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Olsun Dahiliye Vekilinin 

Yazanı Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Bugün Cumhuriyetin on betinci 
Yılını bayramların en büyüğü ola-

••K: oeli.mlıyoruz. Gözelirimizi yakın 
tnaziye çevirirsek orada, otuz aeno 
evvel, mutlak ve müstebit Oaman· 
lı aaltanatına karfı milletin hakkı 
ve hürriyeti namına 1908 tarihin· 
de Metrutiyet inkılabı ile ilk dar
benin vurulduğunu görürüz. 

Fakat o devir dahili karga~a -
!ıklar ve harici felfıketlerl& dolu 
bir infilak ve ihtilaç senelerinden 
terekküp eder. Bir taraftan dahi
li isyanlar Yemen çöllerinde ve dağj 
larında, Havran taraflarında, Ar-ı 
navutluk Türk kanının israf edil
mesine lüzum güsterdiği gibi Trab
lusgarp, Balkan harpleri ve niha
yet dünya harbi bize biran bile 
göz açtırmadı. On beş sene içinde 
müthiş bir kabus pençesinde kıv
ranarak muzt~rip olduk ve niha
yet milli inkıraz ve felılketin uçıı
rumu içinde kaldık. 

Bizi bu uçurumdan 
milli mücadele Türk 

kurtaran 
milletinin 

Yüksek kabiliyetini ortaya koyan 
Çok çetin bir imtihan oldu. Bu mil
li mücadelenin tarih sayıfalannda 
vücude getirdiği mucize karşısın

da hayran kalırken, tarihin cere
yanına hakim kuvvetler hakkında 
ki felsefi fikirleri fiiliyat üzerin
de tetkik etmek imkanını da bu· 
la biliriz. 

Bazıları tarihi yalnız büyük 
~ahsiyetlerin yarattığı _ka ~ • 
dedirler. Buna mukabil bazıları 
da tarihi iktı<adi kuvvetlerin v& 
halk kitlelerinin e•eri sayarlar; 
büyük şahsiyetleri arızi ve kıymet 
ten mahrum birer amil diye teUlk
ki ederler. 

Türk inkılabı ve milll mücade
le bu noktai nazarların eksik v& 
Yar,ıış olduğunu fiiliyat ile isbat 
etti. Anlıyoruz ki tarih ve yalnız 
büyük adamların malıdır, ne de 
Yalnız halk kitlelerinin mahsulü
dür. Tarih bu iki amilin samimi v& 
derin surette biribirlerine intibak 
etmelerinden tevellüt eden büyük 
ve milli bir cereyanın eseridir: 
Türk milleti en büyük kahrama
nına Atatürkte kavuştu. Bu büyük 
şahsiyet de Türk milletinde kendi
sine en layık bir elbirliği buldu. 
Baştaki şef ile onu takip eden mil· 
!et hakiki bir anlaşma ve tek vü
cut haline gelme sayesinde Türkün 
tekrar dirilmesi mucizesini göster
diler. Türk Cumhuriyeti, bir keyi! 
ve heves, bir tesadüf eseri değildir. 
Uzun bir tarihin inkişaf noktası
dır. Türk sosyetesi geçirdiği tea
trıüller arasından bu gayeye doğru 
Yürüyordu. Bütün şartların tahak
kuk ettiği anda, Atatürk'ün müs· 
tesna ~ahsiyeti yüksek bir ha!As

. ,._ 

Atatürkiln Neşredilmemif 
Orijinal Bir Resimleri 

tQ.arıdald rMlm, BOfl)ı O.•er iilıattırkt otu ııe11e enel Traıı
luı ıarpt• lkea ılJstermektedlr • Şlmtll1e kadar noıredllmeaılt 
olea lıu orljlaal resmi ••t••ta•ld• .,..•etembı lftilıu dayar 

. ·-
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Gençl_iğe Hitabesi 
Ankara, 28 (A.A.) - C mlın· 

riyetin on beşinci yıldönümü bey • 
ramı, Ankarada toplanmış lıulu • 
nan izcilerin bugün Zafer Aıııtı V. 
nünde Türk gençliği adına yaptık 

!arı ve büyük Şef Atafork'e Ye tı • 

nun eşsiz eserine kar$ı geııçlig• n 

sevgi, saygı ve sa'"ılmaz baglıl .k 

hislerini ifade eden tezahüı·at esna 
sında iç işleri Bakanı Parti Genel 
Sekretui Şükrü Kayanın 5övl e diği 
nutukla başlamış bulunmaktadır. 

İzcilerimizin ve Linlerce halknı 
iştirakile yapılan merasimde Da
hiliys Vekili Parti Genel sekreteri 
Şükrü Kaya söylediği şu nutukla 
Cumhuriyetin 15 inci yıla:öııümü 

bayramını açmı~tır: 

Yurtdaşlarım, 

Büyük Şefimiz Atatiirk'ün cm· 
rile kendilerinin ve umunıı rei" \'C· 

kili Celal Bayar'ın aduıa, lıuı;oün 
1 burada Cumhuriyetin l;3 inci yıldö 

nümünü hep birlikte açarken v& 
kutlarken yalnız yurdun her tara· 
fında şu anda Cumhuriyet meydan 
larında toplanmış olan vaatndaşJa. 
rın huzı.rlarına değil, medeni; et 
aleminin yüksek muvacehe>ünde 
bulunduğumuzu da biliyorum. 
Türk milletinin, tarihteki harek"· 
tinin cihana hesap veren ve ver" 
cek oklan Türklerin ne ilkleriyiz 
ne de sonuncuları olacağız. 

1 

Hareket ve tesirleri, zamanların 
ve mekanların hudutlarını a<an ld 
yük .amiaların böyle icaplara ve 
imtihanlara katlanmaları zaruri· 
dir. Millet i~leri konuşulurken acı 
veya tatlı hakikatleri olduğu gibi 
söylerueğe mani olabılecek hicap 

(Sonu 2 nci aayfada) 

Istanhulda Ba:Y~am···s:e: ER SABAH 

Büyük Bayram • Tilrklye Cumhuriyeti bucUn 11 v) n ç 
yatma bumıt bulunuyor. Ba 111 
yıl içinde TilrkUn batardıfı hayır
lı itler eakl devirlerin uırları içine 
aıfmıyacak kadar çoktur. 

Kendi yafımızla kavrularak 
birçok feyler yaptık. Saltanat de'f'
rinin "Hula adamı,. yerini ıeng, 

dinç ve çallfkan bir delikanlıya 
terketmlt oldu. 

Cumhuriyet devrinin bahtlı ço
cukları 1 Siz istibdadın, mutlakiye
tin; kapitülasyon eaaretlnin, ecne
bi tahakkümünün acılarını tatma
dan büyüdünüz. Bu bahtlyarlıit· 

mızı dütünerek bayram edin. 
Biz de •İzleri böyle b .. ı dik, 1-

tiban yerinde, eeciyeıi bütün in • 
aanlar olarak yelİflİrmif olmak M· 

adetini ıözönUne alarak nyram .. 
delim. • 

Yüce Türk mllletiı J:ıUyllli l!af• 
ıramm kutlu olaun, 

içinde Başlad1 

caddeafnln diba geC1tki vaziyeti 
Yazısı 4 ihlC:tl aayiamıada 

kar 9ıfatile milleti inkırazdan kur- ===========:ııc=============================================================== 

tart~~~ ~~t:!:~!~'.i::tk::;ı~~:~~i bir ı" ANKARADA TOPLANAN GENÇ~IK, BAYRAM HAZIRLIGINDA l 
cereyanın, milli inkişafın inkı!Ap 

•eklinde bir tecellisi olduğundan _ 
dolayıdır ki memlekette bu kadar - --· - • -
derin kökler salmış ve sarsılmaz 
bir halde yerleşmi~tlr. TUrk Cum
huriyetinin on beş senelik tarihi 

.. (Sonu 3 i\ncü aayfada) 
HU.~yin Cahid YALÇIN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENİ SABAH 
Bugün 24 Sayfa 
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!ayfa: 2 '1'ERllA8AH 

Dahiliye Vekilini 
Gençliğe •ta esi SağlıkTeşkilatı 

(Ba,tuafı ı inci sa:r:=~ ... ,\.,_~za~, yakın, dost, düşman, nik Gen!şletiliyor 
ve tevazu bir fazilet değil, millete bin bedbin, hayirhah, bethah, kim 

1 zarar veren bir nakisedir. oluna olsun adam vasfını ve haysi KCSylere vanncıva kadar dispan· 
Umumi harbin neticesi, Türk yetini taşıyan bir ferdin hüküm ver serlerve hekimler bulundurulacak 

tanlıının sonu olacağı zannolunu - mesi için de gözünü, aklını, vicda- HükOmctçe hazırlanan sağlık 

yor ve bu iikibet son uırların ha- nını kullanması yeter. programı icabından olarak, bil -

Okuyucularımız 
Diyor ki -Neye Arabalar hep 

birincidir ? 
tası neticesi olarak Türk m lletine G;Jreceği manzara: hassa Anadolu köylerinde, ıııtma, Şl~li tramvay durağı oku-
mukadder ve layik görülflyordu. Haklarını ve hudutlarını her frengi, verem ve cenup vilayetle • yucularınızdan "Kamuran Ala-
İınparatorlııktan elde kalan Türk yerde ve herkese karşı muvaffaki- rinde trahom hnstalığiyls mucade- çam) imzasile aldığımız bir 
yurdu da parçalanacak, dağıtıla- yelle müdafaa edecek en yeni va- leye şiddetle devam olunmakta, mektupta deniyor ki; 
cak, Türk milleti esir, yani imha ıııtalarla, bilgilerle mücehhez, kad yeni seyyar mücadele heyetleri teş "Ne keramettir? Ne hik-
edilecekti. rosu tam, kudreti her giln artan, kil edilmektedir. Ayni zaınnndn, mettir bilmem? Bizim semte fş-

Bu zalim hükme, Türkleri bo- emre ve harekete hazır bir ordu... birçok yerlerde de, milcadele dis • !iye nar:ıbaların yüzde doksanı 
yu'l iğdirmek için mille.tin müda - atledi ve müdavimleri her gün ar- pan erleri açılmış, halkın buralar muhakkak birinci mevkidir. A-
faa vasıtaları elinden alınını~. va- tan, müsbet ilimler yayan irfan mü da meccanen muayene ve tedavi caba neden? .. Tramvay l}irketi 
tanın hudutları kaleleri demir ve e seseleri.... doğumu 'bereketli, olunmaları tem'n edilmiştir. bizi altın küpü üstünde rni otu-
ateş ç~mberi ile sanlmış, milletin ııhhatll ve •ağlam bUnyeli bir halk Diğer taraftan, köylülerin eıh- ruyoruz zannediyor. Rica cde-
menbaları kurtulmak için akla :Memleketin her köşesini demir hatlarını korumak için, her köyde rlm buna bir çare bulamıyacak 
gelen ve gelmiyeıı her tedbir alnı- ağlarla çemberliyen ve çemberle • bir dispanser kurulması da karnr mıyız? .. ., 
m_:ftı. Zafer gururu ile reaıiteleri mekte olan demiryollan, knra yol a ltma alınmıştır .. Bu dispanser • Yeni aabah : Okuyucumuza 
ve salim muhakemelerini kaybe - ! arı ve deniz yolları.. . Boz- !er, evvela, hutalık ve kaza veya hak vermemek mümkiln değil; 
dan gal1plerden insaf ve merha- kırlara hayat verecek su ve ka- vilayet merkezlerine uzaklık ve çllnkü fstanbu lun hemen her 
met uma'llarıil zelil ricaları ve de- nal işleri, verimi, çeşidi, kantitesi, yakınlık nazara alınarak icap e • hattında bu bari4 bir surette 
haletlerı, el.erine, ::_ndilcrlne de kalitesi her gOn artan mahs!iller ve den mıntaka ve köylerde kuruln • göze çarpıyor. Hele geceleri 
kabul ve imza 1;Wrilen bir idam ka bunları iş'iyen ve işletecek tezgah cak, yavaş yavaş çoğaltılarak bir saat dokuzdan sonra ı. . Bunun 
rarı ile mukabele görmüştü. f abrika ve diğer tesisat hamleleri, m ilddct sonra her köy hiç olmaz- için tramvay ku!!'panya ın.n 

O gün TUrklerin mukadderatı - hacmi her yıl artan iç ve dış tica- sa birer dispansere ve birer beki- dikKıılini çekeriz. 
n ahfıkimim dıyen makam, taht ve reti, varidatı her sene artan denk me kavuşmuş olacaktır. Bunlardan 
taç sahiplerinin tek hareketi, mll- bir bütçe, dllrilst bir maliye ve sağ başka, seyyar sıhhat heyetleri velr 
Jetin isyanını susturma'< va önle - lam bir para bankalarda arttırı _ doktorlar da köylerde gezerek has Kısa Haberler 1 
mek, tek kaygm da mevk.lcrin! ve lan ve milli işlere yatırılan tasar . taları muayene ve tedavi edecek-,,_ ___________ _ 
tahtlarını korumak ve kurtarmak- r uf yekOnları, her meselede ve hll !erdir. * TramYay firketine kanacak 
tı. disede kime ka ı olursa olsun ka- Veremle milcadele için, hava<ı haciz - Tramvay şirketinin elek -

Elemi ve iztırabı h:ııa zihinle - nun ve adaleti tatbik eden ve h!I- aanatarycm ıçın .elverişli o- trik şirkctmc olan borcunu ödeme 
rimlzdc ve v 1cdan!<ınmızda kanı- kilmleri behemehal icra edilen lan yerlerde de sanntoryom ve si i~in t y;n ed"lcn müddet bihgi I 
yan ve hay,,yetııiz idareni", o fe- mahkemeler. Dostluklara bağlı, prevantory•ımlar kurulara,k verem ı halde tram\ .ıy · keti mal beya 1ın 
ci ve aeı ılkibeti ,.e ders verici fny- sözOne sadık, realitelere mil te ., liler barnlardn meccanen tedavi e- da bulunm:ı,,-.:.şt r . Fakat ~raya 
dalarla doludur nit, sulh ve sükun Amili, haysiyetli dileceklerdir. Cumhnıi)et b yr.ımı girdiği i,:n 

!illetin asit ve asil karakteri - vakarlı gözüne ve dostluğu a gllve Bunlar ve bunlara munzn"1 ola lıu m dd t k, -ıdiliğinden pazıırle-ı 
r mu yir, akla, tec•übeye, bil - nil"r ve aranılır dilrııst ve metini rak alınacak diğer 81hht tedbirler- 'ye lad. r u•n'llıştır. 
giye, aykırı bir te:ckkür tarzı , harict lıir hakimiyet . Medeni ih • le, halkın hayat ve ıhh:ıtiı:• ve ge- * Hukuk fakültesinde izdi
millet !l i!"ade in"n ve idare•i~in dı- tiyaçlara ce,·ap verecek tesisatı her leeck nesilleri tehdit eden hastalık ham - Bu sene hukuk f:ıkilltc i .. _ 
ş nd,ı ve O" Qncle nrntemad"ycn mil gün artıran kasabalar. ve şehirler, lann kökü, az zamanda, tamamen fnz .• talebe 'chacilınii olduğundan 
Jete zarar vermiş ve z~rarı ülkeler ge!"r refahı irfanı daimi bir kal- kazınmış olacaktır. bır . i ınıfıı talı is edi' n dersh:ı-
knyb •mckle de c""dc memı"• anar ' ' '""""""''''""''"'"''"""'·'"""""'""""' ne lhti~·aca ka i " lmcm.I< vo_ 1.ı· in 

v ' • kınına ve hareket mevzuu olan ' "' ' 
~·k bir •larc :,t~mi, her şeyi olu- ci sınıfın b"r k ım tnlebesinP Sil -

Türk köylilsil. Medeni içtimai haki ru 9. bırat-ıın ve mılletin faaliyeti- leym:ın ye4eki yeni hulı~bat cns -ve h!irriyetlerine sahip, vatanını, 
ni, gelır Menbalann· yabancıların titCsUnde ders verilmeğe ba n . 

milletini Cumburiyetini seven şu - GÔKS~L kaza "t'la terkeden kolonyal iktı- • = mıştır. 
urlu ve fedakar, atisinden emin bir 1 ·mı · m· ı"cı"k yavru --Lı"rlcndı" s~cli lıl rreıim, hulA•n cebll, taas- Si ı ı ~ * Baroc!a kaç avuka t var? -
millet . Hııdutlan mahfuz, toprak- u-ıı.. .... Ortz""'.......,e otı:ırnn sup, ih.nal, isrr.!, tııhnkkfim, ta - ......,. A.....,~ .~~ .. ~~ Hilu baroda ackız i ka d ın olm :ık 
lan çalışılan ve işlenen şen ve hu· Arifin on aylık kızı Göksel dUn ma- ü 661 k k 1 d y · ga'lup, ~abli ve keyfi kn,.arlar ve Zere avu ·at ayıt ı ır. enı 11 
zurlu bir vatan. Bunların hepsinin sanın llurinde duran ve ann ine k ti ı b" k ' ı icralar .... İçte kudretsizlik ve anar vu a ar nnnu ır ·aııu n u '"'·cl-
fevkin de r ejimin dayandığı esas- ait bulunan bir şişe zehirli ilacı iç- d · k · 

şi, işte işte istikrarsızlık ve zaaf. .. e merıyete girece tır . 
İşte 0 ftkibeti hazırlıyan me • ! arı kuran ve koruyan millet ira- miş ve sancılar içinde kıvrnnmıya * Yunanistan buğday alacak

desinin mümessili ve idaresinin me başlamıştır deni, içtimai, siyasi amiller ve ıe- · Yuna niAtan bizden 30 milyon kilo-
! su! ve mu rakibi Türkiye Büyilk Zehirlenen zavallı Göıcel ümitsiz b • d ı • k bepler.. şte o amilleri görerek, ug ay a maga arar vermiş ve 

anane diye yaşatsnlann ve o giln- Millet Meclisi.... bir halde Şişli Çocuk hastahanesln~ alakadarlar n ezdında teşebbilslere 
!eri hazırlıyanların fınat bulurla- Yurtdaşlar; kaldınbnıftJr. girişmiştir. 
~a tatbik etmek iırtlyecelderi rejim )iedeniyet cihanına bu azim V apor halatı boğaıını * Nevyork oerıriainde Balkan 
böyle bir tefekkür tarzı böyle bir vakıayı ve bu manzarayı veren re- yaralıtmıt ırünli - H88 sene.inde Nevyork 
idare sistemi dünyanın her yerin- jim, Atatürk inkıllbıdır. D!ln ve Galata rıhtı...~ ba(;lı bulunan sergisinde bir Balkan g!lnU yapı l • 
de, her zaman ve derhal ayni Aki-- buııün yapılan ve yapılmakta olan İtalyan bandıralı Alekaina vapuru- ması kararlattırılmıftır. 

1 1 Tllrk inloJAb .. k ld na balık vermekte olan Balıkhane 1 L _ bete uğrar. f er ımn y!lase e- * Seçi - :ra-..cı dil öiret· 
Atatürk inlalibımn neticeleri- alli hedefine varmak Vf Ttlrk mil- memurlarından Habip. motörün ü- menleri - Orta tedrisat kısımları-

' 
ti • d 1 i da ·· zerinden aarkan ".Akau,, vapurunun b dil ır. ni ve eserlerini Mçebllmek ve e nı me en cam a arasın mum na ya ancı ö11 retmeni yetl~tir-

ta bl h _. h ıı tir k · ı halatı boğazına talrılarak yaralan- k d b Cumhuriyet rejimi hak.kında ııat • z r ey.,. a ne ıe nıe ıç n me üzere e e iyat fakUJtesinde 
lam bir hüküm verebilmek için o atılm~ temellerdir. mıgtır. açılan kurslar için 60 talebe aeçil-
yanı,. itikat ve itiyatlan ve o ıaklm Biz bu inla!Abı, bu rejimi yal- Bir kız mangala dllftil miş ve netice VekAlete bildiri! • 

Kadıköyünde Yeldeıfirmeninde sbtemleri ve görüşleri de millfıha- nız T!lrk milletinin istiklllf, refa- miştlr. 
oturan doktor Hamdlnin 15 yaşın-

za etmek şartiyle muhakememizin hı, ve menf~ti için değil, ayni * Muallim mektebine kabul edi 
daki manevf kızı Zekiye dün mut-hareket ba~lang:ıcını o kara gün • zamanda medeniyetin ve cihan su! lenler - YUksek muallim ırıekte-
bakta mangalın üstune dilşmüş ve 

!ere çıkarmak icabeder. hüniln ilerlemesi ve korunma.u iç in bine alınacak talebelerin ikinci de. 
muhtelif yerlerinden yaralanmı§ -

Atatürk, n 11 Türk milletinin ta Atatürkün emrinde ve izinde tut. fa yapılan imtihanları neticesi dUn 
rihin her •afhasında e erlerini göı maya, yükseltmeye, yürütmeye tır. ilan olunmuştur. Bu neticelere gö-

Çclik halatla parmrğını kesmiş ı · 
terdiği mümtaz hasletlerine daya- borçluyuz. Bütün bu hakikatlere Mehmet isminde fıir amele Ku- r e r yazıye grupundan üç fizik kim 
ıı arak kahraman Türk ordu•u ile rag·men dı•,ardan bizi yanlı• " Ören ed bo ul b" k yadan iki tarih coğrafyadan beş ., • ruçeşm e z an ır amyonu di 
m üstevliyi vatanın harimf i•metin- !er, hakkımızda yanlış hükümler ğer kamyonun arkasına bağlamak _k_i~~affak olmuştur. 
de boğduktan •onra • hatta -vakıa- vererek bize şu veya bu siyasetin isterken sol elinin bir parmağı çe -
lara ve tarihe sadık kalmak iç in gayretini gütmek Miyenler ve bi- lik halat arasında k alarak kopmuş 
diyebilirim ki - istiklal savaşının ze bilmediğimiz maksatları isna t ve tur. 
d aha ilk zamanlarda bıı millete !il . f d 1 b 1 b"l" b Ik" 

ıza e e en er u una ı ır ve _e ı 
yık olan rejimin e~ :ı <l arıııı lıulmuş 

ve kurmu~tu. Bu r ejimin normaaı 

milletin irade ·iyle milleti kendini 

içerde de sakat görüşlü, yan lı ş mu 
hakemeli vatandaşl ar bulunabilir. 
Dışarda ve içerde bunların ıwet
lerinin az ve tesirlerinin hiç oldu • 
ğunu bilirim. Fakat, vazif e icabı 
olarak asıl bild iğim şey, yapılan 

ainsi ta\rik ve iğfal ne olursa ol -
sun AtatUrkiln emrinde ve izinde 
Türk milletinin sağa sola sapma • 
dan do!doğru yUrüyeceğidir. 

Tilrk gençler, 

f stıınbul daimi sergi binası 
İklı•at Vekaleti tarafından ya

pılan davet üzerine geçen hafta 
Ankaraya giden sanayi birlljii u
mumi kli tibi Halit G!lleryUz şehri
mize dönmüştür. 

idare etmesidir, Bu pren ibi izah 
ve ikmal eden diğer esaslar da 
Türk mille tinin reel görüşüne ve 
eağ duygusu ıı.a, asil ve asli karak
terine uygun, akla, tecrübeye, bil
ıriye dayanan insanca bir tefekk!lr 
tarzı, Onun icabı olarak da mil -
Jetin iradesini temail eden bir mil
let meclisi ve onun yapacağı ka
ııunlar, t: kip ve tedvir edeceil mll 

Sanayi bi rliği umumi katibi, 
Ankarada, sanayıcileri yakından 

allikadar eden bazı işler ve 1stan
bulda yapılacak olan daimt serıri 
binası meselesi üzerinde, vekalet
le temaslarda bulunmuştur. 

Her ~ene sizden bin le re esi m es ""!!!"!'!!!"" ___ "!!!"!'!!"!'!!"!'!!"!'!!"!'!!"!'!!!'!'! 

li ve rea list bir politika .. , 
İçtimai, ferdf, hak ve hürriyet, 

)eklerinde tah.•illerini ve ıtajlarını 
bitirerek memleket mesul ve mU -

ah!Ak, fazilet, çalışkanlık, tasar - dUr ıaflan arasında vazife almak
r uf, medeni inzibat ve disiplin, a- tadır. 
sayiş ve adalet ve hepeinin mUey • BUtlln cihana bir hakikat ola

rak arzedeylm ki, ı!zler ııtihak et
tikçe millici ve inkı!Apçı aaflar 
ııık l a~makta ve kuvvetleşmekte • 
dir. AtatUrk!ln emanetin! elinize 
al dığınız a1Jn TUrkiye ve Türkler 
cih anın sevece~, hllrmet ve gıpta 
edeceği müstesna bir mevcudiyet o-
1.ac a.lrtu. 

yide. i ve zab ıtası olarak anayasa
nın ve TUrk kanunlarının hüküm
lerini her yerde ve herkese karşı 
t atbik etmek ve hakim kılma~ . 

Bu r ejimin 15 sene içinde ya -
rattığını her ferdin görmesi ve an
laması için miilahaza ve muhake -
me klllfet lne ihtiyacı yoktur. 

Bugünün TUrklyesine va Türk 

lil.<a buyurmuşlardı: 

Bu bayramı açarken ve kut -
!arken vatandaşlara bu vecizeyi 
tekrar etmek isterim: 

"Uçurum kenarında yıkık bir 
ülke, tUrlü dUşmanlarla kanlı bo • 
ğuşmalar ... Yıllarca sUren snvaş ... 
Ondan sonra içerde ve dışarda say 
gı il e tanılan yeni vatan, yeni ııos
yete, yeni devlet ve bunları ba • 
tarınak için arasız devrimler ...• ,, 

İşte T!lrk genel devriminiıı bir 
ba diyem!,. 

v AROL ATATVRK. ıana IOD• 

SIPAHIOOAGI 
Ye iden at ve aygır alacak 

Sipahi ocağı önümüzdeld mev
sim zarfında faaliyetini daha zi -
yade genişletecektir. Atçılığı mem
leket gençleri arasında yaymak için 
yeni bir program yapılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere bu se
ne Avrupadan yeni at ve aygırlar 
satın alınacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAKVİM 
29 tık Teşrin 1938 Cumartesi 

Hicri: 5 Ramaun 1357 
Rumi: 16 llk teırin 135' 

Hızır: 177 

Oofıu aaatl ı 6,25 

Ôfıle ı 11,58 - ikindi ı 14,49 
Akıamı 17,10 - Yatla ı 18,42 

lmuk : 4,48 
krine bakmak katidir, · 

B!lyllk Atatürk, dördflncft K
yük Jrurulayda ild nJlıııf filYI• illa- AZ bailılık v• minnet.... ~--.... •••••••• 

Yılanla Güreşen 
Genç Yaralandı 
Ay3klarına Sarılarak hasmını 
yürütmiyen yılan da nihayet 

öldi:rüldü 
Diln akşam üzeri Topkapı ha

ricinde bir gençle, bir yılan ara
sında on beş dakika kadar süren 
enterc.san ,.e korkunç bir mücade
le olmuştur. )leRele şöyle cereyan 
etmiştir. 

Şehremininde oturan Yusuf oğ
lu )!chmet Topkapı haricinde dola 
şırken bir yılan görmüş ve onu öl
dili·mek istemiştir. Lakin yılan 

1ılehmcdi ısırmış ve sonr:ı da ba
caklarına sımsıkı sarılarak onu yü
rlimekten menetmiştir. Bu suretle 
15 dakika kadar •üren bir mi.len -
deleden sonra Mehmet nihayet yı-1 
lanı öldürmeğe muvaffak olmuş 
fakat kendi de birçok yaralar al -
mıştır. Mehmet Cerrahpaşa hasta
hanesine yatırılmıştır. Yılanın ze -
birli olmadığı anlaşılmıştır. 1 
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l0fr-;:JŞ-A B AH lS~r{l 
RADYO 

ANKARA 
29 B. TeJrİn 1938 Cuma><e•İ 
Saat !) Cumhuriyet bayraını 

haberleri ve İstiklill marııı, 9,1 0 
vakıflar mevzulu konferans (Va· 
kıflar idaresi tarafından), 9,20 nı ü 
zik, 9,~0 Tiırk tic:ıret b.ınknsı mev 
zulu bir konferans ()leteoroloJi i
claresi tarafından), :J,45 müz!k 
(halk türkıileri plak), 10 meteoro· 
loji mevzulu ko!!ferans (Mete oro
loji idaresi tarafından), 10,15 nı!i· 
zik (p!ak), 10,30 cumhuriyet dev 
rinde sağlık propagandası mevzu· 
lu konferans (Sıhhat ve İçtimai 
Mu:n·enet vekaleti tarafından) , 

10,45 müzik (pl&k), 11 çocuk esir
geme kurumu çalışın. lan mevzu· 
lu konferans (kurum laı·afından) , 

11,15 miizik (plak), 11,30 im
paratorluk devrinden ana ''atana 
kalan yollar ve cumhariyct devrin 
de yapılan yollar mevzulu konfe
r ns (Nafıa vekaleti tanfından). 
11 ,45 müzik (pltık), 12 Türk hava 
kurumu çalışmaları mevzulu kon 
ferans {kurum taraf.ndnn), 12,15 
müzik {pliik), 12,30 T. C. merkez 
bankası mevzulu konfera'ls (ban
ka tarafından), 12,45 müzik phik , 

YEN/KÖY 13 T. C. Ziraat ban.1<:ısı mevzulu 
Nahiye müdürünün dünkü konferans (banka tarafı:ıdan). 13 

15 bayram merasimi geç tre"mi a-
muhakeu:esi landan nakil 16 medeni kanu. umu 

Ycniköyde prenses I'adriycıı"n zun ana prensiıı'e•i !""'.evzulu kon· 
arsasında toprak almak meselesin- ferans ·(Adliye vekılleti tarafın· 
den Ah'Ile• adında biri ·ndcn rüş-• dnn), 16,15 müzik (operet rlak). 
vet al akt:m suçlu ola ~k m·.ıha - 17 gelecek harp: •rdc hava m .ha
k -.n. eülen Yeniköy esk nahiye rebesi mevzulu konf.ran3 (M. M. 
I!'<.d lrü Alilettin, birinci c za malı- vckilleti tarafıııdan), 17,l;; miizıı< 
ke~ıesinde iki sene lıap5e ma'ı.kOm 
cd'lmi,.t'. Temyizce nakzerlJdik _ ı pl:ık), 18 belediyeler ve şclı re lik 

mevzulu konfcran~ {Dah \iye ve • 
ten .ınra tekrar başlanan bu nıu- kaleti tarafından) . 
lıakemeye cltln devam ed'lm'ştir. 

Dunkü celsede, nıtlddetnmnmi 18,15 mü>!ik (plak), 10 Ttirk:-
muavini !Jıs- n, Al :iettinin tevkif'-) ye iş lıa'lkası me\·zulu konferans 
n ve muhakemeye mevkuf olıırak (banka tarafından), 19,i::i habrr· 
c! v m edilmesini istemiştir. Md ·ı le,- ve arapça svylev, lD,30 müzik 
dc"umumiliğin bu talebi hnkkı·ııfa (plftk), l!l,45 Türkiycnin k•JV'ıeti 
bir karar verilmek üzere duruşma! umıımi sulh için lazımdır. n..,zıı-
b:ışka bir güne bırakılmıştır . lu konferans (liar;ciyP vekll et! +a 

Gör ümces"nin yuzünü kes n rafından), 20 hafif müzik (plıik), 
20,15 Türk dil iııkılfıbı mevzulu 

yakalandı konferan" (Türk dil kurumu tara-
Bir müd det evvel, 1ılclihn adın- fından), 20,30 mtizik {saz eserle

da bir kadın , ayn i evde oturduğu ı·i), 20,45 cumhuriyetten evvel 
gör ümcesi Şilkrıını bir çocuk me- ve sonra demiryolları işletme zih
selesinden aralarında çıkan bir niyeti ve sistemi (Nafıa vekaleti 
kavgada jiletle yüz!inden yarala- tarafından), 21, müzik (cazbant), 
mış, bundan sonra da ortadan kay 21,16 devlet borçları ve iktısat sis 
bolmıı~. Ankaraya kaçmıştır. İzi- temimiz mevzulu konferans {Ma
ni bu suretle kaybettirdiğini sanan Uyc vekile.ti tarafından), 21,30 
Meliha tekrar btanbula d11nmüş, milzik (plak), 21,45 Cumhuriyet
dUn yakalanarak adliyeye teslim te iç ve dış ticaretimizi emniyet al 

ed!Jmlttlr. tına alan tedbirler mevzulu kon-
DUn Meliha m!lddeiumumiliğe ferana {iktıe11t vekaleti tarafın

celbolunarak isticvap edilmiş, lıa- dan), 22 mUzik (plA.k), 22,15 ha
ıırlanın hazırlık tahkikatı evrakı berler, 22,25 konser (eıki TUrk 
ceza mahkemesine •evkolunnıuş • bestekarları ve halk tUrklllerlnden 
tur. ııeçilml~ eserler. koro ve solo), 

Aııb hııısız tevkif edildi 23,30 Etibank mevzulu ke>nfe-
Sabıkalı Parlak Mehmet gece rans (banka tarafından), 23,55 ts 

saat on ikide Mavi köşe önünde tiklAJ marşı, 24 son. 

memleketlmlze tetkikat maksadile 1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;3E;E;9~] 
gelmiş olan bir Amerikalı gazeteci-

ye sırnaşarak parasını çalmak iste- Me Pı'şı'reyı'm?~ 
miş ve muvaffak olamayınca oıtu 11 
yumrukla dövmüştür. Oradan tesa-
düfen geçmekte olan bisiklet ;i po- OUMARTE Si 
!islerden Sabri' Hasan ve Hüseyin iftariye (Reçel, auçuk, peynir) 
yetiŞcrek kendisini güç bela kam- Kuru bezelye çorbası 
kola sevketmek istemişlerdir. Bu Palamut yahn iai 
esnıtda azılı hınıız polis Hüseyinh; Peynirli tepsi böreği 
ellerini dişlerile ısırmıştır. Kampo•ta 

Bugün asliye birinci ceza mah· 
kcmeainde görülen dava nctice6 in • Palamut yahnisi 
do kendisınin tevkifine karar veril· İki küçük palnmutu gil zelce 
miştlr. temizleyini z. Bir tencer ede mü-

Eski futbolcu Saı!i 
Ticaret odası umumi ka tiplik 

bürosu şefi ve eski sporculardan 
Galatasaray birinci takım solaçığı 
Sadi Tilrkofis merkezinc!e neşriyat 
bilrosunda yeni bir memıııı1~t al
mıştı;'. Oda umumi klltiplik bilrosu 
şefliğinden i~tifa eden arkadıı -
şımız aybaşında Ankaraya ııiderek 
yeni vazifesine başlıyacaktır. Ar • 
kadaşımıza yeni vazifesinde mu
vaffakiyetler dileı·iz . 

TÜRK ULUSU 
En büyük B:.-yramının Heyeca

nını, tarihiu ebediyetile beraber 

her zaman duy ve yaşa .•• 
Çapa Marka Pirinç unu vesair 
çocuk rıdaları fabrikası sahibi 

· ~ M. NURİ ÇAPA 

naqi;ı miktarda su ile t uz, biber, 
defne bir baş sarımsak, biraz may 
danoz ve li mon kabuğu koyarak 
güzele& kayn atırsınız. K;ıyıı uttı

ğınız şeyler salça hali ne yeldikten 
sonra pa lamutlan temizl enmiş 

halde bir t encereye koy8rak üze · 
rine salçayı kor ve biraz sı.ı ilfn"c 
ederek pişirirsiıı;ı. Bir taşJrıı p:ş

tikten sonra iki yumurta ~ar:sıııı 

karı ştırarak il l ve edersiniz. Ye
mek koyulaşıııca bir mi k:tm tereya 
ğı ilave eder ve b;rıız daha pi.şir;. 
r ek tab~ğP kotarır•ı:ıız. Üzerine 
lıiraz tertotu ve nı:ıyc.a!'oz serp-
m eı in i u JU 1.m~yı:ıı .. 

-------- ;..-=::::.:·...;;-=::-::-::-_ --
····~··~-~~·····~··········· .......•..... 

. 1Tl-,AR 
Cinci Hocr "e diğer tefri

kalarımızı koya.ıı:ıdık. Oku
yuculanmızdan özür dileriz. 

.......................................... 
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Cumhuriyetin 
0 • Onbeşinci yılı 

(Bnttarafı 1 inci sayfada) 
•• devamlı bir silkOn ve asayiş için-u da daimi bir yükseliş manzarası arze 

eler. On beş sene sulh içinde bir 

Karagözle Hac· vadın 
Nükteli Muhavereleri 

Sayta: 3 

Atatürke 
Karşı Sevgi .. · , 

Daladiyenin Marsilya Nutku Al
manya ve İtalyada İyi Karşılandı 

1 Türkiye l Bundan evvelki on beş 
senenin yıldırım hızile tevali eden 
feiaket kasırgalarına mukabil __.._..,. ... _ 

Cumh~r~~·etin ~emi~ ett~ği. bu ni- Sun'i Bir Dille Konusan Hacivadı 

Önümde, Cumhuriyet Halk par
tisinin gençlik arasında yaptığı 
büyük yazı müsabakasında beğe
nilerek neşredilen "Şeref kitabı,, 

var. İnsan bu kitabı okudukça, 
gençliğin inkılaba ne kadar bağlı 
olduğunu ve büyük Atatürk'U na 
kadar sevdiğini yakinen görüyor. 

met bUtun bütün gozlenmıze çar- , 

Babacan Karagöz Nasıl Anlar ? pıyor. 

Roma, 28 (Radyo) - B. Von dır. Bu ton, hükumetin kullanabi
Ribbentrop, B. Mussolini ile gö - lcceği topdur. Partilerin siyaseti 
ruşınek üzere eVencdik sarayına meselesinde çok aşikar olan nokta, 
gitıniştir. Bu rnülfıkat iki saat de - Başvekilin gerek harici işlerde ge-
\'arn etmiştir. rek dahili meselelerde komünist -

Daladiycnin Nutl<u haly da !erle alakasını açıkça kesmiş oldu 

Türkiye cumhuriyet sayesinde 
yalnız sulh ve sükuna kavuşmadı. 
Haysiyet ve istikialinQ de kavuş
tu. Osmanlı saltanatı esnasında 
Türkiye ancak lafzan müstakil bir 
devletti. Kalben milli haysiyet ve 
şeref ve vatan hicısini du:an biı· in
san için ecnebi nüfuz ve tahakkü
mü altında yaşamanın ne müthiş 
bir azap olacağını hatırlatmağa 
hacet yoktur. Cumhuriyet memle
kete hiç bir değişiklik getirmemiş 
olsaydı bile bizi yalnız ecnebilere 
köle olmak zilletinden kurtarması 
yüzünden ilelebet kendisine bağh
yabilirdi. Bugünkü ne lin aklının 
bile alamıyacağı hakir vaziyetleri 
bu devlet çok gördüı bu millet çok 
azap çekti. Onun içindir ki böyle 
sencidevriyeler münasebetile bir 
mukayese yapmak fırsatını buldu
ğumuz zaman hfir vatanın sevgili 
havasını büyük bir saadet ile te
neffüs ediyoruz. Bizi bu vatanın 1 
sahibi yapan kuv,·et yalmz Cum
huriyettir. 

Bir Karagöz faslında en gillünç 
kısmın asıl faslın başlamasından ' 
evvel Karagözle Hacivat arasında' 
geçen (muhavere)· olduğunu dün
kü sohbetimizde arzetmiştim. 

Çok iyi Tesirler Yaptı ğudur. Mnrsilya kongresinin harici 
Roma, 28 (A.A.) - Fransız siyaseti hakkında evvelce Bertod 

l3aşvekili Daladiyenin Marsilynda tarafından verilmiş olan ve hüku
,6ÖYlediği nutuk, Romada büyük bir metin eylül buhranı esnasındaki 
alaka uyandırmıştır. icraatının bir rnüdafaanamesini eteş 

Romada Daladiyenin cesaret kil eden ı·apor dinlenmiş idi. B. Da 
Röstererek herşcyi açıkça ortaya 1 Jadiyenin daha müsbet olan nutku 
koyduğu söylenmektedir. Bnşveki- bu siyasetin istikamet hatlarım çiz 
: n Almanya ve İtalya hakkındaki 
Sözleri ve Fransaıun bu iki mem -
lekete karşı ittihaz ettiği tarzı ha
rekete dair izahatı memnuniyetle 
kaydedcdilmektedir. Son Avrupa 
buhram e:snmnnda komünistlerin 
tarzı hareketlerine dair Başvekilin 
beyanatı manidar addedilmekte -
dir. 

Almnnyada da Çok Memnun 
Berlin, 28 (A.A.) - Gazeteler 

flk tabılarmda D.aladiyenin nut -
kuna mühim bir yer vermektedir. 

Gazeteler diyorlar ki: 
"Daladiye anlaşmak hususun -

daki arzusunu izhar etmiş ve Mil
nihteki sulh e eri lehinde bulun -
tnuştur . ., 

"Daladiyo, neticede Fransız -
Sovyet paktına dayauan müfrit sol 
Cenah sivasctini taklıih etmiştir. 

1'ransız B.ışvekili ayni serahatlo 
lnuhacirleı in Fransız siyasetine ka 
l'ışmaları aleyhinsJe bulunmuştur .. 
Bu iki ııokta hnkkında Fransız bil 
kOmet reisinin snrih ve açık tarzı 1 
hareketi ynl.laşma e erinin pratik 
bir şartı tclükki edilebilir. Daladi
l'e, 'Münih ~iyasetini takip ediyor.,, 

Fransız Matbuata Daladiyeyi 
Alkıtlıyor. 

Paris, 28 (A.A.) - B. Dalndl
l'enin nutku hnkkında Figaro ga
zetesinde mutatanlar yürüten B. 
komiye, diyor ki: 

"B. Daladyeyf nutkunun to -
nundan dolayı tebrik etmek lfi.zım 

mektir.,, 
Le Jurnaldiyor ki: 
Radikal fırkasının kongresi, a

.çılmasının arifesinde işrap ettiği -
miz gibi, halkçılar cephesinin bo -
zulmuş olduğu keyfiyetini teyit et
mektedir. 

Marsilynda toplanmış olan r.a -
dikallerin komünist fıı·kası r/.lkkın 
daki hislerinden hfılfi şüphe eden 
bir kimse bulunmuş ol~a idi B. Da
ladyenin cesurane ve açık nutku, 
onu buşüphesini derhal izale e -
derdi.,, 

Roma, 28 (A.A.) - Von Rib
bcntrop, burnra gelmiş ve istasyon 
da Kont Çiano, Strace ve birçok 
zevat tarafınuan karşılanmıştır. 

Halk, Alman nazırının hararetle 
alkışlamışbr. 

1ki Hariciye Vekilinin 
Göriifmesi 

Roma, 28 (A.A.) - İtalyan -
Alman görüşmeleri Kigi sarayında 
başlamıştır. Saat 10 dan biraz son 
ra von Ribbentrop kont Ciano ta
r.afından saraya kabul edilmiştir. 

Mülakat İki Saat Sürdü 
Roma, 28 (A.A.) - Von Rib

bentrop ile kont Cianonun mülaka 
b iki saat devam etmiş öğle vakti 
hitama ermiştir, Alman hariciye 
nazın öğleden sonra bir çok nafıa 
tesisatının küşat resmini yapmak 
maksadilc bir turne.re çıkmış olan 
Mu~soliniye refakat etmiştir. 

Milli hakimiyet rejimi önümü
ze her türlü terakki imkanlarını 
açmıştır. 1nkıHi.p hepimize büyük 
vazifeler yüklemiştir. Asırlarca 

müddet istibdat altında tutulmuş 
bir milletin, harabe haline gelmi., 
bir memleketin bütün ihtiyaçları 
biı· iııkılilp nefhasile biran içinde 
temin edilemez. İnkılap bizi kur
tardı, takip edeceğimiz yolu gö::ı
terdi ve bu yol üzerindeki maned 
engelleri ortadan kaldırarak tefek 
kürümiizü serbest bıraktı. Milli 
hakimiyet rejimini hakkile tatbik 
etmek ve kökleştirmek için bütün 
milletin elbirliğile çalışması, öğ
renmesi, ahlfıki faziletlerle manen 
kuvvetlenmesi ve yük~elme:si la-
2:ımdır. lnkılllba bağlılığımızı hu 
suretle izhar ve i~bat edebiliriz. 
Şimdiye kadar katettiğimiz yol ü
mitleri arttıracak ve bize heran 
yeni yeni şevk ve heyecan vere
cek kadar büyük ve şereflidir. ,. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Ankara Radyosu Marsilyada büyük Meclis Ayın 
dün aç ldı 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
açtı 

Ankrra, 28 (Husu~i - Telefon
la) - Bugün Ankara radyo evi 
büyük b;r mera imle açıldı. Mera
simi ı adyo istasyonu etr:afında ma
lfınıat verici bir nutukla açan Na
fıa Vekili Bay Ali Çetinkaya ez -
Cümle demiştir ki: 

- Biiyük Millet Meclisinin sa
Yın Başkanı, sayın arkadaşlarım ve 
YUrtdaşlarım, 

Türkiye Cumhuriyetinin viicu
de getirdiği yeni radyo servisi yük 
Sek huzurunuzla bu andan itiba -
ren işletmeğe açıyorum: 

19 uncu asrın en yüksek ilim 
Ve fen eserlerinden 'biri olup 20 in
ci asırda D.lemşümfıl bir ehemmi -
l'et iktlaap eden radyodan TOrki
l'e Cumhuriyetinin de istifade et -
ll'ıesi bir zaruret ve bir vazife idi. 

Müessesenin vücude getirilme
•ini ve fiilen idaresini taallQklu i
tibarile uhdesine alan posta tel -
graf ve telefon umum müdürlüğü
llUn fon ve idare adamlarının bu 
tUzel müesseseyi balkın ve mem -
1 eke~in .arzusuna muvafık ve mem 
lluniyetini calip bir surette idare 
etıneğe çalışacaklarını fimit ve ka
naatini teyit eylerim. 

Sözüme son verirken her bu -
8Usta ve her işte d:ıima kendileri -
nin Yüksek irşat ve iradelerinden 

1 

:feyiz ve kuvvet aldığımız Atntür -
ke sıhhat ve .afiyetler diler, cüm
lenizi Eıaygı •le seliimlarım. 

bir yangın çıktı 
Başvekil yangın mahalline geldi Birinde Açıllyor 

Liyondan treulc etfaiye -+--

gonderildi R . . .. h tk 
Marsilya, 28 (A.A.) _ Şid _ eısıcum urun nu unu 

detli bir yangın çıkmış ve Daladi- Başvekil okuyacak 
cr,nin talebi üzerine radikal - sos
yalist kongresi y.arın sabaha bıra
kılmıştır. 

Ankara, 28 (Hususi - Telefon
la) - Büyük Millet Mccli~i İkinci 
teşrinin birinci günü Meclis reisi 
Bay Abdülhalik Renda tarafından 
açılarak ı;enenin ilk mcclhı toplan
tısı yapılmış olacaktır. 

Toplantıda Reisicumhurun nut
kunu Başvekil Celal Bayar okuya
caktır. 

-· 

Batvekil Yangın Mahallinde 
Marsilya, 28 (A.A.) - $aat 

ı 7 de yanan binanın civarındaki 
sokaklarda münakalUt tamanıile 
durmuştur. Yangınla daha mües -
sir bir şeki1de mücadele etmek için 
itfaiye eski limandan su alan bü
yük bir hortum kullanmıştır. Yan-
gın dolayısiyle ha:ııl olan heyecan Bir otomobil uçuruma 
pek büyüktür. Lyon itfaiye servi- yuvarlandı . 
si yangını söndürmek için Marsil· Bulancık, :n (Hususi) - Bele-
ya itfaiyesile çalışmak üzere hu _ diyemize ait olan 10 numaralı oto
susi bir trenle hareket etmiştir. mobil, şoför Mehmet idaresinde o-

Başvekil Daladier, yangın ma- larak dün gece Keşaba giderken 
halline gitmiş, ve sa.at beşe kadar Uğurca köyü civarında yoldan çı -
orada kalmıştır. kıp uçurumdan aşağı yuvarlanmış. 

Yangında Ölenlerin Adedi tır. 
Çoğalıyor İçinde bulunan 1 yolcu ile şo-

Marsilya, 28 (A.A.) - Marsil- för Mehmet dışarıya atlayıp muci
ya yangınında ölenlerin adedi dör ze kabilinden kurtulmu:ılaı·dır. 
dü bulmuştur. Bunlardan bir tane- ihtiyar heyetini tah\dr etmiş 
si pencereden kendini atan mağa- Bursa, ı! ' (Hususi) - 64 yaş
znmn satıcı kızlarından biridir. Jnrında bulunan Abdurrahman is
Yaralannnların adedi yirmiden n1inde bir adam Soğanlı köy ihti -
fazladır. Y.ar heyetini tahkir ettiğinden ya -

hafriyatına başlanmıştır. k~la~mış ve muhakemeye veril -

B A'-~t .. k . C h . t mıstır. u ı.u ur cvı um unye • 
Halk partisi kurağı ile Anadolu Balıkesirde yankesici bir kadın 

Hakikat bir hayalcinin ustalığı, 
oyundaki kabiliyet ve mahareti iki 
şeyden, muha.vcredeki şakraklığın ... 
dnn ve taklitteki muvaffakiyetin -
den belli olur. 

Muhaverenin mevzuu, tumturak-
lı ve sun'i bir dille konuşan züppe 
Hacivatla onun arabi ve farisi ke -
limelerle süslü dilinden bir şey an
lamıyan babacan Karagözün biz:ibir 
!erile konuşurken bu anlaşamamaz
lık yüzünden çıkan tuhaflıklar ve 
gülünçlühlerdir. 

Hacivat: 
- Karagöz sen musikişinas mı

sın? Diye sorar; Karagöz arkada
şır .... ı bu sorgusuna: 

- Hayır ben muslukçu Tanaş de 
ğilim; Karagözüm. Cevabını verir. 
Zira 0 (musiki~inas) ı (muslukçu ı 
Tanaş) anlamıştır. Hacivat ta ince 
ve sun'i dilden anlamıyaıı nı kadıı
şına: 

- Sazdan anlar mısın? Diye işi 
açıkça sormak tarafına inadına ya
naşmaz. Zaten maksadı Karagözü 
kızdırmak ve onllnla alay etmektir. 
Tutar bu sefer de: 

- Dirader ben seni usfı.lbent bi
lirdim! Cevherini yumurtlar. Kara
göz ömrlindc hiç işitmediği bu ke
limeyi de usulen ters ıınlamışbr ve: 

- Musibet sensin, ağzını bozma 
Hacivat, nlimnllah tepelerim! .. Teh
didini savurur. 

Ve hazan Hacivat onu o kadar 
çileden çıkarır ki, Karagöz kendini 
tutamaz ve kırk yıllık dostu Haci-
vada şamarları aşkeder. · 

• • 
Muhaverelerin çok güzelleri, mu 

affuk olmuş olanları vardır. Bun
~ dört be~ sene evvel san'atkar 
Aksara,ylı Memduhun defterlerin -
den, üstadın müsaadesile istinsah 
ettiğim "bekçi., muhaveresi ~akrnk 
ve neşeli oynıyan bir hayalinin elin 
de seyircileri saatlerce güldürecek 
bir mükemmeliyettedir. 
Artık yavaş yavaş tarilıe karışan 

karagöz oyununun bu muhaveresi
ni karşı karşıya gözden geçirelinı : 

Hacivat - Şuraya hakkınıia 
hayırlı bir şey söylemeğe geldin· .. 
Halbuki etmiş olduğun nıuamel~
den dolayı geldiğime geleceğir.ıc 

pişman oldum Karagöz ... 
Karagöz - Pişman oldunsa gel

diğin yere git. Buraya seni zorla 
davet etmediler a. Canın dayak is
temiş, gelmişsin; kısmetini aldm 
(Hacivata tokatı atar) şimdi uğur
lar ola ... 

H. - Behey cahil! Kabahat be
nim ki senin gibi adamı kendime mu 
hatap edindim. Senin haline bakıl
sa seninle görüşmek dahi kabahat. 

K - Ey, işine gelmiyorsa görüş 
me .. 

H - Görür müsün terbiyesizi. 
Af dileyecek yerde inadına serkeşlik 
ediyor. 

K - Sersem keş sensin. Şimdi 
yine başlıyacağım ha!.. (Hacivadın 
üstüne yürür) . 

H - A birader! Sana nasıl me
ram anlatmalı? Benim buraya ge
l.işim. sana para kazanacak bir iş 
.haber vermek içindir. 

K - Sen hiç öyle avantalı İ§ söy 
ler misin? Ufak yollu alay ha? ... 

H - Latife değil Karagöz; cid
di söylUyorum, beni dinle; hani ge
çen gün kahvede senden ayrılırken 
canım sıkılıyor biraz dolaşacağım. 

dememiş miydim. 1§te o gün akşama 
kadar keştügüzar ettim. 

K - Akşama kadar keşkekçiye 
inkisar mı ettin? 

l \ 
1 İşte, bu biribirinden gilzel yazı 

}ardan biri Gümüşhane orta oku
lu talebel&inden 218 numaralı 
Melek Özden "Atatürk'e Saygı,. 
başlığı altında yazıyor: 

Yıllarca, aize kartı duyduğum 
saygı ve muhabbeti böyle büyük 

bir fırsat bulamadığım için, kana 
kana ve bol bol gösteremiyordum. 
Fakat fİmdi bu engin hislerim, guru 
la dhaa çok çırpınıyor. 
ı-ek yatağına sığmayan bir sel gibi 

1 tafıyor ve en sonunda bir zerre ba.-
1 linde bu kağıdın üzerine dökülüyor. 
i Siz ki; Türkün en bliyük Atası 
1 ve zamanın en. yüksek di.hisiainiz. 
~ 
' Sizin açtığınız nurlu ıtıklarla yalnnı 

Türkiye değil, dühyanın bütün ka· , 
ranlık kö,eleri aydınlanıyor. 

Alh yüz yıllık köhne bir mazi 
yi yıkarak, yerine enerjik bir Türk 
nesli yaratmakla, e'aiz ve kutsal 

Altı karış Beberuhi .-' bir çığır açtınız. 
. -· p 

1
. Asli milletim; layık olduğu me 

çckmıyeccgız... e n sonra... d . t • • • • v 

H 
S f elim tte enıye tıevıyesıne, sızın açtıgmız 

- onrası e en ' sem n nurlu yolda yükseldi ve ondan daha 
çıktıktan sonra Kalpakçılar başma ük' v. d . . . • • 1 y segme e, yıne sızın sevgmu: e 
kadar uzandım. Oradan da. çarşıyı ük. 1 k . 
k b

. . k d b" .. k y se ece tır. e ınn ar a.sın nn vurup ır su ·na- E •. 1 .. k .. 1 .. A 
k b

. · k .. ·· d d y gune• saç ı, go goz u ta 
yı e ınn apısı onun e urmu~uın. T 

K - tyi ki herif bir §ey söyle- m !.. . ct•., Sıze olan saygımız, feza kadar 
me Hı· 

0 
h if· d d' - . d 1 sonsuz, denizler ve ufuklar kadar 

- er e ıgın e ne o u- . c·· k .ı d 1 
K 

.. ., engm. o:;:ya9ı aaar uru o an sev 
yor nragoz. .1 · · d b · · ı k 

K N b
.
1 

. ı..~ ., ~· di gı erıınız en, atınıza ıncı çc en -
- e ı eyım LX;n . ~ım çar 

1 
•• •• 

""" B 1 . . k .. tni er oruyoruz. 
Şü.LÇı e cırın ar asına. vurup su - . • • . . . . 
nemin 'kapısı önünde durmuşum... N,e mutlu bıze kı; sızın gıbı bır 
diyen sen değil misin? ATA mı~ var .. "~TATOR~,, diye 

H _ Hakikaten senin gibi ca- çarpan yureklerımız bu e'ıız gurur 
hil ile görüşmek müşkül ~ymi~ ! la daha çı~pınıyo~: , .. . 
Behey musibet! Çarşı kapısından Gençlık Atatur.k u. ne kad~r ~ç
çıkıp Nuruosmaniye tarafında bü- ten ~~ kadar çok sevıyor? ~ır ı~
yük bir konağın önünde nefes almak san ıçm bu kndar muazzam bır kıt
için biraz durdum, diyorum. le tarafından bu kadar muazzam 

K _ Lafın doğrusu şimdi anla- bir sevgi ile sevilmek ne kadar bü
şıldı. Bunu böyle c.çık türkçe söyle- yiik bir mazhariyet! 

MURAD SERTOGLU sen olmaz mı? Ey sonra ... 
H - Biraz nefes aldıktan sonra 

farkında olmadan gayri ihtiyari 
'beste taganni etmişim!.. 

K - Garip ihtiyardan pestil mi 
dilenmişsin? 

H - Artık ca.rumı sıkıyorsun. 
Dinliyeceksen insan gibi sözüme ku
lak ver, yoksa ben gidiyorum. 

K - Danlma Hacivat. Anlıya
mıyorum be! .. 

H - O konağın önünde kendi 
kendime makamla bir iki bekçi bey
ti söylemişim .. 

K - Haa ! Şunu böyle açık söy 
lesenc! ... 

H - Meğer o konağın pence!"e
sinden beni dinliyorlarmış .. 

K - Dinlerler a. Evdekilerin 
keyfi misin? 

H - Benim öyle beyit söylediği
mi duyunca beni sahiden bekçi 1.an
ııetmişler: "Oo! bizim eski bekçi 
geldi!,, diye pencereyi sürüp '·Hoş 
gelditı bekçibaba ! geldiğine mem 
nunum olduk!,, diye iltifata baş
ladılar. 

K - l\.nt::1.madım a ne~ ~e ... 8cın· 
ra? 

H - Behey budala! Hal ve hatır 
sordular. Ben de guya eski bekçi 
imi§im gibi hiç işi bozmadım; lô.zım 
gelen cevabı verdim. Sonra eski 
şarlolardan bir iki şarkı istediler. 

Vali Üstündağ 
Saylav oluyor 
Yerine Umum Emniyet 

Müdürü Şükrü get;riliyor 
Ankara, 28 (Jlusugi - Tele!on

la) - .Münhal bulunan mcbusluk
lar<lan birine Halk partisi namze
di olarak İstanbul Vali~i. Parti 
başknnı ve belediye reisi Muhittin 
Üstündağ da gösterilmektedir. 

Vali :Muhittin Üsfündağın me
bu~luğu katiyet kesbettiği takdir
de inhillil edecek olan 1-ıtanbul va
liliğine Emniyet umum miidürü. 
Bay Şükrii tayin olunacaktır. 

. Ürken manda Üç kişiyi 
boynuzile yaraladı 

_J 

Balıkesir, ı• f (Hususi )- Savas 
teuede bir düğünde davullar çalı
nırken o civardan bir mandadüb 
dn davul seainden ürkmüş ve rast
gels ko~mağa başlamıştır. Mehmet 
oğlu Mustafnya ait olduğu anlaşı· 
lan bu mauna Ahmet isminde 'bir 
gençle Ayşe isminde bir kadıııı ve 
3 yaşmdnki oğlu Cahidi çiğnemiş, 
ve lıoynuzlıyara.k yaralamıştır. 

Ben de bildiğim kadar söyle - '!I!!!!!!!"!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dim. Giderken kapıdan elime iki 
mecidiye sıkıştırdılar. Güle oynı

ya eve geldim .. 
K - Sen oynarken defi kim ç::ıl

dı Hacivat? 
l:i - Görür müsün mün<rne~ 

sizi. Ben yalnızdım digoru~ o hit· 
la tefi kim çaldı diyor .. 

K - Darılma canım. Sen zil.•,;ı 

tef olmayınca oynıyamazsın d::ı ... O
nu anlamak istedim hani... 

man oı•:ı da beraber getir,, dediler . 
Ben de cevaben: "Başüsti.ine!,, de
dim. .A radan tamam bir lıaft a 
gectı. !iavdi beraber gidelim ... 

K - 1ki mecidiye de ben nlar>ı.k 
mıyıar? 

- ı~ - C..uım zuhw·nt. Belli ol-

nıo.7. Bi!lkt dnhn fazla olur. 

K - Öyle ise haydi gidelim .. 

* Hacivadın sözüne uyup yola çıl 

Atatürk Evi 
l<ongre toPlantıları bu binada 

yapılacak 
Ankara, 28 (A.A.) - Bugün An 
~da Atatürk ednin tem.el atma 

kHJbünil, resmi ziyafetler ve bala.- Balıkesir, .r,·; (Hususi) - Ayşe 

lar için 1500 kişi istiabma müsait isminde .~7 yaşlarında bir kadın, 
bir salonu, bir gençlik salonu ve- eski belediye meydanında Bağcı -
snirel i ihtiva. edecektir. lar nahiyesinden Hasan oğlu M~h-

Kongre ve bu gibi toplantılar medin cebinden yankesicilik sureti 
muazzam blr ebadda y.apılacak .. le 20 lira 76 NUfUDU çalarken ya 

H - Canım inadına mı aksi anlı
yorsun? Senin anlıyacağın o gUn 
ılrpma kadar birı;ok l:er gezdim, 
dolaştım. 

K - Lakırdıyı lıep böyle açık 
tUrkçe söylersen ikimiz de sıkıntı 

H - Münasebetsizliği bıralt ta, 
beni de insan gibi dinle! Konağın 
kapısından ayrılırken "bekçi l~a~J:ı, 

bizi unutma 1 Ara sıra yine gel. 
Hatta evveli senin bir arkadaşın 
vardı.. Bir daha geldiğın .. A-

maya knrnr veren Karagözün ilo 
mecidiye kazanmadan evvel başına 
neler geldiğini yarınki sohbetimizde 
at' latn'-n olmaz mı? , 

f . 
lan i>u binada akdedilecektir. blanmlftlr. 
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Istanbulda Bayram 
Sevinç içinde Başladı 

Terfi Eden 
Valilerimiz 

Ankara, 28 (Husu~t - Telefon
la) - Cumhuriyetin on beşinci 

Ankarada Toplanan ·Gençlik 
8ayram Hazırlığında 

Bir haftadanberi İstanbul bü-
' yilk bayramı kutlulamıya hümmalı 
bir faaliyetle hazırlanmakta idi .. 
Şehrin muhtelif semtlerinde hepsi 
biribiriı:den ırilzel, biribirinden ca 
zip birpk taklar kurulmuş, bütün 
tehir bir gelin odası aibi içten &'elen 
bir hev~sle ailslenm.iftlr. Dün ak -
tam gruptan ıonra koca ş&!ıir pır
lantalara gömttlmüş g11zel bir ka
dın letafetile nuranur bir ışık çağ-ı 
lıyanı içinde parlamakta idi. 

Hele havanın yazdan arta kal
mış bir ılıklıkta olması tabiatın bi
le İstanbullunun büyük bayramına 
iştirak ettiği hissini vermekte idi. 
Daha yirmi dört saat evvel tehrl 
kasvetli bir soğuk ya~mur perdesi 
kaplamışken diln sabahtan itiba -
ren hava açmış ve ba mevsimde 
nadir görillen ılık bir sonbahar gtt 
neşi gönüllere neşe ve ferah veri
yordu. Bayram münasebetile res
mi daireler, mektepler ve yazıha
neler- saat 13 den itibaren kapan • 
mış olduklarından kesif bir halk 

~kitlesi hem havanın milstesna leta
' !etinden istifade etmek, hem de şe
' ılıirde ikmal edilmek üzere bulu-

nan bayram hazırlıklarını seyret -
mek üzere caddeleri doldurmuştu. 

Bugün dükkanlar da dahil ol -
mak üzere her yer bütün gün ka
palı kalacak, yalnız pazar günle
ri açık kalmak hakkına malik yer
ler yarın da açabileceklerdir. 

Cumhuriyetimizin 15 inci yıl

dönümü münasebetile bugün şeh
rimizde yapılacak merasimi sıra

srıe yazıyoruz: 

1 - Saat 9.40 ta !stanbulda bu 
lunan generallerle Albay (dahil) 
dan itibaren bütün üst subaylar ve 
askeri memurlar büyük üniforma 
ile vilayette toplanacak ve İstan
bul Komutanı oraya geldikten 
sonra birlikte ve intizamlı bir sıra 
ile Vali t':brik edilecektir. Tebrik, 
komutan tarafından söylenecektir. 

2 -- :Merasime iştirak edecek 
birlik ve müesseseler saat 10 da 
Tak.,im meydanına gelmiş ve saat 

· 10.llO a kadar krokide gösterilen 
tertibte merasim durumu almış o
lacaklardır. Kıyafet büyük üni -
formadır. 

3 - Saat J1 de~anbul Vali
gile İstanbul komutanı Taksim 
meydanına gelerek kıtaatı muaye
ne ve kutlıyacaklardır. Bunun ar
kasıııdan, bando İstiklal marşı ça
lacak, kıtaat da buna iştirak e
decek ve bu arada, l\lerkez komu -
tanlığıııdan tahsis edilen bir erbaş 
tarafından sancak çekilecektir. 

5 - Hazırlanan çelenkler abi
deye konacak ve husu•i defter im
za edilecektir. 

Geçid Re- 'mi 
6 - Tabim meydanındaki me 

rasimi işittikten sonra, Vali ve ko
mutan refakatindeki zevat, stad
yom kapısı önündeki tribüne geçe
cekler ve bundan sonra Taksim 
meydanından Harbiye istikametin 
de geçit re.<mi başlıyacaktır. 

7 - Saat 12 de Beyazıtta ve Se 
limiyede 21 atım top atılacaktır. 

8 - Saat 15 te Edirnekapı şe-

yıldönümü münasebet!le Dahiliye 
hitliliinde yapılacak merasime bl- Vakiletı tarafından neşredilecek - - '.Anıı:ara, 28 {Jlususif - Anka- sene belediye dağıtırdı. Bu vazife 
rincl top alayından mürettep bir olan terfi listesinde birer derece ra düğün evi gibi. Bir hay huydur bu sene Hariciye Vekaletine veril-
yaya bölüğü i~a.lı: edecek, süvari terfi eden valiler şunlardır gidiyor. Sokaklar yurdun dört bu· mlş. Fakat teşrifat müdürlüğü An-
topçu taburları da 7aya üçer aan- cağından gelmiş kimselerle dolu.. kara belediyesi gibi cümert değil. 

Tokat valisi birinci sınıfa, Kars ga vererek ba böliltü takviye ade- Şurada bahriyeliler, ötede izciler.. Davetiyeleri gayet az dağıtıyor .. 
cıektır. İzmir, Zonguldak valileri ikinci, beride mektepliler .. Bunlar da da- Herkes: 

9 _Saat 20 de Taşkışladan ha 11nıfa; Niğde, Tekirdağ valisi Sa- vetliler.. - Ah ... Bay Nevzat neredesin? 
reket eden bir feneralayı Taksim - kıp Beygo, Kırşehir, Maraş, Bur- Ev sahiplerini sorarsanız hazır- Ne için bu davetiyeleri sen dağıt· 
İ!tiklAI caddesi - Kara köy - TOP- dur, Çangırı, Muş, Burdur, Mar • !ıkla meşgul. Her taraf donanıyor, matlın? diye söylenip duruyor .. 
hane yolile ve Doğancılardan kal- din, Sinop, Antalya valileri de Ü· her taraf bezeniyor. Süslemek işi Eş dost biribirine: 
kacak diğer 'bir feneralayı da tram çüncü aınıf valllilte terfi etmişler- belediye fen heyeti müdürü Aeı • - Aman bir davetiye! diye 
vay yolu boyunca Kadıköyüne ka- dlr. mm sırtına yüklenmiş, sabah ala· telefon ediyor .... 
da r&'ittikten sonra kışlalarına dö- cıa karanlığında okağa fırlayor.. Elhasıl davetiye işi Ankarada 
neceklerdir. Gece yarısı evine dönüyor. günün meselesi ... Çek işi, Çin· J.a-

T k · t d ö ü Ticaret Odası toplandı 10 - a sun s a yomu n n- Söylenen sözlere inanmak ıazım pon muharebesi unutuldu. Herkes 
deki tribünlerden ortadaklne yal • İBtanbul Ticaret odası idare he- gelirse yorğunluktan geceleri a • şimdi davetiye arıyor. 
nıı saylavlar ve generallerle lstan- yeti dün toplanarak odaya ait yaklarını 1;uzlu suya koymadan ya- Eskiden takvimlerde bir Ame-
bul vali ve komutanının refakatin- muhtelif işleri müzakere etmiş, ba- tamıyormuş.. den Laklak vardı. Şimdi teşriniev-
de bulunanlar girecektir. Ünifor • zı kararlar almıştır. Geçit resmi davetiyelerini her velin son günleri ameden mebus 
malı ıubay ve aileleri aşağıdaki trl OCOCCCCC:C::::C:::XXXXXXX::>OOCOCCCCC:C::::C:::XXXxXXX)<:>OOCOC~Oc:OC:C::::C:::XXXXXXX:OCOOOcOCCCCC:C:::XXXXXXxXX) 
bünde d& bulunacaklardır. Soldaki ••••••••••••··~~- ·· -;. .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···•• . ' tribünler yerli ve ecnebi ayrı teşkil / C ·· h • B Ş f •. 
!ere m&Jısustur. : er-~ um unyet ayramı ere İni' • 

f V İ P E K sinemasında 
-Şarapçılığa LOREL - HARDİ İSVİÇREDE 
Ehemmiyet TÜRKÇE .. ı ·· ·· ı f ı soz u en son ve en guze i m 
Veriliyor :. A..vrıca : Ankarada Atatürk ve Büyüklerimiz huzu-

lzmirde ve Trakyada büyük mo· i 
dern şarap fabrika!an açılacak runda yapılan Gençlik Bayramı i 

İnhisarlar idaresi, belli başlı B ·· t 11 1 d T '!·ti HALK M t' 1 • ! 

mevsimi oldu. Mebuslar akın akf 
yuvalarına dönüyorlar ... 

İşte bugün Balıkesir mebusi 
Hayrettin, Edirne mebusu Faik 
Kastamonu mebusu Hilmi de tren· 
den çıktı. Her tren bir sürü mebuı 
getiriyor ..... 

Bugün izciler resmigeçit pro • 
vası yaptılar. Maşallah çocukların 

hepsi de çakı gibi. Kızlar, erkek· 
!erden, erkekler kızlardan aşağı 

kalmamaya çabalıyorlar. 
En hoşu Türkkuşu talebeleri -

nin kılıkları, Beyaz, kar gibi bem
beyaz tulumlar giymişler. başla • 
rında da yine bembeyaz başlıklar 
var. Yalnız bayan öğretmenler pek 
iki dirhem bir çekirdek. Jimnastik 
öğretmenlerinden ziyade çaya gi
den sayın sosyete bayanlarına ben
ziyorlar. Gönül bunların da daha 
sade bir kılıkta olmalarını istiyor. 

Bu defaki resmi geçitte Başve
kil Celiil Bayar söylev verecek. Me 
rasim 2 saat kadar devam edecek. 

Yine Cumhuriyet bayramı gü· 
nü yeni radyo istasyonu dünyaya 
sesini işittirecek. Resmi küşadda 
Ali Çetinkaya bir nutuk verecek 
Elhasıl Ankara yeni gelinler gibi 
kılpranga, kızılçengi süsleniyor. 
düğüne hazırlanıyor. Hakkı da 
yok mu? .. 

üzüm mıntakalarında fabrikalar \• • ugun saa ve e enzı a ı a ıne erı ; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• F"aruk: IC.üçülc 

kurarak şarap istihsalini arttırma =.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~=~~;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yı kararlaştırmı~tır. Tekirdaj(da - 1 
kinden sonra, İzmirde de bir şa - ı· h• ı u M •• d •• } •• .., •• d 
rap fabrikası kurulmak üzere faa- n ısar ar . u ur ugun en : 
liyete geçilmiş bulunmaktadır. Ga ••••!11~-~-----.. ••••••••••••ııım•mım 
yet muazzam tesisat ve teskilatı 1 - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, lz-
1htiva edecek olan bu fabrika, bü- mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul 
tün memleket ihtiyacını karşıla - d·ı · 1 d h·1· · · · . . e ı en tıp er a ı ınde ve şartnamelerı mucıbınce yaptırılacağı ve 22/ 
yacak derecede sarap ıstıhsal ede- .. 
bilecektir. Bunu ·müteakip, Trak _ VIII/ 938 tarıhınde ihale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya 
yada da bir şarap fabrikası kuru _ ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
lacak Kırkkilise ve havalisi üzüm- tur. 
!erinden istifade edilerek burada II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli (30776) lira (61) 
da şarap istihsaline geçilecektir. kuruş ve muvakkat teminatı 2308,25) liradır. 

Yapılacak tetkikleri müteakip. III - Eksiltme 1-11-938 tari ·ine rastlayan salı günü saat 15 de 
diğer üzüm mıntakalarında da Kabataşta Levazım ve mübayaat besindeki alım komisyonunda ya. 
fabrikalar kurulacak, bu suretle, 'pılacaklır. 
şarap istihsalatı mümkün olduğ.u VI - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat li•teleri ile sartııame 
kadar arttırılacak Avrupanın bır / . . . . İ ' k 

1 
k 

1 
. 'd k b • . ve resımlerı 153 kuruş bedel mukabılınde stanbulda adı geçen komis-

çl 0 mem
1
e et erın k~. 1 ç1 .0 tl· egekm- yondan v~ Ankara İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

en şarap arımızın u ıye ı mı •

1 

tarda ihraç edilebilmesi imkanla- V - 1348 parça eşya eksilt ne iştirak etmek istiyenlerin bir 
rı temin olunacaktır. !defa da asgari 20000 liralık böyle ·r işi muvaffakiyetle yapmış ol-

Bundan baş.ka, üzüm mıntaka- duklarını gösterir vesikayı İnhis 1 r inşaat şubesine ibraz ederek ay
larında, üzüm yetiştirilmesi ve ba- rıca bir fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesika" alması lazımdır. 
kımı hakkında müstahsillere pra - IV 111u··hu··r1u-- t kl.f kt ı k • ·k ·1 v · · dd 
t
.k 

1
• .

1 1 
k - e ı me up arını anunı vesaı ı e ıncı ma e-

ı ma umat verı mek ve şarapçı ı . . . . . 
h kk d d t . d.l k .. de yazılı ınşaat şubemızden alınacak eksıltmeye ıstırak vesikası ve a ın a .a envır e ı me uzere • 
kurslar da açılacaktır. % 7,5 güvenme parası "makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti-

İKTISAT~J.Ş~ .E~İ 

Pazarlıksız satış hakkında rapor 
Ticaret odası, ay başından iti -

haren tatbik edilmekte olan pazar
lıksız satış ve bunun şimdiye ka -
darki tatbikatı hakkında tetkikler 
yapmış, bu tetkikler neticesini, ha
zırladığı bir raporla, İktısat Ve
kaletine bildirmiştir. 

.mg:ıay piyasası • 
Dün, borsada, 315 ton buğday 

satL~ı olmuştur. Akşehir malı yu
muşak buğdaylar 5 kuruş iki pa
ra, Polatlı malları 5.75 kuruştan 
satılmıştır. 

va edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (7438) .. 

I - Yeni yaptırılacak çektirmeye "Tekne,, ye konmak üzere satın 
alınacağı 8 - XI - 938 tarihine ihaveyahut ayni evsafta bulunan muh 
ne şartnamesi değiştirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira 
ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

HI - Eksiltme 2 - XII - 93·3 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 
de Kahataşta Levazım ve l\lübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

I - Şartname ve n~munesi mucibince 20X25 eb·adında (10) 
milyon silindirlik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - llfuhamnıer. bedeli beher bin adedi " •100" kuruş hesabile 
(40.000) lira Ye mll\-akkal teminatı (3000) liradır. 

III - Pazarlık 31 - X - !J38 tarihine r:ı;tlayan pazartesi günü sa
at 14 de Kabataşta Levaz•m ve l\1ü .ayaat şube,indeki Alım komisyo
nunda yııpılacakl!r. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için 
ven'De paralarile birlikte yukarda 
olunur. 

tayin edilen gün ve sııal'e '1a 7.5 gü 
adı geçen komisyona gelmeleri iliiı 

(7311) 

Nevi Miktarı Muhammen Bedeli Muve.lı.kat 

temİn·ıt 

Lira ıc 

Eksiltmenh 
Beheri 

Lira K. 
Tutarı 

Lira K. tekli aaah 

ÖLÜM 
V - Makine 30 ton hamille ile tekneye 7 mil sürat temin edecek 

kuvvette tam Dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyçe i\!. W. B., 
Doyçe Verker, Emayen, Skondiya, Elva markalarıııdaıı biri olacak 
veyahut ayni evsafta buluna nmuh telif markalardan mevaddı muhar
rike sarfiyıttı en az olanı tercih etli lecektir. 

Piyasaya fazla mal gelmesi, 
bugün bayram, yarın da pazar ol

' Karamürsel mensucat ve ticaret ması dolayısiyle buğday stokunun 
anonim şirketi müessisi ve idare biraz daha ziyadeleşeceğini düşü-

meclisi azalarından Mehmet Suphi nen değirmen ve kırmacılar, bay - VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden araııılan vesaik ve % 7.5 

- --- - - --- -------------
ı~nl:>nl Baş-
müdürlüğü h'
nasının tamiri 
işi 1185. , 5 

342.
%6 19 
930 -

85 03 Pazarlık 14 

Ertaş dünkü cuma günü vefat et- ramdan sonra daha ucuza almak j güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
miştir. Cenazesi bugün öğle nama- ümidile dün buğday almakta biraz yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7600) 

müteenni hareket etmişlerdir. Pa- ı 
zını müteakip Beyıt.zıt camisinde kı- zardan sonra, buğday fiyatlarıııın _ ... 
lındıktan_ sonra Eyüp aile mezarlı- bir iki para daha düşeceği tahmin I - idaremizin Çankırı tuzlasında planı ve şartnamesi mucibince 
ğına defnedilecektir. 
•••••~••••••••llıİ•o•lu•n•m•a•k•ta•d•ır•.•••••n•uıı yaptırılacak Varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzenıe~i 
ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Şark Musik; ve Ş k J II - Tesisata ait malzemenin Sif Zonguldak teslimi ve mahalli-ar ı arı ... 
Parlak mevzu, Mükemmel Mi

zansenli ve muhteşem 
dekorbn bulunan 

SAHRA 
Kili LEYLA 

ne montajın yapılması, muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat te-
minatı 1012.50 liradır. · 

1 

III - Eksiltme 5 - XII - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Plan ve ~artnameler parasız olarak her gün sözü geçen su-
beden alınabilir. ' 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiats11 fenni tek
liflerini plan ve detay resimlerini tetkik edilmek üzere ihale gününden 
en geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı Filmi şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulüntı mutazammın vesika al-
TAKSİM SİNEMASININ malan lazımdır. 

Vasi Salonunu her seansda baş- VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve v inci mad-
Bugün saat 11-ve 1 ıle [( • d b d d ı an aşa doldurtuyor. e e yazı ı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesi,kası ve 

'iııll•zı•·ı.a.tl•ı•H•ADiiLiıiKıimlİmiiiialitiiiniıİeİİilieil.ii.•.ıSiiıizİİİdiİİembİluilm··~n~~g,id·iı~·p~giö:r~iı~·n~iı~·z~-~lj % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti-
'" .. •• •d~ek olan kapalı zarflarını eksiltıııı ıünii en lfCi< saat 14 d" ka-

• 

Etil ecer 3 'J0 klıo L 14 27 65 A. Ekailt. 14.30 
Eı'zayı tıbbiye •6 ;.alem 
Çember rap- '.lOl!U kilo 
tiye si. 

- 31 
70 21 .. 15 
6~ 75 " 15 30 

İmla makinesi 2 a :et 800. - 1600. - 120. - .. 16 

ıı -

III -

IV -

.,_ 

İdaremizın İ•tanbı.:1 bL~:nüdürlilğü binasının kaldırım taıni-

ri i>\ şartnam,sı .'\l"-~i!>ince satın alınacı.k (300) kilo Eli 
Et~r. c ·ns ·ıe miktarı listesinde yazılı 46 kalem eczayı ub
b;ye ııu·ı:;·rnesine uyg~·n olıt. a1' şartile satın atlınacak 3000 
kı' '• ~anber raptiyesi ve taahhüdünü ifa etmiyeıı müteahhit 
hsabi..'llı. şartnaıresi mucibince yaptırılacak 2 adet imlii 
mıık:lle .ıı yukarda hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı ek
sııtmeye konmuştur. 

!{eşif ve !nuhan1me11 ~ erlcllerile rnuvakk~~t tcn1inatları hi
za!ıı.rwda gosterilmiştir. 

Eksiltme 9 - XI - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesind•ki ft lım '.:omisyonund~ yapılacal~ır. 

Keşik şartn$ ıne ve listeler parasız olarak hJr gün sozu 
geçen şubeden alınabileceği gibi çenber raptiye nilırıunesi 
de görülebilir. 
1.tckliler eksiltme için tayin edil•n gün ve saatlcrd? %7.5 
güvenme rıar<-larile birlikte yukarda adı geçen komisyona 
ııelmeleri ilaa olunur. (7733) 
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Böbreklerden idrar torbaıına kadar yollardaki baatalıklann m;Bc .. ı.;(~ 
roblarını kökündenı temi::slemok için (HELMÖBLÖ). kullaauııa. }"' c( f.~ 

1'i'~ c moL_ ın ~ :.~i· , ~.Al!Dl'"1C: 
Böbleklerin çalıtma kudretini arttınr, lıı:adm, erkek idrar zorluklarmı, 
.. ki ve yeni belaoğukluğunu, meune iltihabını belafrıamı, aık ıık idrar, 

l.o:zın.ak ve bozarken 7anmak halleıhbat Vekaletinin ruhıatmı !ıaizdlr. 

Her eczahanede bulunur. 

DİKKAT: HELM~BLÖ, idranınızı temizliyerek mavil~tirir. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas No. YERİ 

104 Büyükada Nizam Aşıklar 
yolu 12140 M2 

106 Büyükada Nizam cadde.si 
1673.60 M2 

118 

149 

150 

152 

153 

lö4 

185 

215 

216 

294 

803 

Büyükada Tepeköy mah. 
eski Ebe yeni Örek& So. 
194 M2 
Kaınmpaşa Eyyühüm Ah
met ef. mahallesi cami 
~o. 37.60 M2 
lla.c:ıımpaşa Eyyühüm Ah· 
met ef. mahallesi cami Sf 

42.76 l\12 
Büyükada Ayanikola ca 
70 M2 
Büyükada Ayanikola cad 
2605 1\12 

Büyükada Ayanikola caci 
1320 M2 
Beylerbeyi Ii::>stancı başı 

Abdullah ağa sok. 
Ka11dilli Mezarlıık sok. 
eski 50 döıılim 349 arşın) 
karşılığı 56150.50 l\i2 
Kandilli M e~arlık sokak 

(eski 70 dönüm 806 ar~ın); 

karşılığı 647 93.05 M2 
Büyükada Meşrutiyet 
mah. Zühre sokak 671 
::M2. 
Heybeliada Turyolu 5398 
M2 

No. 
Es, Y. 

69 
6 

11 u 

.88 41 

NEVİ 

Çamlık 

Funıiahk 

Bahçe 

,, 

~v S/4 His 
taj .u 

43 taj 43 hi8 
88 .Mü ev 3/4 
71/2 Denizden dolma 

rıhtım arsası j 
32 .Mü. 26 arsanın r 

7',0/ 480 seb~"' 
32 .M. 26 arsa ' 

U 66 Kayıkhıf
0 

26 rarla 

21 

7 7 \rsa 

1, 2, 3 '.farla 

8 

KIYMETİ 
T. L. 

1821. -

400. -

884 ...... 

900. ~ 

100. ~ 

( 70. 
. .600. 

( 

800. 

837. -

1000. -

l-200 .• 

671. -

1200. -

904 Hcybeliada Turyolu 6 ,, 2000. -

1 
1 

15905 M2 
t05 Heybeli ada Turyolu 

3977. ~12 
806 

810 

821 

329 

830 

337 

338 

339 

340 

453 

455 

467 

556 

558 

660 

621 

eas 

Heybeli ada Bayır .-okak 
182.50 1.12 
Kocamustafapaşa Rama -
zan ef. ve Sazende sokak 
Büyükacla Meşrutiyet 

Kevkep bey Çamlı bel so
kağı 128 M2 
Biiyilkada Yalı mahallesi 
Pervane sokak 3 t v ~ 

BUyükada Yalı mahallest 
Penan 
Büyilkada Ynlı küçük ka .. 
rakol So. 10.60 l\12 
Kınalıada Yalı caddesi 
4796 M2 
Kınalıada lkiağa sokak li 
rnan çıkmazı 3524 M2 
Kınalı ada Liman çııkması 
1763 l\f 2 
BüyUkada .Maden Ayani
kola 49 l\I2 
Koca Mustafapaşa Katip 
Muslahattin mahallesi he .. 
kimoğlu Alipaşa caddesi 
55.50 1\12 
Beylerbeyi Bostancı başı 

Abdullah ağa kalaycı so
kak (eski 260 arşın kar~ı
lığı 149.37 !\12 
Küçükpazar Rüstempaşa 

Mah. 36 M2 
Büyükada Karaııfil mah. 
Karanfil sokak 2094 M2 
Büyükada Nizam mah. 
Yucatcpe sokak 2031 M2 
Büyük ada Nizam Xizam 
caddesi 2762.25 I\12 
Büyükada Nizam Nizam 
caddesi 866 l\12 
Edirnekapı Hacı l\luhittin 
mah. Yusuf ağa sokak 
1016 :?.12 
Vaniköy Vaııiköy cnd. 1 
hektar 3132 ::\12 

20673 Beyoğlu Fatma Hatun Gü
mi.işsuyu Gazhane yokuşu 

676 Reyoğlu Kfıtip ::nustafa 
Çelebi mah. Baltacı çık

mazı 

Arsa 

2, 86, 7 

9 " 
s ,, ~ . 

d,7 ·" . 
58 6, Arsa · 

Ar:l.., 
Çalılı]( 

" 
1 l 

" ' 
Denizden O.olma. 

1
1 Arsa 

240 266 Arsa 

6 5 AI 

- ~··· - ... . 

Tn-1' ocağım havı~ 
1 ...,_rsa 
2 Bahçı 

5 Tarla 

7,!l,11 
13, 15 

Ar a 

.. 
1.3 

3 5.7 Arsa 

5,5 1 Ahır 

n taj 1.1 
Arsanın 

25 31 4/ 5 hi~. 291. 41 

800. -

182. -

153. -

128. -

34. -

67. -

40. -

480. -

350. -

175 
1 

49. -

100. -

74. -

.... 
175. 

.o:t -

450. -
• 

250. -

203. -

2000. -

'>-000. 

Adres ve izahab yukarıda yazılı gayri Menkuller ilki peşin olmak Ozere ıf"kiz ~ent 
litle faizsiz olarak satılığa çıkarıl ınu~tır. 

İhale 14/11/!>38 ıınzarte i günü saat ondadır. t tcklilerin hizalarında yazılı depl 
kağıdı ve üç adet fotojrafJ& birlikte ~ubemize bildirilen l'il• Y• ıaatte gelmeleri. 

DEPOZİTO 
T. L. 

~64. 20 

80. -

,'11S. 80 

180. -

ua. -

14. -
2.oo. -

60. 

67. -

ı:oo. -

t80. -

,.14. 20 

240. -

AOO. -

\60. -

36. 40 

30. 60 

25. 60 

,''' 

6. 80 

13.40 

8. -

!J6. -

70. -

35. -

9. 80 

.20. -

14. 80 

104. 80 

41. 60 

90. -

50. 

41. 

\00.-

68. 29 

mUcıavi tak-

.kçe,;i, ni.ifus 
• (7993) 

·- - .. .... _ . ~ • layf aı 9 

ı .. - . . .. • . . ~ . 
' • • ' • .... I , ,. . 

. ,., . ' 'l ... ~ :.:: • ., . ..... : .. 

istiklal Lise~i Direktörlüğünden: 

- -- . . . . . . . . ı . ' 

s • 
1 PAH • 

1 

VE 
.-· 

SAMSU N 

SİGARALARININ 
' 

L UKS MADENi 
KUTULARI 

ÇI Ti 

25 ·Sipahi 50 Kuruş 
25 Samsun 45 Kuruş 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 

mantolarım 10 sene garanti ve 

• 

ay vade ile kefaletsiz olarak saül

i maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 

sipariş kabul etmekteyiz. 

Mahmudpaşa Kürkçü Han içeriıi 

• •••• DİKKAT····· 
: ~ • • 
5 Byoğlunda Rusya Sefaretha-5 
5 n ~si karşısında ve Suriye 5 
: Pasajı yanındaki 5 

Güneş 
Tayyare Piyango Gişesinden 
bir bilet al~na iki~i Beyoğ
lunda ŞARK sinemasına ve 
ikisi Sirkecide AZERl sine· 
masına girmek hakkını hah· 
ıeden 4 meccani duhuliye 

verilecektir. İlk keşide 
11 son te;rin 

..................... UROLOG - OPERA. TÖR .................... . 

( Dr. REŞiD SAMI BERKER .i 
5 (İdrar yolları hastalıkları m]tehassısı) Beyoglu İstiklal cad. i 
5 Mis Sokağı No. 1 (Es1<i Mutasarrıflık konağı) Tel. 41446 5 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir inkılap ve ÜÇ Re11k 

JITAN SEFTALl • 
(Oıtanı) (Pı\chı~ 

FINDll' · 
{Noı .. ttı) 

. 
COTY'nin Pariste Bois 
de Boulogne methalin· 
deki laboratuaranda ya· 
rattiğı yeni pudra renk
leri, yazın sıcak canlt· 
lığını cildinize bahşede
~ek ve yakıştıracaktır . 

Pudra tekniğinde ı,ı. 
dilmemiş bir inkilaptır. 
'steyiniz. 

C3UZELLIK HEM HAKKINIZ 
HEM VAZiFENiZDiR. 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

istanbul Birinci Ticaret Mahke
mt•sindt>n: 

mcmizin 1937 538 numarııc:ırıa k ıy
dı İf'ra !nlınnıışhr. Şim~; otıır<l ğu 

y~r belli < ınnıyaıı müd<lı.?ruıleyrw i · 
13.uen tPbligat icı asına karar veri
lerek muh2keme 16 12 ı1 ~38 Ct<ma 
giinü sant 14 (ı'~ hırnkılmı(2tı.r. 

• ........ :Biletler 1 lir-ıdıri ........ • ı 

İstanbul ınuhtt.kcmat müdürlü
ğü tarafından Galatad:ı Havyar ha
nında 6 No. da Tclcmak Usul":ıoğ· 
lu aleyhine 377.000 kuruş !:ırkı fi
yatın tahsili hakkında Adlivf' yan· 
gınından evvel ikame eylcdiğı dava 
dosyası bu kert' yenilenerek mahkc-

MUddı:aaleyh!n mezkur giin v(: 

saatte m:U1k\!m»~e hazır nıılıırım:ı. H 

lüzumu işbu ilan ile teo1;1 olnnur. 

1 1 
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TE KOLLU CEMAN 
CÜMHURİYET BAYRAMINI SAYIN HALKA KUTLULAR 

Son keşidede : Piyango biletinden 
200,000 lira kazanan Küçük Bayan Sofia söylüyor : 

(Bana bu büyük serveti TEK KOLLU CEMAL kendi elile 
kazandıran bJeti ıeçti ve verdi 

Son keşidede : Piyango biletinden 
15,000 lira kazanan Muğla piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 
(B:ına bu büyük serveti TEK KOLLU CEMAL kendi elile seçti ve 
kazandıran bileti bana posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda-Rumelide) (Denizce·Karada) (Vapurda-Trende) (Her yerde-Herkes) Söylilyor: 

Tek .Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti. işte bu sebebden: Pi
yango bileti denilince evvelemirde TEK KOLLU CEMAL hatıra geliyor. Ve herkes harb 
meydanında bir eşini bırakan TEK KOLLU ile iktısad sahasında çalışan bu malfil müte
k _it subayın gişesine koşuyor. 
Yeni tertib biletler tükenmek üzeredir, acele ediniz, taşra siparişleri sür' at ve intizamla gönderilir. 

Yen ., adrese d"ıkkat• istimlak_dolayısı~le Gişemiz ayni cadde üzerinde Bahçek~
ı pıya dogru Emlak Bankası karşısıeda 57 No. ya nakleyledı. 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. Telgraf ve kısa mektup adresi : 
İstanbul, Eminönü Tek Kollu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL Güven~ 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli yazılı 8 parti malzeme pazarlık ve açık eksiltm• auretile 

ınübayaa edilecektir. 
Şartname ve nümuneleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin yazılı tarih ve sa-

atte teminatlarile müdüriyette müteşekkil Alım Satım Komisyonuna müracaatlan. (6587), 
Miktar Cinai Muhammen l.e,Y.t: ilk teminatlhalenin naııl İhal• Saat 

L. K. L. K. 7apılacaiı tarihi 

500 
4000 

136000 

82000 

250000 

50000 

ıoooo 

5000 

5000 

5000 

10000 
1000 
8000 

250 

adet Galvanizli tol köşe \ 

" .. 

" 

" 
.. 
.. 

.. 
.. 
" 

.. 
" .. 
" 

.. .. .. 
Kağıt zıvana. 10 lib-
relik 

Kağıt zıvana 20 lib-
relik 
Kağıt zıvana 10 Iib-
relik 
Kağıt zıvana 20 lib-
relik 

Bakır zıvana 

m/ m 
Bakır zıvana 

m/ m 
Bakır zıvana 

rn 1rn 
Balar zıvana 
m/ m 

Mika 
Haruri veşia. 

Sigorta 

45 

65 

100 

120 

1 

• 

100 . .. 

Tek ucu halkalı de- · 

mir 9 1/ 2 1 
Galvanizli lento ger 

200 

200 

200 

740 

500 

2500 

.. 
" 

gi mekiği 
Galvanizli askı teli 
civatası 

Galvanizli askı teli 
kenedi 

,, Demir örgülü çu - , 

" 

" 

buk 8 1/2 I 
Boru başı kenedi , 
3 lik 
Boru başı kenedi 
2 !ik 
Pullu boru başı ke· 
n e d 1 civataııı ' 
30 X 6 m/m 

375. 00 29. 00 

343. 00 ıı~. 00 

245. 00. 19. 00 

475. 00. 86. 00 

930. 00 

' 

758. 00 57. 00 

Ev "'e Apartıman döşiyeceklere 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Ye aair her nevi ve tılı: mobilyalar 

FABRiKA FİATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

f.tanbul, Rızapaşa yolı:uıu No. 66, Tel. 23407 

Pazarlılı; 4/11/88 11 

fazarlı]J .4/ 11/88 14 

Pazarlık • .4111/38 14 

Pazarlık . '/11/88 14,80 

' Açık eksiltme 4/ 11/ 38 14,30 

Açık eksiltme 4/t 1 ııuı t5,00 

• 

lıtanbul Aıliye Birinci H11kuk 
Mahkemesinden ı 

Muhakemat Mildüril tarafın • 
dan Bodosaki ve Rıza aleyhlerine 
açılmış olan muarazanın men'i da 
vasında: 

M. aleyhlerden Rızaya Beyoğ
lunda Galatasaray civarında 271 
No. lu kundura mağazası adresi
ne gönderilen dava arzuhalini teb 

Unutmayınız ki: 
Bir dişin çıkarılması, 
sıhhatin temel taşların
dan birinin çıkarılma-

sı demektir. 

Bu akıbetle kar,ılaşına
dan evvel dişlerinize 
tina ederek, hergün 

itemiz'.iyerek onlann çü
rümemesine, bozulma
masına ihtimam etmek 

lazımdır. 

Radyolin 
Diş macun ile hergün ve 

en az günde 3 defa fırça
lanan dişler daima sağ

lam ve temiz kal r. 

Oaimatiadyolin 

SEFALiN 

omatizmadan çok 
ıstırab çekiyordum. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nnralji, lanldık YI blitl!n atnlarını:u derhal keser. 

- - icabında glhıde 3 · kate alınabilir. - • 

Istanbul Tramvay Şirketinden: 
İstanbul Tramvay Şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü müna

sebetiyle sayın halkın hissiyatına iştirak ederek şimdiki ücret 
tarifesinin, 28, 29 ve 30 ilkteşrin tarihlerinde şu suretle tenziline 
karar vermiştir: 

TARIFEı 

SiViLLER: Her yolcu, ayni araba ile arası kesilmeden yapılan 

seyahat için farksız olarak: 

1 inci yahut 2 nci mevkide: 6 kuru' (Vergiler dahil) öder. 

2 nci mevkide: Yalı;ıız 1 ve 2 kıta ya kadar seyahat etmek ist!
yen yolcular 3.25 kuruş (Vergiler dahil) ödiyeceklerdir. 

OTOBÜSLER 

:.I'ARIFE: 
\• 

1 Kıta. 5.- kurw 
2 .. 7.50 .. 
3 .. 10.- .. 

........................................................... ii ......... ..... 

:::HAC 1 BEK 1 R5:: 
...................... 3 ............................................... ..,.. 

Şekeri güneşe benzer, onun 
girdiği yere doktor girmez. 

~;"i"[j"""""Mü"Hl"öö"f N"""""üici"""""ö[K"f n··:~ 
•"'• ..-.: . •..........•.....................................•............• ~ 

Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

lstanbul Belediyesi 
Merkez Hal Müdürlüğünden : 

Halde 114 No. lu sergide kaYun karpuz tica retilc iştigal -eden En
ver Diyala burndııki muamelesine nihayet vermiş olduğundan idare
tnizdeki teminatı idare edilerek ilişiği kesil eceğinden mezkur ser
giden alacaklı müstahsil var•a evrakı mlisbiteleı·ile birlikte nihayet 
28/ 11/ 93 tarihine kadar idareıni~e müracaatları ilan olunur. 

(8017) 

SEF ALİN 1 Devlet Demiryolları İliinlan 1 
beni kurtardı. -----------

Baş ve dış ağrıları, mafsal 
ağrıları, grip, nezleyi 

derhal geçirir. 

Muhammen bedeli 5400 lira olan 60,000 '.ldet elvan karton 
10 - 11 - 938. perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası için
deki satınalma komisyonu tarafından kapalı 7.arf usulü ile stın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek btiyenlerin kanunun tayin et~iği vesaık ile 405 li
ra muvakkat teminat ve teklif mektuplarıııı muhteı·i zarfların eksilt· 
me günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 

İstanbul Asliye Birinci Tfoarct Mahkemesinden: işe ait şartnameler Hııydarpaşada var binagı iç indeki komisyon ta-

Eczanelerden l lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz. 

! .. ' .. • . . " - ; . • ' 

rafından parasız olarak dağıtılmaktıtdır. (7842) 

!stanbul maliye muhakemat ınü-1 •• ... lllll•-•-ıw-----------------.. dürlilğü tarafından Buyakadarla 
Madenyılaz Türk caddesind~ 91 
numarada Telemak Usulciloğlıı a
leyhine 938/ 214 numara\: ::lo~\'a ile 
açılan 3700 lira alacak dav;~ıııda 
oturduğu yer belli olmıyıcı mti<lde
ialeyh hakkında tebligatın ilanen 
yapılmasına mahkemece karar ve- S A C 8 O Y A L A R 1 J U V A N T ı• N 
rilerek dava arzuhali ve ia•1e•.iyc9i R 
mahkeme divanhanesine asılmış C'i- Kum~al ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen 
duğundan müddeialeyhin ııanın n.'Ş· rengi verir. Sabittir. Sıhhi ve zararsızdır 
rinden itibaren 15 gün iç;_nde 11 ah- İNGıLIZ KANZUK ECZANESi' 

1 
kemeye müracaatla dava ıı.rzt:lııı.li- llııaı••-•1m••-•E•eİıy•oıiiğ111lu_-.ıas11t•ıın•b•u•l•-••liil•-••ıl 

liğ ilmühaberine mubaşir tarafın- ni alıp cevap layihası vernıe,;i \'e 
dan verilen meşruhatta ikametga- muhakeme için tayin edilen 16.12. 

-•••••••• hını terk ile bir semti meçhule 938 cuma saat 14 de de ınııhkcmı>-
İstanbul Belediyesi İlanları lstanbul Belediyesinden : 

ye gelmesi lüzumu ilan ohonur. 
Beherinin muhammen gittiği yazılı bulunmasına binaen Şehir dahilinde işliyen bütün otobüs hatlarında Cumhuriyet 

bedeli istida.ya ka~ı yirmi gün zarfında ........................... ~.~~:!.:.~~. Bayramına tesadüf eden 28, 29, 30/ 10/ 938 Cuma, Cumartesi, Pa-
76 - Adet Çıra'k.1ı kadron 4 x 6 x 8 boyunda o 96 ::•• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••~\ zar gilnlerinde yolcu biletleri esmanı üzerinden % 20 tenzildt '-~apıla-

B ' cevap vermesi ve mahkeme için :: •• ' ' ' 
00 - '' Beyaz tahta4X2t1Xl, 50 boyund& 0.70 dahi tayin olunan 26/12/938 Pa- 55 PARIS ve LONDRA'nın ii ,cak•tı111r.-=ım1-mım••(•O•lllO)••••-••Eıı•mı•-----... 

250 - » Beyaz tahta4X25X2.50 boyutla 1.10 :: En ıon modellerine göre •• -
50 - " Kadron 6X8X4 boyunda 0,30 zartesi günü saat 14 te mahkeme- 55 BAYANLAR için büyük 55 Binlerce halkı zengin eden 
50 - aket Eağdadilik4X 2.llX1.5 boyunda 3.00 ye gelmesi veyahut bir vekil gön-:: ş k :: 
Bahçeler müdllr!Oğünc lüzum olup miktar, cins ve muhammen :: ap a meşher•ı :: Şans 1 den devamlı 

b d 1• k d dermesibaksi takdirde mahkeme- :::: :::: v ALT ı N G ş E yb~'l~t~·n~'zlŞel e e ı yu an. a yazılı bulunan kereste, açık eksiltmeye konulmuş-
tur. Sartnaı:.ıesı levazım MüdürlUğilnde görülebilir. İstekliler 2410 ye gıya en devam edilece~ bil - :: :: K •ayılı kanımda yazılı vesikn, ve 48 lira 112 kuruşluk ilk teminat mak- dirir ve davetiye makamıııa kaim 55 Gayet ucuz fiatlarla BAKER SS aynaoı biletinizi 
b kt b

. •: MAGAZA r lNDA SAPKA •• 
uz veya me u ıle beraber 1/ 11 / 938 salı günü saat 14 buçukta Dai- olmak üzere ilaıınamedir. S5 ci ir si _ ·~ t 1 • U i~ alıp şansınızı sın'.lyınız. Adrese dikkat. 

nıt F.ncUmende bulunmalıdırlar. (B) (7559) •• ,.ma · • ır. •• BM« zıt Okç · 1; r caddesi. Telefon : 23347 

• 
__________________________ .;. _____ ..;(.9.38~~2~1~4~) --~~~=~··~ .. ~·~·-~·· .. ... , ...... .. ·: t ••• '!il "' ....... .. 

---- - - -=========-= 
Muvaffak o:rus bir ilaç H' AKKJKA T'RANP' AS T1.ıLE' nı· Sahibi A. Cemalettin .::ı !tı .f"l .l • .f"l fi Öksürükleri Kökünden keser Neşriy~t. müd-rü: Ma~i 1, 

Basıldııı yer: Matbaaı ı b ·- .ıy .. 
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Bütün Dünya Radyo Tekniğinin Öncüsü Olarak Tanınmıştır. 
BEŞ KIT'ADA 70 DEN FAZLA MEMLEKETTE 

RADYO ARIN 
Satılmakta Oimısı, Bu markaya Bütün Dünyada Gösterilmekte Olan itimadın En Büyük Delilidir. 

1~38 BERLİ RAD O SRGİS.NDE İLK DÖRT GÜN ZARFINDA ...... 
~~ . 

25,000 TELEFUNKEN RADYOSU SATILMIŞTIR~ 

TELEFU KEN RADYOLARININ 
Üstünlüğüne Bundan Daha · Canlı Bir Misal Olabilir mi? 

Türkiye Vekili: · Ankara Satış Yerı • 
....................................... ... ......••.•...•••.••...•........•••....••••..•• • 

Elektron Türk Anonim Şirketi Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. Anafarlalar caddesi 10 No. Telefon: 1287 

Telgraf adresi: Elektron - İstanbul, Telefon : 41460 Telgraf adresi: Elektrofen - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış acenteleri vardıt· 


