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a ya an yar 1m 1s en 1 
emberlayn; Du~enin <;ek ihtilaftna 

kat'i miidahalesini taleb etti 
rag; azami fedakarl1kla ·yeni bir teklif yapt1, 

biitiin iimid Runciman miizakerelerinde 

ani bir dunya harbi 
ehlikesi kar~lstnda 

ekoslovakya Almanlan vesilesi· 
le ortaya c;tkanlan vasati ve 
§arkt cenubi Avrupa meselesi 

· en hakim meselesi oldu. in-
F ransa ile mutesanid yuruyerek 

muhafazaya c;ah~masa di.inya mu· 
· c;oktan bozulmu§ olacak, Avru· 

gobeginden pathyacak bir infilak 
c;oktan ate§e vermi§ bulunacakh. 

lmz <;ekoslovak meselesi degildir, 
ve muttefiklerinin nazarmda 

diinyamn yeniden taksimi mese
ve yahud hie; olmazsa Almanya
d olunan fikirler ve maksadlar 
. Ondan dolay1d1r ki <;ekoslo-

i§i, ondan evvelki Avusturyanm 
gibi, siikutla ve kay!dslzhkla ge~i§· 

benziyor. Avrupadan A
kadar bi.itiin memleketler <.;e

akya i§ini bu baktmdan derece de-
ehemmiyetle takib ediyorlar. Bun

dolayt eger Almanya Siidetler i§ini, 
<;ekoslovakya meselesini kuvvetle 

kalki§Irsa bundan yeni bir u-
harb c;Iktnast hemen hemen gayri· 
i~tinab saytlabilir. 

at oluriursa <.;ekoslovakya mese
bir Sudet Almanlan i§i olmadtgl 

iir. Sudetler vesilesile <;ekoslovak 
· te§kilatmda husule getirilmek iste
tadilat, bu devletin adeta inhilale 

"'"'""'~·· ve bu halile umum heyetin
kontrolu altma ge~irilmesi ga

istihdaf ediyor gibidir. Bu netice· 
kh olarak tela§ ve endi§eye di.i§en 

vard1r. Rusyadan F ransaya 
iltereye kadar biiyuk ki.i~i.ik birc;ok 

eketler. Bu <;ekoslovakya meselesi· 
Avrupada bir Alman - hal

di.inyada bir Alman - 1talyan ve 
hegemonyasmm teessi.is etmesi ve· 

~""""'~'~'· meselesi vardtr. Mahalli ve 
gibi gori.inen bu <;ekoslovak Sudet 

. di.inya ol~i.isi.inde ehemmiyet 
sebeb bundan ileri geliyor. De· 

ki 1spanya meselesi ehemmiyetc;e 
i§inden ~ok a§ag1da kaldt ve 

unutuldu. 
taraf vaziyetin ehemmiyet ve va
. bu kadar ac;tk olarak anlay1p 

en sulhun ihlaline cesaret olunabi
~ Harb c;ok bi.iyi.ik bir felaket oldu

sulhun ihlaline hafiflikle ci.ir' et 
l"ut:l.c~;u•l farzetmek mii§kiildiir. 

Ba§vekili <;emberleyn'in son• nu
birinde dedigi gibi harbden 

cak tarafm dahi faydalanabile
umud etmek abestir. Hakikat §u
harb maglub ic;in oldugu kadar ga· 

de ayni kuvvette bir felakettir. 
vesaitle yeni bir harbin insanhga 
w• rahneye had ve hesab yoktur. 
an di.i§iinerek Almanyanm Sii-

c-u, .... ~ .• • .. de de her manasile manev
akta olduguna ve harbi en 

timal olarak di.i§i.indi.igi.ine inam· 
Hususile 1ngiltere yeni bir harbe 

•v .. •~~· ··"u koymakta devam ettigi 

4 Umumi Harbi zahiri herhangi 
c;1kmt§ olursa olsun ona fngilte

olan §ekilde i§tirakini zaruri 
, Kayser Vilhelm'in !ngiltereye 

donanma vucude getirmek husu· 
balapervaz baz1 iddialarl oldu

yoktur. Bir mi.iddettenberi 
adast ve !ngiliz ba§§ehri olan 

harici tayyare hiicumlarmm tah-
tehdid olunmaga ba§hyah lngil

Yepyeni bir hava esmege ba§lami§· 
mul bir imparatorlugun sahibi 

herhangi harici bir tehlike-
dleri altmda ya§lyamaz. Eger 
<;ekoslovakya meselesinden do· 

F ransanm yanmda mevki 

YUNUS NADI 
(Arkasa Sa. 3 siltun 6 lia) 

Berlin de temaslar 
Yeni talimatla donen ingiliz el~isi, Ribbentrop'la 
gorii~ecek. Almanya Prag'a Bene~i de istihdaf 

eden bir protesto notast verdi . 
Paris 31 (a.a.)- . 

Guyon, Romadan · 
Journal gazetesine 
bildiriyor: 

«Soylendigine go
re Noel Charles, 
Mussolini'den Av -
rupamn sukunet bul
mast ic;in sarfedilen 
gayretlere yard1m et
mesini istemege me
mur edilmi~tir. Oy
le zannediyoruz ki, 
Duc;e 'den, mesela 
yarm ftalyan Afri
kas! Nezaretinin te
mel atma merasi • 
minde, bu hususta 
akisler bnakabile -
cek beyanatta bu ~ 
lunmast beklenmek • 
tedir. 

Cemberlayn'in 
Du~e· den istedigi 
~ey, onun dogrudan 
dogruya ve kat'i bir 
miidahalede bulun • 

Lord Runciman, (:ekoslovakyadaki ziyaret ve 

mastdlr.» • 
Ayni mevzu hakkmda Matin gazete· 

sinin muhabiri ~oyle yaz1yor: 
«Zannedildigine gore Noel . Charles, 

Cekoslovak meselesile bunun beynelmilel 
akislerine temas etmi~tir. 

1talyanm esasen Cekoslovakya mescle
sinde ac;1kc;a ilan etmi~ oldugu bitarafh
gmt muhafaza etmek arzusunda bulun • 
masma dair olan haber, di.in ak~am Ro · 
madan alman malumatm en muhim kts• 
mtm te~kil etmektedir. 
lngiltere, Berlin el~isine talimat 

verdi 
Londra 31 (Hususi) - Hariciye 

tetkiklerinden birinde 

NaZ!n Lord Halifaks bu sabah fngiltere· 
nin Berlin buyiik elc;isi M. Nevil Hen -
dersonu kabul ederek, son talimah ver • 
mi~tir. Lord Halifaks bilahare Ameri -
kanm Londra el~isi M. jozef Kenedi'yi 
k'abul etmi§tir. 

Dun Ba§vekil M. Cemberlayn'la go· 
ri.i§en Amerikan el~isi <;ekoslovakya me· 
selesine dair ingilterenin verdigi karar • 
Ian Va§ingtona bildirmi§tir: M. Kenedi 
bugun Amerikadan aldtgl talimah Lord 
Halifaks'a teblig etm§itir. 

Salahiyyettar mehafilde, Amerikanm 
orta Avrupa i§lerinde ingiltereye muza· 

[Arkast Sa. 8 sutun 1 del 
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IV uamele ve istihlak vergiJerinin ilgas1 isteniyor 

Sanayiciler, diin biiyiik 
bir toplanb yaptdar 

Sanayi Umum Miidiirii, ileri siiriilen bazl 
itirazlara cevab vererek sanayi erbabtna imkan 
nisbetinde yardtma devam olunacagini soyledi 

Diin Ticaret Odasmda yapdan biiyii~ toplantidan bir inhba ..• 

Ticaret ve Sanayi Odasmda diin ogle· 
den sonra Sanayi Umum mudi.irii Re~a
dm riyaseti altmda, sanayi erbabmm 
i~tirakile biiyiik bir toplantl yaptlml~ -
br. Ticaret Odasmm bi.iyuk i~tima sa
lonu, hmcahm~ dolmu§tu. 

Celseyi a~an Sanayi Umum mi.idurii 
Re§ad, te§Viki sanayi kanununda yap1 • 

lan degi§iklikleri anlatmakla soze ba~ -
hyarak, bir taktm formalitelerin kaldl
nlml§ old\lgunu, yeni mevadd1 iptida -
iye listesile gumriik resimlerinin indi • 
rildigini, makinelerin tenzilath giimrtik 
"resmine tabi kthndtgmi, aynca muame
le vergisi de ahnmadtgml soyledi. 

[ArkaS1 Sa. 4 siltun 3 tel 

Dogu manevralanntlan sonra ... 

Elaztgda yaptlan 
biiyiik ge~id resmi 

Ulu Onderimiz, biitiin 
komutanlara imzala
rznz muhtevi birer al
tzn saat hediye ettiler 

Elaztg 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Biiyuk ordunun gec;id res· 
mi bugi.in co~kun tezahurat ic;inde 
yapildi. Kahraman askeri ve onun 
yi.iksek komutanlanm doya doya 
seyretmek istiyen binlerce ~ehirli, 
koyli.i, ~erefli ve kahraman Meh -
medcigi bir defa daha alk1§lamak 
firSahm kazandt. 

Sabah saat 6 dan 14 e kadar 
kamyonlar bi.itUn ~hir halkmt gec;id 
resmi sahasma ta~td1lar. Bukadarhk 
mah~eri bir kalabahk gormemi~ olan 
E laztg, adeta bo~alm1~t1. Saat 14 
te Mare~al Fevzi Cakmakla refa -

r Arkasr Sa. 3 8iitUn 4 del 

40 saatlik is haftas1 
' 

kalkttktan sonra 

Franstz amele sendikalari 
protesto niimayi~Ieri 

hazirltyorlar 
Paris 31 (a.a.) - Paris mmtakast 

amele sendikalan birligi tarafmdan ka· 
bul edilen bir karar suretinde diin nam
lar meclisi tarafmdan ittihaz edilen ka
rann gayrik~nuni bir §ekilde 40 saatlik 
mesai haftas1m lagvettigi beyan edilmek
te ve amele stmfmm bu karara muhalefet 
elmesi laz1m geldigi ilave edilmektedir. 

S ndikalar irligini bi.irosu, a~agJda. 
ki kararlan ittihaz etmi~tir: 

1 - Pariste eyluliin ikinci g\ini.i saat 
I 8 de millet meydanmda bir niimayi§ ter-
tib edilecektir. . 

2 - Umumi i~ konfederasyonundan 
bu ni.imayi§e i§tirak etmesi taleb edilecek· 
tir. 

3 - Umumi i§ konfederasyonundan, 
amele enternasyonali sosyalist federasyo
nu nezdinde te§ebbi.iste bulunarak beynel· 
milel proletaryanm F ransada 40 saatlik 
haftanm miidafaasma kar§I vaziyetini 
tasrih etmesini taleb etmesi istenecektir. 

4 - Paris mmtakast, i§siz amele komi
telerinin mahalli bir konferans tertib et· 
meleri temin edilecektir. 

Marsilya limamnda vaziyet 
Paris 31 (a.a.) - Marsilya dok a

melesi tarafmdan umumi i§ konfederas· 
yonuna gonderilen bir notada ogleden 
sonra de Monz1e'nin derpi§ edilen cebir 
tedbirlerine mi.iracaat ederek ~ar~amba 
gUni.i liman vesaitine vaz1yed etmege ka· 
rar verdigi bildirilmektedir. Dok amelesi 
ve ustaba§llan, sendikalan ve konfederas
yonu menfaatlerini miidafaa etmege da • 
vet etmektedirler. 

Paris 31 (a.a.) - Limanlar ve dok 
ameleleri federasyonu miimessillinin IS • 

ran i.izerine do Monzi, liman i§lerine va
Ziyed etmek hususunda hiikumete salahi
yet veren kararname ahkamm1 yanndan 
itibaren tatbik etmekten vazgec;megi ka
bul etmi§tir. 
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Borsalarda Dolar 

yiikselmege ba,Iadi 

ingilizler Amerikan ma
kamlarinJn piyasaya mii-

dahalesini istiyorlar 
Londra 31 (a.a.) - Dolar fiatmm 

ingiliz lirasma nazaran tereffuii bu sabah 
fazlala§ml§tlr. 

Filvaki dolar, dun ak§am 4.86 iken 
bugiin 4,85,12 olarak tesc;il edilmi§tir ve 
bt: fiat, 486,65 olan eski paritenin dunun
dad!r. 1ngiliz makamatmm halihaz1rda 
bu eski pariteye bi.iyiik bir ehemmiyet at
fetmemekte olduklan zannolunmaktadlT. 
Filvaki burada Bi.iyiik Britanyanm ha
rici ticaret muvazenesindeki ac;tkhgm 
miitemadiyen artmasile Amerikamn ihra
catmm gi.inden gi.ine ithalatm1 a§masmm 
!ngiliz lirasma dolara nazaran fazla kly
met takdir edilmi§ oldugunu gostermekte 
bulundugu miitaleast serdedilmektedir. 

[Arkasa sa. s siltu1} a as1 

• 

.... ............................. ,~~~~·i·~k·s;·~~ .. : ... sal~, ........................... . 
Pazarhk usulii ·bugiinden 

itibaren kaldirtldi 
Her gtda maddesi 

etiketleri ancak, 

· miisaadesile 

iizerine konulan sabit 
Belediye miifetti,J.iginin 
degi,tirilebilecektir 

Kanunun tatbiki miinasebetile fiat etiketlerini haZlrhyan 
bir yemi~~i diikkanmdan goriinii~... r \ 

Perakende sah§ta pazarhg1 kaldtran hirlerinin kabul ettigi en medeni oir · 
kanunun htikiimleri §ehrimizde buglin- sistemdir. !(, 
den itibaren tatbik edilecektir. Pazarhks1z sah§ kanununun tatbikt 
Ah~ veri§te surat ve kolayhg1 en geni§ etrafmda Belediyece ahnmakta olan 

manada temin eden bu usul, Avrupa §e· . [Arkasz Sa. 5 siltun S teJ 
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Tarihi ·hazineler 
-

bir F rikya sitesi, Alacahoyiikte · ~orumda 

bir Eti 
her 

mabedi meydana ~Ikardd1, 

tarafta hafriyat yap1hyor 
Istanbul 31 (a. 

,,) - Turk Tarih 
Kurumunun Turki • 
ede, yapmakta ol • - ... ,.~,, 

dugu istik§aflar ve 
hafriyat bu y1l da 
mevsiminde ba§la • 
ml§tlr. Mesai bu se
ne daha geni~ bir ol
c;iide ve daha kesif 
bir §ekilde devam et
mektedir. Hafriyat 
ve istik§aflann bu -
gi.inki.i durumu §U • 

dur: 
1 - Preistorik 

ara,trrmalar 
Ti.irk - T arih Ku-

rumu Anadoluda 
yontulmu~ ve cila • . . . 
1 d . l . Izmirde yaptlan hafr1yat ve meydana ~lkarilan eserlerden-anmt§ ta§ evu en 
magaralar1, dolmenleri, gol evlerini, c;ak
mak ta~mdan aletleri, magara san'at e • 
serlerini aramak ve tesbit etmek maksa
dile Ankara T arih, Dil, Cografya Fa
ki.iltesi antropoloj1 profesorii ye :rurk 

T arih Kurumu iiyesi doktor $evket A-
7iz Kansu'nun ba~kanhgmda bir istik~af 
heyeti te kil etmi§tir. 

Heyet 15 haziran 1938 de Ankara• 
rArkcua Sa.. 7 siltun 4 tel 



t.:UmhlfRiYET 

( eehir ve 
Tarihi roman : 24 Yazan: M. TURHAN TAN 

Halk1n 'ikiyeti 

Ben' Tiirkliige 
san1yorum; 

goniil vermekle 
siz, ruhunuzdaki 

yiikseldigimi 
ta~k1nbkla 

~ 
1 
( 

Aksaray yan1yor ! 
Aksarayda Gurebahiiseyin rna -

hallesinde !man sokak 6 numara
da oturan kariimiz Ne§et 6nem bi-

manzarayi ters goriiyorsunuz! ~ ze yolladlgt bir mektubda diyor ki: 
---------- cAksarayda oturuyoruz. Bir ke-

- Kulaklanma inanam1yorum, kulak
lanma inanam1yorum: Bu sozleri soyli -
yen sen misin ~ 

- Odada ikimizden ba$ka kimse ol
masa gerekl 

- K1z, beni ~1ldutma, kudurtma. Pi~
man olursun. 

- Makul olunuz ki makul konu~n • 
yJm. 

- Makul olmay1p da ne yap1yorum 
·~ 

- Beni Dimitri htovan'a vermek is
makul bir hareket midir ~ 

- Bunun ak1lsJZhk neresinde? 
- Cok gafilsiniz. Damad yapmak is-

JediJ.gr'm'lz adamm- o ~erefe )iyakatsizligini 
heniiz anlamamJ&sJmz. 

- Bilmeceyi buak, a~1k ol. Dimitri -
· kusuru nedir? 

- Bu kusuru bir k1z anhyabilir. lakin 
1vemez. Kendisile gorii~iirseniz belki 

beni de mazur goriirsiipiiz. 
- Peki, bunu tahkik edeyim, anla • 

~ah§aylm. Fakat sen de fikrini bil
: Onu bir yana bJrakJrsak kiminle ev

~tnec:eksm? 

- Bir Tiirklef •• 
Kafasma bir Tiirk yumrugu inmi~ gibi 
sentle~•i'' rer~m prensin gozleri biiyiidii, 

a~J]d,, sakal1 dikenle~ti ve sonra du
bir yarah ay1 homurtusu do-

- Bir Tiirkle mi, bir Tiirkle mi~ 
- Neye ~a~1yorsunuz ve neye bagm-

l"'•u•n•L? Tiirkle evlenmek (gayritabii) 
midir? 

- Gayritabii, belki degil. Lakin gay
lidir. Ben boyle bir§eyi i~itmege bile 

ucuJ ...... • .. · , edemem. Cok rica ederim, la
etti!i;ini itiraf et. Y oksa? 

- Ben latife etmiyorum. F akat siz 
olmaktan uzakla$1YOrsunuz. Niha

t bir kii~iik kral bulundugunuz halde 
imparatorlanndan da fazla Bi -

goriinmege <;ah§lyorsunuz. 
- T eodosya, T eodosya I 
- Rica ederim, sozi.imii kesmeyiniz. 

yd once Hiilagu Hana vadolunup 
Abaka Hana verilen Prenses Mari, 
kammiZI ta&lmiyor muydu L Y a 
tor Andronikos Paleolog'un Ga

Hana ni&anlaylp da onun olmesi iize
Hi.idabende Hana gonderdi&i Pren· 

Marya bizden degil miydi? Or han 
· Niliiferi hangi ana - babamn yav· 

uydu? .. Aydos Beyinin k1Z1 Teofano, 
· Abdurrahmana - yalvara yalvara -

m1 ~. Kara Ali, gene bizden bir 
Ia evlenmedi mi ~. fmparator Kantagii· 

on be§ ya~mdaki klZI T eodora' y1 al t
vMmda bulunan Orhan Beye • hem 

el, etek operek. vermedi mi?. Demek 
· 1 k1zlann Tiirklere varmasJ eni-

an' ane, yahud milli bir ihtiyac ha
Siz bu hakikatleri ni~in inkar 

tvm-~urtuZ ~ 

An'anelerin fasid olanlan da var
Zarar veren, zillet getiren adetleri 
faza etmek dogru mudur? 
Tiirke varan her Bizans k1Z1 ~eref 

u, k1ymet buldu, ~i:ihret buldu. Ni!U
Siileyman Pa~aYJ; Teofano da Ka

dogurdu. Hangi bir 
onlar gibi ana olmak istemez? 

hi amma Siileyman Pa~a Gelibo-
elimizden ald1, Kara Abdurrahman 

diin Dimetokay1 ~ald1l 
Adam olun da miilklerinizi koru • 

Kabahat alanlarda degil verenler· 

Demk ki sen de bir Ttirke vanp 
Edirneyi c;ehiz olarak gotiirmek is

? 

Edirne sizindir. Tiirklere verip ver
elinizdedir. F akat goni.il benim • 

Diledigime veririm. 

Be& on dakika sonra mmah harvanisi· n re, bu eski ve ah~ab evlerden te§ek-
nin bol etekleri arasmda kadife kaph bir kiil eden mahallelerin sokaklarm -
klhc sallanan muhaflz odaya girdi. Yiiz- da born tesisatl olmadJ~ ic;in ter • 
leri solgunla~ml~. dudaklan beyazla~ml~ kos ge~mez, binaenaleyh evlerin 
alan babayla kiZI selambyarak bir ko~e- hicbirinde terkos suyu yoktur. 

Sonra da cpistir> diye K1rk~e§ -
ye c;ekildi. Prens, delirmi& gibiydi. Par- me sulan kesildi. ~imdi kala kala 
maklanm sa<;lanndan bJyJklarma, b1y1k- 1 mahalle aralarmda a~Jlan birka~ 
larmdan sa~larma gezdirip duruyordu. terkos qe~mesine kald1k. Binlerce 
Uzun bir mi.iddet bu ~uursuz ~1rp1m~ halkm barmdlgi bu koca semtin ha-
ic;inde kaJd1, muhaflza ne soyliyecegini lini - hele §U muthi!l SlCak gun • 
tayin edemedi ve nihayet meyus bir ham- lerde - tahmin etmek kabildir ve 
le gosterdi: zannederim actmamak elden gel -

- AI, ~unu • dedi • kaleye gotiir. Bir mez. c;e§meden tenekelerle ta§man 
izbe yere koy. Benden emir olmadJkc;a su; bir evin, bir mahallenin niha • 
yanma kimseyi sokmlyacaksm. Giinde bir yet geni§ bir muhitin gundelik ih· 

tiyacm1 ne derecelere kadar tatmin 
dilim kuru ekmekle bir bardak sudan edebilir? · 
ba§ka bir~ey vermiyeceksin. Anladm, de- Aksaray semti susuzluktan yam-
gil miL Bu, bir babamn bile affedemi· 

1 
yor ve ~u meden~ §ehrin iman iqin 

yecegi kadar ag1r ciiriim i~Iemi§tir. Ce • · planlar yapild1gt, milyonlar sar -
zasm1 ~ekmelidir. fma hazulamld1~ !nrada Aksara • 

Muhaf1z ilkin hayret, sonra tereddiid ym en iptidai kasabarlarda bile te-
gosterdi. Edirne hakiminin biricik klzm1 min edilmi~ bulunan sudan mah -
kendi iradesile zindana gondermesi hav- rum birak.Jb~lna daha c;ok yam -
salaya s1gm1yan bir~eydi. HiC<bir sue; ta- yor. 
savvur edilemezdi ki bu gene ve giizel ' Acaba bu veziyete mes'ul ve sa-
prensesi boyle bir akJbete dii~iirebilsin. I lahivettar makamlar ne derler'?• 

Zaten T eodosya, ne yapm1~ olabilirdi? 
Nihayet bir a§k, asaletine yak1~m1yan 
siifli bir a~k de&il miL Halbuki oyle bir 
su~ da §U §ekilde cezalandmlamazd1. 
Ciinkii miicrim bir dilenci ile sevi~mi~ da
hi olsa prensesliginden, giizelliginden, §e
~~finden bir,ey kaybetmi~ olm1yacaktl. 
Oyle bir vaziyette ceza - Bizans an'ane· 
sine gore - kendisinden yiiksek bir kadJ· 
nm a~km1 kabul etmek kiistahhgtm irti • 
kab eden erkege verilmek icab ederdi I 

MuhafJZ efendi i$te boyle dii,iindii ve 
yerlere kadar egilerek prensi selamladJk
tan sonra yalvard1: 

- Aman efendimiz. Prenses hazret· 
leri bir giildiirler. Hatta giil de degil, 
goncad1rlar. Kendilerini incitmiyelim. 
Miisaade buyurursamz elinizi opstinler, 
yiiziiniizii opsi.inler, §ayed bir kusurlan 
varsa affettirsinler. 

Prens • emrini tekrar etmek ic;in • ag
zmJ ac;mak isterken Teodosva atd~·: s: ~ -"~ !_.\ :"" 'r '\ )1!'11'-~rr ... ,, ~ ·~p 1 ~ .- tf < 

- aaoamdan merharnet dilenmedi -

~i~ gibi ,~izde~, de ~ef.aa} ,ist~m~ro,..,~~\i 
gm1z emn yerme getirimz, beni zindana 
atlmz. Liizum goriirseniz ayag1ma zincir 
de vurunuz. 

Ve babasma donerek haykudt: 
- Zindana gidiyorum. F akat gonlii

mii de beraber gotiiriiyorum. 0 goniil, 
mutlaka ve mutlaka diledigini bulacak -
tlr. 

Y ar1m saat sonra gene prenses, Edirne 
kalesi bodrumlarmdan birine kapahlm1~ 
bulunuyordu ve ne~eli, ne~eli §arkJ oku
yordu. 

*** 
Bir prensesin hapsedilmesi biiyiik bir 

hadiseydi. 0 devirlerde giinahlanm pe
~elemegi bilmiyen kibar kadmlar ve k1zlar 
manastlrlara kapatJhrlardJ, ruhani bir ha
yatm sinir bozan tads1zhgJ ic;inde Pro • 
kopyosun Anekdotas1 okutturularak, ya
ni susuzluga sevk ve fakat sudan mahrum 
edilerek tovbekar olmaga icbar edilirier
di (1). T ahta kar~1 suikasd yapan prens. 
lerin oldiiriilmesi veya gozlerine mil c;e
kilmesi adetken ayni suikasde i$lirak 
eden prensesler gene hususi muamele go
riirlerdi, ~uraya buraya siiriilmekle veya 
manastJrlara hapsolunmakla kellelerini 
la$Imak hakkmdan mahrum edilmezler
di. Halbuki Edirne hakimi biricik evladl
m bu an'aneye aykm olarak karanhk 
bodrumlara attJrml$tl. 

Deniz Bank U. Mildilril
nun verdiQi izahat 

Yeni 
say1s1 

vapurlarimiZin 
yirmi be~fe 

ediliyor iblag 
Denizbankm Yalovaya bir saatte gi

decek yl'ni vapurlar yaphracag1, c;itili 
maden suyunun Denizbank tarafmdan 
i§letilecegi,, ticaret gemilerimizde ~ah· 
f?anlarm yllba§mda maa~larmm· artJn • 
lacag1 ve Denizbankm !skenderiye, Fi
listin, Beyrut hattma tahsis etmek ilze
re alb vapur daha yaptlrmaga karar 
verdigine dair ne§redilen haberler iize
rine, keyfiyeti Denizbank Umumi mil -
di.iri.i Yusuf Ziya 6ni§ten sorduk. Bize 
§U. c~:vabl~U;~. verdi: 

c- c;itili maden suy~nu i§letmek isti· 
;r,oruz. Y,alQva hqtti, i~;in zaten iki yeni 
vapur sipari§ edilmi§ti. 'I)caret gemile
rinde c;ah§anlarm maa§larmm artml • 
mas1 iqin but~emize tahsisat koyacag1z. 
Evvelce Almanyaya sipari~ edilen va • 
purlanmmn adedin! !ngilizlerin ac;hk • 
Jan krediden istifade suretile yirmi be
§e iblag edecegiz.:o 

Yusuf Ziya 6ni§in yukandaki izaha -
tmdan anla~lld1j:t1 iizere, evvelce Alman
yaya sipari§ edilen 17 gemiyi 25 e iblag 
iqin ingilizlerin a~hg1 krediden istifade 
ederek tngiltereye de 8 vapur sipari§ e
dilecektir. Bu 8 vapurun fie;, dort tanesi 
frigorifik tesisabm havi olacak, bun • 
larla Avrupaya ya§ meyva sevkedile -
cektir. Digerlerinin c;ok seri vapurlar O· 

lacag1 ve bunlarla tskenderiye, Beyrut, 
Filistin, Marsilya ve Hamburg gibi mem 
leketimizle ticari rab1tas1 olan ecnebi 
limanlanna nakliyat yap1lacag1 anla§Jl· 
maktadtr. 

.$irketihayriye ve Denizbank 
Dun, bir ak§am gazetesi Sirketi Hay

riye imtiyazmm Denizbank tarafmdan 
satm almacagm1 yaz1yordu. Keyfiyeti 
$irketl Hayriyeden sorduk. Sirketin 
boyle bir §eyden haberi olmad1~ ceva
bmt aldtk. 

KULTVR ISLER/ 
Y eni ortamektebler 

$ehrimizde yeniden a~1lmas1 takar • 
riir eden ortamektebler i<;in baz1 bina -
lar kiralanml§, baztlan iqin de musaid 
bina bulunamam1!lh. 

Bu kere Ni~antasmda ac;1lacak olan 
ortamekteb ic:;in Kamil $amile aid bir 
bina, PE.'ndikte ac1lacak ortamekteb 
iqin de Azaryan k611ki.i kiralanmi§tlr. 
Pendik ortamektebinin tesisine Kad1 · 

Memleket Haberleri ) 
Hali~teki deniz kazasinin 
muhakemesine ba~land1 

Diinkii duru,mada 
varakas1na ve ke,if 

su~lu kaplan, 
raporlar1na itiraz 

zabtt 
etti 

ekoslovakya meselesi 
him bir §ekil ald1. Bu 
Ba~vekili Hodza daima 

ketin mukadderatil)a hakim 
rada ya~1yan ve ekseriyeti te~kil 
ger milliyetlerin fevkinde 
rar eden <;ek partilerile bir tiirlii 
Siidet Alman partisini ve muhtelif 

Bir gece saat 20,30 da Silahtaragadan ibrmaga ba~lad1k. Duyan olmad1 ve mo- n memnun edecek esash 
Hahc1oglu istikametine gitmekte alan ve tor olanca hJZile bize c;arptl. Kendimizi bulunamad1gmdan serbest bir 
i<;inde Haskoy un degirmeninde c;ah$an denizde bulduk. Etraftan yeti~en sandal- s1fatile Praga gelen Lord 
Hac1, F ethi ve Mustafamn bulunJu~u !arm ve sonradan kazay1 farkeden motor- vazifesini kolayla§tlramaml§ ve 
sandal, sebze halinden gelmekte olao dekilerin yard1mile Mustafa ve ben kur· hava yaratml§tl. 
Mehmed kaptamn idare ettigi lhsaniye tulduk. Hac1 bulunamad1. Sandalm bur- Meselenin bir <;1kmaza girdigini 
motorile <;arp1~m1~. neticede sandal bat· nunda fener vard1. Biraz rakt ic;mi$tik. Lord, kendisinin ba§hca muavmJ 
ml$, i~inde bulunan ii<; ki~i denize dokiil- Ben sarho~ degildim. Hac1 ile Mustafa ingiltere Hariciye Nezareti ikhsad 
mii&tii. Civardan yeti~enler ii~ kisiden fazlaca i~misti.» k1sm1 ~efi Gwatkin'i alelacele 
F ethi ve Mustafay1 kurtarm1slar, fakat Maznun kaplan Mehmedle Tayfa Ni- gi:inderip vaziyetin vahametinden 
~CIYI bulamamJ&lardJ. yazi $a hi din bu ifadesine de itiraz cttiler: re hiikumetini haberdar etmi§ti. 

Bu feci kazamn muhakemesine ciirmli «- Sahid dogru soylemiyor. Biz san- tela~ ettigini goren Hodza, 
me$hud kanunu mucibince diin Ag1rceza- dala bag1rd1k. F akat bunlar sarho§tular. kantonlara taksim etmek ic;in ah 
da ba$lanml$hr. Maznun mevkiinde gay- Sandallannda fener de yoktu.» bir teklifte bulunmu§ ve bu esas 
rimevkuf olarak lhsaniye motorii kaptam F ethiden sonra dinlenilen kazazede Siidet Almanlan partisi lideri 
Mehmedle tayfa Niyazi bulunuyordu. Mustafa da F ethinin ifadesine tam amen alelacele miizakereye davet etmi§ti. 

Okunan zab1t Vi\rakasma gore, kay1k z1d bir sekilde ifade vermi~ ve ~unlan an· Lakin bu yeni esastan dahi sulhu 
sancak tarafmdan kmlml$, tamamen par- latml$llr: taracak ve meseleyi halledecek bir 
~alanm1yarak yalmz birka~ tahtas1 sokiil- «- Silahtaragadan geliyorduk. F ethi ~1kacagma !ngiltere, devlet erkam 
mii$tiir. Motorde hic;bir anza yoktur. kiirek c;ekiyordu. 15 metre ilerimde bir emin olmadiklanndan hepsi 

Ke~if raporunda da, motoriin azami 1~1k gordiim. F ethiye b.r motor geliyor toplanml§lardlr. Daha evvel 
siiratinin dort mil olduguna nazaran ani dedim. Fakat Fethinin sandah motoriin Maliye Nazm Sir Con Simon bir 
yap1lacak bir stopda motoriin 3 mehe ne tarafma ald1gm1 farkedemedim. Mo • soyliyerek sulhun devamma 1 
dahilinde ' durabilecegi bildirilmi~tir. tore bagumaga ba$lad1k. F akat motor bi· nekadar ehemmiyet verdigini ve bu 

Diinkii celsede maznun kaptan, zab1t ze si.iratle <;arptl. Ben bir duble kadar i~- tada Amerikanm da ayni fikirde 
varakas1 ve ke§if raporlanna itiraz ede- mi$tim. F ethi ile Hac1 iki $i&e 49 luk ra- dugunu soylemi$, lakin <;evnolonv• 
rek demi$tir ki: k1 ic;mislerdi ve olduk~a sa rho$ bir vazi- meselesinin bun dan sonra alacagl 

«- S<!ndah 12 metre ilerimizde ve yetteydiler. Bizim sandalda fener yok- kar§l Londra kabinesinin F ransay1 
sancak taraf1m1zda gordiik. Kac;mak is· tu.» cagma clair kat'i bir ifadede 
tedim. Fakat aram1zdaki mesafe 6 'met· Bu mada miidafaa v~kili, kiirek c;e- ml§tJ. 
reye indigi zaman sandalda kiirek kul· ken F ethinin ehliyeti olup olmad1gmm Yalmz Ba§vekil, Cemberlayn'm 
l~n?Iklar~~~ ~i~s~ttik. Raper~~ yaZild1g; ~orulmasmJ istemi$tir. F ethi yeniden ~a- koslovakya meselesi yi.iziinden F 
gJbt, motor, 1k1 ~¢ ~~tre ~ah1lmd; dura· gmhp bu husus sorulduj;!unda: harbe girdigi zaman, fngilterenin 
maz .. San?aldakllenm bag1rarak 1kaz et· «- Benim ehliyetim yok. Sandalc1 siiriiklenmemesi c;ok gayrimuhtemel 
mek Isted1k. Fakat sonradan sarho$ ol - da fabrika arkada$lanmdandlr. 0 esnada ~ey olacag1 yolunda vaktile 
?u.klanm a?l.adlm:. ~anda~da bulunanlar vazifede bulunuyordu. Sandah bir miid- dugu lastikli soze i~aret etmi§ti. 
lshkametlenm degl§hrmediler. Onlar da det dola•mak i<;in kendisinden alml•hk" F k t b .. 1 h h · k'ld b" 'b' h k d' ~ ~ •'" a a u soz er er anga §e 1 e 

1z1m g1 1 are et etsey 1ler, kaza ol • cevabm1 vermi•tir 1 · · 1• .. · d b' · 
d 

• · se emn vaz1ye 1 uzenn e 1r tes1r 
maz I.» Bu d b ~ H" .. d' 

T f N
. , d n an sonra uzcu ~1rag1 usnu m- etmemi§tir. Son giinlerde mesele pek 

ay a 1yaz1 e asag1 yukan kapta- lenilmi~tir k b" .. k · t'd d 
mnm ifadesini tekrarlamJ~. bundan sonra H t.' hAk' k b' .. k • n~m~§ ~e .. ~!0 . uyul me 

15 1 
a m.1 

H k" d ~· . d I , eye I a 1me, 1sa u muza erey1 ml§hr. "'oy e k1 A manya umum1 
as ~yb un egudmeldmnbel~a l~anFvehya~ a miiteahb iddia makammm isteklerini ka- ralar miinasebetile bir buc;uk milyon 

geces1 atan san a a u unan et 1 dm- b ) d k t " t hk'k h k 
l 

• • • .. .. .. . u : ere evsu a 1 ata ve mu a e • keri silah altma alml§ bulunuyor. 
enm1~hr. Feth1 butun su~u motordek1lere memn ahkam1 umumiyeye tabi tutulma· h d dl d .. d · d·~· 
"kl t · .. 1 1 .. 1 · · k u u arm a vucu e getlr 1g1 

yu e m1~ ve ezcum e ~un ar1 soy em1shr: sma arar vererek celseyi ba~k~ bir giin• k hatla · i1 tl 1 kuv·wt~ersdui 
«- ... Motor b,ize yakla~1111~tJ. Ba.' tallk eti'ni;iir~ · · ' v' em n. yen1 a ar a 

................ , •••• ,.................................................................. . ve uzatml§tit. 
. . ADLIY"'E~~ •J' • ~ ·.·····a··· .. ····"'"lll............. Alinanya Umumi Harbde bile 

DE M TEFERR/K etmege liizum gormemi§ oldugu 

7 sene 4 ay hapse mahkum y eni bir kuru§luklar bugiin hududunu ve .Simaldenizi sahillerini 
oldu di son derecede tahkim ederek · 

Bir muddet evvel Beyaz1dda c;adJrci
Jarda kansm1, aralarmda q1kan bir kav
ga neticesinde b1c;akla vurarak oldiiren 
Re~adm muhakemesi, diin Ag1rcezada 
sana ermi~tir. 

Verilen 22 sene agtr hapsin, ag1r ve 
~iddetli tahrik gozonlinde tutularak li~
te ikisi indirilmi~:; ve netlcede Re§ad. 
yedi sene dart ay hapse mahkO.m olmu§
tur. 

Dikkatsiz ve tedbirsiz arka· 
da~in gordiigii ceza 

Bir mi.iddet evvel Kas1mpa§ada i.iq 
gene arkada~ kahvede otururlarken 
bunlardan Alaeddin, sarho&luk neticesi 
tabancasmt ~ekerek havaya bir el ate§ 
etmek istemi§, fakat kazaen kur§un bu 
harekete mani olmak istiyen arkadasl 
Envere isabet etmill, zavalh gencin 6-
liimline sebeb olmu~tu. 

Bir miiddettenberi asliye dordiincli 
cezada devam etmekte alan muhake -
me. dun sana ermi~ ve Alaeddin, dik -
katsizlik ve tedbirsizlik neticesl oliime 
sebebivet suc;undan bir sene hapse mah
kum olmu§tur. 

ONIVFRSITRDE 

Kayld ve kabul batladl 
U'niversitenin muhtelif faki.iltelerin -

de talebe kayJd ve kabuliine bugunden 
itibaren baslanmJ§br. 

Bu sene iJniversiteye girmek i.izere 
muracaat eden lise mezunlan adedinin 
~e~en seneye nazaran 1000 kadar fazla 
olacaih tahmin edilmektedir. 

tedaviile ~1k1yor !talya hududundan ~imal denizine ve 
Yeniden bastmlan 60 milyon bir dan da Danimarkaya kadar 

kuru~luk para, bugiinden itibaren piya- misli goriilmiyen uzun ve geni§ 
saya ~1kanlacakhr. Yeni kuru§larm 

kern hatlar viicude getirmi§ 
maden ve vezin baklmmdan eski kuru§- Bir harb vukuunda Fransamn 
lardan hiqbir farkJ yoktur. Sadece et . 
raflarmda ince bir brtll vardir. Bu tJr. iizerinden yahud dogrudan dogruya 

til, kuru~lan §eklen pek benzedikleri 25 sas Loren hududundan, yahud 
kuru§luklardan tefrik etmek iqin ya • burg ve Belc;ika iizerinden Aim 
mlmJ§br. yapacag1 taarruz hareketine ve 

T enzilath ham madde Jistesi ile beraber oldugu takdirde, 1 
hazlrlamyor Holanda, yahud ~imaldenizinden 

mak istiyecegi hiicuma kar~1 
kendisini tamamile emniyet altma 
tadtr. 

Sanayiciler iqin tenzilatll bir ham 
maddeler listesi haz1rlanm1§tl. Sanayi 

Umum mudi,irlugu, sanayiciler,e listeye 
ithali unutulmu11 maddeler olup olma -
d'1gmJ sornm&tur. Sanayiciler, bu hu -
susta tetkikat yapacak ve unutulmu~ 
madde varsa, listeye dahil edilmek iize
re, keyfiyeti Sanayi Umum mudi.irliigii· 
ne bildireceklerdir. 

Ziraat Vekili Ankarada 

Hitler Amiral Horthy ile beraber 
nizdeki tahkimah tefti§ ettikten 
Macar devlet ~efinin avdetinden 
dogruca Alsas .hududuna giderek 
s1zlara kar~J Kehl kopriiba§mda 
getirilmi§ muazzam tahkimah, np,-au·•· 

de on general bulundugu halde, 
gec;irmi~tir. 

Birkac; giindenberi §ehrlmizde bulu • 
nan Ziraat Vekili Faik Kurdoglu, An -
karaya donmii§tlir. 

Fransa dahi, her ihtimale kar§l 
Lorende yap1lan ve Belc;ika 
uzablan Maginot hattmm 

MALIYEDE 
Gayrimiibadiller komisyonu

takviye etmi~tir. lngilterenin de 
nizinde manevra yapmakta alan donaJ'I 

masmi takviye edecegi si:iyleniyor. 
nun tasfiye muamelah boyle bir nazik z.amanda lngiliz 

Gayrimiibadiller komisyonunun tas • adamlan Londrada sulhu kurtarmak 
fiyesi iqin ba~lamlan qah§malar devam son ~areleri gorii~mektedirler. 
ediyor. Tasfiye muamelesinin ikmali Muharrem Feyzi 
iqin Defterdarhk, komisyona yeniden 
memur gondermi§, kadroyu takviye et- -

' mi§tir. Koprii iistiinde feel 
' sabn da, tahammiilii de, ira

de art1k erimi§ti. Her~eyi ve her~eyi 
alarak bu Bizanshhga dii~man ve 

a~lk klzJ ezmek istiyordu. !$te bu 
le hayk1rd1: 

Bu, i~itilmemi$ bir$eydi ve biitiin Edir
ne halkm1 renk renk ic;tihadlara, tahmin· 
!ere, hiikiimlere sevkediyordu. Bizzat sa· 
ray muhaflZinm, kale kumandammn, zin
dan amirinin de bilmedikleri, ogreneme
dikleri hakikat her agtzda ba&ka bir $ekil 
ahyordu. Birc;oklan, prensesin sevda i&
lerinde • babasmm da tahammiil edemi
yecegi derecelerde - ta$kmhk gosteril -
digine zahib oluyorlard1 ve bu zehab1 ta
$Iyanlar, yap1lan muameleyi ag1r bularak 
prensese acJyorlardJ. 

koy birinci ortamekteb mudurii Nahid c 
Cemal memur edilmi!';tir. Yeni ortamek
teblerin tesis i§leri siiratle ikmal edile - ""-------------------------------' 

Otomobil kazast 
Sen pi~sin, mutlaka pksin. Benim 
ta~1saydm bu kadar alc;almazdm I 

eodosya ellerini gogsiine ka vu~tur -
cevab1 yapl$tlrdt: 
Ben Tiirkliige goniil vermekle 
diP;imi samyorum. Siz, ruhunuzda

manzarayl ters goriiyorsu-

( Ar1cas1 var> 

(1) Prokopyos Blzans miiverrlhlerlnden
dir. Anekdota tarlhlm.sl blr eserdlr. Blzans 
kadmlarmm ve bllhassa prenseslerlnln, im
paratorl<;elerinln MklarmJ, a~k entrlkalM'IUI 
hlkil.ye eder. Iffetsl~llg!l) destam demek o
lan bu eser, r;ok mel}hurdu. 

M. T. T. 
0 mel'un yiiregi kopanp kopeklere !!!_!""_~=..!"!~--~~~--~~--~ ... 

bana da Prens Andriya deme- Biiyiikderede verilen festival 

Cok isterim ki kalbimi oniine ata
kopek Tiirklerin ~oban kope-kle

biri olsun. Bu da kalbim ic;in bir 
te$kil eder. 

Andriya daha fazla dayana -
<;1lgm ~llgm el <;lrptl, ic;eri g1ren 

emir verdi: 
Cabuk, saray muhafiZlm bana ~a-

balosu 
Evvelki ak§am Bi.iyukderede Siimer 

Palasta verilen festival balosu, pek gi.i
zel olmu§, baloya Ba~vekil Celal Bayar
la Maliye , Vekili Fuad Agrah, Harlclye 
Miiste~an Agah ve diger pek c;ok zevat 
gelmi11lerdir. 

Rumen Tanasa revi.isu artistleri de ba
loya gelerek Rumen milli rakslanm oy
namJ§lardir. 

cek ve §imdiden mliracaat eden blitlin 
talebelerin kay1d ve kabulline ba§lana
caktJr. 

Silivri koylerinde yeni dort 
mekteb 

Silivrinin koylerinde viicude getiri
len dort i!kmekteb binastm ilk tedrisat 
mi.ifetti§lerinden !zzet, sthhat mufetti§i 
doktor Mustafa Enver ve Belediye mi • 
man f:?emseddinden murekkeb bir he
yet tefti§ etmi§tir. 

Bu y1l iqerisinde tedrisat yapllacak o
Jan yeni mekteb binalan, Silivri koy -
lerindeki ilkmekteb ihtiyac1m genl§ 
mikyasta kar§1lam1§ olacakhr. 

Heyet, yeni mektebler hakkmdaki 
raporunu Maarif mudi.irlligiine yann 

verecektir. 

Eminoniincle iltimlak laaliyeti 
yrkrlma arraaa kendilerine gelmif 
clir. 

clevam ediyor. Yukarrclaki resim, 
olan birka~ binaya goatermekte-

Diln, Eminonunde feci bir 
kazas1 olmu§tur. 

Saat 13,20 de Eminoniinden 
gitmekte alan 1759 numarah §Ofor 
san oglu Tevfik idaresindeki oto!11 
Kopru iistiinde Halic tarafmdan 
~azici cihetine ge~mek istlyen !spirO 
z1 Efrosimi isminde orta ya11h bir 
~arpml!?br. Kadm, muhtelif yerler 
yaralanml~ ve kaldmldigl sen .. ~ 
hastanesinde bir miiddet sonra 611111.1 
tiir. Suclu sofor yakalanmi!itlr. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eral'ti I { TUrklve oarfC 
't ' lcln tciJJ 

Senelik 14110 Kr. 27110 (<t• 

AltJ ayhk 750 • 1450 : • 
t) .. a"hk 400 • soo 

~ ~ tur 
Blr •Yhk 150 • ~ok 
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SON HA.BER LEJ;l 

Esir miibadelesi 
Barselon hiikumeti 

teklifi tasvib 
yap1lan 

etti 
Londra 31 (H'!.I.susi) - !spanyadaki 

erin miibadelesini temin edecek ol::\!1 
ngiliz komisyonu bugiin T aulouse §eh-

. hareket etmi§tir. Komisyon oradan 
a hareketle derhal vazifesine 

acakttr. 
Barselon 31 (a.a.) - DUn ak§am 

dilen namlar ic;timamda hiikumet e
'n miibadelesi hakkmdaki notay1 tas

etmi§tir. 

Haricdeki Burgos tebealarr, 
lspanyaya ~agrrtltyor 

Burgos 31 (a.a.) - Hududlarddn 
ic;in §imdiye kadar verilen biitiin 

mUtur ruhsatnamesi hi.iki.imden is· 
at edilmi~ ve bu ruhsatnameler hakkm • 

· nizamnamede mer'iyetten kaldml -
§hr. Y abanc1 memleketlerde bulunan 

Burgos tebeas1 !spanyollar, me§ru 
eri olmad1g1 takdirde derhal 

doneceklerdir. 

Agyilas bombardrman edildi 
Alikante 31 (a.a.) - Bir Frankist 

tayyaresi, bu sabah Murici eyaletinde H
in Agyilas'1 bombard1man etmi§tir. !n • 
sanca zayiat olup olmadigi halen malum 
degildir. 
Hiikii.met~i lspanya, goniilliiler 

plamna itiraz etmiyor 
Londra 31 {a.a.) fspanyanm 

Londra Bi.iyUk Elc;isinin Lord Plimut'u 
ziyaret ederek Barselon hUkumetinin go
ni.illiilerin geri c;ekilmesi plamna kar§I 
ileri siirdUgi.i ihtirazi kay1dlanm tekrar • 
lad1gi hakkmdaki gazete haherlerini ya· 
lanlatan !spanyol mahfilleri, bu mUna • 
sehetle boyle bir ziyaretin yapilmad1gmi 
ve Barselon'un bu plana kar§I hie; hir ih
tiraz kaydi serdetmedigini ve 24 agustos 
tarihli notada tasrih olundugu gibi Bar • 
selon hiikumetinin plam kayidsiz §artstz 
olarak kabul etrni§ bulundugunu bildir
mektedir. 
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Ba,bakanla 

Maresal arastnda 
' 

Dtsartda oturan , 

Almanlar 

bayram1 miinase- Stuttgard' da akdettikleri 
h~tile tebrik tele:raflarl' kongrede Almanyantn 

teati edildi koloni ihtivac1n1 
istanbul 31 (a.~ 30 agustos Zafer 

dolaytsile Ba§vekilimiz Celal 
Genel Kurrnay Ba§kam Mare-

F'evzi <;akmak arasmda a~ag1daki 
aflar teati edilmi§tir: 
Biiyi.ik Ba§vekil Celal Bayar 

l3iiyiik zaferimizin 16 nc1 yildoni.imii-
tes'id miinasebetile Cumhuriyet or

su mensublan saym ba§kanlarm1 
bagbhkla kutlular ve derin 

ileri siirdiiler 
Berlin 31 (a.a.) - Stutgard'da akde • 

dilmi~ olan ecnebi memleketlerde otu
ran Almanlar kongresinde bir nutuk 
soyliyen i~ cephesi §efi, cdar bir saha
da siki~Ip kalan millet:. formiiliinii tek
rar ederek miistemleke meselesini ye -
niden ele alm1~ ve istikbalden bahsede
rek demi§tir ki: 

c- Ne olursa olsun, hi~bir noktada 
anm sunar. ric'at etmiyecegiz. Takibimiz gittik<;e 

Genel Kurmau Ba~kont Mare§al biiyiimektedir.~ 
Fevzi (:akmak 

Hatib, bundan sonra cdunyanm bi -
Saym Mare~al Fevzi Cakmak rincish diye tavsif ettigi Alman ordu -

Gene} Kurmay Ea§kam • sunun kuvvetinden bahsetmi§ ve neti-
•r ELAZIG ce. olarak §6yle demi~tir: 

lnktlab hayahmlZln en biiyiik ve milli c- Almanya her ~eyi pek a<;1k olarak 
ifade eden bugiinde duydugu • ~oruyor. Londra ve Parlsteki naz1rlar, 

z sevin<; ve heyecan pek buyuktur. Hitler'in, ikinci Vilhelm'in yaphg1 gi
Ba~kumandanm emri altmda or- bi, i$leri tesadufe terketmedH~ini bil -

rnuzun elde ettigi bu zafer, vatamn melidirler. 1914 te Vilhelm, Hitler gibi 
istiklalini temin ve viicude getiri - hareket etmi§ olsayd1, ya barb, vuku 

bi.iyuk inktlab ve ilerlemenin meb- bulmaz veya Almanya harbden muzaf-
l'li te§kil eder. fer c1kard1.~ 

l3ayramimtz miinasebetile Mare§ah • Cenubi Afrika meclisinde 
~ah1slarmda kahraman ordumuzu 

kere daha selamlar ve bi.itiin men • Kap 31 {a.a.) - lngilterenin dahil 
a daimi muvaffakiyet ve saa

er dilerim. 
Ba~vekil Ce1al Bayar 

M arefalin tefekkiirii 
E:Iaz1g 31 (a.a.) - Gene] Kurmay 

Mare§al Fevzi <;akmak, zafer 
dolaytsile ordu ve kendisi hak· 

gosterilen yi.iksek alakaya ceva -
te~ekkiirlerinin ajans vasttasile ib-

1'11 rica etmi§lerdir. 

imali A vrupada 

i.iyiik bir yangtn 

P~1Hin isve~i bulutlar 
istil~ etti 

Stokholm 31 {a.a) - !svec;in ~imalin
bir ~ok yerlerden alman telgraflarda 

n garba esen riizgarm tesirile bUtiin 

YI kesif duman bulutlan kapla -

ge<; vakit Stokholm ve Gote-
kadar gelmi§tir. 

er Birliginden gelen 1sve<; tay· 
soylediklerine gore, hu du-

1 tnuazzam bir orman yangmmdan 

ktedir. Bu tayyareler hatta Uc; bin 

irtifada da duman ic;inde uc;mu~-

~a.yani teessiif » bir abide 
kabartmasl 

a 31 (a.a.) - Almanyanm Li· 
konsolosu, Y orksayr belediyesine 

· bir mektubda, son giinlerde, 
resmi yap1lan bir abidedeki hir 
amn «~ayam teessiif» mahiyet ar
tebarUz ettirmi§tir. Mevzuubahis 

ltna, hir kadmm ba§IDl kesen hir 
neferini gostermektedir. 

thur Franstz tayyaresi 
Amerikada 

ort • V a~ington- 3 1 ( a.a.) - Liyot
do Yeso Pari tayyaresi, Grinvi~ sa
saat 19,20 de buraya vasil olmu~-

olacagt bir harb halinde cenubi Afrika 
Birliginin takmacagt hath hareket mese
lesi etrafmdaki parlamentoda yapilmak
ta olan miizakereler neticelenmi§ ve nas

yonalist muhalefet tarafmdan Ba§vekil 
aleyhine verilen takrir, 17 reye kar§l 76 
reyle reddedilmi§tir. 

Nazi kongresi 5 

eylulde toplantyor 

Hitler miihim bir nutuk 
irad edecek 

Londra 31 (Hususi) - Nazi kon , 
gresi onUmiizdeki pazartesi gUnU NUren
berg sehrinde ac;Ilacakhr. Kongre bir 
hafta siirecektir. Hitler beklenen mUhim 
nutkunu, kongrenin son giini.ine tesadUf 
eden eyluliin on ikinci pazartesi giinii irad 

edecektir. 
Alman devlet reisi hugUn Behtesga • 

den 'deki sayfiyesine hareket etmi$tir. M. 
Hitler'in birkac; giin orada kalacag1 ha
ber verilmektedir. 

Berlin 31 (a.a.) - Salahiyettar mah
filler, M. Hitler'in Rayi~tag'I ic;timaa 
davet ettigi hakkmda yabanci gazetlerde 
c;tkan haberlerden malumattar olmad1k -
laTJm hildirmektedir. 

T ekirdagtnda bir sinema 
yandt 

T ekirdag 31 (a. a.) - Gece yansm
dan sonra c;tkan bir yangm neticesiode 
Halk sinemas1 tamamen yanmt§hr. 

Bina kargir oldugundan yangmm et
rafa sirayetine meydan verilmeden son • 
diiriilmii§tUr. 

PARiS BORSASI 
Paris 31 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlardir: 
Londra 178,31, Nevyork 36,73 3/4, 

Berlin 1473, Briiksel 619,87 1/2, Amster
dam 1999,75, Roma 193,35, Cenevre 
838,12 1/2, kur§un 14,6,3, baktr 45 1/2 • 
46 l/2, kalay 192,17,6, altm 143,2 1/2, 
gi.imii§ 19 1/4, ~inko 13,10. 
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Gandhi'nin damar1 Yurd d•s•n a : 3 • 
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M e§hur Gandhi'nin damarla
ri sertle§rni§. Bir Frans1z 
muharriri, Louis Latzarus, 

Paris dii§iinceleri 
bu kadar zamandtr perhiz eden bir 
adamm, ~ok yiyenler gibi tansiyon 

yiiksekligine ugramasim garib bulu- Biiyiik devletleri, kiic;iik c;ocuklardan 
yor: «Demek ki yememek kadar ye· daha aklih sanmamah. T uhaf ~ey aroma 
mek de fena ve Ganj'm suyunu i~- boyle. Hatta c;ocuk!ann ic;inde azc;ok us
mekle eski hir Burgonya §Brabmm lu olanlar, hiikumetlerin hoppa ve yara
§i§elerini devirmek arasmda fark maz olm•yanlarmdan belki biraz fazla· 
~k» d If. 

Fakat astl garib olan §ey Gandhi- Son zamanlarda cihan mukadderahm 
nin bu derde buldugu devadar. Hind ellerinde tuttuklan samlanlara biisbi.itiin 
nasyonalisti «gayrimuayyen bir miid- nazar degdi diyebiliriz. Gerc;ekten elle
detle bir sessizlik perhizi i~ine gir- rindeki lastik top mudur, yoksa insanllgm 
mi§tir.» Hindistam kurtarmak i~in biitiin gelecegi mi. anlamak kabil degil. 
o kadar lakard1 soyliyen adamm ken- T1pkl eski zaman (pa§azadeleri) gibi 
dini kurtarmak i!rin susmaya karar §imdi olm•yacak sebeblerden millet!er 
vermesi politika aleminde yeni bir birbirine kiisiiyor. tptida ortallga diinya
bulu§ degildir; fakat susmak suretile nm kiifiiriinii savuruyorlar ve yekdigeri
damarlarin i~ini de bir nirvana sii- nin adeta yiiziinii, gozUnii hrmahyorlar. 
kununa kavu§turmak tababette yeni Halbuki biraz sonra?.. 
bir tedavi usuliidiir. Demek ki Evet, biraz sonra kiic;iik bir menfaat, 
Gandhi lakndt soyledigi zaman ka- giili.inc bir vesile bu asularca ya§amt§ mi
nmm biitiin kii!riik yuvarlaklan da nimini hoppalan gene birbirile arkada§ 
harekete geliyorlar, damarlarmm etmektedir. Ve goriiliiyor ki diin kavga 
i!rinde ko§U§arak hirer gizli !righk edenler yann tekrar danlmak Uzere bu
kopariyorlardi. Bu fanteziye inan· giin ban§ml§lar l Ancak §U hazin §akalar 
mazsak §Una hiikmedebiliriz ki Hind binlerce insamn hayatma mal oldugunu 
milliyet!risinin nutuklarmdan ziyade, nas1l unutahm? Tank, tayyare, hiicum, 
fngiliz polisinin verdigi cevab onun gece baskm1, hudud kavgasi .. ve komis-
kamm oynatml§br. yonlar ... 

Doktor Carrel, tiirk!reye de tercii· Belli ki hu komisyonlann bir karar ve-
rne edilen me§hur kitabmda, s1hhati rebilmesi ic;in iptida haylice maswn kam 
<<Uzviyetin i!rindeki sessizlik» diye ta- ak1tmak lazim. 
rif eder. Fakat buradaki ses, han!rere- Herkes -guya· harbden korkuyor. Bu· 
mizden !rikan ses degil, ahenkten ve nunla beraher kUre i.izerinde muharebesiz 
asayi§ten mahrumiyeti sembolize gec;en giin yok. Sava§m oni.inii almak alii
eden bir nevi giiriiltii mecaztdtr. Bu- me c;are hulmak nev'inden bir mesele ol
rada siikut, siikun manasma gdir. du. Bu boyle oldugu ic;indir ki ameli 
Eger Gandhi, gayrimuayyen bir adamlar da olmemek degil, miimkiin mer
miiddet i~inde susarak, uzviyetinde tehe iyi ya§amak felsefesini kovalamaga 
boyle bir siikun temin etmeyi dii- koyuldular. Bugiin (ab1hayat} ic;mekle 
tiinmiitse, lakardile karm gurultusu ( sulhu ebedi) hanyosuna girmek ayni 
aratnnda biiyiik bir fark gormiiyor §eydir. 
demektir. Bize kahrsa bu perhiz, N e hazin ve iimid kmc1 manzara!. 
Gandhi'den ve Hindlilerden ziyade Son zamanlarm muhtelif kavgalan ya· 
lngilterenin damarina miilayim ge· nmda §imdi yeni bir FranSIZ -!talyan k1r· 
lir! Belki bundan sonra, fazla sert· gmbg1 ba§ladJ. Her iki memleket birbiri
leJligi i~in Hind milliyet~isinin de da· nin topragma seyyah gondermiyor I Se-
man tutm1yacakbr. I heb? Bir milyon, yahud hi~bir tane I 

PEYAMI SAFA Zaten Parisin yalmz gazetelerine hak· 
mak kafi. Kag1d1 pis, miirekkebi murdar 

--- ve iislubu §amataci bu gazetelerin yalmz 
~inin bir · tekzibi d1§ k1hgi bile insam ic;inden §iiphelendir

Londra 31 (Hususi) - Cin Hariciye 
Nezareti, Cin - ]apon ihtilafmm halli 
ic;in 1talyamn tavassutta bulunacagma 
dair deveran eden §ayialan resmen tek
zih etmi&tir. 

Tiyenfin'deki Japon ticari 
miiesseseleri kapamyor 

Tokyo 31 {a.a.)- Tientsin'deki Fran 
s1z, fngiliz imtiyazh mmtakalarmda bu
lunan J apon ticaret evlerile hankalan, 
on he§ gUn kadar yurdlanm kap1yacak· 
lardtr. Soylendigine gore, bu karar 

Tientsin mmtakasmda nizam1 temin ic;in 
J aponlarla anla~am1yan !ngiliz ve Fran· 
s1z makamlarmm hath hareketini protes
to makammda ittihaz edilmi~tir. 

Cinde sivil tayyarelerin seyriiseferi 
Tokyo 31 (a.a.) - ]aponyanm 

Sanghay' daki askeri makamah namma 
soz soylemge salahiyettar olan bir zat 
a~ag1daki beyanatta bulunmu~tur: 

«- Halk mmtakasmdan ge~en sivil 
tayyarelerin ucmalarma miiteallik mem
nuiyet tadil edilmi&tir.» 

M umaileyh, Cinden gec;cek olan hU· 
tun tayyarelerin J apon memurlanndan 
mezuniy _t almalan laztm p;elmekte ol • 
dugunu soylemi~tir. Halbuki, birkac gUn 
evvel Cinden ge~ecek olan sivil tayyare
lerin tecaviize maruz kalacaklanm beyan 
etmi~ti. -·· Borsalarda 

yiikselmege 
r Ba~tara!t 1 tnct sahtrede1 

Maamafih site, hakh veya hakstz A
merikan makamatmm fngiliz dovizinin es· 
ki paritenin dununa dii§mesine muhalif 
olduklan ve §U halde lngiliz lirasmm su
kutuna mani olmak ic;in piyasada §iddet· 
le mUdahale edebilecekleri miitaleasm • 
dad1r. 

lngiltere · Amerika ticaret 
anla§masi imzalan1yor 

Londra 31 (a. a.) - hi haber alan 
membalardan ogrenildigine gore, bir ti
caret anla§masi akdini istihdaf eden !n • 
giliz • Amerikan mUzakereleri, anla§ma 
metm lrat'i surette tesbiti safhasma gir
mi§tt . 

Kuvve· e tahmin edildigine gore, son 
giic;liikler de pek yakmda hallolunacak 
ve anla§ma eylul sonundan evvel imza 
olunacakhr. 

lngiliz Ba§vekili Balmoral' da 
Londra 31 (Hususi) - Ba§vekil M. 

Cemherlayn Balm oral' a muvasalat et • 
mi§tir. Ba§vekil Balmoral saraymda hir 
miiddet Kral ve Krali<;enin misafiri ola
cakhr. 

mek i~in c;oktur! Sozii olc;iisiiz, k1yafeti 
ciddiyetsiz ve sesi patlrd1h hir gozboyact 
tasarlaym; nas1l ihtimal verebilirsiniz ki 
bu tipte bir adamm insana inan vermesi 
miimkiin olsun. !§te hen de burada hep 
bunu goriiyorum. Y almz burada degil ya, 
hemen hemen biitiin diinya gazetelerinde .. 
Dl§andan gorUnii§ii biraz aguba§hya 
henziyen birka~ malum sahife bir yana 
buakllmca ohUrlerinden ic;ime tiksinti ge
liyor. Bunlan yaz1p milyonlarla hasanlar, 
ya hiitiin okuyuculan ebleh sanmak kUs
tahbgmda bulunuyorlar ve yahud okuyu
cular -nastl soyliyeyim ?- pek alc;ak go
nUllii! Muhatablarmi bu kadar ahmak 
yerine koymak, koyan ic;in bilmem zeka 
alameti saytlabilir mi? 

Her sahife, her havadis, ·guya di.inya· 
nm en iptidai mahluklarma hitab ediliyor
mu§ gibi yazilmaktadu: Mutlaka goz 
yipratlci harfler ve yaygara koparan cUm
leler ... N e oluyoruz? 

Oyle anla§thyor ki herhangi bir hadi
seyi insanlara oldugu gibi bildirseler kim
se okumtyacak. Gene oyle anla~thyor ki 

Dogu manevra)a,·:,.~-l~n 

sonra 
( Ba~tara!t 1 tnct sahllede I 

katlerindeki Or ve Korgeneraller, Mi.i
fetti&i Umumi Abdullah Alpdogan ol· 
dugu halde sahaya geldi. Bu sabah hu
susi trenle ElaZI~a muvasalat eden Yu
nan, Bulszar, fngiliz, Yugoslav, Rumen, 
F rans1z, ftalyan ve Rus ata&emiliterleri 
de tribiinde yerlerini ald1ktan sonra gecid 

resmine saat 14 te tan•are1erin ucu~ile 
ha&landl. Bunu takiben en onde Orgene
ral Kaztm Urbay ve maiyetile Korgene-

ral Galib Deniz, Galib Tiirker ve Mu -
zaffer Ergi.iden, Maresah selamhyarak 

gec;tiler. Komutanlan kahraman piyade 
erlerimizin geni~ nizamla geci~leri takib 
etti. Sel gibi kesilmiyen piyade akm1, he
men hemen iki saat sUrdii. Sonra fen kit
alan gec;ti. 

Hafif ve agiT dag bataryalannm mun
tazam geci&leri takdirle alkl&landl. Kah
raman si.ivarilerimiz, k1hch, m1zrakh 

dortnalla gec;erken halkm sUrekli teza -
hiirah son haddini buldu. ht!dak, tank, 
hindirilmi~ kttaat ve nakliye otomobille
rinden sonra ge~id merasimi saat 17 de 
nihayet buldu. 

Ordunun gec;irdigi bu cetin imtihan, 
muvaff akiyetle neticelenmi&. mille tin or• 
duya besledigi gi.iven bir kat daha art -
m1~hr. 

Biiyiik Sefimiz komutanlanmiza im • 
zalanm muhtevi birer altm saat hediye 
buyurmu§lardu. 

Yazan: FAZIL AHMED AYKA(:' 

insanlar di.inyada ne olup bittigini ogren
mege degil, o!an hadiseler vesilesile mut
laka yiirek hoplatlct yalanlar dinlemege 
mii§taktnlar. En adi vak' alan, gazeteci 
iislGbu denilen o c;evri§ yagh edebiyata 
sanlm1~ gcri.iyoruz. Resim, fotograf, rek· 
lam, yaygara l 

Fa kat i§in hazin taraf1 §U ki mii§teri 
bunu istiyor. Y ahud bunu istemege ah§tl· 
nlml§. Ve gazetecilerin c;ogu, panayular
da filan hokkabaz c;admnm kaplSlndaki 
~aksak<;ilar gibi ic;eriye mii§teri doldur
makla me§gul! Amma ne pahasma olursa 
olsun I. hte insanhgm en ileri, en I§lkh bir 
merkezinde dahi matbuatm ve bi.iyiik ek
seriyetin hali! 

Gonli.im s1zhyarak di.i§iiniiyorum. Bu 
vaziyette bir kalabahk politikac1 denilen, 
izdiham avclSlnm kemendinden nasi! kur
tulabilir? imkam yok!. N as1l fabrikaci, 
ti.iccar, ki.ic;iik veya bi.iyiik esnaf, mi.i§te
rinin zevkini, temayi.iliini.i istismar eden 
bir somiirgeci ise politikac1 da oyledir. Ve 
zeka piyasasma mevsimine gore kah yiik
sek, kah mag§U§ fikirleri bir tak1m zeka 
manifaturalan halinde sUrer. 

Bir tak1m sesler duyar gibi old urn: 
- Camm, koca Pariste bu sinir bozu· 

cu ~ylerden ha§ka yazacak hir mevzu 
bulamiyor musun? 

Cevab1m hasit; elbette var. Hem pek 
~ok var. Lakin onlar o kadar soylenmi§, 
bilinmi§ §eyler ki! TUrk irfammn uzak
tan tamd1g1 bu muhitleri biraz ic; yiizile 
de bilmesini arzu ediyorum. 

Hie; kimseyi begenmemek itiyaCJmda 
olan F ranstzlann hence begenilmege de
ger iyi bir huyu vard1r. Onlar <;ok defa 
kendilerini de .begenmez ve §iddetle ten
kid ederler ... Laknd1, fesahat, kelime ve 
zeka oyunu... Bunlarm her tiirliisii Pa
riste s1k goriiliiyor; lakin gene goriiliiyor 
ki bugi.ini.in cihanmda hir milleti en kuv
vetli, en niifuzlu ve en refahh vaziyete 
koyabilen amiller, hie; de bu soz ve kalem 
perendehazhklan degildir. Oyle olsa 
F rans1zlar ki.irenin hakimi olmak icab e
decekti. Halbuki hakikat bamba§ka!. 

Hergiin hi.ikumetin, §Unun, bunun a
leyhinde manzum hicviyeler yazanlar, 
burada hususi bir meslek kurmu§a benzi· 
yorlar ... F akat pek ~ogu profesyonel ha
linde oldugu i~in zekaya ne§' e degil, ruha 
hiiziin ve kasvet veriyorlar. Sa~I sakah 
agarmi§ ihtiyarlar, yanaklan, dudaklan 
boyanml§ gender goriiyorum. Ve zaval
hlar filan vekil veya meb'usa dair giin
diiziin yanyana getirebildigi zoraki be
yitlerdendir ki kendi ak§am yemegini 
hekliyor. Alay, tenkid ve hiciv boyle asa
letsiz bir dedikodu olunca as1l yazam gU
liinc ve hazin gostermektedir. 

Gec;en sene bu mevzu iizerinde eski 
zaman kodamanlarmdan birisile konu§u
yorduk. Surada burada dinledigimiz 
{§ansoniye) leri hie; begenmedigimi ac;•k
c;a soyledim. Hayret ederek hana §UUU 
dedi: 

- Affedersin azizim amma senin si
nirlerin bozuk I 

Ben de hemen cevab verdim: 
· - Pek dogru dostum; fakat ne ya

parsm; herkesin de siidi.i hozuk olmaz 
ya! 

F azrl Ahmed A yka~ 

. Bey,ehirde bulunan 
komiir 

Konya 31 (T elefonla) - Bey~ehir 
kazasmda yap1lan sondaj neticesinde kiil
liyetli komi.ir bulundugunu evvelce bil
dirmi&tim. Sondaj faaliyetine ehemmiyet
le devam olunmaktadtr. 21 metreden son
ra ic:;erideki komUriin kesafet peyda ettigi 
gorulmii&tiir. Maden T etkik ve Arama 
Enstitiisi.i grupunun me~kur mesaisi, her 
gi.in miisbet bir &ekilde inki~af etmektedir. 

( Kantonun son manzaras1 ) 

~anghay - J apon tayyareleri tara • 
fmdan stk sxk bombaqhq1an edilen 
Kanton §ehrini!l son manzaralarmdan 
biri. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Yiizme sporu 
n::::5) irkac; ytl once, bir pazar gun .. 
~ trenle Viyanadan Berline gidi 

yordum. Eski Avusturyadan 
Cekoslovakyadan ve nihayet Almanya 
dan gec;tik. Demiryolu gi.izergahmdak 
bi..i+un nehirlerin boyunca, bir 1,;1plak in 
sanlar §eridi uzamyordu. N ehirden uza 
islasyonlardaki kii~Uk havuzlann, batt 
ortasmdan kesilmi§ biiyiik ft<;Ilarm ic;ind 
ytizmege c;ah§anlar gordiim. 

Berlinde, bi.iyi.ik hir meydamn ortasm 
daki havuzlu, f1skiyeli, biiyi.ik hir abide 
<;e§ffienin ic;inde c;ocuklar banyo ediyor 
lardt. Berlin civarmdaki Vanze denilen 
Kalaml§ koyundan biiyiik sun'i golde, he 
gidi~imde 50 - 60 bin ki§inin giine§ ve de 
niz hanyosu yaphgmi gordi.im. Bu mem 
leketlerdeki yiizme havuzlanmn saylSI, 
bizdeki yUzikUler kadardu, demekte 
pek de mtibalaga yoktur. 

Bu denizsiz veya denizden uzak mem• 
leketlerde, deniz sevgisi ve yi.izme zevki 
hizim etraf1 denizlerle c;evrilmi§, kiy•lar 
boyunca uzamp giden !stanbulumuza 
nazaran, k1yas kabul etmiyecek kadar 
fazla idi. 

Ge<;en giin, !stanbulda, yiizme §ampi· 
yonlugu miisabakalan yap1ld1. Bu mii
Si.lbakalara, lstanbulun si.iri.i si.iri.i kuliib· 
lerinden yalmz ii<; tanesi (Galatasaray. 
Beykoz ve· Be§ikta§) hirer avuc; yiiziici.i 
ile i§tirak ettiler. Oteki me§hur kuli.ibler 
nerede? 

<;ok masrafh oldugu ic;in denizcililC 
§Ubeleri olmtyan kuliib!er, bir yiiziiciiliik 
§Ubesi de mi kuramazlar? Yi.izmek ic;in 
bir mayo kafidir. Evet, yanm lirahk 
bit mayo yeter ama sonsuz bir a§k, yll· 
maz hir ~;ah§ma ister. Eksik olan bu, iki· 
sidir. T ozlu meydanlarda, yak1c1 tern· 
muz giine§inin altmda bile, fubol pe§in
de ko§anlann bollugu yamnda, Marma· 
ramn ve Bogazm serin sulannda kulac; a
tanlar nekadar, azd1r. Yiizme ile fut
holdan hangisinin daha s1hhi, d.aha fay· 
dah oldugunu ise, her doktor bize soyli
yebilir. 

Bu su bollugunda $U yiiziicii k1thg1 ne 
manas1z §eydir 1 F akat, bu manas1zhg1 
ortadan kaldumak i~in, ~areler yok de· 
gildir. 

1 - Deniz banyolannt iyice ~ogah
mak ve ucuzlatmak, 

2 - Ac1k ve kapah yiizme havuzlan 
yapmak, · 

3 - Y almz 1stanbulda degil; biitiin 
k1y1 ~hirlerinde ve yiizme imkam olan 
kasabalardaki spor kuli.iblerini, hir yi.izme 
§Ubesi a~maga mecbur etmek, bu ~ubeyi 
tesis edemiyenleri kapatmak, 

4 - Orta okullarda ve Iiselerde be· 
den terbiyesi derslerine yiizmeyi dahil 
etrnek. Bunu temin edebilmek ic;in yi.iz;ne 
havuzlan yapmak ve deniz mevsiminde 
yiizme ogretmek ic;in, kty!larda tale~1e 
kamplan kurmak. 

Hulasa, Biiyiik Sefin ve Ba§vekilin 
c;ok ehemmiyet verdik1eri deniz sporlan 
i~inde, en miihimmi olan yiizmeyi can· 
land1rmak ve yurdda yiizmiyen adam ht· 
rakmamaga c;ah~mak lazimdir. 

~ 

Y eni bir diinya harbi 
tehlikesi karsisinda 

' [BMmakaleden devaml 

alarak yeni bir diinya harhine giri§mekten 
c;ekinmiyecekse bunun sebebini oyle bir 
harbin netice itibarile lngiltereyi dahi teh
did eden mahiyetinde aramahd1r. hte biz 
bundan dolay1 yeni bir umumi harb <;Ika
maz diyoruz. <;i.inkii lngilterenin dahil o• 
lacagi bir harb nekadar icab ederse o 
kadar uzun siirerek gene lngilterenin ri
yaset ettigi ziimrenin galibiyetile netice· 
lenmek ihtimali c;ok galibdir. 

Harb umum ic;in felakettir, galib ve 
maglub her iki taraf1 asia esirgemiyerek. 

Maglubiyetle bitecek bir harbin AI· 
manya i<;in mucib olabilecegi felaketse 
daha olc;iisiiz bir surette bi.iyi.ik olur, ve 
bundan da insanhk aynca biiyi.ik ziyan· 
lar gori.ir. Y eni bir harbin hangi tahrib
kar ideolojiler doguracagm1 dii§iinmek 
akla ziyan bir i§tir. 

Aklm ve manbgm bi.itiin hesablan ye· 
ni bir umumi harbin <;1kmas1 aleyhinedir. 
Oyle bir haile ancak §Uurun vazifesini 
ifadan aciz kaldlgl bazi mi.istesna anlann' ' 
mahsulii olabilir. T ehlike o kadar bi.iyiik 
ve korkuncdur ki oyle bir ate§i yakmaga 
kimsenin eli varm1yacagm1 farzetmek 
~imdilik yegane verilebilecek hi.iki.imdi.ir. 

Maahaza hinde bir nishetinde de olsa 
dUnyamn yeniden ate§e verilebilmesi ihti
mal dahilindedir. Boyle hir hal zuhurun· 
da memleketimize terettiib edebilecek va· 
zifenin her~eyden evvel kendi kuvvetleri· 
mizle kendi hudud ·e hukukumuzun mu• 
hafazasma taalluk edecegine ~iiphe yok
tur, ve Tiirkiyenin bu hududla hukuku 
muhafaza edecek kudrette bulundugun· 
dan hepimiz emin ve miisterih olabiliriz. 

YUNUS NADI 
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II ~·n Bir rahibenin izdivac1 1 hlklyesl 

~=================================~? 
Hubej'de ~anyii isimli; gene ya§mda di, rasladtgt bir ihtiyara buradaki rahibe· 

§Cihret kazanmt§ yiiksek ruhlu bir alim lerin ne olduklanm sordu. 
vardt.. ihtiyar, ba§ rahibe oldiikten sonra k1z· 

Kii~iikken ona; fizyonomistlerden biri I ann dagildtklanm an! a ttl, Yiin hakkm
bir rahibe ile evlenecegini soylemi§ti: A· daki sualine de klZln §imal taraflannda 
ilesi bunu ciddi telakki etmediler. ~anyii oturdugunu soyledi. 
buyiiyiince, ona iyi ve giizel bir zevce ~anyi.i sukutu hayalinin Isbrablarile 
bulmaga te§ebbiis ettiler, fakat muvaffak mahzun ve miiteessir evine dondii. An -
olamad!lar. nesine kiZin ba§ka bir yere gittigini soy -

,Sen bir giin Huang - Kang'da bulu - ledi, fakat hakikati anlatmad1 .. 
nan biiyi.ik annesini ziyaret etmek istedi.. Bir sene sonra annesi akrabalanm zi • 
Y olda Kuang-.San manasbn vard1. Ora· yaretten di:inii§iinde bir handa geceli -
da ~ok giizel rahibeler bulundugunu duy· yordu. Kom§u odada gene bir rahibe ol· 
mu~tu. Onlan ziyaret etmege karar vere· dugunu ogrenerek beraber vakit gec;ir • 
rek manastmn merdivenlerini ~1kb, hafif· mek i.izere k1z1 ~agtrdt. Ktz ihtiyar kadt· 
~e kaptya vurdu. ~ok g~meden kap1 a· nm, ~anyii'ni.in annesi oldugunu anladt. 
t;t!dt ve dort giizel rabibe tarafmdan i~eri Ona: 
kabul edildi. Rahibelerin en kiic;iigii ha· «- Oglunuza bir kere sorun, 
rika idi. .Sanyii, kJZJn derhal cazibesine or ada benim P' on isminde bir yegenim 
kaptlmt§tl, bir tiirlii gozlerini ondan ay1· vard1. Ben burada ~ok fena stkmhdaytm. 
ramtyordu.. Gelip beni kurtarsm.» dedi. 

Bir arahk digerleri c;ay bazirlamak i~in Kadm eve gelince ogluna gordiiklerini 
d1§an c;tktJlar. ,Sanyii bundan istifade e· anlath . .Sanyii deli gibi annesinin ayakla
derek kiZin elini tuttu ve ismini sordu: nna kapandt: 
Klz giiliimsedi. kendi isminin Yiin§i ve «- Ah... Annecigim!.. 0 P' an be
aile isminin de ~en oldugunu soyledi. nim I» diye inledi. 
Gene hayretle dogruldu: Kadm fena hal de ktzdt: 

-A!... Ne garib, dedi, benimki de «- Ya ... Demek sen bir rahibeyi se· 
P' an ( 1). viyorsun, ve onunla evlenmek istiyorsun? 

Ktz bir~y soylemedi. Yiizii kizararak bedbaht c;ocukl .. Rahibe olan bir zevce 
oniine baku. Biraz sonra da sessizce kalk- ile akrabalannm yanma nastl c;tkmaga ce· 
tt, ve gitti.. saret edeceksin ?.» 

0 mada rahibeler ellerinde c;ay tepsi· .Sanyii, bir§ey soylemedi, ikinci inkisan 
Jeri ve meyvalarla geldiler. $anyii'ye ik· hayal onu mahvetmi~ti. Bu teessi.ir onu 
ram ettiler .. Fa kat o, bunlan gormiiyor· giinden giine eritiyordu .. 
du bile. Yiin'ii bir daha gorememek en - 0 sene biiyiik annesinin oli.imii dolayt· 
di~esile yamyorelu. Nihayet dayanama - sile ~anyi.i'ni.in annesi Huang - Kuang'a 
d1, klZln nerede oldugunu sordu. Rahi - gitti. 

'n biiyiigii yabanctlardan c;ekindigi Donii§iinde akrabalarmdan birinin e -
gelmek istemedigini soyledi. Bunun vinde misafir kald1. Orada 18 ya§larmda 

~anyii miisaadelerini alarak git· gi.izel ve sevimli bir ktz gordii. Bunun og· 
istedi. Kaptda rahibeler: «Eger lunun hastahgma bir deva olacagtm dii· 

'ii tekrar gormek isterseniz yann ge· §i.indii ve bu kiZln kim oldugunu sordu. 
. » dediler. 1sminin W ans ve burada akrabalan 

Gece, sevgilisinin siyah gozlerini, par· oldugunu ogrendi. Akrabasma klZin 
uzun sac;lanm ve narin viicudiinii dii· kendisile beraber gitmesi ve bir miiddet 

uyuyamadt. Ertesi giin erken - kalmast ic;in rica etti, memnuniyetle kabul 
manasttra ko•tu. Or rahibe onu kar - ·1 , .,. ettt er .. 

1yarak salona aldtlar. F akat Yiin gene lki giin sonra da ~anyii'niin annesi 
da yoktu.. giizel ktzla beraber evine dondii. Ogluna, 

Rahibeler yemek yemesi ic;in israr et - getirdigi klZin gelip gormesi i<;in haber 
er. Lakin ~anyii kabul etmiyor, gitmek yolladtktan sonra k1za da dedi ki: 

mi.isaadelerini istiyordu. Ktz, eger «- Sizi buraya nic;in getirdigimi hili· 
daha oturursa Yiin'iin gelecegini yor musunuz'? , , . 

ediler. ;ianyi.i derhal raz1 oldu... <<- Evet, biliyorum. Fa kat siz bura· 
Ak~am olmu§, pembe bir l§Ik oday1 ya benim ni~in seldigimi tahmin edemez

ywme~.•m•§tl. Ktz hal a yoktu. ~anyii'niiri siniz. Birkac; sene evvel P' an isminde bi
iiteessir hali rahibeleri de ~tok miitees- rile ni§anlt idim. Uzun bir zaman ondan 

etmi§ti. Onu netelendirmek ic;in nefis haber alamadtm. $imdi onu anyacag1m .. 
rablar ikram ettiler ve onlar da beraber Eger o kendisine ba§ka bir arkada§ bul -

ba§ladtlar. ~anyii dayanamadt, duysa sizin gelininiz olmaga raz1 olurum. 
un'ii c;agtrmalanni rica etti. Lakin hala yalmz ya~tyorsa o zaman sizi 
Biiyiik rahibe dt§ari ~tlktp tekrar geri bir anne tamyacagtm ve hiirmet edece -

ve Yiin'iin meydanda olmadtgml, gim ... 
gelemiyecegini soyledi. ~anyii lhtiyar kadm biraz hayret etti: 

olarak c;1ktp gitti, birkac; giin «- T uhaf! dedi, evvelce de bir ra· 
ugramadt. hibe P' an isminde birini sormu§tU, $imdi 

F akat gene dayanamiyarak manastirin siz de ayni §ahst anyorsunuz? 
unu tuttu. Kaptyt ortanca rahibe ac;tl. Ktz heyecan ic;inde bag1rd1: 

'iin orad a oldugunu ogrenince ic;eri «- y a?.. Siz 0 ihtiyar kadm ffiiSI -
Ve krizanternlerle siislii kiic;iik bir mz ?. Oyle ise P' an nerede ?» 

goti.iriildii. Rahibe Yiin'ii c;agtra· Kadm giiliimsiyerek: 
OJ soyliyerek dt§arl c;tktl ve hem en «- Uzakta degil, dedi, burada I 

kilidledi. Gene o anda odada bir 0 SIT ada kap1 ac;tldt, P' an ic;eriye gir· 
i§itti, etrafma bakmdt. tleride ken· di.. Hayretten donakalml§h.. Kara goz· 
tiil pencere perdesi arkasma sakla· Iii sevgilisini tamd1, <;Ilgm gibi ona ko§ -
c;alt§an Yiin'ii gordii. tu .. Annesi bu hazin kavu§ma sahnesini 

Heyeean ve s.evincle ona ko§tU. EllePi- ya§lt gozlerle seyretti. Ve yava§c;a oda • 
tutmak istedi. F akat ktz onu iterek dan c;tktt. 
· ~ekildi. Ceviren: 

M. N. lJZERDIM «- Goriiyorsunuz ya, sizin zev
Ic;m arkada§lanm beni tuzaga 

~iirdiiler. Fa kat tekrar gelirseniz kendi 
ic;in sizinle konu§mtyaeagtm. 

bu §ekilde bir rahibe olmak istemem. 
ergiin sizin gibi centilmenlerle guniimii 

gec;irmektense biitiin hayattml 
bir kimseye vakfetmek benim ic;in 

a haytrltdtr.» dedi. 
yii ona, kenelisini sevmesini ve kan

L"ll"'""'" yalvardt. K1z dayanamadt: 
ki, dedi, arkada~tntz olacagtm. Y al· 
buradan c;Ikabilmem i<;in iic; yiiz altm 

laztm. Bunun i~in sizi lie; sene 
I iyecegim .» 

razt oldu. 0 esnada diger rahi
ic;eri girdiler, hepsi beraber oturup 
ic;tile.r, eglendiler. $anyli memnun 

miisterih evine dondii. 
giin sonra babasmm c;ok agtr 

oldugu haberi geldi ve Hubey' e 
.. t;ok ge~meden babas1 i:ildii. Bir se· 
onun matemini tuttu. Boyle bir za • 

a annesine arzulanm soylemezdi. 
annesi asabi bir kadmdt. ,Sanyii 

retmege ~ah~tt, para biriktirmekte de-

uzun zaman ge<;ti. Annesi ona 

----- . 
(1) Qinde ayni islmde olan aile r;ocuk

Iarl b!rb!rler!ni sevemezler ve evlenemez. 
ler. Bunun ir;in gene §en ismin! P'an yap
mt~tlr. 

( Newhaven kolejinde) 

LO!iodra- Newhaven kolejinde tertib 
olunan bir merasime Ana Krali~e Ma
ri riyaset etmi~ ve kiic;iiklerin miika
fatlanm bizzat tevzi etmi~tir. 

AVRUPA NOTLARI 

CUMHURh~ET 

Muamele ve istihlak 

vergilerinin ilgas'1 
• • Jsteniyor 

Sanayiciler, diin biiyiik 
bir toplanb yapttlar 

Afrikadaki otomobil ajan1 
Gene Albert Matterstock bir giin i'i giicii yiiziistii 

CBat!tttrtl.fs 1 fnef 6ahffedel 
Re§ad, izahatlna devam ederek, fab

rikalann tesis mi.isaadesi dolaYJ.sile, bir 
taktm spekiilasyonlar meydana geldigi· 
ni, bu arada baz1 kimselerin ald1klan 
miisaadeyi, otekine berikine sathklan
m, buna kar§t tedbir olarak, rniisaadeyi 
alan kimselerin, kurulacak fabrikada 
yiizde yirmi be§ nisbetinde hisse sahibi 
olmalan mecburiyetinin konuldugunu 

b1rak1p Avrupaya geldi 
kumpanyalar1ndan 

seyyar tiyatro 
girdi 

ve 
birine 

anlatmt§br. 
Bunun iizerine sanayicilerden bir zat, 

soz alarak, fabrikasm1 tevsi ic;in evvelki 
kanunlara gore, sipari~ ettigi maJdne -
lerin giimriiklerde bir taktm formalite
lere tabi tutuldugundan §ikayet etmi§ 
ve bunlarm oni.ine ge~ilmesini iste -
mi§tir. 

Heyeti umumiye de bu dilege i§tirak 
ettiginden, keyfiyetin tetkiki kararla§· 
mi§hr. 

Diger lbir sanayici, muamele vergisi
nin sanayiin inki§afma mani oldugunu 
ileri siirerek, bu vaziyet dahilinde fab
rikalarm kar;ak~1hga ba§hyacaklan id
diasmda bulunmu~tur. 

Sanayicilerden bir lba§kas1, muamele 
vergisile beraber, istihlak '\llergisinin de 
kaldmlmast liizumuna i§aret etmi§tir. 
Bir~ok sanayiciler de ayni fikirde ol -
duklanm soylemi§tir. 

Sanayi Umum miidii·ri.i, bu itirazlara 
cevab vererek, son zamanlarda bazine· 
nin milli sanayiin inki§af1 ir;in iir; bu -
c;uk milyon lira vergi fedakarhg1 yap • 
ttgm1, bu fedakarhklann §imdilik kafi 
oldugunu s<iylemi§, maamafih imkan 
dairesinde kolayhklar gosterilmesine 
devam edilecegini vadetmi§tir. Albert Matterstock ve Hilde Krahl " Cennetteki temsil ! " filminde 

Diger bir sanayici, kii~iik sanayiin, 
biiyuk sanayie rekabet ettigi iddiasmda 
bulunm~, bir ba§ka zat da ayni mev -
zua ternas ederek r;ok ucuza mal edilen 
dayamkstz bir taktm Ustlk ayakkabila
rm bi.iyiik fabrikalarm saglam mallarile 
ucuzluk bak1mmdan rekabet etmelerini 
§ikayet vesilesi yapnu~hr. 

Uzun mi.inaka§alardan sonra, £edbir
ler almmak iizere lastik ayakkab1lan -
mn evsaf1 iizerinde tetkikat yap1masma 
karar verilmi§tir. 

Sanayiciler, daha baz1 dileklerde bu
lunmu§lardir. Bunlar ayr1 ayr1 tesbit e· 
dilerek, haklarmda kararlar verilecek· 
tir. ir;tima, ak§am geli vakte kadar de • 
vam etmi§tir. 

Yeniden labrika kuracak 
'olanlarm miiracaati 

Fabrikastm tevsi etmek istiyen ve ye
niden fabrika kurmak istiyen sanayi -
ciler, 1kttsad Vekaletinden miisaade al
maga ve 6 ay zarfmda in§aata ba§lama
ga mecbur tutulmu~lard1. 

Bu mecburiyet kararmdan evvel, mii
saade miiddeti iir; sene olarak tesbit e
dilrni§ti. Bir klSlm sanayiciler, yeni ka
rarm evvelce in~aat mi.isaadesi alanlara 
da te~mil edilip edilmiyecegini sormu~
lardlr. 

Sanayi Umum mi.idiirliigu, esasen a
dedi pek mahdud olan bu gibi sanayi -
cilerle ayr1 ayn temas ederek yeni ka -
rardan kendilerinin de istifadelerini te
mine c;ah$acakhr. 

Kad1koyiinde ag1r bir 
yaralama vak' as1 

Evvelki gece saat 23 te Kad1koyunde 
ag1r bir yaralama hadisesi olmu~tur. 
Bahariye caddesinde Lemanm yaphr -
makta oldugu aparbman in~aatmda ~a· 
h§an ustaba§l ismail oglu Osmanla ay. 
ni yerde c;ah§an marangoz Hiiseyin, bir 
mesele yiiziinden kavga etmi§lerdir. Bir 
araltk fazla hiddetlenen Osman, b1c;a -
gm1 r;ekerek Hiiseyni ag1r surette ya
ralamt~br. Hi.iseyin Niimune hastanesi
ne kaldmlm1~, su~lu Osman da yakalan
m~tlr. 

VEFAT 
Trabzon tiiecarmdan Faik ve Nihad 

Rii§tii Bekir ogullarmm babalan Rii~
tii Bekir oglu (Hac1 Rii§tii Haftz) rah
rneti rahmana kavu~mu§tur. 

Cenazesi bugiin saat on be~te ~;H~li 
Osmanbeyde Rumeli caddesinde Afitab 
aparhmanmdan kaldmlarak namaz1 
Fatih camii §erifinde ikindi namaztm 
miiteakib k1lmacak ve Edirnekap1daki 
rnedfeni mahsusuna defnedllecektir. 

Berlinden yaZJ!1yor: 
Amerikada oldugu gibi burada da ba

ZI artistler ~ekirdekten san'atkar olarak 
yeti§me degildirler, hatta konservatuarda 
bile okumamt~lar, talih ve kaderin sevki· 
le, fakat ayni zamanda hududsuz istidad· 
larmm ve kudretlerinin sayesinde tiyatro 
ve sinema miimessilligi rnevkiine yiiksel • 
mi§lerdir. 

Mesela bugi.in Almanyadaki artistler 
arasmda vaktile doktorluk, kimyageriik 
etmi~. yahud ilahiyat fakiiltesinde sene· 
ler~e dirsek.. c;\iri.ittiikten sonra pu rneslege 
girmi~ insanlar sayistzdtr. hte bunlardan 
biri de her an ~ohret ve muvaffakiyeti 
artmakta olan jonpromiye Albert Mat -
terstock' dur. 

Bu gene ve sempatik artist kiic;iiktenbe
ri sahne ve sinema aktorii olmaga heves 
etmi~ olmasma ragmen babast bu i~e kat· 
iyyen muvafakat gostermedi ve onu s1k1 
bir terbiye ve tahsile tabi tutmak istedigi 
ic;in disiplini yiiksek bir mektebe verdi. 
Lakin Albert dikkatsizligi ve tembelligi 
yiiziinden hocalarma yaka silktirdi, bir 
miiddet sonra da mektebden kaptdt§a:t 
edildi. Babast baktt ki oglu okumtyacak.. 
Cocugunu o da evden kogdu. Bununla 
beraber gene onun hayahm uzaktan ta· 
kib etmekten geri kalmadt. Albert Mat
terstock o devre aid hat1ralanm gec;en • 
Jerde ~yle anlath: 

- Boyle bir vaziyet neticesidir ki bir 
otomobil ajant olarak Afrikaya ayak 
basttm. Bir rniiddet i~leri gayet iyi idare 
ettim. Babam, sozi.inun yerine gelmi~ ol
dugundan dolay1 fevkalade memnundu .. 
Heyhat, ne inkisan hayal.. Bir an geldi 
ki dayanamadtm, Afrikadaki i~i gucii b1· 

c Bir iki satula ) * Gary Cooper'le birlikte <<Marco 
Polo'nun maceralan» filmini c;evirmi§ o
lan Gigrid Curie, Thomas Stewart is -
mini ta§Iyan kocasmdan bo§anmak I<;m 
mahkemeye miiracaat etmi§tir. Mahke -
meye verdigi istidada §U suretle idarei ke-, 
lam etmektedir: <<Bizim izdivactmiz ar -
kada§<;asma bir birle§me olmu§tur. 0 za
mandanberi ancak karde§ gibi ya~tyor -
duk. Gec;en giin kiic;iik bir sebeb dolayt
sile Thomas bana iki tokat vurdu ve ka· 
p1y1 c;arparak kapaytp gitti. * F ranstzlann me§hur opereti «Bir 
opiiciik !» filme <;ekilecektir. Ba§rolii 
Lilian Harvey, yahud Martha Eg· 
gerth'in oymyacag1 tahmin olunmakta -

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

' dtr. * Bu aym sonunda Frans!Zlar boga 
dogii§lerir.e aid «documentaire» bir kor· 

A§k Pe§inde 100 Kr. dela yapacaklardtr. Filim Marsilyada 
Karagomlekliler ihtilali 100 • ~ekilecek ve ba§rolii me~hur boga dogii§· 
Etriisk Vazosu 20 , c;Usii Marquez oymyacakttr. 
ilk A§k 50 • * B 11 • ili~in dliimii. 50 , a§ro eriniYvonne Printemps le 
Efendi ile U§ak 40 , Pierre F resney'in oynad1klan «Uc; vals» 
Vikontun Oliimi.i 30 , ~ filmine aid stiidyo faaliyetlerine ba§lan-
1klimler 100 , mJ§ttT. 

! Cliiler Evi 125 • * F ranstz rejisorlerinden Raymond 
Felsefe 35 • Bernard'm viicude getirecegi «A~k ya· 
Kiir;uk hlklyeler 100 • rl§t>> filmine aid faaliyetlere ancak ikin· 
Mev'ud Toprak 125 • 1 cite§rinde ha§lanabilecektir. 

rakarak Avrupaya dondiim. Arhk baba
mm iizerimde velayet hakk1 kalmamt§tl . 
Ci.inkii rii~d ya§ma ermi~tim. l<;lerine ka
TI§mak ic;i_n can athgtm artistlik aleminin 
kaptlan bana ardma kadar a~tktt. 11k za· 

manlar Afrikadaki halimi mumla ara -
dtm. Ciinkii seyyar bir kumpanya ile ka
saba kasaba dola§tyor ve ancak karntmt 
doyuracak kadar para kazanabiliyor • 
dum. Bereket versin bu eziyete daha faz
la katlanmaktan kurtuldum. Evvela La· 
ypzig' deki <<Eski tiyatro» da sonra da 
Hamburg'daki <<Thalia» tiyatrosund~ 
uzun miiddetli angajmanlar buldum. 
Hamb'urg' da resmen jonpromiye s1fat:m 
iktisab ettim. 

Sinemaya intisab ettil!;im zaman ise o 
i~teki tecriibesizligime ragmen ilk defa 
c;ifte rol deruhde ettim. Bu eserin adt 
«A~k memleketi» idi. Bir filim daha ~e
virdim. O~iincii filim ise Villy Forst'iin 
idare ettigi bir kordela idi. Goriiyorsunuz 

ki bugiinkii mevkiimi oyle kolayca ka • 
zanm1~ degilim. Anlathklanm pirinc iizc· 
rine bir kitab sahifesini dolduracak kadar 

yaz1 yazmak istemek kabilindendir. T e· 
ferruata giri~ecek olsam ~ektigim stkmtt • 
!arm fecaati kar§tsmda hepiniz aglam -
mz. 

Albert Matterstock son defa Ufa'nin 
<<Cennetteki temsil» filminde ba~ erkek 
roliinii oynuyor. Bu eserde artist, tam as· 
rtm1zdaki genclik tipini ya~atmaktadtr. 
F azla hassas olma!T'.; kla beraber, ~ali~ -
kan, metin ve dogru sozlii .. Biraz da A

merikah gender gibi haval.. Fakat bu 
havai c;ocuk, bu~iin Alman filim ale!T':
nin en miihim ~ahsiyeti!.. 

Yeni simalar 

Tobis kumpanyasmm filimlerinde saf 
ve masum k1z rollerine !;Ikan Kristin 
Siiderbaum. 

hayat arkada§t bulmak istedi, ~anyli 
olmadt, bi.iyi.ik annesinin kom§USU 
bir ktza soz verdigini ve eger mii -

ederse onunla evlenecegini anlat • 
,..,. ...... ~. raz1 oldu. $anyii biriktirdigi 

alarak Huang Keng' deki rna -

Stalin 1150 • * F ransada i<;indeki biitiin vak' alar 
M. Turhan Tan Lenin Mezhebi 75 , 

Tarih Felsefesi 125 , a~1kta gec;en ve sti.idyoda ~evrilmi§ hi~- * « Y eraltt §imendiferi» filminin ba§· 
rollerini F ransanm me§hur sahne artisti 

Andre Brule ile Albert Prejan ve Ginet
tr. Leclerc deruhde etmi§lerdir. 

ra gitti. Fa kat hey hat!. Eski rna • 
n yerinde §imdi harab bir bina du

$anyii §a§km bir halde i~eri gir· 

Yen i f;l kb 
1 

Anar§izm 60 • bir sahne bulunm1yan bir kordela viicu· 
" 50 kuru~a sabhvor , Farmasonluk 100 • ' de getirilecektir. Eserin ad1 «lhtirasstz 

.._ ___________ ~ ~~~C!!!~~~!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!l koy» di.ir. 

1 Eylin 1938 

· ~ADYO 
( Bu aksamki progra 1 

ANKARA: 
14,30 karr~Ik plak ne11riyat1 - 14,50 pi 

Tiirk mu.sikisl ve halk §ark1larr - 15,1 
jans haberleri - 18,30 kam,nk plak ne~r 
t1 - 19,15 Tiirk mu.sikisi ve halk §ark 
(Makbule Qakar) - 20 saat ayan ve a 
ca ne~riyat - 20,15 radyofonik temsil ( 
Ier grupu tarafmdan) - 21 havac1l1k 
ta.s1 muna.sebetile konu~ma (Behr;et Ke 
Qaglarl - 21,15 stiidyo salon orkestra 
22 ajans haberleri ve hava raporu -
yarmk.l program ve son. 

IsTANBUL: 
12,30 plii.kla Tiirk musiklsi - 12,50 ha 

dis - 13,05 plakla Turk musikLsi - 1 
muhtelif p!Ak ne§riyatl - 14 son - 1 
dans musikisl (p!Akl - 18,50 spor musa 
beleri: E.l;ref §efik - 19,15 dans mu.s! 
(plakl - 19,30 konferans: Havacthk 
tast, Hava kurumu namma, Ab!d!n Dav 
19,55 Borsa haberlerl - 20 saat ayar1: or 
vir; ra.sadhanes!nden naklen, Belma ve 
kada~lan tarafmdan Tiirk muslkLsl ve h 
§arkilan - 20,40 hava raporu - 20,43 d 
Rtza Do~rul tarafmdan arabca soylev • 
saat ayan, orkestra .. 21,30 saz eserl 
Tamburi Refik §emseddin ve arka.da§la 
22,10 ajans haberlerl - 22,20 orkestra k 
seri: Novotniden naklen, M. Kemal A 
idaresinde - 22,50 son haberler ve er 
giiniin program1 - 23 saat ayan, son. 
Y abanc1 merkezlerden (or 
dalga) miinteliab par~ala 

Operalar ve operetler 
20.35 Prag I: Dalibor (Smetana'nml. 
22,05 Roma I: Lorley (Catalanl'n!n). 

Biiviik honaerler 
21,15 Hamburg: Beethoven'in eserler! 
21.15 Laypzig: Handel ve Mozart'm es 

Jeri. 
21.35 Breslav: Bach, Gabriel!, Haydn 

eserleri. 
21.45 Sottens: Brahms ve Schubert 

eserlerl. 
22,35 Bruno: Respighi'n!n eserleri. 
22.35 Liiksenburg: Weber ve Mozart' 

eserleri. 
22,45 Viyana: Brahms'm bir!nci senf 

nisi. 
l,Q5 Doyr;Iandzender: Haydn, Brah 

ve Qaykovski'nin eserleri (gramo 
ron! a). 

Oda musikileri 
19,30 

21.15 

Kolonya: Beethoven'in piyano pa 
gal an. 
Konigsberg: Schubert, Schuma 
ve Brahms'm eserleri. 

C Yeni Eserler 
-~---1 

ldare 
Dahiliye Vekaleti tarafmdan ne~re 

dilmekte olan bu mecmuanm 124 unc 
numaras1 inti§ar etmi§tir. lc;inde, Velt' 
1_?iikri.i Kayamn polis enstiti.isii meztl 
!anna hitaben soyledigi nutuk, tayin. 
ler, takdirnameler, kanunlar, meclt 
tefSirleri, kararname ve nizamname 
ler, c;al!~ma raporlan, tamimler, tekaii 
ve yetim ayhklar1 listesi vard1r. 

Te,ekkiir 
1ki y1ld1r hasta yatan e§im Bedri)' 

(,;andarm goriilen liizum iizerine yap1 
Ian tehlikeli (dridoktomi) ameliyattll1 

~ok biiyiik bir muvaffakiyetle ba~artP 
onu oliirniin kahhar pen!{esinden kurt!!' 
ran Heybelinin gene ve zinde miitehaS' 
stslanndan Ziihtii Ermana, giiler yiit ~ 
lerile, iyi gori.i§lerile iin alan Ba§heki~ 
Tevfik Ismail Gol~e, mi.itehassts Fa~1 

~erefeddin Burge, yard1mc1 doktoriat' 
dan Veli, Vedad ~inasiye, yuvanm yO' 
rulmak bilmiyen §e!J. hem~ireleri olall 
Afet, ~erife, Huriye, Handan ve :Mu ' 
zaffere alenen sonsuz sayg:I ve te§ek ' 
kiirlerimi sunar1m. 

Beyoglu 45 ogretmenlerindel1 
PerteY (,;andar 

Ac1 bir cHum 
Bursa Belediyesinde Nafta Fen me' 

muru emekli yarhay Hasan izzet YucC' 
soy miiptela oldugu hastahktan kurtu ' 
lamtyarak 58 ya§mda ani 'hir oliimle ts· 
tanbulda oglu Cevad Yiicesoyun neZ ' 
dinde aram1zdan ebediyen aynlml~ttt'· 

Miiteveffa, gerek askerlik, gereJc5e 
Naftadaki memuriyet hayatmda duriist• 
liigii, temiz kalbliligi ve vazife~inaslt~ 
ile muhitine kendisini cok sevdirmi~ blr 
~ahsiyetti. Memleket, Bay izzetin ve .; 
fa tile ki.iltive bir elemamm kaybelrtl1

, 

bulunuyor. Ciimlemiz bu act aynlm3 

dan ~ok miiteessir olup, refikasma, ~~; 
lad1arma ve biitiin akrabalarma tazl) 
ederiz. 
--------------------------------~ 

Te§ekkiir 
Sevgili babam mi.itekaid miralay $e' 

hab Artunun cenazesine seve seve ge' 
len temiz yiirekli, asil arkada§lanna ~i; 
n ayr1 te§eki.ir, rahatstzhgim baseb'e· 
kabil olamadtgmdan muhterem gazet • 
nizin kalbimden kopan ~iikran borcll 
nu odemcge vas1ta olmasm1 dilerim· 

Oglu: Komiser Mazlum A~ 

"~<'r!E TiYATROSU 
Nuri Gene "e 

arkada§Iart 
2 eylill curna 

ak§am1 
Yeni§ehir Aile 

bahccsinde 
YILDIRIM 

SJ.briye Tokses ___. 

ERTUGRUL SADi TEK 
Tivatrosu 

Bu gece 
(Heybeli) de 

Yarm . de 
(Bebek) bahc;esJ~l 
KONTAK yAP 

vodvil 3 perde 
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Garbda ve 
-26-

,arkta fatalizm 

Avrupahlarin ve bizim, ~arkm iisti.ine 
atmakta birle~tigimiz kadercilik akidesi, 
hakikatte tamamile bir grup dii$iincesidir. 
Yunanhlardan h1ristiyanhga gec;erek bii

tiin Avrupaya yaydmi~hr. Sarkm kader
ciligi bir akide olmaktan :ziyade, Avru
Pada bir sistem halini alan bu dii~iincenin 
Asyada bir ruh haletine c;evrilen serpin· 
tileridir ki islamm da, Tiirklerin de inhi
tat devirlerinde yayilmtya miisaid h!r 
Urnidsizlik yatag1 bulmu~tur. 

insanm biitiin hareketlerini kendi ira
desine de gil, kor veya ilahi bir zarutct '! 

baghyan fatalizm, hem allahSIZhk (at • 
heisme), hem de Allahm mutlak nhdeti 
(pantheisme) akidelerile kan~u. 

1Ik c;agda kadercilik hemen biitun 
dinlerin esasiydt. Yunan po]iteizm!nde 
kader akidesi, en kudrelli :zaruretin bo

Yundurugu altmda allahlarm harebtle
rini insanlarmkine baghyan bir dii~iince• 
dir. 

Huistiyanhk, putperestligin allah fik
rini hogan kaba tasavvurlanm iyice t~w 
fiye edebilmi& degildi. F ena tefsir edilen 
akideleri yeni bir taktm hurafelere sebeb 

~ldu. Allahm kudreti yiikseldikc;e insan 
iahsiyetinin tamamile silinmege mahkum 
)ldugu dii§uncesi, ciiz'i bir irade zavahiri 
altmda insanm biitiin faaliyetlerini Alla

~In eline teslim ediyordu. Bu dii~iince bii
:un huistiyan ortac;ag1 doldurur. Daha 
sonra Luther, me§hur Servo arbitrio 
CKole irade) adh eserinde • ki bu un· 

van bile dii~iincesini a<;Ikc;a ifade eder • 
lYni akideyi devam ettirdi. Calvain de 
)nun bu fikirlerini kabul etmi~ti. F ata • 

izrn, gitgide artlk butiin prote~tan kilise· 
erinin esash akidesi oldu. 

Ilahiyat gibi, modern felsefe de, birt;rJk 
;istemleri arasmda kadercilige ac;1kc;a yer 
rermi~tir. lradeyi basit arzuya irca eden 

Yobbes, hiirriyetin zaruretle birle~tigini 
re bir insamn bir nehirden fazla iradesi· 

le sahib olmadJgmi anlatm1~t1. Spinoza• 
lin duygu vahalarile irade vaklalarmi 
lirbirine kan~tuan sisteminde her sebeb 

lir zaruret ic;inde tesir eder ve ilk sebeb 
:rnusebbibiil'esbab). Allahtu. 

Kader - k1smet inam~1 ~arktan evvel 
rarbda ve Asyadan c;ok Avrupada ruh· 
an kazanmi~h. Kader du~i.incesi. hala 
1Uti.in Avrupa koylulerinin kafalanm ida
e eden naz1m fikirlerden biridir. Bu. bir 
ark veya garb akidesi olmadan evvel. 

llsanhgm di.i~unce,sinde bir iptidailik saf
taslna i~aret sayJ!abilir. 

Onyedinci asudanberi butun morl.•rn 
slarnctlar, Kur' anda fatalizm olmad1~m1 
spat etmi~lerdir. Mutezile salikleri hay

In ve §errin Allahtan degil, akla muva· 
1k veya miinafi olan hareketlerden gel· 
ligini izah ettiler. Ortodoks olm1yan mo
lern Turk islamctlan da <<cebriye» de • 
tilen fatalizm akidelerinin islam dinile 
lakast olmad1gmt ispata devam etti!er. 
vi. Semseddin, islamda kaza ve kader 
lleselesini tetkik ederken Mutezile fuka
lndan Vasil ibni Ata'nm sozi.inii hatJr
at~r: «ins an kendi fiilinin yaratJciSldir.>> 
~ene M. $emseddinden ogreniyoruz ki 
·zulmetten Nura • Sahife 265) Mmr 
Vliiftisi &eyh Mehmed Abde islamiyeti 
ata]izmle itham eden garbhlara cevab 
11arak yazdi!?;i eserde Kur' amn altmi~ 
li:irt ayetile bu fikri reddediyor. «Vakia 
11iislumanlar arasmda Cebriye ismile 
Qaruf bir tayfa zuhur ettiyse de jakkm, 
tkhn, dinin onunde duramlyacak kadar 
:aylf oldugu ic;in az zaman sonra mun • 
:ariz. oldu. Mi.isli.imanlar cebir ile ihliyar 

arasmda mutavasstt bir mezhebe salik 
oldular ki, bu, sayii amel mezhebi. s1dk1 
iman mezhebidir. Huistiyanlardan Bos
suet gibi biiyiik miitefekkirlerle onlara 
uyan biiyiik kalabahklar bile son zaman
larda bu mezhebe girdiler.» F akat ~eyh 
Mehmed Abde, fatalizm gibi hurafel~
rin islam i<;ine Avrupadan ve huistiyan· 

hktan geldigini bilmez goriiniiyor ve bu 
fikirlerin yalmz lrandan, Hindden sirayet 

etmi~ oldugunu soyluyor. M. Semseddi
ne gore bu fikirler, hem lrandan ve Hind
den, hem de «Roma ve Yunamn, a!:>ai 

kenisa ve ahbar Y ahudi hurafelerin -
den miilhem» dir. Gene bu deF;erli ali -
mimiz, eserinde birkac; menk1be zikreder: 
Hazreti 6mer bir gi.in, i~siz gi.ic;si.iz dola
~an birkac; serseri Y emenliye raslar: 

- Siz necisiniz, ne i~le me$guhiinliz ~ 
diye sorar. 

- Biz miitevekkilleriz I 
Cevabmt almca hiddet ve nefretle ba

gmr: 
- Siz miitevekkil deF;il, yalancismiz I 

llk once tohumu ahp sonra fevekkiil de· 
ne mutevekkil denir. 

Bir de me§hur menktbe: Bir gun 
c;olden gelmi~ biri devesini Mescidin dl
~ansmda ba§tbo§ sahvererek Peygamhe· 
rin huzuruna <;Ikar. Hazreti Muhammed 
kendisine: «Devenin ayagmi bagla da 
sonra tevekkiil et!» emrini verir. 

Kaza ve kader kelimelerine gelince, 
gene M. Semseddine gore, kaza kelime· 
si, Kur' anda, sozle veya i§le bir§eyin ha1-
li. bir~eye hiikum veya bir~eyden haber 
vermek, bir~eyi tamamlamak manasma -

dir. Kur'anda kaza mefhumu, Alh~ 
bir§ey irade eder, infaz ve itmam ederse 
o §ey hemen olur demektir. Bu mefhumla 
fatalizm arasmdaki fark pek biiyi.iktiir. 
Kader, takdir ve miktar kelimeleri, bir~eyi 
hususl hir olc;i.iye, mahdud bir vezne ve
ya muayyen bir kanuna gore yapmak 

manalarma gelir. Bu kelimeler insanda 
irade bulunmad1gma degil, sadece kainat
ta sebebleri miisebbiblere bagh, saglam 

bir k,anun olduguna ve yaradtl!§ta tezad· 
lar olmad1gma delalet eder. (Nitekim ta
biat kanunlan insanm iradesine engel de
gildir.) 

Kaderciligin bir garb akidesi o1 dugu
nu, islam ve Tiirk dii§unce an'anelerine 

sonralan dt~andan kan&tJgmi belirttikten 
sonra bu bahsin esas1m hatJrlatayim: Av

rupa Yunan, Roma ve huistiyanhk tesir· 
lerinden dogmu~tur. Sark budist ve is -
lamd1r; fakat bu iki tesir birbirile kan~
mJ§ degildir. Islam §ark ic;inde, asnlar • 
danberi Arab ve Acem ki.iltiirile yeti~en 
Turk milleti, Yunan, Roma ve huistiyan
hk tesirlerinin mahsuliinden ba§ka bir~ey 
olm1yan Avrupa kafasmi benimsemiye • 
bilir mi? 

Evet, c;iinkii bundan sonraki bahisler
de gori.ilecegi gibi islam ~ark, Akder.iz
lidir ve daha ziyade garbh saythr. 

Evet, ~i.inki.i islam ve Tiirk diisiincesi, 
Yunan dii&uncesini yalmz ya~amakl a 
kalmami~. orta<;agda onu Avrupaya ta
mtmJ~tJr. 

Evet, ~unkii islam dini huistiyanltgm 
bir antitezi degil, tekamiili.idi.ir. 

F akat bu iki din ayn ayn nast! hirer 
istikamet alm1~ ki, islam ve Turk dii~i.in
cesi, ortac;ag kafasJ ic;inde kalarak hiris
tiyan garb medeniyetinin bilhassa Rone
sanstan sonraki yliriiyli~une katJlamamt~? 
Gelecek bahislerde bu esas temin bize 
gore izahlan bulunacakt1r. 

PEYAMJ SAFA 

ikttsadi hareketler 

ihracat mevsimi 
!kbsadi mevsimler, insanlarm tabii 

hadiselere dayanmak suretile seneyi 
d6rde aytrarak viicude getirdikleri dort 
mevsimden t~mamen ba§kadtr; istihsal 
mevsimi, ihracat mevsimi gibi... i~te 
bu mevsimlerden ikincisinin itibari 
miiddeti iGine bugiinden itibaren girmi§ 
say1hnz. Bizim ihracat maddelerinin 
yeti§mesi ve dev~irilmesindeki miiddet 
hususiyetleri bak1mmdan senenin esas 
ve miitekasif ihracat mevsimi eylulde 
ba§hyan ve ilkkanun sonuna kadar de
vam eden di:irt ayhk devredir. 

1ktxsad Vekaleti, bu sene ihracat i§ • 
lerimizin hic;bir suretle sekteye 'Ugra • 
madan icrast igin baz1 t€dbirler almt§ 
bulunuyor. Bu meyanda dahili sevki -
yatta en miihim rolii oyn1yaeak olan de· 
miryolu nakliyatmm tanzimi i~in N a • 
fxa V ekaletile temasa gec;ilmi§ ve bu 
cihet temin olunduktan sonra Devlet 
Denizyollarmda da ihrac mallarma a
zami kolayhk gosterilmesi ve nakliyah 
i~kal etmiyecek tedbirlerin almmast 
icin Denizbanka talimat verilmi§tir. 
Riayet ve tatbik edileceginden ~iiphe e
dilmemek icab eden bu tedbirlerle ihrac 
maddelerimiz azaml kolayhkla ihrac 
iskeleleri ve merkezlerine inebilecek 
demektir. 

ikhsad Vekaleti, ~u te§ebbiislerile c;ok 
miihim bir meselenin iizeri.ne el koy -
mu§tur. <;iinkii ihracat tacirlerinin va· 
stta bulamamak yUzUnden ugradtgt za
rarlar saytlamtyacak kadar ~oktur. Bu 
sene almacak tedbirlerle bunun online 
ktsmen dahi ~ec;ilebilse mUhim bir i§ 
yapxlmts olur. Gayrimiimkiinii :rnlimkun. 
ktlmak 'bittabi istenemez; gerek Dev -
let Demiryollan, gerekse Denizyollarm
da eldeki vastta miktan malumdur. Fa
kat §imdi verilmi§ olan kararlardan 
sonra, Devlet Demiryollan ve yeni bir 
idare halini alan Denizyollan idarele • 
rinden §imdiye kadar mevcud olan 
mii~klilatm kaldmlmast beklenir. 

F. G. 

Pazarbksiz 
<Ba,taratt 1 fnct sahitedel 

tedbirler nihayete errni~tir. Ancak ka
nunun ilk gUnlerde §amil manasile tat
bik edilmemesi ihtimaline kar§I i§e ev
vela gJda maddelerinden ba~lanmast 
muvaf1k goriilmii§tUr. Bunun igin her 
gtda maddesine ayn ayn sabit etiket -
ler konulacakttr. Etiketler iizerindeki 
sabit fiatlann tebdili Belediye miifet • 
ti§liginin murakabe ve miisaadesile 
mlimkiin olacaktir. · ., ' 

Pazarhkstz sah~m istihdaf ettigi en 
miihim mesele, hayah ucuzlatmaktlr. 

Hayat pahahhg1 etrafmda tetkikat 
yapmak Uzere Avrupadan memleketi • 
mize getirilen mUtehassts, §ark vilayet
lerini gezmekte ve halen Erzurumda bu
lunmaktadlr. 

MUtehass1s, §ark vilayetlerinde pe • 
rakende ve toptan fiatlart, e§yanm ah§ 
ve sati§mi gozden ge<;irdikten sonra tek
rar ist:mbula gelecek ve bu husustaki 
tetkikatim 1stanbula da te§mil edecek • 
tir. 

Hayah ucuzlatrnak igin ahlan adtm • 
larm ba§mda p.azarbkstz satl§ usulii gel· 
mektedir. Et, ekmek, sebze ve meyva 
fiatlarmda pazarhks1z satx§ usulGnUn 
ikamesine Ankara ve izmirde de karar 
verilmi~tir. 

Belediyecilik bak1mmdan gayet pra· 
tik goriilen pazarhks1z sati§ usulli, ts • 
tanbul, Ankara ve izmir gibi biiyiik §e· 
hirlerde tatbik edilecek, nlman netice
lere gore, kanun hGkiimleri, diger vi -
layetlerimize de te§mil edilecektir. 

Ayakkabt sahfl 
Haztr ayakkab1 sah§l da pazarhkstz 

olarak yaptlacaktir. 
Malum oldugu iizere, ayakkabtctlar, 

bir mUddet evvel bir toplantl yaparak 
ayakkabllan ii~ fiat ve kalite Uzerinden 
satmayt kararla§tlrmx~lar, ayakkab1la • 
rm cins ve fiatlanm tesbit etmi§lerdi. 
BugUnden itibaren tatbik edilecek olan 
maktu fiath sah§, i~te bu kararlarm 

h t I ) tatbikatmdandtr. 
mucize fayiasindan meded uman as a ar) ----· ·-·-·-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~il ta§ti, ~ahire ada halinde 

Paris - Fransanm Lurd ~ehrindeki Meryemana kilisesint ziyaret eden 
~astalarlU mucize ile iyile~mekte oldugu §ayidir. Bu :rnucizeye inanan bin
tee katolllt her sene Lurd 1;1eh ~ehrine akm etmektedirler. Resmimiz, mu

·i~eden istifa~ etmek istiyen ag1r hastalarm trene naklini g6stermektedir. 

Londra 31 (Hususi) - On seneden • 
beri ilk defa olarak Nil ta§mt§hr. Bil • 
hassa Yukan Mtstrda, birc;ok koyler ve 
bUtUn koprUler su altmda kalmt§tlr. Ka
hire §ehri bir ada halini almt§hr. Ba -
rajlarm ytktlmasmdan korkulmaktadtr. 

Ma verai Erdiin Batvekili 
istifa etti 

Londra 31 (Hususi) - Maverai Erdiin 
Ba§vekili Cemil istifa etmi§tir. Emir 
Abdullah, yeni kabineyi te§kil etmek 
vazifesini "Mehmed Bey Eldenes'e tevdi 
etrr · ·+ir. 

.i dberg Prag' a geliyor 
Prag .31 (Hususi) - Bir miiddetten -

beri Sovyet Rusyada bulunan maruf A
merikan tayyarecisi miralay Lindberg 
yarm Praifa gelecektir. Miralay Lind ~ 
berg dUn Romanyada bazt ziyaretlerde 
bulunmu§tur. -···-Ac1kh bir oliim 

Manisa saylavt Kaztm Nami Durunun 
karde§i ve Konya Asked orta okul e
lektrik memuru Kemal Duru vazife ba
§Inda bir kaza neticesi olmii§tiir. 

(~~~~~n~a~~~ .. k==~~~-v~a~~=r~~~~)~EE&gN~N 
Bohemya mi Macaristan ml? ~ Goze ceza 

Yazan: LOSYEN ROMYE 

-
{:ekoslovakyay1 ve muhtemel vaziyetleri gosterir harita 

Almanya i~in asil gii~liik, bundan son· J bu suretle kolayla§mtyacak. bilakis gii~
ra uzag1 gormege devam etmektir. Kuv· le§ecektir. Hatta, bu takdirde. Lehista -
vetini bu kadar !rabuk topladtktan ve 
garbdaki miidafaasmm tesirinden emin 
olduktan sonra, dahili avamfiribligimizm 
tashih kabul etmez korliigiini.i ve Akde
niz devletlerinin fspanya meselesi etrafm
daki karmakan§Jk kavgasim. T unamn 
mukadderatlm tayin i~in mintarafillah ih
san edilmi§ te§~i sebebleri telakki edebilir. 

Fakat, Allah, ihsan ettigi §eylerin 
suiistimale ugramasm1 istemez. ileriyi 
gormek, yahud, gene o demek olan, tam 
ols;ii dahilinde hareket etmek mecburi -
yeti, bu noktada kendini gosterir. 

Bu tam ol~iiyii, zahiri vaziyet i~in de
gil, filan veya falan tarz1 hareketin. §U 

veya bu gayrikabili tamir te§ebbiisiin in
tac edecegi mihaniki ve psikolojik yeni 
hadisat silsileleri bahsinde dikkatle naza
n itibara almak lazimd1r. 

N etice itibarile, Almanyay1 alakadar 
eden acil vaziyet, <;ekoslovakyada bir 
maceraya atJlmakla Macaristan i.izerinde 
hir tazyik icra etmek §Iklarmdan birini 
tercih keyfiyetidir. Bu bahiste, iki metod 
arasmda bir tercih yapmak da vard1r. 

*** 
Viyananm hakimi olan biiyiik bir dev-

let, orta Avrupanm anahtarlanm elinde 
tutmaktadu. Budape§tenin hakimi olan 
biiyiik bir devlet §arki A vrupanm anah
tarlanm elinde tutmaktadu. Almanya Vi
yanaya yerle§eliberi bu hakikat hatJrlan -
maga ba§lami§tir. Hatta, bunu eski 
Ti.irkler dahi biliyorlardi. 

Avusturyanm ilhakmdan sonra, Al
manyanm mi.istakbel hareketi, demek olu· 
yor ki. tabii cereyana gore, ilhak kasdile 
degil, iktisadi himayeye ve askeri ittifa
ka benzer bir maksadla Macaristana 
ba§vurmak olacakhr. Alman ihtiraslan, 
dogru yolu takib ettigi takdirde, mustak
bel hareketin manas1 bu olacaktir. 

F akat (;ekoslovak devleti, Bohemya 
vas1tasile, Almanyanm gobegine dogru 
ilerilemekte ve bi.iti.in cenub yam ile, Al
manyamn a§agl Tuna uzerine ini§ini, ce· 
nahtan tehdid etmektedir. 

A§ag1 sarkmadan evvel bu tehdidi iza
le mi etmeli, yoksa once ~rk1p, sonra onu 
ku§atarak maglub etmeli veya gev§etmeli 
mi? Bu mesele, baz1 kimselerin sand1 -
gmdan ~ok daha sadedir. 

*** 
Ba§kalarmm kiymetini azJmsiyacak 

kadar ~yi asker olan Almanlar, Ceko!;lo -
vakyaya kar§l harbetmenin, bir gezinti 
demek olmadJgmi bilirler. 

Cek kahramanhgmm manzaras1, bii -
yuk devletlerin mi.idahalesi olmasa dahi, 
A vrupa kutleleri meyanmda ve biitun ci
handa, Almanya aleyhine, ~ok zararh ve 
netice itibarile tehlikeli bir manevl cere
yan uyand1rabilir. 

Biiti.in ~ark! Avrupa, <;ek mukaveme • 
tinin himayesine sigmlp, hadisatm netice
sine kar§I koymak i~in alelacele kuvvet 
tophyacakhr. Almanlarm ileri hareketi, 

nm tamalan, onu, Macaristan ve Roman
ya ile birle§mek iizere Slovakyaya sevke
derek, Almanyanm Tunadaki emelleri -
ne, hi~ beklenmedik bir sed ~ekecegin -
den, bu ileri hareketi biisbutun zor ola • 
cakhr. 

,Si.iphe yok ki, Siidetlerin bir isyani, 
Almanyayi Ceklere barb ilan etmekten 
vareste kilabilir. F akat, bu takdirde, Al
manyamn kap1s1 dibine, dahilden ve ha
ricden silahla ve ideoloji ile beslenen, ls
panyol karga§ahih tipinde bir harb postu 
serecektir. Bu ~e§id eglencenin ne oldu -
gunu biz biliriz. Hitler rejiminin, bu sa -
yede, fazla bir rah~ta kavu§acagi §iiphe· 
lidir. 

*** 
<;eklerin te§kil ettigi cenahtan teh.did 

bertaraf, bir tesviye tarzt bulmak veya 
tazyik yapmak suretile Macaristana dog
ru akl§, netice itibarile daha cazib, umu
mi bak1mdan daha az muhatarah ve ve
rimi daha mi.iemmen bir §Jkttr. 

Macaristanm, Almanlan tatmin et -
mege kafi zahire ve meva§i yeti§tirdigi 
malumdur. Bundan ba§ka §arki Avrupa· 
da parlak bir harekete tevessiil i~in en 
miikemmel iissii te§kil eder. 

Ceklerin, bitaraf bir mahrece • Kara
denize • dogru serbest kaian son menfez
leri Macaristan yolile kapatt:abilir. Leh
liler, Tuna mmtakasma ula~maktan, Ma
caristan yolile menedilebilirler. Ukran • 
yanm ~imali §arkiye, Romanya petrolla
nnm cenubu §arkiye dogru yollan, Maca
ristan tarikile daha k1sahr. ft::dyanm ~ar
ki Avrupa ile olan muvasalalan, Maca• 
ristandan, kontrol edilebilir ve Ege deni
zine Macaristandan inebilmek i~in, Bal· 
kanhlarla anla§mak kafidir. 

*** 
Macar Kral Naibi Horti'nin, Kil'den 

Hamburg' a kadar Ba§vekil Hitler'le 
yaphgi seyahat, herhalde etrafh bir mii· 
lakata zemin te~kil etmi&tir. 

Roma • Berlin mihverinin neticelerin· 
den biri, italyanm Avusturyadaki vazi· 
yetini ifna etmek olmu~tur. Diger bir te
siri de, bittabi, Macaristandaki ltalyan 
vaziyetini zafa du~urmektir. Macaristan, 
Almanyaya mukavemet mabadile arhk 
ftalyaya dayanamaz. Ba~vekil Hitler, 
Macaristamn, onu istihfaf eden Kuc;uk 
Antant devletleri meyanmda mi.ittefik a
ramasmm yaki§Ik alm1yacagmi ve en ba
sit, en hsa yolun, Almanya ile tam ve 
kamil hir anla&ma yapmak oldugunu, 
Kral Naibi Horti'ye ihsas etmi~ olsa ge
rektir. 

Horti, belki tereddiid etmektedir. Zi
ra, Almanya, Macar zimamdarlan ve a
ristokratlarile dostane miizakerelerde bu
lunmakla beraber, ajanlan da, ayni za· 
manda, Macaristanda siyasi, manevi, ic;ti
mai ve zirai bir ihtilal hamiamakla me~
gul olanlan himaye etmektedirler. 

Oniimiizdeki haftalar biLe neticeyi 
soyliyecektir. LtJSYEN ROMYE 

Roma - italyada bir seyahat yapmakta olan Vi'ndsor Diikii. ile e~i Na
poli'ye giderek Pompei harabelerini ziyaret etmi~lerdir. 

~ a§hca bir dostum anlatti: 
l( «Diin ecel be§ikleriz:den birine, 

otobiis ad1 altmda Istanbul so• 
kakJarma ba§Ibo§ yay1Jan alum kilavuz
Jarmdan birine -hayahmi ve ~olugumu c;o· 
cugumu Allaha emanet ederek- hindim. 
Biraz sonra -canh, canstz- hi~bir engel ta
mmiyarak yan§a ~JkacagtmiZI, duvarlari 
y1karak ve kaldmmlan §aha kaldirarak 
u~maga ba§hyacagtmiZl biliyordum. Fa
kat sicaktan bunald1gtm i~in kellemi kol
tuguma, camm1 di§ime almt§tlm, kendimi 
tehlikeye atmi§tlm. 

«T ekerleklerin her devrinden bir kaza 
ihtimali kulag1ma ~arp1yordu. Bu kor· 
kunc akislerden korunmak imkam yoktu. 
Hatmma deveku§larmm tehlike demlerin
deki durumlan geldi, muhtemel kazala
rm tecellisini gormemek i~in gozlerimi ka· 
pamak istedim. Lakin ben ya§ta bir ada· 
rna bile sagm1 solunu unutturacak kadar 
giizel bir kadm boynu gozume ili§ti. T a· 
ze, muattar ve bembeyaz bir boyun ki 
insan, bi.itun omri.inii gerdanhga ~evirerek 
ona sarmak i~in daha ilk Jahzada ~Ilgm 
bir i§tiyak duyuyor. 

«Ecel he§iginde huiundugumu arttl2 
unutmu§ gibiydim, renk ve koku ic;e ic;e 
mestolmak iizereydim. Birden o guller .. 
den muattar, o genclikten glizel, o giin• 
duzlerden beyaz ensede hir ben, oymyan 
ve kJrnildtyan bir ben peyda oldu, gozle-

rimdeki heyecan bulutu dag1ld1. Bu bir 
bitti. En nefis bir ~i~ege yapi§mi§ en ~i~ 
kin bir bocek gibi o zarif ensenin rengini, 
Itrtni, nurunu emiyordu! 1 

<<$imdi gozlerimde bir avuc dil{en eza-. 
st s1zhyordu. Yerimde duram1yordum. 
Mecbur oldum, ilk durak yerinde oto .. 
biisten atlad1m.» 

Dostumun bu hikayesi I:>ana §U f1krayi 
hatirlattJ: .Sark filozoflarmm en degerli· 
lerinden biri olarak tamlan Cahjz'in yi.izii 
son derece ~irkindi. Buna ragmen kendi
ne bir arahk gene ve gi.izel bir kadm mu-

sallat oldu. Bagdadh bayan hemen her• 
gun ~ehre ziigiirdii filozofun oturdugu 

diikkamn online geliyor, yuzundeki pec;e
yi yan a~arak sag gozile uzun uzun ve 
gamh gamh bak1yor, sonra saVU§up gidi· 

yordu. Cahiz. bir iki hafta bu alakaya 
kayJdsiz kaldi. Fa kat kadmm, ziyaretleri
ni ihmal etmedigini goriince meraka, bel· 
ki de heyt>c~na lcap1lrtJ VP hir giin cordu • 

- Bana goniil verdinizse a~tk soyleyi
niz, anla§ahm. 

Kadm, her ziyaretinde ac;1k tuttugu 
sag goziinii pec;esile orttii: 

- Hay1r, dedi, oyle bir§ey yoktur ve 
olamaz da, yalmz goziimiin biri vaktile 
bir giinah i§lemi§, namahrem bir gi.izeli 
mahrem bir ko§eden seyretmi§ti. Simdi 
-tahammiil olunamtyacak kadar c;irkin o
lan· yiizunuze bakmakla onu cezalandt· 
rlt2!,um! 

Dostumun gozle.ri de nefis bir enseye 
miicrim bir marla bakarken cezalanmt§• 
lar, eza ic;inde kalmi§lar !.. Fa kat bu kis· 
sadan bir kisim nakil vasltalarumzm rni.i§ .. 
terileri kirletecek, bitlendirecek kadar pis 
olduklan anla§1hyor. 0 halde bitle mi.i
cadeleyi gerekli gorerek tedbir almaga 
te§ebbus edenlerin bu mevzula da ilgilen
meleri yerinde bir hareket olur. 

M. TURBAN TAN 

Berlinde muvaffakiyetli 
konserler veren 

baritonumuz 
Ankarada TUrk 

operas1 ic;in hazir
lanmakta olan gene 
lerimizden Bariton 
Siileyman Tamer 
gec;en seneki gibi 
bu sene de Berline 
gitmi~ti. Tamer hal 
ka ve aynca rad -
yoda konserler ver 
m~, kazand1g1 mu
vaffakiyetten AI -
man gazetelerinde Siileyman Tamer 
de bahscdilmi§ti. EzcUmlc «8 Uhur -
Abendblatt:. gazetesinde §Ciyle denil -
mektedir: 

cSiileyman Tamer, ~enc TUrk beste • 
karlarmm e5erlerile biiyUk bir alaka 
uyandtrdL Sovlediqi eserlerdcki gizli 
§ark karakterini bUytlk bir mPharetle 
ifade etmesini, yurd a§kile yanan §ar
kJlarm ihtiras dolu aksamlarmm canli 
ifadesinde sesini kullanmasmt c;ok iyi 
biliyordu.,. 

Gazeteler, Tamerin Berlin radvosun· 
da ilk ti.irk<;e konser veren ilk Ti.irk ar
tisti olduguna da i~aret etmektedirler. 
Kendisini tebrik eder, yeni ba~anlar 
dileriz. -·-.-Profesor Kemal Cenab geldi 

ZUrihte inikad eden beynelmilel fizi
yoloji kongresine hiikumetimiz namma 
i§tirak eden ktymetli doktorlanm1zdan 
profesor ordinaryUs Kemal Cenab §eh 
rimize avdet etmi§tir. 
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~D ~~~ 
Belgradda yaptlacak 
9 uncu Balkan oyunlan 
Yugoslavya federasyonu 

biiyiik tertibat ald1, bu 
~ok ~etin olacag1 

miisabakalar • • 
1~10 

seneki yarJ,IarJn 
anla,Ihyor 

Belgrad {Hususi muhabirimizden)
Dokuzuncu Balkan oyunlan i~in biiti.in 
hawhklar tamamlanm!§hr. Biiyiik stad~ 
yom eyluH.in onuncu cumartesi giinii ka
pllanm ac;acak ve be~ Balkan devletini 
temsil eden atletler burada kar§tla§acak
lardir. 

Balkan oyunlan ilk seneler Yunanh • 
ann kahir listi.inli.iklerile neticeleniyordu. 

Sonra evvela Yugoslavlar, gec;en sene de 
umenler, biiyiik terakkiler gostererek 

~ unanhlara ciddi rakib oldular. Bu ii~ 
illet arasmda rekabet bu sene en had 

Hevresine girmi~ bulunmaktadJr. Y unan· 
1lann F rangudis ve Y orgakopulo gibi 
tletler sayesinde bir zamaniar rakibsiz 
ulunduklan siirat ,ve yanm mukavemet 
an§lan artJk Rumenlere ve Yugoslav • 
ara ge~mi§tir. 

Buradaki atletizm mi.itehasSJSlan bu 
eneki yari§larda birinci gelmeleri en ~ok 
uhtemel olan atletlerin listesini hazula
J§lardlr. Atletlerin yaptJklan en son 
erecelere gore haztrlanan listeyi aynen 
ildiriyorum: 

100 metre: Gic;esku (Rumen) 10,9. 
200 metre: Yordaks (Rumen) 21,9. 
400 metre: Y ordaks (Rumen) 49,1. 
800 metre: Gor§ek (Yugoslav) 

,57,4. 
1500 metre: Gor§ek {Yugoslav) 

,02.1. 
5000 metre: Arvanitis {Yunan) 

5,45,4. 
1 0000 metre: Kiryakidis (Yunan) 

3,36. 
Mara ton: Kiryakidis {Yunan) 3,02. 
110 maniab: Mantikas (Yunan) 
,2. 
400 maniah: Mantikas (Yunan) 

~ .9. 
Yiiksek: Pantazis {Yunan) 1.87. 
Uzun: LambrakJs {Yunan) 7 ,05. 
Ut; adtm: Miki, (Yugoslav) 14,03 
Smkla yi.iksek: Kaneos (Yunan) 

90. 
Disk: Silas (Y un11n) 46,46. 
Cirid: Papayorgiyo {Yunan) 55,57. 
Gi.ille: Cur au (Rumen) 14,31. 
<.;:eki~ Dimitropulos (Y unan) 48,07. 
4X100: Yunan taktml 42,1. 
4X400: Yugoslav takimi 3,27,8. 
Balkan bayrak: Romanya 3,24,2. 
Goriili.iyor ki hazulanan listede birin
ik §anslan kamilen Yunan, Rumen ve 
ugoslav atletleri arasmda payla~Ilmi§ -
. Tiirklere ve Bulgarlara yer verilme
§tir. 
Esasen derecelere bir goz atmak bizim 
listeye ithal edilmememizin sebebini 

Jarnak ic;in kafidir. Maalesef bu vazi
tle bizim ic;in Balkan milletleri arasmda 
zel bir derece alabilmek ihtimali c;ok 
akt1r. Bizim atletler arasmda bir i§ 
cerebilmesi muhtcmel olanlar eger bir 
prizle kar§!la§mJyacak olursak, Ate§ 
ahim, F aik, Polat ve Goren ~yJlma~
Ir. 
Acaba bu sene Balkan atletizm birin
'gini hangi millet kazanacak "I 
Rumen ve Yugoslavlarm adamak1lh 
i§mi§ olmasma ragmen mutehasSISlann 
bi.iyiik §ansi gene Y un.anhlarda gor • 
ktedirler. Surat ko§ulanm Rumenle • 
, yanm mukavemet ko§ulanm Yugos
lann kazanacak!an muhakkak saytl • 
kla beraber maniah ve uzun ko§ularla 
ama ve atmalarda Yunanh atletlerin 

bariz tefevvukleri vard1r. Bundan ba~ka 
diger puvanlann Rumenlerle Yugoslav • 
la1 arasmda a§agJ yukan miisavi §ekilde 
pay la~J!masJ da Y unanhlara birinciligi 
kazandJracak amillerden biridir. 

Gelelim ikincilige: 
Senelerdenberi Balkan oyunlannda 

Yunanhlann birinciligi ve Yu~.oslavlann 
da ikinciligi almas1 mutadd1. Uc;linclillik 
ic;in de Rumenlerle biz §oyle boyle miica
dele ederdik. Bir defa miisavi puvanlarla 
Rumenlerle birlikte Balkan iic;lincusu ol
duk. Diger defalar da Rumenler bizi da
ima az bir puvan farkile gec;tiler. Bu boy• 
Ieee gec;en seneye kadar devam etti. 

Gec;en sene Biikre~te yap1lan sekizinci 
Balkan oyunlartnda Rumenler umulma
dJk bir muvaffakiyet gosterdiler. Yugos -
!avian buyiik bir puvan farkile gec;tikleri 
gibi Yunanhlara da c;ok yakla§tJlar. A
ralarma Romanyada ya§Jyan Macar at
letlerini de almak suretile bu muvaffaki
yeti gosteren Rumenler boylelikle Bal • 
kan §ampiyonlugunun en yakm bir nam
zedi haline geldiler. 

Bu ileri hamle, puvan itibarile bizi 
bit hayli geri tepti. Ve dordlinci.ili.i}. veya 
sonunculuk ic;in bizi Bulgarlarla ba§ba§a 
b:raktJ. 

Yugoslavlar, gec;en sene Rumenler ta· 
ra fmdan buyuk bir farkla gec;ilmelerinin 
aCISJnl c;1karmak iimidile bu sene c;ok c;ah§
tJ!ar. Fa kat bu c;ah§malan, ad eta bir SIT 

gibi gizli tutuldugundan Yugoslav atlet
lerinin hakiki vaziyetleri kat'iyetle rna • 
lum degildir. Maamafih Rumenler dere· 
cesinde olmadtgt ta!hmin edilmektedir. 
Diger taraftan bu fark1 saha avantajJ ka
patmaktadlr. (:iinki.i Yugoslav atletleri 
kendi sahalannda musabaka yapacaklan 
halde Rumenler yabanc1 bir sahada ya
n§acaklard!r. Buti.in bu noktalar, bu se
neki miisabakalann fevkalade merakh ve 
heyecanh cereyan edecegini gostermek • 
tedir. 

Yugoslavlar, bu seneki mfuabakalann 
organizasyon bakJmmdan da miikemmel 
olabilmesi ic;in hic;bir fedakarhktan ~kin
memektedirler. Bu arada butiin musaba
kalann filme c;ekilmesi ic;in de tertibat a
lmmi§tlr. Bu suretle Dokuzuncu Balkan 
oyunlanm buti.in Balkan memleketlerin
de sinemada seyretmek miimkiin olacak
hr. 

Finlandiya milli takimi bu 
aabah Ankaraya gidiyor 

Finlandiya ile Tiirkiye milli tak1m 
giire~c;ilerinin ortaya konulan heykeli 
almak ic;n yapmalan icab eden lie; kar
§lla§madan ikincisi - birinci kar§lla§ma 
evvelki sene Finlandiyada yap1lm1~ ve 
Turk tak1mmm 5 • 2 maglubiyetile ne
ticelenmi§ti - oniimi.izdeki cumartesi gi.i
nii Ankarada yap1lac~khr. Bu miisaba
kalan yapmak ic;in, aralarmda iki Av
rupa §ampiyonu bulunan Fin milli ta
kimi yarm sabah saat 9 da Ankaraya 
hareket edecektir. Finlandiya tak1mile 
ikinci miisabaka 4 eylul pazar giinii ge
ne Ankarada serbest giire§ olarak ya
pllacaktlr. Her iki rniisabakamn tafsi -
latl Ankara radyosile saat 16,30 dan 
itibaren verilecektir. Miisabaka safaha
tmm §Chrimizden daha iyi takib edile
bilmesi ic;in :istanbul radyosunun da bu 
ne§riyah naklen vermesi ~ok iyi olur. 

Giire,fileri davet 
Turk Spor kurumu giire~ federasyonu 

Finlandiya giire§leri tertib komitesin -

CUMHURIYET 

Duymad1klar•m•z ve 

bilmedikleri:'~z a a .J 
Bir haciz 

Vak'a, Montreal
de ge~iyor. $ikago
lu bir kaptan, iki 
sene evvel, karlSI· 
na nafaka vermege 
mahkum olmu§. 
Hiikmli veren, bir 
Amerika mahke -
mesi, mahkum da 
omriinu seyahatte 
ge~iren bir adam oldugu i<;in, yaka -
s1m icra memurunun elinden kolayca 
kurtanp, iki sene di.inyay1 gezmi§. 

Kaptanm kans1, bu arada, nafakasl
nm tahsilini temin ic;in, kocasmm ge -
misine haciz koydurmu§, evrala elinde, 
onun pe§inde diyar diyar dola§maga 
<;Ikml§. 

Kaptan, Amerika hiikfunetinin c;iirii
ge <;1kard1gl eski bir denizaltl gemisini 
vaktile satm ald1g1 ic;in, seyahatlerini o 
gemide yapiyormU§. KanSI, borcunu o
demiyen bu kac;agm pe§inde bir hayli 
dola§bktan sonra, nihayet Montreal'de 
izini bulmu~. Derhal zab1taya miira • 
caat etmi§, kag1dlanm gostermi§, mua
melesini yaptirm1~; yamna iki polis 
memuru vermi§ler, heyet limana gel • 
mi§, kaptan o suada karada imi§, haciz 
karanm kendisine teblig etmi§ler. 

- Gemiyi hacze liizum yok, demi~, 

ben borcunu inkar eden bir adam degi
lim. Seyahatte oldugum ic;in §imdiye 
kadar odeyemedim. On dakika miisaade 
edin, gemiye kadar gideyim, parayi ge
tireyim. 

Bu kadar miikemmel feklif kaqlSln
da akan sular durmu§; hatta, madamm 
agzmm sulan akm1~. 

Kaptan, filikasma atlami§, gemiye 
varml§ ve aradan be§ dakika gec;me -
den... Denizalt1 gemisinin, denizaltm1 
boylad1~m gormii§ler. 

Kaptanda gidi§ hala o gidi§! 

den: 
Finlandiya milli giire~ tak1mile An • 

karada ve izmirde yapllacak gi.ire§ mu
sabakalarma i§tirak edecek olan isimle
ri a§agtda yaz1h olan gi.ire§~ilerin 1 ey
lul peqembe gi.inii sabah saat dokuzdan 
12 ye kadar hirer aded vesika fotograf
larile Beyoglunda Nata seyahat acen • 
tasmda Said c;elebiye miiracaat etme • 
leri rica olunur. 

Ankaraya gidecekler: Alimed c;a -
k1r, Kenan, Rag1b, Yahya, Mersinli Ah
med, BUyiik Mustafa, <;oban Mehmed. 
Dogru !zmire gidecekler: Kii<;iik Hiise
yln, Halil, Faik, Samsunlu Ahmed, Yu. 
suf Aslan, Adnan. 

Otomohille yeni diinya 
rokoru 

Bir miiddettenberi Amerikan Bonvil 
kurumu§ gi:iliiniin iizerinde otomobille 
diinya siirat rokorunu kumaga c;ah§an 
tngiliz Eyston nihayet bu i§te muvaffak 
olmu§tur . 

Gec;en sene tesis edilen rokor, saatte 
501 kilometre 200 metre idi. Eyston bu 
defa bunu 555,893 kilometreye <;1karm1§· 
tlr. Bu hesaba gore csur :ingiliz otomo
bilile saniyede 155 metroluk ba§ dondii
riicii bir siirat temin etmi§ demektir. 

Bundan kirk y1l evvel Loba ile l;laslu 
isimli iki Frans1z otomobille 63 kilomet
relik bir siirat tesis ettikleri vakit bii
tiin diinya bu c;abukluga §a§lp kalmt§tl. 

Kongreye davet 
Siimer kuliibiinden: 

Tiirkiye · Estonya 

ticari miinasebat1 

Y eni ania,ma, ne,ri 
tarihinden itibaren mu

teber olacakllr 
Ti.irkiye ile Estonya arasmda yeni bir 

ticarel anla~masJ akdetmek iizere memle
ketimize gelen Estonya heyeti Ankara -
dan ~ehrimize donmii~tur. Heyet reisi 
Estonya Hariciye Nezareti §Ube mi.idiir
lerinden M. Serapera, dun ak§am mem· 
leketine donerken kendisile gorii~en bir 
arkada~1m1za a§ag1daki beyanatta bulun
mu~tur: 

«- Tiirk hi.ikumeti kontenj&.ntman 
usuliinde esash degi~iklikler yapt1gmdan 
6 haziran 193 7 tarihinde akdettigimiz ti
caret anla~masm1 tadil ve yeni bir anla~
ma imzalamak iizere Tiirkiyeye gdmi§· 
tik. Ankarada alakadar makamlarla yap· 
tJibmiz temaslar tam bir anla~ma ile ne
ticelendi ve Turk - Estonya yeni ticaret 
muahedesi ge<;en pazartesi g\inii imza • 
land1. Y eni anla§ma Resmi Gazetede 
ne~ri tarihinden itibaren mevkii mer'iyete 
girecektir. Turkiye ile senede iki yiiz bin 
lirahk i~ yapmaktay1z. Y eni .mla§ma sa
yesinde iki memleket arasmdaki ti~aret 
mi.inasebatmm hi~; olmazsa iki iic; misli 
artacagm1 iimid ediyorum. Halen Tiirki~ 
yeden ba§hca ti.iti.iri ve kuru yemi~ ahyor, 
bunlara mukabil pamuk ip]igile kag1d ih~ 
rae ediyoruz. Estonyada bloke olarak 
kalan 46 bin Turk liras1m kurtaracak 
tedbirler almm1~11r.» 

M. Serapera bundan sonra, Tiirk • 
Estonya miinasebatJndan bahsederek de
mi~tir ki: 

«Tiirkiyenin Talin' de bir orta elc;isi 
vard1r. Y akmda Estonya hukumeti de 
Ankaraya bir orta elc;i gonderecektir. 
Tiirklerle Estonyahlar Ogro - Fin nkma 
mensub olduklarmdan, Estonyada Tiir~ 
kiyeye kar§l biiyi.ik bir sempati mevcud
dur. Gazetelerimiz yeni Tiirkiyenin kur
tancJsJ Atatiirk hakkmda her fmatta 
makaleler ne§retmektedirler. Beynelmilel 
i§lerde Tiirkiye Cumhuriyetin!n i§gal et· 
tigi miimtaz mevki, memleketimizde Tiir
kiyeye kar§J mevcud alaka ve sempatiyi 
hergiin biraz daha arl!rmaktadir.» 

Saim Polatkan 
yiizba~1bga terfi etti 

Siivari ekipimi • 
zin k1ymetli zabit
lerinden iisttegmen 
Saim Polatkan yi.iz 
ba§1hga terfi et -
mi§tir. Avrupanm 
muhtelif §ehirle -
rinde yaptlan bey
nelmilel ath mii • 
sabakalarda mii -
him muvaffakiyet -
ler elde eden ve 
Romadaki miisaba • Saim Polatkan 
kalarda Mussolini kupasmt kazanan e
kipimizin bu giizide uzvunu tebrik e
deriz. 

El{alliyet ve ecnebi mekteb· 
lerin dera kitahlari 

l;lehrimizdeki ekalliyet ve ecnebi mek
teblerine aid ders kitablannm miifre -
dat programma gore, Maarif miidiirlii
giinde hususi bir komisyon tarafmdan 
tetkik ve terciimeleri ikmal edilmek ii
zeredir. Ders y1h ba§mda Maarif Ve -
kaletinin yeni bir emrile terciime etti
rilen kitablar, aid olduklan mekteblere 
tevzi edilecektir. -···-Tehrik 

Samatya kamunu ~evreslndekl spor ku
rumlarmm b!rle§tlrllip daha kuvvetl1 b!r 
hale 1frag1 hakkmda Part! kamun ba.,kan
ll~mca ver1len direkt!f iizerlne kuliibiimii· 
ziin fevka!ade kongresinin 4/9/938 pazar 
giinii saat 10 da C. H. P. Samatya kamun 
kuragmdaki lokalim!zde akd!ne karar ve-
rilm!§tlr. Ruzname: istanbul Vilayeti Jandarma kuman • 
A_ Davudpa§a aencler Blrlig!ne lltihak dam :izzet Akm yarbayhga terfi etmi§-

hakkmda miizakere. tir. Degerli kumandamm1Zl tebrik e-
B - Hesab ve demirba~larm tasfiyes!. deriz. 

~ - Hadisenin icab ettirdigi bir karar ... 
Vak' amn kendisine gayet uygun. Y akm
da ogrenirsiniz ... 

ozledi ... 
BMhem§ire Melahat Hamm, ellerini 

ugu§turuyor, doktor $efigin yi.izi.ine, en• 
di§e ile bakarak sordugu suallere cevab 
vermege c;ah§Iyordu. 

Zeynebin cevabmda, itiraz kabul et-~ i§i dallandmp ~udakla~~1rma. izam.;.t
en bir kat'iyyet vard1. F azla 1srar, mege deger bir§ey deg1l zaten . .5efJgm 
da degil, zarar verebilirdi. ~ahende sana nekadar dii§kun oldugunu, yalm~ 
u di.i§iinerek teklifini tekrarlamad1. biz degil, kainat biliyor. Kocanm, sem 
at, ic;ini kurt yiyordu. Zeynebin mak- bu kadar sevdigi hal de, F ~ri_de Hamml~ 

In! ogrenmedik~e rahat edemiyecekti. miinasebete devam edece~ml a.klm ~es~
zi.ini.in tuvaletini bahane ederek: yor mu? Bu giin onun z1yaretme g1tm1§ 

Boyle mi c;rkacaksm "I diye sordu. olmasJ miimkiindur. F aka't sana soyliye • 
i bir parc;a pudra siirsen ... Cozy a§ - bilir miydi? F eride Hamma gidiyorum, 
nm izi hala yanaklarmda duruyor... deseydi, §iiphelenrr.ez miydin? 

Liizum yok... Kim gorecek? - Nic;in §i.ipheleneyim? imzas1z mek-
.5efik §imdi belki evdedir ... Kar~l- tubu almadan, s~nin anl~ttJklanm dinle-

boyle <;J~karsan... meden evvel, ~ef1kle Fen de Ham~ ara-
.5efigin kar§JS!na c;JkacagimJ ne hi- smdaki maceradan haberim yoktu k1l 

rsun? - Her neyse I .5efik boyle dii~iinmu§ 
ahende, akhna gelen fena ihtimalle- olabilir ... 
k bo§ yere di.i§iinmemi§ oldugunu gO- Zeyneb, fazla l~kird1 .dinlemek iste .. • 
rdu. Belli etmek istemedigi bir tela§- medigini gosteren bu vaztyetle, onun so

N e yapmak niyetindesin, Zeyneb? 
sordu. Sefigin kar§Jsma ~Jkmuya • 

sm da ne yapacaksm? Allah a§kma 

ziinii yanda kesti: 
- Ne olursa olsun, bu mesele bitmi§

tir, dedi. Ben karanm1 verdim ... 
- N edir kararm "I 

~ahende, Zeynebin ellerine s.anld1, 
yalvarrnaga ba§ladt: 

- Zeyneb, sakm bir delilik edeyim 
deme, karde§im. iyice du§iin, ta§m, ka
ranm oyle ver. Sonradan donemiyecegin 
bir karara saplamp pi§ffian olma. Beni 
dinle, i§i oluruna b1rak, daha iyi edersin ... 
(:ocuksun ... 

- (:ocuk muyum? Beni hal a kar§I • 
mzda c;oc;cuk mu goriiyorsunuz? Kara
nmi tatbik ettigim zaman, bu dii§iince • 
nizde aldandtgmiZI goreceksiniz ... 

Gene kadm, bu son sozu soyledikten 
soma, arkada§ma tekrar veda etmege lii
.zum gormeden yiiri.idii, kap1dan c;Ikh. 

~ahende odada yalmz kalm!§tl. Zeyne
bin son ci.imlesi hala kulaklarmda c;mh • 
yordu. Evet, o arhk, hakikaten c;ocuk de
gildi. Hi~ ummad:g1 bir anda, imzas1z 
bir mektub §eklinde yi.iregini yarahyan 
hain haber, eski tasaSIZ, §en, bir ku§ ka
dar clVIlt!h, c;ocuk Zeynebin yerine, u
zun y11larm elemil<! kavrulan, istikbalden, 
a§ktan, hayattan i.imidini kesen bitkin bir 
kadm buakmi§tl. 

V e Sahende, kaybolan o c;ocugu, goz 
pmarlanna biriken ya§lan silerek, ac1 ac1 

- Vallahi bilmem ki doktor Bey, ne 
desem yalan. Hammefendiyi ilk defa o
larak gordi.im, biliyorsunuz... Buraya 
geldigi zaman halinde her vakitkine na
zaran bir ba§kahk olup olmad!ginJ tabii 
anhyamazd1m ..• , 

- A camm, sinirli, heyecanh gibi bir 
hali de gozi.iniize c;arpmad1 m1? 

- Boyle bir§ey gormedim... Daha 
ziyade, sizi burada bulamad1gma cam 
sikilml§ gibiydi ... Sonra, ben telefonda 
konu§urken, F eride Hamm adt ge,.ince 
asabile§ti ... Hatta ismi bana tekrar ettir
digini hattrhyorum. 

Doktor $efik, sag elini yumruk yap1p, 
sol avucuna, asabi asabi birkac; defa vur
du: 

- Sonra, neticeyi beklemeden c;1k1p 
gitti oyle mi? 

- Evet, telefonu ofke ile kapatt1, 
<;Ikt! gitti. Siz, bana, «ne oluyor?» diye 
sordugunuz zaman cevab veremeyi§imin 
sebebi bu idi. <.;:unki.i telefonu ikinci defa 
ac;t1g1m zaman, hammefendi odadan ~1k· 
IDI§ bulunuyordu. Bahc;eye ko§tum, ka· 

1 Eyltil 1938 --------

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanniZI derhal keser. 
- - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabillr. - -

Diyadin Kaymakambgindan: 
1 - Diyadinde in§a edilecek Hiikillnet Konagma aid 22168 lira 36 ku~ 

ru§luk ke1,1if muhteviyatl eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artname ve diger evrak §Unlardir : 
A - E~siltme ~artnamesi, 
B- Mukavelename 
C- Proje 
D - Silsilei fiat cetveli 
E - Fenvl !lartname 
F - Hususi ke~if bedeli. 
Defteri istiyenler §artname ve evrak1 parastz Diyadin Malmudiirlil• 

gi.inde mi.ite§ekkil Komisyondan veya Agr1 Naf1a Direktorlugiin.den suret.-
lerini alabilirler. . 

3 - :i~bu in~aat 26/8/938 den itibaren 15 giin mii&ietle e]tsiltmiye ko• 
nulmu§tur. ihalesi 9/9/938 cuma giinii saat 14 te Diyadin MalmiidiirlUgu 
dairesinde miite$ekkil Komisyonda yapllacaktrr, 

4 - Eksiltme kapall zarf usulile olacak. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in §artnamede yaz1h 1662 lira 63 kuru~ 

muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmiye i§tirak edeceklerin kanunen ev• 
sa£1 haiz olduklanm isbat eylemeleri. 

6 - Talibler 3 iincii maddede yazl11 saatt~n bir saat evveline kadal'l 
Malsand1klarmdan almacak makbuz veya bankalardan ahnml§ olduk1ar1 
rnuvakkat teminat mektublarile beraber teklif mektublarm1 Diyadin Mal· 
miidi.irliigiind.e miite§ekkil Komisyona miiracaatleri. 

7 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h 
giin ve saate kadar gelmi§ olmas1 ve zarfm miihiir mumile iyice kapatll• 
mas1 laz1md1r. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 5899 )' 

Antalya 

Biitun 
Agnlan 
Ger;irir. 

Belediyesinden : 
1 - Eksiltmiye konulmu§ : Antalya §ehri i~me su projesi tanzjmi, 

Ke§if bedeli 7,500 lirad1r. 
2 - Eksiltme 2/9/938 tarihine rashyan cuma giinii sa at 1J . de An • 

talya Belediyesinde kapah zarf usulile yapllacaktlr. 
3 - istekliler eksiltme §artnamesi, mukavele porjesi, Naf1a Vekale .. 

tinden i~me su projelerinin haz1rlanacagma dair talimatname, husust, femu 
§artname ve 4 ili~ik resmi Antalya Belediyesinden paras1z alabilirler. Ek· 
siltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 825 lirahk kat'i teminat vermesi. 150 
bin lirahk ke§if bedeli tutan olan bir ic;me su projesi ve laakal 4 aded i~me 
su projesi yapm1r1 bulunmas1. 

4 - tsteklilerin teklif mektublarm1 ikincl maddeae yaztll saatten bir 
saat evveline kadar Antalya Belediye Reisligine makbuz mukabilinde ver• 
meleri laz1mdiT. Postad.a vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• 3146 ,. '( 5512 y 
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ROMATiZMA • LUBAGO ve SiYATiK: 
den muztarip olup berayi tedavi 

Y ALOV A ve BURSA 
KAPLICALARINA 

gideceklere miihim bir tavsiye : 

Banyodan sonra agnyan mahalle 

SiLK 0 
merhemi ile masaj yap1p daha iyi 

ve daha ~abuk §ifa bulurlar, 

p!cJya sordum. 0 da, hammefendinin bir 
dakika evvel <;Jkt!gmt soyledi. «Halinde 
bir acaiblik vardJ» dedi. Hatta kap!CIYJ. 
§iddetle itmi§, yiiri.imii§. 

.5efik dudaklanm ISlrdJ. V aziyetin va
himle§mege ba§ladJgJm goriiyordu. Ba§
hem§ire bildiklerini anlatt1kc;a doktor .5e
figin yuzundeki can s1kmtJsJ alametlerinin 
arttlgml goriiyordu. Korka korka §U su
ali sormaktan kendisini alamad1: 

- in§allah iiziilecek bir§ey yok Y.a ~ 
.5efik, sert bir cevab verdi: 
- Bilir miyim ben? 
Sonra, di§le;ini kisarak ilave etti: 
- Kadmlarm mi.inasebetsizligine ak1l 

erer mi? 
Kaptya dogru yiiriidi.i; tam c;Ikacagl 

mad a ba§hem§treye dondii: 
- Melahat Hamm, dedi, eger beni 

anyan olursa, yahud miistacel bir i§ ic;in 
bana ihtiyacmtz olursa eve telefon eder· 
siniz, evdeyim . 

- Emredersiniz, efendim. 
Ba§hem§ire pencereye dogru yiiriidii. 

Doktorun, ko§ar adtmlarla bahc;eden ge~
tigini, kapmm onunde bekliyen ki.ic;i.ik o
tomobiline atladtgm, ve olanca h1zile u· 
zakla§tlgmi gordu. Ba§Im sallad1: 

- hin i<;inde bir miinasebetszilik var 
ama, acaba nedir? diye du§i.indii. 

Her eczanede sahhr. 

Nekadar metin, hislerine nekadar ha~ 
kim oldugunu c;ok iyi bildigi doktor ~e' 
figin bu asabi hali, onu fena halde mer3" 

ka dii§iirmii§tii. Bilmiyerek bir hata i~l~ 
digini, daha dogrusu bir ,.am devirdigin1• 
muphem bir §ekilde hissediyor ve bu ka" 
bahatin, Zeynebe, doktorun bulundu811 

yeri haber vermek oldugunu tahmin edi• 
yordu. (:i.inki.i, telefon ac;1bp, Feride I-Ja~ 
ntmm ismi soyl~ninciye kadar, doktotll 
klinikte bulamadtgl ic;in sadece ean s1kll1• 
tJs1 izhar eden Zeyneb, o ismi i§itir i~it• 
mez asabile§mi§, degi§ik bir c;ehr~ taklll• 
ffil§h. 

Lakin, Melahat Hamm, yapt1g1 bll 
hareketin biitiin mes'uliyetini kendi iiz:~ 
rine alamtyordu. Eger doktorun bulun " 
dugu yeri kansma haber vermek bir hat" 
ise, bu hatanm bir k1sml da bizzat dokt~ 
rundu. Adresinin gizli tutulmasl i~tll 
hic;bir emir vermi§ degildi. 

*** Doktor .5efik, hastalanni, operasyon; 
lanm, her§eyi unutmu•, r1lgm gibi, e.~ 

~ ,. IS~ 
ko§uyordu. Y olda, birka,. defa ada~.~ de 
nemek te.hlikesi atlath. Kafas1.nm I<;fkir 
mufemad1yen doniip dola§an b1r tek. 1.J e 
vard1: Zeyneb, ne gibi bir sebeble klt~lt~? 
gelmi~ ve bu sebebi nic;in soylemerni~ 1 

· 
(Arkast vat> 
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• Tarihi hazineler ~LCIKA METUBLARI: 

merasi~ d: ilkOnce ~~:"';:~~,:~:~::h:::~ i- Bel~ika, Albert kanahni 
~--·--·· .., ~in hareket etmi§, inoniine varmadan ev· • • • d 0 ? 

nkarada yap1lan 

konurken selam 

f - . 
I 

Harbiye mezunlanna diplomalart verilirken --- --~ -------- ---~-

Ankarada ge~id resminde mtzrakh stivari lut'alantruz 

vel ~nkara V~layeti kazalarmdan Polat· n I ~-I n In ~ a . e I y 0 r 
hdak1 bazr magaralarda ara§hrmalar yap- ~ "# • 
mi§, Eski§ehre varmadan evvel <;;ifteler 
~iftligi mevkiinde Seydi suyu graviyeleri 122 
sathmda ~ok dikkati ~eker ~akmak ta~l 
eserleri bulmu§tur. 

Bundan sonra fnonii magaralarinda 15 
giin ~ah§dmi§, burada biiyiik bir ihti .. 
malle neolitik devrile bak1r ~ag1, F rik-

ya, BiJI.ans ve Osmanh eserleri meydana 
c;rkanlmi§hr. fnoniinden Kiitahyay,a gi • 
den heyet, Porsuk vadisinde de baz1 si· 

lekler bulmu§tur. fnoniiniinden donii§te 
tekrar Seydi suyu graviyelerinde bir miid-

det ~ah§IIarak malzeme toplanml§tlr. 
Heyet bun dan sonra T uz goliine ha

reket etmi§ ve tuz goliiniin §imal - §ark 

plajlarmda yontma ta§ devri karakterleri
ni gosteren c;akmak ta§lan toplamt§ ve 

Kovhisann cenubundaki magara mtla • 
nndan obsidiyen' den ve neolitik olmas1 
muhtemel aletler elde etmi§tir. T uz go -
luniin kaldmm memlehas1 civannda Y as
sJhoyiikte bak1r ~ag1 eserleri bulunmu§'" 

kilometre boyunda, 
olan bu buyiik su 

istiab gemiler 

geni,liginde 
tonluk 

50 metre 
yolu 2000 
edebilecektir 

tur. Aynca Ankaranm <;ubuk suyu gra
viyelerinde gec;:en sene meydana ~1k,a -
nlan paleolitik istasyonda mesaisine de-

Anvers limanmdan bir manzara 

vam eden heyet, buradan yeni bir c;:ok 
kJYmetli malzeme elde ettigi gibi Anka -

ranm Giidi.il nahiyesinde Knmu suyu va
disinde ve bu vadideki kalkerli arazide o-

Anvers: 27 agustos mirlerini, ciirufunu, profil demirlerin.i, 
BUti.in Belgika ve hususile Liyej §eh- lokomotiflerini ilah... her tarafa, daha 

ri, Moz'le Esko'yu birle§tiren ve biitiin kolayhkla gi:inderecektir. 

yulmu§ olan magaralarda da tetkikat 
yapmi§ ve 2,000 kilometreden fazla tu -
tan bu ilk tetkikat 4 temmuz 1938 de 

bir milletin, iktlsadiyatlm ve toprakla- Albert kanab, ayni zaroanda, Bel~! " 
rm1 mudafaa ic;in kazd1g1, in§aatl 1939 kamn §ark hududu i~in bir miidafaa va
da nihayete erecek olan Albert kanah- s1tas1 olacaktlr. 
m, merasirnle agmaga haz1rlamyor. Kral Albert bunu ~ok iyi anlam1~ ve 

sona ermi§tir. 

Preistorik istik§aflar her sene munta -
zam bir planla biitiin Anadoluda yap1 • 

122 kilometre boyunda, 50 metre' ge- kendi ismini t~tyacak olan bu uzun su 
ni§liginde ve 2000 tonluk gemileri isti- yolunun in§aatma 1930 senesinde ba§ .. 
ab edebilecek kudrette olan bu biiyiik latmakla bu~k bir memnuniyet duy • 

I 
su yolunu viicude getirmege Bel~ikay1 mu§tur. 
hangi acil sebebler sevketmi§tir? Fakaf, hedefe ula§mciya kadar ne 

lacakhr. 

2- Pazarl1 hafriyatl 
<;orum Vilayetine bagh Pazarh mev

kiinde yap1lan hafriyatta Frikyahl.ara a
id ii~ mimarl kah ihtiva eden c;ok miihim 
bir site bulunmu§tur. Meydana c;:tkanlan 

rnimari eserler arasmda bilh_assa dort ko
§e burc;:lar ve binalara kaplama vazifesini 
goren fayans kabartmal,ar nazan dikka
ti celbetrnektedir. 

Kabartmalarm iistlinde hiicum veya 

Anvers'le Liyej arasmda esasen bir 
kanal mevcud bulunuyordu; fakat sa -
dece 600 tonluk gemileri alabiliyor ve 
buyiik bir mahzur arzediyordu: Liyej'in 
~imalinde, Maastriht'de, birka~ kilo -
metre Felemenk arazisinden dola§Iyor, 
orada, Felemengin Roterdam'ile, Belc;;i
kanm Anvers'i arasmdaki rekabet, bU
tun viis'atile kendini gosteriyordu. Ge -
miler, 10 ila 80 kilometre mesafe dahi -
Iinde arka arkaya birikip, Maastriht 
kopriileri ve kanal kaptlan oniinde gun
lerce bekliyorlar, neden sonra yollanna 

yii.riiyii§ nizammda askerler, hayvan mii- devam edip Belc;ika arazisine ge~ebili-
cadelesi tasvirleri, kentor ve isfenksler yorlard1. Fazla olarak Felemenk ~eh -
mevcuddur. Bulunan eserlere nazaran rind~ grkbktan sonra, Bel~ikamn §i -
Pazarh Firikya kiiltiiri.i, son Miken ve maldeki kom§ulan tarafmdan miitema
eski §ark ki.iltur unsurlanm kendinde diy~n 1slahv edilmekte .olan su yollarm1 
mez~etmektedir Pazarh hafriyah §imdi· taktb ~tmege neveslemyorlard1. 

• • •• • • v Eski sistemde on be§ kadar kanal ka-
hk ~eb~elenm verml§ o~d~g~ndan bu se- p1smm mevcudi~eti, seyri agu;),a~tlrd1g1 
nekl c;ah§ffiaya son vertlmi§hr. ic;in Anvers'e kadar olan yolu daha gii<;-

3 - Alacahoyiik hafriyat1 le§tiriyor, devvar kopri.ilerin fazla ade-
Ti.irk Tarih Kurumu tarafmdan 933 di de buna inzimam edi.yordu. 

tenberi Alacahoyiikte yaptlan ve Ana - Bu gidi§le, birka9 sene zarfmda, mem-
d I t 'h · k""lt" .. d · f k lAd leketin biiti.in smai mahsutab, Belc;ika-o u an ve u urune air ev a a e .• . ,. 

"h' b 1 1 AI h" "k h f nm tabu hmam alan Anvers m zaran -
II_tU 1m e ge er veren aca oyu a • na, Roterdam yolunu tutmu§ olacakh. 
nyatma bu sene de. devam ~lunmak~a.- Liyej, yeni kanal sayesinde $U biiyiik is
dJr, Gec;en sene behren Eh rnabedmm tifadeyi elde edecektir: Maden komiiri.i 
bu sene depolar ktsrni ac;:Ilrnl§ ve isfenksli ocaklan tiikenmege ba§lad1gmdan, s1 -
kaptya dogru uzanan kale duvarlan bu- nai faaliyeti, kanalm gegtigi Limburg 
lunmu§tur. Mabed miitehasstslann ifa- komUrlerile tagdiye edilecek olan...Wal
desine gore §imdiye kadar malum Eti lonne §ehrinden dolay1, bi.iyuk inki§a -

b dl · · b" "kl · d 1 k f1m muhafaza edecektir. rna e ennm en uyu enn en say1 rna - L" . Alb.e t k 1 . d b" d 
t d ryeJ, r ana 1 sayesm e 1r e-
a u. · 1· 1 k , • mz 1mam o aca ; yeraltmdan g~en 

.4 - Karaoglan halnyab 200 kilometreyi miitecaviz bir yolla, 
Ankaranm Golba§I nahiyesine bagh diinyanm, ticari faaliyeti en fazla bir 

Karaoglan koyiinun yanmdaki hoyiikte denizile muvasala temin edecek; de -

zahmetler ~ekilmi§, Esko'yu Mi:iz'le bir .. 
le§tirmek i~in ne mii§kiilatla kar§tlan • 
mt§hr. · 

Mesela, Eygenbinen'de oldugu gibi 
80 metre derinliginde hendekler kaz .. 
mak, miitemadiyen akan kumlar yiiz\in .. 
den her dakika i§e fastla vermek, ka bil 
oldugu kadar az kanal kap1s1 a~mak, 
2000 tonluk deniz vapurlarmm g~me
sine miisaid ytikseklikte, hepsi sabit 
miiteaddid ' ki:ipriiler in§a etmek,· muaz
zam bir i§ olmu§tur. 

Adedi altlya balig olan kanal kapt .. 
Ian, eb'ad itibarile modern Avrupamn 
en miihim su in~aatmdan madud ola -
caktlr. Bu kap1lardan be~i iic;;i.izliidiir ve 
her birinin su akmtlSl 10 metreliktir. 
gemilerin, gidi§te ve ~lki§ta koylayhkla 
manevra yapabilmelerini temin 1c;;m, 
geni§ bekleme havuzlan viicude getiril
mi§ ve bunlar 600 metre uzunlu~unda, 
100 metre geni§liginde olmak iizere in~ 
§a edilmi~tir. 

Anvers'e en yakm olan altmc1 kap1 ~ 
nm su akmhs1 5,70 metredir. 

Her kal'l grupu icin takriben 120 000 
metremikab1 beton kullamlmt§hr. Ek -
serisi madeni alan kopriilerde alh met
relik iki§er araba yolu ve 1,50 metrelik 
2 kaldtnm vard1r. 

Alh senelik ~ah§manm mahsulii olan 
ve iki milyar franga ~1kan Albert kanah 
1939 da tamamen bitmi~ bulunacakhr. 

Bel~ika, modern fennin bu biiyiik e~ 
serini tes'ide biitiin diinyaJ11 davet edi
yor. Liyej'de, Maz'Ie Albert kanalmm 
iltisak noktasmda, su teknigi beynel .. 
milel sergisi a~1lacak, ve 1939 da yapila
cak olan merasimin §a'§aasml arbra .. 
cakhr. 

gec;en sene ba§lan(!n hafriyata bu sene de 

devam edilerek hoyiigiin mi.ihim bir kis· 
ffil ac;Ilrnt§hr. Klasik devirlerden ba~hya

rak Etilere ve bakrr devrine kadar muh
telif eserleri ihtiva eden hoyiigiin Anka
rayi cenuba baghyan yol i.izerinde bulun-

Tunceli 

masi hesabile muhim bir kiilti.ir merkezi 
oldugu anla§thyor. Ele gec;:en eserler §im
diden bir ~ok tarihi meseleleri aydmlat
ffil§ bulunmaktadtr. 

5 - ~ank1r1kap1 halriyatl 
Ge~en sene Kurum adma arkeolog 

Remzi Oguz tarafmdan A~aramn ic;in
de, <;;ankmkap!da ba§lanan h.afriyata bu 
sene gene Kurum adma olmak iizere An
kara T arih, Dil ve Cografya F akiiltesi 

Arkeoloji Enstitiisii profesor ve talebeleri 
t.arafmdan devam edilrnektedir. Bu se

neki hafriyatta klasik devre aid biiyiik bir 
harnam meydana c;rkanlmt§hr. Hafriyat 
dev~m etmektedir. 

6- Ankara mabedi hafriyab 
Ankara Belediyesi c;ok isabetli bir ka· 

rarla Ankaranm ic;:indeki me§hur Anka
ra mabedinin etraftm ac;maga ba§lamt§ -

tlr. Turk T arih Kurumu bu ac;:1lan sahada 
mabedin hakiki huviyetini rneycl,ana c;:1 • 
karmak maksadile hafriyat yapmaktadtr. 
~imdiden mabcdin etrafmdaki in§aatm 
temelleri ve sutun ,ayaklan meydana <;1 -

muvakkaten tatil edilen bu hafriyata tek
kanlmi§hr. T t>knik sebebler dolay1sile 
rar ba§lanmi§hr. 

7- Trakya halriyatl 

Ba§vekil CeHH Bayar Elaz1g manewalanDl takib ediyor 

1936 danberi T rakya Hoyiikleri U • 

zerinde yap1lan hafriyata agustos ay1 i
~inde tekrar ba§lanmi§hr. Bu seneki haf

riyat Yize civanndaki hoyiiklerle Vize I 
kasabasmda ve Kuklareli civarmdaki hO-

yiikler uzerinde olacakt1r. Mare§al Fe,•zi «;;akmak ve Generaller Tunceli manevralarmda (Foto: A.A.) 
J. 



ltalyadan yardnD istendi 
~emberlayn; Du~enin ~ek ihtilafma kat'i 

miidahalesini taleb etti 
[BQ.#taratl 1 tnct lahifedel 

her~t vadinde bulundugu temin edilmek
tedir. 

lngiliz - Fran1rz likir birligi 
Lord Halifaks gene bugiin F rans1z bii

yuk el~isi Korben'i kabul ederek Cek 
meselesine 1dair Frans1z kabinesinin nok
tai nazanna muttali olmu~ ve sefiri lngi
liz kabinesinin miizakere ve kararlann • 
dan haberdar etmi~tir. Miilakat lngiltere 
ve F ransa arasmda her noktada stkt bir 
fikir birligi mevcud oldugunu ispat etmi, 
bulunmaktadtr. Her iki hiikiimet de Lord 
Runciman'm roliine biiyiik ehemmiyet 
vermekte ve Lordun bu vazifesine devam 
etmesi arzu olunmaktadtr. 

fngiliz Hariciye Naztn miiteaktben 
40 dakika Cur~il ile ve Lebistan sefirile 
gorii§mii~tiir. 

Henderaon Berline gitti 
lngilterenin Berlin biiyiik el~isi M. 

Henderson bugiin saat 13,15 te Londra
dan tayyare ile Amsterdam yolile hare -
ket etmit ve ak§am iizeri Berline muva
salat etm'i§tir. 

Bu hususta ne§redilen resm! bir teblig. 
M. Henderson' a gizli bir mektub verildi
gine clair verilen haberleri tekzib ederek, 
el~iye sadece ingilterenin siyaseti hak -
kmda mufassal izahat verildigini ve bu 
hususta kendisinden malumat istenildigi -
takdirde Alman ricaline izahat verece • 
gini bildirmektedir. 

Bu miinasebetle M. Henderson'un 
bilhasa derhal Hitler'le gorii~mege me· 
mur edildigi de tekzib edilmektedir. M. 
Henderson dadece davet vuku buldugu 
takdirde Alman ricalile temasta buluna
caktlr. 

Henderson Alman Hariciye 
nazarile goriifecek 

ler'in Cekoslovakya rr.eselesi hakkmda 
dii~undiiklerini eyluliin altlSinda Nu • 
renberg'de toplanacak olan nazi kongre
sinde irad edecegi nutukla izah edecegi, 
binaenaleyh daha evvel Almanyadan bu 
mesele hakkmda bir cevab beklenemiye· 
cegi soylenme,ktedir. 

Pariste miizakereler 
Paris 31 (Hususl) - fngiliz masla • 

hatgiizan bu sabah, Hariciye Nazm M. 
Bone'yi ziyaret ederek, <;ekoslovakya 
meselesi hakkmda lngiliz kabinesinin diin 
verdigi kararlarla Ingilterenin Berlin bi.i
yiik el~isi M. Henderson'a verilen tali -
mat hakkmda izahat vermi§tir. 

M. Bone bilahare Ba,vekalete gide -
rek, M. Daladye ile iki saat siiren uzun 
bir mi.ilakatta bulunmu§tur. 

Kabine toplantasz 
Paris 31 (a.a.) - Naz1rlar meclisi -

nin toplanl!smda vermi§ oldugu izahat s1· 
rasmda Bone, beynelmilel meseleleri goz
den ge~irmi§tir. F ransamn Cekoslovak -
ya meselesi kar§lsmdaki vaziyeti degi§ -
rni§ degildir. Bu sebebden dolayt Paris, 
Praga kar§J giri§ilrni§ olan taahhiidleri 
hahrlatacak mahiyette Berlin hiikumeti 
nezdinde bir te§ebbiiste bulunmagt Iii -
zumsuz addetmektedir. Parisle Londra 
araundaki temas, bakidir. 

Berlinde yaprlan iki te,ebbiit 
Paris hiikumeti, 1ngilterenin uz • 

la~t1rma sahasmdaki mesaisinin mu • 
vaffakiyetle neticeleneceginden iimid • 
vard1r. Bu miinasebetle 1ngiltere -
nin sarfetmekte oldugu faaliyetin a -
gustos ayt ic;inde Alman hiikumeti nez -
dinde yapilmt§ olan ve §imdiye kadar 
herkesin me<;hulii bulunan iki te§ebbiis su· 
retinde tecelli etmi§ oldugu kaydedilmek
tedir. 

Londra 31 (Hususi) - Bugiin Ber- Almanya, 
line donen fngiliz el~isi Nevil Hender· 
son'la Alman Hariciye Nazm M. Fon 
Ribbentrop arasmda bir miilakat karar
la tmlmi~tir. Ancak bu miilakatm gunii 

~ekoslovakyayz tekrar 
protesto etti 

heniiz tesbit edilmemi~tir. 

Prag 31 {a.a.) - Almanyanm Prag 
sefiri, s.a!t sabah1 Hariciye N ezaretine 
yeni bir protesto notas1 vermi&tir. 

Bu haberi veren ~ift~i Venkov gazete-Biitiin iimidler Prag miizakere 
k I b ~~ si, Alman imparatorluk ordusu hakkmda 

ve arar arana ag 1 'k' C k l k . d k b' • . 1 1 e os ova gazetesm e c;t an tr ma-
Londra 3 I (Husust) - . Lond14 SlP • kalenin bu' notamh '\'eril!riesllie sebeb ol

yasi mehafilinde Orta Avrupa vaziyeti dugunu yazmaktad!r. Alman makamlan
durgun addedilmektedir. Ayni .mehafile mn. verdikleri notada Bene~· den de bah-
gore, vaziyetin kesb1 salah etmes1, Cekos- tt'kl · .. 1 kt d' 

. k'b d ~ · h se 1 en ~"Y enme e Jr. 
lovakya hiikumetmm ta 1 e ecegt a~~~ Berlinin bir tekzibi 
harekete bagh bulunmaktadir. Bu mu
nasebetle Prag hiikumetile Siidet Alman
lan arasmda yeniden ba~lanan miizake
relere biiyiik bir eh;mmiyet atfedilmek
tedir. Bu itibarla, biitiin iimidler Lord 
Runciman'm elde edecegi neticelere bag
lidir. Resmi mehafile gore iki taraftan 
biri bu te§ebbiislerin muvaffakiyeti i~in 
icab eden yardtmi esirgerse «caniyane bir 
delilib> yapmi~ olacakhr. 

Diinkii temaslar 
Lord Runciman. bugiin Siidet Alman

lan murahhas heyeti reisi meb'us doktor 
Kunt'u kabul ederek uzun bir miilakatta 
bulunmu~tur. 

Lordun mii§avirlerinden biri de bugiin 
Marienbad'a giderek, Siidet Almanlan 
lideri M. Henlein'le gorii~ii§tiir. 

Siidet Almanlan fukas1 yarm fevka· 
lade toplanhya davet edilmi~tir. Bu top
lantJda Cekoslovakya hiikumetinin ha • 
mladJgl yeni proje tetkik ve miizakere 
edilecektir. 

Prag 31 (Hususl) - Cekoslovakya 
Cumhurreisi doktor Bene~, Siidet AI -
manlan murahhas heyeti reisi - meb'uo 
doktor Kunt'u kabul ederek, iki saat sii
ren uzun bir miilakatta bulunmu§tur. 
Aston Gvatken, bu sabah otomobille 
Akron otelinden aynlmt~tJr. Mumaileyh, 
~imall Bohemya'ya gitmekte ise de gi· 
decegi mahalli tasrih etmemi~tir. Lord 
Runciman'la Henlein arasmda uc;uncu 
bir miilakat yap1lacagt Rotenha;z ~ato • 
sunda Gvatken'in bugiin &atoyu ziyare • 
tinin beklenilmekte oldugunu soylemi~ler
dir. 

BaZI haberlere gore Gvatken, evvela 
Rayhenberg' e gidecek ve or ada Siidet 
sanayi erbabile gorii~tiikten sonra J ahi
mov' a azimet edecektir. Kcndisinin Hen
lein'le veyahud mumaileyhin f1rkas1 er
kanile pnri;cmesi muhtemeldir. 

l;ek hiilzrimetinin yeni 
ledakiirltklart 

Prag 31 (a.a.) - Emin bir memba
dan ogrenildigine gore Henlein'in murah
baslarma yeni teklifler yaptlmi&hr. Bu 
IUretle kat'i bir safhaya girilmi& oluyor. 
r ekliflerin mahiyeti mektum tutulmakla 

ber Prag hiikumetinin geni~ mikyas
ta fedakarhklarda bulundugu soylenmek
tedir. 

Henlein Hitlerle gorii,ecekmif 
Londra 31 (Hususl) - Siidet AI -

lideri M. Henlein'in bugiinlerde 
Hitler'le gorii&ecegi haber verilmek

~dir. Salahiyettar mehafilde, M. Hit -

Berlin 31 (a.a.) - Salahiyettar me
hafil, $imal denizinde Alman donanma· 
smm manevralar yapmt§ olduguna dair 
olan haberleri tekzib etmektedir. Ge<;en -
lerde Hamburg a~tklarmda ufak mikyas
ta bazt taliml er yaptlrni§tir ve hususl her
hangi bir manevra yaptlmamakta oldugu 
temin edilmektedir. 

Terhis edilemiyen askerler 
meaelesi 

Berlin 31 (a.a.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Salahiyettar mahfiller, terhis edilmesi 
laztm gelen smifm silah altmda tutu! -
makta devam olundugu hakkmda bir~ey 
bilmediklerini soylemekte ve fakat bu ha
beri kat'! surette de yoalanlamamakta • 
d1r. Bu haber, esasen tekzib goti.irmez 
bir mahiyet arzetmektedir. Zira, terhis 
olunacak efrad, silah altmda bir miiddet 
daha biraktlacaklanndan haberdar edil

mi~lerdir. Bu smtfm daha nekadar miid
det silah altmda kalacag1 malum degil
dir. Kontrol edilemiyen haberlere gore, 
bazt simflarda bu miiddet, i.i~ aya kadar 
c;tkacaktJr. 

Diger taraftan askerleri silah altmda 
tutmak ic;in, hiikumetin ayn bir kararna
me ittihaz etmesine ihtiyac yoktur. As • 
ker! makamlar, liizumunu gordukleri tak
dirde boyle bir tedbiri kendiliklerinden 
alabilirler. 
Daladye, askeri kuvvetlere dair 

izahat verdi 
Paris 31 (Hususi) - Ba§vekil Da -

ladye, bugiin milli mi.idafaa komisyonuna 
F ransa ile yabanct devletlerin asker! 
kuvvetleri hakkmda mufassal izahat ver
mi~tir. 

F ranszz gazetelerinin ne,riyatr 
Paris 3 I (a.a.) - Gazeteler, sahife· 

lerini gene Cekoslovak meselesine hasret
mektedirler: 

Ballog, Lo Jur gazetesinde ~oyle ya· 
z1yor: 

<<Avrupanm mukadderatl, bir adamm 
iradesine bag!tdtr. M. Corc;il, pek hesab
!t miicamelekarane tabirlerle bu fevkala 

de adamdan Almanyamn kalkmmasm• 
temin ettikten sonra onu lngilterenin tari
hin unutmadtgl ahval ve ~erait dahilinde 
yapm1~ oldugu vec;hile gene de yapacagt 

vazifesine &ahid olacak bir cihan harbine 
behemehal miincer olacak bir ihtilafa si.i
riiklenmeden evvel biraz di.i&iinmesini rica 
ettigi zaman boyle dii&iini.iyordu. 

CUMHURIYET 

Ortakoyde 

bir • c1nayet 

feci 

oldu 

iki adam, bir genci 
bt~akbyarak oldiirdii 

Evvelki gece Ortakoyde feci bir cina
yet olmu§, bir gene muhtelif yerlerin
den bl~aklanarak oldiiriilmii§tlir. 

Nakliyat §irketinde c;ah§an Erkek la
kabile maruf §'Dfor 1smail, evvelki gece 
saat 22,30 da Ortakoy Muallimler cad • 
desindeki Mehmedin kahvesi oniinde 
Ortakiiylii hamal Mi§on oglu isak Ase
po ile ~ene Ortakoylii ve Taksimde Li· 
mited Tiitiin deposunda ustaba~1 Bah • 
riyeli Sad1k admda iki ki§i ile kar§lla§ -
rn1~1r. 

Sad1kla Seponun ismaille bir mesele
den dolay1 aralart mlithi§ surette aclk
tlr. 

lki arkada§, tsmaili bOyle birdenbire 
kan:;Ilarmda goriince soz soylemesine 
vakit brrakmadan iizerine atilmi§lard1r. 
Bu suretle ii~ ki~i arasmda sokakta 
kanh bir bogu§rna ba~laml§hr. Gozleri
ni kan biiriiyen Sad1kla Seoo, bir arahk 
b1<;aklarma sanlmt~lar ve !smaili orta
lanna alarak muhtelif yerlerinden yara
laml!~lardrr. 

Yaralan ~ok ag1r olan tsmail, siirline 
siiriine tramvay duragmdaki eczaneye 
kadar ~elebilmi~. fakat fazla kan zayi 
ettiginden eczanenin oniinde dli§erek 
olrnli!ltiir. 

Kac;an katiller bir miiddet sonra Be • 
~ikta§ta saklandtklan yerde yakalan • 
m1§lard1r. 

VEFAT 
Kavala e§rafmdan Bay Ali Galibin 

refikas1 Bayan Nefise bu gece vefat et
mi§tir. Cenazesi buglin Lhlelideki ken
di apartlmanlarmdan kaldmlarak La • 
!eli camii §erifinde ikindi namazm1 mU
teakib Edirnekap!Slnda makberi mahsu
suna defnedilecektir. Merhumeye Tan
ndan rahmetler, geride kalanlara sa -
b1rlar dileriz. 

M. Corc;il'in sozleri giizeldir, mutedil· 
dir ve ihtilaf yoluna girmek istedigi tak
dirde mes'uliyetleri pek agu olacak olan 
her insanm dimagmt heyecana ugratacak 
mahiyettedir. 

Figaro gazetesinde Romiye, ~oyle ya· 
ztyor: 

«lngiltere ile Fransa, AlmanyaYJ ricat 
ettirmek istemiyorlar. lngiltere ile Fran -
samn istedikleri, Almanyaya miimkiin ve 
hatta muhtemel sulhun, beynelmilel sta• 

tiiniin, hi<;bir uzla~ma gayretine tabi ol • 
makslZln, her saat c;ok kuvvetli bir kom· 

&unun daha zaYJf bir kom~u iizerinde icra 
edecegi dinamik denilen tazyika merbut 
olmast halinde, mevcud olamJyacagmi an

latmakt!r. Ingiltere ile Fransanm sar(et· 
mekte olduklart faaliyet, Almanya aleY.· 
hine miiteveccih degi)dir. Bu faaliyet, bir 
gun bir tarafm, ertesi gun diger tarafm 
zararma olmak iizere hem de yalmz bir 
noktada degil belki her tarafta emniyet• 

sizligi umuml kaide olarak vazetmegi is
tihdaf eden temayii] aleyhine miiteveccih 
bulunmaktad1r. Filhakika her altt ayda 
bir Avrupada bir devleti ortadan kaldlr
mak miimkiin degildir, Avusturyadan 
sonra Cekoslovakyayt ortadan kaldmnak 
hie; kimseyi hayrete du§iirmeksizin yap1 • 
lacak bir i~ degildir.» 

Cvr gazetesinde M. T abui, ~oyle ya
ztyor: 

«Siidet ftrkasmda yap1lan uzun mi.i· 
zakerelerden sonra ve ltalyamn Cekos
lovak meselesinde bitaraf kalaca~hm M. 
Henlerin'e ihtar eden teblige ragmen miif
ridlerin makul dii~iinen kimselere galebe 
c;alacaklan zannedilmektedir. Filhakika 
M. Henlein'in lngiliz kabinesinin ms -

fet kaidesine tamamile muvaftk bula • 
rak tasvib etmi~ oldugu teklifleri yeni 
miizakerelerin esast olarak kabulden im
tina edecegi tahmin edilmektedir.» 

Popiiler gazetesinde Rozenfeld, Lord 
Runciman'm Siidetlerin gitgide artan 

mutalebatJ kar~tsmda cesaretini kaybet • 
memekte oldugu iimidini izhar etmekte· 
dir. 

Mademki, miizakerat ba~lamt~tt!. Bu 
miizakerati bir neticeye isal etmek icab 
eder. M. Henlein'in nihai hath hareketi 

ne olursa olsun mumaileyhin cihan efkh1 
umumiyesinin ve bilhassa Amerika efkart 
umumiyesinin muttali olmast kin teklifle
rini alenen serdetmesi icab eder. 

t A A a 

T erfi eden deniz 

ve hava subaylar1 
Deniz ve hava smtflarmda terfi 
eden subaylartmtzm riitbe ve 
isimlerini de bugiin bildiriyoruz: 

Kurmay albaylaktan tugamirallrga 
terli edenler 

Harb biirosu komut.an vekili Mehmed 
Ali Ozger. • 

Kurmay yarbaylaktan albaylrga 
terli edenler 

Mithat !stanbul. Necati Beylerbeyi, 
Nuri Kii<;iikmustafapa§a. 
Kurmay binbq1rlaktan yarbayltga 

terfi edenler 
R1dvan Kad1koy, Miinir Sanyer, Nu

reddin. 
Kurmay yiizba~rlrktan binbafaltga 

terli edenler 
Siyret Heybeliada, T alat Kii~iikmus

tafapa§a. 
Kurmay giiverte yarbaylrgandan 

albaylrga terli eden 
Seyfeddin. 

Kurmay giiverte binbaftltgmdan 
yarbaylaga terli edenler 

Tank Polath, Nevres Tortum, Os • 
man Istanbul. 
Kurmay giiverte yiizba~rltgmdan 

binbaftlrga terli eden 
Niyazi Siileymaniye, N ecati V efa, 

Fethi Kiic;iikmustafapa§a, Aziz. Kasim· 
pa~a. lhsan Zeyrek. 
Kurmay giiverte iisttegmenligin· 

den yiizbaftltga terli edenler 
Necdet Ni§anta§, Fahreddin Unkapa

m, Refet Siileymaniye, Cemil Beyler • 
beyi, Velid Oskiidar, Barbaros Kad1 -
koy, Kenan Kadtkoy, Mahmud T opha
nc, Sabahaddin Istanbul. Abdurrauf Fa
tih, Sevket istanbul, Fehim lstanbul, Mii
nir Oskudar, Ktyaseddin Kad1koy. 
Giiverte yarbayltgandan albaylrga 

terli edenler 
Ibrahim Hanya, Mehmed Giresun. 

Giiverte binbCZfdtgandan yarbay
lrga terfi edenler 

F ehmi T rabzon, T alat Kii'<iikmusta
fapa§a, Cevdet Istanbul, Halid Larka, 
~akir Karahisar. 
Giiverte yiizba,alagandan binbafl· 

ltga terli edenler 
O!kii Goztepe, Ali Fatih, Abdullah 

Eski§ehir, Arif 1stanhul, Sabri !stan • 
bul. 
Gii'verte tegmenliginden iistteg-

menlige terli eden 
Saim lstanbul. 

M akine yarbaylrgandan albaylrga 
terfi edenler 

Bahaeddin. Istanbul, Hakkt Safran • 
bolu, Kemal Oskiib. 
Makine iisttegmealiginden yiizba

,rlrga terli edenler 
Sabit Boyactkoy, Mahir Ferikoy, Su

avi Koska, Nail Beylerbeyi, Mithat Esad 
Kadtkoy, Faik Edirne, ismail Istanbul, 
Hasan Girid. 
Makine tegmenliginaen ~stteg

menlige terli edenler 
Bahri lstanbul, Re§ad Kemalpa§a. 

Sanayii harbiye binbaftlrgandan 
yarbaylrga terfi eden 

R1za Bagdad. 
Sanayii harbiye yiizba,tlrgandan 

binbaftltga terfi edenler 
Hayreddin Oskiidar, Kemal Per§em· 

be. 
Sanayii harbiye iisttegmenliginden 

yiizba,rlaga terfi edenler 
Fikret Sinob, lzzeddin Rumelihisart, 

Strn Kasimpa§a, Niyazi Gonen. 
T abib binba,rlrgrndan yarba~_lrga 

terli eden 
Mustafa Istanbul. 

Tabib iisttegmenliginden yiizbafl· 
ltga terli edenler 

Eyiib Istanbul. 
Eczact iisttegmenliginden yiizbafl· 

lrga terli eden 
Remzi 1stanbul. 

LefJazrm binba,alrgandan yarbay
laga terli eden 

Ibrahim Heybeliada. 
LefJazam yiizba~tltgrndan binbafl· 

lrga terfi edenler 
Ismail Hakkt Kasimpa§a, Emin Ka -

simpa§a, Sa bit KasJmpa§a, Saim Top -
hane, F ahir Kastmpa§a. 

Hava 

Kurmay binba,rltgrndan yarbaylr-
u ga terfi eden 

Foto Magazin 

Bu yiihseh salon mecmua
srnrn 5 inci eylUl sayrsr da ne
fis renhli bir hapah i~inde, 

tanrnmr§ imzalarrn yazrlarile 
bugiin ~rhmr§trr. 

Telefon: 43495 - 24008 

n nn n nn · nnnnnnnn 
au u a 

fhsan Istanbul. 
Kurmay yiizba,rlagrndan binbafl· 

ltga terli eden 
Suphi Oskiidar. 
Binba,rlaktan yarbaylaga terfi 

edenler 
Nuri Kilis, $evket Selanik. Nureddin 

E.ski~ehir. 
Yiizba,rlrktan binbaftlaga terli 

edenler 
Orner Bursa, Hidayet Gonen, Hakkt 

$ehremini, Ekrem Zeyrek. 

1 Eyltil 1938 

~<e trl9HeJS'U: fD kD li"D<eir' 

Y azma kitablarimi2 
muhafaza etmeliyiz 

Yazan: HJKMET TURHAN DACLrd 

Ibrahim Miiteferrika 1726 tarihinde zesi miidiirii T ahsin Oz ve Tiirk j 
Sultanahmed civanndaki evinde ilk mat· miizesi miidiirii Abdiilkadir gibi §al 
baay1 kurduktan sonra bile bir~ok kitab- ler de vard1r, Y azma eserleri top 
Ianmtz gene elle yaz1larak etrafa yaytl- kiymetlilerini ve ne§re muhtac ola 
d1. Hattathk ve sahhafhk bu itibarla On- ay1rmak ihmal edilmiyecek bir mes 
dokuzuncu asra kadar kiiltiir hayatlmtzda Bugiin hemen her giin Beyaz1 
miihim rol oynami§hr. Sahhaflar <;ar§tsmda Hindden, Mts 

Y azma eserlerin bir~ogu tarih, edebi- lraktan, Suriyeden, Almanyadan v 
yat ve sosyal varltgtmtzl aydmlatmak ba- ta Balkanlardan yazma ve math 
k1mmdan bugi.in bile hala ktymetlerini eserlerimizi toplamaga gelmi§ §a~ 
muhafaza etmektedirler. Her biri biiyi.ik rastlamaktayiz. Yazmalar ~yle c 
birer k1ymet ta§tyan yiizlerce sahifelik e- bugiin bir T aciittevarih, bir Pe~ev!, 
serlerin yegane niishalan bugiin §U veya bir Evliya Celebi seyahatnamesi, 
hu kitabsarayda bulunmaktadtr. Bunlann cilli Osman! bulmak mesele olmu§tU~ 
en liizumlu ve en degerlilerini §U be§ on rihi eserlere kar§I olan bu alakaya 
sene i<;inde tabetmek milli vazifelerimiz- tedbir almak, bir taraftan yazmalar 
den biri olmahdir. KitabsaraylanmJzda lay1p miihimlerini ne§rederken, dig 
bulunan yazma eserlerimizi emniyette sa- raftan da bazt, matbu oldugu halde 
yabiliriz. Y almz bun! an zamamn ve gii- hal an tiikenmi§ ve bizim nesilden 
velerin tahribatmdan kurtarmak i~in acil okunamiyacak olan bazl eserleri 
tedbirler almahy1z. Ciinki.i bunlarm i~inde harflerimizle bashrmak ~arelerine b 
oyleleri vardir ki miirekkebinin ic;indeki mahytz. 
kimyev! madde bizazt kendi kendini ye- Anadolunun istila gormemi§ ye 
mekte, yakmaktad1r. Tiirk medeniyeti her deki koylerde dola§Irken umulm1yac~ 
gitigi yerde geni§ mikyasta bir ilim ve me- Jerde babadan, dededen kalmt§ bazt 
deniyet hareketi de meydana getirmi§tir. rna eserler gormii§tiim. Bu eserler o 
Y almz mazinin lakaydisi, ihmali, te§kilat- da ya ~iiriiyecek, ya yanacak vey 
s1zhgt bu faydah hareketleri esasla§hra· giin yok pahasma a~1kgoziin birisi taj 
mamt§, devam ettirememi§tir. Bu te§ki - dan almarak ticaret maksadile merr 
latstzhk ya,zma eserlerimizden bir~ogunun haricine gonderilecektir. 
da yabanct ill ere, gitmesine sebeb olmu§- $imdiye kadar A vrupa kiitiibhan 
tur. Y almz Biiyiik sava§ esnasmda Alman ne verdiklerimizin sayiSJ on binleri 
ve Avusturyahlann Tiirkiyeden kendi Y azmalanmtz, itiraf etmelidir ki, m 
memleketlerine gotiirdiigii eserler -bir~ogu ketimizde, bugiin bile fazla para et 
yazma olmak iizere- ii<; yiiz vagondan a- mektedir. Cok ktymetli hatta birka~ 
§agt degildir. Bugiin bile ktytda bucakta lira yapacak bazt eserlerin yok pah 
kalmt§ ata yadigan bir~ok eserler yok pa- sahldigt goriilmektedir. Esash bir tel 
hasma sattlmakta, kapamn elinde kalmak- olmad1k<;a bu vaziyet durm1yacakttr. 
tad1r. Bazt insafh sahhaflanmtz olmasa hayet bu hal i.i~ be§ sene daha devam 
bunlardan asia haberimiz bile olmiyacak- cek, sonra bunlardan eser kalmtyaca~ 
hr. goregore bu kiiltiir hazinemiz elden 

Vaktile kitab merakhlan topladiklan ki- cakhr. 
tablan -bittabi hepsi de yazma olmak §ar- Kitabsaraylanndaki yazma eserle 
tile- olmeden once bir kitabsaray tesis e- kuyuculara verirken de bazt takyidat 
derek oraya vakfederler, milletin bilgisini zum oldugu kanaatinde bulunanlar V 

arthrmak ve okuma ihtiyactm tatmin et
mek isterlerdi. $ehislam Veliyeddin efen
idleri, Rag1b Pa§alan, Selim Agalan, 
Be§ir Agalan, $ehid Ali Pa§alan, A§ir 
Ahf, Esad Efedileri yakm zamanlara 
aid olanlardan Halis ve Ali Emiri Efen
dilerle Muallim Cevdeti bu meyanda rah
metle yadetmek mill! bir borcdur. 

Harf inktlabt on sene zarfmda okuma, 
yazma hususunda geni§ ve verimli ham
leler gostermi§, milletin kahir bir ekseri
yeti okuma, yazma nimetine nail olmu§· 
tur. MatbaacJhgin terakkisi meydana c;ok 
ktymetli es.erler vermege sebeb olmu§tur. 
Cumhuriyet rrmarifi bu itibarla nekadar 
ogunse yeridir. Bunun.la beraber yazma 
eserlerimizi de bir elden toplamaga ve 
ba§hba§ma yazmalardan miirekkeb bir ki
tabsaray meydana getirmek ~arelerini de 
vakit gec;meden ara§hrmaga ba§lamahdtr. 
Birc;ok §ahislann, dul kadmlann, ellerin
de bazan oyle kiymetli ve e§ine rastlana
ffiJYacak degerde, yaziSI, cildi, tezbibi 
giizel eserler goriilmektedir ki bunlan fe
dakarhk ederek almak milll irfan nar!na 
bir zarurettir. 

Bunun i<;in, icab ederse, kiymetli yazma 
eserlere sahib olan kiitiibhane sahibleri -
mizden bir heyet de te§kil etmelidir. Bu
giin ktymetli yazma eserlere sahib olan
lardan Profesor ve saylav Fuad Kopri.i
!iiyu, Profesor Ismail 1->lakk1 Uzun<;aqth· 
oglunu, Ibniilemin Mahmud Kemali, Ih
san Sunguyu, Selim Niizheti, Osman Nuri 
Ergini, El~ilerimizden Aliyi, Dr. Siihey
li, ogretmen Cavid Baysam, Miikrimin 
Halili, Ali Canibi, maliyecilerimizden 
Zekiyi sayabiliriz. 

Bu zevatla birlikte yazmalarin kiymet
lerini hakkile takdir edecek Beyaztd U
mumi kitabsarayt miidiirii fazthmuhterem 
ismail Saib ile Oniversitenin degerli mi.i~ 
diiri.i F ehmi, Selimaga ki.itiibhanesi mii • 
diirii Ahmed Remzi, T opkapt saray1 mii-

Vsttegmenlikten yiizba,rlaga. 
terli edenler 

N e§ 'et Urfa, Hikmet lstanbul, Cemil 
Zarende, Lutfi Serez, T alat Divrik, A
laeddin Erzincan, Remzi Giimii§ane, 
Abdiilbaki Istanbul, Saim Aksaray, Sa
di Istanbul. 
T egmenlikten iisttegmenlige terli 

edenler 
Galib $arkt§la, Vedad lstanbul, C;! -

vad Oskiidar, Muzaffer Istanbul, Ha -
san Bursa, F aik Uzunkoprii, Ali !stan -
bul, Kemal lstanbul. 
Hava makine iisttegmenliginden 

yiizbaftlrga terli edenler 
Suad Kadtkoy, Enver Sultanahmed, 

Adnan Istanbul, Mualla Istanbul, F u -
ad Sehzadeba§t. 
Hava makine tegmenliginden iis

tegmenlige terli edenler 
Mii§tak 1stanbul, $ahab Aksaray, 

I--Ialim <;anakkale. 

ki c;ok dogrudur. Bu takyidatm olm 
std1r ki vaktile kiitiibhanelerimizden 
kitablann eksilmesine ve baz1 kitabla 
minyatiir, resim, tezhib, sahife ve fo 
!arm kesilerek ~almmasma sebeb ol 
tur. Y1llarca emek, goznuru sarfil 
kafa patlatJiarak yazilrni§ giizel bir 
katletmek gibi bir§ey olan bu hali y 
vicdansizlar ~ok §iiktir ki bugiin aza 
hr. F akat herl!e olursa olsun bu hu 
hala bazt tedbirler almak laztmdir. 

Kitabsaraylanndaki kitab c;oklugu, 
le yazmalarmm kemiyet ve keyfiyet~e 
ti.inliigi.i ile nekadar ogiinsek yeridir. 
Tiirkler bu hususta hakikaten kendi 
bahtiyar bir millet sayabiliriz. F aka 
tesadi.ife buakm1yarak saglam esas 
baghyacak olursak istifade ve kazan~ 
daha bliylik olacakttr. Ger~i bugiin ! 
arif V ekaletinin kiitiibhaneleri tasnif 
yeti diye bir te§ekkiili.i vardtr. Ve bu 
yet aylardanberi lstanbul kitabsarayh 
da tetkik ve tasnif i§ile me§guldiir. F~ 
bizim burada ileri siirdiigi.imiiz fikirler 
ha umumi ve bu heyetin vazife c;er<; 
sinden §iimulli.i bir memleket i§idir. t 
ta her tiirlii yazma eserleri memleket n 
cine ~tkartmamak i<;in bir kanun bile 
zim ev teklif edilmesi milll kiiltiir nail' 
yerinde bir hareket olur kanaatindeyin 

Her§eyden once Tiirkiyedeki kita 
raylarmda bulunan yazma eserlerin §irt 
lik hi~ olmazsa umumi bir fihristini tan 
ettirmelidir. Bu suretle hangi eserlere ~ 
lik oldugumuzu kat'i bir §ekilde anla 
olaltm. Y azma eserlere kar§t gosterec~ 
miz hassasiyetin neticesi olarak elbette 
tablanm umuml kitabsaraylanna vakf 
decek Ali Eemirl, Muallim Cevdet ve 
ire gibi halJ!iyet ve himmet sahibleri de 
kacakhr. Y azma eserler i~in ba§hba§ 
bir kitabsaray1 tesis etmek Curohuri 
Maarifinin elbette ba§aracagt biiyiik i§ 
den birisi olacakhr. 

Hikmet Turhan Daglroi -
Askeri ogretmenler 

Dordiincii srntl aakeri ogretmettl 
ten ikinci arntla terli edett 

Nahid Galata. 

Be,inci aamftan dordiinciiY6 

terfi eden 
$ahabeddin Kad1koy. 

Muamele memurlar1 

Dordiincii sanrl muamele memttrl 
gundan ii~iinciiye terli edett 
Arif Istanbul. 

Be,inci stnrf muamele memttr!~ 
gundan dordiinciiye terli ed6

' 1 

Emin 1stanbul. 

Askeri san'atkarlar 

Altancr srntf askeri 8 an'atkarltkt4, 
be,inciye terli e4_enler ih 

Nuri Aydm, izzeddin Uskiidar. 
~an Kasimpa§a. 
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Orta okul muallimligi 
imtihanini , kazanan.lar 

Muallim mektebi ve lise mezunlar1 aras1nda 

a~dan imtihan bitti, muvaffak olanlara 

aid tam listeyi ne,rediyoruz 

Orta tedrisat muallim kadrosundak1 
bo§lugu doldurmak i~in, ortamekteb mu
allimi olmak i.izere Maarif V ekaletinin 
Muallim mektebi ve lise mezunlan arasm
da ac;tlgt imtihan bitmi§ ve muvaffak o
lanlann listesi ne~rolunmu~tur. 

Bu imtiham kazananlar A ve B dere
celerile ikiye aynlm1~lardtr. A derecesin· 
de muvaffak olanlar, dogrudan dogruya 
ortamekteb muallim muavinligine tayin o
lunmu§lardrr. B derecesinde muvaffak o
lanlar da Gazi T erbiye Enstiti.isi.inde bir 
sene mensub olduklan seksiyonlara de -
Yam ettikten sonra ortamekteb muallim
ligine tayin olunacaklardtr. 

A derecesinde tarih, cogralya 
imtihamm kazananlar 

Turan Derdli Re~adiye Bereketli M. To
kad, B. Erol Seferihisar Beyler M. izmir, 
Zebra Giincer ist. 44 iincii okul istanbul. 
llrevruz Giindogdu ~ebinkarahisar Tamza
~o M. Giresun, ~erif Egeli MisaktmHli M. 
lzllltr, M. Giiney Maden okulu Eiaztg. Ze
~lha Vecdet An Beyoglu dordiincii okulu 
Istanbul. Rasim Uslugil Gedikpa§a Surp
~esrupyan istanbul, Orner Cudi Besni Ko
lle~elebl okulu Malatya, ~aban Turan Ba
kirkoy, Halkah okulu istanbul. Seher Ural 
Elh~enkdy ktz lisesi ilk okulu istanbul. ibra-

llll Canyanar Ilgm Ruuz kay okulu Kon
}'a, Cafer Erbilgll Kabata§ lisesi yardunc1 
Istanbul, Miinevver Uslugil 8 inci okul is
tanbul. Neclb Erdem Karput Ok. Elaztg. 
O.slllan Zeki Oner Lise beden egltimi Kon
Ya. 

l'tlatematik imtihaninda B derece~ 
sinde muvalfak olanlar 

b liaydar Akta§ Igd1r iklnci okul Kars. 
'"!ehmed <;avu§oglu Ziya Gokalp okulu 
l{ars. Latif Dogusoy Ziya Gokalp okulu 
l{ars. Emin Erke Sarmc; koyli okulu Sinob, 
Sabrt Tuay Golpazari okulu Bilecik. Zckl-
:Ye Arna Meram okulu Konya, tizeyylr Ka
ratay birinci okul Bitlis. ihsan Soysal Da-
~ende Salfiye okulu Malatya, Receb Gi.ir-
an Kine ikinci okul Aydm. ihsan Kap • 

tano.glu Giirele Cumhuriyet okulu Oiresun, 
13ad~ddin Soylu Yenlyol okul Malatya, Hii
lleytn Tuncer Edremid kay okulu Van. Ke
lllal Ceriba~l Ortaklar okulu Aydm, ihsan 
~Urei Aksekl Glizelsu okulu Antalya, H~k
. 1 'I'iirkmen iigiincii okul Mugla, Abdi Ilci 
~Stlklal okulu Burdur, Abidin Q1g Tul'_gudlu 
~.tnetpa~a okulu Manisa, Do!!;ali Ozttit·k 

!:oz miitehassiSl doktor Fu31d yanmda E
<lirtle, ibrahim Erden Odemi§ Liipbey oku
lu i:zmlr. Hasan Ata~ Giizelhisar okulu 
.1\ydtn, Muammer Glinbay Giirele okulu Gi-
~esun, Alaeddin Bingo! Giilpazan okulu 

ilecik. Ha.san Tiiziin Liileburgaz okulu 
1t1rktareli. Ahmed Aydm Kalecik Sulak
Y~rd okulu Ankara. Tevflk ~akakh Turan 
0"'Ulu Urfa. Mehmed Kan Igd1r birinci o
~Ul Kars, Turg.~d AriSan K~k ikincl okulu 

Ydtn, Hilmi Ozltiil birinci okul Mu§. Os-
ll'l~n Nuri Haktan Zara Umraniye okulu 
:tvas. Osman Ersoy Simav <;okiler koy o
~ Kiitahya. M. O~uz Altug §ehlr Nusrat 
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Soldan saj!a: 

~ l - Bir hi.ik1lmet §ekll ve i~inde bu bU
b eceyt buldu~unuz §eyin adi. 2 - Midesl 
8~~· bir eser yapmak i~in vas1ta. spor mii
g1:.aka.sl. 3 - Millet, buglinlerde ~ok 131ca!• 
~ lYor. 4 - E§yaya renk veren madde. 
6 B.tbcte tutulanlar. 5 - Ak1l. konu§ulan. 
7 - Bir k1r ~til(egi, daima bagmp Qag1nn. 
11 - Mi.ikemmel. _Avrupadakl sna da~Iar
~~11. nota. 8 - U~tiincii ~ahiS. A.syada bir 
~r. tauhe bakma. 9 - MUthi~. bir Vekili
'l'e ~1n soy ad1. 10 .-:- ~~lk~a. yi.iz sene. 11 -;.s ~tevirince vucudumuze glrer. topal. 

Ukan~an a§ag1ya: 
2 1 - ipte oynar. bi~akla kaz1p ~1karan . 
!Ia- Bir emir. ii<;iincii 1]ah1s, iki hayrct ni
~lr~1· eUn 11(1. 3 - Kendinden ge~meye ha
~ti an1nak. 4 - Kurtanc1lar (cemi). 5 -
6 ~Uk, ters ~evirin A.syada blr nehir olur. 
~a- Eski dilde sermaye demektl. 7 - Bir 
111 Yvan, nota. 8 - Adedlerle yap1lan arne
Ill Ye, ters ~evlrln kt§m hastl olur. 9 - Ala
Elietler (ceml), Afrikada bir memleket. 10-
sa~1a taksimatmdan. 11 - Bir ei?rin tersi. 

(!; ar1 hastahkh. bir mabud isml. 
\'Vellti bulmacanm balledilmil} §ekli 
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okul Urfa. Yakub Avc1 I.smetiniinii okulu 
Seyhan. Ahmed Ytlmaz Emirdag eski Ak
viran okulu Afyonkarahlsar. Naz1m Sunar 
ismetpa~a okulu Malatya, Saliba ~hn~ek 
38 inci okul istanbul, l;lekiir Qagatay erk-:.k 
lisesi yardimcl izmir. Osman Berkoz Ak
saray Helvadere okulu Nigde. iffet Mersln 
Divrik Cumhurlyet okulu Stvas, Ali Mur -
taza Ozli§lk Edirne ogretmen okulu mez. 
Bolu. Fehmi A.sya 56 nc1 okul istanbul. 
Rahmi Oksal Namtkkemal okulu Ktr~ehir, 
Fahriye bzden ±nonu okulu Malatya. §a
hin G~er Eregli Ba~verencuma okulu Zon
gul<lak, Mehmed Oder Edirne Stileymaniye 
Beyler okulu. Zonguldak. Adil Onur inonli 
okulu Seyhan, Zekeriyya Kii~tiikonder Aym
kaf okulu Mardin. 

Tarih ve Cogralya imtihamnda B 
derecesinde muvallak olanlar 

Mustafa Qankaya Bergama Klmk ok. iz
mlr, Orhan Edgi.ier Murad German ok. Ma
nisa. Veli GQk~en Mlmarsinan ok. Kayserl. 
Nezihe Dlirder Gazi ok. Bahkesir. Meliha 
Gliney Dumlupmar ok. Ballkesir. Necib A
tay Necatibey ok. Manisa, Saadet Golbelez 
U§ak Gazi ok. Klitahya. Mahmud Sat1~ Ha
Cllar ok. Burdur. Hul1ls1 Tanyeri Yenipazar 
ok. Aydm. Ay~e Saadet Qakur Bergama Kl
mk ok. izmir. Ziya Ozkaynak Beykoz Mah
mud~evketpa§a ok. istanbul (Ankara), Mef
haret Barlas Tahtahhamam No. 15 Edlrnc. 

Melahat Ustar Cumhuriyet ok. Bursa, 
Miiriivvet Alper Smd1rg1 1 incl ok. Bahke
sir. Musavver tinliisii Gazi ok. i:zmir. §i.ik
riiye Vural Eregll Bozhane ok. Zonguldak. 
Sadiye Derell isparta Oazi ok. isparta. 
Turgud tiner Turgudlu - Ahmedli ok. Ma
nlsa. Orner <;ak1r Terme ok. Samsun. .Hur
§id Tiiziin Umurlu ok. Aydm, Hiiseyln Gii
ner Ankara Aya~ke§anoz ok. Ktr§ehir. RlZa 
Qallar Diyadln Ki.iltiir i§yan Agn. Pakize 
Ami Barbaros ok. Kiitahya, Neriman Tilziin 
~arkoy l§Ik ok. Tekirdag. Mi.iveddet Okan 
17 nci ok. istanbul. Mehmed Turgud Be -
~ikta~ 38 ok. istanbul. Sadiye Erdelman Be
§lkta~ 38 ok. istanbul, Said Erba§ 1 inci ok. 
Mu~. Ay~e Berktan Blirhaniye Gome~ ok. 
Ballkesir. Giizfn sonmez Hocaall ok. Bursa. 
Mustafa Baf Bergama Ttrmanlar ok. iz • 
mir. Cemile Ktzilgiin Maltepe ikincl ok. is
tanbul. ~efik Ergiin Ql.,e 1 1nel ok. Aydm, 
S1tk1 Demir Cumhurlyet ok. Yozgad. Niya
zi Ulkii Sakarya ok. Yozgad. Meliha Giivep. 
Nam1kkemal ok. Klr§ehlr, Ziya Akkaya Ye
~ildirek ok. Klrl}ehir, Tevfik Erkal Sgiid 
Tuzakll ok. Bllecik, Tahsln Aygiin iskUib 
Misak1m11Ii ok. Qorum. Bedia Ozer 64 Uncii 
ok. istanbul, Faz1I ~aner Blsmil K~ltUr, i§
yan Diyarbakll'. Haydar Ataseven G6lcuk 
ok. Nigde. 
Fizik, kimya, tabii ilimler imtiha· 

mnda B derecesinde muvallak 
olanlar 

Sacld Ipek~l Alanya merkez ok. Antalya. 
Nabi Kutluk Almyama. koy ok. Glresun, 
Abdullah Boray Gazl ok. Malatya. E:r,ver 
Pasinli Edremid Altmova ok. Ballkesir, Ah
med Co~kun 1 incl ok. Bitlis, Zellha Tamer 
Nuriye ki:iyii ok. Manisa, Fethiye 6rgen~ 
U§ak Mlijde ok. Kiitahya, Saib Tltiz Bey
~ehir ok. Konya, Radiye Ka.s1rga. Hayrlyc 
koy\i ok. Eskl~hlr. Nadiode Tlizi.inalp Mu -
radll ok. Teklrda~. Bald Atsal Dortyol Gazl 
ok. Seyan. Sallha Kovankaya Hayrabolu 
Delibedir ok. Tekirdag, Ethem Turnacan 
Hendek So~uksu okulu Kocaell, Bekir Sami 
Algan Karamiirsel ok. Kocael1. Rag1b Oncii 
cumhuriyet ok. Urfa. Asim Aydm Ayanclk 
Bak1rel1 ok. Kastamonu, Halid Bayrak Ka
ravlran ok. Qorum. l}aziye Ozmen Divrik 
istiklat ok. Stva.s. 
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!Ankara Borsasi31/8/9JSI 
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KAPANI$1 

1 lngiliz liras1 
100 Dolar 
100 Frans1z frangJ 
100 Liret 
100 tsvic;re frang1 
100 Rolanda 

A~tlt!J 
6.14 

126.185 
3.4425 
6.6375 

28.79 
68.67 

florini 
100 Rayh.i$mark 50.5775 
100 Belc;ika frang1 21.30 
100 Drahml 1·1225 

100 Leva 1·515 

100 Cekoslovak 4·3425 

kronu 

Kapant!J 
6.14 

126.5825 11 

3.4425 
6.6525 

28.8225 
68.8450 

50.65 
21.38 

1.1225 
1.515 
4.3425 

100 Pezeta 6.H 6.U 
100 Zloti 23.7075 23.7075 
100 Pengo 25.06 25.06 
100 Ley 0.9175 0.9175 
100 Dinar 2.8550 2.8550 
100 Yen 35.8425 35.8425 
100 tsvee kronu 31.6550 31.6550 
100 Ruhle 63.735 23.735 

E S H A M ve T A B V I LA T 

T B I . 19.30 19.275 )J , • • pe&m , ~ 

\. - . 

BARTINDA 
Azim Kitabevl, 

ibrahim Cemal • Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesintn ve butUn 
mekteb kitablar:t, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzJ veridir. 

ACELE KANTiNCi ARANIYOR 
Qorlu civarmda yap1lacak alan in
~aat i~in her gun 20 - 30 memur 
500 · 600 amele iQin kantinini idare 
edeceklere miisait ~eraiti anlamak 
uzere acele olarak Galatada, r1ht1m 

uzerinde Kefeli han No. 23 
muracaatlan 

CUMHURlYET 

Naf1a Vekiletinden: 
Eksiltmiye konulan 1.§ : 
1 - Tokadda Kazovas1 sag sahilinin sulanmas1 i~in a~1lacak 20 • 55 + 930 

Km. lik sulama kanahmn hafriyat ve smai imalah ke§if bedeli 
577,059 lira 88 kuru~tur. 

2 - EksHtme 26/9/938 tarihine rashyan pazartesi gUnii saat 11 de Naf1a 
Vekaleti Su).ar Umum MUdiirlugU Su eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yapllacaktlr. 

3 - fstekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, Baymdtrhk i~leri 
genel ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri ( 28) lira ( 90) kurU§ 
mukabilinde Sular Umum Miidiirlii~unden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin ( 26,832) lira ( 40) kuru§luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacag1 gUnden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan butun vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete muracaat ederek bu i§e mahsus olmak uzere ve
Slka fl.lmalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri· ~artt1r. Bu muddet i\;in
de vesika talebinde bulunmlYanlar e}tsil~-niye i§tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar Sular Umum MudiirliigUne makbuz mukabilinde 
vermeleri laz1mdtr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. « 3351 ,. ( 5872 ) 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden : 
Cinsi Az1 Bedeli ilk temipat Ktrdtrmanm 

K. Lira K. Saati Gunu 
Ekmek 145,300 193,000 K. 10 1447 50 10 12/9/938 

Dairemize bagh yabh orta okullann may1s 939 sonuna kadar ihtiyac
lart olan miktan yukanda yazth ekmek 2490 say1h kanunun 40 nc1 maddesi 
geregince pazarhkla talibine ihale ecileceginden isteklilerin pazarhga i§ti
rakleri i<;in belli gUn ve saatte teminatlarile birlikte Komisyona gelmeleri 
ve §eraW ogrenmek i~in de her gUn dairemize ba§vurmalar1 ihin olunur. 

( 5940) ---•• 
Uskiidar KIZ Enstitiisii Direktorliigiinden : 

1 - Uskudar K1z EnstitusU i~in Gazhane mah 40 ton kok komuru ile 
3000 kilo Bulgarya mah mangal komurii a<;1k eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muhammen fiatt kok komuru beher ton 18 lira 90 kuru§ iizerin
den 756 lira ve 3000 kilo mangal komuru 4,25 ten 127 lira ki cem'an 883 
lirad1r. 

3 - Teminat akGesi 66 lira 22 kuru§tur. 
4 - Eksiltme Cagaloglunda eski Diiyunu Umumiye binas1 yanm

daki Yiiksek Okullar Sagi§manhgmda 12/9/938 tarihine rashyan pa.zartesi 
gUnU saat 14 te yap1lacaktlr. 

5 - !ste~lile~in ad1 geqen giin ve saatte miiteahhid ve mahrukatq1 ol
duklarma da1r T1caret Odas1 vesikast ve muvakkat teminat makbuzlarile 
Komisyona miiracaatleri. 

6 - Tartt mektebde olacakbr. Ve tarhdan sonra kabul edilecektir. 
( 5906) 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Av Vergileri MUdiriyeti dairesi ic;in liizumu olan 20 ton odun 6 ton 

Z~nguldak Somikok ve 1 ton mangal komiirii satm almmas1 B\;lk, eksilt
rniye konulmu~tur. Muhammen bedeli odunun 268 lira Somikokun 129 
lira, mangal komurUniin 47 lira 50 kuru§tur. Muvakkat terninat 33 lira 
34 kuru~tur. 

. ihale ~5 eylul 938 per§embe glinii saat 14 te Av Vergileri Mi.idiriyetin
dekl Kom1syonda yapllacakbr. isteklilerin liartnameyi gorrnek iizere her 
gun eksiltmi,ye i§tirak etmek iizere ihale giinu Komisyonda haz1r bulun
malan ilan ol'L\nur. ( 6009) 

Eksiltme llan1 
Pendik Bakteriyoloji ·Enstitiisii Direktorliigiinden: 

Muvakkat teminat Tahmint ·lttymet Cinsi , 
miktar1 Lira K. Lira Kuru~ 

!... 75 Lira 1000 Lirjl 
,-;.;I TUrk Antrasiti 

cSomikok,. komiirii 
1 - Yukanda gosterildigi iizere Turk Antrasiti komiirii ac;1k eksiltmiye 

40,000 

konulmu§tur. . 
2 - At;tk eksiltme 5 eyl~l 1938 paza.rtesi giinii saat • 15 ,. te istanbul· 

da eski Diiyunu Umumiye yanmdaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciligin
de yapllacakbr. 

3 - i~bu a~1k eksiltmiye girmek istiyenler her giin Pendikte Miles
sese Mudiriyetine muracaatle ~artnamesini gorebilirler ve eksiltme ,:tunii 
de « 2490 ,. say1h kanunda yaz1h §artlar dahilinde ve muayyen olan gUn ve 
saatte yukartda yazth olan teminatlarile sozii ge~en Yiiksek Mektebler Mu~ 
hasebeciliginde te§ekkiil eden Pendik Bakteriyoloji Enstitusu Satmalma 
K<,:>J~isyonuna gelmeleri. ( 5499 ) 

Ordu Naf1a Miidiirliigiinden : 
15/8/938 pazartesi giinii ihalesi yap1lmak uzere kapah zaif usulile 

eksiltmiye ~1kanlan tJnye - Terme yolunun 1 + 365 - 11 + 680 inci 
kilometreleri arasmdaki 24892 lira 18 kuru§ ke~if bed.elli imalab smaiye 
in§aatma istekli ~1kmad1gmdan ihalesi 15/8/938 tarihinden itibaren bir 
ay muddetl~ pazarhga btraktlmt§tlr. Talib olanlarm 15 eylul 938 per§embe 
gunU saat on ikiye kadar Vilayet Daimi Encume11ine muracaatleri ilan olunur. 

( 5934) 

Memleket 

Malatya 
Hastanesi Tesisab 

Valiliginden: 
Eksiltmesi 

' A>. • ' • •l!f".,:' •. : ~-

5945,67 lira ke~if bedi!lini havi olup 6/8/938 tarihinden itibaren bir ay 
miiddetle pazarllkta bulunan Memleket hastanesi elektrik, sthhi havalan
dlrma ve isterilizasyon tesisah ile kap1, pencere ve tugla i§lerine talib 
~1kmamas1 dolay1sile in§aat i~leri tamamen tasdik edilerek ve elektrik ve 
s1hhi tesisat fiat~arma % 10 zammedilmek suretile yalmz elektrik, s1hhi 
havaland1rma ve isterilizasyon tesisah i§leri yeniden kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulrnu~tur. Tesisatm heyeti umumiyesinin bedeli ke§fi 50989 
lira 71 kui'w~tur. ihale 14/9/9a8 tarihine rasltyan c;arl}~mba gunli saat on ildde 
yap1lacakhr. isteklilerin 3799 lira 49 kuru~ muvakkat teminat ve ihale ta
rihinden laakal sekiz giin evvel Nafla Vekaletine muracaatle bu i§e gire
bileceklerine dair alacaklan vesika ile birlikte teklif mektublanm ihale 
saatine kadar Vilayet Daimi Enciimenl Reisligine vermeleri ilan olunur. 

« 3437,. ( 5990) 

Kapah zarfla eksiltme ilan1 

Hozat Kazas1 Malmiidiirliigiinden: 
1 - Talib <;1kmad1~hndan dolay1 eksiltmeye kom,tlan i~: Hozat kazas1 

HUktimet Konag1 in~?aabdlr. Bu i~?in ke§if bedeli 35618 lira 74 kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid !$artnameler ve evrak ~Utllardll': 

A - Eksiltrne §artnamesi. 
B - Mukavelat projesi. 
C - Bavmd1rhk i~leri gene! §artnamesi. 
D - Hususi :?artname. 
E - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
F - Ke~if ve genel :?artnamesi. 

1stiyenler bu ~artnameyi ve evrakt iki lira mukabilinde Tunceli Naf1a 
MiidUrlugiinden satm alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/9/1938 pazartesi gunii saat 10 da Hozat kazas1 Mal
ud · · iigii odasmda yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakt1r. 
5 - Eksi1tmeye girmek iqin isteklilerin 2672.90 l~ra muvakkat teminat 

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1md1r. 
A - Naf1a Vekaletinden almm1~ 938 senesine aid mi1teahhicl.lik ehliyet 

vesikas1 ve Ticaret ve Sanayi Odasmdan almrn1§ sicil vesikast. 
B - Bir taahhude en az 20000 lirahk bina ve sair in§aat yapmt§ oldu

guna dair vesika. 
6 - Teklif mektublart yukanda yaz1h saatten bir saat eyveline kadar 

Hozat MalmudiirlUgU dairesine Eksiltme Komisyonu Reisli~ine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gon'derilecek mektublarm nihayet 3 iincji maddede yazth sa
ate kad.ar 'gelmi~ olmas1, d1§ zarfm miihur mumu ile iyice kapanrnl§ olmas1 
laz1mdtr. Posta ile olacak gecikmeler kabul' edilmez: (5802) 

9 

3 a·· .. kd B p kt Cumartesi 
Eylul UYU ~re eyaz ar 8 giinii alu~ami 

Miinir Nureddin ve arkadafl&rl Konseri 
GUndUz saal 15 den itlberen YUzme yarutlar•. 

Sabaha kadar GREGOR'un idaresinde KIR BALOSU 
.. ••• Deniz harbi eglenc:eleri, Duhuliye aerbesttir. Tel : 32 • 43 •••Ill 
---------------------------------------------------------

Kapab zarf usulile eksiltme ilaru 
Kayseri C. H. P. ilyonkurul Ba,kanhgindan: 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Kayseride yap1lacak Halkevidir. Ke~i£ be
deli 105243 lirad1r. 

2 - Bu i§e aid §artname ve evrak1 saire §Unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 

A:B- Eksiltme §artnamesine ek §artname. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~?leri genel ~artnamesi. 
D - Ke&if cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetvelidir. 
E - Proje ve sair evrak. 

istiyenler bu §artnameleri ve evrak1 Kayseri Parti Ba§kanhgmda go
rebilirler. 

3 - 19/8/1938 tarihinden itibaren bir ay muddetle eksiltmeye konulan 
bu kuragm ihalesi 19/9/19:18 pazartesi gunii saat 11 de Vilayet Parti mer .. 
kezind'c! llyonkurul tarafmd.an yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek i~in ~imdi 50,000 lirahk i~ yaprnl§ ol· 

duguna dair Baymd1rhk Vekaletinden ahnm1~ ehliyetname ile cari sene~ 
nin Ticaret Odas1 ve&ikasml ibraz etmesi ve bir miihendis veya fen me
muru bulundurulmas1 ~arttlr. 

6 - Muvakkat temin~t miktan 6265 lirad1r. 
7 - Teklif mektublan yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat evveli· 

ne kad.ar Parti Ba§kanhgl Sekreterligine makbuz mukabilinde verilecek .. 
tir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihale saatinden bir saat ev. 
vel gelmi~ olmalan laz1md1r. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edil-
mez. (5804)' 

I J inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - !daremizin Pa~abah~e fabrikas1ndaki tahammur dairesinin §art
name ve projesi mucibince tevsii ve bodrumda ambar tesisi i§i her ikisi 
birden kapah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

II - Ke§if bedeli tahammur dairesinin 14374 lira 83 kuru~ bodrumda 
ambar tesisi i~inin 707.30 lira ki cem'an 150i2 lira 13 kuru§ ve muvakkat 
teminatl 1131.15 lirad.tr. 

III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rasthyan cumartesi giinu saat 11 
de Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacaktir. 

IV - ~artname ve projeler 75 kuru$ bedel mukabilinde !nhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat Subesile Ankara ve lzmir Ba§miidurliiklerinden ah~ 
nabilir. 

V - Eksiltmeve i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gUnunden 3 Run evveline kadar 1nhisarlar !n§aat Subesine ibraz ede
rek aynca miinakasaya i$tirak vesikas1 almalan lazund1r. 

VI - Miihurlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede ya~ 
z1h ehliyet vesikas1 ve % 7,5 gUvenme paras1 makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva edecek olan kapal1 zarflarm eksiltme gUnu en geq saat 10 a 
kadar yukanda ad1 ge~en Komisyon Ba§kanhg:ma makbuz mukabilinde 
verilmesi laz1md.I.r. (5730) 

~ 

I - l;lartnamesine ekli listelerde yaz1h eb'ad Uzerinden §artname mu~ 
cibince 1 numarah tipten 500 aded. ve 2 numarah tipten 500 aded ki cem'an 
1000 aded portatif ic;ki sandtg1 actlk eksiltme usulile yaptmlacakhr. 

II - Muhammen bedeli beheri 363.41 kuru§ hesabile 3634.10 lira ve 
muvakakt teminab 272.55 lirad1r. 

III - EksiltmP. 16/IX/938 tarihine rashy.an cuma gunii saat 11 de 
Kabata§ta Levazm1. ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm ~omisyonunda yapt -
lacaktrr. 

IV - Sa:~;~nameler parastz olarak hergup sozu ge~ent §Ubeden all 
nabilir. 

V - isteklilerin eksiltme i~in tayin 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 
olunur. 

edilen gun ve saatt'i! % 7,5 gi.i.
gecen _Komisyona gelmeleri ilan 

( 6012) 

I - !daremizin Yav§an ve Camalb tuzlalar1 i~in memur, amele ve 
liizumunda hafif yiik naklinde kullamlmak uzere birer tonluk iki aded 
karnyonet §artnamesi mucibince a~1k eksiltme usulile satm almacakhr. 

II - Muhammr,'1 be&li beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvak
kat teminab 360 liradtr. 

III - Eksiltme 17/9/938 tarihine rashyan cumartesi gUnu sa at 11 de 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacaktlr. 

IV - Sartnameler paraSlZ olarak her gun sozii ge\;en §Ubeden ah. 
nabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin kataloklarile karoseri ~ekli 
ve dahili taksimatlm gosterir bir plan ile benzin sarfiyabm gosterir fen
ni tekliflerini ihale giiniinden 5 giin evveline kadar 1nhisarlar Tuz Fen §U~ 
besine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
laZlmdu. 

VI - 1steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gu
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri iM.n 
olunur. ( 6013 ) 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : 
Ktqehir Merkezinde yap1lacak 48817 lira 61 kur'L\§ ke~if bedelli be§ 

s1mflt ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru§luk in§aat i§idir. 
2 - Bu i§e aid evrak §Unlardrr : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymdtrhk i§le~i genel §artnamesi 
D - Fenni ve hususi §artname 
E - Ke§if ve ke§if hii1Asas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 26/8/938 giinunden 15/9/938 gunune kadar yirmi giin 

muddetle kapah zarf usulile ekltiltmiye konmu§tur. 
4 - Eksiltme 15/9/938 per~embe gUnu saat on ikide 11 Daimi Encii

meninde toplanan Komisyon tarafmd.an yap1lacakbr. 
5 - istekliler bu i§e aid tafsilatl Naf1a MUdurliigunde gorebilirler. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2337 lira 44 kuru§luk mu

vakkat ~~minat vermeleri ve a$ag1daki yaz1h vesikalar1 ibraz etmeleri 
laz1mdtr: 

A - Ticaret Odasmda kay1dh olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i§leri yaptt~ma dair vesika. 
C - Naf1a Vekaletinden bu i~ iGin almt!$ ehliyet vesikas1. 
7 _ Teklif mektublarmm eksiltme tarihi alan 15/9/938 per§embe 

giinii saat on ikiden bir saat evveline kadar 11 Daimi Encumenine makbuz 
mukabilinde vermeleri laztm.d.!r. Bundan sonraki teklifler hie; bir suretle 
kabul edilmiyecektir. ( 5976) 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
K-e§if bedeli 3967 U~ bin dokuz yiiz altml§ yedi lira bir kuru~tan iba. 

ret bulunan Vilayet Hukumet Konagmm Ebiissuud caddesi uzeri;~deki Yl• 
k1k bahc;e duvannm yap1lmas1 a~1k eksiltmiye konulmu§tur. Mukavele, 
eksiltme, baymdtrhk i~leri genel, hususi ve fenni §artnamelerini proje, ke
~if htilasalanm ,({ormek iRt.ivenlerin her gun istanbul Milli Emlak idaresine 
ve eksiltrp.iye {:(ireceklerin de 298 lirahk muvakkat teminat ak~elerile bu 
i~e benzer en az iki bin be§ yuz lirahk i§ ya"bg.J.na clair istanbul Naf1a 
MUdurliigunden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alm1~ olduklan ehli
yet ve 938 senesi Ticaret Od.as1 vesikalarile 12/9/938 pazartesi gunu saat 
on dortte Milli Emlak Mudiirliigunde tc;planan Komisyona miiracaatleri. 

• M.,. ( 5911) 

Sel~uk KIZ Enstitiisii Direktorliigiinden : 
Enstitiimiizijn kay1dlan 22/8/938 den 20/9/938 tarihine kadar pazar

tesi, per~embe ve cuma giinleri 9-12 ve 13-16 ya kadar d.evam etmekte 
oldugu ilan olunur. 

Enstitijye ilk ve orta okul mezunlar1 ahntr. ( 5995 >: 



Bi~ki dersleri 
Kadm terziligine aiddir. hoca

SlZ ogretir. 3 cilddir. 

1 incisi 2, 2 inci ve 3 iinciisii 
ik~er bu~uk liradrr. Sah§ yeri: 
Be§ikta~ Diki§ Yurdu. 

Kirahk 
Yiiksek tahsil talebesinin 

dikkat nazarma 
Mobilyah, mobilyaSIZ mustakil kirahk 

kat. Cagaloglu Esna£ hastanesi kaq1 -
smda 17 numarada i.ist kat 3 numaraya 
mi.iracaat. 

ERKE·KLERi 
TESHiR EDEREK 

c ildim, bemen yan olmu§ gibi idi, yu
zii buruJ?ukluklarla dolu, cildi sol

muJ? ve ihtiyarlamt~tl, fakat karakterim 
daima gencdi, dans, eglentiyi severdim .• 

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Buguniin erkekleri gencligi an
yorlar. Nihayet bir cild miitehasslSI ile 
istiJ?are ettim. Cild.imin gene ve taze 
tutan ktymetli bir eevher alan Biocel'e 
ihtiyact oldugunu soyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, gene 
hayvanlarm cild hiiceyrelerinden istih
sale muvaffak olmu~tur. Bu cevherdl'l 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
tmsurlar mevcuddur. Biocel 

Nas1l 

MESH UR , 

OLDU M ... 
Art1k 

Diinya benimdir I 

Sayan Anzara Rais' in 
~imdi; cildinizin beslenmesi ve 
gencle~mesi i~in ihtiyaCJ olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine kan!?tml 
mi~hr. Bu kremi her ak~am 
yatmazdan evvel kullamnm ve 

yukankJ hakjki otografi· 
leri ne bakm1z ve gayet baslt 
o lan tedav i ~artlarm l tatbl k 
eden b ir kadmm edinecegi 

gayet muvaffakiyetli semereler 
elde ettim. DU~er taraftan her 
sabah da beyaz renkli Tokalon 
kremini kullandim, bu da siyah 
benlerimi eritti, ac;1k mesame

cazip gUzelligi nazart i tl · 

lerimi ~.Ikla!?~Irdi ve esmer ve sert cildimi beyazlahp yumu~ath. 
1\1 U H I M : Cild unsuru alan me$hur Tokalon kremleri her yerde sa.

tihr. Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

Adapazar1 
Adapazan koy koruculan i~in mevcud kuma~ niimunesinden imal edi

lecek 175 tak1m elbise ile niimunesi mevcud ingiliz bezinden 175 aded 
fi~eklik ve 210 aded evrak ~antas1 25/8/938 tarihineen 14/9/938 tarihine 
musadi£ c;ar$arnba giini.i saat 16 da ihale edilmek iizere 20 giin mi.iddetle 
ac;1k eksiltme ile miinakasaya konulmustur. 

Talib olanlarm ylizde yedi bu~uk teminat akc;esile !Ic;e !dare heyetine 
miiracaat etmeleri. Taliblerin ~artname ve niimuneleri gormek i~in · Fatih 
ve Adapazan !lc;e Jandarma Komutanbklarma mliracaatleri ilan olunur. 

( 5694) 

I 
Y ALOVA i KiNC t 

HA YV AN VE E~Y A PANA YIRI 
10 eylUl 938 cumartesi giinii ac;llacak ve 3 gun devam edecektir. Ko!?ular 

ve tay miisabakalan her nevi eglencelerle ziyttret~ilere teshilat 
gosterilmek i~in Belediyece tertibat almmi!?tlr. 

Ankara ismetpa~a K1z Enstitiisii 

Direktorliigiinden: 
1 - Yeni talebenin kay1d muamelesi eylul 1938 ay1 sonuna kadar de

vam edeceoktir. 
2 - ikmal imtihanlan bir eylUl ile yirmi eylUI arasmda yap1lacak-

3 - C'!gretmen birinci sm1fm caskerlik dersine hazirhk· smaV1 akul 
ac;IldJgJ zaman ~apilacaktir. 

4 - Enstitii mezunlarmdan ogretmen birinci Simfa paraSIZ ve parab 
yabh girmek istivenlerin miisabaka smavlan on lie eylulde ba~hyacaktlr. 
cArzu edenler Enstitii Direktorliigiinden daha fazla malumat alabilirler .• 

5 - Enstitii mezunlarmdan ogretmen birinci smlfa giindiizlii girmek 
istiyenlerin miisabaka smav1 ikmal imtihanlannm hitammd.an sonra ya. 
pilacaktir. 

6 - Daha fazla malumat almak istiyenler Okul Direktorliigiine ba~-
vura bilirler. (5775) 

istanbul Liman1 Sahil S1hhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan : 

Merkezimi~ ve miilhakat ile <;anakkale merkezi ve Urla tahaffuzhanesi 
ambarlarma teslim edilmek sartile 435 ton Kriple maden komiirii ve 26 
ton verli Somikok komiiri.i kapah zarf usulile satm almacaktlr. 

A - Tahmin bedeli Krinle maden komiiri.ini.in beher tonu 18 lira ve 
Somikok komiiriiniin 25 lirad1r. 

B - Komiiriin ~artnameleri merkezimiz Levaz1mmdan paras1z ahmr. 
C - Eksiltme 2 eylul 938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Ga

latada Karamustafapa!?a sokagmda mezkur merkez Satmalma Komisyo
nunda yapilaeaktlr. 

D - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacagmdan isteklilerin eksiltme 
baslamaean bir saat evvel teklif mektublanm ve teminatlarm1 yatmp mak
buz almalan ~artt1r. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler. 

,!!.; - Kriple ve kok komiirlerinin muvakkat teminat parasJ 636 lirad1r. 
F - Eksiltmive girecek olanlarm komi.ir tiiccan olduklarma dair Ti-

caret Odasmm 938 senesine aid veikasm1 ibraz etmeleri §arttlr. ( 5500) 

CUMHURlYET 1 EylUl 1938 

Be~i de yedi ayllk do~mu~lar ve sa~d1rlar. - Fakat 

gayet narin ve zay1fbrlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nas1l itina _etmeli? Hangi aabunla y •kamah? 

Miitehass1slar diyor ki : Saf zeytin ya~1 ve yalmz 

Palmolive sabunu kullanmah. 

<;iinki, Palmoftve 'in terkibinde zeytin ya~1 vard1r. 

Hic;bir hayvan ya~1 ve sun'i boya yoktu~. Bunun ic;in· 

dir ki Palmolive'in ya~h kopii~ii yumu~atJc1 ve mini 

minilerin cildi icrin gayet faydahd1r. Sizin ve c;ocuk

lanmzm giizelli~j. il,;in Palmolive'i kullammz. 

Nazilli Belediyesinclen : 
Nazillide Belediyece yaptm]acak 14225 lira 35 kuru!?luk bedeli ke~ifli 

Hal binas1 2490 No. h eksiltme ve artt1rma kanununun hiikmiine gore kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

ihale 12/9/938 tarihine rasllyan pazartesi giinii saat 11 de Nazilli Be
lediyesinde yapilacakbr. Muayyen saatten sonra teklif mektubu kabul 
edilmiyecektir. Miiteahhicl.Ier bu hususta fenni ve mali !?artname ile pro
jeyi 7 lira mukabilinde Nazilli Be]ediye muhasebesinde tedarik edebilir
ler. Mtiteahhidler bedeli ke~fin % 7,5 tutan olan 1066 lira 90 kuru~u Bel
diye vezne makbuzu veya tahvil veya banka mektubu olarak teklif 
mektublarma ili~tireceklerdir. ihaleye i~tirak edecekler Ticaret Odasma 
kay1dli olduguna dair vesika ile ve bu gibi i~leri yapacagma dair resmi 
makamattan ahnm1~ vesikalarma c.a teklif mektublarma ili$tireceklerdir. 

( 5905) 

Samsun ~arbaybg1ndan: 
Elektrik ve su santrallarmm bir senelik ihtiyac1 olan ve eksiltmiye 
konulup goriilen liizum iizerine ~artnamesinde tadilat yap1lan 470 ton 
mazotun mubayaas1 kapah zarf usulile yeniden eksiltmi:£e konul
mu$tur. 

1 - Satm ahnacak mazotun muhammen bedeli 27010 lirad1r. 
2 - Muvakkat teminat ak~esi 2025 lira 75 kuru!?tur. 
3 - ihale 19/9/938 per$embe giinii saat 11 de Belediye Daimi Enclime

ni huzurunda yapilacaktir. 
4 - 'l'eklif mektublarmm muayyen olan zamandan bir saat evvel Be

lediye riyasetine tevdi edilmis olmas1 lil.~1mdir. 
· 5 - Umumi ve fenni ~artname ile mukavelename suretleri Samsun Be

lediyesi Elektrik - Su !s.letme Miidiirliigi.i ile istanbul ve Ankara 
Belediyeleri Fen isleri Mtidiirliiklerine mtiracaatle gori.ileb tlir. 

6 - ihale 2490 sayl11 kanun hiikiimlerine gore icra edilecektir. ( 5975) 

Asian ve E~kihisar Miittehid 
<;imento ve Su Kireci Fahri
kalarl Anonim tirketinden: 

ikinci davetname 
ikinci ilin 

Aslan ve Eskihisar Mi.ittehid <;imento 
ve Su Kireci Fabrikalan Anonim §irketi 
hissedarlarmm a§agidaki ruznameyi 
miizakere etmek iizere fevkalade i($ti
maa davet olunduklan 12 agustos 938 
tarihine musadif cuma giinii ticaret ka
nununi1h muaddel 386 nc1 maddesinin 
istilzam ettigi nisab1 i~tima hasll alma

, d1gmdan §irketi mezkure hissedaram 

En mUkemmel blr 
sinir damlas• 

H eyecan, Kor lm , <;arpmh, 
Ba~ donmesi ve Bay1lma· 

lara nihayet verdi. 

Di~ Tabibi 

Mehmet Ri at 
Cal(alo~lu Halkevi arkasmda ~eref ill••• efendi sokak No. 3 •••IIi 

izmir Vilayet Daimi Enciimeninden 
15 agustos 938 pazartesi giini.i eksiltmesi yapilacagi ilan edilen ( 18032) 

lira ( 47) kuru~ ke!?if bedelli fzmir - Torbah ~osesinin esash tamirine talip 
zuhur etmediginden mezkur i!? bir ay miiddetle pazarhga konulmu!?tur. 

isteklilerin 2490 say1h kanunun hi.iki.imlerine gore haz1rhyacaklan temi• 
nat ve vesaiki lil.zimelerile 22 eylul 938 persembe giintine kadar izmir Vila· 
yeti Daimi Enciimenine pazartesi ve per~embe gi.inleri ogleden evvel ba~ 
vurmalan ilan olunur. ( 5626) 

Tiirk Antrasiti' ni 
Kl$A BIRAKMA, YAZDAN AL l 

TURK ANTRASiTi' nin 
kalori rand1mam hi ~ bir ~a kit kok raod1 manile mukayese 

ed1lemez son tecrubeler in bir daha teyid ettigi hakikat : 

Tiirk Antrasiti' nin 
Kok'a nazaran yiizde 40 fa ik bulundugu bir daha sabit oldu. 

Sat!~ merkezi : Galata Y olcu Salonu kdr~Ismda Tahir han 
5 inci kat Tele ion : 44915 

Kad1koy t k inci Sulh Hukuk Hakimliginden : 
Ak~am gazetesinin 15 temmuz 938 tarihli niishasile satilacag1 ilan 

edilen K~dikoyiinde MISirhoglunda Halidaga sokagmda oli.i Siirpige ai~ 
45 numarah ev birinci arttirmada muhammen luymetin yi.izde yetmi§ ~e~l 
elde edilmediginden ikinci arttirmas1 1 eylUl 938 per§embe gi.ini.i saat 9 
dan itibaren yapilacaktir. 

Ev ve Arsa Kad1koyiin en mutena mahal-
linde ve me,hur Misirhoglu bah~esi uzerine 
yapdan yeni aparhmanlartn kar,tsJndadJr. 
ikinci artbrma oldugu i~in en ~ok artbrana 

· behemehal ihale edilecektir. Birinci artbrma· 
edilmi~tir. E v 

yerine yeniden 
da en son iki Bin lira teklif 
almak bu evi ytktirtp veya 

apartJman yapbrmak ev -. veya 

bu ftrsab 

istiyenlerin 
( 5958) ka~irmamalari ilan olunur. zirde milnderic ayni ruznameyi miiza -

kere etmek iizere 20 eylul 938 tarihine 
musadif sah giini.i saat 14,30 da Galatada 
Agobyan hanmda §irket merkezinde 
\ldnci bir fevkalade i~timaa davet olu
nurlar. 

··--------------------·------------------------· 
Ruznamei mUzakerat 

1 - <;imento sanayiinin Eti Bank e
linde temerkiiz ettirilmesi ve hususi c;i
mento fabrikalarmm bu bankaya devir 
ve fera/{1 hakkmda hi.ikumetc;e ittihaz o
lunan karardan hissedaranca malumat 
husulile heyeti umumiyece bu babda bir 
karar ittihaz1, 

2 - Devir ve ferag §eraitinin tasdik1 
gene hissedaran heyeti umumiyesinin 
tasvibine muallak olmak iizere i~bu §e
raitin miizakere ve tesbiti i~in delege 
tayini, 

3 - !~bu devir muamelesinin icab e· 
decegi ve heyeti umumiyenin miinasib 
gorecegi diger bilciimle kararlarm itti -
haz1. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince hissedarlardan bir hissesi o
lanm dahi i§bU miizakereye i§tirak ve 
rey ita etmege hakk1 vard1r ve birden 
ziya<\e hissesi olan zevatm reyleri his -. 
seleri nisbetinde tezayiid eder. 

· i§bu ic;timada haz1r bulunmak istiyen 
zev~t ticaret kanununun 371 inci mad· 
desi mucibince ic;tima tarihinden bir 
hafta evvel hisselerini §irket merkezine 
tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sened
leri mukabilinde ahnacak olan mak • 
buzlar §irket merkezine tevdiat mahi 
yetinde olarak kabul edilecektir. 

Birinci ic;tima i($in tevdi olunan hisse 
senedah, miikerrer defalar yap1lan ila· 
nata ragmen, matlubun pek dununda 
kalml& ve ic;tima1 mezkurun akdi miim
kiin olamam1~tlr. Pek miihim alan bu 
fevkalade i~timam yamlamamas1 his • 
sedaramn hukukunu ih lal edecek rna -
hiyette oldugundan ve ilan olunan i~bu 
ikinci ic;timada nisab1 miizakerenin ha
sll olabilmesi i~in bermucibi kanun 56 
bin hissenin tevdi edilmesi lil.zimeden 
bulunmu~ oldugundan, hissedaram ki· 
ramm ellerinde bulunan hisseleri yev 
mi ic;timadan en ge~ bir hafta evvelinr 
vani 13 eylUl 938 sah giinii ak~amma ka· 
dar ~irket merkezine tevdi ve yahut 
bankalara vererek buralardan alacakla
n makbuz ve bu mahiyetteki mektubla
n $irkete teslim eylemeleri ve i<;tima 
gi.inii behemehal heyeti umumiyede biz· 
-.:at veya ahan tevki1 suretile ispati vii
cud eyleomelel'i ilaveten ve sureti mah· 
~usada ilan olunur. 

i stanbul, 31 :Jgustos 1938 
Meclisi i dare 

T. C~ ZiRAAT BANKASI 

t .J 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
~ube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankasanda kumbarah ve ihbarsaz tasarruf hesablaranda en az 50 Uras• 

baalunanlara senede 4 defa qekilecek kur'a ile afagadaki plAna 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dagatllacaktlr : 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
500 , 2,000 
250 , 1,000 
100 , 4,000 
50 " 5,000 
40 , 4,800 
20 " 3,200 

" 
" , 
" , 
, 

Lira 

" 
" , 
, 
, 
, 

0 1KKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene lc;inde 50 lir adan a$ag1 dii~miyen l ere ikramlye Ciktigi takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 deta, 1 eyhll, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 haziran tarih .. 
lerinde r;ekiiPcektir. 



r avrunun gUrbUz, tombul, sag lam, ne3eli o1masm1 istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl 

iiksek Miihendis Mektebi 
Direktorliiiignden: 

938 - 939 ders senesi i~in ahnacak talebenin kaytd mu· 
lesi 1 eylulden 22 eylul 938 ak§amina kadar yapila • 

Kaydolmak ve daha fazla malumat almak istiyenle· 
tatil gi.inleri baric olmak uzere her giin saat 9 • 1?. ve 

1 A ~·~ 
- 16 ya kadar mektebe miiracaatleri. (5323) 

ad1kOy K1z Enstitiisii 
Di rektOr I iigiinden.: 

Enstitii ve Ak~am kisimlarma talebe kaydma ba.~lanmt§tlr. Kaytd 
: Pazartesi, Per~embe. Cuma saat 9 dan 16 ya kadard1r. ( 5731 ) 

Vekiletinden: 
1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde kapah zarf usulile miinakasasmm 

P1lacag1 14, 18, 22 ve 26 agustos tarihlerindeki Ulus, Cumhuriyet, Ha
' Son 'l'elgraf ve Resmi gazete ile ilan edilen Diyarbak1r • Cizre hath
be~inci klSlm inl?aat1 mUnakasas1 gorUlen llizum Uzerine ayni ~artlarla 

9/938 tarihine musadif per~embe gUnU saat Qn bire talik edilmi~tir. 
2 - 1/9/938 tarihinden itibaren miiteahhidlik vesikas1 usulli lagvedil
oldugundan bu mUnakasa iGin gerek eksiltme ~artnamelerinde ve ge

yukanda isim ve tarihleri yaZih gazetelerC.eki ilfmlarda aramlacag1 
n edilen ( Miiteahhidlik vesikas1) aramlm1yacak bunun yerine ( ehli

vesikasl) taleb olunacaktlr. 
3 - Bu miinakasaya girmek i~in ehliyet vesikas1 almak istiyenlerin 

diger vesikalanm bir istidaya rapten mlinakasa tarihinden 
az sekiz gUn evvel Vekaletimize miiracaat ederek ehliyet vesikas1 taleb 
eleri lElZlmd1r. 
4 - MUnakasa tarihinden en az sekiz glin evvel mliracaat ederek eh· 

vesikas1 taleb etmiyenlerin miiracaatleri nazan itibara almmiya-
c 3360 ,. ( 5880 ) 

~irketi Hayriyeden: 
Elyevm mer'i tarifenin pazarda.n ba~ka giinlere aid k1smmda mu

harrer 4 ve 239 numarah seferlerin 10 eyltll 938 cumartesi ak~amma 
kadar ve pazar glinlerine mahsus k1smmda yaZih 581 ve 593 numarah 
seferlerin 4 ve 11 eylul 938 pazar glinleri de yap1lacag1 muhterem yol
cuianmiZm malO.mu olmak lizere ilan olunur. 

Kapab 

Antalya 

Bildirme 
zarf usulile eksiltme 

Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Antalya Memleket hastanesi ikinci klSlm 

l,Bsr, lira c53" kuru~luk in~aat evvelki in~aatm bakiyesidir. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r: 

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel §artnamesi. 
D - Hususi 1;1artname. 
E - Ke~if evrak1 

1 G- Proje. 
.~tiyenJer bu ~artna~elerle evrak1 15 lira mukabilind.e Antalya Naf1a 

durlii,gtinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10 eylUI 1938 cumartesi giinli saat 11 de VilAyet maka-

2 toplanacak olan Daimt Enclimeninde yap1lacaktlr. Teklif mektubla-
490 say1h kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesinde o gi.in saat 
~ kadar verilmi$ olmahd1r. 
4 - Eksilttne kapah zarf usulile ve vahidi fiat lizerinden yapilacaktir. 
5 - Eksiltmeye glrebilmek iQin isteklilerin 2391 lira 15 kuru~luk rou-

t terninat vermeleri ve bundan ba~ka a~a,g1daki vesikalan haiz olu,p 

6 laz1md1r. 
- Naf1a Vekaletinden ahnmi$ yap1 miiteahhidligi vesikas1 ve yapbg1 
ate!. bonservisi ve Ticaret Odas1 vesikas1. (5781) 

istiklal Lisesi DirektOrliig ·· nden : 
1 - ilk; Orta ve Lise k1s1mlarma yatth veya yat1s1z 'klz ve erkek talebe kaydma ba§lanmi~tlr. 
2 - Bu y1l yeniden az talebe almaca~mdan mektebe girmek istiyenler biran evvel miiracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eyltlliin onuncu giinune kadar gerek mektubla, gerek mektebe ba~vurarak kaydm1 yei\Ue. 

melidir. Eski talebenin eylf.iliin onundan sonra yapacaklan miiracaat kabul ed.i.lmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci s1mflarm biitUnleme ve engel smavlan eyltlliin birinde, diger smlflarm eyltllUn 

yedisinde ba§hyacaktlr. 
5 - 1stiyenlere mektebin kay1d §artlanm bildiren tarifname paras1z gonderilir. 

Adres : ~ehzadeba~1 Polis karakolu arkas1. Telefon: 22534 

------·•- Sara~hanebaf•nda Horhor caddesinde --------Ill!.. 
Ktz 

Erkek HAYRiYE • 
I S . Yabh I Yabs1z 

Ana, ilk, orta, lise s1mflarile fen ve edebiyat kollarm1 ha vidir. Ecnebt lisam ilk sllllflardan itibaren ba§lar. Arzu 

eden talebe okulun husust otobUslerile naklolunur. Kay1d i~in hergi.in saat 10 dan 17 ye kadar mUracaat kabul 

olunur. Sekizinci ve on birinci smrllarm biitUnleme ve engel smavlar1 1 eylf.il 938 de, diger smlflarm da '1 eyltllde 

ba~hyacakttr. fstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

~isli Terakki Lisesi DirektOriUQUnden: 
1 - Lise ve Orta son smlflarm blitiinleme ve engel 11navlarma 1 eyltll, diger smrllarm 7 eyltllde 

nacaktlr. . 
2 - Y eni mUracaatler ~ogald1gmdan 10 eyltlle ka dar kay1dlarm1 

mahfuz kalmiyacaktlr. 
3 - Kay1d i~leri i~in lise sa at 10 - 18 arasmda a <;Iktlr. 

Kirahk aparbman 
en yeni konfor 

Kalorifer, s1cak su, asans<>r, 4 ve 8 
odah apartrmanlar Cagaloglu Nuruos
maniye 5. 

Dr. M. Osman Saka 
GogUs ve dahilt haatahklar 

MUtehasSI&I 
Istanbul Belediyest kar~lSlnda Stnan 

Aga dairelert. Telefon: 23565 

Kapal1 Zarf Usulile Eksiltme 
Orman FakiiJtesi Mubayaat 

Komisyonu Ba,kanlJi•ndan : 
· BiRfNCt KISIM : 

C i n s i Miktan Beherinin fiatt 
Lira 

Tutan 
Lira 
1350 
1500 

BUyiik yaz1hane kristalli 
BUyUk kiitiibha11e 
Gardirob 
Orta masa11 krist•lli .. 
Sigara masas1 
Yaz1hane koltugu marokenli 
fskemle marokenli 

1KiNCi KISIM : 
Y az1hane kristalli 
Etajer 
Gardirop 
Daktilo masas1 
Sigara masas1 kristalli 
Yazihane koltugu 
iskemle 
Dersane talebe masas1 

Aded 
6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 
30 

225 
250 

90 
45 
25 
30 
15 

90 
40 
70 
35 
20 
20 

6 
25 

ilk teminatl : 538 lirad1r. 
!hale : 3/9/1938 Cumartesi Saat : 11 de 

540 
270 
300 
180 
360 

540 
240 
420 
210 
240 
120 
144 
750 

7164 L. 

1 - BUyUkdere Bah~ekoyd.e bulunan Orman FakUltesi yen! bina Ens· 
titUleri profesor ve asistanlan mesai odalan i~in yukar1da mUfredatlan 
yazxh mobilyalar ( KAPALI ZARF) usulile eksiltmiye ~1kanlnu~hr. 

2 - Eksiltme istanbul Vil~yeti Muhasebe MUdlirlugii dairesinde 3/ 
9/1938 cumartesi ~linii toplanacak olan Fakiilte Mubayaat Komisyonu hu· 
zurunda saat ( 11) de yamlacakhr. 

3 - E\:siltmive i~tirak etmek istiyenlerin 2490 say1h kanunun tari
fatl dahilinde ilk teminat tutan alan ( 538 ) liramn Muhasebe veznesine 

yatmld1gma dair makbuzla bu kanunda yaz1h evsaf1 haiz olduklarma 
ve diger evrak1 mUsbitelerile birlikte kapah teklif mektublanm ihale sa
atinden en az bir saat evvel Komisyona vermi!l bulunmalar1 laztmd.lr. 

4 - Sartnamevi ~ormek ve yap1la~ak i~in resimlerini, eb'ad ve ev
saflarmt, tarz1 imallerini ve di~er hususabm ~ormek ve ogrenmek fstl • 
yenler tatil glinleri haric her gUn BliyUkdere Bahc;ekoydeki Orman Fa
killtesine miiracaat edP.bilirler. Arzu edenler puJunu gondermek ~artile 
pasta ne istiyebilirler. ( 5553) ... ~ .............................. ~ 
REX PARAF KALEMLERi 

Ceb ve yazt kalemleri i~in 85 ~e,it miirekkebli dolma kalem 
ve depolu kur~un kalemler, en mii~kUipesentleri memnun 

edacek iyi cins ve ucuz ttatla 
Mekteb defterleri, dosya klgat hediyeli ••Y• ve 
kartasiye ~e,itlerl toptan ve perakende "Bbf yeti 

Jslanbulda Marpuc;c;ularda 31 No. 

Muhtar Kehnemuyi ve !i· Kiglt Deposu 
Ankarada Turk Mekt.t-bldPr Pazart, Dt~an s1pari~leri sur'atle g(mderilir. 

· Naf1a V ekiletinden 
Eksiltmiye konulan i~ : 

• • 
1 - Tokadda yap1lacak Gomenek Reglilatorii ile mevcud eski kopriin~n 

y1blarak yenisinin in§as1, ke§if bedeli 245,868 lira 68 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 26/9/938 tarihiQe rashyan 1:1azartesi giinii saat 12 de 

Naf1a Vekaleti S1,1lar Umum Mi.idlirlligii Su Eksiltme Komisyonu Oda· 
smd.a kapah zarf usulile yap1lacaktir. 

3 - istekliler eksiltme !lartn,mesi. Mukavele projesi, bay~dtrbk iii· 
leri genel ~artnamesi, fennt §Srtname ve projeleri 12 lira 30 kuru§ muka
bilinde Sular Umum MUdiirlUgiinden alabilirJer. 

4 - Eksiltmive girebilmek iGin isteklilerin 1.3,543 lira 45 kuru§luk 
muvakkat temina.t vermesi ve eksiltmenin yap1lacag1 giinden en az sekiz 
gilu evvel ellerinde bulunan bUtlin vesikalarla birlikte la~r istida ile Veka· 
lete mUn:.caat ederek bu i~e mahsus olmak Uzere vcsika almalan ve bu 
vesikay1 ibraz etmeleri ~arttlr. Bu mUddet i~inde vesik~ talebinde bulunmt
yanlar eksiltmiye i~tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublarmt ikinci maddede ya:z1h saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Miid.UrlUgiine makbu:z mukabilinde vel· 
meleri Iatimdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 33~ • ( 5873 ) 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 27 Eylulde ba~lar. 

Tam devreli Lise oldu~u Kltilr Bakanhgmca tasdik edilmi§tir, 
Turk <;e, Ingilizco, Franstzca okunur. Ticaret dersleri vardlr. 

Yat11t Ocret 230 lira, gUnduziU ucret 50 liradlr. 
Kaytd muamelesi yapdmcaktad1r. 

NUlANTA,INDA 

l!jiK Li ESi 
Yabb ( Eski Feyziye) YatisiZ 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Resmi liselere muadeleti 
tasdik edilmi§tir. Ana, flk. Orta ve Lise klSlmlarile Fen ve Edebiyat 
kollar1 vard1r. Lisan tedrisatma husus1 ehemmiyet verilir. Yeni yap1lan 
paviyonla mekteb asri bir §ekle ifrag edilmi§tir. KlZ ve Erkek talebe 
ir;in ayr1 daireler vard1r. Talebe kayd1 i<;in her glin ondan on alhya 
kadar mUracaat ed.ilebilir. Fazla malumat i~in tarifname isteyiniz. 

Telefon : 44039 

' .,. :A~1k eksiltme ilan1 
Haydarpafa Lisesi Sabnalma Kurumundan: 

3 eyltll 938 cumartesi giinil saat 11 ·de Istanbul Kiiltilr Direktorliigu 
binast ic;inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak alan Komisyonda 1071 
lira 92 kuru:s ke~if bedelli Haydarpa~a Lisesinde yap1lacak bolme i~leri 
a~1k eksiltmeye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, baymo.trhk i§leri, genel, hususi ve fenni ~artna -
meleri, proje, kesif hulasasile buna miiteferri diger evrak Haydarpa§a Li. 
sesinde gorUlebilir. 

Muvakkat teminat 81 liradtr. 
1steklilerin en az 1,000 lirahk bu ise benzer i~ yaphgma dair idarelerin. 

den alm1~ oloogu vesikalara istinaden istanbul Naf1a MUdlirlUgilnden alm
llll!f ehliyet ve 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri. (5565)' 

Bayrami~ Askeri Satmalma Komisyonu 
Ba,kanbgindan : 

Erzakm 
cinsi 

Miktan 
Kilo 

Tutan 
Lira 

fhalenin 
GiinU Saati ~ekli 

113000 30510 

Teminab 
muvakkatesi 

Lira 
2289 22/9/938 pazartesi 15 A~1k 

eksiltme 
1 - Bayrami~te bulunan k1t'alarm senelik ihtiyaclan i~in 113000 kilo 

s1g1r etine ihtiyac oldugundan 2490 say1h artbrma eksiltme ye ihale kanu ... 
nunun 40 nc1 maddesine tevfikan 22/ 8/938 gUniinden itibaren 22/9/938 gii. 
nUne kadar bir ay i<;inde pazarhkla eksiltmesi yap1lacaktlr. 

2 - Mii.racaat edecek taliblerin komisyona bu mUddet zarfmda mii· 
racaatlerl. 

3 - Hususi !lartnameler Komisyonumuzda paras1z verilir . 
4 - Taliblerin 2490 say1h kanunun 2, 3 iincii maddesinde yaz1h evsafla 

beraber gelmeleri HAn olunur. ( 5930 )' 

Kapab 

Kayseri 
Zarf Usulile · Eksiltme 

Belediyesinden : 
ilani 

1 - Eksiltmiye konulan 1!2: Kayseride yeniden yap1lacak olan mezbaha 
in~aatuixr. Muhammen ke~if bedeli ( 10047.1.43) lirad1r. 

2 - h vahid fiat Uzerinden verilecektir. 
3 - Bu i~;?e aid ~artnameler ve evrak vesaire a~ag1da yaz1hd1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Eksiltme sartnamesine ek sartname 
C - Mukavele projesi, 
D - Baymd1rhk isleri gene! ~artnamesi, 
E - Fenni sartname, 
F - Kesif ve silsilei fiat cetvellerine metraj cetvelleri, 
G - Proje vesair evraklar, 

istivenler bu i~e aid olan projelerle §artnameler kesifname ve saireyi 
Kavseri Belediyesinden 15 lira bedel mukabilinde alabilirler . 

4 - Muvakkat teminat miktan 6273 lira el1i yedi kuru~tur . 
5 - Ekslltme karan 12/9/938 tarihine rashyan pazartesi giinli saat 12 de 

yap1lacaktir. 
6 - Eksiltmiye istirak edebilmek i~in ~imdive kadar clli bin lirahk bir bi

na i~i yapm1s olduklarma C.~lir Baymd1rllk Vckaletinden ehliyet ve
sikasi ve cari senenin Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz etmeleri ve in~aatm 
devam1 mUddetince bir mlihendis veya mimar vey~ud bir fen me
muru kullanacaklard1r. 

7 - Teklif mektublan yukar1da yaz1h ~lin ve saatten iki saat evvel Bele
diye Enciimen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Post a ile 
gonderilecek mektublarm ihale saatinden nihavet iki saat evvelinde 
gelmi~ olmas1 §artttr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edil
mez. ( 5850) lfll'----Ankara' a-----~ 
Avrupa Oteli ~lld1 

Podahane Caddesi Yeni Halarkas1 



Hakiki Dostun tavsiyesi budur : 
Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

Yurdda ittifak halina galen bu kanaati 
tesise ni~in ve nas11 muvaffak oldu ? 

Ciinkii •Radyolln,. in terkibi ytik• 
bir kimya f;laheseridir. 

biitiin ~eRadyolln• kullanan• 
di~leri temiz, saglam ve giizel· 

kii ~eRadyolln .. emsalsiz ragbeti 
hict stok yapmad1g1 i<;in mii· 

temadiyen taze piyasaya <;1kar. 
Qtinkii •Radyolin• diger macunlara 

nazaran ~tok ucuzdur. 
Arhk biitiin bunlardan sonra ~eRad• 

yolin• kullanan on binlerce ki~inin 
ne kadar hakh oldugunu anlamak ko· 
layla§tr. 

ASUR Memelerini 

·.REKTA . , . . 
PAll iLE TEDAVi EDiNiZ. 

Muhammen 
fiatt Miktan 

200,000 kilo 
200,000 » 

1.45 Kr. 
1.45 Kr. 

Teminat 
157 lira 
157 lira 

!hale gUn ve saati 
5/9/938 saat 15 
5/9/938 saat 15.30 

!stanbul t.Tniversite merkezile te~ekkiillerine almacak tJri clns odun 
/938 pazartesi giinii ayn ayr_1 Rektorliikte aGlk eksiltmiye konulmu$tur. 
isteklilerin ihale giinii kanunda yaz1h vesika ·ve teminatlarile Ko -

syona gelmeleri. ~artname, liste her giin Rektorliikte goriiliir. ( 5611 ) 

<:ocugunuzun ufak bir . rahatstzhgi 

ureginizi heyecanla .titretir 
FAKAT: Yavrunuz FOS· 
FA TiN FAL YER gibi 
mukavvi bir g1da ile besle

nerek biitiin hastahklara 
kar§I miisellah bulunursa bu 

Endi~eye IUzum yoktur. 
Daima hastahklan yenecek 
ve giiler yiizii asia solm1 • 

yacakbr. 

• 

COCUKLARIN EN IDEAL GIDASIDIR. 
Her eczane ·ve bakkaliye magazasmda en elveri~li fiatlarla. bnlunur. 

Vilayetinden: 
Rodolf Beber fabrikasmm c B2 " veya Rotsak fab

c SP6ST " markah pulluklarmdan 50 aded satm almacaktlr. 
e eyluli.in on ikinci pazartesi giinii saat on be~te Vilayet Makammda 

eksiltme suretile yapilacakbr. Elli pullugun muhammcn bedeli 800 
r. isteklilerin 60 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka mak

o gi.in zikredilen saate kadar Vilayet makamma, ~artnamesini gor-
istiyenlerin d,e Vilayet Enciimen kalemine miiracaatleri. ( 5901 ) 

iZMiR FUARINDA 
TARi$ STANDINI 

Muhakl~ak 

ZiYARET EDiNiZ 
EN NEFiS UZUM VE iNCiRLERi 

T ARiSTE BULACAKSINIZ , 
Vziim Kurumu - i. fncir ve 'Oziim T. S. Kooperatifleri Birligi --

CUMHURfYET 

Bu aktam bir 
kattk MAZON 
ahn1z, yar1n ne· 
ticesini goriirsii· 
niiz. 
MAZON 

MEYVA 
TUZUNUN 

ismi taklid edi
lebilir. Fakat ne 
terkibi, ne de te· 
siri taklid edile-

MAZON 
MEYVATUZU 

Askeri Fabrikalar 
ilinlar1 

300 ton elektrolit tutya ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan 

300 ton elektrolit tutya Askeri Fabrika· 
lar umum miidiirliigii merkez satmal -
ma komisyonunca 12/10/938 «;ar§amba 
giinii saat 11 de kapah zarfla ihale edi
lecektir. ~artname (4) lira (50) kuru§ 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta • 
liblerin muvakkat teminat olan 5750 
liraYl havi teklif mektublarm1 mezkur 
giinde saat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa -
rall kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin -
deki vesaikle mezkur giin ve saatte ko
misyona miiracaatleri. (5792) 

*** 15 ton Ferro Volfram ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (75000 lira olan 

15 ton ferro volfram Askeri Fabrikalar 
umum miidlirli.igii merkez satmalma 
komisyonunca 13/10/938 per§embe gii
nii saat 11,30 da kapah zarfla ihale edi
lecektir. ~artname (3) lira (75) kuru§ 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta -
liblerin muvakkat teminat olan 5000 li-
rayt havi teklif mektublarm1 mezkur 
giinde saat 10,30 a kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu -
marah kanunun 2 ve 3 iincii maddele-
rindeki vesaikle mezkur giin ve saatte 
komisyona miiracaatleri. {5791) 

* * * 10 ton nikel almacalt 
Talimin edilen bedeli 20,000 lira olan 

10 ton nikel Askeri Fabrikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komisyo
nunca 13/10/938 per§embe giinii saat 
15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname paras1z olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat o
lan 1500 liraYI havi teklif mektublanm 
mezkU.r giinde saat 14 e kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindeki vesaikle mezkur giin ve saat· 
te komisyona miiracaatleri. (5790) 

* * * 1000 ton elektrolit baktr almacak 
Tahmin edilen bedeli 600,000 lira olan 

1000 ton elektrolit bak1r Askeri Fabri
kalar umum miidiirliigli merkez satm
alma komisyonunca 12/10/938 «;ar§am
ba glinii saat 15 te kapall zarfla ihale e
dilecektir. ~artname (30) lira mukabi
linde komisyondan verilir Taliblerin 
muvakkat teminat olan 27,750 liraYI ha
vi tcklif mektublanm mezkur glinde sa. 
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanu -
nun 2 ve 3 iincli maddelerindeki vesaik· 
le mezkur gun ve saatte komisyona mii
racaatleri. (5794) 

*" * * 200 ton Ferro Silisyum ahnacalt 
Tahmin edilen bedeli 26000 )ira olan 

200 ton ferro silisyum Askeri Fabrika· 
Jar umum mlidiirlligli merkez satmal • 
ma komisyonunca 13/10/938 per§embe 
giinii saat 11 de kapah zarfla ihale edi
lecektir. ~artname (1) lira (30) kuru§ 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat teminat olan 1950 li
rayt havi tcklif mektublanm mezkf1r 
giinde saat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3 i.incli maddelerin -
deki vesaikle mezkur gun ve saatte ko
misyona miiracaatleri. (5793) 

* * * 500 ton Ferro Mangan ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 95,000 lira olan 

500 ton ferro mangan Askeri Fabrika -
lar umum miidurli.igii merkez satmal . 
ma komisyonunca 12/10/938 c;ar§amba 
giinii saat 11 ,30 da kapah zarfla ihale 
edilecektir. 9artname (4) lira (75) ku· 
ru§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat t eminat olan 6000 
lit;aYI bavi teklif mektublanm mezkur 
gi.inde saat 10,30 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 iincil maddelerindeki 
vosaikle mczkur gUn ve saatte komis -
yona miiracaatleri. (5789). 

T\ I I 

SOMER BA~~ 
VEAL. MALLAA PAZAALA'AI 

Y eni gomlek magazam1n 
Resmi kli§adt bugiin saat 15 te yaplla

caktlr. Saym halkm lutfen te§rifini ve 
te§hir edilen zengin ve liiks e§yanm 
cins ve nefaseti hakkmda bir fikir edin
mek iizere magazaYI ziyaretlerini rica 
ederim. 

I. MOTOLA 
!stiklal caddesi Slimer sinamest 

yamnda No. 128 

- Eli ~abuk siinnet~i - .... 

M. Rifat Kopriilii 
ve Asistam 

AYNi TuRKCAN 
Qar~1kap1 tramvay caddesi No. 99 

Ev Telefon : 52 73 

Fenni Siinnet~i 

Nuri E~siz 
SUnnet ameliyatlanm 
eni~ttem B. Emin Fi
da.,dan gordiigiim u
sulde yapanm. Aksa-

ray tramvay cad. 
No. 35 , Tel: 20' 37 

NEZLEMIN 
~~MUGU 

8i.JV(H<I'•DA 1-<AL>< E<:ZANESI 

Nezleyi bir de1ada keser e~siz ve mii 
cerreptlr. Eczanelerde araym1z. 

... -• Sa"''b ve Ba~muh.arnn: l'unus Nadi 
Umumt ne$rtyatt tctare eden Yazt !~leN 

Mildilril: Hikmet Miinif Olgen 

Cumhun11et ma,baaS1 

Naf1a Vekiletinden : 
Eksiltmiye konulan i§ : 
1 - Tokadda Kozovas1 sag sahilinin sulanrnas1 i~in a~1lacak 0 -

Km. lik sulama kanalmm hafriyat ve smai imalah ke§if bedeli 551,480 
99 kurw~tur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rasltyan pazartesi giinii saat 10 
Nafta Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu, 
smd.a !~apah zarf usulile yap1lacaktir. 

. 3 - istekliler e~siltme ~artnamesi. Mukavele proiesi, baymd1rllk i~· 
l~r~ gene! ~artnamesz, fenn1 §artname ve projele:oi 27 lira 60 kuru§ muka" 
b1hnde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksil~miye girebilmek i~in isteklilerin 25,809 lira 25 kuru§lW' 
n:.uvakkat temt~at vermesi ve eksiltmenin yaptlacagl gUnden en az seki~ 
gun evvel ellermde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile Veka• 
lete miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere vesika almalan ve bu ve· 
sikay1 Ibraz etmeleri ~arttlr. Bu miiddet ir;inde vesika talebinde bulunm1• 
yanlar eksiltmiye i~tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm ~inci maddede yazth saatten bit 
saat evveline kadar Sular Umum Mi.idiirliigiine makbuz mukabilind.e ver" 
meleri laztmdrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 3353,. ( 5874) 

SiNGE 
Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah SiNGER saatlerinin yeni 

modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ila 500 lirad1r, 

EMSALLERi GiBi ON BE$ SENE GARANTiLIDfR 

Ta§rad.aki muhterem mii~terilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gonderilir. 

SiNG E R SAAT MACAZASI - i stanbul Eminonii 

BALSAM iN KREMLERi 
C ece - giindiiz- yagh - yags1z 

ve act badem 

BALSAMiN KREMLERI 
Butiin dlinyada birinciligi tasdik edilmi§ s1hhl giizellik kremleridir. Gece 

i«;in yagh - giindiiz i«;in yagstz ve halis ac1badem ~e§idleri vard1r. 
Hususi vazo ve tiiblerde satzhr. 
1NG!LtZ KANZ UK ECZANES! 

Beyoglu • istanbul 


