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Macar 
rneleri 

- Çekoslovak görüş
d ün inkitaa uQradı 

Macar heyeti Peşteye döndü 
Macaristan, Münih anlaşmasını imzalayan 

devletlere müracaat edecek 

Karptlaraltı Rusyasınd8 örfi 
idare ilôn edildi Macar 

hududu kapa.tıldı 
---------- - --- Beynelmilel komisyon Af manyaya devredifen arazide 
Bir milli birlik plebisite ihtiyaç olmad ığma karar verdi 

nümunesi 
ıazan Asım Us 

• lleızaıekette son yapılaıi pc;ıediyc se

~ neticesi tıaJtkında ~ol~ 
~~ tebliği hepiınizi ~ırdı. 
.~in sebebi sadeee ıntilıabat 
~bütün reylerin }lallc Par-

llaııazetıeri üzerirıde top~ cl
~ değildir. Bugünkü re.Jun. tek 
p~ eaaeına da dığı içirı mnumıyet
le ~ yan ~olma. • c:neacı~:c:~ ~- .L~ 
~ '1*11 cihet fnt11Mtta "Y~ 
~ ~ haiz olanlatr;l1 götfterdik

.zı .1~ alikadır. Bir deteeeedkinlba.. 
ZIİıD. """"relerde intihabata iştira~ • e e-
~ yüzde .. nisbetilU bul-

lalltttır. lteıc ~ derecesinden a-
talı,. dtiten bir o~· ~ yer . olan 
J'Urd.L...... intihaplar.da rey -~lJan.. 
~ -.ıarın intihap hakJan!U 
p . İçin baZI teşvik tedbirleri ~~a-

İlıtiJa~ go··rül· .. du Bu defaki ın-
~. ~ - uyor • h" 
~ kanuni icaplar haricinde ıç 

tedbir alı Bununla be-
l'abcr nınamışttr. günlerde 
il~ reylerin toplandığı 
Dıuftu •eve seve sandık bapıta ko!~ 

r. 'Yine seve seve reylerini Parti 

~tlenn~ vermiştir. sonra rey hak-
kuııatıınak noktaSilldan kadınlar 

::~'klerden bir suretle geri ıcatına
-!f&ilrdır 

ı kBıı itibarla belediye intiba~tı mem· 
eü,ctte ntilli birliğin güzel bır ~~ 

r he ah.. .. •ekli-
n' nı de ıuurlu bir tez uru :r 

~ ahnııtır. .. n-
Son Yirrni beş sene içinde Turk ın 

lcti ı>ek çok tecru .. beler geçirdi. Bu tec
Pin .. _ T .. ktlik 
• w.ucler hepimize gösterdi ki, ur 
t:anıiaanıa dahil olan her ferdin ha_Y~tI 
ve &aadcti ancak bütUn TUrk ınilletının 
ellltıi . . 'kaimdir ; umumi 

Yetı, rahatı : le .. birlik 
elllniYetin yegane pıtı ise milli • 
ten ibarctPr. Belediye intihabatı ve~
lesite gördü-ümÜZ milli birlik ~z~U
rU BUyUk Jnder AtatürkUn ızı':de 

-r 
(Sonu: Sa fi. Sıı . . V 

Amn US 

' Yarın 

llAvemlzle berabe r 
24 Sayfa 

Bu sayıda: - Sadri Ertemin ö
mür politikası isimli bir makale
sinden başka yerli iki röportaj, No. 
bel sulh mükafatı hakkında bir ya
zı, bestekarları~ uğradıkları has· 
talıklar, Mussolininin,hayatı, bira· 
yağı tahta olan artist, ev. kadın, 
moda bahisleri, sa~lık bilgileri. Ka 
dircan Kaflıdan gUzel bir hikaye. 
Ayrıca : İsmail Hakkı Ilaltacıoğlu- ı 
nun <Jer çek insan makalesi. 

Macar gönüllülerl 

Atatürkle 
Bulgar Krah arasında 

l telgrafl•r 
Ankara, 13 (A.A.) - Bulgar 

kralı Borisin tahta cWftsu.:ıun yıl. 
dönümü mUnasebetile aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir : 

Jlajeste lloria ili 
SOFYA 

Majestelerinin tahta cülfısunun 

yıldönümU münasebetile kendilerine 
en iyi tebriklerimi ve §ahsi saadet· 
leri ile Bulgaristanı:ı refahı için o
lan çok samimi temennilerimi ar
zetmek benim için büyük bir zevk. 
tir. 

K. Atatürk 
E'k8eZana Atatür k, 

Cümhurba§kıanı 

ANKARA 
Ekselanslarının nazikane tebrik

leri:ıden fevkalade mütehassis ola· 
rak kendilerine en hararetli teşek· 
kürlerimi arzederim. 

BOR!Sm 

Ressamlar 
Partiye teşekkür 

ettiler 
(Yazısı 6 mcıda) 

Zindancı Kaptan 
Dün gazeteır.izde verdiğimiz bu ro. 

man ilavesi bir tertip hatası olarak 
•ranlıf bağlanmıştır. Bugün tekrar ay
ni formayı veriyoruz. Müvezzilerden 

isteyiniz. 

,,, .... -. ............. 111117': 

Prag, ıa (A.A.)" - ~Ieıa a:famn. 
nm. bildirdiğine göre, Karpatlar altı 

Rusyası valisi Berek ve Sones mmta
kal8.l'Elda fevkalade vaziyet idaresi te
sis eylemiştir. 

Prağ, 13 (A.A.) - Mukasevoda ve 
Karpatlar altı Rusyasmm diğer bir
çok mmtakalarmda örfi idare ilan e
dilmiştir. 9 teşrinievvelde bir takım 
kaçakçılar, Macaristandan Çekoslovak 
yaya, silahlar, el bombalan ve müker. 
rer ateşli tabancalarla müsellah bir 
takım tethişçileri geçirmişlerdir. Bu 
silahlar, Alman markalıdır. Sekiz tet
hişçi Borzava nehri üzerindeki bir şi-

(Sonu: Sa. 6, Sii. 1) 

Sipahi ocağındaki 
dUokU egzersiz 

Sonbahar beynelmilel müsabakalara 
hazırlık olmak üzere dün Sipahiocağı 
meydanında son e-gzersizler yapılmıŞ-

ti~ 1 
Bu defaki müsabaka.!ara Bayan hini. 

cilerimiz de iştirak edecektir. Diin'kil 
egzersizlere, beynelmilel dereceler 
kazanmış olan subay_ binicilerimiz de 
iştirak: ıetmiıtir. 

l 
r 

' Filistinde lateşe 'V'en1en 'bit- lngİ)İz zırhlı otomobili 

Filistin de suikastlar 
devam ediyor 

Amerika Yahudileri, lnig iltereden 
muhaceret müsaadesi istediler 
KudUs. 13 (A..A.) - .Akaam üııni I eşraftan bir .zat ile muhtarm .misafirle 

bir çok suikastler yaPJhmlbr. rinden iki kişiyi öJdürm'IJşJerdir. Ceni"' 
Hayfada Asiler, Arap mahallesi muh nede bir talmn Arap memurları sokak 

tan Ali Ahsudun evine girmişler ve (Sonu: Sa 6, Sü. J). 

15 inci yıl nası 1 kutlanacak 

,15 inci 'yıldönümü programım ba%1tlayan liomiıJbmj-( 

'(Yaznr tJQlcl8B) 

filii~luin ~·: -
Evleneceklere kolaylık 

Yeni: evlenecek bir genç kendisine hayat arkadaşı olarak :indblp ., 
cleceği kadının huyunu anlamal- için bin türlü çareye başvurur. Bir taraftım 
giıli gizli tahkikatlar yapar, diğer taraftan genç kızın hal vıe hareketlerine 
bakar. Birlikte yaşamak ve kolayca anlaşmak im.kanı olup oilnadığmı arar, 
Bun2 mukabil kız tarafı da erkek hakkında ayni ihtiyaçla karşı!aş.xr. 

Amerikan muharrirl'!rineen Walton Essary galiba bu ihtiyacı tatmin 
etmiş olmak için bir kitap yazn-ış: Bu kitapta bir 1cadın ve yahut bir erke
ğin dişinden huyunu ar.la.nak çarelerini göstermiş. Mesel! pişleri inci gibi 
beyaz ve muntazam ol ın lfü kadının bu hali izdivaç bakımından bir mezi
yet değil, bilakis bir kusurmuş. Zira bu kadının dişleri kendisinin mağrur, 
haris, şahsi iddialar peşinde koşmağa mütemayil olduğunu gösterirmiş! 
Bunun aksine olarak az: tlişleri diğerlerinıe ni.sbetle uzun olan kadınlar ita.. 
atlı, kolayca her yola gel~r. müraddeden müçtenip olurlarmış! .... 

Anlaşı!an Amerikan mulıarririnin kitabı basıldıktan 6otıra evlenecek 
erkekler ile kadınlar artık bugün olduğu gitbi birbirleri hakkında sİkI sıla 

tetkikat ve tahkikat yapmağa lüzum gönniyecekler, at camltazlan naml 
cılrşveriş esnasında hayvan'n dişlerini muayene ederlerse, .cnlar da sade
ce biribirlerinin dişlerine bakacaklar 1 
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Tarih ınOnakaşaları: 
_.- .... ~ zwwwa ~ 1----- --
lbrahimpaşa 

•• •• 
goruş 

sarayında 
ihtilafı 

bir 

---G~rünen 

Okunan 
--- s ~vıenen 
E lektrik prketinin hükılmetçe 

satın alınmasından sor.ra tram.. 

ny ve tünel ıtrketleri için de müza
llıereye baılanac:ağuu, bu huauıtaki hL 
.arhkların bittiğini gazetelerde okU
muttum. Şirket mümessilleri, elleri kU
lülannda, Ankaradan vukubulacak 
davete intizar ediyorlar. Sayın Çetin 
Kayanın bu i1i de bitireceğine kimıae

Din ıüphesi yok. 
Bundan soma ura hangisine geli

JOI'• diye sorulan suale cevap vermek 
~ de çok dll§llnmeğe lüzum olmasa 
cerek? HancW aylan hareket ediyor. 
-, bangiıi yeni nizamlar ortaya çıka
DJ'OIU o kendilinden filphelenain ı .. 

Befoilu bavaguı firketi, timdiyc 
lmdar trkanan borulan kenclisl açar, 
.. ocaklamu mUıterilerlni memnun 
.-.ek için temizler, ve bunlar için pa
• almazdı. Son 1Unlerde ocakları el 
lllrtllmemeıl, trkanan boruların açıl
_. için para a1mmuı tirketin kendi 
-.lyetini dıeiiftirdilfııl 18atermelrte -•? Acaba niçin, sualine cevap ver
a.den al'hdarlann bundan haberdar 
alap olmadıklamu anlamak iıtiyonız? 
Das flrketi ıUphe yok, Jr:i mU§tıerile
zlnden bu parayı ahrken verilen bir 
imara istinat ediyor, yahut mukavele
lindeki bir mad~ daya.ruyor. 

Şirketin §imdiye kadar müıterile
dnden almadıfı bu gibi tamir parala.. 
11111 buglinlerde i&temeğe kalkmasını 

ai cihetten muhakeme etmek milm
MndOr. Ya gu tirketinin milıteril-cri 
pğalmıJtır, bu milfteri çokluğu kar
pwuda tıkanmalar, bozulmalar da faz. 
la oldufu için firkot bundan iıtüade 
70lunu dU1Unmuttiir, yahut. ca.nn 
Jııtfi derecede verilememesi ve ana 
fıelıiaatın bugünkü ihtiyaca tekabül ede. 
memesi yüzllnden bqlamıJ olan fikl
Jetlerin &ıilnc geçmek için aarfetmeii 
iltOndUlü, yal:ut dtl§llndürdülderi pa
nrun bir lmmmı bu ıuretle milıteri
Jerden çıkarmap faydalı bulmuıtur. 

Damga kanunu, yU.Z kunl§& kadar 
alman paralar için verilecek makbuzla
n pula tlabl tutmamaktadır. Gaz firke· 
tinin boru açmak, ocak temizlemek 
için milfterDeırden aldıfı paralar yüz 
kuruttan noban oldufundıan ıirket 
pul para1mdan kurtulmakta fakat. mUı
terilerine ta:haia ettiği b:.ı kllçnk mik
darlar için makbuz dahi vermemekte. 
dir. 

Acaba. bu makbuz •enMme keyft
J'Cti, vermefe defeır g8rWmedlflnden 
midir, yoba batka bir lebebe mim&
tenittir? Bb, bir tir'ket için bunu dof
ru bulmadığımu gib~ tamirat yilzlln. 
C1en fıtenen paranm verilen karara 
mutabık olup olmadığını kolaylıkla an
latacak tedbirler almmamıı olmumı 
da milfteriler nam ve hesabına muva
fık ıarmımekteyi,.r. 

İbrahim pap. sarayı hakkında, hü. 
kflmetin verdiği karar yazıldı: Evvela 
aara.yın etrafındaki harap binalar yı
kılacak, böylece saray meydana çıka· 
cak ve ona göre hüküm verilecek. 

Bi2:ce bu karar, meseleyi münakqa 
eden iki taraf arasında şimdide:ı bir 
vaziyet almamakla beraber, binanın 

muhafazası düşünüldüğüne delalet e· 
der.. 

Maamafih, mevzuu biraz daha aydın 
tatmak için. binayı muhafaza esasını 

mUdaf aa eden evvelki yazılanmıza. bir 
iki mülahaza daha ilave etmek isteriz. 
Bu ihtiyacı Müzeler mimarı l{emal Al· 
tanın bir makalesi dolayısile hissettik. 

Ye:ıi Sabah refikimizin 3 eylUl ta· 
rihll nUshasında neşrolunan bu maka. 
lede İbrahim paşa sarayının yıkılması 
lüzumunu isbat için: Binanın hiç bir 
ta.rafında saray §eklini:ı bariz evsafı 
olmadığı, çünkü murassa kapılı ge· 
çitleri havi açık meydanları, etrafında 
sanatlı kasırlar ile harem ve selamlık 
kıamılannı muhtevi geniş daıreleri, 
çini duvar panoları, mahnıtı başlıkb 
ocakları, ince oymalı alçı itleri, mer
nıer ve mozayık kapı ve pencereleri, 
sedef ve bağa işlenmiş ceviz kanatları 
gibi kıymetli teferrilatı bulu:ımadığı 
ileri BUriUUyor ve mUtalea, binanın ne 
sanat, ne de tarih noktasmdan bir.kıy
meti olmadığı neticeBine bağlanıyor. 

Bbce bir binanın tarihin malı iddile 
yıkılmaktan muhafazası için onun mut 
laka (saray), olması, içinde behemehal 
tariht hadiseler cereyan etmesi, geniş 
daireleri, murassa kapıları, çini duvar 
panolan, sedef ve bağa kakmalı ce
viz aksamı, mermer ve mozayıkları 

bulu.:mıası lizı.m gelmez. 
Tarihi kıymet, yalnız padişah sa

raylarında bulunmaz? Bir yeniçeri as. 
kerinin, bir demirci ustasının. bir se
bilin. bir kavafm, hulba milleti teşkil 
eden halkm ve zUm.relere mensup ha 
hanai bir ferdi:ı dö~~~ evvelki 
haya.tına <!el8.Jet eden her eser ve bu 
meya.:ıda bunlara ait her (bina) fakir 
ve mütevazi de olsa, murassa kapılar 
dan, sedef ve bağa kakmalı pencere • 
terden, mozayık ve mermerden mah -
nım da bulunsa, (tarihin bir par~a
sI)dır. Bu itibarla muhafazası va.cip. 
tir. Yeter ki, o bina, bir kaç yUz sene 
ayak Ustibde durabilmiş bir eser ola
rak elimize geçmlg olsun. Mazi ve tp. • 
rih biraz değil, bir çok ta bunlardan 
terekkUp eder. 

Bir yazmacı dört yUz sene evvel na
sıl yqardı? Evi nasıldı? Odaları ne bi· 
çimde idi? Mllzeler mimarı Bay Kemal 
Altan, bunun evini, hatt.A, iskelet ha. 
Unde duvarlardan ibaret kalmış ola. 
rak bile bize gösterebilecek bir eser 
bu.laa, kendiBbe tarih namına minnet
tar oluruz. 

Hal böyle olunca Türk tarihinin bir 
pa.rçuı olan Osmanlı devrinin dört 
yüz 11ene ayak UstUnde durmak mu -
valf akıyetini göstermiş olan eski bir 
konağını yıkmak ~asıl hatıra gelebilir? 

Kendisi de bilir ki, memleketimizde, 
Osmanlı devrinin iki, Uç yUz sene ev
velinden kalan şeyler • cUzf istisnalar 
dan kat'maza.r - saray. medrese, kütüp 
ha.=e, imaret, çeşme, gibi "umumi tc -
sis:ıt,. a munhasırdır. Hususi evler yok 
denecek kadar nadirdir. 

Bu hal, bazı yabancıların, yanlış o· 
tarak zannettikleri gibi eski Türkle • 
rin ikametgruı bahsinde metaneti, dai
miliğl, Ustilnde yaşadıkları toprak par 
çasında sağlam birleşm<'yi • ferdc.:ı • 
dilşünmemiş olmalarından doğmuş de
ğildir. Kurulan binaların, sonraki te· 
reddi devrelerinde, iyi muhafaza e
dilmemi§ olmasın.dandır. 

Gilnüiiı Akisleri 'iugoslavyada yeni -- .. -~-2-1~--
mebus seçimleri 

Hükumet partisinin muvaffakıyet 
kazanacağı tahmin ediliyor 

0kuyucularımız-

Yugoslavya mebus ıeı,:lmlerlne lerle olan ticari munasebat daha 
hazırlanmaktadır. canlanmış, memleketin sanaylleştı-

BugünkU meclisin içtima denesi rllmeal ilerlemiştir. 
yakında biteceği için hUkQmet yeni Şuna hiç şUphe yok ki önUmUzde
seçlm yapılmasına karar vermiştir, ki aetlmlerde Yugoelu· milleti, lktı
ve intihabat 11 KAnunuevvelde baş- sadl sahada yapıcı olan, harici eaha

lıyacaktır. srnda doğru hareket eden bu slyase-
Yugoslav bilkQmetl önUmUzdekl tfn devamına rey verecektir. 

seçimler için çok iyl bir ... ·aziyette bu- -----------
lunmak tadır. ÇUnkU, bugUnkU bUk6· 
met Yugoslavyada 1918 denberl ku
rulmuş olan siyasi tcşckkUllerin en 
bUyUğti olan radikal birliği partisine 
dayanmaktadır. Parti lsloven halkçı 
radikalleri ilo Bosnalı mUslUman -
lardan müteşekkildir. Bu suretle 
ııarti Sırjlarla Slovenlerin bllyilk 
bir kısmını ve bUyUk bir miktarda 
Hırvatları bir araya toplayor de
mektir. 

Başvekil Dr. Stoyadinoviç seçimler 
yaklaşırken mevklinl kuvvetlendir
mek ve hUkQmete en geniş milli esas 
vermek maksadiyle son zamanlarda 
kabinesinde iki değişiklik yaptı: 

Bir taraftan kabineye birçok Hır
vat nazırlar aldı, diğer taraftan ka
binede sandalyasız nazır eıfatlyle 

Yu osla" halkçı partlalnln şefi B. 
Hoceraya yer vordf. Halltçr partlsl 
şefi önUmUzrekl secim mücadelesin
de mUhlm bir lmll olacaktır. 

lyl malt1mat alan kimselerin tah
minlerine göre Dr. Stoyadlnovleln 
partisi önilmUzdekl seçimlerde bil -
yUk bir muvaffakıyet kaaznacaktır. 

Üniversite rektörü 
A:ıkara, 13 (Telefonla) - Onivcr. 

site rektörü Cemil. buraya geldi. Ve
kil tarafmdan kabul olundu. Universi
tenin kadrosu ve tedrisat hakkında gö 
rüştükten eonra tstanbula döndU. 

Berfin sefirimiz 
Alman lktısa.t nazırının hükfunet 

merkezimizi ziyareti do1ayısile şehri-

mize gelmiş bulunan Berlin büyük el. 
çimiz B. Hamdi Arpağ, vazifesi ba§ı
na dönmUştiir. 

Rüştü Aras geldi 
Hariciye Vekili Dr. Aıu, dü:ı aa.bah 

ki ekspresle fe}ı.rlmlı:e gelmiş, lBtasyon 
da Vali Muhittin Ustlindağ. Emniyet 
diroktörU Salih Kılıç. Parti ve Beledi· 
ye erk!nı ve cljğer zatıer tarafmdaıı 
karoııa.nmlfbr. 

Dr. Ara.15, Dolmabahçe sarayına ci· 
derek Büyük Öndere saygılarını 1Ull

m1Jltur. 

Stoyadinovlc hUkO.metln Uç senelik--------------

faallyetl dahm sıyasette 01duğu ka- lngiliz Kral ve Kraliçesi 
dar harici siyasette de Yugoslavya Amerikaya gidiyor 
için cok lyl neticeler vermiştir. 

Dr. Stoyadlnovlcln harici slya11e- Amerika Reisicumhurunun lngll-
U bu buhranlı devirlerde sulhu teml- tere Kral ve Krallc;ealnl Amerlkaya 
ne yaramıatır. Sulh da. c•lıtkan lZ'.u.- <l•...e• eclee•A-1 ••ı-.·ı-•k..,..., ... 
goslavyanın en fazla arzu ettiği şey- 1939 Nevyork sergisini lnglllz 
dir. Orta Avrupadakl son hld~seler Kral ve Kraliçesinin de ziyaret ede
hfc itiraz edilmlyeeck şekilde göıter- ceğl umuluyor. Bu huıusta tngllte
mfştlr ki, Yugoslavya tein en doğru re saray muhitinde yapılan lıtlmzaç 
siyaset Dr. Stoyadlnovlcln takip etti- mUsbet netice vermlş, lnglllz Kral al
ği bUyllk, kUçUk bUtün komşulariyle lesi vaki olacak bir daveti mcmnunf
dostluk ,.o iyi milnascbat siyasetidir. yctle karşılayacaklarını blldlrmlş
Avrupadakl gerginliğin son derece Ierdlr. 
tazın olmasına rağmen, bu siyaset · 

Ziyaret vukubulursa, bu, tnglltesayeslndedlr ki Yugoslavya bir aske-
rini bile seferber etmeye ıuzum gör- reden Amerikaya ilk hUkUmdarın gl-
mcmiştir. dişi olacnktrr. 

Yugoslavya Stoyadlnoviç hUkflme- Amerika gazeteleri, lnglltere Kral 
tı ne saadete tekrar ka\·uşmuştur. ve Kraliçesinin Amerika zlyareUn
Momlcketln tstlhsala.tı mUhim mlk- den sonra Kanadaya gitmelerini 
tarda fazlalaşmış, diğer memleket ta bit görUyor. - Nl),lZ Kronlkl'den. 

Beylerbeyi Dikiş Yurdunda 

Beylerbeyi dikit yurdu mczun~an bir erada 

dan bir sual 
En cesur inaa.:Jlarm bile kendilerini 

ilrküten manevt bir diişmam oluyor ve 
blitiln mUcadeleleri, bu dilpıana mağ. 
lup olmamaktU' ! 

KendisinJ pek cesur bildiğim bir ta
nıdığıma eordum: 

- Hayatta en çok :Jeden korkanı
nız! dedim. 

- Her hangi tekilde ölmekten, diye 
cevap verdi. 

- Daha! 
- Bir kadm tarafmdan yalnız sevil· 

mekle kalmayıp ayni zamanda onu:ı 
takibine uğramaktan. 

- Daha! '!!P 

- Dinlenmek ı.tediğim mm.anlar, 
sevmediğim bir miSafirin gelmesin • 
den. 

- Daha. daha! 
- Mevki sahibi olmU§ toy dostla-

nmda.:ı. 
DaJıasnıı aorm3.dım. Okuyucularmı 

arasında, kendi ma.nevt korkularmı 
bir kaç kelime ile hulia edip gönde
renlerden burada bahsetmeği düşünü· 
yorum. 

Meaell bu Atuiarr yazarken yanı. 
hatunda buluxn bir arkadaemı her
kesten evvel: 

- Yu benim korkumu? dedi. Be
nim hayatta en korktuğum aey: "para· 
aızlık.. tJr. 

Parasızlık! . ~ .... . 

Zannederim ki, bu 1forku umumidir. 
Ve sebebi kolayca izah edlleblllr. Fa. 
kat mesel! "para,. dan korkan var 
mıdır? Siz hele bir yazmağa başlayın. 
Uzım. uıun ko:ıuşuruz. 

:Adre.!: ''Xt"'1nt gc=efeai, Hikmet M6 
nir,. demek kd/Wrr. 

• • • 
Sigarayı 

bırakmak çaresi 
Böyle bir yazıyı çok kifilerin oku
~ kaııil.Jn. lllcla._ -llU- -bitirmek 
ve qı ile PJ?!Çle,tnmelE mevzuı&n 

kadar cazip olabilmek istidadında bu
lunan bu yazıda. be:ı, maaleeef aad"ece 
bir ,eyden bah8ec:lec:eiim: ~yı bı
rakmağa karar verenlerin tuttuklan 
yollardan! • 
Bazı kimseler 11lgvayr. yine aigara 

ile bırakmu tatıyorlar· Kalın içerken 
in.ceeini kulla:ııyorlar. ~k içerken az. 
la kanaat etmefe aır.vaflY'Ol"lar. Bu su· 
retle aJdandıklan kadar mtıraplan da 
azalsa bari .• Hayır. O kibrit çöpU gibi 
eiga.rayı ağızlarına alınualar, bqdön· 
mesinden yıkılacak gibi otuyorlar. 

Bazı kimseler de fmdık fıstık ye
mekle, sakız çiğnemekle sigarayı ter. 
ke ufraşıyor. 

BUtiln bu:ılar, bir ltlya.ttan kurtula· 
ymı derktn. dlpr bir itiyada kapıl • 
maktan batka nedir? MaJrsat itiyada 
esir olmam•kaa, ona irade ile harpa· 
çarak ve yalmz dövftterek mertçe ga. 
lehe çalmak l!zımdır. 

Stguayı bırakmak için bazı kimııe· 
Ierin büyük yeminler ettiği g&illilr. 
Kendinde:ı emin insanm nefıile IK>zlet
mesl demek olan bu çeeit bir yemin, 
benoe fı!tıkla oyalanmalrtan daha 
mUessir bir kurtultl§ çaresidir. 

Bu itibarla sigaranın murafmdan, 
zararmdan, glSR kaçan dum•nmdan, 
başkasına ikram etmek zaruretinden 
yılmış olan tiryakilere. sigaraya &lif • 
kanlığı yenmek için - fmdık, sakız ve 
ya az miktarda tUtllnden imdat bekle. 
meksizin - kunı kunıya bir ta.a.::mUt 
göstermeleri tavsiye olunur ki, bu ta
aıın.ut eonunda ite yaramıyacak bir 
hale gelseler bile, sigarayı bırakmış 
bulunacaklarına fi1phe yoktur. 

HtKMET MONtR 

H avalar ecrlnlediği halde Şişti 
civarın~ bili ıivriıinek vızıl. 

blamuıı kulaklara hükmü, bilhassa 
ayfiyeden dönenlerin nazan dikkatini 
sekiyor. Anadoluyakasında &enelerden
f>eri sivrisineklerle devam etlen milca
Cfelcnin muvaffakıyetle neticelendiğini 
~renler §İmdiye kadar sivrisineği pek 
az olan Şişlide bunların fazlalqmaırna 
hayret etmektedirler. Birikinti suyu 
olmayan, kuyusu bulunmayan; İltan· 

bulun bu yükıek yerinde sivrisineğin 
fazlalaprraurur. bir tek ıobebi lAğımla. 
mı dolması, yahut faaliyetini durduran 
Bomonti fabrikaaırun lüzumlu olan te
mizliii yapmamasıdır. Kıta girerken 
lnsanlan b'aç eden sivrisinekler, yaz 
gelince bu hanli için mühim bir dert 
olacaktır. 

Bu tuursuz ihmalden kurtularak bu 
güne kadar gelmig bir konağı • saray 
değn • diye yıkmak, glbah ve yazık ol. 
maz mı? 

Beylerbeyi dikiş yurdunun bu 11e
nekl mezuniyet imtihanları "Osküdar 
sanat enstltUstınde yapılmış, imtl· 

onun da eserini (lblde) sayar ve ismi·\ 
ni TUrk mimarl (tarihi) nln parlak bir 
sayfasına kaydederiz. 

hanlara beş talebe girmiş, beşi de -------------
muvnftak olmuştur. tsım1erı şun- Vugosl av doktorları 
ıardır: nomına teşekkOr 

Bedia Bekir, Vlktorya Bali, Zehra latanbul, 13 (A.A·) _ Yugoslavya 
Ihsan, Servet Halll, MUzeyyen Mus- doktorlan delegasyonu relli doktor 

tafa'dır. Markoviç, BUyilk Millet lıılecllai reisi 
DUn öğleden sonra Beylerbeyi dl- vekili ve Balkan konferaıım reisi Bay 

klş yurdundan bu sene mezun olan- Hasan Sakaya bir telgraf çekerek ken 
lara diplomaları verlUrken diğer se- dlısine hayrıhah himayeei:ıden dolayı 

Bu derdin karşılanması için §İmdi

den Ulzumlu olan tedbirlerin alınma-sı 
icap etmektedir. 

Gönderilen bir mektupta: 

D ülckinlann vitrinlerinde ve içe
ride ıo.ze çarpar yerlerinde 

""bunlda pazarlıksız aatıı yapılır,. iba
reli levhalar g15rllnllyor. Kanun, satış. 
lamı puarhkstz yapılacağını amir ol
duiu batde bu tev!ıalan asmak veya 

Zamanenin birkaç sene içinde hara
ba yüz tutan inşaatı arasında mimar 
Kemal Altan bize, dört yüz sene ayak 
üstünde durmak kudretini gösterecek. 
bir bina in~a ederse, emi.:ı olsun ki. 

lunmadığı dükkanlarda pazarlıkla sa. 
tış yapıldığı hissini veriyor, Bunun ö. 
nUnc geçmek için mezkQr levhalann 
asılmasını mcnetsek nasıl olur?., sua
li lrad olunuyor. Kanun mevcut oldu
luna g8re: 

Kemal Altan, lbrahiır. Paşa sa.ray 
veya konağının hangi mimar taraf ı.:ı1 

dan yapıldığı bi1e malüm olmadığını 
söyliyerek bunu binanın ehemmiyet
sizliğine bir delil gibi gösteriyor ise do 
bizce mesele yuka.rdaki müli.hazamızı 
ancak teyit eder: Demek değil, yalnız 
tanı:ımıg Tiirk mimarlarının, hatta 
meçhul olanlarınm bile eseri böyle L 

teeekkUrlerinl bildirdikten eonra. Bal· 
nelerde mezun çıkan talebeler de ha- kan bp birliği reisi Doktor Akil Muh-
zır bulunmuşlar, diplomaların teni- tar özden ne İstanbul vali ve belediye 
inden sonra hep birlikte çay lc;llmlş- reisi, tmıir belediye relal ve TUrk ga· 
ur. Dikiş yurdu yeni tedrisatına al- zıetelerlne ve bllham bp haftaamm 

tı a1 sonra ba11ı1acaktır. meealslni teb&rUa ettirmSt ollıD tata:ı-



Cjödip 1JüşiU«lii~ 
~K-öPek-eti yiye-n 

kocalar! 
tJJr.aoce, 1ncilteredC. eocra .Yueoe

lavya.da yepyeni bir~ befla~ Ba
zı kadınlar• kocalarına kopek eti 7oJi.. 

B . kaduunt kocaauı& k.ö. 
r iyorlarnuJ. ır aıl 
pek eti yedirmesinde, hınç .~ na , 
bir &önül yelpazeliği var bilmiyo~: 
Fakat vaka, tahkikat!, pı>lisi,. adliyes~ 
mahk ·ıe koskocaman bır gerçe 

emesı 'k rsiz 
olduğu için, bunu 60rtna'k artı ye 

olur. • . ~ı .... - jsteği 
Bana kalsa, bu nıe bir ın~· 

ile ne de alay olsun diye yapılıyor. 
B~. bir ruh hastalığının itidir, ıaruyo-

v- ımn dMeri arasında iğ-
rum. .D.U\.as lJ • - n 

hi et parrasınm lezzetle çıgne -
renç r lJ tuyor de 
diğini görmek bu hastayı av-.ı 

1 
-

• • • • d azıcık !'.UUr O -
mek. Zaten ışın ~ın e ~ . .. 
sa, bu etin tatlı ta~ yenildiğın~ald~~: 
rünce intikam tuzagının bo§ g 

' k" damca da gözıe çarpardı. Madem, ı a ğ . 
ctız midesine giden şeyin ne oldu u~~ 
b k.. k etinı 
bilmiyor ve önUne kon~n ~pe Bli
bir kuzu filetosu tezzetıle yıyor ... 

tUn bunlardan ona ne?.. . . d 

Vaktil b
. . baminnelerunız e, 

e ız~ · kocalan-
henüz körpe bırer gelinken 

. . · Fakat bun 
na bazı ıeyler yedirırlemllJ· rmak 
tara iğrençHk, fenalık karıştı tan 

şiddetle çekinirlermiş. bu-
MaHlm a o vakitki erkekler, . 

Y • . benzcınezlerclı. 
günkü kıhbıklara bıç . ..fk ç: ... 

·k· derın o e .... 
Kaşlarının arasında 1 1 .. ek .. '--ı· :d" • vin kadınlan yur 
gısı 1.1" ır. ı mı, ~ Kocası blraıı: 
çarpıntılanna ugrarlardı. clinlcrin 

Ök •. körpecilc g 
serts;e surse, .ucdi İfte er· 
yürekleri ağızlarına gl . de c altın 

gün enn . 
kekliğin o mesut , nrn bu hid-

1 ko<:a•1 " çağmda Çdm ar, lan vıJmu. 
11 • • . derecek. on J . 

dedi ha ennı gı 1 nuskalar 
cak b

.. ..
1 

yapar ar, 
şata uyu er arasında da 

d 1 Bunların 
yaz ınr arrnJ~· "b' uslu yu-

.. . k sUliln gı ı ' 
guvercın, uzu n piıiriP yedirirler. 
muşak hayvancıkla .. • . k~ 

• • 1Uarın guvercını o. 
nuoıt. Araya gıren Y . s· d" .,_ 

:ı c;r•J'~r1tP tm 1 ntl 
n ... lr ...., r .. ~ını ti 1 hiik .. . k d nası um verece. 
netıce ar§ısın a ___ ,_ 

1
• 

• ,_.. kQ\.&&Gnnm lert ı-
gız. Eski kadın'°'• 
~· • "d k ·dıs yumuşatıcı çareler 
gını gı erme lıı . minn ri 

. diJcilerın ha ele -
~orlardı. Ş~ k<Spek gibi diJli, 
mızın tam tersıne. 1. bi h 

k tcuvvet ı r ay. 
çe~ 'kemikletj ço _..ı dir? Yok.. 
va . ı . caba n~en 

nı seçış en, a . silmsük aa . d·k·ı __ ,., sünepe, 
!ıtn 1 1 er uy-• 1 r da onlan ısırr

ln1rbıklrk1ardan bıktı 1 
. • • rlar, 

eı, 'keskin mi yapmak ıstı. o ... 

Milli Müdafaa Vekili 
MillA MUdafa.a 

Şehrimizde bulunan . 
1 

Ankara.. 
V-'-'ı· 1 TTizını özalp. 
~ ı genera ~ 

Ya dönmü§tür. 

L d L d Rornanyada 
or oy Bibesk~nun ırıı· 

Romanyada Prenses T Lordlar 
l!laiıri olarak bulunan tngı 1.% k al 

Lo d Loyd, r 
Kamarası azasından r 
tarafından kabul edilnıiştir. . R an 

. etın orr. -
Tayms gazet,si, bu z:yar . .. .. a~ 

yada b . ilk' sek tahail enstıtu•U -
ır y azınakta

tnakla alakadar olduğunu Y 
drr. 

Çatalca Cinayeti 
Ç tal ada tasaıla-

Birkaç ay evvel, & c Murat 
narak işlenen bir cinayet otınuı. • 
adında bir köylü vaktile amcası .~asa-k 

. . k davası gudt're 
nı öldüren Lütfıyı. an 

öldUrmUştU. . dün de de. 
Muradın ınuhakeınesu:ıe. . 

dil 
.il Çatalcada ıstınabe yolı-

vam e mııı, . ku 
le dinlemn 1811itlerin ifadelerı o n-

muştur. 

( Yeni l\eşri~aı ) 
MiLLiYETÇiLiK VE HAL~ÇILIK 

cumhuriyet Halk Partisi yayının. 
dan, üniversitede coçent Bay Yavuz 
Abaıclanın eseridir. (Hukukçu göaü ile 
Milliyetçilik ve Halkçılık) mevzuu il
zerinde verilmiş ve bu seride ikinci 
olaralc kitap ,haline getirilmiş fayeab 
bir konferanstır. 

11 EYLOL 
Bursa sesleri sahibi Bay Sedat Ata

man, Bursa kurtuluıunun 16 ma yıl
dönümUnU, Bursayı her yönden anla. 
tan bir kitapla kutladı. Biz de kendisini 

kutlam. 

S - KURUN 14 TEŞRiNiEVVEL 

Cumhuriy ı· 15inci yılı 
Programı tesbit 

dün 
için Şehir Meclisi 
bir toplantı yapıldı 

salonunda 

CUmhuriyeti.n on beşinci yıldönümü
nün kutlama progranuru gözıden ge-

çirmek üzere dün Şehir Mecli~ salo. 
nwıda bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda kaymakamlar, C. H. 
Parti batkanlan, Halkevi reisleri bu. 

lunmuıtur. Vali toplantıyı açmış, son
ra ttis muavini Ekrem riyaset ctmi~

tir. 
iatanbul lwmutanlığı mümessili ge. 

çitrcsmine ait programı izah etmiş, kay. 

makamlar nuntakaJarmda dikilecek tak
lan ve diğer süalenme tertitatmı, Par

ti ve Halkevi reisten -cvlerJe verilecek 
konferans, temsil alaturka ve alafran. 
ga konserlerle, &0ka1tlarda ve meydan.. 
lardaki halk kürsüleri hakkında hazır
ladıktan programlan okumuşlardır. 

Bir kaza 
Av meraklısı bır doktor 

bit köylüyü yaraladı 
Avculuğ~ meraklı Kenan adında: bir 

doktor birkaç gün evvel her &ene av. 
ıanaığı Angurya çiftliği civanna git
mi~. dere tepe av aranmağa başl.amrş
tır. 

Doktor, rastladığı bir bıldırcın di • 
rüsil ardından tü!eğini boşatmış, fakat 
saçmalar yolunu şaşırarak o sırada tar. 
lada çalışan Mehmet cğlu İsmail 

iıminde bir çiftçinin gözüne, çenesine 
boynuna ve daha birçok yerlerine sap
lanarak adamcağızı kanlar içinde yere 

sermi~ir. 
Y eti~c:nler do1<tor Kenanın da yar

dımUe yaralı~ Maçka sağlık yurduna 
yatımu§lardır. 

Vakaya elkoyan müddeiumumtlik tah 
kikata başlamış, adliye do!:toru Enver 
Karan, hastaneye gide?"ek yaralıyı 

muayene etmiştir. 

---0---
Eminönü Meydanı 

Eminöntinde Y cnic.ami:r. kemerine 
doğru uzanan iç kısı:ncaki dükkan ki
racılarına birkaç gün e•TVel dükkanları
nı boşaltmalan hakkında tebligat ya. 
pılmıştır. 

Müddet bugünlerde bitecektir. Dün. 
den itibaren dUkkaniarın yayakaldı-

nmlarına tahtaperde çrkilır.eye başlan
nuttır. 

Diğer taraftan Evkaf idaresi de ca. 
miin meydana çıkacak cephesindeki 
saçakların tamirine bugünlerde başla. 
yacaktır. 

Belediyenin Matbaa 
Makinesi 

Belediye tarafından Avrupaya sipa
riş edilen matbaa makinesi gelmişt:r. 

Montajı yapılmak~dır. Yal:mda bu 
makine ile Vilayet gautesinin basıl· 
masına başlanacaktır. 

0--

Moakova Radyosunda 
Türkiye Gecesi 

Sovyet Rusyarun "Yabancı memle. 
ketlerle kültür münaseb!tkrini idame 
(Voks) cemi~ti,, Moskova radyooun
da Türkiye için yeni bir musiki gecesi 
tertip etmi§tir. 

Bu akşam Türkiye sMti ile 21 de 
tulü mevç 1744 de başhyacru: olan kcn
eer, gayet zevkli parçaları ihtiva et. 
mektedir. 

Moakova devlet konservatuvarı Tn. 
tar ıtüdyosu artistleri tarafından, me§
hur Tatar bestekar Cilıanof'un "Kaç· 
kın., op~rası çalınacak ve o}mnacak.. 
trr. 

--0--

Silivride Açılacak Okullar 
Silivri Razasında ~öy!ünün yardı

mile yapılan yeni okul binalarının inşa· 
atı tamamlanmııtır. 

İnfU.tı tetkik etmek üzere bir hı~ et 
yakında Silivriye gidecektir. Yeni c-ku:. 
1ann bir kısmı ıs teırinievvclde açı. 

lacaktır. 

Bunlar hep bir arada bastırılarak hal
ka dağıtılacaktır. 

Eminönü kaymakamlığı dahilinde 
köprünün Eminönünde kaldınlan kulil
belerin yerine 6Ütunlar ve Beyanda 
kadar olan yollar üzerinde taklar dilıi. 
lecc.k, Beyazıt, Eminönü, Sultanahmet 
meydanları süslenecektir. Kadıköyde 
kumluk tenvir edilecek, Usküdarda 
Şemsipaşa belediyece tenvir olunacak, 
sahil boyu meşalelerle süslenecektir. 

Çamlıcada da meşaleler yakılacaktır. 
Kızkulesi Deniz Bank tarafından sllsle
necektir. Çamlıca tepesind: 100 metre 
kutrunda bir havuz in~ olunacak, bu
rada mazot yakılacaktır. Bunun alev. 
leri Çamlıca tepesine bir yanardağ man 
zarası verecektir. 
Bey~lu kaymakamlığı mmtaltasmda 

Yabancı 
okullarda 

Dün de bir kadro tebliğ 
edildi 

Ecnebi ve ekalliyet okullanna yeni: 
ders yılı 1-..adrolarr bakanlık tarafından 
tasdik edilerek kültür direktörlüğüne 

göndeıilmiştir. 

Kadroda bu yıl mühim değişmeler 

y:>ktur. Açılan smıflara yeni öğret
menler tayin edilmiş, kapanan okul.. 
lardan açıkta knlan öğretmenler de 
başka okullara yerleştirilmiştir. 

iLKOKULLAR ARASINDA 

Esfyan ilkmektebi türkçe muallim -
liğine 'Sen Mişclden Muzaffer, Haskay 
musevi mektebi türkçe muallimliğine 

Melahat, Silrpana mektebinden Fahire 
Boyacıköy rum mektebine, Çataka Ye
niköy muallimlerinden Ferhunde Şişli 
Karagözciyana, Yeşilköy Kapanaciyan. 
dan iffet AmerlY.an lisan dershanesine, 
yeniden Kumkapı Rum mektebine :tlı. 

sa, Amerikan hastabakıcı mektebine 
Rıfkı Melul, Gedl'kpaşa Sürp Me rü -
pana açıktan Mahmut Akançağ, Gcıdik 
paşa Mersüpandan Veysiye Bey:>ğlu 

Ayakostantine, güzel sanatlar ak:ı.de

misinden Hüseyin Beyoğlu Ayakos • 
tantine nakledilmişlerdir. 

LiSE VE ORTA OKULLAR 
ARASINDA 

Getronagan türkçe muallimi Srtkı 

coğrafya muallimi İzzettin Sen JurJ 
Sen Jori ed:ek lisesine, Esey:m lisesi 
erkek lisesıne, Alman lzes:nden Re!;.t 

Sen J ... rj er\ek lisesine, Senbcnova er. 
kek lisesi türkçe öğretmenliğine Ka

bataş lisesinden Bedri, Eseyan ilk kıs
mından Azize İtalyan laz orta mekte. 

bine, Gazi Osmanpaşadan Adnan Be. 
zezyan ermeni lisesine, Bezezyan lise-

si yurt bilgisi öğretmenliğine emekli 
öğretmenlerden Hilmi, Alman lisesin
den Zeki Cemal İtalyan crkek lisesine, 

Sen Jorjdan Müfit Getrovayan Ermeni 
lisesine, Sen Pühüşeri.den Vedia İngi. 
liz kız ortaya, Senbenuva kız ortadan 

Keise Dam dösycna, Bezezyandan tf _ 
fet Eseyan ermeni mek!cb:ne, Kadıköy 
Armayandan Muazzez Eseyan lisesine, 

Yuvakümyan yardirektörlüğüne Nuri
yc, Italynn kız orta melctebinden Nüü
fcr Sen Pühüşeri mektebine. İngiliz 

erkek mektebinden Fehmi Kuyumcu 
Zagrafyana, musevi lisesinden Rakım 
Alman lisesine, Amerikan kız kolle _ 

jinden Saim musevi lisesine nakledil • 
mişler.clir. 

Yabancı Diller Okuluna 
Talebe Alınıyor 

Lise ve orta okullara öğretmen yetiş. 
tirmek maksadilc üniversite yab<!ncı 

diller okuluna alınacak 50 talebenin 
imtihanlanna bugünden itibaren b~şla
nacaktır. 

İlk imtihan, frar.sızca kompczisyon 
dan olaca'ktır. 

köprünün Kara.köy ta.rafına sütunlar 
ve büyük caddelere taiklar yapılacaktır. 
Şişhane yokuşunda brşılıklı taklann 
inşasını musevi cemaati deruhte etıni§.. 
tir. Bunun için 10.000 Ura iharcayaoak
lardır. 

Kaymakamlık binası önünde de ay
nca bel~iycc:e büyük bir tak yapıla.. 
caktır. Gece kaymakamlık binası önün.. 
de Beyoğlu balkevi cazı salacaktır. 

Beykoz, Sarıyer, ka~-amlıkları 
tarafından Anadolu ve Rumelihısarlan 
tenvir edilecek, burada beş metre bo
yunda (15) rakamını gösteren elektrik 

tesisatı yapılacaktxr. 
Samatyada surlar üzerinde de me

§31eler yakılacaktır. Belediyece hazrr • 
lanan vecizelerle dövizler yakında da
ğrtılarak yulcrine asılacaktır. 

Toprak Ofisi 
Ankarada bir toplantı 

yapılacak 
Toprak mahsulleri ofisi umum mt1-

diiril Hamza Osman Ertan, dün ibe.. 
raberinde umum müdür muavini Bay 
Şakir Turalı olduğu halde Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Bu hafta içersinde Ankarada llrtx
sat vekili Bay Şakir Kescbirin lba§
kanlığmda toprak mahsulleri ofisi u.. 
mum müdür ve muavinleri ve ofis ida.. 
re meclisi ilk toplantısını yapacakttr. 

Toplantıda ofisin muhtelif işleri ü
zerinde konu§ulacakb:r. 

Değerli mü\k\ye 
müfettişlerimizden 

Kemal Ergin 
vefat etti 

Erzurum viHiye
tinde vazife gör
mekte iken eski has 
talığı:ıın nüksetme -
si sebebile vefat e. 
den laymetli mülki
ye müfettişlerinden 
Kemal Erginin ev
velki gün vefat et
tiği teessürle öğre
nilmi§tir. 

Haber, Dahiliyv 
vekaletinde süratle 

yayılmı~ bu dürüst ve kıymetli ark~ 
daşın vefatı gözleri yaşartını:.ştır. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri Sayın Şükrü Kaya, derhrl 
Uçüncü umumi müfetti~lik, GUmUşha
:ıe ve Trabı.on valiliklerine bir telgraf 
çekerek müteveffa hakkında lazım ge
len son ihtiramatm, kendisine layık 
bir ~kilde ifa edilmesini istemiştir. 

Gerek UçUncü müf cttişlik erkfinı, 
gerek askeri makamat derhnl hnru· 
kete gelerek bu kıymetli arkadaşın ce-. 
naze merasimi içi:ı tertibat almt!jlar :. 
dır. 

Sivil halkla birlikte Bayburt alayın
dan bir müfreze ve mevcut jandarma. 
ve pol!s krtalan, mektepler, bu vazl.· 
f e kurbanı müfettişin cennx.e merası. 
rninde bulunmU§lar ve evvelki 
gün saat dokuzda tedfin merasi
mi:ıi kemali hürmet ve tazimle ifa et• 
mişlerdir. 

Gerek mülki, gerek asken makamlar 
mtiteveffamn c~ine taziyette bulun.
muşlar ve lstanbula hareket etmek 
tasavvurunda bulunan Bayan Ergini'll 
her türlü yolculuk istirahat esbabı:n 
temin etmişlerdir. 

Sayın Şükrü Kaya, Ye teftiş heyeti 
ai!esine bilhassa Bayan Ergine baş 
sağlığı diler, teessürlcrinc candan işti 
rak ederiz. 

Merhumun tercilm~i hali 

Merhum Kemal Ergin süvari yUz -
bquıl' mUteveffa Cemalin oğludur, 

işacetlec: 

Sinemanın 
öldürdüğü çocuk 

Yazan Sadri ~rtem 
Bir çocuk axkadaşmm elindeki ta

bancadan fırlayan bir kurşunla vurul. 
du. Ölümü sevgili bir &rkadaşmm göz
lerinde seyrede ede can verdi. 

ölüme kavuşan çocuk ne lbir hidde
tin, ne de bir kinin çekiverdiği tetik 
ile hayata gözlerini yumdu. 

Birini 'katiller, ötekini ölüler 
lesine sokan sadece beyaz gölgenin 
esrandrr. Beyaz perde zamanımızın 
sihirbazı ve peygamberi rolUndcdir. 
Peşine taktığı insan kafılesihi ısürükle. 
mckte kimisine 'bıyık, 1cimisine jest ki
misine kıyafet, kimisine düşUnce ör. 
nekleri vermekte ve peşine taktığı in· 
sanları eritilmiş madenler gibi iste. 
diği standardize ettiği kalıplara 60'k
maktadır. 

Sesi ile, :ışık veı manzaralan ile ruh
lar üstilnde han1rulade bir saltanat ku
ran sinem:ınm temayüllerini, sine.. 

marun kudretini onu bcsliyen, ondan 
bir çiftlik gıöi iıtifade eden 5ermaye 
gruplan hanrlam:ıktadrr. 

Bu sermaye gruplan lrah insanla.nD 
:sergüzeşt, kfilı aşk. kah hayvani !hisle.. 
rlni gıcıklayarak geniş kütleyi kendi
sine müşteri etmek ister. 

Sadece kazanç davasrıu güden bu 
harikulade kudret cidden bir tıehlı"'ke 

olabilir. Faydalı, güzel olabileceği gi
bi... 

sokan ısinema, bize kudretini isbat e.. 
diyor. 

Bence bu kudret önünde sinemaya 
kızmaya lüzum yoktur, 5incmayı da.. 
ha faydalı bir telkin vasrtası haline 
Eokmaya çalışmalıdır. 

Don yağları 
Tahlil sonunda yalnız 
biri muvafık bulunda 

Belediye reisliği donyağlan hakkın. 
.da §ube müdürlerine mühim bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamime göre, istanbulda muhte .. 
lif yağ i.J;na.lathanelerinden alnup adı. 

hat vckUletine gönöerilen donyağı niı
munesinin tahlilinde yal.ruz bir nümu
nenin insan için gıdai mahiyeti hais 
olduğu ve diğer dört nümunenin ye. 
meğe müsait bulunmadığı tesbit edil.. 
miştir. 

Hatta bir nümuncnin yapılan fanna
kodinami tecrübesinde cihazı bazmi i
çin tahriş eliti tesiri Qıulunduğu görilL 
müştür. 

Vekalet hayvani gres smıf ındaa 
yemek yağlarının haiz olmaları lazım 
gelen umumi şartları söyle tesbit et. 
miştir: 

1 - ls;indeki satılmağa çıkanldılı 
kaplann üzerine "yağın nevi ve men
şei,, iltibasa mahal vermiyecck suret
te sarih olarak yazılı bulunmalıdır. 

2 - Mevaddı iptidniyesi ''eritilecdc 
hayvani yağlar,, sıhhi bakımdan son 
derece temiz olacak ve istihzar vıc tL 
carete sevkinde temizliğe fevkalade 
itina edilecektir. 

3 - İstihzar t:ırasında h~ ne ma1r-
satla olursa olsun, katiyen kimye'YI 
bir madde katılmıyacakt:Ir. 

4 - içersinde lal, deri parçası gibi 
şeyler bulunmıyacaktır. 

S - Acımış, küflenmis veya yüksek 
derecede hamızı veya herhangi bir su
retle tagayyür etmiş ve kokmuş bulwı
mıyacaktır. 

Piyasaya çıkarılacak donyağlan bu 
şartı haiz bulunacaktır. 

Yenmeleri caiz dmayan yağlar ise, 
havaciva ile boyanacaktır. 

1320 tnrihi:ıde doğmU§, ilk tahsilini 
I...1pseki, !zmir ve !stanbulda ve tali tali 

silini de Kütahya ve kısmen !stanbul 
Vefa lisesinde ikmal etmiş ve 341 ta• 
rihinde mülkiyeden n~t ederek ilJC 
memuriyete Karasi maiyet memurhr 
ğund3n başlrunı5 ve muhtelif kaza. ka7 
makarnlıklarmda bulu:ıduktan sonra• 
55 lira maaşlı birinci sınıf Taşköprtl 
kaymakamı iken, 26-5-937 tarihinde 
firilncU sınıf mülkiye müfettişliğine 
tayin edilmistir. 
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Re;taör Mavrits Stiller, Greta-
11" bütün yer yüzü:nce anılmış 

Garbo yapan, onu - ilahi ka
cltnla§tıron erkek, 18 yaşındaki 
kim. hayatında ilk giydiği kür. 
hl hediye etmiş olan adamdır. 
Gerç; Gretanm onu arayıp bul
maaı, onun pe§inde koşması bir 
fKlbma yıldızlık t.,ile aldkndai-
ıı. tııe öteki de onunla rejisör sı
fatile alakalandı, ama, tanışma 
Jltlr'Zedikçe, aralarında bir içten 
~nın aduıa aşk deni
'- nevi cıanlanmad1ğı iddia o. 
~ bile isbat edilebilir ... , 
O :t.aman, sonranın Garbosu 
Olmıyaıı Gretaya, onu yetiştir -
IDe Jiini üzerine alan, bunu ken 

l' ll&dııe İl, güç edi:ıen meşhur re-
jf8örün bir kürk hediye etmesi, 

tteferrüattan bir şey! Şimdi yer 
~Un sayılı zenginlerinden 
~olacak olan o zamanki yok-

genç kadı:ıı, bir yıldıza yakı. 
kıyafette geulirmek, elilem 

aıU'lmında öyle göstermek ar
Qlmuınun yanı sıra. bu kürk he

edllmiş olması, fazla mü
bir eey değildir, şüphesiz! 

e bugiln sadece Greta Garbo -
giydiği ilk kürk hatırası 

k üzere kayde değer! An. 

gibi 
adamm, bu dedikoduları tef
uğrıyabilecek hareketinde, 

taya kal'§ı bir temayülü ifşa 
"ği de hesaba katıla.bilir! Baş 

~ıan topyekfi:ıı bir tarafa atıl
bile, kürk kendisine hediye 

·ene karşı! 
Kaldı ki, Greta Garboyla 
:vrits Ştiller arasınelaki vazi
aşk suretinde tefsir ve 

· e temayül gösterenler, yal
bu tarihi kürk hediyesinden 

çıkarmakla bu temayülle. 
beslemiyorlar, tabii!. 

TUrlU istidlal veya vehim, ha· 

Garbo - Stiller arasında aşk 
• den yakınlaşma olduğuna 

o kadar çok şey yazılmış. 
iştir ki, şimdiye kadar! O 

ar çok şeyden ma:ıa çıkanl
ki ... 

Ban.unla beraber, hele sonra 
insa:ılara ve mevzulara 

herkese yayacak vasıta ile 
ce ve duygu ifşasından u
yetle çekinen Greta Gar

un, Mavrits Stiller için açık 
aöylemeği belki de ihtiyarsız
IÖR aldırdığı sözler, sadece 
disini yetiştirene bağlılık te 
iiril diye alı:ıabileceği gibi. 
sözlerde ayni zamanda baş
bir tesirin de gizlendiğine 

al verilebilir. 
timal veriliyor! 

- Mavrits Stiller. bana sahi
gilvenen ilk insan. bana bir 

vermek teveccUhünü göste -
bana ilk adımlarımı atma

~eten, nefsime itimat edin
• beni sevk ve idare eden. 
en iyi, en anlayışlı mual

olan, asla bir şeyi yapmağa 
ayıp yalnız alevi körük -
Stiller. be:ıim ilk filmim 

Hayatı Roman Olan Kadın ; - -~~ ~ ~ ~ --
-Haydi! yüzünüzü görmek 
istemem bir daha! haydi! 
Bir erkek, Gretaga bağırdı. Kovan, son
radan yıldıza, giydiği ilk kürkü hediye 
eden adamdır: Rejisör Mavrits Ştiller ! 

Gösta. Berlingi, daha doğrusu 

baştan sona kadar kendi filmini 
yaratan ..• 

- llahi kadın • la.ştıktan sonra 
mağnırlaştıkça mağrurlaşan 

İsveçli yıldızın bu sözlerini:ı ya
nı sıra, şarkın - aşksız meşk ol
maz! - sözü. aşka şevkten da
ha fazla mana da izafcsile ha
tırlanıyor ki... 

Lakin, bunoktadan da şimdi 
tefsiri bahisten uzaklaştırıp, 

onların buluşup birleşmelerile 

ba.51ıya::l safhayı göz önüne ge
tirmek daha yerinde! 

Sonraların kaçan ve hata fi
rar halinde bulunan - ilahi ka· 
dm • r, vaktiyle bu Mavrits Stil 

Grcta Garbo, ilk 1Jiiyill-. rol""ııii 

oynadığı Gösta Bcrling filmi
nin bir sahnesinde, başka bir 

arti.stle yanyana ..• 

Ayni giindc ölen, ölümleri Fran
!n:: sanat hayatını yei.sc biiriıyen 
il.-i şantör, Gupil ve Hanri 

leri kovalamıştı, hem de adam- -------------- Di~ .•. 

akıllı! 

O zamanın silik yıldızt, sonra 
dan kendisi:ıi: ı parlatan Stille· 
ri'n peşine düşmüş. bütün istih
fafa rağmen, peşini bırakma

makta musırdı ! 

iki Fransız şantörü 
aynı günde öldü 

lstihf af da nesi? İstiskal! 
Kovulmak! 
Kovuldukça kovalamak! 
Tutkunlukla yerine sokuldu

ğu operet mugannisi Brisson, 

Olüme dair 
söylerken 

bir şarkı 
ölen şantör ... 

usulca itip annesini:ı yanına Fransanın iki meşhur şan- hur, halk arasında en sevilen 
dönmeği tenbih ettiği için kın- tözü ayni günde ölmüş, Fransız bir siması Gupildir. 
lan Greta, sanat işi için kapısı. sa:.uıt hayatına çifte matem ver Gubil tam bir derbeder sanat-
ın çaldığı rejisör Mavrits Stil- :niştir. kar tipini canla:ıdırır, hayatm-
ler tarafmdan aertce. hoyratç.a. Bıl.•'ıroan llift...,lillMi•....,.•-•~aılm'&1tyaıttıs_..au. 
tersyüzüne çevrilmesi:ıe rağ - senelere ~ ~~ir.ciye ka\Jcıı en meş şünür, tasasız bir hayat yaşa.r-

men, kırılmıyor, iğrilip büküle- ---------·---- dı. Fakat, "para için çalışmı -
rek sonra yine doğruluyor! şık A vet ler : yan,, sanatkar. geçen sene has-

Brisson geri gönderdiği za- talanıp yatağa düştüğü zaman 
man 14 yaşındaki, Stiller geri paranı:ı lüzumunu anlamış, yal· 
çevirdiği zaman 18 yaşmdaı Pazarlıksız satış ruz o zaman da dosttan kendisi. 

Greta. Gustaf sson, bir gün ni unutmamışlardı. Gupil ıııcn -
Stillerin evi:ıin kapısını çaldı. Beyoğlunda Kalyoncukullu- faatine tertip olunan bir çok 
RejiSÖ!;. Peçlerln tavsiyesilc ge. ğu:ıda oturan bir okuyucumuz konser ve temsiller hasılatı ile 
liyordu. yazıyor: şantör iyi bir tedavi altında bu-

llk gidişinde ancak hizmetçi ''Pazarlıksız satış kanunun- lu::ldurulmuş ve en iyi bir has-
kızm yüzünü görebildi: dan memnun olmayan bilmem taneye yatırılmıştı. 

- :Maalesef sizi kabul edemi· var mıdır? Ben şimdiye kadar Fakat, bu gün nihayet dün-
yeceğini bildiriyor? rastlamadım. Kime sordumsa yaya gözlerini kapamış bulu. 

- Fakatben... memnun. Yalnız her kesin te. nuyor. 
- Evet, biliyorum, tavsiyeyle mas ettiği bir nokta var: !s- Ölen diğer şantör Hanri Dik-

geliyorsunuz, ama meşguldür.. tanbulda mesela kırk beş kuru- sondur ve f'eçen akşam, şarkı 
Ve bozulan ziyaretçiye ilave şa satıla=ı bir eşya Beyoğlunda söylediği sahnede, birdenbire 

etmek üzere de tekrarlıyor: elli beş kunışa., yani on kuruş Uzerbe fenalık gelerek, hasta-
- Pek müteessiftir! fazlaya satılıyor. Bu her halde neye kaldırılmış ve orada son 
Meşgul mü? Meşgul de müte· Beyoğlundaki dükkan kiraları- nefesini vermiştir. 

essif? Hem de pek! nın fazla olmasından ileri ge-
0 halde ziyareti:ı başka bir liyor. Eğer böyle ise dükkan sa

gün tekrarlanması kabil! Ma- hiplerine hak vermek Ii.zmı. 

demki meşgul olduğundan ka - Hem de Beyoğlunda oturan biri 
bul edemediğine pek müteessif 1stanbula gidip gelme yorgun. 
bulunuyor, elbette başka bir luğu:ıdan da bu suretle kurtul
gün de meşgul bulunmadığın • muş oluyor. 
dan kabul ederek, müteesif ol-

Yalruz, burada mühim ve mil· 
masma sebep kalmıyacak orta· 
da artık! 1i bir mesele var .. Beyoğlundaki 

dükkancılara: Ve hiç şüphesiz ilk ziyarette 
görüşemedikleri:ıden dolayı iti- - Bu mal fstanbulda şu ka-
zar beyanile karşılanacak! dara veriliyor .• dediniz mi, he

men: 
Greta Gustaf sson, bazı ah-1 

valde meşguliyetin sonu gelmi. - Fakat, diyorlar. o mal fe-
yeceğinin, bu şekilde atlatıldığı- na.. Bizimki Avrupa malı. En 

nın farkında değil midir? Ya iyi cins ... 

daha kafi derecede tecrübe edi· Bu ticaret zihniyetine katiy. 
nemediği:ıden, ya da işi pişkin- yen yakışmıyan, fena bir alış
liğe vurarak. iki gün sonra meş ka:ılıktrr. Pazarlıksız satış ka
hur adama tekrar gidiyor. nunu tatbikatı kontrol edilirken 

Bu sefer içeriye. hatta rejisö. müfettişlerin bu ciheti de göz 
rün bulun1uğu odaya girebili- önünde tutup kökünden atma -
yorsa da, ne itizar, ne de güler ları çok yerinde olur, kazıaatin · 

yüz! deyim. Haklı değil miyim? 
Bilakis çatık kaşlar, asık su

rat! 
Greta, tutuklaşıyor, gayret 

sarf ile, fısıldıyor: 
- Filmde o~amağı f evkala

de arzu ediyorum! 
(Arkası yann) 

KURUN: Okuyucumuzun i ı:ıa

rct ettiğinoktayı ciddCj üzerin. 
de durulmaya layık bulmakta
yız. Kontrol müfettif>1C'rinin bu 
mesele ile alakadar olacaklarını 
umarız. 

Evvela Pariste "Kmnızı E
şek,. ve "Kara Kedi,. gibi ka· 
barelerde çalıştıktan sonra §Öh. 

reti artan Hanri Dikson çok 
geçmeden ''Küçük Gazino", "El 
hamra,, gibi meşhur tiyatro ve 
müzikhollerde şarkılarına alkış 
toplamıştır. 

Hanri Dikso:ı. ayni 7.amanda 
iyi bir bestekardı, yavaş vals 
denilen musikiyi ilk çıkaranlar 
dan biri odur ve bir çok şarkı
ların hem besteki.rı, hem şan
törüdür. 

Ölümünden biraz evvel de 
"Pierro'nun vasiyetnamesi,, is
mindeki şarkı:ıın şu son nokta. 
sını okumak Uzere idi: 

Zavallı Picrro 
Ruhunu ue bütün 
Varltğını semaya 
Teslim ..• 

Şantör, s '"z!erini bitiremc
mis, birdc:ıbire beynine kan hü 
cum etm~si ile olduğu yere yı
kılmıştlt'. 

Dikson. derhal hastaneye 
kaldırılmış, fakat az so:ıra öl· 
müştür. 

" V erter ,, in bininci 
defa temsili 

78 lik ihtiyar 
45 sene evvel temsil 4'ltltl e•erl 

bugün locadan seyrediyor 
Bin kere oynanan. eser_ Bu, 

bin kere söylenen yani sözler 
gibi kıymetini asla kaybetmi • 
yen ve bilakis o nisbette değer 
kazanan bir eseri gösteriyor. 

Büttb klasik eserler kim bi
lir kaç bin def~ oyııa.ıımışt:Ir! 

Mesela, (Verter) operası yal 
nız Paristeki Opera Komik'te 
salı günü bininci defa olarak 
temsil edildi ve bu büyük yıl
dönümünde Fransız Cümhurrei
si de bulundu. 

(Verter) in bini:ıci temsilinde 
bir locada 78 yaşında bir ihti. 
yar da bulunuyordu. Fakat her 
halde herkesten fazla heyecan 
duyan biri varsa o da bu 78 lik 
ihtiyar, M. tbostu. .• 

.M:.!bos,1893te,yanibundan 
tam 45 sene evvel ayni eserde 
Verter rolünü oy:ıamış meşhur 
bir tenordur. 

M. lbos, gençlik hatıraların
dan birini şöyle anlatıyor: 

- O zaman konservatuvarda 
okuyordum. Bir~k talebeler 
gibi ben Qe, biı- Odada yatar 
kalkardım. Taşrada bağımız 

vardı. Babam bana bizim bağın 
ilzümlerinde:> yapılmış şarap 

gönderdi. Arkadaşlar da bu şa
raptan birer bardak içmek için 

her r.a.m•n bir fııwııbm bulup 
benim odaya gelmeğe çalışırlaro 
dı. 

Bir sabah kapı çaıv.Jt. 
- Kim o, diye 80ldum.. ~ 

- Aç benim! dedi. Ben: Mu.. 
sen~ 

Fakat bog buhmdum:ı 
- Şarap içmeğe geJrHnlme 

başka kapıya! diye bağı:rdmı. 

O akşam ba.:ıe. eöyle bir pusla 
getirdiler: 

.. Deli veya aptal değileen, gel, 
beni gör! 

Va-ene,. 
O zaman, tistadm ellerine sa

nlrp af dilemek için namı k~ 
tuğumu tahmin ederBiniz. lılar 
sene bana "Nana Sahib,. te bir 
rol hazırlamJŞ, çü:ıkü eserin 
sahne için bestesini yazan ken. 
disi idi.,, 

Massenc ile bu şekilde tam -
şan ve ahbap olan genç saıı&t-4 
kar, ondan so:ıra daha bir ~k 
büyük operalarda başlıca kah .. 
raınaµlan temsil ediyor -ve Pa. 
riste CVerter) oynandığı za
man yine Me9!1e!1e ona eserdeki 
baş rom veriyor .. Fakat, lbol!I, o 
§8.?'8.P hadisesini asla unutma .. 
mıştır. l 

ökD vnDdn~ 
Annabella ile Jan 

Müra aynhyor 
Annabella ile J an Müra bop

nıyorlar •• 
Fakat, bn boşanma hakkında, 

yıldızların boşanmalarında dai. 
ma devera..'l eden dedikodulu şa
yialara rastlanmıyor. Bilakis on 
lara adeta herkes acıyor ve bir
birinde:ı ayrılan bu iki artisti 
sinemanın kurbanı olarak gö
rüyorlar .• 

Hakikaten, iki artistin ayrıl. 
malanna sebep sinemadır. Çün
kU evlendikleri gündenberi mes 
lekleri icabı hemec hemen dai
ma birbirlerinden uzak yaşamış 
lardır. Ho~ivut, bir çok meşhur 
ve güzel artistleri kaçırdığı gi
bi, Anna.belayı da A vrupadan 
ayırml,§tır. Halbuki Jan Müra 
Pariste kalmaya mecburdur· 

İki artist birbirlerini ancak 

artist A vrupaya dönmek ve k°'4 
casını bulmak istiyordu. Buna 
muvaffak olamadı. ''Şimal ote
li,, ismindeki filmini derhal çe
virmeye ba§laması 1lzmı geli • 
yordu. 

Bu müddet zarfında J~ ım .. 
ra bir aralık Amen1taya gitmiş 
ve karısile kısa bir v.man için 
beraber yaşamıştır. Fakat eon .. 
ra tekrar Parise dönmüş, bir 
daha gidememiştir. 

Bu gün. aralarma uzun me
safeler ve uzun aynlıklar giren 
iki artist biribirinden aynlma
yı mUnasip bulmuşlardır. Yal
;:uz boşanmak için Annahella 
Amerikadan Parise gelmiştir. 

Bununla beraber, 26 teşriniev
velde tekrar Amerikaya döne -
cektir. 

Jan Müra, Annabellanm ikin
ci kocasıdır. Ondan ayrıldıkta=ı 
sonra üçUncU bir defa evlene .. 
ceği tahmin edilmektedir. 

boş kaldıkları 7.aman görebil - ------·-----
mekteydiler. Fakat yeni bir film 
için yaptıkları mukavele onları 
yine biri:ıi Parise, birini Holi
vuda çekerek birbirinden ayırı
yordu. 

Annabella Amerikaya gittik
ten sonra evvel! "Barones ve u· 
şağı,, filmini çevirdi. Fakat ar
kasından ikinci bir film için k~ 
disile mukavele yaptılar: "Sü
veyş kanalı., da bittikten sonra 

Açık hava tiyatrosu 

Ren nehri boyu:ıdald Lore
lay namı verilen meşhur ve ge
niş kayalıklar U.stilnde yazlık 
bir açık hava tiyatrosu yapılı
yor. Gemilerin çok korktuklan 
bu kayaların bir şarkım vardır. 
Anfiteatr 15 bin seyirci istiap 
edebilecektir. 
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Sür'at 
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~azan :Niyazi Ahmet 
Y'uminci asnn sürati kafi görülmü. 

yor. Treni daha hızla koşturmak, tıay-
.. t• er--'' vapuryarcye yıldırmı .sura ı v Ill='-> 

lan en kısa zamanda }atalardan kıta-
l.ara ulaştırmak için fen adamları ge -
celerini gündüze katıp çalışıyorlar .. 

Amerikada son sistem 'bir tr~n. bıl
mem 'kaç kilometre daha fazla sürat te-

min ıettiği için seyahat fikri olmayan-

ı lb . .. tin. • go··rınek onun ar 11 trenın sura ı ' 
zevkine varmak üzere clolaşryorlar-

llllf· 
Süratin yalnrz bir zevk verdiği • :e 

20 inci asır insanlarının bunun ıçın -sürate bağlandıkları iddia e<lilemez. 
Sürat, iktrsadi haya tın 'bir bar?mt tre-

sidir .. 
Vasıta ile süratin mühiın rolünü Os

ma.nlr tarihinden bir nümune ile n~ 
güıcl hatırlıyoruz. Yüz küsur sene ev

vel Istanbulun ekmekçi fırınlarında 
un blmamxş. ibadullahın müzayakadan 
vareste olmaları için Tekirdağı. a~a~ı 
Çelebi ağaya zahire yetiştirm~ı bıldı-
rilmi§. 

Çelebi ağanın, ne cC"/ap vex:&ğini 
tahmin edersiniz. Kayıkıanndaki ge -
micilerin hepsi tersane tarafından ge-

~ dan kayıklar 
mil-eı-e toplanmış olduğtın . 
iskeleler.de tehi kal:nası ile iradenın 
tcnf. • kt d. l~-adıg~ ım bildir

ınne mu e ır o cu•• 

ttıiş. 

Tabii derhal İstanbulda ekmek kıtlı. 
iı ile ihtikar lbaşlamrş. aukumet, :'bun-

dan sonra lkayıkçı:ıara tersane tara
fından müdahale edilmeınesini bildir -

tni~. 

Bu vakayı kaydeden tarih.çi Lütfi E
fendi şu mütaleayı ilaYe ediyor: 

••Acaba finabaad Tekfurdağı kaydc.. 
!arı taifesine müdahale olun~sı t:v-
1-"bi iıkellede er.ıküın eden dakiklenn 
hernance g~türüımesine kafi olmuş 
tnudur"!,,, 

Yüz sene evvel vasıta "le sürat~zın: 
Yllziind t unuıarın çektiklerı 

en stanb .... ··-·-"e 'bu ta "h"' 1 ~ıa gozonuıJAJ n ı vaka ile pe.ra 

~ndırılabil1r. -------

Harp Akadenıisinde 
Merasim 

. Yarm saat on dört 'buçukta Harp 
Aka<lenıisinde bir merasim yapılacak, 
~~çıkan subaylara diplomaları ve-
?ilecektir. . 

--Gö ·· ah A his cinayet nuııcrine doğan ilk v §1 ' 

duyguları oluyor. Düşünceleri okuyan 
txıakin-e bana medeni insanlar arasında 
birçok • zihni katiller tanıttı. Fakat 
bu !hususta ıbilgi sahibi olmak istey~n
lcr .. ı ini tavsıye e, nıutehassısların eser er 
etnıek daha uygun olur. Bıı kitap~.ar 
içinde "z·· ih üniversitesi profe:;or-
I ur " · ... ·ıhassa erinden "Altezman,, ın esen, vı 

dikkate layıktır. 
\ 

ON SEKlZINC1 BöLUM 
GRAMERCiLER ANLAŞTILAR 

.. .. ·· gidermek nen, kendi tecessusumu . 
kğrunda psikoğraf tecrübelerı yapa: 
't- «. •• kr balarırn arasındakı 

e ıuunlan oz a a ·- · . 
§ahsiyetler üstünde tatbik .et~ıgı': -~
~in . 1· t tmag-a mecbur dur en, u. 
:s ' gız ı u . A "kada 
§ünceleri okuyan rnakıne, .;en b' 
berkesin kuUandığr "h:ırcıa em,, ır 
~ . · Hi~cey.den aldı-
filct haline gelmıştı. A 

flnı lbir mektup, bu hususta bana la-

l I Arnatı veriyordu. Kum. 
zıın ge en ma u · ı · parlak bir 
panyanın ilk deneyış en'. ·-· 
,._._ 

1 
engı·n netıceler verdıgı-

.,..ş angıç ve z .. . . 
• .. 1.. du "Fork muesseselennın 

nı soy uyor . " 
a tı - 1 tadilat sayesinde, daha hassas 

y p g ·ı y af k. 
ve daha pek ucuz bir psı :ogr ma ı-

nesi meyda:ıa getirilmiş~i. Noel zama. 
nma kadar "Düşünceleri okuyan ma. 
kine artık her keseye elverişli bir ,, ' 
yılbaşı hediyesi haline konacaktı. 

Am::rikalılann pek hoşlaıı..dıklarr bu 
aletin moda bir hediye oluşu, Hikeyin 
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lstanbul-konservatuvarı 
Bu sene talebe müracaatı 

branşı tercih 
fazla, bilhassa 

ediliqor ,-; • 
pıgano 

Konservatuvar Anadoluda 2000 den fazla türkü tesbit etti 
· Istanbul konservatuvarına kaydol

mak üzere bu sene müracaat edenler 
çok fazladır. Bir aydanberi bir çok ço. 
cuk velileri kafile kafile konservatu -
var direktörlüğüne gelerek çocukları
nın mektebe kaydedilmesini talep et
mektedir. Mektebin kadrosu tamam -
la:ınıış olduğundan ve kayıt müddeti 
bittiğinden müracaat eden velilerin 
bir çokları çocuklarını kaydettirme -
den geri dönmüşlerdir. Direktörlük, 
bunların ibir krsmnu ikinci sömstrde 
yani üç ay sonra ancak kabul edebile. 
ceğini bildirmiştir. 
Aldığımrz malfunata göre, bu sene 

konservatuvara en çoğu birinci sınıfa 
olmak Ü7.ere muhtelif sın.ıflara ceman 
70 talebe alınmıştır. BunlarI!ll hemen 
hemen mühim bir kISinı piyano bran
şına girmişlerüir. Keman ve şan tale
besi olarak kaydedilenler pek azdır. 

Bu yıl konservatuvar 14 kişi mezu:ı 
venni§itir. Önümüzdeki sene bu mik -
tarın iki misline çıkacağı umuluyor. 
Konservatuvar randımanım arttırmak 
için de mühim bazı ye:ıi teşebbüslere 
girmiş bulunmaktadır. 

Ağız sazlarında bir mütehassıs 
heyet geViyor 

Bu cümleden olarak ağız sazların ·
dan korno, flut, obua, fagort gibi mu
siki aletlerinde büyük ihtisası bulu::ıan 
4 kişilik bir heyetin şehrimize getiril. 
mesi kararlaştmlmıştır. Bu , heyetle 

!erinde yapılmış olan tetkikler sa:ııun
da eski Türk musikisini canlandıran 
çok mühim fu3ar ile tamamen Türk o

lan halk havalarına tesadüf edilmiş, 
bunlarkonser vatuvara getirilerek ora
da esaslr bir çalışmadan sonra plağa 
alı:ımıştrr. 

Bu suretle 1500 kadar plak doldu
rulmuştur. Bunların bir krsmI Ankara 
radyosuna satılmıştır. Diğerleri de no 
talan çıktıktan sonra belediye tara • 

f mdan satılmağa !başlanacaktır. Halk 
şrkılarrnm kaybolmaması için aynca 
bu plakla.n::ı: birer nümuneleri de krom 
madeninden yaprlarak saklan.makta -
dır. 

Şimdiye kadar yapılmış olan tetkik· 
Ierden anlaşıldığına göre, çıkmış veya 
çıkmamış 20 bine yakın halk şarkısı 
vardır. Bu şarkılar arasında nin:ıiler, 
çocuk türküleri, talbiat türküleri, aşk 
türküleri, imivaç türküleri. iş, sanat 
ve meslek türküleri, asker türküleri, 
z.eybek ve dere türküleri de mevcut -
tur. 

Ko::ıscrvatuvar tarafından halk şar· 
kılan hakkında bir çok eserler çıkarıl
mıştır. Ve musiki meraklilarınm oku. 
masma arzedilıniştir. 

Halk ~rktları için mühim bir cscr 

KollS€rvatuvar direktörü B. Yusuf 

Ziyanın ayrıca halk şarkıları için çok e 
saslı tetkiklere dayanan mühim bir 
eser de hazırlama.ğa başladığI öğre

nilmiştir. B. Yusuf Ziya bu eserinde 
halk şarkılarının bütün karakteristik 

şekillerini, halkın ruhu üzerindeki te
sirlerini, beste ve güftelerini tetkik ve 
tahlil ebnektedir. 

1 stanbul radyosu Ankara radyo
suna hağlanırsa 

İstanbul radyosunun ilerde Ankara 
radyosuna bağlanması mevzuubahis -

tir. Bu takdirde konservatuvar direk. 
törlüğü de lstanbul radyosu vasrtasi-

ıc haftanın muayye:ı: günlerinde veya. 
15 günde birkaç defa olmak üzere ls· 
tan·oul radyosunda konserler verecek
tir. 

Milli ayun7.ar i.çin bir heyet tet
kikat yapa<Xik 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
mim oyunla.rmııznı bütün inceliklerini 
pürüzsüz bir şekilde toplamak üzere ay 
rılacak bir mütchassrslar heyeti de 
garbi Anadoluda tetkikler yapmak Ü· 

zere hareket edecektir., 

Heyet, kaybolmağa yüz tutmuş ve. 
ya yabancı zevkler kapmış, bazı mflli 

oyunlarnruzt bulacak, btmlarm notala
rını tesbit ederek p1ak1annı çtlraracak
tır. 

konservatuvaridaresimuhabereyegi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-
rişmiştir. Heyet, şehrimize geldikten 
sonra konservatuvarda va.zif e alarak 
bu şubelerde de talebenin ilmi bilgisi· 
ni ve pratiği::ıi arttıracak dersler vc
rilmeğe başlanacaktır. 

Konser lıazırlıküırı 
Her yıl vermekte olduğu konserler

le halkın büylik aJakasmı celbeden ve 
musiki zevkini inkişaf ettire:ı: konser
vatuvar direktörlüğü, bu sene, bu kon. 
serlere daha büyük bir ehemmiyetle 
hazırlanmak üzere geniş mikyasta bir 
program hazırlamış ve faaliyete geç
miştir. 

Pek yakında verilmek üzere çalışma
ğa şimdiden başlarunış ola.1 bu kon
serler arasında koro, orkestra, oda ve 
salon musikisi, halk şarkıları da yer 
almaktadır. Konserler malfım olduğu 
üzere yetişmiş talebeler tarafından 

pek az bir ücretle verilmektedir. 
1l alk şarkıları 

Halk şarkıları ve eski Türk musiki
sinin temiz ve berrak bestelerbi mey
dana koymak için uzun bir müddetten.. 
beri yapılmakta olan tetkikler gittikçe 
inkişaf etmektedir. Şimdiye kadar, şar 
ki ve garbi Anadolunun muhtelif yer-

Albay Şerif 
Dün askeri merasimle gömüldü 
Bir müddettcn

bcri Budapeşted• 

tedavi edilmekte 

olan emekli albay. 

lardan Bozöyük 

fabrikalan umum 
müdürü Şerif Ya. 

çağaz vefat etmiş, 

merhumun cena

zesi trenle geti
rilerek namazı dün 

tlsküdar iskelesin-

deki camide kılın.. Mern'\:ın'l\ın° dühliü ıcena:r..c menasimin<len lbir intiba 
dx'ktan sonra askeri merasimle Kara- ka kumandanı, Adana cephesi kuman
caahmetteki aile kabristanına defnedil- dam olmuş, ayni :fırka ile Afyon ve 
miştir. 

Çok değerli biır askex ve kumandan 
olan merhum Anadoluda milli hare'ke-
te iştirak etmij ve Pozanti 21 inci :fır-

Kütahya cephelerinde dövüşmüştür. 
Merhumun ailesine faziyetlerimizi 

sunarız. 

Düşünceleri Okuqaq, ·Makine 
. .... - ' 

Yazan: Aodre Moruva 
de, kumpanyadaki ll:ıisses!ni kabartmış 
ve bu, yüklü kazançla Vee;tmut üniver. 
sitesinde muhteşem laboratuvarlar kur
durtmuştu. 

Benim tavsiye ve tekliflerim saye -: 
sinde, Mister Drümmer tarafından ba. 
canağnn Maksim, Fı:ansadaki psikoğ • 
raf acenteliği müdürlüğüne tayin edil
mişti. Piyasa.da pişen Maksim, Paris
te makinenin yayılması işini büyük bir 
muvaffakıyetle başarıyordu. 

Havzman bulvarında, ibina kiralamış, 

satış mağazaları bu binada açılmıştt. 

Başka 'başka fabrikalara kcnturatlarla 
bağlanarak aletin parçalarım ısmarla. 
ıruş ve ''Ruen,, civarında bir tezgah 
kurmuştu. Başka baş.ka fabrikalarda 
yapılan makine parçalan buraya geti. 
riliyor ve birleştirilerek "Düşünceleri 
okuyan alet,, haline konuyordu. 

"Psikoğraf,, ın Fransada tanınıp sü
rüm yapmasını temin için, bacanağım, 
ilk iş olarak "tarifli bir ilan,, ile dok· 
torlara başvurmuştu. Fakat ne yazık, 

ki hiçbir hekim, bu hususta ona yar. 
dım etmeğe yanaşmadı. Onlar, büyü!: 
mağazaların camekanlarm:ia artık teş-

hir edilmcğe !başlanan lbu aleti müşte
rilerine tavsiye etmediler~ 

Bir müddet, Maksim, aletin etrafta 
merak uyandıracağını ummuş, bekle -
mişti. Hele hayli meraklı bir hadise 
dolayısile de işe hükfunetin alakadar 
olacağını sanmıştı. Çünkü bir gün yük • 
sek hariciye memurlarından biri, ba. 
canağnnı makamına ~ağrrtarak, aile
miz hakkında malumat tcplannş, aske
ri vaziyetimizi sorup öğrendikten son
ra, gayet mahrem kay.Cine şu ısrrrı; aç. 
mxş: 

- Yabancı bir hükllmetin pek yük
sek vazife ve salahiyetli bir şahsiyeti
nin Fransaya kar~ hakiki !his ve fi_ 
kirlerini öğrenmek, !bizce pek mühim 
bir mesele halini :almıştır. Acaba, şu 

"psikoğraf,, aleti vasrtasile :kati ıbir 

takım deliller elde edilelbilir mi?,, 
Demişti. 

Maksim, vatan namına sorulan bu 
suale müsbet cevap vermiş ve hizmete 
hazır olduğunu bildirerek düşünceleri 
okuyan bir makine ile lbirlikte Cenev. 
reye yollanmıştı. Orada bir otel mü

dürünün yardımile filet, fikirleri öğ-

Çeviren: H. S. G. 
renilmek istenilen diplomatın odasına 
konmuştu. 

Fakat yazık, ki ne ben, ne Maksim, 
filmin içiiıde'ki şeyleri öğrenemedik. 

Bacanağım, filmi, o yüksek memura 
vermiş ve "hoparlör,, makinesinin ne 
suretle işletileceğini öğretip çekilmiŞ
ti. Makine neleri zapt~tmiş, nele.r an
latmıştı ilJilmiyoruz. Yalnız hadiseden 
birkaç gün sonra, Maksim, hariciye ne
zaretinden ''memlekete yaptığı hizmet
ten ötürü,, ;.resmi 'bir teşekkür mektu.. 
bu almıştı. Mektupta, a~ıni zamanda 
bu aletlerden dört tane ı-Jpariş edili
yordu. Fakat bu siparişi, başl<ia.lan ta
kip etmedL Bugün Fransız diplomatla
rı arasında psikoğraflarm kullaruldığr. 

m da ummuyorwn. 
Şurası muhakkak, ki Fransada ne hü.. 

kumet, ne de halk, Hikeyin düşüncele
ri okuyan makinesini ciddi birşey e
hemmiyetilc karşılamadı. İngilterede, 

Almanyada, isviçrede ve İsveçte bu 
alet, faydalı bir makine gibi ka'bul e. 
dildiği halde, Fransa psikoğraflara, a. 
laya liiyık bir tecessüs vasrt:aısı: gözile 
baktı. .(Arkıa8ı ıvanh'.) 

Bir araba şimen· 
difer altında kaldı 
Hayvan öldtl, araba 

parçalandı 
Balıkenir - 10 teşrinievveldelznıirden 
mutat seferini yapa:a sürat katan geh. 
rimize yakı:ı bir mesafede bir araba i
le çaı'pIŞllllştir. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Cumalı oğullarmm yanmda. ça.lışa.n 

lzmirler mahallesinden tek ara.ba.CI 
lfüsnü, Atatürk parkı civarındaki ki
remithane yannda çimento yüklemek 
ma.ksadile tren geçidinden karşı tara
fa geçmek istemiştir. 

Fakat bu sırada tzmirden gelen sil• 
rat katarı, birdenbire önüne çıkarak 
düdük çalmağa başlamıştır. Araba 
hayvam ürktüğünden ileri doğru atıl. 
mış, bu yakn tehlike karştSmda ara
bacı Hüsnü dizginlere hakim olmak is· 
temişse de muvaffak olamamış. hay .. 
van hatta girmiş, şimendifer de ara-ı 
ba ile hayvana çarpmıştır. Hüsnü hay; 
vanı durduramayınca müsademeden 
evvel ölüm korlnısile kendisini bir 
anda yere atm~. bu suretle trenb te. 
kerlekleri altında. feci ibir şekı"tde par
çalanmaktan kurtulmuş ve kolundan 
yaralanmıştır. 

Beygir ve araba trenin altmda 30 
metre kadar sürüklenmiştir. 

Hayvan bu yüzde:ıı ölmüş, araba Cla 
paramparça olm:ııştur. 

Yaralı Hüsnü hasta.neye Jtaldınlmış 
tır. Srhhati iyidir. Şimendiferde bir 
arıza. yoktur. 

BarbnC:la Tifo 
Bartın - Kasabada, tifo olduğmı • 

dan kuvvetle şüphe edilen ilrl vaKa. 
görülmüştür. Hastalardan biri iyileş.: 
miştir, diğeri henüz geçirmemiştir. 

lfükfunet tababeti vaka civanndaD. 
oaşlıyarak tifo aşısı ya.ptmn.aktadır. 

Bir Ceset Bulmıdu 
Gil7.elcehisar köylüleri evvelki gün, 

l:ıkumunda, şişmiş bir er kek cesedi 
görerek Zabıtaya haber vermişlerdir. 

Adliye ve zabıta memurlarile hü
kUmet tabibi, tnkmnuna giderek oese. 
di muayene etmişler, civar köy1ü1erden 
tahkikat yapmIŞiardır. 

Ölü, 40-45 yaşlarında bir erkelt ce
sedidir. Muayene neticesinde suda bo
ğularak öldüğü anlaşılımştrr. Fakat, 
Ü7,crinde parçalanmxş bir cakettcn baş 
ka. hüviyetini tesbite yarayacak şey 
bulmımadığmdan teşhis edilememiştir. 

Ceza evi yapılıyor 
Bartın - Temel toprağı çürük çıK• 

\ tığr için keşif ita vesile temellerinin be• 
ton yapılmasI teklif edilen ceza. evinin 
son keşif raporu Nafıa vekfüetince tas 
dik edilmesi Ü7..crine, binanr.ıı mütca.h. 
hidi Agah Çağlar, iki fen memuru ile 
birlikte Bartma gelmiştir. Öğrendiği
mize göre, temel inşaatına bir iki gün 
içinde başlanacaktır. 

* Sıtma salgını yüzünde:ı; hükOmet 
tababetinde kinin kalmamıştı. Vekalet 
yeniden 3,5 kilo kbin göndermi~ köy
lere dağıtılmaya başlanmıştır. 

( - Kısa haberler .) 
-~~~~~~~~~~~ 

• fsl:ınlrnl tic:ıret ve zahire borsası ida
re meclisine borsa nizamnamesi mucibince 
müb:ı:ra:ıcıl::ırd:m bir kişinin seçilmesi icap 
etmektedir. 

Dllnun için hors:ıd::ı intib:ıp yapılmak ü
zere Jıazırlıklar::ı başlanmıştır. 

• lsl:ıııbul t::ıkas tetkik heyeli dün öğle
den sonra Türkofis direktörliiğlınde Ofis 
müdürü B. Cemal Ziyanın Iınsk:ınlığında 
bir topl:ı.ntı yapılmış, I1ir ll'Jfl:ılık takas 
nıu:ımeleleri tetkik edilmiştir. 

• Bu sabah s::ıat 10 d:ı Ticaret Odası ida
re heycli toplanacaktır. 

• Aııkaradn 1ktıs:ıt Yekfıleli ile lıazı le
nınsl:lrd:ı bulunmak üzere gitıni5 ol::ın kontr 
pHikçıI::ır Jıeyeli lıııgün şehrimize dönecek
tir. 

Oslaidar llııkıı/.: Ilakimlii}inden: 
J\:ıdıküyürıdc II:ıle sineması civnrında 

Kadife sok:ık 12 ~o. d:ı s:ıkin N::ımiye ve
kili avıık:ıt Ah mel H:ıir lar:ıfından Van ikö
yiiııılc sabı1.:: mebus l\lcındulıun 72 No. lu 
evinde sakiı1 Ekrem Ram:ız::ırı oğlu aleyhi· 
ne actı~ı nl:ıc:ık darnsından dolayı l\I. a
leyh Ekrcme tebliğ edilmek üzere gönderi
len dava islidası sureti ikametsahı meçhul 
oldıığund:ın bilfı lchliğ iudc edilmiş ve 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve bu bap
taki <la,·a istidası ile 8-12-938 perşembe 
saat 14 de mnhkemeye dnveli mutazammın 
d:n-eliyc vnrnkası mıı.hkeme divanhanesine 
tnlik edilmiş oldu~undnn 20 gün znrfıncl:ı 
cevap '·rnnck '°c yevmi muayycnde mnh
kemeye gelmek üzere_kC.Y.ÜY~Uliin olunur. 

l(2702al 



Macar - Çek görüşmesi 
inkıtaa uğradı 

Ba5vel<il Parti ümumr 
merkezinde 

.A.nJmra. 13 (Telefoail&) - Batwki1 
saat an a.ltıda Ciimhuriyet Halk Par
tisi mnu.mt merkezini ziyuet ederek 
Uç saat kadar kalmıştır. Partide Ş. 
Kaya ve Geııyönkurul .!yelerilf'! uzun 
müddet görilştnü.,tür. 

(Ust tarafı 1 inci de) 1 
me=ıdifer köprüsünde vukus.getirdikle
ri bir infilak ile bu köprüyü hasa uğ
ratmışlar, mUteakıben Müv.evo-Bor 
za.va istasyonunu tahrip etmişler, bir 
Çeko!lovak memurunu öldürmüşler ve 
bir kadm yolcuyu yaralamışlardır. Ay. 
n1 umanda diğer bir takım tethişçiler 
de telefon hattını ve demiryolunu tah
rip etmek niyetıle hududu tecavilz et
miflerdir. PIUJ&l'te8i • salı gecesi, tet
bişçileri!ı miktan artınıştır. Fakat 
jandarma ve askerler. bunları Muka. 
eevo clvarmda dagrtmışlardır. Tethiş
çilerfn ekserisi ölmU.ş ve yaralanm13 • 
tır. 

Brehovo ve SeviljUn mmtakalarmda 
l>rft idare, on te3l'in.1evvelde il!n edfl -
ini§ ve hudut armsıkı kapatılmıştır. ör 
rt idare dUn Mukasnvoya teşmil edil. 
ınfştir. Evvelki gU.:ı ve dün bir çok tet
hieçller tevkif edilml§tlr. Btclarm 
hepsi de Macardır. Öğle vakti Bre.hovo 
mmtakB.!lnda RUten jandarması zabit
lerinden bfrl tethişçiler tarafından öl
dilrlilmU§ttlr, Bir çok tethi~i tevkife. 
dllm1'ttr. 

Varı7000da teth~çı1er mohkılm 
edildi 

V&l'IOft, 13 (A.A.) - Bir tethişçi 
teoekkültın yinn1 d5rt azası Lvov mah 
kemeal tarafmda.:ı Uç buçuk BeDe ile 
on iki eene anamda muhtelit hapis 
ceza.larma mahknm edilmiglerdir. 

Varşova, 13 (A.A.) - Yarı resmt 
Gaz.et& Polaka, "Pownya, Macarlsta -
nm mOtaıibatma mll.zaheret etmekte
dir.,, demekte ve bu mUtalebatm ta
hakkuk sahaama i.Sallnlıı Kasis • Uz. 
hOl'od • .Monkasevo'da demiryolu bo
yundaki arazinin Macaristana iadesine 
müncer olmaaı llzmı gelmekte olduğu
na f§&l'et eylemektedir. . .. " 
UkNmya ~ın "4fruiylfı 

V&rlOft, ıs (.A..A..) - Lvovda fkhı. 
di vakti Ukranya nasyonalistler! muaz 
zam bir takım nUmayf§Ier yapmıelar
:lı:r. Halk. bu eelırhı caddelerinden ge
çerek muhtariyeti hafz Karpatlar altı 
Ruayaamm lhdam:n aIJaelamq ve btl· 
tün Ukranyalılarm müstakil bir dev. 
let haliııde bir araya r-tmelerfnJ iste
miştir. Nasyonalist talebe, mukabil 
bir nUmay(f yap~11 ve zabrta karga
tıalıklar vukuuna mAnf olmak için mu 
dahalede bt.lu..muf;tur. B:ızı tevkifat 
icra edilm;~ır. U'<ranya nasyonal - de. 
mokrat fırkdsmm icra komitesi, Po
lonya Başvekiline bir muhtira gönder
tnefe karaı- verr1i,ı~!'. Bu muhtıra Po. 
tonyadald t kranya He Macaristanm 
ırıUeterek bi · hududa sahip olmatan 
tleyhbdeki propagancıay3 bir nihayet 
ft?rilmeal talt>bint mut:ızammm olacak
br. Bu muhtıranın bir Lilıduun Beke 
~nderll~. 

V~ TMnZı ~Zer 

Vareova, 13 (A.A.) - Pat ajansma 
gWe, LvovdakJ Rum katolik rahipler 
mektebi talebesi taraf mdan Polo:ıya
Çekoelovakya lhtilllı mUnasebetile ka 
bul edilmJo olan Polonya aleyhtan hat
tı hareket dolayıaUe bu gün bu mü. 
eseeaenin önünde kanlı bir arbede vu
kuagelmiştir. Bir kiti ölmilf, bir çok 
kifi yaralanmqtır. 

Prag, 13 (A·A.) - İlk muhtar Rü
te:ı hilkfuneti erkAnı, husust bir tay. 
yare ile Pragdan Uzhoroda gelmişler. 
dir. Nazırlar, keai! bir halk ldltlesf ta
rafından kar§ılanmıelar ve millt marş 
Çalınmak auretıle sellmJanmışlardn-. 
Nazırlar. Uzhorodun bUyük meydanı
na. gitmişlerdir. Orada nazırlardan 
Brodi ile Revay ve müsteşarlardan Vo 
lose:ı ile BUesk birer nutuk aC5ylemfş
lerdir. 

M'acariatana arazi verilmesini protes 
to için Prag hUknmetine ve Kormono 
konferansmda bulunmakta olan n8.ZII' 
Baalruıkiye bir çok telgraflard gö:ıde. 
"ilm; .... ı • 19ur. 

Prag, 13 (A.A.) - Hariciye neza
:-etl matbuat dairesi şefi Jan Hajek, 
tz!edilmf§tir. 

fJrff ltlısre a6n edikli 

Prag, 13 (A.A.) - Gazetelere n~ -

Mukacevo nuntakasmda örft ld:!.re i
lan edilmi§tir. Bu tedbir, atideki cU. 
rümlere taalluk etmektedir: 

Fesat ikaı, tasmim ve tasavvurlar
la. yapılan cinayetler, si.Wıbedest ola
rak yapılan sirkatler, denıiryollarmm, 
telgraf ve telefon hatlarmm tahribi, 
diğer taraftan Karpatlar altı Rusya
amın vali mua vinini:ı bir e'llirnamesi 
Berehovo Sovljus, Şilst, Tacovo nahi. 
yelerinde her nevi silaJılarm 24 saat 
za.rfmda teslim edilmesini emretmek
tedir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Çekoslovakya 
hariciye nazırı Şevalkovski, saat 6,30 
da buraya gelmiı;: ve Çekoslovak se -
f areti erkA.:ıı ile Alman hUkfunetl teş
rif at mUdUrUnUn mümessilleri tarafın 
dan karşılanmı§trr. Çekoslovak bari . 
ciye nazırı. hemen sabahleyin Fon 
Ribbcntrop ile ilk bir görüşme yapa
caktır. 

lyi maJQmat almakta olan mahafil, 
yapılacak müzakerelerin mevzuu:ıu SU 
detlerle meskün arazinin Alınanyaya 
terkinden mütevellit bütün meseleler
le bu suretle iki devlet arasında vil
cude gelml§ yeni vaziyetin teşkil ede. 
ceği:ıi beyan etmektedirler. 

RU>bentrop Çek Hariciye nazın ile 
görfl§tQ, 

Berlin, 13 (A.A.) - Resmt mahfil· 
Ir, Von Ribbentrop ve Şivalkovski 
arasında vukuagelen görüşme hakkm
da tam bir ketumiyet muhafaza etmek 
tedir. Dl plomntik mahfiller ise Şiva -
lovsktnfn Berlini ziyaretinin bir Çe. 
koslovak hariciye nazırmm Berlini ilk 
ziyareti olduğunu tebarüz ettirmekte
dir. 

Bertin, 13 (A.A.) - Çekoslovakya 
hariciye naztrı Şivalkovski. bu akşam 
Hitıere mUJAki olmak Urere Berthes -
gadene gidecektir • 

Bnkreş, 13 (A.A.) - Macarlarla Çe 
kmlovaklar arumdakl .e..·an1ere 
saat dokuzda tekrar başla.nmI§br. Çe. 
koslovak deleguyonu, Macarlara mu
kabU tekllflertnl tevdi etmiştir. Saat 
onda Dr. TlBO, dahili siyasete mtlteal
lik eabaptan dolayı Bratislavaya dön. 
mek mecburiyetinde kalmıştır. Saat 
10,30 da mUkllemeler tatil edilmiştir. 
Macar delegasyonu, Çekoslovaklarm 
mukabil tekliflerini tetkik edecek ve 
iki delegasyon akşam 18 de toplana -
caktır. 

Budapeşte. 13 (A.A.) - Çok iyi 
membalardan öğrenildiğine göre, Ko
marno Macar • Çekoslovak tıXrüşme -
teri, orta Avrupa saatile 19,50 de, in
kıtaa uğramr~ ve Macar heyeti Buda
peşteye dlSnmU.ştilr. 

Daha teyit edilmiyen fakat politik 
mahfillerde musırranc bir surette dö. 
nen rivayetlere göre, Macaristan, Mü
nlh anlaşmasını imzalamış olan dört 
devlete mUracaat edecektir. 

Berlln, 13 (A.A.) - Südet meaele
llfnJ halle memur enternasyonal ko. 
misyon bugUn öğleden sonra bir top -
Jantı yapmıştır. Neşredilen teb'iğe gö
re komisyon glmdiye kadar Almanya 
ya devrcdUe:ı Sildet arazisi i<;in pfo. 
bfsite ihtiyaç olmadığına ve katt hu
dudun, komieyonun bazr tadilleri ile, 
1 teşri nfevvelde tesbit edilen hatta gö 
re tahdit edilmesi ı~ geldiğine ka
rar vennt~ir. 

Alman-çek hUkilmetleri hududun 
bu ıruretle tahdidi mesaisine derhal 
~lamıık tızcre anlaı;ımrştır. 

: 1 .9 3 8 •• 

ı Resimli Hafta ı 
• Herkesin t 
ı Mecmuasıdır ; 
t 6 kuruıla 36 sayfa kıymetli yazılar, t 
f tanınmıı imzalar, kendi llıenUııize t 
t 1000 kelime ile ltalyanca dersleri, ka • 

iş Bankasında yeni 
müdür muavinleri 

Ankara, 13 (Telefonla) -Türk.17e 
tş Bankasında ikl umum müdür mu-
avinliği ihdas editmit, muavinlik-
lere şubeler mudnrn Fazıl Oztş lle 
muhasebe mUdUrU Muvaffak lşmen 
tayin edtımlşterdlr. 

Erzurumda doğum evi 
Ankara, 13 (Telefonla) - Erzu

rumda elli bin llra aarfiyle bUytık bir 
doğumevi inşasına başlanmıştır. Do
ğumevl her tnrıu modern tesisatı ha
vi olacaktır. 

PARTİNİN AFlŞLER.t 
Ankara, 13 (Telefonla) - Parti cüm 

huriyet bayramında yurdun her tara
f mda umumi yerlere asılacak iki gll.. 
zel afiş hazırlamıştll'. 

Ç<X:UKLARDA DENİZ SEVGİSİ 
Ankara, 13 (Telefonla) -Parti, ço

cuklan:ı deniz sevgisini arttırmak mak 
sadile güven anıtı meydanındaki lı&

vuu. iki gilzel ldlçUk kotra koydur • 
mu§tur. Kotralar alika uyandınml • 
tır. Şehrin diğer umumt yerlerindeki 
havuzlara da koydunılaca.ktJ:r. 

SAQLIK PROPAGANDASI 
AFİŞLERİ 

Ankara, 13 (Telefonla) - Sıhhat 
V ekAletı sağlık propagandası için ye. 
niden hazırladığı afişleri vilayetlere 
gö:ıdermiştir. Bu afi§lerin mühim bir 
kısım köylere gönderilecektir. 

ORMAN NfZAMN.AMESt 
Ankara. 13 (Telefonla) - Orman 

umum mU.dilrlilğü memurlarının göre
oekleri l§lere dair nizamname Vekiller 
heyetince tasdik edilerek meriyete gir
ıru,tir. 

Filistinde suikast 
(Vst tarafı 1 ind de) 

ortumda mdtlrillmil§lerdlr. Şehirde 

gruptan IO:ın. BOkağa çıkmak yasağı 
ve ıeıklan a&ıdUrmek mecburiyeti i. 
ıan edilmiştir. 

Muhtelif yerlerde ilç Arap &dilrlll· 
mtlşttlr. 

Kudils, 13 (A.A.) - Kudüs ile Heb
ron anamda bir asker! mü.fre7.e ile isi· 
ler arasında vukuagelen müsademeler
de UçU Asi telef olmll3 ve iki İngiliz 
polisi yaralanmıştır. 

Vaşington, 13 (A.A.) - Yahudi U. 
derlerinden mürekkep ola.:ı Amerikan 
delegasyonu, bugün İngiliz sefirine bir 
muhtna vererek Filistin Yahudi mu -
haccretinin devam etmesi talebinde bu 
lunmuştur. 

Londra. 13 (A.A.) - Vazifesi bqı
na gitmek U7.ere dtb akşam Londra • 
dan ayrılmış olan İngilterenin Filistin 
All komi!erf Sir Mak Mihael, bu sabah 
lskenderiyeye miltevecclhen havala:t. 
mıe olup, tayyaresi oradan FJlstfııe 
gidecektir. 

Bir milli birlik 
il • 

numunesı 
(Ust tarafı ı inci de) 

yürüyerek göriip geçirilen o tecrübe
lerin mahsulüdür. 

Geçıniıteki bu tec:rübclm görmemiı 
olanlara gelince: Onlar da gözlerini 
etrafa çevirsinler, memlekot hudutları 
dı§lllda cereyan eden hidiselere bak
sınlar. Meseli iki yıldanbcri ıu nvallı 
ispanyada olup bitenlere, ondan sonra 
bir iki hafta evvel Çekoalovakya deni. 
len memleketin bqına gelenlere dikkat 
etsinler. Bu meml~etlerin ba§lanna 
gelen felaketlerin hep milli birlikten 
mahrumiyet neticesi olduğu anlaııhn
ca belediye intihabatmm bizde gös
tercliği ıükQn ft birlik manzarasının 

kıymeti daha iyi takdir edilir. 
Atatürk yalnız memleketi ve milleti 

kurtarmakla kalmadı. İstikbalde onun 
t dınlara yün itleri ve maa örtüleri t 
ı ö~kleri t 
t 4 üncü ~ayısıuı ahnı7, 5 inci •• maruz kalabileceği tehlikelere göre 

• 
sayısmı ıabırıı:zhkla • kurtulu§ yolunun da milli birlikte ol

duğunu gösterdi. lıte belediye intiha. t bekliyeceksiniz t batının neticesi Türk milletinin bu 

• 7 inci sayısı • kurtulU§ yolu Uzcrinde t crcddiltsil% 

tt 52 Sayfa 5 Kuruş t 01aı:ak yürüdüğünü .ı:;ös eren bir htdi. 

!8.l'Ul Karpat1&r altı Rusyumda klln 
~I ıedır. ı 

_.... ... ••••~•~ AID~ ·----· 

Cenubi Çine çıkarılan 
Japonlar ilerliyor 

lngiltere - Amerika - Fransa 
yakında görüşmelere başhyacaklar 

Nanşang, 13 (A.A.) - Gecen tet
rJnlevvel ayının dördünde buraya ge
tirilmiş olan Tanak& ve Nomoto a
dındaki ikl Japon esiri merkezi çın. 
deki .Tapon ordusu saflarında malar-
7& ve koleranm hUkOm 110rmekte ol
duklarını 110ylemı,ıerdlr. 

Tokyo, 13 (A.A..) - llarbi7e ne
zareti, Çtntn cenubuna çıkarılmış o
lan .Tapon kuvvetlerinin dUn ofle
den sonra za71ata utramak11ızın 

memleket dahilinde kUometrelerce 
Uerlemlş olduklarım bildirmektedir. 
Bombardıman deniz tayyareleri, iki 
bin Çin aakerinl imha etmişlerdir. 

Hongkong, 13 (A..A.) - Buradaki 
polis ihtiyat kuvvetleri seferber edil· 
mi§tir. Çinlilerle Japonlar uumda 
Blaa Bay'ın gerisinde bir muharebe 
vukuagelmlştlr. Çlal11er, bu mmta
kaya ve bllhaua Japonlarm lıtlhdaf 
etmekte olduklan noktalardan bi
ri olan Oecheu'7a takT17e kıtaatı gön 
dermektedirler. 

Vafhıcton, 11 (A.A.) - Amertk ... 
nm Tokyo sefiri, Amerika harlcl19 
nezaretine bir nota tevdi ederek Kan 
tona ka!'fl bir taarruz icran mataa
dlyle cenubi Çine Japon ukerlert lh
raçedllmlt olduğunu blldlrmlttlr. 

Amerikan diplom.aal mahafUJ, b11 
mıntakadakt tnııus menaftinln A
merikan menafiJnden cok daha mu
hlm ve daha siT&de tehltke7e marus 
bulundufun11 be7an etmektedirler. 
Su halde dlplomaUk hareketten bat
ka blr Jıareket lcruma karar veril .. 
mest lngUis htlktmeUne alt btr it
tir. 

B. Htıl'On Amerlkanm menatUld 
m!ldafaa edecellnl birçok defalar b6e 
7an etmtıı Ye ıtmdl7e kadar Japon
larm uker! metaılbl k&J'fıstnda A· 
ıııerik&n bayrat1111 lndtrmekten lmU.. 
na etmiş olduğu hattrlatılmaktadrr~ 

A.7Dl mahaftl, Amerika. tn.gtlten 
ve Jl'ransannı a7Jl) Japon tehdldl k&I'! 
t11U1da bulunmakta olduklarını Tt 
7apılacak şeyin mllşterek veya mtıv• 
z1 blr hareket olduğunu Uerl •tıl'o 

mektedlrler. Gene bu maham. A~ 
rupaclakf Y&llTetla mtlmklıl oldo'9 
kadar 7akın bir saman.da 18tlkru 
keabetmealnl temenni etmektedlr -
ıer. TA tt Praua n tngtltere lal~ 
metleri Ust.k eark meeel..t ne lftl. 
gal edebilsinler. Baricl79 nua~ 

Japon notasmm tetti1dni Dı:mal eder 
etmez Uç devletin cllplomut mtlm-. 
elllert aruıncla mtıpveretere batl•
nacaktır. 

Ressamların Partiye 
teşekkürleri 

Şevket ~ag, Birlik namına Genel 
Sekreterliğe bir telgraf çekti 

Ankara, 13 (A.A.) - c. H. Parti
ai, l'e9Bam1anmmn yurdun her~ -
aini görerek tanıyarak C9el' TenDele
rini temin, hem de bu suretle 'kendile
rindeki milll sanat ruhunun daha ~ 
allat olarak inkipfmı milm1cUn lıal

mak maksadile kendilerini memleketi
çinde dolattınp çalııtınnayı lcararlq • 
tmn..'1tL 

Bu acne için ayrılan değerli re~ 
lanmızdan: Zeki Kocamemi, Ali Çe • 
lebi, Mahmut Cuda, l!eytıa.man Dura, 
Sa.im Sani Yetik, Cemal Tdlu, Bedri 
Ayukoğlu, Hamit Gere!, Hikmet Onat, 
Trabzon, Rize, Erzurum. Malatya, 
Konya. Gubntep, Antalya, lzmir, Bur. 
u. Edime, Yillyetlerinde tetkiklerini 
ve çalıpnalamu bitirip dönmüiler • 
dir. 

Şimdi, CSnllmüzdeld mayıs aymda 
Ankara.da bu maksatla açılacak olan 
sergi için c:aerlerini ikmal ile mqgul
dürler. Bu seyahatlar her sene daha 

Almanyada 
Yahudi bankası 

genifletilerek tdınr ediJecm ~ ,.,. 
dun her tarafma tıetmi1 ol•macwktır. • 

C. H. Partiainiıı bu iAbetli " .,_ 
ni zamanda himayckir ~ 
mmmUD kalasa Tllrk r=-=-lan birU.. 
ğinbı tıoplantımnda C. H. Partisine te
fekkür etmeği karar altma alaqlllr 
Ve fU mdltuba ~: 

C. H. Partisi Gaıel Sekreterlilf yOlr
aek mabnuna; 

Ressaıııiarmııa Anadolu tehirlerin • 
de bir ay mUddetle resim yaptırmak 
auretile Tilrk •nat -.e Mnat'ldrla.nıu 
tepik Ye himaye nmnmda gl5Perdlli· 
niz büyük alibdan dolayı birfiğimlt 

resim §Ubes.i remamJan hieeelerine 
dllten tCfekkijr ~ mümettarbimı ar
setmep, tıopJantıJarmda brar altına 

aldılar. Birlik rellllDlarmm ba tOknın 
kararlaruu arseder l&Jldanmm b . 
bulUn\l rica ederim. 

Gü%el Sanatlar BlrUğl r-.1m pbe.. 
•i batbnı Konya mebusu 

Şe.tret Dal 

buluomıyacak M kt 
Berlln, 13 (A.A.) - ROdolf Lan- e ep 

ser tarafından bankalar ve sigorta-
lar idareleri asamblesine gönderil
miş olan bir tebllğe gOre, Alman ban
kalarında müstahdem hiç bir Yahudi 
yoktur. Tebliğe bUtUn Yahudilerin 
kambiyo piyasalarından çıkarılmış 

oldukları na.ve edilmektedir. Ya
hudllere alt olan Yahudi bankalara 
işlerini tasfiye etmeleri veyahut ban-

Kitaplarınızı 

VAKiT 
kayı lrl bir müesseseye devretmele- _ 

rl ihtar edilmiştir. VUR O UN 1 dan 

Arnavutluk sefiri 
ltimatna meslol verdi 

Ankara, 13 (A.A.) - Arnavutlu. 
tun ycnl Ankara elçisi Asaf Caculı, 
bugün Cumhurbaşkanı AtatUrke itl
mabıameılnl takdim etmletır. 

Tedarik ediniz 



RADYO 
U - T. eTTel - 938 - CUMA HAFiF MUSlıtl: 

8. Hihersum 1 : Halk orlı:e~etrası. 
8.30 lstokholm: Film mu si• isi. 
t.10 Viyana: Klhilt operet musikisi. 

AKŞAll NEŞRiYAT/: 

10. Turino gr: Operet. 
SllJlt 18,30 Dans musikisi (Plü). l9 

Konferans: Selim Sırn Tan:an. 19,30 Ke-
man konseri: Orhan Borar, piyano refa. ) 
katiylr~ l9,56 Borsa haberleri. 20 Saat DANS MUS1K1Sl: 
ayarı. Cedln Rıza ve arkadaş!:ırı t:ı"!hn- 7.40 llilvcrsum 2; 10.15 Condra (N.): 
dan TOrk mıısiklsi ve hıılk şarkıları. -0,40 11.30 Nopoli; 11.45 Roma; 12.10 Budapeş
Ajans h:ıbcrJeri. 20,47 Orner Rıza Doitrul te; 12.15 Turino; 12.25 Londra .(R.): 1.5 
tarafından arııpça söylev. 21 Sa:ıt ayarı: Londra (N.). 
Orkeslrıı: 1 - Verdi: Travyata. 2 - Va!- ---------. -----------

t f l · Valse 3 - Blon: Zuiı der Guomen. Cilli ~ ~ 
2~~3~ Necme~tin Rıza ve arkadaşları tara-ı~~=,. 
rından Türk munsikisl. 22,10 Havı rııpo. •- -"!' ~ 

22 13 D rüttaollm musiki heyeti: Fahri 1 
~pu; ve a:kadaşlıın tarafından. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Sa
at ayarı, tstikllıl marşı, son. 

. Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

OPERA VE SENFONiK KO!\SERLER : 
8.15 Ştutgrat: "Aydo". 
9.10 Berlin: Occthoven progr:ımı. 

10.40 Budopeşte: Vagner, Liszt. 
11.45 L<>ndra (r\.): Alberl Co:ıle~. 
1 (Gece y. sonra) R~d!o. Parıs, Sıras

burg: Fransız. musılı:ısı. 

ODA MUS1KlS1 : 1 j 
6. Varşova: Kuıırtet rıfinraıür Jr · 

1 7. Brüksel 1: Vi:,·olonsel kuartetler • 
9.10 Berlin: Piyano konseri. . .. 

1 musıkısı. 10.50 Deromünstcr: Humme . 
11.13 lstokholm: Romantik musıkl: 
11.40 Hllversum l: Operet düelloları. 

PİYES VE KONFEHANSLAR: 
9.10 Kalundborg: Pırandcllo'dan. be .,, 
910 Frankfurt· "LelpzilJ muhııre 51 

' 
• • k'i kadın 0.31) Radio Parbı: "Maeternls n 

kahramanları". 
10.20 Sotlens: "Retour" (KarJinl). 
11.30 Eyfel: llir perdelik piyeııler. 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
(Ankara - 15 Kanıdeniı.e), (Sus - 16 

Mfidanynya), (Trak - 8.15 Bandırmaya), 
(Saadet - 19 Kanıbigaya), (Etrüsk - 10 
Mersiner kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

<UAur - 16.15 tzmilten), <Sm - tı.S5 
Muclanyadnn), (Bursa - 6.30 Dandınna
dan), ('frak - 22.15 Bandırmad:ın), (Bar
tın - 8 Karabıgadan) gelecektir. 

BugUnkU hava 
Yurtta hava; Karadeniıln sarp kıyıları 

ile Tr~ys, Kocaeli ve E~enln şimal kısım
lorınıla bulutlu, diğer bölgelcrcle umumi
yetle açık geçmiş, rüzgôrlar doğu ve cenup 
doğusu ve Orta Anndoluda durgun, Trak
ya ve Ese bölgelerinde şimalden orta kuv
Tclle, diğer bölgelerde mütevazin olar:ık 
açık eccmlşUr. 

Dün lstanbulda hava bulutlu geçmiş, rfiz.
glr şfmnll şarkfden saniyede 7-9 metre 
hızla esmiştir. Saat 14. de hava tazyiki 765.l 
mlllmelre idi. Slihunet en yüksek güneşte 
53.8 sölgede 22.2 ve en dilşfılı: 13.5 santi
srat knydediJmişUr. 

9 1 ıct J!iUlilrlüğiln<len: 
ım::1 :_ ;.6 çektlleoe ~anliyö kısmı \ti tarifesi 15-10-1938 tarihinden 

...,,_ _ . et -evldine gırecektir. •woaren meny ... 
, Cep t ·r 1 • gi~lerde satılmaktadır. 
• Fazla~~~~ :lçbt istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (7408) 

• • 

.& -k sta 11uııda yapılacak demir çab i.nonab kapalı zarf usulile ek-
~ ara i syo 

l!lfl~eye konmuşt~~ bedeli 6374,70 llrodır. 
2 

- Bu iı;ıin keıa artname vesair ev rakı D. D. yolları:ım 'Ankara ve Sirkeci 
- İstekliler ş ınukabilinde alabilirler. 

~elerinde? 32 k~~0-938 tarihinde cumartesi gUnü saat 12 de Anka.ra
da - Eksııtme 2 ·resinde merkez birinci kamlsyonund:ı yapılacaktır. 

O. D. yolları yol da~ cbilmek iı;in lsteklileri:ı teklif mcktublle birlikte a-
4 - Eksiltın~ye gı.r \'esaiki ayni gün saat ı ı 'c kadar komisyon reisli· 

Bağıda yazılı tcmınnt \e A d iin . . hırı hızım ır. 
c tevdı etmış olmn hkiimIDa uygun 479 lirnhk muvakkat tcmlnnt. 
A 2 lt kanun a • - 490 sayı . ettiği ve sikalar. 
B - Bu kanunu:ı tay:~. demir inşaatı nerelerde yaptığına dnir bcyann:ı-
C - lstcklilorin bu gı 1 

7235, --
l'le vermesi tazımdır. C41 65l ( ----------bedeli 320 kurue olan 1600 adet kayı:ı ağaç 27-

Beherinin muha.~.ın~n at 15,45 te kapalı zarf usulU ile Ankarada idare bi· 
l0-1938 per§cmbe gu:ıu sı:ı 
nasında satın alınacaktır. . 384 liralık muvakkat temln:ıt ile kanunun tayin 

Bu işe girmek istiyenle~n. y:ıi gUn saat 14,45 e kadar komisyon reisliği
ettığı vesikaları ve teklifler nı a 

be vermeleri Jlztmdır. k .Ankarada malı.eme dairesinden, Haydarpa§a-
Şartnameler parasız ot~a tıınir ve Eskf&ehir mağazalanndan dağrtıla

da tescııum ve sevk ~f)iğin en. 
Ca.ktrr. (7321) 

0 
rra olan 16000 ad,et 25 x 25 ebadında çimento 

Muhammen bedeli 14.4 1'o-ı938 cuma gü:ıü saat 10.30 da Haydarpaşa• 
la.ro (tretuvarlar içb) 21-: n tarafından açık eksiltme ıle satın alınacak· 
da gnr binası içindeki komısyo 
trr. . ıos liralık muvakkat teminat ve kanunun 

Bu i~e girmek iJb~c~J:;ıneksiltme gün!i saatine kadar kcınisyona müra
tayin ettiği vesaikle bırlı e 
caatıarı lazımdır. r komfsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Bu işe ait şartnamele (7164) 

1 Merkez satın alma 
M. M. V. Den z. . d kapalı zarfla 

24-10-938 tnrıhın e 
1 t .. ünün alınmasından 
en imla ccnerey or 

komisyon undaı;ı.: 
münakıısnsı:ıın icra edileceği ilan edi
şimdilik sarfınazar edilmi5tir. 

(4297) (7458) 

Orman koruma genel 9'omutanhğından: 
. b ndaki orman koruma genel komutanlık talimgahı için 1620()1 • 

k
. Zeytını urn~OO kilo nohut, 5400 kilo mercimek açık eksiltme ile satın alı· 
ılo fasu yn · · 8 rte · ·· U t 10 d G 1 tad T 

akt 
lhalesi 15 tcşrinıevvel 93 cuma sı gun saa a a a a op· 

nac ır. b b' d k' k · t çular caddesinde 176 No. da orman koruma am arı ınasın a ı omısyon a-
rafından yapılacaktır. 

2 _Her Uç cinsin muhammen bedelleri yektınu 3942 liradır. Muvakkat 
teminat yckftnu 295 lira 65 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin mu\'akkat teminat makbuzlarile beraber belli gün ve sa.at· 

tc komisyona mliracaatları ua.n olunur. (6998). 

''1. - KURUN .. '14 TEŞRiNiEVVEi: 1938 

14-ıo-933 cuma -;k-Ti~;;;i;!ijiiiiiJinniifjii;~iif-tiii!.iiiE~~~iİR -ı:ımı saat 20,30 dn m 
'ı'A'NLlŞLIKLAR 

KOMEDYASI 
3 perde komedi 

\'az.an: V. Scksplr 
l'ürkçe.si: Avni Givda 

I - ldarcmiziıı Çankırı, Tuzlasında. §Q.rtname ve projeleri mucibince yap. 
tnılncak 3 memur evt:nn inşaatı knpah znr 'USUUle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuru§ ve muvnklmt teminatı 961.33 
Iiradzr. 

TURAN TİYATROSU 
!inik san'tıtklln Na~it 

Okuyucu SEMİHA 
\tlŞEL VARYETESİ 
Theguidos Akrobat 

m - Ekmltme 31-10-938 t.arlhine rastlıya.n ~esi günU snat 15 do 
Kaba.taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Almı Komisyonunda yapıla
caktır. 

numarası •• 
PAÇAVRACI 

Komedi 3 perde 
DANS. sor.o, DÜET .. 

iV - Şartnam~ler 64: kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mUdilrlü· 
ğil levazmı ve mühayaat ~besile Ankara başmUdilrlilğil:ıden ve mahalli inhi
sarlar idaresinden alınabilir. 

Alemdar sineması 
iki film 

Çannyaveri 
Brodvay melodi 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istlyenlerin bir mukavele ile ya.ptıkltın iş 
bedelinin 10.000 li..-adan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mu· 
hendis olmadıktan takdirde fcruıt ehliyet ve iktidarlan i:ışs.a.t şubem1zce ta. 
nmmrş bulunması ve fennt evrak ve vesaikini eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar inhisarlar umum mtldilrlilğil inşaat şubesi:ıe ibraz ederek nyrıca 

• femıt ehliyet vesikam almaları JA.mndır • 

1 - Selimiye Tümen ve Karadeniz 
Boğnzı birlikleri:ıin mart 939 sonuna 
kadar ihtiyaçları olan 15000 kilo kunı 
soğan açık eksiltme suretile satın alı· 
nacaktır. 

2 -Eksiltme 2 ikinciteşrln 938 çar. 
şamba gUnU saat 14 de Selimiye tümen 
askerlik dairesi binasındaki tümen sa
tın alma lrnmisyo:ıunda yapılacaktır· 

3 - 15000 kilo h'1ll11 soğanın tahıni
ni fiyatı 1290 lira olup muvakkat te • 
minııh 96 lirıı 75 kuruştur. 

İsteklilerin eksiltme saatinden f!'I • 

vcl bu teminatı tUmen muhasebe vez. 
nesine yatırmaları lazxmdır. 

4 - Talipleri:ı bu işle meşgul olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri §art
tır. Bu i~e ait şartname ve vasıfname 
her gUn komisyonumuza müracaatla. 
görUlebilir. (7457) 

Karadeniz Er.tali lem Dairesinden: 

ACIK ARTIRMA 1LANI 
Orhnnlnr mnhnlleslnden Kfiçük Mehmet 

oRlu Mehmet karısı Emlnenin Süleyman
lar mahnllcsinden Baba Ahmet oğlu Meh
met\ n müdcn ·er knrı"!ı Zebra zimmetin
de JpolckJc temin cdIJmiş alacağı olan meb
Jdğın trmini fsllfnsı zımnında ipotekli "' 
ve mnhcuz olup satılması mukarrer Süley
manlar m:ıh:ıllcslnde lcı'lln sn# tarafı Ali 
hey sol tarafı Gagul oğlu Ligor haneleri ar
kası Ananiye olllu Yordnn ve önn yol ne 
mahdut bir bap kllrglr hanenin zemin katı 
beton bir odn bir mutfak ve bir s:ımıç ve 
birinci katta iki oda ve bir mutfak ve bir 
sarnıç ve birinci katln iki oda ve lılr mut
fak ,.e lıır hcl:ı ve h'r sofa ,.e bir balkon 
'e lkırıcl kntt:ı kcznlik iki oda 'c bir ca. 
mck:ın oda ve bir hcln ve niıt:ımnm bir bal
kon ve üst katin üç oda ve bir hela ve bir 
sofa ve niıtamam bir b:ılkon ve 3200 llnı 
kıymeti muhnmmeneli bir hnp kllrglr hnne 
açık nrtırmn ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Muhammen kıymetinin yüzde yetmiş lıcşi 

nislıetinde tnlip 7.ulıurundn lG-11-038 t:ı
rihinc tcsadür eden çarşamba g!inn snnt 14 
den tG ya 1.ad:ır ih:ılesi icra cdilecci;I ve 
bu nisbell hulın:ıdığı takdirde en son :ır
tır:ının tnahhfidü b:ıki k:ılmıık üz.ere ilk 
artırmnyı takip eden 15 ı;ün sonnı yani 
1-12-038 tnrBıinc tesadüf eden perşembe 
günü sa:ıt 14 den 1G yn kadar ih:ılei katl
yesi icra kılınacaktır. Müzayede bedeli pe-

şindir. l\[Qznycdeyc iştirak etmek isteyen
lerin muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşi nlsbetindc pey akçesi veya muteber 
bir bnnka mektubu ile müracaat eylemele
ri, ipotek sahibi nlacnklılnr ile diğer alıl
caklılnrın gayri menkul üzerinde h:ıklan 
veya hususlyJc faiz ve m:ısrafa dair olan 
iddialarını cnnkı müsbltelcriylc 20 gfin 
içinde lcrn dnircsine; aksi t:ıkdirde hak
lıırı tapu skillince mııknyyet olmadıkça 
s:ıtış bedelinin pnyl:ışmnsındnn hnric ka
lacnklardır. Şartname 10-10-038 tarihin
den itibaren herkese açıktır. Vergi ve 
belecllyc ten\·ir:ıt ve t:ınzif:ıt ve saire nısu
mu satış bedelinden düşülecektir. Tellı\
liyc ve s:ıir masrafı mü5lcriye nitUr. Dnhn 
f:ızln malumat almak isteyenler !l36/76 
numnrnlı dosya ile K. D. Er('gli f crn daire
sine mürnca:ıı Cl'1emclcri il:ın olunur. 

Z AY t 
Cckelimdekl cc: p cüzdanı ile lçlndcld 

kaznnc, knrne~ı. sıhhnt raporu, asker! vesi
knsı, chlly<>t vc~ikası, mfıhrünı kn~ boldu. 
Yenilerini alncnltım. Kn~·holnnl:ırın hükmü 
yoktur. -- A:ap/,apısmda 4835 nıımuralt 
sandal salıibl Rizeli Ali Rl:a. 

lleyo§lıı Crıincü Noterlioine: 
Halen karı kocn ol:ın biz. aşal':lıdaki imz:ı 

snhiplerl cvllllk devam etli~i müddetçe 
mal birliği usulünü knbul eylcclii':llmizin 1-
IAnını dileriz. 
Beyoğlımdq J/ıiseyinağa malıulluindc 

Toprckenler soka{jında 22 No. da Doktor 
Nlkola Fakaçellf ve karısı Marfetla Kau
vano. 

Meclent kanun ahkl\mınn tc\'fikan neşr 
ve ilı1n etmek üzere Kunın snzeteslnc ı;ön
derlldl. 10 ,IJirincilc~rin 38. 

(2i020) 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile Vinci maddede ytmlı 
inşaat şubemizden alma.cak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 gtlvemne parası 

makbuzu veya banka temi:ıat mektubunu ihtiva edecek olan kapalI zarfların 
eksiltme günU en geç saat 14 de kadar ytikarda adı geçen almı ko!°~onu }>3.3-
knnhğma makbuz mukabilinde verı1mesl lliznndır. (7360)' 

• • • 
I - Şartname ve ntımunesl mucibince satm alma.cak 26 172 m7m lllt ymt

sek nevi 15000 bobin sigara kağıdı kapalı zarf usulı1e eksiltmeye ko:mıuştur. 
n - Muhammen bedeli beher mlllmi sif 2,10 kuruş hesabfle 8347.50 lira 

ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 
m - Eksiltme 28-11-938 tarihine ra.sthynn pnznrtesi gilııft sa.at 15 de 

Ka.batnştn levazım ve mtlbayaat §Ubeslndeki alım komisyonunda yapılacaktir. 
ıv - Şartnameler parasız olarak her gün s&:il geçen şubeden alı:ıabilir. 
v _ MUhürln teklif mektubunu kanunt vesaik ile yüroe 7 ,5 güvenme para.. 

sı makbuzu veya banka temlnn.t mekbbunu ihtiva edecek olan kapalı r.arflarm 
eksiltme gtl.:ıü en geç saat 14,30 a kadar yuknrda. adı geçen komisyon ba§knnlı
ğma makblJz mukabilinde verilmesi 10.znndır. (7480) 

• • • 
I _ tdaremlib Yavşan ve Çam.altı tuzla.lan için memur, amele ve nızumun

da hafif yUk naklinde lrulla.nılmak Umre satm alınacağı ve 27-9-9~8 tari· 
hinde iha.le edileceği illin edilen 2 adet kamyonetb şartnamesinde tadılat yapı· 
ıacağından yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

n-Muhn.mmen bedeli beheri 2400 lira ve muvakkat teminab 360 llradir· 
m - Eksiltme 26--10-938 tarihine ra.stlryan çarşamba gUnü saat 14 de 

Kabataşta. ıevazmı ve mubayaat şubeSindeki alım komisyon~::ıda yaptlncaktır. 
ıv _ Muaddel şartnameler parasız olanık her gUn sözu geçen §Ubcden 

almabili.r. k • ....:Mi v _Eksiltmeye i§ttnıJt ctm · fstiyenlcrhı Jrataloğlarile a.rosen, ~ ve 
dn.hill taksimatını gösterir bir plln ne benzin sarfiyat:oı gösterir f~ tek. 
liflerini ihale gftn.Unden 8 gtın evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulfi.:ıil mutazammm vesika. almaları laznndır, 

vı _ tsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gnven 

l n...;le birlikte -·,,.arda adı geçen komisyona gelmeleri illin olunur. me para ~. J .- (7312) 

• • • 
ı - Şartname ve projesi mucibince Adaoada yaptırılacaıt ~ am~ ve 

ba.smUdilrlilk apartmanı ~nn.tı 19-9-938 tarihinde ihale edılemcdigınden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

n - Keşif bedeli 22.ru. 7 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718 Um 79 

~·Eksiltme 20- 10-938 tarihine rnstlıynn perşembe giln\1 snat 15 de 
J{abata.sta levazım ve mubayaat şubesi!ldeki alını komisyonunda yapılacak' 
tır. 

iV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mildilrlilğtl levazım ve mubayaat şubesile Adam. ve Ankara başmtldUrlUklerin 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye i5tirak etmek istiyenlerin fenn! evrak ve vesaikiol lh~le 
gününden 3 gtin evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü in~at şubcsıne 
ibraz ederek ayrıca. ehliyet vesikası alr:ıması lazımdır. 

VI - Mühilrlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7.5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarıı:ı 
eksiltme gUnU en geç saat 14 de kadar yukarda adı ge~en alım komisyonu baş 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 18.znndır. (7140) 

Istanbul Emniyet Sandığı 
OirektörlüğUnden: 

Emniyet sandığına borçlu ölU Ma:ıi zade Bay HUseyin varislerine nan 
yolile tebliğ: . . y • 

Mnni zade Bay Hüseyin üsküda.rda Mnltepede eski vapur ıskelesı sokagm 
da ('ski 519-10 yeni 7 numaralI müfrez bir bap dükkfı.nın tamamı b~ci de. 
recede ipotek göstererek 11--6-928 tarihinde 1649 hesap numarasile San • edoY• den 
dığımızdan aldığı 375 lira borcu ı- 14-938 tnrihi:ıc kadar ödem ıgın 
faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 926 lira 62 kuru§a ~· 

Bu sebeple s2o2 numaralı kanun mucibince hakkında icra takıb~. başl~: 
mak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunu:ı mukavelennmcde gösterdıgı 
ikametgiilıma gönderilmişse de borçlu Maniznde Bny Hüseyini:ı öldüğü anlaşıl· 
mış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkttr kanunun 4 S inci maddesi vefnt b!lin~e 
tebligatın ilan suretile yapılmasmı amirdir. Borçlu ölü Manizade B~y Huse~ 
mirasçılan işbu ilfın tarihi:ıden itibaren bir buçuk ay içinde Sandıgın_ıır:a. mü· 
racnatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bır ıtıra.z-
lan var ise bildirmeleri lazımdır. 

Mirasçılar ipoteği kurtarmnzlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde 
durdurnıazlarsa ipotekli gayri menkul mezkfir kanuna göre Sandıkça satıla... 
caktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her bl· 
rine ayrı :ıyrı ihbar::ıame tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilful 

olunur. (7440) 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 66 adet me;ıhol kapak ve bileziği açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 
2 - Muh:ımmen bedeli 1980, muvakkat teminat 149 !ira olup, eksiltmesi 

18-10-938 salı günü saat 14 de mUdUrlük binasında satın alma. komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - lstcklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka
::mni vesaikle, o giln saat 14 de kadar mezkfır komisyona müracaatları. 

4 - Resim ve nümunelcri her gUn levazım dairemizde görülebilir. (7076) 
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PUDRA 

Pudra hususunda yeni ve 
cazip bir fikir, en son bir u· 
sul ile yapıln.n bu pudra eim
cliye kadar tanıdığımız pud· 
ralardan daha ince ve daha hafiftir. 
O kadar ince ki, cildde mevcudiyeti 
bile farkedilmez, şayanı hayret bir 
ten temin eder. Gündüz, rüzgar ve 

yağmurun bozamıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir dans 
alonunda bile katiyen terden müte

essir olmaz. İmtiyazlı bir usul daire· 
inde krema köpüğü ile karı§tırıl· 
mış olduğundan bu yeni ToT.akm 
udrası saatlerce sabit kalır ve cil-

~. 1 

I 

1 

• n tabii yağlı ifrazatını masetmesi
[ " mani olur, kurumaktan muhafaza 
r 1 Jerek buruşukluklarm teşekkülünü 

rrıencder. Terkibinde Krema köpüğü r 

Birkaç gün zarfında teninime hu· 
sule getireceği şayanı hayret güzel
liği görünüz. Kadınların onda doku
zu tenlerine uygun olmıyan fena 
renkt.e bir pudra kullanır ve yüzleri 
makyaJ1I ve ağır bir manzara kes· 
beder. Teninize uygun renkteki pud· 
rayı bulmanın yegane ~si, yüzü· 
nüzün bir taraf ma bir renk ve diğer 
tarafına. başka renk pudra tecrübe 
etmektir. Bu suretle en muvafık pud 
rayı intihap etmiş olursunuz. Şayet 
rengin intihabında tereddüt ediyor
sanız müessesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelif renklerde ve 
parasız ola.""ak nümunelikler takdim 
edeceğiz. 

ulunan bu meşhur Tokaıon pudra· 
, oıı tecrübe ediniz. 

......................... ____ , .................................... ...: 
lstanbol Emniyet Sandığı 

DlrektHrlüğUoden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Mani zade Bay Hüseyin varislerine ilan 
yolu ile tebliğ: 

Mani zade Bay Hüse~ Maltepe eski vapur iskelesi caddesinde eski 
519-10 yeni 343-21-23 numaralı ma. a bahçe iki bap dükkanın tamamı 

birinci derecede ipotek göstererek 11-6-928 tarihinde 1643 hesap numara
sile sandığımıman aldığı 287 lira borcu 1-4-938 tarihine kadar ödemedi· 
ği:ıden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 705 lira 59 kuruşa varmış. 
tır. 

Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkmdn. icra takibi başlan -
mak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavcle.,amede gösterdiği 
iknmctglihrna gönderilmiş ise de borçlu Mn.ni zade Bay Hüscyinin öldüğü an
laşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkfır kanunun 45 inci maddesi vefat ha
lbde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Mani zade Bay 
Hüseyin mirasçılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığı
mızn. müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya ka.:ıunen kabule şayan 

bir itirazları var ise bildirmeleri lazım dır. 
Mirasçılar ipoteği kurtarınazlar veyahut başlıyan takibi 11sul dairesinde 

~ ilurdurmazlnrsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satıla _ 
O' caktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip onıı göre hareket edilmek ve her biri

ne ayn ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu· 
cıur. (7439) 

Orman koroma ırenel komutanlığından: 
K 1 - Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanlığı talimgahı için 
~ 18360 kilo bulgur açık eksiltme ile satm alınacaktır. !halesi 15-10-938 cu· 
f: martesi günü saat 11 de Galatada Topçular caddesinde 176 No. da orman ko· 

1 
ruma ambarı binasındaki komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2126 lira 80 kuru§tur. Muvakkat teminatı 159 li
; ft 51 kuruştur. 

3 - Şnrtnnmcsi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - tsteltlilcrin muvakkat teminat makbuzlarilc beraber belli giln ve sa· 

atte~omisyona müracaatları ilan olunur. (6997) / 

İstanbul Komutanlığı 
Sntınalma Komi&yonu ilanl:lr? 

Fen tatbikat okulunun Maçkada iş
gal ettiği bi:ıanm bir taraf mdaki nok
san demir parmaklıklar tamir cttirilc. 
ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 31 
birinciteşrin 938 pazartesi saat 10 da 
yapılacak, muhammen keşüte bedeli 
511 lira 80 kuruştur. İlk tem.inat 41 
liradır. Şartnamesi ait olduğu in.saat 
§Ubcsinden görülebilir. 

lsteklilerinin ilk teınbat makbuz ve 
ya mcktuplnrile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü mnddelerinde yazılı vesika.
larile ihaleden 8 gün evveline kadar 
fen müdürlüklerinden alaca.klan ve
sikalarile beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satın alına ko
misyonuna. gelıncleri. (7475), ... . . 

Çatalca müstahkem mevki Jiomu .. 
tanlığı jçin 2841 kilo bakır hat teli 
18 kilo tavlanm111 tel, 34: kilo parötö. 
ner teli ve on adet ra;brt borusu satm 
almncağmdan açık eksiltme :He ihalesi 
31 birincitc§I'in 938 pazartesi günü 
saat 11 de yapılaca.kUr. muhammen fi
yatı 2592 lira 39 kuruştur. tık te. 
minat 195 liradır. Şa.rtDıamesi ihale gü 
nünden maada her gün komisyonda. gö
rülebilir. 

Isteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile 2490 saY.Jlı kanunun 
2 ve 3 üncü mnddelerinde yazılı vcsi
kalarile beraber belli gün vo saatte 
Fmdıklıdn. komutanlık eattn alron. ko
misyonuna gelmeleri. (7476). 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki için 26 

çeşit malzeme satın alınacağından pa. 
zarlığı 24: birinciteşrin 938 pazartesi 
~nü saat ll,30 da Fmdıklıd:ı komu
tanlıkta satrnalma komisyonunda yapı 
Jacaktır. 

lstcklilerin belli gün. ve saatte ko
misyona gelmeleri. (7472), 

• • • 
Komuta.nlık nakliye taburu için 28 

çeşit araba malzemesi satın almaca· 
ğmdan pazarlığı 24: birinciteşrin 938 
pazartesi günü saat 11,30 da Fındık. 
lıdıı. komutanlık satın alma komisyo .. 
nunda yapılacaktır .. 

lsteklilerinin belli gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (7473) 

• • • • 

Ihale günü talibi çıkmayan Hay· 
darpaşa hastanesi için 3650 tane tavuk 

ile 1825 tane piliç sabn almacağcıdan 
pazarlıkla ihalesi 24 birincit.eşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutan tavuğun 2390 lira 
75 kuruş, pilicin 647 lira 87 kunıştur. 
Her ikisinjn ilk teminatı 228 liradır. 
Şartnamesi her gü:! komisyonda göıii
lcbilir. 

!stcklilerinin ilk teminat makouz ve 
y:ı mektuplarilc 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larile beraber belli gün ve saatte Fın
dıklıda. komutanlık satın alma komis.. 
yo:ıuna gelmelcrL (7299) 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

3400 lirn muhammen bcd~l ilo Ba
ku-köyündeki erlere ait 34000 kilo ek· 
mek 1-11-938 salı günü saat 14 de 
Salıpazarında askeri fabrikalar yolla.. 
masındaki satın alma komisyonunda 
açık eksiltmeye konulncaktır. 

~EKTA 
PAT 1 

tç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tftrUt DtiQq .. uıaa., 
cerahatlenmi:J fistüllerde, kanayan basur memelerinin t:edavlsiDde 

daima muvaffakıyetle §ifayı temin eder. 

Nafia Vekaletinden: 
... Eksiltmeye konulan iş 

ı - Hanüe .deresinin üst kısmı ile Küçük Xa.raderenin :ıelah ~ keılf 
bedeli· (185.170) lira. (50) kw-uştar • 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihiae rastlryan perşembe g{!nti saat (16): 
dl! Nafıa Vekileti sular mnum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasmda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır .. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi baymdırlııt fş1eri 

genel ~amesi fe:ı:r:ıi 63rlname ve projeler (9) lira (26) kuruş mukabilin• 
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksilbneye girebilmek için isteklilerin (10508) lira (55) k~ 
muvakkat teminat vermesi ve cksiltme:ıin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekfilete m~ 
ca.at ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibra:ı 
ebneleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmryanlar eksiltznıe.. 
ye iştirak edemeZler. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarıcı ikinci maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kn.dar sular umum mUdürlüğünc makbuz mukabilinde vermeleri 

lfızrmdrr. ( 4108) (7100) 

Orm koruma enel komutanlığın a ; 
1 - Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanlığı talimgftlıı içb 

9720 kilo makarna, 1250 kilo şehriye açık eksiltme ile satm almacaktır. ~ 
lesi 15-10-938 cumnrtcsi günü saat 15 de Galatada Topçular caddesin& 
176 No. da orman koruma ambarı binasındaki komisyon tarafmdan yapılacak 
tll'. 

2 - Her iki cinsin muhammen bedelleri yekfmu 2576 lira. 10 kuruştur. )ı{u" 
vakkat teminatı 193 lira 21 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyondan görülebilir. 
4 - lsteklilerin teminat makbuzlarile beraber belli güiı ve- saatte l«miISyo'

na müracaatlan ilan olunur. (6996) 

Uskildar sulh ikinci hukuk bAklmllğlnden: 
938/79 
Üsküdarda. Çamlıcada Kısıklı caddesinde 121 numarada mukim Melımet 

Şadano vasisi bulunan !Kamilin 29-7-937 tarihinde vefat etmiş olması: hasebi~ 
le mahkememizin 12-10-938 tarihli kararilo ayni evde oturan anası Sabiha 
vasi ta.yb edilmiş olduğundan bu hususta itirazı olanlann on gün içinde ~ • 
kemeye müracaatları ilan olunur. (746~) 

Sıhhat ve içtimaı Muavenet VekAletlnden: 
Yurdumuzda. halen münhal bulunan eczane yerleri aşağıda yazılıdır. İşba: 

mahallerde ezcane açmak ruhsatnnmesi müstahak ola.:::ıı cczacilara verileceğin
den taliplerin 1-10-938 tarihinden itibaren muteber olmak üzere on beş 
gtin zarfında bu husustaki dilekçelerin c de 24-1-927 ta.'"ih ve 964 No. lu ceza~ 
cılar ve eczaneler hakkındaki kanu:nın ikinci maddesinde yazılı vesaiki raptet .. 
mck suretile müracaat etmeleri ve işbu müddetin hitamından sonra :vukubu. 
Iacak müracaatla."'ID. kabul cdi!!niy~e&~ilan ol»nur. (7040) · 

Vilayeti Ka.zası 

~kara 'Beypazarı 
'.A~m &moğan 
'.Ağrı (Beya.zd 1ğdır 
Balı kesil: Erdeli 
Bolu Gerede 
Çanakkale Lapseki 
Çankırı Çerke~ 

Rize Merkez 
İstanbul Maltepe 
İstanbul 1 ., Tarabya 
lzmir ~ Kemalpaşa "\Armutlu nahi~1 
lzmir Kuşadası f 
lzmir Ödemiş (Adagide nahiVP!!ri)l 
Isparta :tğridir r/ ---"--=- 1 

Kastamonu İnebolu \ 
Kastamonu Taşköprü 
Konya. \ llgı:ıı 
Kütahya. Tavşanlı 

Malatya '.Adıynman 

Manisa Gördes 
Maraş Elbistaıı 

Mardin ' Merkez 
Tekirdağ Karnbiga nahlyesİ 
Tekirdağ Şark6y • 
Toknt Zile 1 

Trabzon Polathane 

lsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te
minatı ola::ıı 255 lirayı her hangi bir 
mal müdürlüğüne yatırarak alacağı 

makbuzla birlikte 2490 No. lu kanu:ı~ 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikleJ 
birlikte mezkfır gün ve saatte komis-
yonda bulunmalan. Buna müteallik 
şar~ameh~~n~m~o~aıö~~- -~~U~rl~n~~~~~~~~~~~~-ı-~_r_k_~~~~~~~~~-
bilir. (7447) Sahibi: JASIM US, Ncıriyat Müdürii.Refik ~ &ç 


