
Cekoslovak hUkO
meti yeni mUdafaa 

tedblrleri ald1 

. 

Yugoslav Ba$ve 

Rumen Hariclye 

Naz1rile gorU$Uyor 
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ekoslovakya ·red cevab1 verdi 
Londra 2& • Buradaki resml Cek mahafiline giire, Prag hOkUmeti, Berline teblJU edilmak azara 

lngiltereye vardiii notada Cambiirleyn. vas1tasile kendisine tablii edilen son Alman notasm
daki yeni taleplerl : kabul etmemekte · va bilhassa SOdet m1ntakas1nda mevcud istihklmlarm 
teslimini reddetmektedir. 

Cetaki ajans1, Prag hOkiimetinin Almanyaya cevab1 hakkmda ne1rettlUi tebligde B. Hitlerin 
son talepleri, Frans1z • lngiliz projesinin muhteviyatma taban tabana z1d olduOunu ve Cakoslo· 
vakyamn askerl ve sevkulcey1i noktalar1m i1aal etmeQi istihdaf ettiOini kaydediyor. 
Frans1z ve lngiliz naz1rlar1 bu I .· Berlin eCnebi mahafili 

sabah ta toplanacaklar ~ok bedbin gOriiniiyor 
B. Hitler bu ak$am niilhlm bir B. Hitl~rin bir. emri v~ki yaomasrndan ve 

siyasi nutuk lrade.·decek .... ~ad~~en!~.~~n~~881~ ~~~o~ • 
Macarlar Cekoslovakyaya hi.icum ederlerse 

Yugoslavya ile Romanya Ceklere yard1m edecek 

Alman muht1rasrnrn metni ile lnoiliz - Frans1z plam nesredildl 
Dil bayram1 

Bugtinkil Dil Bayranu yazISmda 
dunya ~uunu ile temasa girmek iste
rim. Bu bayram1 cQek> giiriiltiisil 
i~inde yap1yoruz. Bugiin muterakki 
Slav milleti ile Almanlar kar~1 kar~1-
yad1r. iki irk arasmdaki bu hasmane 
vazi~t en a.,ag1 1000 seneliktir. Prag-
11 prof esor Niederley'e sorulsa, Ren 
nehri boyunda (Alman) admda bir 
Frank kabilesi vard1. Bu Almanlar 
(~arlman) m ~ine takI.b.chlar. Cer
manya ve Saksonya muharebelerin
de hep Slav olan bu vilayetlerden 
Slavlan stirdtiler, silrdiller... Fakat 
bazi daglardan ve batakllklardan o~ 
ye gidemediler, ve geldikleri yerlerde 
kaldllar, hud_ud beyi (Mark - Graf) 
oldular. 0 giindenberi buralarda kai
mw olan Slavlar ve herkes Alman ol
du; ~tinkil dillerini ve killtiirlerinl 
o V'akit ~ok cahil ve idaresiz olan Slav 
A.lemine yayd1lar... ilh. 

Slav bilginlerine sorarsan1z bugiin
kil Almanlar bogazina kadar Slav
<hrlar. Bu iddia bu kadar degilse de 
blraz dogru olacak ki, Almanlar dahi 
Slavlar1 fennen hi~ olma~a yan beli
ne kadar Alman sayarlar; her iki ta
rafm milli eskiliklerini gene kendi ki
taplannda tedkik edecek olursak bu
gtinkil Almanya evve,IA bir (DU itti· 
had1) olur, Slav dtinyas1 da bqka bir 
~y degildir. 

Almanya son as1rlarda dahi slyasal 
birligmi kurarkien lugat kitaplan yap
maga bqlam1~t1r. Almanya. eskiden
beii yar1 miistakil 25 - 30 htikfunet 
mecmuas1 oldugundan, bu hareketin 
uy&nmas1 Almanyanm ~da bu
rasinda Alman tttlhadm1 blr ideal bl
len alimlenn mtinfertd ~~alaril• 
Vtlcude geldi. Hatta Alman hilldimet
}etl ~ok vakit" bu kallonmaga bigine 
kaI<hlar. 

·Alman h1gatlhi tasfiye t~ebbiisleri 
on sekizinci asnn bldayetinde teres
silm etmege bqlam1~t1r; yani bu ta
rih 200 seneye yakmdir. Fakat ancak 
140 sene evvel 1801 de bir (Dergi) 
~1kt1. Bu (Dergi) kitab1 me~hur 

(Campe) nindir. iki defa bas1ld1. Eser 
6 cilddir. Adi (Almancaya girmi11 olan 

( Devama 8 inc sahif ede) 

Paris 26 - Londradan gelen haber
lere pre tngills ve Framu naarlan 
arasmdald miisakereler, pee yansm-

dan sonraya kadar dmun etmiftir. 
Fnmsas bafveldli B. Daladier gece saat 

(Devami 8 inc sahifede) 

B. Benes Leh Cumhur 
reisine mektup gOnderdi 
Prag hi.ikumeti, Lehistan1n arazi 
teleplerine milsbet cevap veriyor 

Londra 26 - v-a110vadan bildirildt
fine g()re Cekoslovakya cumhurretsi 
B. Benes, Lehi8tan cumhurreisi B. 
Musiskiye kendi elile yaz1Jm11 bir 
mektup gonde1'D14tir. Prag htikfune. 
ti, bugiln Lehistamn 21 eylUI tarihli 
notasma da cevap verecektlr. B. Be
nesin cumhurreisine vaki olan mtira· 
caati, Leh - Q'ekoslovak ihtil8.fmm 
mahiyetini deg~tfrecegi zannedilmek
tedir. 

V&J'§Ova 26 - Pat ajansma gorl! 
Qeko&ovakyarun bugiin Leh htikf.:.
metine verecegi cevabm muhteviyatt

an maltimata gore Prag 

hilkillneti, Lehiatan ile Qekoslovakya 
arumdaki arazt ihtiWlannm halU 
talebine mttsbet bir surette cevap ve
recektir. 

V&J'IOft 26 - Qekoslovakyamn Le. 
histarun arazi taleblerini kabul edece
gt hakkmdaki Pat ajansmm teb-

( Devamz 8 inc sahifede) 

I
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berlere gore oradaki ecnebi siyasl ma· manyaya ~. Skoda sllih ,_. 
haftli, istikbal hakkmda ~ok bedbin (l>evanu sekizinci sahifede) 
gorilniiyor. B. Hitlerin bu aiqam irad 
edecegi nutuk mtinasebetile, Alman .. A k k a• I e .r a 
elkin umumiyesinin daha ziyade ga- BIJ / IJ If 
leyana gelmesinden, B. Hitlerin veka- y e II mme 
yll tacil ederek bir emrivaki yapma. olur mu 1 
smdan korkuluyor. Tarnn~ bir ~ahsiyet olan mii.te. 

Lorulra 25 - Sunday guetesinin kaid mirala11 B. Hafndi Naci, Beyogla 
yUdJfma l&e CekoelovalQ'a,a veri- ca4dui,,. ansazin d~erek vefat et-
J.en Alman muhtuasma bir harita mif; kalb sekterinden oldiigu tesbit 
baflanm)ftu'. Haritada Almanyarun edilince de, kimsesizler mezanna gO-
istedip yenf huducllar g0sterilmekte- miilmiif. 'Zira ii.zerinde, hii.viyetini 
d.ir. ~ askeri Almanyaya ~ek gosteren evrak yokmu$. 
yerlerden, umumi harbden soma Al- Nihayet, akra'basz kendisini ara-
man askeri Fransayi nasd tahliye ~; elbiselerinden ve saatinden, gO-
e~ o tanda fttilecektir. tngillz, miilenin bu me$hur asker oldugu ne
Fransts ve Alman delegelerinden mil- den sonra an~m~ ve di.in, nd~ top
rekkeb bir komisyon tahliye ¥De raktan ¢can.larak ~ehitlige 'meranm-
ve yollarla kopriilerin, fabrikalann le nakledllmi~. 
tabrib edilnaemesine nesaret ede- Bayle bir hlidbeye ihtimal vermet 
cektir. istemiyoroz. Gazetelerle ildn etmelc 

11olu 1/ok muydu? Yolda bulunan her 
Yeni hududda nf.ifusunun ~ Cek me~hul Olil, sahipsiz diye, • bahusua 

olan baa yerler de Almanyaya P9- morglu bir ~hird.e • na8ll aleldcele ve 
mektedir. seastz, sada8IZ gOm.illur? 

............................................................................................... 
Modem Yapllarl... 

Yap1 sahibi - Bugtin ne? ... Pazartesil •.. Haftaya pazartesi (i .. " kat& 
ta"'""abn: . . . ba I ' ~uncu •••••ru uu'SUUI yan .•• 



Sahife 2 26 Eyltll 1938 

I Diin Geceki ve Du Sabahki Baberler I 
~------------------------mllll!IBlll!~----------~-----------------------------' Avrupada bir intizar 

ha/ tas1 ba§lamt§ 
ltalyan Ba~vekili diin de bir nutuk irad 

ederek (;ek meselesine temas etti 
Viccnce 25 (A.A.) - Mussolini bu

roda siyah gomleklilere hitaben ooy
ledigi nutukta demi~tir ki: 

1 Eger soylemekte oldugum nutuk
lar, bu kelimenin mutad manasmda 
olsayd1, sizin §ehrinizde s0z s0ylemek
ten ic;tinab ederdim. Benim bu n 11-

tuklanm, daha ziyade milletin ruhu 
ile dogrudan dogruya bir temas tesi
sinden ba§ka bir §ey degildir. Filha
kika dilndenberi A vrupamn - intizar -
haftas1 ba§larn1§ denebilir. Bugi.i.n bii
ti.in cihan 1919 sulh muahedelerinde 
bir talmn hatalar yapllm19 oldugunu 
anlami§tlr. Ben bunu 1921 de anla
rn1§tlm. Bu hatalar kar§Ismda ne yap
rnak laz1md1r? Tamir etmek mi? uHalk, 
tarnir etmek 18.zundlr» diye bagmnt§· 
tir. 

Mussolinn s0zlerine §oyle devam et
ml~tir: 

Evet. Fakat Qekoslovakyayi lca
bmdan fazla ~~ olan bu hata, 
tamir edilmek istenmlyor. .BilA.kis 
bu hata idame edilmek isteniyor ve 
bunun i~ de Avrupa milletleri biri
birlerlnin ilzerlne saldrracaklar oylc 
mi? Fakat biz aksi sabit olunc1ya ka
dar be~eriyet tarihinin en feci bir 
hft.disesinin vukubulacagrm ha.Ia. zan. 
netmek istemiyoruz. 

Bugiine kadar ital ya, askert mah!· 
yette denebilecek hi~bir tedbire te
vessiil etm~tir. Ancak digerlerl 
ibtiyatlaruu toplamakta ve hudud ... 
Iara ta.h9ld etmekte devam ederlerse, 
keza donaruna tah~dati vulrubulursa, 
ttalyarun da ayni tedbirlere tevesmil 
ctmesin{! hi~ kimse hayret etmeme
lidir. Dilnya italyamn karar ve az
mine bund.an evvel de ~t olm~ 
tur. -

Amerikadaki kanaat: 
Hitler blOf yap1yorrnu§ 

Amerikada infiradc1llk cereyan1 durmus, hatta 
yavaslamaoa baslam1s 

V<Zfington 25 (A.A.) - Hariciye Ne
zaretinin yan resmi maha!ili, Ameri
kan tezinde blr gtin degi~iklik vukua 
gclrnedigi kanaa.tini izhar etmekte
ctir. l:Jarlciye Nczareti, Qekoslovak 
meselesi ile diger biltiin meselelerin 
milzakerat yolu ile halledilebilecegi, 
yalmz muzakerelerin mtlerin tazyi
kma benzer h~nane tazyikler altm
da icra edilmesl Hlzun geldlgi kanaa
tindedir. 

Hariclye Nezareti, lnfiradctl1k his
sinin, halen de hakim olrnakla bera
ber, ilerlemem~kte belki bir m1ktar 
gerilemekte oldugu miltaleasmdachr. 
Bazen infirad siyaseti taraftarlanmn 
yaptlklan propagandamn Almanya .. 
nm ekrnegine yag siirmekte oldugu
nu farlona vamu~ olduklan soylen
mektedir. Bu sebeple Hitler aleybin
deki hlssiyat her zaman oldugundan 
daha zlyade ¢ddetlidir. Hi~ kirnse Al-

. man ya ya yardim etmek ic;in uf ak bir 
~ey bile yapm&gl dil~ilnmemektedir. 

iyi malfunat alan mahafilin mil~
terek kanaati, Hitlerin fazlayi kabul 
etmekle sulhu istiyen mllletlere mii-
7.8.kerelere devam etmek ve askeri ha
zirllklanm tamamlamak i~in valdt. 
kazandll1lllf oldugudur. Qok ~ddetll 
olan infiradc1hk dalg&s1 ~· 
Bu da Amerika .e.fk.8.n umumiyesinin 
muredll zirnamdarlanna seslerini 1-

Petrol ihtiyac1 
lngiltere bundan aonra Mek

aikadan petrol alm1yacak 

Tampico 25 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesine bildirildigme gore blri 
Yunanh digert Norv~ olmak mere 
iki petrol gemisi Hamburg yoWe Al

rnanyaya nakledilmek iizere diln pet· 
rol yilklemege ~lamI§larchr. 

Bu gazete ingllterenin Venezilelarun 
petrol istlhsalatuu ~ogaltmakla me§· 
gul oldugunu nave etmektedir. Qiin
ki.i zannedildigine gore, Londra hilku

metl bundan sonra hi~ bir ve~hile 
Meksika petrolil satm almJyacakbr. 

Milli Miidafaa Vekili 
Ankaraya dondii 

Blrka~ gtindenberi §ehrimizde bu
lunan Milll Miidafaa Vekili general 
KAzrm Ozalp diln ak§amki trellle An
karaya donmil§tilr. 

~ttircbilmek imkamm bah~edecek
tir. 

Umumi surette serdedilmekte olan · 
mi.italea, Almanyanm 'ka.r~ISma. ~

kan kualisyon ile b~a ~lkam1yacagi 
ve Hitlerin hatti hareketinin bir blO
filn idamesinden b~ka bir ~ey olma
chg1 suretindedir. 

Gazetelerin miitali.alari 
Nevyork 25 (A.A.) - Ilk ffitler -

QambOrleyn millakatmdan sonra 
Amerika matbuatmm infirad siyase
tl takib edilmesi lehindeki temayillti, 
gazetelerin biiyilk bir k:Ismmda Av
rupa hftdiselerinln Jnk~afm1 dikkat
le takip ve Fransa ile ingiltereye kar
~· endi~ bir sempati ~ekline inki
lap etmi~tir. Nevyork - Times gazete
si C1.Cilmle diyor ki: 

cSureti umumlyede kabul edildigi
ne gore, bu ~f ~r harb gec;en sef erld. 
kada.r devam ederse ihtiras ve hum
fe dalgalanna hi~ bir be~ri sed mu
kavemet edemiyecektir.> 

Amerikanm aakeri haz1rhg1 
V~n 25 (A.A.) - Nevyork -

Times gazetesine gore, ordu ve bahri
yenin yiiksek kwnanda heyetleri as
kert hazirllklan tecll etmek iizere ye
niden bir ka~ milyon dolarhk tahsi
sat isteyeceklerdir. 

Oil bayram1 
Bugiin tehrimizde meraaimle 

kutlanacak 

Bugiln dll bayramichr. Dil bayra
nu mUna.sebetile fdlrimizdeki biltiln 
Balkevlerlnde icab eden tertibler 
a.luum.J ve her Halkevi dll baynururu 
.kut.lamak iizere blr program hazu-
laJJ11'br. 

D1l bayrarm mO.nasebetile radyoda 
verllecek konferansm dinlenmesi 
i~in Halkevlerinde saat 18 de top
lanti yap1lacaktir. Radyodaki konfe
rans dinlendikten sonra dil inklla
bmm onemi ve bu inktlabdaki k1y
metli mAna haklanda hatibler tara
fmdan konferanslar verilecektir. 

Konferans ve hitabcleri konserler, 
~ler takib edecektir. 

Bulgar krah Hitlerle gorii§tu 
Berlin 25 (A.A.) - Alrnanyadan 

g~mekte olan Bulgar Krall Boris, 
bugtin Hitleri ziya.ret ederek goril~ 
m~ttir. 

Ziraat Ve~alefinin mUhimJAlmanya teminat verirse 
Ziraat !e~te~~!~r:le kOylii C;;ekler kabul edecek mi? 

beraber ~ah§acaklar 
Ankara 25 (Telefonla) - Ziraat 

:Vekfiletl koylil ve ~if~iyi yakmdan 
alakaland1ran bir tedbir almt§tlr. Bu 
tedbire gore her ziraat mektebi, her 
sene kencll civarmda me§gul olablle
cegii adet ve nisbette koyil tesbit ede
rek bu koylerin her nevi mevzuu ile 
aJA.kadar i§leri ve umumi surette zl
rai kalkmma mevzuu ile alakadar 
olacakb.r. Bu suretle hem talebe sme
ll bir staj yapmak imkamru bulacak 
ve koylii de teknik §ekilde ziraat yap. 
masm1 ogrenecek ve kendisine hi~ bir 
rnasraf ve kiilfete katlanmadan mii
kemmel bir yarchrnc1 edinmi§ olacak
tir. 

Bu tecriibe bundan evvel Ankara 
Yiiksek Ziraat enstitlisii tarafmdan 
Balgat koyilnde yap~ ve ~ok iyi 
neticeler ve~ir. 

Talebe her sene ba§ka bir koyil ele 
alarak ilzerinde ~ab§acaktir. Ziraat 
mekteplerimiz bu i§ i~ hazirhklara 
b8§larw§lard1r. Bu arada koylerlmizin 
hartalan yapllacak, su i§leri halledt
lecek ve icabmda koy barajlan vilcu
de getlrilecektir. Su bulunm1yan yer
lerde toprakalb sularmdan da istifa
de imkanlan arB.§tmlacaktir. 

Bunlardan ba§ka koylerde alurla
nn ve diger te~hizatm da 1slahma ~a
l191Jacaktir. --------
Muallim mekteplerine ahna-
caklarm evraklar1 tedkik 

ediliyor 
Ankara 25 (Telefonla) - Bu y1l 

rnuallim mekteplerine almmak icin 
miiracaat eden gen~lerin evrakhn 
mektep idareleri tarafmdan kiiltilr 
bakanhgma gelmi§tir. Evrakm tedki
kine bugunlerde ba§lamlacaktlr. Her 
sene oldugu gibi bu yil cia ahnacak 
talebenin en ala ve ala ile sm1fm1 e~
mi§ olma.sI §art olacak, btinlar arasm
da da §Chit ~ocuklarile fakir ~ocuklan 
tercih edilecektir. 

Koy k1zlar1 i~in kuralar 
a~1lacak 

Ankara. 25 (Telefonla) - Kfiltur 
bakanllgi, ge~en ders yllmda bir tec
riibe mahiyetinde olmak :ilzere Bursa 
koylerinln birinde koy klzlan ii;ln bic;
ki, nakl§ ve dlki§ kursu 8!;InI§tJ. Ba
kanllk, bu kurslan idare etmi§ olan 
ogretmenl §ehrimize getirterek ismet
pa§a k1z enstitilsilnde bir miiddet ~:i
h§ti~t1r. Ogretmen gene Bursaya 
gonderilmi§tir. Bu ders yih i~nde ge. 
ne kurs a~llacak ve bu kurstan alma
cak neticeye gore koylerde geni§ mik
tarda kurs a~lmaSI clhetine gidilecek
tlr. 

Muaevi mektepleri haklonda
ki tahkikata hatland1 

Bazi Muscvi mektepleri derslere 3 
tc§rinlevvelde b8.§lanacag1 hakkmda
ki Uk tedrisat meclisi karan hllfl.fma 
olarak 15 eylfilde derslere ba§lam1~
larch. Bu meselenin tahkikatma bas
lanrm§tir. i§in tahkikine B. Bedrl 
Akahn ve B. Zeki memur edilrni§lr.r
dir. Milfett~Ier tahkikat neticeleri 
hakkmda tanzim edecekleri raporlan 
V ekfilete gondereceklerdir. 

F 1nd1k vaziyeti 
Giresun (Ak~) ~ Bu sene fm

dlgm az olmasma ragmen pelt yilk
sek fiatle satilan fmcllklannuz son 
ild hafta zarfmdkia Avrupa hadise
lerl yilzilnden fiatler birdenbire 6-7 
~ d~~ilr. Eylfil b~annda 
38 - 39 ku~ arasmda kabuklu fln
d1k, 80 - 82 ku~ arasmda da i~ fm
d1k sattlmakta idi. Bugiln kabuklu 
fmchk 33 - 34, i<; fmd1k 73 - '74 kuru~
tur. Yalonda fiatlerin yiikselecegt 
gene umulrnaktadlr 

Alman futbolciileri 
Romanyahlar1 yendi 

Bilkre~ 25 - Almanya milli futbol 
ta.kim1 ile ikinci kar~Ila~masm1 ya.
pan Romanya milli takmu 4 - 1 
maglup olmu~tur. 

Londra mahafilinden bir k1sm1 
anla~ma yulu bulunacag1na kani 

Londra 25 - Burada bir k1sim ma
hafil Qekoslovak meselesinin sulh yo. 
Ille halledilecegi kanaatindedir. Bu 
kanaatte bulunanlarm saylediklerine 
gore Qekoslovakya, Almanyaya ter
ketmegi esas itibarile kabul ettigi Su
detlerle meskfrn yerlerden bir klsnu
run §imdiden Almanlar tarafmdan i~
galine rnuhalefet etmiyecektir. Yal· 
ruz Almanya askerini terhis etmedik
~e sef erberligi birakmaga raZI olm1ya
cakt1r. 

Franaiz gazetelerinin 
miitali.a11 

Paris 25 (A.A.) - LO Jurnal, yaz1-
yor: «Bundan ooyle hi~ bir ibhama 
mahal yoktur. Sildet rneselesi halle
dilmi§tir. Diinyayi am gaynkabll bir 
harbin fecayiinden korkmak i~in biz. 
ler, uzla§ma zihniyetimizin en son 
hududunun delillerini gO.stermege mu
vafakat ettik. Fransa ile ingilten>, 
miimkun zannolunan §eyin fazlasm1 
yapm1§lard1r. Bizzat Qekler de tabi 
klllnm1§ 0Jduklar1 rniithl§ asabi gcr
ginlig'e ragrnen Avrupamn selflmetl 
i~n kendilerlni kurban etmegi kabul 
etmi§Jerdir.l) 

Ovr gazetesi, ba§makalesinde §Oyle 
yaziyor: «Bizler ve ingiltere, milteyak
laz bulunuyoruz. Eger Berlinde veya 
ba§ka bir yerde muhtemel bir tehlike 
kar§ismda Fransanm hath hareketi
nin ne oldugu suali sorulacak olursa 
hiikumet tarafmdan cuma ak§am1 ic
tihazma karar verilmi§ olan emniyet 

Cocuklar i~in 
Cocuk bah~eleri ve deniz ban
yo yerleri kararla§br1hyor 

~ehrin muhtelif yerlelinde ~la

cak ~ocuk bah!;eleri ve kiltilbhanele
rile sahillerde c;ocuklara ve fakir hal
ka mahsus olarak tesis edllecek mec-
cani deniz hamamlan hakkmda her 
belediye ~besindeki kaymakamla.rla 
Parti b~lanmn yapbklan ara.5-
tirmalar belediye reisligine bildiril
~ti. 

Belediye fen i~eri rnildilrlilgii, ka
zalardan gelen listelere gore bu haf
tadan itibaren mahallerinde tedki
kat yapacaktir. 

Evvelce Eyil.bde mirnar Sinana aid 
b1r medrese ile yarundaki bahce, kii

tubhane ve bah~e itihaz edilmek 
\izere miinasib goriilm~til. Bun-
dan ba¥a Ramide ve ,Davud~ 
da c;ocuk bah<;csi ic;ln milnasib birer 
yer bulurun~tu. Belediye, yakmda 
bunlann tanzimine ba~hyacaktlr. 

*hrin diger semtlerinde ~tlacak 
eo<:uk bah<;elerile sahillerde tesis 
edllecek deniz hamamlanmn yerleri 
de on be~ giine kadar kati surette 
tesbit edilecektir. Bunlardan bir kls
m1 938 bilt~esile, diger bilyilk la.sm1 
da 939 bil~esine konacak tahsisat 
Ile yapllacakb.r. -----
Bir koyde bir kadmla oglu 

oldiiriildii 
Giresun (~) - Alucra ka

zasrmn Allu koyiinde iki ki~nin olli
rnile neticelenen bir vaka olm~tur: 
Aziz isminde biri ild arkad~1 ve 
Binnaz admda bir kachm yaruna ala
rak, Gill~~m admda bir kachnm evi-
ne gihn~ ve henilz anl~lamiyan blr 
sebebden dolayi kadm1 01.dilrrn~ur. 
Giil~n imdachna ko~an 15 ya
~daki oglu ismalli Binnaz b1c;akla 
yere serml9tir. Kadmm kocasi da 
ag1r yaralanllll~br. 

Jandarma vakayi haber almca tah
kikata b~larm~ ve Azizden ba~lca 
failleri yakalanu~tir. Aziz aranmak
tachr. 

tedbirlerinden sonra vukuati naSll bir 
stikfm ve azrnile beklemekte oldugu
muzun herkesce anla§Illlll§ oldugunu 
sayliyebiliriz.» 

Populer gazetesinde B. Blum yaziyor: 
«~imdlki vaziyette FranSlz - ingillz 
plarunda derpi§ edilmi§ olan beynel
mllel garantiler sisteminln tarn §ek· 
lile muhafaza edilmesi pek o kadar 
ehemrniyeti haiz degildir. Yalmz ne 
adalete ve ne de aklJs~lime muvaf1k 
olrmyan bir istek vard1r ki o da <;ekle. 
rin Siidet arazisini tahliye ve binneti
ce bu arazinin ertesi gi.i.nii kendilcrlne 
kar§1 yapllacak bu· taarruz icin ussiil
hareke te§kil etmiyecegi hususunda 
ciddi teminat vermeden aym zaman
da hem tabii hem de tahkirn edi1Ir.i'1 
hududlanru terketmege davet edil· 
meleridir. 

<;eklerden bu suretle elleri ve kollan 
bagh oJarak kendilerini teslim etme
leri taleb olunamaz. Grantinin maht
yeti beni o kadar f azla alakadar et
mez. Fakat garantinin hakiki ve sag. 
lam olmasi lazimd1r.» 

Figaro gazetesi, yaziyor: <rHic §ilp
hesiz Q'eklere itilaf girizlik denilen §e
yi tavsiye etmek niyetinde degiliz. ~a
yed Alrnanlar, yalmz ha.Ji haz1r icin' 
deg'il, ayru zamanda istikbal icin de 
realiterlerin milnas1 ne demek oldu
gunu bir kere daha kavnyacak olur
larsa ezilml§ bile olsa nevmid bir mil
letin iyi bir kolll§u olarmyacagim an
llyacaklardir.» 

Polonyan1n istegi lsvecte 
hayret uyand1rd1 

lave~ gazeteleri Polonyay:i 
tenkid ediyorlar 

istokholm 25 (A.A.) - Gazeteler, 
Polonyanm Qekoslovakyaya kar~1 it
tihaz etml~ oldugu hatti hareketi u
murniyetle sert bir eda ile tenkid et
mektedirler. Muhafazakfl.r Nya Deg
lit Allhanda, yaz1yor: 

«Polonya, Qekoslovakyanm taksi
rnine i~tirakini pek pahal1 ooeyecek
tir. Qekoslovakya, bilhassa Polony::i.
nm menfaatine olarak Alman ilerle
mesine kar~1 bir yan tehdidi ~kil 
etmekte olan bir Slav devleti idi.> 

Liberal Dagens Nyketer, Polonya
nm ittihaz etmi~ oldugu hattl hare
ketin bundan iki ay evvel albay Be
kin bir sulh ve bitara!hk havarisi :rii
kab1 Ile ziyaret et~ oldugu is~~de 
hayrett.en ~ka bir ~ tevlid etme
digi miltaleasmdad1r. 

Bu gazete Polonya Nazmrun ihti
laflar haricinde kalacak «il~iincU blr: 
Avrupa• t~kill i~in sarfetmi~ oldu
gu mesaiyi hatirlatmaktachr. 

Ayni gazete, Polonyanm bitarafh· 
gmm ehval ye ~kuata gore icabm
da miida.halede bulunmak fizere intl
zar vaziyetini muhafaza etmek oldu
gunu beyan etmektedir. 

Hazineden takaitle mal 
aabn alanlar 

Ankara 25 (Telefonla) - 25/3/931 
tarihinden evvel sat1lllll§ olup da, ha
zinenin taksitle sattigi biitiln gayri 
menkullerin sat!§ bedellerinin tahsll 
sureti hakkmdaki kanunun nC§rinden 
evvel taksit bed~llerlnin ooenmeme
slnden dolayi tahsili emval kanununa 
gore yaptlan takipler neticesinde ha.
zine ad.ma tef vizine idare heyetlerince 
karar verilip henilz tefviz muamelesl 
tapuya g~memi§ olan gayri rnenkul
lerin satm alanlar uhdesinde b1ralal
rnsai kararlB§IDl§tlr. Bu gibl gayri 
rnenkullerin tahsil ve takip masrafla.
n sahipleri tarafmdan Odenecek, gerf 
kalan bor<;}an da hazinenin taksitle 
sattigi gayri menkullerln sab§ bedel
lerinin tahsil sureti hakkmdaki ka
nuna gore yeniden taksite baglana
caktir. 



AKSAMDAN AKSAMA 

--------------------------Birini yaparken birini 
bazmiyahm 

Istanbul tiyatrosundan baZI artbt
lerin Ankara sahnesinde ve yeni Etl· 
J11esut radyosunda ~ iizere hii
kftmet merkezimize abnacaklannt; 
batta, §imdiden bir ka~mm abndigtm 
tigreniyoruz. 

Tilrk tema§a milesseselerinin adet-. 
ce bugiinkii mahdudlugu elbet gayri 
tabildir. Degil biltiln millete hatta 
koskoca bir §Chre bir tek tiyatro az
dir. lier yerde tilrlil tiirlil seviye, ~g, 
zevk ve temayiillere hitab eden miies
seselerimiz bulunmahd1r. Bunlarm 
her biri manevi duvarlarla da ~evrile
mez. Elbette birinin unsuru, digeri ta
rafmdan almacaktir. Bu, bazan terfl 
ve terfih, bazan ayartma, bazan cle 
maya §eklinde olacak: Acemi ku§lann 
yaruna iyi otenlerin konulma.st ka
bilinden, mevcud sahnelerimizde ken· 
dini gosteren iistadlar, yeni eleman
larm b~ma g~irilecek ... 

Nitekim Ankaraya da boyle maya
hk iistadlar zaten gitti: ~id Rl'ia, 
§adi, Ercilmend Behzad ... 

$imdi dikkat edilecek bir §ey var
cltr. 0 da, yenisini yapahm derken, 
mevcudu bozmamakbr. 

On iki sene evvel istanbul ~ehir Ti
yatrosu on iki ki§I ile i§e ba§lad1. Ru
giin seksen ki§ilik bir kadrosu var. 
Her tiirlii tenkidlere maruz kalarak 
~all§b. Vodvil ve dram ~er~evesini, 
Ertugrul Muhsinin iddiasma uygun 
olarak ve azmi, ~al~s1 sayesind~ 
k1rd1. Bay Muhiddin Ostilndag, bu 
yiiksek sanatkira inanmak ve her ~e
yi onun - yalruz sanatkir deg.ii - aym 
zamanda te§kilat~ kabiliyetine de ter
ketmek suretile, aldanmamqb. ~imdi 
§ehrimizde, en ileri bir tiyatro §ebri 
halkma bile iftiharla seyrettirilecek 
bir sahne vardir. 

Bu neticeye varmak i~in, bir sistem
Je ~all§tlml§, yeni unsurlar yetqtiril
:mi§tir ki Jaymetli artist Ercilmend 
Behzadda tekimiiliinii bu cihaz i~in
deki tecriibelerine medyundur. 

~imdi Ankaradaki mayahk il~ ta
runmt§ ve tecriibeli artist, kendi bil· 
gilerini, gorgiilerini. t-C§kilat~1 kabili
yetlerini hiikiimet merkezimizin sah
n esini canlanchrmak i~in kafi gom1e
li, bizim inand1g11ruz gibi, kendi neffs. 
lerine itimad etmelidirler. tstanbul 
tiyatrosunda yeti§mi§ hazir unsurlan 
~ekmekten ziyade kendileri yeni yeni 
gen~ sanatkirlar yeti§tinnek yolunu 
tutsalar, biitiin memleket namma rla
ha faydah olur. 172 tane Halkevi ve 
bunlarm cidden k1ymetli sahne kolla
n var. Ben §ahsen bir ikisini takdirle 
gordiim. Ankaranm ve diger §ehirleri
mizin sahneleri i~in buralar miikem~ 
mel bir fidelik vazifesini goriirler. On
lar iizerinde ~alqmah; gi>zler onlar.t 
~evrilmeJi ... 

istanbul tiyatrosunun bugiln genis 
samlan kadrosu bile, ~ok eserleri 
oynamak icab edince dar geliyor. Al
manyaya tahsile giden Semiha Berk
soyun yeri hila dolmami~tir. Sahne· 
den ~ekilen Ferihayi, hastalanan Me
Jegi ol~n Kemal Kii~iigii anyoruz. fiy
Jeyse Istanbul tiyatrosu fazla unsur 
verebilecek vaziyette degildir. 

Biitiin fehirlerimizin tiyatrolan, 
tipk1 on iki sene evvelki Istanbul saJi. 
nesi gibi, igneyle kuyu kazrrcasma 
~ll§mab, uira§malt, yoktan var et
menin yoluna bakmahdir. 

Bu tecriibe, bize, artistin ferden ne 
lnymette oldugunu da gosteriyor: 
Memlekette aramlan, kapqtlan bir 
ferefii vatandqtll'. 

Fakat bqka tecriibeJerden §UDU da 

- Seni sinemaya davetlmin btr a&

bebi de ucuzluktur Bay Amca ... 

lstanbulun imar1 I 
B. Prost evvela 
taf silat p/anzni 

haz1rlzgacak 
Paristen tekrar ~hrimize gelen ~ 

hircilik miitehass1s1 B. Prost'un is
tanbul ve Beyoglunun tafsild.t plan
larile Kad!koy ve tlskildann Nazun 
pianlanru haz1rlamak i~in ~all~aca
g1ru ve ayni zamanda Karabilkte ye
niden tesis edilecek ~ehir ile Bursanm 
iman l~lerini de uzerine aldl~ru yaz
llll~tik. 

Haber ald1g1m1za gore mtitehassts, 
muhtelif sahalardaki bu i~lcrlni si

rs.ya koymu~tur. Hiikumet Karabiik
te tesis edilecek i~<;i ve memurlara 
mahsus ~ehrin bir an evvel tesis 
edilmesinl istediginden miitehassis 
bu ~ i<;in siiratle bir avan proje 
hazirllyarak Stimer Banka gondere
cektir. 

Bu a.van proje banka ve hilkiimet 
tarafmdan tedkik edildigi sirada mil
tchasslSl ta :istanbulun imar1 i§lerile 
me~gul olacaktir. 

Belediye, miltehass1sm gosterdigi 
llizum uzerine, ilk be~ senede yap1la
cak i~lcr hakkmda hiikumete miira
caatta bulunmu~ ve bu ~lerin k~a 
mal olacagm1 bildirm~tir. 

Hiikumetin bu mliracaatm hu
dud ve <;er~evesi dairesinde lmar ha
reketlerine b~lanrnsama miisaade 
etmesi ve bu hususta mali yard1mlar
da bulunabllmesi i~in §ehir rneclisi 
tarafmdan kabul edilen nazim pllru 
esaslanna gore tafsilA.t projesinin 
Nafia VekAletince tasdik edilmesi I~ 
z1mdlr. t~te bu sebeplerden dolay1 B. 
Prost evvela tafsilat plarum hazrh
yacaktir. 

Miitehass1sm bu i~l en c;ok ti<; ay
da tamamhyacag1 ve bundan sonra 
Usktidar ve Kad1koy naz1m planlan
ru da yapacag1 tahmin ediliyor. 

Kad1koy ve ttskiidar nAzim pIAn
latmm ~hir meclisinin ~ubat, ol
mad1g1 takdirde nisan toplant1sma 
yeti~tirilecegi de funid ediliyor. 

Eminonu meydan1 
Bugiin yeniden baz1 binalar1n 

yikbr1lma11na ba1lan1yor 

Eminonii meydaru i~in Valide ham
nm y1ktlmasile b~lanan °hareket bu-

giinden itibaren ikincl safhasma gi
recektir. Bugiin, Kopriiniin Eminonil 
tarafmdaki her iki kuHibe ile, Valide 
ham arkasma isabet eden kil<;iik bir 
adadaki binalann y1k1Imasma b~la
nacak, ve bu i~ silratle bitirilecektir. 

i§in bu ikinci safhasmm da on be4 
glin i9inde bitirilmesl mukarrerdir. 

_. ............ HllUIUlllllHllllllllllUIHllHllllllllltllHllllHllllMllM ... 

biliyoruz: Artist, ancak, bir heyeti 
umumiye i~inde, kendi alqt1it grupta 
daha Jaymetlidir ve caziptir. Arkadq
Janndan ayrild1it vak.it, eski muvaf. 
faluyetinl gosteremiyor, eski ragbeti. 
ni bulamlyor. 

Hataya diifmiyelim. Istanbul tiyat
rosu en miikemmel kiiltiir miiessese
lerimiz arasmdacltr. Onu bezmiyalun. 
Onun gibilerini kurahm. 

cva -Nu~ 

Karilerimizin fikri 
Radyo ve spor 

Evvelce arasira futbol ~lan 
rad.yo veriliyordu. Ge~erde 
~ehrimize gelen Misir futbol taki
mlle yapilan ~Zar radyoya veril
medi. Bu gibi milhim ~'lar 
memleket sporculugunun yilk
selmesinde milhim bir ami.l olaca
gmdan, Tilrkiyede mevcud en 
ehemmiyetli klilplerin yekdigerile 
ya]JQ.Caklan maftlarla, Ankara ve 
izmi.rden veya harit;ten gelecek 
olan ecnebi takimlarla yapilacak 
~lann radyoya verilmesi husu
sunda. lciymetli tavassutunuz f.s
tirhaminda. bulunarak bu bapta 
istanbul Futbol ajanligi ile Radyo 
idaresinin nazan dikkatini celbey
lemek ii.zere littf en i§bu pek hakl.i 
dile~emtn gazetenize dercini rlca 
ederlm. 

~~li Bomonti caddesi No, 23 
Ferldun Kapman 

J 

Yeni defterdar 
Evvelki giin Ankaradan 

lstanbula geldi 
Ankara 23 (Ak

~am) - istan
bul defterdarll
gma ta.yin edtlen 
Maliye Vek8.leti 
tahsilat miidlirii 
bay ~vket Ada
lan yeni vazife
sine b~lamak 

uzere istanbula 
hareket etmil?tir. 

Bay ~evket 

Adalan miilldye 
mektebi mezun
larmdand1r. Ken· 
disi miilkiyeden B. l}evket Adal:m 

~1kbktan sonra evvelA idare mesle
gine intisab etmi~ ve pek k1sa bir 
miiddet idare mesleginde kald1ktan 

sonra maliye meslegine maliye mti
fetti~ muavinligi ile girml~tir. Fran
sada staj yapan ve on sene kadar 

maliye milfetti~liginde bulunan B. 

~evket Adalan, yeni maliye te~kilat 
kanununun tatbiki s1rasmda Mallye 
Vekaleti tahsilat miidurlilgiine tn
yin edilmi~ ve iki sene bu vazifeyi 
muvaffaklyetle ifa ettikten sonra 
~imdiki vazilesi olan istanbul defter
darllgma tayin edilm~tir. 

B. f?evket Adalan, mtifett~ligi si

rasmda biitiin mem.leketi ta.mmas1 

ve idarede aynca ~a~masi dolayisi

le ~ok iyi yeti~m~ degerli bir mali

yecimizdir. B. Kazun Gilrkan glbi 

degerli bir defterdardan sonra ken

dlsinin istanbul defterdarllgma ta.
YU\ edllmesi ~k yerinde olm~tur. 

Bu vezifesini de muvaffaklyetle ba
~racagmdan ~iiphe etmedigimiz B. 

f}evket Adalan'1 tebrik eder ve mu-

vaffalayetini dileriz. 

• •• 
Yeni Defterdammz B. f}evket Adalan 

§Chrimize gelmi§tir. 

Halie vapurlar1 
Beledige vazige
tin agdznlanma

sinz istigor 
Hali<; vapur milnakalati il<; sene

denberi belediye tarafmdan idare 
edilmektedir. Bu ii<; ytl i~lnde bele
dlye, ~irketin senelerdenberi ihmal 
ettigi vapurlardan hemen hepsini ye. 
nib~tan tamir et~, harab iskele
leri adeta yenilemi~tir. 

Ancak tamir masraf1 o kadar <;Ok 
tutmu~tur kl belcdiye, ~irketle 
miinakid mukavele mucibince kendl 
hisseslne dii~n parayi bile tamamen 
alamanu~ir. Bittabi bu miiddet i<;in
de ~lrket hissedarlanna da temettii 
verilemelll4tir. 

Vapurlann bilyiik mikyasta ta
mirleri bittiginden bundan sonra an
cak kalafat nevinden tamriler yap1· 
lacakt1r. Fakat belediye, muallak va
ziyetin nihayet bulmas1 ve ~rketin 
h~uki ~aziyetlnin bir an evvel tayi
ru I<;in Iktisad Vekatetine milracaat 
etm~tir. 

Haber ald1gmuza gore, iktisad Ve
kaleti, Hali<; milnakald.tmm hi<; bir 
anzaya ugramaks1zm temini ve ii<; 
sene i~inde vapurlann esaslJ. surette 
tamiri gibi muvaffaklyetli neticeler 
iizerine katt bir karar verilmenin 
zamanm geldigini takdir ctmi~tir. 

Esasen ~irket hissedarlanndan ~ogu 
da ~rketin sat1lmasma taraftardlrlar. 

Belediye, pek yaklnda sehirde oto
biis miinakalft.tm1 bizzat idare et
mege b~hyacagmdan Hali<; miina
kalati etraf mda da kati bir karar 
vermek istiyor. 

Eyilb ile Eminonil arasmdaki bil
yiik sahil yolu a~1ld1ktan sonra bu 
sahile vapur i~lctilmesine de lilzum 
kalnuyacaktir. ileride Karakoy -
Karaaga~ yolu a~1lmca bu sahilde de 
vapur seferlerine lilzum kalm1yacak, 
milnakaIAt otobiisle yap1Iacakt1r. Bu 
itibarla Hali<; ~irketi vaziyetinin bir 
an evvel halli laz1rngelmektedlr. 

Ga rip bi r vaka 
Orken hayvan bir kap1y1 k1-

rarak kuliibeye girdi 

Diin Ferikbyde garip bir vaka ol
mu~tur. Fuad isminde bir., arabac1 tek 
beygirli arabasile Ferikoyden gecer
ken, yolda t~ y1gmlan bulunan bir 
ye~e tesadilf etmi~tir. Hayvan, bu t~ 
yigm1 kar~da her nedense birden
blre ilrkmii~ ve gemi aziya al~tir. 

Fuad hayvan1 zaptemege <;ok ug
r~ lse de muvaffak olamam1~, bey
gir de bu s1rada kay1~arm1 kopara
rak b~1~ alabildigine k~maga ba,r 
l~tir. 

Beygir b~b~ bir hayli dol~m~, 
kenar mahallelere kadar gelm~ ve 
Armenuhi isminde bir kadllllil kulli
besi onune gelince, biitiin viicudile 
kap1ya yiiklenmi~, i<;eri dalm1~1r. Ar
menuhi, hayvan1 goriince ~~a.Illlf, 
feryad ederek k~~tir. 

Nihayet, hayvan1 kogal1yanlar ye
ti~~ler ve beygiri gii~liikle zaptedip 
kuliil>eden dl~n ~1kamu~lardlr. ... ,. Amoa slnemacla I .. 

. . . Eger g~en seneld gibi olsayd1 
bOyle bir daveti ~ok beklerdin sent ... 

... ~ka bir yana amma ~u sinema 
ucuzlugu pek iyi oldu ... 

· · · Dans1 radyonun ba1?ma slnema 
Uiks eglence olmaktan kurtuldu 
&rtlkl ... 

Radyo giiriiltiisii 
1stanbulda, bilhassa yaz mevsi

minde sokaklarda radyo gilriiltiisiin
den g~ilmez. Hatta bazan garib bir 
11CY oluyor. Sokakta yaya yiiriirken 
ayni ~layi ba~ndan sonuna kadar 
dinleyebilirsiniz. Tecriibesi kolay. is
tanbul radyosu ba~1ad1it zaman so
kaga ~1klmz. Alaturka bir ~rln ba~ 
lanu!i olsun. Yaya yiiriiyimiiz, oniin
den g~tiginiz bir ~ok evlerde radyo 
ile ayni ~rkl din1endigi i~n dakika
larca yilriiseniz hi~ bir ~ kaybet
n_iezsiniz. ~arkmm her par~ru, bi· 
~~e~e ~dar, yiiriirken dinleyebl
lirsm1z. Adeta siz sokakJar arasmda 
yilrilrken, ~la da yammzda sizi ta
kib ediyor gibidir. 

Hele yazm, pazar gii.nleri :l:stanbul 
sokaklannda radyo sesi ayuka ~ 
kar. 

Paristen yeni gelen bir arkada'1-
ma sordum: 

- Oralarda ne var, ne yok? 
Giildii, uzaklardan avaz avaz ba· 

iiran radyo seslerini dinliyerek: 

- Sokaklarda radyo gilriiltiisil 
yok ... dedi. 

Evet, yalmz Pariste degil, Berlin
de, hatta giiriiltiisile m~hur bir ~k 
Amerikan ~hirlerinde bile sokaklar
da giildiir gilldiir radyo sesi ~itilmes. 

Amerikada yalmz iki !jdlir bundan 
miistesnadir. Nevyork, ~ikago ... 

Vakia bu iki ~ehrin sokaklannda 
radyo sesleri ~itilir. Fakat bunlar 
~ ve reklim i~in konulan radyolar
cltr. 

Nevyork ve ~ikago sokaklannda 
avaz avaz bag.ran radyolar bir ~k 
11CYlerin reklamlarm1 yaparlar. Qiin
kil Amerika reklam memleketidlr. 

Fakat bir de geliniz, Amerikanm 
merke'Li olan Va~ngtona ugraymIL 

En kenar sokaklannda bile bir tek 
radyonun bag.rd1itm i~temezsiniz. 

Acaba Pariste, Berlinde, Va!Jing
tonda, istanbuldakinden daha mi as 
radyo var?.. Ne miinasebet... Vakia 
1stanbulda da radyo pek ~ogalch 

amma bu ~ehirlerde oldugu kadar 
degil... 

~iinkii, meseli Vapngtonda soka
ga ~P dokmek nastl yasaksa, evdeld 
giiriiltiiyii, radyo sesini ~nya ta
~irmak ta mem.nudur. 

Radyo muhakkak Id gilzel ~eydlr. 
1nsaru diinyaya, harici aleme bagh
yor. Radyo tiryakilifi halkunuzn AY
rupadan. Amerikadan ald1it giizel 
bir itiyad, giizel bir zevktir. Fakat ba 
giizel itiyad1, bu giizel zevki fenahk
lall'ndan ay1rarak almamiz Jmmp 
lirdi. 
N~in Pariste, Berlinde, Va~gton

da sokaklanla radyo gilriiltiisii ifi
tilmiyor da bizde radyo giiriiltiisii.n
den g~ilmiyor. 

Bir ~k.lan radyoyu, radyosunun 
fazla bagmnllSlru fideta bir meziyet_ 
bir caka meselesi addediyorlar. Rad
yosunu aqamlan balkonuna ~aka

rarak bangir bangir bagirtanlar vu-
Bunlanlan kinmeli ' ~ yu: .... 

llikmet Feridun Es 
.............................................. 

Kavga ve cerh 
Edirnekap1da oturan Osman ve Ne

§et islmlerinde iki arkad&.§, o civarda 
Ziya admda birinin kahvesinde otu. 
rurlarken kavgaya tut~~ar, Ne-· 
i?et b1~1Ill ~ekerek Osmaru omuzun
dan yaralarn~t1r . 

• 
• 

B. A. - Bu i~te zenginler kay
bettil .. 

-Neden? ... 
B. A. - Pahall olnuyan fiCY onlan 

eglendirmezde. •• 
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Iktisadi ve mali hafta J 
Diinya vekayiinin borsalarda tesiri -

Memleketimizde esham ve tahvilat vaziyeti 
Avrupa elim dakikalar ge¢riyor. 

~en hafta sonunda umumi vaziyet
te biraz salAh funidleri ~ogalml~ ve 
hattA. bunun neticesinde diinya pi
yasalannda ve bu meyanda bilbassa 
Paris borsasmda ant yfikse~er kay
dedilm~ iken son giinlerde tekrar 
barb tehlikeleri ~goste~ir. Bu
nun sebebi, gekoslovakya hUktlme
tinJn, evvelA Siidet Almanlan ile 
meskftn erazinin Almanyaya ilhak 
edilmesi hakkmdaki inglliz - Fran.slz 
plamru kabul etmi~en, bilAhare 
gerek Almanyanm daha fazla meta
libatta bultmmaSI ve gerek c;ekoslo
vakya kabinesinin istifa.si iizerine 
yen1 hilltfunetin Rusya siyasetine da
yanarak A1manyaya kar~ hasmane 
bir vaziyet alrnasldlr. Bu kabine te
beddillii ii7aine had.iseler aldl yiirii
dii. c;ek ord.usu Siidet mmtakasuu 
tahliye e~ iken tekrar it>gal etti 
ve memlekette umumi seferberlik 
llln edildi. Otedeberide c;arp1~ar 
~adl. 

<;ekoslovak hiikfunetinin Alman
larla Olan gailesi kafi deg~ gibi 
fimdi de Lehliler ve Macarlar da Sii
det Almanlanru imtisalen iddialarda 
bul11nmaktadrrlar. 

Hastallk bir iken iic;l~; yani c;e
koslovakya icabmda ii~ muhtelif cep
hede harb etmek mecburiyetinde ka· 
Jacaktir. 

Hadiseler bu seyri takib ederken 
inglllz diplom.asisl sulhu korumak 
ve hie; olmazsa harbi mevzille~tirmek 
ic;1n var kuvvetile c;~yor. Fakat 
dige~ taraftan Almanyarun, Qekoslo
vak hilldimetine muhtelifiinfih era
zl.yi tahllye etmek Jc;in on giinlilk bir 
millllet verdigi ve bu mtiddetin tes
rinlevvelin birinci giinil hitam b~
Jacagi sayleniyor. 

Acaba Qekoslovakyamn inh.ilfiline 
mi ~d olaca.giz? .. 

•• 
iki uc; haftadanberi diinya piya.sa

larmda iptidai maddeler ve bu me
yanda. bugdaym temayillil pek gev· 
,,ek idi. Son giinlerde bugday birden
bire f1rlamaga b~Iach. Bunun sebe
bi umumt siyasl vaziyettJr. Biltiin 
memleketler her ihtimale kaqi ihti
~larmdan fazal stok iddihar etmek
ted.irler. Bir k~ giin evvel Almanya 
Romanyadan yeniden be~ yiiz vagon 
bugday satm ald1. 

Harb tehllkesi ytizilnden her ta
ratta. nakliya.t sigorta primlerl de 
bt kat fazlal~nn~t1r. Londra piya-
1&.smda. altm. mubayaatm.m son haf
t& zarfmda biraz durgunla~ma.s1 bu 
'.Sigorta primlerinin teref!iinden ileri 
gelmektedir. 

Maamafih altm talebinin azaJma.-
11 tngiliz dOvtzinin dolara nisbetle 
wziyetini tahkime medar ola.niam1s
\tr. Sterlin gene 4, '19 1/ 2 kararlann: 
da gev~kliginl muhafaza ediyor. 

Almanyanm barb tedarika ti ic;in 
yaptt~ istikrazlar da. dahil oldugu 
halde uzun vadell istikrazlann agus
tos 938 nihayetindeki yekftnu 14 
milyar 252 milyon marka ballg ol
DWftur. (Bizim paranuzla 7 milyar 
128 mil yon lira). 

Siyasl vazlyetin Tehametinden b&
hisle Fransa Mallye Nazm bir be
yanname lle btttiin Frarunzla.n ha
zlne bonolan ve miidafaai milliye 
istikraz klgldlan milbayaa etmek su
retlle vazifet n.tanlyelerinl ifaya da
m etmiftir. 

Her tararta i~ler dw-gundur ve 
borsalarda muamelat haddi asga.riye 
inmi~tir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Avrupa ahvali dogrudan dogruya 
memleketimizi alfLkadar etmemek.le 
beraber umumi ne~sizlik ic;inde An
kara borsanuz hafta zarfmda !aali
yet g0stereme~. Yiiz.de yedi bu
~ faizli Tilrk borcu tahvilleri haf
ta zarfmda 19,22 liraya kadar yiik
selmi~en c:umartesi giinii 19,15 li
rada kapandllar. 

Yalmz dahill ist.iJcraz kAgidlan
JruZ i.irerine istekli muameleler cere
yan etmektedir. 

ikramiyeli Ergani tahvilleri 96 da, 
S1vas - Erzurum da 99,75 lirada kal
chlar. 

Anadolu grupu !iatleri ~unlardir: 
Hisse sencdleri 24,85 lira 
Tahviller 41,05 lira 
Milmesslller 34,70 lira 

Bunlar meyarunda yalruz tahville-
rin 1 o ku~ kada.r bir tereffii gos
termesi, oniimiizdeki ay iptidasmda 
kupon vadesinin hulfil edecegmden 
ileri gelrnektedir. · 

Merkez bankalan hafta zarfmda 
blr bu~ lira kaybederek 101 lirada 
kalchlar. Tiirkiye i~ bankasm.in na
ma muharrer aksiyonlan 10 lira; 
hamiline muharrer olanlar 10,10 lira 
etmektedir. 

Aslan Qimento hafta zarfmda 9,05 
lira.ya kadar yiikselmi~ken cumarte
si giinU 8,85 lirada kald1. 

Diger endilstriyel kagidlar ~ 
yukan gec;en haftaki fiatlerlni mu
hafaza etmektedirler. 

Tramvay 11,75 lira; Umum Sigor
ta 12 lira; ittihadi Milli 21 75 lira· 

' ' Terkos 6,35 lira; tiskudar - Kadlkoy 
SU firketi 2,'15 Ura; Bomonti 7,50 U
ra; ittihad Degirmencillk 11 lira; 
~rk Degirmencilik 0,85 lira; Tele
fon 8,40 lira; f}irketi Hayriye 19 lira; 
~irketi Hayriye temettii hissesi 13 
lira; istanbul Kasablar f?irketi 12 li
ra; Omnium 0,85 lira; ~rk Ecza 
Deposu 2,60 lira. 

Tiirk altllll fiati 10,25 ~ta sa~ 
bittir. 

Gayri mtibadil bonolan 10 para 
daha kaybederek 8,25 k~ta kal
:rm'1ardlr. 

Mts1r K.redi Fonsiye fiatlerinde de
gipklik yoktur. 

1903 tertibi 103 lira 
1911 tertibi 93,50 lira ediyor. 

Bu ak~am 

Nobet~i eczaneler 
3ifli: Osmanbeyde ~rk Merkez. 

Tak.sim: istiklal caddesinde Kemal 
Rebul, Beyotlu: Tiinelde Matkovt~. 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Gala\&: 
To~ular caddeslnde Merkez. KaSlUl
pqa: VaSJf, Hask0y: Habc1otlunda 
Barbut, Emlnoou: Salih Necatl, Fa
tih: Hamdi, Karagiimruk: Ahmed 
Suad, Bak1rkoy: Merkez, Sanyer: Os
man, Aksaray : Etem Pertev, Be~ik
tq: Vldln, Fener: Vitali, Kumkapi: 
Belkl.s, Kii~kpazar: Yorgi, Bamatya: 
Kocamustafa]>&4&da. Rldvan, Alem
dar: Dlvanyolunda Esad, Qehremlni: 
Toptaplda Nbun, Kadltoy: Pazaryo
lunda Rlfat Muhtar, 'tl'akiidar: C&rfl· 
boyunda. Omer Kenan, Heybellada: 
Hallt, BOytlkada: IJlnasi Rlza.. 

Ber rece a~1k eczaneler : 
Yenlkoy, Emirgan, Rumelihisan, Or

takoy, ArnavutltOy, Bebek, Beylwz, 
Pqabah~ Te AnadoluhJsanndakl ec
zaneler her gece ~lktir. 

111111t111111u11.,..__,..1MllF UllU-

Nafia VekB.letinden 
Ac;lk b~unan RessamhkJar ic;in Ankarada Sular umum mudiirlugu merke

Blnde ve Is~tml Katia mudtirliigiinde 28/ 9/ 938 tarihine rastlayan <;ar§am
ba giinii imt:• an yapllacaklrr. 

Taliplet!.·.1 imtihanlara i§tirak etmek ilzere vesikalarile beraber vekalete 
muracaatlan i~~ olunur. (3855) (6690) 

Devlet hava yollarr umum mOdOrlOgunden 
Slhhiye otomobili 
Yangm otomobill tayyare meydanlarma mahsus 
Silindir ve traktor 
Yoteu otobi.isii almacak 
:rayyare meydanlanm1z i~in yukarda yaz1ll vas1talann en modern sis

temleri satm aJmacagmdan aIA.kadarlarm bu husustaki tekliflerini 20 birtnct 
~n 938 tarihine kadar idaremtze g0n dermeleri ilan olunur. (6616) 

Buoun : M i L L i s i N E M A ' da 
Hint Mezaro ve Motilracerion GOzdeso 

Ttirk~ siizlii ve ~ark MiizikJi Biiyiik Film 2 devre 24 Jnsun birden 

••••••••••••- Bu fedakarhga ragmen fiatlarda zam yoktur. 

AL KAZAR 
Sinemas1 mevsimin en bliytik 

filmine ~hyor. 

ZORO 
KAMCILI SUVARi 

' 2 devre tekmili birden 

Amerikahlarla Meksikahlar ara
smda senelerce cereyan eden 

biiyiik macera filmi. 

M E L E K Sinemasi BUYUK FiLMLER serisine 
ba~hyor. 

~AHESERLER serisinin birincisi aniimiizdeki ~AR~AMBA aqanu 

NAPOLi $ARKICISI 
JAN KIEPURA ve 

Metropoliten operasmm GLADIES SWARTHOUT 
mel?hur Ylldlz1 

Ba§ rollerde: 

Nefis ve goriilmemi~ derecede giizel bir film 

Devret Demiryollari ve Limanlar1 1,1etme 
Umum ldaresl llanlar1 

. Ankara istasyonunda yapllacak devlet demiryollar1 umumi idare binas1 
m~aati kapall zarf usulile ve vahit fiat iizerinden eksiltmeye konm~tur. 

1 - ~u in§aatm .muhammen bedeli 1,000,000 liradl.I'. 
2 - Istekliler bu i§e ait ~name ve sair evrakJ. Devlet demir yollannm 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde alabilirler. 
3. - Eksiltrne !!6/ 10/ 938 tarihinde c;ar§amba giinu saat 15 de Ankarada 

Devlet demir yol~an Yol dairesindc toplanacak merkez birinci komisyonca ya.. 
p1Iacaktrr. 
w 4 - Eksiltmeye giYebilmek i~in isteklilerin teklii mektubu ile birlikte ~
g1da yazi11 teminat ve vesaiki ayni gtin saat 11 e kadar komisyon re'.sligine tev
di et~ olmalan Elzundl.I'. 

a - 2390 sayih kanun cllkimma uygun 43 750 lirahk muvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar 

, c - Bu gibi in~aat i~lerinden en az 400 000 lira loymetinde bir ~at1 mu-
.,,. vaffaklyetle ba§arre~ oldugnna dair vesika. 

Bugiin BA~LIYOR 

SHIRLEY TEMPL d- Naf1a vekaletinden musaddak ehliyet vesika.si. 
Ehliyet vesika.si muamelesi i~in vakit zayi etmeden tahriren Naf1a vekU-

Sevdigi ve tercih ettigi 

SA RAY 
Sinemasma geliyor. 

Sinemamn Muaz7Jllll ild lsmi: 

GRETA 

GARBO 
CHARLES 

BOYER 
Tarihin en milessir a§k macerasuu 

canlandmliliu': 

DT1JCBt:L SADt TEK TiYATROSU 
Bu gece 

(Suadiye - §enyol) da 
Yann gece 

Taksim (Altmtepe) de· 

Biiyiik Miisamere 

letine murncaat edilmesi. (3900) (6751) 

* Muhammeu bedeli 21950 lira olan 1000 adet deri palto 11/ 10/ 938 sal1 gii-
ni.i saat 15 de kapal1 zarf usulii ile Ankarada idare binasmda satin almacktir. 

Bu i~ girmek isteyc!"lerin 1646,25 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayru gtin saat 14 de kadar komisyon reis· 
ligme vermeleri lazrmdlr. 

§artnameler parasiz ola.rak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa§a-
da Tesellilm ve Sevk ~efliginden dagitilacaktll'. (6747) 

~l-·_..l ___ 1s_ta_.n_b_u_l_b_e_1e_d_l~ye_s_1_1_1a_n_1a_r_1 ___ 1 ___ f 
Beyoglu belediye dairesinden: Dolapdere mahallesinin Vi§ne sokagmda 2 

No. lu harap evin bir hafta zarfmda refi mahzuru i~in yap1Ian ar~.tirmada 
sahiplerl bulunmadlgtndan ihtarname tebligt makamma kaim olmak iizere 
ilan olunur. (6729) 

Istanbul Defterdarhg1ndan: 
Sirkecide Hocapa§a mahallesinin Hiidavendigar caddesinde kain 38,40. 42 

No. 1I K.aresi otelile ' altmdaki diikk8.nlarm dortte bir paym.m yetmi§ ikide on 
dort payi paras1 pe§i.n ve Slrf nakit verilmek ve bu hisseye ait vakJ.f taviz bedeli 
ile sair masarifi allc1ya ait olmak §artile muhammen 700 yedi yiiz lira tizerin
den ac;lk arttirma usulile ;3at;Iacaktir. isteklilerin 3/ 10/ 938 pazartesi gtinli c;aat 
on dortte yiizde 7 ,5 pey ak<;asile Milli EmlA.k Miidiirliigilnde toplanan komis-
yona gelmeleri. (T. i.) (6534) 

Devlet Bas1mevi direktorlUgUnden: 
KUltilr Bakanl;.gt tarafmdan ne§redilen Lise ders kitaplannm. basim i§le

ri bitirilerek bugUnden itibaren Qemberlita§ta «Kliltur Bakanhg1 Yaymevinde,, 

GIORGIO MANDEL_s_~~~~m_a_~~~-an_rm_s~.o_M_u~~-b_n_di_ril_ir_. __ ,~~-3~2) _______ ~ 

Turk Ticaretevi TUrkkusu Genet OirektorlHQUnden: 
fstiklil caddesinde 350 numarah Tiirkktl§U te§kilatmda motorlu ve motorsilz tayyareler iizerinde ogretmen 

magazaya naklettigini bildirir ve sa- olarak <;ab~mak ma,ksadile yeti§tirilccek 15 gence ihtiy~ va.rdlr. 
ym m~erinin 21· Eyltil 1938 Aranan belli ba§ll §artlar §unlatdrr: 
~mba giinii ogleden sonra yap1- 1 _ Ti.irk i1soyundailll olmak 
lacak kWf&t resminde huzurla.riyle 2 _ Jyi hill ve &ohret ~ahibi bulunmak. 
~f vermelerini dller. 3 _ sagllk durumu tayyareci olmaga elveri§li olmak. 

Tilrk:lye Ecnebi 

BNELtK 1400 kurut 2700 kurat 

8 AYLIK 750 J1 1450 11 

3 AYLIK 

1 AYUK 

400 JI 

150 JI 

800 JI 

JI 

Posta lttihadtna dah1l olnuyan ecnebl 
memleketier: 8enelll1 3600, altl ayllll 

1900, 69 1.11111 1000 a:uruttur. 

Adrea tebdlll ~ ylrml bq kuru§luk pu\ 
gondermet IAzundlr. 

§&ban 1 - Bunhmr H4 
8. tmsak Giinet Otle Ik1ndi Alcfam Yatsl 
E. 10,09 11,46 6,03 9,25 12,00 1,31 
Va. 4,12 5,49 12,06 15,28 18,01 19,33 

idarehane: BablAli clvan Actmusluk 
sokak No. 13 -* Balnrkoy Halkevi Ba~kanll~dan: 

Dil bayranu 26/ 9/ 1938 pazartesl giinil 
saat 21 de Evimlz salonunda kutlanaca
~dan Evimlz uyelerlle saym halkmll
ZJ,P te§rlfleri rlca olunur. 

Program: 1 - Kurultay ma111, 2 -
Konferans: O~etmen bay Mitat Sadul
lah Sander tarafmdan, 3 - §iir: ilhan 
K1van~. 4 - Konser. 

4 - Boyu, 1,53 den qag1 olmamak. 
5 - En az lisenin onuncu SlDlftm bitirmi§ olmak. 
6 - En az 18, en ~ok 22 Ya§lllda olmak 
7 - .iki vesika fotograf1 ibraz etmek 
C>gretmen namzedi olmak iizerc almacak gen~lerden Tiirkk~u te§kilA.tm· 

da uc;uculuk ogrenmi§ bulunsn plinorcilliik B veya C brovelerile l§e ba§lactk
lan tarihten, hie; uc;maml§ bulunanlara da plA.norciiliik B brovesi aldlk.lan ta
rihten itibaren nizamnen.e ia.udbince yatmak, yemek ve giyim ma.sraflan 
TiirkkU§UDa aid olnlalt Uzene ayda lise 10 tahsilini gormti§lere 25, llseyi bitir· 
ml§ olanlara 30 lira iicret verilecektir. 

Gelecek seneler ic;inde ui;uculuk lrudretlerinin art1§ derecelerine gt)re gO. 
recekleri zamlar hususl bir talimatla te sbit edilmi§ bulunmaktadlr. Tiirkku· 
§Uil8 bu suretle ~lleceklerin fllretmen muavini oluncaya ~.normal ola
rak be§ sene evlenmemeyl ve hususi bir taahhutnameyt imm ederek Tiirkku
§unun verecegt vazifeleri on sene miiddetle gt)rmegi kabul ve taahhut etmesi 

p.rtt1r. 
Bu hususlar hakkmda fazla tafsillt a1mak isteyenler TiirkkU§U Talim ter. 

biye biirosu direktorltigune dogrudan dogruya §ubeden veya yazi ile miiracaat 

edebilirler. 
K.ayit muamelesine CUmhuriyet Bayramma. kadar devam olunacagmdan 

muracaatlann bu tarlbe kadar yaptlmBSl ~artttr. «6134) 

GumrOk muhafaza genel komutanhg1 
Istanbul sat1nalma komisyonundan: 

Q 

1 - Giimriik muhafaza erat1 ic;in 3186 c;ift avc1 yemenisinin 3/10/ 938 pa .. 
zartesi giinii saat 11 de kapah zarfla eksiltmesi yaptlacaktrr. 

2 - Tasmlanan tutan 7965 lira ve ilk teminati 598 liradlr. 
3 - ~name ve evsaf1 komisyondadlr gorillebllir. 
4 - isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayill kanunun 32 inci maddesi hilkmiine gore hazrrhyacaklan teklif mektup. 
laruu Galata Eski ithalAt gumriig'\i bina.s.m.dald komisyona vermeleri. (643'1)' 1 

' I 
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Tuna lizerindeki vapur seferleri 
Son zamanlarda Tuna nehrinin 

ehemmiyeti fevkalade artm1~tir. Bu 
nehirde 1500 tonluk vapurlann ser
besge ~liyebilmesi igin bilyilk gayret
le gal1~Ilmaktadir. 

Bu nehirde sahili bulunan devlet
lerin b~mda Almanya bulunuyor. 
Nehrin 580 kilometrelik lasm1 Alman 

,itopraklanndan g~iyor. 

. Nehrin sulanru tanzim ve seyri.ise--
faini teshil igin evvelce beynelmilel 
bir konferans tarafmdan on senelik 
l>ir plan hazirlan~ti. Almanya bu 
.plam, nehrin kendi hissesine d~n 
k1Sm1 ii:;in, altz senede tahhakkuk et
tirmek iizere icabeden tedbirleri al
:m~ur. 

Almanya, Tunada sahili bulunan 
diger memleketlerin de ayni suretle 
hareket etmelerini teklif et~tir. 

:;limdiki halde, Tunadaki yolcu ve 

Amerikada 2 milyon aerseri 
var 

Amerika Milttehid hilkfunetlerl 
umwn ni.ifusu yilz yirll!i b~ milyon-
0.ur. Bundan iki milyonu serser:i oldu
gu tesbit edilmi§tir. Bu iki milyon ld§i 
i§ ve ekmek bulmak i\;in bu geni§ m"m
leketi b3.§tanb3.§a serseriyane dola§· 
maktad1rlar. Lakin ekseriya munta
zam ve daimi bir i§ bulamadlklarmdan 
aiger serseriler gibi kanunun d!§mda 
harcketlerde bulunarak halkm huzur 
ve rahatrm kag1rmaktadlrlar. 

Arnerika hilkumeti on ilg milyona 
balig olan i§sizlerden ziyade zaten 
muntazam meslek ve mai§eti olm1yan 
serserilerin bir ~resini bulmaga gall§· 
maktadzr. 

Nefea kudreti 
Bir insanm tam sihhatte olmas1 iyl 

vc derin nefes alabilmesile olgiiliir. 
iyi nefes almak ne demektir. 
Normal bir insan derin bir nefes al· 

mktan sonra, ald1g1 nefesi verinceye 
kadar yiiksek sesle 50 ye kadar sayabi· 
lir. 

Derin bir nefesten sonra tam slhha~ 
te olan bir insan nefes verirken tam 1 
dakika 30 saniye «ell diyebilir. 

¥ ararh sebzeler 
Patates zihin a\;Ikllg1 verir, zihni da 

dinlendirir. Havu9 asab1 teskin eder, 
tene iyi gelir. ispanak enerjiyi arttmr, 
kuvvet verir. Kuru fasulyenin ctimlei 
asabiye ilstunde QOk §ifali tesirleri var. 
dlr. Bezelye erkeklere durgunluk, ka
dmlara uganbk telkin eder. Lahana Tta 
karmbahar agirhk verir. 

I ytik nakli.Yati iki kartel elinde bulu
nuyor. Birinci kartele en biiyi.ik Tuna 
vapur 1):irketi (Birinci Tuna vapur ~r
keti) ytizde 42, Macar vapur ~irketi 
yiizde 28 ve Baviyera Loyd 1?irketi 
yilzde 18 ve merkezi A.msterdamda 
bulunan Kontinantal ~rketi yilzde 9 
ve Cenubi Almanya vapur ~irketi ytiz
de 3 hisse ile dahildir. 

Birinci Tuna vapur ~irketinin yilz
de 49 hissesi italya devletine aitti. 
~imdi Almanya italyanlann hissesini 
almak istiyor . 

ikinci kartele Qekoslovakya, Yugos
lavya, Romanya ve Fransa ~irketleri 
ve ingiliz Shell kmnpanyas1 dahildir. 
~imdi iki kartel birl~erek A vrupa

nm bu bilyilk nehrinin iktisden en iyl 
~era.itle i{;letilmesini miizakere etmek
tedirler. 

En ~ok seyahat eden ~ocuk 
Dtinyada son zamanlarda en ~ok s~

yahat yapan i:;ocuk Almanyanm eski 
§arki Afrika miistemlekesinde muha
cir bulunan Hall ismindeki bir ingili
zin dort ya~mdaki k1z1d1r. 

Bir gok ailevi sebepler ile bu ~ocuk 
bir defa Silvey§ kanall ve diger defa
smda Umidburnu yolile ingiltereye gel
mi§ ve geni§ Asyanm biq;ok yerlerini 
gezmi§tir. Bu suretle §imdiye ka(iar 
yet~ bin kilometre katetmi~tir. Er
kek kardei;;i kendisinden bi.J: y~ kii
giikttir. Fakat rekor yapamam1~tir. 

~imdiye kadar he~iresinin katettigi 
mesafenin ancak dortte bilini gez
mi.;;tir. 

Gii~ initihan 
Qinde posta miivezziligine talip olan. 

lar gi.ic; bir imtihan verirler. Sarp dag· 
Jara tirmarur, bakir ormanla1· geger, 
nehirler, goller 8.§ar, ve hatta hayvan
larm in kurdugu yerlerde dola§ir, gece
leri tekin olmadlg1 saylenen binalar
da ya tar, omuzuna $r yiik ahp uzun 
yol ytirur. Biltiin bunlari ba§arirsa pos 
ta mtivezzil tayin edilir. 

~oven 
A§U'l milliyetperver olanlara Fran

sizlar ~oven derler. Bu kelime <1Chau. 
vin11 arsmlusal olmu~tur. · 
~oven on sekiz ya§mda bir Fransiz 

genciydi. Napolyonun muhaf1z ala.yi
na g0nilllil yB.Zild1. Her harbe i§tirak 
etti. 17 yerinden yaraland1, tii; parma. 
g1 kesildi. Bir omuzu kmld1. Alm delin~ 
di. Ondan sonra ~ven ismi milliyetper
verlige alem oldu. 

Tlirklin sanat $aheserlerinden 
Y ~~ii tilrbenin ~inileri 

Yqll Tiirbenln dokiilen \1nllert 

Bursa '(Aqamr - Bursanm en 
nadide bir tarih eseri ve mimarisl 
en zarif abidesi olan «Ye§il Tilr
besi> nin tamirl etrafinda goktanbe-
ri te~ebbiisler var. Bllhassa bazi ~i
nilerin dokillme tehlikesine maruz 
bulundugu ve ~inili duvarlardan ba
Zllannm cnezlell» blr halde oldugu 
anla~lmaktadlr. 

Bunun icin alb ayda iki iig defa 
tedkikat yap1l~ ve bu arada bir gok 
dcdikodular da olmu~tu. Hele bir 
mimarm, ornek almak maksadile ba· 
ZI 9inilerl klrmak suretile yaptigi 

i ade te-

es~ilrle ka~Ila.n~t1. 
I~ yeniden miidahale liizumunu 

hisseden Maarif Vekaleti, bu sefer 
uc Al.man profes0rilnii bu i~i tedki
ke memur etmi~tir. Profesor Tavt, 
Franz ve Runn ismini ta~1yan mii
tehassislar heycti l?Chrimize gelerek 
tcdkiklerine bW?lam1~lard1r. 

Bir defa Ahmed Vcfik pa~anm va
liligi zamanmda yap1lan 9ini tami
ratI, hala duvarlarda yama gibi go
ri.inmekte oldugundan, profosrlerc, 
yap1lacak yeni tamiratm, binanm 
karakterini bozm1yacak tarzda icra
s1 icin s1kl talimat veril~tir. 

Mefhul bir olu yaman bir 
kasa hirsizinin meydana 
cikmasina 
~ yardim etti ! 

Ge~enlerde l?ikago ~ehrinde 43 iincu 
caddede bir kamyon otuz ya§lannda. 
bir adam1 i:;ignedi. Kafatasmdan ag1r 
surette yaralanan bu yakl§1kl1 adam 
hastaneye kaldlnld1. Fakat daha yol· 
da gotUriiltirken oldti. Olenin ilzerindc 
evrak nanuna hie bir§ey bul unmadlg1 
igin hilviyetini tesbit etmek milm
kti:n olamadI. Yilztinil.n ~gilerinden 
bir Meksikah ve yahud Arjantinli 01. 
dugu tahmin edildi. Klllg'l.ndan k1ya
f etinden de iyi bir aileye mensup bu. 
lundugu neticesi glkanlch. Olilntin ce. 
ketinin it; cebinde 4000 dolar vard1. 
Paralar bir gazete kag1dlna sanldlk
tan soma kalm san yiin ipligile bag. 
lanrnl§tl. 

Meghul Oltintin hiiviyetini tayin ede 
bilmek i~in fotograf1 glkanldl. Bu fo
tograf birgok gazetelerde ne§redildi. 
Bilenlerin ve taruyanlarm zab1taya hai 
ber vermeleri rica edlidi. Fakat hi<; bir 
tamyan r;1kmad1. Olli gomUlmek uze
re iken iki kadln zab1taya miiracaat 
etti. Bunlar morga gotilriildiller. ikl.si 
de olilyii tamd1klanm iddia ediyorlar
d1. Yalmz iddia degil, resmine bak11a. 
cak olursa me~hul oliiniln kocalar1 01. 
mas1 laz1m geldigini de soylilyorlard1. · 
Kadlnlardan biri oltiye Jose Hanns i3-
mini, digeri Aleksandr Burmann ismint 
veriyordu. Hanns diyen kadm onunla 
be§ senedenberi, Burmann diyen kadm 
da tit; senedenberi evil oldugunu soy. 
H.iyordu. 

Kadlnlarm ifadelerine inarulaca'I( 
olursa oltiniin iki evli oldugunu ve ay. 
ni §ehirde iki kadmla Y8§8.d1gm1 kabul 

Bursa mektepleri 

lki kad1nla evlenmek su~u
nu da itlemit olan kasa lur
s1z1 yakaland1; me~hul olu, 
kim oldugu anla§damadan 

topraga gomiildii 

etmek 11zlm geliyordu. Kadmlar 
Hanns'nm veya Bm·mann 'm emla~c 
i.izerine i§ yapt1grm ve arada sirada fi
lim §irketlerile de ~alI§t1gllll stiyliiyor-
1ardl. Kim oldugu belli olnuyan bu iki 
kanll erkek kanlanrun ifadesine naza. 
ran daima seyahatte idi. Senenin an
cak bir iki ayzru ~ikagoda ge~iriyordn. 

Kadmlann bu iddidalan ilzerine 
meQhul oltiniin gomiilmesi tehir edil
cli. Tabutu a<;ilarak olti onlara gos
terildi. Kadmlar oli.iyii gortince koca
lan olmad1gm1, fakat olil ile kocalan 
arasmda garip bir benzeyi§ bulundu
gunu soylediler. Bunun tizerine kadm
lar, kocalarmm olmemi§ olduguna ~e
vinerek morktan ~Iktilar. Fakat biribir
lerile konu§urlarken kendilerinin ayni 
adamla evli olduklanndan §ilphe etme
ge ba§ladllar. Bu hususta kanaat hastl 
etmek i~in kocalann~n a vdetini bekle
mege karar verdiler. iki kadm konu
§arak yilrilrlerken aralarmda herne
dense kavga \;lkt1. Bunun netices!nd~ 
ilkisi de polise milracaat etti. 

Ertesi giinil muamma birdenbire 
kendiliginden hallediliverdi. ismi 
Hanns ve yahud Burmann olan adam 
cenup ekspresile §ikagoya muvasalat 

etti ve kendisini Burmann diye tamt. 
tig1 ka11smm evine gitti. Kadln koca. 
sm1 derhal slkl bir soruya ~ekti, iki ev
li oldugunu yilziine vurdu, dogruyu 
soylemezse zab1taya milracaatla diger 
kai·1SIIU haber verecegini soyledi. Mti§
kiil bir rnevkide kalan adam nihayet 
iki evli oldugunu itirafa mecbur kald1. 
Fakat kadlna yalmz onu sevdigin!, 
ikinci kansma artik hi<; gitmiyecegini 
soyledi, buna mukabil sesisini ~1karm&. 
rnas1m kansmdan rica etti. 

Nihayet kadmla erkek barl§tilar. Za
b1tanm mildahalesine vakit birakma
dan ertesi gece $ikagodan ka~maga ka. 
rar verdiler. Fakat daima heyecanh 
haberler pe§inde ko§an gazete muhbi
ri Gabor iki kad1m daimi bir tarassud 
altmda bulunduruyordu. Onwi it;in er. 
kegin geri geldiginden ve kadlnla be
raber ka~maga hazirlandlgmdan habe. 
ti vard1. Gabor zab1taya haber ver~ek 
kadmla erkegi tevkif ettirdi. Yanm sa
at sonra b~hyan sorgu neticesinde 
muhbir Gabor'un iyi koku ald1g"I mev. 
dana ~Ikt1. Polis karakolwia c:;agnla~ 
ikinci kadm da ayni adamm kendisini 
Hanns diye tamtt1gm1 tasdik etti. 

Bu arahk hiiviyetleri tesbit etmekle 
me~gul olan polis ~ubesi de faaliyete 
ge\;mi~ bulunuyordu. Tahkikat, tev
kif edilen iki kanh korarun ~oktan 
beri aranmakta olan bir kasa rursm 
oldugunu meydana ~1kardl. Adamm 
asll ismi Jan Fer§el'di Fel'§el'in yaka
lanrna.sma sebep olan me~hul olti ise 
hilviyeti an1a§1lamadan topraga gO
rniildi.i. 

l~ehir tiyatrosu ay ba§1nda 
ortamt:~~ir1::~::~:.,inyeni temsillere ba~byor 

Bursa (Alqam) - Eski muallim
lerle yeni mezunlardan vilayetimize 
verilenlerin tayinleri yapilnu~ ve va
limizle maarif mildilrti bay Fakir Et'
demin birlikte haz1rladlklan iki kad4 
ro, tasdik edilmek iizere Vekft.lete 
gonderilmi~tir. 

Mekteblerdeki kayd rnuamelesin.in 
sonu almmak iizered.ir. Bu sene ilk 
mekteblere devam edecek talebe sa.. 
yalSlmn 28,904 ii buldugu anla§1l· 
maktadlr. Ge9en sene bu mikdar 
27,000 den ibaretti. Bursa mekteble-
1indeki talebe sayis1, dairni bir art1s · 
kaydetmektedir. 923 - 924 senesinde 
Bursada 163 rnekteb, 303 muallim ve 
11,135 talebe vard.I. Bu mikdar her 
sene muntazam blr yiikseli~le 938 de 
~ neticeye varm1~tir: 235 mekteb, 
527 muallim, 28,904 talebe. 

Vilayetin nilfusuna nisbetle talebe 
mkidan yi.izde onu gecmektedir. Tah
sil ~agmda bulunanlann sayis1 
41,882 ve devam nsibeti yilzde altnw; 
dokuzdur. 

Glindengiine artmakta olan orta 
mekteb ihtiyac1 i\;in yeni tedbirler 
almm1~tir. Orta mekteb binasmm ta
mire muhtag kmmlarm1 onarmak 
uzere 1,500 lira ile i~e ba9lanm1stir. 
Bundan b~ka biri lise igin ti~ szruf
tan milrekkeb olmak iizere yatill ta
lebeye mahsus bir losnn tesis edil
mi~ ve a.ynca Tahtakalede \;ift tedri
sata elveri~li yeni bir binada milsta
kil bir mekteb a.:;1Iarak orta tahsil 
ihtiyac1 temin olunmu§tw·. 

Umwni miizavcneyc ahnan ilk ted
risat mi.ifettisleri de dort teftis mm-. . 
takasma aynlarak merkezleri tayin 
edilmi~tir. 

Maarif mildiirltigil bu nakilden is
tifade ederek, muallimlerin mesken 
zamlanrun verilmesi i~in vilayete 
rnilracaatta bulunmu.5tut. 

Hamamlar kontrol ediliyor 
Zab1ta, evvelki gece ~chirde mevcud 

biltiln hamamlari gerek s1hhi, gerek 
ahlaki baklmdan s1kl bir kontrolden 
ge~i.rmi9tir. Bu kontrol i1eticesinde, 
baz1 hamamlar hakkmda ceza za!J1 t
lan tutulm~tur. Bu gibi hamamlan 
~etenler mahkemeye verilcceklerdir. 

Bu mevsimin repertuar1nda 
6 telif eser vard1r 

Tepcba.§1 tiyatrosunun sahnesi be· 
'\.On olarak geni~etilmektedir. ~ab 
ilkte§rinin birinci giiniine kadar b
mamlamak kabil olamadlgJ.ndan, bu 
sene ilk temsil Beyoglu caddesinde 
komedi klsrrunda verilecek ve ~hir 
tiyatrosu her sene oldugu gibi, bu se-

. ne de ~ekspirin bir komedisi ile 
perdesini a~acaktir. ilk oyun Avni 
Givda'mn tercilme ettigi (Yanh~hk· 
lar) komedisidir. 

Tepeb~1 tiyatrosunun sahnesi bi
rincite~rinin 7 nci gilnil tamamlan· 
d1g1 takdirde, aym onundan sonra da 
orasmm a.g1lma toreni Mefharet Ersi
nin tercume ettigi «Vindsorun l?Cll 
l~admlan> komedisile yap1lacaktir. 

«Vindsorun ~en kadmlarl> ~ekspi· 
iin en gilzel komedilerinde& .biridir. 
Bu komecliyi sahneye bizzat Ertugrui 
Muhsin koyacakbr. 

Bu senenin repertuarmdaki tercii· 
me eserlier ~unlard1r: Mebrure Sami
nin Fransua Moriak'tan tei·ciime etti· 
Ri c<A§mode», Va - NCt'nun Tolstoy. 
dan tercfune ettigi «Anna Karenin> 
M. Feridunun Birabo'dan tercfune et~ 

tigi «Hindistan cevizh, Fikret Adil.in 
Birabo'dan terci.ime ettigi cKan kar
de~leri>, Orhan Burian'm f?ekspirden 
tercilme ettigi Otello. 

Bu senenin en biiyiik temslli Bed
reddin Tunce1in Sofokles'ten terciima 
ettigi dual Odipus, eseri olacaktir. 
Eser muhte~m mizansenle sahneye 
konacak, Kral Odipus roliinil Ertug .. 
rul Muhsin oyruyacaktir. 
. Bu tiyatro mevsimi, repertuarm te
lif k1snu her seneden ~ok daha zen
gindir. 

Vedad Nedim Tor'iln iki telifi var
dlr: cimralmm insanlan> ile cHep 
ve hig>. Ahmed Kutsi Tecerin c:Korog .. 
lu>, Necip Faztl Kisakiiregin ¢Kiln· 
ye>, ~air Yusuf Ziyanm cMezacb, ce.. 
1§.leddin Ezine'nin de ((Misafir geld.i~ 
eserlerile bu sene alt1 telif eser sah• 

.. .f01 IT'•• 

""'Ve konmnc: ola"~lrt:J w,__ 
i~, '-( -·~ 

~ "L. • acim h~t1r. - • 
B1r111• ~ _1. ~-doVIllu§ler 
An')" .r1';Her1n1 t ue odun· 

i1'1' v da ~evke 
cu'"' .tdolukavagin . kavga et~ 
ler ~rlf ve karlSl H~1Y: lerdir. Polis, 
•• ,,.;.:.>0 • • doYIXl~ 
Uy..u. oh:birlerl.Ul a,hkemeye ver· 
~ti.ri ya,kallya.rak m 
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Dil ffuuru 
Tektiik 1~1klarma hemen yiiz sene

denberi, fakat aradas1rada rasgel
digimiz dil ~uuru, son y1llar i~inde 
ferdilikten ~1k1p i~timai ve milli bir 
mahiyet aldt. Tarama dergisi, Turk 
milletinin escridir. Yurclun her bu
cagmdan toplamp gelmi9, yi.iz binler
ce kelimeyi Tilrk rnilleti si:iyledi. 

Bu yazill i~aretlerin delalet ettik
leri mefhumlar, Turk tarihinin ge
celerinden kopup gelen medeniyet 
malzemesinin birer golgesidir. Evde 
ve tarlada kullamlan a.let isimleri11-
den, mefhumlann en mticerredi ve 
en ytiksegi clan Tanriya kadar bil
tiin bu sozler, terbiyesi uzun a3n-lar 
ihmal edilmi;; milletin bilgi hazine
sinden <;1kt1. Tarama dergisi, Ttirk 
ki.iltilr tarihinde bir doniim yapacak 
kadar milhim bir eserdir. Ttirkiin oz 
yurdundaki mikdanm gosteren nii
fus say1m1 varhg1rmz1 ifaden bak1-
mmdan ne mahiyette ise, Ti.irk dili 
der1eme i~i de bpk1 o derecc milhim 
bir killtiir yoklamas1d1r. 

Diyelim, tarama dergisi eksiktir, 
hatta ufaktefek yanl1~lar da ol
mu~tur. Eksik tamamlanabilir, yanh~: 
diizelil'; fakat boyle bir cser her 
zaman viicude getirilemez. Tarama 
dergisi bir abidedir. Tiirk dilini tcd
kik edecek big bir adam ondan el 
yonamaz. Bir zamanlar yaplld1g1 e;i
bi belki giizel niyetlc, fakat derhal 
tatbiki ve amcli bir gaye ile, dikkat
siz ve secirnsiz, ondan faydalanmaga 
kalkmak baz1 yanh~lara sebeb oldu. 
Ti.irkge olmad1g1 zannedilen veya ha
kikaten Tiirk~e olm1yan mcfhumla
nn kar~ISmda ham madde olarak 
toplamp konmu~ ~ekillerden edebt 
zcvki incelmi~ olm1yanlar da kar~1hk 
aramaga kallm,im1~lard1. Bu se<;imle
rin muvaffak ollruyanlarile yaz1lm1~ 
resmi vc hususi yazllar, giizel Turk
<;enin tad1mma ermii;; olanlari, hat
ta yadl.rgatti bile. Tarama dergisi 
buguntin diline kar~1hk bulucu de
gil, dikkat1c arand1g1 zaman yaban-
c1 mefhumlarm dilimizde mukabilinl 
verici bir escrdi. 

«Kclime, fikir mimarisi i~in bir 
rnalzemeden ibarettir; ehemntiyetli 
olan o binanm yap1h91dir; gimento.
sunun, tuglasmm, harcrmn ne k1y
meti var? .. > 

Boyle diyenler ve boyle dil~ilnen

lcre ha.la rasgcliyoruz. Yap1lm1~ olan 
bu te~bihin yanh~ oldugnnu goster
mek i<;in gene bu benzeti~ten hare
ket ederek sanat tarihinde yiiksek 
mimari eserler i~erisinde bir tanesi
nin bile asillikten mahrum malzeme 
ile yap1lmam1~ oldugunu soyliyebi
lirim. Hig bir sanat eseri, kalp ve 
sanatkann benligine giremiyecek 
kadar yabanc1 unsur kullanarak vil
cude gelmemi~tir. 

B0 raberinde yabanc1 dillerin h1snn 
ve akrabasm1, adet ve ananesini ge
tirmemi~ ke1ime var m1dn?.. Varsa 
o zatcn bizdendir ve bizimdir. Onu 

yabanc1 bcllcmek hata olur. B~1 

kefiyeli Arap ve sakah kmah Fars 
kelimesi, Ti.irk dilinin i<;inde hilrme
te ~ayan bir misafir de olsa, asla ev 
sahiblerinin hukukuna sahib belle
nemez. Onun igindil' ki milli dil ha
reketlerinin bazan ifrata bile giden 
gekingcnlikleri ve taassublan, mil
letlerin dil~iinme ve duyma hayatla
nnda erginlik ve olgunluk <;aglanrun 
b~langic1d1r. DH meselesini hallet
memi~ big bir millet ne tarihte, ne 
halde bilytik ~air, biiyiik fikir ada
m1, bilytik filozof vermemi!?tir ve ve
remez. 

Her manada kendinin olrmyan bir 
dille kendine has sayilacak bir dil;;i.in
ce binas1 yapllamarru~tir. Bu binay1 
yapanlar ilim, fikir ve edebiyat 
adamlandir. Bir ciimle, bazan bir 
dehadir. 

Veysi'nin cilmlesile, Falih R1fkl'
ru11 cilmlesi, bir klsahk ve uzunluk 
aynhg1 ile izah edilemez. Veysi'nin 
dilinde gegcn kclimelerle yap1lm1\> 
yeni bir climle<lc goriirsi.inilz ki ke
limeler derhal manalan degi~mi~, 

b~ka mefhumlara delalet eder bir 
hal alrm~t1r. <;unkil her iki fikir bii
tiinilniln kurulu~u, her iki yaz1cmm 
ayn iki medeniyetin adarm olu~
dan gelir. 
«~akaklan viski terliyordu-:o. Bu 

ctimleyi tanzimattan onceki bir Ti.irk 
edibi, haW\ tanzimattan sonrakile
rin pek gogu, kullanacak.lan kelirne
lerde en geni~ bir sec:;me hakklna sa
hib olduklan halde bile ifade edeme
mi~lerdir. Bununla da demek istiyo
rum ki; dil ~uuru, dil rnalzemesinin, 
onun llayatiyetinden ayn bir ~ekil
de aranm1~ olmasile uyanamaz. 
Mikelanj, kafasmm igerisinde, yara
tacag1 Musayi tasarlarken dimag1-
nm bu mahlUkuna di~anda hangi 
madde ile ~ekil verecegini elbette fa
s1las1z dil~i.indii. Eline giizel bir mer
mer bloku ge<;tiginden dolay1 hu 
heykeli yapmad1, bu heykeli dil~il

nurken bi::iyle bir mermer pnrc:;as1 
aradi. 

:him adarm ogrendigi veya buldu
gu bir hakikati soylemekte; edebiyat 
ve sanat adam1 dil;>ilnce ve duygu
sunu tamam, sarih ve gi.izel if ade et
mekte derin ve hatta c:;1Igin bir izti
rab duymazsa dilcinin bir yanda Hi
gat hazu"lanmas1 veya gramer dene
meleri yapmas1 hie; bir fiili netice ve
remez. ~uur, izbrabdan dogar. Turk 
milletinin her tiirlii dii~iinceyi ve 
en yiiksek duyguyu ifade ihtiyac1 ve 
arzu ettigi ~ekilde mtikemmcl bir aoy
Ieme vas1tasma malik olamamak iz
trrab1, onda dil ~uurunu uyandl.rm1~
br. Bu bak1mdan dil uyan19 hareke
tinin iigilncil bayramrm kiiltiir ta
rihimizin onemli bir ytldoni.imi.i ola
rak an1yorum. Tiirk inkllabmm saf
halarmdan biri olan dil davas1 da di
gerleri gibi mihrakm1 bliyiik ve sev
gili ~efimiz Ataturk'i.in ~ahsmda bul-

ME~'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

L Nakleden: (Va - Nu) Tefrika No. 17 

- Bunu da nereden buldun, Amca? 
ihtiyar adam: 
- Allah verdil - Dedikten sonra, 

usullac1k meseleyi anlatt1 ve ilave 
etti: - Geri kasabalardan birine va
nnca hiikumete teslim edecegim ... 

Yola di.i§tiller. Birdenbire «Dil§man 
geliyor» ihbari c;mlad1. Sagdan, sol
dan, arkadan, onden sanlmt§lard1, het' 
kes silahm1 kavrad1. Malik amca elin
den tuttugu yavruya bakt1. ~imdi onu 
ne yapacakti? Ortada brraksa ayaklar 
altmda <;ignenip ezilecek bir yere sa'k
lasa daha henilz al1§maga ve biraz 
a vunmaga ba§hyan klzcagiz kendisini 
yalruz hissedince 1<Anne» diye agllya. 
rak yerini belli edecek ve dil§mamn 
eline dil~ecek ... 

Kendi kendine: 
;~ N~ya~n•nm ... Ke§ki gocugu k&, 

.. !Ja.'·'·.t.or . ''"' . . 1· d 
Ytinde biraksayd!m d ~ 1y1 o ur u 
beJki. ~imdi burad b ~1 :, .nas1l mu. a en on lCU.. . 
hafaza edeceg~ i.m? y . u , m isa-
b · ·· a b1r kur§rn. et eder de Oliirs ? B. . L,,. .1 son 
ferdimize kadar e. .. iz all_!a§1l<f --:\kin 
~erm· b · t;arpi§acagiz. L:e dii

in u l§te ne olacak? .. ), r, 

§Undi.i. 
Fazla dti§i.inmesine vakit kalmadl. 

Hticum emri verilmi§ti, kar§l taraftan 
<1Teslim olun» sadalan i§itiliyordu. Her
kes dag1lml§, sagdan soldan tek ba§I
na <;arp1§1yor; hayatrm, vatarum kur
tarmak i<;in <;abahyordu. Malik bey 
§im~ek siiratile kii~iik klz1 yakaladt. 
Arkasmdaki torbamn ilstilne oturttu. 
Kayi§la bagladl: 

-Srmslk1 otur ... Sesin ~lkmasm •• us
lu durursan gider anneni buluruz. 

Sonra da silalum eline alarak ileri 
attldl. Olmezden evvel hig olmazsa hir 
kag dii§mam gebertmek istiyordu. 

ilk oniine g1kana silngi.isilnti bat1r-
d1. 

$ermin urkek bir sesle: 
- L .. filllca ... Koca asker ••• 
- Sus1 korkma! Oyun oynuyoruz ..• 
- $akadan demek ... 
- Oyle ya ... Bak §U kar§Ida durant 

goriiyor musun? .• ~imdi yere dil§ecek .•• 
Al sanaJ.. 

Kur§un patlad1. Herif yuvarlandl. 
~ermin, gocukluk hislerinin miitehav. 

Yeni yollar 
Azapkap1da istimlak edilecek 

binalara k1ymet kondu 

Gazi koprilsilniin bir seneye ka
dar ikmal edilecegi gozonilne alma
rak Azabkap1 ve ve Unkapan1 taraf
larmdaki istimlak i!?lerine b~landl.
g1ru yaznn~tik. Azabkap1da Sokullu 
Mehmed pa~a camii yanmda istim
lak edilecek binalarm klymetleri tes
bi t edilmi~tir. Bu binalar ilk istim
lak edilerek y1ktmlacak olanlard.lr. 

Belediye, Unkapam ile ~ehzadeba
~1 arasmdaki caddeyi agmak i~in 

bundan be~ sene evvel istimlakc ba~
larm~t1. Elde kafi derecede tahsisat 
olmad1gmdan bu sahadaki istiml~k 

tamam.lanamarm~ti. ~imdi bu saha
nm istimlakine devam edileceginden 
evvela haklarmda istimlak karan ve
rilip tebligat gibi kanuni safhalan 
biten binalann muameleleri netice
lendirilecek ve bunlar derhal yiktl
rildlktan sonra digerlerinin muame
lelerine ba~lanacaktir. 

Gazi koprilsiiniin cumhuriyetin 
16 nc1 y1ldonilmlinde a<;Ilma mera
simi yapllacagmdan o tarihe kadar 
Unkapamndan $ehzadeb~ma, Azab
kap1dan da Taksime uzanacak yol
larm a<;1lmas1 ve yol iizerindeki is
timlak muamelelerinin tamamlanma
s1 laz1mdir. Yollann tesviye ve in
~asma istimlak muameleleri bitme
den b~lanannyacagma gore - yol in
~aatma f1rsat vermek ilzere - biitiln 
istimlak muameleleri nihayet alb ay 
i~inde tamalanacaktll". 

Bu zamana kadar da Beyaz1d -
Taksim yolundan ba~ka istanbul ile 
Beyoglunu baghyacak olan $ehzade
b~1 - Beyaz1d yolunun profillerine 
aid planlar da B. Prost tarafmdan 
hazirlanacakt1r. 

Mecidiyekoyii - Ayazaga 
yolu 

Mecidiyekoyii ile Ayazaga gifilgi 
arasmda yap1lacak yeni yolun beledi
ye fen heyeti tarafmdan ke~fine b~
land1gm1 yaznu~tik. Oiomobil, ara
balarla siivarilere ve yayalara aid 
olmak tizere ti~ kisundan ibaret ola
cak bu yolun miinakasaya konmak 
iizere yakmda §artnamesi yap1lacaktlr. 

Yol, ~i~linin Mecidiyekoyii yakl
nmda bulunan bir noktasmdan ba~
l1yacaktir. Yolun ilkbahara kadar 
tamamlanacagi tahmin ediliyor. 

·---------------------------KO<;OK ILAN 
okuyuculamruz arasmda 

EN SERI, 
EN EM!N 

EN UCUZ 
vas1tad1r. Abm satim, kira i§lerin
de i~ ve i§<;i bulmak i~in istifade 
ediniz! * 

•HfUIUlllllllllllUllllUlllnllJJlfllltlHlllllllllllUllUlllUllllUllHllltlUl--

mu~tur. Qtplak bir hakikat olarak 
ifade edilebilir ki dil 9uurunun ~uu-
111 Ataturk'tlir. 

Hasan - Ali YtlCEL 

villigi art1k bu oyundan pek zevk all
yor, kahkahalarla giiliiyordu. 

- Bum ... i§te dil§tii! .. 
Ak§am oluyordu. Malik bey ter, kan 

i~inde bu cehennemden biran evvel 
kmtulmaga baklyordu. Ah! ~u kaq1-
daki fundahga bir kendini atsa, karan
hk sayesinde selamete eri§ebilecekti. O 
tarafa dogru ko§tu. Artik adim adl.m 
kanb sahadan uzakl~1yordu. Blitlin 
gece yi.irildti. Arkasmda ~ermin derin 
bir uykuya dalml§tl. 

Bir arallk yavrucag1z uyandl. Ac1k
IIll§b. Aglamaga ba§ladl.. ihtiyar gete
ci cebinden bir kuru ekmek <;1kararak 
asabiyetle: 

- Sus ... Sakm sesini c;lkarmai! .•• cle· 
di. 

<;'ocugun minimini zihni tehlikeyl 
kavram1§ olacak ki derhal siikl'.it etti. 
Bir elile ekmegi yerken digerile de am
ca dedigi bu adamm boynuna sanldl.. 
Sonra tekrar uyumaga ba§ladl. 

Uzaktan bir koy goriildii. Asude bir 
hall vard1, herhalde buraya dti§lllan 
girmemi§ olacak. Sabah da olmu§tu. 
Malik h1zh adunlarla ilerliyordu. Gene; 
bir adanun kendisine dogru geldigin1 
gortince biran tereddud etti, fakat bir
denbire karanm vererek ona yakla§IP 
so1·du: 

- Arkada§ buras1 neresi! 
Adamcag1z muhatabmm klyafetini 

ve peri§an halini goriince irgildi. 
- Burast tt ggmar koyii, am.ma siz bu 

•• 
u~ sand1k dolusu albn, 
elmas, k1ymetli ta§lar ..• 
Arjantinde Marki Sobremonte'un 

saklad1g1 hazine megdana fikarzldi 
Ge<;en giin Buenos Ayres zab1tas1 

sokaklarda gezen ~tk giyinmi~ iki ki
~iyi yakahyarak hapishaneye gander· 
di. Qilnkii bunlar ~ok kuvvetli bir e~
k1ya getesine mensup bulunuyorlar
d1. Birisinin ismi Valdivieso vie digeri
nin Petes olan bu <;ok usta serseriler 
Skadulla admda bir koylilntin k~fet
tigi gayet zengin ve klymetli bir defi
neyi kurnazllkla a~1rmaga muvaffak 
olmu~Iardl. Valdivieso hapishaneye 
teslim edildikten soma binamn yiik
sek bir peneceresinden ~ag1ya atllya
rak kurtulmaga te9ebbiis etti ve der
hal Oldil. 

1935 senesi te9rinievvelinin bir sa
bahmda Skadulla, iki kaymbiraderile 
kti~ilk bir nehirde banyo yap1yordu. 
Bu arallk nehir suyunun sathmdan 
biraz a~agida kalan bir oyuk Ska· 
dullanm dikkatini celbetti. Kaylil, su
ya dalarak o oyuktan i<;eriye bakt1, 
orada bir duvar gordi.i. Skadulla, ka
ymbiraderlerine c;ag1rd.l, duvan onla
ra da gasterdi. Kaymbiraderleri gidip 
bir demir ktiskii getirdiler, ugii birden 
duvan yikmaga ba~ladllar. Nihayet 
duvarm agtlmasile meydana g1kan bir 
bo~lukta ii<; demir sand1k buldular. 
Skadulla bu sandl.k.lan Venado'daki 
evine gotiirdil. Fakat ilg erkek orada 
sand1klan klrmaga <;ok gal1~b.k.1an 

halde bir tilrlii muvaffak olamadl.lar. 

Bunun iizerine koyli.i Skadulla, ka
ymbiraderleri11in tavsiyesi u:zierine 
Buenos Ayrese gitti ve parla.mento ci
varmda oniine ~1kan, polis memuru 
zannettigi bir adama, ba.~mdan gegen 
vakay1 anlatti. Polis memuru mi.ihim 
bir i~le kar!?lla~t1gm1 hemen gakt1g-I 
igin, Skadulla'ya gok nazikane mua
mele etti, ertesi giinii tekrar gelmesi
ni soylcdi. Koyli.i ertesi g\inil gene zu
hur ettigi zaman derhal muhte9em 
bir yazlhaneye goti.irilldii. Bunlardan 
biri kendisini doktor Montes ve digeri 
de doktor Gaston diye takdim etti. 
Hakikatte onlar Valdivieso ile Petes'ti
ler. Doktor Mont;.es saf koyW.ye dedi ki: 

«Gasterdiginiz iffet ve namus ese~ 

rinden dolay1 sizi tebrik ederiz. Ka
nunlara her zaman riayet etmek la
zimdlr. Madamki buldugunuz sandlk
lan agarruyorsunuz, onlari buraya ge
tiriniz. Biz kenclimiz agar ve muhte
viyatm1 tedkik ederiz.» 

Skadulla, aldl.gi emri yerine getircli 
ve sand1k.1ar iki serserinin oturdugu 
evde ~lldl. fig ki9i aklllara hayret ve
recek bir servetle kar~lla~tllar. Birin
ci sand1kta alt~ be9 kilo kill~e ha~ 
linde altm vardl; ikinci sand.lk 44 ki
lo agullgmda altm1 ihtiva ediyordu; 
ugiincii sandlgm iginde ise 32 kilo 

k1yafette korkmadan nasll dola§1yor
sunuz. Dli§man tig gilndilr burasnu da 
i§gal etti. "N-

- Ben klzimla i§gal edilmemi§ yer
lere dogru gitmek istiyorum. Acaba 
kabil mi? 

Delikanl1 biran dil§iindii: 
- Belki olabillr. Ben burada mektep 

muallimiyim. Her arzunuza elimden 
geldigi kadar yardl.m etmek isterim. 
Yammzda gocuk olm.as1 daha iyi; na
zar1 dikkati celbetmezsiniz amma mut• 
lak k1yafetinizi degi§tirmek ia.z1m. Ale· 
lade bir koylii gibi giyinmelisiniz! 

- 0 tarz 1o.hg1 nerede bulmah? 
- Kolay ..• Siz §Urada gizlenin. .. Ben 

gider Ia.z1m olanlan getiririm. 
Dedigi gibi de yaptl. Mal.ik ktigiik 

§alvan, pi.iskulsilz yagll fesile, yazmri 
sangile laalettayin bir koyl\iye benze. 
mi~ti. Bir saat sonra koyde «Misafir 
odas1» denilen ve obilr evlerden fark
s1z olan kiigiik bir binada oturm.U§, ~er
minle kar§lllkh kannlarm1 doyuruyor
lard1. Kimsenin dikkati uyanmamt§tl 
bile! 

ihtiyar <;eteci, zaten izmirle irti
bat tesis etmek mecburiyetindeydi. Bu 
sef er de bir ta§la iki kU§ vurarak, gocu
gu orada yerle§mi§ olan hem§iresine 
teslim etmek istiyordu. Muallim ona 
baz1 koyliilerin saga sola erzak ta§1-
d1klarm1 anlatt1: 

- $ayed di.i§man hayvaruniz1 ve yil. 
ktiniizil miisadere ederse, elinize bir ve· 

clmas ve diger lmnetli t~lar bulunu· 
yordu. 

Doktor Gaston ismini t~1yan serse. 
ri, safdil koyltiye: •Bunlann klymeti 
olsa olsa bir mil yon peso eder. Bu pa,. 
ranm iigte biri kanunen senin hak
kmdl.r. Biz bunun igin icab eden ka
nuni muameleleri yapar ve sana da 
hakkm1 yollanz! > dedi. 

Skadulla, elleri bo~ ve fakat kalbi 
buylik i.imidlerle dolu oldugu halde 
koyilne dondii. Aradan aylar ge<;ti. 
Buenos :Ayresteki cyilksek devliet me
murlanndan higbir habe1· ~lkmadl. 

Onun i~in koylii Buenos Ayrese kadat 
gitti, onlan buldu ve muhterizane bir 
taVIr takmarak aylardanberi ses ~1k
mamasma hayret ettigini kendileri
ne soyledi. cDoktor> lardan biri ona: 
«~imdilik al 9u 11 bin peso'yu da alt 
tarafm1 bir aya kaclar scna gonderi
riz> sozlerile mukabele etti. Hakika-

ten aradan bir ay ge<;tikten sonra 
Skadullaya 11 bin peso daha geldi. 
Kaylil bu para ile arazi satin ald1. Fa
kat bundan sonra mektupla istedigi 
paralara higbir cevap gelmedi. 

Bir a~am ·ge<; vakit koylii evine 
donmekte iken iki ki~ini hiicumuna 
maruz kaldl, iizerine sil8.h atlldl. Koy• 
li.i de silahile mukabele ederek mu
hacimlerden birisini oldi.irdli. Bu ole
nin, o civari kas1p kavuran cMayeo> 
getesine mensup oldugu anl~Ildl. 

Bunun ilzerine, Skadulla, kendisi
nin o iki cdoktor> tarafmdan aldabl
d1gm1 anladl. Vakay1 zab1taya anlatta. 
Zab1ta, o iki serseriyi evvela ele gegir-
mege muvaffak olamadl. Ancak gec:;en 
giln serseriler Buenos Ayres'in geni~ 
caddelerinden birinde dola~maktalar 
iken, gorillerek yakalandtlar. 

Serseriler evveia Skadulla tarafm
dan bulunan defineyi ne yaptlklarlIU 
soy.lemek istemediler. Meydana ~Ika
nlan define, Rio de la Plata civarm-
daki eyaletlerde vaktile kl'al. naibligi 
yapm19 ve 1806 senesinde ingilizler g• 
neral Beresfond'un lrumandas1 altin· 
da Buenos Ayres tizeline yilriidiik.lerl 
zaman bu kuvvete karJ?I mukavemet 
gastermeden memleket dabiline ~
m1~ olan marki Sobremont'un bera,.. 
berinde goti.iremeyip bir tarafa gizle
digi definedir Bu define uzun zaman 
arannu~ ve bulunamaymca markinin 
bunu al1p goti.irmlll? oldugu zannedil
mi~ti. Koylii Skadullarun defineyi 
meydana ~lkarmas1 iizierine markinin 
1806 senesinde ~arken hazineyi ya
nma alma.nn9 ve sonra bulup g1kar
mak iizere ~imdi bulundugu yere sak~. 
lamll? oldugu anlal?1ld1. 

sika verirler. Bu da istediginiz tarafa 
gitmeniz igin adeta bir pasaport vazi
fesi yapacagrm. zannederim. 

Kurdultlan plan mucibince Malilc 
bey satic1hk ya pan bir koylii. hiiviye. 
tinde katirile, guvallarile ve ~erminle 
yola dii§tii. Koyden koye konakllyarak'. 
izmir yolunu tut tu. Fazla zahmet c;ek
meden he~iresi Gill hamnun yanma. 
vard1. 

GUI hamm bu gokten dii§en <;ocu
gu son derece sevdi. Zaten dul ve ev
Ia.tsiz oldugu ic;in her kadmda gizle
nen anne §efkati kalbinde kabard1 va 
yavrucag1, adeta elinde dogmll§ gibi, 
benimsedi. 

Bir iki gi.in sonra Malik bey hem§l· 
resine: 

- ~ermini si.isle. Burada baz1 hayn11 
hah zenginler aralannda bir te§kilAt 
yaprm§lar. Muharebede olenlerin ye-

• timlerini topluyorlar; aileler nezdine 
dagitiyorlar. Bizimkini de onlara tes
lim edecegim! • dedi. ' 

Kadln, sessizce, karde§ini siizdil. ili
tiyar getecinin de mtiteessir bir hall 
vard1. / 1 

Adamcagiz devam etti: 
- Bakl§larmdan ne demek istedigi

ni anl1yorum ve i<;imden sana hak ve
riyorum. Ben de ki.i~iicilge ah§tnn. 
Onu, gordugilm dakikadanberi sevdim, 
Fakat onu buyiltmek mesuliyetini na
s1l deruhte edecegiz? Ben tekrar vu
rtl§maga gidiyorum. Belki de oliirilm ..• 

(.Arkas1 var) 
----------------------------~------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------....:...:..~ 
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Matbuat • Sfileymaniye tekaiidlerinin diinldi ~Inclan ii~ intiba 

Galatasaray · Siileymani-' hususi mac;lar 1 Matbuat tak1m1, SUleymaniye mUtekaidlerini 6- 2 
. 3 1 d . Fenerbah~e, Giin~,, ~!t~i, yenmek SU refile bir oalibiyet daha kazand1 ye y l - yell [ Galataspor rak1pler1n1 .. 

• • • yendiler Suleymanlyelllerin Yenlbahc;edeki 
81r1nc1 devre 1 • 1 berabere bitti Federe ohmyan klubler arasmda Sahalarl merBSimle ac;1ldl 

tertip edilen Jig m~anna dtin Ta.k
siin stadlnda ba~lanacakt1. Fakat ev
velce bu miisabakalara girmiyec~ 
tahakkuk eden Peraltlarm son da· 
kikada i~tirak etmeye karar vennele
ri uzerine lig ma~larma gelecek haf
ta ba.¥anmas1 takarrur etmi~ ve dtin
ku miisabakalar hususi mahiyette ic
ra edilmi~tir. Bu ma!;lar, ~il?li - Kur
tulu~, Barkohba - Galataspor A. ve 
B. taknnlan arasmda yap11mu~; bu 
ma!;lardan ba?ka da Gtine? B. ta.kl.
mi L!ngasporla, A. taklmt da Boga

Si.ileymaniye kltibii yirmi sekizinci 
yildoniimiinii, Yenibah~ede yaptig1 bir 
sahamn resmi kii§adma tesadiif ettir
mi§ ve §ehzadeba§mdaki kliib loka
linde resmi kti§addan evvel klub mu
rahhaslarma ve gazetecilere bir ziya
f et verm~lerdir. 

Matbuat ta.kl.rm - Silleymaniye mti
tekaidleri ma~mdan sonra, Galata.
sarayla Siileymaniye birinci takt.m
lan kaqll~tilar. 

Sahada klsa bir meraslmden sonra 
hakem ~azi Tezcanm idaresi altmda 
iki taklm a~agidaki ~ekilde dizildi
ler: 

Galatasaray: Sacid - Cavid, Lutfi -
Hicabi (Celcll), E~fak, Ekrem - Sabri, 
~erif (Mehmed Y1lmaz), Mehmed YJ.1-
maz (Billend), Bedii, Biilend (~erif) 

parantez ir,;indeki isimler ikinci dev
redeki degi¥ltligi gostermektedir. 
Siileymaniye: ibrahim - Rulli, Btir

han - Nairn, Orban, ibrahim - Raif, 
Dani~, ibrahim, Muzaffer, Rauf. 

Galatasaray taklm1 yukarida gorii
lecegi gibi klsmen yeni oyunculardan 
mtirekkepti. On be~inci dakikada Gar 
latasarayhlar ortadan yaptigi bir 
akmla ve Bedii vas1tasile birinci gol
Ie1ini yaptilar. Oyun (1 - 0) san krr
nnz1lllarm galibiyeti ile devam ediyor, 
fa.kat Si.ileyma.niyeliler bilhassa sag
dan Rauf vasitasile yapt1klan akln
larla Galatasaray mi.idafaasrm m~
ktil vaziyetlerde b1raklyorlard1. Rauf 
bir defa Sacidle kar~1 kaq1ya kalma-

Izmir at yanslan 
Diinkii ko,uda birinciligi 

alan atlar 
Izmir 25 (A.A.) - SonbahaF at ya

n?larl.Illll ikinci hafta ko~ularma bu
gtin Buca kO$U alanmda devam edil
di. Birinci ko?u iiQ ve daha yukar1 
y~taki yerli yarunkan ingiliz at ve ' 
losraklara mahsustu. Mesafesi 1600 
metre olan bu ko~uya dort hayvan 
girdi. ibrahim Nalc1'run1 Alaceylam 
birinci, Karaosman oglunun Liiksban 
ikicin geldi. 

ikinci ko~u iiQ ve daha yukan y~
ta ve 1938 senesi zarfmda 500 lira
dan fazla mi.ikafat kazanmarm~ ha
aiskan ingiliz at ve klsraklara mah
sus olup mesafesi 1800 metre ve ik
ramiyesi de 245 lira idi. 

Dort hayvanm i~tirak ettigi bu ya. 
n§ olduk~a heyecanll oldu ve Aslm 
Qirparun Dandisi birinci, Salih Teme· 
Jin Springbordu ikinci oldu. U<;tincii 
ko§U dort ve daha yukan ya§taki ya
runkan Arap ve haliskan Arap at ve 
klsraklara mahsustu, dort hayvarun 
i§tirak ettigi bu ko~unun mesafesi 
3000 metre idi. Birinciligi Ahmedin 
tJniusu, ikinciligi Salih Temelin Mu
sulu ald1. Dordiincii ko§u iig ve daha 
yukan ya§taki haliskan ingiliz at ve 
klsraklanna mahsustu. ikramiyesi 
600 lira ve mesafesi de 2600 metre 
olan bu kO§uya dort hayvan girdi, 
kO§U gok heyecanl1 oldu, ikinci ko§U· 
da ikinciligi alan Salih Temelin Spring
bordu gi.izel bir ko§u ile rakiplerini 
ge9erek birinci ve Biirhaneddinin Ko· 
miseri de i.kinci geldi. Be§inci ko~u 
dort ve daha yukan y8.§taki haliskan 
Arap at ve klsraklanna mahsustu, 
mesafesi 3500 metre olan bu ko§uya 
iki hayvan girdi, u9iincu ko§uda ikin
cilige dti§en Musul bu defa Unliivii 
maglub ederek birinci geldi. Unlii ·de 

sma ve topa tamamile hft.kim 01mas1-
na ragmen ~ii.tu ~an att1, fakat biraz 
sonra yine sagdan yapllan bir akmda 
Rauf ko~yi bulan giizel bir ~i.itle be
raberlik sayis1m yapmaga muvaffak 
oldu. Bu devre bu suretle ( 1 ·l) be
rabere bitti. 

ikinci devrede her iki tak1m da ~ok 
enerjik bir oyun oynadllar. Topun 
fazla havaya kallanas1 oyunu bozu
yor, oyuncularm birbirlerile ltizmn
suz mticadelelerine sebeb oluyordu. 
Oyun tamamile mtisavi bir cereyan
da iken Galatasaray sagdan yap1p, 
ani olarak sola intikal ettirdigi bir 
akmla ve yine Bedii vas1 tasile ikinci 
goliinti atti. Oyunun sonlarma dog
ru da Galatasaray sagag1k Sabrinin 
yerden bir ~utile ii~iincii gollerini de 
kazanmaga muvaffak oldu. Bu golde 
yanlI~ ve miitereddid yatan kalecinin 
hatas1 varch. 

Klrkar dakikallk iki devre olarak 
oynanan mai; (3 - 1) Galatasaraym 
galibiyetlle bitti. 

Ge.Iatasaray ta.kmundan Sacid, 
Lfttfi ve ~fak iyi oynadilar. Siiley
maniye taklm1 da enerjik ve giizel bir 
mag g1kard1. Ulvi YENAL 

YUzme musabakalan 
R1zapa§a talnm1 birinci 
Galatasaray ikinci oldu 

Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib 
edilen mevsimin son yiizme miisaba
kalan diin Heybeliada havuzunda 
biiyiik bir kalabahk oniinde yaplldl. 
Kti.c;tik, orta, biiytik ve bayanlar ol· 
mak tizere 4 kategoride tertib edilen 
bu miisabakalara Galatasaray, Be§ik
t~, R1zap~a, Adalar ve Hilal kltiple
ri i~tirak etti. 

Neticede ekserisi Beykozlu yiiziicil
lerden murekkeb RizapR§a takmu 18\J 
puanla birinci, Galatasaray taklm~ 
185 puanla ikinci ve Be§ikta§ iir,;iincil 
oldular. 

Fenerbah~e - lstanhulspor 
Dun Fenerbahc;e stadlnda Fener

bahr,;e ile istanbulspor arasmda hu
susi bir mac; yapllJill§ ve tamamen 
Fenerlilerin hakimiyeti altmda gec;en 
bu ma~ta istanbulsporlular 7 - O mag'-
lCtb olmu~lardlr. • 

Fenerbah9e sahaya ~u taklmla ~d~· 
rm~tir. 

Husameddin. Y~ar, Btilend - Esad, 
Angelidis,, R~ad - Naci, Ali Riza, Ya
§af, ~aban, Fikret. Mac;m ilk devre
sini Ya§ar ve Ali Riza vas1tasile iki!icr 
ve Naci vas1tasile bir gol yapan Fene1-
liler 5 - O galib bitinni§lerdir. 

ikinci devrede Naci ve $aban vas1· 
tasile iki gol daha yaparak 7 - O istar..
bulsporu maglub etm~lerdir. 

Barutgiicii sahas1ndaki 
ma~lar 

Alemdar Genr,;lerbirligi - Barutgiicii 
geni; taklmlan 4 - 2 Barutgucii mag
lOp. B. tak1mlan arasmdaki m~ 3-0 
Barutgiicii maglup. A. taklmlan ara
smdaki ma!;ta 4 - 1 Barutgucii galip. 

zigisporla kar?Il~rm?lardlr. 
:;>i?li - Kurtulu~ taklmlan mtisa

bakas1 ~i_;;linin 2 - 1, Galataspor .. 
Barkohba miisabakas1 1 - O Galata
sporun galebesile nihayetlenmi~tir. 

~~Ii • Kurtulm~ 

Gtintin ilk miihim m~1 ~i~li ile 
Kurtulu~ arasmda hakem Tankm 
idaresinde yaplldi. Her iki takun mii
tad kadrolarile taraftarlanmn hara
retll al~lan arasmda sahaya ~1kt1-
Iar. Ge~en senenin ~ampiyonu olan 
~i~li rakibini ihmal eder bir ~ekilde 
oyuna ba.¥ad1 ve bu yiizden ilk 15 da
klka oyun Kurtulu~un ustiinliigu al
tmda devam etti. Vaziyetin tehlike
ye girdiguu goren $i~li mudafaasl 
uzun vu~larla oyunu agmaga mu
vaffak oldu ve aQ1klar vas1tasile yap
tlklar1 alonlar Kurtulu~ igin tehlike 
olmaga ba~ladl. Nitekim 18 inci da
kikada serii bir akmda Jirayirin aya
giyle birinci golti kazandi. Oyun bun
dan sonra miisavi bir ~ekle girdi. 30 
uncu dakikada Kurtul~tan Mehmed 
s1k1 bir ~title taknmru beraberlige ka
vu~turdu. Be!? dakika soma yine ayni 
oyuncu kaleceinin hatasmdan istifa
de ederek ikinci golu de yapt1 ve 
devrc 2 - 1 ~i~li aleyhine bitti. 

ikinci devre riizgar Kurtulu~un le
hine olmakla beraber ~i~li ag1r bas
maga ve rakib miidafaay1 s1kJ.~tmna
ga b~lach ve ilk dakikalarda Ar?evil 
$i~liyi tekrar beraber vaziyete getir
di ise de top san treden herekete ge
~er gegmez Kurtulu$tan Mehmed on
dekileri ~alJ.mla ge~erek taklrmm tek
rar galibiyete Qlkardl. Oyun bu gol
den soma sertle$mege ba~lam1$b kl 
Diran giizel bir !?iitle $i~liye yine be
raberligi temine muvaffak oldu. 

Bu golden sonra $i?li ag1r basmaga 
ba$lach ve i.istiiste iki gol daha yapa
rak m~1 5 - 3 galib vaziyette niha
yctlendirdi. 

Galatasapor - Barkohba 

Gtiniin ikinci kar~1l~mas1 Galata
spor ile ~ehrirmzdeki musevilerin yeni 
te~kil ettikleri Barkohba arasmda :;lazi 
Tezcanm hakemligi altmda icra edil
di. Oyunun ilk dakikalan mlisavi bir 
$ekilde cereyan etti. Her iki taktm 
kar~1hkl1 aklnlarla birbirlerini tehdid 
ediyorlardl. 20 nci dakikadan itibaren 
Galataspor oyun iizerinde hftkimiyeti 
tesise muvaffak oldu. Angeli ve Nimos 
vas1tasile i.istilste iki gol yapatak ilk 
dcvreyi 2 1

- 0 galip bitirdiler. 

ikinci devreye her iki tak1m btiyiik 
bir enerji ile bal?ladl. Ri.izgarla oym
yan Galatasporlular 10 uncu dakika
dan itibaren oyun tizerinde tekrar 
hakim vaziyete girdiler ve bu devrede 

Ziyafetten ve kli.ipte yap1lan samt
mi hasbihallerden sonra Stileymani
yenin hakild mutekaid oyunculan 
ile gazeteciler sahaya gitmi§ler ve 
saat tam 15 de klsa bir merasimle sa
hanm kenanndaki kordela kesilmi.s 
ve yeni ac;1lan sahadaki ilk mi.isaba: 
kay1 Matbuat takum Ile senelerden
beri kliiplerine emek sar!eden eski 
Silleymaniyelilerin on biri yapmi§lar
d1r. 

Siileymaniye takiml hakikaten mu
tekaid oyunculardan mtirekkepti. i~
lerinde, Orhan, Hilsni.i, Hikmet, Arlt 
gibi bir zamanlar memleketimizde 
biiyiik §Ohret kazanml§ ve hAIA. spor 
bahisleri i~inde hatiralan arulan oyun .. 
cular vard1. Stileymaniyelilerin takt
m1 ~oyle idi: 

Sabri - Hayri, Suad - Fikret, Hik· 
met, Mekki - Hafiz Hayri, Orhan, 
Hiisnii, Arif, Biirhan. 

Si.ileymaniyelilere nisbetle klSinen 
gen~ oyunculardan miirekkeb olan 
Matbuat takum ~agidaki ~ekilde idl: 

Namlk - Osman Miinir, Erci.imend
Huseyin, Osman Kavrak, Salfilladdin
~azi Tezcan, Ali, Erciimend tnvi 
•• j ' 

Omer Besim. Matbuat talom1 Ahmed 
Adem ve Sedad gibi iki esash oyun
cusundan mahrumdu. 

Hakem Ahmed ihsan. 
Ma<;tan evvel Siileymaniye klubii

ni.in azas1 olup da Olenlerin hatlras1. 
na hiirmeten bir dakika sii.kut edildi 
ve sonra m~a ba§lanch. Oyunun da-

ha ilk da.kikalanndan itibaren Mat. 
buat takmu komblne ve teknik bir 
oyunla hflk:imiyeti ele alch ve yaptigi 
mi.iteaddid alnnlar arasmda Ulvi us\
iiste iii( gol yapmaga muvaffak oldu. 
Riizgarla beraber oymyan Matbuat 
taklmnun akmlar1 esnasmda Ercu
mend, Ulvi ve diger forverdler tara
f1~dan c;ekilen muteaddid ~iitleri i;;ok 
guzel oymyan Stileymaniye kalecisi 
ekser birinci taklm kalecilerini k1s
kand1racak mtikemmel blokaj ve 
plonjonlarla tuttu ve devre (3-0) ea
zetecilerin galibiyetile neticelendi. 

ikinci devrede Silleymaniye taknn1, 
Necdet, Siileyman, NR§id ve Tankl 
alarak takumm klsmen deb,ri§tirdi ve 
biraz sonra da kalecileri sakatlanarak 
!tlktl. tkinci devrede Matbuat tak1m1 
yorulmasma ragmen ~azi Tezcan ta
rafmdan UZUil e§apelerle iki gol ve 
Erctimendin nefis bir §utile bir gol 
daya yapti. Buna mukabil yeni oyun
cularla takviye edilen Siileymaniye 
biri Tank ve bir de penalt1dan Hus
ni.i vas1tasile iki gol attilar. Bu arada 
Orban bir penaltiyi da dl§an atmak 
suretile kacuch ve gene Orhanm giizel 
bir §iiti.i direge ~rpti. 

Zevkle takib edilen ma~ gazeteci
lerin (6-2) galibiyetile bitti. 

Galib Matbuat taktmmm biitiin 
oyunculan gi.izel oynadllar. Stileyma
niyeden ise miidafaada bilhassa Hik
met, Hayri ve Fikret hiicumda Orban 
ve Hi.isnii iyi idiler. 

Kadrosuna Josmen gen~ oyunculan 
alan Gazetecilerin klsa bir idmandan 
sonra tekaiid taklmlar haricinde f aal 
futbolcillerle de boy Olc;i.i~ebilecekleri. 

ni bu son galibiyetlerinden sonra bir 
kere daha g0stenni§ oldular. 
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de 2 gol yaparak m~1 4 - O gibi ag1k ~akikaya kadar ~ektikleri ~iitier bir 
bir say1 farkiyle kazandllar. netice vermedi ve 12 nci dakikada 

Bu oyundan sonra Giine~ B. takmu Salahaddinden derin bir pas alan 
i1e Langaspor arasmda yap1lan ma~1 Melih seri bir Qikt~la taklmmm ilk 
Giine~liler 3 - 2 galip nihayetlendir- ~o~unu yapb. Bu golden sonra Bogaz-
diler. ic;liler losa si.iren bir ~llma devresi 

Giin~ - Bogazi~ispor g~irdiler. Bu sirada Nairn tak1mmm 
Bu sene haz1rhk idmanlanna bi.i- beraberlik goli.inti yapmaga muvaf-

t.iin kliiplerden evvel b~yan Giine~- fak oldu. 
lllerin son idman mac;larmda iyi de- Giine~ muhacimleri beraberlik go-
rece alamamas1 alakadarlar tarafm- liinden sonra oyunu aQmaga ve tek-
dan merak ediliyor ve iki haftadan- rar rakib kaleyi tehdide b~ladllar. 
beri Balkan oyunlan dolay1sile Bel- Oyun tamamen Giin~ baslos1 albna 

· gradda bulunan merkez muhacim girdi. Bu s1rada Niyazi iki ve Haklo 
Melihin takrmda bulunmay1~1 ~ehrl- bir say1 daha yaparak devreyi 4 - 1 
mizin en iyi anl~m1i;; olan bu taklm1- galip bitirdiler. 
nm oyunu iizerinde muessir oldugu ikinci devrede Gi.ine~lilerin hA.ld-
tahmin ediliyordu. Nitekim diinkii miyeti devam etti ve top Bogazi.;i ka-
oyun sistemleri ve ac;1klar vas1tasile lesinin oni.inde dola.titL 20 nci dakika.-
yapt1klan seri hi.icumlar bu tahmin- da Melih 5 incl, biraz sonra da HakkJ. 
leri kuvvetlendirdi. A~klar vas1tasile 6 nc1 sayilar1 yapttlar ve oyun 6 _ 1 
seri oynamaga a11sIIUs olan Gi.inesli- Giine~in galebesile neticelendi. 
ler kendilerine ~y~ santrhafla Kuvvetli bir kadro ile sahaya ~1kan 
sontrforun taklma iltihakt ~rine Giine!?liler ~en haftalara nisbetle 
yine eski miiessir oyunlarmi ~1karch- daha dtizgi.in oynadllar. ~cak rakib 
lar ve raklblerine tam 6 gol athlar. taknnm zayif olmasrmn da bunda 

Oyuna Gtine? ~u kadro ile c;1kml~k dahli vardl. Melih stiratll ve atak ol-
Cihad - ibrahim, Ahmed - Yusuf, makla beraber henil7 h~m formda 

Riza, Omer - Salahaddin, Cafer, Me- degildi. MuhlYIZ?l~n·· \ Md·- ilk defa 
lih, Niyazi, Rebii. gordi.iguP"1e_.ac11n hat m a.kide dah& 

Hakem Samimin idaresinde ba~la- fazla :rr: r~'i.iZ HaklU bU me~ .. dafaaJa 
nan oyuna Gi.inel?in hlicumile b~- heme.:.' f uvaffak oluyor. u 
landL Derhal rakib kliibii silo bir c;en- E e1J~ hemen i~ du*medi. eUn 
ber ic;ine alan Gtine!1lilerin onuncu de 1,ogazii;ililere gelince taklm 

• "\en butful enerji Ue ~ali~ti. 
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Sa.hires 

<;ekoslovakyan1n cevab1 I 
(~ tarafl 1 inci sabifede) 

bitde FranSiz sefarethanesine dondil· 
gu 2aman kendisini bekUyen gazete· 
cUere, gorii§iilen meseleler baklnnda 
~ bir ~ey s0ylemiyecegini, miizakt"· 
relerin normal bilt §Ckilde devam etti
gini .sOyl~, miiukerenin ~
linden memnun oldugunu ih· 
&as et~ir. ingiliz i:ve Franslz 
nazirlan bu sabah ta toplanarak mil· 
zakerelerine devam edecdderdir. Fran
SIZ .naZll"lamun bugiin ogteden sonra 
Londradan Parise donmeleri beldeni· 

I len maddelerin listesini ne~retmekte-

1 
dir. Bu maddeler meyarunda :bilhassa 
lastik, b~hca madenler, kimyevi ve 
hbbi milstahzarat bulunmaktadll". 

. italya askeri tedbirler almadt 

yor. 
Lomira ae - Babel" allildtgma (Ore 

ingiliz ve :Fnnm er:kimbarbiyeletl 
bugiinden !itibaren :ir.tibat :ve itemala 
~eceklerdir. 

Cene,v:re 25 (A.A.) - Cenevredeki 
resmi ~ekoslovak mahafili, Prag hti· 
kfunetinin Londra konferans1 milna· 
sebctile daha bugiinden ingiliz ve 
F.ransiz nazirlanna B. Hitlerin muh· 
ttrasmda d~eyan ~ olan 
~rtlan, bilbassa Almanya tarafm· 
dan garanti gosterilmeksizin istih· 
kamlann teslimine milteallik olan 
~art1 kabul edemiyecegini beyan et
mektedirler .. 

Londra 25 t{A.A.) ~ F.:ra.nsiz Na
zirlar1, Croydon tayyare meydamna 
inerken halk tarafmdan «~astn 

'Fransa, ya~sm <;ekoslovakya> a1'8r 
-zelerile kar~tlannu~lard1r. 

Gazetecilerin suallerine Daladier ~u 
cevab1 vermi~tir: Avrupadan hentiz 
limidimizi kesmedik. 

Daladier ve Bonnet, derhal Fran
s1z elgiliginin otomobiline binerek 
1ngiliz Nazirlarma mill§.ki olmaga 
gitmi~lerdir. 

1~ondra 25 (A.A.) - Frans1z Nazir .. 
Ian e1~ilikte bir miiddet rniizakereler
de bulunduktan sonra, saat 20,50 de 
Ba.§vekalete gitrni§ler ve tam saat 
21,23 de de Fransiz • ingiliz miizake
releri baslamISt1r. 
Londr~ 25 (A.A.) - Frans1z - tn

giliz konferans1, saat 23,50 de, ii~tin· 
eii def a olarak toplanan ingiliz Ka-
1>inesinin milzakerelerde bulunma.s1-
na imkan verrnek iizere ktsa bir 
rntiddet i<;in tatil edilmiftir. 

Hitler bugiin de nutuk 
&Oyliyecek 

Berlin 25 (A.A.) - Hitler, 
yarin ak§am Spor sarayrnda 
miihim bir siyasi nutuk soyli
y.ecektir:. 

~ekoslovakyada yeni 
tedbirler 

Prag 25 (A.A.) - General K.recjy, 
nes «devletin mildafaa vaziyetine 
konulmasb hakkmdaki kararnameyi 
irnza etm.i~tir. Bu karamame ile 
mecbm1 i~ hizmeti tatbik mevkiine 
konulmaktacllr. 17 y~mdan 60 ya
~a kadar kadm erkek blitiln Y.atan
d~ar bu hizmete tabi tutulmakta
dlrlar. 

Prag 25 ~ General Kregjy, <;ekos
Iovak ordusu b~kumandanllgma ta
yin edilmi~ir. 

Romanya Ye Y ugosla vy,anin 
<;ekoslovakyaya yarduni 
Londra 26 - .Royter ajans1 Buda· 

pe~teden istihbar ediyor: Pragdaki. 
Romanya ve Yugoslav sefirlel'i <;ek 
Harlclye .Nazmru ziyaret ederek <;ekos
lovakya sebebiyet vermedigi bir Macar 
hilcumuna ugnyacak olur ise derhal 
yardmuna ko~acaklaruu resmen teb
lig etmi~erclir. 

Macariatamn ledbirleri 
Budape#.e 25 (AA.) - Berh~

pden '.de :B. i:niredi, dO Kanya ve 
Hitler arasmda yapdan miiakereler
den sonra !Uaca.ristan mudafaa ha· 
m'bklaruu a§iikir bir surette tesrl 
etmege ~ttr. u~ sl.Dlf silih af. 
tma davet edilm.i~tir. Son manena
lara iftirak eti~ olan mtiyatlann 
ekserisi terbis edilmemi~ir. :Hali ha· 
zmla silih altmda yiiz alt.nu~ bin Jd. 
~i var.d.lr. Budap~e balk son dere
ce sakindir. 
Budap~ 25 (A.A. ~ - Serbes bir 

askeri klta i~e ~ebbiis e~ 
'Olan altJ. yiiz nasyonal sosyalist, Qe
l..o.:dovkaj•a. hududundaki muntaza.m 
kltaata iltihak etmek fur.ere harekete 
haz1rlarurken IBudape~tede tevkif 
edllmi~ ve orada al1konulm~larchr. 

Fransamn bir k~rar't 
Pal''is 25 (A.A.) - Resn.S g~ete 

bu sa bah milli mildafaa ic;in. 1}:.tzum~ 
lu olmalan dolayisile iluwL<.. menccll. 

Roma 25 (A.A.) - Salahiyettar bir 
menbadan blldirildigme gore, ivaziye
tin inki¢ma ragmen italya asked. 
mahiyette hig bir tedbir almann~hr. 

Alman muhtU'aSl 
Berlin 25 - Prag hiikC:unetine tev

di edilmek tizere Godesbergde iB. 
Hitler tarafmdan ingiliz Ba~vekiline 
:verilen Alrnan muh tirasmm metni 
bµgiin n~redilmi9tir. Muhtrra ~oyle 
'b~ktadn'. 

<Alman ,::iildet lllllltakasma k8Jll 
yapllan tecaviizler ve hadiseler !hak· 
kmda sik slk'. ve her saat gelen haber
ler, mezkur mmtakada vaziyetin ar
tik katiyen tahammill edilmez bir 
~ekil ald1giru ve binaenaleyh Avrupa 
sulhu i~in bir tehli.ke te~kil ettigini 
gOstermektedir. Qekoslovak hilkumeti 
tarafmdan terkecijlmesi kabul edilen 
mezkilr nuntakamn bila imhal terki 
kaydcdildikten sonra deniyor ki: 
.¢Merbut haljitada goste.ri.len ;Alman 

halitada AJ.manyaya terki icab eden 
topraklarm pilebisit yapilmas1 Iazun 
gelen yerlerin ayn ayr1 gosterildigi 
IJtaydedildikte nsonra deniyor ki: 

«Mcrbut hartada gosterilen Alman 
topraklan, bu topraklarm bu veya 
ote tarafmda plebisitin <;eklere ek
seriyet verip vermiyecegi nazan iti
bara a1 mmaksizm, Alman kltaat1 ta
rafmdan i~gal edilecektir. 

· Teklifler 
Alman htikfuneti, Siidet Almanlan 

meselesinin derhal ve kati olarak hal
lini iahakkuk ettirmek maksadile a~a
g1daki tekliflerde bulunur; 

1 - Tabliye edilmek iizere i§aret 
edilen topraklardaki biitiin 9ek or
.dusu, polisi, jandarmas1, gil.mruk me
murlari ve gazeteleri 1 te§rinievvele 
kadar geri almacak ve mezkur tarih
te Almanyaya teslim edilecektir. 

2 - Tahliye edilecek arazi oldugu 
gibi, lahikada i§aret edildigi fuere 
teslim olunacaktir. Alman' htikfuneti, 
tahliye i§inin teferrilatiru tanzim igin 
9ekoslovak hukumeti ve ordusunun 
sclahiyeti tammesini haiz bir murah
hasmm Alman ordusu BR§kumandan
llg1 nezdine memur edilmesi hususun
da mutab1ktir. 

3 - <;ek hiik:funeti, bi.ittin Qek ara
zisinde bulunan ordu ve polisteki Sil· 
det Almanlannm derhal terhis ede· 
eek ve kendi memleketlerine gonde· 
recektir. 

4 - <;ek hiik:funeti, siyasi sebebler
den dolayi hapse atllmI§ olan Alman 
kanmdan bilttin mevkuflan tahliye 
edecektir. 

5 - Alman hukumeti, daha yakln· 
dan tayin olunacak arazide nihayet 
25 te§rinisaniye kadar plebisit yap1l
masmda mutablktir. Yeni hududlarm 
plebisit neticesinde yaptlacak tahdidi. 
biJ.· Alman. Qek veya enternasyonal bir 
komisyon taraf mdan if ade oluna· 
caktir. 

Plebiste ic?tirak edecekler, 25 ilkte~
rin 1938 de mezkur topraklarda ika
met edenlerle mezkur topraklarda 28 
ilkte~rin 1938 tarihine kadar dogmu~ 
olanlardtr. Mezkur arazi Almanya-
ya veya Qekoslovakyaya reye hakla-
11 olan 'kadm ve erkeklerin alelade 
ekseriyet reyi ile ilhak olunacaktir. 
Plebisit sirasmda her iki taraf k1ta
ati plebisit yap1lan topraklardan ~e
kilecek"tir. Ai.man ve <;ek htikfunetle
ri bu lka.qJ.llkh gekilmenin zamamru 
ve devaIIlJ.Ill tesbit edeceklerdir. 

1> - Alman hiikfuneti, icabeden 
teferriia.t1 tanz1m. i~in selahlyetta.r 
bir Alman - Qek komisyonunun te~ 
kilini teklif eder. 

F rans1z - lngiliz plani 
Londra 25 (A.A.) - Reuter ajallSl, 

Alman muhtrras1run metnini ne~ret· 
tikten sonra, ingiliz • Frans1z pl9.mm 
da n~retm~tir. 

Bu plan, yiizde elliden fazla Alma. 
nm bulundugu Sildet arazisinin ple· 
bisit yap1lmaksizm Almanyaya ilha· 
km1, <;ek ve Almanlar arasmda ve 
muayyen bir milddet zarfmda halkm 
serbes arzusuna miistenid mtibadele 
yap1Imasm1 ve askerl ve kar§Ihklt 
mahiyette mevcud muahedelerin ye. 
rine kaim olmak iizere Qekoslovakya .. 
run yeni hududlarunn her hangi blr 
taarruza kar§l ingilterenin de dahil 
olacag1 umumt ve entemasyonal ga. 
~·antisini tazammun eiI~mtedir. 

B. Benes 
(B~ tarafl birinci sahif ede) 

ligi Lebistanda bliyi.ik bir memnuni
yet uyand.Irm1~·. 

Qekoslovak hududunun yakmmda 
oturan Leh ahalisi, bu teblig ilzer.ine 
biiyiik §enlikler yapm1§lar ve <;elms
lova.k hududuna yakl~arak ote ia· 
rafta bulunan milletta§lar1m selamla
ml§lardll'. 

Belgrad 25 (A.A.) - Pl'ag radyo
su, silahh bir Slidet mUfrezesinin 
Spicak askeri karakoluna kar~1 bir 
baskm hareketine te~ebbils ettigini 
ve ifakat bu postadaki Qek askerle1i
nin bu milfrezeyi tard ettigini bildir
mektedir. 

Seifhennersdorf 25 (A.A.) - Bir 
~k ~k · askerleri, Afmanyaya iltica 
etrni~ir. Varnsdorf civannda vuku
bulan bu ilticalardan ba~ka diger bir 
~ok noktalarda da Qek askerlerinin 
Almanlar tarafma g~tigl g·ori.i.lmii~
tur. 

iYapJlan muayenelerde, bunlarm 
uzerlerindeki ku!'~unlar ekseriyetle 
dumdum kur~unu oldugu gorillrnii~
ttir. 

Prag 25 (4.A.) - c;eteka. ajans1, 
Polonya - Qekoslovakya hududunda 
Qek askerlerile Polonya goniillii.leri 
arasmda mti.sademeler vuku buldu
gu ha.l& . .mdaki haberleri katiyen tek:· 
zip etmektedir. 

Ayni ajansm bildirdigme gore, Sii
det Alroanlaruun ~galine gegmi~ O· 

Ian Varmsdorf Ye Bmntal karakolla~ 
n tekrar .<;ek kltaat1 tarafmdan i~
gal olunmu~tm-. 

Prag1n miihim bir karari 
Prag 25 (A.A.) - Prag radyosu 

yaptig1 bir tebligde, ilzerlerinden <;e
koslovak tinif ormas1Ue yakalanacak 
Sildet goniillii mi.ifrezesi efradmm 
hemen yakanlandlklan ycrde a.sila· 
caklan bildirilmektedir. 

<;ek sef erberligi ingiliz ve 
Frans1z telkinab iizerine mi 

yapild1? 
Berlin 25 (A.A.) - <;ekoslovak se. 

ferberliginin ingiliz ve Frans1z telkt.. 
nat1 i.izerine yaptld1gma dair Pragm 
verdiffi haberlere Berlinde katiyen 
inarulnnyor. Berlin mahafili, bu Qek 
!ddiasmm resmi ingiliz roahafilince 
.tavzihini beklemektedi.r. 

Lehistan ile iniinakalat kesildi 
Cieszyn 25 (A.A.) - Polonya ile 

<;ekoslovakya arasmdaki ~imendifer 
Ip.ilnakalat1 dW.'mu~ur. italya He Yu
goslavyaya gidecek . olan beynel
milel trenler Berlin ve Viyanadan 
ge~mektedirler. 

Berlin ecnebi 
mahafili bedbin 

(Ba~ tarab. 1 inci sahifede) 

rikalart ~ekoslovakyada kalacak, fa
kat bunun kullamhit madenler Al· 
manyaya b1ralalacaktlr. 

Y eni hududlar Ahnanyaya her za
man c;;:ekoslovakyayi ikiye oolerek 
.imha etmege imkan brrakacakt1r. 

Londra 25 - Muhafazakar maha
filine gelen haberlere gore Alman
yanm istekeri evvelce istediklerinden 
~ok fazladir. Almanya yalmz nilfu
$UDUil ytizde yetmi~ be~i Alman olan 
yerleri degil, niifusu <;ek olsa bile as· 
keli ehemmiyeti olan bazi eraziyi de 
istemektedir. 

Muht1rada Qek ordusunun terhisi 
istenmiyor. Leh ve Ma.car taleblerin
den de bahsedilmemektedir. Fakat 
Almanyarun istedigi yerler terk edi· 
Urse <;ekoslovakyanm Lehliler ve 
Macarlarla meskfm yerleri miidafaa 
etmesine imk8.n. kalnnyacaktir. 

Parlamento mahafilindekl ka.naat 
Qekoslovakyarun, nilfusu tamamen 
Qek olan yerle1i terk ederek Maca-
1istan ve Lehistana kar~1 mildafaa· 
s1z kalrn.ag1 kabul etmiyecegi merke· 
zindedir. 

3 ayda blr 
tekrar edilen 

Daimi fotograf miisabakami.zin 

1 ii ktef?ri n 1938 
~imine bir kay giin kalcb. 

Eserlerin.izi gonderiniz! .• 

~6 Eylfil 1938 

Dil bayram1 
(Bai tar.af1 l nci sahifede) 

ecnebi ;kelimelerin tasfiyesi !Ugati) 
.ctir. Bu ta.rlliten Alman ittihadma var
mak ic;in, yani 19 uncu asrm sonuna 
kadar, hatta diyebilirim ki bµgfule 
kadar ne kadar zaman -gegmi~tir, bu
nu herkes hesap edebilir. 

Campe'den ytiz sene evvel Alman 
dilinin ne oldugunu anlamak Jgin o 
vaktin yazi dilinden bir ntimune gor
mek kafidir. Yani 30 sene muharebesi 
zamanmda bir !Alman generalinin or
du emri bir Frans1z nef el'inin eline 
gegm.i~ olsaydl, tercilmana hacet ol
mazdl. Yazmm yans1 !Ugat bak1mm
dan :f ransizcadlr. 

Tabiidir ki halk dili boyle degildi. 
Alman bilginleri yiiksek yazi dilini 

halk dilinden glka.rrnaga b~ladllar. 

Medeniyet dili igin icab ettigi zaman 
kendi dil mayalanndan (icad) lar 
yaptilar. Bu adamlarm zihniyetlerini 
anlamak ic;in (Campe) n.in J<.endi ha
yatma bakmak Iazlllldir. 

l(Johachi.m Campe) bir din -dokto
ru, yani papazdl. 1750 tarihlerinde 
dogmu~, vaktini ~urada burada hu
susi dershaneler agmak, !;OCuklara 
terbiye kitaplan yazmakla ge~rdi. Ol
med1m evvel i~ adi kitapg11iga -vur
m~tu. Bu b~ cild Dergiyi yapan bu 
kitapg1dlr. Eserinin klymeti, miienifi
nin biiytikliigii sonradan anl~tlm1~
tir. Alman edipleri gocuklarla me~gul 
olmazlardi. (Campe) den sonradlr ki 
~ocuk terbiyesi edebiyatI Alman ede
biyatmm en miihim klsm1 olmu~tur. 

Gene Campe'den sonrad1r ki Alman 
dilini Almanla~tirmak hareketi kendi
ni gosterrni~ ve bu J.reyfiyet mi111 itti
had k1yanumn zuhurunda Napolyon 
muharebeleri kadar miiessir olmu~

tur. Bu aciz mektep hocas1dlr ki Al
manyarun en biiyi.ik diplomat, filozof 
ve dil aliini olan (Wilhelm V. Hum
boldt) u btiytitmU§ ve yeti§tirmi§ti~·. 

Bizde ttirkgeyi Tti.rkle~tirmek il(in 
hilkumetin onayak olmas1, kanunlar 
yapilmas1 ve yaz1 dilini, idare ve Dcv
let dilini hi.ikfunetin kendi bilrolarm
da tasfiye etmesi, kendi biit~csinden 
tasfiye lugat;Ieri bast1rmas1, Dergiler 
yapmas1, bu maksad ugrunda kongre
ler ve boyle dil bayramlan tesis etme
si keyfiyeti yurdumuzun mi.inevver
lerini dii~iindiirecek bir keyfiyettir. 

Devletc;ilik baklmmdan boyle. 
Diger cihetten bu arada ti.irkgeyi 

yar1 bir Him mevzuu yapan ve yap
mak istiyen dahi gene Atatiirk olmu~
tur. Bunda ne kadar isabet oldugunu 
anlamak ic;in Alqam 'm okuyuculan
na ve bazan uzaktan rofulevverlere 
ug be~ soz kafidir: . 

Neden tilrk~ede yardunc1 tasnf 
(im, sin, tir ilh ) Rumaca (ime, ise, 
ine .. ilh ) olm~tur? Yahut Iatince 
( cro, eris, erit.. ilh) Tlirkgede dahi 
istikabal 13.hikas1, ya!}i ( erim, er sin, 
er .. ilh ) olmu~tur. 

:Evvela: HISlm olm1yan iki dilde 
yardlffiCl fiil birligi olur mu? 

[kincisi: Boyle ~ey galma olur .mu? 
Maltlmdur ki insan dili yalniz maf

sali olmakla degil, (Abstrait) olmak
la bildigimiz dil olmu~tur; yoksa bill
bi.il dili insan dilinden daha mafsali 
degil midir? ... 
~imdi biraz dil~tini.irsek (Abstrait)' 

kelimeler (fill) lerle b~lar. Onlarm 
da en eskisi (Cevheri fiil) dir. 

Eger eski Avrupa dillerile tiirkc;e 
arasmda (Cevheri fiil = Verbun su
bustantivun:) birligi varsa, bu birlik 
c;ok esk:i, amma c;ok eski olmas1 iktiza 
eder. O kadar ki mantikan bu birli
gi, yer, yurd, tarih birligi tak:ip ede
cektir. 

(Parente) bilgisi ic;in boyle. 
• Etimoloji bilgisi bakrmmdan Tilrk 

Glines - Dil teo1isinin na.sil bir ka
zanc; ~ldugunu bilhassa tebariiz ettir· 
mek isterim. Bu teori yok ilren mes~ 
za (Bal), (Bolii.k) ve ~ocuk mana.sma 
gelen (Bala) sozleri arasmda her han
gi bir mtinasebet dil~ilnillemezdi.. Hal
buki bugtin bu tic; t~ekkill ve bunun
la beraber daha bir~ok kelimelerin 
gosterdi.gi ve (b+l) formtilile if ade 
edilebilen ses uygunlugunun tesadu
fi olmayip zaruri bulundu~unu anh
yabiliyoruz. Qiinkii ait oldutu koktin 
mefhumunu en geni~ sahaya intikal 
ettiren bu ekin rolti. bizce artlk ma
lfundur. (B) yuka.ndaki kelimelerde 
her hangi bir mevcudiyetl ifade eder. 
'(L) ekine gelince, bu (bol) da (be) yi 
geni~lik ve goklukla, (bolilk) te geni~ 
sahaya dagtlmanm bir neticesi olarak 
parc;alanmakla, _(bala), da ise parc;ala-

lllJ> c;ogalmakla tavsif edcr. An1~1h
yor ki roliintin en basit ve niha:i ifa
desi «geni~ saha> olan (L), bu -esasl 
fikirden dogan bir~ok tali fikirler~ da
.bi ifade eder. (BOliik) te oldugu gibi 
.mmtaka, par~a, ku~lik ~ey, ve saire; 
(bala) da gorilldi.igu uzere kilc;tik ~ey, 
c;ogalan ~ey, (bol) da geni~llk ve gok
Juk anlam1 basil olur. Bu mantikla 
ha1:eket edildigi takdirde yabanc1 dil
lerle bir taklm derin mGnasebetler 
kendiligmden hastl olur. Mesela la
tince (plaga), ki (plaj) kelimesi bun
dan bozmadll'; ayni · zamanda bir 
ikinci mefhumiyle (yara) kar~11Ig1-

odrr. 

\Yukaridaki izahattan sonra birinci 
mananm miinasebeti 9ok kolay anla
~tlir, ve gori.illir ki (plaga), !flem (bO
li.ik) ve hem de (bol) mefhumlarile 
birdir. Yara mefhumu dahi geni~lik 
ve ~Ikllk demektir. Halbuki i~tikak 
hlgatleri bu iki kelimeyi ayni kokten 
~lkaramazlar. c;oeuk manasmdaki 
f,illus) sozii, tiirk~e (bala), (bele), 
(palaz), (pilig) ve (filiz) serisi ile tev· 
emdir. Bu mefhumlarm dahi ~ogalan 
~ey oldugu maIUm.dur. Eski izland 
dilinde (blad), eski yukan almanca
da (blat), latincede (folium), yaprak, 
nema ve ru_;llma ve genil?leme if ade et
tiginden, ayni i~tikak dairesine girer. 
Bilti.in bu miinasebetleri objektik bir 
esasa bagllyan yalmz Gilnei;; - Dil te
orisidir. 

Atatilrk, Ankaradaki Edebiyat fa
killtesinin ad.Im Dil, Tarih ve Cagrar
'Ya Fakilltesi) koymu~tur. Edebiyat fa
killtesi sozii kendUerini tatmin ede-
1nemi~tir. Qiinki.i bu fakillte ba~ka n&

viden bir bilytik (ihtiya~ fakiiltesi) 
dir. Bu biiyi.ik, gayet be~eri, gayet ev
rensel i~efl:e me~gul olacak bir mi.ies
sesedir. Onu agarken her i~inde oldu
gu gibi, ona hecleflerini gasterecek bir 
ad koymak iste~tir. 

Ve <;iinki.i Ttirk diline lenguvistik 
bakmundan hizmen etmek (Evraz
ya = Eurasie) tarihine ve evrensel 
bilgiye yardun etmek, onun karanllk
Iarm1 aydmlamak demektir. 

T tirk dilinin tarihi klymetini vie 

diinya bilgi aleminde nasll bir yer tut
tugunu eskiden hakiki allmler anla
IIll~tllar. Bu kanaati pek ag1k bir su
rette bundan 50 sene evvel me~hur 
(Friedrich Milller) yaz1m~t1, (Fried. 
Mi.if. - Grundris der Sprachwissen
schaft, cild 2, sahife: 258). 

A vrupa dil bilgisi ic;in sade fen ba
kmnndan bu kadar Jaz1m olan bu 
ma'~erl varllgin tigi.inci.i bayramlill 
yap1yoruz. 

(Ulus) anlammm ·bugi.inkii geni~ 
ligini bilen ve duyanlarm sevingle 
kutlad1g1 bu bayramda sevgili Bi.iyi.ik 
BB.l?bugumuza ve uyamklan gittik((e 
c;ogalan halklmu:a ttikenmez saadet;.. 
ler dileriz. 

26 eylul 938 Saim Ali Dilemre 

Bir otomobil par~aland1 
B. Abbas isminde biri, idaresindeki 

1377 numarall hususi otomobiline ta
md1klarmdan B. Halid Zeki ile Alek· 
sam alarak Bilyi.ikdere ilerisindeki 
Bah1,;ekoye gitmege karar verrni§ler
dir. 

otomobil dful ak§am saat on sekiz-
de Biiyilkdereden hareket ederek Ba.IP 
gekoyde Bilezik~i gifligi onilne geldigi 
zaman kar~1sma glkan taksiye 9arp
mamak igin hendege yuvarlanmI§ ve 
bir agaca da garparak pargalanm1~
t~r. 

Bilyiik bir hi.isnii tesadiif eseri ola
ra.k otomobil igindekiler hafif yaralar
la kazayi saVU§tunnU§lardlr. MahalU 
jandannas1 tahkikata el koYIJl~tur. .. 

26 Eylul 938 Pazartesi 
istanbul - Ak~ ne!jriyati: 18: Kon

ferans: Altmc1 Tftrk DU Bayrann: Tiirk 
Dil Kurumu achna, 19: Tiirk musikisl 
(plilk), 19,25: Konferans: Prof. Sallh 
Murat (Fen miisahabeleri), 19,55 : Borsa 
haberleri, 20 : Saat ayari, Ha.miyet Yu
ccses ve ark~lan tarafmdan Tiirk mu
sikisi ve halk ~ar.ktlan. 20,40 : Ajans ha
berleri, 20,47 : Omer ieza Do~rul tarafm
dan arabca soylev, 21 : Saat ayari : Ol'
kestra: 1 - Suppe: Poet e pcyzan, 2 -
Artemiyet : Potpuri grotcsk, 3 - Grew: 
Ve.ls, 21,30: Dariittalim musiki heyetl: 
Fahri Kopuz ve arkada§lan tarafmdan, 
22,20: Hava raporu, 22,23: Kemun konsc
rt: Llko Amar, piyanoda Sabo, 22,55 : Son 
haberler ve ertesl giiniit1 program1, 2-l : 
Saat ayar1, istiklU mar§l, Son. 
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Balonun t> -xcolS'e.sm:ae-- ....-..--.-.,...._..,_ 
konu§uyorlarch. Faik tabakaSlnI ~1ka
rarak Gilzideye uzattI. Gen~ kadm 
uzun beyaz parmaklan ile bir cigara 
al ch. 

Faigin yaktlgi kibritin alevine ciga
l'8Slnlll ucunu uzattt. Yakt1. Kur§uni 
clgara dumanlan arasmda, etraflan
na baklp baklp dedikodu yap1yorlardl. 
Falk, Gftzidenin dedlkodudan pek ho~
Janchguu anlamt§tl. Bunun i~in salon
& goztine ili§e11. herkesi \;ek~tiriyordu. 
Gene kadm, delikanlmm yag'land1ra. 
ballanchra anlatt1gi §eylere kar§l ktl
~. tatll kahkahalar sahveriyordu. 
Faik icinden: «Ne giizel gilluyor. Giil
diigu zaman btisbti.tful nefis bir kadm 
oluyor.u diyordu. 

Bir arahk onlerinden Mecdi ge!;ti. 
Giizide heniiz o ak§am Mecdi ile tam§· 
Dll§tl. Uzun boyu, geni§ omuzlan, diiz· 
giin yiizU ile Mecdi ~ok yalu§lkh bir 
&dam.ell. 

Giizide Faige egilerek sordu: 
- Bu zati bugiin tarudun. Naml bir 

adamd.lr Allah a§klna? 
Faik, Mecdiye bakt1. Onun geni~ 

omuzlan, gilzel yiizil, muntazam viicu
dlle Gilzidenin dikkatinl celbettigi an
la§lbyordu. Faik otedenberi Mecdiyi 
klskamyordu. Bunun i~in Giizidenin 
sualine kar§l: 

- B1raknuz Allah 8.§kma, dedi, bu
dalamn birisidir ... 

Giizide inceclk ka§lanm yukanya 
ka.1.dlrarak: 

- Tuhaf §Cy ..• dedi, hi~ de oyle bir 
adarna benzemiyor ... 

Faik, Mecdiyi, Giizidenin goziinden 
biisbiitti.n dii§iirrnek i~in: 

- Aman efendim ... dedi, hem de ne 
dereccsine budaladrr. Tasavvur edemcz
siniz. Size bunun garip bir huyunu an
latay1rn. Mesela bunun hayatmda hi<; 
bir kadm macerasi yoktur. Biz ara s1-
ra ona taklhr1z: 

- Mecdl, deriz, sen bu yakmlarda 
ba§tan ~klnl§sln ... Ge~n giinii senl 
Beyoglunda bir taklm gen~, giizel, §tk 

kadmlarla gonnil§ler ••• Camm, bu se
nln halin nedir boyle? U~an ~apkm ol
dun!.. 

Aptal Mccdi bu sazlerimiz iizerlne 
budala budaal giller, kendisinin boyle 
Jnaceras:i bir erkek olarak tamrunasm
dan adeta memnun olur: 

- Yaaa ... Yaaa ••• der, ne yapallm? •• 
Ba§tan c;1ktlk i§te ... Kadmlar ~imizi 
b1rakm1yorlar ki •.• 

0 boyle saylerkcn biz de biytk altm
dan kls k1s giileriz. Halbuki zavaUmm 
ba§tan filan ~1ktigi yoktur. Bi~arenin 
§irndiye kadar hayatma hi~ bir kadm 
girmemi§tir bile ... A§k i§lerJnde son 
derece aptald1r. Giizide dikkatle Fa
tgi dinliyordu: 

- Ne diyorsunuz?. Bu gen~ boyle 
ha? .. Bu zamanda kadmlara kar§I bu 
derece saf delikanlllar da varm1§ ha ••• 

Faik: 

- Ne diyorsunuz e!endim ..• Ne di
yorsunuz? •• dedi, vak1a ~ocukta boy, 
pos, ~ehre glizelllgi yerinde amma gel 
gelelirn aptalhgi tahrunrniil edilrniye. 
eek bir derccededir. Onu da uzaktan 
goren, kali.bma k1ya!etine bakJp bir
§eY sarur ..• 

Halbuki Mecdi, Faigin anlattigmm 
tarnarnile aksi bir adamd1. Gayet zeki 
idi, a§k ~lerinde c;ok talihli, ~ok bcce
rikli bir gen~ti. 

Giizide bir yandan Faigi dinlerken, 
bir tara!tan da dalgin gozlerle Mecdiye 
baloyor ve mmldamyordu: 

- ~ok tuhaf •.• Bu derece sat bir ~o
cuk ha. •• Bu Sirada gene kadm garip 
bir d~iinceye dalml§t1. Bu Mecdi, bu 
saf ve slkJ.lgan ~ocuk, onu pckftlA cg. 
lendlrebillrdi. Giizide muzip bir kadm
d.I. Bir ~ok rnaceralar ge~irrn~tf. Mee-

. di gibi saf ve s1k1lgan bir ~ocuk. Onun 
§imdiye kadar hi~ raslamadlgi ban1-
ba§ka bir insand1. ~imdi Mecdiyi dah& 
yakmdan tanunak istiyordu. Fakat 
Faik bir tiirlil p~i b1rakmlyordu. 
Zavalh Faik Giizldeden nas1l ayr1lsm 
ki, ne kadar zamandanberi bu siizgiln, 
slyah gozlii kadmm kil~iik bir iltifatl
m garmek i~n onun etrafmda perva
neler gibi doniiyordu. 

Nihayet giizide bir kolaymi bulnp 
Faikten aynldI. Mecdinin yaruna yak· 
la§tl. 

kllgan ~ocuk diinyada beni dansa da
vet edemez ... Bari ben onu dans etme
ge mecbur edeyim ... Hern bu suretle, 
bu saf genci bilsbiltiln §a§1rtrn1§ olu· 
rum .. » dedi. Bundan sonra Mecdiye 
dondii, gillerek: 

- Siz danSI sevmez misiniz? Ni"'ln 
dansetmiyorsunuz? .• diye sordu. 

Mecdi Giizideden hie; urnmad1gi bll 
gilzel soz iizerlne rnemnun rnemnun 
attldI: 

- DanSI pek severim amma •.. E§lm 
siz olursamz .•• 

Gti.zide cevap verdi: 
- Biiyilk bir memnuniyetle ..• 
Gen~ kadm dansederken dii§ti.niiyor, 

kendi kendine: 
uTuhaf ~ey .•. Bana ka191 hi~ de slkll

gan davranamadl. Acaba giizelllgim bu 
slkllgan gencln iizerine bile bilyiik blr 
tesir mi yapt1, nedir? .. 11 diyordu. 

Art1k bundan sonra Giizide hep Mec
di ile me§gul oluyordu. Boyle safligi, 
mahcuplugu, slkIIganlI~ ile rne§hur bir 
gencin akhm ~ndan almakta garlp 
bir zevk duyuyordu. 

Fakat Gilzlde bazen pek hayret edi· 
yordu. Mecdinin oyle hareketleri var
dI ki, Faigin sayledigi gibi onun aptal 
bir gen~ olrnam §oyle dursun, bilakis 
~ok zeki, <;ok kumaz bir delikanlI ol
dugunu g0steriyordu. Hatta bir aral1k 
GU.Zide Mecdiye: 

- Sizin ~ok Sikllgan, c;ok rnahcup 
bir gene; oldugunuzu soylediler. Dogrn
su buna pek memnun oldurn. Ben bu 
tipte erkek arkada§Ianm olmasm1 pek 
Isterdim. 

Mecdi Giizidenin bu sazlerine pek 
§a§tI. Fakat zcki gene; i~i kavrad1. Gii
zideye rnahcup bir delikanh rolii oyna
maga b3.§lad1: 

- Evet ... dedi, hakiakten i;ok mah. 
cup bir adam1m ... Ne yapayrm? Elim
de dcgil ... Hatta itiraf edeyim kl, bi1raz 
sa! ve budalayirn ... 

Bundan sonra Gilzide ile Mecdinin 
biitti.n giinleri beraber ge\;mege ba§la
rn1§t1. 

Beraber geziyorlar, beraber egleni
yorlar, hatta balo1ara barlara beraber 
gidiyorlard1. 

Gilzide bu saf, hatta. biraz budala, 
mahcup, s1k1lgan genc;le gece yanla
nndan ~ok sonralara kadar bar bar 
dola§Illakta hi~ bir mahzur gormilyor
du. Fakat yava§ yava§ gene; kadm Mee· 
dinin hie; de oyle aptal bir adam olma
d1gu11, bilakis onun tehlikeli bir zeka
ya sahip oldugunu anlad1. Anlad1 am. 
ma pek gee; .. 

Olan olmu§, artlk Gilzide bu uzun 
boylu, geni§ omuzlu, sevimli yiizlii gene; 
adama gonliinii iyice kQpbrm1§tl. 

Aradan epey miiddet gec;mi§ti. Gene 
bir baloda idiler. Faik de orada idi. 

Bir arallk Faik Giizidenin yaruna 
yakla§tI. Alayc1 bir gilliimseme ile: 

- Meed! gene burada .•• dedi. 
Gi.izide soguk bir tav1r1a: 
- Siz onun i~n bana saf, Sik1lgan, 

hatta budala demi§tiniz amma ben onu 
hie; de oyle bulmadun... dedi. 

Faik §a§111111§tl. Hele biraz dikkat 
edince Mecdi ile Gilzidenin araSindaki 
samimiyete biisbiitiin §a§tI, kald1. 

Bir arahk Mecdt, Faige sokuldu. Gil~ 
zideden bahsetti: 

- Garip kadln, dedi, herhalde birisi 
benim ii;in ona budala slkllgan filan 
demi§ olacak ... Kadlncag'tz galiba boy. 
le aptal, toy bir c;ocukla biraz eglene
yim dedi, ben de ona evvela gayet ~af 
bir delikanll roliinii oynadlln. Fakat 
sonra kendisine hit; de aptal olmadlg-J
nu isbat ettim ..• 

Faik dudak biiktil: 
- Tuhaf §ey .•• dedi, acaba hangi 

miinasebetsiz senln i~in aptal, saf, s1-
ktlgan demi§? .• 

Hikmet Feri.dun Es 

gOriiniiyorum 
PARiSTE: 

Bayan Grebert diyor ki: 
«Uyarur uyanmaz, hemen el 

aynama sanliyor ve yiiziim-
deki bufU§uk-
luklanm.la c;iz
gilerimin giin
den giine kayb0l
dugunu kemali 
hayretle goriiyo
rum.11 

<lBir hafta zarfmda mucize de
necek blr tarzda gen~le§ip giizel
le§merne cldden §a§tirn. Biitiin 
arkada§lanm buna nas1l muvaf
fak oldugurnu soruyorlar ve beni 
candan tebrlk ediyorlardI.» 

Bu usulii tatbik etmi§ olan 
binlerce kadmlar, bir hafta zar
fmda birkac; YR§ genc;le§mi§ bu
lunuyorlar. Yiizlerindeki buru
§Ukluklarla c;izgileri tamamen 
kaybetmi§lerdir. Alimlcr, buru
§Ukluklar1m1zm ancak ihtiyarla
rnaga b3.§lad1g'Im1zda meydana 
c;1ktig1m ke§fetrni§Icrdlr. c;unkii 
cild ihtiyarlaymca baz1 hayatt 
ccvherlerini kaybeder, bu cildi 
besleyip kuvvetlendirinlz. He
men tazeleyip genc;lc§ir. i§te, Vi
yana 'Oniversitesi profesorlerin
den doktor Stcjskal'in §ayam 
hayret ke§fi olan ve BiOCEL ta
bir edilen vc gen~ hayvanlardan 
istihsal edilen cild huceyreleri 
hiilasas1, bugiln pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddw·. Her ak§am yatmaz. 
dan evvel tatbik cdiniz. Siz uyur
ken cildinizi besleyip genc;le§
tirir. Ve buru§ukluklan giderir. 
Bir hafta nihayetinde on YR§ 
daha genc;le§ml§ gortineceksiniz. 
Gilndilzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon krernini kullammz. Si
yah noktalan eritir, a~1k mesa
rneleri s1klR§tmr ve blrka~ giln 
zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi bcyazlabp yumu§atacakbr. 

Mantarli M~ambalar, Storlar (Or
land- Karyolalar, yiinlil, pa.muklu ve 
pike yatak ortii.leri, kretonlar, kadi
f eler, til.ller ve perdelerin zengin ~
~idleri «Horokses ve Mitter» ingtlfa 

f abrikalanrun her en de yatak qar· 
~aflar, Beyoglu BAKER magazala

nnda her yerden iyi ~artlar ve mu
said fiatlarla bulacaksmiz. 

Zayl - 937 seneslnde liman dalresin· 
den aldlt,rtm cuzdam zayi et.tlm. Yenlsinl 
alncagxmdan esklsinln hiikmu yoktur. 

Gorelc kazasmm Buzca Ali koy1indeo 
Mustafa oflu ~cvket Giinay 

RADYOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

Biiyiik salondaki cazband b8§lam1§- h k 
ti. Davetlllerden bir klsmi dansediyor- er yeme ten sonra muntazaman di§lerinizi fir~alay1n1z 
lardJ; 

l. Yazan: fskender F. Sertelli Tefrika No. 126 J 

Di~i korsan, Adan1n harabelerini gezerken eski 
Roma imparatoru Avgustosun heykeli oniinde durdu 

Hacer Bizans yolunda 
Hacerin bilti.in gemilerl erzakla 

yiikliiydti. Muharlpler o kadar kala· 
ba11kti ki, f1rtmadan kendini riizgftra 
kaptmp denize dii~enler bile vardI. 
Hacerin gemlsinden maada biitful 
teknelerln tistilnden dalgalar R§tyor ve 
denizciler miitemadiyen denize su bo
~altlyordu. 

Hacer bir limana girmekten b~ka 
~are bulamad1. 

- Ya Gcmel, dedi, ben vaziyetl 
tehlikeli gortiyorurn. Uzaktan gorii
nen bir adanm s1gmacak limam var
sa bu geceyi orada gec;irelim. 

Gernel kendi teknesine gilveniyor
du amrna, oteki yelkenlilerin dalgaya 
bu kadar rnukavemeti yoktu. 

- Pek fila, dedi, bir saat sonra 
(Y1ld1z adas1) na varacagiz. Deniz 
duruncaya kadar orada kalmz. 

Gernel'in dedigi gibi, bir saat son
ra il~ ko~eli bir kilc;ilk adaya vardllar. 

Bu adanm biltiin sekenesi yiiz ki· 
~iyi bulmuyordu. Vaktile Katalonya 
muhacirlerinden bir klsm1 buraya 
g~ ctmi~Ierdi. Hcpsi de bahk~1hkla 
ge~inen fakir insanlard1. 

Y1Id1z adasina bu adI bir Venedik 
~valyesi verrni~ti. 

Gcmel adanm onti.ne gelirken, Ha.
cere anlatiyordu: 

- ~ovalyenin biri burada - f1rt1-
naya tutularak - bir hafta kalrm~. 

0 zarnan buras1 1ss1z bir ye~. Bir 
gece adaya gokten bir y1ldlz dii~

mil~... :;>oval ye Romaya dondilgii za
man hadiseyi Papaya anlatmi~ ve: 
cBizi yild1z kurtard1!> demi~. Papa. 
bu hikaycye ~ok ehemmiyet vermi~ .. 
adaya muhacir gondererek: cBunlar 
Allahm kurbanlandir! > demi~. Fa
kat Allah bu kurbanc1klara ac1rn1~ .. 
onlan ~lktan oldilrmem~.. sahile 
bahk vurmu~.. zaten buranm ballgt 
me.pmrdur. Katalonlar bu surctle 
burada yerle~ip kalrm~Iar. 

Gokyilzii yild1zhkb. 
Ada.run bir ko~esinde Sigman ge

rniler f1rtmadan kurtuldular ve Ha
cer burada havanm a~lacajpru, fir. 
tmanm dinecegini tahmin ederek ra
ha~a uyudu. 

Ertesi sabah... Adal1lar sahilc 
'ii~ii~tiiler. 

Korsanlar ba11k yemek istiyorlard1. 
Katalonlar ~ok mtikrim insanlar

d1.. derhal kaylklanna binerek bal1k 
avma c;1kt1lar.. aradan iki saat gec;
meden kayiklanm bal1kla doldur
mu~ olarak dondiiler. 

- Bundan b~ka ikram edecek bir 
~ylmiz yok, dediler. 

Hava, saatler gec;.tikc;e yat.i~1yordu. 
..Qemel1 ogleden sonra. yola c;1kmak 

niyetinde idi. 

On be~ gcminin hepsl de adanm 
kii~ilk korfezinde toplu bir halde ya
tiyordu. 

Gernel: 

- Riizgar devam etseydi, dort giin 
sonra <;anakkaleye varacakt1k. Fa· 
kat, hava dururse, yolumuz uzaya
cak. 

Diyor ve f1rtmarun dini~ne cam 
Slkll1yordu. 

Hacer bir kazaya meydan verme
mek ic;in o giln de Katalonlar a,ra.. 

smda kalmaga karar vermiftl. 

* Hacer adayi gezerken eski Roma11-
lara aid bir ~ok eserler gordii. Bu 
eserlerden birl yiktk siitunlarile bir 
vill~y1 hatirlatiyordu. Korsanlardan 
itaiyanca bilenler bu harabenin 
Avgustos'a aid oldugunu soylemi~
Ierdi. Hatt.A blr siitunun iizerinde: 

cSenatonun karamu bozamam. 
Adablar, kendilerine verilen cezay1 
~ekmege mahkumaur.» 

ibaresi yazll1ydl ve bu kitabenin 
altmda ~ tarih vard1: 22 (M. E.) 

Avgustos'un vaktile buraya gelcll
gi anl~1hyordu. 

Yerliler hii.kiimdar :Augusto'un ha
t1ralanru slk Sik anarlarch. Ger~ek 

Ramah hiiklimdann burada birakti
gi pck c;ok eserler vardl. Ailesine aid 

bir c;ok kitabeler, kanunlar, vcrgi tar
hma aid halkln lehine yap1lm1~ ni
za.m.lar .. 

Baccr o gUn bo~ durrnadl. Korsan 
Gemel He bunlan tcdkJk etrnek f1r
sat1ru buldu. 

Racer maiyetindeki korsanlara: 
- Eskiden olup bitenleri ogrcnrne-

11 ki, yann onlara benzer va.kalarla 
~la~ca esash ve isabetli tedbir
ler almabilsin, derdi. 

Avgustos Ramada kirk yll hiiktl
met silrmii~, bu miiddct za.rfmda im· 
paratorlugu bir diktator gibl degil, 
daima halk ic;inde y~yan bir hii· 
kilmdar olarak idarc etmi~tl. 

A vgustos, Sezar gibi hareket ede
rek Romahlann itiyadlanna muha
lif i~ gormekten, rencide etmekten 
~ckinir ve onun gibl katledilmekten 
korkardI. 

A11gustos Romanm hakimiydi, fa
kat daima bir memur gibi hareket 
ederdi. General elbisesi glymek sa
lfihiyetini haiz oldugu halde Ramada 
(~a) denilen herkesin giydigi el
bISeden ba~lm bir ~ey giymiyorclu. 
~endisin: (Hakim) veya (Btiyiik 
Smyor) unvanile hitab edilisinc kl· 
zardt. • 

Avgustos, Senatoya geldigi zarnan 
adi bir senator gibi oturur, reye i~ti
rak eder, rniiza.kere ve miinaka~lar
da fikrini soylerdi. 23 (M. E.) yilm
da hastalandlg1 zarnan istifa etrnek 
ve yerini bir b~kaSina terk etmek 
istemi~ti. O gilne kadar hi~ bir hii
kiirndar kendi arzusile mevkiinden 
c;ekilmek ve yerini b~asma terk et
mek isternemi~ti. 

Avgustos'un istifasm1 senatdrler 
kabul etrnemi~Ierdi. 

A vgustos hemen her giln millet 
mcclisine gider, namzedlerini kendi 
s~ip eha.liye takdim eder, onlan in
Uhab etmclcrini rlca eylcrdi. Halk 
arasmda bu narnzedlere itiraz eden 
bir ferd ~1krnazd1. 

Miihim vaklan dinlemek • ve ba
zan miiddei, bazan da rnilddcialeyh 
hakkmda ~ehadet etmek iizere mah
kemeye gider ve hakimlerin kendi 
aleyhinde !ikir ve miitalaa ytiriitme
lerine bile ses ~1karrnaz: cHflkime iti
raz edilmez.> diyerek, halka, kanuna 
hiirmet hissi telkin ederdi. 

Adadaki kitabelere gore Agvustos 
gayte sade bir hayat y~1. (Pala.
tinos) daki evinin yalmz bir odaSin
da oturur, ailesi tarafmdan dokun
mu~ yiin kum~an elbise giyer, 
cvinde kimseyi klrrnaz, gocuklan c;ok 
sever ve ekscriya onlarla oynardI. 
Sofrada 'iic; kabdan f azla yemek ye
mezdi. Yemekleri de giyini~ kadar 
sade idi. Evden ~ehre ve ~hirden 
eve indigi zaman yalmz yilrfuii, ar
kasmda kimseyi goturmezdi. HattA 
bir gtin Roma sokaklannda bir ya
banc1ya: 

<- imparator gcliyor .. > 
Dedikleri zaman, yolcu omuzunu 

silkerek gillmii~ ve: Bu adam, irnpa
ratorun ~ bile olamazl 

Demi~ti. 

Yabancmm hakkl vardI. 0, blr ~k 
memleketler gezdigi halde bu kadar 
sade giyinen ve bu derece debdebesiz 
dol~n bir hiikiimdara raslama· 
Dll~tI. 

Avgustos'un evine teklifsiz gidi· 
lirdi. Kencllsinden bir ~y sormak is· 
tiyenlerl, derdi olanlan, memurlar
dan ~ikft.yet~leri memnuniyetle din
lerdl. Her ziyare~yi derhal kabul 
ederdi. Bir giin ehaliden biri A vgus
tos'a vergi hakkmda korka korka bir 
istida vermek istemi~, Avgustos'un 
buna can1 Sikllarak 

- Ni~ln ve kimden c;ekiniyorsun? 
diye sormu~tu. 

Di~l korsan bunlan ogrendik~e, 
zaten ruhunda mevcud olan tevazu 
ve mcrhamct duygulan artiyor ve 
maiyetinc;lekilerle ~~- -yakmdan 
temas etmek ..J ,f:.:. ~1:1.lla.du~'S'otdu. 

Avgustos' fvari.usun~ 0~ai:nl$b. 
~~~ nl~ o'&\U ._.a~~·· 

.- tl\T~-
v .,, 
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S1hhi sabunlarin en me!lhuru olan 
CADUM sabununu kullananlar, aynt 
zamanda en ekonomlk bir sabun 
oldu'1unu soyliyeceklerdlr. Cildl mu· 
kemn'lelen temizler, yumufilatir ve 
canlendirar. LAtif kokusu, fozla kopu· 
CU son parc;as1na keder devam eder. 
Milyonlarca kad1nin istlfade • etti~i 
&thhat ve taravet koynaC)1dir. 

MEY.VA Tuzu 
. 

En hot ve laze meyvalar1n usarelerinden istihsal 
edilmit tab ii bir meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikasi oldugundan tamnmen taklid edilemez 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Dahiliye Vekaletinden : 
Esk~ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mlkyash halihaz1r haritalan iize. 

rinde yup1lacak ta.8hiliat ile gayrl meskun sahadan 120 hektarllk bir klsun 
arazinin yeniden haritasmm almu ve §ehrin umumi vaziyetinl gosterir 1000 
hektnrllk sahanm 1/5000 mikyasll harltasmm al11n1 i§inin eksiltmesi. 

1 - i~in muhnmmen bedeli 7250 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrakl parasiz olarak Da

hiliye Yekaleti Belediyeler imar Heyetl Fen :?efliginden alabilirler. 
3 - Eks.iltme 3,'Biriricite§rin/ 938 tarihine rasthyan Pazartesi giinil &Lat 

on birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetinde 
yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltmcye girebilmek i~ln isteklilerin a§8.g1da yazih temlnat ve 
vesaiki ayni gi.in saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etml§ olmalan 
lazimdlr. 

A - 2490 say1ll kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 544 lirahk mu· 
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesika lar. 
c - Kanunun dordimcil maddesl mucibince eksiltmeye girm.eye bir mfu1i 

bulunmad1gma dalr imzah bir mektup, 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen :;iefliginden miinakasaya ginne f~in 

alacaklan vesika, 
5 - Teklif mektuplari ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabllinde 

Komis~12.~. ~eisligine verllecektir. 
PO.Sta 11;~?'-~orilecek teklif mektublannm lad.ell taahhiitlii olm8Sl ve 

niha~t bt: .sa 6°nat!ll!ntt.:omlsyona gelmi§ bulunm8.81 IAzrmdlr. 
~e Bu lj ha:;e kadar.Jal" izahat almak isteyenlerin Belediyeler imar Heyeti 

12 $efjgine ~llda fa.zia' ~Jeri. (137481> u6504. 
ll'lnracaat .,m!fap· 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
K uruluf tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 Tiirk llrast $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VERECEK 
Zlraat Bankasmda kumbarall ve ihbars1z tasarruf hesablarmda en az 50 llras1 bulunan.lara senede 4 defa 

~ekilecek kur'a ile a§ag'ldaki plfula gore ikramiye dag-Itilacaktir: 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 ,. 500 » 2,000 • 
4 » 250 » 1,000 • 

40 » 100 » 4,000 ,. 
100 » 50 )) 5,000 ,. 
120 )) 40 )) 4,800 J> 

160 ~ 20 » 3,200 • 
D lKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a§a~ dil§meyenlere ikramiye ~lkdlgt ta1t-

dirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhll, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 llaziran tarihlerind~ ~ekilecektir. 

• 

/ ~ 

NURKALEM 
KUl'IJUD -K.alem Fabrikasmda her 

nevi kalem imal edilmektedir. 

Miimasili ecnebi kalemlerine ~ok 
faiktir. 

Fiatleri ecoebi kalemlerlnden 
9'o 50 ucuzdur. 

Kur~un kalemler: 
Silperyor 
Timsahll 

301 - 2 
1205 
Not 
1011 
99 

Da!tdelen 

Mektcpll 
Altl derece serUlkte 

Marangoz kaleml 
Talj<;I kaleml 
En iyl clns 
15 dcrcce sertllkte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 
701- c 

Ulus 
YumupJc 
Orta sert 
Sert 
Eyl clns 

71 • A. B. C. ttc; derecell 

702 - A.B.CDE. Be§ Renkll 
702 - A. B. Mavl - KU"IlllZl 
72 • A.B.C.D.E. Be§ renkll Eyl clnJ 

Paste lier 
1315 
1325 
1301 

901 
Stabllll 

• 
Dermetograf 
311 
231 - 232 

6 Renkll 
12 Renkll 
12 Renkli Eyl clns 
24 Renkli Eyi clns 
KtmllZl - Mavl 
12 Renkli eyl clns 
24 Renkll eyl clnJ 
tic; renkll kalem 
Grafit ve renkli Minlen 
Kmnm 'Ve Mavi tebe§lr 

(lqitlerlmhi her Jurtasiyeciden 
isteyinis 

Nurkalem Ltd ~irketi. 
istanbul, Slrkecl 

MUhiirdar ude Ban No. 1 - ! 

Ankara devlet tiyatro okulunun temsil ve opera 
bolumlerine s1navla paras1z yat1h k1z 

ve erkek talebe ahn1yor 
TE:\ISiL BOLitllU: 

1 - Tahsil milddeti en az i.u; sE:nedir. 
isteklilerdcn aramlan genel ;,as1flar §Unlardlr. 
a - Viicudu kusursuz ohuak 
b - iyi bir kulaga mahk olmak «i§ittig'i sesleri ayncn tekrarllyabilmek. 
c - En a.i: ort.a okuldan mezun clmak. 
d - ~ivesi sahneye mi.Jsait olmak. 
e - Klzlar i!tin en a§Bgl Ya§ 16, erkekler i~in 17 dir. 
II - Se~im smav.nda aram1ac·ak seyler sunlardir. 
a - Dilzgtin 'e ~e1 best l~onu~mn gotdiigi.I veya okudugu bir §eyi anlatma 

kudreti 
b - Okudugu veya gordligii bir tiyatro piyesi i~erisinden se~ilecek bir rolii 

yapabilmek. 
c - Smav komisyonunca vc1ilecek bir rolii yapabilmck. 
OPERA BOLtiMtl: 
I - Tahsil miiddeti en az be$ senedir. 
Taliplerdr aramlacak gencl vaslflar temsll bOlilmti igin yukarda zikredi· 

len genel vas1flarm aynidir. Yolmz sesi iyi olmak §arttir. <;ok iyi sesi olanlar
da orta tahsil aranmaz. 

II - Se~im smavmda nramlacak §eyler §unlardir. 
a ·- Kendi se~ecegi bildigi bir §arklyi soylemek 
b -- Sesleri ve mr!odillcd tekrarhyabilmek 
c - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyatro okul~u ~ems!~ vc opera bOlilmlerine talebe ~me smavlan ts

ta.n~ulda 4 - 8 b1rlnc1 te§.~11_1 9~8 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 blrincl 
te§rm 93~ de Ankarada Muzik ogretmen okulunda yap1Iacaktir. istekllerin di· 
lek~e ile Istanbulda veya Ankarada yukarda adl ge<;en okul direktorliiklerin 
en g~c; smavm b~1Iyacag1 giine kadar miiracaat etmeleri lazimdlr. 

8 

Dilek~eye ba~anacak vesikalar §Un Iardlr. 
a ·- Ntifus teskcresi veya tasdikli bir orneg'i 
b - Okul diplomas1 veya tasdikli bir omegi 
c - Sagllk raporu 
d ....... JJilsnil hal vesikas1. (6548) 

Y ap1 i~leri ilan1 

Nilfia Vek81etinden: 
1 - istekli ~mam1§ olan Ankarada J:andarma subay okulu arkasmdakl 

Jandarma matl>aas1 ikmali. in§aat1 yine ayni §artlarla ve pazarllk usulile ek· 
siltmeye <t1kanlnu~t1r. Kc§if bedeli 19 575 lira 50 kw·U§tur. 

2 - Eksiltme 10/10/938 pazartesl giinii saat 10 da Nafia vek~leti yapl 
~leri eksiltme komsiyonu odasmda pazarhk usulile yap1lacaktlr. 

3 - Eksutmeye girebilmek i~ln isteklilerin 1481 lira 85 kW"U§luk muvak
kat teminat vermeleri Iaz1md1r. 

4 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak bir lira bedel muka-
bilinde yap1 I§leri umum mudilrlilgiinden almabilir. (3854) (6689). -

= 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahir ban 3 iincil tat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svens~a Orient LJnlen Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Ddynla Copenhag Abo Reval ve biitiln 
Baltlk llmanlari §ark ve Karadenlz ba§h
ca llmanl::m arasmda 15 giinde bl.r a.Wnet 
ve a vdet fcln muntazn.m postalar. 

Gdynia - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Gotland vapnru 25 EyHilc dogru. 
Vasaland vapuru 8 T. Evvele dogru. 
Birkaland vnpu..."11 12 T. Evvele dogru. 
Yakmda istanbuldan Hamburg Roter· 

dam - Kopenhag, Gdynla Gothenberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo llmanlan 
tcin hareket edecek vapurlar. 

Gotland vapuru 25 Eylule dogru. 
Vasaland vapuru 8 T. Evvele do~. 
Birkaland vapuru 12 T. Evvele dogru. 

Fazla tarsurit lc;in Galata'da Tahir han 
3 iincu katta k:\Jn acentah~a. miiracaat. 

Tel: 44991 - 2 - 3 , _, 
HASTANELER 

l\'.IEKTEPLER, BANKALAR 
VAPUR iDARELERt. iSTASYON

LAR, OTELLER, GAZiNOLAR 

elhas1l umum.i helilan olan 
yerlerde 

Pis ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa inti~r 
eden ve hastallklarm menba1 olan 
MiKROPLARI oldilrmek i~in 

Amerikada haz1rlanan 

" P U R Q ,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmaJ1d1r. 
Apteshanelere hafif ve hol? bir 
koku dag1tir ve bu dag1tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga ic;in ayn ayn 
yapilm1~tir. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI. 
GUVELERDEN muhafaza ve ~ii

rumemesini istiyorsaruz ayni za
manda e~yaruz1 da muhafaza 
etmek istiyorsaruz yine bu fabri
kanm gardroplar i9in yaptird1g1 

~" PURO" 1ardan alrntz. 
Cuzi bir masr~fla hem mobilya
ruz1 hem i<;indeki k1ymetli e~ya
IllZI GUVELERE kar~1 korumu~ 

olursunuz. 

SiNEK, SivRiSiNEK, TAIITA
KURUSU, PiRE, llAI\IAM Bi)CE
tii, KARINCALARI. Amerikada 
birinci mallarla hazirlanm~ ve 
diger mfunasilleri gibi fena kok
mayan ve tesiri muhakkak olan 

"PURO,, mayii 
kullanm12. Birinci mal olmakla 

beraber fiat1 c;ok ucuzdur. 

Umumi deposu: MAZON ve 
BOTTON Ecza deposu Yeni pos

tahane arkas1 No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardlr. , ______________ ., 

Kab1z m1s1n1z? 
I Bu ak§am bir I 

katik MAZON 
ahn1z, yar1n ne
ticesini gorur.sii
niiz. 

MAZON 
MEYVA 
TUZUNUN, 

ismi taklid edi
lebilir. F akat ne 
terkibi, ne de ta. 
airi taklid edilc-

AK~AM 

Kiiltiir Bakanhg1ndan 
Bu yll hilkil.met hesabma okumak iizere yabanc1 mere gonderilccek ta-

lebe say1s1, bu talebenin okuma kollan, hangi okul mezunlanndan 0Iacaklar1, 
hangi memleketlere ve hangi Bakanllk lar veya Gencl DirektorHikler hesab1-
na gonderilecekleri a§ag1da gosterilmi§tir: 

Gonderilecek Okuma kolu Gidecegi Hangi Bakanllk veya Hangi okul me· 
talebenin memleket G. D. hesabma okuya- zunu olacag1 
sayis1 cag1 
2 Kirnya miihendisligi Alrnanya Askeri Fab. Gene! D. Lise olgunluk 

mezunu 
2 Hidrografi » 

» 

Harita genel Direkt. 
Killttir Bakanhg1 

)) 

» 
» 

• 15 Miihendislik 11~aat, 
elektrik, makine, men
sucat» 

2 Ttirk ve islam sanati )) X:tilti.ir B. Edebiyat Fakiiltesi ta
rih §Ubesi mezunu 

Edebiyat Faki.iltesi ta-1 Etnoloji 

1 Altay Dilleri 

1 Kiitiiphanecilik 

1 Linguistik 

2 Pre para tor 
.4 

2 Mimar Arkeologluk 

2 Mimarhk 

15 Maliye ve iktisat 

5 HukuJr 

» Kiiltfu· B. 

Frans a )) 

Alman ya )) 

)) )) 

• )) 

• f 

» )) 

• )) 

ingiltere Finans B. 
Fransa 
Belc;ika 

italya, Ttize B. 
Alman ya, 

isvi<;re. 

GE:SEL H1JK'OMLER 

rih §Ubesi mezunu 
Edebiyat, fa.kill. Ttirko
loji §ubesi mezunu 
Edebiyat, fakill. Tiirko
loji §Ubesi mezunu 
Edebiyat, fakiil. Tiirko
loji §ubesi mezunu 
Gazi Terbiye Enstitiisii 
Resim-~ §ubesi mezunu. 
Giizel sanatlar akademi
si mimari §Ubesi mezunu 
Gi.izel sanatlar akademi
si mimari §Ubesi mezunu 

Siyasal Bilgiler okulu, 
yiiksek Ticaret ve iktisat 
okulu, hukuk fakillteleri 

mezunu 
Hukuk fakillteleri me

zunu 

1 - Bt!tiln kollardan se~me smavlanna i§tirak edeceklerin mezun ol
duklan kurum tarafmdan smava aday olarak sec;ilmi§ olmalan Iaz1md1r. 

2 - Smavlar~ aday olarak se<;:ilenler, smav giinilnd€n 3 gun evvel sma
va girecekleri kurumda slhhi bir muayeneye tabi tutulacaklar ve ancak bu 
muayene netlcesi musbet oldugu takdirde smava i§tirak edebileceklerdir. 

3 - Askerliklcrini henuz yapmarm§ olan adaylann ya§lan 25 ten fazla 
olm1yacak ve bunlar askerlikten tecil edilmi§ olduklanm tevsik edeceklerdir. 
Askerliklerini yapm1§ olan adaylar da 30 yB.§mI gec;memi§ olacaklardlr. 

4 - Se<;me smavlanna i§tirnk edeceklerin ba§ka bir makama kar§l mec
buri hizrnetle bagl1 olmamalan sarttir. 

5 - 788 say1h memurin kanununun dordiincii maddesinde ve bu mad
denin zeyillerinde yaz1ll vas1flan haiz olmiyanlar bu smava giremezler. 

6 - Buttin adaylar smavlara girecekieri kurumlara slhhi muayene gli
nil mU.racaat ederek huviyetlerini isbat edecekler ve &.yru gilnde smavlara i§
tirak edebi1mek ic;ln birer fotografll belge alacaklnrdir. 

Miihendislikler ve Hidrografi smavlarma girecekler i~in 0zel hiikilmJer: 

1 - 1935-36, 1936-37 ve 1937-38 der s yillan mezunlar.mdan olmak. 
2 - Liselerde ha1i~ten olgunluk smavlanna gjrerek muvaffak olmu§ 

olanlardan aday ser;ileceklerin olgunluk smavlanm pek iyi veya iyi derecede 
bitirmii: o~malan. 

3 - Mtihendislikler ic;in sc<;me smavlan; Tiirke(e kompozisyon, riyaziye, 
Fizik, Kimya vc yabanc1 dil <-lngilizce, Frans12ca, Almanca»dan; 

Hiflr0grafi i<;in ise, Tiirk~e kompozisyonu, Cografya, Kimya, Riyaziye ve 
yab:mci di! «Ingilizce, Frans1zca, Almanca»dan Ankarada Gazi lisesinde ve 
:tstanbulda Pertevniyal lisesinde yap1lacakt1r. Bu smavlara 10 birincite§rin 
1938 pazartesi giinii saat 9 da bB.§lanacaktrr. Smav programlan ilgililerin her 
koldan smava girmelerine miisait bir ~ekilde tanzim edilmi~tir. 

4 ·- Lise olgunluk mezunlan aday se~ilip sec;ilmediklerini mezun olduk
lan lis~den ogrenecekler ve arzulanna gore ya istanbulda Pertevniyal lise
sinde veya Ankarad'l. Gazi Lisesinde Slhhi muayeneye tabi olarak smavlara 

gireceklerdir. • 

Tiirk ve islam Sanab, Etnoloji, Altay Dilleri, Kiltiiphanecilik 
I.inguistik smavlanna girecekler i~in ozel hiikfunler: 

1 _Bu kollardan Ttirk ve !slam sanat1 smavi: Gene! Tarihten, Etnoloji 
smaVl: Genel Tarihten, Altay dilleri smav1: Linguistik ve Ti.irk Dill ve Ede
bi ab Tarihinden, Kiitilphanecilik smavi: Metinler ~rhinden, Llnguistik s1-
n:vi: Linguistik ve Tiirk dil~ ve Ede~iya~1 Tarihinden 10 Birincite~rin 1938 pa
zartesi giinii istanbul Edeb1yat fakultesinde yap1lacaktir. 

2 
_ ilgililerin aday sec;ilip se<;ilmediklerini Edebiyat Fakiiltesine miira-

caat ederek ogrenmelerl 18.zlmdir. 
Preparatorliik smavlanna girecekler i~in 0zel hiikiimler. 

1 ·- Bu kolda smavlarI Gazi Terbiye Enstitiisii Resirn • i§ §Ubesinin pra
tik derslerinden ve bu enstitiide 10 Birincite§rin pazartesi giinii yap1lacaktrr. 

2 _ iigililerin aday se~ilip se<;ilmediklerini Gazi terbiye Enstiw~u direk-

torliigiinden ogrenmeleri laz1md1r, I 

Mimar Arkeologluk ve :Mimarhk smavlanna girecekler i!(in 0zel hiikiimler: 

1 
_ Bu konarm smavjan istanbulda Gilzel Sanatlar Akademisinde 10 

Birinci te~rin 1938 pazartesi giinii yaptlacakt1r. .. . . . . . 

2 
_ Mimar Arkeologluk smavi, a~.ayl.ardan ark.eolo~1yi il~Ien~en brr 

. ,p triiksiyonuna veya reprodtiks1yonuna aid b1r proJe 1stenmesi 
eserm rer.ons . kl d d rt" tik 

tu 
.1 ... caktir Mimarllk smavma girece er en e a IS mimariyi 

sure e yapua · . 
alfiltadar eden bir vroje :Stenecektir. . . . .. .. _ .. 

3 
_ ilgililerin Giizel sanatlar AkademIS1 Drrektorlugune ba§ vurmalan-

Maliye ve :iktisat ~:ma,·Janna girecekler i~in ozel hiikiimler: 

1 
_ Bu smavlara girecek olan Hukuk Fakilltesi mezunlarmm Hukuk 

tahsillerini yedi senelik idadi veya lise tahsilinden sonra yapilll§ olmalan lA-

zimdir. · · t' 
2 _ Maliye ve iktisat smavlan med~ni hukuk, Ma~1ye, .Ik isat ve yab~c1 

dil In. 'lizcc Fransizca Aimancandan Istanbulda 1.tmversite Hukuk Falml-
' •< gi ' ' da 10 B" . 'te . 19 8 d tesinde ve Ankarada Siyasal Bilgiler Okulun mnc1 §rm 3 e yap1-

lacaktlr. . dik:l · · ·i -1-1 
3 _ Bu koldan aday se~ilip sec;ilme errm i g1 i er mezun olduklan 
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Mersin postas1 (ETROSK) vapuru 
27 eylti' sah saat 10 d s· k · 

I 
· · a ir ec1 Rlhtrmmdan Mersin postasma kalka-

caktir. Ya1nrn bu sefere rnahsu 1 ak ·· · . .. s o m uzere Iz:mire Qar§amba saat 10 da J 
dvan~ ayr..t gun saat 20 de kalkacak ve gidi§te ilaveten Rodos ve Fethiyeye 

e ugrayacaktu. • 
r1J;isarlar U. Miidiir/iijiinden : 

Cinsi Miktan Tartma Muhammen bed. Muvakkat T. Ek · 
k 

SIItme 
abiliyeti Beheri tutari sa~ti 

L. Kr. L. Kr. L. Kr. 
Bask ill 3 Adet 2000 Kg. Ilk 495 1485 - - 111 38 14 -

)) 10 )) 1000 )) 248 2480 - - 186 - 14 15 
35 )) 500 133 46 )) - 55 - 349 13 14 30 

)) 16 )) 300 )) 128 - 2048 - 153 60 14 45 

)) 

. I - A~uhammen bedelleri sif istanbul takdir edilerek 12/IX/ 938 tarihin
d:t~h3:1e edil~ek iizere eksHtmeye lmndugu ilan edilen yukar1da tartma kabili
y Im enyle mikdan yaz1ll nmbtelif cekerde 64 adet Baskillun yerli mamulatl 
0 a51 esasi kabul edildiginden yeniden ayn ayn ac;1k eksiltmeye konmu§tw·. 
k t :r-:- Kabata~ Levaz1m ambanna teslim muhammen bedelleriy1e muvak-

a emmatlan h12alarmda ({iistc1 ilmi~tir. 
ill - Eksiltme 3/ X / !138 tarihine ra.stliyan Pazartesi giinil hizalannda 

yazih saatlerde Kabata§ta Lcvazun ve Mubayaat §Ubesindek" Al K · 
nunda yap1lacakbr. 1 Im ormsyo-

IV -. 9art~a~eler ~aras1~ ~larak her giin sozii g~en §Ubeden almabilir. 
V - Isteklilenn eks1ltme ic;ir.. tayin edilen gun" ve saatlerde c-1_ 7 5 .. 

me I · 1 b' likt 1 0 , guven-
para ar1y e rr e l1Jkar1da adJ ge<;en komisyona gelmeleri ilan olunur .• 

«6578» 

Cinsi Miktan Muhammen be. * 
Beheri Tutan 

L. K. L. K. 
Muvakkat te. 
L. K. 

Eksiltmenin 
~ekli Saa ti 

Masa 7 Adet 264.-
Sira 14 » 
Elbise dolab110 » 307.50 42. 86 Pazarl1k 14 

571.50 
Su tesisat1 
malzemesi 12 kalem - - 800.- 60.00 A~ eksiltme 15 
Sandlk raptiyesi 600kilo 1.15 690.-

750.000 adet 51. 75 » » 16 
I - Nilm•me resirn vc §artnameleri mucibince satm almacak yukarda 

cins ve miktan yazih 5 kalem muhtelif malzeme hizalannda yaz11I usullerle 
eki::iltmeye konmll§tur. 

II - Muharumen bedellerile muvakkat teminatlari hizalannda gosteril
mi§tir. 

III - Eksiltme 6, X/ f\38 tarihine rastlayan per§embe giinii yukarda ya
z11I saatlerde Kabata§ta Levaznn ve miibayaat §Ubesindeki alrm komsiyonun
da yap1lacakhr. 

JV - ~artnamelcr her gun paras1z olarak sozii gec;en §Ubeden almabile
cegi gibi resim ve niimuneleri de goriilebilir. 

V - ·isteklilerin ~ks1ltme i~in tayin edilen giln ve saatlerde % 7,5 gii
vcnrne paralarile birliktc ad1 gei;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (6682) 

* Cinsi Miktari Muhammen Be. 
Beheri Tutan 

L.Kr.S. L. K. 
Kalm makine kaadl 2500 top 1.18.90 2972.50 
Taluirlik kaad 1500 )) -.90.- 1350.-
Tezkerclik kuad 
Beyaz mektuplu zarf 

750 )) -.75.- 562.50 
1560.-

No. 5 400000 Adet -.39 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat1 §ekli giinil rnati 
L. Kr. 
222.93 A~1k Ek. 7/ X 938 14.-
101.25 )) )) )) 14.30 
42.19 

117.-
)) )) 

)) )) 

)) 14.45 
)) 15.-

Tampon slinger kaadl 20000 Tab. .1.97 393.96 29.55 )) )) » 15.30 
600 kilo 65.66 

Siyah kur§un kalem 20000 adet 1.1775 235.50 17.66 Pazarhk ., 16.
Kii<;iik karbon kaad1 2500 kutu -.90.- 2250.- 168.75 A<;1k ek.10/X/9~8 14.-
Kaad zimba makinesi 500 adet -.30.- 150.- 11.25 Pazarllk » 14.30 
Klasor 3000 » ,62.- 1860.- 139.50 A~k ek. l> 15.- . 

I - ~artname ve niimuneleri mucibince satm ahnacilk yukarda cins ve 
miktan ya.2JJJ 9 kaleir. kntasiye levazmu hizalarmda g0sterilen usullerle ayn 
ayn eksiltmeye konmu~ur. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril. 
~tir. 

ill - "Eksiltme yukarda yaz11I giin ve saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve 
Miibayaat ~ubesindcki Alim komisyonunda yap1lacaktrr. 

IV - ~artnameler parasiz olarak her gtin sozii ge<;en §Ubeden abnabilecegl 
gibi niimuneler de goriilebilir. 

V - tsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatlerde 7o 7,5 gU.vcn-
me paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (6721) 

Yllksek mUhendis mektebi mlidUriUQUnden 
1 - Liseler olgunluk imtihanlar1n1n 19 Eylul 938 de bit-

mesi dolayisile evvelce 22/Eyl ul/938 aktam1 nihayet bula
caii ilan edilmi§ olan 93f' - 39 tedris senesi kayd1 kabul mu
amelesine 27 Eyliil 938 nktamma kadar devam edilecek
tir. 

2 - Mektebe girmege talip olanlar araamda yapilacak 
miisabaka imtihanlar1 eyliiliin 29 ve 30 uncu per§embe · ve 
cuma gunleri P.aat 9 cla ba,hyacakbr. 

3 - Bu huausta fazla maliimat almak isteyenlerin tatil 
giinleri hari~ oln1ak iizere her giin aaat 9-16 ya kadar mek· 
tep idaresine mi.iracaatlar1. (6571) 

T. H. K. Sat1-nalma komisyonundan 
939 senesi yilba51 piyangosu ii;in 150,000 el plam ve 10,000 afi~ bastmla

c:ak ve 26/ 9.i 933 pazartcsi giinii milnakasa yaptlacagmdan a<;lk eksiltmeye 
istekli olanlar.n §artnamcsini gormek i.izere piyango direktorliigiine mfu·a-
caatlan. (6705) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11 .. 11111111111111111111111111111• 

kurumlardan ogreneceklerdir. leri usulii, Ceza muhakerneleri usulii, Devletler Hukulm, Df>v1..,+•_,.- Dzel Hu-
llukuk smadanna girecekler i"in ozel hiikiimler: kuku, idare Hukuku, Hukuku Esasiye ve yabanc1 dil 1: ~.·.~" ... ~~ "FtallSlZCa, 

1 
_ Bu smavlara gireceklerin Hukuk Fakillteleri yedi senelik idacli veya Almancandan y~pllac~~c ve. 20 Birincite§rin 1938 Pf ' r .. ~{ngill~~ea is',am.rgrre: 

M AZ 0 N 11 
tahsilinden soma yapJlll§ olmalar1 sarttu. tlnversite Hukuk Fakultesmde ve Ankarada Hukl' Jr~ell.\~_e g~ de 1cra. e 

se 
2 

_ Ha.kimler kanununun ikinci maddesi htikiimle1ine uygun evsaf1 cektir. · ... ~ew ,;.ik "FakUlte~ 
haiz bulunrrak, icabeder. 4 - Bu koldan aday s~mp se~ilmedikle ~li" oldu\d 

ME, Y'V A TUZU _ Hulwk smavlan:- Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, hulmk muhakeme- Hukuk Fakt".ltelerinden ogreneceklerdir. (3fl."'1 ·uguUer ~e2'1I' 
--------~.o;:.....:::...==-:;=-.=.,;;;;....,;;;.....,;;;_.---.oiiiiiii....i.-.---J..----.1...:=-.!!.!:~!!!...~::.:.:==.:.:...;=.:..:..:.. __ ~--_:_----------_:_~----------~_J~====:..:.::. __________ __:_ ______________ __:::.~~~66~~l.£4-~---¥Y-UTI1U 
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AGA 843 AGA 851 
Tiirkiye Umum sab1 deposu : Sultan Hamam Hamdi bey ge~idi 46 - 56 No. 

Sara~haneb~mda Horhor caddesinde 

HA YRiYE LiSESi Yatih 

Ana, ilk, orta, lise sm1flarile fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisam ilk sm1fiardan itibaren ba§lar. Arzu 
eden talebe okulun hususi otobilslerile naklolunur. Kayid i~ln hergi.in saat 10 dan 17 ye kadar milracaat kabul 

olunur. isteyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden: 
1 - ilk; Orta ve Lise kIS1mlanna yatill veya yahs1z klz ve erkek talebe kaydma b~lanm~ttr. 

2 - istiyenlere mektebin kayid ~artlanm bildiren tari!name paras1z gonderilir. 

Adres: ~chzadeb~1 Polis karakolu arkasi. Telefon: 22534 ..I : .. . ,_,, . . . . ·. 

Ni~ANTA~iNDA ( Eski Feyziye) --------llill•~ 

I $ I K L i S E S i Yat1s1z 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmt liselere muadeleti tasdik edilm~tir. Ana, ilk, orta ve lise klsmllarile 
fen ve edeblyat kolla11 vardlr. Lisan tedri.satma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapllan paviyonla mckteb asrl bir 
~eklc ifrag edilmi~tir. Klz ve erkek talebe i~in ayn daireler vardlr. Talebe kaydl igin her giln ondan on alt1ya kadar 
milrncaat edilebilir. Fazla maltimat i~in tarifname isteyiniz. Tel: 44039 

if"'AJ:r.Y AN LiSESi 
ve I .ai..~~ ticaret mektebi 

P.. To fa(l' 'f!; i<ak Beyoglu Tel: 41301 
azardan tn rn • i orn s saat 10-13 arasmda kayit muamelesi yap11Ir. 

aada he1· gQ llr!::-~l.?'.m--••------------• 

• 
I 

GRiP-NEZLE-KIRIKLIK 
NEVRALJi - BA$ - Di$ 
ve biltiin A G R I L A R I dindirir. 

Di~ Tabibi 

cag~o~l~~l~~~ !!!!$eref I Im-• Efendi sokak No. 3 * 
Sah!bi Necmcddin Sadak 

Umumi n~riyat miidiiril ~evkct Rado 

Biitiln gogiis hasta· 
llklarma yol ~abllir 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

26 Eyuu 1938 

Ba.51 di§, adnle agr:larile tliger agnlan en klsa zamanda ve en kat'i ~ekildo 
dindirir. Nczfoyc, soguk algutlJgma, gripe ve emsnli 

husta!Jklara ka~ bilhassa milcssirdir. 

1CABIND . .\ GONDE 3 KA~E ALINABlLIR. 
isim ve markaya dikkat. TaklidJerinden salumnu~ 

. . . . .. . .. ·_, . v . I 

Uykuauzluk -
Sinir agr1lar1 • 
Asabi oksii -
riikler - Bay-

ginhk 

Tafal bir U Y K U temin edcr. 

Bat donmesi -
<;arp1nb ve si-
nirden ileri ge 
len biitiin ra-

hats1zhklar1 

IYi EDER IYi EDER 
Her eczanede bulunur. 

GIDALAR---~ 

VOCUDU ZEHiRLER: 
Artlk bu ha.kikati ogrenmeyen kalmami§tlr. Viicudu bu zehirlerden ve ze
hirli gida bakiyelcrindenJmrtarmak i~in en dogru ve femli yol. 

HAKIKi KARLSBAT TUZU KULLANMAKTIR 
Karacige1 Je oobrekleri yoran zehirli maddeleri kamilen eriten ve bu 

uzuvlan yenlle§tirip c.anlandiran bu yegane ve tabit ila~ her sabah bir bar
dak s1cak suya bir ~ay k~1g'1. . 

koyarak i~ilir. Karacigerleri tembel olanlar, safra ta

§I ve bobrek kumu sanclSl ~ekenler bu sayede slhhat

Ierini sigorta etmi§ olurlar. Fakat: 

Daima HAKlKi, TABii KARLSBAT TUZUNU ARAYINIZ. 

••• . • • "":. :...... • ,J' ~ - • ' • - ... ~ - ... 

HERKES BiLMELi 
Et ve ~ebzelcrin iyice J>i~mcmesinden, meyvalann gilzeke yikanmama

smdan, i~ilt:n. sulann tcmiz ''e saf olmamasmda.n hastl olan solucan dedi
gimiz barsak kurdlan en mnzir hayvanlanhr. Bunlar; ince barsai;'lll i~ za. 
rma yap~arak ve knn cmerek ye~ir ve iirerlcr. Ekseriyetle ~uklarda bu
lunur. 

HALSiZLlK, KANSIZLIK, HAZDISIZLIK, KARIN A(iRILARI, KARIN 
~i~MEI.ERi, BURU.N, MAKA'I KA§IN:\IASI, iSHAL, OBURLUK, BA§ D()N. 
MESi, SALYA. AKl\lASJ, SAR'AYA BENZER SiNiR HAI.LERI, GECE KOR
KULARI, GC·l~MEDE, i~fTl\1EDE BOZUKLUK HEP BU KURDLARIN TE· 
SfRiDiR. 

iSMET SANTONiN BiSKOViTi 
Bu kurdlann en birinci devas1dir. Her c;ocuk seve scve yer. <;ocuk

lanmza senede birka~ defa ihtiyaten veriniz. Bilyiik ve kiigiiklere en 
bilyilk emniyet ve itimadla verilir. I 

S1hhat Veka.Ietinin resmi mi:lsaadesini haizdir. Tarzi istimali kutularin 
i~inde yaz1lldll". 

Fiat1 her eczancde :.!O kurustur. (iSMET) ismine dikkat 
- ' ;. . . . .. 


