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Hiikumet siddetli inzibat tedbirlerine devarn 
' 

feshedilen Siidet partisinin milis ediyor, 
teskilat1 da zorla dagitiimaktadtr 

' 

Chamberlain -Hitler 
mUI8kat1ndan sonra 

Orta Avrupanrn istikbali iize· 
rinde esaslr degi,iklikler ya· 
prlacagr ihsas ediliyor. F akat 
acaba bu, zannedildigi gibi 

kolayca hallediliverecek 
bir mesele midir? 

a c;inde ya~ad!glmlz Ist1ra.b d~vri •. ~aD rihi zaruretlerin bir n~tice~l m~dtr? 
Y oksa baz1 insanlann I~led!klen af· 

fedilmez hatalardan meydana gelen gay· 
ritabii bir bulamk hava mtdtr? 

Yirmi senedenberi bu sual iizerinde 
i~liyen kafalar, ikinci ~ekli kabule. Jaha 
meyval goriiniiyorlar. Kin, ~iiphestz be· 

"b. 'h · B" ·· · nlan onun ~eri 1r 1 hrasttr. utun msa • .. 
tahrib edici varhgmd:m kurtarmak rn' . .Hn· 
kiin olam1yor. F akat, kiitleler idare eden 
mes'uliyet sahibi &ahsiyetler, heneyden 
" b A k 1 h'h ve kon~rolonce e~en usur anm tas I 

la miikellef degil midirler? 
1918 de miitareke ilan edildi~i za· 

man, galib ma~Hub milyonlarca insan, 

derin nefes alm1&tl: 
- Oh, diyorlard1, nihayet akh~JZ 

ba~1m1za geldi. Arhk karde~ gibi ~ec;m· 
mesini ogrenecegiz. Oniimiizdeki seneler 
tath bir stai devresi olacak. 

d b .. I 
N e yaz1k ki, diinya yiiziin e oy1e 

dii~iinmiyen birka~ adam vard1 ve isin fe· 
laketi, bu adamlar, sulhu yaparak kar· 
de~lik asnnt hamhyacak heyetlerin ba· 
~mda bulunuyorlardJ. Lloyd George ve 
Clemenceau, yiireklerinde sakladtklan 
intikam arzusunu tatmin etmemi~lerdi. 
Karar verdiler: 

- Maglublari ezmeli, bir daha k1· 
m1ldanamJyacak bir hale sokmahyJz. 

Y anlarmda, kolavca istedikleri yola 
siiriikliyebilecekleri bir meslekta~lan var· 
d1: Woodrow Wilson, Amerikanm rate 
ve hayalperest reisi Wilson. 

Dilediklerini yaptllar. Maglublan, el· 
lerinden geldigi kadar ezmege muvaffak 
oldular. F akat bir$eyi unutmu~lard1: 
Milletler, kendilerini te~kil eden .ferdler 
ortadan kaldmlmad1kc;a mahved!lemcz· 
ler. 

Ve nitekim, maglublar birer hirer ken
'dilerini kurtardtlar, hatta kaybettiklerini 
fazlasile ellerine gec;irdiler. 

Bunun ilk misalini 1922 de Tiirkiye 
cihamn online koydugu zaman kin ihti
ras1 dama;lanna kadar islemi& bulunan 
Lloyd George hala hakikate inanu:m
Yordu. izmir, iic; senelik bir hasre~tf.n 
sonra Turk bayra~m1 kucaklarken o !ti
laf kuvvetlerinin askeri miidaha!esirti 
temin maksadile parlamentoda c;Irpuu
Yordu. 

**~ 
Bugiinkii bulamk, 1stlrab devri i&te o 

NADIR NADI . 
(Arkast sa. 3 siltun 6 dal 

Arkada~larile beraber Almanyaya iltica eden Siidct 
lideri Henlein ve bir parti i~timat 

Henlein Almanyaya , kaGII 
Almanya, hududlarda askeri 

tedbirleri siiratle art1rd1 -·-·-Hitler'in gazetesi, Siidetlerin Almanyaya iltiha
lana razt olmastnt Prag' a ihtar etti, ~ekler 

anudane mukavemet diyorlar 

Londra 16 (Hususi} - · Alman me· 

nabiinden bildirildigine gore, Siidet mm
takalarmda bu gun de miiteaddid hadi
seler olmustur. Siidet Almanlan birc;ok 
yerlerde hlikumet miiesseselerini i§gal et· 
mi§lerdir, fakat hi~bi yerde musademe ol· 

mamJ§hr. . 
Yalmz Falkenau civarinda Si.idetlerle 

<;ek askerleri arasmda bir m~~ad~m~. ~e
reyan ettigi ve ii~ <;ek askennm oldurul· 
di.iV.ii haber verilmektedir. 

Halk, silahlartm teslime davet 
edildi 

Prag 16 (Hususi) - Hiikumet tara· 
fmdan bu giin ne§redilen bir resmt teblig 
halkt yirmi dort saat zarfmda si1ahlarm1 
teslime davet etmektedir. Bu emre itaat 
.etmiyenler be§ sene hidemah §akkaya 
mahkum edileceklerdir. 

lJlenler, yaralananlar 
· Prag 16 ( a.a.) - Siidetlerin mmtaka

lannda son giinlerde vukua gelmi~ olan 

hadise kurbanlarinm diin ak§amki bilan· 

~osu ~udur: . 
30 ki§i olmii~ ve 79 ki~i yaralanml~hr. 

Maktiiller arasmda 14 jandarma biri ~ek 
biri de Siidetdir. 

Siidet partisi leshedildi 
Prag 16 ( a.a.) - Res men bildiril· 

digine gore, hiikumet, Siidet Alman par· 
tisini, bir ihtilalci te~ekkiil olmak itiba -
rile feshetmege karar vermi&tir. 

Henlein ve arkada,lart ka~ttlar 

Parag 16 (a.a.) - Ne~redilen bir 
tebligde, Henlein'le muvaini meb'us 
Frank' m ve Siidet Almanlan partisi er
kanmdan ba~hcalannm Almanyaya kac;
mi~ olduklan bildirilmektedir. 

Di~er taraftan, cumhuriyet miiddeiu • 
mumisi, Henlein hakkmda kestigi tevkif 
miizekkeresini bir tamimle biitiin diinya 
zab1tasma bildirmi~tir. Henlein vatana 
hiyanet ciirmile itham edilmektedir. 
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Yagmur ve seller yiiziinden ••• 

Y ozgad1n b~z1 kOyleri 
miihim hasara ugradi 

~efaatli nahiyesinde hiikumet binast ve diikkan· 
lar su alttnda kaldt, ii~ ki~i boguldu, Karakoyde 

de be~ yiiz koyunla dort ki~iyi seller gotiirdii 
De giin evvel ba&hyan ve fas1lalarla 

evvelki aksama kadar devam eden vag· 
mur, diin gece gene saganak halinde ken· 
dini gostermi~tir. Giindiiz, bir arabk, ha
va · tamamen a~tlmt~, fakat ak&ama dog-

"kyiizii kesif bulutlarla ortiilmii~ ve 
ru go d k 'dd I' b' saat yirmide ol u c;a ~1 et 1 tr yagt~ 
baslamt~ttr. Saat yirmi dorde kadar ayni 
hiZ.la devam eden yagmur, ~ehirde yen!
den bazt tahribata sebeb olmu~tur. Bu 
arada miinhat semtler gene sel basbm
na ug;amt~tlr. Zarar ve hasarm mahiyeti 

heniiz belli deF;ildir. 
Sellerin Yozgaddaki tahribatz - ,_.,..,..,.,. 

Ankara 16 (T elefonla) - Bu ·in 
Dahiliye Vekaletine gelen malumata 
re, son giinlerde memleketin muhteh 
mmtakalarmda yagan siirekli yagmudar, 
miihim tahribat yapm1~t1r. Bilhassa Y oz· 
gad mmtakasmdaki zarar, ehemmiyetle 
kaydedilmege deger bir $ekildedir. Bu 
ciimleden olmak iizere Sefaatli nahiye -
sinde hi.ikumet binas1 ve biitiin diikkanl.ar 
sular altmda kalm1$tlr. De; ki$i bogul • 

[Arkasa Sa. 6 siltun 4 tel 

,g 

Yagmur altmda, istanbulun hadn man
zaralarmdan: Bir k1zcag1z, ana 
"caddelerdeki derelerden birini 

atlamaga ~ah§tyor 

9emberlagn Almangadan 
~ok memnun a'"qrzldz 

Bir dOrtler konferans1 toplamak isteniyor 
ingiliz Ba~vekili Londraya 
miilakatimiz dostane oldu, 

donii~iinde 

birbirimizi 
«Hitler'le 

iyi anlad1k, 
dedi 

" II 

yak1nda 

Berhtesgaden I 6 (a.a.) - ~imdi ha-~ 
ber verildigin~ gore.: ~e~erlay?'m Hitler 
ile gorii§mek uzere onumuzdek1 hafta ba-

tekrar •• •• \J • 

goru~ecegiZ>> 

Umumi tahminler 
§mda Almanyaya gitmesi muhtemeldir. p } k • s ' 
Gorii§me Kolonya yakininde kain Codes· 0 onyaniD anaat1 SUdur: (( iidetler 
berg' de yaptlacakttr. ' 

Bu sabah §iddetle ya.gan yagmurl~ ~~r mintakasi Almanyava ilhak edilecektirn 
havada bir SJTa otomob1l, Grandotehn o- ., 
niine dizilmi§tir. Bu otomobillere <_;em -
berlayn ile lngiliz murahhaslan ve kendi
lerine Miinih'e kadar refakat edecek olan 
zevat bineceklerdir. 

<_;emberlayn bu sabah erken kalkm1§ -
tJr. Mumailehy, Miinih'te §erefine veri
lecek olan ogle yemeginde hazu bulun -
mak tasavvurundadtr. Y emekten sonra 
Londraya hareket edecektir. Hava §art· 
!an miisaid oldugu takdirde tayyare ile gi
decek, aksi takdirde Miinih' de trene bi · ~ 
necektir. 

Hitler, Berhlesgaden' de kalmt§hr. F on 
Rihbentrop, (emberlayn'm hareketi es· 
nasmda ham bulunmak i.izere Munih' e 
gitmektedir. Fakat ak~ama Berhtesga -
den' e donecektir. 

Herkes iimidli 
Royter ajammm muhabiri bildiriyor: 
<<Cemberlayn•m azimetinden sonraki u· 

mumi intibah dunkii miizakereler hakkm· 
da nihai bir hiikiim vermenin veyahut va
ziyetin inki§afi hakkmda bir tahminde bu· 
lunmanm mevsimsiz olacag1 merkezinde • 
dir. Maamafi, iyi malumat almakta olan 
mehafil, diinkii tebligde yakmda aktedile
cek bir i<;timadan bahsedilmesinin bir u· 
mid nisanesi olarak tefsir edilebilecegini 

Hitler, ~emberlayn'a Siidet davastnin an~ak ple
bisitle halledilebilecegini soylemi, - ikinci miilakat 

Ren nehri sahillerinde olacak 

iki devlet adanunm kaqila~acaklan Ren ,ktyJlanndaki §atolardan biri 

ehemmiyetle kaydetmektedirler. relerin ~ok uzun bir miiddet zarfmda ve 
Buradaki Alman mehafili, nikbinligi· muhtelif safhalarda yaptlmasi zaruri 0 } .. 

ni muhafaza etmekte ise de biraz ihtiyat· dugu miitaleasmdad1r. 
h davranmaktadtr. Bu mehafil, miizake- [Arkast Sa. '1 siltun t del . ...................................................................................................................................................................................... . 

BA~VEK1LiMiZ 
Celal Bayar, Dahiliye 
V ekilile birlikte ,ehri· 

mize geliyor 

Hatayda.Tiirk - Frans1z 
clnla§masinin habras1 

Antakyada, askeri itilaf1n imzalandtgt salona 

ve bu miinasebetle 
merasimi yapddt 

Ankara 16 (T elefonla) - Basveki
limiz Celal Bayar, bu ak~am saat 20.50 
de refakatinde Dahiliye Vekili ve Parti 
Gene! Sekreteri Siikrii Kaya oldugu ilal· 
de !stanbula hareket etmi~tir. Ba~vekili· 
mizle Dahiliye V ekili, istasyonda V e • 
killer, meb'uslar ve Vekaletler erkam 
tarafmdan hararetle u~urlanm1&hr. 

V ekiller heyetinin i~timat 

bir plaka 
e A 

samtmt 
konuldu, 
dostluk 

Antakya 16 (a.a.) - Anadolu ajan
smm husust muhabiri bildiriyor: 

Tiirk - Franstz Genelkurmay anla~ma· 
smm imza edildigi lise binasmdaki salo· 
nun duvanna as1lan hatua plakasmm kii· 
§ad1 bu giin saat 1 0 da merasimle yaptl -
ml§tlr. Kordelayi Albay ~iikrii Kanath 

lar, 1stikliil ve Marseyyez mar§lan ~alm
ffii§hT. Merasim9e Tiirkiye fevkalade 
murahhas1 Ac;tkalm, Antakya ba~kon .. 
solosu F ethi Denli, meclis ve hiikumet er• 
kam ve lisenin son s1mf talebesi haztr 
bulunmu~tur. Plakamn iistiinde ~u yazi 
okunmaktad1r: 

Ankara 16 (Telefonla) - Vekiller 
Heyeti, bugiin oF;leden sonra Biiyijk 
Millet Meclisi binasmda toplanm1$, gee; 
vakte kadar miizakerelerde bulunmus -
tur. 

ve Kolonel Kole ayni zamanda kald1rm1~· rArkast Sa. 3 siitun 8 d:al 

Miizakerelere manevra ve tefti~ seya
hatinden avdet eden Gene! Kurmay Ba§· 
kam Mare§ a! F evzi <_;akmak da i§tirak 

, .. , ..... Fiii;ti.~'d'~ ......... k;t·'i""'""t~·d'i'b"'""'"" 
etmi~tir. · 
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~inliler ilerliyor 
Y ang~e nehri kenarin· 

daki Japon k1t'alar1 
piiskiirtiilmektedir 

Hong - Kong 16 (a.a.) - Takviye ki
taatmm viirudu i.izerine c;in kuvvctleri 
Hsin9e'de ~iddctli bir mukabil taarruz 
yapm1§lard1r. c;in kuvvetleri §ehrin 
dortte i.ic;i.inii i~gal etmi§ler ve sekiz sa
at devam eden sokak muharebelerinde 
650 den fazla J apon oldiirmi.i§lerdir. 
Sag kalm1~ olan Japonlar, §ehrin §ark 
mahallesinin bir ko~esinde tahassi.in et
mi~lerdir. Yangr;e'nin §imalinde Tape -
§an'm c;inli kuvvetleri, taarruza ge9 -
misler ve Japonlan Seho'nun §imal sa
hiline t ardettikten sonra Yie~iya§i ya -
kmmda be§ miihim mevkii birbirini mi.i
teakib i§gal etmi§lerdir. Bu muharebe -
lerde di.i~man i.ic; binden fazla zayiat ~ 
vermi§ ve yirmi mitralyozle iki top bi
rakmi§tlr. K1rm1z1 gol yakmmda demir-

[Arkast Set. 'l siltun 6 da] 

On 

harekit1na ba~land1 
dort ingiliz tayyaresi Remle civartnda 

~etelere hiicum etti, Arablardan 100 
den fazla adam oldii 

Filistin sahillerinde ingiliz miifrezeleri ve bir tayyare u~u~ esnasmda 
(YazlBZ 5 inci sahilemizd~) 



MHURIYET 

( ~ehlr va Memleket Haberleri J 
PazariiksiZ sat1sa 

~arihi roman : 40 Yazan: M. TURHAN TAN ' 
K1rk yd evvel Atranos' a boyle cambazlar gelmi,ti, aid haziriiklar 
arkalar1ndan Tiirk alaylar1 boy gosterdi, korkar1m Belediye, pazar 

i ayni •ey gene olacak, Edirneye Tiirkler dolacak! i~in tedbirler 
yerleri 

ahyor 
Yuvanis, k1vrak bir kahkaha att1 ve 

sordu: 
- Bu ~ahidin kim oldu~unu $imdiden 

oylemek lutfunda bulunur musunuz? 
Prensesin planmda boyle bir tehdid 

arsa da i~in ~ahid gostermege kadar :!er
emesi halinde verilecek cevab o plana 
okulmu~ degildi. Bu sebehle diizenbaz 
1zm ren~i hissolunacak derecede sarar-
1, cesareti kmldt ve diline hir tutukbk 
eldi. Oyunu iyi idare edemedigini ve 
iizumsuz yere hiddetlenerek vaziyeti Clk
aza getirdigini anhyordu, ic;in ic;in hus

amyordu, dudaklanm JSUa ISlra susuyor
u. Onun bu aciz halinden biraz daha 
i.ir' et alan Yuvanis, yerlere kadar egil
t: 

-Miisaadenizle, dedi, tekrar soru -
orum: 1ftiramzt yiiriitmek kin giiven
iginiz ~a hid kim~ 

Teodosya'mn dili degil, eli - kiistah 
iistehziyi sillelemek ic;in • harekete gec;
ek iizereyken hiicre kapiSI ac;JldJ, ihtiyar 
ardiyan ic;eri girdi ve prensesin vereme 
igi, Yuvanisin de verilemiyecegini san
Jgi cevab, onun. dudaklannda belirdi: 
-Ben! •••• 
Klz sevincle, sersem as1lzade hayretle 

u kelimeyi kulaklanna ge~irirlerken Ya
i ilerledi, teklifsizce elini muhaf1zm om
una koydu: 

- Sevgili kumandanim, dedi, yarim 
attenberi kulag1m kaptda. Neier ko • 
u~tugunuzu bir bir duydum, neler yap
gmizl da, gorm~dim amma, gormii§ 
adar anlad1m. Kar~1hkh doktiigiiniiz 
illere bak1lma ikinizin kol kola verip ~u 
aranhk odadan timdiye kadar dt~an 
kmamz lazimdl. Halbuki i~. birdenhire 
egi$ti. Sevi~me yerine s8gii~me ba~ladi. 
endimi tutup da gene d1~anda kalsay· 

1m prenses hazretlerinin sizi pataklama-
da miimkiindii. Onu zahmetten, sizi de 

"giilmekten kurtarmak i~in i~eri girdim. 
ok goren ~ok bilir. Ben de sizden c;ok 
~ami$ bir adamim, i~lerin gidi~ini siz· 
n iyi hasablanm. Ondan otiirii ogiidi.i-
e kulak vermeniz iyi olur. 
Pespaye ihtiyann omzuna el koyma -
dan ve onun miiretteb gibi S(Oriinen bir 

tiraya ~ahid olacagJOI soylemesi yetmi• 
rmu~ gibi ogi.idden de bahse kalkl~ma• 
dan son derece sinirlenmi~ olan Yu
nis, geri geri c;ekilerek omzunu temi -
( I} c;Jkardtktan sonra agzm1 a~h: 

- Murdar herif, dedi, bir saat ;)nee 
habhet tellah idin, buraya yalanc1 ~a-

d olarak girdin, ~imdi de ak1l Hhyah
a m1 kalki~Iyorsun. Efendiler konu • 

rken u~aklar susar. Muhabbet tellalla· 
m vazifesi de ciftlerin birle~mesile bi
. 0 halde senin burada yerin ve i~in 
k. Defol, d1~an ~tk. Y oksa butiin ke
klerini hirer hirer k1ranm. 
Y ani, uzun uzun giildii: 
- Atranos'lu as1lzade de, dedi, sizin 
i beni kul sayd1, kole sayd1, miskin 
dl. Hatta sizden daha ate~li davrana
bana dayak da •athrd1. Lakin cezasmi 

ti, kepazeye dondii. Siz de ona ben
ek istemezseniz uslu olun, benimle a· 
ca konu~un. 
e bu sozlerden bir~ey anlamJyan 

hafiza bir ~1rp1da c;ekmece hikayesini 
attt. Yalmz cambazlann Tiirk oldu· 
u soylemedigi gibi c;ekmecenin ona 
uvanis'e - verilmek iizere saravdan 

d1g1DJ kaydetmegi unutmamr~t1. Cam· 
Ian nereden tamd1g1 hakkmda bir ~u-

yapilmasim onlemek kin de onlardan 
itriyos adh birini Dimetokada tam

In! soylemi~ti. Yuvanis, pek ga rib ve 
manah gorunmesine ra~men o hika

ile prensesin zindandan kac;mlmasJ 
vzuu arasmda bir miinasebet bulama
kendisinin gardiyan tarafmdan t~hdid 
lmesine ise tahammiil edemedi: 

Pis bunak, dedi, Atranos'lular ~i
beni de cambazlara doP;di.irecegini mi 
Jyorsun. Y anm saat sonra seni de. o 
baz k11Ikh haydudlan da zincire vur

mazsam yaz1k bana. 
u sefer Y ani, ellerini iki bogii.iM 

ayarak giilme~e koyuldu ve kana ka
guldukten sonra kelimelerin iizerinde 
r lahza durarak cevab verdi: 

Camhazlarm arkasmda Tiirkler 

nlann Tiirk olduklanm - ihtiyata 
et ederek - soylemiyordu. Fakat 
kleri anmakla ~u budala astlzadeyi 

biitiin sersemle~tirecep;ini de bili:ror ~ 
Ciinki.i Turkun kendisi kadar admm 

bir Bizans hyi ' titretecegine imam var· 
N astl ki zeki gardiyamn ~ok dogru 

il&lii ve sezi~li oldugunun ac;1ga c;1k • 
1 da gecikmedi, Tiirk kelimesini du-
muhafllln hiddeti, ~iddeti ve biiti.in 

f(;i sondi.i, l!lk sik gosterdigi bonli.ik 
iden yi.izi.ine yaytldt, dudaklannda 
ikak bir kekeleme malandt: 

- Tiirkler mi var, Ti.irkler mi var, 
onlarla cambazlarm mi.inasebeti ne ~ 

Y ani, kendine pek yaki~hrdigl miis -
tehzi sesile anlattJ: 

- Bu cambazlar TUrk ustalardan 
ders almi~lar, onlarm iznile oyuna ba~la
mi~lar. Ustayla c;1rak babayla evlad gi
bidir. Onun ic;in cambazlarm ne prens, 
ne imparator tamd1klan yok. Kendi kJl

lanna kimsenin ili~emiyeceP;ini biliyor -
lar, gi.iclerine kuvvetlerine de giiveniyor

lar, her gittikleri ~ehirde gogiislerini gere 

gere dola~Iyorlar, iistelik huysuz ve h:r
SIZ as1lzadeler~ sopa da atlyorlar. Sizin 
onlarla dost gec;inmeniz iyi olur. 

Ve hala TUrk kelimesinden benligine 
yay1lan korkuyu gideremiyen muhaftzm 
burnuna kadar sokularak ilave etti: 

- C1raklann gorUndi.ikleri yerde us· 
talarm da gorUnmesi mi.imkiindiir. Kuk 
y1l evvel Atranos' a boyle cambazlar gel

mi~ti. arkalarmdan Ti.irk alaylan boy 
gosterdi. Korkanm ki ayni ~ey gene ola

cak; Edirneye Tiirkler dolacaktJr. Onun 
ic;in nazlanma, den!iizle~me, prenses haz
retlerile uyu~. 

Yuvanis bu yepyeni mevzuun enini bo
yunu olc;mege sava§uken T eodosya SOle 
kan~h: 

- Benim soylemek istemedigim sey
leri geveze gardiyan a~1ga koydu. De ~ 
minki sinirlenmelerim, sizi - c;ocukc;a -
tehdid edi~lerim, manah manas1z c;up1 -
m~lanm hep bu TUrk meselesi yiizi.in • 
dendi. Ben bir alev seli gibi CO§up gelen 
Tiirklerin ne yi.iziini.i gormek, ne sesini 
duymak isterim. Halbuki babam onlarla 
barb yapmay1 dii~iiniiyor. Kendisini bu 

dii~tinceden ayumak imkansJz. F aka t 
kalbimi kendisine verdigim adamt da 
Turk atlanmn ayail altma • goz gore 
gore - attumam. 

Kollanm • sarmi~ oldugu viicude deg
miyen, lakin onu ihata eden • geni~ bir 
c;embere ~evirdi. Yuvanis'in ctltz boy • 
nuna ge~irdi ve dudaklanm onun kula -
gma :r.akl~~ttrarak fJsildadJ: 

Pazarhks1z sah~ kanununun tatbikma 
aid hiikumet~e hamlanan talimatnarr.e 
heni.iz Belediyeye tebliP; edilmem!~tir. 
Fa kat Belediyece esasen daha evvelden 
buna aid haznhklar ikmal edilmi~ ve 
icab ey]iyen tedbirler almm1~ oldugun -
dan tebligat yap1hr yap1lmaz tatbikata 
gec;ilecektir. 

Kanunun tatbikile Belediyeye terettiib 
eden en miihim i~ murakabe vazifesi ola
cakhr. Binaenaleyh bu cihetin layikile 
yapJlabilmesi icin bir taraftan murakahe 
te~kilatJ bir dereceye kadar tevsi edil -
mekle beraber bir taraftan da zab1ta hu 
hususta Belediye memurlarma muave .. 
nette bulunacaktJr. 

Bundan ba~ka kanun seyyar satJCJlar· 
la pazar yerlerindeki ah~veri~lerde pazar
hga mi.isaade eylemekte oldugundan ka
nunun tatbikmdan sonra ilk zamanlarda 
pazar yerlerinin evvelkine nisbetle daha 
kalabahk olacag1 di.i~iini.ilmekte ve bu • 
ralarda da karga~ahk olmamasJ ic;in ay
nca tedbirler almmaktadu. 

MOTEFERRIK 
Roma fotogrametri kongresi 

27 eylulde Romada inikad edecek a
lan beynelmilel fotogrametri kongresi
ne hi.ikumetimiz namma i§tirak ve onu 
temsil edecek olan Tapu ve Kadastro 
fen mii§aviri Halid Ziya ve Ba§fen Mii
fetti§i Ahmed Salih diin Palastina va -
purile Romaya mi.iteveccihen hareket 
etmi~tir. 

Turk - ltalyan ticaret mii
zakereleri devam ediyor 

Turk - 1talyan ticari miinasebatmm 
inki§af1 i~in §ehrirnizde yap1lan rniiza
kereler etrafmda diin bir temas yaptl -
mt§br. Tali komite pazartesi giinii top
lanacakhr. 

Sanayi Umum miidiirii 
§ehrimize geliyor 

Sanayi Urnum rniidiirii Re§ad, bazt 
sanayi i§lerile me§gul olmak iizere bu
giin !?ehrimize gelecektir. 

Ttir umen icare inin 
inki§aft i~in tedllirler - Burgaz sava§ma giden Dimitri ~~- · 

tovan'm, ona yolda~hk edenlerden bir~o
gunun ba~ma gelenleri biliyorsun, degil 
mi ~ .. Senin de oyle bir felakete ugra • 
makhgma raz1 olabilir miyim ~ 

Yakmda Tiirk - Rumen ticaretinin in
ki§aft ~arelerini tetkik etmek iizere bir 
heyet ~ehrimize gelecektir. Avrupanm 
maruf ikhsadc1larmdan bulunan eski 
Rumen Maliye Nazxn ve yen! kurulan 
Tiirk - Rumen Ticaret Odas1 reisi olan 
Slavesko'nun riyasetindeki bu heyet 
~ehrimizden Ankaraya gidecek ve mem
leketimizde on gUn kadar kalacaktJr. 

1dnden c;Ik1lmaz bir muammamn ka • 
ranhgmda bocalay1p duran ve kendisin
den ne istenildigini - makul sebeblerle • 
kavramaktan aciz kalan Yuvanis yaimz 
bu fiSI!tJdaki btiyiik manay1 - bi.iti.in ~ii
mulile - idrakine gec;irebildi, tepeden tJr
naga kadar zang1r zang1r titredi. Dimitri 

1~tovan'la birkac; yiiz silah arkada~mm 
Burgaz harbinden ne hazin eksikliklerle 
geri dondi.iklerini - o bic;arelerin hakikati 
gizli tutmak istemelerine ragmen - bu asil 

muhaf1z da ogrenmi~ bulunuyordu. Bur
gaz maglublarmcfan c;ogu, dipdiri gezip 
durduklan ve o harbde kiic;i.ik bir yara 
dahi almadJk!an halde alii bir hayat ta

~tyorlardJ, mahrem bir hastahgm $ifa bul· 
maz Jshrabmi ya~JYorlardi. c;oluk~ocuk 
sahibi olamiyorlardr. 

Tiirklerden bahsolunurken ~u pek gizli 
kalm1~ facianm da ku]agma f!Slldanmasl 
Yuvanis'in muhakeme ve mi.ilahaza isti-

kametlerini bir lahzada degi~tirmi~ti, ~uu
runa garib bir uysalhk getirmi~ti. Art1k 
T eodosya 'nm di.izen kurdugundan $liphe 
etmiyordu, ihtiyar gardiyanm araya girip 
gevezelikler yapmasma sinirlenmiyordu 
ve birbirile uyu~mu$ gori.inen T eodosya 
ile Y ani' de kendisi de sa mimi dost yi.izii 
gormege ba~hyordu. 0 ~uuri uysalhk bu 
kadarla kalm1yarak deminki muhave!'e!e-

rin, miinalCa~alarm kabul olunmu~ mahi
yetini bile degi~tirdiginden sersem muha
fiz, gene prensesin ortaya att1g1 a$k hi • 
kayesini de arhk ciddi gibi telakkiye ha-

zirlamyordu. Ci.inki.i klZln Dimitri hto
van'l kocahga nic;in kabul etmedigini ~im
di daha iyi anlami$ ve prensese hak ver
mekten de geri kalmaml~h. 

Bununla beraber en ~ok alaka goster
di~i nokta Ttirklerin Edirneye gelmell'ri 
keyfiyetiydi. Kendisi - uzak veya yakm 
bir ihtimal olmak i.izere - bu mese!eyi 
dii~tinmemi~ degildi. Lakin ~ehrin hakimi 
ve sahibi olan prensin daima kayJds1z go
riinmesi, Edirne kalesinin saglamhgt ve 
miidafaa vasttalarmm bollugu, Tiirklerin 
de kale muhasara fennini bilmez goriin
meleri gibi sebebler yiiziinden o dii~Un • 

celerin uyandtrdJ~J ruhi endi~eleri kolay
ca giderebiliyordu. Fa kat T eodosya'nm 
Dimitri htovan'I ornek gostererek Ti.irk
lerle yiiz yi.ize gelmekteki fecaati izah 
etmesi iizerine ~uur altma ahlm1~ biitun 
o endi~eler ~aha kalkm1~ ve zavalh mu
hafJztn hali tamamile ba~kala$MI$h. 

<Arkast var> 

Heyet §ehrimizde bulundugu esnada 
ithalat<;I ve ihracatGl tacirlerle birlikte 
toplantllar yaptlacaktrr. 

Kartalda mandalina fidan
liih tesis ediliyor 

istanbul Ziraat rniidiirliigii Kartalda 
bir rnandalina fidanhgt tesisine karar 
verrni~?tir. Adalarla Kartal ve civarmda 
miihirn miktarda rnandaline yeti~tirile
cektir . . 

ADLIYEDE 

Eski bir cinayetin muhake
mesi tekrar ba,Jadl 

Sanyerde nl~anhs1 Belkisi bundan 
birka~ sene evvel, tabanca He vurup ol
diirmekten sw;lu olup, evvelce ikinci 
ceza mahkemesinde beraetine karar ve
rilrni§ olan tbrah:m hakkmdaki karar, 
Temyiz mahkernesince bozulmustur. 

tkinci ceza mahkemesi , di.inkii celse
sinde Temyizin bozma kararma uyarak, 
muhakemeye yeniden bac;larni~ ve sabtk 
Morg mi.idi.iri.i profesor Sairn Aliyi §a
hid olarak dinlemi~tir. 

Saim Ali, rapor etrafmda izahat ve • 
rerek, Belkisin oliimiinii intac eden ya
ranm sol meme iizerinde bulundugunu, 
kur~unun soldan saga ve arkaya dogru 
seyrederek sag kaburgada kaldrgmi, bir 
insanm sag elile kendine tevcih ettigi 
tabanca lle bu hareketin yapllamtyaca
gmt, Belkisin solak olmas1 halinde, bu 
tarzda ate~ edebilece.gini, halbuki ken
disinin solak da olmadtgmt, binaenaleyh 
cinayetin diger bir §ah1s tarafmdan i~ -
lenmesi ihtirnali kuvvetli oldugunu soy
lemi§ ve suc;lu vekili tarafmdan sorulan 
bir suale cevaben de, ancak haricden 
yaptlacak bir miidahale ile hedefin de
gi~rnesi muhtemel oldugunu da ilave 
eylemi~tir, 

Evrakm rnahkemece tetkiki ic;in du· 
ru§rna ba§ka bir giine btraktlrnt§br. 

VI LAYETTE 
Polis kolejine ahnacaklartn 

imtihanlari 
Polis koleji imtihanlarmm, vaki ta -

leb iizerine, yeniden yaptlaca~ml yaz -
rnl§hk. Yeni namzedlerin imtihanlarma 
diin ogleden evvel, Emniyet iic;iincii §U· 
be salonlarmda ba§lanrni§tlr. Bugiin ve 
pazartesi bu imtihanlara 11 talebe i§ti
r ak etmi~tir. 

Halk1n fikiyetleri 

Belediye doktorunun 
1 huzuruna ~1kmak i~in 
~ tuvalet m!_yapmab? 

Fenerde Ayakap1 212/214 numa- 1 

, rah kereste magazasmda Aziz k1rk 1
1 

sekiz imzasile aldtg1m1z rnektubda · 
deniliyor ki: i 
cGe~enlerde magazada c;ah~1r - i 

ken biiyiik bir kalas dii§mesi neti- i 
cesinde ba§lffi tehlikeli surette ya- 1 

nld1. Fatih Belediye hekimine ba~- ,I 
vurdum. Biz buna bakarnaytz, ce-

1 

vab1m aldtm. Ba§hekime gittim, 
1
) 

o da bir berbere git, sa~m1 kestir de • 
gel, dedi. Burada makas yok mu ~ 
diyecek olunca, biz senin U§agm '1 

degiliz, azarlanmasile rnukabele I. 

gordiirn. Pthhla§rnl§ kanh sa~lan- ~ 

rn1 hi~bir berberin kesmiyecegini 
bildigim i~in ba§ka yere miiracaate ' 

1 mecbur oldum ve kan kaybede ede ' 
~ Cerrahpa§a hastanesini bitkin bir . 

halde bulabildim. Yarah bir vatan- 1 
da~m sac;m1 kesmek U§akhk rn1d1r? ) 
Nihayet kazaya ugramt§ bir vatan- I 
da§, Belediye hekiminin huzuruna , 
tiivaletini yaplp da oyle mi gelmek ~ 
rnecburiyetindedir?. I 
~ ... 

Bir yaralamantn 

duru,mas·t ba,Iadt 

Su~lu, hadiseye kaza 
siisii vermek istiyor 

Bundan birka~ ay evvel, Langada bir 
yaralarna vak'ast olmu§, Maryarn isrnin
de bir klzla bir arada oturan Halil, Mar
yarnm karde§i Hay1kla arkada§l Mihal 
ve dostu Despinanm tecaviiziine maruz 
kalrnl§ ve kendini miidafaa ic;in ate§ et
tigi s1rada miitecavizlerden Haytk ve 
Mihali yaralamt§h. Diin, Ag1rceza mah
kernesinde suc;lu Halilin duru~rnasma 
ba§lanmt§br. Halil, kendini miidafa e
derek demi~tir ki: 

c- Ben, bahgede oturuyordum. Ha -
y1kla Mihal ve Mihalin dostu Despina 
geldiler. Haytk, anSizm iizerime hiicurn 
etti. Ben §a§Irdim: 

- Camrn .. K1zkarde§inle sevi§tigimi 
bilrniyor musun? diye sordum. Haytk, 
hiieamlanm btisbiitiin arhrarak; beni 
tokatlamaga ba~Iadr. 

Otekiler de i§e kan~hlar. Ben de ce
bimdeki tabancay1 ~1kararak, kendile -
rini korkutrnak ic;-in havaya iki el ate~ 
ettim. Hay1kla Mihal elimden tabancay1 
almaga cah~tyorlardJ. TabancaYJ alsa -
lar, i~indeki kur§Unlarla beni oldi.ire -
ceklerdi. Buna rnani olmak i~in ugra§ -
tlg1m Slrada, tabancanm oteki kUf§Un • 
Ian da ate~ ald1. Haytkla Mihal vurul -
dular. Ben de bunun iizerine, bahc;e ci
tinden athyarak do.[truca polis karako
luna gittim ve memurlara teslirn ol -
dum.• 

Bundan sonra, baz1 §ahidler dinlen -
mi~tir. Bunlar, Halilin tabancasile ate~ 
ettigini soylemi§lerdir. Gelmiyen ~ahid
lere tebligat yaptlrnak iizere muhakeme, 
b~c:ak ~line hnak1lm1shr. 

KOLTOR ISI.ERI 

Ortamekteb ve lise 

muallimlikleri 

Yeniden 
nakiller 

baz1 tayin ve 
icra edildi 

.$ehrimizdeki orlamekteb ve lise mual
limleri arasmda nakil ve tayinlere aid ye
ni bir liste, di.in Manrif ~idiirliigtine gel· 
mi~tir. Listeyi aynen yaz1yoruz: 

Kabata~ lisesi tarih - cografya mualli
m! Hulusi Baysal Adana lisesine, Ge • 
lcnbevi ortamektebi fransnca muallimi 
T evfik Y ava§ Eski~ehir lisesine, Oniver
site tabiiye ~ubesinden Bedia Ann Kum
kapt ortamektebi tabiiye muallimligine, A 
derecesinden ehliyetnameli Zehra Giin
c;er Karagiimriik ortamektebi riyaziye mu
allimligine, Ni§anta§I k1z ortamektebi ta
biiye muallimi Attfe Ayz1t Gelenbevi or
tamektebine, Gt:.l<>nbevi ortamektebi mu
siki muallimi N ecmeddin Seren ayni mek
teb ti.irkc;e muallimliil;ine, Gelenbevi orta
mektebi tiirk~e muallimi Mustafa l§Iksel 
Bak1rkoy ortamektebine, Gelenbevi 1.'rta~ 
mektebi tabiiye muallimi Seniha Kan E
mirgan ortamektebine, Emirgan ortamek
tebi ti.irk<;e mu:Jllim; Y ahya Saim Ozan 
Oskiidar birinci ortamektebe, A derece
den ehliyetnameli $aban Kuran Zeyrek 
ortamektebine, Br.ykoz ortamekteb ti.irkc;e 
muallimi Semiha U~al Gelenbevi orta ~ 
mektebine, Cumhuriyet ortamektebi resim 
muallimi M. !lhami Demirci Karagiimri.ik 
ortamektebine, B< ktrkoy riyaziye mualli
mi Aliye !hsan Be§ikta~ ortamektebine, 
Mara~ ortamektebi tarih - cog-rafya mu
allimi M. Em in Oktay F atih ortamekte
bine, Adana lisesi tarih muallimi Aziz 
Tamer Kabata~ lisesine, Bilecik ortamek
teb mi.idi.irii Halid Goriil Y enikapt ort~ 
mektebi riyaziye muallimligine, Konya ktz 
muallim mektebi franSIZca muallimi Mil
berra Gelenbevi ortamektebine, Samsun 
lisesi tabiiye muallimi Lebib Konuksever 
Karagiimri.ik ortamektebine, Bahkesir N e
catibey muallim mektebi riyaziye mualli
mi $eref Cinten Eminonii ortamektebine, 
Adana birinci ortamekteb riyaziye mual
limi Nazmi Akman Pendik ortamektebi
ne, V efa lisesi resim muallimi Tahir An
kara iic;i.incii ortamektebe, Bahkesir lisesi 
miizik stajyeri Ismail Konukc;u Emirgan 
ortamektebine, Barbn ortamektebi turkc;e 
muallimi Emin P.tabek Pendik ortamek-
tebine, Stvas erkek mua!Iim mektebi re~ 
sim-i$ mualllmi Ekrem Alman Y enihpi 
ortam~ktebine, Dcnizli lisesi tabiiye mu
allimi Ha§im Karaman Pendik ortamek
tebine, Oni·rers:te tarih - cografya $Ubesi 
mezunlanndan Si.iheyla fnankor Ankara 
kJZ lisesi tarih stajyerligine, Beyoglu orta
mekteb mi.idiir muavini ve tarih • cografya 
muallimi Cevdet Palandogen Beykoz or
tamekteb miidi.irlugi.ine nakil ve tayin e
dilmi•l,.rdir. 

CEMIYETLERDE 

Geriye kalan miisamere 
K1z1lay cemiyeti Balat ve Unkapam 

nahiye $Ubeleri tarafmdan 17 eyltll ak
~ami, Sarayburnu kazinosunda veril -
mesi mukarrer olan miisamere, hava -
nm yagmurlu olmasmdan dolay1 24 ey
lul cumartesi ak~amma btraktlrnt§tlr. 

Miiste§ar ~ehrimizde --..-
$ehrimizde bazt kiiltiirel tetkiklerde lftiraya ugradiklarini soy-

bulunmak iizere Maarif Vekaleti Mils - Jiyen zarf~Ilar 
te§afl R1dvan Nafiz diin §ehrimize gel-
mi§tir. Miiste~ar, diin Maarif miidiirlii- Yen ipostane arkasmdald scrkaklarda, 
giinde umumi miifetti~lerle bir toplanb Cor lulu Salih K1r isminde birinin 401 
yapml§, orta tedrisat muallim ve mek- lira parasmt, zarfc;Jhk suretile a§Jr -
teb vaziyeti ih:erinde gorii~mii~tiir. maktan suc:lu, Car~tda kahveci c_;1rak -

R1dvan Nafiz, daha bir miiddet §eh - l1g1 ctt igin i soyliyen Siileyman oglu 
rimizde kalarak tetkik ve tefti§lerine Vehbi ile, seyyar sabc1 ismail Hakkmm 
devam edecektir. diin. Sultanahmed ikinci sulh ceza mah-

Bir fube miidiirii de geldi kemesinde durusmalan yaptldt. 
illtmekteb i§lcri etrafmda tetkikat Her iki suclu da kendilerine atfedi -

len su~u ink~r ederek, sab1kah olma -yapmak iizere ilk tedrisat ~ube miidiir· 
lerinden Fuad da sehrimize gelmi~tir. lan Yiizi.i1'den iftiraya ugrad1klanm 

-· •• • so:vled iler. Ustelik, karakolda dayak da 
T ehir edilen siinnet diigunii yediklerini iddiaya yeltendiler. 

Ktzilay cemiyeti Be§ikta§ kaza mer- Hakim Re§id, su~lularm muayeneye 
kezi tarafmdan bu.giin yap1lmas1 mu - sevklerine ve kendiler inin §imdilik 
karrer siinnet di.igiinii havamn bozuk- serbest b1raktlmamasma karar vererek, 
lugundan dolay1 24 eylul tarihine btra- clava evrakm1 tetkik edilmek iizere 
ktlmt~tir. Miiddeiumumilige gonderdi. 

( Ordumuzda staj yapacak Afganh talebeler 

Tiirk ordusunda 1taj yapmak iizere dost Algandan 15 talebe 
diin, Romanya vapurile 1ehrimize gelmiftir. 

Resmimiz, Alganlr. gencleri Galata rzhtzminila gostermektidir. 

17 Eyhil 1938 

Siyasi icmal 
ingiliz Ba,vekili 

Almanyada 
INt._ vrupa sulhunun kurtulmasi i!;in 
~Lord Runciman Prag hiiku • 

metile Si.idet Almanlanmn ara• 
sm1 bulmak iizere tavassuta memur edil· 
mi~ti. lngiltere hiikumetinin di.i~iindiigii 
bu c;are lordun malum fatanet ve tecri.iA 
besine ragmen fayda vermedi. Nihayet 
mumaileyh i~e Almanyayi kan~tmnaga 
ve Si.idet Almanlan partisi lideri Hen • 
lein'i Hitler'in nezdine gondermege mec• 
bur olmu~tu. 

Bu gori.i~melerde. Hitler, asirlardan • 
beri Umumi Harbin sonuna kadar gene 
bir Alman devleti olan Avusturyamn 
idaresine ve bugiinkii Almanyanm hu • 
dudlannda ya~1yan Siidetlerin kendi 
mukadderahna sahib olmasmi tavsiye et• 
mi~tir. 

Si.idetlerin mukcdderatlanna sahib ol· 
malan ancak hertiirlii yabanc1 tazyiktan 
masun olarak yap1lacak serbest bir reyi
amla tahakkuk edebilirdi. Prag hiikii • 
meti ise boyle bir$eye razt olamtyacagmi 
lngiltere hiikumetine resmen haber ver • 
mi~tir. Diger taraftan Cekler hakim un~ur 
olmak imtiyazm1 kaybetmemek ve Si.idet 
Almanlanm ve diger yabanci unsurlan 
kendileri gibi miistakil hirer varhk ve 
milliyet degil, hirer ekalliyet derecesinde 
biJakmak i~in, aylardanberi cereyan eden 
mi.izakerelerde belliba~h miisaadekarbk 
gostermemi$lerdi. 

Bu vaziyet kar~ISlnda Hitler milli sos
yalist partisi kongresinde Almanyamn 
daha c;ok beklemiyerek Cekoslovakya • 
daki ukta§lanm kurtarmaga azmeyledi
gini ilan ve hi~bir devletin itiraz ve n1ii· 
maneatmdan korkmadJgmi ispat etmi~ti. 
Siidet Almanlan da taraf taraf tezahiir 
ve niimayi~ler yaparak plebisit istemi~ • 
lerdi. 

Hitler'in nutkundan sonra ne olacagJ 
malumdu. Siidet Almanlan haklarml 
kendi kuvvetlerile almaga c;ah§acaklardJ. 
Cek hiikumeti de buna mani olmak i,in 
cebir ve kuvvet kullanacaktt. Alman ka
mnm aktJgmJ goren Almanya da biittin 
ordusile Cekoslovakyaya girecekti. 

Eu hale kar$1 Cekoslovakyamn m\it • 
tefiklerinin seyirci kahp kalmJyacaklari 
belli degildir. Su kadar var ki seyirci 
kalmadiklan takdirde Almanyamn miit· 
tefiklerinin de kendisini yalmz h1ra mt • 
y:C~k1an a~il<~rd1r. Su!hun e<ok bi.iyuk 
tehlikede kaldigmJ goren ve Lord Run
ciman memuriyetinden bir fayda ha • 
s1l olmadtgi gibi $imdi de Lord Halifaks 
gibi kabinenin faal azasmdan birin~n 
gonderilmesinden de bir hayu beklemiyen 
lngiliz Ba~vekili Cemberlayn son bir c;a
re olarak Hitler'in ayagma giderek ken· 
disile gorii~megi tasmim etmi~tir. 

Fransa Ba~vekili Daladye de fngiliz 
Ba~vekilinin dii§iindi.igii bu c;areyi tasvib 
etmi§tir. Bu suretle Almanyada hem dev· 
letin hem de htikumetin ~efi bulunan Hit~ 
ler'le Cemberlayn arasmda mi.ihim mil • 
zakereler cereyan etmistir. Cembdayn 
lngilterenin yalmz Ba~vekili degil son 
para ve mali buhran felaketinden ln~iliz 
lmparatorlugunu selamete c;rkarmakla 
halaskan da oldugundan fevkalade nil • 
fuz sahibidir. 

Demokrasi rejimine tabi olmakla be
raber her dedigini kabineye ve parla -
mentoya ve bi.iti.in 1ngiliz milletine ve 
imparatorluguna kabul ettirecek bir mev
kidedir. Diinya sulhunu ve !ngiliz !m -
paratorlugunu sonu belli olm1yan bir fu
tmadan kurtarmak ic;in her fedaknrhgt 
gozUne almJ~tlr. Bunun ic;in de · <;;e
koslovakya hiikumetini hic;e sayarak 
dogrudan dogruya Almanya ile anla~ • 
mak yolunu tutmu~ bulunuyor. 

!ngiliz Ba~vekilile Hitler arasmdaki 
gorii~melerde en pratik c;arenin Siidet ha
valisinin Almanyaya ilhak1 oldugu di.i~ii
ni.ilmi.i~tur. Cemberlayn bu esas Uzere ka· 
binesinin alelusu] reyini almak ve avni 
zamanda nezaketen F rans1z Ba&vekiiini 
keyfiyetten haberdar etmek i.izere Lon
drava donmii~tiir. 

Hitler'i ikinci ziyaretinde iki biiyi.ik 
devlet adammm kat'i olarak anla~acak• 
Ian ~iiphesizdir. Ciinki.i ahval vakit kay· 
bedilmes.ine imkan b1rakm1yor. Ceko.;lo
vakyada arhk hiikumet bile anar~i halini 
alan vaziyete hakim bulunmuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Parmag1n1 rendeye kapbrdi 
Beykoz kundura fabrikasmda rnaran

goz ustast Osman Ala~arn, sag elinin ba~ 
parmagm1 rende makinesine kaptlrrnl§· 
br. Yarall hastaneye kaldmlmt§hr. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti : } Tiirkiye Baric 
'l i~;in J(;In 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altl ayhk 750 • 1450 • 
ti~ aybk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 ,. Yoktur 



SO'N J-IA BE R LE ~ · 

Milletler Cerniyeti ana 
prensiplerinin tadili 

ngiliz murahhas1, diinkii Asamblede, hiikumetinin 

beynelmilel ihtilaflar• muslihane halle aid ahka· 
min takviyesine dair tasa vvurunu te, rih etti 

Cenevre 16 ( a.a.) _ Milletler Ce- bundan sonra lngiltere hUkumetinin tekli

miyeti asamblesi, bu sa bah irlanda Ba§- fini izah ve te§rih etmi§tir: 
•ekili do Valera'nm riyaseti altmda bir «- !ngiltere hiikumetinin dii§iincesi-

. · · · kd t · t' 1 ne go"re beynelmilel bir harekete te§ebbiis eyeh umum1ye I<;timal a e ffil§ u. n -. 
h I d t 'I h"k.. etmk irin laz1m olan §artlar ve bu hare-iltere mUhi.irU as or u ve ng1 tere u u- ..,. l k 

d 1 V k.. .. ket1'n imkanlan ve mahiyeti pe§in o ara eti murahhas1 Kont o a ar, ursu- h 
e c;lkml§ ve Lord Halifaks'm daima Ce- tayin edilemez. BiitUn. bunlar, her. ususi 
evreye gelebileecgi umidinde bulundugu- halde aynca tetkik edtlmek gerekhr. hte 

Milletler Cemiyeti misakmm ihlal edilmi§ 
u soylemi§tir. 11 • f' 

OJ dug~ u cemiyetin mutad usu enne tev 1-
Kont do la Var, bu ic;tima devresi ruz- 1 ·1 h · kan tesbit edildigi zaman, ng1 tere U-

amesindeki meselelerin en miihiminm k .. 
ku .. metinin dU§i.incesine gore, as en veya 

Milletler Cemiyeti misak1 prensiplerinin 'k 1 k k ikt!sadi mUeyyidelerin otomah o ara 
tatbiki meselesi oldugunu beyan edere • tatbikl mecburiyeti yoktur. Bilakis on al-
demi§tir ki: tmct maddede derpi§ edilmi§ olan tedbir-

«- Bedihidir ki Milletler Cemiyeti, lerin tatbikl imkanmm mevcud olup olma· 
bir~ok sebebler meyanmda azasmd~n bir- dlglnl ve ne nisbet dahilinde me'e:u9 ol -
taktmmm c;ekilmi$ olmasma ve bd~ssa dugunu nazan dikkate alma~ ve misakm 
teslihatm tezyid edilmi§ olmasma bmaen bu suretle ihlalinden mi.iteesm olan dev
misakt kaleme alml§ olanlar tarafmdan Jete yardlm i~in mii§tere~en almacak ted
derpi§ edilmemi§ olan bir vaziyete ~ar§l birlerin ne olacagmt taym etmek mecbu
koymak mecburiyetindedir. Bu vaz~yet, riyeti vardn.» 
rnisakm mUvazenesini bozmu§tur. lhhmal Kont do la Var, misakm 11 inci mad
misakm ihtilaflann muslihane bir surette desinde mevcud olan ve kararlann itti • 
halline mUteallik olan ahkarru zararma o- fakla almmasma miiteallik bulunan kai -
larak misakm 16 nc1 maddesine fazla e- denin i§bu maddenin miiessiriyetini arttlr
hemmiyet vermek temayUlU gosterilmi§tir. mak ic;in tadil edilmesi muktezi oldugu-

Bu sebebden dolayl misak sadece ve ba~: nu soylemi§tir. 

1 h. dd d'l · belk1 !ngiliz hiikumeti, misak ile sulh mua-tca cezai rna 1yette a e 1 mem1~. 
k b d. h f 1 mak- hedelerinin tefrik edilmesinin mevkii file statii onun e e 1yyen mu a azas . -

sadile vUcude getirilmi§ bir alet telakki e- c;,kamasl lazlm gelmekte oldugu miitale-

dilmi§tir. asmdad1r. 
Halbuki misakm hakiki prensipi, mus- fngilterenin miimessili, sozlerine ~u su-

d bey retle netice vermi§tir: lihane degi§ikliklerin tanmmasm a ve .: l 
d d h'] I k u «- Ya(amakta oldugumuz giin er, ce-

nelmilel tahkim usulii e a 1 o rna - ~ 
h I b urulup miyeti beceriye ic;in ve bUtUn be§er uk1 zere biitun musli ane c;are ere a~v ~ b 

· k I d k barbe 1'rin karanhk gi.inlerdir.Neslimize terettii da bunlar semeres1z a rna 1 c;a . ..,. 
I d mUndemtc- eden vazife, hayatl ya~amlmaga lay1k ki

mi.iracaatin memnu o masm a 
dir. fngiltere hukt1meti, misak1.n ihtil~fla~ lacak §eylere imam yeniden yaratmak, ne 

II. .. II k hkam1 u"mi'ds1'z ve ne de kuvvetsiz olmadtglmtzl rm muslihane ha me mutea 1 a ~ 

01 
takviye etmek miitaleasmdadir.>> isbat etmektir. OnumUzdeki senelerde bu 

Hatib, beynelmilel daiml adalet diva· sahada daha biiyiik bir terakkiye yol ha· 
Milletler Cemiyeti sistemindeki e - ztrlaml§ oldugumuz bir sene nazarile ba~ 

nmm h k b'l ~ · • · .. • .J d · bemmiyetine i§aret etmi§tir. Mumailey , a 1 eceQ;lffilZl um1(' e enm.» 
•••••"""""'"""'"""""'"lllllllllllllillll!lilililiiiiiiiii\IIIIIIIIIIIIIIIIIIII\I\IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItltliOitoouuuuoouuuuuu•• 

Anteb manevralari 

Harekat bitti 
bin kritigi 

ve Ante
yapddJ 

Anteb 16 (a.a.) - Anteb manevra -
larmm kritigi dun Halkevi salonunda 
yaptlml§tlr. Mare§al Fevzi <;akmak ve 
maiyetleri dun, Belediye t~~afmdan 
§ereflerine verilen ogle yemegmde bu
lunduktan sonra Ankaraya hareket et
mi§, geli§lerinde oldugu gibivbiiyiik sev
gi tezahiirleri arasmda ugurlanmi§ -

lard1r. 
Barselon gene hombardtman 

edildi 
hl · sa Barselona 16 (a.a.) - Saba eym · 

at 11 de her biri iig motOrlii iig ta.yyare
den mi.irekkeb ii<; hava filosu MaJork a
dasmdan gelerek Barselona iizerinde 
ugmak te~ebbusiinde bulunmu§l~rdlr. 
Tayyare dafii toplarm siirekli ate~l on
lann bu te~ebbusiine mani olmu§tur. 

· b b at-Tayyareler limana 60 kadar om. a 
m1§lard1r. Kuvvetli birgok merm1, ba -
hk pazarma du~mu~~iir. Bu s1rada .?a
zar gok kalabahkb. Ilk haberlere gore, 
23 ki§i almii§ ve 60 kadar insan yara -
la11m1~hr. 

l ki lngliz gemisine bomha 
isabet etti 

Londra 16 (Hususi) - Frankist tay • 
yarelerinin Barselonu bombard1mam 
esnasmda, bombalardan biri limanda 
bulunan Stanlake admdaki ingiliz ti -
caret gemisine isabet etmh;tir. Miirette
battan biri derhal olmiistiir. Bobby a
dmdaki diger bir ingiliz · ticaret gemisi
he de iki bomba isabet etmi§tir. 

(:orlu hayvan sergisi 
Tekirdag 16 (a.a.) - Gorlu ehli hay

van sergisi 26 eylulde aGllacakhr. Sergi 
at ve kara s1g1r olmak iizere iki seksi -
yonu havi olup begenilecek hayvan1ara 
1230 lira miikafat da~Jtllacakhr. Mu • 
radh nahivesinin ilk hayvan ve emtia 
panaym 29 eylUlde agtlacakhr. 

T ekirde g fabrikast U.ziim al
~aga batladt 

Tekirdag 16 (a.a.) - $arab fabrikas1, 
yapmcak iiziimliniin kilosunu 4 buc;uk 
kuru§a, lrara iiziimU de 4 k~ru§a alma
ga ba~lam1§hr. Bagc1lar bu f1attan mem
hundurlar. 

PARiS BORSASI 
Paris 16 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 178,31, Nevyork 37,35, Bruksel 

627,25, Amsterdam 1199,25, Roma 195,35, 
Cenevre 837,75, kur§un 15.17,6, bak1r 
47,15 - 48,15, kalay 194,12,6, altm 
144,8 1/2, giimii§ 19,7,16, ~inko 14,17,6. 

-' 

Atatiirk giinii 

Trabzonda biiyiik 
tezahiirat yapdd1 
Trabzon 16 (a.a.) - AtatiirkUn 

Trab:rona ilk ayak bashgmm yll
doniimli dun §ehrimizde co§kun te
zahiiratla kutland1. Vali, bu vesile 
ile yap1lan toplanhda heyecanh 
bir hitabe soylemi§tir. ,...... . .,. ·-·.._- ... 
Y eni banknotlar 

Tedaviile ~1kanlar 87 
milyon lirayi ge~ti 

Ankara 16 (a.a.) - Cumhuriyet Mer
kez Bankasmm 15 ikincite§rin 1937 ta
rihinden itibaren tedaviile c;1karmaya 
ba§lad1g,. yeni harfli banknotlardan 15 
eylul 1938 tarihine kadar, 

Be§ lirahklardan 31,745,615 
On ,. 17,304,590 
Elli ,. 20,461,200 
Yiiz ,. 17,730.000 

87,241,405 

Cem'an, seksen yedi milyon iki yiiz 
k1rk bir bin dart yiiz be~ lira tedaviile 
g1kanlm1§ ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni miktar yani seksen 
yedi milyon iki yuz k1rk bir bin dart 
yUz be§ lira tedavulden kaldmlml§hr. 

Mussolini Triyeste' de 
miihim bir nutuk 

soylivecek 
Roma 16 (Hususi) - Ba§vekil Musso

lini pazar gUnii Triyestede beynelmilel 
vaziyet hakktnda miihim bir nutuk irad 

edecektir. 
Lord Port Romaya gidiyor 

Londra 16 (Hususi) - Mezunen Lon
drada bulunan Lord Port mezuniyetini 
yanda birakarak pazartesi giinii Roma

ya danecektir. 

Mtstr Kredi F onsiye 
ikramiyeleri 

Kahire 16 (a.a.) - Yiizde ug faizli ve 
ikramiyeli MlSlr Kredi Fonsiye tahvil

lerinin diinki.i Gekili~inde: 
1903 senesi tahvillerinden 790,340 nu-

marah tahvil, 
1911 senesi tahvillerinden 374,763 nu

marah tahvil elli~er bin frank ikramiye 

kazanmi§lardtr. 

aras1n a 

Milliyeti olmtyan adam 

~ iin akfamki Haber gazete
lb:::U sinde okudum ki «Londra

da yirmi ii~ ya~nnda bir 
gencin milliyeti olmadtgt i~in ev
lenmesine musaade edilmemi,tir.» 

Milliyeti olmtyan bu gene, ,im
diye kadar bir~ok sebeblerle hi~bir 
devletin tabiiyetine girmemif bir 
ecnebi oldugu i~in, Londrada se
vi,tigi bir ktzla evlenmesine kanun 
izin vermiyormuf. 

Cinsiyeti olm1yan bir adam, ne 
erkek, ne kadm, ne hunsa olan bir 
adam doktorlara nas1l hayret ve
rirse, milliyeti olmtyan bir adam, 
ne Franstz, ne lngiliz, ne Tiirk ilh .. 
olan bir adam da i~timaiyat~Ilari 
o kadar ~a~1rtsa gerektir. Bununla 
beraber i,te insaniyet~ilerin aradt
gi tam insan! Biitiin milli sevgile-
rini ve ofkelerini silmilh bombo, 
kalan sosya' fUUrunun levhas1 iis
tiine yalmz be,eri idealinin resmi
ni ~izmi, ins an! 

Bu resim nedir? Pek miimkiin ki 
elele vermis iki kardestir. Mu-. . 
kaddes kitabm kapagma bastl-
maga lay1k bir tasvir. Fakat ge
ne o Mukaddes kitab bize Habille 
Kabilin cinayetini anlatmakla in
san tarihini hikaye etmege ba,h
yor. Eski kitab, diyeceksiniz; fa
kat yeni psikoloji ·mesela ister 
Freud'a, ister Janet'ye sorunuz- si
ze karde,Ier arasmdaki kinin bir
birlerine duydukaln a,k nisbetin-
de fazla oldugunu soyliyecektir. 
Tarih de milletler arasmdaki en 
biiyiik ihtilafm en ~ok sevittenler 
arasmda oldugunu gosteriyor: 
Fransa • Almanya gibi! Kald1 ki 
milliyeti olmtyan adamm kardel}i 
de olmamak laz1m gelir. C::iinkii 
millet biiyiik bir ailedir; ailenin 
biiyiigiinii inkar eden kii~iigiinii de 
kabul etmese gerektir. 

Hay1r! Bu gene milliyetsiz kala
maz. Nitekim ingiliz ailesine gire· 
bilmek i~in ingiliz tebeas1 olmaga 
karar vermis ve hiikumete miira· 
caat etmi,. i*te ~imdi, yalmz her· 

hangi bir milletin tebeasi degil, in
sa n olmaga dogru d a ilk adtminJ 
atmif demektir. Atlarmm ve kO
peklerinin bile milliyeti olan fngil
terede milliyetsiz insan degil, hay· 
van olmaga bile kolay kolay mii
saade etmezler. 

PEYAMI SAFA 

Greko- rom en gure~ 
bi ri ncili kleri 

Miisabakalara bugiin 
Ankarada ba,Ianiyor 
Ankara 16 {a.a.) -TUrk spor kuru

mu gUre§ federasyonu tarafmdan tertib e
dilen 1938 Greko·Romen giire§ birincilik
leri mUsabakalarma 17 eylul cumartesi 
giinU Ankarada 19 may1s stadyomunda 
tam saat 14,30 da ba§lanacakhr. 

MUsabakalara i§tirak edecek gi.ire§<;i -
ler gurup gurup Ankaraya gelmektedir· 
ler. Be§ guruptan set;ilerek gelen giire§c;i 
arasmda yap1lacak olan mi.isabakalann 
c;ok hararetli ve heyecanla olacag1 tah -
min edilmektedir. Miisabakalan herkesin 
gorebilmesi ic;in giire~ federasyonu stad -

yum fiatlanm 50, 25, 18 kuru§ olarak 

tesbit etmi§tir. 

Cumartesi bu mUsabakalardan evvel 

Ti.irkiye serbest giire§ birincisi Samsunlu 

Ahmed ile milli taktm giire§t;ilerinden 

Mehmed <;oban arasmda TUrkiye serbest 

giire§ milli tak1mma terfi miisabakasmm 

yaptlacagl da ha!Jer almmt§tlr. 

Fransa, Fasta da askeri 
tedbir ler aldt 

Paris 16 ( a.a.) -· Rabat' dan gel en 

haberlere gore, F ransada alman emniyet 

tedbirlerinin F as' a da te§mil edilmi§ oldu

gu ve Fas'ta da bir tak1m askeri tedbirler 

almml§ oldugu bildirilmektedir. 

Bir haftahk ka~ak~thk 
vak'alar1 

Ankara 16 (a.a.) - Gec;en bir hafta 

1c;inde gi.imriik muhafaza te§kilatl, kuk 

ath kac;akc;1, bin dart yiiz yetmi§ altJ kilo 

giimriik kac;ag1, al h kilo inhisar kac;ag1, 

be§ bin yedi yiiz doksan iki adet c;akmak 

ta§l, altml§ Turk liras1, ii~ ziynet altunu, 

bir tiifek, otuz mermi ile otuz dokuz ka

~ak<;l hayvam ele ge~irmi§tir. 

osa g1 oen muazzam en a r11 
Arnerika biiyiik harbe 
ni~in girdi ve ne kazand1? 
0 kadar kan dokerek tahakkukunu istedigi netice· 
lerden yalniZ «Milletler Cemiyeti» kurulabilmi' ama 

onun i~inde de Amerika duramami,! 
Cihan Harbinde Amerika ordusunun I tan sonra nihayet Fransa dariilharekat1n-

kumandas1m ele ahp F ransaya nakletmi§ 
ve orada bir milyondan fazla bir kuvvet 
toplad1ktan sonra biiyiik Alman taanuz -
larmdan Fransay1 kurtarml§ olan Gene -• 
ral Pershing'in erkamharbiye reisi Ge-
neral Harbord ahiren bir eser ne~retti. E
serin unvam, «F ransada Am erika ordu
su» dur. Unvandan anla§tlacagl vec;hile, 
Amerika generali kitabda, Cihan Har -

binde Amerikamn ve Amerika ordmu -
nun garbi Avrupa harb sahnesinde oyna
d!gl rolU hikaye ediyor ve boylece bir hi

kayeyi yapmak ic;in de Amerikada en sa· 
lahiyettar kalemin bu kalem olabilecegi 
a§ikard1r. Denilebilir ki §imdiye kadar 
bu bahse clair bu kadar salahiyetli bir eser 
yaZilmaml§hr. 

Eseri ba§tan ba§a okumak, bazan bi • 
raz ic; s1kmakla beraber, c;ok enteresand1r. 
lc; stkmasmm sebebi, bUtiin diinya hailesi
ni yalmz Amerika tarafmdan gormesi • 

dir. Fakat, ic;indeki enteresan unsurlarla 
da eser, bu yeknesakhgt insana unuttur· 
makta gUcliik c;ekmiyor. 

**~ 

Bir kere bu eserden anhyoruz ki Ci -
han Harbini ingiltere ile F ransaya ka -
zand1rm1§ olan kuvvet Amerikadu. Bu
nu zaten biliyorduk; Amerikanm harbe 
mUdahalesi olmasayd1 Almanya_mn o mu
azzam hUcu~lanna kar§l F rans1z cephe
sinin dayanabilmesi miimkiin degildi. Fa
kat, harbin hadiselerini tetkik ederek el
de edilecek olan bu neticeyi, salahiyettar 
bir Amerikalmm, eserinde ha§tanba§a 
vukuah hikaye, izah ve te§rih ettigini gor
mek, nazart olarak dU§iinmekten daha 
kuvvetli oluyor. Eserin gayesi de zaten 
bunu gostermek iizere yaz1lm1§ olmakh; 
General, eserinde ba§tanba§a hep bu ha
kikati izaha c;ah§Iyor. 

F akat, bu hakikati izah etmek ic;in 
General Harbord, Amerikanm harbe 
girmesini mucib olan sebeblerden ba§h -
yor. Miiellif bu sebebleri gayet ar;1k ve 
samimi bir dille ifade etmi§tir. Bundan 
dolay1 c;ok merakhd1r. 

Malum oldugu iizere Amerika, harbe, 
mf bitarafhk hukukunun Almanya tara
fmdan ihlali vesilesile girmi§ti. Almanva 
tahtelbahirleri bitaraf gemileri de torpil
liyorlardi. Son bir torpil, Amerikanm 
harbe girmesine sebeb oldu. F akat, acaba 
lngiltere ile Fransa da bitaraflann hakla
nm ihlal etmiyorlar mtyd1? General Har
bord bu suali kendi kendisine de soruyor 
ve «Evetl» diye cevab veriyor. Fakat, 
Amerikah General ac;,k.c;a, ilave de edi
yor: «Onlar da bitaraflann haklanm ih
lal ediyorlardl amma, kendileri Ameri -
nm gayet iyi mU§terileri oldukla1 ic;in 
Amerika obUr tarafa kar§l harbe girme· 
gi tercih etti I» Bu sozler c;ok enteresan 
ve ~ok samimidir; eger tarih yazan insan
lar hep, Amerika ordusu erkamharb:ye 
reisi kadar a~lk sozlii ve dogru ozlii olsa
lardt kimbilir diinya hayatma aid ve gel· 
mi§ ve gec;mi§, nekadar act hakikatleri og
renebilirdik! 

General §Unlan da soyliiyor: Avru -
pada harbeden milletler, az veya ~ok 
kendi hayatlan ic;in harbe tutu§mU§ bulu
nuyorlardi; halbuki Amerika, barbe sa
dece Morgan bankast ( 1) sendikas,nm 
menfaatleri ic;in girmi§tir I 

Harbord, Amerikanm demokrasileri 
felaketten kurtarmak ic;in harbe girmi§ 
oldugu davast iizerinde de duruyor; fa -
kat, bu nokta da §iiphelidir: (;arhkla be· 
raber harbeden milletlerin demokrasi na
mma barbettiklerini iddia etmenin mu§ -
kiil oldugu Generale gore muhakkaktu. 
Hele, beyaz ve medeni Avrupahlara 
kar§l iptidai zencilerle harbetmegi gene -
ral, demokrasi halaskarhg1 mefhumile, 
zihninde bir tiirlU telif edememi~tir ve bu
nu ac;1k~a soyJiiyor! 

**~ 
Amerika ordusunun F ransay1 nas1l kur

tardtgl meselesine gelince, burada baz1 
yeni §eyler ogreniyoruz. Meseta, lngil -
tere ile F ransa Amerikanm ba§hba;;ma 
bir ordu te§kil etmesine taraftar degil1er
mi§. Onlar Amerikahlann Avrupa usu -
lUnde harb edebileceklerine hatta inan -
mlyorlarml§. «Onlar, diyor: Am erika -
dan yalmz insan, malzeme ve para isti -
yorlard1.» Ba§kumandan General Pers· 
hing Amerikanm mUstakil bir ordu ile 
harbe i§tirak etmesini temin ic;in havli 
mii§kiilata ugraml§ ve hayli diplomat] k 
meharetleri gostermi§. . 

191 7 de F ransaya a yak basan Gene -
ral Pershing, erkamharb reisi olan Har -
bord'la birlikte bUtUn bir sene ~ah§hk • 

da bir milyonu miitecaviz, kuvvetli bir or
du viicude getirmege ve bu suretle cihan 
tarihinde en biiyiik seferi asker kUtlesini 
bir kit' adan obUr kit' aya nakletmege mu
vaffak olmu§lar, tam o Sllala da Al -
manlann en bUyiik taarruzlan ba~lam1~. 
27 may1s 1918 de Chemin des Dames 
mmtakasmda ba§hyan bu muazzam Hin
denburg taarruzu, ilk hamlede bUyiik ne· 
ticeler vermi§, elli kilometre uzunlugunda 
bir cephe i.izerinde Franstz cephesi yanl
ml§. 0 zamana kadar nerede Almanlann 
taarruzlarma ugramt§larsa ezilmi~ olan 
Frans1z askerleri bu defa da biiti.in rna -
nevi kuvvetleri kmlmi§ olarak ka~maga 
ba§lamt§lar. Bu art!k son bir takat saf • 
has1d1r; Fransamn bu bo§lugu doldura
cak, bu yang1 hkayacak, kuvveti yoktur. 
Eger Amerika askerleri mi.idahale etmez
lerse cephe ylkilml§hr, harb kaybolmak 
tehlikesindedir. Alman ordulan Mam'm 
~imal sahillerine kadar gelmi§ bulunuyor· 
larl 

!§te, bu dakikada Amerikan ordusu iic; 
kuvvetli livasmm taze askerleri, bol mal -
zemesile ilk defa olarak sahneye ~1k1yor 
ve Alman askerlerinin kar§llarma dikili
yor. Bu livalardan birine bizzat Harbord 
kumanda ediyor ve biraz sonra cepheye 
dokiilen diger Amerika ciizUtamlarile 
birlikte vaziyeti kurtanyor. Cihan Harbi 
!ngiltere ile Fransa ic;in, arhk kazaml • 
m1~tlr; bundan sonra A lman! arm da bir 
daha hiicum takatleri kalmami§hr. 

**~ 

General Harbord biitiin bu hikayeleri 
gayet samimi ve ac;1k bir dille yap1yor; 
bir tak1m vak1alar gosteriyor; araya hi -
kayeler kan§hnyor ve Alman ordulan 
hakkmda fevkalade biiylik sitayi§lerde 
bulunuyor. 

F akat, eserin en glizel ve en samimi fa
raft, harbin neticeleri ve Amerikanm ka
zanclan iizerindeki goru§leridir. General 
Ameikanm §U neticeleri elde etmek iste -
digini soyluyor: 

l - Gizli diplomasinin ilgas1. 
2 - Denizlerin serbestisi, 
3 - Ticaret hukukunda miisavat ve 

ticaret mmtakalan arasmdaki manialann 
ortadan kaldmlmas1, 

4 - T eslihatm tahdidi, 

5 - Bir Milletler Cemiyeti viicude 
getirilmesi. 

l§te, Amerika bunlann tahakkuku 
ic;in harbetrni§. Halbuki neticede bu ide
allerden yalmz biri tahakkuk etmi§: Mil· 
letler Cemiyeti. Fa kat, bu da oyle bir ce
miyet olmu~ ki, Amerika i~inde bir ti.irlii 
oturamaml§ I 

hte, Cihan Harbinde Almanya ile, 
biz de dahil oldugumuz halde, biitiin 
mi.ittefiklerini maglub etmi§ olan Ameri -
ka miidahalesi 1 Bu mi.idahaleyi te§kilat 
haline getirmi~ ve idare etmi§ olan bir A
merikah general, bize Amerikal1lara 
mahsus bir ac;IksozliilUkle bu miidahale • 
nin altm1 da, iistUnU de hikaye ediyor. 

Hit; olmazsa ders alahm: Milletler ara
smdaki mUnasebetlerde «idealizm» sozU 
bo§hlr. Herkes kendi hesabma harbedi -
yor: bUtUn idealizm, ya mark, ya lngiliz 
liras1, ya FranSIZ frang1, yahud dolardtr. 

Y ani kimse diinyayt tslah etmegi dii~iin
mii§ ve dii§iinecek degildir. Her milletin 
tek bir derdi vardu: Kendi evini zengin
le§tirmek, kendi bah~esini geni~lPtmek.!.. 

* * * 
(1) Amerikada Yahudi sermayeslnln en 

ba1ih muessesesl. 

Prens do Konot gomiildii 
Londra 16 (a.a.) - Prens Artur do 

Konot'un cesedi Vindsor ~atosunda 
Sen - Jprj kilisesinde askeri merasimle 
({amUlmU§tur. Kral ve Krali~e ile Kral 
hanedam erkam ve isvec; Ve1iahdini 
temsil eden Prens BertH haz1r bulun
mu~lardlr. 

Ruzvelt, oglunun ameliyat 
oldugu 1ehre gidiyor 

Va§ington·16 (a.a.) - Ruzvelt, saat 19 
da buraya gelmi§tir. Kendisini Ro<;es -
ter'e gotUren trende Hiill'le on be§ daki
ka garii§mU§tUr. Amerika kabinesi, bu
giin top1anacaktir. Ruzvelt'in evvelce 
haber vErildigi gibi radyo ile ne§redi -
lecek bir nutuk saylemiyecegi haber 
verilmektedir. 

Geyve panayiri a~tldt 
Geyve (Hususi) - Her sene eyllllun 

14 Unde a~1lmakta olan ve ii<; giin de
vam eden Geyve panay1n gene mutad 
kalabahgile a<;tlml§tlr. PanaYJ.rda hay
van alrm ve sahm1 pek hararetlidir. 

-
SID In 

(B~tarafl 1 tnct sahttedel 
« Yurdda§, 3 temmuz I 938 tarihini 

unutma», zira bu tarih, Hatay, erginli
ginin teminah olan Tiirkiye - F ransa as
keri anla~masmm Tiirkiye Cumhuriyeti 
Genelkurmay ikinci ba~kam Orgeneral 
As1m GUndUzle F ransa Cumhuriyeti 
~ark ordulan yUksek kumandam Gene· 
ral Hutzinger arasmda imzaland1g1 giinu 
bildirir.» 

Orgeneral Asun GiindUz Hatay ve 
bilhassa Antakya halk1 arasmda bUyi.ik 
bir sempati ve $ohret kazanmt~tlr. Ge.;en 
gun sinemada T rakya manevralan gos • 
terilirken Ti.irk bayragm1 ve BUyiik Se
fini uzun uzun alkt~lamak imkamm bu
lan halk bir arahk Astm gi.indUzii perde 
iizerinde goriince sevinc ve hiirmet his • 
lerini pek vefah bir ~ekilde gostermi~tir. 
Ba,vekilin ziyaletleri ve soylenen 

nutuklar 
Antakya 15 (a.a.) - Anadolu A

jansmm bususi muhabiri bildiriyor: 
Ba~vekil Abdurrahman Melek dUn 

Cevad Ac;1kalm, bugiin de Kolonel Kole 
~ereflerine birer ogle yemegi ziyafeti ver
mi§tir. 

Ba$vekilin Cevad Ac1kalma verdigi 
ziyafette soyledigi nutuk ~udur: 
«- Muhterem arkada$lanm, saYln 

Bay Cevad A~1kahn ~erefine toplanh 
vesilesile ve davetime ic;ten gelen bir sa
mimiyetle icabetleri dolay1sile te~ekkiir 
eder ve bu samimiyetinizc\~n dolay1 gu
rurumu arzederim. Bay Cevad AGikalm 
bize mutlu hadiselerin mUbe~~iri olarak 
gelmi$ ve yurdumuza c;ok bi.iyiik hizmet
lerde bulunmu$tur. Sureti ile siyretinin 
tam tetabuk etti~i bu kudretli huviyette 
en har ve samimi hisleri bulduk. Kendi
leri her zaman. bizim fahri vatandas1 • 
m1z olacakhr. Ilim ve irfan ~erc;evesi j. 
c;inde metin bir huy, asil bir ruhla her ve
silede kendisini bize tamtml§ kat'i ifade 
ve kararlarile kendine candan hiirmet tel
kin etmi§tir. Ti.irkiye ve Fransa gibi iki 
biiyiik devlet arasmdaki Hatay anlasma 
ke: r;yetinde en nazik ve insani hareket
lerde bulunmu~ ve siyasi cereyanlarda 
herkesi memnun edecek bir varhk gos -
termi~tir. Velud zekas1 hiiviyetinde en 
giizel bir tecelli olarak goriilmii§, sarih 
ifadeleri hislere munis bir §ekilde hulul 
etmi§tir. Candan bagh oldugum bu top· 
raga hi.irmet eden, c;ah~an her ~ahsiyettt" 
bi.iti.in hislerimle minnettarhgimi her za -
man il~n ederim. Anla§mazhk yiiziinden 
gec;en ac1 hahralari orten yeni ve parlak 
dostluk bak1mmda da Cevad Ac;tkalmm 
pek samimi faaliyeti kendisine minnettar• 
hhglmizt tezauf ettiriyor. Kendilerine tli
kenmez sevgi ve samimiyetimizi arzeder
ken kadehimi, bu yUksek §ahsiyetin bura• 
da bulunmasma ve biiyiik zaferimizin mu
vaffakiyetine biricik amil olan biitiin 
Tiirklerin goz bebegi Atatiirk §erefine ve 
bu anla§mada biiyiik haytrhahhk goste
ren F ransa Cumhurreisi M. Lob ron §ere• 
fine kaldmr, bilciimle arkada§lanm1 bana 
imtisale davet ederim.» 

Chamberlain • Hitler 
miilakatmdan sonra 

[Bt1.$makaZeden c!evam 1 

hatalarin neticesidir. Clemenceau o'eli 
c;ok oldu. F akat son gUnlerini ya$1Van 
Lloyd George, ihtiyarhgmm aczi icinde 
yapuklarmm manevi cezasm1 herhalde 
c;ekiyordur. 

Chamberlain'in Almanya seyahati bir 
bak1mdan, eski hatalan tashih arzusu o

larak goriilebilir. F akat bu iyi arzular ve 
niyetler, bir defa bozulmu~ olan havayt 
bugi.inden yanna temizlemege kafi bir 
sebeb te$kil etmezler. 

!ngiltereden sesler geliyor: 
- Cekoslovakya da nedir~ NereClen 

c;tkmt$tlr '? 
Cemberlayn - Hitler miilakah esna

smda neler gorii$i.ildUgiinUn $imdiye ka
dar bildirilmemesi ve ingiliz Ba~vekilinin 
mUlakattan sonra der hal Londraya do
nerek parlamentoyu vaziyetten haberdar 
etmek istemesi ve yakmda iki devlet ada· 
m1 arasmda· yeni bir gorii~menin kararla~
tmlmt~ bulunmas1, orta Avrupanm istik· 
bali Uzerinde esash degi§iklikler yaplla
cagml ihsas ediyor. 

Cekoslovakyanm istiklali, belki de 
mevcudiyeti mevzuu bahistir. 

F akat acaba bu, oyle zannedildi~i gi
bi kolayca hallediliverece'k bir me ele 
midir? 

Baz1 lngilizlerin: 
- Cekoslovakya da nevmis? 
Demelerine ragmen, bugi.in, topu ile, 

tUfegile, modern tec;hizath ordusile ve ye
di milyon nlifusile Cekoslovakya admda · 
bir millet vard1r. 

Bu millet. velinimetleri tarafmdan da 
olsa, varhgmm feda edilmesine sessine 
raz1 olacak m1d1r '? 

Suali, iizerinde dikkatle durma~a de
~er. 

NihayeL unutmiyahm ki, kusurlu ve 
r;ayritabii uzviyetlerin de va~;unak trirli
asma haklan vardu. NADIR N ADI 



~li a· o k S .. b . ~~ 495800 dolar ziya-
lr ammar a evgi· tecru esi 

~=h=ik=A=ye=s=i ============··=··==: na mal olan define! 
Plajdaki biiyiik otelde mii§teriler gUn

den giine artlyordu. Deniz ve yaz mev
siminin en parlak bir devresinde bulun -
dugumuz anla§Ihyordu. Hele bu sene 
havalann fazla s1cak gitmesi, biraz 
§ohret, biraz mevki, biraz para sahibi 
herkesi deniz kenarlanna hiicum ettir ~ 
mi§ti. 

Geni~ parktaki ihtiyar agac;lar, tesadli
fen serpilmi§ gibi goriindUkleri halde i§· 
lek bir kafanm olc;iip bic;ip birle~tirdigi 
ye§il boyah malar her gece yiizlerce giz
li sevi§meye §ahid oluyorlardi. Hatta bu 
sevi§melerden birkact tanesi aleniyete vu
rulmu§, be§ ni§anlanma, iki bo§anma ha
disesi olmu§tU. 

Biitiin bir yaz mevsimi ictin bu kadar
cik vukuatm ne ehemmiyeti var .. Cok, 
pek c;ok olmah... N erede hareket, or ada 
bereket.. l§te, bir ni§anlanma namz.edle
ri daha ... F akat bunlar i.ic; ki§i ... 

Karin, iki delikanhdan hangisini ter
cih edecegini hala bir tiirlu kestirip ata
marnJ§ti. 

Jensen, Jorgensen oturmu§lar, sat ~ 
ranc; oymyorlar, arkada§lanndan kala -
bahk bir gurup ayakta onlan seyrediyor· 
lardt. Karin de i~lerinde idi. Y arebbi, 
kiminle evlense aeaba? 

Jensen hem en her gun ona: 
- Sizi oyle seviyorum ki, diyordu. 

Sizi hayatta ya§amamn bir zevki olaca
gmt zannetmiyorum .. Benden arz.u etti
giniz her §eyi istiyebilirsiniz.. Y apaca -
g1mdan emin olunuz" Sizsiz mevki, pa· 
ra, hie; bir§ey goziimde yok.. Karin, c;ok 
rica ederim, benim olunuz I 

Jorgensen ise sabah ak§am §U t~raneyi 
tekrar ediyordu: 

- Karin, sizi c;ok. seYiyorum.. c;unkii 
§imdiye kadar beni bu derece teshir e
den bir kadma tesadiif etmedim. Emin 
olun, sizin i~in her fedakarhgt yapmaga, 
hatta kendimi ate§e atmaya hazmm ... 
Hayat1rn1 ugrunuzda kurban etmek. en 
biiyiik zevkim olacaktu... Y almz, ye -
terki siz benim olunuz l 

Karin, tek ha§ma i§in i~inden c;Ikama
ymca meseleyi en stklftkt konu§tugu ar -
kada§lanndan birine a~tl: 

- Jensen, dedi, c;ok ho§uma gidiyor. 
~u zamana kadar beni bu derece seven 
bir erkege tesadiif etmedim dersem ya -
Ian soylememi§ olurum.. Onun yamnda 
iken ruhumda nekadar biiyiik bir bah
tiyarhk duydugumu tasvir edemezsin •. 
F ~kat Jorgersen de ne enerjik, ne ciddl 
bir adam... Onun himayesinde hayatta 
her an mes'ud ve miireffeh ya§ayacagi
ma eminim.. Hangisi ile evleneyim, sen 
ne dersin? F azla dU§iinecek vaktim de 
yok .. Gelecek sene 26 ya§Jma giriyorum .. 

- Ben zannediyorumki yirmi alhy1 bi· 
tirip yirmi yediye basacaksm .. 

- HayJr .. Yirmi a!tJya .. Ne ise sen 
§imdi ya§ meselesini buakta bana bir a
hl ogret.. N e yapay1m? 
• - Bana kahrsa, bir sevgi tecriibesi 

yap! 
- Mesela ne gibi bir tecrube? 
- Gayet basit ve pratik::: Bak, §U 

anda her ikisi de kumlann iizerine uzan
mt§lar, giine§ banyosu yaptyorlar ... Cit, 
hemen denize gir, biraz ac;d, sonra yalan
cJktan <<boguluyorum!. 1m dad!.» diye 
bagtrmaya ba§la... Seni en ziyade han· 
gisi seviyorsa, hi~ §iiphesiz derhal suya 
ahlacak ve kurtarmtya gelecektir. 0. za
man hiikmiinii verirsin. 

- Bu komediyi ciddiyetle oyniyabi
ecegimi zannediyor musun 
- Oynarsm k1ztm, oynarsin.. Ben, 

biz kadmlarm biitiin hayatJrntzda komedi 
oynamak mecburiyetinde oldugumuza ka
jJim .. 

jensen ve Jorgensen yanyana uzan -
ml§ olduklan yerden Karin'in hafif mavi 
dalgac1klar arasmda ustaca kula~ ah§JDJ 
lakaydane seyrediyorlard1. 

Jensen laciverd yiinden mayosunda be
lirmi§ km§Ikhlclan diizelterekten t<;Jm 
ctekti: 

- Zaman ne c;abuk gec;iyor, dedi. 
aym on be§ine §Urada ancak ii<; gi.in kai
d!. Bu giizelim yeri bJrak1p gene §el1re 
ttkdacaglZ. 

Jorgensen gogsiinde toplanrnl§ kumlari 
elile silkerek dalgm dalgm cevap verdi: 

- Ya .. . Cok fena I. 
lc;inden «abdal, diye dii§iindu. agzim

dan lakudt almak istiyor ama, buna ne 
hacet .. Goriinen koy k1la vuz ister mi? Kt
zm beni sevdigini herkes biliyor ... Bir o, 
farkmda degil! ... 

Jensen ise zihninde kendi kendine ~i:iy
le bir miitalea yiiriittii: « Bu mUcadele
de maglup oldugunu bir tiirlii itiraf ede
miyor!» 

Tam o mada uzaktan bir feryad yiik
seldi: lmdad l 

Baguan Karin' di. DelikanlJ!ann ikisi 
birden bir anda yerlerinden fulami§lardt: 
lmdad, imdad I 

- Eyvah k1zcagJZ boguluyor! 

- Deme yahu... Karin olduguna e -
min misin: o, ~ok iyi yiizme bilir. Demin 
nasJl bir Kugu gibi siiziile siiziile ilerle • 
digini gormedin mi? 

- Evet ama, kim bilir, belki anide bir 
kramp geldi.. Haydi, ahk ahk bakm1p 
durma, vakit gec;:iyor.. Girip kurtarahm I. 

- Peki am a, nastl kurtarahm ..• 
- Anla§tldJ, senden haytr yok ... Ben 

gidiyorum ... 

- Hayir, sen dur, ben gidecegim ... 
- Haydi git bakahm oyle ise!. 

- Peki ... 

- Nereye gidiyorsun ... 
- Otele haber verecegim .. !mdad san· 

dahm gondersinler ... Sen bur ada kal. .. 
K1ZI gozden kaybetmemege c;:ah§ ..• 

Aradan dakikalar ge~ti. N e Jensen, 
ne de imdad sandah goriinmedi. Jorgen
sen se oldugu yerde put gibi mthlandt 
kald1. Fa kat Karin tek ba~ma, gene mev
zun bir yiizii§le sahile dondii geldi. Bu 
hale sade Jensen ve Jorgensen degil, de
mindenberi mUthi§ bir heyecana dii§mii§ 
alan biitiin plaj halk1 da §a§nd!lar. 

- Ne oldu. Nic;in bagudm1z, Karin .. 
- Bir an nefesim tikamyor gibi olmu§-

tu da ... 

*** 
Gene; kJZ arkada§ma: 
- Bu ak§am eve doniiyorum I dedi. 
Arkada§l sordu: 
- Peki kime karar verdin? 
- T abii hie; birine.. Olan kepazeli-

gi kendi kozlerinle gormedin mi? 
- Ee erkekler boyledir kuzum, sen 

tecriibesiz oldugun ic;:in, onlan ba• ~a ti.ir
lii zannediyordun galiba ... 

*** 
Karin 'in arkada§l altt ay sonra Jensen-

le ni§anlandJ. Dart sene sonra ise Jorgen
sen' den bo§andt. 

c 
Almancadan nakleden 

~hmed Hidayet 

Yeni Eserler ) 

Genclik Gazetesi 
Dr. Yavuz Abadanm Milliyet~i esas 

te~kilat, do~ent Celal Saracm Fransada 
maarif sistemi ve talebe hayatJ, Harbi
yen;izden mezun subaylar, Devleti genc
le~tmnek, tedris sistemimizi tahlil 
t~rkc;e konu~mtyanlar ve daha ~ayanl 
d1kkat yaztlarla yeni bir ~ekilde ~tk -
mt~tlr. Tavsiye ederiz. 

BUGuN 

i P E K 
Herkesin sevdigi 2 b!iyiik arht 

SPENf;ER LUISE 

Sin mas1nda TRASY 
ve 

RAYNER 
tarafmdan ~ahane bir surette yaratdan 

BfJYOK -
~EHIR 

~irket, bun~a masraftan 
onra 
a Ibn 

4200 dolarltk bir 
~ub..,.;.q bulabildi 

Bundan 140 sene evvel Lutine ismin
deki tngiliz firkateyni, bir kt~ gecesi 
Rolanda ac;tklannda batmt~, ambarla -
rmda bulunan 5 milyon dolan mute -
caviz ktymette altm c;ubuklarile kiil -
c;elPrini de deni7.in dib ine sliriiklemi~ti. 

0 tarihtenberi biitlin zihinleri i~gal 
eden bu serveti, sulann dibinden <;lkar
maga, nihayet karar verilmil?, bundan 
lie; ay evvel, diinyamn en kuvvetli tara
rna dubast alan Karimata, bir Ameri -
kah ~irkct tarafmdan kiralanarak i~e 
ba~lanmi!!ti. 

Cok mli~kiil ve yorucu mesaiden son
ra, Karimata, firkateynin enkaz1 ara • 
smdan, ancak 4200 dolar k1ymetinde bir 
tek altm ~ubugu c;tkarabilmi11tir. 

Aral?hrma ameliyesi. 500,000 dolara 
mal olmu~, Rolanda hlikumeti tarafm
dan verilen ara~t1rma mi1saadesi de ni
hayete erdl~inden i~. miite§ebbis kum
panyamn bi.iyiik bir zarara girmesile 
neticelenmi§, daha dogrusu yanm kal
mi~tlr. 

Karamiirsel (Hususi) - Kazamtzm 
muztr hayvanlanm itlaf hususunda res
ml: makamlarla elele vermi§ gibi gorii
nen avc1lanmu: bir hayli bliyilk i§ler 
ba§armaktadtrlar. Az veya ~ok kalaba -
ltk gruplarla tertib edilen siirek avla -
rmda muhakkak yaban domuzlara te
sadiif edilmekte ve bunlar vurulmak -
tad1r. Yukar1ki resim, ku~iik bir grupun 
yaphg1 surek avmda ahnmi§hr. -···--'Aitmdi§ Re§ad yakalandt 

Bundan on giin evvel, Fatihte Mimar 
Sinanda HIZm1aVU§ camii hatibi Mus
tafanm odasma pencereden girerek 
1200 lira ile bazt e§yayt ~alan sab1kah -
lardan Altmdi~ Re~ad, Emniyet ikinci 
~ube memurlan tarafmdan yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmi&tir. --·-·----<;1kanlara yol veriyordu, 

denize yuvarlandt 
Kad1koylinde Pazaryolunda 32 saytlt 

evde oturan 18 ya§mda Ar§aloz, evvelkl 
gece Burgaz adasma gitmek lizere Ka
dtkiiyilnden vapura binmi§, vapur 20,10 
da Kmahadaya yakla§ttgl vakit «ylkan
lara yol vermek maksadile bir kenara 
c;ekilmek isterken ayag1 kayarak denize 
dii§mii§se de kurtanlmt~tir. ---···-Kavunlar1 istif ederken yaka· 

lanan hirsiz 
Fatihte Ortac;e~mede Oksiizler so -

Warner Baxter 

Sinema aktorliigiiniin 
yirmi dordiincii sen""~Sini 

kutluluyor 

Warner Baxter 

Bundan tam yirmi dort sene evvel Ok
lahama' daki T uisa §ehrinde bir gene ~o
cuk, sinemamn vadettigi parlak istikba!e 
kap1larak Kaliforniya'ya gelmi§ti. Deli -
kanhnm ad1 Warner Baxter idi. ,Su anda 
sinemacihk aleminini en zengin aktorlerin· 
den biri alan li!tadm i§e ilk ba§ladJgJ an· 
da kar§Jia§tlgt mii~kilat hie; de az olma· 
rni§hr. Bugiin Holivud' a hiicum edip de 
kap1 kapJ dola§arak eli bOgiirlerinde bek· 
liyen genclerin vaz.iyetini andJrmaktcin 
geri kalm1yordu, 0 vakit, sinemac1hk he· 
niiz ~ocukluk devresinde bulunmasma rag
men filmlerde miihJrnce bir rol almak, 
arslamn agzmdan av kapmak kadar gi.ic;
tii. 

Gene Warner birc;ok studyolarm ka
plsmt beyhude ~§md•rd1ktan sonra niha
yet ~ene eski yerinc donmege karar ver
di. Kendi ken dine: 

- Ne yapavur. dedi, talihim yokmu§. 
gene gider dogdugum yerde figilranhk e· 
derek havahmJ kazamnm. 

0 zamanlar her.uz, sinema, tiyatroyu 
bu derece golgede btrakmami§h. Onun 
ic;:in dogdugu hsabaya donmesine hacet 
kalmadan Kaliformya' daki birinci Simf 
tiyatrolarm birinde miihimce bir vazife 
deruhde etti. 0radu. uzun miiddet jonpri:i
miye roliinii oynad1. Filim amilleri de ge
lip lrendisini o tiy1troda buldular. 

Gec;en p;un Amerikan gazetecilerin • 
den birine beyar.atta bulunan san' atkar: 

- Hala vazivct degi~edi, diyor, ge
ne Holivud' a gel en gene istidadlar stiid
yolara miiracaat ettikleri zaman daima 
«bo§ yerimiz yo\!:>; cevabm1 ahyorlar. 
Fa kat sinemaya mtlanm ~evirerek gidip 
sahnede ~alm:Nn.a ve orada kendilerine 
bir §ohret temin etmege ba§ladJklan vakit 
filim amilleri hemcn onlan beyaz perdede 
meharet gostermege davet ediyorlar. 

Warner Baxte~. yirmi dart senelik tee· 
rUbelerine istinad2r. de genclere §U nasi
hatleri veriyor: 

Delikanli aktorler, diyor, kendini-

kagmda 5 sayth evde oturan sab1kalt - * Holandada biiyiik bir filim vucu
lardan Muhiddin oglu Yahya Ko§ar, ye-
ni hal iinundeki Tarabya kooperatifine de getir~ek iizere h~susl bir heye.~ te&ek
aid bir motorden kavun <;ahp sandala kiil etmJ$, yap!lan bu senaryo musaba -
;stif ederken sue listlinde yakalanmt§hr. kasmt miiteak1b en giizeli se<;ilmi~ ve kor-

-:" • • •-... I delanm viicude getirilmesi i<;in F rans1z 
4 ya§mdakt ~ocuga tasallut rejisorii «Matmazel Doktor» ve «Kadm 

etmi§ ne yapsm ?» filimlerinin sahne vazn Ed-
Fmnci <;1rakhg1 eden Kamil isminde mond. T. Greville angaje edilmi~t;r. 

biri, Kabata§ mezar!Jgmda dort ya§tn· Eserin ismi «K1rk senelik saltanat» kon 
da Sabahat admda bir ~o::uga tasallut mu~tur. Filimde iki Holandah ailenin 
etmekten suc;lu olarak sulh ceza mahke- k h 

ktrk seneli ayah gosterilecek, ~iiphesiz mesine sevkedilmil?tir. 
_._._ ayni zamanda umumi vak' alar a da teme~s 

HALKEVLERINDE edilecektir. Kordela 1898 senesinde 

Muzik dersleri 
Kralic;e Wilhelmin'in tahta <;1kmas1 do-

Eminiinii Halkevinden: 

Frans1zca sOzlii buyuk A~K ve MACERA filmi gosterilmektedir. 
Ayrtca ~ M1ki Mavs ve Foks Dunya haberler1 gazetesi. 
Bug-iin saat 12,45 ve 2,30 da ucuz BALK ve TALEBE matin~si. 

1 - Evimizde piyano, viyolonsel, bas, 

1 ~olfej ve koro derslerine bu sene de ye-
1 nirlen talebe kaydolunacaktir. 

layJsile yap1lan ~nliklerle ba~lamakta ve 
bugunkii Holanda Veliahdi Prenses J u
liana'nm k1Z1 ki.ic;iik Prenses Beatrix'in 
dogmasile hitama ermektedir. hte Ams
terdam'b doktorla Brabant'h fabrikato

riin ve ailelerinin hayab bu iki hudud a~ 
rasmda beyaz perdeye aksettirilecek, 
Holandada bu devirler arasmda cereyan 
eden bi.itiin tarihi vak' alar da kaydoluna· 
cakt!r. Bundan maada La Haye'de top

lanan sulh konferansJ, Transval muhare· 

Dikkat Halk matinelerinde fiatlar husust 30, Balkon ve biriuc1 20 kuru~tur 
Y Pni kanun mucibince ba~ka seanslarda kimseye farkh hi let vPrilemP:>:, 

BuoUn 
" 

MELEK sinemas1nda 
Be · em len ~ Sevilen ve alk1~lanan bir ~aheser 

SUT KARDE$LER 
h< n~JZCa biiyiik komed•. ba~ ro!Jerde 

HENRi GARAT • MEG LEMONNIER 
Filme !lave olarak ingiltere ktah S. M. VI nee Jorj'un 

Parisi ziyaretleri 
Bugiin saat 12,45 ve 2,30 da ucuz HALK ve TALEBE mati· 
neler1. Hususi ]() - Balkon ve birind 20 • ikmci 17,5 kurul'ltur 

\' t>ni knnnn mucihi11ce hAska fiPanslarr:la k 'm~eve farkl1 hi] "t vE'r IPmPz 

2 - Yeni ve eski talebenin 1 birinci
te§rin 938 e kadar kay1dlanm yaphrmak 
ic;in hirer fotografla Halkevi biirosuna 
mliracaatleri ve bu suretle kaytdlanm 
yaphranlarm birincite§rin cumartesi 
~linli saat 18 de Halkevi salonunda bu
lunmalan rica olunur. ---Doktor iffet Onur 

Brilkselde 19 eylul 1938 de toplana • 
"ak olan Uluslararas1 Cerrahi kongre -

i <;Jne i~tirak etmek iizere, k1vmetli ka -
1 dm operatiirlerimizden Dr. iffet Onu -
run diin aksamki trenle Avrupaya ha -
reket ettii!i haber almmi§hr. 

besinin bazi safhalau, 1903 teki §imendi
fer grevi, 1916 daki su baskmi da keza 
filmin esasb parc;alanm te~kil edecektir. 
Kordelamn harici sahneleri Holanda ile 
Holandanm bir k1s1m miistemlekelerinde 
almacak ve ba~rolleri tamnml$ Holandal: 
artistler oymyacaklardJr. 

{- SAMSUNDA 
I I 

* Albert Matterstock Kathe vo Na
" gy, Paul Kemp, Lucie Englisch, George 

Yeni y1l mekteb kitablan ve 
klrtasiye, foto levaztmt Cumhuri
yet bayii Balk kiitiibhanesinde en 
,u~nid fi:ttla sattlmaktadtr. 

Alexandre «Kiic;iik zevcemii>> isminde 
bir filim c;evirmektedirler. Bu kordelanm 
harici sahneleri italy ada Napoli havali -
sinde !;ekilmektedir. 

Harry Baur 

Biiyiik bir turneye ~1kb, 
Tiirkiyeye de gelece

soyliiyor "' . . g1n1 

Harry Baur 

Pariste kendisini sabah sabah evinde 
yakahyan bir FransJZ gazetecisine H~ry 
Baur: 

- Evet, diyor. duydugunuz haber 
dogrudur. Birkac; ay ictin sinemayt terke
diyorum. V olpone nammdaki kordelamn 
frans1zca versionunu ~evirmek iiz.ere AI~ 
manyaya gitmek teklifini kabul etmedim. 
Biiyiik bir turn eye ~1k1yorum. E vvela 

Avrupada ternsiller verecek, uzun za -
mandanberi hi~bir Frans1z aktorUniin ug

ramadlgl Berline de gidecegim. Sonraki 

durak yerlerim Bi.ikre~. Zagreb, Atina, 

1stanbul olacak ... Oradan Kahire·ye de 
gidecegim. Oymyacag1m piyeslerin ic;in

de Henry Bernstein'in «Samson» u, Mar
cel Pagnal'in «Caz» 1 ve Louis Verne· 

uil'iin «lstedigim koca» s1 miihim bir mev· 
ki i§gal edecek ... 

Turn eden doniip gelince otedenberi 
temsil etmegi pek arzu ettigim bir §ahsiye· 
ti beyaz perdede ya§atacagtm. Bu §ah
siyet, me~hur edib Honore de Balzac't1r. 
Bu eserin senaryqsunu Paul Morand ya
zacakhr. 

Fakat ~unu da aynca soy iyeyim i, 
ben §ahsen sinemadan ziyade sahneyi se
verim ve kendi!crini sinemaya kurban et· 
mek fmahm bulmadan goc;iip gitmi§ Sa
rah Bernhardt ve Mounet Sully gibi san· 

atkarlara g1pta ederim. Amma, siz diye
ceksiniz ki onlar ya~asaydtlar bugiin ne 

kadar giiliinc bir mevkide kalacaklard1 ... 
Evet haklJSJmz ... Fakat on sene sonra bi
zim filmlerimizi gosterenler bulunursa biz 
de seyircilerin nazarmda kim bilir neka
dar gUliinc olacagJzl 

zin birer dahi oldugunuza inanmaym1z ... 
Malum ya, deha, miitemadi bir sab1r ve 
sai neticesi eld~ edilebilir. c;ah§miz, ikti
dar ve meharetiniz1 gosteriniz, muhakkak 
bir filim amilinm y&hud bir ernprezaryo
nun nazan dikkatini celbedersiniz! 

* Amerikada «1§ adamlanmn t.atil 
giinleri» isminde bir zab1ta filmi c;evrile
cektir. Bu kordelanm senaryosu me§hur 
bir polis romanian muharririnin bir ese· 
rinden iktJbas edilmi§ti. * Bu sene M. G. M. §irketile kun -
tratlanm yenilemi§ alan artistslerden bir 
klsrnl §unlard1r: Lewis Stone, Ann Mor· 
ris, Sara Haden, Lew Ayres. * Birle§ik artistler kumpanyast ba§ 
rollerini Joan Bennett ve Fredric March
In oymyacag1 <<.Alize riizgarlan>> isminde 
bir filim yaptuacakt1r. * Pariste Simone 
Kiepura'nm birlikle bir 
mevzuubahstir. 

Simon'la Jean 
filim ~evirmeleri 

Yeni simalar 

Gene Alman aktrislerinden 
Carsta Lock 

r Bu aksamki program) 
ANKARA: 
13 ,30 kan§Ik plak ne~riyatl - 13,50 plak

la Ttirk musikisl ve balk ~arkilari - 14.15 
ajans haberleri - 18,30 plft.kla dans musi
kisi - 19,15 Ttirk musikisi ve halk ~ark1lan 
(Sal~haddin) - 20 saat ayan ve arabca 
ne~rlyat - 20 ,15 Tii~ musiki.si ve halk ~ar• 
k1lan (Mtizeyyen Senar, Sadi Ho~es) -
21 stiidyo salon orkestras1 - 22 ajans ha-
berleri ve hava raporu - 22,15 yarmk1 prog
ram ve son. 

isTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musiki.si - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla Tiirk musikisl - l3,ao 
muhtelif plak ne§riyatl - 14 son - 18,30 
dans muslklsi (plft.k) - 19 konferan.s: Prof. 
Salih Murad (Fen musahabeleri) - 19,30 
dans musikisi (plak) - 19,55 borsa ha'oer
leri - 20 saat ayan: Grenvi~ rasadhane -
slnden naklen, Nezlhe Uyar ve arkada§lan 
tarafmdan Tiirk mus!klsi ve balk ~arkilan-
20,40 ajan.s haberleri - 20,47 Orner R.Iz~L 
Dogrul tara!mdan arabca soylev - 21 saat 
ayan, orkestra - 21,30 Necmedd!n ve ar
kadalllan tarafmdan Tiirk musiklsi ve 
balk §arkilan - 22,10 hava raporu - 22,13 
Karadeniz saati: CHalk bavalan, kemen<;e 
ile) - 22,50 son haberler ve ertesi gUniin 
program1 - 23 saat ayar1, son. 

Y abanc1 merkezlerden ( orta 
dalga) mUntehab par~alar 

Operalar 
21~5 Berlin: La Boheme (Puccini'nln), 
21:"~0 Paris (P. T. T.): Karmen (Bl • 

zet'nin). 
22,05 Roma II: Falstaff CVerdi'nin). 

Biiyiik konserler 
21,05 BeromUnster: MUntehab par~a. • 

Jar. 
21,35 Strassburg: isve~ musiklsi. 
22,20 Liiksenburg: Brahms'm 2 nci sen

fonisi. 
24,05 Doy~landzender: Beethoven'ln e~ 

serleri Cgramofonla). 

Oda musikileri 
19,20 Doy~landZ€~er: Beetboven'in e .. 

serleri. 
21,50 Monte Genes!: Brahms'm Vlyo -

lonsel sonat1 e = moll. 
Askeri bandolar 

20,05 Miin!h: Yeni mar~Iar (Gramofon .. 
la). 

20,15 Frankfurt: Miintehab parcalar, 

$arkr kon•erleri 

21,15 Berlin: H. Roswaenge ve M. Tes .. 
cbemacher cLa Bobi\me~ opera -
smda. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak:;;am :;;ehrimizln mubtellf semtle ~ 

rinde'ki nobe~i eczaneler §Unlardtr: 
istanbul ciheti: 
Eminon\inde (Hii.seyln Hiisnii), Alem • 

darda (Abdiilkadir), Ku~Uk.paza.rda. <BeJJ. • 
sason), Kumkap1da (CeroiD. ~hzadeba ~ 
~mda (Ham~:li). Karagtimriikte (Fund), 
Aksarayda (Sarim), Fenerde (Vitall), Sa~ 
matyada (Teofilos), Bakukoyde (Merl;oz>. 
~ehremininde CNazim). Eyiibde (Arl! Be~ 
l}er) eczaneleri. 
Beyo~lu cihetl: 
istiklhl caddesinde (Dellasuda), A.smalt .. 

mes9!dde (Kinyoli), f;)i§li<ie Halaskargazi 
caddesinde (Narg!leciyan), Kas1mpa~ada 
(Miieyyed), Haskoyde (Sadtk Akduman), 
Ortakoy, Arnavudkoy, Bebelk eczaneleri 
Taksimde istiklil.l caddeslnde (Limoncl ~ 
yan), Galatada Karakoyde (Hiiseytn Iliis
nii), Kadtkoyde Esk!iskelede (Sadtk), Yel~ 
<legirmeninde (U<;ler), Btiyiikadada <Halk), 
Heybeliadada (Tanal}), Uskiidarda (imra
hor), Be~ikta§ta (Vid!n), Beykoz, Pallabah· 
c;e, Anadolubisar eczaneleri. 

Sad1k Zade Mustafanm 
Mevlidi 

Hattras1 kalblerde ya§tyan bu gene 
iilliniin senei devriyei vefatma tesadii! 
eden bu aym 18 inci pazar glinii, ogle 
namazmt miiteakib Yenicamide Mevli· 
di ~erif okunup merhumun ruhu azizi
ne ithaf edilcceginden kendisini tan~van 
ve sevenlerle blitiin arzu edenlerin. bu 
merasime i~tirak buyurmalanm rica 
ederiz. Annesi ve karde§leri 

Ayini ruhani 
Bay ve Bayan Vahram Gesar, kar • 

degleri ARAM GESAR'm vefatmm se
nei devriyesi miinasebetile 18 eylUl 938 
pazar giinii saat 10 da Beyoglunda Ba
ltkpazarmda U<;horan Ermeni kilise -
sinde icra edilecek ayinde akraba ve 
miiteveffay1 seven dostlarm haztr bu • 
lunmalarm1 rica ederler. 

Osmanh Bankas1 
1LAN 

Osmanlt Bankast gi~eleri 16 eylul 938 
cuma glinlinden itibaren diger bir i~'ara 
kadar a~agtdaki saatlerde a«ytk buluna
cakttr: 

Galata merkezi ve Beyoglu §Ubesi: 
Saat 9 dan saat 12 ye kadar adi giin

lerde. 
Saat 14 ten saat 16 ya kadar adi gi.in

lerde. 
Saat 9 dan saat 11,30 a kadar cumar

tesi giinleri. 
Yenicami §Ubesi: 
Saat 10 dan saat 16 ya kadar adi gUn· 

lerde. 
Saat 9,30 dan saat 11,30 a kadar cu

martesi giinleri. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(A. Hisar) da 

Yarm gece 
(Biiyiikdere) de 

Pazartesi 
(Suadiye ~enyol) da 

NURBABA 
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Avrupa ve Turk milliyet~ileri 

Avrupada, ~iddetli bir mi.idafaa msJ
Yakl halinde nasyonalizm hareketlerini 
doguran bi.iyi.ik milli felaketlerin psiko
lojik ve ekonomik sarsmt!lanm en c;ok 
duyan s1mf kii~iik burjuvazidir. Milll 
teessi.iriin ve milli bir reaksiyon ihtiyacJ
nm en ziyade bu smifa sirayet etmesi, o
nun hemen bi.iti.in orduyu, devlet memur
lanm ve miinevverlerin biiyiik bir k1sm1m 
i~ine almasmdandJr. Ekonomik sars:ntty1 
da en c;ok bu s1mf duyar: Harbler daha 
ziyade kiic;iik tasarruf sahiblerinin serve· 
tile yap!ldigl ic;in paramn k1ymetten dii~· 
lllesi irad sahiblerinin gelirini azaltu; h;. 
c;iik mi.ikellefler agu vergiler altmda ezi
lirler; memurlarm ayhklan kifayetsiz bir 
hale gelir; satm alma kuvvetinin azalma
Si kii~iik tacirlerin i$ini bozar; monopol
cii sermayenin rekabeti miistakil kiic;iik 
llliistahsilleri ezer; yava~ yava~. teknis
:Yenler, kendilerini kullanan anonim ser
lllayenin kolesi olduklanm sezerler. Sos
Yalist muharrir Daniel Guerin'in «F :t • 

§izm ve Biiyiik Sermaye» adh kitab1 (sa
hife 29), !talyada ve Almanyada orta 
smlfm Biiyi.ik Harb felaketinden nast! 
llli.iteessir oldugunu ~oyle hulasa ediyor: 
«i talyada lire tin dii~mesi ( 1919 - 1920), 
sabit gelir sahiblerine &iddetle tesir etti. 
Hele kiiciik irad sa_hiblerine, miitekaidle
re biisbiitiin dokundu. Onlarm yanmda 
i~i s1mfi, sendikal hareket sayesinde tic
ret muvazenesini k1smen muhafaza ~de
bilmi$ti. Ayni zamanda iktlsadl buhran 
birc;ok kiic;iik zanaat sahiblerini ve kii~iik 
tacirleri iflasa sUriikledi; harbin ~iddetle 
ktrbac;ladt!h endiistri temerkiizii artt1. 
Russo yaztyor ki: Harbden sonra amele 
Riindelikkrinden daha az gelir sahibi ol
dugu halde ya~amak i<;in daha fazla mas
raf yapmaga mecbur olan orta smifm ha
Yatt hergiin s1kmti ic;indeydi. hci sm1f1 -
nm hayatma int1bak edemiyecek kadar in
ce ve hergiin artan fiatlara dayanamJya
cak kadar fakir olan bu s1mf, kendisini 
&linden giine ezen bir kerpetene s1kl~m1~ 
gibiydi. Son endi$eleri kendi ihtiyaclanm 
tatmin etmekten ba~ka bir$ey olmtyan 
hUkumetler tarafmdan fena muamele 
goren ve bunlann (orta smifm) enkaz1 
iistiinde servetlerini in&a eden zenginler 
tarafmdan da istismar edilen orta s1mf 
eski iistiin!Ugiinii gitgide kaybettigini an· 
l1yordu. 

«Almanyada ise harbden sonra orta 
Simfm vaziyeti daha ac1khdiT. !mpara -
torluk zamanmda maddi bir emniyet ve 
lllanevi bir prestij sahibi olan bu stmf, 
lllarkm ~okmesi iizerine kan aglamaga 
ba§ladJ. Sabit gelir ve tasarruf sahi!:>leri 
en kara sefalete dti~tiiler. Bir profesor 
bir ameleden daha az para ahvordu. 
Enflasyondan sonra Almanlarm % 97 
sinin hi~bir serveti kalmami§tl. Arkasm
dan mezkezle~tirme ve kartelle~tirme ha
reketi halinde beliren «rasyonalizasyon» 
ba§ladJ. Orta s1mflar miistehlik olarak da 
:Yaraland!lar: Fiatlan sun'i surett artml
Tnt§ ewa satm ahyorlardt: trostlerin ve 
kartellerin rekabetile kti~iik sanayiciler 
Ve artizanlar miicadeleden d1§aTI attld!~ 
lar; bank alar bunlara ancak yiiksek fa
izlerle para verebiliyordu: biiyiik maga
Zalarm artmas1 yiiziinden kiic;iik tacirler 
iyice sarsJ!ddar: teknisyenler ve serbest 
llleslek erbabt gittikc;e btiytik sermayenin 
koiesi olmaya ba lamJ~h.,> <<!talyada ol
dugu gibi Almanyada da, c;ektikleri bu 
s1kmt~ orta s1mf1 isyana stiriikledi.» (Sa· 
hife 31) 

~vrupa nasyonalizmi bu isyandan 
dog.IDU§tur Ve her~eyden once bir kiic;iik 
bunuva hareketidir. i~inden yukanki sa
hrl~n a!dJgtm eserin inti§ar tarihinden 
• k1 1936 du - cok evvel biiyiik burjuvazi 
lie i§~i Slmfi arasmda s1k1$an orta Sllllf 

buhranmdan bahseden birc;ok etiidlerim 
c;Ikh. Bunlarda Marksizm'in tahminin ~ 
deki yanh~hga i~aret ederek orta 51mfm 
nic;in i§c;i sm!fma iltihak etmedigini, tas· 
fiyeye ugramadtgmJ, bilakis istiklalini 
arad1gm1 izaha ~ah~ml$hm. Bu mii&ahe
de zamamm!Zln biiyuk iktlsadcJlanna 
aiddir, fakat bu ac1k vakiay1 gorebihnek 

1c;m bir iktJsadc1 degil, sadece bir mil • 
dekkik ve miitecessis olmak elverir. Ben 
eski yaz1lanm1 tekrara mecbur olmamak 
ve sosyalist bir garb miiellifini i$had et
mek icin gene ayni eserden ( sahife 26) 
bir parc;ayi ahyorum: «Almanyada o! -
dugu gibi italyada da kapitalist biiyiik 
burjuva stmfile organize i~c;i s1mb ara
smdaki orta ictimai tabakalar, tekiimii
liin ve buhranm ayni zamanda kurbam 
olduklan ic;in kaderlerinden maddi ol -
dugu kadar manevi olarak da hie; mem
nun degildirler; radikal bir degi$ikli\ oz
liiyorlar. Soyle bir mesele ~Ikivor: Sos· 
yalizmi nic;in istemiyorlar? Hi~ ~iiphe 
yok onlan organize i~c;i simft~da.n .''zak 
la§tJran birc;ok nefret ve ge<;Jms1zhk se-

bebi vardu.» 
Bu sebeblerden orta s1mfa aid yazlla

nmda birc;ok defalar bahsettim. Onlar 
ne olursa olsun netic a degi~miyor: Mark
sizm'in tahmini yanh$tlr ve orta sm:f 
amelele$emez, ( proletarize olamaz). Fa· 
kat biz bu itiraf1 gene Marksist'ten dinli

yelim (sahife 27): 
«Sosyalizm uzun zaman kapitaiizmin 

tekamiilii vak1asile bu orta smlflann or
tadan kaybolacagml zannetmi§ti. 1848 
komiinist beyannamesi $oyle yaz1yordu: 
«Kiic;iik sanayiciler, kiiciik tacirler ve 
gelir sahibleri, artizanlar... Eski zama -
mn biitiin a§ag• orta smJflar tabal.asJ, 
modern cemiyetin miistakil fraksiy-:Jnu 
olarak tamamile ortadan kalkacaktor.» 
Halbuki, dogrusu, tekamiil biraz ba$ka 
tiirlii oldu veya zannedildigi kadar ca -
buk olmad1. Orta s1mflar rekabet ve ser
maye temerki.iziinden miiteessir olduiar 
amma kaybolmad!lar. Gec;en asnn so -
nunda Eduard Bernstein kii~iik sanavi
cilerin, tacirlerin ve artizanlarm kendile
rini muhafazaya muktedir oldukl anm, 
hatta mutlak k1ymet olarak c;ogaldtkla
nm ispat ediyordu.» 

Orta s1mf, Marksizm'in zannettigi gi
bi, ortadan kalkm1yarak bilakis inki~af 
ettigi i~in, iki ekalliyet olan biiyiik hur
juva s1mfile i§~i stmf1 arasmdaki mlica -
deleden komiinizm dogmastm bekliven· 
ler onun yerine biiyiik bir nasyonalizm 

f1~kudiibm hayretle gordiiler. 
Bu nasyonalizm davayl fakir ve zen

gin smJflar arasmdan <;Ikararaic fakir ve 
zengin mille tier arasma naklediyordu; 
hususi otomobili olan bir Amerikah arne· 
le ile don gomlegi olm1yan bir Cinii a • 
melenin tek s1mf. tek iddia, tek hedef ve 
tek organizma icinde goriinmesi giiliinc
diir, diyordu. !talyan ve Alman .nilll 
ikt1sadCJ!an, beynelmilel servet tevziin • 
deki yanh$hgm ve hakSIZltil;tn bir milleti 
ihtilal ve dahili harb ic;inde birbirine bog
durarak degil, ancak milletler arasmda 
halledilebilecegini ileri siirdiiler. S:mf 
yerine millet realitesini ikame eden son 
Avrupa nasyonalizminin iktJsadi tram1 
budur. 

Arhk TUrk milliyetc;iliginin anti-ka
pitalist ve anti-komiinist Avrupa milli • 
yetc;iliginden iktJsadi farkm1 tayin etmek 
de ZQT bir~ey olmaz: Tiirkiyede, italya
da oldugu kadar bi.iyiik sermaye hareke
ti, Almanyada oldugu kadar biiyiik en
diistri ve her iki memlekette oldugu ka
dar da i~~i kesafeti yoktur. Bugiin Tiir
kiyede had bir devreye girmi& 5m,f te
zadlanndan ve miicadelelerinden bah -
setmek abes olur. ltalyanm ve Almanya
nm sosyalist milliyetc;iligini doii;uran 
ekonomik &artlar Tiirkiyede olmadigi 
ic;in. Kemalizm, sosyalist gorii~e vaklas
madJgl gibi fa~ist milliyetc;ilige de yaban
ctdlr. Gittikc;e endi.istrile~en memlekettc 
bu tezadlarm dogmasma roam 0lmak 
icin, milli ihtiyaclann ald1ih istikamele 
gore, ~ahsi te§ebbiisi.in kifayetsiz kaldtgl 
yerlerde biiyiik istihsalin devletle~tir[lme
si ve biiyuk sermaye tahakkiimiiniin onli
ne gec;ilerek, sm1f fark1 tammaks!Zln bii
tiin miistahsillerin refaha sevkedilmesi, 
Kemalist ekonominin oz prensipini te~kil 
etmi~tir. 

PEYAMI SAFA 

ingiliz hava komisyonunun ilk kad1n azas1 ) 

ingilterc - Hava Nezaretinde kurulan be§ ki§ilik bir komisyona ilk 
defa o:tarak bir kadm aza sec;ilmi~tir. Yukanda Ma.dam Nilos'i Lord Lon
donderri ile konu§urken goriiyorsunuz. 

iktlsadi hareketler 

Ziyaretler 
1khsadi kalkmmasm1 biiyiik bir kud -

retle ba§aran, smai varhibm biitiin diin
yamn hayretle bakan gozii oniinde tak
viye eden Tiirkiye, her memleket ic;in, 
alaka uyand1ran bir mevzuu te§kil et -
mektedir. Diinya iktisaddan, sanayi a
damlan, maliyeciler ve sermayedarlar 
Tiirkiyeye kar§1 bu yakm alakalanm 
bizzat memleketimize gelerek yapt:klan 
tetkik ve temaslarla i~ beraberligi ~kline 
kalb ic;in yeni ad1mlar atilmasl imkanla
nm hazuhyarak gosteriyorlar. 

Cec;en sene &ehrimizi ziyaret eJcn 
Beynelmilel Ticaret Odas1 umuml rem 
ve umumi katibinden sonra bu sene Oda 
umumi reisligine yeni sec;ilen Mister 
Watson'la gene Oda umuml katibinin 
beraberlerinde Amerika makine sanayii
ni temsil eden bir heyet bulundugu hal
de memleketimize geli~leri, Tiirkiyenin 
beynelmilel iktisadi alemdeki "arhgmm 
en bariz misalidir. 

Cok yakmda, eski Rumen Maliye 
N azm Slavesko'nun riyaseti altmda bir 
heyetin ~ehrimize gelecegi haber verili -
yor. Gene bu aym sonlanna dogru Al
manyanm iktJsad N azm F ounck da tav
yare ile memleketimize gelecektir. Biiyiik 
mii~terimiz Almanyanm !ktJsad N azm
nm bu ziyaretinin hususi bir ehemmiyeti 
bulunmaktadir. 

Biitiin bu ziyaretler, iktJsadi i&lerimi
zin diizeni lehine iyi misal olarak kayde
dilebilir. Esasen diinyanm her tarafmda 
emniyetsizlik ic;inde bulunan bevnelmilel 
sermayenin Tiirkiyede en emin bir hava 
icinde yer bulmasi da bunun en parlak 
bir delilidir. 

F. G. 

Nevyorktaki rezalet 

davasi sukut etti 

Reisicumhur Ruzvelt'in 
bu i,te maznun lehine rol 
oynadigl da soyleniyor 

r 

Hines, otomobille mahkemeye geliyor 

Nevyorku haydudlardan temizliyen 
mi.iddeiumumi Tom as Devey, c;oktanberi 
bir irti§a ocag1 olarak bell en en ve N evyor
k'un en kuvvetli siyasi te§ekkiilii olan de· 
mokratlar kuliibiiniin reisi ] . J. Hines a
leyhine, 18 agustasta takibata ba§larnJ§· 
ti. T akibatm sebebi, devlet mernurlan ii
zerinde ni.ifuz istimali, irti§a, gizli bir pi
yango tertibi ile dolandmcihk gibi cii· 
rumlerdi. F akat bu i§in bir de siyasi cep
hesi vard1. Muddeiumumi Devey, Cum
huriyet partisinin N evyork valiligi ve hat
ta, aglebi ihtimal Amerika Cumhurreisi 
namzedi bulunuyordu. Hines ise, bu par· 
tiye muh~lif olan demokratlar partisinin 
reisi idi. l§i as1l kan§tlran nokta da, de
mokratlar partisinir, gerek Nevyork va
liligine, gerek Cumhurreisligine namzed 
gosterdigi bu adam. bu davay1 riiyet ede
cek olan hakim Pekara'nm kendisi olma
sidir. 

Davanm bir siyaset miicadelesi §eklini 
almast, muddeiumuml ile hakim arasmda 
tabiatile bir rekabet tevlid etrni§, hemen 
her celsede miiddeiumumi Devey, hakimi 
tarafgirlikle itham etmi§tir. Nihayet, dort 
hafta siiren clava, son celsede, miiddeiu
muminin usule taalluk eden bir hatas1 yii
ziinden sukut etmi~tir. Maznun Hines, 
mahkemeden kansmm kolunda ~tkarken 
alkl§lanml§, miiddeiumumi ise yuha!arla 
kars!lanrnJ§hr. 

Suc;lu ve avukatlari tam bir muzafferi
- ' azand1klann• iddia etmekte iseler de 
muddeiumumi, davayJ ba§ka bir mahke· 
meve nakletmege hazirlanmaktadn. 

Davamn bu $ekilde bir neticeye varma
smm, i§i milli bir rezalet haline getirmesin
den korkuluyor. Cumhuriyetc;i baz1 meha
filc:!, bizzat M. Ruzvelt'in hakim Peko
ra'ya nasihatler verdiginden ve Hines 
hakkmda berae~ karan verdigi takdirde, 
kendisini ali mahkemeye aza yapmagl va
dettiginden bahsQ]unmaktadtr. 

notlar1 
KO$• 

PENCERESiNDEN 
Seller 

~ el degil, barnba~ka bir §CY olan 
;;;;;}) tufan hikayesi -hem tarihl, hem 

fenni bir s1r olarak~ bir yana 
buak1hrsa §arkm pek miihim gorerek, fa
kat zeminini, zamamm tayin edemiyerek 
nesilden nesle intikal eden bir masal halin
de naklettigi en biiyiik sel hadisesi Arem 
denilen vabadJr. 

Tam lie; giin ve ii~ gece du~madan dii~ 
§en yagmur, istanbulun her ko§esinde, her 
bucagmda, bulamk bir dere viicude ge
tirirken ve §Urada burada ~iiriik evler c;o
kerken benim de hahnmdan hep o Arem 
seli aktyor ve sokaklarJmJzdaki rninimini 
c;aylardan boyle bir felaket 1rmag1 tekev
viin eder korkusile tiiylerim iirperiyordu. 
<;i.inkii gokyiizii alabildigine c;atkm, bu
lutlu, iirkiintii verecek kadar y1gm y1gm· 
d1, vagmurun da ard1 aras1 kesilmiyordu. 

Yazan: Dr. RUS,UKLU HAKKI 

Kasveti; melali doguran zehiri bulduktan sonra 
yese dii,memeli.Bunun panzehiri de bulunur bir giin 

Arem, ilk~aglarda ve Yemen k!t' asm· 
da yapiirnl§ biiyi.ik bir seddi y1kan selin 
ad!d1r. Rivayete gore bu seddi ya Seba 
bin Ye§hab, yahud Himeyrilerden Bel
kis veya Lokman adh hiikiimdarlar yap• 
IDI§. iki kath ve say1sJz oluklarla harklar
dan viicude getirilmi§ ve iki dag arasmda 
in~a edilmi§ imi§, Islam Medeniyeti tari
hini yazan me§hur alimlerden Corci ZeY'
dan bu seddi bir hakikat Qlarak kabul e
diyor ve Miladdan iki aSir once yapildl
gml soyliiyor. Onun yazd1gma bak1hrsa 
seddin boyu da, eni de on bin metre olup 
yetmi~ derenin suyu bu mecraya ~evrilmiil 
imi§ !.. Eski §ark tarihc;ileri, milletlerin da
glh§ml ve dillerin ayph§lm Babil kulesi~ 
nin yikllmasma ve arnelenin §a§km §a§km 
hirer tarafa savu§masma atfettikleri gibi 
biiyiik Arab a§iretlerinin Suriyeye, Iraka, 
Hicaza daglli§Ianm da bu me§hur seddin 
Arem seli yiiziinden yikJlmasl i.izerine 
vukua gelen biiyiik go~e atfetmektedir -
ler. 

Su verfr her subhudem gozya~t tigi ahtma 

F uzulinin, besbelli edasmdan. Sevda 
aglar her §iirinde onun. ic;ten gelen en 
s1cak gozya§lanm yalmz o doktu sevda 
yolunda. Bat! ~airleri ic;inde aglar goru
nenler varsa da siz onlara bakmaymll .. 
Onlann yalmz sozleri aglar, ozleri kup
kuruyken. Sinema artistleri gibi.. Bazl• 
larmm da ic;i a!dar, gozleri ya§armadan. 
Baz1lannm gozya§lan kirpiklerinde inci
lenir, akmadan kaybolur; teesstir ate~i
nin §iddetinden bugulamr; goklere u~ • 

mak icin sanki ..• 
Burada gozya~mm ~iirinden, ~iirde 

gozya~1ndan bahsedecek degilim. !lmin 
parmai!I dokunan ~eyde pek ~iir kalmaz; 
gerc;ekle hayal birle~medigi gibi. 

**~ 

Gozya~lan, goziin buruna yakm, goz 
pmannda yerle§mi~ bir keseciginden Fe

lir. Coziin akm1, renkli kismm1 1slatarak 
onlan uslak ve kaypak bulundurur. Ve 
burnun ic;ine akarak onu da Islatir . .Ra
hklarda ve balinalann mensub oldugu 
setarelerde ve samurlarda gozya§1 bu ~ 
lunmuyor. Bununla beraber gene de'li7.
de ya§lyan hayvanlann arasmda biiyii· 
cek gozya~1 kesesi bulunanlar da var. 
Y erde siiriinen hayvanlann baz1lannda 
gozya$1 kesesi varsa da ~effaf olan goz 
kapaklan gozlerine yap1~1k bulunuyor. 

Cocuk dogduktan sonra ikinci aymm 
yammda ve yahud sonunda bagmrsa da 
aglamaz, gozya$1 kesesi heniiz geli~me
digi ic;in. Cozya~1 kesesinin gordiigu i§, 
oyle samldlgl kadar sade goriinmiiyor. 

**:j: 
Profesor Dubuva F enilen diamin de

nilen maddelerin nastl tesir etmekte ol ~ 
dugunu inceledi. Bunlarm kimyevi ter -
kibleri lokomoin'lere yakla~1yor. Caym 
teobromin'i kahvenin kafein'i canh 11e • 

sic;lerin alkaloid olan bu maddelerin ya
nmda yer tutar. 

Parafenilen diamin gozya$1 kesecik • 
lerinde topland1 m1, gozler ya$anyor; 
iskarlaitn ve ona benziyen bula§Jk has -
tahklann toksin'lerinin yaphgi gibi. Bu 
madde orada tahalliil ederek en ki.iciik 
ko&esine varmc1ya kadar kesenin her ta
rafmt karaya boyuyor. Bundan an!a~1 -
hyor ki viicudiimiizdeki zehirleri tahrib 
eden yalmz karaciger degil. 

Cozya§l kesecikleri hastahklarm btrak
hg1 kotii maddeleri de bedenden c;1kanp 
atlyor. Karasanhga tutulanlann gozya~
lan c;ama~1rlan sapsan boyar. Kesecikler 
bir nevi diyastas da ifraz ediyorlar. Bu 
diyastas mikroblan kmyor. Profesor 
Dubuva'mn dedigine bakihrsa Parufeni· 
len diamin de keseciklerde bir nevi oksi
dasiQn tesirile harab oluyor. 

**:j: 
Soylenenlerin dogru oldugu ~u ara~

tumalarla da meydana <;lkml$. Y eni kc
silmis ineklerin gozya§1 keseciklerini 90 
derecelik alkol ic;ind,.e pan;alarnl$lar; knk 
sekiz saat alkol ic;inde bJrakml§lar. Ke -
secikleri aylrml&lar, kalanlan benmari' de 
bugulandumJ~lar. Siizmii~ler, si.izgec;in 
iistiinde kalanlan kloroform'lu suda kuk 
sekiz sa at b1rakmi~lar: sonra ic;inde 96 
derece alkol bulunan bir kabm agzma 
konulan huninin dibindeki siizgec; ka~b
dmdan siizmiisler. Kag1dm i.istiinde bir 
tortu kalm1§: havada kurutmu§!ar bu 
tortuyu. Bir de ne gorsiinler, tortuda 
diyastas hassas1 var. Salyadaki pityalin
le pi~irilmi§ ni~astay1 ~eker yap1yor. 

**~ 
Bu diyastasa Lakrimaz adm1 takhlar. 

Lakrimaz'm diyastas olmas1 miimkiin. 
Biliyoruz, bazi hayvanlano gozya§J ke
secikleri tukiiriik keselerine biti~:k. Y1 ~ 

lanlann baz1lanmn salya keselerinden 
ydan zehiri akiyor. 

Bu diystas'tan Hind faresinin derisi 
altma ~iring a etmi$ler; aradan bir miid
det gec;tikten sonra gozle isaret eder gibi, 
hayvan goz kapaklanm hareket ettirme
ge, kirplstlrmaga ba~laml$. T ecriibenin 
sonuna dogru gozleri hafifc;e ya§arm1$. 

**~ 
Oyle goriiniiyor ki gozya§1 kesecikleri 

ic;inde bir madde ya toplamyor, yahud 

te~ekkiil ediyor: orad a tahrib edilmek 
veya d1§anya ahlmak ic;:in.. Bu madde
de aglarken c;ehrenin yaptlg1 hareketleri 
uyandumak hassas1 var. Aglamak, ~u 

halde, bir tiirlii zehirlenme olsa gerek. 
Nereden geliyor bu zehirlenme} Ruhi 
merkezlerin §iddetli bir sarsmhsmdan. 
T1pk1 korkudan sanhk oldugu gibi. 

Bunlar, son yagmurlar gibi siirekli ya
gi§larda hatirlanacak hikayetler ve riva
yetlerdir. Fakat Arem selinin bir de cdcbi 
cephesi var ki edebiyatla ugra§anlan ger~ 
~ekten dii§iindiirecek rnahiyettedir. Bu 

cephe, N am1k Kemalin Aremrem keli • 
mesini bir manzumede kullanmas1 yiiziin
den Osrnanh edebiyatmda tekevviin et -
mi§tir. Vatansever iistad, biitiin Osmanh 
§airleri ic;inde ·galiba ilk ve galiba son 
olarak- kullanml§ oldugu bu kelimeyi §U 
beytin ic;ine ve §U §ekilde soku§turmu§tu: 

·Bir hizbi kalil idi muinim 
A'da ise le~keri aremrem! 

Go~ya~lanmn bo~anma~1 ve ,aglarken 
peyda olan fiziyonomi hareketleri dogru
dan dogruya hep ruhl merkezlerin te!iri 
neticesi degil. 0 hareketler yiiz sinirine Fa kat bugiin oldugu gibi o giin de iis~ 
dokunan bir zehirli maddeden ileri ge •

1 

tadJn istiaresini tarihi haysiyetile anhya
liyor. Bu zehirli madde c;ogahnca siniri cak okuyucu parmakla saydacak kadar 
felce ugrahyor, belki; alkol. ~arab $libi. azd1. Elde dola§an tiirk~e lugatlerde 
hte bu da Lakrimalin admdaki zehir. -Kamus miistesna- arernrem kelimesi yok-

* *¥- tu. Nitekim daha sonraki lugatlerde de bu 

Gozya§larmm ttirliisii var. Senpatik 
sinirini glciklamakla geten gozya~lari bu
lamk. Triiumo sinirini giciklamakla ge -
lenler duru. 

Bir ba$ka mesele: T abii olarak dur • 
madan akan gozya~larile anzi olarak 
birdenbire bo§anan gozya~lan birbirin • 

den farkh m1 ~ Bilinen yalmz bir$CY var, 
baz1 hastahklarda ve bunlann arasmda 
veremlilerde gozya§l kalevl iken asid o
luyor. 

Lakrimalin mahzunlugun, kasvetin ne· 
ticesi oldugu gibi sebebi de belki gene o. 
Ciinkii gozya~lan doktiikc;e insan a~1h -

yor, ferahhyor. Gozya$1 kesecikleri hem 
zehirleri tahrib eden bir uzuv, karacigrr 
gibi; hem zehirleri bedenden d1~anya 
atan bir uzuv, bobrekler gibi .. Cinsi uya
mkhklarda bu tiirlii kendi kendine zehir
lenme ~e&nisi var. 

Kasveti, melali doguran zehiri bul • 
duktan sonra ye'se dii~memeli. Zehirin 
panzehiri de bulunur, bir giin. 

Yeni alimlerin eski kahinler gibi ~ck
yiiziindeki karga~ahgm tesirindeo ileri 
geldigini soyledikleri alemin bu muvazc~ 

nesiz devrinde insanlar, gam def'i icin 
keyif veren zehirlere, uyu~turucu madde

lere sanldilar. Uyan zehir bulunursa in
sanhk bu sefaletten kurtulur, belki ... 

Dr. Rusfuklu Hakkr 

Filistinde kat'i tedib 

kelime ihmal edilmi~ ve $emseddin Sami
nin Karnusunda -nereden istiare edildigi 
gosterilmiyerek- pek kesretli asker mana
sma geldigi yaZJ!nken «kullamlml~ ise de 
tiirk~eye sokulmast abestir» gibi bir mii
lahaza yiiriitiilmi.i§ttir. Bu mi.ila.hazamn 
-isim tasrih edilrnemesine ragmen- Nam1k 
Kemali tenkid k,asdile yiiriitiildiigii mey
dandadu. $emseddin Sami, Nam1k Ke
mal isminin gazetelerde, kitablarda yazll· 
masma izin verilmt>digi bir devirde Tiirk
~t' Kamusunu yazd1gmdan tenkidini rniip
hem b1rakmak zorunda kalm1~tlr. Fa kat 
Kemal, aremremli beyti yazd1g1 zaman 
bir siirii istihzalara hedef olmu§ ve hayli 
slkJ§IDI§tl. Onun, osmanhcaya yeni bir ke
lime sokmak hevesile yaphg1 bu i§te isa
bet etmedigini ise zaman isbat etti. <;iin
kii aremremi kendisinden sonra kimse kul· 
lanmad1. Bugiin de aremrem yok. Y almz 
tarih sahifelerinde arern var ve onu biz, 
siirekli yagmurlardan ic;imizde garib bir 
1slam~ hissettigimiz vakit hatuhyoruz!.. 

M. TURHAN TAN 

Belediye intihabati 

haztrbgt .ilerliyor 

~ehir Meclisi de pazartesi 
giinii i~tima edecek 

intihab defter!~ asth bulundugu 
altl giinliik miiddet zarfmda yapllm1~ 
olan itirazlar intihab komisyonlan ta -
rafmdan tetkik edilmektedir. Bu sene 

harekatJna ba~landt ilk defa olarak tatb•k edilen yeni usul 

K d .. 16 (a a) K k tl . cok muntazam oldugu icin mahkemeye u us . . - ara uvve en : . . . · . 
tarafmdan da miizaheret goren on dort ' mtlkt al edecek §ektlde thrazlar olma -
t R 1 k d ffil!' IT. ayyare, em e ya mm a toplanml§ . .. .. . 
yiizlerce Arabdan miitesekkil c;etelere Pa_::artesJ g~nu ~eh1r Meclisinin va-
karsl harekete germi<:t:r A bl d pacagt fevkalade toolantJva a1d davet -.,. ..., 1 . ra ar .an 1 .. d .

1 
. 

yiizden fazla adam olmii§ ve yaralan lnamt ed er. at~ahyab go~ den .m:~tir. Bu top -
mt§hr. an I a m I a mu detmm uzatJlmas1 

hakkmda almacak karardan ba<>ka. imar 
nlimmm tatbikl hasebqe istimlak i§le -
rinin ehemmiyet pevda evlemesinden 
dolav1 teskiline karar verilen istimlak 
mtidi.irliigii teski1atma ba"lanmas1 ve 
gene imar i$lerine miistacelen ~arf1 la
zim gelen para icin de biitcE'de mlina -
kale icrasma miisaade olun~a<;J hnsus
larmda da meclisten saH'lhiyet istene • 
cektir. 

Yeni vak'alar 
Kudiis 16 (a.a.) - Dun, Filistinin her 

tarafmda hadiseler vukua gelmi~tir. Bu 
badiseler neticesinde N as1ra ile Remle 
arasmda Arablardan iki ki~i olmlis, dort 
ki§i yaralanmi~, Havfa civarmda da bir 
Yahudi yarah dii§mii~tiir. 

lngiltere yeniden asker yolluyor 

Londra 16 (Hususi) - Filistinde va
ziyetin vahamet kesbetmesi iizerine, 
bugiin 1ngiltereden Filistine iki tabur 
asker daha gonderilmi§tir. 

Te~rinievvelin birindc ya p1lacak yeni 
Belediye intihab1 haz1rhklan dcvam et· 
mektedir. intihab sandtklan da her ta· 
rafta haz1rlanmaktadJr, 
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Beynelmi el ticaret odas1 -~ 
heyeti §ehrimizde Belgrad oyunlar1 

Y agmur ve seller 

yiiziinden ..• 

L2 --

Varin ak,am Ankaraya gidecek olan heyetin bu Bugiin yapdacak miisa-
ziyareti, biiyiik alaka ile kar,dandi bakalar1n s1klet merkezi 

Y ozgadtn baz1 koyleri 
miihim hasara ugradt 

Beynelmilel Ticaret Odast Reisi Vatso:Q. ve 0§i, diin Tophane nhtumnda .... 

Beynelmilel Ticaret Odas1 umumi re- sadc1 olan Bayan Watson, Pariste bulu
isi Mister Watson'la Beynelmilel Oda - nan Beynelmilel Ticaret Odas1 Tiirkiye 
mn umumi katibi ve diger heyet azalar1 milli komitesi reisi Mithat Nemlinin e§i 
buglin ve yarm serbest bulunacaklar, Bayan Nemli tarafmdan ziyaret edil -
yarm alt§am Ankaraya liareket edecek- mi§tir. 
lerdir. · Alakadar meliafilde, Beynelmilel Ti-

Heyet, per§emoeye kaoar :Ankaraoa caret Odas1 reisile umumi katibi ve 79 
kalacak ve per§embe glinii §ehrimize memlekette §Ubesi bulunan Amerikanm 
donerek cuma giinii de burada kala • me§hur Ma§in korperasyon mii.tehassts
caktlr. Burada bulundugu mliddeb;e larmm memleketimizi ziyaretleri alaka 
Beynelmilel Ticaret Odas1 Tiirkiye mil- ile kar§Ilanmaktadir. 
li komitesi namma heyet §erefine ziya- Mister Watson, ayni zamanda Arne -
:fetler verilecek ve §ehrimizdeki smai rika Cumhur Reisi Ruzvelt'in en yakm 
mi.iesseseler gezilecektir. mli§aviri, Kolumbiya Universitesi rek -

DUn ak§am Perapalas otelinoe Mister torii Ma§m Korperasyon umumt reisi de 
Watson'un e§i ve beynelmilel bir ikh- bulunmaktad1r. 

ikiz miisabakasi 

A~ika - Her sene yap1lan cEn giizel ikiz hem§ireler:) miisabakasma bu 
sene 310 k1z ,(yani 155 ikiz) girmi§, irene ve Madeleine Spencer hem§ireler 
kazanmi§tlr. 

Nevyorktaki biiyiik 

5000 metrelik yari,tlr 
[B~tarats 1 tnct saht!edel 

mu~tur. 23 78 ton bugday, 160 ton diger 
hububat mahvolmu~. lie; ki§i bogulmu~ -
tur. Bunlardan ba~ka 15 bin lirahk ka
dar tliccar e~yas1 da i§e yaramaz bir ha
le gelmi$tir. 

Kqramiirselde be¥ ev yrkrld1 

Karamlirsel 16 (Hususl} - Giinler· 

ile Sabah, Ogle ve ak,am 
Her yemekten sonra muntazaman di§lerinizi nr~ala}'lDIZ. 

Naf1a Vekiletinderi : 
Bugiin ve yarm Belgradda dokuzun

cu Balkan atletizm miisabakalarma de
vam edilecektir. Ge~en pazar giinii Yu
goslavlarm fevkalade derec"eler elde et
meleri umumi tasnifte her sene birinci 
olan Yunanhlan §a§Irtmi§, mii§kiil va
ziyete dii§iirmii~tiir. denberi yagan yagmurlarm §iddetinden Eksiltmiye konulan i§ : 

Karamiirselin her tarafm1 seller bastt. Bii- 1 - Tokadda Kozovas1 sag sahilinin sulanmas1 i~in a~1lacak 0 - 20 
Bugiinkii miisabakalarda 200 metre 

siiratle Balkan bayrak yan§Imn Yugos
lavlar, disk atma ile uzun atlamanm 
da Yunanhlar tarafmdan kazamlmala
n muhtemeldir. Geriye 400 metre ile 
5000 mukavemet yan§lan kalmaktadtr. 
400 metre i~in Tiiz:kiyenin Goren vas1 • 
tasile bir birincilik kazanmasmdan bah
sedilmektedir. Bu takdirde vaziyetin 
merkezi sikleti 5000 metrelik yan§a in
hisar ediyor demektir. 

tiin ~hir sular i~indedir. Be§ ev yJkildi, Km. lik sulama kanalmm hafriyat ve smai imalatl ke§i£ bedeli 551,480 lira 
99 kuru1;tur. 

bahc;eler ve parklar harab oldu. Nufus!ra 2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 10 aa 
zay1at yoktur. Nafta Vekaleti Sular Umum Mlidlirliigu Su Eksiltme Komisyonu Oda-
$ehrimizd e: smd.a kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 

3 - :i:stekliler eksiltme 1;artnamesi. Mukavele proiesi, baymdlihk i§· 
Yagmurlarm §ehirde yaphgl tahribata leri genel ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri 27 lira 60 kuru§ muka. 

dair edindigimiz miitemrnim malumah bil- bilinde Sular Umum Mtidlirlliglinden alabilirler. 
diriyoruz: 4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 25,809 lira 25 kuru§lqk 

Oskiidarda icadiyede 40 numarah e- muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacagt giinden en az sekiz 
vin iist tavam ~okmii§, gene Usklidarda gun evvel ellerinde bulunan blitlin vesikalarla birlikte bir. istida ile Veka· 
Gecedede mahall~sind~ Giindogumu cad- lete miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak Uzere vesika almalan ve bu ve
desinde Mehmed Said km Muazzeze aid sikay1 ibr.az etmeleri ~arttlr. Bu mliddet i~inde vesika talebinde buluniiU· Balkanh atletlerin bu sene elde et

tikleri derecelere bak1hrsa bu muka -
vemet yan§mm Yunanhlar tarafmdan 
kazamlacagm1 kabul etmek laz1md1r. 
Fakat ge~en pazar giinkii neticelerin 
ge~mi~teki derecelere hi~ tevafuk et -
medigini de unutJnamah ve Romanya
hlann da bu mesafede bir siirpriz yapa
bileceklerini gozoniinde bulundurma • 
hd1r, 

yanlar eksiltmiye l.Qtirak edemezler. 
71 nurnarah evin bah~e duvan Yikilmt§· 5 - lsteklilerin teklif mektublanm ~inci maddede yazth saatten bir 
tir. insanca zayiat olmami§hr. saat evveline kadar Sular Umum Mlidlirlligi.ine makbuz mukabilinde ver-

Karagiimriikte Dervi§ali mahallesinde meleri laztmdrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 3353 • ( 5874 )' 
Ka~b wkagmda 72 numamh Madam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Agavniye aid evin balkonu, yagmurlar 
yiiziinden gece yJkilmi§hr. 

Umumi tasnifte hangi milletin birinci 
olacagm1 kat'iyetle kestirebilmek i~in 
bugiinkii neticeleri beklemekten ba§ka 
~are yoktur. 

Bulgaristan 1939 Balkan 
.. oyunlar:lni organize ... 

edemiyor 
Sofya (Hususi) - Gegen gun Bel -

gradda yap1lan kongrede onuncu Bal • 
kan oyunlarmm, gegen sene Blikre§te 
verilen karara istinaden, Sofyada ya -
p1lmas1 ve 1 te§rinievvele kadar Bulgar 
atletizm federasyonundan cevab isten -
mesi kararla§tmlmt§b. Kongrenin bu 
karar1 Bulgar atletizm ittihad1 tarafm
dan memnuniyetle kar§Ilanmt§br. <;ok
tanberi Bulgar sporculart arasmda ba
his mevzuu olan bu mesele hakkmda 

F•tih rnmtakasmda Belgrad karakolu 
idaresindeki Agac;aym sokagmda 18 ve 
20 numarah evlerle Samatyada Hacika
dm caddesinde 49/1, Silivrikp1 cadde • 
sinde 154, 156, 158, 160 numarah evleri 
su basmJ§tir. !nsanca zayiat olmami§tir. 

T arlaba§mda Kerestecireceb sokagm -
da 43 numarah Luiz ve 41 numarah U
ranyan'm evlerinin alt ktsimlanm su bas-
mi§hr. 

Ni§anta§mda Valikonag1 caddesinde 
35, 3 7, ve sab1k Halaskargazi caddesin
de 197 numarah apartunanm zemin katl
m su istila etmi§se de itfaiye tarafmdan bo
§alhlmt§hr. 

Ytldizda Akdogan sokagmda 17 nu
marah Ku§t;U Deli Mehmedin ah§ab evi 
yikilmJ§hr. Olen, :y:aralanan yoktur. 

Cukura yuvarlanan kamyon 

Bulgar atletleri namma Belgrada gon- Diin gece saat 21 raddelerinde, Ni -
derilen mli§ahid murahhasa talimat ve- §anta§I ile Harbiye arasmdaki Hamidiye 
rilerek yap1lacak teklifin kabul edil - c;e§mesi yamnda yagan yagmurlarla dol
mesi, ancak verilecek eevabm te~rini - mu§ bulunan bir c;ukura lnhisarlara aid bir 
saniden evvel istenilmesinin kongr:e - kamyon yuvarlanmi miirur ve uburun 
den rica edilmesi soylenmi§ti. Kongre, k d d ' b b' 
kt ,. b 1 t · · ld il I yanm saat a ar urmasma se e 1yet ver-a 1 ceva m e§nmevve e ver me- . . f . 
sini istiyordu. Bu vaziyet kar§I.Smda mi§hr. nsanca zayiat yokt.ur. • 
Bulgar atletizm ittihad1 kat'i bir cevab Son hava vazlyeh 
verememek mevkiinde bulunuyor. Di- Y e§ilkoy rneteo~eloji istasyonundan al-
ger taraftan Bulgar Maarif Nezareti o- d1g1m1z malumata gore, diin, hava, yur
yunlarm gelecek sene Sofyada tertib e- dun cenub sahilerinde bulutlu, dogu A
dilmesine taraftar olmadigmt daha §im- nadolu ile orta Anadolunun §ark kismm
diden ihsas etmi§tir. Nezaret, oyunla -

da c;ok bulutlu ve muvassaf yagi§h, diger rm yap1labilmesi i~in stadyom olmad1g1 
ve Bulgar atletlerin c;ok zaylf oldugu ve bolgelerde umumiyetle kapah ve yer yer 
bu ~ i~in sarfedecek birka~ milyon le- yagi§h ge~mi§tir. Riizgarlar, doguda §ar
vanm mevcud olmadtgm1 ileri slirmli§· ki, cenub bolgelerde §imali ve diger bol
tlir. gelerde garbi istikamette ve orta kuvvette 

~u nalde, gelecek sene oyunlan, TUrk esn:ti§tir. istanbulda ise hava, kapah ge~
federasyonu kabul ederse, istanbulda mi§, riizgar cenubu garbideJ saniyede 3-5 
yap1lacaktir. metre siir' atle esmi§tir. 

Fenerbah~e • lstanbulspor ~aralzoyde: 
Gene Burgazm «Karakoy» koyiindeki 

zarar ve zayiat da mlihimdir. Koy, bir -
denbire seylab felaketile kar§Ila§mi§, dag 
eteklerinde otlamakta bulunan 500 d,avar
la bir yiik arabast sliriicli .Siikrii ile birlik
te sulann cereyanma kap1larak kaybol -
mu§tur. Ay1ca bir bostan bekc;isi ile bir 
kadm ve bir c;ocugun da bogulduklan an· 
la§Ilmi§hT 

-
ma~1 

Yann Fener stadmda tsbnbulspor ve 
Fenerbah~enin A. ve B. tak1mlan ara
smda hirer mag yaptlacaktlr. 

Y arinki yiizmelere davet 
Be§ikta§ jimnastik kullibli ba§kanh

gmdan: 

Kulliblimlizlin ylizme navuzunun a
t;th§t ytldonlimii mlinasebetile 18/9/938 
pazar giinli saat 12,30 da ba§hyacak olan 
(M. Ustiindag kupas1) yiizme mlisaba
kalarma saym saylavlanm1zm, Halkev

·~---------------------Bir Jiiz.eltme 

Eylul say1s1 

Pazartesi giinii 
Van Naf1a Miidiirliigiinden : 

1 - Vanm Ba~kale kazasmdan itiharen 11 ve 25 inci kilometrelerin. 
deki Ispiris ve Karasu Uzerine yawlacak onar metrelik iki aded betonar
me ki::ipriilerin bedeli 18035 lira 76 kuru~ olup miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Bu i~e aid §artnameler ve evrak §Unlardli : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdlihk gene! §artnamesi 
D - Fenni §artname 
E - Metraj ke§i£ hiiHisasx, fiat tahsili cetvellerini. 
is i. enler bu ar name eri ve evrakl tier ·z Van 

giinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 9/9/938 tarihinden itibaren on be§ gUn mliddetle 24/. 

9/938 eumartesi gtinii saat 11 de Naf1a Miidlirlligli odasmd.a te§ekkiil ede· 
cek Komisyon huzurunda yapllacaktir. ! 

4 - Mlinakasa kapah zarf usulile yap1lacakbr. rl 
5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 1352 lira 69 kuru§ temf .. 1 

nat vermesi ve bundan ba~ka talihlerin eksiltme glintinden sekiz giin ev. 
vel Vilayete mliracaatle ehliyet vesikas1 almalan §arttrr. 1 

6 - Teklif mektublan yukanda iiGiincu maddede yaz11I saatten bir 
saat evveline kadar Ziraat Bankasma yatmlan 1352 lira 69 kuru§luk te· 
minat makbuzunun Naf1a Miidlirliigli odasmda :&ksiltme Komisyonu riya· 
setine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ti~iincii 
maddede yaz1h saate kad.ar gelmi§ olmas1 ve d~ zarfmm mlihur mumile 
iyice kapatilmi§ olmas1 laztmd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edil· ' 
mez. ( 6301 )' 1 

r 17 Eylul Biiyiikdere Beyaz Parkta 17 Eyliil bu ak§am bu ak§am 
Komik N A fi i D ve arkada§lan 

I GREG 0 lli~:~~ NA!l! ~a~9,5 t~ L~yacak~rr.A l 0 s u 
' -

Pazarbk ilan1 
Eskisehir 

' 
Naf1a Miidiirliigiinden : 

- leri ve kullibler mensublarmm, gazeteci 
Nevyorkta da, Pariste oldugu gibi bir san'at mahallesi vard1r. Resmimiz, arkada§lar1m1zm ve su sporlan merak • 

istanbul su sporlan ajanhgmdan: 
18/9/938 pazar glinli Be§ikta§ Jim -

nastik kullibii havuzunda bliyiikler ara
smda yaptlacak olan bayrak yan§tmn 
4X100 olmaytp 4X200 oldugu tavzih 
olunur. 

Eski§ehir - Qifteler yolunun 13 ':f 000 - 21 ~ 900 kilometreler ara· 
smda yap1lacak 15976.05 lira ke§if bedelli §OSe esash tamiratmm 5/9/938 
ve kapah zarf usulile yaptlan eksiltmesinde istekli c;tkmad1gmdan ev .. l 
velce Han edilen §erait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 nc1 madde
sine tevfikan bir ay mlidd,etle pazarhga konulmt,!§tur. istekliler!!i pazarhk ' 
t~in her zaman Vjl•ayet Daimi Enciimenine miiracaat 'edebilirler. 1 

Grinvig Villaj tesmiye edilen san'at mahallesinde bir ressamm tesadlifi bir hlarmm te~rifleri rica olunur. Dlihu -
model iizerinde 9ah§masm1 gi::isteriyor. liye serbesttir. 

-, ihanet saysan bile, Eskihisardaki inziva
ya s1gmacak kadar iimidsizlige kap1l • A@. n~ 123} ~ mazsm..... *** 

~ ~ ~ lbJI Q lbJI lr S1d1ka Hamm, bir~ok ugra§b, fakat 

Nakleden: HAMDI VAROCLU Zeynebi ikna edemedi. Sozlerinin, klZI 
~~~~~~~~=~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~ iiurinde yaph~ ~~ri ankmak k~ y~ 

B urada. evimizde kalmak, eski haya-~ sun anne? Siz varsm1z ya? 
hml ya§amak, gene gafil ve cahil bir gene - Ben nel'ebed ya~Iyacak degilim 
k1z gibi asude giinler ge~irmek istiyorum. klZlm! Her§eyin fenasm1 dii~iinmek Ia -
Ne olur. beni yammzdan ayumaym an· ztm. Sonra da, ya§h bir kadm, senin ya
ne! ~mda bir gence arkada§hk edebilir mi? 

S1d1ka teyze, Zeynebin, i~inde hal a Daha yirmi ya§mdasm... Oniinde bii-
ya~lar titriyen gozlerine bakt1. yiik bir istikbal var ... Bugiin, Eskihisarm 

- Buras! senin kendi evin klZlm; sa- bu hiicra ko§esinde hayatmm sonuna ka
na. kalma demiyorum. Hatta, sen gi - dar manastz, kasvetli, olii glinler gec;ir • 
dince bana zindan olan bu evde seni, mekten korkmaz gibi gorunuyorsun ..• 
miimkiin olsa, ebediyen al1koymagJ ben Ciinkii, c;ok sevdigin Sefigin ihaneti, he· 
daha ziyade isterim. F akat ... Artik, e~ki niiz acthgmi tecriibe etmedigin o giin • 
gene 'klz de~Wsin. Evli bir kadmsm. is- lerden daha Ishrabh. Halbuki, o ac1yt 
tanbulda, seni bekliyen bir kocan, bir yaval! yaval! unutup da tek ba§ma kalm1~ 
evin, o kocana ve o evine kar~1 bir tak1m olmamn azabile kar~IIa~tiihn giin, yap -
vazifelerin var. Onun i~indir ki, seninle tJgma nadim olacaksm. Zeyneb ... sen, 
konu~urken, evli bir kadma hitab cder diinyada, hi<;bir ~yin kusursuz olamJya
gibi konu~uyorum. Simdi ozlcr gibi gO- cagm1 bilmiyor musun} Hele erkekler ... 
riindiigiin o miinzevi hayatm, birhc; ay Sevgi denilen §ey, tam olamaz klZim. En 
ic;inde sana nekadar agu gelecegini h!~ kuvvetli sevginin bile, gun gelir, smtan 
dii~iindiin mii? J b!r tar aft bulunur. Bunu boyle bilirsen, 

- Miinzevi mi? Nir in miinzevi ol- $efir!ir. F eride Hamm1 ziyaret etmesini, 

ziine bakhgl zaman, gene kadmm c;eh
resinde, yemege danian t;ocugun, yaptl
gma Mdim fakat gururuna maglub so -
murtkanhgmi goriiyordu. Bu haleti ru
hiyenin. fazla 1srar kar~Ismda menfi ne· 
tice verecegini bildigi kin, nihayet sus • 
mag1 tercih etti. 0 giinliik bu kadarla ik
tifa edip i~i oluruna b1rakmaktan ba~ka 
<;are yoktu. 

Sefige verdigi iimidi bosa <;1karm1~ ol
maktan ileri gelen bir liziintii ile. son bir 
defa daha sordu: 

- Hulasa, $efikle bari§mak niyetin
de degilsin oyle mi? 

- Hayu anne; kat'iyyen l Bari~mak 
affetmektir. ihanetini affedemiyecek, 
unutamiyacak olduktan sonra, zahiren 
ban$manm ne k1ymeti var? Her dakika 
bu ihaneti hahrhyarak cehennem azab1 
ya~amahansa .... 

- Sen bilirsin k1zim. Benden gi.inah 
gitti. Amma, beni dinlersen iyi dii~iin, ta-

§ID. Goziime hala c;ocuk goriiniiyorsun 
dedimse, sahiden c;ocuk de gil sin ya l Son 
pi~manhk fayda vermez. 

S1d1ka Hamm odadan t;Iktlktan soma, 
Zeyneb, dolabm ac;tk kalan kapagmt 

orttii; pencerenin online bir iskemle c;ek
ti, oturdu; dii~iinmege ba~lad1. 

$efigin o gun Eskihisara birdenbire 
geli~i. gene kadmm ruhunda yeni bir fir
tma koparmt~h. Bir aya yakm bir zaman· 
danberi, beyninin ic;inde, F eride Hammm 
yiizile aynlmaz bir halita halinde birle~
mi~ gormege ah~hgl Sefigin hayali, hr· 
~ISlnda hakikat olarak belirince, imzas1z 
mektubu ald1g1 giiniin biitiin ac1 intJba
lan, ycni bir feveranla yiiregini doldur
mu~. asabtm yeni bir sademe ile sarsmt§· 
h. Fa kat, bu sademede, ilk acmm §iddeti
ni azaltan bir tesir vard1. Belki Sefigin 
yiiziinii gormii$ olmaktan, belki de, sa
mimi goriinen sozlerinde, hafif de oha 
bir teselli noktas1 bulmaktan ileri gelen, 
siikunete benzer bir hal hissediyordu. 

$efigin yalvaran sesine kap1hp lstan· 
bula avdeti dii~iinmli$ degildi. Annesi • 
nin ban~hrma te~ebbiislinii de muvafa • 
katie kar~1lamag1 aklmdan gec;irmemi~ti. 
Y almz, $efik gittikten sonra, elinde tut· 
tugu eway1 bir yerde unutmul! gibi, ga· 

isteklilerin 1190.20 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mi.i-
racaatle aJacaklan ehliyet vesikasm1 hamil olmalan laz1md1r. ( 6390 )' 

rib bir eksiklik hissediyordu. 
l<;inde, sanki birdenbire bir§eY kml -

m1~, ve bu kmlan ~ey, biiti.in vlicudiine 
bir kesiklik vermi~ti. $efigi; F eride Ha
mm hadisesini; istanbuldan bir ak~amiis
tii, felaketten kac;ar gibi Eskihisara ko
~up geli~ini, evlilik hayatmm bu buyi.ik 
sukutu hayalini, o gi.indenberi ilk defa o· 
larak yiireginde isyan duymadan, siiku -
netle, ve sanki yabanct bir hadise imi§ 
gibi lakaydiye yakm bir tabiilikle dii§ii • 
niiyordu. 

Bahc;edeki t;itin kenarmdan dola§ip, 
k1vnla klvnla Gebzeye dogru uazanan 
yola baktJ. $efik, biraz evvel bu yoldan 
gec;ip istasyona gitmi~ti. Simdi hala ora
da tren bekliyordu. Zeyneb. bahc;e du
varmm dibinden gec;en yolun uyand1rdJ~l 
tedai ile lstanbuldaki evi. kendi odasm1, 
orada gec;irdigi e~siz saadet giinlerini dii
~iindii; sonra, gene ayni tedai ile, bu sa
adeti bir lahzada y1kan imzastz mektubu, 
o mektubun sahibini dii~iindii. Bu ak~am 
!stanbulda bulunacak olan $efigin, bel· 
ki de Feride Hammla bulu$acagml dii
~iindii ve kalbi, yeni bir isyanla co~tu. 

0 mada, Gebze istikametinde goziine 
beyaz bir duman ili~ti. Sefigi gotiirecek 
olan tren geliyordu. Be~ dakika soma, o 

beyaz dum.an, ta kar~1ki esmer dagm bo• 
yunca ilerlemege ba~ladt, yava~ yava~ 
uzakla~h ve bir iimid gibi azala azala ni .. 
hayet kayboldu. 

Giine$ kavu§up ortahk iyice karardigi 
zaman, Zeyneb, yiireginde bir fmat ka .. 
c;trml$ olmak hissile, kollan pence .c 

renin kenarmda, gozleri, lokomotif du
manmm eriyip semaya kart~hgl karanhk 
noktaya takth, hala oturuyordu. 

-16-
Postacl, Raika Hammm telgrafmi ge-

tirdigi zaman saat gecenin onuydu. Zey .. 
neb yamn saat evvel yatmi~h. S1d1ka 
Hamm, uykusunu kac;utmamak ic;in o .. 

na bu telgrafi gostermedi, ertesi giine 

b1rakt1. Zaten o saatte yap1lacak bir~ey 
yoktu. Zeyneb lstanbula gitmek istese 

bile, mutlaka sabah1 beklemek mecburi· 
yetindeydi. T elgraf miistaceldi ve Raika 
Hamm. $efigin ag1r basta oldugunu ha .. 
her veriyordu. S1d1ka Hamm, sat1rlann 

arasmdan gizli manalar c;tkaracakml& ll;i
bi, telgraf1, iistiiste birkac; defa okudu. 

Fa kat, lie; kelimeden ibaret olan bu fen a 
haber, kinde ba~ka manalar aramaga Iii' 
zum kalm1yacak derecede beligdi. 

(Arkast var> 



emberlagn Almangadan 
~ok memun agrzldz 

CBa~tarafl 1 tnct sahftede) 

Kat'i halta. 
Burada ecnebi mii§ahidler arasmda u· 

tnumi intibah, §U kelimelerle ifade edile
bilir: 

«Simdi ve yahut hic;:bir zaman, onu -
tni.izdeki hafta kat'i hafta olacaktu.» 

'emberlayn'tn lefyii 
Berhtesgaden 16 (a.a.) -<;ember • 

layn saat 9,35 te Munih'e hareket etmi1· 
tir. lngiliz Ba§Vekilile Horas Vilson bir 
otomobile binmi§lerdi. Bu otomobili ikin
d bir otomobil takib ediyor ve bunda da 
Strang bulunuyordu. Bu iki otomobilin 
oniinde Siyah muhahzlan hamil birka<; 
otomobil gidiyor ve arkalarmdan keza Si
yah muhaf1zlan hamil bir<;ok otomobiller 
geliyordu. 

<;emberlayn, otelden <;1karken yirmi si
yah muhahz eelam vaziyeti alml§lardlr. 

Halk, kollanm kald1rmak suretile 1n
giliz Ba§vekilini selamlaml§lard!r. <;em -
berlayn gii!Umsiyerek ve §apkasmi <;Ikara
rak mukabelede bulunmu§tur. Kendisinin 
iyi bir gece gec;:irmi§ oldugu goriiliiyordu. 

Miinih'ten ha.reket 
Londra 16 (Hususi) - ingiliz Ba§• 

vekili Nevil <;;emberlayn refakatinde in
gilterenin Berlin buyiikelc;:isi Si~ Nevil 
Henderson ve Almanya Hariciye Nazm 
F on Ribbentrop oldugu hal de ogle ye • 
rnegini Miinih'te bir lokantada yedikten 
soma, saat 12.48 de Miinih hava istasyo
nundan tayyare ile Londraya hareket et· 
tni§tir, 

Almanlara lefekkiir 
Ba§vekil, Miinih'ten hareketinden ev

vel, a§agidaki beyanatta bulunmu§tur: 
«- Gerek Alman hiikumetinin, gerek 

sokaklara dokiilerek beni kar§Ihyan hal • 
km bana kar§l gosterdikleri hiisniikabul· 
den son derece memnun ve miitehassis ol
dum.» 

Ba§vekilin tayyaresi Kolonya'da k1sa 
bir tevakkuftan sonra, saat 17,29 da Lon· 
draya muvasalat etmi§tir. Heston tayyare 
istasyonunda Hariciye N azm Lord Hali
faks, Alman sefareti maslahatgiizan ve 
kala!: .hk bir halk kiitles~ aa~vekili istik· 
bal etmi§ ve hararetle alki~aml§hr. 

Bafvehilin beyanall 
Ba§vekil, radyo vasttasile a§agtdaki be

yanatta bulunmuttur: 
«- Almanyadan iimid ettigimden da· 

ha c;abuk dondiim. Endi§eli olmamt§ ol
saydtm, seyahatim miikemmel ge<;mi§ ola
cakti. Dun ogleden sonra, Almanya dev
let reisi Hitler'le uzun bir miilakatta bu
lundum. Gorii§memiz samimi ve dostane 
oldu. Her ikimiz birbirimizi ve is-
tediklerimizi tamamen anlad1k. Bu 
neticeden <;ok memnun oldum (al-
kt§lar). ~imdi arkada§lanm ve Lor~ 
Runciman ile beraber, miilakatimm nett· 
cesini miizakere edecegiz. Bu itibarla res
rni mahiyeti haiz olmtyan haberlere ehem
rniyet vememenizi rica ederim. Arkada§· 
larla yapacaglmtz miizakereleri miiteak1h, 
helki birkac;: gun soma Hitler'le tekrar go· 
rii~ecegim. Hitler, benim gibi bi ihtiyan 
Uzun yolculuk zahmetinden kurtarmak ii
zere beni yan yo}da kar§Ihyacagtnt soy· 
ledi» (handeler ve alki§lar). 
Alman ma•lahatgi.izart tebrik etti 

Almanya sefareti maslahatgiizan Dok
tor Kort, Ba~vekile beyam ho§amedi ede· 
rek demi§tir ki: 

«- Muvaffak oldugunuzu zannedi -
yorum. Herhalde vatanda§lanmm kalbini 
fP. thettiniz.» 

Ba,vekaletle miizakereler 
Ba§vekil, tayyare istasyonundan otomo· 

bille dogruca Ba§vekalet dairesine git • 
mi§ ve yollarda toplanan kalabahk halk 
kiitlesi tarafmdan hararetle alb§lanm!~tlr. 
<;emberlayn, Ba§vekalet dairesinde Kra • 
lm el yaZ!Sile yazth bir mektubunu bul • 
mu~tur. <;;emberlayn derhal namlardan 
Lord Halifaks\ Sir Samuel Hor'u, Sir 
Con Simon'u ve Haiciye nezareti milste· 
~arlarmdan Sir Aleksandr Kodagon ile 
Sir Robert Vansitart'1 kabul ederek, se
yahatin neticeleri hakkmda mii7<~kereler· 
de bulunmu§tur. 

Sarayda 
Ba§vekil, bu miizakereden sonra, sara

ya giderek, Almanyadaki temaslan hak· 
kmda Krala §ifahi izahat vermi§tir. 
Bir dortler kcnleranst toplamak 

i.teniliyor 
Londra 16 (Husui) - Ba§vekil <;em· 

berlayn, bu giln Prag' dan don en ~o;d 
Runciman'1 Ba§vekalette kabul etmi§hr. 

Kabine yann sabah biitiin namlann 
i§tirakile toplanarak Berhtesgaden mi.ila
katmm neticelerini tetkik ve mi.izakere e-
decektir. 

Siya5i mehafilde, Ba§Vekil <;emberlay· 
n'in oniimi.izdeki sah veya c;:ar§amba giinii 
tekrar Almanyaya giderek Hitler'e miilaki 
olacagt soyleniyor. 

Ayni mehafile gore, Almanya, ingilte
re, Fransa ve ltalyanm i§tirakile bir do~t
ler konferans1 akdi derpi§ edilmekted!l. 
Konferansa Hitler'le, !ngiltere Ba§vekili 
<;emberlayn, F ransa Ba§Ve~il~ Dal.a~ye, 
ve italya Ba§vekili Muss.ohm de l§hrak 
edecektir. 

Paris ten bildirildigine gore, F rans1z 
hiikumeti boyle bir konferansa Sovyet 
Rusyanm da davet edilmesini ileri siir -
mektedir. 

Hitler'in noktai nazarr hakhrnda 
bir tahmin 

Londra l 6 (Hususi) - Alman me
hafilinden bildirildigine gore, Berhtes -
gaden miilakab esnasmda Hitler, Si.idet 
meselesinin ancak halkm reyine mu;aca
at etmek suretile halledilebilec~gini Cem· 
brlayn' e ac;1kc;a bildirmi$tir. 

Diger taraftan, Alman Hariciye Ne
zareti namma soz soylemege salahiyetli 
bir zat da ~unlan soylemi~tir: 

«- Cekoslovakyada cereyan f.den 
son hadiseler, Siidet Almanlanmn teh -
likede ve yardtma mhtac olduklanm gos
termi~lerdir. Bu meselede, Alman mille
linin namusu mevzuu bahistir. Almanya, 
Cekoslovakyadaki vatanda§lanm yard!m
siz b1rakamaz.» 
9emberlayn Mussolini ile telelonda 

konuflu 
Londra 16 (Hususl) - Almanya -

dan alman bir hab_ere gore, !ngiliz Ba§
vekili Cemberlayn diin Berhtesgaden -
den Romaya telefon ederek, !talya Ba~
vekili Mussolini ile uzun bir miikaleme· 
de bulunmu~tur. · 

Ilk miilakattan sonra telairler 
Berhtesgaden 16 (a. a.) - Havas a -

jans1 muhabirinden: 

<;emberlayn, bu sabah saat 9,30 da gi
decektir. 

Alman mehafilinde <;emberlayn'm ih
timal onUmiizdeki sah giinii, yapacag1 i -
kinci bir ziyarete intizar edilmektedir. 

ingiliz mehafilinde bu yeni ziyaretin 
Londra kabinesinin miizakerelerine ve in
giliz • F ranm isti§arelerine bagh oldugu 
miitaleasi serdedilmektedir. !ngiliz ka -

~-----~ Tefrika : 6 

GiildUremiyen Komik 
Yazan : Murad Sertoglu 

$imdi tabanca avcunda idi. Ciildiire
tniyen komigin parmaklan iri b1c;agm kab
Za·•na nasrl yapi§ffil~larsa, onun da par
tnaklan kii~iik 1 abancanm kabzasma ayni 
asabiyetle yapi~mi§Iardt. 

Kammm yasemin kokusu, ona artlk bir 
kan kokmu gibi geliyordu.Bilmeliydi bu 
komedi. Daha fozla tahammiil edemi -
Vordu. T abancay1 agtr ag1r, buzlu camm 
U7:erindeki golgrle~e dogru c;evirdi. ~imdi 
"o 1 ~Pl~r yekd;~ · ;in~ daha yakm duruyor
lardi. hte kansmm kalbi bu hizada olma· 
·· d1. Y oksa beymr.e mi atr" etmeliydi? 
Bu galiba daha iyi olacaktl. Kur§unu 
kalbine Slhgi takd1rde, oJiimunden son· 
ra pastaneyi d~lduracak olan polisler ve 
tniiddeiumuminin hadiseyi tesbit etmek i
cin olii cesedini sovmalan icab edecekti. 
Kansmm, gozlerinden bile k1skand1gt o 
bryaz ve korpe vlicudiinii, velev canstz 
olsun, yabancl gozlerin gormesini istemi
Vordu. 0, ipek gibi lekesiz ve piiriizsiiz 
ve mermerden oyulmu§ kadar muntazam 

viicudiin sigara artiklan, pis kag1d par<;a
lartle dolu yerlerde c;:ml c;1plak yatmas1, 
nekadar feci bir §ey olur; Y asemin koku
lu giizel bir olii viicudii ic;:in bu dekor ne
ka dar kotii? 

Halbuki kur§unu beynine s1kacak olur-
sa 0 zaman ba~m: uyur gibi oniindeki ma
saya day1yacak. Sac;:lan kur§unun girdigi 
minicik deligi kapa~aca~, sadece. ~oynu
nun yanmdan incecrk biT kan §end1 slza-
cak. 0 kadar ... 

Tabacanm emniyetini ac;tl. Parmagile 
tetigi ok§adi. 

Tam bu mada onlar gene konu§mag 
ba§ladi!ar. T ecessiis, parmagmm hareke· 
tini tehir etti. Konu§an Fikretti: 

- Sevgilim! diyordu. -Evet, kansma 
boyle hitab ediyordu- bu kadar tela§ et
meni ve korkmam tamamile manaslz bu
luyorw1l. Kudret kendisini ~ok ak1lh, c;ok 
~eki, ~ok kavrayt&h zannediyor. Ve onu 
herkes de oyle biliyor. Halbuki dogrusu· 
nu istersen anlayt§ kabiliyeti ~ok mahdud· 

binesi, cumartesi giinii toplanacakt!l. 
Gorii§melerdeki siir' at Alman meha -

filinde ingilterenin Hitler'in Siidet mese
lesi hakkmdaki noktai nazarmdan malu
mattar olduguna delalet etmekte bulun -
dugu suretinde izah edilmektedir. Berlin
de bu miinasebetle yap1lacak bir plebisit· 
in ancak zabtta ve idare kuvetlerinin Sii -
detlere tevdi edilmesi takdirinde muvaffak 
olabilecegi beyan edilmektedir. <;ember -
layn'm bu husuta bir cevap vermek mes
uliyetini iizerine almaml§ oldugu soylen
mektedir. Alman projelerinin halledilmesi 
bi.iyiik devletler arasmda daha geni§ mii
zakereler icrasmm miitekaddim §arh olan 
Siidet meselesinin daha ilerisine gitme -
mekte oldugu temin edilmektedir. 

Londranm verecegi cevabm miisait ol
masi takdirinde istikbalde yap1lacak mii
zakerelerin daha geni§ ve Avrupadaki 
vaziyetin heyeti mecmuasma §amil olacag1 
i§rab edilmektedir. 

<;;emberlayn ile Hitler'in gorii§meleri 
esnasmda yaln•z terciiman s1fatile ~mid 
hazu bulu nr-:· Ir. 

Henderson ile Nilson ve F on Rib ben
crop biti§ik bir salonda gori.i§mu§lerdir. 

Biiyiik devletler arasmda tekrar te • 
mas1 tesis ve <;;ekoslovakyada §iddete mii
racaat edilmemesi suretinde <;ifte vaidden 
ba§ka Hitler'in miistemlekeler ve teslihat 
meselesi hakkmdaki sarih fikirlerini soy
lemi§ oldugu tahmin edilmektedir. 

Fiihrer'in Siidetler mmtakasmdaki ger· 
gin vaziyet dolay1sile yeni telakkinin siir'
atle yap1lmas1 hususunda israr etmi§ oldu
gu zannedilmektedir. 

Daladier Londraya gitmiyor 
Londra 16 (Hususi} Frans1z 

Ba~vekili Daladye'nin bu ak~am Lon • 
daraya hereket ~decegine dair deveran 
eden $ayialar heniiz teeyyiid etmemi~tir. 
Paristeki resmi mehafilde Ba~vekil Da • 
ladye ile Hariciye Nazm Bone'nin Lon
drayl ziyaretleri hakkmda heniiz veril. 
mi~ bir karar olmad1!b temin edilmekte
dir. 
Komunistler, 'emberlayn'in hare

ketini ihanet saytyorlarmtf . 
Londra 16 (a.a.) - !ngiliz komiinist 

partisi merkez kornitesi1 ~!ii partisine • bir 
telgraf gonderereic, <;emberlayn 'in Hit
ler' e yapt1g1 ziyc:.retin <;ekoslovakyaya 
kar§l bir ihanet te§ebbiisii oldugunu yaz
maktadtr. 

lngiliz gazeteleri nikbin 
Londra 16 (a.a.)- Gazetelerin <;;em

berlayn'm avdeti hakkmdaki miitaleala
n nikbinanedir. Gazeteler, umumiyetle 
meselenin §imdi artlk alakadarlar tarafm
dan dogrudan dogruya tetkik edilmekte 
oldugu ve dokunulmaz bir§ey olmak ma
hiyetini kaybetmi§ bulundugu kanaatin • 
dedirler. 

Berhtesgaden' den T aymis gazetesine 
bildiriliyor: 

<<Bazl Alman mehafilinde <;ember -
layn' m Ingiltereye hareketi bir prensip i
tilafi husule gelmi§ oldugu manasmda 
tefsir edilmektedir. Bu itilaf Frans1z ve 
lngiliz hiikumetlerinin tasvibine arzedile
cektir. » 
Hind prensleri de lngiltereye sadth 

Londra 16 (Hususi) - Hindislan 
mihraceleri harb Giktlgi takdirde biitiln 
vasttalarile ingiltereye miizaheret ede • 
ceklerini telgrafla Londraya bildirm1~ • 
lerdir. Yeni Zelanda, Kanada ve Avus· 
tralya dominyonlan da ayni ~ekilde le
minat vermi~lerdir. 

dur. Mesela biz sevi§mege ba§hyah, a§a
gl yukan bir sene' oluyor. 0 hala hi~bir 
§eyin farkma varmad1. Sonra hala ken
disini sevdigini zannedecek kadar saf. Ca
mm, sen benim otede beride onun lehin
de bulunmama bakma... Elbette boyle 
hareket etmem laztm. <;iinkii senin ko
can. Halbuki artik Kudret bitmi§tir. Hi~ 
bir §eyi kalmami§ttr. Hatta doktorlann 
kendisini sahneder ayirmalarl da bir ba
klma gore kendisinin c;ok lehinde olmu~ • 
tur. Boylelikle sahneden §erefle c;ekilmi§ 
oluyor. Y oksa ... 

Fikret bir miiddet sustu. Buzlu camm 
iizerindeki ba~I bir iki defa salland1. Son
ra devam etti: 

- ... Y oksa ken dine mecburl pasa • 
port vereceklerdi. Neydi o son filminde· 
ki soguk jestleri! Halk yiikseldi. Artik 
bu martavallan, sac;ma sapan jestleri yut-

. or. Kudretin yalmz bir ismi kald1. 
bahat, Fikretin soziinii kesti: 

- Kocam ic;in c;ok merhametsiz dav
ramyorsunl 

Ah ni<;in bu ciimleyi soyledi. Nic;:in o 
da, nic;:in Sabahat de aleyhinde bulunma· 
yordu. Kudretin ic;:inde yeniden birc;ok ka
n~rk ve miiphem duygular halkaland1. 

Tabancay1 tutan eli, yava§ yava§ a§a
gl sarkti. Acaba, Fikretin sozleri dogru 

Cekoslovakya bas iOmiyor fJiCunihuriyetJI] 
IF1I <6) u 1K ~ lQj ~ lYI lfil IYl 

CBastarat' 1 tTt~ sahttec%111 

Zabtta, heniiz faaliyet gosterdikleri 
yerlerde mefsuh Siidet partisi milislerini 
dag1tmak i~in emir alm1~l!r. 

Biitun Cekoslovakyada tam bir siiku
net vard1r. Herkes vazifesi ba~mdadu. 
Emniyet organlall, vazifelerini yapmakla 
me~guldiir. Cekoslovakya vaziyeti hak • 
krnda Alman kayanklanndan c;Ikanlan 
haberler, tamamile a~·l ··~ dir. 

Almanyaya iltica edenler 
Berlin l 6 (Hususi) - <;ekoslovak • 

yadan Almanyaya iltica eden Siidet Al
manlanntn miktan on be~ bini tecavi.iz et • 
mi§tir. Bunlar ic;in Saksonya' da hususi bir 
kamp kurulmu~lur. Genc;:ler Alman ordu
suna girmek istemi§lerde de, bu talebleri 
reddedilmi§tir. Multeciler arasmda birc;:ok 
Siidet ricali vard1r. 

VolkifeT Beobahter'in ihtara 
Berlin 16 (a.a.) - D. N. B. ajans1 

bildiriyor: Volki§er Beobahter gazetesi, 
Prag hukumetine ihtar, ba§hgr altmda 
yazd1g1 bir makalede ezci.imle diyor ki: 

«Berchtesgaden mtilakali, Prag'm hii· 
kiimet mehafili ic;in bir «dur>> emrini ta
zammun etmeli idi. Halbuki Prag, Al
man mmtakalarmda zulmii artudt ve AI· 
man halkmm hiirriyet ic;in yaphg1 miica -
deleyi kan i<;inde bogmak hevesindedir. 
Prag hiikO.mdi, hakikatte seferberlik olan 
tedbirler almt~tir. 

Avrupa siyasetinin bi.itun salahiyettar 
makamlannca bilakaydii §art nazan iti -
bara almmakta olan ve yegane c;:arei hal 
olarak telakki edilen plebisit plam, Prag 
hiikumeti tarafmdan ceffelkalem redde " 
diliyor. Ve bu hiikumet boyle bir teklifin 
felaket olacagm1 soyliiyor. Soruyoruz: 
Kimin ic;in felaket? 

BUtiin sogukkanlrlrgmr muhafaza eden 
Alman milleti anbean verilecek karan iti
madla bekliyor. Siidet Almanlanmn «Al
manya ile birle§mek» sesleri, bu taleb is· 
af olunmad1kc;:a durmryacakl!r. Prag, za
rurete katlanmahd1r. Hitler, Prag hiiku
metine Niiremberg'de kat'iyyen a~1k bir 
ihtarda bulundu. Bu ihtar, manas1z bir 
ciimle olmadtgl gibi ~ec;:ici bir tehdid de 
degildir. » 
«Arttk bir milimetre lazla tavizde 

bulunamayrz» 

Prag 16 (a.a.) - Lidove Novniy 
gazetesi • ki Ba~vekille sikt miinasebeti 
vard1r - yazd1ib bir makalede, hic;bir Cek 
hiikfimetinin p]ebisiti nazart itibara ala
miyacagmi kaydetmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
F rans1z bozguncul anmn bu derece ki

sa gorii~lii olduklanm ve korkakhk yii
ziinden memleketlerini milthi$ bir tehli
keye k<>yabileceklerini zannetmek istemi
yoruz. Cekoslovakya bundan boyle fazla 
bir milimetre tavizde bulunmlyacakbr. 
Simdiye kadar yapmi~ oldugu tavizler 
kat'idir ve bu tavizlere riayet edilmeli • 
dir.» 

Giornale d'ltalia'ntn makaleai 
Roma 16 (a.a.) - Giornale d'italia 

gazetesi, bugiinkii makalesinde diyor ki: 
«Cemberlayn'in ve Mussolini'nin mu· 

tavass1t olarak sarfeaikleri gayretler, da
ha nazik bir mahiyet almaktadtr. Cekos• 
lovak hiikumeti, seferberlige ve Alman· 
lara kar~I asker sevkine devam ediyor. 
Hatta top ~sleri duyulmaga ba§lamt~ttr. 
Simdi de umumi bir barb a<;mak ic;in 
vaktile Barselona'nm yapmi$ oldugu 'e· 
~bbiise, Prag devam ediyor. Prag'a kar
$1 cephe almmahdu, ve vakit de gec;iyor.» 

Sokollar emre haztr! 
Prag 16 (a.a.) - 800,00 den fazla 

azast bulunan bir te§ekki.il olan Sokollar 
federasyonu merkezi biirosu, Sokollann 

mu idi? Y oksa kendisini Sabahatin go
ziinden dii§iirmek ic;in mi kasden kanaa· 
tinin aksini soyliiyor, boylelikle c;:abuk te
sir altrnda kalan kadm1 kendisine biisbii
tiin baglamak m1 istiyordu? Fakat Sa
bahati esasen manen kendisinden ayiTma
ffii§ m1ydr? Buna daha fazla ne ihtiyact 
vard1. 

Y a Fikretin, onun hakkmda besledigi 
kanaat, hakikatea umumi telakkiye uy
gunsa? 

~imdi her~eyi unutmu§, bunu dii§iinii
yordu. Acaba kendisinin hakikaten san
atkarhk kabiliyeti kalmami§ m1, sonmli§ 
mil idi ~ Halkm p;osterdigi ragbet ve alki§, 
mf kocaman kof bir isim ic;:in mi idi ~ 
Cok agu bir ithamd: bu ... F akat ya haki
katse. Sonra 11s•l bUyiik sir... Sabahat 
kendisini Fikrete kar~I nic;in miidafaa et
mek liizumunt: hissediyordu. Mademki 
kendisini sevmiyordu, kendisini aldahyor
du, neden Fikr.-tin sozlerine itiraz edi -
yordu. Ah, nic;in kendisini miidafaa edi
yordu bu kadm? 

Fikret §imdi daha kiistah bir eda ve 
sesle devam ediyordu: 

- Ben h~kikatperestim Sabahatl 
Dogrusu onun bu kadar tesiri altmda ka
labilecegini ummuyordum. Bu giin me
sela ben, Avrupamn herhangi bir tiyatro· 

Almanya askeri 
teda biri geni~letti 
lhtiyatlar terhis edilmi
yor, Fran sa ve Bel«;ika 
hududlannda faaliyet 

artb 

Berlin I 6 (a. a.) - Royter ajan
Sl bildiriyor: 

Muhtemel seferberligi kolayla§II
racak tedbirlere Almanya tevessiil 
etmi~ bulunuyor 

Silah altmda bulunan ihtiyatlar 
terhis edilmiyecekleri gibi, bu ay as
kerlik mi.iddetleri bitmekte olan iki 
senelik kur' a efrad1 da keza te,rhis 
edilmiyeceklerdir. 45 ya~mdan a§a· 
g1 olup da askeri talim ve terbiye 
goren biitiin Almanlar derhal kay
dolunacaklardu. 

Rur mmtakasmda, hududa kadar 
ciheti askeriyenin vaz'1yed etmi~ ol
dugu her cin5ten kamyon akmt go· 
ri.ilmektedir. Bu kamyonlar, iizeri 
mu~ambalarla ortiilu yiik ta§lyorlar. 

Belc;ika hududunda da fevkalade 
tedbirler almmi,hr. Bu hudud bo -
yunca Juelich'ten Ahen'e kadar as
~·~1 kit'alar ikarn~ edilmi~tir. 

10 sene a~Ikta brrak1lan bir 
muallimin feryadx 

Tav~anllda sab1k istikHl.l mektebi mual
l!mlerinden Hilmi bzayhan imzas!Je al -
di~liDIZ mektul:>da deniliyor ki: «1338 y1 -
lmda Muall!m mektebinden mezun olunca 
meslege at1Jd1m. 1928 senes!nde hastalan
dim. ben! miistafa addettiler. 0 vakitten
beri a<;1kta cok sikmti!ar cektim. Nihayet 
ge<;enlerde harcirah istemem.ek !lartlle 
Sl!rde tayin edlld1g-1m bild!rildi. Altl nii -
fuslu bir a!Jenin Tav§anlldan Siirde kac 
para He gidebilecegi n~ag1 yukan malum
dur. Halbuki on senedenberi sat1p savmak: 
ve borcharc etmekle ge<;inmekteyim. Siirde 
tay!n edip harclrahmi vermemekle tayin 
etmemek vaziyetine d~mektedir. Maarif 
Vekaletlnin ctikkat nazarlanm gekmoenizi 
dilerlm.:. 

Diizeltme 
Bursada Gi:ikderede tehlikeli bir vazl -

yette nar agacma as11Ip kalan bir cocugu 
kurtaray1m derken sukut netlces!nde •1efat 
eden Asker! lise talebesinden f;linaslnln te
davis!ne doktorun vak'adan b!r bu<;uk lla
at sonra geldl~in! yazmi§tlk. 

Bursa Slhhat miidiir!tigiinden aldi~Im1z 
bir tezkerede Emniyet miicliirltigtiniin yal)
tigi tahkikata nazaran doktorun - vak'a 
mahallinin uzakhil dolavisile - azami ,·a
rlm saat sonra geld!g! bilidirilmekted!;. 

Karilerimizden Nami Bulaka: 
Adreslnl sordugunuz mties.sesenin istan-

• bul ~ubesl S!rkeclde eski Liman ham dor
diincii ka ttad1r. 

Tra.bz.onlu karilerimizden Neca
ti Bi.iyiihkurda: 

Yap1Ian muamele kanunidir. Bir an ev
vel tahsl!iniz! lkmal ederek hayata atllma.
niZI ta vs!ye ederlz. 

Geyvede arabact Akile 
~ikayet mektubunuz aHi.kadar Veka.lete 

gonder!lm!§tlr. 
ihtiyac; halinde emrine amade olduklann1 Kay1b ~ocuk 
hi.ikumete bildirmi~tir. Kumkap1da iskele caddesinde 8 numarah 

Hiikum•t tedbir almrf evde oturan Mehmed isminde birisi me.t-
p 16 (H ) K 

baam1za miiracaat ederek oglu 14 ya.,mda 
rag ususi - abine ogle - Mecldin eyluliin sek!zincl giinilndenberi 

den sonra toplanarak vaziyetin icab ettir- kayboldugunu bildirmi~. <;ocugun nerede 
digi tedbirleri ald1gm1 ilan etmi~tir. Bu oldugunu bilenlerin adresine bildirmesini 

b rica etm!§tir. 
ted irlerin mahiyeti tasrih edilmemi§tir. 

Deni:zlide marangoz Abdiilkerime 
Lord Riincima.n Londra'ya gitti ~ikayet mektubunuz alakadar makama 
Londra 16 (Hususi) - Lord Runci- gonderilmi§tir. 

man, refakatinde mii§avirlerden Gvatkin Belediyenin dikkatine 
oldugu halde Ba§vekil Cemberlayn'in da· islm ve adresi bizde mahfuz bir karii-
veti iizerine bu ak§am tayyare ile Londra- miZden aldigumz mektubda §oyle denill -

Y
a donmii§tiir. yor: (Ge<;en per§embe giinii Em!rg~na iG

liyen 3389 numarali otobtise Takslmden 
Lord Runciman, tayyare istasyonunda binecek oldum. Hareket saatini beklemek

kendisini kar§thyan gazetecilere §Unlan te olan arabanm iginde herkes - §oforle 
muavinl de dahl! olmak iizere - sigara 1<;1-

soylemi§tir: yorlard1. Slgara il;mek memnudur levhasl-
«- Vaziyet c;ok naziktir. Ne zaman m goseterecek oldum.·AUi.ka.darlar alayi1 te-

Prag' a donecegimi bilmiyorum.» be&iimlerle 4:0nlari biz yazdik. resmi bir
~ey de~IU:. glbi sozler soyled!ler. Yolda 

Maca.ristan, Prag't protesto etti da ~oflSrle yanmda oturan muavin miite-
madlyen k.onu§up duruyorlardi. S!gara. 1~

p ais 16 ( Husu ) - Macaristan hu- mek· ve ~oforle konu$mak memnudur lev
kOmeti. Macar hududunda <;elc: hiikume· halarl bu otobi.i.slere si.is ft;in mi asllrnl§ -
tr taraffndan ahnan askeri tedbirleri pro- ' ~~r7 Alii.kai1ar makamlarm dikkat nazarla-

. . M h"k4 . . rim 9ekmenlz! dilerlm.:. testo etmi§br. acar u umeh aynt za • 
manda <;ek tayyarelerinin Macar arazisi 
iizerinde yapt!klan uc;u§lart da §iddetle 
protesto etmi§tir. 
«Siidetler mtntakaSt ~ekoslovak

yadan ayrrlacakttr.» 
Var§ova 16 (a.a.) - Polonya a -

jans1, Siidetler mmtakasmm Almanyaya 
iltihabm istiyen Henlein'in beyanname
sinden sonra arhk bu mmtakamn mukad· 
deratmm taayyiin etmi~ oldugunu ve §U 
veya bu suretle hu mmtakanm Cekoslo· 
vakyadan aynlacagmi kaydettikten son
ra, Cekoslovakyadaki Polonyah eka.lli • 
yetlerin de kendi mukadderatlanna ken -
dilerinin sahib olmalan hakkmdaki Po -
lonya noktai nazanm ehemmiyetle teba
rUz ettirmektedir. 

Paris 16 (a.a.) -Temps gazetesi 
Cekoslovakya vaziyetinden bahsederek 
diyor ki: • 

Son hadiselerden sonra, biisbiitiin yeni 
bir vaziyet kar$Ismda bulunuldugu inkar 
edilemez. Bilhassa Hen'•~in'in beyanna
mesinden sonra, Cekoslovak meselesi, 
esasmdan degi&mi$tir. Runciman'm va -
zifesi ve iki taraf arasmda dogrudan 
dogruya miizakereler, bundan boyle 
mevzuu bahsolamaz. 

suna veya filim stiidyosuna miiracaat et
sem beni herhalde reddetmezler. Hatta 
buraya turist olarc.k bir Frans1z sahne 
adam1 gelmi§. Beni bir oyunumda gor -
mi.i§. <;ok be~el!mi§. Pariste bir arkada -
§Im var. Donii§te beni ona methetmi~. Av
rupaya gelmek hususunda bir niyetim o· 
lup olmad!gml sormu§. Halbuki Kudret 
Avrupaya gitse. ona ba~roller degil, be
~inci derecede figiiranhk rolleri bile .veril
mez. Y aln1z bir rol miistesna: Kans1 ta
rafmdan aldat!lmaga lay1k, budala ve 
hodkam bir koca ... 

Son ciimleyi c;irkin bir kahkaha takib 
etti. 

Bu sozlerin her kelimesi, Kudrete, k:!
fasma akakc;a bir e! tarafmdan siblan bir 
kur§un gibi t<!sir ediyordu. Hele son cUm
le ... Onu ~Ildtrtacak gibi oldu. Nic;in, na
si! yerinden firl11mryor. Ve bu igrenc bol
meyi bir cehenneme, bir oliim ve kan ce -
hennemine <;evirll"iyordu ~ 

Gene unsmrn sesi duyuldu: 
- Fikretl 
- Soyle sevgilim. 
- Senden bir ,ey rica edecegim. 
- Rica ne demek, ben senin her so -

· ~ 

~inliler ilerliyor 
[Bastaratt 1 tnei sahttede1 

Iemi§ bulunan Japon gemileri bugiin • 
Jerde \!in tayyareleri tarafmdan faslla • 
stz surette bombard1man edilmi§tir. 
Bunlardan altisma isabet vaki olmu§ ve 
iki nakliye gemisi derhal batmi§hr. 

Hong - Kong 16 (a.a.) - ~antung e
yaletinin garbinde bulunan «;in kuv • 
vetleri Feng~ iyen'i yeniden i§gal etmi§· 
ler ve Yan§an yakmma va~nl olmU§lar
dtr. Hopei eyaletinin ~arkmda ve ~an
si'nin §imali §arkisinde muharebeler 
her zamankinden ziyade ~ iddetini art
hrmi§br. 

Japonyada meydana (;tkartlan 
bir ka~c.. kft sebekesi 

Tokyo 16 (a.a.) - Domei ajansmdan: 
Zabtta, beynelmilel bir ka~ak<;Ihk te§

kilah meydana ~1karm1~ ve 27 ki§i tev
kif etmistir. Bunlardan 17 si Rus Ya -
hudisi , dordu Cinli. biri Am~'rikal1, ikisi 
tn.e-iliz ve ik i ~i Japondur. Cete. yen u
zerinde snekiilflwon van• ~'Or , ka r; ak al
tm p.e<;iri yor ve Amer ika ve Avrupa -
dan J aponyaya platin saatJer ithal edi
yordu. 

\!etenin reisi Bitku admdaki Polan -
yah yahudidir. 

gider dindiririm. Bunlar ir,;in lazrm olan 
kuvveti, aylan k· ~hnd•racak kadar giizel 
ela gozlerin bana vermi~tir. 

Aaman yarabb1! Fikret, hangi eserden 
ezberledigi b~lli olrmyan bu ciimleleri, se
sine yapmac1k bi.- hararet vererek neka
dar ~o<-llk bir e.:la ih soy!iivordu. i~te kol· 
Ian da Sabaha t~ dogru uzand1. Mutl aka 
ell ~rini tuttu. KPdrel, ic;inde yenidt>n bir 

S!Zl duydu. Gozleri yeniden karard1. 
Nefesi yeniden h1zlandt. Ve hala e:inde 
tuttugu tabancasmm kabzasm1 yenid~n 
biitiin kuvvetile sikti. 

Simdi o, karlSlnm haleti ruhiyesini ga

yet iyi tahlil ed1yordu. Sabahat, mu!wk
kak ki <;ok cabuk tesir altmda kalahi!i
yordu. Hatta, muhakkak ki gene bu pas· 
tanede, evlenme teklifinde bulunciui:(u 
zaman, onu derhal kabule sevkeden a
millerden biri de bu te~ir altmda kala • 
bilme ka biliyetiydi. Saba hat «eve· l >> 
derken yalmz ona degil, biraz da 
«Hamiel>> e, biraz da «Faust>> a evet 
demi&ti. Ve o, nas1l <<Faust» un tesiri al
hnda lcalmi~sa, i~te ~imdi, ayni ~ekilde 
~u Romeo'nun basit ve acemi mukallidi 

ziinii bir emir teUkki ederim. Bana: «Git 
yan!tdaglan sondjir» de; gider aondurii
riim. «Okyanus &rtmalannt dindir:t de: 

kar~Ismda da ayni haleti ruhiye icinde 
bulunuyordu. 

(Arlcast var> 



GNUNO BULMACASI 
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Soldan sa~a.: 
1 - Beynln mahfazas1 (mlireklkeb keli

me), !slm. 2 - Bir kemik. bir edatm k:

sa.ltllml~l. elln ic;L 3 - Slkl§lk vaz!yette 
bulunan (iki kelime). 4 - Sonuna bir ~r. > 

getir!rsenlz blr memleket olur. budala. 5 -
Zeki, ~anm dogdugu tarih. 6 - Par~a. ters 
c;evirln bir clns toprak olur, biiyiik ta~. 7 -
Quak. demlryolu. 8 - Muradma nail ola
mamak, al!abede b!r harfln okunuGu. J -
Hlyar. 10 - Ters cev!rin erkek ke~tl olur, 
flklr ve miitalea. nota. 11 - Alfabeden lki 
hart ya.nyana. kravatm tak!ldigl yer. 

Yukandan a.~ag1ya: 
1 - Blr clns kumaGtan yapllmi§ para 

torbas1 (!ki kellme). 2 - Yiiksekten atllya
rak, blr 19kJ.. 3 - Memleketimlzde '<lkan 
nehlrlerden. elb!selerimlzden. 4 - Yuna -
n!standakl eskl Tiirk re!slerlnden, m~.hke-
meden al!jlan mazbatalar (cemD. 5 -
Harbde zaptolunan e§ya. 6 - Ate§ten c;l
kar. vapur odas1. 7 - Merhaba. ham ka
vun. 8 - Ha.yvan yavrusu. ters c;evlrlrse
nlz sarh~un aksl olur. 9 - Valldeler (ce
m!). 10 - Zamamn kJ.Srmlarmdan, b!r kay-
rna vasitasi, s1fat edat1. 11 - A~acm ki
Bimlarmdan. 1stinad ettlrmek. 
Evvelki bulmacantn halledilmi~ ~ekli 

2 3 • 6 
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Ankara Bors. 16/9/938 
KAPANISI 

1 tn~liz lirasa 
100 Oolar 
100 Franstz frang1 
100 Liret 
1110 tsvi~;re frang1 
100 Holanda 

florini 
100 Ravhismark 
100 Bel~;ika franga 
100 Orahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

A~;ahs Kapanas 
125.79375 125.79375 

6.04 6.04 
3.3875 3.3875 
6.6175 6.6175 

28.3750 28.3750 
67.70 67.70 

50.3325 
21.2'J.75 
1.1050 
1.49125 
4.3325 

50.3325 
21.2475 

1.1050 
1.49125 
4.3325 

100 Pezeta 6.04 6.04 
lOU Zloti 23.6675 23.6675 
100 Pen~o 25.0350 25.0350 
IUO Ley 0.90125 0.90125 
I llll Dinar 2.20875 2.80875 
100 Yen 35.26125 35.26125 
100 isvec kronu 31.1425 31.1425 
100 Ruhle 23.3475 23.3475 

ESHAM vE' TAHVILAT 
TUrk borcu I va. 19.175 19.225 
Tiirk borcu I pe. 19.125 19.20 
Erglini 96.25 96.25 

~~~~========J 
A~tk arthrma 

Eyluliin 18 inci pazar giinii saat 10 da 
Kad1koyde Fenerbah~ede sab1k (Bo . 
ter) e biti§ik 101 numarah hanede mev
cud e§yalar acr1k arttlrma ile satllacag1 
ilan olunur. 

Bufe, dresuvar, kare masa ve 6 aded 
sandalyeden miirekkeb italyan fabrika
Sl mamulah gayet giizel me§e agac1 oy
mah yemek ada tak1m1, aynah dolab, 
lavabo, tuvalet ve 2 gece masasmdan 
ibaret Amerikan yatak oda tak1m1, ba
lansuvar, buzluk, elektrik avizeleri, de. 
mir karyolalar, yaz1haneler, kolonlar, 
sandalyeler, has1r bah ere taktmlari, !n. 
giliz kadm yaz1hanesi, dresuvar, masa
lar, banyo tak1mlan, kiitiibhane, doner 
kiitiibhane, mutfak tak1mlart ve sair 
liizumlu e§yalar. 

N af1a V ekiletinden 
Eksiltmiye konulan i§ : 

• • 
1 - Tokadda yap!lacak Gomenek Regiilatorii ile mevcud eski koprunun 

y1kllarak yenisinin in~as1, ke§if bedeli 245,868 lira 68 kuruf$tur. 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihi~e rashyan Qazartesi giinii saat 12 de 

Nafta Vekaleti Sular Umum Miidurlugu Su Eksiltme Komisyonu Oda
smd.a kapah zarf usulile yap1lacaktir. 

3 - tstekliler eksiltme ~artn;~mesi. Mukavele projesi, bay]J1dtrhk is
leri gene! ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri 12 lira 30 kuru§ muka
bilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmive girebilmek ic;in isteklilerin 13,543 lira 45 kuru$1Uk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapllacag1 giinden en az sekiz 
giiu evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte hir istic!.a ile Veka
lete muracaat ederek bu i$e mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu 
vesikay1 ibraz etmeleri $arttlr. Bu miiddet ic;inde vesikQ talebinde bulunmi
yanlar eksiltmiye i$tirak edemezler. 

5 - 1steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazl11 saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Miid.iirliigline makbuz mukabilinde ver
meleri laz1mdir. Postada alan Recikmeler kabul edilmez. • 3315;! ,. ( 5873 ) 

Ankara Devlet Konservatuar1na s1navla paras1z 
ve yabb talebe ahn1yor 

I - Ihtisas boliimleri. 
Teganni. piyano, bestekarhk, keman, viyola, viyolonsel, fiilut. obue, 

fagot trombon ve diger orkestra a.J.etleri. 
II - Sec;im smavma girme ~artlan: 

A - En az ilkokulu bitirmi~ olmak. 
B - Ter-~nni ~ubeleri ic;in 16 ya~mdan a~ag1 olmamak. . 

III - Sec;im smavlan istanbulda 4-8 birincite~rin 938 .?e Galatasaray 
Lisesinde veya Ankarada 11-15 birincite§rin 938 de Miizik Ogretmen Oku
lunda yap1lacaktlr. 

IV - tsteklilerin dilek~e ile istanbulda veya Ankarada ad1 gec;en 
okullara en ge~ smavm ba§hyacag1 gi.ine kadar miiracaat etmeleri lazim
dir. 

Dilekc;eye baglanacak vesikalar: 
A - Nufus tezkeresi veya tasdikli ornegi. 
B - Okul diploma veya tasdikli ornegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hiisnuhal vesikast. 

~--------------------------~ Sumer Bank istanbul Subesinden : 
~ubemizin Gi~e saatleri 

ikinci bir ilannDJza kadar a~ag1da tesbit edilmi,tir. 
Adl gUnlerde : Cumartesl gUnlerlnde: 

Saat 9,30- 12 ve 13,30 • 16 Saat 9,30 - 12 

, LI•INIAIR A LIAIRI• IR 
s o1oiUINIA T AINIR D A 

I taklml Ziraat I 
Liiks asri bir yatak oda 

kuyu burgusu satin ahnacak 
Merkez Sabnalma 

takun 
Vekaleti 

1 

1 

9 !JAIDIE S • GI•ID liK 
(\ Alvi•IL tIM AINI•' ~101 
l _N]AIDIIIMI•IRIEIS UMI. 

ve bir yaz1 makinesi Taksim Sira
selvi, Hulusibey aparhman No. 5 
sabah saat 12 ye kadar, ak§am 
7 den sonra. 

istanbul Giimriikleri 
Sarayburnu bek~i mahallinde mevcud bilamarka ve numaralt kanuni 

safi sikleti 2650 kilo ag1rltgmda 765 lira degerinde iki aded sandal 20/9/938 
giinii saat 13 te Sirkecide Re§adiye caddesind.eki gumriik sati$ salonunda 
ac;1k arttlrma ile dahile ve harice satllacaktlr. 1steklilerden % 7,5 pey akc;e
si makbuzile Maliye unvan tezkeresi isU:nir. Pey akr;elerinin saat 12 ye 
kadar vezneye yatmlmas1 mecburidir. Tl. 23219 (6540) 

I istanbul Vaktflar DirektOrliigii itanlarJ1 

istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigiinden: 
Cadde veya 

Semti ve mahallesi sokag1 NO.Sl Cinsi 
Muhammen ayhg1 

L. K. 
Bahcrekap1c!.a Dordiincu Valof hanm 
nsma katmda 

Tahtakalede Demirta§ Kantarcllar 
31 

1-1 
Oda 
Demirta~ camii 
ve odalar 

15 00 

12 00 
Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi may1s sonuna kadaz:. 

Sene]\gi 
Yenibahc;e Arpaemini Hastaneonii Mekan ve bostan 150 00 

Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi a~stos sonuna kadar. 
Eyiib Alipa§a Bostan M 24-19 Bostan ve dutluk 100 

Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 941 senesi agustos sonuna kadar. 
Yukanda yazth mahaller kiraya verilmek iizere a~1k arthrmwa <;lka

rillnJ.§hr. istekliler 27 eylul 1938 sah giinu saat on be~ kadar Cemberlita§
ta istanbul Vaktijar Ba~miidurliigunde Vak1f Akarlar Kalemine gelmele • 
leri. (6539) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttlrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

M. Fiat M. garanti 
Az1 Qogu Kuru§ 

Kesilmemi$ odun 2000 - 2500 <;eki 380 780 lira 
Mangal komuru 15000 -20000 kilo 4,5 

Bak1rkoy Akliye ve Asabiye }astanesine laz1m olan kesilmemi~ odun 
ve mangal ki:imiirii kapah zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 28/9/938 c;ar~amba gunu saat 15 te Cagaloglunda Slhhat 
ve I~timai Muavenet Mudiirliigu binesmda kurulu Komisyonda yap!lacak
ttr. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukanda yaz1hdtr. 
1stekliler §artnameyi hergun Komisyondan alabilirler. 
3 - !stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayi11 ka

nunda yaz1h bel_geler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubile birlikte teklifi havi zarflarm1 ihale saatinden bir saat evvel 
m!lkbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. (6351) 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikas1 T. Anonim· ~irketinden : 

Fabrikam1zda mevcud bo~ akumlilator cam kutulan, mustamel akii
miilator plaklan ve ip parcralan 21 eylUl 1938 tari}::linde muzayede ile sa
tilacakttr. 

$artname hergiin fabrika ticaret servisinde gori.ilebilir. Muzayedeye 
i§tirak ic;in Ticaret Odas1 tesc;il vesika<;mm ibraz1 §arthr. 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden: 
idare ihtiyac1 i<;in 50 ad.ed 6 $ar metrelik cram direk pazarhk suretile 

satm almacakhr. 
Pazarl!g1 6/10/938 per~embe giinii saat 14 te Miidiirliik merkez bina -

smda toplanacak Ahm Sahm Komisyonunda yapllacakhr. 
Muhammen bedeli 400 lira ve ilk teminah 30 lirad1r. ~artnameleri her

gun Le\·azim Dairemizde goriilebilir. isteklilerin mezkur giin ve saatte ilk 
teminatlarile muracaatleri. (6572) 

T. C. Ziraat Bankas1 istanbul Subesinden : 
' 

Lise derecesinde tahsil gormu~ iyi frans1zca bilen 5 memur almacaktlr. 
Taliblerin §eraiti (\grenmek iizere BankamlZa miiracaatleri. ( 6426 ) 

Komisyonundan: 
1 - Ziraat Vekaleti Akkol Direktorlugu i~in satm almacak be§ talum 

kuyu burgusu ve teferruatl kapah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 
2 - Eksiltme 7 birincite§rin 1938 cuma giinii saat onbirde Vekalet 

binasmda yapllacaktlr. 
3 - Muhammen k1ymeti yedi bin lira ve muvakkat teminatl be§ yiiz 

yirmi be§ lirad1r. 
4 - $artnamesini gormek istiyenle.rin hergiin Akkol Direktorliigune 

muracaatleri ve isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ve 
2490 numarah kanunun hiikiimleri mucibince ve $artnames\nde yaz1h ve
sikalarile beraber ihale glinu ihale saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektublarm1 Komisyona vermeleri Ul.z1md1r. 

5 - Teklif, mektub ~eklinde posta ile gonderildigi takdirde postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. c7314> (6502) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Gayrimiibadillik slfah, mUlga Muhtelit Miibadele Komisyonunca tas

dik edilmi§ olan hak sahiblerinden Yunantstanda b1raktiklan gayrimen -
kul mallara ktymet takdiri ic;in evvelce (Gayrimiibad.iller Takdiri Ktymet 
Komisyonuna) veya 11/10/934 tarihli kararname dairesinde 11/10/934 ta
rihine kadar mUlga Gayrimiibadiller Komisyonuna miiracaat etmi~ ve 

A) Gayrimubadillik vesikasm1 ve tasarruf evralpm ibraz ve tevdi et
memi$ olmalan, 

B) Bu vesikalarm Komisyonca noksan veya mnallel goriilerek kendi -
lerinden istenilen malumat1 vermemi§ bulunmalan, 

Hasebile mallarma k1ymet takdir edilmemi§ olanlarla takdir edilmi§ 
olan k1ymetlere kar§l Temyiz Komisyonuna veya :;lurayi Devlete itiraz 
edip de henuz bu itirazlar1 neticelenmi~ bulunm1yanlarm istanbulda Ga
latada Bahtiyar hamnda ifay1 vazife eden (Gayrimubacl.il l§leri Tasfiye 
Biirosu) nda mute~ekkil Gayrimiibadiller Takdiri K1ymet Komisyonuna 
15 te§rinievvel 1938 tarihine kadar muracaatle kendilerinden istenecek 
vesika malumat ve izahah vermeleri ve miiracaatleri mukabilinde vesika 
almal;n ilan olmmr. (6422) 

Kt~hk en saglam Lastik ve ayakkablanntzt 
Me~hur HABiG BORSALiNO ve FRANGEL markah FOTRtiNtiZti 
her yerden ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak 

Listik~i Hiiseyin Giizel magazas1nda 
kar§Ismda Tiirbe sokak No. 7 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanhg1ndan: 
Fabrikamtz i~n 75 lira iicretli bir tesviyeci ustas1 almacakhr. Motor 

ve elektrikten anhyanlar tercih edilecektir. Taliblerin Heybeliadadaki 
Okul Komutanhgma muracaatleri. (6487) 

•• 
Universite Rektorliigiinden: 
Dil Enstitiisii i~in t.Jniversite civarmda oordii buyiik olmak uzere yedi 

odal. bir apartunan veya ev aranmaktad1r. Sahiblerinin Edebiyat Fakiilte
si Dekanhgma miiracaat etmeleri. (6523) 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigi.inden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Birinci defa 9/9/938 cuma giinii eksilt

meye konuldugu halde talib <;1km1yan 40268.83 lirahk bedelli Diyarbaklr
da yapllacak lise paviyon binas1d1r. 

2 - Bu i§e ai~ evrak $Unlard.tr: 
A - Eksiltme $artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Ek hususi ve fenni ~artnameler. 
D - Baymd1rhk ve yap1 i§leri gene! ve fenni §artnameleri. 
E - Bu evraklar Naf1a Dairesinde goriilebilir. 

3 - Bu i$in ihalesi 3/10/938 pazartesi giinii saat 10J30 da kapalt zarf 
usulile Diyanbak1r Naf1a Dairesinde yap!lacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in c3220.16• lirahk muvakkat teminat 
vermek ve a$ag1daki vesikalan ibraz etmek laz1mdir. 

A - Naf1a Miidiirlugiinden almml§ on bin lirahktan yukan muteah
hidlik vesikas1. 

B - 938 mali y1hna aid Ticaret Odas1 vesikasi. 
5 - Taliblerin teklif mektublanm per~embe giinu ihale saatinden bir 

saat evvel Komisyon Reisligine makbuz mukabili vermeleri, posta gecik
mesi kabul edilmez. 

6 - 4 uncu maddenin A f1krasmdaki muteahhidlik vesikas1 eksiltme
ye ctikanlmi~ alan hangi i~ ic;in istenildigi ac;1kc;a yaz!lmak suretile eksilt
menin yap1lacag1 giind.en en az sekiz gun evvel bir istida ile Naf1a Mudiir
liigiinden istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika talebinde bulunmwan
larm eksiltmeye giremiyecekleri, (6551) 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tayin edilecek muhtelif iht1sas §Ubelerinde yeti§tiril
mek uzere imtihanla 15 lise mezunu sec;ilerek 

Ecnebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 
N amzedlerin a:;;ag1da yazll1 :;;artlan haiz olmalan laztmd1r. 
1 - Turk olmak, 
2 - Tamiiss1hha olmak, 
3 - 18 ya§mdan a§agi, 25 ya§mdan yukan olmamak, 
4 - Liselerin fen lusmmdan mezun olmu§ bulumnak. 
5 - 1934 - 1938 seneleri arasmda liselerin fen kismmdan mezun 

olmu$ bulunmak, riyaziye, ~izik, kimya derslerile yabanc1 
dilden iyi derecede not alm1:;; olmak, 

6 - Tahsile gitmeye ve avdette banka hiziiJ.etinde c;all§maga ma
ni resmi veya hususi bir taahhiidii olmamak, 

Taliblerin nihayet 25 eylw 1938 tarihine kad.ar a§agtdaki vesaiki 
(M.E.) riimuzile Ankarada Sumer Bank Umumi ve istanbulda Siimer 
Bank istanbul :;;ubesine gondermeleri laz1mdtr •. 

1 - Hal tercumesi. 
2 - Mekteb ~ehadetnamesi ve imtihan notlan cetveli. 
3 - Resmi bir hastaneden almmt§ ve yukanda yazi11 Slhhat 

biinye $artlanm muhtevi bulunmu~ bir sthhat raporu. 
4 - Tasdikli husniihal varakas1. 
5 - 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yaztlml§ ii'.;er niisha olarak gonqerilecek

tir. Imtihan tarihi aynca ilan edilecektir. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Haydarpa§a Niimune hastanesine laz1m alan 500 kilo net idrofil pamulC 
acrlk eksiltmeye konulmu~tur. 

1 ---: Eksiltme 28/9/938 c;ar§amba gunii saat 14,30 da Cagaloglunda Sill
hat ve Ic;timai Muavenet Mudurliigii binasmda kurulu Komisyonda yapl-
lacaktlr. · 

2 - Muhammen fiab: Beher kilosu 150 kuru§tur, 
3 - ¥uvakkat garanti: 56 lira 25 kuru§tur. 
4 - Istekliler ~artnameyi hergiin Komisyondan gorebilirler. 
5 - 1stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka. 

nunda yazi11 belgeler ve bu i~e yet~~r muvakka~t garanti makbuz veya ban
ka mektubile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. (6352)' 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Ttitiin eksperi ve harmanclSl yeti§tirmek iizere a§ag1da yaztlt ~artlar 

dahilinde c10· eksper namzedi almacaktlr: 
1 - Tiirk olmak, 
2 - Ya$1 otuzdan yukan olmamak, 
3 - As:kerligini yapm1~ bulunmak, 
4 - Asgari lise veya lise muadili bir mekteb mezunu olmak, cZiraat 

mektebi mezunlan ve lisan bilenler tercih olunur,,. 
5 - Eksperlik yapmaga mani herhangi bir hastahgt olmadlg1 idare 

heyeti slhhiyesince sabit olmak, 
6 - Medeni haklarma sahib ve iyi ahlakh olmak, mahkumiyeti bulun

mamak, 
Bu !;!artlan haiz olanlar arasmda bir yoklama yap1lacak ve namzedler 

bu yoklama neticesinde se~ilecektir. Muracaatler 15 ikincite~rin 1938 e ka
dar kabul edilecektir, 

Daha fazla malumat almak istiyenler Umum Miidiirliik Tiitiin !:;;leri-
ne miiracaat ed.ebilirler. (6522) 

Devlet Demiryollan ittetme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bed.eli 5400 lira alan 300 ton c;imento kapah zarf usulile 
30/9/938 cuma giinii saat is te Sirkecide 9 uncu i:;;letme binasmda satm 
ahnacakbr. 

lsteklilerin teklif teminat ve nizami vesikalartm ihtiva edecek olan 
kapah zarflanm saat 14 e kadar Komisyona vermeleri Iazundir. 

Teminat 405 lira olup §artnameler paras1z olarak Komisyondan ve • 
rimektedir. ~ ( 6439 )~ 

Muhammen be&llerile miktar ve vas1flar1 a§ag1da yazth i1d grup 
n~~lzeme her grup ayn ayn ihale edilmek iizere 22/9/1938 p.::r~embe g{i
nu saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binas1 i~;indeki Komisyon tarafmdan 
ac;1k eksiltme ile satin almacakttr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve hizalarmda 
yaz!l1 muvakkat teminatlarile birlikte eksUtme giinii saatine kadar Ko • 
misyona mliracaatleri laz1mdlr. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ada gar binas1 i~;indeki Komisyon ta· 
rafmdan paras1z olarak dagiblmaktadtr. 
1 - 250 acl.ed ( 18 M3 ) 5,00 X 0,12 X 0,12 eb'admda me~e dilme, muham

men bedeli 1170 lira, muvakkat teminab 87 lira 75 kuru~tur. 
2 - 2~0 aded 50 kiloluk dokme demirden dirhem, muhammen bedeli 3000 

hra, muvakkat teminatl 225 lirad1r. ( 6036 )' 
~ 

Ankar~ istasyonunda birinci, ikinci peron ile umumi hal'a, etrafJ gazi
no, bah~es1 Ve idarei umumiye bahc;esi i)nundeki piyade kaldmmJarlD.ll}. 
asfaltlanmas1 i§i kapah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu i~in ke§if bedeli 13000 lirad1r. . 
2 - istekliler ~artname ve sair evrak~ D. D. Yollarmm Ankara ve Sir

keci veznelerinden 65 kuru~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 30/10/938 tarihinde pazartesi giinii saat 11 de Ankara

da D. D. YQllan Yol Dairesinde merkez birinci komisyonund.a yap!lacak-
tir. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a§ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni gUn saat 10 a kadar Homisyon re
isligine tevdi etmi$ olmalan laz1md1r . 

A - 2490 say1lt kanunun ahkamma uygun 975 lirahk muvakkat te-
minat. 

B - Bu k,am,mun tayin ettigi vesikalar. 
C - Nafta ,Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. 
Ehliyet vesikas1 muamelesi ic;in isteklilerin hemep tahriren Nafta Ve-

kaletine muracaat etmeleri. (6443) 

in,aat $irketlerinin 
Nazar• dikkatine 

cAGGLOMERE» kahb ta§lar imaline mahsus cALLUR .. markah 
Franstz tazyik makinesi ~ok ucuz fiatla acele satll1kbr. Bu makine ile 
istenilen §ekilde <;imentodan viicude getirilen ta§larla yaptlacak duvar
larm metre mikab1 ALTI liraya mal olur. Saglamd1r, ses ge~mez. tsti
yenlerin Taksim istiklal cadd,esi No. 16 Mutafyana gelmeleri. 

eksiltme ile 
Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Muvakkat teminat 
miktan L. K. 

89 10 

Azami tahmin1 
k1ymet L. K. 

1188 00 

Azami kilosu Azamt 

5400 
aded 

90 

Cinsi 

Yerli dana ve 
yerli Kmm 

danas1 
Yukanda evsaf ve izahat1 sairesi yaz1h yerli dana ve yerli Kmm da

nasmm ihale gunu 10 gun uzahlarak 28 eylul 1938 crar§amba giinu saat 
14 te 1halesi takarriir ettii:Hnden isteklilerin sozii gec;en giin ve saatte 2490 
say1h kanunda yaz1h §artlar dairesinde Cagaloglunn1l Yuksek Mektebler 
Muhasebeciligine miiracaatleri. (6541) 



;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;;;;;;;;;;~.-........ _._..__._._._.ii_.iiijlfr-~Afia;n;t~a;r~lt~rn;u;,~a;,rn;ib:a~la;r~,-,~t~o~r~la~r~N~F::Jf~~ v k~ I t• d 
M E K T E P L E R (Orland) karyolalar, yunlu pa- a I a e a e ID en: 

rnuklu ve pike yatak ortiileri, 
Eksiltmiye konulan i~: 

kretonlar; kadileler, tiiller ve 1 - Tokadda Kazovas1 sag sahilinin sulanmas1 ic;in ac;1lacak 20 • 55 ~ 930 
perdelerin zengin ~e,idleri «Ho- Km. lik sulama kanahnm hafriyat ve smai imalat1 ke§if bedeli 

E~~ HA VRiaYEhorLdiSeESi :::~~ 
rokse& ve Mitter» lngiliz labri- 577,059 lira 88 kuru~tur. 
kalarlmn her ende yatak ~ar,af- 2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesi glinU saat 11 de Naf1a 

Vekaleti Sular Umum Miidi.irliigii Su eksiltme Komisyonu odasmda 
lar1, Beyoglu BAKER rnagaza- kapall zarf usulile yap1lacaktrr. 
lannda her yerden iyi fctrtlar 3 - 1stekliler eksiltme eartnamesi, mukavele projesi, Baymd1rl1k i~leri 
ve miisaid fiatlarla bulacakstmz. gene! ~artnamesi, fenni eartname ve projeleri ( 28) lira ( 90) kuru§ 

A "lk t 1· flarile fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisam ilk smtflardan itibaren ba~lar. Arzu 
na, 1 , or a, 1se s1n1 . d . . h ·· t 10 d 17 k d ·· t k b 1 eden tale be okulun husust otobi.islerile naklolunur. Ka Vl l~m ergun saa an ye a ar muracaa a u Zayi - 11/8/1938 tarihinde italya 

Livorno'ya ihrac ettigim mallara aid is
tanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan 
aldtgtm, 

olunur. lstiyenlere tarifnaroe gonderilir. Telefon : 20530. 

9303 numarah 11/8/1938 tarihli 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden : 
9304 numarah 11/8/1938 tarihli men

§e §ehadetnamelerinin A ve B ni.ishalar1 
mahallinde zayi olmu§tur. Suretlerini 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan 
alacag1mdan as11larmm hiikmi.i yoktur. 

1 _ tlk; Orta ve Lise kiSlmlanna yatlh veya yat1s1z k1z ve erkek talebe kaydma ba~lanmt§tll'. isak A. Beruhiel 
2 - tstiyenlere mektebin kay1d ~art1arm1 bildiren ta r\fname parasiZ gonderilir. 

DOCENT • DOKTOR ;;] 
Mehmet Ali Oya Adres : Sehzadeba~J Polis karakolu arkast. Telefon : 22534 

------------~.- Telefon: 42517 
•••••••••••••••••• ulak, Bolaz, Burun mDtehass1s1 

Fatih tramvay durag1 No. 75 

Ni~anta§tnda Tramvay ve ~ekayik caddelerinde l"iirk Ticaret Kaptan ve 
Makinistler 

Cemiyeti Umuml 
Katibliginden: 

I vat.h 1 $i!;li Terakki Lisesi aunduz•u 
._ __ _. ANA • iLK • ORT • LiSE KISIMLARI 

K k k ,. · .1 · · a ve geniQ bah~eli iki binada a.yn Y ATI te§kiiG.tl vard1r. Frans1zca, ingi• 
11: ve er e 06 remc1 er 1~m yanyan -. . . . . . . 

1. AI k 1 d L. d n bac:alayarak: butun Ogreme1ler J~tuak edebihrler. Okul her gfin saat 10-

Cemiyetimizin senelik kongresi 26/9/ 
938 pazartesi gi.inii saat 14 te cemiyet 
merkezinde toplanacagmdan bilumum 
aza arkada§larm gelmeleri rica olunur. 

Izce, manca ur arma o~uz ya~lD a "' . 1 · b k 1 
• 1 • t · ... aro:~amba ve cuma gfin en a 1 Jr. 16 arasmda a~1kttr. Kavt~ l§ erme paza.r .es1, -. -. 

Ktz, Erkek _ Gecel, GUnsel 

Yuca Ulkii Liseleri 
Kay1d muamelesine ba~lanm1~tar. istiyenlere izahname gonderi!ir. 

( <;ar$1kap1• Tiyatro Caddesi - Telefon 20019 ) 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: 
3/10/1938 pazartesi giinii saat 15 te !stanbulda Naf1a Mi.idi.irli.igiinde 

Eksiltme Komisyonu odasmda (3168,34) lira ke§if bedelli istanbul Tevkif 
Evi etiiv odasile sair tamirat i~i aQik eksiltmeye kinulmu§tur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i§leri genel, hususi ve fenn1 §artna .. 
meleri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri diger evrak c1airesinde go
ri.ilecektir. 

K E t • t • • • • ~uvakkat teminat (238) liradtr. 

d k .. IZ ns I usu Isteklilerin en az (2000) lirahk bu i§e 'Denzer i§ yaptiklarma dair ida-a 1 . oy re:lerinden almi~ olduklan vesikalara istinaQen eksiltme tarihinden 8 gun 
evvel istanbul Vilayetine miiracaatle alacaklan ehliyet ve 938 yllma aid 

D)•rektOr} iigv \in den : ITicaret Odas1 vesikaiarile geimeieri. (6= 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
Enstitu ve Ak~am k1s1mlanna talebe kaydma ba~lanmt~tlr. Kay1d 

giinleri: Pazartesi, Per~embe. Cuma saat 9 dan 16 ya kadardrr. ( 5731 r 

Eski~ehir Vila yeti 

Daimi Enciimeninden : 
1 - tdarei Hususiyeye bagh devairin ihtiyac1 alan 300 ton Somikok 

komiirii 6/9/938 tarihinden itibaren 26/9/938 tarihine musadi£ pazartesi 
giinii saat 15 e kadar kap'ah 2:ar£ usulile· eksiltmiye konmu~tur. 

2 - ihale bu tarihte makamt vilayette toplanacak Daimt Enciimen 
tarafmdan yaptlacaktxr. Teklif mektublarmm ihale saatinden IAakal bir 
saat evvel verilmesi lazimd1r. 

3 _ Teminatl muvakate 630 liradtr. Sartnameyi gormek istiyenlerin 
Daimt Enci.imen kalemine miiracaat etmeleri laz1mdir. ( 6123) 

Miidiirliigiinden : istanbul Emniyet 
MUdiriyet i<;in az1 56250, ~ogu 62500 kilo me§e o~~r:~ ahnmas1 a~1k ek

siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 19/9/938 pazartesi gunu. saat 2 d~ yap1 • 
lacakt1r. Odunun tamammm muhammen k1ymeti 937 hra 50 kuru§tur. 

Muvakkat teminat 70 lira 31 kuru~tur. 
1steklilerin ~artnameyl gormek Uzere M~dAiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i~tirak ic;in ayni giir: ve saatte V1layet Defterdarh~1 Muhase -
bedlik dairesinde kurulu KomiSyona mUracaatleri. ( 6038 ) 

American Export Line kumpanyas1n1n •Exchange~~ vapuru 
ile son partl 

1938 NASH 
ve umumt a.centahg• salonunda te§hlr etmi§tir. 

Ambassadeur E I G H T 
Otomoh•l Lerini getirmi§ 

Umumi 

NASH 
NASH 
NASH 

Ambassadeur S I X 
DE LUXE 400 

acentas1 : Galata Ok~umusa cad. No. 79/81 Tel. 42328 

Beh~et H1fz1 Cirnekal 
ve 

C. Dassira G. Dassiras 

Urfa Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
1 _ Mrmleket hastanesi ir;in « 557 ,. lira « 15 ,. kuru~ tahmip bedelli 

.. 74 ,. kalem alatl cerrahiye satm almmak i.izere 6/91938 tarihinden itiba
ren on bel? giin mliddetle ar;1k eksiltmiye konuhnu~tur. 

2 _ Bu i~e aid muvakkat teminat c 41 ,. lira « 85 » ku~~~~ur. 
3 _ !hale : 21 eyhil .~38 t.arihine musadif ~ar~am~a ~un_u .saat ~nda 

Urfa Vilayeti Daimi Encumenmde yap1lacakbr. istekhlenn 1htlyac hste
sini gorm~k Uzere Urfa Vilayeti Daimi Enci.imenine ve !sta~?~l Sthhat ye 
i~timai Muavenet Mlidi.irlii~iine, eksiltmiye girmek ir;in d.~ soz~ ger;en gun 
ve saatte teminatlarile birllkte Urfa Vilayeti Daimi Encumemne ba§ vur
malan Han olunur. < 6334 ) 
I 

istanbul Belediyesi 

Ke§if bedeli 13864 lira alan Zincirlikuyu mezarhgmm i~ yollarmm bir 
k1smile mezarhga girecek §OSeden aynlan yolun katranh §Ose yap1l~a~~ 
kapah zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Eks~ltme 26/9/1938 pazartes1 gunu 
saat 15 te Daimi Enci.imende yap1lacakbr. Istekliler 2490 numarah kanun
da yaz1ll vesikadan ba~ka bu i~ i<;in Fen i§leri Mi.idiirli.igi.inc1en alacaklart 
fen ehliyet vesikasile 1039 lira 80 kuru~ ilk teminat makbuz veya mek ": 
tubile beraber teklif mektublanm havi kapah zarflarm yukanda yazxh 
gi.inde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. cB,:t (6260) 

I - Sartname ve projesi mucibince Gazi Anteb barut deposunda yaptl· 
nlacak bekc;i evi in§aatl ve depo arazisinin tel orgi.i ile c;evrilmesi i§i 25/ 
Vlli/1938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pazarhk usulile ek· 
siltmeye konmu~tur. 

II - Ke§if bed.eli bekgi evinin 1864,96 lira, tel orgU i§inin 248,26 lira 
ki cem'an" "2113,22 lira ve muvakkat teminah 158,49 lirad1r. 

III - Eksiltme 24/IX/1938 tarihine rasthyan cumartesi giinU saat 11 
de Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesi Ahm Komisyonunda yap1la. 
caktlr. 

IV - ~artnan1e ve projeler 11 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazim ve Mubayaat ~ubesile Gazi Anteb 'l3a§miidiirliigiinden almabilir. 

V - !steklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gqven• 
me paralarile birJikte yukanda adx ge~en Komisyona, !stanbula gelemiye~ 
cek taliblerin de Gazi Anteb Ba~mi.idiirliigiinde miite§ekkil Komisyona mii
racaatleri ilan olunur. (6246) 

~ 

I - !daremizin Pa§abah<;e fabrikas1 ic;in 2000 kilo toz §eker a~1k ek
siltms usulile satm almacaktlr. 

II - Muhammen bedeli beheU" kilosu 25,5 kuru~ hesabile 510 lira ve 
muvakkat teminatt 38.25 lirad1r. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 10 da 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda ya. 
p1lacakt1r. 

IV - lsteklilerin eksiltme f~in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gii· 
venme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il~n 
olunur. ( 6067 ) 

~ 

I- 1daremizin Yav§an tuzlasmda §artname ve projesi mucibinc~ yap
tmlacak revir - doktor evile ilkmekteb binas1 in§aatl her iki i§ birden 
kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Ke§if bedeli revirin 7238.25 lira ve ilkmekteb binasmm 10475.52 
lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 kuru§ ve muvakkat teminatl 1328.54 
lirad1r. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi gi.inii saat 11 de 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat :;lubesindeki Ahm Komisyonunda yapl
lacakhr. 

IV - Sartname ve projeler 89 kuru§ bedel mukabilind.e lnhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat :;;ubesile Konya ve Ankara Ba§miidi.irli.iklerinden 
almabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale giiniinden 3 giin evveline kadar Inhisarlar !n§aat Subesine ibraz 
ederek aynca miinakasaya i§tirak vesika.s1 almalan laz1md1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 
yaz1h in§aat §Ubemizden almacak eksiltmeye i§tirak vesikasile muvakkat 
glivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapah zarflarm eksiltme giini.i en geg saat 10 a kadar yukanda ad1 
ge~en Komisyon Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laZimd1r. 

(6493) 

. I - Ayr1 ayr1 kapah zarf usulile eksiltmeye konulup 20/VI/938 tari
hinde ihale edilmiyen izrnird.e yaptmlacak Tiitiin Bak1m ve i~letme Evi 
in§aatile temel kazlklar1 i~i bir kiil halinde yeniden ihzar edilen §artname 
ve projesi mucibince kapah zarf usulile e~siltmeye konulmu§tur. 

II - Heyeti umumiyesinin kesif bedeli 764426. lira 33 kuru§ ve mu • 
vakkat teminah 34827 lira 5 kuru§tur. 

III - Eksiltme I/XI/938 tarihine rasthyan salt giinii saat 11 de Kaba
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat S.ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - :;lartn~me ve pro.~er 38.22 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat :;lubesile Ankara ve lzmir Ba!?mi.idi.irlii)derinden 
ahnabilir. 

dairesinde yap1lacak 
Brechtel. Abalorenz, 
veya bunlara mi.ima~ 

V - Fennt sartnamesinde izah edilen esaslar 
temel kaz1klan i~i Franki, Rodig, Stern, Simples, 
Mihailis, Most ve sair firmalarm usul ve sistemlerine 
sil sistemlere gore yap1lacakt1r. 

VI - lsteklilerin diplomah miihend,is veya mimar olmalan, olma -
d1klan takdirde ayni evsaf1 haiz bir miitehassiSl in!?aatm sonuna kadar 
daimi olarak i~ ba§mda bulunduracaklanm Notet'likten musaddak bir ta
ahhud kagtdile temin etmeleri ve bundan o~~ka asgari 500.000 lirahk 
bu gibi in~aat yapml$ olduk1anm gosterir vesikay1 ihale giini.inden 8 gun 
evveline kadar inhisarlar Umum Miidi.irliigU ln§aat :;lubesine ibraz ede~ 
rek aynca mi.inakasaya ii;ltirak ve ehliyet vesikas1 almalan laz1md1r. 

VII - Miihlirli.i teklif mektubunu kanuni vesaikle 6 nc1 mad.dede ya~ 
Zlh eksiltmeye if;ltirak vesikas1 ve % 7,5 gi.ivenme paras1 makbuz veya 
~anka teminat mektubunu ihtiva edece~ olan kapah zarflarm eksiltme 
gi.inii en gee; saat 10 a kadar yukartda ad1 ge~en AJ1m Ko:ro..iliyonu Ba~ • 
kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laZimd1r. (6492) 

Zayi - 1325 senesi Askeri Txbbiye 
mektebinden ald1g1m 1198 numarah ta
bib diplomam zayi olmu~tur. 

!kinci ni.ishasmt alacag1mdan eskisi -
nin hlikmii yoktur. 

Emekli yarbay doktor Mehmed 
Ali Kurtboy 

Sahib ve Ba§muharr!rl: Yuna• Nadi 

Umum! ne~rf11att fdare eden Yan ifle11 

Mildilril: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhurlyet matbaast 

mukabilinde Sular Umum Miidiirliigunden alabilirler. 
4 - Eksiltmiye Rirebilmek ic;in isteklilerin ( 26,832 ) lira ( 40 ) kuru!?luk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacag1 giinden en az 
sekiz gUn evvel ellerinde bulunan bi.iti.in vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete mi.iracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere ve
Slka almalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri ~arttlr. Bu miiddet i~in
c1e vesika talebinde bulunmwanlar eksiltmiye i~tirak edemezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar Sular Umum Mi.idi.irliigune makbuz mukabilinde 
vermelerl laz1md1r. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 3351 • ( 5872 ) 

Ampul ve Diig Ahnacak 
Cumhuriyet Halk Partisi Konya ilyonkurulu tarafmdan 10, 15, 25, 40 

mumluk ve 220 voltluk Osram veya Filips marka ampullardan 1000 aded 
ve 1000 aded de kapah donanma diigii satm almacaktrr. Vermege talib olan· 
larm Konya veya istanbul teslimi oldugunu tasrih ederek Konya C. H. 
Partisinde miitesekkil Komisyona on giin i~;inde bir mektubla bildirmeleri 
na.n olunur. ( 6447) 

Zonguldak Komiir Havzast 
Komisyonu 

Sagltk 

Ba,kanbgindan : 
1 - Zonguldak komiir havzas1 saghk te!?kilati igin beheri 1190 llradan 

4760 lira muhammen b~delli 4 ad.ed seyyar etiiv makinesi a~lk eksiltme su. 
retile mlinnkasaya konmustur. 

2 - ihalesi 30/9/938 cuma gi.inii saat 15 te Zonguldakta Maden Dairesi 
salonunda yap1lacakt1r. 

3 - ]i::vsaf ve ~artnamesi bedelsiz olarak 1stanbulda dordUncii Valof 
hanmd'l. ikhsad Vekaleti Maden 1rtibat Memurlu~undan ve Zonguldakta 
Saghk Komisyonu ba~kanhgmdan ahmr. 

4 - Muvakkat teminat ak~esi 357 lirad1r. ( 6472 )' 

Baytar aran1yor 
Aydtn Belediye Reisliginden : 

80 lira ayhk iicretli Aydm merkez Beled.iye baytarhgt mi.inhaldir. Bu 
memuriyete istekli olanlarm bir istida ile Belediyemize muracaatleri ilA.n 
olunur. ( 6446) 

Sam sun Halkevi Ba~kanltgtndan : 
En az 10.000 ki~i istiab edecek a~1k bir sahada vaz1han saday1 i§ittire. 

cek ~ekil ve kuvvette iki hoparlorlU portatif bir amplifikator, son sistem 
bir mikrofon, bir sehpa, 250 §er metre mesafeye konulacak hoparlorlere 
yetecek kordon, mi.istacelen almacaktlr. Te~ri.ibesi yap1lmak ve begenilmek 
§artile vermege talib olanlarm fiat ve §ekillerini gosterir katalo~larmt ve 
teslim edecekleri tarihi bildirir tekliflerini Samsun Halkevi Ba§kanhgma 
haber vermeleri ilan olunur. ( 6383 )' 

Pazarbk ilant 

Nafta Mudiirliigiinden: Eskisehir 
' Sar1kiiy - Mthalh9~1k )101unun 4 ~ 400 ..... 13 ~ 450 kilometreler ara

smda yapllacak 12350.77 lira ke~if bedelli yeni §ose ve imalatl smaiyenin 
5/9/938 tarih ve kapah zarf usulile yap1lan eksiltmesinde istekli ~lkmad1-
gmdan evvelce ilan edilen ~erait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 nc1 
mada.esine tevfikan bir ay miiddetle pazarhga konulmu§tur. lstekliler 
pazarhk i~in her zaman Vilayet Daimi Enci.imenine miiracaat edebilirler. 

1steklnerin 926.30 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mi.i-
racaatle alacaklan ehliyet vesikasmt hamil olmalan laztmdrr. ( 6389 ) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Satinalma Komisyonundan : 

MUnakasaya konan Muhammen Eksiltmenln 
mevaddm cinsi Miktar1 bedeli 

Un 5300 K 19,00 
Makarna 1250 K 30,00 
~ehriye 350 K 30,00 
:lrmik 500 K 22,00 
Pirinc unu 350 K · 27.00 

Tarihi SaaU 

21/9/938 127 00 9,30 ' 

1 - Mektebin 938 mali senesi ylyecek ihtiyacl olan un, maltarna 
veJaire bir ~artname ile ar;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu ihtiyac;lann cins ve miktarlarile muhaii).men bedelleri ve Uk 
teminatlart, eksiltmenin tarihi ve saati hizasmd.a gosterilmietir. 

3 - !stekliler 938 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalartm gos
tereceklerdir. 

4 - Sartnamesini gormek istiyenlerin her gi.in ve eksiltmiye gire. 
ceklerln belli gi.in ve saatte Giimi.i~suyunda mekteb binas1 dahilindeld 
Komisyona mi.iracaatleri ilan olunur. ( 6020) 

Yiiksek 

C ins i 

Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliigiinden : 

Miktan Muhammen fiatl 
Lira 

Muvakkat teminat1 
Lira K.. 

Talebe dolab1 
Camekan vesaire 7. kalem . 3598 269 85 
1 - Mektebimiz lGm yaptmlmas1 mukarrer olan cins miktar ve ev

saflarl eartnamesinde yaz1ll 7. kalem dolab, camek~n vesalre a~1k 
eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 19/9/938 pazartesi giinii saat on birde YUksek Deniz 
Ticareti Mektebi Mlidi.irlligund.e toplanacak Satmalma Komisyonunca 
yap1lacaktrr. 

3 - Bunlara aid ~artnameleri ve resimleri ve kesifleri gormegt arzu eden .. 
ler mekteb muhasebesine miiracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii mad
delerindeki ~artlar1 haiz olmalan ve muvakkat teminatlarm1 istan
bul Yliksek Mektebler Muhasebeciligine yatlrd1klanm gosterir mak
buzlarmx veya banka mektublanm ibraz etmeleri ve ticarethane ve 
~irketler namma eksiltmiye i~tirak edeceklerin dahi notfU"den mu
saddak vekaletnamelerini Komisyona gi:istermeleri laz1mdir. ( 6084 ) 

Bayramic 

C ins i 

Askeri Sabnalma 
Komisyonu Ba~kanhgtndan : 

Teminatl 
Miktan Tutan muvakkatesi 

Kilo Lira Lira 

ihalenin ~ekli ve 
gi.inii saati ve ~eklf 

Birinci nevi 590000 76700 5755 27/9/938 Sah 15 :Ac;1k 
ekmeklik un eksiltme 

1 - Bayramicde bulunan kJ.t'alarm ihtiyaclan olarak 590000 kilo ek
meklik unun 15/8/938 ~arf;lamba giini.i mi.inakasasmda kapah zarf usulile 
verilen fiatlar1 amiri itaca muvaf1k gori.ilmemi~tir. 

2 - Kanunun 40 net macl.desine tevfikan bu ihtiyac bir ay i~inde a~xk 
eksiltme ile almacak ve komisyonda 27/9/938 sah giinii saat 15 te topla
nacaktrr. 

3 - Eksiltme Bayramic Askeri kazinosundr Satmalma Komisyonu ta
rafmdan yap1lacakhr. 

4 - Hususi ~artnameler Komisyonumuzda paras1z goriiliir. 
5 - Talibleria 2490 say1h kanunun 2 ve 3 i.incii maddesine tevfikan 

yaz1h vesaiklerile birlikte gelmderi ilfm olunur. ( 6017 )" 
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Bir Gripin almadan evvel 

ilsbrabm ve agrmm en §id· 
detlisini en kolay en ~tabuk 
ve en ucuz ge~irmenin !;a· 
resi bir ka§e GRiP1N al· 
maktrr. Mideyi bozmaz, bob
rekleri ve kalbi yormaz. Ald1ktan Be~ dakika. sonra 

Ucuz • Tesirli • Zarars1z 

-
gUnde 3 kate ahnabilir. 

ismine dikkat. Taklidlerinden saklm mz ve Gripin yerine ba§ka bir marka 
verirlerse §iddet le reddediniz. 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
Miidiriyetimiz i!;in az1 25000, ~ogu 30000 kilo me§e cinsi mangal ko

miiri.miin ahnmas1 a~tk eksiltmiye konulmu§tur. 
ihale 19 eylUl 938 pazartesi giinii saat ikide yap1lacaktlr. Mecmu be

deli muhammen bedeli 1500 lira teminatl muvakkatesi 112 lira 50 kurm~tur. 
isteklilerin §artnameyi gormek iizere Miidiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i§tirak i~in de ayni giin ve saatte Vilayet Defterdarhg1 Muha
sebecilik dairesinde kurulu Komisyona miiracaatleri. ( 6039) 

Sa~ bak•m•, gUzellilin en blrinci ~artld1r. 

PETROL NiZ M 
Kepekleri ve sa<; dOktilmesini tedavi eden tesiri mficerreb bir ilAcd1r. 

istanbul Emniyet Miidiirliigiinden : 
MUdiriyet ic;in az1 125 ~ogu 150 ton yerli kok komUrii almmas1 a~Ik 

eksiltmiye konulmu~tur. .. . . .. .. .. 
Eksiltme 19 eylUl 938 pazartesi giinu saat 1kide yap1lacaktlr. Komurun 

muhammen bedeli 3150 lira, muvakkat teminat1 237 liradrr. 
isteklilerin §artnameyi gormek iizere MUdiriyet Hesab Memurluguna, 

eksiltmiye i~tirak ic;;in de ayni giin ve saatte Vilayet Defterdarhg1 Muhase
becilik dairesind.e kurulu Komisyona miiracaatleri. ( 6037 ) 

• • Bundan sonra kad~nlar ·~•n 
Ay1n her giinii birbirinden farks1zd1r 

FEMiLB':~ 
ve 

Bag1 FEMiL 

FE MiLs:~ 

FEMil ve BaQI 

tcad eaildikten sonra bir~olt uzUcU me~ak
katler ort~an kalkm1~tir. 

Kadmlara (ayhk temizliklerinde} kullan
dlklan bez ve pamuk tamponlarm felal\et 
yuvasl oldugunu ogretmi~tir. 

Ve bag1 kullanan her kad.m Iastik top gibi 
~evik ve serbest bir harekete kavu~mu§
tur. 

Bilgili bayanlan rahim ve tenasiil hasta
hklarmdan kurtarml§tlr. 

En ince elbiseler altmda ve dar mayolar 
ic;inde bile sezilmiyen gayet ufak, s1hhi, 
yumu§ak, mikrobsuz. el r;;antalarmda ta
§mmasl kolayd1r. 

v I 
Her eczanede ve biiyiik magazalarda bulunur. 

Ikt1sad V ekaletinden: 
Ticaret ve tediye anla~malan bro§Urlerinin tUrk~e ve franstzca olarak 

basilmasJ ac;tk eksiltmiye konulmwstur. 
Eksiltme 23/9/938 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat 10 da An

karada Vekalet Satmalma Komisyonunda yaptlacaktlr. 
Bro~iirler takriben on be~ formadan ibaret olup muhammen bedeli 

300 tic; yiiz lirad.tr. Taliblerin % 7,5 hesabile muvakkat teminat ak~elerini 
yahrmak ve fenni ~artnameyi gormek tizere Vekalet Levaz1m MUdiirliigU· 
ne milrr.<•:>atlcri ilan olunur. c 3612 ,. ( 6399 ) 

MUhendis Aran1yor 
Etibank Umum Miidiirliigiinden : -

ET 1 

90 derece limon ~i~ekleri 

-
Diinya atriyat miitehassaslara blr araya gelse bir damlas1n1 vUcude 

Cennet ve portakal bah~elerinl yafatlr, hayat ve ruh nefheder. 
fllfa, derdlilere deva olur. Asabf, ruhf hastahklara huzur ve sUk1 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolo 
istanbul ikinci iflas memurlugun -

dan: 
Hasanan yavrusudur. Daha hafif ve daha ucuzdur. 

MUflis, Bahk Avc1hgt TUrk Limited 
§irketi masasma gelen alacakh Hazine
nin istedigi 378 lira hakkmda ibraz edi
len evrak suretleri borcun tahakkukuna 
kafi goriilmediginden idarece alacak 
kaYJd talebinin reddine karar verilmi§ 
oldugu ilan olunur. (10264) 

HASAN LOSYON 
ve ESANSLARI 

Dr. lhsan Sami 

1 Oksiiriik ~urubu 
Okstiriik ve nefes darhi'tt, bo~LI 
maca ve kiZamtk oksiiriikleri tcin 
pek tesirll ilacdrr. Her eczanede 
ve ecza depolarmda bulunur. 

Emniyet Sandtgi mUdiirliigiinden: 
Kastamonu Muradbey ilk okul ogret

meni Mustafa oglu Hasan Eray 19/8/937 
tarihinde sandrg1m1za b1raktlg1 para 
igin verilen 24718 numarah bonoyu 
kaybettigini soylemi§tir. Yenisi verile -
ceginden eskisinin hiikmii olm1yacag1 
ilan olunur. 

Lale, ~ipr, Divinya, Nerkis, 
Viyolet, Milflor, Leylak, Giiller 
Revdo, Origan, Yasemin, Krep 
do§in, Neroi, Suar do Paris, A§k 
gecesi, Dag ~i<;ekleri, Zanbak, 
Anber, Fulyalar, Genclik, Senk 
Flor, Amorita, Kad1neli, Nadya, 
F ujer, ~anel, Niige, Florami, 
Skandal, Flor Damur, (:i~ek de
meti, Limon ~i~ekleri, Popi, Cen· 
net ~i~ekleri, Kolonya. 

Meyva esanslar1 : 

'Dr. Haz1m Pekin ) 
Cildiye v.e zuhreviye, Beyoglu 
Tngiliz selareti, tramvay durak 

yeri No. 26 

Limon, Portakal, Mandalina, 
~ilek, Aga~~ilegi, Muz, ~eftali, 
Armud, Ananas, F renk iiziimii, 
Sinalko. 

Sovyet Tehnoeksport Fabrikalann1n 
~oktanberi beklenmekte olan 

(M. I) markah 1tiks ve zarif (GAZ. AA) markah 
TenezzUh otomobilleri ve Kamyon fi&selerl 

geldi. Az sarliyatla C(Ok mesate kateden fevkalA.de tasarruflu alan olomobil· 
lerimiz rekabet kabul etme:10...W!Noede ucuzdur. 

Tiirkiye i~in sat1 deposu: Galata Per<(emli sokak No. 19 
iSMAiL HAKKI KOZACIOGLU 

"' ' Pazarhk ilant 

Eskisehir Naf1a . Miidiirliigiinden : 
' 

Eski§ehir - Cifteler yolunun 3 ':f' 080 - 13 ~ 000 kilometreler ar~
smda 18775.94 lira ke§if bedelli yap1lacak ~ose e!jash tamiratmm 5/9/938 
ve kapah zarf usulile yap1lan eksiltmesin~ istekli ~tkmadtgmdan evvelce 
ilan ednen ~erait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 net maddesine tev
iikan bir ay miiddetle pazarhga konulmu~tur. Pazarhk igin her zaman 
Vilayet Daimi Enciimenine mUracaat edebilirler. 

isteklilerin 1408.20 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mii-
racaatle alacaklan ehliyet vesikasm1 hamil olmalan laz1mdtr. ( 6388) , 
Oksiiriiklere kars• en tesirli: • 
Katran Hakk1 P astilleri ayJn sonunda biitiin ecza 

depolannda ve eczanelerde bulunacaktJr. 

M. M. Vekaletinden: 
J\nkar&da Harb Okuluna bir elektrik memuru almacakhr •. Bu memur· 

da 2ramlacak evsaf: 
1 - San'at okulu veya ortaokul mezunu olmak. - · 
2 - Asgari alb sene bilfiil biiyiik in§aatlarda filen motorciilUk ettigine 

dair vesika ibraz etmek. 
3- Askerlik yapm1~ bulunmak. 
4 - Hiisniihal, ahlak sahibi olmak. 
5 - Nafta Ve~aletince ikinci s1mf ehliyetnameyi haiz bulunmak ~art

ttr. 19 eylO.l 1938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 9 da Ankarada M. 
M. Vekaleti binasmda Fen ve San'at Umum MiidUrlUgUnde bir heyeti mii
tehasstsa huzurund.a yapliacak imtihanla kazanacag1 dereceye gore ayhk 
iicreti c200,. liradan ba~hyarak liyakatine gore «250. liraya kadar iicret 
verilecektir. 

Talib olanlarm lUzumlu vesaikle bu arzuhal Fen ve San'at Umum Mii· 
diirli.1gUne miiracaat eylemeleri Hem olunur. c409,. (6508) , 
C A FER MUshil ~ekeri 

tesiri kat'i, i~imi kolay en iyi miishil §ekeridir. 

Bilumum Eczanelerde bulunur. 

Eski~ehir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Memleket hastanesine almacak 19 kalem alah cerrahiye ile 84 kalem 

eczayi hbbiye 16/9/938 tarihinden itibaren 3/10/938 pazartesi gUnii saat 
15,20 ye kadar a91k eksiltmeye konulmu§tur. Teminah muvakkate 124 lira 
35 kuru§tur. ihale yevmi mezkO.rda makaml Vil'clyette toplanacak Daimi 
Enctimen tarafmdan yap1lacakbr. ~artname ve saireyi gormek istiyenlerin 
Daimi Enciimen kalemine mtiracaatleri laz1mdir. (6529) 

ET 
.. 
I BAN 

Umum Miidiirliigiinden 
Divrigiden 5 • 6 kilometre mesafede B. D. D. 

yataklardan demir cevherinin ihra~ ve klrilmaai, D 
nuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapab zarfla 
konmuttur. 

Miinakasaya i~tirak edeceklerin 25/9/938 
ikiye kadar Ankarada Etibank Umum n.&t.&ul.&& 

ve tekliflerini kapah zarfla tevdi etmeleri laz1md1r 
Bu ite aid mukavele projesi, miinakasa tartname 

Etibank Umum Miidiirliigiinden veya Etibank Divri 
deni l~letmesi Miidiirliigiinden ahnabilir. 

B y ami~ Askeri Sabnalma-
Komisyonu 

Teminatl 
Cinsi Miktan Tutan muvakkatesi 

Kilo Lira Lira 
Sadeyag 24000 24000 1800 

I - Bayramicd.eki k1t'alarm ihtiyaclan olan 24000 
zarf usulile 26/8/938 giiniinde eksiltmiye konulmu§ verilen 
goriilmemi~tir. 

2 - 2490 say1h kanunun 40 OCl maadesine gore bir ay 
la almmasma karar verilmi~ oldugundan mUracaat edecek 
938 pazartesi giinti saat 15 te mUracaatleri. 

3 - ~artnameler Komisyonumuzda paras1z verilir. 
4 - I~tirak edecek taliblerin kanunun 2 ve 3 tincii 

sikalarile beraber gelmeleri. 

MEYVA 
En ho§ ve taze meyvalartn usarelerin 

edilmi§ tabii bir meyva tuz 
Emsalsiz blr fen harikas1 olduaundan 

taklld edilemez. 
INGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoalu - Istanbul 

Jandarma 
Satinalma 

Tahmin bedeli 
Miktan ve cipsi Lira K. 

« 22 ,. kalem ab~ malzemesi 2.000 00 
1 - Jandarma Gedikli Okulu ihtiyac1 i~n tahmin 

minah yukanda ve miifredah ~artnamesinde yaz1h c 22 • 
zemesi 28 eylul 938 c;ar§amba gUnU saat 14 te Kartal Ma 
smdaki J andarma Gedikli Okulu Satmalma Komisyonu 
eksiltmc ile almacakhr. 

2 - ~artname, evsaf ve proje her gUn Kartal 
ya Malteped.eki Jandarma Gedikli Okulunda goriilebilir 
dmhr. Niimuneler Maltepe Ab~ Mektebinde mevcud olup 

3 - !steklilerin ilk teminat mektub veya makbuzlaril 
zlit giin ve saatte Kartal MalmUdUrlUgii binasmdaki J. 
tmalma Komisyonuna miiracaatleri. 

ingilizce teknik muhaberatl ldareye muktedir bir 
malcine Mi.ihendisine ihtlyaq vard1r. Taliplerin Ter· 
cUmeihal, diploma ve Bonservis suretleri ve blr fo· 
tograflarile (MK.) rumuzu tahtlnda ETiBANK Umum 
mUdUriUVUne tahri~~~~~Laibu~~----------~--li_L ______ ~~--------~--~L-------~----------------------------------------------------~ 


