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mii/Qkaiz samimi bir 
bu~uk siirdii •• 

u~ sa at 

Pra9da asabiyet 
Siidetler Almanyaya iltihak ede
ceklerini resmen ilan ettiler 

(;ekoslovakyada umumi seferberlik ilan edildigi 
ve hududlara sevkiyata ba,Iandigi bildiriliyor

Eger' de Alman miiesseseleri bombaland1 

B d ld .. k J I B k ) c;ek hiikumeti Hen1ein hakk1nda takibat yapacak 
ugiin e gOrii§ii u ten . sonra ngi iz a§ve i i -

Londraya dOniip parlamentoyu i~timaa ~ag1racak 
Harb mi? 

Sulh mu? 
Biz vaziyeti • bugiinkii Berh
tesgaden miilakatr da dahil • 
uzak yakrn biitiin hakikat ve 
ihtimallerinde tetkik ederek, 

bu suale «sulh!» cevabrnr 
veriyoruz. 

C ekoslovakyada Sudet Almanla· 
n meselesi aldt yiirUdU ve bir ta· 
k1m zihinleri nerede ise harbe 

gidilecek gibi korkulara gotUrdU .. V aziye
tin pek had bir §ekil alml§ olmasma rag
men biz bu Sudet Almanlan meselesin
den dolayi bir harb \,;Ikabilecegine ihtimal 
Vermemekte devam ediyoruz. Sebebi 
§imdiki neslin henUz biiyUk bir ekseriyetle 
harb felaketindeki fecaatleri olanca deh
§etile bilip takdir etmesidir, ve bugiin her 
ne pabasma olursa olsun harbi bertaraf 

etmek istiyen insanlarm ba~mda fngi!iz 
a~vekili evil <;;emberlayn bulunuyor. 

Eger ~ekoslovak rneselesi harbsiz bit hal 
neticesine isal olunabilirse son Nobel suih 
miikafatJm M .. <;emberlayn' a tevcih et
mek laz1m gelecektir. 

Almanyanm da ~fazla iddiah ve c;ok 
§iddetli nutuklara, ragmen~ harbi cid:l.i
Yetle istemediginde §iiphe yoktur. Nasyo
nal sosya1izm Almanyas1m siyasette atd
gan k1lan a mil ikidir: 

I : Almanya hala BiiyUk Harbin 
hakstz sulh muabedelerini tashib yo1un
daki gayretlerinde kendisini hakh bulu
Yor. Filhakika bu bir kuvvettir. 

2: Almanya bu yoldaki isteklerinin 
fahakkukunda belliba§h devletlerin -ve o 
tneyanda ingilterenin- kendisile harbi 
&oze alacak kadar ileri gitmiyeceklerine 
kani bulunuyor. Ren bitaraf mmtakasmm 
askerile§tirilmesi ve Avusturyamn ilhaki 
tnisallerinde goriildiigi.i iizere hadiseler 
bu gorii§ tamm teyid eylemi§tir. 

l§te (:ekoslovak meselesinde de , vazi
Yet bu yolda inki§af ediyor. lngiltere ve 
Fran sa <.;ek devletine bu SUdet -ve ekal~ 
liyetler- i§inde uysal olmagi ta vsiye ettik~ 
ten ve onu bir tak1m fedakarhklar kabu
liine sevkeyledikten sonra §imdi lngiliz 
B_a§vekili bizzat Hitler'le konu§maga gi
dtyor. Goriiliiyor ki ingiliz hUkumeti sul
?u.n bozulmamast ic;in en son imkandan 
Ishfade etmek azmindedir. 

Nihayet madalyamn §U tarafma da 
bakmahdu: Ekserisi Alman hududunda 
bulunan iic; milyondan fazla §uurlu Al
man niifusunun yabanct bir hakimiyet e~ 
Iinde esir kalmast caiz ve dogru mudur) 
Vaktile bunu boyle Yapmi§ olan sulh 
muabedesi giiniin birinde behemehal tas~ 
hihi mevzuu bahsolacak bir bata irtikab 
etmi§ degil midir? illa bu hata tashih 
olunmasm diye harb yapiiir m1 ve yap!l

tnah midir? 
Son tahlilde ingilterenin vaziyetleri en 

hakiki mahiyetlerile gorerek oyle yi.irii
tnek istedigine hiikmetmek laz1m gelmek
tedir. (:ok dogru bir i§ ic;in bile barb yap
makta c;ok dii§Unmek ikhza ederken Sii
det istekleri gibi bir meseleden dolay1 bii
ti.in Avrupayi kana bularnaga kadar ileri 
gitmekte makuliyet olabilir mi? F arzede· 
lim ki Slide~ dava1an <;;ek devlet te§kilah 
Veya Avrupa sulhu bak1mlanndan ifrath 
ve teblikeli goriildU de bundan bir hath 
~lkh. Boyle bir harbden mant1kan hangi 
hetice beklenebilir? 

Oyle bir harbden Almanya galib ~~
karsa Siidet meselesi daha geni§ ol~Ude 
§imdiki Alman iddialan · gibi balledilir. 

Almanya maglub olursa Si.idet mese
lesi gelecegin yeni bir fmatmda tekrar 

YUNUS NADI 
[Ar~as' ~a, a ~utun 5 tel 

BUT UN · ·oUNYA NiKBiN 
Cekoslovakyanin feda edilecegi 

riya:Yetleri dola,Iyor 
Londra miizakerelerinden sonra iki Ba,vekil yeni 

bir miilakatta dah~ bulunacaklar 

_ . Vaziyetin hiilisast 
/ngiliz Ba§Veki(inin te§ebb iisii biitiin diinyada biiyiik 
bir sulh amili olarak alkr§lanmaktadrr. Bertsgaden mii· 
lakati ~ok samimi oldu, umumi kanaat iki .devlet ada
minrn Cek meselesile beraber beynelmilel piiriizlii me· 

seleleri de halle muvaffak olacaklari merkezindedir. 
Yalnrz, Prag'da endi§e ve asabiyet artmaktadrr, Cek 

milliyetperverleri iimidsiz bir vaziyettedirler. 

. Lon <Ira. 15 (tJ!lsusi) ' - ,. ~a~vekil ~ Cemberlayn, hareketinden evvel a~a~ \ Ba~vekil. tayyare istasyonunda Ha ~ 
Cemberlay;n refakatindeki mi.itebass1s •. g1daki beyanatta bulunmu~tur: riciye N azm Lord Halifaks, Hariciye 
larla beraber .bu sabah saat 8,25 te tay- «-· M. Hitler'i gormege gidiyorum. N ezareti erkam ve Alma~ m~slahatgii -
yare ile Lohdradan Almanyaya hare - Sahsi temaslann beynelmilel vaziyetin zan Kord tarafmdan ugurianmt~ ve Her 

k ' t t · · t.. I"lk. d f olarak Tayyareye Islahma yard1m edecegine kani bulunu ~ Kord Ba~vekili <<alicenabane te~ebbi.i 
e e m1~ 1r. e a · B . · · d · lh .. · · · 

b
; k , · I 69 d k" B k'l yorum. emm styasettm, a1ma su u sun den dolayi» tebnk etmt§hr. · 
mrne te 0 an ya~m a I a§ve I . b f . . f k 1 

tayyare istasyonunda kalahahk . bir balk mu aF~bza I~m bga~retbsarbetbmde k' o mkul~f.~ Miinih'te hararetli istikbal 
tur. u rer m emm u a a 1 te 1 1~ 

tarafmdan ~iddetle alki~lanmi~hr. Halk mi derbal kabul etmesi, ziyaretimin .r.eti- Berlin 1 S (Hususi) - lngiliz Ba§ -
«Ya~asm Cekoslovakya>> diye bagirmi~~ cesiz kalm1yacagm1 iimid hususunda be- vekili <;;emberlayn'I hamil bqlunan tay~ 
hr. ni te~ci etmektedir.» · (Arkast Sa. 'l sfi.tun 1 del 
till II 1111111111111111111111111111 I IIIII IIIII 1111111 till 1 IIIII 1 till 11111111 IIIII I lllllllllllltltlt II II 111111 I IIIII 1 IIIII II 1 ttl Ill II 1 IIIII 1 till Ill llllllllll ;Ill I IIIII I II II lllllll I IIIII I 

(;ek ordusunun 

Londra 15 (Hususi) - ingiliz Ba~- mitralyozle~; kullanarak zuliim yapmakta .. 
vekili Cemberlayn Almanya yolunda i- d1r. B1:1 §etait altmda bundan sonra (:ek .. 
ken, Siidet Almanlan lideri Henlein mii- lerle beraber ya§amamtza imkan olmad1 .. 

him hir beyanname ne§retmi§tir. Alman gmdan; biitiin diinyaya ilan ederim ki, 
radyolarile resmi Alman ajans1 tarafm- 1 - Prag hi.ikumeti I~ 19 da vadetti .. 
dan bUtun diinyaya ilan edilen bu be~ gi adaleti tatbik etmemi§tir, 
yanname ile Henlein, Siidet Almanlan- 2 -. Siidet Almanlarma mukadderat· 
nm {_;ekoslovakyadan aynlarak Alm'an- lanm bizzat idare etmek hakk1 reddedil-
yaya iltihaka karar verdiklerini bildir - mi§tir, · ' 

mektedir. 3 - Prag hi.i.kumetinin .itilafgirizligi 
Beyanname ezcumle diyor ki: neticesinde Ceokslovak hiikumetile hir an· 
<< 1919 tarihinde Siidetler mintakasi la~ma husule getirmek hususunda sarfetti• 

zorla Cekoslovakyaya ilhak edilmifti. Sii- gimi:z bUti.in gayretler akim kalml§br. 
cletlere kar§I adalet ve miisavat vadeclen Bu sebebler dola)nsile biz, SUdet AI • 
Cekoslovak hukumeti bilakis tanklar ve £Arkast sa. 7 siltun 5 reJ 
I II II I I Ill I I Ill I I I I II II~ I I I I I II I I I II I II I I 11•1 I I II I I I I fl I I I I II II I I Ill' I I Ill I I I I I I I I II II I I I I II I I I II I I I II I J Jill 111 II II I 111 I I II 

Pazarllks"IZ sat1~ meselesi 
Kanunun tatbik suretini . gosteren ve 1 te,rini
evvelde mer'iyete girecek · olan kararname, 

Siirekli yagmurlarm tahrihab ince kadm GDrabl . • Vekiller ~eyet~~e~ ctiktJ 

U.. k .. d d . im n .h t 'ld' (Kararnamen•nmuh•m.esaslara) s u ar a hir ev yikiidi . a a Ina nl aye ven . I A~kara IS (Telef~nla) - · Pazathk- 2- Taze· yumurta, slit, yogurt, tere• 

b
• . r~ b ·; b b .11A • •• d SIZ sah§ mecbiuiyeti hakkmdaki kanunun yag· ve .sade yag, kaymak ve peynirler ve ••I•• b • I yvra sanay11 et a 1, m1 1 sanayn a- b'k . . .. k y b l d"kk" l d 1 d'"' 

lr 0 U lr Yara I Var · b' d h lk £ l .. tat 1 surehm gosteren ararname, e - un an satan u an ar a sat! an 1ger 
Ima 1maye e en a m men aat enm k'll H . · · · 

' d" ·· k .. "k b · r 'b t 1 er eyehnce hamlandt. I te§nntevvel maddeler. 
U§Unker~ .' ~Smu .r;Bo~a1 ..... Imda Ibn~ m laye 938 tarihinde mer'iyete gire.cek olan ka- 3 ·- · Kapal1 kaplar ic;inde sahlan her 

Beyaz1dda metrfik bir konag1n ~allsi ~oktii, ~ehrin 
miinhat semtleri sel bask1n1na ugrad1 

Diinkii yagmurlardan sonra Dolmabah~ede 
caddenin hali 

iki giin, iki gecedenb~ri devam eden olduk<;a §iddetli 
yagmur, dun ak§am, biraz hafiflemi§tir. Yagi§ ak§ama 
kadar fasilalarla silrerken, §ehrin muhtelif semtlerini sel
ler basm1~, bilhassa Fatihte ::raciiivez mahallesile Topha
ne, Arnavudkoy, ve Bebektek1 baz1 yerleri sular istila et-
rni§tir. · 

Dolmabah<;e ve civan, sellerin getirdigi ~amur yi~bnla -
rile ge~ilmez bir hal alml§, K as1mpa§a ·lt>resi ta§mi§, Be -
bek - Eminonii hattmda seller yiiziinat.. t .., 'Way seferleri f , 
bir muddet· durmu§tur. . 

Yagmurun Uskiidardaki tahribah, muhimdir. Bu arada 
bir evin yikilmasl, bir ki~inin olumii, bir ki§inin de agir 
yaralanmasile neticelenen feci bir kaza da kaydedilmi§tir. 
Uskiidarda Selamiali mahallesinde Vangm bagmda Kara- "'·· 
betin harab bir evi vardtr. DUn ogleden sonra fazla yagan 
yagmurlarm getirdigi sellerle ~evrilen ev, ~ahrdamaga 
ba§lami§, i~inde bulunanlarm ka~masma vakit kalmadan 
harab ev <;okiivermi§tir. Enkaz altmda kalan ihtiyar ev 
sahibi Karabet olmii~, oglu da agir yarah olarak ~okiintii 
altmdan ~tkanlml§tlr. L.Arlccm ~!:&. 3 8iLt¥a • del 

verme I<;m anayi 1r Igm e u top anh . . . · · . . . ' · . d 1 
I d B t 1 t d .. b. b" rarnamemn esaslanm bilnmyotum: nev1 memba ve rna en su an, 

yapml§ ar 1r. u op an 1 a mu 1m u- · · · · . . y b · 1 B 1 • 
k k 1 1 t 1 - Ankara, Istanbul" ve lzmu §ehu- .,4· - a§ se ze ve meyva ar. un an 

<;o arar ar a mml§ IT. I . b l d" h d dl .. d ~ d k" d"'kk" I d 1 . dd 1 . AI k I b d k b en, e e tye u u an 1<;m e a§agt a ·1 satan u an ar a ·sal! an sau rna e er • 
.. ma~ a~~~ ~nl a§l~ d ot

8
on ~or~. yaz1h maddeierin perakende ticaretit1de 5 - Her nevi bakkaiiye maddeleri ve 

encu~e~.1 t~§ d1 1k. u unma t_a 1.~· .. u
5

encu: 3489 numarah kanunia i§bu kararname bakkal diikkan ve magazalarmda sah§a 
men onumuz e 1 pazartes1 gunu anay1 h"'k" I · f"k 1 k d"1 · dd I 
Birliginde ilk toplantlsmi yapacak ve bu u ubm ~dr~ne tev 1 an pazar I SlZ sat!§ arz6e I enMsalrb mka t e erd,d . I k d 

1 .1 · · b 1 mec un 1r. - a ru a rna es1 o ara o un, 
top anh I e mesatsme a§ Iyacaktir. l K 'I · k bi k b 1 · .., k" .. ·· d k"' .. " 1· · 

bl 
'd d'k' b .. .. - est mi§ asa 1 ayvan et en agac omuru, rna en omuru, mytt, an ~ 

(:ora ara at 1 I§ oya utu ve am- k 1 k"' b 1 · ( · · .. 'k k b 'k l 
b I"· d k l ' . l .' . . ve sa at an, umes ayvam et en pi§ - tras1t, som1 o ve n et er, 

a aJ erne o an apre I§ en l<;In c;orab · ) h · k 1 
f ·b 'k 1 b" I k b" .. h . lb m m1s • er nev1 sucu ve past1rma ar, fArkas' Sa. 8 sfltun 1 del 
a n a an n e§ere 1r mute ass1s ce .. ,, ... , .. ;, ... """""""'m'"""'"""""""""""'""'"""'""m'""'""'"""'"""""""'""""""""""""'"""""""""'""'"'"'"n•um 

olunmasma karar verilmi§tir. Bu suretle u•: • • d • d 
c;orab ~abrikalan ~orablann !Slaht h~su - Diversite e yeill ers 
sunda Ilk ad1m1 ahm§ olacakhr. Aym za-

manda c;orablarm orgii i§leri i<;in de bir • h I kl 
miiteh~sSIS A g~tirti~e-~ekt~r. MUtehasSISlar senesi aztr I ari 
c;orab Imalatl I§len uzermde tslahat yapa-
cakiardi~ • 

Corab fabrik~atorleri, bu i§lerin yUrii -
tUimesi ic;in araiarmda bir kooperatif ku
rulmsama karar vermi§Ierdir. MiitebasSIS
lann Ucr.etieri bu kooperatifc;e verilecek -
ti~ ' 

!nee kadm c;o:>rablan imalatma di.inden 
itibaren nihayet verilmesi takarri.ir etmi§
tir. Bu suretle diger klSlmlar Uzerinde da
ba iyi c;ah§tlmasi temin edilmi§ olacakhr. 

Koton c;orab e.:tcUmeni, pazartesi gUnU 
yapacag1 toplantJda bu hususatm icras1 i
c;in laz1m gelen tedbirleri tesbit edecektir. 
II 111!111 II II 1111111 I 111111111 I I IIIII I II II ltl•••tllllll I II II I 

Mare,al F evzi ~akmak 
Ankarada 

Konya 15 (Hususi muhabirimizden)
Biiyiik Erkamharbiye Reisimiz Mare

§al Fevzi c;akmak, bu sabah saat sekiz
de §ehrimizden gegerek Ankaraya dog
ru yoluna devam etti. istasyonda hara

retle kaq1lanan Mare§ahm1z, ayni te

zahurat i~inde ugurland1. 

Rektor, son ·imtihanlarla t~rciime .ettirilecek eser· 
ler ve miinhal do~entlilder hakk1nda izahat veriyor 

938 - 939 ders y!lmm yakla§masi dola
yJsile Oniversitenin her fakiiltesinde ted
ris baklmmdan bi.iti.m ihtiyaclann tamam-
lanmakta oldugunu yazmt§hk. . 

Oniversite Rektorii Cemil Bilsel, diin 
bu mi.inasebetle kendisile gorli§~n bir mu· 
harririmizin muhtelif suallerine cevaben 
demi~tir ki: 

«- Eylul devresi ikmal imtihanlarma 
ciddiyetle devam edilmektedir. Her ba -
k1mdan derslerine ciddiyetle sanlan i.ini
versiteli gender, imtibanlannda muvaffak ' 
o!maktad1rlar. 

Eylul devresi imtihanlan, ~imdiki va
ziyete nazaran, memnuniyetbah~ bir hal
dedir. Haziran ve eylul devresinde tale
b~nin s1mf ge~me vaziyetini Oniversit~nin 
ac;Ili§ giiniinde miisbet rakamlarla ilan e
decegiz. 

[Arkas& Sa. i 1Utun. ' te) V~tivelsite Rektorji Cemil Bilse~ 
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c ehlr ve M erleri ) Siyasi icmal· 
' ' ' 

Koy mektebleri i~in Maliyede 
Tarihi roman : 39 Yazan: M. TURHAN TAN 

tayinler • 1r ikt1sad heyeti Lehistan ve A vrupa sulhu 

Yuvanis'in, biiyiik bir saadet sand1g1 a~k, korkunc miifredat programi Defterdar Kaz1m, Tapu geliyor sehrimize 
' 

bir felaket gibi idrakini kararbyordu! Program, muallimlere Umum Miidiirliigiine 
yeni vazifeler tayin edildi 

Heyet, sinai ve ikb
sadi rnuesses~lerimizi 

v.e1:ecek 
Lakin aktbeti rnec;hul bir a§k maee

rasl yiiziinden kellesini tehlikeye di.i~iir
meii;e de yana~amtyordu. Ger~i arama 
Aris veya Adonis olmak idn kuvvetli bir 
i~tiyak duymuyor deii;ildi. Fa kat onlann 
ilahlara nisbet veyabizzat ta~td1klan ilahi 
kudret yiiziinden oliime kar~J malik ol
duklan muafiyet kendinde bulunmad1 -
~mdan i<;ine ~ar~abuk korku yaythyor
du, fanilikle miitenasib bir a~k hayat! 
dii~iinmege dahyordu. 

T eodosya, meramma alet yapmak is
tediii;i delikanhnm - deminki alevli idJia
lanna, feveranh heyeeanlarma ve hanl 
hanl pabuc; yalamalanna ragmen • oyle 
korkoriine hareket eder taklmdan olma~ 
dtgmt anlamakta geeikmedi ve onun a~k 
kokusile uyu§ukla§an idrakinde belirdi
gini sezinsedigi uyamkhg1 gidermege lii
zum gordii: 

- Aris kudretli Adonis, d~di, gozl~
rini lutfen a~. bana iyi bak. Sac;lanmda 
sana sanlmak ic;in ~tlgm bir i~tiyak titre
miyor mu ~ Y anaklanm, dudaklarma ka
VU$mak h1rsile yanmtYor mu? .. Gogsiim
de, senin yasttgm olmalc ihtiyaet hisso • 
lunrnuyor mu? Boyle her zerresi a$k hay
lman, tahassiir haykuan bir sevgili bura· 
lard a btraluhr m1 ~ 

Bu sozleri soylerken sac;larini altm tel
le oriilii ilahi bir sal gibi iki elile uzun 
uzun ac;Jyor, yanaldanna pembe bir renk 
veriyor, gogsiinii safha safha Yuvanis' e 
gosteriyordu. Heyeeam dereee dereee 
tazelenen delikanh bu $Uh yalvan$a kar· 
~~ kaytds1z kalamad1, gene yere kapan· 
d1, gene dudaklanrn pabudara kapad1, 
sa rho& bir aciz kinde inledi: 

- Ne yapaytm Afrodit, nastl davra· 
nay1m AfroditL Akltmt, yiiregimle be
raber aldm. Dii~iinemiyorum, sana ne gi
bi hizmetlerde bulunaeagtmt kestiremiyo
rum! 

T eodosya, yiiziinii daima uzakta tu
tarak, onu kucaklar gibi yaph ve mml
dandl: 

- Beni kac;1r, evine kapa. Yuvanm 
biilbiilii, bahc;enin gi.ilii, yiireginin !§igt 
olaytml 

Yuvanis, idrakini c;imdikliyen bir ~iir 
dinliyormU$ gibi tstlrabh bir zevk i~in -
deydi. S<izden tad, manadan ac1 duyu
yordu. Bu hiss) garib tezad arasmda 
hem bahtiyar, hem tariimar bakt$larla 
Teodosya'yt uzun uzun siizdii ve derin 
derin dii$iindii. Kleopatra'Yl ve onun ~k 
fani, pek muhtasar a$kl ugrunda gene o
miirlerini giile giile feda eden alay alay 
avareleri hatulaml§tl. Evet, MISlnn tek 
yarattlrnl$ ve hahralan da hala tek kal
ml~ olan o a§ifte melikesi giizelligine esir 
ettiii;i gencleri ktsa bir lahza mes'ud et • 
tikten sonra hpkt Teodosya gibi a~1hp 
sac;1hr, dudaklanna masum tebessiimler 
sualar ve elinde tuttugu zehir dolu !Ji!lur 
kadehi "sunarak yalvartrdt: 

- Bunu i~. giile giile ic; ve ... oil .• 
Teodosya da zehiri kelime yaparak 

sunuyordu, kendisinin zindandan ka~m
llp bir gizli ko~ye kapahlmastnl istemek 
suretile diipediiz oliim teklif ediyordu. 
~iinkii onun dedigini yapmak, eeele c;a

ak tutmaktan ba$ka bir~y olamazdt. 
dime prensinin mahpus kiZJni ka~umak 

zaten affolunmaz bir su~ken o kac;mlml§ 
kiZI bir a~k giivercini bic;imine sokup ka

atmak tabiatile en agtr bir cinayet sayl
~acaktt ve bu cinayetin eezas1 da, ~iiphe 
yok ki, oliim olacaktt. 

Yuvanis, zevkten behte ve o haletten 
eh•ete gec;erek bu hakikati gozonune 
etirdi, prensesin Kleopatra' dan giizel 
lduguna iman getirmekle beraber o MI-
ITh a~ifteye eanlanm feda eden genclerin 
tlgm feragatini nefsinde bulamad1, ac;1k 
ir red eevabile aslkmt giicendirmegi de 
stlzadeliine yakt~hramad1, onu ve ken
ini memnun edeeek bir yo] arayarak §U 

hmak teklifi yaptl: 
- Askm saray1 viirektir prense~im. 
evi~nler nerede olurlarsa olsunlar bah-

iyar olabilirler. Biz de $imdilik ~u zin • 
am ceonet sayahm, sabah ak&am bura
a birle•elim, kaderimize boyun e~elim. 
!bette bir giin baht1m1z yar olur, kur -

ulu~ yollan ac;.thr. 0 zaman dilediii;jcniz 
erde diledigimiz gibi ya$artz. Simdi de
iii;inizi yapmakta tehlike vardtr. Omrii· 
iize degilse bile a~ktmlza aetmak, teh-

ikeden kac;mmak do~ru olmaz mt? 
T eodosya, onunla yiiz yiize gel me den 

nee her~eyi hesablad1~1 ve namerd hlb
rin duygu degi~tirmekte giidiik ~ekmi· 
eeeklerini de bildigi i~in kiic;iik bir hay-
et hissetmedi, yalmz durumunu degi$ -
· rdi, tasarlad1gl plana gore davranarak 
eri geri ~ekildi, sesini huc;.mla~tudt ve 
n viik<ek perdeye c;tkardt: 

- Efendi, efendi - dedi • ben kalbi
i verdigim erkeii;in o kalbe hiirmet et
esini isterim. Sevmek zelil olmak de -
ek degildir. Sevenler sevilmege de hak 

kazamrlar. Benim gibi asil ve c;ok asil 
kadmlar ise o hakk1 ieabmda zorla elde 
ederler. Onun i~in aklmtzt ba~mtza dev· 
$irmenizi rica ederim. Kar~1mzda geli -
~igiizel bir di$i degil, emir veremeii;e ve 
emirlerini yaphrmaga ah~km bir pren!es 
var. Bunu dii$iinerek vazifenizi hemen 
yaptmz. Y oksa size verdigim kalbi geri 
almm, sizi de yersiz, gereksiz dii~iindii -
giiniiz oliimiin kucagma bJrakmm. 

Yuvanis'in ~uuru yeniba~tan, fakat 
bedbaht bir sarsmtJ ile tariimar olmu~tu. 
Afrodit dedigi ve bir Adonis olarak ~u 
zindan ko~sinde kueagma yiikselmek is
tediii;i kadmm giizel yiizlii bir eehennem 
ifriti olduii;unu anhyarak tepeden tlrna· 
ga kadar titriyordu. Biraz evvel biiyiik 
bir saadet sand1g1 a$k. ~imdi korkunc bir 
felaket gibi idrakini karartJyor, kalbini 
siyahlara sanyordu. Ayni zamanda Kle
opatra'mn sundugu eeel ~erbetini ~:~;iile 
giile ic;tikleri rivayet olunan genclerin 
nastl bir 1stlrar ic;.inde bu halt1 i~ledikleri· 
ni de anhyordu. Demek ki onlar, reddi 
imkans1z bir ikramt kabul ederek ve te
reddiid gosterdikleri halde o ~rbetin 
zorla boii;azlanna akttilaeagml bilerek 
canlanm feda etmi~lerdi. Fa kat T eodos· 
ya, babast tarafmdan aeze mahkum edil
mi$ bulunmasma ragmen bir Kleopatra 
rolii oymyaeak ve kendisine oliim tehli -
kesini eebrl surette kabul ettirmege ~ah· 
~aeak mtyd1? .. Buna, boyle bir harekete 
onun vaziyeti aeaba miisaid miydi? .• 

Yuvanis, yan erimi$ bir ~uurla i$te bu 
noktay1 dii~iindii, biraz sert davranmak 
istedi: 

- Af buyurunuz prenses, dedi, he • 
yecamn!?.l yersiz buluyorum. Lutfen 
mi.ijdelediginiz gibi beni seviyorsamz si
nirlenmeyiniz, sogukkanh kahmz, dii$i.in· 
eelerimi dinleyiniz. 

K1Z, sert bir i~aretle onun soziinii kes· 
ti: 

- Miilahaza istemiyorum, itaat isti
yorum. Gevezeligi buak1p k1saea cevab 
verin: Beni kac;1raeak mtsmtz, kac;umiva
cak mtsmz? 

- Miisaid bir giinde evet. Simdi bu· 

nu yapmak delilik!ir. 
T eodosya, hu~m htr~m giildii: 
- Muhafazas1 dedi, namusunuza hl· 

raktlmt~ bir prensesin zindamna girerek 
ona Mktan bahsetmek, hatta daha ileri
lere gidip kendisini sarho~latmaga ~ah~ • 
mak delilik degil de zavalhmn bu haiiniz
den istifadeyi dii~iinmesi ve buradan 
kurtulmak istemesi delilik ha. Bunu biraz 
sonra babamm yanmda da soylemenizi 
rica ederim. 

Yuvanis'in gozleri biiyiimii~. agzt ka
rt kan~ a~tlmt§ olmakla beraber idraki 
yerine gelmi§ti. Prensesin kendine di.izen 
kurdugunu ve talihsiz bir a~tk durumuna 
biiriinerek zindandan kac;.mlmasmt temine 
c;ah$hgmt arttk seziyordu. Lakin bir nok
ta gene o ac;1lan idraki sendeletiyordu: 
T eodosya, mahpusluktan kurtulmak isti
yorsa babasma haber gonderir, ve ~lkm· 
tlslzea emeline erebilirdi. Boyle davran· 
maytp da kendisini nic;in araya sokuyor
du L Sersem asdzade, bir hayli boeala
dtgt halde bu noktayt aydmlatamad1, kt
zm a~kt.an tehdide ge~mesini makul bir 
sebebe baghyamadt, bon bon yutkundu. 
Lakin ortada bir diizen dondiigiinii kuv
vetle sezinsediginden kuru pattrtlya pa
buc; buakmamayt tasarlamaktan geti kal
madl, biitiin cesaretini tophyarak ken • 
dini miidafaaya yeltendi: 

- tftira, dedi, size yakt~nuyor. Beni 
dinlerseniz gene a~Jk kalmlz, m-ii{teri ol
maymtz. Ciinkii a~ktan bahsettikc;e me • 
lekle~iyorsunuz, biitiin benligime hakim 
oluyorsunt.;z. 1ftiraya kalki~mea yiireii;imi 
ii~iitiiyorsunuz. Asaletmeab babamzm 
huzurunda da size miifteri demekliii;imi 
elbette istemezsiniz. Onun ic;.in bu soguk 
latifeden vazge~iniz. 

KJZJn sesi perde perde gene yiiksel -

di: 
iftira mt ediyorum. Buraya gelip 

de bana a$k ilan eden siz degil misiniz, 
kollannlZl ac;.a a~a iizerime attlan siz de
gil misiniz, bana ka~mak ve beraber ya
~amak teklifinde bulunan siz degil mi • 
siniz? 

Yuvanis gi.iliimsedi, kollarim gogsi.ine 
kavu~turdu: 

- Biitiin bunlar dogrudur. Fa kat ya· 
pan ben degilim, sizsiniz. Babamza ak· 
sini soylerseniz mahcub olursunuz. Cun
ku ispilt edemezsiniz. 

- !spat edemem mi?.. Oy}eyse bir 
smayal1m. 

- Smamaymtz prensesim. Ciinkii ~a
~idini7 vok. 

- $ahidim yok mu? .. Bu, sizin Zfln
mmzdtr. Hele bir babamm yanma gide
lim. Orada ~ahidim var m1ymt~. yok mty
ml~ anlammz. 

.<Arkast var> 

Miinhal bulunan 
tahmil ediyor Maliye Vekaleti 

Koy mektebleri i~in Maarif Vekaleti 
tarafmdan ge9en sene bir taslak halinde 
ihzar edilen mufredat program1, bu yil 
nihai bir tetkikten gec;irild ikten sonra 
tatbik mevkiine konulrou§tur. 

Yeni mufredat program1, kay mual · 
Iimlerini mektebdeki vazifeleri haricin
de koyluyu tenvir etmek ve muayyen 
bir program dahilinde konferanslar ver
mek gibi yeni vazifeler ifasma meebu: 
tutmaktad1r. 

Maarif Veklaeti bunlardan ba~ka koy 
muallimlerinin i§lerini kolayla§hrmak 
ve koylliyli her bak1mdan tenvir etmek 
i~in duvar gazeteleri ve afi~ler haZlr -
lanmaktad1r. 

Yeni mlifredat programt, koyliiniin 
okuma seferberliginde kay muallimleri 
tarafmdan ne §ekilde yard1m gorecek • 
leri hakkmdaki pratik esaslar1 ihtiva 
etmektedir. 

$ehir mehteblerinde ihtrsad 
der•i de verilecek 

Maarif Vekaleti, oniimuzdeki ders yt
lmdan itibaren ilkmektebler mufred'lt 
programma haftada bir saat olmak ii· 
zere bir ikhsad dersi ilavesini Iiizumlu 
giirmli§tiir. 

Hazrrlanan programa gore, iktlsad 
derslerinde talebeye ikhsad terbiyesi 
verileeek, yerli mali kullanmanm fay
dalan ogretilecektir. 

ikhsad derslerinin ilkmekteblerden 
ba§ka, ortamekteblere de te§mili i~in 
tetkiklere ba§lanmi§br. 

KOLTOR 1$LERI 

K 1mkapi Rum mektebinde 
tahkikat 

Goriilen luzum iizerine Kumkap1 
Rum mektebi Maarif Vekaleti Umumi 
miifetti§leri tarafrndan tefti~ edilmege 
ba~lanmt~tlr. !ddia edildigine gore, 
mektebin tlirk~e ve kiiltlir derslerinden 
maada rumca ders veren muallimlerin 
maa~larmda baz1 tadilat yapllmt~, mu
allimlere istihkaklan eksik verilmi~tir. 

Mekteb heyeti miitevelliyesi, vazi -
yetin aydmlamas1 igin Maarif Vekale -
tine miiraeaat etmi§, k1sa bir zamanda 
netieenin almmasml istemi§tir. 

Umumi mufetti~ler, tahkikatt bir liaf
taya kadar tamambyarak neticeyi bir 
raporla Vekalete bildireceklerdir. -···-

iki dolandirlcibk 
Polis ikinci §Ube mudiriyeti, iki do • 

landme!ltk tesbit ederek faillerini ya • 
kalamt~tlr. Bunlardan biri, Yeniposta • 
ne caddesinde arzuhale1hk yapan Ca -
fer Tayyar, digeri gene ayni mahalde 
arzuhale1hk yapan Hakk1d1r. Cafer Tay· 
yar, Said isminde birisinde 130 lira ala
cagi olan Silivrikapt sakinlerinden is -
mail oglu Ragbete yakla§arak kendisi • 
nin tamdtgl bir icra memuru oldugunu, 
bu vas1ta ile mezkur parayr kolayea is
tirdad edebileeegini soylemi§, bu i§ i~in 
kendisinden dokuz lira almi§ttr. Ara • 
dan bir muddet gec;tigi halde ses sada 
c;tkmaymea, Said, polise mliraeaate ka
rar vermi§, gerek Cafer, gerekse sahte 
!era memuru R1dvan yakalanmt~ttr. 

H ahkznrn marifeti 
Hakkmm marifetine gelinee: Bu da, 

Unkapanmda oturan Ahmed oglu Os
manla karde§i Mehmed ve validesi Giil
slimiin 130 lirasm1 dolandtrmaktan su9-
ludur. Su9unu itiraf etmi§tir. ----Uludagda ki§ haz~rl1gi 

Bursa (Hususi) - Uludagda kt§ ha
Zlrhklarl ba~lamt§tlr. Dolubaba kampt 
havalarm sogumas1 iizerine kapanm1~ 
ve son olarak Vali Sefik Soyerle kam • 
pm mucidi doktor Cevad Tahsin §Phre 
tasmmtslardtr. 

Eski Uludag oteline Vilayetc;e bazt 
ilaveler yaptlmJ§ ve otelin etrafmdaki 
kayalar, molozlar temizletilerek orast 
dlizglin bir hale sokulmueytur. Bu otcl 
§imdi Hususi Muhasebe idaresince ema
neten i~letilmege ba!ilanmt§tlr. Diger 
otellere de yeni yeni ilaveler yap1larak 
bunlar kt§m fazla sporeu barmd1rabi -
lecek ~ekle kalbedilmi!ilerdir. 

Bir hava hattt yap1lmasJ i~i hayli fler
lemi§tir. 'ttalyan firmalarmdan birinin 
proje yapmak iizere vaki tekliflerine 
muvaftk cevab verilmistir. Belediyenin 
hava hath komisyonu diger firmalara 
da mezktir teklifi bildirmi~tir. -···-Sahte he§ibirlik 

Bursa (Hususi) - Burada garib bir 
muhakemeye ba~lanmt§hr. 25 ya§larm
da bir gene, ablasmdan emaneten 55 
lira klymetinde bir be§ibirlik almt~br . 
Fakat be§ibirligi iade ederken eski gii
mu§ meeidiyelerden birini sariya bo • 
yayarak ablasma vermi~tir. Kadmea~z 
digerlerile birlikte bu be§ibirliig boy -
nuna takarken onun sahte oldugunu an
lam!§ ve mahkemeye muracaat etmi§
tir. Muhakeme, ~ahidlerin dinlenmesi 
i~in talik olunmu§tur. 

rniiste§arhgma Biitc;e 
Kontrol umum mii -
diirii Cemal Y e§il, 
Biit~e Kontrol umum · 
miidiirliigiine Mali
ye V ekaleti T etkik 
biirosu azasmdan 
Hulusi, T etkik biiro
su reisligine Maliye Defterdar K&ztm 
Vekaleti miistc~a. muavini Esad, T apu 
ve Kadastro umurr: rniidiirliigiine !stan -
bul Defterdan Kaz1m, lstanbul Defter
darhgma Maliye Vekaleti Tahsilat mii -
diirii ;;evketin tayin edildikleri ve mua
mele vergisi istisnaiyeti i§ini tetkik etmek 
iizere ge~enlerde ~ehrimize gelen Tetkik 
biirosu azasmdan Zekinin maa~mm da 
90 liradan yiiz liraya iblag olundugu ha
ber ahnmt§hr. 

Defterdar Kaznn, meslekten yeti§mi§ 
maliye miifetti~ligi esnasmda F ransada 
ikmali tahsil etmi§tir. Kazun, §ehrimizde 
Defterdar bulundugu miiddetc;e maiye -
tindekileri oldugu gibi ashabt miiraeaati 
de memnun buakrm§, bilhassa eytam ve 
eramil maa§lan tevziatmda kolayhklar te
min eden tedbirler alrnl§ muktedir bir ma
liye rnemurumuzdur. Kendisine yeni vazi
fesinde muvaffakiyet dileriz. 

Belediye biit~esi 

Baz1 tadilattan sonra 
tasdik olundu 

Epeyee evvel Ankaraya gonderilmi§ ol

masma ragmen vekaletler tarafmdan tet

kiki uzun siiren 1stanbul Belediye ve Mu

hasebei Hususiye biitc;esi ahiren tasdik e

dilerek Istanbul Belediyesine iade edil

mi§tir. 
Muhtelif vekale!ler belediye butc;esi 

iizerinde hemen her fas!lda miiteaddid de
w i i li ler ya mt , bii eyi e h urette 

degi§tinni§lerdir. Evvelce imar i§leri muh

telif fas1llara tevzi edilmi§ken bu defa tet
kik esnasmda imar fash diye yeni bir fa
st! ac;llml~, diger sarfiyat fas11larmdan bir
~gu tayyedilerek tahsisatl bu fasla ila
ve edilmi~tir. Biit~ede muallimlerin ktdem 
zamlarile birikmi§ mesken bedellerinin tes
viyesi i~in de bu paramn k1smen tediyesi 
temin olunmu~tur. 

Beynelmilel Ticaret Odas1 birinei r~
isi Amerikalt Watson'la Odamn umumi 
katibi Pierre Vasseur, Beynelmilel Ti • 
caret Odas1 Tiirkiye milli komitesini zi.· 
yaret etmek ve di.inya ikhsadiyah isle
rinde mevkii gittikGe kuvvetlenen Tur
kiyede tetkikler yapmak uzere bugiin 
Romanva vapuri.le limammtza geleeek
lerdir. Bu zevata me~hur bir ikbsadet o
lan Watso'nun refikast Bavan Watson
la Amerikamn tan~nm1~ bi~ka~ ikhsad
ct<:J da refakat Ptmektedir. 

Beynelmilel Ticaret Odast Turkiye 
milli komitesi beynelmilel ~ohretleri ih
tiva eden bu heyeti kars1lamak iizere e~ 
sash hazrrhklar yapmu~tJr. Haz1rlanan 
PI'O!!ram mucibince. heyet ~ehrimizde> 
kaldti{I mliddet~e butun iktJsadi, smai 
miiesseseler gezdirileeek ve aynea ta
rihi ve mimari ktymetli eserlerimiz 
misafirlere ~tosterileeektir. 

MOTEFERRIK 

Donanma, lskenderuna 
gidecek 

Elyevm Akdenizde manevralar yap
makta olan donanmamlZm ay sonunda 
!skenderuna gideeegi haber verilmek • 
tedir. 

Kemerburgaz sergiai 
a~Ilam1yor 

Eyub kazasmm Kemerburgaz nahiye· 
si merkezinde bugun a~tlmas1 mukarrer 
bulunan ehli hayvan sergisi, hava -
nm fenahgt dolay1sile tehir edilmistir. 

SEHIR l$LERI 

c;iftehavuzlar • Caddeboatam 
yolu 

<; iftehavuzlarla Caddebostam arasm
daki yolun asfalt olarak yaptmlmasma 
karar verilmi~tir. Buna aid ~artname ve 
kesifnameler haztrlanmaktadtr. 

Beykozla Pa§abahc;esi arasmdaki yo
lun da tamiri kararla~mi§hr. Buna aid 
haz1rhklar da yaprlmaktadtr. -·-·-Beynelmilel cerrahi kongresi 

EylUlun on dokuzunda Brukselde 
toplanacak olan beymelmilel cerrahi 
kongresine hukumet namma i§tirak et
mek uzere T1b Fakultesi birinci eerrahi 
klinigi d~enti operator Fahri Arel 
Briiksele gitmi§tir. Fahri Arel kemik a· 
meliyatlannda edindigi teeriibelere dair 
kongrede bir teblig yapaeak ve te§rini
evvelin diirdiinde Pariste inikad edecek 
Frans1z eerrahi kongresinin ic;timala • 
nnda bulunaeakbr. 

miizakereleri ba§ladt 

'l'iirk ve italyan ticaret heyetleri diinkii ilk toplanbda .... 

Ti.irk • ftalyan t:earet anla§masmm tat-~ «- ltalya heyeti murahhasasile bu 
bikatma aid mi.izakerelere di.in sabahtan giin ba§hyan miizakereler her sene goz
itibaren T ophane kasnnda ha§lanmJ§tlr. den ge~irilmesi mutad olan tiearet ve kle-

Diin sabah saat dokuz buc;ukta Turk ring anla§mala·m.n bu yolda mi.i§terek 
murahhas heyeti, ihzari bir toplantt yap- bir tetkikine matuftur ve aynca bir husu
mt§, saat 11 de !talyan murahhas heyeti siyet arzetmez. 
T ophane kamna gelmi§tir. Tiirkiye ve ftalya miibadeleleri son se· 

Heyetler kar§thkh olarak §oyle te§ekkiil nelerin O':Sderdi~i 'H•c;hile inki§afa miisaid 
etmi~ti: ve tabii seyirlerile yiiriiyebilecek rna hi -

Tiirk heyeti, Hariciye umumi Htibi yettedir: 
Numan Menemencioglunun reisligi altm- Bir miitekabil ihraeat devresinin hita
da, Tiirkoifs reisi Biirhan Sanus, Hari- mmda bir tarafm veyahud diger taraf:n 
ciye Vekaletinden Celal Osman, Cevdet, alacakh kalmas: mi.ibadelatta baz1 tedbir

F a tin, Tiirkofis istanbul ~ubesi miidi.irii ler ittihazm1 icab ettiren ve bu tedbirler 
almmca kendi)iginden zail olan hadiseler

Cemal Ziya, Ofis mi.i•aviri Zeki Zey-
~ d1ir. 

bekoglu, raportor F azll, Cumhuriyet Mer- Italy a ile bu ddaki miizakerelerimiz es-
kez Bankasmdan banbul §Ubesi miidi.ir na~~nda bittabi bu tedbirleri de rnii~tere
muavinleri Nazi£ ve Afif. ken almak zaruteti has1l olacaktn. Hiiku-

ltalyan heyeti, ltalya Bi.iyi.ikelc;isi De metin ikhsadl s1yasetindeki dinam;zm her 
Peppo'nun reisligi altmda, Prof. Mazi, tecriibenin randlmilDlnl almagJ amir bu
Hariciyeden Ariva Bene, Ziraatten Rae, lunrnaktadu. Biz de teeriibelerimizi daimi 
Kambiyodan Alazio, Gereri, Cunialdi, · 

Maliyeden Sala2.za, Gerelli ve lstanbul 
Sefareti tiearet ata§Csi Barijiani. 

Ogleden evvelki umumi toplantlda ilk 
temaslar vaptlml§ ve bundan sonra bir tali 
komite sec;ilmi§tir. Tali komite, saat 14 te 
ilk toplantlSim yaprnt§tlr. 

Diinkii umumi toplanhdan sonra heye
timiz reisi Hericiye U. katibi Numan Me
nemencioglu §U beyanatta bulunmu~tur: 

bir tetkik ve tatbik mevzuu ittihaz ederek 

ikhsadiyatlmtzm gostermekte oldugu ha

ynh inlci~af1 yakmdan takib etmek ve onu 

teshil eylemek vazifesile tavzif edilmi~ bu
lunuyoruz. 

Yiirkiye - 1talya miizakeratmm her iki 
tarafm nef'ine olarak iyi neticeler verrne
sinden heyetimiz ilmidvar bulunmakta -
dtr.» 

ekoslovakya meselesinden do
lay! Avrupa sulhunun tehlike
de kalm1~ olmast iizerine Le

histanda meb'usan ve ayan meclistleri 
feshedilerek te~rinisanide yeniden intihab 
yapJlmast karan gibi hi~ beklenmiyen bir 
degi$iklik biitiin Avrupanm dikkatini 
celbetmi~tir. 

$u s1rada Lehistan politikasmm fev • 
kalade ehemmiyet bulmasmm bir~ok se· 
bebleri vard1r. Bunlardan birincisi bu 
devletin ~koslovakya meselesinden do
laYt ~arp1~malan muhtemel bulunan Al· 
manya ve Sovyet Rusyanm aralarmda 
bulunmas1 gibi eografl mahiyettedir. 

ikincisine gelince niifusu, arazisi ve 
bahusus ordusu itibarile biiyiik bir dev· 
lete muadil bulundugundan miistakbel 
harbde hangi tarafa meylederse o taraf 
agtr basacakttr. Bitaraf kalmasile de iki 
biiyiik devletin istedikleri gibi serbest~e 
~arpl$malarma mani olaeakttr. Lehistan 

yabanct ordulann kendi arazisinden ge~· 
melerine asla miisaade edeeek degildir. 
Sonra; Sovyetlere kar~1 asker! miittefiki 
bulunan Romanyanm Lehistana mUeavir 
ve miihim bir Lehli ekalliyetini de havi 
olan Bukovina eyaleti vardu ki Polonva 
KIZilordunun, (:eklerin yard1mma git • 
mek iizere buradan gec;.mesine de razt o· 
laeak degildir. Zaten $arktan iki bin lei· 
lometreden fazla Sovyetler Birligile mii~· 
terek hududu bulunan Lehistan; K1Z1l• 
ordunun Bukovina ile Cekoslovakyaya 
girmesile ba$tanba~a eenubdan dahi sa· 
nlmts olaeaii;mdan boyle bir vaziyetin 
meydana gelmesine tahammiil edemez. 

Me&hur Frans1z askeri iimerasmdan 
General Bar a tier ahiren Temps gaze • 
tesinde Lehistan ordusuna dair yazd!8t 
bir makalede Leh milletinin fevkalade 
askeri evsafm1 ve zabitlerinin k1ymetini 
takdirle izah ettikten sonra Lehistanm 
Avrupada birinei planda rol oynamaga 
namzed bulundugunu ispat etmietir. 

Fa kat F ranSIZ generali bu miihib 
askeri makinenin hangi tarah tutacagt 

biitiin diinya ic;in hala bir muamma ol· 
dugunu da ilave etmi§tir. Ancak $Urast 
~imdiden malumdur ki bu kuvvetli ordu 
Lehistanm zorla harb sahnesi ve ge~id 
yeri olmasma meydan buakmtyacaktlr. 

Lehistan zahirde ve resmiyette, hala 
Fransanm miitte i i ir. a a 'katte 
bu ittifak mevcud degildir. Fransanm 
Sovyetler Birligile kar$thkh yardtm mu
ahedesi akdederek ittifak yapmasJ Leh• 
lilerin hem izzetinefsini lmmt$. hem de 
ittifakm k1ymetini yan yanya indirmi~ • 
tir. 

Ciinkii Lehistan Almanyaya kar$i ol· 
dugu gibi Sovyetlere de kar$1 harb yap• 
tlg1 zaman F ransamn biitiin kuvvetile 
kendisine yardtm edecegini bu ittifaki 
yaparken hesab etmi~ti. Lehistan Fran -
saya kar~1 miinfeil oldugundan F rans1z• 
!ar herhangi ~ekilde Leh politikast Uze· 
rinde mi.iessir olamtyacaklardtr. Bunun 
kin bu rolii simdi ingiliz diplomasisi der• 
uhde etmi& bulunuyor. 

Londrada ve Var~ovada lngiliz ve 
Lehli dip]omatlar arasmda miihim mii .. 
zakereler cereyan ediyor. Bu miizakere• 
lere tesir yapmak ic;in de Hitler son nut• 
kunda miiteveffa Mare$al Pilsudski'nin 
eseri olan Alman - Leh anla~masmt kat'i 
bir hesab olarak ehemmiyetle kaydetmi§" 
tir. 

Lehistan parlamentosunun feshine ge· 
Iince, Leh Cumhurreisi Avrupamn $U 

kanstk zamamnda bu memleketin dahilen 
daha kuvvetli olmas1, rejim ve intihab 
usulii dolaytsile bir memnuniyetsizlik kal· 
mamas! k:in liberal tedbirler almaga Iii· 
zum gormii$tiir. Bu memleketin vilayet • 
leri olan biitiin voyvodahklarda yap1l • 
makta olan nahiye ve belediye intihab• 
larmm hertiirli.i miidahale ve tesirden ko
runmasl icin ~iddetli emirler vermi&tir. 
Parlamento intihablan i~in de gayet ser• 
best ve geni$ intihab nizamnamesi yap! -
laeaktu. Bu suretle muayyen bir ziimre· 
nin degil biitiin milletin efkanna tereii • 
man olacak bir parlamento meydana ge· 
lecektir. Orta ve sarki Avrupa politika· 
smda bugiin Lehistan anahtar mevkiinde 
bulunuyor. 

M,,harrem Fe.vzi TOGAY 

Basin kongresi 
istanbul Basm kurumundan: 
istanbul Basm kurumu fevkalade 

kongresi 17/9/938 eumartesi giinli sa at 
13,30 da tekrar toplanarak Basm Birligi 
kanunu nizamname projesinin muzako· 
resine devam edilecektir. Saym iiyele • 
rin te~riflerini rica ederiz. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kurul!tur. 

Abone ~eraitl : { Turkiye Harie 
"l i~in tc;JD 

Senelik 
Alb ayhk 
'Oc; ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 ,. 1450 ,. 
400 ,. 800 ,. 
150 "' Yoktur 
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HAdiseler aras1nda 

SON I-lABER LEI~ Sulh tayyaresi 

<;emberlayn 'in hareketi 
takdirle kar§tlandi 

fE5) iiyiik Britanya Bqvekili, 
~ Hitler'i ziyarete ko§tu. Onu 

Alman topraklarma go -
tiiren vastta, hugiinlerde Alman 
ufuklarmda ~ok~a goriilen nev ~ 
inden bir barb tayyaresi degil, 
biitiin manas1 ve §iimulile bir 
sulh tayyaresidir. Altmi§ dokuz ya
§tnda hulunan M. Chamberlain'• om
riinde ilk defa tayyareye binmek 
mecburiyetinde btrakan seheb a~tk· 
br: Bu tavassutu kendisinden rica 
eden F ransamn ve aynca biiyiik de
mokrasilerin barb endi§esi. lngiliz 
Batvekilinin seyahati, Hitler'in bir 
kere daha Avrupamn zafm1 tahmin 
etmekte hi~ aldanmaml§ oldugunu 
gosteriyor. Arttk Cekoslovakya, bii
yiik hamilerinin miidafaasma giiven
mekten ziyade Almanyamn insafma 
stgmmak zaruri oldugunu anhyacali:
br. ingiliz Batvekilinin seyahati de 
bu insafa miiracaat etmek i~indir. 

gazetesi Bir Fransiz 
biiyiik ihtiyara 

hayranhk 

«Biitiin alem bu 
hiirmetle kari,Ik kar,t 

duymaktadir» diyor 

Paris 15 ( a.a.) - Paris gazetelerinin 
ekserisi, <;emberlayn'm seyahatini ~ak bii
yiik iimidler uyandtracak mahiyefle ad -
detmektedir. Gazeteler, fngiliz devlet 

adammm §ecaatini ehemmiyetle kaydet -
mekte ve anun azimkarhgma itimad be -
yan eylemektedir. 

La J ur - Eko do Pari, yaz1yor: 
«<;emberlayn'm karanndan ~ok daha 

sade bir §ecaat eseri olamaz. Kendi kuv· 
veti hakkmda §Uuru olan fngiliz milleti 
gibi bir millet, niifuzunu sulh lehinde 
kulland1g1 zaman daha ziyade biiyiir.>> 

Om Libr, gazetesi, diyor ki: 
«Tarihte misli mesbuk olmtyan ve va

ziyetin adeta hailevi mahiyette oldugunu 
gosteren bu te§ebbiis, bu te§ebblisii yap -

maktan ihtiraz etmiyen bliyi.ik ihtiyara 
medent alemin hiirmetle karl§lk hayranh

gmJ temin etmektedir. $u kanaatteyiz ki 
bu te§ebbi.is, bundan boyle harbi gayri
miimkiin bir hale sokacakhr.» 

Popi.iler gazetesinde Leon Blum, §OY· 
le diyor: 

«<;emberlayn'm karari, sulhu korumak 

azmi sahasmda gosterilmi§ necib bir ciir~ 

etkarhkttr. Filvaki tehlikeli de olsa ve 
hatta delicesine goriinse bile boyle bir 

ciir' ete liizum vard1. <;emberlayn'm ka • 
rartm hangi noktai nazardan derpi§ eder· 
sem edeyim bunda gorduglim §eY. bir 
sulh iimidinin belirmesidir.» 

figaro gazetesi yaztyor: 
«Hitler, prestij bak1mmdan bliyiik bir 

muvaffakiyet kazanml§hr. Fakat Alman
larm dikkat ehneleri icab eder. $eflerinin 
<;emberlayn'a verecegi ~Yah, kendilerini 

biitun diinya muvacehesinde taahhud al
bna sokacaktu.» 

Epok, gazetesinden: 
«lngiliz Ba§vekilinin seyahati tehlike-

den hali degildir. Bugi.in sulhu temin et· 

mek ic;in yannm sulhunu ihlal etmek icab 

etmez. BaZI fedakarhklar ihtiyar edilir -

ken diger bir tak1m fedakarhklara yol 

a~mak dogru degildir. Zaf eseri goster • 

mek suretile galibin hm ve tamahm1 tah

rik etmek caiz degildir.» 

Omanite, gazetesinden: 
«Sulhu korumak i~in izzeti nefsimizden 

fedakarhkta bufunmamlZI soyliyenJer bu· 

lunacakttr. Eger sulhu muhafaza etmek 

ic;in Berhtesgaden'e gitmek laztmsa bu 

seyahati ihtiyar etmegi kabul etmi§ olan 

Mussolini, Runciman' dan nele,. 
iatedi? 

Milan 15 (a.a.) - Popolo d'ltalia 
gazetesinde ~tkan ve Mussolini'ye atfedi
len Lord Runciman' a hitaben yaz1lm1§ a
~~k bir mektubda lngiliz mutavassJt;; 

Bene§ nezdinde iki nokta hakkmda te • 
§ebbiiste bulunmaga davet edilmektedir. 

Bu mektuba gore, Runciman'm yaln1z 
Si.idetlere degil, arzu eden biiti.in Cekos -
lovak ekalliyetlerine plebisit hakkt veril
mesi i~in Bene§'i ikna etmesi laz1mdir. 

Runciman bundan maada bir hayalden 
ibaret olan <;ekaslovak devletinin miida-

faas1 i~in fngilterenin kolay kolay harbe 
girmiyecegini <;ekoslovak Cumhurreisine 
bildirmelidir. 
«Roma ancak Bohemya ile dost 

olabilir! » 

Siidet Almanlarmm esaretine ni
hayet verilmek §artile Hitler'in ta
mahkarhk etmiyecegi muhakkak gibi
dir; Chamberlain'm hiitiin lngiltere
yi §a§Irtan ani seyahati de Siidetlerin 
isteklerini hakh gordiigiinii ve hu 
esas i~inde Almanyayt fevri bir hare
ketten abkoymak miimkiin olduguna 
inand1gm1 gosterir. lngilterenin bu 
tekilde miiracaati, Fransamn ve bii
yiik demokrasilerin endi§esine tercii-

Bu gazete, §U sahrlan ilave eylemekte- man oldugu i~in, lngiliz Batvekilinin 
dir: tayyareye ilk adtmmi atmast, diinya 

<'Bu i§ i~in harbe girmege degmez. slhunun en son tehlikeyi de atlattJit· 
Hitler yalmz ii~ bu~uk milyon Siidetin ntn ilk itaretidir. Bu tayyare orta 
mukadderatile alakadar oluyor. Kimse o- Avrupaya sulh miijdesi gotiiriiyor. 
nun bu hakktm inkar edemez.» Son hareketile Almanya, kuvvetli 

Gazete netice olarak, !talyanm Bo • o~d~gu kadar da hakh goriinmesini 
hemyaya kar§t bir dostluk siyaseti takib bildt. Bu kuvvete ve hu hakka ne de-

d b'l .. · · h lb k' r k 1 k rece sahib oldugunun miinak8§as1 
e e 1 eceg1m, a u 1 ye os ova yaya t k 00 I .. •• .. ' 
kar§t boyle bir siyaset takib etmesine im - afrkt 0

1 nun Y e g~ru~~eged ~.u~af-
k... 1 d " k d 1 kt d' a o masmm neticesmt egt§bre· an o rna 1gm1 ay ey erne e 1r. • AI · • mez, kt bu da man pohtikastmn ye-

Hul,iin nutku ni bir zafere dogru ko§masmdan 

Va§ington 15 (a.a.) - Hiil, ~u be~ bqka bir§ey degildir. 
yanatta bulunmu~tur: PEY AMI SAFA 

«- Cemherlayn'le Hitler arasmdaki ------
tarihi gorli~me sulhun muhafazasmda de
rin bir alakast bulunan devletler tarafm~ 
dan pek tabii olarak derin bir alaka ile 
takib edilmektedir.» 

Macarlar Ja ~emberlayn'e 
miiracaat ettiler 

Londra 15 (Hususi) - Macaris~an

daki Muahedelerj T adil cemiyeti Berh· 
tesgaden' de bulunan lngiliz Ba$vekili 

(:emberlayn' e telgrafla mliracaat ede -
rek, Cekoslovakyadaki bir milyon Macar 
i~in de Siidetlere miisavi hak istemi~tir. 

Heryo CenevreJe muh.telil 
miilakatlar yaptt 

Cenevre 15 ( a.a.) - Dun sa bah bu

raya gelen Heryo, Kii~iik ltilaf devletle

rinin miimessilleri, Litvinof ve Pol Bon

kur'la gori.i§tiikten sonra ak§am Parise 

Erdekte • zeyttn 

mahsulii ~ok iyi 

Mahsuliin yiiz e dok a 
harice gonderildi 

Erdek (Hususi muhabirimizden) 
936 senesi §Ubatmdan ~imdiye kadar 
emsali goriilmemi~ kar frrtmasile hirer 
kuru c;ah haline gelen Erdek zeytin a. 
gaclan gene eskisi gibi koyu ye§il el
biselerini giyerek suslu bir gelin gibi 
ova ve yamadan suslemege ba§lam1~ -
lard1r. Tabiat, iki y1ldanberi Erdek 
halkmdan esirgedigi zeytin mahsu -
lunu bu y1l butiin comerdligile vermi~ 
gibidir. Henuz ktsmen izi kaybolmami§ 
bulunan kuru dalctklarm arasmdan bile 
ipe dizilmi~ gibi ftrltyan zeytinler memhareket etmi§tir. 

Subioti~. leketin sars1lm1§ iktlsadi hayabm caJ1· Pol Bonkur da Comnene, 

ve Vellington ile gorii~mu~tiir. zab sena edelim.» 
- '""""'"""UOUOUUOIIOIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllfiiOUIUUIUUUU"UU" 

landl!ml~, ah~veri~te §imdiden gaze c;n· 
pan bir hayatiyet yaratml§hr. Bu feyiz 
ve bereketten ba§ka umidlerimizi daha 
c;ok kuvvetlendiren musbet ikinci bir 
faaliyet daha vard1r: cZeytin sinegi mii· Goniilliiler 

• • 
lSI 
' cadelesh. 

Rumen kabinesi 

Almanya, Franko'ya 
izahat verilmesini 

kabul etti 

Ham maddeler . . Gec;en yll, malisul azdlr diyerek e· 
I~ID hemmiyet verilmemi§ ve neticede mah-

bir kontrol mecbu- suliimiiz c;uriik Clkml§tl. Bu yil, zama· 
nmda keyfiyet, Ziraat Vekaletine ar -

riyeti koydu zedilmi§ ve alakadarlar tarafmdan ya
pllan temasta miicadele ic;in laZlm olan 
ilaclar gonderilerek ziraat memurlan
mizm nezareti altmda miicadele yap1l -
m1§br. Bu mucadelenin yap1ld1g1 sen"!
lerde mahsuliin saglam olarak idrak e
dildigi arhk munaka§a kabul etmiyecek 
derecede musbettir. 

Londra 15 (Hususi) - Alman se -
fareti miiste~an bugiin Hariciye N azm 
Lord Halifaks't ziyaret ederek, f5pan

yadaki goni.ilH.ilerin geri <;ekilmesine dair 
fngiltere tarafmdan hamlanan plan 

hakkmda General Franko hi.ikumctine 
izahat vermek iizere ademi miidahale ko

mitesi katibi umumisi Henning'in Bur -
gos'a gitmesine Alman hiikumetinin mu· 
vafakat ettigini bildirmi§tir. 

Frankistler Almeriya'yr bombardt
man ettiler 

Valansiya 15 ( a.a.) - Bu sa bah sa
at he§le Frankistlerin tayyareleri Alme· 

riya'y1 bombardtman etmi§ler ve be§ ki§i
nin olmesine ve iki ki§inin de yaralanma

sma sebebiyet vermi§lerdir. 

Milletler Cemiyeti asam-

Biikre§ 15 (a.a.) - Kabine bu ak -
§amki toplanhsmda verdigi kararla, mil -
li mudafaa namhgml, milli miidafaaya 
elzem olan maddeleri ihtiva eden depola
n, bu maddeleri stok eden veya imal eden 
sanayi miiesseselerini 15 eylul tarihinden 
itibaren askeri kontrol altma koymaga ve 
ordunun ihtiyaclanm derhal ve tamamen 

temin etmek Uzere istihsalatJ art1rmak i~in 
mamul veya kayrimamul iptidai madde -
lerin bir envanterini yapmaga mezun kil-

ml§tlr. 

Mare~ I 
tehlikeyi 

Goring 
atlath 

Berlin 15 (Hususi) - Mare§al Go • 
ring'in s1hhati hakkmda bugun ne§redi
len raporda, mare~ahn kam zehirlenmi§ 
oldugu, fakat tehlikenin g~tigi ve ma
re§ahn iyile§mekte oldugu kaydedil -

mektedir. 

blesinin bugiinkii i~timat Ren iizerindeki baraja dair 
Cenevre 15 (a.a.) - Milletler Ce ~ Alman • Franstz anla§masl 

miyeti Asamblesi, yarm aleni celsesini Paris 15 (a.a.) - Hariciye Nezar t 
akd d k 'd 16 teblig ediyor: e ece , sanksiyonlara a1 nc1 

Son zamanlarda Ren nehrine kon • 
maddeye muanz olan devletlerin beyana- mu§ alan baraja muteallik baz1 hudud 
hnt dinliyecektir. meselelerini halletmek Uzere son gun • 

Bulgar hiikiimdarlart Pariste ler zarfmda Pariste Frans1z ve Alman 

Hemen hemen yuzde doksam tuzlana
rak dl§ pazarlara sevkolunan mahsuli.i
muz uzerind~ Ziraat Vekalet:nin gos · 
terdigi alaka ile esirgemedigi maddi 
vard1ma mute§ekkiriz. 
Liyejden u~urulan halon Bul

garistanda bir nehre dii§lii 
Sofya (Hususi) - Beynelmilel Gor

don - Benet kupas1 ic;in her ytl halon 
miisabakalan yaptltyor. Serbest balon
Iar tarafmdan yap1lan musabaka bu y1l 
Belc;ikanm Liycj sehrindP tertib e~ilmi§ 
ve bu musabakaya Fransa, Isvec;, 
Belcika ve Lehistan balanculan i§
tirak etmi§tir. Askeri ve sivil ba
lonlar gec;en pazar giinu havalan· 
dmlan ve kara ile hic;bir rab1tas1 ol -
madan havanm cereyanma tabi alarak 
muhtelif istikametlere dogru suratle 
val alan balanlardan birisi Bulgaristan

. da Vidina nehri uzerine du§mii§tur. 
l li olan balonun rakiblerinden yuz -

Yanus'la muhendis Yanik hafif ya
rah olarak Sofyaya getirilmi§tir. 

38 saat mutemadiyen 6000 metre yuk
seklikte u~an bu balonun Gordon - Be· 
net kupasm1 kazand1g1 tahmin olunu • 
yor. 

Leh ordusunun manevralari 

BELEDiYELER 8ANKA81 
Bugiin ,ehirlerin bankasi olan miiessese 
oniimiizdeki ydlarda faaliyetini te,mil ederek 
mahalli idareler bankast haline gelebilecektir 

Gec;en hafta Ankarada umumi heyeti
ni tophyan Belediyeler Bankasmm c;a -
h~ma raporu bu yllki umumi ve milli ha
yatlmlzm mUhim hadiselerinden birini 
gostermek itibarile okurlanmlZln bilmesi
ne c;ak degir. Okurlanm1zdan baz1lan 
belki boyle hususi ve mesleki gibi gorii
nen bir bankanm faaliyetini bilmek, ba· 
ztlan da bu varhgm kendilerine kadar 
uzanan sahasm1 lay1kile takdir etmek fu
satml bulamam1~lardu. 

Fa kat, hakikati halde Belediyeler 
Bankas1, ic;inde ya~adiglmlz bi.itiin ~ehir
lerle c;:ak yakmdan alakadar, ve bugi.in 
bi.itiin ~ehirlilerin yann da biiti.in koyle
rin yani her Ti.irk vatanda~m bankasi -
du. 

Bu bak1mdan biz herhangi bir banka 
ile dagrudan dogruya alakadar olm1yan 
bir vatanda~ tasavvur edebildigimiz hal
de Belediyeler Bankasile vatandasm mii
nasebet ve alakasm1 ayni surette gorme
mekteyiz. Bir kere, Belediyeler BankasJ 
her ~hirliyi yakmdan alakadar eden su, 
elektrik, ve diger hertiirlii imar i~!erinin 
bankas1 oldugu gibi bir taraftan da bele
diye tahsilatmm yiizdelerile te~ekkiil 
eden kapitali itibarile her ~hirli vatan -
dasm verdigi belediye resimlerindeki his
sesinden dolayt da kendi bankasidiT. 

$imdi, bu yakm alaka ve miinasebet· 
!ere Cumhuriyet idaresinin harab ve yt
ktk bir halde tevari.is ettigi §ehirlerimizin 
eski halini gozoni.ine getirerek ilave eder· 
sek o vakit Belediyeler Bankasmm dort 
bes senelik te~kkiil ve ~h~ma devresin
de birc;ok §ehirlerimizde viicude getirdigi 
imar eserlerinin ehemmiyetini daha 1y1 
anlamu~ oluruz. 

Hergiin daha iyi olmasmi istedigimiz, 
hatta bagtrdigtmlz belediye i~lerinde da
ha c;:ok yap1lacak ~eyler oldugunu, bazt 
sahalarmda Avrupa ve Balkanlar sevi
yesine varmakhg1m1z laztm geldi&ini gor
mekle beraber c;ok ktsa bir zaman ic;inde 
belediyecilikte yap1lmt~ olanlann insan 
kudretini bazan gec;tigini de goruyoruz. 

Coriit1erimizde miitalealarJmJZJ daima 
umumi olarak serdedersek hem hak~i -
nashk, hem kadir~inashk yapml$ oluruz. 
Vak' a ve hadiseleri hususi ve §ahsi ba ~ 
k1mmdan gormekteyse umumi i§lerle ug
ra~anlar ve yazanlar ic;in hata ve hiis -
randan ba~ka bir$ey olamaz. Ekseriya, 
bu hataya biiyuk bir yeis ve i.imidsizlik 
de zammolur, ve nihayet boyle yaza ya
za, boyle gore gore memleket i~lerinde 
bir imans1zhk bile husule gelir t.. Onun 
ic;:indir ki, kendimizi hie;: aldatmJ~ olma -
mak ic;in hadiseleri ancak umumi bak!m
dan tetkik etmek ve ~ahsi hislere, infial~ 
lere kaptlmamak her kalem sahibinin bir 

Yazan: ALAEDDIN CEMIL 

~eref ve vatan borcudur. 
Fikirlerimizin yanh~ anla~Jimamasl 

ic;:in gori.i~ tarzJmlzJ istitraden ktsaca gos
terdikten sonra bahis mevzuumuz olan 
memleketimizdeki belediyecilik faaliyeti 
hakkmda bir fikir edinmek ic;:in Beledi
yeler Bankasmm raporundan birkac; ra
kam zikretmek kafi gelecektir. 

Siiphesiz, herhangi bir faaliyet hakkm
da bir fikir edinmek ic;:in de o faaliyetin 
cereyan ettigi saha ~artlanm bilmek la
ztmdir. Fa kat, okurlanmtz belediyecilik 
meselelerimizde bu ~artlan hatulamakta 
hie; gi.ic;lUk c;:ekmiyeceklerdir. Ktsaca bu 
~artlan habrlatahm: 

Sehir namma hic;bir ~yi olm1yan y1k1k 
ve harab bir yerde her parc;asile bir ~e
hir yaratmak I. 

Bu ~artlar gozoniinde tutularak oku
yacagtmtz rakamlann azameti derhal 
kendini gosterir. 

Be§ sene evvel birikmi~ on parasJ ol
mtyan §ehirlerimizin bugiin kasasmda 
(7) mil yon Tiirk liras1 olan, ve (3) mil
yona yakm alacag1 bulunan bir bankasJ 
var. 

Bu bankaya her sene muntazam ( 1 ) 
milyon lira gelir gelmektedir. Aynca son 
senede (300,000) lira da kar yapm1~~ 
ttr. Kapital. onlimiizdeki be~ sene ic;:inde 
( 15) milyona, on sene ic;inde belki (30) 
milyona varacakhr. 

Umumi hayatta be$ on sene nedirL 
Sah1s hayatmm birkac;: giini.i gibi bir~ey 1.. 

Be$ sene evvel Cumhuriyet idaresinin 
kurdugu bu banka be~ sene ic;:inde ( 184) 
~hrimize (3,706,807) lira ikraz etmi~
tir. Bunun: 
1,644,790 
1,105,880 

956,137 

su l<;ln 
elektrik ic;:in 
plan, harita ve muhtelif 
imar i§leri ic;:indir . 

On bin ni.ifusu gec;:en (80) ~ehrimiz~ 
den sthhi ve fenni su tesisatlna malik ol
mtyan (58) ~ehrin ihtiyacJ ic;in (7) mil
yon, harita ve imar plam olm1yan 
( 48) ~hrimizden harita ihtiyaci icin 
(260,000). imar planlan ic;in ( 400,000) 
lira verilecektir. Be~ sene]ik programa 
girerek ( 1942) de bitecek su tesisatm -
dan bugiine kadar (26) §ehrin i~ine ba§• 
lanmt~hr. 

F aaliyet ve membalan hu kadar sur· 
atle inki~af eden bu biiyiik milli banka
mtz onumi.izdeki yillarda daha ki.ic;i.ik 
~ehirlere ve koylere de faaliyetini te~mil 
ederek «mahalli idareler>> bankast ha -
Iinde Tiirkiyenin en bi.iyi.ik ve saglam 
bankalarmdan biri olacakttr. 

0 vakit. gene sozli rakamlara buaka-

ALAEDDIN CEMIL 

Siirekli yagmurlarin tahribab 
(Ba$taratt 1 tnct sahf!edel 

Beyazrddaki vak' a 

Bundan ba§ka alb ay evvel vaziyeti 
tehlikeli goriilerek kap1s1 miihiirlenen 
Beyaz1dda Ordu caddesinde 148 numa
rah evin c;ahst da, dUn ~okmu§tur. Evde 
kimse bulunmadtgl i~in insanca zayiat 
olmaml§br. 

Bostanba§l caddesinde <;ukurcuma so
kagmda 8 numarah hamamm arkasmda 
doktor Galibin 128 numarah evinin bod
rumunu sular basmt~hr. 

Bcbekte Cevdetpa§a caddesinde Nar
yan aparbmamnm kay1khanesinde atu· 
ran bahkc:;1 Ahmed Halid, ka)Tlkhane o
nunde §iddetli yagmurdan kurtulmak 
ic;in bir sandala ge<;erken yuvarlanml§, 
belinden ag1r surette yaralanmi§br. 

Ta~an dereler 

Kas1mpa§a deresi, her yagmurda ol
dugu gibi, dun de ta§IDl§br. Derenin her 
iki taraf1 sular altmda kalml§hr. 

Ortakoydeki Dere sokagile Bebek ka
rakolu ve civan da sel baskmma ugra
ffil§ , bir anda c;amur ve molozlarla do· 
Ian cadde ac1hp temizleninciye kadar 
tramvay seferleri bir muddet yaptla . 

Kara'J.enizde 

Karadenizde evvelki gun ba§hyan ve 
a gece butiin siddetile devam eden ftrb
na, dun ogleden sonra biraz sakinlemi§· 
tir. F1rtma dolay1sile Karadenize ~Ika
mtyan vapurlar diin havanm sakinle§
mesi iizcrine Bogazdan <;1kmaga ba§la -
m1~lardtr. Maamafih Buyukdere oniin
de henuz havamn iyice sakinle~mesini 
bekliyen merakib vardtr. 

Ege denizinde ba§gosteren ftrtmanm 
pek §iddetli olmad1g1 gelen haberlerden 
anla§Jlml§br. 

Kuzguncuk iskeleai oniind e ... 

nevra yaparak yana§abilmi§tir. Adac1 • 
gm bugun kaldmlmas1 muhtemeldir. 

Anadoluhisan iskelesini de sular ka
radan a)Tlrml§tlr. Halk, vapurlara, strt
ta binmek, ayni ~ekilde iskeleye de s1rt· 
ta inmek mecburiyetinde kalml§hr. 

Hava raporu 

Ye~ilkoy meteoroloji istasyonundan 
alman malfunata gore, diin hava, yur· 
dun her tarafmda gok bulutlu ve yer 
yer yagi§h goriilmu§tur. Ruzgarlar, u-
mumiyetle §imal istikametinden orta 
kuvvette esmi$tir. 

$ehrimizde de hava yagt§h gec;mi§tir. 
Yirmi dort saat zarfmda yagi§m metre 
murabbama b1rakhg1 su miktan 4 kilo
gram olarak Olr;iilmii$tiir. Ruzgar, §i • 
malden saniyede 3 - 5 metre siiratle es
mi§tir. Saat 14 te hava tazyiki 754.8 mi
limetre, suhunet azami 31, asgari 21,2 
olarak kaydedilmi§tir. 

lzmitte 

1zmit 15 (Telefonla) - Dun, gece -
yansmdan sonra birdenbire §iddetlenen 
yagmur, izmit ve civarmda oldukc;a mu· 
him hasarata sebeb olmu§tur. 

Deliahmed, Tac;larba§l mahalleleri 
seller altmda kalmt§. evleri, diikkanlan 
su basmi§hr. Bu arada bir de ev y1kll . 
mi§ttr. insanca zayiat yoktur. Yeni ''a
ptlmakta olan rthtlmm bir k1sm1 c;Bk
mii~tur. 

Kagtd fabrikasile civan, sularn istila· 
sna ugram§, fabrikann ta§ degirmen 
dairesine dolan sular guc;lukle tahliye 
edilmi§tir. Baglardaki hasar muhimdir. 
Ova, sular altmdadtr. Adapazarla Hen. 
dek ovas1 da sularm istilasma maruz 
kalml§tlr. Hararet derecesi, 14 santigra
da dU§IDU§tiir. 

tzmit demiryolunda sellerle sokiilen 
baz1 ktstmlar goriilmu§tur. Bozulan yer
ler tamir olunmu§tur. istanbul - Anka
ra telefon ~ebekesinde vukua gelen a
rlza, vaktinde ahnan tedbirlerle berta-
ra£ edilmi tir. _________ _ 
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•• Diinyantn en guze. 
ktZI Parise geliyo1 

Resim ~ektirmekten arb 
~Ina getirerek gina ders 
almaga ba~byacakmi' 

Frarunz gazete -
leri, dunyamn en 
gi.izel klZ!nm Pa -
rise gelmek uzere 
yola <;1ktlgm1 ha -
ber veriyorlar. $im 
di Londrada bulu -
nan bu giizel, A· , 
merikanm fotogra
ft en c;ok alman 
mankenidir. tsmi 
Vera Hall'dir. Si -
gara ve otomobil Vera HalL 
fabrikalan, Vera Hall'in, saktz c;igni 
yen, sigara ic;en, yahut otomobil kull 
nan bir resmini, buyuk 
birine reklam olarak koydurunca, sa 
b§larmm derhal arttlgm1 gormu§ler 
o gi.inMn itibaren reklam resmi 
miinhas1ran bu gene klZln fotogr afm 
dan istifade etmege ba§lam1§lard1r. 

Fotogra£1 en fazla c;ekilen duny 
en giizel klZI, bu sayede bizim 
ffilZla senede dokuz bin lira nC:UoO.UU!<l,~ 
tadrr. Fakat, Parise dogru yola 
~u gi.inlerde, arttk her dakika obj 
kar~1smda durmaktan, giizel esvab 
giymekten ve keyfi olmad1gJ. zaman 
le giilmek mecburiyetinde 
b1ktlgJ.m s6vlemistir. 

(Ba$makalecten 
kavga sebebi olmak iizere ..... , , va•u 

kahr ve ihtimal ki ona miistakbele aid 
ni kavga sebebleri kahhr. 

Goriiliiyor ki mesele Si.idet i§i ~e 
vesi i~inde kald1k~a bundan dolayi 
abestir. Ona mutlaka sulhan bir hal 
si bulunmak laz1mdu, ki bu mesele 
smda lngiltereyi tahrik eden zihniyetin 
bundan ibaret oldugu anla§tlmaktadu. 

Bu meselenin lngiltereyi i§gal 
tara£1 yok mudur? Bu meselenin fngil 
reyi i§gal eden taraft, onun Siidet 
vesini g~en ihtimalleridir. Hakh 
haks1z Almanyaya bir Avrupa hegem 
yas1 arzulan isnad olunmaktadu. 
yanm §U veya bu istikamete att1g1 her 
mm ilerisine aid bir tak1m emeller farz 
ke§folunuyor. Avrupa uzerinden 
dunya hakimiyetini payla§mak · 
da ·bulunacak olan bu emellerde 
bir hakikat varsa o zaman mesele fngil 
re i~in de ba§ka tiirlii bir ehemmiy 
dikkate almacak bamba§ka ve 
bir mahiyette goriilecektir. lngiltere 
taraftan sulhun bozulmamast i~in 
ken diger yandan da Berlin - Roma 
veri ve Berlin • Roma - Tokyo 
gibi kombinezonlan da gozoniinde 
rak o cihan hakimiyetini yeniden payla 
mak emellerinin ne derecelere kadar · 
oldugunu da kollamaktan bir an bile 
rig olmamaktadir. Filvaki hakiki bir 
ya harbi bu tlirlii ihtiraslarm 
smdan ~1kacakttr. Ve o zaman 
yalmz lngiltereyi alakadar etmekle 
mtyarak kii~iik biiyiik diger birc;ok 
letleri de ayaklanduacaktlr. 
layn Berhtesgaden' de Hitler'le 
nu§maga giderken hastahgm tam 
hisini koymaga ~ah§an hir hekim 
bidir. Harh mi, sulh mu sualinin 
vab1 bu te§hisin §ekil ve mahiyetine 
verilebilir. 

Pek galib bir ihtimalle <;emberl 
Siidet meselesi hallolunurken Cek 
devletinin §imdiki tamamiyeti degilse 
herhalde mevcudiyeti, istikbali ve · 
!ali masun kalmah esasma biiyiik 
vererek sulh hesabma hastahgm 
ti derecesini tayin etmek istiyecektir. 
te§histe tam bir isabet olm1yabilir. 
Almanyanm zahiren alacagt ta"'"''"'"'""' 
beraber hegemonyayl elde etmek 
da yiiriimekten geri durmamak 
yok degildir. lngiltere bu kadanna 
miyet vermiyerek §imdiki halde 
bozulmamasmi kar sayar. fngiltereye 
re harb nekadar gecikirse o kadar iyi 
<;i.inki.i sonra o ya 'hi~ vuku bulmaz, 
oyle §artlar i~inde VUkU bulur ki U<:;l,•ll ~c:>Lll 
den korkulmaz. 

Filhakika hatta zahirt makulatla 
hun idamesi birinci ehemmiyet nPY'PrF•~• 

haizdir. Eger varsa mi.ifrit emellerin 
nn kuvvetlerini kaybetmeleri olagan 
lerdendir. Nihayet nekadar biiylik 
kuvvetli olursa olsun her millet ate§ al 
cirmi kadar yer yakar. Bir kere yeni 
umumi harb ate§i parlamiyagorsun, 
en kuvvetli milletlerin ne mi.ithis fel 
lere kar§l koymak zaruretinde kalacak 
n o zaman goriiliir. 

Harbin o mlithi§ felaketlerine 
sulhun bi.iyiik nimetini fngiltere biliyor 
Almanya bilmiyor ve yahud ana eh 
miyet vermiyor degildir. Onun i~in 
vaziyeti uzak yakm bi.iti.in hakikat ve i 
timallerinde tP-tkik ederek ba§hk ittih 
ettigimiz suale: 

- Harb degil, sulh! 
Cevabtm venyoruz. 

YUNUS NADI 
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ter.ciimesine dair 
Vitrinlerdeki mankenler, birer birer 

mayolanm c;1kanp sonbaharhk ince yiinlu 
kostiimlerini giymege ba§ladtlar. Diik -
kanctlar, kuma~lann giine§ l~tgi altmda 
sclmasmdan arhk korkmadtklarmdan 
kumtzt - beyaz yollu tentelerini indir -
mege liizum gormiiyorlar. Ve arhk gokte 
yer yer biriken bulutlar biisbiitiin esmerle
§erek ilk yagmurlar ba§ladt. 

Sonbaharda ilk yagan yagmurlar, so
kaklarda bir~ok hafif elbise ile veya ~ap
kastz gezen gafil yakahyabildikleri ic;in 
bol bol eglenebilirler. hte her sene sokak
ta boyle gafil vaziyette sonbahar yagmur
lanna yakalandtgtm ilk giin, bende c;ok 
bir hatna btrakan bir hadiseyi hattrlanm. 

0 zaman lisenin son smtflannda talebe 
idim. V e bir sonbahar yagmuru beni yolda 
gene gafil avlaml§tl. Bir sac;ak altt bul -
mak ic;in ko§uyordum. Bu mada oniime, 
a§agt yukan ben ya§ta, fakat daha zaytf, 
peri§an bhkh, yahn ayak bir c;ocuk dikil
di. 0 da yagmurdan stgmacak bir yer 
araytrdu. Ben, birka~ damla daha az yag
mur yemek ic;in, hoyrat~a ona c;arphm ve 
kunduralt ayagtmla c;tplak ayagma bas • 
tim. 

\=ocukc;agtzm cam c;ok yanmt§ olacak 
ki: 

- Kor miisiin be? diye ban a bagtrdt. 
Bilmiyorum nasi! bir hisle birdenbire dur
dum. Geriye di:indiim. V e biitiin kuvve
timle zaytf c;ocugun suratma bir yumruk 
ekledim. 

Smtftmizm en iyi voleybol oyuncusu 
oldugum ic;in kollanm ~ok kuvvetli idi. 
Buna ragmen kar~tmdaki ~ocugun bir 
yumrukta agztm burnunu kan i~inde bt
rakacagtmt ve sut iistii bir su birikintisine 

··arlanacagmt zannetmiyordum. 
\=ocuk aghya aghya kalktt. Ve o hus-

a iizerime attldt. Y aphgtm hareketten ~ok 
olmu§tum. Fa kat i~ i§ten gec;mi~ti. 

~vu'c.u~,a. · yeniden vurmuyor, sadece savur
darbelerden kendimi korumakla ik-

ediyordum. V e buna kolayhkla mu
oluyordum. 

Etraftmtz derhal kalabahkla c;evrildi. 
sonra bir polis aramtza girerek bizi 

Cocugun agz1 ve burnu hala kan 
de idi. Ben de biiyi.ik bir korku ic;in
bulunuyordum. Cocuk polise hakikati 
ugu gibi anlatt1. Ben ne yapabilirdim? 

c;ocugun sozlerini teyid edersem, bu 

takdirde su<;:lu oldugumu itiraf etmi§ sa· 
ytlacak ve bittabi ceza gorecektim. 

Cocukluk i§te ... Boyle yapmadtm. Ve 
<;:ocugun htrstz oldugunu ve param1 ~aldt
gmt soyledim. Herkes yagmur kaygusun· 
da oldugundan hadiseyi goren tek ~ahid 
yoktu. \=ocuk: 

- Y alan! diye bagtrdt. Hal a hH;kt
nklarla aghyordu. 

Ben, c;ocugu htrS!Zhkla itham edince 
birc;ok taraftar buluverdim. Uzun boylu 
bir adam, zavalhyt gostererek: 

- T evekkeli demindenberi tramvay 
dt:rak yerinde bekltyordu. V aziyet anla
§tltyor. Mektebh c;ocugu toy buldu gali
ba! 

Baska bir adam: 
- Ben, biiyi.ik htrstzdan korkmam, fa

kat boylelerinden sakmmm, dedi. Bun -
Ian ~imdiden gebertmciye kadar dogmeli, 
hapse koymah ki aktllan ba§lanna gelsin, 
adam olsunlar I 

Polis halkt susturdu. Sonra bana don
dii: 

- Kac; par an vardt cebinde? 
Cebimde be§ par am yoktu. F akat bir 

defa ba§ladtgtm yalana devam etmege 
mecburdum. Esasen halktan da c;ok ce
saret almt§tlm. Atttm: 

- Dort giimii§ liramla bir yirmi be§lik 
ve bir on kuru§Um vardt, 

Polis, ha§in bir tavula, bileginden stkt 
stkt tuttugu zaytf c;ocugun iistiinii arama· 
ga ba§ladt. \=ocugun aglamast gec;mi§, 
yalmz yiizii sapsan kesilmi~ti. Bir§eyler 
soylemek istiyor, soyliyemiyordu. Niha -
yet polisin eli ~ok ge~meden c;ocugun bir 
cebinde durdu. K;ulagtma para sesleri gel
di. Polis elini c;:kardt. Avcunu ac;tt. 1c;in
de dort giimii§ lira ile bir yirmi be§lik ve 
bir on kuru§luk duruyordu. 

~hrakl 
Halktan biri dayanamtyarak fuzuli bir 

gayretke§likle zavalh ~ocugun suratma bii
tiin kuvvetile bir tokat vurdu. Bir digeri 
de bastonunu zaytf c;ocugun kafasma in
dirdi. Polis elindc tuttugu paralan bana 
verdi. \=ocugun: 

- Benim o paralarl Onlart ben ha
malhk yaparak bir ayda biriktirdim ... soz· 
lerine hie; kulak asmadan kendisini halkm 
elinden kurtardt. V e siiriikleyip gotiirdii. 

MURAD SERTOGLU 

Yazan: Ezio Bartalini 

italyan edebiyalt 13 iincii am bidaye
tinde ba~lar. Bir miinasebet noktast tesis 
edebilmek i~in unutm1yahm ki tiirkc;enin 
edebl ktymeti haiz en eski eseri alan 
«Kudatku bilig>> ve «Chanson de Rol
land» 11 inci am sonlarma aidddir. 

Nas1l Franstz dilinde Trubadur'lar • 
dan, Truver'lerden ve Chanson de Rol
land' dan evvel dini bir §ekilde Ser· 

ments de Strasbourg' dan, Cantilene de 
Ste Eulalie' den ve tiirkc;e i<;:in de Or
hon kitabelerinden bahsolunursa ltal· 
yada da 1 0 uncu am vesikalan ara
smda italyan lisanmm izlerine tesadUf 

olunmu§tur. Ancak «!lahi Komedi» mii· 
ellifi Dante Alighieri' den tam bir nesil 
evvel gelen San Francesco'ya ve lkinci 
Federigo'ya kadar esash olarak edebi -
yattan bahsolunamaz. 

Dante, ltalyan orta~tagmm sonunda 
goriinmesi, mucize kabilinden bir§ey olan 
mi.ithi~ bir simadtr. Onun etrafmda deha
sulm yiiksekligini izah edebilecek mua • 

SIT bir edebiyat yoktu. Biiyiik lirik Pet -
rarka ( 1304 - 13 7 4), ve ilk biiyiik ltal
yan na~iri Bokac;yo (1313- 1375) onu 
miiteaktb neslin c;ocuklandtr. 

«1lahi Komedi» bu biiyiik §airin diger 
«kiic;iik eserleri» ortasmda muazzam bir 
siitun gibi yiikselir, Zaten bu «kiic;uk 
eserler» umumiyetle, sadece «1Iahl Ko
medi» yi izah i~in miitalea olunmaktadtr. 

Dante'nin, boyle bir mezardan otekine 
seyahat fikrini ~ark dinlerinden ve ede
biyatlanndan almt§ olmas1 ihtimali hak!t 
olarak soylenmi§tir. Filhakika «llaht 

Komedi» nin geni§ manast ile Muham -
medin miract arasmda, inkar olun -
maz, bir benzeyi§ vardtr. Ancak muhak
kak ki Dante arabca bilmiyordu ve §ark 

dinlerinden ve edebiyatlanndan edinmi§ 
oldugu malumat zamanmm ulemas1 ta
rafmdan verilen e<ok dar fikirlerden iba
retti. 1bni Rii§di.in ve lbni Sinamn felse· 
felerine San Tomaso sayesinde vaktf ol
mu~tur. Dante <<kiic;iik eserler>> inden biri 
olan Convivio' da iki defa 1bni Sinadan 
bahsetmi~tir. 

Dante'nin De Monarchio isimli latince 
eserinde izah ettigi siyasi fikri papamn 
kudretile imparatorun cismani udretinin 

yekdigerinden aynlmas1 esasma istinad 
eder. 1mparator italyada -Romen an'a· 
nesini takiben- adaletin, hiirriyetin ve 
sulhun yegane garantisi olan her iki 

kudreti nefsinde ~emeden bir devlet tesis 
edecektir. Bu baktmdan Dante'nin siya
si dii§iincesi bu asnn emperyalist ve uni· 
versalist doktrinlerine yakmla§hnlabilir. 

Fa kat Dante'nin felsefesi bu zamamn 
kariini alakadar etmez. Onda ebedl olan 
san'attdtr. 

Macerah ve hiiziin dolu bir hayat bu 
buyiik zekaya oyle sonsuz tecriibeler ka
zandtrmt~tl ki, bunlar dehamn kanadile 
~iirin en ulvi ifadelerine yiikselmi§tir. 

**• 
Bugiin <<ilaht Komedi» yi yalmz ta-

"ii ~~~.,. ~~ m~~$cmn 'ffnonmD®!i"nli'il~celi'il: 

<< Marco Polo'nun maceralar1 » 
Filimlerde hakikatin esiri olmak bir taassubdur 

ama, hakikatleri goz gore gore 
ugrunda feda etmek te dogru 

sinemactbk 
mudur? 

Gary Cooper •Marco Polo'nun macerala.rl» filminde 

P aristen yazthyor: 

Son giinlerde orijinal kopyas1 «Bi • 
arritz» sinemasmda ve franstzcaya daub· 
le edilmi~ kopya$1 «Olympia» sinemasm
da gosterilmekte olan «Marco Polo'nun 
maceralan» filmi eger sade muhte~m 
sahneleri, figiiranlann kalabahgt ve a"Ik 
havada c;ekilmi~ bir<;:ok harici sahneleri
nin zenginligi itibarile nazan dikkate a• 
lmacak olursa c;ok muvaffak olmu~ bir 
kordela s.ayt!abilir. Karanhk salonda bu 
eseri gormege gidenlerin, eseri sade bu 
cepheden seyretmeleri laz1m gelir. Cunkii 
filmi viicude getirenler «Biz tarihl bir 
vesika yaratmak iddiasmda bulunmuyo
ruz. Beyaz perdeye hayallerini aksettir
digimiz §ahsiyetler hakikaten hayalidir.» 
diyorlar. Ala.. 

Y almz gerek senaryocunun, gerekse 
filim amilile rejisorlin iddiah olan noktai 
nazarlan §Udur: Vaktile Rudolf Valen· 
tino, Douglas Fairbanks tarafmdan da 
temsil edilmi~ olan bu harikulade masali 
yeniden ve son derece muhte~em olarak 
nazanmtzda canlandumak I.: 

Y almz §UnU soy}iyelim ki sahneye 
vazt meselesi cidden muhte~em olmakla 
beraber ktsmen hataltdtr. Dekorlar ga • 
yet zengin olmakla beraber yan yanva 
asyat, Yarl yanya amerikanvaridir. Fa • 
kat filmin her tarafmdan zenginlik ve 
sarfolunan para ta~maktadtr. 

Bununla beraber, birctok Franstz mii
nekkidlerinin de yazd1klan ve«bile Mar· 
co Polo'yu gayet ~akac1 ve yaptlgt i~leri 
gayriciddi gostermeV.e sebeb nedir? nu
yiik Ka~if, Cindeki Tiirk hakam Kubi
lay Hanm huzurunda kendisini takdim 
ettigi vakit: · 

oldugunu gostermek bahanesile kucakh
yor .. Hict Onii<;iincii amda geni~ bir ~ark 
diinyasma hakim olan Tiirk hakamnm 
huzurunda boyle bir kiistahhk yap!labi
lir mi? Biitiin tarihc;iler buyiik ka~ifin be· 
kar ya§adtgmda ve bekar oldiigi.inde 
miittefik olduklan hal de: ona hakamn kt
zt sevdiriliyor .. Marco Polo'nun Cenova 
hapisanesinde bizzat yazdtgt <<Milione» 
namm1 ta§tyan hattratmda da kendisinin 
Cinde bir a§k macerast g~irdigine clair 
degil ya, boyle bir ihtimalin vukuuna 
dair bile tek kelime yoktur. Sonra Cinde
ki Tiirk muharibleri dorder dorder saf 
te~kil ederek yiiriitiiliiyor .. Vak1a, biz de 
biliyoruz ki, filimlerde tamamile hakika· 
tin esiri olmak manas1z bir taassubdur. 
Lakin fantezinin bu kadan da fazla!.. 
T arihi ve hakikati bile bile ve goz gore 
gore sinemaya kurban etmege hakk1m1z 
var mt? 

Marco Polo'yu gormek, mf filimdeki 
zenginlik ve ihti§amt, Gary Cooper'in 
kudret ve meharetini seyretmek ve cidden 
giizel alan Norve~li artist Sigrid Cusie 
ile tanx$mak kin tavsiye olunabilir. Y ok· 
sa orada Marco Polo'dan ve Cindeki 
Tiirklerin hayatmdan kii~iiciik bir nebze 
bile yoktur. 

Marco Polo hakktnda bir filim yap • 
mak.. Cidden giizel bir fikir.. Bu fikir 
tatbik sahasma konmu~ sayllamaz .. Ay
ni ismi ta§tyan ve berikine nisbetle tarihi 
hakikatlere biraz daha muvahk olan ye
ni bir filim yaptlabilir. Hem de gene ba§• 
rol Gary Cooper'e oynahlmak §artile I. 

~e:a21:a11 fuarmda Tiirk paviyonunun a~;dt§mda sefir Haydar nutuk soylerken 

rihl ve felseft degil ayni zamanda lisa
niyata miiteallik bir izahstz da okumak 
kabil degildir. 

Bu en yi.iksek 1talyan §iirini tiirk<;eye 
terctime etmek gibi zor bir i§i uhdesine 
alan Hamdi Varoglu ve onun tabii ki
tabct Hilmi yalmz italyanca bilmiyen 
Tiirklere degil, fakat bilhassa bugiinkii 
italyancayi bilip de Dante' deki guzelligi 
anlamtyanlara biiyiik bir hizmet yapml§ 
bulunuyor lar. 

- Bendeniz Marco Polo .. Venedik
teki Polo firmast ~iirekasmdan 1., 

Ciimlesini sarfediyor.. Gene hakanm 
huzurunda klZlnt, ona busenin ne demek 

* Joan Crawford, beyaz perdede 
ilk muvaffakiyet kazand1g1 zaman bir si
nema merakhsmdan gelen ilk tebrik mek
tubunu ezber bilmektedir. On senedenbe
ri aldtgi mektublrm yekunu 900 bine ba
lig oldugu halde hala o mektub kelime 
kelime hatmndadtr. 

Belgrad (Hususl muhabirimizden)-
elgrad beynelmilel fuanndaki Turk 
viyonunu gezdim.. F uar, Belgradm 

ktsmmdan ge~en Sava nehrinin he
kenannda ve biiyiik koprtiniin ya -

~"''"'"~P meydandadtr. 
Kaptda gazeteci hiiviyetimi gosterdi

zaman derhal yol verdiler. Cunkii fu
biletle girilmektedir. Muntazam ve 

eni§ kum do§enmi§ yollarm iki tarafmda 
resmen i§tirak eden 1 0 .milletin 

ve §lk paviyonlan bulunmak-
Biitiin yollar bu on milletin bay· 
e donanmt§ttr. Sergiye Tiirkiye, 
, italya, Almanya, Macaristan, 

Holanda, Bulgaristan, Yugos • 
ve Cekoslovakya i§tirak etmekte • 

F uarm kaptsmdan girdikten sonra bi
ileride ve soldaki yolda Turk pavi -

nazan dikkate ~arpmaktadu. 
Paviyondan i<;:eri girdigim zaman 

urk mahsulii ve Tiirk emegile kar§tla§-

Paviyonun biiyiik kaptsmdan girildigi 
ilk goz alan §ey, §eref mevkiinde

Biiyi.ik Onderin biistiidiir. Bu bust, 
gezen her ziyaret~ide biiyiik 

hiirmet ve takdir uyandumaktadu. 
iirklerin Biiyiik KurtanciSim gormemi§ 

dost Yugoslqv halkt, bu biistiin 0-
dakikalarca durmaktadtr. 

Paviyon, c;epc;evre bir koridorla or· 
a kalan bir adactktan ibarettir ve in-
bir zevkle hcmrlanmi§ olan dekor insa· 
ilk gorii§te s1cak bir tesir yapmakta
Duvarlar tamamen ktrmtZl bezle or

lmii~ ve ufak ufak §Ik vitrinlere taksim 

1,u,uu·~~tur. Bu ufak vitrinlerde suasile 
partsuue1·1·1 m·z ve ba~ltca ihracat maddele-

yer almi§hr. Butiin bu maddeletin 

te~hirindeki intizam ve dekorasyonun sa
deligi biitiin ziyaretc;ilerin samimi suret
te takdirini toplamaktadtr. 

Paviyonda ba§lt~a ihracat maddeleri
mize ve bu arada pamuk, fmdtk, iiziim, 
incir, §eker, kuru yemi~. hububat, zeytin, 

zeytinyag1 ve komure btiyiik bir yer ay
nlmi§tlr. Sanayiimizin inki§afmt goster
mek iizere de yiinlii, pamuklu ve ipekli 

kuma§lanmtzla, kau<;uk, cam, kag1d, e
maye, deri, alaminyiim ve nihayet tiitiin 
ve sigaralanmtz muntazam bir dekorla 
ziyaretc;ilere arzediimektedir. 

Paviyonumuzun en miihim kmmlann

dan biri de Tiirkiyc:de Cumhuriyet reji

mindenberi ikttsadl, smat, kiiltiirel ve di
ger bilumum sahalarda yaptlan terakki
leri mukaveseh bir surette gosteren, tab

la, -:-·a ve grafiklerle, memleketimizin 

emsalsiz manzaralknm ve turistik giizel
liklerini gosteren biiyiik ktt' adaki fotog -

raflann bulundugu kiSimdtr. Ziyaretc;iler 
bu grafiklerin ve fotograflarm oniinde 

biiyiik bir hayranhk hissetmektedirler ... 
Y abanct bir memleketteki bu kiic;iik, fa- · 
kat muntazam ve muvaffak olmu§ pavi
yonumuzdan c;tkarken biiyiik bir sevin~ 
ve gurur ta§tyordum. 

Romanya yeni bir harb 
limam m1 yaphriyor? 

Dore'nin ve diger ressamlarm eserleri
le zenginlenmi§ olan «ilahi Komedi» nin 
sahife sonlanna ilave edilen notlar karie, 
eseri a§agt yukan ashna yakm bir ~ekil
de izaha yardtm ediyor. Bize kahrsa bu 
notlar daha pek c;ok fazla olmahydt. Ay· 
ni eserin italyanca tabtlannda umumiyet
le her sahifenin yansmdan fazlast bu 
notlara tahsis olunmaktadu. 

Hamdi Varoglunun, en biiyiik ltalyan 
§airini Tiirk miinevverlerine, kendi dille
rinde tamtmak hususundaki bu himmeti
ni, «llahi Komedi» yi §erheden ikinci bir 
eserle tamamlamasmt temenni ederiz. 

Prof. Ezio Bartalini 

BUGDN 

iP E K 
Sinemasmda 

Yenl slnema mevalmlnln Ilk 
program• 

BUYUK 3EHiR 
Romanyanm Karadeniz sahilinde Ma- Frans1zca sOzlu buyuk film 

naiadan 17 kilometre §imalde Kasul'da aa,rollerde : 

bir harb limam viicude getirmekte ol- SPENCER TRACY 
dugu ve Henderso isminde bir !ngiliz LOUISE RAINER 
amirahmn bu limanm projelerini yap-

1938-39 • • mevsimi sahneler filimlerinden 

Joe Brown ve June Travis Columbia §irketinin • Gladiator kordelasmda 

ASR i SiN EMA 
Bugun, yaz fiatlarile kt§ mevsimine ba§hyor. 

Her programda iki bQyiik ve giizei {ilm birden 

Herkesin gOrmek istiyecegi Macera merakhlan H(tn de 

Cehennem 
Kartallari 

TOP-HAT 
FRED ASTAIR ve 

GiNGER ROGERS JACK HOLT taraf1ndan 
;r. 1 Ayma: FOKS dUnya haberlerl 

tJ5J, imanm §imdiki Kostence limamn- S tarafmdan fevkal:ide komedi Macera ve serguze"t dolu film. 
eanelar : 2,30 • 4,30 - 6,30 " 

dan on defa biiyiik olacag1 haber veri!-~· suvare 9 da 1 Te~rmievvelden iti baren her eumnrtesi ve pazar giinleri saat 11 de 

mektedir. ---llllliiiiiliii--llli-••-.. ----- HALK MATiNELERI Duhuliye 10 kuru~-----· 

( Bu ak,amki program) 
ANKARA: 
14,30 kart§tk plak ne9riyat1 ·- 14,50 plakla 

Tiirk musikisi ve balk §arkllart - 15,15 a
jans baberleri • 18,30 pUl.k ne~riyatt - 19,15 
Tiirk muslk!si ve balk ~arkllart (Hikmet 
Rtza) - 20 saat ayan ve arabca ne11riyat -
20,15 incesaz - 21 Qocuk Esirgeme kurumu 
namma. konferans: (Dr. Hamld Osman 
Olcay) - 21,15 stUdyo salon orkcstrast -
22 ajans baberleri ve bava raporu - 22,15 
yarmki program ve son. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musik!si - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla TUrk musik!si - 13,30 
mubtelif plak ne~iyatt - 14 son - 18,30 
dans musiikisi (plak) - 19 konferans: Se
lim Strn Tarcan - 19,30 dans musikisi 
(plak) - 19,55 borsa baberleri - 20 saat a
yan: Grenvic; rasadhanesinden naklen, 
Vedia Rtza ve arkada9Iar1 tarafmdan TUrk 
musik!si ve balk §arkllart - 20,40 ajans ha
berleri - 20,47 timer Rtza Do~rul tarafm -
dan arabca soylev - 21 saat ayart, orkes
tra - 21,30 saz e&erleri: Tamburl Refik 
~mseddin ve arkadB.l}lart tarahndan -
22,10 hava raporu - 22,13 Darilttaliml mu
siki heyeti: Fabri ve arkada~lan tarafm
dan - 22,50 son haberler ve ertesl giinUn 
programt - 23 saat ayan, son. 
Y abanc1 merkezlerden ( orta 

dalga) miintehab par~alar 
Operalar 

21 Biikre~: Manon <Massenet'nlnf 
gramofonla. 

21,15 Stuttgart: Fldello (Beethoven'in), 
22,05 Breslav: Falstaft <Verdl'nin). 

Operetler 
21,15 Viyana: ~n dul (Lehar'm). 
21,35 Nis: Gillette ve Narbonne (Aud • 

ran'm). 
22,05 Roma II: Stenterello (Cusc!na • 

mnl. 
Biiyiik konaerler 

21,05 Prag I: Dvorak'm eserlerl. 
21,15 Miinih: Mozart'm eserlerl (gra • 

mofonla). 
21,35 British National: Beethoven'in 

eserleri. 
22,45 Londra: Beethoven'in eserlerl. 
23,35 Vaqova: Weber, LJ.szt ve R. 

Strauss'un eserleri. 
24,05 Doyc;landzender: Beethoven'ln e· 

serleri (gramoforua>. 
Oda musikileri 

19,50 Viyana: Mozart'm eserleri. 
23,35 Doy~landzender: Haydn'in eser .. 

leri. 
Askeri bandolar 

20,05 La.ypzig: Muhtelif havalar. 
22,20 Doyc;la.nodzender: Miintehab par • 

~alar. 

$arkt konserleri 
21,15 Stuttgart: Martha Fuchs ve Tt·os• 

ten Ral! cF!deliot operasmda, 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~m §ehrim!zln muhtellf semtle· 

rlndek1 nobet~1 eczaneler ~unlardtr: 
istanbul ciheti: 
Emlnoniinde (Salih Necatl), Alemdarda 

(Esad), Kti~iikpazarda (Yorgi), Kumkapl• 
da (Asador), li)ehzadeba§mda. ('Unlversltel, 
KaragUmrti'kte <Kemal), Aksaryada (liJe -
ref), Fenerde (Hiisameddin), Samatyada 
<Erofilos), Baktrkoyde (Hll~l), ~ehremi .. 
ninde (Hamd1), EyUbde (Hikmet Atl&maz), 
eczaneleri. 
eByo~lu cihetl: 
istlkl!l caddesinde (Galatasaray), Til .. 

nelde (Matkovi~), §i§l1de Halask~rgazl 
caddeslnde (Astm), Kastmpa1Jada (M!iey • 
yed), Haltctoglunda. (Bar bud), Ortakoy, 
Arnavudkoy, Bebek eczanelerl. Taksimde 
Cumhuriyet caddesinde (Kilrk~iyan), Kal· 
yoncukullukta (Zatiropulos), Firuzagada 
(Ertugrul), Galatada Ok~umusada (Yent .. 
yoD, Fmdtkltda (Mustafa Nail), Kadtkoy• 
de SllgUdliice~mede (Osman HulilsD, Bii ... 
yUkadada (Halk), Heybeliadada (T9.nal1), 
UskUdarda (Ahmediye), Be§!kta~ta (Nail 
Halid), Beykoz, Pa§abah~e. Anadoluh!sar 
eczaneleri. 

Sad1k Zade Mustafanm 
Mevlidi 

Hahrast kalblerde y~tyan bu gene 
oliiniin senei devriyei vefatma tesaditl 
eden bu aym 18 inci pazar giinii, ogle 
namaz1m miiteakib Yenicamide Mevli· 
di ~e:rif okunup merhumun ruhu azizi· 
ne ithaf edileceginden kendisini tamyan 
ve sevenlerle biitiin arzu edenlerin bu 
merasime i§tirak buyurmalanm rica 
ederiz. Annesi ve karde§leri 

Mevlid - Merhum Selanikli Zinda11 
~eyhi Mahmed Caferin vefatmm 43 lin· 
cii giiniine musadif 17/9/938 cumartt'si 
giinii saat 14 te Kadtkoy Osmanaga ca
miinde ruhuna ithafen Mevlid okutu • 
Iacagmdan arzu edenlerin te~rifleri rica 
olunur. 

Ayini ruhani 
Bay ve Bayan Vahram Gesar, kar • 

de~leri ARAM GESAR'm vefatmm se
nei devriyesi miinasebetile 18 eylul 938 
pazar giinii saat 10 da Beyoglunda Ba
hkpazarmda tl~horan Ermeni kilise -
sinde icra edilecek ayinde akraba ve 
miiteveffayt seven dostlarm haztr bu • 
Iunmalanm rica ederler. 

C Yeni Eserler "'\ , ______ J 
Pedagoji 

Doktor Fikret Kanda tarafindan yaztlan 
Pedagojl kltabmm iklnci cildl de ne{lre • 
dilmi§tir. Fiat1 80 kuru~tur. 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Bebek) te 
Yarm gece 

(A. Hisar) da 
Pazar 

(Biiyiikdere) de 
NURBABA 
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Kemalist Tiirk milliyet~iligi 
Garb fikir sisternierinin diyaiektik te- 1 kami.iliinden de~il, ~ul~ad1k anlarda, 

kami.ili.inden dogma nazari bir ideoloji de- biitiin tahminlen dev1:en b1r h§km§la ha
gil, sosyal vakialar;n toplu tekamiili.inden yati zaruretlerden dogdu. 

iktzsadi ltareketler 

Panay1rlar 
Yurdun her tarafmda yer yer pana -

y1rlar kuruluyor. (:ok eski tarihierden iti
baren siiriip gelcn bu adetin miihim bir ik
tJsadi k1ymeti vardu. Halk ikhsadiyatm
daki bu krymet i.izerinde heniiz i§lemi§ de
giliz. Onlar dededen, babadan goriildii
gii §ekilde, olduk~ta iptidai bir vaziyette 
devam edip duruyor. Bu belki mahalli ih
tiyac ve adetlere en uygun §ekildir. Fa
kat halkm ve rejimin menfaatlerine en uy
gun §ekil oldugunu iddia edemeyiz. 

Panayulanmiz p~k iptidaidir, dedik. 

KO$& 

PENCERESiN 
Ash yok! 

H a~.f ~~kil~bimizm . onuncu ylldo
numu rnunasebehle, Selanikte 
~1kan N ea Alitia gazetesinin de 

dogma hayati (vital) bir hamle olan Osmanh Tiirk rnilliyet<;iligini uyand1 -
TUrk ink!labmm bi.!tiin temayiillerini, bu ran da Balkan felaketi olmu~tu. Bu. zil
etiidi.in ilk bahis!erinde, milliyet ve mede· letin verdigi kii~Ulme duygusunu telah et
niyet gibi iki biiyiik esasa irca etrni§tim. mek icin Tiirk tarihinin biiti.in §ereflerine 
Miliyet~ilik ~arkta oldugu kadar garbda sanim;~. istikbale umidie bakan bir tUrk
da felsefe tarihine mensub bir akide de- liik §Uurunun f1skmnasJ laZim geldi; nastl 
gil, ancak hayati presiplere irca1 mi.imkiin ki miitareke zilletleri de Kemalist milli -
olabilecek sosyal bir hamledir. Avrupa- yetc;iligi do~uran felakettir. Fakat Osman
nm te~ekkiilii vakiasmdan dogmU§ oldugu h milliyet~iligi, Ttirkocagile Tiirkyur
i~in, onu aniamaga ~ah§madan evvel bu du arasmda bir kUrsii ve yaz1 co§kunlu
te§ekkiiliin nas1l vukua geldigini gozden gun dan ibaret kald1; Ancak Atatiirk gi
ge~irmek icab etmi§li. ~imdi Tiirk milli • bir bir _;;efe icavt:!§tuktan sonrad1r ki, Tiirk 
yetc;iliginin, Avrupada millet fikrini do- milliyetc;iligi, dort yamna bakmma ve a
guran hadiselerle miinasebetini tayin ede- ra§tlrma safhasmdan yapma ve yaratma 
rek mahiyetini aydmlatmamtz daha ko- sahasma gec;ebildi Osmanh milliyet~iligi 
lay olacakhr. sadece bir i§tiyak, Kemalist Tiirk milli-

Herahngi bir panay1ra giders,eniz orasmm 
b1r ko~ede kurulmu§ olan tuluat kumpan
yasmm c;admndan ve ~e§nisi.\den pek de 
aykm gir dekor arzetmedigini gorUrsiiniiz. 
Bu baktmdan mahalli belediyelere dii§en 
vazife, biraz daha itinah hareket etmek
tir. Panayular yalmz belde halkma olan 
faydas1 itibarile degil, belediyeler biit~esi
ne temin ettigi menfatler bak1mmdan da 
miihim oldugundan belediyelerin panayir
lann kurulu§una gosterecekleri itina ho§a 
gitmi§ telakki edilemez. 

Yazazan: SALAHADDIN GtJNGoR 

onemli bir yazl ne§rettigini heniiz duy
dum ve yaz1y1 da muhterem bir meb'usu
muzun lutufkar yard1mile heniiz okudum. 
Makale, tanmmi§ muharrirlerden Silve 
Mayopulos dostumuzundur ve dost 
memleket matbuatma yakr~an samimi 
duygularla kaleme almmi§hr. Ayni za
manda alimanedir, yazmm canli bir ta
rihc;esile TUrk yaz1lan ve Arab harfleri 
hakkmda derlitoplu bilgileri ihtiva etmek
tedir. Bizim i~in -bu giizel yaz1y1 okuyup 
da- te§ekkiir etmemek imkam yoktur. 

GOkte bir <;in haritas1 ! 
Bulut kiimesinin Kore ~Ikinbsinda iistiiste iki 

~im~ek ~k1nca «,air hakb, dedim. Biitiin 
• • 

Y almz muhterem meslekta§lmlzm k1saca 
kaydederek gec;tigi bir nokta var ki bana 
ziihul eseri gibi goriindu. Bu f1kray1 i§te 
o ziihulii tesbit i~in yaztyorum. 

Garb .mi.iellifleri mil!etle~in men§eini yetc;iligi ba§tan ba§a. ~!r ~er~e~le§tirme 
gene esk1 Romamn zengm muasmda bu- iradesi ifade ed~r. Bn ozleyi§ halmde ka
luyorlar. (:iinkii eski diinyamn ve eski Ian Osmanh milliyetc;iliginin hatalan, ak
Yunani~tamn beledi devlet poiitik~s1m siyon haline gec;en .K~alis~ Tiirk wmilli
bi.itiin b1r kavme yayan Romadu. Latium, yet~tiliginde kuvveth b1r tasf1yeye ugrad1. 

italyanm vahdetini viicude ge~ir.erek bii- B illiyet~iligi ltalyan emperyaliz • 
tUn ahaiiye site hakkmt verd1g1 zaman, .1 u ~adele etmi§ bir Habe§istan veya 
hukukan ilk devlet • millet dogmu§ olu- J~1 

e m~~peryalizmile hala miicadele e-
d G . R . I w d h apon 

yor u. erc;1 oma tmparator ugu, a a d <;"n milliyet~iligile bir tutarak, Ke-
ziyade, hakim bir kavmin etrafmda top- el' ~i bu sadece yan miistemleke ol • 
la~an kavmlerden ve miistemlekel.erden ::~:an bir kurtulu~ hareketi gibi goster
~urekkeb1, ~n dobkuzunc~_as?~ Bntanya mek istiyen sosyalist gorii§, yalmz ikhsa
lmparator uguna enz~r IT ... e e.r~s!on - dl biinyeye ehemmiyet vererek Tiirkleri 
du; fa kat devl~wt• - m~.llet tel~kk~smm de 0 milletlerden ayrran biiyiik tarih ve kiil
Romadan ?el.d;g.me §Uphe e~Ilmiy.or.. tiir farkma tamamile yabanct kalmi§hr. 

Panayrrlarm harici manz.arasim Islah
tan ~ok daha miihim olan dahili durumu
nu 1slah i§i ise birincisi kadar basit olma
makla as1l iizerinde duruimast laz1m ge
len cihettir. Bu, ayn1 zamanda bizde mal
km ikttsadi terbiyesinin yi.ikselmesi, halk 
ticaretinin diizeui ve bilhassa panayulann 
ba§hca rnU~terisi olan koyliiniin menfaat
leri i~in ~ok faydah oiacakttr. 

alem es1r1 
Birka~t giin var ki, havada -siyaset ha

vasmda oldugu gibi 1- tehdidkar bulutlar 
dola§lllaga ba~l..tdt. Y agrnur, durmadan 
yag1yor. Hem de nas1l: T estilerden bo§a
mr gibi!.. 

Deniz seyriisefer kaidelerine riayet et
mesini bilmiyenler ic;in sokaklarda doia§ -
mak, bu ara dehe§tli giic;le§ti. Cografi va
ziyeti degi§en §ehrin ko§e bucagmda, ta
ra£ taraf oyle goller peyda oldu ki, erbab 
avc1lar, nerdeyse, i~inde ordek avma ~~
kacaklar! .. 

kuvvettir ! » 
damda yagmurun §aktrtiSlni dinler ve 
camlarda toplanan bugularm arkasmdan, 
sislere gomiiiii Mannarayt seyrederken; 
«Nedim» in yalvaran sesini duyar gibi 
oldum: 

«Kurbantn olam gegti Bogaz seyri zamam, 
Serd oldu hava, ~7lcma koyundan kuzuca

Otm ... » 

M. Silve Mayopulos makalesinin bir 
yerinde §oyle diyor: « 1770 senesinde 
Murad III Latin harflerini kabul etmek 
istemi§Se de hocalar Slnifl mani oJmU§ • 
tu.» 

Bir kere saym muharrire hatnlatmak 
gerektir ki Uc;iincii Murad 15 7 4 te 
tahta c;Ikmi§hr. ~u hal de ( 1770) 
yilmda vukua geldigi rivayet 0 • 

lunan harf degi§tirme te§ebbiisiiniin ona 
isnad olunmas1 dogru olamaz. ( 1770) te 

Osmanh tahhm Birinci Abdiilhamid i§
gal ediyordu. Fa kat onun da boyle bir 
di.i§Unce ta§Id1g1 hakkmda ne tiirk~e eser
lerde, ne de ha§ka dillerde yazilmi§ tarih 
kitablannda kii~tiik bir kay1d yoktur. F~ans1z 1hh~.alme ~adar millet f1kn. t~~ Birka~ sene evvel bizde s1k s1k ortaya ah

tna~I!e t:§e~kul etmi§ say1lamaz ve milh lan, fakat bugiin arllk tekrar edilmez olan 
yet~tihk f1kn de ancak ... on dokuzu~cu as- bu sosyalist gorii§iin krymeti iistiinde ne 
rm sonund~ mo?~rn ma~as1~1 almaga ba§: dU§Undiigiimiizii bildirmeden once §Una 
lamt~hr .. F~.cht: mn ta~ml_en~de ve cer o- i§aret edelim ki <;inle Tiirkiye arasmda 
tnamzmm otek1 nazanyeciiermd~. nas! iktisadi faktorlerin ehemmiyetini kat kat 
nalizmin bir~ok esaslanna tesaduf edil - a§an koskoca bir ki.iltiir ve medeniyet far
mekle beraber, bu dii§iince, ~o~§ulannm kr vardir. Bu fark. iki rnemleketin ikhsa
tehdidine kar§I bir miidafaa ~nsi!~kmdan di biinyelerini de Uzak ve Y akm §arka 
dogarak, ilkonce Fransad~ .bir ~kir cere- kadar birbirinden aymr. En geri Brah-
y am sarahati al1r Renan 1~m millet <<rna· B d k''It·· ., b ·· k·· A k . · b .... k l . h rna • u a u uwe ugun u vrupa a-
Zide beraberce yapdan. ~yu §ey enn a- fasmm te§ekkUlunde ne biiyiik emegi gec;-
tnasmdan ve bunlan tstikbalde de hera- · · · lk · b - · 1 d · ·w · · 
berce yapmak arzusundan» dogan bir Tt!~~nkt k~~lvt.~ .. I .. ab~J:s eh~ ed I§aretb~ttlkgimdiZr 

A • d ·1 ur u urunu 1r rza a ve rr a e 
to luluktu 1870 felaketm en sonra m1 • . . .. w . k" k 
1-P ·1·k ·F d b" ··k bir zilletin u- 1cmde mutalea e\mege 1m an yo tur. 
Iyet<;I I ransa a uyu G bd k b' A hd . 

']"f' 'ht' 'I bir iman ciddeti ar a ye pare IT vrupa va eti ya-
tancmt te a 1 1 rras1 e, ~ G k LA · k''l ·· .. h · · 
almanm biitiin istidadlanm ta§Iyordu. ratan re o • .atm u tur.une ve ~nstl-
B ' F h nda bu 1'man1 1'lk yanhgma mukahtl §arkm h1r alay dm ve arres, ransanm ru u w • • 1 
tutu§turan adamdlr. Alman milliyetc;iligi me}heb kalabahgi . 1<;1~?~ ... parc;.a anml§, 
d F k . "b' "d f · · k dag1mk ve alaca bu kulturu vardu. As-c, ransanm 1 g1 1, mu a aa msJYa m· . · A h b' hd · 
d 'II' b' "]1 · k b 1 d w k 1 ya m1Iletlen, vrupaya as 1r va et I-an ve mi I IT ZI etm Ir a~ a tgi a • . .. I d'l I H d 

. . d w • 1 f c;mde muta ea e 1 emez er. er §CY en 
kmma Ihhyacmdan ogmu§tu. yena e- l b . T" k '11' t 'l'v' . r' 

... . b' I . d' 1870 evve unun 1c;m ur m1 rye ~~ 1gm1 ge 1 
lakeh Almanyay1 tr e§tlr 1 ve za- U k k 'II tl · · k t I d vala -
f . h I d I k' B" .. k H b '] za §ar m1 e ennm ur u U§ a 
~rini aziT a I; nas; I uyu . ~r :1- rile asla kan§tlrmamak §arttu. Bunun gi-

letinden de nasyonal - SQSyahzmm bu • b' T·· k 'll'yetr1']igv ini F rans1z Alman . ff k. . H. 1 '. f . I, ur mt I ~ ' 
ydti~dmuvf a I a Iyfeh. v~ d Itder m . za en ve ltalyan mil]iyet~iliklerile d~ kan§tll-

og u. t,p yan a§rzmm e e aym man- 1 Gokalp gibi bir Durkheim gO-
zara: 1919 - 1921 i~inde ltal!a felaket ~.a~~ 1· vde kalmamahy1z. Diinyamn bii-
. · d 'd' F d k1 bu harbden ru§u Ic;m · 
l~In e I 1. ay aSIZ v~ Y1 • c~ . . tiin milliyetc;ilikleri, bugUne kadar, §id • 
yeni rikmi~tt Miittefiklennm kendisme d t· b' .. d f . . k d d w ..,. , · . . I d Aid • et 1 1r mu a aa ms1ya m an ogmU§ 
evvelce vadethk.Ier~ pa!1 a ama 1' a olmakla beraber, i~inden ~Ikhklan mill! 
blmi§ ve terked1lmi§ blr h~ld~ ~:Idib, §~l~ biinyenin taleb ettigi hususi bir tekamiil 
§lrdl Ve Sersemledi MarkSISt Ihtiial asi I 'b . I d' B . . K 1' 

· d takr etmr~ er 1r. unun 1~m ema 1st 
arad1g1 zay1f biinyeyi bulmu§tU. Or u 'II' 'l"k~ H b r· 1· F 

k.1 .. 'd . d' 1h 'l"I · amele m1 1yet~1 1 , ne a e§, ne vm_I, ne ran
te§ I ats1z ve umi SIZ 1· h a CI b s1z ne Alman ve ne de ltalyandu Os-
fabrikalan bastyor, fakat ~ah§fi\IYOr,t ~z- m;nh olmagt bile reddeden Kemalis~ mil-
gun ve yagma pe§inde ko§uyordu. ta - r t Tk .. d .. T" kt" k 
Yan fa§ist milliyetc;iligi bu anar~iden dog- dt!ek~I ld. !uzl eykutz ur urdvbe 'lonuk hen-

'll' · 1 en 1s1 o rna an mene e 1 ece er 
du. Ttpkt Frans1z ve Alman m1 Iyet~l • d" .. h h k k ·w b. 
liklerinde oldugu gibi bur ada da §iddetli' U§kunceye, I edr' da;ke ete ar§I dmi 1

1 
u 

b. "d f · · k .... d · Biitiin rnu avemet e 1m 1 tutan §ey e ya mz Ir mu a aa ms1ya 1 onun ey1z. b d 
AvPUpa milliyet~ilikleri, felsefe tarihine u ur. 
dahil dU§Unce sistemlerinin diyalektik te- PEY AMI SAFA 

K1rkJarelinde kurulan 

Ktrklareli (Hususi) - Sergen nahiyesinde ac:;:tlan «;ocuk oba~1 faal~
yetini tatil etmi§tir. Bu oba, gocuklar ic;in gok fay~ah .. olmu~ur. <?onderdt
gim resim, obada bulunan c;ocuklard.an bir kismtm gostermekted1r. 

( ~nakkalede yapdan lik ma~,;lar1 

Lapseki ( Hususi ) - Canakkale mmtakasmm resmi lik mac:;:larma ha
raretle devam edilmektedir. Bu mi.inasebetle Lapsekinin <;ardak sahasmda 
l..·apseki Genclerbirligi ile Gelibolu idman Yurdu tak1mlap kar~Ila§mi§lar~ 
d1r. Neticede Lapsekililer 2 -:: 1 galib gelmi!?lerdir. Y]..lkanki resim g~hb 
Lapseki birinci futbol tak1m1 oyuncularm1 mac:;:tan evvel bir arada gos
~errr.ektedir. 

F. G. 

Sehirde birinci 
. '-
stntf otel yok! 

Otelciler cemiyetinin son 
raporu tetkik ediliyor 

Belediye tarafmdan yaptlan tetkikat 
neticesinde otellerin be§ s1mfa taksim edil
mesine karar verilmi§ti. Otelciler cemi -
yeti bu karar iizerine bir rapor haznhya -
rak belediyeye venni§lerdi. Rapoda oteL 
lerin alh s1mfa aynlmast daha muvaf1k o
lacagt ve her s1mf1n ne gibi §artlan ta§I
masi laz1m geldigi ve buna nazaran da 
memleketimizde birinci stmf otel mevcud 
olmad1g1 bildirilmi§tir. 

Otelcilerirt iddiasma ve tesbit ettikleri 
konfor §artlanna gore, mevcud oteller &

rasmda birinci s1mf vasfm1 haiz otel bu
lunmamaktadlr. Bundan dolay1 memle
ketimizde birinci s1mf atelier in~as1 i~in 
belediyenin yard1m ve muavenette bulun
mast istenmektedi1. Rapor iizerinde tetki
kat yaOilmaktadl>". 

Vesaiti nakliye kazalan 
gene art1yor 

Son yirmi dort saat zarfmda §ehirde 
vukua gelen vesaiti nakliye kazalan 
§Unlardtr: 

Ortakoyde Ortabay1r sokagmda 27 
numarah evde oturan 11 ya§mda Ce -
lal, di.in, a~lmt§ oldugu tramvaym ters 
tarafmdan atlamak isterken K1hcali 
mevkiinde aksi istikametten gelen 3903 
numarah §Ofor Ahmedin idaresindeki 
otomobilin sadmesine maruz kalarak 
Jaralanmi§, hastaneye kaldtnlmi§hr. 

*** 
Diin, Kerestecilerden Eyi.ibe gitmek

te olan §ofor Fuadm idaresindeki oto -
bi.is, Fener caddesinden gegerken Sofiya 
isrninde bir kadma garparak ba§mdan 
yaralamt§hr. Yarah, Balat Musevi has
tanesine kaldmlmi!?hr. 

*** 
Be§ikta~ta Hasftnn caddesinde Os -

manm kahvesi i.isti.inde oturan stvaci 
Re§ad, di.in, Be§ikta!? tramvay cadde -
sinde kar§I tarafa ge~mek isterken Or
taki:)y istikametinden ilerliyen §Ofor 
Yusuf oglu Yakubun idaresindeki oto
mobilin sadmesine maruz kalarak yii
zi.inden ve b~cagmdan yaralanml§, has
taneye kaldmlmi§tlr. 

*** 
$ofor $erefeddinin idaresindeki 3071 

numarah taksi, evvelki gun, Haydarpa
!?a Niimune hastanesi eivarmda yerler 
ya!? oldugundan patinaj yapmt§ ve vat
man Hi.iseynin idaresindeki 1 numarall 
tramvaya bindirmi§tir. $ofor yakalan -
mi§hr. 

*** Kadtkoyi.inde Hasanpa§a mahallesin-
de Actbadem caddesinde 15/1 numarah 
evde oturan 11 ya§mda Miirsel. evvelki 
gi.in, kiralad1g1 bisikletle Actbadem cad
d£-sinden gegetken kopri.iniin sol tara
fin aki tele ~arpmi§, tel koptugu cihet
le, bisikletle beraber tren hattma dii§
mii§ti.ir. Bacago1 ve kolu kmlan Miirsel, 
Haydarpa§a Niimune hastanesine kal -
dmlmt§tlr. 

E 1•1 E 

0~ Hind alayt bir semti 
me~hule gidiyor 

Londra 15 (Hususi) - Hindistan or
dusuna mensub i.ig alay semti me~hule 
hareket etmek emrini alml§tlr. 

Okyanus ortasinda ada arar gibi, sel
lerin kaplad1g1 ge~id vermez yollarda, 
sekecek ta~ anyoruz. Mevcud nakil vasi
talarma, baz1 mahallerde, bir yenisi ilave 
edildi: 1nsan s:rtd .. 

Yan belimize kadar zifoslara bulana
rak, §emsiyeler:mizden s1zan sularm al
tmda, Islanml§ tavuklara dondiik l Oto -
mobillerin tehlikeler~ katmerle§ti. <;igniye
mediklerini tepeden tlrnaga ~amura bu
layorlarl 

Bulutlarla kapaL gokyuzii, derdli yii
rekler gibi, ta§k!n ... Havada; her dakika 
yeni bir harita, ~ekille~ip gozden siliniyor. 
Diin, bir arahk arkada§lardan biri, bana, 
ufkun karardtgt bit noktada, riizgar ta
rafmdan tersim edilen kocaman bir <;in 
haritas1 gosterdi. Bv. seyyal haritanm Ko
r::e yanmadasmJ anduan c;IkmtJsmda iist 
iiste iki §im§ek ~akmca, kendi kendime: 

- ~air, haklt ... diye dii§iindiim, yildJ
nmiar da havr.da ayni dersi veriyor: 
«Biitiin alem esiri kuvvettirl» 

(:in, J aponyamn esiri ... Bulutlar, rUz
gann esiri ... Ve her §ey, hepimiz biiyiik 
tabiat kuvvetinin esiriyiz. 

<;in haritasmt bir miiddet seyrettikten 
sonra, istikiimetmi degi§tiren riizgar, gok
teki muvakkat haritay1 -bugiinkU orta 
Avrupa haritas1 gibi- par~alamaga ba~-
ladi. ' 

Uzun bir bulut par~as1, iki ucu gitgide 
sivrilerek (:ekoslovakyayi andtran bir §e
kil aldt. 

Buz Uzerine yaztlan yazt gibi, havada 
ikide bir belirip derhal kaybolan bu karal
hlar, ki§ln korkunc simasm1 maskelerken, 
orta Avrupada, ba§gosteren futmay1, 
hahrladim: Orada da diinyamn ba§ma 
kim bilir ne surprizier hazulamyordu! 

Harb olacak m1, olm1yacak m1, bilmem 
amma, ki§ herhalde olacak... Ve giizel 
yaza, §imdiden veda etmemiz gerek ... 0-

y az, eski devirde, a§jldara bulu§mak 
frrsabm veren biri(·ik \nevsimdi. Ha valar 
soguyunca, tulu~mU§ goniillerdeki at.e§, 
ancak bahara dogru yeniden e§elenmek ii
zere, kiillenmege terkedilir ve go~en ya
zm matemi tutularak bir ag1zdan feryad 
edilirdi. 

Bana kahrsa M. Mayopulos Oc;iinci.i 
Selim zamanmda 1sta~bula gelmi§ ve 
hay]i miiddet oturarak Istanbula dair ~OK 
giizel resirnler yadigar b1rakm1§ olan 

«Kt$ geldi, firak agmadadtr sinede ydre, 
Vuslat yine mi kaldl gii.zel ba§JCa bahare?» ressam Meling'in Hatice Sultanla Latin 

(k c;ifte kaytklarda, ~ark1 okuyup ge- harfleri kullanmak suretile mektubla§tlgt 
~en dilberlerin, Goksu deresinde goriin - hakkmda.ki rivayeti -ziihul edip- §U ~kil
mez olduklan gi.inlerdeyiz. F akat k1~tan de kaydetmi§ olacaktn. 

§ikayet eden eski a§1klar ortada yok 1 <;un- .. Harf degi§tirmeyi dii§iinmek §erefi ne 
kli hie; bir vuslat delisi, sevgiliye kavu§ - Uc;iincii Murada, ne de Birinci AbdUl • 
mak ic;in «fash bahar» 1 beklemege mec- hamide yaki§Ir. Osmanh imparatorlugu 
bur degil arhk... ya§arken boyle yuksek bir ink1labi ba§a

Mesire yerlerile plajlann bo§althgi rabilecek hi~bir §ahsiyet de yeti§memi§ti. 
kalabahk, salonlann s1cak kollan arasm- Bu hakikati daima hatulamak ve aksine 
da, gene birbirlerini bulacaklar... zahib olanlan da aydmlatmak borcu • 

Vak1a, §effaf ve parlak yaz, butun o muzdur. Ondan otUrii M. Mayopulos'un 
cana can katan mdtemleri, ruhlarm ade- ziihuliinii diizeltmege liizum gordi.im. 
sesi kar~lSlnda hayali goriinen o bol ytl- Simdi Meling'le Hatice Sultanm Latin 
d1zh ve muhte§em mehtabh gecelerile, harflerile rnektubla§malan hakkmdaki ri
takvimin yapraklarma gomiilerek kisa rna- vayeti de -bir tarih kitabmdan alarak
zili bir tarih oldu. F aka t; diin a~1k ha- kaydedeyim: 
vada yap1lan sevda mac;lan, bugiin dort .. 
duvar arasma intikal etmelde hararetle- «U~Uncii Selimin hem§iresi Hatice 
rinden ne kaybedecekierL Hi~!.. Sultan bir giin Daoimarka elc;isi Le Ba-

hin ac1kh taraf1 §U: Hayf1tln ~ark1 dur- ron de Hiibsh'in Biiyiikderede yaptudJgt 

madan doniiyor, ve biz Adem ogullarile kO§kii ziyaret etti ve hilhassa bahc;eleri be
Havva kiZlan, yazlardan giizlere, giiz - gendi. Saraya donii§te o ayarda bahc;e· 

Jerden ki§lara intikal ede de bu, durma- !ere malik olmak i~in biiyuk bir arzu bes
dan donen me§· urn c;arkm di§Ieri arasmda liyordu. Nihayet dayanamadt, M. 
degirmende ogiitulen bugday tanelerine Hiibsh' e haber yolhyarak kendine avru

benzedigimizin farkmda degiliz. pakari ko§kler ve bah~eler yapabilecek 

Her yeni m~vsimde, o mevsimin icab- bir san' atkar istedi. Danimarkah diplo -
Ianna uymak mecburiyetile didinerek, yaz mat da M. Meli_ng'i tavsiye etti. F akat 
gelince serinlig'!, kt~ gelince s1caga hasret Meiing tiirkc;e bilmiyordu, terciimanla. 
~ekerek, birine ah§InCiya kadar, otekinin meramm1 ifade etmek mecburiyetinde ka

yUkiinii mtrrmzda hissederek, bu hayat hyordu. Bu, birc;ok kiilfetlere ihtiyac 
yoku§unu, omriimiiz olduk~a hep boyle gosteriyordu ve Sultanla kolayca anla§ • 

tlrmamp duracag1z. mak imkamm baltahyordu. Meljng, sa· 
Her yam kapah bir kubbenin altmda, ray adamlannm s1k s1k c;Ikard1klan giic

giindiizleri yanm gece olan karaki§!.. liikleri yenmek ve i§ iizerinde Hatice 
Ho§ gel din l Sultanla vasttasiz anla§mak ic;in tiirk~e 

SALAHADDIN GVNGiJR ogrenmege ~h§makla beraber onu da 
~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Latin harfleri~ ogrenrneie ~§~k e~ 

Oniversitede • yen1 ders senesi haztrhklari 
(Ba~taraft 1 fnd sahttede) 

Oniversitece terciimesi kararla§tml -
m1~ olan kitablann umumi listesi basil -
maktadu. Bu hstenin tamamlanmas1 ic;in 
be§ fakiiltenin profesorler meclisi, Maa
rif Vekaleti ne§riyat mUdiirUniin de i§ti
rakile te§rinievvelin on ve on birinci gi.in
lerinde riyasetim altmda toplanacakhr. 

Bu toplanttlarda listeler nihai ~eklini 
almt§ olacak ve ne§redilecektir. Listede 

yaz1h eserierin terciimesine gelince: Bun
da takib edilen usui §U suretle tesbit edil
mi§tir: 

1 - Oniversit.e profesor, do~tent ve 
asistanlannm terciimeleri. (Bunu dogru -
dan dogruya Maarif Vekaleti ne§riyat 

miidiiriiniin i§tirakil"! dekanlardan miirek· 
keb olarak toplanan terciime biirosu tes
bit edecektir.) 

2 - Oniversite tedris heyetine mensub 
olmay1p da terciime i§lerinde ihtisas ve 

salahiyetleri tasdik edilen kimseleri.n Ma
arif Vekaletince kabul edilecek tercii -
meleri. 

3 - Oniversite talebesinden olup da 
dil bilgisi tam oldugu imtihanla anla§Ila
caklar gene Vekaletin tasvibile eser ter
ciime edeceklerdi .. 

T alebenin dil bilgisinin tam oldugunu 
ve dili nerede ogrendigi dekanlanna tah
riri olarak bildirmeleri halinde her fakiil
te i~in te§kil edilmi§ olan bir komisyon 
evvela bir talebeye bir sahife imla yazdi
racak ve sonra bunun terciimesini yaphra
cakhr. imlaY! ve te:cumeyi yanh§siz ya • 

pan talebeyi, br .. isy on terciime ettirecegi 
eser iizerinde aynca mUnasib gordiigii §e
kilde yokhyaBk eser terciime edebilece
gine kanaat ha~Il ettigi takdirde ismini 
Rektorliige bildirecektir. 

T alebeye eser tP.rcUme ettirmenin faydas1: 
BugUnkii dili ve talebenin kavray1~ ka -
biliyetini bunlarn daha iyi takdir edebil

mesidir. Ancak eserin yaztldigi dili iyi 

bilmemek halinde. bu fayda..dan daha bii
yiik mahzurlar dc.gacagt cihetle s1k1 yok
lama usulii kabul edilecektir. 

Miinhal bul•man do~entliklere gelince: 
Bunlar ic;in ilan edilmi§ olan imtihanlar 
17 birincite§rin pazartesi giinii ba§hyacak

hr. T aliblerin evvela Rektorliikte dil im
tihanlan yap1lacak ve ondan sonra tali

mat mucibince fakiiltelerinde tahriri ve 
§ifahi imtihanlan icra edilecektir. 

Hukuk fakiiltesinde 2, ikhsad fakUI

tesinde 2, t1b fakiiltesinde 5, Fen fakUI
tesinde 3, Edeb:yat fakiiltesinde 1 olmak 
iizere 13 miinhal doc;entlik vard1r.>> ........... .... _ 
Yugoslav meb'uslari Tiirki

yeyi ziyaret edecekler 
Belgrad 15 (a.a.) - Meb'uslardan ve 

Tiirkiye - Yugoslavya parlamentolar 
aras1 grupu reisi Kisika. meb'usan mec

lisi reisi <;iric;'i ziyaret ederek muma -
ileyhle birlikte Yugoslavya parlamen -

tosu erkanmdan bir grupun yakmda 
Tiirkiyeye yapaca~ ziyarete mi.iteallik 
baZI hususat1 tesbit etmi§tir. 

mi§ti. Sultan, pek az zaman zarfmda o 
harfleri ogrenmi§, Meling de c;at pat 
tiirkc;e konu§maya ba~lami§ oldugundan 

terciimana izin verildi ve san' atka ria Sul
tan biiti.in yap1 i§leri i.izerinde mektub!a 

anla§Ir oldu. Sultan, bir§ey arzu etti mi 
Latin harflerile tiirk~e olarak meramm1 
yazar, bir aga ile Meling'e yollardJ, o da 
ayni suret ve vas1ta ile cevabm1 gonde
rirdi.» 

O~iincii Selimin ( 1788 - 1807) yil
lan arasmda hiikiimdarhk ettigini, M. 
Meling'in de M1smn Napolyon tarafm
dan i§galine kadar ( 1798) istanbulda 

ve sarayda kald1gmt soyledikten sonra 
tekrar edelim ki Arab harflerini kald1r -
may1 ne O~iincii Murad, ne de diger ~ir 
padi§ah di.i§iinmii§ degildir. «F arzt mu -
hal» olarak di.i§iinmii§ de olsalardt ba§a
ramazlardt. 

M. TURHAN TAN 

lngiliz • Rumen ticaret 
anla§mast 

Belgrad 15 (a.a.) - Yugoslovcnski 
Kurir gazetesi yaZiyor: 

Malum oldugu v~hile bu aym 16 sm
da Biikre§te ingiltere ile Romanya a
rasmda ticari mi.izakerelere giri§ilecek
tir. ingiliz heyetinin ba§mda Biikre§ zi
mamdarlan ile temas ettikten sonra 
Belgrada gelecck maruf mi.itehass1s 
Lord Loid bulunmaktad1r. 

Lordun oniimi.izdeki hafta i~inde Bel
grada gelmesi beklenilmektedir. 



6 CUMHURiYET 

Pazarhks1z sail$ Kiitahyada imar Doktorlara miijde 
Kanunun tatbik suretini gosteren ve 1 tetrini
evvelde mer'iyete girecek olan kararname, 

Vekiller Heyetinden ~1kb 

Beyoglunda, istiklal cad. Siimer sinemaSl kar§Ismda tahibler I<;m hu-
BaJkan atletizln. SUSl agilan 197 No. h yeni binada her nevi Slhhi te§kilatl ve konforu 

Y V I Ia k . haiz hususi ve geni.§ daireler kirahktrr. 

faaliyeti 

eni a i, yap1 ca ••· -. -------------------
kongresinin karar1 Ieri muhabirimize anlatti Istanbul Giimriikleri 

Kararnamenin miihim esaslar1 
LBMtaratt 1 tnct sahttede I 

7 - Her nevi haztr ayakkablan ve 
akkab1e1 dukkanlarmda sahlan sair e~-

8 - Her nevi ham §apkalar ve §ap-
1 diikkanlarmda, magazalarmda sat1· 
sair haztr e§ya, 

9 - Her nevi hazu elbiseler ve ham 
iseci diikkan ve magazalarmda satllan 

her nevi haztr e~ya, 

1 0 - Her nevi manifatura e§ya ve 
ddeleri ve manifaturaeJ magazalannda 
Ian sair e§ya, 

11 - Her nevi Icuma~Iar ve kum§a
agazalannda sanlan sair e§ya. (T er-

rin kendi diikkanlannda dikilmek ii
bulundurduklan ve te§hir ettikleri 

a§lar ve elbise malzemesi haric) 

J 2 - Her nevi tuhafiye e§yast ve tu
'ye magazalannda sab§a arzedilen sair 
a ve maddeler. 

3 - Her nevi hah ve kilimler ve ha· 
diikkanlannda sahlan sair e~ya, 

3 - T uristik e~ya satan antikacJ 
kan ve magazalannda sah~a arzedi -
her nevi e§Ya ve maddeler. 

- 1§bu karamame hiikumleri, duk
' magaza, depo gibi sabit sah§ yer -
de yaptlan perakende satJ§lara tatbik 
ur. A~agtda yaz1h sall§lar bu hi.iki.im
tabi degildir: 

) - Seyyar satlc1hk (sokak veya 
danlarda durularak ve dola§Ilarak 
tlan sah§lar). 

) - Mi.istahsillerin mallarini seyyar 
tte satmalan. 

) - Muayyen veya gayrimuayyen 
lerde sokak veya meydanlarda kuru .. 
pazar yerlerinde -diikkan ve maga!.a
harieinde- yaptlan perakende sah§ -

- Ayni zamanda hem top tan ( veya 
toptan) ve hem de perakende sah§ 
n di.ikkan ve magazalar, perakende 
an ic;:in bu karamame hiikiimlerine 

'rler. Ancak, tiiecar ve esnafm ken-
ukkanlannda sahlmak iizere yukan· 
hkrada yaz1h magazalardan yapa .. 

an mubayaat perakende sayilmaz. 

- Bu kararname tatbikah bakunm· 
T optanc1, yan toptane1, perakende
yyar sahel ve pazar yeri sahe1lannm 
lanmn ve birinci maddede yazth ti

§Ubelerile e§ya ve madde gruplan -

efrikinde tereddud hastl oldugu tak-
mahalli belediye endimeni, tica!et 

mm mutaleas1n1 almak suretile key
. hir karara ba~lar. 

- A) Birinci maddede yazth 
ve maddelerle ayni maddede bahsi 
diikkan ve magazalarda sahlan sa· 

vadda fiatt gasterir etiket konur. Bu 
ler maim mahityetine ve ticari usul 

etlere gore maim veya ayni fiattalci 
gruplannm iizerine konmak, bunlara 
ngi bir bag ile raptedilmek, astlmak, 

opaya, sehpaya taktlmak gibi suret -
kullanthr. Ancak, etiketlerin mu§te

iyice gori.ileeek ve hangi mala 
ona taalluku sarahatle belli olacak 

te konmast laztmdJr. 

~ - Esasen i.izerine fiat yazrlml§ 
k kapah kap veya ambalajlar i~inde 

arzedilen (ic;:kiler, tiitiin paketleri 
• gibi) mallar uzerine aynca etiket 
lmas1 mecburi degildir. 

- Mahrukat maddelerini satan 
an ve depolarda bu mallann fiatlan 

bir levhaya yazJlarak bu levha mu§teri -
lerce iyi gori.ilebileeek bir tarafa as1hr, bu 
levhadan maada mallar iizerine aynca 
etiket konmast caizdir. 

D) - Birinei maddede yazth yiyeeek 
ve i~eeek maddeleri satan dukkanlarda 
ayni zamanda, diikkanda istihlak edilmek 
iizere sah§ yap!ldJgJ takdirde bu suretle 
yapllan sah§lann fiatlan bir levhaya ya
zJlarak bu levha sah§ yerinin mii§teriler -
ce iyi goriilebilecek bir tarafma as1lu. 
Bunlar haricinde kalan sah§larda mala 
etiket koymak meeburiyeti bakidir. 

E) -Fiat ve evsafm agac, karton 
veya maden gibi maddelerden yap1lmt§ 
barf ve rakamlarla da beyam eaizdir. 

6 - Etiketlerin murabba, mustatil, mu· 
selles veya daire gibi muntazam olmasl 
lazJmdtr. Bunlann mli§terilerce goriilme
ge kifayet edecek bi.iyiikliikte olmasJ, eti
ket iizerindeki fiat rakamlannm ve bu ka· 
rarnameye gore yaz1lmast mtcburi olan 

hallerde evsafa mliteallik kelimelerin o
kunakh, muntazam, kafi biiyi.ikliikte ba§· 
ka rakam ve kelimelerle iltibasa mahal 
vermiyeeek surette yazJlmJ§ olmasJ §artttr. 

Etiketlere fiat, lira, kuru§, para kelime· 
leri veya T. L., K§., Pr. remizlerile bir
likte yazthr. 

7 - A) Siitten mamul yaglarm 
fiat etiketlerine eritilmemi§ yaglar i~in 
(tereyag1), eritilmi§ yaglar i~in (sade 
yag) kelimeleri ilave olunur. 

Bundan batka mer'i kanun ve nizam· 
lar mueibinee menedilmemi§ boyalar va· 
sttasile tabii rengi degi§tirilen yaglann 

etiketlerine (boyah), kan§hrmast mene • 
dilmemi§ olan nebati ve sair hayvani yag
lar ve yabanc1 maddelerle kan11k yagla
nn etiketlerine ( kan11k). i~ine tuzdan 
ba§ka yabane1 hi~bir madde kan§tmlma
mlJ olan saf yaglann etiketine de (halis) 
keiimeleri ilave edilir. 

Boyah ve kan§Jk yaglann sahlmas1 
menedilmit olan mahallerde bilumum 
yaglann etiketleri Uzerine nev'ine gore, 
(tereyag), veya (sade yag') yaztlmak a 

iktifa olunur ve bu adlar, i~ine -tuz baric 
olarak- yabanci hi~bir madde kan§hlll -
mam1~ olan saf yag1 ifade eder. 

B) - Zeytinden elde edilip de i~ine 
sair bilumum nebati ve gayrinebati yag -
lar kari§hnlmamtt olan yemeklik zeytin -
yaglarmm etiketine (halis zeytin yag). 
sair yaglarla kanttm.lm~J olan yemeklik 
zeytinyaglanmn etiketine (karljtk zey -
tin yag) lcelimeleri yaZihr. 

C) - Y aih tanelerden elde edilen 
yaglann etiketlerine fiattan batka (su -
sam yag1), (pamuk yagt), (hctjha§ ya-

gJ) gibi cinsleri de yaZihr. V ej etalin ve 
margarin yaglan hakkmda da ayni hii -
kum caridir. 

D) - Kapa1I kaplar ve damacanalar 
i~nde sattlan memba sulanmn (Tatde • 
len, Karakulak, c;ene ... ) ve maden su -

lannm da (Karahisar, Kisama ... ) gibi 
nevilerini gosteren bir etiket, §i§e ve da • 
maeanalar iizerioe yapl§tlnhr. 

E) - Kasabhk hayvan etleri iizerine 
konulaeak etiketlere fiattan ba§ka etin 
(kuzu), (koyun), (kec;:i), (dana). (si
gu), ( domuz) gibi cinsleri ve koyun eti 
etiketlerine de (karaman, klVlrctk, dag -
ltc; ... ) gibi cinsleri de yaztlacaktJr. 

F) - Bu kararname hiikiimlerine 
gore, etikete ilavesi ieab eden evsaf ka
pah kap ve ambalajlan uzerinde esasen 

Onuncu Balkan oyunlart 
Tiirkiyede yap1lacak 
Belgrad (Hususi muhabirimizden) -

Balkan atletizm kongresinde Dekatlon 
miisabakalarmm programa almmasma 
karar verildi. Salt ve ~ar§amba giinleri 
dekatlona aynlacaktrr. 

Dekatlon §imdiye kadar programdan 
haricdi. Oyun programma 3000 metrelik 
stipel- ~eyzin konulmasma da karar ve
rildi. Bu itibarla miisabakalarm saytsl 
24 e gtkacaktrr. Biikre§te verilen karar 
iizerine ii~iincii Balkan oyunlar1 Sofya· 
da yapilacaktl. Bulgar atletizm federas
yonuna bu cihet hahrlattlacak ve 1 te§
rinievvele kadar kat't cevab istenecek-
tir. Gelecek seneki oyunlarm yap1lmas1· 
m Bulgarlar deruhde edemiyecek olur -
sa, Ti.irk federasyonu da 1940 senesinde 
Tiirkiyede yap1lacak oyunlarm 1939 se
nesinde yap1lmasma muvafakat etmezse, 
oyunlar Yunanistanda olacaktrr. 

Balkan oyunlarrmn ikinci giiniinde 
neler olacak 

Dokuzuncu Balkan oyunlanmn ikind 
giinii <:umartesi ba§hyacaktJ..r. Yunan -
hlar, bundan sonra yap1lacak miisaba • 
kalarda galibiyetten ~ok emindir. Dort 
yiiz metre maniah ko§uya m~hur Yll
nan k~ucularmdan Mantikas girecek -
tir. Balkan birincilerinden Lombrakls 
uzun atlamaya i§tirak edecektir. GeiSen 
sene galiblerinden Arbantis 5000 metre 
k~uya haztrlanmt§tir. Yugoslav birin
cilerinden Goyig'le Stepi.§nik'in rakibi 
olarak iki senedir Balkan oyunlarmda 
rokor kazanan Yunan atleti Dimitro • 
pulos ~1kacaktu-. 

Oyunlarm ikinci giinii Yunanhlarm 
Yugoslavlara yakmla§aca~ ve ii~iincli 
giin de galibiyetin tamamile Yunanh • 
lar tarafmda olaca~ tahmin olunuyor. 
Maamafih, Yugoslav atletleri fevkala • 
de haz~rhkla olduklan i~in bu seneki 
galibiyetin yalmz iki ii~ rakam farkile 
neticelenecegi iimid edilmektedir. 

Cumartesi giinii miisabakalara 15,15 
te ba§lanacaktrr. 0 giin 200 metre, disk 
atma, 400 metre, uzun atlama, 5000 met
re~ ~ekic:; atma, Balkan bayrak YaTM ,; 
lan yaptlacaktlr. ., 

Galatasaray kuliihii bir fut,. 
bol antrenorii getiriyor 

Galatasaray kuliibii, Viyanadan bir 
futbol antrenorii temin etmiitir. An -
trenoriin ismi Tondler'dir. Eski bir fut
bolcu olan antrenor Osturya takurunm 
sol miidafii olarak senelerce oynam1§ 
ve 35 defa beynelmilel olm~tur. Bun
dan evvel Marsilya olimpik talomm1 ca
~tmm§tlr. 

Elyevm 36 y~mda olan Tondler cu· 
martesi giinii §ehrimize gelecektir. 

Yi.izme yarl§larl 
T. S. K. istanbul bOlgesi su sporlan 

ajanhgmdan: 
18/9/938 pazar giinu ~ere£ stadyomu 

havuzunda yap1lacak bayrak yan§lDlD 

6X100 oldugu tavzih olunur. ...................... , .................................... . 
yazili olarak sa~a arzedilen mallarda bu 
evsahn aynca ilim mecburi degildir. 

Kararnamenin sekizinci maddesinde 
taksitle sah§lar i~in ayn fiat tatbik edil .. 
digi takdirde eti1Cetlerdek.i fiata yap1lacak 

zam miktarmm aynea mu§terilerin ttttlar
na konulacag1, pazarhlmz sah§ usuli.ine 
tabi tutulmu~ olan diikkan ve magaza -
lann (burada pazarhk~tz sah§ yapthr) 

levhasmt asaeaklar1, 11 inei maddede be
lediye idarelerinin bu kanuna gore mah -
kum olan tacirlerin sicillini tutacaklan 
kaydedilmektedir. 

- Amma, $efigi ben !,;ok meyus gor· 
1 di.im klZlm. 

- Y apttklan yeti~miyormu~ gibi bir 
de haline aetdJgJml m1 istiyorsunuz} 

Zeyneb. birdenbire ba&Jm oteye c;e -
Nakleden: HAMDI VAROGLU 1 virdi, annesinin kollan arasmdan sty -

A nld1, peneereye dogru yuruyerek, dt~a
gogsiine nya bakmaga ba&ladJ. Ellerini iki yamna un arkasmdan eve guen S1dlb I boynuna doladJ, ba~m1 kendi 

1m, odasmda sinirli sinirli dola§an bashrdt. 
m, salonun tavamndan a§agtya ak- Zeyneb, ya~lannt sildigini belli etme-

ayak seslerini bir miiddet dinledi; mege c;ahtarak cevab verdi: 
o da yukan ~1kh. - HayJr, anne: bir§ey gizlemiyo • 
yneb, bir dolabm oniine diz(ok - rum. 
~ama~1r yerle~tirmekle me~guldi.i. StdJka Hamm, dogrudan dogruya sa-

st kap1ya donlik oldugu ic;in S :d1ka dede girmegi daha dogru buldu: 

sarkmt~, inadet bir siikut ic;inde, ktmtl· 
damadan duruyordu. 

StdJka teyze bir miiddet sustu. Ba~:m 
salhyarak, klZlntn bu halini seyretti, son
ra hafif sesle sordu: 

- Ne yapmak niyetindesin '} $efige 
ne diyeeegiz} 

1m onun yiizi.inu goremiyordu. Fa- - $efigi mademki seviyordun, ni~;in - Hi~bir §eY yapmak niyetinde de • 
gilim. Sefige de, istedigi gibi harekette 

hay .. serbest oldugunu soylersiniz. Eski haya· 
Zeynebin agladJgtnl, ya~h gozlerini ahkoymadm Zeyneb? 
isine gostermemek ic;in arkasmt do- Gene kadm, isyankar bir sesle 
bu i~le me~gu] olmaga ba~ladigJnJ kJTdt: 
in etmek guc; bir~ey degildi. - Hay1r, artJk sevmiyorum I 
Cl1ka teyze yakla~tJ; elini Zevnebin - Sevmeseydin bu kadar hayklrmaz-
na koydu; kulagma flslldar gibi ha- dm; daha yava~ soylerdin klZlm. 
sle sordu: Zeyneb, annesinin sogukkanh 1srari 

Aghyor musun, Zeyneb? kar~ISinda, kalbindeki smt daha uzun 
ne kadm, birdenbire ayaga kalkti, miiddet kapah tutmamn liizumsuzluguna 
inin sozunii ~iddet!e reddetti: kanaat getirmi~ gibiydi. 
Ben mi? Hay1r, ne miinasebet! - Sevsem ne olacak sanki) Unut • 
Benden de mi gizliyorsun klZlm? mak, bu muz1r ~eyi akhmdan, kalbimden 

~l!ka teyze, mii~fik kollanm kJzlmn sokiip atmak 0 kadar gii~ mii) 

tma a vdet edebilir I 
- MUnasebetsizlik ediyorsun, Zey .. 

neb! 
Gene kadmin yuzunii ani bir k1zarh 

kaplad1, telcrar annesine dondu: 
- Kusuruma bakmaym annecigim. 

Canmtzi sJkbgJml biliyorum amma, elim
de degil. Hislerime hakim olamtyorum. 
$efigi goriince ~ok heyecanland1m. 

- Bak, kendi agzmla itiraf ediyor~ 
sun i~te r 

Kiitahya (Hususi) - Y eni Ki.itahya 
Valisi N azif Ergin, burada biiyiik bir e-

nerji ile i§e ba~lad1. Muhitin ihtiyaclanm 
yerinde gormek i~in blitiin vilayet ~evre

sini dola§h, t§ ve ~h¥Jla programmt 
hazuladt ve yap1lacalc i§ler hakkmda ba
na §Un]an soy)edi: 

«- T abiat bu tarihi memlekete kar§l 
~ok c0merd davranmJ§, ne Iaztmsa ver
II1i§tir. T opragm altmt demir, komiir gibi 
siyah cevherlerle doldurmu~; iistiinii de 

~amhk ve bahc;eliklerle ye§ile boyamt§hr. 
Y akmda biiyiik endiistri hamlelerile bu 

cevherler i§letileeek; elektrik santrah, 
kimya sanayii, Demirli krom ve sun'i glib-

re fabrikalarile yeni bir hayat yarattla
caktJr. Kiitahya tariht §€!refine yakt§U ve 

1 - A§agiC!aki i§ 20/9/938 sah giinii saat 10 da pazarhkla ihale edilecektir. 
2 - 30,000 aded 206 ornek, 100,000 aded 303 ornek beyanname bastmlmasl 

Lira 350 
3 - isteklilerin % 7% muvakkat teminat akc;:esi ve kanuni belgelerile bir

likte Ba~miidiirliikteki Komisyona miiracaatleri ilan olunur. (6516) 

"'--- Biitiin Istirablarin ~aresi --~ 

SEFALiN 
Akhntzda tutaca&"tntz ve 

cebinizde ta§Imaniz 
lgz1m gelen yegane ilac 

SEFALiN 
haiz oldugu inki§af kabiliyetine uyar bir dir 
§ekilde ilerliyememi§tir. Binalar eski stil- Ba~, Dl. ~, Ad ale, roma-
dedir; dar ve toprak sokaklar vardir. Bu- 'l 'J 
giiniin zevkine gore sinema, otel, gazino, 

lokanta, umumi bah~eler, Halkevi gibi tizma ag.,rJiarl o~ut 
biiyiik toplantt salonlan, medeni eglenti J 'l • 
yerleri yoktur; heniiz ~hrin plam bile mekten husule gelen 
yaptlmamt§tlr. Bu hususta en biiyiik me-

sai hissesi belediyemize dii§i.iyor. Bunun- klflkllklar, nezte ve 
Ia beraber her i§in belediyemizin eli ve i-

radesi altmda ·oimadtglDl da biliyoruz.~eh- Grt·p1• derhal gef!1·r1·r. rin kalkmmas1 yalmz varidah mahdud o- y 
Ian belediyemn faaliyetile imkanstzdu. 1 ve 12 lik ambalajlariDl her 
Biz de buraya muhtelif kollardan, muhte- eczaneden arayiDl'Z. 
lif membalardan yard1m etmek ve bu kal- ••••••••••••••••••••••••••-•• 
kmma i,ini el ve fikir birligile yiiriitmek 

meeburiyetindeyiz. ~imdilik belediyemize 
stadyom ic;:in iciarei hususiye biit<_;esinden 

miihimee yarchmlarda bulunduk. Lag1m· 
larm yeni ba§tan yap1lmast ic;:in de on be§ 

bin lira ayudtk. Her sene hususi muhase
benin muntazam ve muttarid yardtmmt 
temine ~ah§aeag1z. 

Diger taraftan dogrudan dogruya ida
rei hususiye bii~esinden -yaptJguDiz mek
teb, yol, lcoprii ve saireden ba§ka- §ehrin 
sosyal ihtiyaclanm kaq1ltyacak miiesse • 
seler de viicude getireeegiz. 

Butiin koy lerde koy lcanununun ileri 
prensiplerini peyderpey tatbik edecegiz. 
Aynca her kazada mevkii miisaid ve in
ki afa miistaid bi.rer koyU. «Niimune ko-

yi.i» · haline getirecegiz. Bu ornek koyler 

i«;in hususi muhasebe blitc;:esinden maddi 
yardtmlarda bulunaca8Jm1z gibi Halkev-

leri te~kilatm1 ve memleketin miioevver 
gencligini de sureti mahsusada alakalan
dJracagtz. Bu numune koyleri i~in ~ah§· 
rna ve yeti1tirme programlarm1 hazJrhyo
ruz. Hayvanahn 1slah1 meselesinde de 

koy kanununu koylerin mmtakavi faali
yetleri §eklinde yurutmege c;:ah§acagJz. 

Y ani her koy i~in danuzhk hayvan teda
rikinin bugun j~in irnkansizhgtnl dii§iinerek 
bunlan be~ on koyiin el ve emek birligini 
bir araya getirmek suretile yapacag1z. 

Koyliimiizi.in uyamkhg1 her turli.i yenilik
lere mi.isaiddir.» 

rFOTO 

MAGAZiN 
l Ayhk san'at ve salon mecmuas1 

F oto M agazinin eylul sayrat, ona J 

yakzn tablo, bol re•im ve tanm
mq imzalarrn yaztlarile cidden 
kaymetli bir e1-erdir. ' = Abone olunuz = 1 

- ltiraf ettigim bir§ey yok! Heyeca· 
mmm sebebi duydugum nefretten ba~ka 
bir~Y degil. T ekrar ediyorum anne. git
tigi isabet oldu. Sozlerini daha fazla din
lemege tahammiili.im kalmaml§tl. 

Zeynebin bu sozleri, S1d1ka teyzenin 
gozlerinde, gorUnmesile kaybolmast bir 
olan bir memnuniyet I~Igi tutu~turdu. 

- Evet amma, bu i~ boyle siiriip gi
demez kiZlm. Buna bir nihayet vermek 
Ja.zJm. 

- N as1l isterseniz oyle yaparsmiz, 
anneeigim. T ekrar ediyorum, diledi~i 
~ibi ya~amakta serbesttir. Ben herhakle 
istanbula donmek niyetinde degilim. 

- $efik kocandu. Bugiin ister • 
se, seni zorla gotiiriir. Aramzdaki bag1 
sen kendi arzunla koparabilecegini zan .. 
nediyorsan aldamyorsun. 

Zeyneb, aezini ifade eden bu hakikat 
kar~lSlnda birdenbire isyan etti: 

- Bana ihanet eden adama korii ko· 
rUne bagh m1 kalayim istiyorsunuz? Siz 
hakikati bilmiyorsunuz anne l Sefik be
nimle tam~hgl giindenberi beni aldattl. 
Benden evvel ba~ladJgl maceraya bir giin 
nihayet vermi~ degildir. Buraya geli~i 
ni~in, biliyor musunuz? 0 kadm yi.i • 
ziinden . ~kard1g1 rezaleti unutturmak 

T. C. Ziraat Bankas1 istanbul Subesinden : , 
Lise derecesinde tahsil gormii§ iyi frans1zca bilen 5 memur almacaktir. 

Taliblerin §eraiti ogrenmek i.izere Bankam1za mi.iracaatleri. ( 6426 ). ___ .... _ -

Ba§, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
k1r1kbk ve biitiin agnlanntzl derhal keser. 
icabanda gUnde 3 kaf ahnabilir. 

Kocaeli Vilayet.inden: 
Hereke ta§l namile maru£ Herekede Hacthiil:!etin inleri mevkiinde 1750 

metre murabba1 miri arazi dahilindeki ta§ oca~ be§ sene miiddetle ruh
sata baglanacaktrr. ihale birincite~rinin i.i<;iincii pazartesi giini.i saat on be§· 
te pazarhk suretile yap1lacaktlr. Muvakkat teminat yaptlacak teklifin yiiz· 
de on ~i iizerinden hesab edilerek almacaktrr. :lsteklilerin o giin zikredi. 
len saate kada~ Vilayet makamma. §artnamesini gormek istiyenlerin de 
Vilayet Enciimen kalemine miiracaatleri. (6486) 

Her tiirlii yantklart, kan r;•banlarl, tra, yaralar1, 
meme lltihaplart ve r;atlaklart, koltuk alt1 q1ban· 
lar•, dolama, akneler, ~ocuklartn ve biiyUklerln 

hertiirlii DERi IL TiHABLARINI 

En ~abuk ve en emin bir 
$urette tedavi eder 

ViROZ.A 
Bir giizellik kremi degil, bir ctok fennt ara~tmnalardan sonra mO.tehassts• 

lar tarafmdan istihzar edilmi§ slhht ve Jaydall bir cild merhemidir. 

H;tn... F akat, o rezalete sebeb olan ka- fakat ben seni hal a ~ocuk ve nasihate 
dmt gene unutmu~ degi)di... Beni sevdi- muhtac goruyorum. Sen in bugunlcii §U 

gini soyledigi zaman da yalan soyliiyor• halinde. kabahatin en biiyiigii benim. 
du... . Neden? diyeceksin degil mi? Bak, an-

- 0 kadar ileri gitme, Zeyneb. $e- lata}'lm. 
figin seni sevdigine ~liphe edemezsin... Seni, ta en kii~uk ya~mdanberi, hir 

- Siz oyle zannediyorsunuzl Sefik, yavru ku~ gibi kanadtmm altmda sakla• 
buradaki yalmzhl'bm avutmak, can st - mak, hayatm eziyetli, s1kmbh, kederli 
kmtJs1m gidermek i<;in beni kendisine go- taraflanm sana gostermemek istedim. 
niil egleneesi yaph, anne! Artik inannu- Sana, diinya gailelerinin ne oldugunu 
yorum, $efigin hic;bir soziine inanmtyo- bildirmedim. Burada, Eskihisann bu 
rum. Beni i<;ine gotiirdiigi.i muhitin neka- hiicra ko§esinde, gafil bir c;oeuk, sonra. 
dar riyakar oldugunu gordi.ikten sonra, gafil bir gene ktz olarak ya~adm. Bir er
Sefigin o muhite, o muhitin insanlarma kegin kolunda hayata ahldJgm zaman, 
nekadar ah~tk oldugunu gordukten son- tammadtgm di.i&manlann kar~lSinda, si .. 
ra, nazanmda hi~ kJymeti kalmadJ. B1- lahstz, kendini miidafaadan aciz bir za• 
rakm anne, beni kendi halime bllakm... valhydm. 
Sefigin yanma donmekten, onun iki ytiz- Zeyneb, ince parmaklarini annesinin 
Iii hayatma ortak olmaktansa kendi ken- dudaklanna goturdii: 
dime Jshrab c;ektigime raziytm I Buna da - Boyle demeyin, anne l Ne sizin. 
hakk1m yok mu? ne Eskihisann bunda kabahatiniz yok, 

Zeynebin bir hH;kmktan farkt olmi - Burada asude, temiz, rahat bir hayatJm 
yan sesi gozya§lan ic;inde boguldu. Stdl- vard1. Gittigim yerde, esrarh, murai, kor
ka teyze, onu elinden tutup yanma o - kunc bir hayatla kar~Jla~hm. 0 zaman 
turttu: nahif omuzlanm sarsan htc;kmk- kendi istegimle, ko~a ko~a gittigim o mu· 
!ann dinmesini bekledi, sonra, yumu~ak, lhite bir daha kat'iyyen donemem; riya 
fakat eidd1 bir sesle dedi ki: ve ihanet dolu o yeri du§iindiikc;e yiire • 

- Dinle yavrum, aroma itiraz etme· gimi deh§et kaphyor. 
den dinle. Sen, bugiin evli bir kadmsm, "(Arkass,,var> 



<;emberlayn diin 
Hitler'le gOrii§tii 

£Brutarah 1 fnct sahttedel berlayn'm seyahati, her taraft~ musaid te· 

Bulgaristandaki 
Tiirk mektebJeri 

Tedrisatin Tiirk harfleri-
le yapdmasina karar 

verildi 
yare saat l 2,35 te Miinih'e muvasal;Jt sirler husule getirmi§tir. Bir lngiliz Ba§
ebni§tir. M. c;emberlayn, Miinih tayyare vekilinin ilk defa Almanyaya, boyle 
istasyonunda, Almanya Hariciye Nazi- yi.iksek hedefli bir seyahat yapmakta ol
n F on Ribbentrop, Almanyanm Londra dugu tebaruz ettirilmekte, ve bu hareket, Sofya (Hususi) - Bulgar vekiller lie· 
biiyiik el~isi, ingilterenin Berlin biiyi.ik lngilterenin beynelmilel vaziyetteki. va - yetinin kararile biitiin Tiirk mekteble -
elc;isi Sir Nevil Henderson, Alman H1- hameti takdir ettigine i§aret addeddmek- rinde tedrisatm yeni TUrk harflerile ya.
riciye Nezareti erkam tarafmdan istik - tedir. Bizzat Hitler'in mehafilinde nik • pilmasma mecburi olarak bu seneden 
bal edilmi§tir. binlik hiikiimfermad!r. Salahiyyettar bir itibaren baglanacakbr. ~umnudaki NU. 

T ayyare meydanmdan istasyona ka - zat bu hususta §Unlan soylemi§tir: vap medresesi etrafmda toplanan bi.r 
dar yollan dolduran halk lngiliz Ba§Ve- kT · b b · d ka~ yobazm Arab harflerinin ip -
kilinl· alkiclamtctJr. rembelrayn, tayyare «- lngiliz B~§:e .. li~n d :ra enn e kast hakkmda hUkumet nezdinde yap -

~ y ¥ iyi hava getireceg1m uml e enz.» tlklan biitiin tegebbiisler akamete u&--
meydanmdan dogruca merkez istasyonu- Almanya Hariciye N azm fon Rib ben- rami§ hr. TUrk mektelberi umum mii -
na gitmi~tir. lstasyon ingiliz ve Alman 1 .. 1 · t' 

Y trap da §Un an soy eml§ 1r: fetti§ligine Edirne Bulgar mektebi eski 
bayraklarile siislenmi§ bulunuyordu. ln- · d 1 f · 1 «- remberlayn'm ziya.retm en .s.on muallim erinden Na§e taym o unmu§-
giliz Bacvekili, eski Alman lmparatoru· ¥ tk d I ..... _ 

y derece memnun oludm. I ev et reiSI : •-u.L. . 
na mahsus salonda bir miiddet istirahat nin miilakatmdan miihim ve fayd~h nell· Resmi istatistiklere gore, Bulgaris -
ettikten sonra, kendisini beklemelcte olan 'd d' Ot d tanda Tiirklerin 518 ilkmektebi ve bu celer c;Ikacagmi i.imi e Iyorum. . e en-
hususi trene rakiben Berhtesgaden'e ha- beri boyle bir miilakati arzu ediyordum. mekteblerde okuyan 52,446 talebe ile 20 
reket etmi§tir. Cemberlayn tayyare yol - Bu arz;umun tahakkukunu gormekle bah· rii§tiye mektebinde okuyan t 700 talebe 
culugunda biraz rahatsiz oldugu i~in hu- vard1r. Fakat bu mekteblerde yeni barf. 
susi tren c;ok yava§ gitmi§tir. tiyanm.» leri okutacak muallimle, Bulgar Maarif 

Berhtesgaden'cle Dominyonlar Lonara kabinesile Nezaretinin tasdilondan ge~irilerek ba. 
birlikte Sllrni§ kafi miktarda ve i~e elveri§li 

!ngiliz Ba§vekilini hamil bulunan hu • 1 mekteb kitab1 yoktur. Kitab ic:leri baz1 
16 d B h d · L d 15 (H susi) Ba§veki '$ susi tren saat a er tesga en Islas - on ra u matrabazlann elinde ticaret ve dala -

I t t · t' r berlayn remberlayn'm Almanya ziyareti lngi!iz Yonuna muvasa a e IDI§ tr. -rem • -r vere vasttastdtr. Bu cihetlerden §ikl -
orada devlet naZin Maynser ile Hitler'in dominyonlannda hararetle kar§IIanml§ - yet~i olan Ktrcaali kasabas1 Tiirkle ~ 
Yaveri yiizba§I Smunt ve kalabahk bir hr. Kanada Ba§vekili Makenzi Gig, A- rinden miirekkeb bir heyet Maarif Na
halk kiitlesi tara;fmdan hararetle kar§Ilan- vustralya Ba§vekili Lion, Y eni Z~I.anda zm profesor Manef'ten bazt ricalarda 
IDI§ttr. Ba§vekili Savi~. lrlanda Ba§vekth De bulunm~lardtr. 

lki Jevlet aaaml karft kar,iya Valera, telgrafla Cemberlayn'I tebrik e· ~=~~==~~~!!'!!'!!!"!~==~ 
derek, daima lngiltere ile beraber olduk-

Ba§vekil Cemberlayn istasyondan I d' 
d ,_ b' dd Ianni teyid ebni§ er Ir. ogruca Grand otele gidere.. 1r mii et B 

55 Vatikan' dan bildirildigine gore, a§-
orada istirahat ettikten sonra sa at l 6, 1 k h f'l' d 

Vekilin te..,.bbusii Papa 1 me a I m e te Hitler'i ziyaret etmi§ttr. Almanya y-

devlet reisi, lngiliz Ba§vekilini ka§anesi- buyuk bir memnuniyet tevlid etmi§tir. 
nin kapiSlnda samimane istikbal" ederek, ltalyan gazeteleri heniiz miitalea der .. 
misafirini c;aya davet etmi§tir. meyan etmemektedirler. Sadece Giornale 

Cay ziyafetinden sonra Hitler'le <;em- d'!talia gazetesi bu ak§amki niishasmda 
berlayn, bir kenara c;ekilmi§lerdir. Go • ~emberlayn'm seyahatinden bahsederek, 
rii§mleri esnasmda yalmz olduklan ve ingiliz Ba§vekilinin as1l maksadmm ne 
yahud Henderson'la Ribbentrop'un bu oldugunu bilmedigini yazmaktad1r. 
gorii§mede ham bulunup bulunmadtklan Bazt mehafilde de, Cemberlayn • Hit-
malum degildir. ler miilakatmm c;ekoslovakya aleyhine 

Saat 19.45 te goriiJme devam ediyor- netice verecegi ve Cekoslovakyamn feda 
du. Saat 19,25 te Strang vesaikle ,dolu edilecegi soyleniyor. 
bir c;antay1 hamil oldugu halde tekba§ma lngiliz matbuatma gelince, bilaistisna 
lngiliz heyetinin misafir oldugu otele biitun gazeteler ~emberlayn'm te§ebbu • 
donmi.istiir. simii sulh lehine bi.iyi.ik bir fedakarhk 

iyi :Oalumat almakta olan Alman me- addetmektedirler. 
hafili, bugiinkii gorii§meler esnasmda ya- lngiliz aelirinin izahcih 
rmki miizakerelere zemin te~kil edecek 
noktalann tesbitine gayret edilmi§ oldu .. 
gu miitaleasmdad1r. 

<;emberlayn, ak§am yemeginde Berg .. 
hof' da ahkonulacagi zannedilmektedir. 
Cay esnasmda Cemberlayn, Almanyada 
kendisine gosterilmi§ olan iyi kabulden 
pek mutehassis gorunmekte idi. 

Miil&katta bulunanlar 

Berlin 15 {Hususi) - ingiliz buyi.ik 
el~isi Nevil Henderson, em rlayn'le 
Hitler arasmda vuku bulan miilakat hak
kmda gazetecilere a~ag1daki beyanatta 
bulunmu~tur: · 

«- Hitler'le BaFekil Cemberlayn 
beynelmilel vaziyet hakkmda uzun uza
dJya ve samimi $ekilde miidavelei efkar
da bulundular. lki devlet adam1 yann 
(bugiin) tekrar goru~eceklerdir. Bugiin· 
kii miilakatta, miizakere edilecek mese ~ 
Ieier tesbit edilmi§tir. Ba~vekil Cember
layn bugiinlcii miilakatm neticelerini ln· 
giliz kabinesi azastna bildirmek iizere ya-

lehine <;ekoslovak hiilcumeti iizerinde 
tazyikte bulunmasindan endi§e etmekte-
dirler. Ayni mehafilde, Cekoslovaltyanin 
yalmz cebir ve kuvvet kar§ISlnda. boyun 
egecegi soyleniyor. 
Londrada •iyasi lt~aliyet Cl~ana 

ediyor 
Londra 15 (Hususi) Ba§vekil 

<;emberlayn'm seyahati, siyasi meha • 
fildeki faaliyeti durdurmamJ§br. Bilakis, 
alakadar devlet miiesseselerinde bugiin 
de biiyiik bir faaliyet kaydedilmittir. Bu 
sabah Londraya muvaaalat eden Kral. 
Ba§vekile vekalet etmekte olan Sir Con 
Simon'u kabul ederek, bir bu~uk saat sii· 
ren uz:un bir mulakatta bulunmu§tur. 

Sir Con Simon Kraldan aynld1ktan 
sonra, Hariciye N azm Lord Halifaks 

ile, Milli Miidafaa koordinasyon N uni 
Sir Tomas Enskip'i, bilahare de, Avam 
Kamaras1 reisi yiizbaJI Fit~ Roy'u bbul 
etmi§tir. 

Parlamento toplamyor 
Salihiyettar mehafilde temin edildigi

ne gore, Ba§Vekilin Londraya donUtiinii 
muteaklb parlamento fevkaladc toplan .. 
bya ~agmlacaktu. Bu toplant1da Cem -
berlayn, Almanya seyahatinin neticeleri 

hakkmda izahat verecektir. Bu miinase .. 
betle beynelmilel siyasl vaziyet hakkmda 
biiyuk bir miinaka§a yapilacaktu. 

lmparatorluk miidalaa komit~si 
topla:ntlt 

rafida 
--, [Btt$taratl 1 tncf aa.1dfetleJ 

manlari hur olarak ya~amak, anavatanJ
miza donJMk, ~koslovakyadan aynl .. 
mak istiyoruz.» 

Henlein hakktnaa takibat 
J'llpdacak 

a abiye 
Eger'de hadiseler ve ordudan 

kafanlar 
Berlin 15 (Hususl) - Eger ~ehri ile 

Almanya arasmda telefon muhaberatl 
kesilmi~tir. Eger' de vahim hadiseler ce .. 
reyan ettigi haber verilmektedir. 

Prag 15 (a.a.) - c;ek ajansl ne§ret- Cek ordusundaki ekalliyetlere mensub 
tigi resml bir tebligde, Henlein'e kar~I askerler grup halinde firar etmektedir -
ne•rettigi beyannameden dolaYJ icab e - 1 s er. 
den tedbirlerin almmasi i~in alakadar 

Alman konsoloshanesi de bombar• makamata emir verildigini bildirmektedir. 
drman edildi Ayni emir Sudet partisi divam azalan 

hakkmda da verilmi§tir. Berlin 15 (a.a.) - D. N. B. ajansi-
Umumi grev bCifladt nm Eger'den istihbarma nazaran, zirhh 

Konrad Henlein'in imzasmi ta§iyan otomobiller sokaklarda dola§makta ve 
bu beyannamenin ne§rinden sonra, Sudet Alman evlerine ate§ etmektedir. Sudet 
mmtakalarmda umumi grev ilan edil _ Almanlan partisinin merkezi, ve hatta 
mi~tir. Bilumum Siidet mmtakalarmda Alman k.onsoloshanesi bombarchman e -
ogleden sonra biitiin dukkanlar kapan - dilmi§ ve bu binalara muteaddid o~i.isler 
mi§br. Umumi grev neticesinde Siidel ga- isabet etmi§tir. 
zeteleri bu ak§am inti§ar edememi§tir. Prag' a gel en miilteciler 
Siidetler kendilerini miidafaaya Prag 15 (a.a.) - Pazartesi ~ sali ge-

Javet edildi cesi Prag'a 10 hususi tren gelmi~tir. Bu 
Londra 15 (H\lsusi} - Henlein ne§· trenlerle Siidetlerin bulunduklan mmta

rettigi bir beyanname ile her Siideti, nehi· kalardan gelen Cek ve Alman miilteci
ni ve ailesini ~ek kuvvetlerine kar§I mii- lerdir. 
dafaaya davet etmi,tir. Bugiin Mazarik istasyonuna 400 AI~ 

~eb'cleki hacliseler man ve Cek demokrati gelmi~tir. 
Prag 15 (a.a.) - c;eteka ajans1 ta· lstasyon gannm sahibi bu miilteci!ere 

raf1ndan yeniden netredilen bir tebligde ~orba ve ~ocuklan idn slit tevzi etmi§ -
tasrih edildigine gore dun ak§am ;;ep' de tir. 
vukua gelen hadise esnasmda ikisi Cek, Bundan ba§ka orfi idare edilmi~ alan 
ikiai Alman ve hiiviyetleri henuz tesbit e- Varhadorf' dan da sa at 9 da husu~i hir 
dilmemi§ olan iki ki§i daha olmak iizere tren gelmi,tir. Bu trenin 14 vagonu var
altl ki§i oldiiriilmii§tiir. Cesedlerin vazi • d1 ve 800 miilteciyi hamil hulunuyordu. 
yetinden silahlann W elzl otelinin pence • Hem en he men biitiin bu mUlteciler milli 
relerinden atild1g1 anla~IImaktadir. ~koalovak renklerinde ni1anlarile So • 

Otelde tevkif edilen Siidet memuru kollar'm •lametlerini veya klrmiZl ka • 
Geor; Leicht, pencerenin onunde duran ranfil ta~lyorlardt. Bu multeciler, umu~ 
bir matamn iistUne Ulanmi§ olan bir asi- miyetle kadm, c;ocuk ve ihtiyarlardan 
nin mitralyozle ate§ ettigini beyan etmi§ - miirekkeb o]up butiin mameleklerini be .. 
tir, raberlerinde getirmiolerdir. Miilteeiler, 

Prag 15 (a.a.)'- Ne1redilen bir teb- i~timai mi.ieueaelerin kendilerile meu~ul 
)ige gore Victori& otelindc silah stoklan olmasm1 beklemektedirler. Ciinkii Pn~ 
bulundugunu haber alan Sep zabttast, o· da ikametgahlan yoktur. 
telde bir ara§tirma yapmak iatemi,tir. ~eko1lovakyflda a•lreri harek&t 

Polis memurlan, diin ak~am saat ve ilatiyatlartn daveti 
I 8,30 da otele girmekte iken bir el silah Londra 15 (Hususi) - Prag' dan bil-
patlamall iizerine polisin Zirhh otomobili dirildigine gore, <;ekoslovakya askeri ha
mukabele etmi§tir. rekata batlanmtttlr. Bu giin ihtiyat kuv. 

Polis memurlari bomb a kullanmak vetler de silih altma t;agnlmi§br. N etre• 
meeburiyetinde kalmttlar ve otele gir • dilen resmt bir teblig bu tedbirlerin fev
mege muvaffak olarak Si.idet memurla • kalade mahiyeti hait olmachgtnl bildir -

nndan Leicht'! tevkif etmi§lerdir. Otelde mektedir. 
bircok silah ve bir verici istasyon bulun .. Umumi 1el rberlik mi? 
mutlur. Leicht. oteldc JO kiF d"ha bu - Karlsbad JS (a.e.) - D. N. B' a • 
lunduiunu lloylemittir. jansmm istihbarma gore Cekoslovakya -

Saat 22 de silih sealeri azalmitttr. da, I 894 ten itibaren biittin s1mflar sefer-
Bir Siidet nahiyesi mulravemet ber edilmi§tir. Hududlara sevkiyat yapll-

ediyor maktad1r. 

Prag 15 (a.a.)- Dun Schwaderbaeh· Zorla Almanyaya gotiiriJl•n 
da cereyan eden hadise hakkmda netre· ~ek janclarmalart 
dilen resmi tebligde bilhassa §Oyle denil- Londra 15 (Hususi) - Almanyaya 
mektedir: iltica eden Sudetler, bir~ok <;ek jandarma 

« Bu nahiyenin halkt Alman hududu ve polisini de zorla beraberlerinde iotiir
iizerinde bulunmakta ve Alman Sachsen- mutlerdir. 
berg nahiyesinden sadece hudud hath ile Kral Karol Ceklere lidak8rltk 
aynlmlt olmaktaehr. Beynelmilel ih - tavsiye etti 

<;emberlayn ile Hitler arasmda vuku 
bulan miilakata Almanya Hariciye N a -
ZITI fon Ribbentrob, Hariciye Nezareti 
mlitehassJslarmdan biri, lngilterenin ~e:
lin buyiik elc;isi Sir Nevil Henderson J§h· 

rak etmi§lerdir. <;emberlany'a refaka~ et
mekte olan !ngiliz Hariciye Nezaretl .~r
ta Avrupa ubesi mudurii Strong tercu .. 

nn Londraya donecektir. Bilahare Hit
ler'le Cernberlayn Berhtesgaden' den ba~· 
ka bir yerde tekrar miidavelei efkarda 
bulunacaklardtr.» 

tilatlar ~tkmumm oniine gec;mege ~httl- Biikre1 15 (Hususi) - Kral Karol, 
Diger taraftan lmparatorluk miidafu citgt ic;in hadise heniiz halleciilmemi~tir. Cekoslovakya C).l!llhurreisi Doktor Bene-

komtes~ d~f b~~iin !'laric.iy~ Neztretinde Silahh tahrikc;ilerin adedi 2000 dir. Bun- §'e, Siidet meselesinin muslihan.e bir ,ekil· 
Lord .a.t a am nyas~tm e top anmit - lann biiyiik bir k1sm1 hudud eivannda de hallini tavsiye etmi§tir. rnanl.ik vazifesini if a etmi§tir. 

N efredilen teblii 
Berlin 15 (Hususi) - !ngiliz Ba~

vekili Cemberlayn bugiin Berhtesgaden
de Hitler'le gorii~mii~tiir. Bu ak§am net 
redilen bir teblig iki devlet adam~mn 
heynelmilel vaziyet hakkmda samimi tt· 
kilde mudave}ei efkarda bu(unduklaTJDI 
bildirmektedir. 

Cemberlayn, fngiliz nazirlarile vazi -
yeti miizakere etmek iizere yarm Lon ~ 
daraya donecektir. 
Alman mehalit ve F on Ribbentrop 

~ok memnun 
Berlin 15 (Hususi) - Batvekil <;em· 

Londra 15 (Hususi) - Salahiyettar 
mehafilde temin edildigine gore, Ba$ve
kil Cemberlayn, Alman devlet reisile 
Sudet meselesi haricinde diger Avrupa 
meselelerini de miizakere etmi§tir. Bu 
meseleleriQ mahiy~ti hakkmda malu:nat 
verilmemektedir. 

Prag'Ja enai,e 

Londra 15 (Hususi) - Eks~n~ a
jansma gore, lngiliz Ba~vekilinin Al -
manyayl ziyareti Prag' da endi~ler uyan
dumi§hr. Siyasi mehafilde lngilterenin 
Siidet mmtakalarmm Almanyaya ilhakt 

-------- Tefrika : 5 

GUidiiremiyen Komik 
Yazan : Murad SertoGiu 

Birdenbire erkek golgesi hareket etti. 
Asabi asabi sigarasm1 birkac; defa <;ek
ti. V e konu~tu: 

- Evet, hakikaten tuhaf tesadiif. 
Deh~etle iirperdi. Sesi tammi§h. Fik

retin sesi. Ufak bir fastladan sonra gene 
karlS1 konu~tu: 

- Y a anlarsa, ya anlarsa? 
- Cocuk olma I 
- Senaryoyu tamamile okudun mu i 
-Evett 
- . Roller, sanki bizim hayahm1zdan 

almm1~. N e muthi§? 
- !. .. -
- Hakiki hayahmizi, bu kadar gizli 

tuttu~umuz i~yuziimuzu onun gozleri c
nlinde ve onunla birlikte tekrarlamak .. 
Ab bu ~ok tehlikeli bir oyun. 

N ekadar ~abuk heyecanlamyor -
sun? 

&n Kudreti tanimazsin. 0, mut
laka anlar. Mutlaka .. Zaten ••• 

- Zaten? 

_ Zaten ~iipheleniyor galiba .• 
_ Bir&eY mi sezdin? ' 
_ Hay1r.. 0 hic;bir hissini belli et -

mez. 
- Peki bu neticeleri nereden ~1kan -

yorsun? 
- Bana oyle geliyor. 
- <;ocukluk I 
- F akat ya anlarsa, Y~. §iip?elenirse? 
Buzlu camda erkek golgesi, kadmm 

golgesine yakla~tl: . 
_ Sen bana anlatm1yor rnuydun i 

T ehlikeden tehlikeli §eylerden ho§lan~ -
r1m diye ... i§te sana tam istedigin gibi bir 
rol... 

Kudret, avucile alnina biriken m ter 
tanelerini sildi. y alan soyluyorlard1. E
vet bu doktorlar !;Ok yalanct ve hic;bir §ey
den anlam1yan insanlardi. Ona nekadar 
biiyiik bir yalan soylemi§lerdi. Sana ~n 
ufak bir heyecan bile memnudur. Kalbm 
en kiic;iik bir halecana tahammul edemez 
demi§lerdi. Halbuki o, i§te hic;bir §ey ol-

hr. D.ah1hye N~zm Su Samuel . Hor, Alman topraldannda bulunmaktad1r.» Hiikiimet vazi eti tetkik ecli or 
Harb1ye, Bahnye, Hava N azulanle bu • k 1 J • y y 
.. 1 · k" h b' · 1 · .. Siitlet mtnta a arrn a yent Londra 15 (Hususi) - Henlein'in u~ nezaret erm er am ar 1ye re1s en mu- , l ld 
zakerdere i§tirak etmitlerdir. vak a ar 0 u yeni beyannamesi, Prag hiikumet meha· 

F I"" t d Londra 15 (Hususi) - Prag'da net- filinde hayret uyandirmittu. Kabine der-
ransiZ parl amenkotu a redilen ream! bir tehlig, Sudet mmtakala .. hal toplanarak beY.annameye verilecelc 

top anaca d d d b .. k b- I t B .. rm a bu gun yeni en miiteaddid ha ise- ceva 1 muza ereye a~ am1~ 1r. u muna-
Paris 15 (Hususi) - Rambuyye' de 

bulunan Cumhurreisi Lebron bugiin Pa
rise donerek Elize saraymda Ba~vekil 
Daladye'yi, ayan medisi reiai ]antney .. 
yi ve meb'usan meclisi reisi Heriot'yu ka
bul etmi§tir. Parlamentonun fevkalade 
toplanbya c;agmlacag1 zannedilmekte .. 
dir. 

mami§h. Hatta, diyebilirdi ki, o kalbinin 
iizerindeki ag1rhk bile kalkmi§tJ. Kendi~ 
sini daha ferah, daha iyi hissediyordu. 

Heyecana tahammiil edemezmit ha? 
N ekadar giiliinc, nekadar yanht bir id
dia I Y alanctktan yapilan oyun sahneleri 
nerede, o, buna bile tahammiil edebili -
yordu. 

Demek dogru idi. Siiphelerinde aldan
mami§h. Sabahat, karlSl onu aldabyordu. 
Hem de Fikretle... l~inde sanki biiyiik 
bir §ey kmlml§ gibiydi. Aei, c;ok ae1 tar
kilar soylemek, aghyarak soylemek, .son
ra h1~kmklar i~inde kimsenin bulunmadt
gl karanltk yerlerr- dogru ko§mak, ka~
mak ve bu karanhklar i~inde kaybolmak 
istiyordu. Ba~ka hi~bir arzusu, hi~bir is
tegi yohu. 

Simdi karisin;n az evvel telaffuz ettigi 
«mi.ithi§ tesadiif» tabirinin manasm1 gayet 
iyi anhyordu. Bu, hakikaten miithit bir 
tesadiiftii. «Giilduremiyen komik» senar
yosunu kafastnda yeniden canlandudt. 
Evet, tipkt onlarm hayah: 

Basit, kiic;iik bir tiyatro var. Vilayet 
vilavet dola§an, ve §e}lirlerin kenar ma
hallelerinde temsiller veren bu tiyatronun 
komigi arhk ihtiyarlami§tlr. Takla atami
yor, halki giildiiremiyor. Halk onu Ishk
larla kar§Ihyor. Hele ~cuklar, bu miit· 

ler zuhur ettigini bildirmektedir. Bir~ok sebetle iki Si.idet mmtaka:smda daha orfi 
yerlerde miisellab Sudetler polis karakol- idare ilamna karar verilmi§tir. Bu suretle 
Iarina ve devlet miiesseselerine kar§I hii- orfi idare tesis edi!en mmtakalann adedi 
cumlarda bulunmutlardtr. Jandarmalar ve on be§e balig olmu~tur. Hadiselerin ~o
askeri kuvvetler asayi§i temin etmi~rdir. galmas1 iizerine, futbol ma~lan ve at ya

Alman hududuna iltica etmek uzere n1lan da yasak edilmi~tir, 
bulunan bin Siidet Almam, hudud muha- Parlamento tatil edildi 
f1zlan tarafmdan geri c;evrilmi~tir. Prag 15 (a.a.) - <;ek ajans1, Reisi· 

hit mikroblar kendisine o kadar act weyler 
soyluyorlar ki, 0 bunlara tahammiil ede
bilmek ve bu tezyifler, «yuba!» sesleri 
aras1nda yeniden halk1 memnun edecek 
jestler yapabilmek i~in c;ok biiyiik, hi~ bir 
insanm tahammul edemiyecegi kadar ag1r 
Ishrablar ~ekiyor. 

Bittabi kii~iik tiyatronun merhametsiz 
patronu da kendisinden hi~ memnun de
gildir. Arttk bir i§e yaramiyan bu sefil ko
migi kogmak ve yerine ba§ka birisini al
mak istiyor. Giildiiremiyen bir komik, bir 
tiyatroda aglatam1yan facia aktoriine nis
betle ~ok daha a§ag1hk ve kabiliyetsiz bir 
adamd1r. 

l~te o, filmde bu ihtiyar, giilduremiyen 
komigi canlanduacaktt. Miithi~ tesadiif 
buradan bathyor: 

Giildiire!Tliyen ihtiyar komik ayni kum
panyada gene k1z rolunii yapan klZindan 
daha gene ve ~ok giizel bir kadm1n ko
casldir. 

0 da Sabahatin kocasrdtr. 
Giildiiremiyen komik, bu gene ve kor

pe kadma delicesine a§lkllr. 
0 da Sabahati delicesine sevmiyor mui 
Halbuki kansi onu sevmiyor ve kendi· 

sini tiyatronun jonpromiyesile aldatiyor. 
Sabahat de onu sevmiyor ve kendisini 

Fikretle aldattyor. 
Sonra senaryodaki ihtiyar komigin kor

pe ve §Imartk lean mm karakterini tahlil 
etti: 

lradesiz, ~abuk tesir altmda kalan ve 
ihtiyar kocasi tarafmdan tatmin oluna -
mtyan bir kadm. Kocasmi aldat:tyor. Fa
kat bu, sahnede temsil etmege «;aliJbgi her 
rolde bir takma di~ gibi smtan, gi.izelligin
den ve i§tah vericiliginden ba§ka hi~ bir 
meziveti olmiyan mahdud dii§unceli ka
dm, budala kocasma kar§I en yiiksek bir 
artist gibi rol oynamakta hayret edilecek 
bir muvaffakiyet gcsteriyor. Ciildtiremi -
yen komik kans•mn kendisine sad1k oldu
guna kanidir. V ay serseri vay! 

y almz muthi§ degil, korkunc bir tesa
diif bu! Bu hanku!ade mii§abehet kar§l -
smda havsalasim kaybedecek gibi oluyor
du. T esadiif bu kadar olabilirdi. hte hat
ta §imdi bile, bu pastanenin ko~esinde ge
c;en sahne bile eserde mevcuddu. Ay, bir 
ipekbocegi gibi iri govdeli agadarm ince 
dallannda dola~1rken o, yani giildiiremi
yen komik, yava§ yava§ flSillllar yiikselen 
bir ko§eye dogru ilerliyecek. Orada ka
nst, tiyatronun jonpromiyesi ile yan yana, 
diz dize otururlar ve ihtiyar komik, onla
rm konu§malanm dinler. Ka~smm ken-

{jl~umhuriyetliJ 
N 0 k s lYI ~ lYl lilllYI 

Maliye V eki.letinin nazar1 
dikkatine 

Do!ancah Htiseyin ol'tlu Sa11m usta. lm -
zasile bir mektub aldik. Mektuba muamcle 
gormilt iki reami kiiQ'1d da eklenmi§tlr, 
Resmi kM1dlarm blri Babaeskl iska.n en 
memurlutu tarafmdan pullanarak Salim 
ustaya verllmif, Bu k&g1dlarm blri Salim 
ustanm Nacak k6yi.indek1 dort g~men 
evinde kllUandi~l kerplQln fenne uygun oir 
~kilde yaplldtfmdan bahsetmekted!r. Di
ger resmi kagldda satmalma kom!.syonu -
nun kaymakam tarafmdan tasdlk ediimig 
bir kararldll' ve kerpiQ tutan olan 61 lira 
60 kuru~un mumalleyhe tediyesine dalrdir. 
Her iki kag1da 5/5/937 tarihl atilm11~hr. 
Salim ustamn mektubunda da §oyle de -
nllmektedir: «Tediye ka.ranm aldiktan 
sonra allahm hergiinii malmudiirlliiHle 
koytim arasmdaki 12 kilometrelik yolu gel
dim gittlm, fakat miitemadiyen malmi.idU
rtini.in bugiin param yok laflarile kar§tla~
tim. Nlhayet haziran aytnda senin alaca.
gm dtiyuna kaldl. dedi. Ne yapw::ag1m1 ~a
~lMlm. Yapt1~1m evler 1k1 senedir heyeU 
!enniyeyi tesellii.m i!(in bekliyor. Onlarm 
da tak.sitlerini alaca~1z. Bu paralan ni~ln 
vermlyorlar anllyamadun. Alakadarlarm 
dikkat nazarlanm cekmenizl rica ederhn.~ 

inhiaarlar tdaresinin nazan 
dikkatine 

±zmitten C. Yalcub imzaslle ald1~1rn1z 
mektubda denlllyor ki: cEski Reji Ye lahik 
Inhl.sarlar idare.<>inQe 29 sene feragat ve 
!azUetle oall~m~ ve nihayet bir k1~ glinlin
de ti.ittin mubayaasl i~tin bulundugu Erbca 
koylerinde h~talanara.k vefat etmi~ b!r 
babanm kali\bahk ailesi efrad1y1z. idarenin 
mevzuatma, gore olen memurunun auesine 
hizmet .senelerUe mero.uriyet derecesine go. 
re ikramiye. harcirah ve cenaze masrafl 
glbi namlar altmda. bir para verillr. Yedt 
senedir u{tra§malanmiZdan bu paradan 
yalnl.ll Erbeaya. kadar tutan yol paras1 ve
rildl, Yedi senedir beklediilmlz. te§ebbiis 
ettijimiz vett,mtyor mu? P'azilet ve tera
gatle ~ah§an bir inhlsar memurunun ge
ride blraltti&l alleil boyle ml mliki.fatlan
dmlmahydt '1 

Aldkadar yijksek makamlrmn dlkknt 
na1arlanm Qe~menizl ricp, ederim.~ 

Maarif VekAletinin Jtazan 
dikklltine · 

Maarlf V~klleti tar•fmdan ne~redllen 
yent ldtab .sat!§ taltmatnamesi herk.~e 
mekteb k1tahl41.r1 bayiltginl aerbestce ver~ 
melctedir. Bq vaziyet karfL&Inda me.s1Qk1 
kitabc1llk olnuyan j.!m,seler muv~tkkat tllr 
zaman loin - senede ve mevsiminde !Jir ~It· 
faya mah£u.s olarak • mektcb kltablan lla• 
t1~1n" glriteoekler demektir ve blnnet1c& 
kitabe1h~1 kendtlerlne meslek edlnml§ v~ 
har! ink1labi zararlarma btlanan b~ ta~~ 
rahlarla oirltet hariot kalan kuc.Uk istan· 
bul ltilt1.ihl1ane iahibleri mti.§kU!lta ugnya
eaklardir. 

Senede blr defaya rnahsus ve maksur o
lan mekteb kltablart aat141 kln me.>lekl 
kitabcthk olm1yanlara verillrse, ta~ra ki.i -
tfibhaneler1 kliltiiru yaymak noktasmdan 
memleket geneliti:ae yartyaeak diger fay .. 
dalt e.Nrlerl clUJcklniarmda bulundurauu~ 
yacaklarmt zannediyorum. 

Maartf Voklletl bu :rnahzurun oniine 
ieomek i~ln yanl bir bakxal. bir t\lhatiyeci 
vey~ Pir tU~uncuniln kendi .san•atma nave
ten kitabet vesikast alarak muvakkat bir 
zaman kitabet olmamaua lc;in bu gibl mu
tetebblilerl!en muayyen bir milddetle k1 .. 
tabeihkla ugra~acagma dair taahh\icimune 
~temelidlr. 

Blr ~itabct 
Yozgad P. T. T. momuru Fethi 

Tamtiirko: 
Mevsuu bahsettiginiz VtUiyetin 

oniine gefmek lfin bir avukat va .. 
sttasile ve lranuni yollara miira .. 
caat suretile te,ehbii,lere girifme. 
nizi tavsiye ecleri~. 

Aclapcaarmrn 'ukurahmediye 
mahallesinden Hiiseyin. Ahmed. 
Balcrya 

i:attd.antz allka.dar makama gonderilml~
tir. ........................... , ...............................• 
cumhur Bene~'in parlamentoyu tatil etti• 
gini bildirmektedir. 

Cek razeteleri plebisit likrini 
reddecliyorlar 

Prag 15 (a.a.) - Prag gazeteleri 
her tiirlu plebisit fikrini §iddetle reddet .. 
mekte ve Siidet meselesinin bu §ekilde 
hallini Cek milletinin asia kabul edemi• 
yecegini ve plebisitin barb demek oldu ot 

gunu yaz1yorlar. 

disini zi.ippe ve ~unank jonpromiye ile al· 
datmakta oldugunu anlar. 

Onlar boyle sevi§irlerken ihtiyar komik 
belinden uzun ve pml pml bir hi<.<ak ~lka· 
m. Parmaklan, b1~agm siyah kabzasma 
s1h s1ki yapl§ID!§tir. Onlara biraz daha 
yak!a~tr. Onlar, gafil a~Iklar her§eyden 
habersizdirler. ]onpromiye, aym l§Igi al· 
hnda, kansma Romeo - Jiilyet, La Dam 
o Kamelya gibi piyeslerden ezberledigi 
gene erkeklerin sevgililerine soyledikleri 
o basit ve bayagi a~k teranelerini tekrarla
maktadlr. Kadm, memnuniyetinden agzi 
yan a~1k, bunlan dinliyor. 

fhtiyar komik onlara o kadpr yakla§ • 
rnl§h ki, nefeslerini bile duyuyordu. On
lar, bu ba§lannm yamba§tnda pml pml 
yanan korkunc b1~agm mevcudiyetinden 
hala bihaberdiler. 

Kudretin elleri arttk titremiyordu. He
yec m tamamile gec;mi§ti denehilirdi. 0-
na, sanki bunlar hakikat degil de bir fa• 
ciada rol oynuyor, daha dogrusu «Giil-
diiremiyen komik» i canlandmyor gibi ge~ 
liyordu. Sag elini yava~ yava§ pantalo
nunun arka cebine gotiirdii. Daima ta§J• 
d1g1 kiic;iik tabancasm1 yakalad1. V e Y2l 
va§ yava§ c;ekerek ~Ikardt. 

(Arkass var) 



8 CUMHURfYET 

GNUNO BULMACASI ROMATiZMA PiMANOL , 
Surunce derhal geQer .. Siyatii, Lumbago, ~.1' diz ve kalca agnlarma, bo'yun tutulmasma birebirdir. Soguk alma neti• 

ces1 arka sane~larmJ geC(Inr. VucO.du kiZdmr. ZatOrrie .ve Zatulcenbin Online geC(er. 

• 
- ~ehrin bazt yerlerlndekl yayalara 

ge~id yeri (miirekkeb kelime). 2 -
"'~·~••ft karar verme, ekey1t1c1 madde sa

, 3 - Bir giin, fakat .. 4 - Ters cevuin 
urtul~~ olur, saclan hastahkh. 5 -

emrin tersi, geminin tuvaleti. 6 - Hi
eden, biiyiik anne. 7 - Sarho§un fer

(cemD. 8 - Sopa lle di:igen (mii -
kelime), is min tersi. 9 - Ta V'llgin 

kemlgl, diiz ve gergln. 10 - Hayvan
taklb ve vurma, gemllerln .11kametgaht, 

emrln tersi. 11 - Pi~man, e§yamn ka
aksettirilmi§ ~ekli, 

UK<tntlan a~agtya: 
Kthgmt ktyafetlnl lhmal eden (mii
kelime). 2 - Tafsllat, mahkeme

e.sas me§guliyetl. 3 - Pasaportlara 
, blr§ey iizerlnde fazla tsrar eden. 

Onarma, lnce blr clns koku atllmts o-
5 - Siyah giiro~ (ik! kelime) . 6 -

soru edatmtn tersi, ucma~a yarar. 7 -
b sarktlarmda ~ok gecen bir kelime, i~e 

bayvan. 8 - Birl tarafmdan gel 
tarzmda atlattla..n, genl§Ilg!n ters1. 9 -

cevirln blr emir olur. cdolayu kelt -
evvellne getirlrscnlz cr;epr;evre~ 

asma gellr. 10 - Qok gene, erkek de
ll - Kthcm kab1 toplanma. 

bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

H a ydar Rifa tJn 
e serlerinden 

A§k Pe~;inde 
Karagomlekliler ihtilali 
Etrtisk V azosu 
llk A§k 
ili~in Oltimii 
Efendi ile m~ak 
Vikontun 6Iiimi.i 
fklimler 

Oltiler Evi 
Felsefe 

Kli~uk hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 

~ Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 

~ Anar§lzm 
1 _ Fa~m~~onlu~ __ 

100 Kr. 
100 • 
20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 ~ 

75 • 
125 • 
60 • 

100 • 

Doktor A .. K UTi E L 
Karakoy T op~u1ar cad. 43 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin lUtfi Yarnall 
Bobrek. mesane, tdrar ve tena

siil vollan hastallklan mUtehasSl· 
s1. Beyoglu • !s Bankast karslSl E
mirnevruz sokak 10 P ananiva 

a . No. 2 . Telefon: 42203. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen mUtehass•s• 
Tiirbe, Bozkurd kU"athanesl kar~tsm

da. eski Klod Fa.rer sokaik No. 8 - 10. 
O~leden sonra 3 ten 'T ye kadar. 

KONYADA 
Yeni Kiitiibhane sahibi M. Nacl 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitun 
mekteb kitablan, klrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzf yeridir. 

TUrkiye Eczae~lan Laboratuvan 
T iirk Anonim .Sirketi idare meclisinden : 

~irketimizin c;all§ma sahasm1 geni§letmek ic;in beheri yirmi bes TUrk 
as1 k1ymctinde nama muharrer iki bin hisse senedi ihracl suretile serma

yiiz bin liraya ~1kanlmas1 fevkalade umumi heyet igtimamda karar· 
I§hr. 
Eski hissedarlara hisseleri nisbetinde yeni hisselerden satm almalar1 

in 15 te§rinievvel 1938 tarihine kadar ru~han haklu verilmi§tir. ~u rnud
bittiginde hisseler diger istiyenlere satilacakbr. 
1stiyenlerin ~irkete rniiracaatle alacaklar1 taahhudnameleri imzahyarak 

vermeleri ve 31 te§rinievvel 1938 taribinde i§in sonu almacag1 ilan 

~orlu icra Memurlugundan: 
:Ac:;1k arttlrrna ile paraya gevrilecek gayrimenkulun: 

Cinsi Mahallesi T~pu kaydi 
Tarihi No. 

<;orlu-Cemaliye 3/937 100 
Arthrmanm yap1lacag1 yer, gun ve saat: c;orlu lcra 

saat 14 - 16. 

Takdir edilen 
k1ymet 
Lira 
2000 

dairesi 20/10/938 

- i~bu gayrimenku_ltin arttirrna ~artnamesi 14/9/938 tarihinden iti
herkesin gorebilmesi iGin aGiktlr. ila.nda yaZih olanlardan fazla ma
almak istiyenler §artnameye ve rnernuriyetimize rnliracaat etmeli-

2 - Arthrm1ya i~tirak i~in yukar1da yaZlh k1ymetin % 7,5 u nisbe
pey veya milli bir bankanm teminat rnektubu tevdi edilecektir. 

3 - Alakahlarm ve irtifak hakkt sahiblerinin gayrirnenkul uzerinde
haklanm, hususile faiz ve rnasrafa dair olan iddialanm i~bu ilan tari -

itibaren yirmi gun i~inde evrak1 mtisbitelerile birlikte memuriye
bildirilmesi icab eder, aksi halde haklan Tapu sicillerile sabit ol -

d1k~a sah§ bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. 
4 - Gosterilen gtinde arthrm1ya i~tirak edenler arttlrma ~artnamesi
okumu~ ve liizumlu malumah almiS ve bunlan tamamen kabul etmi§ ad 
itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayrirnenkul iic:; defa bagmld1ktan sonra 
~ok arttlrana ihale edilir. Ancak arthrma bedeli muhammen kiymetin 
de yetmi~ be~i,ni bulmazsa en f;Ok arthranm taahhucLli baki kalrnak ii

arthrrna on be§ gun daha temdid ve 4/11/938 cuma glinu ayni saat
yapilacak a;;ttnmada en GOk arthrf\na ihale edilir. 

6 - Gayrirnenkul kendisine . ihale olunan kimse derhal veya verilen 
let iGinde paray1 vermezse ihale karan bozula:tak kendisinden evvel 

yuksek teklifte bulunan kirnse arzetmi$ oldugu bedelle almaga raz1 
· ona raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on be§ gun mlidd~tle art· 

a c1kanhp en c;ok arthrana ihale edilir. iki ihale arasmd.aki fark 
ge<;en. giinler ir;in % 5 ten hesab olunacak faiz ve diger zararlar ayn
hukme hacet kalmaks1zm rnemuriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. 

(6505) 

Liman1 Sahil Sthhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan: 

111emurlar ic;in 95 ve miist.ahdernin i~in de 84 aded yagmurluk rnu • 
ba a~1k eksiltme ile almacakhr. 
A - Tahmin bedeli rnemur rnu~ambasmm beheri 26 lira ve miistah· 
n musambasmm beheri 14 lira 50 kurustur. 

B - Sartnameler merkez levaz1rnmdan paras1z ahmr. 

Ba,ka kim 
GENCLE$MEK 

iSTiYOR? 
Bayan Marcilla, nasll 10 ya, daha 

gencle,tigini anlat1yor 

Bayan Marcilla'mn yn. 
zundeki §ayani hayret 
gtizellik tebeddiilunii 
gosteren fotograflar1 

Siz de boyle muvaffak olabilirsiniz Cild unsuru olan 
pembe renkteki 
Biocel'li Tokalon Lutfen bunlar• okuyunuz 

60 - 70 ya§larmdaki kadmlarm bu
ru§ukluklan altl hafta zarfmda zail 
olrnu§tur. !§te, hastanelerde tecrlibe
si yap1lan ve bir Viyana T1b mecrnua
st tarafmdan ilan edilen §ayani hay
ret neticeler... Cildin BiOCEL cev -
heri ile beslenrni§ olmasidir. Bu kiy
metli cevher, pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde vard1r. 

i§te bu kremi kullanan ve yiiziin
deki §ayani hayret giizellik tebeddii
latmx yukar1daki fotograflarmda go
riilen Pariste Bayan MARCiLLA'nm 
tecriibesini anlatan §U mektubu oku
yunuz: 

cBu, benim i~in bir harika 
Takriben iki ay oluyor; almmda ve 
gozlerimle agz1rnm etrafmda buru

§Ukluklar vard1. Bugiin ise biitiin ar -
kada§lar1m kadife gibi yumu§ak ve 
buru§ukluklardan ar1 olan yuzume 
takdirle bak1yorlar. Hepsine ne yap • 
tiglml soyledim. 

Elektrik 

Kremini kullandig1m1 anlathm. B!r 
~oklan bana gi.ildi.irler, fakat bizzat 
tecrtibe edip §ayani hayret semeresini 
goriince, hepsi de hak verdiler ve 
mernnun kaldllar. Geceleri yatmaz
dan evvel pembe renkteki Biocelli To
kalon kremini kullammz. Siz uyur -
ken cildinizi besler ve canland1nr. 

Her sabah biraz daha gencle~mi§ 
kalacaksmtz. Giindiizleri de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullammz. 
Bu suretle cildiniz yurnu§ami§ ve be
yazla~mt~ olur. Biitiin siyah noktaln-

1 rt eritip aq1k rnesame eri s1kla§ mr. 
Binlerce ahvalde gorlilen tesiri kuv • 
vetli bir garantidir. Hemen bugiin • 
den itibaren her iki kremden hirer 
vazo alarak tecrlibe ediniz. Birka~ 

hafta zarfmda faydah tesirini gor -
mediginiz takdirde bayiin~ze iade ede
rek paray1 geri alabilirsiniz. 

• tes1sat1 
~nk1r1 Belediye Riyasetinden: 
1 - Cank1n Belediyesince yeni yapilacak elektrik tesisatmdan c14500• 

lira bedeli ke§ifli lokomobil ve montai k1sm1 kapah zarf usulile muna
kasaya konulrnu~ ise de talib zuhur etmediginden bir ay i~erisinde pazar
hkla yap1lmasma karar verilmi~tir. 

2 .- Eski serait dairesinde pazarhk 10/10/938 pazartesi giinii saat 16 
da Belediye Enciimeni huzurile yapllacaktlr. 

3 - Proje ve ~artnameler Cankm Belediyesinden ve .istanbulda Zm
dankaplda 62 al~1 _rnagaza sahibi Kivork ManJJ.kyandan bedelsiz ahnabi
lir. «3744.. (6503) 

Gayrimenkul sat1s 
' 

ilan1 
istanbul Emniyet Sandtgi Miidiirliigiinden: 

__ :ss 

• HiLKAT ' Daima kanunlar1na sad1kt1r. 
Y a ra tan kuvvet, her insana s1hhat ve saadet i~inde ya· 

Jarnak hakk1n1 vermi§tir. H er tiirlii suiistimal ve tabia t 
kanunlar lna ayklrl ha reketin ceza&l oliimdiir . 

Y urdd a§! H er zaman ke nd i kendinin doktoru ol! Bii
tiin uzviyetini gozden ge~ir ve gordiigiin e.n uf ak bir a rl
za iizerine derhal faaliyete ge~. Kendinde diitkiinliik, 
halsizlik, i§tahs1zhk, kans1zhk , kuvvetsizlik , tembellik, 
korkakhk m1 hissediyorsun? Bunlar uzviyet in im da d ita· 
retid ir. (:abuk yeti§ ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvvet ve istiha surubu 
i~miye ba§la, FOSF ARSOL tababetin esas1n1 tetkil 
eden biitiin d ok tor lar taraf1ndan takdir edilen en miihim 
ila~lar1n gayet fenni bir surette te§rikinden yap1lm1§ 
emsalsiz bir kudret §Urubudur. 

Kan1 tazeler ve ~ogalbr, ittihayi a~ar, haf1za ve zeka
YI yiikseltir. Sinir leri, a daleleri saglamla§br ir. A zim ve 
faaliyeti yiikseltir. Ve biitiin kud retleri uzviyette toph
yarak omrii tabiiyi biiti.in net elerle ge~irir. F OSFAR-
SOL giine§ gibidir . Gird igi yere saghk, dinclik ve gene· 
lik sa';ar, her eczanede bulunur. ,_ _________________ .. 

Mugla Naf1a .Miid iirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: 5/ 9/ 938 giinli ~aat 16 da kapah zad usuli. 

le ihalesi ilan ediimi~ olan 16715 lira .19 kurus ke§if bedelli Koycegiz kaza-
81 ilkokul in§asma istekli <;Ikmadlgmdan 5/ 10/ 938 ~al'§amba glinli saa¢ 16 
da pazarhkla ihalesi kararla$tirilmi~trr. 

2 _ istiyenler eksiltme sartnamesi ve buna muteferri diger evrakx 
Mugla N af1a Mudurlugunde gi:irebilirler. 

3 _ Pazarhk 5/ 10/ 938 ~ar~a1;0ba gi.inii saat 16 da Mugla Vilayeti Da • 
imi Encumeninde yapilacaktlr. 

4 - Muvakkat teminat 1253 lira 64 kuru~tur. 
5 - Pazarhga girebilmek i~in isteklilerin P~ag1da yaz1lt vesaiki ibraz 

etmeleri laz1mdtr. 
1 - Ticaret Odasma kay1dh olduklarma dair vesika. 
2 - Evvelce bu gibi i~leri yaptiklan11a dair vesika. 
3 - Vilayet Naf1asmdan ehliyet vesikast almak istiyenlerin pazarhk

tan 8 gun evvel resmen miiracaatle vesika almalan. 

4 - istekli miihendis olmad1g1 takdirde insaatm fenni hususatim die· 
ruhde edecek rnuhendis veya mimar gostermeleri icab eder. 

6 - Postada o~acak gecikmeler kabul edilmez. c3344• (6490) 

EreQii kOmUrleri isletmesinden : 
Devlet Demiryollan 3 birincite~rin 1938 tarihinc.en itibaren tahmilat 

i~in 1stasyonlarda tticcar ernrine verdigi vagonlarm 6 saat zarfmda dol
durularak iadesini, aksi takdirde 6 saatin ge~rnesinden itibaren her bir 
saat i~in vagon ba§ma 50 kuru§ ceza alacagm1 ilan etmi~tir. 

Buna nazaran: 
<;atalagZI, Kilimli ve Zonguldak istasyonlarmda Devlet Derniryolla

n vagonlarmda teslirn edilmek ~artile yap1lan satl§lar ic;in beher vago
nun tahmilinde ilk 24 saat zarfmda Devlet Demiryollarma verilecek ce
z~larm mu~terilerin faturalarma zammedilecegi tamimen teblig olunur. 

Marangoz i§leri 
Giizel San'atlar Akademisi Arthrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Guzel San'atlar Akademisi Mimari Subesi ic:;in yaptmlacak dart 

tip ar~iv dolabile bir merdiven, gardropta bir aded ayna ve kaidesi, bir 
aded gardl'op rnasasx ve bir aded de yerli dolab yaptmlacakbr. 

2 - Ar~iv dolablarmdan 1, 2 ve 3 uncti tipin beherinin rnuhammen 
bedeli 120, 4 iincu tipin 130, merdivenin 9, gardrop rnasasmm 100, gar· 
drop aynasmm 65, yerli dolabm 45 lirad1r. 

3 - Bu i~lere aid resim ve ~artnameler Giizel San'atlar Akademi
sinde her zaman goriilup bedelsiz almabUir. 

4 - Eksiltme 29 eylul 938 per~embe giinii saat 14 te Cagaloglunda 
Yuksek Mcktebler Muhasebecillginde yaptlacaktir. 

5 - i~Ier ca~1k eksiltme,. usulile ihale edilecektir. 
6 - Muvakkat temmat 53.18 lirad1r. 
7 - Eksiltmiye gireceklerin 938 y1hna aid Ticaret Odas1 

sikasile bir marangoz fabrikas1 sahibi olduklarma dair alan 
Komisyona ibraz etmeleri ~arthr. 

kay1d ve
belgelerini 

( 6198) -
Giimriik Muhafaza Genel Komutanbgt 

Sabnalma Komisyonundan : 
1 - 15, 19, 27, 29. 30. 41. 42, 44, 45, 58, 59, 61, say11I motorlerle 32 

SC!yih ana gemisine yaptmlacak 84 kalem 401 parc;a yedek makine par· 
c;alarmm 28/ 9/ 938 car~amba giinti saat 11 de aGtk eksiltmesi vapilacaktir. 

2 - Tasmlanan tutan 2550 lira ve ilk terninat1 192 1irad1r. 
3 - Sartnarnesile evsaflart Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - tsteklilerin gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Giimri.igundeki Komisyona• gel
rneleri. ( 6303 ) 

C - Eksiltme 27 eylul 938 sah gunu saat 14 te Galatada Karamusta
sokagmda mezkur Merkez Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

Bayan Emine Atiyenin Sandigimizd9n 21516 he~ab numarasile ald1g1 
600 lira borcuna kar§l birinci d.erecede ipotek edip vadesinde borcunu o -
demediginden hakkmda yap1lan takib uzerine 3202 numarah kanununun 
46 nc1 maddesinin rnatufu olan 40 nc1 rnaddesine gore sahlrnas1 icab eden 
Kad1koyunde Osmanaga rnahallesinin Yogurt~u~aym ·caddesinde eski Mi.i. 
52, yeni 52 nurnarah kargir iki katta iki gair:eli bir evin tarnarnx bir buc.uk 
ay muddetle a~1k artbrrn!ya konmu~tur. Sah§, Tap~ sicil kaydma gore 
yap1lmaktadir. Arttirm1ya girrnek istiyenler 362,50 lira pey ak~esi vere
cektir. Milli bankalanrn1zd.an birinin teminat rnektubu da kabul olunur. 
Birikmi§ biitiin vergilerle Belediye ve teUaliye rusumu borcluya aiddir. 
Artbrma sartnamesi 19/9/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiy,enlere 
Sandlk hU"kuk I§leri servisinde a~1k bulundurulacaktJ.r. Tapu sicil kaydi 
ve sair luzurnlu izahat da §artnamede ve takib dosyasmda vard1r. Arttrr
mtya girmis olanlar, bunlan tetkik ederek sabhga Glkanlan gayrimenkul. 
hakkmda her §eyi ogrenmi§ ad ve itibar olunur. Birinci arttm~a 17/11/ 
1938 tarihine miisadif per§ernbe giinii Cagaloglunda kain Sandxgimtzd.a 
saat 14 ten 16 ya kadar yap1lacaktir. Muvakkat ihale yap1labilmesi i~in 
teklif edilecek bedelin tercihan ahnrnas1 icab eden gayrimenkul roi.ikelle
fiyetile Sand!k alacagmx tamamen ge~mi!? olmas1 ~arttir. Aksi takdirde 
son artbranm taahhiidu baki kalmak ~artile 7/12/1938 tarihine rnusadif 
~ar~amba gunu ayni mahalde ve ayni saatte son arttirrnasi ~pilacaktlr. 
Bu arttirmada gayrimenkul en ~ok arthranm ustiinde hirakllacakt1r. 
Haklan Tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahib • 
lerinin bu haklanm ve hususile faiz ve rnasarife dair iddialannt ilan tari
hino.en itibaren 20 gun i~inde evrak1 rnusbitelerile birlikte dairemize bil
dirrneleri laz1md1r. Bu suretle haklanm bildirmemi~ olanlarla haklan Ta
pu sicillerile sabit olm1yanlar sati$ bedelinin payla~masmdan haric kahr
lar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937 I 406 dosya numarasile 
Sand1g1rnlz hukuk i§leri servisine rnuracaat etrneleri liizumu ilan olunur. 

Devlet Orman i,Ietmesi Karabiik 
D - Muvakkat teminat parast 276 lira 60 kuru§tur. 
E - Eksiltmiye girecekle~ ' J 938 senesi Ticaret Odast vesikalarm1 

rnecburiyetindedirler. Aksi takdirde eksiltrniye giremezler. 
( 6304) 

•• 
bul Universitesi Pazarltk Komisyonundan: 

Yap1lacak i§ Ke§if bedeli 
Lira 

Ed.ebiyat Fakultesi binasmm darn tamiri 239 
·te binasmda yapllacak bolme 146.40 

Yukanda yaz1h iki i~ pazarhkla yaptmlacaktlr. isteklilerin bu ~ibi i§· 
yapbgma dair vesikalarile 19/9/938 pazartesi giinu saat 11 de Univer-

Idari ve Mali isleri DirektorliiiWne gelrneleri. (6501) 

~ 

DiKKAT 
r:mniyet Sanchgi, Sand1ktan ~lman gayrimenl{ulii ipotelt gostermek 

istiyenlere tahmin edilen k1ymetin yar1sma kadar ikraz yaparak usuliine 
Rore kolayhk gosterrnektedir. (6483) 

..... 
Revir Amirliginden: 

1 - Biiyii\';diiz ormamn Mancarc1 deposunda istifte bulunan 1620 a
ded muadili 1058.693 metre mikab koknar tomrugu ac;1k arthrma ile satl
lacakhr . 

2 - Tomruklarm kabuklan soyulmu§ ve ba§ kesme pay1an mevcud
dur. 

3 - Sah~a ~Ikartlan tomruklara aill ~artname Orman Umum Mu • 
di.irliigiinde, istanbul ve Ankara Orman Ba~miihendisliklerinden isteni
lebilir. 

4 - Tomruklarm beher metre mikab1 11 
<;Ik :~rthrm1ya konulmu~tur. isteklilerin % 7,5 
9/938 pazartesi giinii saat 14 te Kara'b<ikteki 
leri. · 

lira, muhammen bedelle a
muvakkat pey ak~esile 26/ 
Revir merkezine miiracaat· 

(6391) 
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- • • - -- -- -- ~· -~ Am erika hi.ikumetinin Ziraat N eza -

U . . . alari reti, birle§ik devletler arazisi dahilinde 
~ IZCIDID macer nekadar ku§ bulunau~unu lbilctirir bir 

[Ge{:en deja cr
kan krsrmlarm hula. 
salan: Ahmed Ma
cid, ] ames F erson ve 
Mark Pearu «izciler 
kongresi>> nde lam -
~an iic arkada~trr. 
Ahmed Macid ls -
tanbuldaki amcast -
ntn oliimii iizerine 
kimsesiz kalrl!or, am
casmdan kendisine 
intikal eden « Y akut» 
ismindeki ktqmettar 
bir ku~la birlikte A 
merikaua hareket e
dilfor. Yolda bir va-·~-;c.---'~.-.. 
pur kazast neticesi ] ames F erson' a rest-
geli.l!or, birlikle Londra.l.fa Mark Peary
nin uanma donerlerken vapurda « Y akut>> 
calrmyor. Ku$u calanlardan bErt Londra· 
daki hayvanat enslitiisiine, krqafetini de
Ri~tirerek ihtiqar bir alim ~ekZinde gelilJOT. 
M ark'm krzkarde~i o enstitiide calr~ttgt 
it;in htrstzt qakalamak iizere tertibat ya
p·'·qor. Enstitii miidiirii. ihtiuar alim ku· 
~u getirdiRi zaman qandaki odada bulu
nan ]ames Ferson'u caRrrttJJor.l 

1 ames ku~u tekrar tekrar muayene et
tikten sonra: 

- Evet yemin ederim ki ~alman ku§ 
hudur I diye tekrar etti. 

0 suada direktor de rnasanm Uzerin
dt> duran vesihlan pertavSJZla hirer hi
rer rnuayene ediyordu. lncelemesini bi
tirince: 

- Azizim dedi, bu ves1kalar da sah· 
te ... Gayet k~rnazca ve maharetle teklid 
edilmi~ olmasma ragmen ben baz1 nokta
larmdan bunu anlad1m ... Size de anlata

cagim~ 

Miidiir tekrar zile bash ve polis ha
fiyelerini ~ag1rttl. Ned memurlart goriin
cc partiyi kaybettigini anlad1. Arhk ka~
maktan ba~ka c;are yoktu. Bereket versm 
yaz1hane ilk katta idi ve yanmdaki pen
cere de tamamen ac;JktJ. Adam, ihtiyar 
bir alimden heklenilmiyecek bir ~eviklik 
ile pencereye dogru ko§tU rve kendisini 
kaldmp h1zla d1~an attJ. Polis hafiyleri 
onu tutlllak i~in ilerlediler. Miidiir: 

- Birakm, dedi, biraz \imide dii§siin .. 
Fa kat ~ok uzaklara gidemiyecegi muhak
kak... <;unkii biz d1§anda da tertibat al· 
d1k. Orada da iki resmi polis hekliyor ... 

Hakikaten biraz sonra bahc;eden b1r
takim bagn§malar, c;agn§malar i§itildi. 
Polis haykmyordu: 

- Hem masum oldugunu iddia edi
yorsun, hem de kac;maga bakryorsun, bu 
nasi! §ey I 

Alt alta ust iiste debele~me esnasmda 
N ed'in gozliigii, sahte sakah dii§mti~tii. 
0 zamana kadar miidiir ve polis hafiye· 
lerile bahc;eye c;tkmt§ olan James F erson, 
N ed'in hakikt yiizi.inii gori.ince tamdi: 

- E artik, dedi, kiic;iik bir ~iiphe hi.le 
blmadi ... Siz biraderinizle birlikte Sw1ft 
Vapurunda arkada§Imm kiymetli ku§un· 
dan maada daha ne miicevherler ve ne 
paralar 40ITdinJZ f.. 

1ki polis N ~d'in eline kelep~eyi vurup 
onlerine kathlar ve hapisane yolunu tut
tular. 

VIII.- Hayret! 
James F erson enstitUden dondiigii va· 

kit Helen' e ku~un nas1l bulundugunu, 
hiTStzm nasi! ~utuldugunu uzun uzad1ya 
ar 1 

• tl. 0 da gidip meseleyi anesine, ba-
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~ocuk portreleri 

Kiic;Uk Ferid ve karde i tpek 

hesab meydana r;1karmt§. Ne g~bi bir u
sulle yaptldtgml bilmedigimiz bu hesa
ba gore Birle§ik Devletler arazisinin 

basma haber verdi. Helen'in babast gu- beher hektar arazisinde 54 kU§ varmt§. 
lerek: Halbuki yirmi sene evvel yapllan ayni 

- Sakm, dedi, siz Ahmed Macide §ekilde bir ku§ sayunma gore o vakit 
bir~ey soy]emeyiniz, havadisi ben ona da- beher hektarda 607 ku§ mevcudmU§. 
ho. tath bir ~ekilde bildirecegim... Bundan anl8§1hyor ki, Amerikada ku§· 

Ak§am iistii Mark Peary ile Ahmed lar gittikc;e azahyor. Ziraat Nezareti de 

1 bu meseleyi ehemmiyetle nazan dik .. 
Macid gezmeden doniip ge dikleri vakit kate alarak ~iftc;ilere c;ok faydas1 do -
ihtiyar lngiliz ogluna da bazt tenbihler- kunan bu hayvanlarm biisbiitiin azal -
de bulundu. Sonra salonda herkesin top- malarma mani olacak tedlbirleri ittihaz 
Iu bulundugu bir suada: etmek te§ebbiisiine hemen giri§mi§ .• 

- Ahmed Macid ve James F erson, Y 1lanlar ve yakutlar 
dedi, size verilecek iki miihim haberim Birka~ ay evvel Qin Hindinde bir ta· 
var... Bunlardan biri yakmda her ikini- k1m rivayetler dola§maya ba§ladt. 0 ci
ze de kendinize lfy1k hirer i§ hulunabile- varda bulunan Birmanya Kralhgmm §i
cektir ... ikincisine gelince, Ahmed Ma • mal havalisinde Mingkat'ta say1s1z ya
cid, bu, seni dah, ziyade alakadar eder. kut bulunuyormu§. Hemen tabii bir~ok 
Hayvanat bah~esinde senin c;alman ku§a i§sizler ve macera arayanlar bu hayali 
tamamile benzer b1r ku~ var... servet membama U§ii§tiiler. Bunlardan 

Ahmed Macid, hirden ihtiyar fngilizin birkar;t giri§tikleri bu sergiize§tten do
niip gelmi§ler ve birlikte c;ok k1ymetli 

si:iziinii keserek: birkaq tane de yakut getirmi§ler. Fa .. 
- Ah bilseniz, dedi, onu nekadar gor· kat anlattlklarma gore, Mingkat'ta ya • 

rnek isterim ... Belki de benim «Yakut» kutlarm bulundugu mevkide kiiqiik ve 
tur. siyah bir tak1m ytlanlar varmt§. !nsam 

- Onu , ancak yartn , gorebilirsiniz. bir soku~ta oldlirliyorm~§. Yakut ara • 
<;iinkii birlikte enstitiiye gidecegiz ..• Size maya gidenlerin bir~ogu bu yiizden te
ne gibi bir memurlyet vorileceiini tde ora"' lef olmlJI, geri gelenler de canlanll1 

d I v giiGlliklc kurtarm1~lar .. an an l"~~ :~.giz . 
. .. -~ .. .. .. Sakm bu ytlanlar, oraya yakut ara -

Enstltunun muduru de He~en ve Mar- maya ba§kalan gitmesin diye, o sergii-
k'm babasmm Ahmed Mac1~e. haztrla~ ze~te ilk atllanlar tarafmdan uydurul .. 
digl surprizden haberdar edildi. E.rtesi mu§ bir yalan olmasm! 
giin butiin aile erkamm yiiziinde gem§ ve Listeler ve lokantalar 
sevimli bir tebes$umle kar§tladt: Holandada Rotterdam §ehrindeki en 

- Ahmed Macid ve 1 arne~ F erson, bliyiik Iokantalardan birinin sahibi iken 
dedi, size burada benim.le birlikte ~ah§a· Hfi derecede para kazandtgma kail ol-
cagmizt teh§ir ederim... dugu ic;in i§ten !;ekilen. Ja~par Brang -

Ahmed Macid sahirstzhkla: dom, Felemenk gazetectlerme muvaffa-
- Affedersiniz, direktoriim, diye ce- kiyet s1rrm1 §U §ekil~e izah etmi§tir: 

vab verdi, soziiniizii kestim. Fakat sizin c- Arbk ~~kant~ I§letme~te ol~.adt
ku, koleksiyonunuz arastnda tlpk1 benim- gtm i~in. t~bnLrekklatm Y

1 
akpthgblm~ hubk -

k. b b' k metmezsm1z. o an act 1 a emm a§-
me enzer 1r u~ vannt~... . . t · 1' ~ f t 

Miidiir: hca prenstpun, em1z 1ge ve ne ase e 

- Evet yavrum, dedi, §imdi gi:irecek
siniz ... 

Biitiin aile erkam ic;inde hep nadir 
ku~lann bulundugu §tk bir kafesin online 
sevk olundular. En ondeki klSlmda ktp
kirmizi rengi ve ha§mdaki ~ok zarif te· 
peligile ~ok giizel bir kut hepsinden ziya
de goze ~arp1yordu. 

Ahmed Macid kendini tutamiyarak 
haykud1: 

- Y emin ederim ki bu « Y akut» I 
Arkada§I Mark Peary ona ufalanlill§ 

yumurta ve kannca uzatarak: 
- ~unlan ver de, dedi, yesin I 
Y akut, Ahmed Macidin elindeki yem

leri goriir gormez kafesin i~inde donme
ge ve reveranslar yapmaga ba§ladt. 

A! ~d Macid heyecandan ktpktrmlZI 
kesilerek: 

- Bu «Yakut>> tur, «Yakut» tan 
baskasl olamaz! 

Diye abgud1. 0 zaman James F erson 
son glinler~e cer~yan eden vu~ua~1 ipti
dasmdan mhayetme kadar tafsilatile an-

latti. 
Enstituni.in direktorii: 
_ f§te dedi, Ahmed Macid ve James 

F erson si;e bunun icin muessesemizde iyi 
bir yer veriyoruz. Buradan. aynld~~~n~z 
zaman da koleksiyonumuza 1hda ett1gm1z 
klymettar ku§un bedelini aynca alacak-

smtzl 
o~ izci onde, aile erkam arkada §ark! 

sovliyerek bahc;.eyi dola§ttlar. Ahmed 
Macid, )ames Ferson ve M:rk Peary 
«Y asasm izcilik !» diye bagmrlarken 
<<YaLt» da kafesinden durmadan §akt 
yor ve reveranslar yap1yordu. 

-Son-
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T arih denrinde .• 
Ogretmen - Ogbm, Babildeki kad1~ 

hiikiimdar Semiramis asma bah<;elen 
ni~in yaptlrmt§? 

Talebe - ihtimal <;igeklcrini kom§U· 
nun tavuklarmm taarruzundan kurtar
mak i~in!.. 

dikkatti. Her §eyin iyisini ahr ve mii~
teriye daima leziz yemekler yedirir • 
dim. Fakat bunlar kadar ehemmiyet 
verdigim diger bir nokta daha vardl. 
$tk ve adedce fazla yemek listeleri yap
tmp her masamn ustiinde birka~ tane 
b1rakmak .. Ciinkii tsmarladt~ yeme~i 
beklemekte olan yalmz mii§teri, eger 
yanmda gazete veya kitab getirmediyse 
mutlaka me~gul olacak bir §ey arar. 0 
mada §iiphesiz listeyi tetkik onun i.<;\n 
iyi bir me~guliyet olur, yeni bir yemek 
daha begenir, i§tihast ac;1hr, onu da 15-
marlar .. Halbuki ilk yeme.i{i begendik
ten sonra listeyi mi.i§terinin oniinden 
kaldtnrsamz, buna imkan kalmaz .. 

Jaspar'm mi.ithi§ zengin olduguna ba
kthrsa prensipinin hakikaten neticelen
digine iman etmek icab ediyor. Bizim 
en bi.iyiik lokantalanm1zda bile ikbsad 
olsun diye iki iiG liste yaparlar, bazan 
insanm elinden zorla Gekip altrlar. Son
ra da diikkanlarmm layikile i§lemedi -
[!i.nden sikavet cderler. 
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Sokakta .. 
Kii<;iik Ferid yolda kii<;iik Samiye 

rasgeldi: 
- Boyle siislenmi§, pi.islenmi~ iki dtr· 

ht> bir r;ekirdek nereye gidiyorsun? 
S~nemaya m1? 

- HaYJ.r ... 
- Tiyatroya m1? 
- Haytr ... 
- Bir arkada§m davetine mi? 
- Hay1r ... 
- Peki oyle ise nereye? 
- c:i§ Kumbarasb nm piyangosunda 

ikramiye kazanmt§Im, onu almaya gidi
yorum!. 

Amerikalt kii~iik sinema artistleri Fredi Bartolemev ve Daglas Skot 

·························································································································· 
Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru ~ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
mtya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~tkmak mutlaka hediye kazanml§ 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka
zananlann ismi her ayrn ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye yaztllr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - Gazi Anteb Bayahmed ~1kmaz1 
1 numarada Mehmed Ozgiil. 

2 - Fatih Fevzipa§a caddesi 122 No. 
da Nevin. 
3- Nigde Sakarya ilk okul 243 Hulki 

$tmartk. 
4 - Kiitahya ilk okul 52 Nez1he 

Tezol. 
5 - Edirne lisesi 717 Yusuf. 
6 - Cebelibereket orta okul 65 Ali 

Aray. 
7 - Kilis arzuhalci Fevzi k1z1 N ecdet 

Sansal. 
8 - Van orta okul 22 Ali Saracoglu. 

9 - Zincirlikuyu caddesi 138 No. da 
Hikmet Altamer. 

10 - Kad1koy 41 inci okul 102 Pervi.n. 
11 - Beyoglu Yeni§ehir Glilpa§a so

kagt 30 No. da Evgeniya. 

12 - Bursa Cumhuriyet caddesinde 
kahveci $iikriinun oglu Enver 6zerel. 

13 - Tokat orta okul 239 Cevdet !nan. 
14 - Beyoglu Zapyon klZ lisesi Sofi

ya Aleksiyadi. 

15 - Kumkap1 orta okul 750 Adnan. 
16 - !stanbul Ayaspa~a 12 No. da 

Torun Suvor. 

17 - H darpa~a lisesi 548 Kemal 
Ertos. 

\ 

18 - Ktrklareli Ahmed Mithat okulu 
114 ismet Koktiirk. 
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YAZISIZ HiKAYE 

jme"Yaklt ~eylearl 
Radyo ile evlenenler 

Amerikahlar, biitiin i~lerinde oldugu 
gibi izdivac merasiminde de bir taknn 
gariblikler yaptyorlar. Mesela nikahla • 
nm tayyarede, denizaltl gemisinde k1y. 
d1ranlar, diigiinlerini plajda yapttran
lar oluyor. Fakat §imdiye kadar radyo 

vas1tasile evlenenler goriilmemi§ti. Son 

hafta zarfmda bu da oldu. Janet Horn
la Lewis Stanton, ~ocukluk arkad8.§ .. 

lan, Janet, Yeni Zelandada Wellington 
§ehrinde daktilo .. Lewis ise Kanadada 
Toronto §ehrinde jimnastik hocast •• 

Hayat miicadelesinin yekdigerinden bu 
kadar uzun biT mesafe ile aYJ.rdigt bu 
iki gene, otedenberi sevi§iyorlar, birbir· 
lerile mektublS§makta devam ediyor 
ve nihayet evlenmege karar veriyorlar. 
Lakin vazifelerinin b3.§mdan aynlama
mak mecburiyeti onlardan birinin dige. 
rinin bulundugu yere gitmesine mani 
oluyor. Bunun i~in radyo ile evlenme
ge karar veriyorlar. Muayyen saatte 
biri Toronto'daki, digeri Wellington -
daki radyo merkezine gidiyor. $ahid • 
leri ve hirer tane de papas yanlarmda .• 
Ktsa dalga ile sualler teati olunuyor: 

-Lewis Stanton'u, koca olarak kabul 
ediyor musunuz? 

- Janet Horn'u zevce olarak kabul 
ediyor rnusunuz? 

Her ikisi de cevet!:o i bashnyorlar. 
Bu suretle diinya yiiziinde radyo 'ile 
yap1lan ilk izdivac merasimi de niha -
yete ermi§ oluyor. 

Arhk havalar sogumaya, yagmurlar 
yagm1ya ba§lad1. Onun ir;in sizlere bah
~e ve k1rlarda degil, salonlarda, odalar
da oynanacak oyunlar tarif edecegiz. 
i§te bunlardan birisi: Havai top! 

Oyuncular bir daire halinde ya yere, 
yahut da iskemlelerin ustiine otururlar. 
t~lerinden birisi ta§ tutularak ve yahut 
diger her hangi bir vas1ta ile yaptlacali 
se<;im neticesi ebe olur. Oturan oyun -
cular, kii<;i.ik bir lastik topu miimkiin 
olan si.iratle yekdigerlerinc atarlar. E
benin havada iken topu yakalamas1 la
z1mdtr. Eger buna muvaffak olursa, to
pu son kim attlysa o ebe olur, ebe de 
kendisinin yerine oturur. Fakat topun 
atlhrken ve tutulurken yere dii§meme
si laz1md1r. Atan veya tutandan iiq kere 
yere dii~iirenler, ebe topu tutamasa da 
onun yerine ge~mege mecburdurlar. 

E~er ebe, topun kafi derecede siirat· 
le elden ele g~medigine kail olursa 
birden ona kadar saymaya ba lar. Topu 
0 zamana kadar elinde muhafaza eden 
de ebe olur. 

Yukanki resimde bir kurd leylegin 
agzmdaki kemigi kapmak iizeredir. 0 
kurd nerededir, bulunuz ve resmini ke· 
sip kalemle i~aret ederek blze gon • 
deriniz. 

Bu bilmeceyi dogru halledelnerden 
birinciye be§ lira, ikinciye ikl lira, ii
~unciiye bir lira takdim olunacak, ayn
ca yiiz ki§iye muhtelif hediyeler veri
lecektir. Ce rablarm eylUJ.iin sonuncu 
giiniine kadar cCumhuriyet <;ocuk Sa. 
hifesi. adresine gonderilmesi laztmdtr 
G~ kalanlar hediye alamazlar. 



Memedeki ~o
cuklara g1da DAKiK 
Her sene zengin ikramiyeler dag1tan 

TURK MAARiF CEMiYETi 
E$Y A PiY ANGOSU 

5 • 11 • 938 de ~ekiliyor. Biletler 
1 L i R A mukabil nde cemiyet mer· 
kez ve ,ubelerile piyango bayilerin
de ve yeni postane kar,1s1nda Erzu· 
rum han1nda satllmaktad1r. 

iKRAMiYE: 20.000 LiRA 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Gerze kasabas1 dahilinde yeni yapllacak elektrik tesisab kapah 
usulile c 2490 » say1h artbrma ve eksiltme kanununa gore yirmi giin 

eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~in muhammen ke~if bedeli c 23933 » lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat c 1794,. lira c 97 » kuru~tur. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in Naf1a Vekaletinden almm1~ elektri.k 
ah miiteahhidligi vesikasile 938 senesine aid Ticaret Odas1 vesikasm1 

bulunmak lazundlr. 
5 - !steklilet bu ~e aid §artname, projeleri her zaman Gerze Bele

gorebilecekleri gibi istenild.igi takdirde ~artname sureti parasiZ 

6 - Eksiltme 26/9/938 pazartesi giinii saat on altlda Gerze Belediye 
yapilacaktir. 

7 - Teklif mektublar1 altmc1 maddede yaz1h saatten bir saat evvel 
Riyasetine gelmi~ bulunmahwr. Postada vaki gecikmeler kabul 

( 6163) 

Baytar aran1yor 
Belediye Reisliginden : 

ayhk iicretli Aydm merkez Beled.iye baytarhg1 miinhaldir. Bu 
istekli olanlarm bir istida ile Belediyemize miiracaatleri ilan 

( 6446) 

WCE, GORGULtJ VE TECRtJBELt 

Bi~Ki DiKi~ YURDU 
KaYid ba~lam1~br. 1 Te~ripievvel 938 derslere ba§lamr. 

Tesis Miidiirii : ELENi GORBACIOGLU. En son ve ~ok 
kolay bir usulle Frans1z liiks metodla iyi diki§ bilenlere 
3 ay, az dild!? bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 9 ay, beyaz 
Gama~Ir, erkek kostiimii, reklam pardesii, pijama dersleri 
bayanlara verilir. Yiice Kiiltiir Direktorliigiinden musad-

~ehad.etname verilir. Adres: Kumkap1 Kadirga cad. No. 93-

Belediyesinden : 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 - 250 

takatmda bir motor ile jenerator, alternator, tevzi tablosu ve bun
teferriiatl ve montajlan ic;in kapah zarf usulile yap1lan eksiltmeye 
c;1kmamasmdan bir ay miiddetle pazarhga t:Ikanlmi~tlr. 

2 - Tesisatm muhammen k1ymeti 26255 liradlr. 
3 - Bu i§e aid evrak §Unlardir : 
A - Fenni ~artname 
B - Ke~ifname 
C - Eksiltme §artnamesi 
D- Planlar 
E - Mukavele projesi. 
4 - Arzu edenler bu evrak1 Aydm Beled.iyesinde gorebilirler. Veya 
kuru§ mukabilinde satm alabilirler. 
5 - Pazarhga i~tirak edebilmek i~in taliblerin 3938 lira 45 kuru~tan 

olan kat'i teminatlanm onceden Belediye veznesine teslim etmeleri 
muteber bir bankanm teminat mektubunu beraberinde getirmeleri 

§imdiye kadar bu gibi i§leri yapbklaTlm ve bu husustaki fenni kabili
gosterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri ve 

bir §irket veya firmay1 temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname 
mukayyed bulunduklar1 Ticaret Odasmdan son tarihli bir vesika gos· 

laz1md1r. 
6 - Yukar1da yaz1h ~artlar cl.airesinde pazarhga girmek istiyenlerin 

te~rinievvel 938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Belediye 
Enciimeninde haz1r bulunmalan ilan olunur. ( 6135 ) 

Genel Direktorliigiinden: 
Tiirkku~u te§kilatmda motorlii ve motorsiiz tayyareler iizerinde ogret

olarak c;ah§mak maksadile yeti~tirilecek 15 gence ihtiyac vard1r. 
Aranan belli ba~h !?artlar ~unlard1r : 
1 - TUrk c sovundan olmak 
2 - iyi hal ve ~ohret sahibi bulunmak 
3 - Saghk durumu tayyareci olmaga elveri~li olmak 
4 - Boyu 1.58 den a~ag1 olmamaJ.r 
5 - En az lisenin onuncu s1mfm1 bitirmi!? olmak 
6 - En az 18. en GOk 22 ya~mda olmak 
7 - iki vesika fotogra£1 ibraz etmek 
Ogretmen namzedi olmak iizere almacak genclerden Tiirkku~u te~ki

uc;uculuk ogrenmi~ bulunan planorciiliik B veya C brovelerile i§e 
&klan tarihten, hie; uc;mam1~ bulunanlara da planorciiliik B brovesi 
lar1 tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve giyim 

n Tiirkku$una aid olmak iizere ayda lise 10 tahsilini gormii~lere 
liseyi bitirmi$ olanlara 30 lira iicret verilecektir. 
Gelecek seneler ic;inde uc;uculuk kudretlerinin arb~ derecelerine gore 

• zamlar hususi bir talimatla tsbit edilmi~ bulunmaktad1r. Tiirk
btt suretle sec;ileceklerin ogretmen muavini oluncaya kadar, nor

olarak be~ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhiidnameyi imza ede-
Tiirkku~unun verecegi vazifeleri on sene miiddetle gormegi kabul ve 

hhiid etmesi $arttlr. 
Bu hususlar hakkmda fazla tafsilat almak istiyenler Tiirkku~u Talim 

biye Btirosu Direktorliigiine dogrud.an dogruya ~ubeden veya yaz1 ile 
acaat edebilirler. 
Kav1d muamelesine Cumhuriyet Eayramma kadar devam ohmacagm-
miiracaatlerin bu tarihe kadar yap1lmas1 ~arttrr. ( 6134) 

Gayrimiibadillere 
istanbul Defterdarbg1ndan: 

3523 numarah kanunun birinci mad.1esi mucibince istihkak bakiye
sine mukabil hazine tahvili alacak olanla~ mahallin en biiyi.ik malme
wurlarma. 
Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak olanlarm mahalleri en 
biiytik malmemurlarma miiracaat etrrteleri laz1md1r. 
Hak sahibleri tarafmdan doldurulmak iizere Vekalet~e Malmet;lur -
Ianna beyannameler gonderilmi&tir. Bu be.yannameler hak sahibleri
le bono hamilleri tarafmdan dold.urula:rak miiracaat vesikas1 mukabi· 
linde Malmemurluguna veya tasfiye burosuna verilecektir. 
Kanun, 15/7/938 tarihinde ne~redilmi§tir. Bu tarihten itibaren bir se
ne zarfmda miiracaat etmiyenlerin haklan sakit olacaktlr. 
(Bono hamilleri beyannamelerini Defterdarhga, istihkak mazbatas1) 
sahibleri Bahtiyar hamnda Tasfiye biirosuna vereceklerdir. ) 
ilan olunur. (6423) 

.lti Eytul 193M 

Dr. ZiYA Elli seneclenberi qapdan milqonlarca tecriibe ile biitiin ecnebi markalara kar~r blrinciliRi tasclik eclilmi~: her aile 
yuvasma saadet. annelere istirahat, qavrulara srhhat temin etmi~: kuvvetli ve ba~arrcr bugiinkii Tiirk neslini qetistirmek 
gibi amell ve miisbet neticelerle umumun ragbetini: muhterem cloktorlarm tavsiqelerini kazanm~ diinuanrn !!" miikem

mel cocuk Rlclasrclzr. lsmine dikkat ediniz. 

Pazarltk IIani 
Tunceli Naf1a Miidiirliigiinden : 

1 - Pazarhga konulan i~ Pertek - Mameki yolu ikmali in~aatidrr. Bu 
i§in muhammen ke~if bedeli 80.000 lirad.lr. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Hususi ~artname 
E - Silsilei fiat cetveli 
F - istiyenler bu ~artnameyi ve evrakl 2 lira mukabilinde Tunceli 

Naf1a Miidiirliigiinden satm alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/9/938 cuma tesi giinii saat 12 de Elaz1gda Tunceli 

Nafta Miidiirliigii binasmda yaptlacaktir. 
4 - Eksiltme pazarhk usulile olacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin 5250 lira muvakkat teminat 

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md1r. 
A - Tunceli Naf1a Miidiirliigiinden ahnmi§ ehliyet vesikas1, Ticaret 

ve Sanayi odasmdan almml§ sicil vesikas1. 
B - Bir taahhiid.de en az 50,000 lirahk in&aat• yapml§ olduguna dair 

vesika. ( 6346 ) 

Gayrimenkul satts ilan1 
' 

istanbul Emniyet Sand1g1 Miidiirliigiinden: 
Bay ihsanm Sandigirntzdan 18629 hesab numarasile ald.lg1 300 lira 

borcuna kar§l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu odemedigin
den hakkmda yapllan takib iizerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 mad
desinin matufu 40 nc1 maddesine gore satllmas1 icab eden Kadtkoyiinde 
Caferaga mahallesinin eski Tevfikbey. yeni Has1rc1ba§l sokagmda eski 6 
M. yeni 76 numarah ayn ayn harem ve selamhg1 olan ah~ab bir evin ta
maml bir bu~uk ay miid.detle a~Ik artbrmzya konmu§tur. Satl§ Tapu sicil 
kaydma gore yaptlmaktadu. Arttirmt~a girmek istiyen 187,50 lira pey 
ak~esi verecektir, Milli bankalanm1zdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmi§ biitiin vergilerle Belediye resimleri ve Vak1f icaresi 
ve taviz bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aiddir. Arttlrma §artname· 
si 19/9/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand1k hukuk 
i§leri servisinde a~Ik bulundurulacaktrr. Tapu sicil kaydi, sair liizumlu iza
hat da ~artnamede ve takib dosyasmda vardrr. Arttlrmtya girmi§ olanlar, 
bunlan tetkik ederek sahhga c;Ikanlan gayrimenkul hakkmda her §eyi og
renmi§ ad ve itibar olunur. Birinci arttlrma 17/11/1938 tarihine musadif 
per§embe giinii Cagaloglunda kain Sand~1m1zda saat 14 ten 16 ya kadar 
yapilacaktir. Muvakkat ihale yaPilabilmesi i~in teklif edilecek bcdelin ter
cihan almmas1, icab eden gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alacagm1 
tamamen ge~mi§ olmas1 §larttlr. Aksi takdirde son arttlramn taahhiidii ba
ki kalmak ~artile 7/12/938 tarihine musadif ~;ar~amb~ giinii ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttlrmas1 yap1lacakhr. Bllo arttlrmada gayrimenkul en 
~ok arttJranm iistiinde b1rakllacaktir. Haklan Tapu sicillerile sabit olml
yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile fa
iz ve masarife dair iddialarm1 ilan tarihin&m itibaren 20 gUn i<;inde ev
rakl miisbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 1gz1md1r. Bu suretle 
haklanm bildirmemi§ olanlarla haklan Tapu sicillerile sabit olmJYanlar 
sati§ bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. Daha fazla malumat al -
mak istiyer.lerin 937/309 dosya numarasile Sand1g1m1z hukuk i§lleri servi
sine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. ,.,. 

Emniyet Sand1g1; Sand1ktan alman gayrimenkulii 
istiyenlere t ahmin edilen k1ymetin yansma kadar ikraz 

ipotek gostermeK 
yaparak usuliine 

(6481) 

ET BANK .. 
I 

Umum Mi.idi.irliigi.inden : 
Divrigiden 5 - 6 kilometre mesafede B. D. D. ·tesmiye edilen 

yataklardnn demir cevherinin ihra~ ve k•rd mas1, Divrigi istasyo
nuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapah zarfla miinakaaaya 
konmu~tur. 

Miinakasaya i11tirak edeceklerin 25/9/938 tarihinde saat on 
ikiye kadar Ankarada Etibank Umum Miidiirliigiine miiracaat 
ve tekliflerini kapah zarfla tevdi e tmeleri lazimd1r. 

Bu i~e a.ia mukavele projesi, miinakasa 11artnamesi Ankara"da 
Etibank Umum Miidiirliigiinden veya Etibank Divrigi demir ma
deni t,Ietmesi Miidiirliigiinden almabilir. 

Kayseri V aliliginden: 
Kayseri Memleket hastanesine muktazi 126 kalem ilac ile 69 kalem 

alat ve edevah tibbiye ac;1k eksiltmiye ~1kanlm1~ ve bedel haddi lay1k 
goriildiigii takdirde 22/9/938 per§embe giinii ihalesinin icras1 kararla~ -
mi§hr. ilac ve edevati tlbBiye liste ve $artnameleri istanbul S1hhat Mii
diriyetinde old.ugundan taliblerin ~eraiti anlamak ve listeyi gormek iizere 
istanbul S1hhat Miidiriyetinc ve ihale giinii de Kayseri Vilayeti Enciimeni 
Daimisine miiracaatleri ilan olunur. ( 6272 )' 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Muhammen Muvakkat ihalenin Giin ve 
fiati garanti tekli saati 

Talebe kasketi 1000 aded 120 K. 90 L. Ac;1k eksiltme 14,30 5/10/938 
Talebe iskarpini 1000 c;ift 575 K. 487.50 L. Kapah zarf 15 5/10/938 
Hademe iskarpini 150 ~ift 500 K. 487.50 L. Kapah zarf 15 5/10/938 

Leyli T1b Talebe Yurdu i~in 1000 aded talebe kasketi, 1000 ~ift talebe 
iskarpini ve 150 c;ift de hademe iskarpini yukar1da yaz1h oldugu ve~hile 
eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglund,a S1hhat ve !ctimai Muavenet Miidiirliigu 
binasmdaki kurulu Komisyonda yap1lacakhr. 

2 - Muhammen fiat, muvakkat garanti ve miktarlan yukanya yanl
mi~tlr. 1stekliler §artnameleri hergiin <;emberlita§ civarmd.a Fuadpa§a tiir
besi kar§Ismda T1b Talebe Yurdundan alabilirler. Ve niiinuneleri de gor~ 
bilirler. 

3 - !steklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth 
kanunda yazth belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka m~ktublarile birlikte teklifi havi zarflanm ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri ve a~1k eksiltme icin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (6488)" 

• A 

Devlet Orman I,Ietmesi Revir Amirliginden: 
1 - Revirin Keltepe ormanlarmdan istihsal olunarak Karabiikte is

tasyonda depoda istif edilmi~ olan 921.494 metre mi~aba muad41 1604 aded 
<;am tomrugu ac;1k arthrma ile sahlacakhr. 

2 - Tomruklarm kabuklan soyulmu§ oldugundan hacim kabuksuz or
ta kutur iizerinden hesab edimi$tir. 

3 - Tomrukltiira aid satl§ ~artnamesi Orman Umum Miidiirliigun·~ 
Ankara ve istanbul Orma,.n Ba miihendislij{ine miiracaat edilerek goriile-
cilir. -

4 - Tomruklarm beher metre mikab1 14 hra 60 kuru§ muhammen l:ie
delle a~1K artbrmtYa konulmu~tur. !stcklilerin % 7,5 muvakkat pey ak!re· 
sile 26/9/938 giinii saat 11 de Karabiikteki revir merkezine miiracaatleri. 

(6392)' gore kolaybk gostermektedir. • 

.-'--~----~~~l··--------------------·-----------------------Paris ve Londramn en biiyiik 
moda miiesseselerinden ~lkm!.§ 
patronlar iizerinde bi<;ilmi§ ba
yanlara mahsus MU~AMBALA
RIN zengin <;e§idleri her yerden 
miisaid §eraitle ve ucuz fiatlar
la BAKER magazalarmda satil
maktadlr. 

Hususi ~e~idlerimiz yalmz ma
gazamizm dahilinde te~h,ir edil· 
mi~tir. 

Desenl€rin hakk1 mahfuzdur. 

Satthk 
I 

T arabya as fait yo} iistiinde 6 diikkan, 
2 ev. hamam, 14 odahk bir villa, mii
kemmel 24 doniimliik bir bag satthktu. 
Tarabya, Klocyan sokak No. 42 ye mii
racaat. 

Dr. ~EMSEDDiN 1 
~ocuk Heklml 

Setba§I, Emek aparhmam, No. 6 

BURSA--

( KALlBR 54) REVUE KOL SAAT
LERt, MOKEMMEL CEB SAATLERI 

KADAR DAKiK VE TAM 
AYARDADIR. 

Kol saatinin ceb saatile ayni pre
sizyonda olmas1 pek nadir bir keyfi -
yettir. 

Halbuki, KALiBR 54 REVUE KOL 
SAATi en §iddetli fiziki harekattan 
bile kat'iyyen miiteessir olmaz ve ayan 
pek gii~ bozulur. 

Bu saatin ba§lhca hususiyetleri: 
Imtiyazh saniye <;ark, biiyiik ~arkh 
hususi di§ dizisi, kuvvetin miikemme
len nakli, biiyiik tavla, tam ve daya
mkh ayar, gayet elastiki ve kuvvei 
miknatisiyesinden ari cNIV AROX• 
pandiilii. 

E 
Tamnm1§ saat!rilerde araymtz. 

REVUE fabrikalarmm satl§ deposu: 
istanbul Bah~ekap1 Ta§ han 22 

Telefon: 21354 

Sat1hk Luks Otomobil 
937 model Buik marka pek az kulla

mlmi§ liiks bir otomobil satlhkhr. Ta
lib olanlarm Karakoy Palas 4 iincii kat· 
ta 8 No. ya miiracaatleri. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
~ube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankastnda kumbarah ve lhbarstz tasarruf hesablartnda en az 50 llrasa 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a,agtdaki plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag1ttlacakt1r : 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
, 500 " 2,000 
, 250 " 1,000 

" 
100 , 4,000 

" 50 " 5,000 

" 40 " 4,800 
, 20 " 3,200 

Lira 
, 
" 
" , 
" 
" 

DtKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a~ag1 dii~mlyenlere ikramiye <;Ikt1~1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih • 
lerinde ~ekilecektir. 



M EKTE PLE R 
Sara~hanebat•nda Horhor cad:esinde • NURKALEM 

K AVR.YE L1SES1 Yabh lZ Kut§Un kalem fabrikasmda her 
Er kek I · Y a hs1z nevi_kale":' imal edilmekt~dir. 

Mumasth ecnebt kalemlerme ~ok 
A ilk t l i fl rile fen e edebiyat kollanm ha vidir. Ecnebf lisam ilk smtflardan itibaren ba$lar. Arzu faiktir. 

na, • or a, se stnt a v . d . . h .. t 10 d 17 k d :: t k b 1 
~!den talebe okulun hususi otobiislerile naklolunur. Kayt It.;m ergun saa an ye a ar muracaa a u Fiatlan ecnebi kalemlerinden 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. % 50 ucuzdur. 

Ni~AN TAfiiiNDA (Eski Feyziye) 

1$1K LiSES 
Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Rem1 liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. Ana, ilk, Orta 

Yat1ll. 
• 
I Yat•s•z 

L. k 1 '1 F E-'~-b' t kollan vardtr Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yaptlan ve 1se 151m an e en ve ~ tya · . . . · 
· nl kt b A b' kl 'fra<l- edilmi~tir Ktzve Erkek talebe lt.;m ayn datreler vardtr. Talebe kayd1 pavtyo a me e asn tr ~e e 1 Fo • • • • • • • • 

lt k d "racaat edilebihr. Fazla maltimat It.;m tartfname tsteymiz. Tel. . 44039 
i~in her gun ondan on a 1ya a ar mu 

Okullar GUnesi DirektOriUQUnden · 
k 

. . .. w t oku u mezun.armdan daimi bir ogretmen. Ilk 1sm1 t~ID ogre men . . . .1. .. w • 

k · · h Lt d (8) saat olmak iizere btr 1ngt ltce ogretmen1. Orta lSJm 1~1n a1 a a ( . . w 

b k I da kuilandmak tizere 3) kadm J_,Cl almacagmdan 
Okulun az1 Jslm ann t1 . 

an evvel o,kulumuza miiracaa er1 

Resmt Llselere muadil : iZMiR • BUCA'da --------... 

K U L T U R L i S E S i au::~~~·u 
ERKEK . . 1 t'l (Buca) nm as1rdide ~amlarile me~hur, mustesna bir villasmda kurulmu§ 

. KIZ 

izmirin en havad~r ve sa~m yen ° a (lise) smlflan vard1r. !zmirin en degerli ogretmenleri tarafmdan idare 
tam tel?kilath bir mucssese~Ir .. <.Orta~·~=rine hususi bir ehemmiyet verilmekted.i.r. Yahh y1lhk ucret (lise) k1sm1 
edilir. Fransizca, alm~nca, mgihZC~ 1 i~in (225) liradtr. ilk klSlm i~in de yalmz yatlh ogrenici kaydolunabilir. 
i~in asked kamp dahtl (240), or~~t ~s~; c;ocuklarmdan % 15 tenzilat yap1hr. Bu iicretler U!f taksitte ahmr. 
Ucret (200) liradir. Memur ve mu e ai Kayldlara devam ediliyor. •••••••••••••••• 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR 

VAPUR tDARELERt, 1ST ASYON 
LAR, OTELLER, KAZINOLAR 

elhasll umumi halalan olan 
yerlerde 

PiS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa inti§ar 
eden ve hastahklarm membal olan 

MiKROBLARI oldtirmek i~in 
A.merikada haz1rlanan 

(< PURO» lardan 
mutlaka aptesanelere asmahd1r. 
Aptesanelere hafi£ ve ho~ bir 
koku dag1tlr ve bu da~tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga i!;in ayn ayrl 
yaptlml§hr. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GUVELERDEN muhafaza ve ~ii

riimemesini istiyorsamz ayni za
manda e§yamzl da muhafaz~ 
etmek istiyorsamz gene bu fabn
kanm gardroblar i~in yaptirdtgt 

"PURO, Iardan al1n1z 
Ctiz'i bir masrafla hem mobilya
mzt, hem ic;indeki k1ymetli e§ya
mzi G'OVELERE kar§I korumu§ 

olursunuz. 

Hasta Odalann1 
Daimi surette dezenfekte etmek 

is:in gene odalara mah::us 

"PURQ, yu as1n1z. 
GfiL, MENEK~E, QAM kokularile 
yap1lm1~ olup evinize giren biitiin 
fena kokulan da giderir ve mik-

roblan olduriir. 

StNEK, StVRiStNEK, TAHTA
KURUSU, PtRE, HAMAM B()
CEGt, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla haztrlanmt§ ve 
diger mumasilleri gibi fena kok
miyan ve tesiri muhakkak olan 

••PURO., mayii 
kullammz. Birinci mal olmakla 

beraber fiatt ~ok ucuzdur. 
Umumt deposu: M A Z 0 N ve 
BOTTON Ecza deposu, Yeniposta

ne arkas1 No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vard1r. 

Zayi _ Robert Kolejden aldtgim §C

etnamemin suretini kaybettim. Ye
sini ~tkaracagimdan hiikmii yoktu. 

Tahir Aydm 

Bi~ki dersleri 
Kadm terziligine aiddir. hoca

S17. ogretir. 3 ci(ddir. 

1 incisi 2, 2 inci ve 3 iinciisii 
ik~er bu~uk lirad1r. Satl§ yeri: 
Be~ikta§ Diki~ Yurdu. 

I 

M. M. Vekaletinden: 
Anksrada Harb Okuluna bir elektrik memuru almacakbr. Bu memur

da c:ramlacak evsaf: 
1 - San'at okulu veya ortaokul mezunu olmak. 
2 - Asgari altl sene bilfiil buyuk in§aatlarda filen motorciiliik ettigine 

dair vesika ibraz etmek. 
3 - Askerlik yapmi§ bulunmak. 
4 - Husnuhal, ahlak sahibi olmak. 
5 - Naf1a Ve~aletince ikinci smtf ehliyetnameyi haiz bulunmak §art

hr. 19 eylul 1938 tarihi.,ne musadif pazartesi giinu saat 9 da Ankarada M. 
M. Vekaieti binasmda Fen ve San'at Umum Mudurliigunde bir heyeti mii
tehassisa huzurund.a yapuacak imtihanla kazanacag1 dereceye gore ayhk 
iicreti c200" liradan ba§hyarak liyakatine gore c25Q,. liraya kadar iicret 
verilecektir. 

Talib olanlarm lUzumlu vesaikle bu arzuhal Fen ve San'at Umum Mii-
dlirli.lgune mliracaat eylemeleri ilan olunur. c409" (6508) 

Devlet Demiryollan 1$letme Umum MUdUrlUgiinden : 
Band1rma yolile !zmir ve havalisine gidecek yolculara b~r kolayhk ol

mak uzere Tophanedeki Denizyollan acentasmda at:Ilan g1~emizden de
miryolu bileti satl$ma 15/9/938 tarihinden itibaren ba§lanacaktir. ( 6400) . ~ 

Muhammen bedeli 58.000 lira olan 5 aded su tasfiye tesif'l.tl 27/10/ 
1938 per~embe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare bi· 
nasmda satm almacaktt.r. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 4150 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadu Komis· 
yon Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

Sartnameler 290 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerindt sabl -
maktadu. ( 6317) 

L eniz Levaz1m Sabnalma K omisyonu ilanlan 

BiR ECZACI ARANIYOR 
Golctikte bulunan deniz fabrikalarmda istihdam 

lira iicretle bir eczactya ihtiyac vardtr. 
tsteklilerin 25/9/938 tarihine kadar Kas1mpa~ada 

numuza her gun mliracaatleri. 

edilmek uzere 84 

I - ~artnamesi mucibince Eski~ehir Ba~mudurluk binasmda yaptl· 
n1acak kalorifer tesisatt i$i 1/IX/938 tarihinde ihale edilemediginden ye
niden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 2833,49 lira ve muvakkat teminatt 213 lirad1r. 
Ill - Pazarhk 23/IX/938 tarihine rashyan cuma gtinu saat 10 da Ka· 

bata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1la 
cakt1r. 

IV - Sartname ve projeler 14 kuru~ bedel muka.bilinde tnhisarlar Le-
vazim ve Mubayat l?Ubesile Eski~ehir Ba~miidiirliigiinden almabilir. .. 

V - 1steklilerin pazarhk if;in tayin ed.i.len gun ve saatte % 7,5 gu
venme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. ( 6183) 

1 - Sarfnamesi mucibince satm almacak 10 ton kiilc;e kur~un ac;1k 
eksiltmiye konulmu~tur. 

11 - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat teminatl 203.25 lirad1r. 
III - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 11 de Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Altm Komisyonunda yaplla· 

cakt~~ _ Sartnameler paras1z olarak her giin sozii get.;en ~ubeden almabil~~· 
v _ isteklilerin eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 g;t· 

Paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelme1eri ilan 
venme ( 6219.) 
olur. 

Baltkesir Ortaokullar1 Sabnalma Komisyonundan: 
Enakan 

ada 

Ekmek 

aZI 

kilo 

70000 

Kok komiirii 225 ton 

Sade yag 4000 

~olu Tahmfnt Muvakkat Eksiltmenin 
kilo f. kurut •· teminat 4ekli tarlhl 

90000 10 

280 3000 

5500 100 

L. K. 
675 

630 

Kapah zarf 29/9/938 per
§embe giinii saat 10,30 
Kapah zarf 29/9/938 per
§embe gtinii saat 10,30 

412.50 Kapah zarf 29/9/938 per
§embe giinti saat 10,30 

1 _ Ortaokullann 31 may1s 939 sonuna kadar ihtiyact bulunan ~uka • 
nda adl miktan teminah, ihale l?ekli ve tarihini gosteren ii<; kalem y1yecek 
ve yaka'caklan ~n be~ giin muddetle kapah zarf suretile eksiltmeye ~tka • 
nlmtl?tir. . . w 

2 - Eksiltmeye i$tirak etmek isbyenler ~artnamele).'i Ogretmen oku • 
lunda hergiin gor~bilirler. Kanuni ta:ifatt dahilin~e hazirlanmt.~ ~.Ian ~ar£
larm yukanra yazth belli saatten btr saat evvehne. kad.ar Kultur Duek
torltigiinde mute~kkil Komisyon . ba~kanl~~u~.~ ver1lmes1 ve bu saatten 
sonra getirilecek zarflarm kabul edtlm1yeceg1 ilan olunur. (6489) 

Kur,un kalemleri 
Siiperyor 
Timsahh 
301-2 
1205 
Not 
1011 
99 
Dagdelen 

Mektebli 
Alti derece sertlikte 

M arangoz kalemi 
Ta§~l kalernl 
En iyi cins 
15 derece sertlikte 

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

Ulus 
Yumu§ak 
Orta sert 
Sert 
iyi cins 

71- A. B. C. 0~; dereceli 
702- A.B.C.D.E. Be~ renkli 
702 - A. B. Mavi • KirmiZl 
72- A.B.C.D.E. Be§ renkli iyi clns 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli iyi cins 
24 renkli iyi cins 

901 K1rmtz1 • Mavi 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

• 24 renkli iyi cins 
Dermetograf Ug renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 kll'mtzt. ve mavi tebe§ir 

Ce§idlerimizi her lnrta.siyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
!stanbul, Sirkecl 

Miihiirdar zade han No. 1 • 2 

KARDOL 
Siikiin ve istirahat veriyor. 

Asabi buhraolan ge~iriyor. 
Her eczaoeden re~etesiz 

tedar1ki mUmkUn 

sinir Damlas1 

.L.L 

KUVVlE:T 

ViT • 
I 

Kanstzhk, kem•k hastahklara, dima§ yorgunluklart lie 
vltaminslzllkten doama bUtUn zaytfhklart g e,.:irl. 

v T • 
I L 

... 
I N 

Her annenln bllmesl leap eden blr kuvvet fiurubudur. ~o
cuklanntza Vltall'!l kuvvet tlUrubu vermekle onlara 

sa§lam, gUrbUz ve ne,'ell yetl,tlrirsinlz. 

v T A L N • 
I 

• 
I 

Mektep ,.:a§1ndakl genqlerle emzlkll kad1n veya ihtlyarla• 
ran hayatt kudret ve kuvvetlerini arttrar. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - iSTANflUL 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Cins ve bulundugu mevki Muhammen bedeli 

L. Kr. 
Ni§anta§mdaki muattal ekmek fabrikasmda mevcud hamur 
ve un harman makinelerile elektrik motorU ,asansor, kalori
fer muslugu ve borusu, tistiivane baklr kazan ve saire gibi 
otuz bir kalem e§ya toptan. 770 
Kohne ekmek sepetlerile tahtalar beher kilosu 1,5 
Eski kosele ve kay1~lar. Beher kilosu 5 
Sultanahmedde istanbul Tapu dairesinde mevcud yirmi iki 
adeC. ~ini odun sobas1. 80 
Defterdarllk binasmda sakl1 emaye banyo, kol, cep, masa, 
saatleri. has1r damacana, tazyik presi ve saire gibi muhte-
lifiilcins e§ya. 128 10 
Kocamustafapa§ada eski A§hanede sakh iki buyuk baklr 
~~ w 
Beyoglunda Bahkpazarmda 22 numarah Anastas Karasuli-
nin diikkanmda sakh 770 kilo bozuk makarna ve §ehriye. 
Beber kilosu. 5 
Ku~ukpazarda Ku~ukpazar caddesinde 3 numarah dukkanda 
mevcud iki, 42 numarah diikkanda bir, 45 numarah d.iikkan-
da bir ki cem'an dort Guval un beher kilosu. 2.5 
~i§lide Bulgar ~ar$1smda 37 numarah dukkanda mevcud iic; 
~uval ikinci ne~i un cRazmoh beher t.;uvah 2 lira hesabile. 6 

Yukanda cins ve mevkileri yazth e§ya ve unlar hizalanndaki muham. 
men bedeller uzerinden aGtk arttuma us_ulile ayn ayn satllacaktu. istek. 
lilerin ve tediye ~eraitile diger ~artlarm1 ogrenmek istiyenlerin hergiin Mil
li Emlak !daresine ve muzayedeye gireccklerin d.e 19/9/938 pazartesi gtinii. 
saat on dortte % 7,5 pey akgelerile Millt Emlak MudurlUglinde toplanan 
Komisyona miiracaatleri. eM.,. (6098) 

DENiZBANK 
Karadeniz hatt1 ku; tarifesi 

istanbuldan 18 eyltil pazar gunu kalkacak postadan itibaren Kara
deniz hattmd.a kl~ tarifesinin tatbikma ba§lanacaktll'. 

Postalar istanbuldan pazar giinleri saat 16 da, sah ve per§embe gtin
leri saat 12 de kalkacaklard1r. Cuma giinleri saat 10 da istanbuldan dog
ru Trabzona, aynca bir posta kalkacakbr. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden : 
1 - Buyiikpostane birinci katmda yaptlacak bad.ana ve yaghboya 

i§leri a~1k eksiltmiye konmustur. 
2 - Eksiltme 23/ 9/938 cuma giinu saat 13 te Buyiikpostane birinci 

katta mutesekkil P. T. T. Ahm Satlm Komisyonunda yapuacakttr. 
3 - Ke~if bedeli 598 lira 98 kuru~, muvakkat teminat 45 lirad1r. 
4 - !steklilerin kesif $artname ve teferruatlm gormek ve teminat

lanm yahrmak uzere ~ahsma gunlerinde P. T. T. VHayet Miidurliigu tdarl 
kalem levanm k1smma eksiltme gununden evvel alacaklan ehliyet ve 938 
yilma aid Ticaret Odas1 vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme giin 
ve saatinde Komisyona muracaatleri. · ( 6205 ) 

istanbul Belediyesi ilanlan I 
istanbul Vali ve Belediye Riyasetinden: 
istanbul Umumi Meclisi 19/9/938 tarihine rashyan pazartesi gunu a§a· 

g1da yazth iic; maddenin muzakeresi i~in fevkalade olarak bir giinlUk top
Iantt yapmas1 takarriir ettiginden saym azanm o glln saat 14 te meclis sa
lonunu te§rifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Belediye kanununun 38 inci maddesi mucibince intihab rey al

ma gunlerinin tayini hakklnda teklif. 
2 - 1stimlak i~leri ic;in bir buro te~kiline dair teklif. 
3 - Butce kararnamesine imar plam dolay1sile ilavesi icab eden fik-

raya dair teklif. cB,,. (6476) 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikasi Tiirk Anonim ~irketinden: 

Fabrikamtzda 1/10/ 938 tarihinden itibaren bir sene zarfmda ~1kacak 
armtl ve kazmh 19/9/938 tarihinde muzayede ile sahlacakttr. ~artnamesi 
bergun fabrika ticaret servisinde goriilebilir. 

MtizayE'deye il?tirak it.;in Ticaret Odas1 tesGil vesikasmm ibrazt &arttlr, 

Mugla Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: 5/9/938 giinu saat 11 de kapah zarf usulile 

ihalesi ilan edilmil? olan 19127 lira 20 kuru§ kel?if bedelli Ula ilkokul in
~asma istekli t.;tkmadigmdan 5/ 10/ 938 ~ar~amba gunii saat 11 de pazarhk· 
la ihalesi kararla~tmlmt~tir. 

2 - istiyenler eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evraln 
Mugla N afta Miidiirliigiinde gorebilirler. 

3 - Pazarhk 5/10/938 ~ar§arnba gtinii saat 11 de Mugla Vilayeti Daimi 
Enciime-ninde yapilacaktJr. 

4 - Muvakkat teminat 1434 lira 54 kuru§tur. 
5 - Pazarhga girebilmek ic;in isteklilerin a~agtda yaz1h vesaiki ibraz 

etmeleri lazimdtr. 
1 - Ticaret Odasma kaytdh olduklarma dair. vesika. 
2 - Evvelce bu gibi i~leri yapttklanna dair esika. 
3 - Vilayet Na£1asmdan ehliyet vesikas1 almak istiyenlerin ihaleden 

8 giin !!vvel resmen miiracaatle vesika almalan. 
4 - istekliler muhendis olmadtgl takdirde inl?aatm fennj hususatml 

deruhd.e edecek miihendis veya mimar gosteryneleri icab eder. 
6 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6491) 



KESEYE ELVERi$Li 
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A 

Her •• •• de u~u memnun 
~iinkii yeni ~1kan Has b1~aklarile gayet miikemmel ve pek 

ucuz tra' olmak kabil oldugunu tecriibe ile gordiiler 

10 Tanesi 15 Kuruttur 
HASAN ve PASLANMAZ T ras b1~aklan 

Diinyantn en miikemmel ve yiiksek ve kibar zevatJn en hassas 
tra~ bJ~agJdJr. 

DEPOLARI • Sat1' yerleri ile bUriin 1triyat~1 ve tiitUneUierde aray1n1z. 

cSuratle donen toplu otomatik 
e~ silahh hakkmda 26/11/1925 
tes~il edilen 372 say1h ve cAte~li 

a i~in endaht tertibath hak ~ 

nda 26/11/1925 te tes~il edilen 
say1h ihtira beratlan bu defa 

file konmak iizere ahara 
ve ferag veya icar edilece -

talib olanlarm Galatada 
hamnda, Robert Ferri'ye 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden : 
1 - 2 numarah deniz posta motoriinun fenni ve idari §artnamesi da

iresinde tamiri aGlk eksiltmiye konmu~tur • . 
2 - Muhammen bedel 1700 lira, muvakkat t eminat .127,5 lira, 
3 - Eksiltme 23/9/938 cuma gi.inii saat 13 te Biiyiikpostane birinci 

katta mute~ekkil Posta Telgraf Telefon Ahm Satim Komisy,llnunda yapl
lacaktlr. 

4 - Taliblerin idari ve fenni ~artnameyi gormek ve muvakkat t e
minatlarml yatrrmak uzere c;ah§ma gunlerinde Mudurliik idari kalemine, 
eksiltme gun ve saat inde de 938 y1lma aid Ticaret OdflSl ve deniz Ticareti 
Mudurlugiinden alacaklan ehliyet vesikalarile ve teminat makbuzlarile 
Komisyona muracaatleri. ( 6206 ) 

HERKES B i L ME Li 
Et ve sebzelerin iyice pi§memesinden, meyvalarm guzelce y1kanmamasmdan, i~ilen sular~n temiz '.:e saf 

has1l olan solucan dedigimiz barsak ku rtlar1 en muzrr hayvanlard1r. Bunlar ; mce barsagm i~ 
yap1~arak ve kan emerek yeti§ir ve urerler. Ekseriyetle c;ocuklarda bulunur. 

· zlik, kanstzhk, hazJmstzhk, kann agrdan, kann ~i§meleri, burun, 
akat ka~rpmast, ishal, oburluk, ba~ donmesi, salya akmas1, sar'aya ben

zer sinir halleri, gece korkulan, gormede, i§itmede bozukluk hep 
bu kurtlattn tesiridir. 

ANTO 
I 

I 
kurtlarm en birinci cLevas1d1r. Buyiik ve kii~uklere kemali emniyet ye itimadla verilir . Her ~ocuk 
ver. c;ocuklanmza senede birk:~ d:fa ihtiyaten :ve~iniz. Aile ~o~toru.nuza dam~ml~ .. 

s1hhat Vekaletinin resm1 musaadesmi ha1zdir. Tarz1 1shmali kutularm I\;mde yaz1hdrr. 
Fiatl her eczanede 20 kuru~tur. ( i S M E T ) ismine dikkat. 

Miiste,arbgindan : 
1 - Birisi M. M. Vekaleti Hv. Miiste~arhg1 in~aat !?Ubesinde digeri 

Kiitahya Tayyare alaymda istihdam ed.i.lmek uzere c 165 - 256 • lira ara
smda ayhk ucretle iki in~aat miman almacaktrr. Bunun i~in §eraiti ber
ve~hi atidir: 

A - Turk olmak ve yabanc1 kadmla evli olmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini yapm1~ olmak. 
C - Husnii ahlak sahibi olmak ve s1hhi vaziyeti miisaid bulunmak. 
E - Mekteb ~ehadetnamesi ve Naf1a Vekaletinin ruhsatnamesini haiz 

bulunmak. 
F - Simdiye kadar <;ah§hg1 in~aat i~lerinde muvaffakiyet derecesine 

aid vesikasi olmak. 
G - Mimar olmad1g1 takdirde ruhsatnameyi haiz yap1 i~leri miihen· 

disi tercih edilir. 
H - Talibler fazla oldugu takd.i.rde bir lisan bilen veya Avrupada 

ikmali tahsil eden tercih olunur. 
2 - Talibler ellerindeki vesaikle Ankarada M. M. V. Hava Muste

~arhgma ve !stanbulda Ye~ilkoyde Hava Aktarma Ambar1 Miidiirliigiine, 
Eski~ehir, hmir, Kiitahya ve Diyarbak1r Tayyare alaylan Komutanhk· 
larma miiracaat edeceklerdir. Miiracaatler 26 eylul 938 pazartesi giinu ak
~amma kadar kabul edilecek ve bu tarihten sonraki muracaatler nazan 
itibara ahnm1yacakhr. c 3610 • ( 6398 ) 

N i ~in I • 
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Sa bah, Ogle ve 

RADYOL • 
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C.::iinkii miitemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 
di~ler c;;iiriimege mahkumdur. 

Di~ler mikroblarm ve hastahklarm viicude ilk hiicum hatttd1r. Biz
zat agzm ifrazab ve yemek arhklan da di§leri a§mdmr, ~iiriitiir. 

c;unkii di~lerin, di~ etlerindeki iltihablarm ~1kard1g1 irinlerle ve mute
affin havalarm ise, mide kanserinin de dahil oldugu bir~ok hastahklara yol 
a~ttg1 sabit olmu§tur. 

Bu sebeble medeni cemiyet iGinde ya§lyan herkes ~ocuklugundan itiba. 
ren d.i~lerine azami itina gostermege ve hergiin en az 3 defa di§ macunile 
fu~alamaga mecburdur. 

Slhhatinizi garanti eden en miiessir, en saf ve en ucuz di& macunudur. 

Barsak, karaciger ve 
midenin kusurlu i§le-
mesi demektir. Bu iig 
uzvun iyi i§lemesini 
temin i\;in muhakkak 
gece yatarken ve sa
bah a~ karmna bir 
kahve ka~ag1 MAZON 
meyva tuzu ahmz. 
Almmas1 gayet latif 
tesiri tabii ve kolayd1r 

-I Mazon meyva 
~ TUZU 

nun isml takll<l edlle
bilir, fakat ne terkib, 

ne de teslri taklid 
edilemez. 

Sonbahar Geldi 
ve k1' yakla,lyor 

Elbiseye dair ihtiyaclarmiZl 
§imdiden Galatada me§hur 

EKSELSYOR 
Buyiik elbise magazasmda 

Her yerden ucuz ve teminath 
alabilirsiniz. 

$u cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 
ERKEKLERE 

Liradan itibaren 
Pardesiiler: Kuma~tan 10 1/2 • 
Tren~kotlar: Mubteli£ 11 • 
Trengkotlar: Empermea- 14 1/2 ,. 
bilize 
Pardesiiler: Gabardin em- 18 :. 
permeabilize 
Mu§ambalar: Her renkte 111/2 • 
KADINLARA 

Gayet zengin ge~id ve 
son MODEL 

Mu~ambalar 

Mu~ambalar: Ipekli duz 
Mantolar: Yunlu 
Pardesiiler: Gabardin 
~OCUKLARA 

13 • 
18 , 
10 1/2 ,. 
16 , 

Mu§ambalar: Her renkte 61/2 " 
Pardesiiler: Gabardin 9 • 
Tren~kotlar: Her renkte 7 • 

ERKEKLERE EN 1Yi 
Yerli ve Ingiliz kuma§larmdan iki 
prova ile 1smarlama PALTO, PAR
DESU ve KOSTUMLER yap1hr. 

istanbul igin TAKSITLE dahi 
muamele vard1r. Ta§radan gelecek 
sipari§ mektublarma 6 kuru§luk 
posta pulu konulmahd1r. 

Galatada Karakoy, 

EKSELSYOR 
Maga:zasmda sablmaktad1r. • 

istanbul Grupu Tapu Sicil Miidiirl~giinden: 
Fen heyetimiz igin 1/100 bezi ve destekleri ~e ~emsiyesile Kiistav Hay

de fabrikas1 mamulatmdan 2236 No.h dort aded takeometrenin arttlrma 
ve eksiltme kanununun 42 inci maddesinin ( C ) f1krasma tevfikan ac;1k 
eksiltme suretile mubayaas1 laz1m geldiginden 22 eylul 938 per~embe giinii 
saat 14 te Sultanahmedde Tapu Grup Sicil Mudiirlugune 

TiMUR DEVRiNDE 
KADiS'TEN, SEMEKAND'A SEYAHAT 

Timur de~rinde ispanya el~;isi bulunan Klaviyo'nun bu me~hur se
yahatnamesi Omer R1za Dogrul tarafmdan ttirk.-;eye terctime edil
mi~tir. 

Kanaat Kitabevi tarafmdan ne~redilmekte olan Ankara Kiitiipha. 
nesi serisinin 9 ve 10 uncu SaYJ.SJnl te~kil edeJ.l iki k1s1mdan ibaret bu se
yahat kitab1 on be~~nci asuda Tiirk diinyasmm ihit~am, servet ve aza
metini ve biiyiik Turk imparatoru Timur'un kurmu~ oldugu biiyiik 
imparatorlukta siyasi kudret ve ic;timai nizam1 goz oniinde canlandu
maktachr. 

Ba~hca ihtiva ettigi bahisler §unlard1r : 
On be~inci as1rda yakm §ark alemi ~ Kadis'ten Rodos'a - Timur'un 

Kastdya Kralile siyasi miinasebeti - Rodos $ovalyeleri - Bizans im~ 
paratoru nezdinde - Istanbulda i\;timai hayat - Beyoglu alemi ~ Trab
zona hareket - Karad.enizde f1rtma - Trabzon imparatoru ~ E§k1yalarm 
taarruzu ~ Erzincan Beyi - Timur'un Bayaz1dla muharebesi ~ Huy ka
sabasl - Miran $ah - Timur'un posta usulii - Timur devrinde Iran • 
Me~hed ve Ni~abur - Semerkand'd.a Timur ile miilakatlar - Timur'un 
saraylan ~ Semerkand bahGeleri - Semerkand'da iGtimai ve iktisadi ha
yat - Buhara tarikile Tebriz'e - Timur'un oltimunden sonra saltanat 
~avgalan - Karakoyunlu reisi Kara Yusuf - Trabzon yolile i st anbul'a -
Ispanya'ya avdet. 

Her iki k1smm fiab 100 kuru~tur. Kanaat Kitabevi 

Miidiirliigiinden : 
1 - Ankara telefon santrah ic;in ahnacak zaman mii~'iresi a<;1k eksilt

miye konmustur. 
2 - Muhammen bedel c 4000 • lira, muvakkat teminat c 300 , lirad1r. 
3 - Eksiltme 10/10/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te ya. 

p1lacaktlr. 
4 - isteklilerin, muvakkat teminat makbuzu ile kanuni vesaiki ha· 

milen mezkur gun ve saatte Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. 
5 - §artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m ve istanbul Beyoglund.a 

P. T. T. Levazrm Ayniyat §ubesi Miidurliiklerinden paras1z verilir. 
c3280• (5740) 

BASUR Memelerini 

PAll iLE TEDAVi EDiNiZ. 
Erzincan Jandarma Er Okulu 

Sabnalma Komisyonundan : 
. · 1 - Eratm 938 y1h birincite&rininden 939 y1h eylul ay1 sonuna kadar 
1a~esi 1~in ihtiyac olan iki yiiz kirk bin kilo ekmeklik unun beher kilosu 
on UG kuru~ elli santimden otuz iki bin di:irt yuz lira bedeli muhammen ve 
iki bin dort yuz otuz lira teminah muvakkate ile 10 eylul 938 den 26 eylUl 
938 guniine kadar 16 giin miiddetle kapah eksiltmiye konulmustur. 

2 - Eksiltmiye aid zarflar 26 eylUI 938 pazartesi gunii saat 14 tc 
a<;Ilacakhr. 

3 - Eksiltme 2490 say1h kanunun buna aid maddelerine gore ya. 
p1lacagmd.an taliblerin mektublanm haz1rhyarak istenilen giin ve saat ve 
~ekilde Erzincandaki ~arbayhk binasmdaki Komisvonda bulundurmalan. 

4 - isteklilerin ~artnamesini gormek iizere Okul Satmalma Komis • 
yonuna muracaat etmcleri nan olunur. ( 6208 ) 

Filim artisti isteniyor 
Bir resmi mijessesenin haz1rlad1g1 milli bir filimde ba& rolleri oym

yabilecek kadi_n, erkek eshas istcniyor. Arzu edenlerin fotografla.rile ~art
lanm gazetem1zde A. R. Rumuzuna acele bildirmeleri. ( 6435 ) 

ve yat1 mektebleri idarlerinin nazar• dikkatine ~ 
F abrikalarJmlz mamulab safi yiinden yapdm1~ . 

Zengin B A T T A N i Y E ~e§idlerimiz 
Gelmi~tir. Mallarimiztn iistUnliigne ragmen yeniden tenzil edilen sab~ fiatlanmiZl tetkik ediniz. 

SOmer Bank Yerli Mallar · Pazarlari 
iSTANBUL· ANKARA • iZMiR ·ADANA 


