadi bölgelerı 

ile \ısmen rle Orta ' · ''lolu, hı:ıradeniz kı
yıl:ır·~-ıa bulutlu ve pek nıevzit yağışlı. 
A'·' · . ., Ege sahilinde açık, cliğcr hiilgc-
1~-· ·' "·ot:.r'1"'1 lu•!11'~ 1 1 ı'r· ıi~ 1 • ··- • l:ır 

cenup höl.ııelerde garbi, diğer yerlerde şi
mali istikam"!fen hafıf kun-elte esmiştir. 

Güzellik 
Kraliçeliği 
Müsa Jaka yarın · 14 

m:Uetin f ştirakile Dani
marka'da yapıhyor 
Avrupa güzellik kraliçeliği müsabaka

sı için birçok memleket güzellerinin Ko
penhagda toplandığını, fakat halktan fazla 
alaka görmedikleri için Danimarkayı terke 
karar verdiklerini yazmıştık. 

Müsabakayı tertip eden heyet güzeller
le Danimarka .. halkını barıştırmaya muvaf
fak olmuştur. Yarın "9 Eylül" on dört 
memleket güzelinin iştiraki ile müsabaka 
yapılacak ve 1938 Avrupa güzeli seçilecek-
6r. 

Müsabakada ya Rus güzelinin, yahut 
da Finlandiya güzelinin birinciliği kazana
cağı tahmin ediliyor. 

Muz Kabuğu 
Çeviren: Feyzi ÖNEN 

[Dünkü sayımızdan devam] 
Ertesi gün de ayni saatte (biri yir

mi geçe • bu hususta dikkatliycli), 
Odeon caddesinden geçerken, şansı is
teyip de güzel kadm pencerede ise o
nu daha iyi görmek için sağ yaya kal
dırımını bırakarak .sol yaya kaldırımın. 
dan yürüdü. Şansı onu istedi. Güzel 
şahsiyet, elleri kenara dayalı, pence_ 

rede ayakta duruyordu. 
Anselm, g üz el kadının elinde az çok 

muz kabuğuna benzeyen birşey tut. 

tu ğunu gördü. Bununla beraber, bun
dan tam emin değildi. Çünkü, onu gö
r ür görmez, başını yere eğmişti. 

Bir muz kabuğuydu, buna şüphe 

yoktu. Belli ki muzu çok seviyordu. 
Obürgün - bir çarşamba günü - An
selm o kaypak çürük kabukların üze
rinden geçerken az kalsın. düşüyordu. 
Perşembe günü pencerenin altında, 

yerde gene bir muz kabuğu gördü; 
fakat güzel kadınr göremedi. Pencere 
kapahy.dr. (Şüphesiz yemeğini erken. 
den yemiş olacaktı) . Nihayet, cuma 
günü, bir muz kabuğu az 1 J ltlı bir ke. 
re daha başına c!üşüyordu ... Bütün ce
saretini topladı, burnunu havaya dik
ti. Emeği boşa gitmedi. Gene bir pan_ 
tomima başlamıştı. Fakat bunda pek 
az hicap ve b~l tebessümler yer almış

tı. 

Güzel mahliik, onu tanımıştı. Tek-
ra r gördüğünden memnun görünüyor_ 
du. Çehresi azarlanmayac~ğın.dan ön. 
ceden emin bir küçük kız:n nazik tav
rım almıştı, baş eğilerek : 

- Pek terbiyesizim 1 
Ve kollar açılarak : 
_ Muz kabuklarını sokağa atmak 

istemek bende bir hastalıktır 1 
Daha sonra ağız gülümseyerek: 
- Bana hiddetlenmf diğinizi bili-

rim 1 dedi. 
Anselmin kollan, başı ve dilsiz ağ-

vazıh bir surette şu sözleri ifşa ediyor. 
du : "Siz bütün tanıdığım kadınların 

en güzelisiniz ve zannederim ki sizi 
seviyorum.,, 

Anselm, şapkasile kadını ,selamlaya
rak oradan ayrıldı. 

Ertesi gün göz ucuyla muz kr9mğu
na baktı. Kabuk orada duruyordu. Ah 1 
güzel ka.dm, gene pencereleri kapa
mıştı. Anselm, bugün onu göremiye
ceğinden kederlendi. F akat feliiketin.. 
den istifade etmeği unutmadı, kundu. 
rasımn bağını bağlıyormuş gibi yapa
rak eğildi ve bir hatıra olarak muz 
kabuğunu· yerden aldı. Kabuk da tali
inden kapalı ve yeşildi. A nselm onu 
çürümeden iki gün koynunda saklaya
bilirdi. Kabuğun önünde hayallere dal
dr. Bir yemek salonu tasavvur ediyor
du. Küçük ve bol rşıklı bir yemek sa. 
}onu. Güzel kadın da huzurile rsalonu 
aydmlatıyor.du. 

Münzeviler gibi çabuk çabuk yemek 
yiyordu: Suda pişmiş patatesler, bir 
tabak kotelet, meyva olarak da yalnız 
muz. 

Fakat, meyvasını sofrada yemeği 

beklemedi. pencerede ayakta geçirdi. 
Son lokması ağzında iken, muz kabu
ğunu sokağa attL Caddeden b~ genç 
geçiyor.du - Anselm - ve ... 

Ve Anselm romanına devam etti : 
Hakikatte, hayatta da bu romanı ne

den ikmal etmemeliydi? Bir gün ora
dan geçerken ıiışarıya fırlatılan muz 
kabuklarından biri için hedef teşkil e
demez miydi? O zaman şapkasını ba
şına bastırarak, iyi taklit edilmiş bir 
hiddetle cazip kadınm yanına. üçün_ 
cü kata tırmanamaz mıydı? 

- Bu ne duygusuzluk Matmazel ı 
her zaman muz kabuklarını dışarı at
mak ne münasebetsizlik l Bir şapkamı 
berbat ettiniz 1 Az kalsın bir ayağımı 
kmyordunuz 1 Diyemez miydi? 

t ' l!ıulıla ha\'a ekseriyetle aı;ı'· uc·~·miş. 
rüzg:ir <'"nubu garbiden saniyede 1 • 3 
mE"tre 1111. ta c :ııişlir. Saat 14 de lıaYa laz
l'i'·i i37.<? nıiilırıetre idi. Sühunet en yük
SC''· ~''""~le r~. ,t::.ill{er!e 29.4 ve en düşü 
19.8 ~anligr:ıt kayılc<lilıni5tir. 

zı bütün bunlara sayısız karışık cevap
la r veriyordu. Karışık mı? ihtimalki 

pek ileri gidiyorum. 
Her şeyden sonra, Anselmin dilsiz 

ağn, başı ve kolları ihtimal ki, pek 

Müsaade ederseniz size ... Güzel ka
. dm, ona sevdiğini söylemesine müsa. 
ade e<lecekti. 

Ne güzel bir buluş 1 A nselm, işi der
hal tatbike girişti. Ertesi gün, saat bir. 
de, oradaydı, kaldırım tertemizdi. ka. 
buklar kaldırılmıştı. Biri on geçe gü. 
zel kadın, bir an pencereye yaklaştı, 
biri on iki geçe bir muz kabuğu hava. 
ya fırladı. 

! ·····························-···········--····················· .................... ···························ıı•··; . . 
· Her qürı bir fıkra: i 

Yurüven Dede 
Bu fıkra da Vefik Paşaya atfedilir: 

Merhum yine Bursada •:ali iken bir çok yolları ıslaha karar Yermiş. 
Yollardan biri, Bursalıların şahsına büyük bir ehemmiyet atfet.tikleri yü. 
rüyen Dede türbesine tesadüf ediyormuş. Halkın batıl itikatlarını bilen 
merhum etrafına bir kaç kişi alarak türbenin önüne gelir ve üç defa: 

- Yürü ya dede, yürü ya dede! diye bağırdıktan sonra, etrafına dö
ner : 

- Her halde artık yürümüş olsa gerek, ayak altında kalacak değil al 

i 

....................................................................................................................... 

Anselm hemen kabuğa doğru koştu. 
Fakat muz kabuğu ağırdır, hemen ye_ 
re düşer. Anselmin üzerine dü~medi. 
Ne yapmalı? 

Düşünürken, pat! diye bir 
tam yüzünün ortasına yapıştı. 

Hay allahım ! Anselm hemen 
vene atıldı. 

kabuk 

merdi-

• ••• On beş gün sonra, baştan ha-

ı~ted=ğı elbiseyi Ri ymek f~ln 

Memleketini satan 
bir kraJiçe ... 

şa beyaz ipekli giymiş, kemerinde bir 
portakal çiçeği demeti, başında beyaz 
bir duvak taşıyan güzel kadınla ayni 
merdiveni kolkola iniyordu, 

Fakat komşusunun hasedini tahrik 
etmeyen bir saadetin ne kıymeti var? 

Anselm, saadetini arkadaşlarına gös. 
termedikçe hakikaten mesut olamıya _ 
cağını düşündü. Arkadaşı Blenoyu bir 
pazar sabahı, evine yemeğe davet et
ti. 

Bleno, yemek vaktinden az önce e
ve geldi. 

Kapıyı çaldığı zaman Anselmin 
genç karısı, Madam Anselm, şarap a
ramak için mahzene inmişti. 

Bleno, arkadaşı Anselme, azızım 

dedi, karınızı aLdatmak istediğiniz za. 
rnan uzağa gitmeğe ihtiyacınız yok. 
t ur. 

Apartımanınızda pek nazik bir siL 
lününüz var. Ona merdivende rastladım. 
Vaktile bizim evin karşısında oturu_ 
yordu. Kendine müşteri celbetmek i
çin garip bir hile bulmuştu. Pencere
sine kurulur, gelip geçenlere bakardı, 
geçenler arasında gözüne çarpan mü
nasip bir tipin başına, kaza ile atılmı~ 
gibi, muz kabuğu atardı. 

Adamcağız, evvela öfkelenirdi, ka • 
dm güzel tebessümi]e özür dileyince, 
adam yukarı çıkar ... Ve .. hop, perde
ler inerdi l Böyleee kadın parlak gün
ler geçirmiş olmalrdır. Birkaç ay ön
ce evini değiştirdi. Muhakkak ki bir 
armut bulmuş ve onunla evlenmiş o
lacak. 

Anselm arkadaşına: 

- Aziz dostum, dedi. Karrmın has_ 
ta olduğunu size söylemeği unutuyor
dum. ikimiz yemeği lokantada yiyece
ğiz . 

İşte şapkanız, haydi çabuk gelin ... 

Çeviren: 
Feyzi Önen 

Madagaskarı Fransız idaresi altına 
vermiş olan kraliçe Ranavalonun kül
lerinin Cezairden Madagaskar toprak
larına nakli Fraru:ız müstemleke neza
reti tarafmdan kararlaştırılmıştır. 

Madagaskar kraliçesinin asıl ismi ü
çı:incü Ranavalompanjaka Manjaka gi 
bi uzun bir satır tutmaktadır. Onun i. 
çin Fransızlar ona sadece Ranavalo der 
ler. 

Üçüncü Ranavalompanjaka l\fanja
ka 1883 senesinde 37 yaşır.da olduğu 
halde tahta çıkmıştı. Garb medeniye
ti ile temasa gelen kraliçe, süse ve eğ
lenceye çok düşkündü. Fransa ile ilk 
muahedeyi imzalamasına sebeb de 
sulhten ziyade, Paristen istediği el
biseyi getirtebilmek i~kanmı kazan
mak düşüncesi idi. 

Fransa ile anlaştıktan soQra, Paris
ten gelen 9:.islü elb~seleri, mantoları gi
yerek merasimlerde boy gösteren kra
liçe başında, memleketin mukaddes bir 
:hayvan saydığı Akbaba tüyünden bir 
taç taşırdı. 

Kraliçenin Tananarivdeki sarayı bir 
müddet sonra, Paris mağazalarının bir 
sergisi haline gelmişti. Kraliçe, bütün 
bunlardan başka, garb medeniyetinin 
bir eseriqi daha sarayına getirmiş, o
nunla vakit geç.irmeğe başlamıştı. Bu, 
büyük bir uçurtma idi. Sarayın pence
resinden uçurtmayı salrveren kraliçe, 
onu havada oynatarak, rüzgara bıra
karak veya yere indirerek çok b:.iyük 
haz duyuyordu. 

F.akat, bi: an geldi ki, kraliçe saray
daki saadetıni kaybetmeğe md.:bur ol
du. Çünkü ada Fransrz idaresi altına 
geçtikten sonra, esaret lağvedilmiş 
b~şta k~lan esirle• de açlıktan isyan e~ 
mışlerdı. 

Kraliçe Ranavalompanjaka Manjaka 
asilerden korkmuş ve onlara karşı ha
reket ederse kendisini öldüreceklerini 
düşünerek onlarla bir olmuştu. 

Bir kraliçenin, kendisinin temsil et
tiği hükumet aleyhine isyan etmesi ilk 
defa görülm;Jştü. 

Fakat, Ranavalo bu hareketinde ken
disini haklı buluyordu. 

Fransız hükumetine karşı asilerle 
beraber çarpışan Matla "'<ıskar kraliçe
si çok sürmeden esir edildi ve Reuni
on adasına sürüldü. 

Kraliçenin Madagaskardan ayrılır
ke:-ı hüngür hüngür ;:ı,ğ?aması meşhur

dur. Söylendiğine göre, kadının asıl 
r~~-ısına giden şey. kiicüktenberi ken
disini büyütmüş olan sudninesinin ken
e· · ... beraber stırg:.ine gitmek isteme
mesidir. 

1898 de Reunion adasından Cezaire 
nakledilen RanavaJo orada da bir müd 
det yaşamış, 1901 de Parise gitmesine 
müsaade edilmiş, sonra tekrar Cezaire 
dönmüştü. 

Kraliçe Ranavalo 1917 de Cezairde 
ölmüştür. Bug•Jn ise küllerinin Ceza
irdcn Madagaskara nakli kararlaştırıl
mıştı r, 
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(Battan:tfi 6 "'°' aaytfıJla) 
kanlc11. Gnu ıö\lha1uay.a memur olan 
k~ ondan hlç ayrılmıyordu. 

Kotor tdlrlni:len alınan 'ba hazineyi, 
Belpttül nıali)te \fe1dletl binaıınıQ 
derin bodrumwıa yerlettinnitltrol. 
Genntil Denyillir1 çeki1di1rten .onra 
bu tiulnenln yegine Amiri general 
V ranl*l OlmuftU. Kendisi de bu bU.. 
yük hasln• dolayılile birkaç defa Bel

er~ gelaüfd. 
Ayni amanda birçok Ruı mülteci

leri, ellndeld .1e11etlerile, evvelce teıı. 

Um ettllderi mllcevherlerini geri ia. 
temeye °'IJ•mıılardı. 

• • • 
ıtmnlyet Saridılının evrakları kay. 

bolllialda beraber, eıyalan, tarif ede. 
reli, tcolay ıeçileblliyordu. Böyle ol
makla beraber, gene mUcevherlerln 
bUyUk bir luımı, kiıme aramadığı i. 
çin, Maliye Vekaletinin bodrumun.da 
kalıyordu. 

Vrangel lbn defa Belgrada ıeldiği 
saman, ijtJ UhtpeW: hulrıen1n aattlnıa. 
enu ıiddetle istiyordu : 

- Bulgaristana ve memleketinize 
cetirdiğim askerlfrib geçinmesi için 
bana para lhım, dlye ısrar ediyor.du. 
,.A*tit'lırim çolr fetla bir vuiyettedir, 
dİlııtl yerdim etmeliyiıtı.ııt diyor<lu. 

• ., mUddet 90ltra Vran&din tekrar 
tılfbl u.ertne huinenin Mtılmaıma 

kuar 9t'titdl. 
Hulnenirt bir kıltlll: eaki sikkeler, 

altın eof\ıa takınılan, elmu vo pır. 
lantldar 40 milyon dinar mukabilinde 
(bir milyon lira) inıilteıre.ye aatılmıf. 

tır. 

Bu sırada general Vrangcl de 81. 
milftil. Varisleri g8rüldüğil gibi Vran
pl kadar eMrjik inArtlar değildi. Sir 
k~ defa yalancı vesikalar ile ıuiıti .... 
mal yapıldıfı için YuıcıeJav hükume ... 
ti mücevherlerin ber1cime olursa ol ... 
ıwa teslim edilme1ini yasak etJniı. 

tir. 
fi • • 

Bu yasak biraz maziye karıştıktan 

aonra, llus mültecileri ebnaalannı aL 
mak için :tekrar mtıracaatta bulundu
lar. Birkaç auı da ecnebi memleket .. 
terden gelip, emanet etti'kteri ıofra ta
kımlarınt, yUzükferint, yahut da pır

lanta gerdanlıklarını arayorla!'dı. Jta. 
kft 'IMHıllmn. l9bati Çdk ıor c-lduğu i .. 
~ 'bltçoklan iperini ıönncden elleri 
'°f g.eri danüyorlar&. 

Götldea gine bw muazzam hazine· 
* .. ııarmglır bir surette kayboldu.. 
luM .. pyialar çıkmap batlamıt
.. Fakat elinde bir i19at olmıi'&n 

IMlllf Y'tit muayyen bir adamın yi1.. 
dne "'ıen hınıdm,, diyebilirdi? 

9" pylahr !böyle dolap dolap ~el. 
ırad polisinin de kulafma gelmiıti. 
Giniia birinde Belgrad zabıtası Bel.. 
pana. ikamet eden iki Rusu tevkil et
mittL Jiıunlar Genzel ile Lav Teodo. 
rovlf • JCvafimkydi. Haklarında sıkı 

'Wf tükikat yapıldıktan aon.ra. her i.. 
kisi ağır bir ıuçla itham edildi. 

Genzel Petroğrad Emniyet Sandığı. 
nm komiseriydi. Ve bu liazineden Bet. 
ırada ccllnceyc kadar hiç ayrılmamıt
tı. Belgratta komisyon azası olduğa 
için büyük bir itibar kazanmıştı. Ay. 
rıca mücevherler hakkında biltün me. 
leteJerde ilk ve •on .c>s --.ydı. 

Genzel ile Kva§inski hemen tev'kif 
tııUbllittit· Jandarmalar celdiji zaman 
pyet soğukkanlı davranmıf!ar, böy. 
J.ce klıbahatlan olmadığını ileri ııür. 

_. iatcmiflerdi. Fakat bu, para etme. .. 
Şimdiye kadar kimsenin nazarı dik

katini celbetmiytn birşey herkesin gö. 
.oııe çUpnııftı. Bu da bu iki ahbap 
PYIJIUll bir prens pbi yapmasıydı. 

Sill'dWdori liib bayat için parayı ne
reden buluyorlardı? Bunu tiındi her. 
k• bilmek istiyordu. Evet, bu parayı 
nereden bulmutlardı. Zira Rusyadan 
ldeta çıplak 'bir halde gelmitlerdi. 
Yoba ~•lıttıldan yerden aldıkları u 
bir maqla mı bu lilka hayatı yafIYor. 
!ardı? neınse ! Demek batka bir yer. 
eten gelir kaynaldan vardı .... 

• • • 
Nt1dbt e9naamc!a, pyam lıayret 

llatlbtler meydana sılmuftır. 
Tnkff edfJdUded ,an, (Jeme! der

hal itirafa bet"annttı. llkten ... a.. 

zar, sonra herıeyl IÖylcmifti. 
Nihayet sıkı sorgunun §iddetine daya
namıyaralc bütUn au~unu itiraf etmi .. 
tir. 

lıtlntak hlkiml soruyord\ı: 
- Ne diye bullu yaptınız? 
Munun ağlayan bir .-le: 
- Şey... Siz bunu ~. 

Biz vatanımın, ailemizi, herpyi ter. 
kettik, ecnebi memleketlerde Jıaldilr ... 
tnaan geçinmeğe çalıtır. Bu her mUlte
ctlerin başına gelen bir haldir. 

Genzel hazineyi nasıl ve ne zaman 
soymuftu? Rivayetlere ıcSre, kendW 
bunu daha on altı sene evvel, yani 
hazine Ruıyadan Kotora cCSttlrllldlllU 
•man yapmıftı. 

Şahitlerden birlıi verdiil ifadetln· 
de ıunlan da töylemiJti: 

- Hazine daha Kotordaylccn, Gen. 
zet dört &andıkta bulunan pal'& ve 
malların, başka üç sandıia naJdediL 
mesini ısrarla teklif etmiıtl. oa,. bu 
es~i dört sandık rutubetten 91rümele 
ba§lamıgtı ... 

• • • 
Hazinenin sandıktan sandıp nakle. 

dUmeli çok garipti. Yalnı•, bu ip ya. 
panla.t bunun ne gibi bir muamma ol
duğunu biliyorlardı. 

tddia edildi&ine ıöre. Gengel bun
dan iır.tlfade ederok bir sandık dclmu 
elmaı " müoeYher. çalautm~ Bu tir
katte ona yardıtn edenlet:. de fahane 
birer milkifat' almıtJardı. 

Yine bunun için fimdi salihiyettar 
phitler de bulmak mümkün değil. 

di. 
Kvafinıkiye ıelince, o da Gen.ıclin 

9Jldığı bu müc&vherleri pli gizli pi. 
yasaya sürüyordu. Sık sık Pariae, 
Londraya ıidiyorou. Mefbur ku,..,um. 
culara altın eofra takımlan,. pırlan. 

ta yüsilkleri, ıümüt aamaverleri atI
yOPCiu. 

Ele g9n paradan da komi.,on a. 
k,.ordu. 

• • 
Esrarengiz bir &urctte kaybolan dör. 

düncü sandığın 'kıymetini timdi tah. 
minen bile biçmek mümkün değildir. 
Yalnız ıu muhakkak ki, kıymeti mil. 
yonlarca lirayi ıeçmektedir. 

Mesele henüz devam ediycr. neri
de bu vakanın daha çok heyecanlı •f
halan meydana çıkacağı muhak'bk-
tır. 

Bu si.riat vakası dolayııile Belgrat 
istintak hakimlerinden birisi Parise 
gitmiı, oradan Londraya geçerek hır
sızlık .suçunun ipuçlarını aramafa bat
lamıfbr. 

Umlt ediliyor iti, sıkı ve devamlı bir 
tahkikat biltUn bu esrarengiz nbyi 
aydınlatacaktır. 

Maliye nezaretinin lntindc, sa'beh. 
tan alqama kadar nabetçl jandarmanın 
adımlan aksediyor. Bu kalın parmak
lıklann arkaamda ~ilir m.a ne 
mrlar. ctsJidir 1 

Jandarma dart acbm yakan. lllrt 
adım •talı yijıiiylr8k aeri kalan mü
cevherleri muhafaza ediyor ... 

öğretmenler 
arasında 

(Bq tarafı 5 lııclde) 
zona, Peride Deler Sıvua, Mmaffer
Atalay Binc81e, 

Giresun.dan: Hatice ttinak bmire, 
Makbule Cotlrun Srnsa, Şilkrtiye Alp 
Çankmya, Nuro• GUndotdu Karsa. 
Aımı Turanalp Elbıla, Cemal Yen • 
1il1llıı Xtitabyaya, SiiAn Gaç İltan. 
bula, Yaıuf Tuncer Gümüpneye, Şük. 
rü Canik Orduya, Sadiye Gürkan Te
kirdağma, Hami Şahin Ankaraya. 

tçeldeıı: lbrabim Demiral Nifdeyc, 
Mehmet Gilndoldu Çanakkaleye, Xe. 
mal Karayuscı Kareline, Pethi Yalçın 
Malatyaya, Pahrt Teoman Nijdcyc, 
Ahmet Remzi Kay.eriye, Şaziye Bay. 
11n, Cahide Almor, t.llm Seyltn Sey. 
bana. 

tıtanbuldan: Cemil TulJu Bunaya, 
Vedia Netlk AnbraJI, Zahide Ata. 
kut Tobta, ltlltJ1118ft lıtkı bmlre, 
KlmUran Balılnmlre. 
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evvelki toplantısındh Hatayın anayasa larına cümhuriyet eaaslarma riayet ve 
aı kanununu ittifakla kabul etmiıtir. bunlan müdafaa, Hatay vatandaşları. 
An.aya881lm metni ısudur: ımı saadetine sadıkane ve bütün kuv· 

Fasıl bir - Baaa hükümler: velimle mesai sarfedeceğime ve Ha· 
Jıladde ı - Hatay dahili itlerinde tayın emniyetine teveccüh edecek her 

tam bir iiatiklili haiz Türk eklel'iye. tehlikeyi kemali şiddetle men. Hatayın 
tine mu.tenit ve cUmhuriyet rejtllil ile şuı ve şerefini vikaye ve illlye ve de. 
ida..re olunan ayrı ve müstakil bir var- ruhta ettiğim vazifenin icabına nef_ 
J.ik tefkil eden bir devlettir. limi hasretmekten ayrılmıyacafnna 

)(adde 2 - Hatay devletinin merke· namusum ilıerine söz veririm. 
ııt .htalryadır. Madde 14 - Devlet reisi, kanunen 

Madde 3 - Hatayın bUtUn vatan • musarrah hudut dahilinde af lıa.kkmı 
~ kanun muvacehesinde :milaa. istimal eder affı umumi ancak bir ka· 
\il ve ırk, dil, din farkı göıet1lmeklizin nun ile babiolunur. 
ayni medeni ve aiyasi haklara sahip Madde 15- Hatay millet meclisince 
tıe btlaiattan& kanuna riayetle mtııreı~ kabul edilen kanunların hepsi devlet 
ıettirler. reiai ta.rafından isdar olunw· ve hiç 
Ftmı uoı - Tefrii .lc&l.wd: Dir kanwı iJldarmdan evvel meriyete 
Madde 4 - Teeril kuvvet Hatay ıeçemez. Hatay millet meclisi tara • 

l:ialkı ınamm& Hatay millet meclisi ta· fından kabul olunan bir kanunun i&. 
ral1ııdan kullaınıır. Hatay millet mec. darmı Hatay devlet reisi bu kabul ta. 
JJai hamrluacık mahSus kanuna. tev. rihinden itibaren bir ay zarfında ta· 
ftlam dört aenellk bir müddet için in· lik ve o kanunun arzını faydalı ıöı
tihap edilir. Kırk azalık tek blr heyet- düğü müliha.ıalarile beraber yeniden 
tb. A.ncaJr mecllain tatil wmamvtan tetkik o)nnmasmr meclisten iatiyebi. 
llOm'&- mecllllD tuvibble anedilıvlc lir. Yeniden müzakerat ancak iade ta. 
..,uıe hll.kOmet muvakkat kanun yap_ rihinden bir ay sonra vuku bulabilir. 
mak ..wu,.um baiwir. Devlet reisi kanunu bu ikinci milzake· 

Jı(adde 5 - Kanunlar vaz'ı için ilk re esnasında kabul edilecek ıurette ay 
tqebbU. Jılata.)' millet meclisi UBJ1ma nen ladan. mecburdur. 
ve icra kuvvetine aittir. Maamafih, Madde 16 - Hatay devlet reisi ic· 
masraflar ihtiyarını müstelzim olan ra meclisinin reyi üzerine millet mec
yahut vergiler ihdasına, tadiline veya lisıni fetih edebillr. Böyle bir halde 
ipkasına müteallik bulunan kanunlar yeni intihapları bili. ihmal iera ettir. 
vaz'ı teşebbüaü, yMnıe ianl. kuvvetine meğe mecburdur. 
aittir. .Madde 17 - Millet meclisine karşı 

Madde 6 _ Bir kanuna mUstenit ol. mesul bir icra meclisi te~kil olunur. 
madıkça hlg bir vergi fbdu veya talv Bu meclis bir reis ile seçeceği en çok 
sil olunamıyacağı glbt bir i!ltilrru da dört azadan ibarettir. lcra meclisi rei· 
akdolunamu. tcra kuvveti her sene ge si Hatay devlet reisi tarafmdan seçi· 
lecek sene için bir bütçe kanunu pro· lir. 
jesile bir malt muvazene kanunu lL Madde 18 - İcra kuvvetlerinin te. 
yihası tesbit edecektir. Meclis tan . ,ekkül eutttleri ve vazife ve mesulL 
fmdan kabul ve tasdik edilmemlt olan yetleri ayrwa bir kanunla teabit olu· 
hiçbir masraf sene içinde yaprimu. nur. 
Her senet maliyenin sonunda o •ne • Fasıl dürt - .Adli kuvvet: 
n1n ka.tt hesaplan bir kanuni& mttte. Madde 191 - Adil kuvvet kanunen 
teltitil btr heyetçe tetkik eclildikt.en aon miite§elrlril mahkemeler tarafmdan 
ft. mdse ~... Hatay. halkl ••• ,.,. iar&. ~MWffP, .A.-

Madde T- Kanunlar ve kararlar a. zası Hatay devlet reisi tarafından 
dt ekserlvetle kabul ve ittihaz olunur. mansup bir yükaek mahkeme bulunur. 
Nl!Sabr ekaeri~ meclisi tetkil ed.eıı a. Bu aza: muayyen ahval ve surette an. 
sanm yat"1'151dD'. cak Hatay devlet reiıl ta.rafından yük. 

Madde 8 - MA!buala Hatay millet sek .mahkemenin diğer hikimlerinin 
meclisine iltihak ettiklerimia ş111ekiL reyi almdııttan sonra arzolunabilir. 
de tahlif olunurlar: Vatan:. ve milletin Madde 20 - Yükaek mahkeme Ha· 
a.adet ve ııellmetfne ve milletin btla taym bütün mahkemelerinin kararla· 
kayıt ve prt hlkimlyetine mugayir rma k&r3l yeniden tetkik ve hak Ala. 
bir gaye takip etmiyec:ıeğime ve cüın· Jıiyetile kaaunun kendisine tefviz ey. 
burfyet eeaslarma adakattmı ayrı mı lediği diğer vuifeleri de ifa eder. tc· 
yacağıma namusum üır.eriDe IÖB wri· ra mecliai yüksek mahkeme ile diğer 
~ mahk~erin karar ve ili.mlarmı in

lladde 9 - HiGbir mebwl millet fu ettirmekle mükelleftir. Adli kuv
meclial dahlDıldeki rey ve mU.taleuı. vetin kararlan başka hiçbir kuvvet 
nm ve beyanatının meclis haricinde tarafından tetkik veya tadil olunamaz. 
Jrat ve Jsharmdan dolayı maul değil. . Madde 21 - Yükaek mahlleme ile 
dir. Gerek intihabmdan evvel ve gerek diğer mahkemeler kanımlarmm ana. 
sonra aleylliııe cürüm. isnat olunan bir yıuıaya uypn olup olmadığının tetki
mebmua m•munen u.tievabı veya kine 18li.hiyetli değildir. 
tevkifi w yahut mahkeme.tniıı icrası Paftl 'bef _ Jlidt!fnril4 hüloiiırıMır: 
heyeti umumiyeııiıı kararma bağlıdır. Madde 22 - Hatay vatandqlarınm 
Cinai eiılrmti -methut bundan müs • ecnebi memleketlere seyahati için bir 
tesıwiir- ancak bu takdirde makamı Hatay pasaportu fhdu oluııacaktır. 
aidi mecliıli derhal .haberdar etmekle Madde 23 - Hataym niam ve a· 
mükelleftir. Bir mehusıın intihabm.dan aqieinia muhafuasmı tem.in ielıı 
evvel veya. sonra. aleyhine sadir olmuş 1500 kişiyi tecavüa etmiyecek polis 
cezai bir hüküm infazı. mebusluk müd ve jandarma kuvvetleri tetkil oluna.. 
dett esnasmda müruru saman cereyan caktır. 

etmez. Madde 2• - Bu kanun netti tari. 
Madde 10 -Tatil esnasmda Hatay hinden muteberdir. 

devlet reisi veya millet meclf!i reisi Madde 25 _Bu kanunun hiUdtmle-
IUzum görilrse meclisi içtimaa davet rini icı"J meclisi yeri.ne getirir. 
edebilir. Millet meclis! iiçtimaı senede Antakya, 7 (A·A.) _Anadolu. A· 
dört aydan dun olamaz. · t bir 

Madde 11 - Meclis mllzakeratı A.le· .}allSmD1 husws muha i bildiriyor: 
Hatay millet meclisi dilnkil toplan. 

nidlr ve harliyen ~ımmr. Fakat tllmd& iki sene evvel teşekkül ederek 
dahi?f nizamnamede münderiç teraite 
tevfikan meclis hafi celaeler dahi ak. Hatayın istiklalinde büyük hizmeti ge. 

çen Erginlik cemiyetine meclia tara· 
tedebUlr. Hafi celaeler milzakeratınm fmdan ttjekkür edilmesine dair olan 
Jle9!'i mecliıtn kararına bağlıdır. bir takriri ittifakla kabul etmitür. 

1'0Ml aç - icra lolı~i: Şimdiye kadar meclis reisi ile Hatay 
Madde 12 - tcra kuvveti Ha.tay hal reisinin intihabı. hükumete itimat o

la namma Hatay devlet reisi ile bir ic. lunması ve anayasanın kabutn gibi en 
ra. meclisi tarafmdan kullanılır. mühim meseleler de dahil olduğu hal. 

Madde 13 - Hatay devlet reisi, de tekmil kararların mecliste biltUn 
millet mecliai tarafından bet sene müd unsurlara mensup mebuslar tarafm • 
deUe intihap olunur. Devlet reiai inti· dan ittifakla verilmiş olması. yerli ve 

ıetıire, Mahmut Akçah, Beltda Çağla- yabancı bütün mahfillerde çok mUsait 
yan Seyhana, Şevket Pınar, Ahmet bir tesir h!sıl etmiştir. Daha dün de· 
Atalay ltayseriye, tamail Gakalp Niğ. nilecıek kadar yakın bir ihtlllf ve Şu
deye, ömer Bolat Ellzıfa. Mehmet rif membaı manzaram nrzeden Hatay. 
östilrlr Burdura, Mdhmet bbek Yoz. daki bu birlik yeni rejimin tam mu • 
gada, Adile Tomrul Burdura. vatfakryetl için en kuvvetli bir za • 

(De9amı 1UDL) man olarak telikki edilmektedir. 

..- Btı1tara/ı l incide 
tekrarlamışlar ve müteakiben Hitler de 
bir nutuk aöy1emiıtir. 

HlTLERtN NUTKU 
Nuremberg, 7 (A.A.) - Hitler, it 

servısıne mensup milislerin geçidin
de söylediği nutukta demiştir ki: 

Sizin kaz~ i'e kürekleriniz Alman. 
yanm müdafaasını ve iıtiklllini temin 
ediyor. Su katma ve 'kürekler yeni top. 
raklar yaratıyor ve bizim eaki arazi • 
mizi teminat altına alıyor. 

Her tara.ita timali prkide, eenup. 
ta ve hatta garpta Almanyanın emni. 
yetini temin ey!iyor. 

Hitler, bu sötleri tehditklr bjr lisan. 
la söylcmiıtir. 

Prag, 7 (A.A.) - Bqveldl Hodza, 
hükilmetin yeni tekliflerini almak il • 
zere Henlaynin delegelerinin gelmele • 
rini dün beklemipe de bunlar gelme. 
mitlerdir. 

Bunun bir •uitefehhüm neticesi ml 
olduğu, yoksa Südet delegelerinin va. 
kit kazanmak .için mt bu ziyareti yap. 
madıklan henüz belli değildir. 

Maamafilı, Südet mahafilindeki in • 
tiba, mu'ktlr ziyaretin bugün yapıla.. 

cağı merkezindedir . 

Nurenberg, 7 (A.A.) - Ha.vas 'A.· 
jansı muhabirinden: 

Henlayn. Von Ribbentrop ile 1lZl&n. 

uzadıya görUgmültUr. Fakat evvelce 
Bitleri gdrUp görmemi~ olduğu ma· 
lüm değildir. Her halde Henlaynm dUn 
Pragda newrolunmuı olan teklifleri 
himil olmadığı bunda temin olunmak: 
tadır. Bu tekliflere burada kabulü gay; 
rikabil naza.n ile bakılmaktadır ve 
tereddütsüz olarak reddedilmektedir. 

SVDim.ıER!N TEBLlGl 
Prag, 7 (A.A.) - Südet Almanlar 

tarafmdan neşredilmiş olan tebliğde 
Südetlerin iki Stldet mebusunun son 
zamanlarda wkua gelmiş ohm hadi. 
seler esnasmda Çeko!!llovak zabıta me 
murlan tarafmdan maruz kalmış ol.. 
duldan fena muameleler dolayısile 
milzakeratı inkıtaa uğratmak kararını 

veı;niş oldukları tasrih. edilmektedir. 
.BerHn. ? (A..A.) - Xund'm Nu· 

renberge gitmek tlzere Pragdan hare· 
ket etmiş ılduğu istihbar edilmi~ir. 
Mumaileyhin Çekoslovak hilkfuneünin 
tekliflerini h~ olduğu söylenmekte. 
dir. Kendisinin yahıız Henlayn ile de. 
ğil ayni Zllı!llanda Hitler ve Ribbentrop 
ile görUşeceği rivayet edilmektedir. 

Prag, 7 (A.A.) - Moravska - Os 
trava hadiseleri üzerinde Henlayn ta· 
raftarlarmdaI\ 82 ki§inin silih sakla. 
mak cürmü ile tevkif edilerek Moravs.. 
ka - Ostrava hapishanesinde dövül
müş olduklarına dair olan p.yi& üze
rine bir çok Südet .mebuslar. zikri ge. 
cen tehire gitmiller ve bu hUBUSta ma 
lillııat almak iatemlılerdir. 

Yih:lerce kişi, kendilerini sellmla. 
mı§tır. 

Mebuslar mQddeiumuml ile Pili· 
mekte oldukları sırada suvari zabita 
kuvveti, bir gftna. ihtarda bulunmağa. 
lüzum gö:rmeksizin, halkı dağıtmak 
maksadile halka hilcum etmiştir. Sü 
det mebuslar kO§Illuşlar ve ka.rtl&rmı 
CÖltenııialerdir. Mebuslardan Kay, bir 
kırbaç darbeei yemif, Iföler ismindeki 
mebus ise muhafız krtaat:mm kuman. 
danı tarafmda.n duvara doğru sUrftk. 
lenip götüıiilmüatür. ~unun üzerine 
mebuslar, polis mUdü.ril Jlelldinde fi· 
kiyette bulunmuşlar ve May'ı döV!DÜI 
olan r.abıta memuruna yol verilmesi.nl 
lstemi§1erdir. Polis mUdUrll. bu tale
bi kabulden imtina ile vaziyeti tetkik 
edecefi vadinde bulunm111 ve bu hum. 
aa ait bir r&Dıt varakası tanzim edil. 
miştir. 

May fle Kölner. Hodza ile Dahiliye 
nazırına bir protesto telgrafı çekmlr 
lerdir. 

AI .VAN TAYY AAEI .rn.1 YİNE 
UÇUYOR 

Prag, 7 (A.A.) - Çeteka ajansı teb. 
ııt edl)"Or: 

5 Eylfllde saat 14 te bir Alıwi.n tay
yaresi, Hernidvor istikametinde Çek 
araziıi tlzıerinde uçmu§tur. Tayyare, 
Ustmaldov, Frontali ve Kaplls nalıi· 
yelerl ftR!'inde bir cevelan ya.pmıe ve 
sonra. Çekoelovak arazisini terketmfş.. 
tir. 

7 EyUUde saat 9 da bir Alına.n tay. 
yaresi, Çekoslovak arazisi ilzerinde uç 
muttur. Uçma tarzlarına bakılırsa bun 
tar askeri tayyarelerdir. 



Belediye intihab defterieri 
bugün aslldı 

lstanbul Vali ve l:Jeledlye Reisll~~ode~o .= u 
ı llkteşrin 93S de başlayacak olan lsta.nbul umumi mec~ı.sı ~ıgı m • 

habı için 1580 sayılı belediye kanunumu~ 3~ üncü ınad~:s:~!~~~anb~~ 
intihabına rey vermeğe hakkı olan ve aza ıntıhap olunmag . ~· 1 
nanlarm soy adları esası üzerine alfabe sırasına göre ta.nzım . 

1 
.;ş 0 ~ 

defterleri bu gün bütün kazalarımızda kaymakamlık ve nahiye bına arı e mu· 

nasip mahallere asılmıştır. k" kadar tatil 
Defterler 8 eylill 938 den itibaren 14 eylfll 938 saat on se ıze 

günleri hariç olmak üz.ere altı gün müddetle asılı kalacaktır. . il t 
Bu defterlerde yazılı olup olınıyanlarm 14 eylO.l 938 çar~am~ ~ i;:z 

on sekize kadar kaymakamlıklarda müteşekkil intihap encume . er klerdir 
hakları vardır. Encümenler bu tarihten sonra iitiraz kabul edemıyece • 

Keyfiyet ilan olunur. (B) (6228) 

istanbul Defterdarlığından: 
:Muhammen 

bedeli 
L. K. Cins ve bulunduğu mevki 

Nişantaşmdaki muattal ekmek fabrikasında mevcu: ~a.mur ve ~ 
harman makinelerile elektrik motörii, asaruıör, kalorifer muslugu 
ve borusu, üstüvane 

1

bakır kazan ve saire gibi otuz bir kalem eşya 
770 

toptan. 

Köhne ekmek sepetleri ile tahtalar beher kilosu 

Eski kösele ve kayışlar beher kilosu 

1.5 
5 

Sultanahmette !st. tapu dairesinde mevcut yirmi iki adet çini odun 

sobası 
80 

Defterdarlık binasında saklı emaye, banyo, kol, cep, masa. saatleri, 
· · · uht lüülcins eşya 128 10 hasır damacana, tazyik presi ve saıregıbı m e 

1 "k' b"" ""k bakır kazan 50 Koca Mustafapaşada eski Aşbanede sakı ı ı uyu · 
v A tas Karasulinin dükk~ Beyoglunda Balıkpazarında 22 No. lı nas . 

nında saklı 770 kilo bozuk makarna ve şehriye beher kılosu 5 

KüçUkpazarda KüçUkpazar cad. 3 No. lı dükkanda mevcut iki, 42 

No. lı dükkfuıda bir, 45 No. lı dükkanda. bir ki ceman dört çuval un 

beher kilosu 
2,5 

Şişlide Bulgar çarşısında 37 No. lı dükkanda me;cut üç çuval ikin 
ci nevi un "Ramzel,, beher çuvalı iki lira hesabıle 6 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı eşya ve unlar hizalarındaki muhammen 
beqelier üzerinden açık artırma usulile ayrı ayn s~:ııacaktır.. . . 

Jsteklilerin ve tediye §eraiti ile diğer şartlarını ogrenmek ıstıyenlerın her 
gün Milli Emlak idaresine ve müzayedeye girecek~erin de A 19-~~3~. ,?.~ 
tesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak mudurlugunde 
toplanan komisyona. mür:ı-caa.tıarı. (M} (6098) 

SV. J. P. A. Satınalma komisyonundan: 
Kilo Muhammen bedeli Muvakt teminat Cinsi lhale gtinü saati 

Lira K. Lira K. 
250.000 37500 281~ 50 Un 25.9-938 cuma 9 
60.000 21000 1575 Et •• ,. 10 

6,500 6175 464 Sadeyağ •• ,, 11 

400.000 43000 1800 Arpa ., •• 14 

250.000 10000 750 Kuru ot •• .. 15 

200.000 7000 525 ~aman ,. .. 16 

700.000 7000 525 Odun •• .. 17 

Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminatla. 
rı yazılı yedi kalem erzak ve yem Seyyar jandarma alayının bir yıllık ihtiya· 
cına karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kanuni şartları haiz bulunmaları. . . . . 
2 _ İhale gününden evvel muvakkat temınat paralarını Pertek malıyesı· 

ne yatırarak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 
3 _ Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri, . 

4 M · gün saatte ·~ameki,. kışlasında alay satınalma komıs. - uayyen ve 
27 yonu.na müracaatları ilan olunur. (3519) (6l ) 

ABONH l"ARlFESJ 

llt!mlekeı lılemlt!keı 

trlnde dıftndo 

Aylık 9~ Hıfı Kfl. 
3 OJhk 260 425 • 
ı5 aylık 475 820 • 
Yıllık' 900 ıııoo • 

farlfesioden Halkaıı llirllğı lı;ln ayda 
oıuz kurut dilşOlilr. Posta birliğine gir
miyen yerlere ııydıı yetmlt beşer kunış 
zaın ınedillr. 

Ahone kaydını bildiren mektup n 
telgraf Ocretl n ı, abone porasınıo posta 
veya banko fle yollııma Ocrelinl idare 
kendi O:r.erlne alır. 

Tıirklvenln lıer posta muke:lndt 

1<.UIWN'a abone 11<mlır. 

~rlre:! değişllrmt' Orretl 25 kurıı$1tır 

/ sln'"'111l nördiincü i cra ~frmurlufiun
dan: 

934/1639 
Aks:ır:ıy Alcınbey mahallesi '.\lahzen so-

kak 12 ?\o. lu hanede mukim iken halen 
ikıımetg:1'ıı meçhul bulunan Ali Rıza oiilu 
IJü~cyin Hart, ..,·c Sultanahmeıtc l;zun Şe
cn:ıı•:n mahallesinde P<'y'·h-:ne so!.rnğında 

11 No. in hanede mukim iken yıne ıkamet-
ahı ınr~'·ıı l Mehmet Şinasi'ye: 

g, Aksar~yda Alemlıey ımıhııllcsinde Mah-
k~"'ındn kliin 12 Na. Ju arsanın vc-zcn ı;o "l' • 

faan fernğıncl:ın it·r.Jikrn alac:ıUı F:ıtına-
nın talebi iizcrine mezkı1r arsaya 25-7-938 

., . d ınahallen ~·a ;!na L:ıkrliri kıymet-, •••• 111 c . . . 
te hazır bulunmndıi'lınızdan i~ra v~ ~nas 

103 U··ncü maddesı mucıbını-c 
l·n'1•ı•ıtınıın . . .. r da zabıt varak:ısını tetkık ılc 3 gun zar ın .. . 
b

. a· ~,in":r. olrluitu suretle soylemenız 
ır ıycceı; · . 1.. 1 bl"" 

i . . -• ıl:ıircsine gclmcnız uzumu c ıı:. 

y.erine ilan olunur. (26685) 

Z AY 1 

11-KURUN 8 EYLOL 1938 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 ı 9 ı 1938 vaziyeti 
PASiF 

.._. AKTiF 1 
AJtm a.11 ldJop'U9 17 157 343 24.133.175.93 
Bankııot. • • • 17.219 226 -

Lira 

..._,.. ..... . 
lbU7al üc,ıealı 1 

Lira 

15.000.000,-. 
Ufaklı.it, • • • 1.277.432.- 42.629.833,93 ~t 1 1 ı ~ 1 

A.dl H Cev ll&l.l46. e t • • 2.712.234,11 
6.000.000.--UUUdeld Uulaablrlel ı e~. • • • • 8. 712.234, 11 

• 335.388.04 335.388,04 
1'Urk l1rul: • 

B&rlotekl mWıablrlerı l'od.avW<ie~ Buılmotıar: 

12. 736.038,33 DeruhtA edilen • n-aJo ıı&kUye 158.748.563,-Altm satı ldlograı 9.054.614 
/Jtmll t&h'ltll ltabll Mrbu1 16.833,34 Kanunun 6-8 lnci madde

ıertne tevnk&tı b&Z:lııe ta.ratm. 

oııer df "'izler .. borçla 

kllrlıı& bakiyeleri • • , • 

Bulat tabrillerlı 

10.357.432,49 23.110.304,16 da.n t'a.Jıd tedi)'&t. 15.057.949,-
Derulıte ec!llım ffl'akı aaltUyr 

baklyeal,, • • • 

~hte edilen Hraıo D&kUJ'f 

158. 7 43.563,-

K&r1ılJIJ tamameıı aıtm olarü 
nt.•eten teda\ttlle vuedllen 
Reeııkonı mukabtll Ul•eten tıM. 

nse4. 

143.690.614,-

19.000.000,-

Kanunun 6 - 8 inci mad
delerin• te\tftkaD HazlDe tal'9> 23.000.000,-
DndaD n.kJ tediyat. 

llenedal cbdaıuı 

8&%1n• bonol&n. 

15.057.949,- 143.690.6141- Drll Uruı Undaall 
DIYla raulıUclAIU 

185.690.614,-
17.181.499~0 

• • • 
f'll'llrf MneUer • • • • • • 

2.600.000.- Altına taJm1I kabil dltml• 
Ol~ dllv' -'"T n al&e&kb 

995,22 

41.335.293,56 
63.036.472,18 65.636.472,lf 

ıcıtrt.ııc 11111 k.lyellrl • • • • • 

Mütellt ı .a. _ _. .•• • A 

41.336.288178 
85.131.239,84 

Eabam " l'abYlllt otbıdam ı 
50enıhte edlla enalD aü.-

• ı tl7enlıı ıtarııhll u!lul ft 

ft.ll.Ult ltlbarf ıa,..a. 

ı 8erbut uham " lalı"'111.t 

39.073.548,48 

6.864.698,14 45.938.246,6~ 
An.aıduı 

Hazineye kısa vadeli avaru 6.227.500.-
AJtm .. d(.Th tt.svtıM 102.513,65 
TaltTtllt lbıerlM ........... 9.264.175,68 15.594.189,2:. 

r...._ 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

İstanbul Komutanhğı 
Han lan 

~"enerbahçe aktarma ambarı için 
10.08 metre mikabı çakıl 5. 04 metre 
mikabı kum ve 38 torba çimento ile bir 
miktar zift satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10 eylfil 938 cumartesi 
günü saat 10-30 da Fındıklıda komu. 
tanlık satın alma komisyonunda ya.. 
pılacaktır. İsteklilerin belli gün V$ 

saatte komisy:ona gelmeleri. (6170). 

* • • 
ihale günü talibi çıkmıyan 33. tü • 

men birlikleri hayvanatı için 234.000 
kilo saman bir ay içinde pazarlıkla sa· 
tın alınacağından ilk pazarlığı 17 ey. 
IQ.l 938 cumartesi günü saat 10.30 da 
yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 4680 liradır. nk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyona görülebilir. lsteklile. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erinde yazılı vesikalarile beraber bel• 
li gün ve saatte Fındıklıda komutan.. 
lık satmalma. komisyonuna gelmeleri. 

(6172) 
• • • 

!hale günü talibi çıkmayan Karade. 
niz Boğazındaki birlikler hayvanatı i• 
çin satın alınacak 52300 kilo saman 
bir ay içinde pazarlıkla satm alma• 
cakt1r. 

İlk paza.rJığı 17 eylfıl 938 cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muhaın 
men tutarı 1307 lira 50 kuruştur. tık 
teminatı 98 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2-190 sayılı kanunun 2 ve 3 madde.. 
lerinde yazılı vesikalarile beraber bel. 
li gün ve saatte Fındıklıda komutan· 
lık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(6173) 

*** 

4.500.000,-
11.616.827,7i 

353.051.875,9~ 353-051.875,9: 

İskonto haddi % 4ı Altın nzerlne avans % ~ 

·'.. o~lJIPt Demrryolları ve Limanları işlrt.-ne . 
-'· Umum idaresi iltınları .. 

Fevkalade nakfiyat mevsimi sebebile 3 birincite§lrin 938 tarlhinden itiba. 
ren ikinci bir iş'ara kadar vagonların 24 saatten ibaret olan tahmil ve tahli. 
ye mühletleri Haydarpaşa. Derince, lzmir, Samsun ve Mersinde 8 mesai saa· 
tine ve diğer istasyonlarda da 6 mesai saatine indirilmiştir. 

öğle tatili saatleri mesai saati sayılır. Bu mi.ihletler dahilinde tahmil ve. 
ya tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj ücretine tabi tutulacaktır. 

Sayın alakadarlardan mUnakalatın süratle yapılabilmesi için lüzum görü.. 
len bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica. olunur. (6126) 

' Vagonların tahmil ve tahliye mUddetlerl: 
6-lo-938 tarihinden itibaren Derince, Mersin ve Samsun liman ve is· 

tasyonlarm.da dahi altı mesai saatine indirilınişitir. Sayın alakalılarm şu· 
maj ücreti vermemek için vagonlarım bu müddet zarfında tahmil veya tah. 
liye etmeleri menfaatleri iktizasmdadIT. 

'(3559)" (6226) 

., Deniz · Levazım Satınaıma 
· · ( Komisyonu ilanları ., 

ı - Tahmin edilen bedeli 8760 lira olan 87600 kilo ekmek 24 eylfil 938 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 12,30 da. kapalı zarfla almmak Uzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 _ Muvakkat teminatı 657 lira. olup ~artnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en g~ belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. (6211) 

ı - Tahmin edilen bedeli 2242 lira olan 20.000 kilo süt 24 eyl1ll 938 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da açık eksiltme suretile alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 168 lira 15 kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan parasız olarak alınacaktll'. 

3 _ lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa.tı dahilindeki vesikalan hB.ınil 

olarak belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına. mU. 
racaat1arı. (6212) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdflrlilğlloden : 

ı - 7 ve 8 inci smıflarımız ile aynca donanmaya gedikli er ola.ra.k orta 
okul mezunları alınacaktır. Kültür orta okullarını bütünleme sınavlarının 

!hale günü talibi çıkmıyan Karade· sonu olmak üzere kayıt müddeti eylül nihayetine kadar devam edecektir. 
niz Boğazı birlikl~ri hayvanatı için 2 - 7 inci sınıfa girmek için bu sene 7 inci smrfa geçmiş olmak, 8 inci 
85000 kilo kuru ot bir ay içinde pa.. sınıfa girmek i~in de bu sene 8 inci sınıfa geçmiş bulunmak şa.rtt:Ir. Gedildl 
zarlıkla satın alınacaktır. er olmak için bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulunmak 

tık pazarlığı 23-9-938 cuma gil. lazımdır. 
nü saat 11 de yapılacaktır. Muhanı· 3 - 7 inci sınıf için yaş 13 bitmiş 17 bitmemiş, 8 inci sınıf için 14 bitmiş 
men tutan 2550 liradır. İlk teminatJ 18 bitmemiş, Gedikli er için 15 bitmiş 19 bitmemiş olması l~dır. 
192 liradır. Şartnamesi her gün komis 4 - Okul parasız ve yatılıdır. Her ay bir miktar maaş ta verilir. MUraca.· 
yonda görülebilir. İsteklilerin ilkte • atçıla.nn Kasımpaşada okul müdürlüğüne başvurmaları. (6110) 
minat makbuz veya mektuplarile 2490 

1/589 numaralı reis liman ki!E!ıdınn _z~-
. . . 1 nracaıtımd:ın cskıs ı-

L _______ .J sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· P. T. T. Umumi Mödürlüğüodeo: 
rinde yazılı vesikalarile ~raber belli Ankara radyosu için müsab:ı.ka ile bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 

yl ettim, yenısını çı '" ' "' '> 
nin hükmü yoktur. - Safer. (1l6G~) gün ve saatte Fındıklıda komutanlık behemehal yüksek tahsil görmüş olmaları ve en az yabancı bir dil, (fransızca, 

~il! ıııııııııırıııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııırnıııııııııııııııı:ıııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
satın alma komisyonuna gelmeleri. ingilizce veya almanca) bilmeleri meşruttur. 

\1111!1~ (6174) TelMfuzları düzgün ve sesleri mikrofona mü~ait olmak ta lazımdır. Veri· 
--;ls"""'.t-. 2:--n-cı:-. 1-;-r-ra_D_ar-·re-s-in_d_e_n_: ---- lecek ücret taliplerin ehliyet ve muvaffakıyeti derecesine göre tesbit edile· 

Tür/< 
BüYüK 

Hava Kurumu 
pi YAN G USU 

Beşinci keşide : ıı EYLÜL 938 dedir. 

Büyük i~ ramiye 50.000 liradır 

~:!lilllilll 1111111111 ıııııııııı~ıııııııııııııııııııı~oonı . 11111 ııtııı~ı~~ııiı~ 

Bir borçtan rlol:ıyı 371413 No. Ju dosya cektir. 
ile haciz edilen heysirlcriyle bcralıcr çift •ralip olanların 20 Eyllll 938 tarihine kadar Ankarada P. T. T. UDlwni mü.. 
beygirli ynylı yük arabası 13-9-938 tarihi- dürliiğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (6204) 
ne müsarlif salı günü saat 16 dan 18 e ka- ----------
dar Kcre~tccilcrclc Halapkapısındaki ara- p 'I~ T U MUdU lü.X..Unden • 
b:ı iskclcı;inde satılacaktır. o gün kıyme- • • • mum i r fı; • 
tinin ~o r:ı ini bulmazsa ikinci :ırtırmnda Etimesuttaki Radyodiffüzyon istasyonuna yüz elli lira ücretle ve müsaba· 
16-9-!138 t:ı.rihine müs:ıdif cuma günü ay. ka ile bir atölye şefi alınacaktrr. . . . . Y• •• 

ni mahalde Ye sanlle icra kılınarak en çok Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı ve soğuk demır ışçılıgı çok ıyı olmalı· 
:ır!ırana ih:ılc ('ıl ilcrcktir. Taliplerin % 
7,5 yerli h11c:11k pey akçcleriyle satış za- dır. T T ""d"'rlüg~üne Ank d 
m:ı" · · T:ı m:ılınllinde bulunacak memuruna Taliplerin 20 eyJUie kadar İstanbulda p. · · mu u • ara a 

.. ı ·ı· ı Domı(!.a umumi müdürlügye müracaat ları ilan olunur. (6203) mıırncn:ıf arı ı nn o un ur. ı:.· -
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lntiisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai 

Sigara 
makin& 
kolası 

miktan 

15.000 kilo 

Muhammen B. 
beheri tutarı 

L. K. L. K. 
-20, 70 3105.-

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 
232.87 

Sigara 13.550 ,. -20, 70 2804:.85 210.36 
paket kolası 

Eksiltmenin 
saati 

10 

10,30 

I - 5-IX-938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigarama
kina ve 13550 kilo sigara paket kolasmm eksiltmeleri gfüülen lüzum üzerine 10 
gün temdit edilmiştir. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında. gösteril. 
ml§tir. 

m - Eksiltme 15-IX-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnll hizalarm
da yazılr saatlerde Kabataşta. Levazımve mubayaat §ubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarakher gün sözü g~en şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarda adı g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6105) 

I - İdaremizin Başa.bahçe fabrikası için 2000 kifo toz şeker açık eksilt. 
me usulile satm alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruş hesabile 510 lira ve mu. 
vakkat teminatı 38,25 liradır. 

m - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gt1. 
venme pa.rala.rile birlikte yukarda adı geçen kımisyona gelmeleri ilan olunur • 

.(6067), 

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

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 13,85 kuruş hesablle 1108 lira ve 
muvakkat teminatı 83.10 liradır. 

nt - Eksiltme, lC>-9-938 tarihine rastııyan cumartesi günü saat 12 de 
Kabata.şta levazım ve mubayaat gubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda a.dı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. 
• 5823) 

1 - İdaremizin Paşabahc;:ıe fabrikasında inşa. edilecek ot kılıf ambarı için 
şartnamesi ve inhisarlar inp.at gubesince intihap edilecek nllmunesi mucibin. 
ce 80000 adet tuğla pazarlık usuli ile satın alınacaktır. 
n- Muhammen bedeli beher bin adedi 16-11 llr& ve muvakkat teminatı 

102 liradır. 
m - Pazarlık 10-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 9.30 da 

Kabata§ta levazım ve mUbayaa.t eubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tJr, 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğladan 3-

4 adedini tetkik edilmek llzere inhisa.r- lar inşaat şubesine vermeleri lazımdır. 
intihap edilecek nümune mubayaaya esas olacaktır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(6130)' 

I - Ankarada AtatUrk bulvarında şartname ve projesi mucibince yaptı· 
nlacak depo ve imalathane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Ke§if bedeli 199.14:6 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 11.207 
liradır. 

m - Eksiltme 15-9-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşta. levazım ve mübayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacar 
tir. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde inhisarlar leva· 
zım ve mubayııat gubesile Ankara BaşmildürlUğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları bir 
binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan a§ağı olmaması ve kendileri 
bizzat yüksek mühendis vya mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bunlar. 
dan birisile müştereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri IL 
zımdır. Eksiltmeye girebilmek için icap eden vesikalar eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdiirluğtl inşaat şubesine gösterL 

ler,•k ve .qrıca fenni ehliyet vesika sı alınacaktır. istekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması §art de. 
ğildir. 

VI - Milhürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve inşaat şubemizden a. 
lmacak fenni ehliyet vesikasiyle muvr.kkat 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 ba§kanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5953) 

1 - Şartnamesi mucibince Eskişehir baş müdürlük binasında yaptırılacak 
kalorifer tesisatı işi 1-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pa. 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
Ill - Pazarlık 23-9-938 tarihine rasthyan cuma günü saat 10 da Ka

bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar levazım 

ve mubayaat şubeı:ıile Eskişehir başmUdürli!ğünden alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayinedilen gün ve saatte yüzde 7.5 güven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(618) 

KtlltUr Hakanlıiı lstanbul Erkek Terzilik 
Okulu l>lrelitörlUğUnden: 

Kayıt ve kabule devam edilmektedir. Bilgi için Divanyolundaki okula mil 
racaat. 6019 

Telefon: 22480. 

al.! •• .............................. 
• • . ~ 

i 14 Eylül ÇARŞAMBA Günü çıkıyor ! 
• • • • i 1938 Resimli Hafta i 
• • • • • 32 - 48 sayfa içinde bilhaHa kadmlan alakadar edecek yazıları, en &üzel hikaye ve • • • • romanlan ihtiva ettikten baıka • • • 
: 1000 kelime ile : • • • 1 • : Kendi kendine talyanca : 
• • • denlerini vermiye baılıyacakhr, bu dersler ayn bir kitap ıekline sokulabilecek • 
• • • tarzda netredilecektir. • • • : Bütün manasile tam ve dol&un bir mecmua olmak hedefini giiden : 

: 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasmı : 
• • : Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz : 
• • : Şimdiden bayilerinize sipariı ediniz. : 
• • • 1938 RESiMLi HAFTAYA ilin vermek arzu edenler • • • : lstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin Jren ilin Bürosuna miirec:aat : 
: etmelidirler. : 

·············································~························ 

ü~tülknau nns~~ü 
Direktörlüğünden : 

1 - ilk. orta ve liae lasımlarma ,.atılı ve yabsız, kız Ye erkek talebe kaydına baılanmııbr. 
"" 2 - 811 yıl yeniden u talebe almacaimdan mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat ebnelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuca sününe kadar serek mektupla, gerek mektebe haı vurarak kaydına yenilemelidir 
Eski talebenin eylülün onundan sonra ,.apacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci ımıflarm bütünleme ve en&el ımavlan eylülün birinde diğer ımdlann eylülün ~
aiade ı.Jı;raaıkbr. 

S - hteymlere mektebin kayıt fQilanm bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adreı: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

Askeri Fabrikalar 
ilanlara 

IUln iptali 

18-10-938 sah gUntl saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankarada 
resmi gazetede, Ulus ve lstanbulda 
Kunın gazetelerile 1 eyltH 938 tarihin. 
de ilan edilen 23 ton gliserin görülen 
}Uzum ve ihtiyaca binaen razarhkla 
ihale edileceğinden mezkur gUnlerd~ 

çıkan ilan hükümsüzdür. 
(6118) 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 23 ton 

gliserin alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 16.100 lira o· 

lan 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdilrlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 15 eyHil 938 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla ihale edi. 
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 1207 lira 50 kunış ve 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3 üncll maddele. 
rindeki vesaikle mezktir gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6117) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

·ı•ı•-
1 1 

1 ' 1''1 li il 1 ıll '1 
' '

1 il'·'' l ıi' 1 
' 

1 'l 1 ı ı l ıı ıı 1 ıtı 1 111 1 ı l ıl ı , ı. 1 1 ıı: . 1 t·. 1 ıı l 1 1 1 ı l 

···· .... .... .... 

Vi~OZA 
Her tiırıu ya.nıklb.r, kan ~ıbanları. trq yaralan, memel iltihaplan w 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama. akneler, çocuklarm ve bUyilk. 
lcrin her türlü deri iltihapları. 

\VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

1 
·ı-----FNIŞANTAŞINDA ..-------

1Ş1 K LiSESi 
Yatılı (Eski Feyzlye) Yatısız 

Memleketimizin en eski husust lisesidir. Resmt liselere muadeleti tasdik 
edilnWştir. Ana, ilk, orta ve lise kısunlari le fen ve edebiyat kollan vardır. Li
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as
ri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayn daireler vardır. Ta· 
lebe kaydı için hergün ondan on altıya kadar müracaat ecllebilir. Fazla ma
lfunat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

Akay işletmesinden: 
1 - Selimiye tümen birlikleri hay· Eylfılün 9 cuma, 10 cumartesi, 11 pazar akşamları Biiyükadadan 21·5G 

vanat~ için askeri evsaf dahilinde 1 ve 24 te, Heybeliden 22.05 ve 24.l 5 de Bostancıya ve Bostancıdan 21,45 ve 
50000 kilo kuru otun 5-9-938 gUnü 24 te Heybeli ve Büyükadaya ilave sefer yapılacaktır. 

yapılanpa~rl~mda~rilenfiydpa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
halı görüldüğünden mezkur otun alın. 
ması için yeniden pazarlık yapılması· 
na karar verilmiştir. 

2 - Pazarlık 12 eylfıl 938 pazartesi 
glinil saat 14 de Selimiye tümen asker 
lik dairesi binasındaki tüm satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda taka.rrUr ~ 

<lc:ek fiyat üzerinden yilzde 15 temi. 
nat derhal tümen muhasebe veznesi- Dr. Hafız Cemal 
ne yatırılacaktır. Dahiliye müteha•ııı. İstanbul 

4 - Yukarda yazılı miktar kuru ot Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
defaten alınacaktır. Kuru ota ait ev· ·•••••••••••••-
saf komisyonumuzda görülebilir. ı Sahiri: ASl\t US 

(6213): Nepi,.at MüdiirG Refik~ S.v...,U 


