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Sail 20 E~UI 1938 Ha§et ve ik 

ekoslo.vakya mukadderati kararla§ti 
~======================~=================================================================================~ 

Siidet mintakasinin niifusu 0/o 75 Alman olan yerleri Almanyaya 
ilhak edilecek, 0/o 50 olan kismi muhtariyet olacak 

9ekoslovakya ·askeri iiiifaklarznz feshedecek 
Lo.ndrada verilen karar Cekoslovakyada ~mumi seferberlik 
diin Prag'a teblig.. edildi Al~anya da .~enub~ 

· yen1 k1taat gonderd1 
Cemberlayn bugiin Almanyaya giderek Hitler'le. miiz~kerelere 
devam edecek ·· Macar Kral Naibi Horti de dun Almanyaya gitti 

............. tU'rk .. iu.hunun ............. , 

yap1c1 kudretine 
--~-----------------canh bir misal 
---------------------'Ba§Vekilin beyanah bize, Ke· 

malist ,Tiirkiyenin, bugiinkii 
hayat kavgalarr arasmdaki 
sarslimaz mevkiini bir daha 
hatrrlattr. Atatiirkiin oniimuz
de tuttugu met/ale ile medeni· 

yet yolunda orkusuz: 
ilerliyoruz. 

O rta Avrupadan yay1lan barb 
kokusu biitiin diinyay1 heyecana 
siiriiklerken biz Tiirkler, sinirle

rimizi saglam tutacak, bitmez rukenmez 
enerji kaynaklanna malik bulunuyoruz. 

A vrupay1, yikicl bir f1rtma tehlikesi 
kar§Ismda titrer goren devrimiz Tiirkiye
nin, miispet ve yapiCI bir kalkmma hare· 
keti ic;inde ya§adigma §ahiddir. 

Ba§vekil Celal Bayarm dunku beya
natJ, haftalardanberi kendilerini unutarak 
<;ekoslovakya meselesinin c;Ikmaz sokak
larmda bunalan vatanda§lann yiirekleri
ne su serpti, onlara, Kemalist Tiirkiyenin 
bugilitkii hayat kavgalan arasmdaki sar
Silmaz mevkiini bir daha hatrrlattr. 

Ne tuhaf tecellidir: Bir zamanlar diin
ya sulh ic;inde, medeniyet yolunda ilerle~
ken biz, siiriiyii takib edemiyen topal brr 
c;oban gibi geride kahyorduk. Devlet, 
halkm menfaatleri ugruna, kulube c;~pm· 
da olsun bir i§ c;rkaram1yordu. Hiikumet 
adamlan, ancak sandalye pe§inde ve bir· 
birlerinin aleyhinde faaliyet gosteriyor 
lard1. 

Bab!iili, dedikodunun, kotii zihniyetin, 
geri kafahhgm ve aczin sembolii olmu§
tu. 

Halk Jshrab ic;inde inliyordu. 
Cumhuriyetten sonra, Atatiirki.in onii

miize uzathgr me§' ale ile giri§tigimiz kal
kmma hareketi, bize bir an bile yorgunluk 
vermedi. Bir an ic;in olsun: 

- Of.. biraz dinlensek 1 
Demedik. Tiirk ruhundaki dinamik ve 

yaplCl kudretin oJc;iisiiz buyiikliigiine ne 
canh bir misal. 

Ve i§te bugiin etrafmrza bakmrz: Diin
ya birbirine girmi§tir. Her an feci bir fu
tmanm patlak vermesi ihtimal dahilinde. 
Hemen biitun istihsal vasJtalan, tahrib 
maddelerinin imali ugrunda seferber edil
mis. Sulh ve medeniyet yollan, §imdilik 
he~en biitun milletlere trkah. 

V e biz bu c;etin mucadele devrinde, on 
be§ sene evvel ba§ladigimiz hlZl muhafa
za etmesini, hatta onu seneden seneye his
sedilir bir §ekilde artt1rmasrm biliyoruz. 

Atatiirkun oniimiizde tuttugu me§'ale 
ile, medeniyet yolunda korkusuz ilerliyo· 
ruz. 

E vet, korkusuzuz. A vrupamn ba§mda 
dola§an futma bulutlanm c;ok yakmdan 
takib ettigimiz halde korkmuyoruz. 

<;iinkii kuvvetliyiz ve kuvvetimize gii-
vemyoruz. 

**~ 

.. 

c;emberlayn Londradan Almanyaya giderken tayyareye biniyor 
Paris 19 (a.a.) - Daladye ve Bone 

saat 8,20 de Kroydon' dan hareket ede -
rek saat 9,40 ta Lo Bourget'ye varml§ -
lard1r. 

Daladye hemen Harbiye Bakanhgma 
gitmi§tir. 

Cumhur Ba§kam Lebrun bu sabah sa· 
at 10 a dogru Rarnbouillet' den Elize'ye 
donmii§ ve sa at I 0,30 da toplanan nazw 
lar meclisinde haz1r bulunmu§tur. 

T oplantJya bi.iti.in nazular i§tirak et • 
mi§lerdir. 

P olonya ve Macaristan 
da ukda§larini istiyorlar 
50,000 Macar hududa iltica etti, Pe~tede <;ekoslo

vakya . aleyhine biiyiik tezahiirat yapddt, 
Lehistan hududa asker 

Paris 19 (Hususi) - Kabine ic;ti -
mamda Ba§vekil ile Hariciye Nazm, <;e- Macar naibi Almanyaya gitti mi mahiyette olmadigmr beyan etmekte-
koslovakya meselesini muslihane bir §e • Budape§te 19 (a.a.) - Naib Harty- dir. 

Horty'nin bu ziyareti esnasinda kim -
lerle golii!ecegi bilinmemektedir. 

kilde halletmek iizere !ngiliz hukumetile nin §ark! Prusyaya azimeti hakkmda sa· 
birlikte tesbit ettikleri siyaset hakkmda lahiyettar mahfille:- mumaileyhin Goring 
etrafh izahat vcrmi§lerdir. Kabine, !n - tarafmdan vuku bulan davet u~rine Al-

[Arkas: Sa. 8 siltun 1 del manyaya gittigini, fakat bu ziyaretin res- [Arkast Sa. 7 sutun 3 tel 
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Ba~vekilimizle Dahiliye jPunkun zi~areti 
V ekili Y alovaya gittiler Almanya lkbsad 

Naztri geliyor 

ve 
Vekili Ali <;etinkaya bugiin demiryolu 
su i~lerimizi gozden ge~irmek iizere 

Anadolu seyahatine ~Iktyor 

Her Funk, devlet ricali
mizi ziyaret i~in, 5 te~

rinde burada olacak 

Berlin 19 (a.a.) - Alman Milli 

iktJsad N azm Funk. diin ak§am Tiir k 
hiikfuneti erkamm ziyaret etmek iizere 

Ankaraya hareket etmi~tir. 

Kendisini istasyonda Tiirkiye biiyi.ik 

ekisile Bulgar ve Yugoslav orta ekileri 

ugurlamJ~br. 
**~ 

Bu telgraf iizerine, ~ehrimizdeki AI • 
man mehafilinden malumat istedik. Bize 

Her F unk'un birincite§rinin he§inde ~eh
rimizde bulunacag1, cevabr verildi. Al -

man lktJsad N azmnm, Bel grad ve Sof

yada birer miiddet tevakkuf ederek dev· 

Prag hiikumeti Henlein'in ba,Int getirene 
5000 sterling vadetti - Siidet mtntakalartnda 

hudud ~arpifmalari oluyor 

M atbuat «kendimizi mii· 
dafaa edecegiz» diyor 

Prag 19 (a.a.) - Yahudilerin, Sii
det - Alman bolgelerinden firarlan de
vam ediyor. Bu bolgelerden gelen biitiin 
trenler, kac;:ak yahudilerle doludur. Bu 
bolgelerin birc;ok yerlerindeki magazalar 
kapahd:r. 

Hitler'in miihim beyanatt 
Londra 19 (a.a.) - Nord Brays, 

Hitler ile yapm1~ oldugu. bir miilakah 
Berhtesgaden'den, Deyli Meyl gazetesi
ne gondermi§tir. 

Bu miilakaua Hitler, 
site kar~1 gelmek aid arzu an a
leyhinde bulunmakta ve c;iinkii plebisitin 

kanunu esaside derpi§ edilmi~ oldugunu ~ek bii~iunetinin, ba!i1 i.,in 5000 .... 1> ... ,.
1 

[Arkam Sa. 7 aatun 1 cfeJ vad~ttigi Siidet lideri Henlein 

'""""'"fik"'"'i~·d;i~~i'""';~·~lii;"'"'k~·d;~~~ ......... 

~ehrimiz muaUimlerine 
aid tayin ve nakiller 

Sehrimize aid ilk tedrisat birinci nakil 
ve tayin kadrosu Maarif Vekaleti tara
fmdan tasdik edilerek. dun Maarif mu
di.irli.igune bildirilmi~tir. Bu seneki na • 
killer muallimlerin arzularile yap1lmr§ ve 
baz1 idari sebeblerle degi~mesi liizumu 
tefti§ raporlarile sabit olan muallimlerin 
yerleri de bu arada degi§tirilmi§tir. Kad-

tanbul 42 ye; Beykoz 33 iincii mekteb 
mualllml Kemal istanbul 59 uneuya, 
oglu 13 iincii mekteb ba§mualliml Ali 
Beyoglu 33 iinciiye, Uskiidar 45 lncl 
teb b~mualllmi Hacer Eylib 35 
Bey<k.oz 42 nci mekteb b~mualliml 
din Usktidar 45 inciye, Biiyiik<;ekrnece ya 
mektebi ba§mualllmi Veysi Beykoz 42 nci 
ye, Be~lkta~ yat1 okulu ba§rnuallim 
nl Sabri Bliyiik~ek!Jlece yat1 mektebi 
muallimligine, Dumlupmar yatl 

royu aynen yaZJYOruz: muallimlerinden Vahi Sillvrl 
.. Bafmuallimler arasrnda murluguna, istanbul 38 den Niyazi 
Uskiidar 42 ncl rnekteb ba§mualllmi lu 38 incl mekteb ba~muallimligine, 

Mehmed Ali istanbul 5 inclye, istanbul 36 nc1 mekteb muallimlerinden .. Avni 
59 uncu mekteb ba§mualliml §iikriiye is- [Arkast Sa. 6 sutun 3 tel 
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ingiliz gemileri limammtzda 
Kruvazor ve muhribler, diin merasimle kar~dandl, 

filo kumandani, ziyaretlerde bulundu 
t 

Celal Bayann dun izah ettigi yeni kal
NADIR NADI Ba§vekilimiz, dun Yalovaya gitmek iizere vapura binerken ... 

(Y a.ztsr 3 iincii sahilemizile) 

F.ill.o kumandam, diin Dolrnabahf;e sarayt nhhmmda • Devoshire kiuvazoril 
let ricalile temaslar yapmasr muhtemel • limannmza gelen rnuhriblerden birinin uiaktan goriinli~ii 
dir. (Ya.ztll 5 inci sahifemi.zCie) [Arkaat Sa. 3 ailtun 4 del 



trarihi roman = 43 Yazan: M. TURHAN TAN 

Prenses, Dimitri 
.... 
1grene 

i,tova'ntn 
igrene kabul 

e~i olmagt, 
etmisti 

' 

.S:. Bi.itiin Edirne halk1 arl!k, Veliahd 
prensesle Burgazda Tiirklerle ~arp1~mak 
ve onlann elinden sag olarak kurtulmak 
gibi biiyiik bir kahramanhk hat1ras1 ta~t
yan Dimitri l§tovan'm evlenmesinden 
ba~ka bir mevzu ile ilgili goriinmi..iyordu, 
o diigiinde ic;ilecek &arabian ve yaptla • 
cak danslan dii~iinerek ~imdiden sarho~ 
oluyordu. 

T eodosya da kendi planmda agtr hirer 
yiik gibi goriinen, Yuvanis'le Y ani' nin 
nereye savu~tuklanm dii~i.inmekten vaz -
gec;mi~ti, kendini meramma gore yiiriit· 
mek istedigi hadiseleri sogukkanhhkla 
ida~ye c;.ah~Iyordu. Koc.a olarak kabul 
etmeRe soz verdigi had1m astlzadeye de 
- babasmm, saray erkamntn ve btitiin ya
banC!larm yamnda - giileryiiz gosteriyor
du. Ni~an merasimi yap1hrken de ona 
candan vurgunmu~ gibi gorunmii~ ve 
herkesi hayretlere dii~iirmii~tii. Fa kat ki
lisenin, alay alay astlzadelerin, tanmmt~ 
tiiccar tak1mtmn, kiime kiime halkm i~ • 
tirak ettigi o tantanah rasime nihayet bu· 
]up da ni~anhsile yalmz kalmca .. tasar
ladtgt plana uygun olarak - sert bir ham-
1e yapmaktan c;ekinmedi, veliahd koca • 
ltgma namz~d yap1lmaktan hie; de ho~
nud olmtyan ve idn idn homurdanan Di~ 
mitri lstovan'm omzuna bir elini koydu: 

- Efendi, dedi, siz her kadmm ya -
tak odasma girmege mezun bahtiyar bir 
erkeksiniz. N e yaz1k ki bu bahtiyarltgt~ 
mz- ba~ta e§iniz olacak kadm bulunmak 
iizere .. her kadm1 bedbaht edecektir. Ben 
bu hakikati bile bile, sizin fU halinizden 
igrene igrene e~iniz olmayt kabul ettim. 
Ciinkii babam neslinin sonmemestm ve 
benim Edirne tahtma varisler yetittir -
mekligimi istiyor. Onun arzusunu yerine 
getirmek i~in evleniyorum. Belki ii~. bel
ki be~ ~ocuk doguraeagtm. Sizin vazife· 
niz o c;ocuklann babaSl gibi g()riinmektir. 
Bu ag1r vazifeyi gurur duyarak, iftihar 
duyarak yapacaksmJz. Ocretini de ba • 
bam oldiikten sonra Edirne tahtmda o -
turmakla alacaksmtz. Su halde ilegiine 
kar~1 e~iz, ba,ba~a kahnca hi~bir tey ~e
giliz. Hayatm1z1 bu esasa gore tanzim et
menizi isterim I 

Dimitri htovan i~in bu sozlerdeki agu 
mefhumun hic;bir ktymeti yoktu. Edirne· 
ye kral olabilmek i~in o. nikahladtib ka
dmr kendi elile ba~ka erkeklere pe~ke~ 
~ekmekten ~ekinmiyecek kadar namus 
yoksulu ve ikbal dii~kiinii idi. Lakin bir 
ah~veri~ mahiyetindeki fU ni~anlanmada 
kendisinden istenilen hizmetle o hizmete 
iicret olarak verilmesi dii~iiniilen nimet 
arasmda muvazene goremiyordu. Daha 
dogrusu omzuna konulan yiik miispetti 
ve bu yi.ikiin agtrhgt - her suretle sezile
cek kadar - ag1rd1. Ba~ma kondugu, ya• 
hud konacagl soylenen devlet ku~u ise 
Phenix kabilinden ismi var cismi yok 
bir~ydi ( 1 ) • Ciinkii Edirne tahh - onun 
Burgaz harbinden ve Dimetoka hadise
llinden sonra edindisi kanaate gore - ~ii
rUk bir tahtadan ba~ka bir~y olmaYJp 
Tiirkler pek yakmda o tahtaYI kUle c;e -
vireceklerdi. 

Bu sebeble Teodosya'nm hayas1zca 
yaphgt ihtardan son derece sinirlendi, 
densizlik yapmak ve agu cevablar ver • 
mek ist~di. Fakat Tiirklere herhangi bir 
suretle hizmette bulunarak muhtemel ta
arruzlarda, hiicumlarda kendini korumay1 
otedenberi tasarlamakta oldugu ve Edir
ne hakiminin damadt stfatile bu emeline 
daha ~erefli (I), daha kolay tekilde ere· 
hilecegini di.i~Undiigli i~in sinirlerini ya -

h~hrmakta giidiik ~ekmedi: 
- Sizi, dedi, siz istediginiz ic;in alt -

yorum. Bu vaziyette ikimizin de hiir kal
mamiz tabiidir. Elverir ki mii$terek bir 
haysiyet sahibi oldugumuzu WlUtacak 
kadar gaflete dii~miyelim. Benim de siz
den istedigim budur, beni ve kendinizi 
gi.iliinc yapmamamzdtr! 

T eodosya'nm cevabt, sade bir omuz 
silkmekten ibaret kaldt. Lakin ni~anltsile 
- gene plamm dii~iinerek - s1k1 bir temast 
muhafaza etmekten geri durn:1ad1. Her
gun onun ziyaretini kabul ediyor, ak~a
ma ve hatta geceyanlarma kadar kendi
sile beraber bulunuyordu. Bir hafta bu 
~ekilde ge<;ti ve T eodosya, gori..inli~teki 
nezaketini biraz daha ~ogaltarak ni~an ~ 
hsma ~hirde, kuda gezintiler yapmak 
teklifinde bulundu. 0, ileri si.irdi..igii hu 
arzuya «halkm da aralarmdaki ho~lugu 
goriip ogrenmelerinin iyi olacagl» miila
hazasm! sebeb olarak gosteriyordu. Asil 
ni$anh, kendince miinasib goriilecek giin 
yiiziindeki maskeyi atmak karartm ald!
~mdan, bu teklifi alk1~lamakta tereddiid 
etmedi, c;arc;abuk bir program c;izdi ve 
Tecdosya'YI gezdirme~e badad1. 

0 devirde Avrupah kibar kadmlar 

1iislii sedyelerle sokaga c;Jkarlardt. Bil -

ass a t talyada rev act bulan bu adet Bi
ns ~hirlerinde taklid olundugundan 

Dimitri l~tovan'm ni~anhs1 da mma per• 
deli, ipek puskiillii ve pek tantanalt bir 
sedyeye kurularak, onunde ardmda silah
lt kavaslar yiirliterek gezintiye ~tktyordu. 
Dimitri, at iistiinde ona yolda~hk ediyor 
ve kalabahk yerlerde sedyeye yana~tp 
• aralanndaki can bagbbgm1 halka hisset~ 
tirmi$ olmak i<;in - ni~anltsile ii~ be~ ke • 
lime konu~uyordu. 

f~te bu gezi~ler masmda bir giin. 
prenses mevkibinin yolu Odunpazanna 
di.i~tii. Camhazlar heni.iz orada bulunu
yordu ve s1k stk numara de~i&tirdikleri 
i~in kazandtklan buyiik ragbeti de mu -
hafaza ediyorlardt. Halk, bu oyuncu ta
hmt Edirneye yeni gelmi~ gibi biiyiik 
bir tehali.ikle pazara Yigtldigmdan ~d -
yeyi yi.iriitmek enikonu mii~kiil goriinii .. 
yordu. Dimitri htovan, daha ilk bak1~ta 
bu guc;liigii anlami$ ve yolun degi~tiril~ 
mesini ktlavuzlara ihtar etmege kalkt~ -
m1~tJ. F aka t T eodosya, ba~tnl sedye pen~ 
ceresinden ~rkararak ni§anhsmx yamna 
c;ag1rd1: 

- Dostum, dedi, bu kalabahk ne ~ 
- Cambaz seyrine gelmi~ ahklar sii-

riisiil 
Diizenci k1z biiyiik bir hayret goster ... 

di ve sonra ellerini ~1rptl: 
- Aman, dedi, ne iyi. Ben de bu 

siiriiye kattlmak. caDJ.bazlann ne yapllk
lannt gormek isterim. 

Dimitri f~tovan, halka ahk denilmesi
ni ~ok zarif surette reddeden prensesin 
bu arzusuna kar~1 gelemezdi. Fa kat o -
nun, ayak tak1m1 sayd1g1 §U kalabahk a• 
rasma sokulmasma da kaynatasmdan 
korktugu i<;in kolay kolay nza gostere .. 
mezdi. Onun i~in yiiziinii ek§ite ek§ite 
bir lahza di.i§iindU: 

- Aziz prenses, dedi, giine~. ta~tdtgl 
I~lgt kuliibelere de sokar. Lakin gokten 
inip mezbelelerde dola~maz. Sizin de 
halka iltifat etmeniz dogru, onlarm ara~ 
sma girmeniz yanh§hr. MUsaade edin, 
$erefinize kir bula§madan yolumuzu de
gi§tirelim. 

T eodosya ka~lartm ~atb ve arzusunu 
emre ~evirdi : 
. - Ben cambazlan gormek istiyorum. 

Size dii~n vazife, benim bu arzumu ye· 
rine getirmektir. Cne dii~tiniiz, yo! a~1 -

mz! 
Oradaki kalabaltk, hu muhavere ce -

reyan ederken, sedyenin geli&ini anlaml§ 
ve saftan safa uc;urulan haberler sonunda 
biiyiik hir alk1t tufan1 kopmu§tu. Biitiin 
gozler, ~imdi, geriye <;evriliyor ve Edirne 
tahtmm biricik varisi giizel T eodosya'yt 
yakmdan gormek i~in o gozlerde samimi 
bir i~tiyak yamyordu. Onlar, o kalabahk, 
sirkte ~apkm bir fahi!lt diye imah sozler 
ve ~e~id c;e~id harfendazhklarla alki$la ... 
d1klan Teodora'}'l iic; be$ y1l sonra ayni 
sirkin hiikiimdar locasmda imparatoric;e 
diye alk14a tutan altm<:t aSir halkmm to
runlanydl. Giizel bir kadma - kim olur· 
sa olsun ve ne aya,rda bulunursa bulun .. 
sun - kul olmaktan, kale olmaktan Geref 
duyuyorlardx. 0 sebeble Teodosya'yt da 
gozlerile kucaklamaga, gozlerile opmege 
sava,Jyorlardt. 

Dimitri f$tovan bu durumda ni$anl!Sl
na inktyad gostermekten ba$ka ~are bu -
lamad1, at iistiinde boynunu dikerek 
prensesin oyunlan seyre tenezziil etmek 
suretile halktn zevkine i§tirak edecegini 
ve kendilerini ~reflendirecegini hayktrd1, 
sedyeye yol verilmsini emretti. Kavaslar 
da ellerindeki degneklerle o emrin ameli 
bir ~ekil almasmt temine giri~tiginden ilc; 
be$ dakika kinde mevkibin ileriye gee; • 
mesi miimkiin oldu ve T eodosya, cam -
bazlarla yiiz yiize geldi. 

Diizenci k1z, bir iki haftadanberi sabit 
bir fikir halinde dii~iiniip durdugu mes
ud sahneye i~te kavu~mu§tu. Tiirkler, ru
hi bir hulya gibi benliginin derinliklerin
de ya~atageldigi aziz TUrkler, arttk kar
~1smdayd1 ve canh hirer hakikat olarak 
gozlerine nur vereceklerdi. T eodosya, 
~iirekli zahmetler sonunda kavu~tugu hu 
saadetin heyecanile zangu zang1r titri -
yor ve heyecamm maskelemek ic;in boyu
na giiliimsiiyordu. Halk, bir diizine si -
lahh kavasm, bir ath adamm ve koca bir 
sedyenin aralarma girmelerinden dolavt 
rahats1z olmam1~ degillerdi. Ciinkii bu 
kafile, diizinelerle seyirciyi yerlerinden 
aytrmJ~ ve ahenkli bir halkam;' tam orta
smda karga~ahk yaratm1~t1. 

(Arkast var) 

(1) Arabcada. Anka, fa.rs<oda Simurg de
nllen k~un a:}a~I yukarl, Blzans dllinde 
mukablll Phenix'tir. iran mlt~ojlslnde 
Bimilrg'Un Elbilrz datlarmda oturdu~u ta.
savvur ve kendlsi gayet buylik, aktlh ve 
lcabmda ben1Mem gibl konui}ur b1r kuiJ 
olarak ta.svir olunurdu. Fenlks'ln bundan 
farkl, Yunan mltolojlsinde, saadetln ve 
kutlulugun remzl olmaktan lbarettlr. Bu 
hayslyetle Fenlks'i, Huma diye de tercume 
etmek dog,-u olur. Huma'mn tiirkcesl. ma
lum oldu~u \izere, cennet ve devlet ku~u
durl 

M. T.T. 

'L-UlU.U\ . .1 J.~ ~J. 

( ~ehir va Memlaket Haberleri ~ ) 
Deniz kazalar1 

Son karayel ftrbnasi, 
denizde baz1 vesaitin 
batmastna sebeb oldu 
Son yagmurlardan sonra cumartesi gij

nii ak~ami ba§ltyan f1rtma, biraz hafifle -
mekle beraber diin de devam etmi§tir. 
Maamafih diin vapurlar Karadenize c;t • 
kabilmi§ ve yollanna devam etmi§lerdir. 

Son f1rtma esnasmda vukua gelen de· 
niz kazalan hakkmda malumat gelmege 
ba§lami§hr. Bu kazalan bildiriyoruz: 

Batan yelkenli 
Cideli Yusufa aid bir yelkenli pazar 

gecesi karpuz gotiirdiigii Biiyiikada o -
niinde demirli iken karayel f1rtmasmm te
sirile batmi§, Mustafa ve Mehmed ismin
deki tayfalan mii§kiilatla kurtanlmt§tlr. 

Halicde 
Halicde demirli Asian motorlU gemisi 

demirini tarayarak Atatiirk kopriisii i~aret 
dubalarmdan ii<;i.inii yerinden sokmii§ ve 
gemiye bagh bir sandal pan;alanml§tlr. 

F enerbah~e oniinde 
lstinyeden Gemlige gitm~te olan 

$entiirk yelkenli gemisi F enerbahc;e ac,:Jk· 
lannda havanm sertliginden batmt§, de -
nize dokiilen tayfa Osman, Mustafa ve 
Orner civardan gec,:en bir motor tarafm -
dan kurtanlmi§tlr. 

Bir tayfa boguldu 
Ereglili Ahmed reise aid Bartm lima· 

nma kay1dh Tart motori.i Ereglinin Ga • 
lerya mevkiinde evvelki gece f1rtmaya tu
tulmU§ ve motor sahile ba§tan kara edece· 
gi mada bir dalgamn tesirile devrilmi§tir. 
T annm be§ tayfasmdan dordii mii§ki.i -
latla kurtulmu~. bir tanesi bogulmu§tur. 

Yaimurlarm Buraada yopttit 
tahribat 

Bursa 19 (Telefonla) - Yagmurlar 
§ehirde bazt tahribat yapmt§hr. Seller, 
demirci Selime aid degirmenin bir parc;a
stnt kopararak keresteci HUseynin depo• 
suna c;arphrm1~ ve deponun da bir duvart· 
nt y1kmt~tlr. Gokdere lizerinde miitead • 
did toprak heyelanlan olmu~tur. Bir bos· 
tan c;ardagl y1ktlm1~, Ali Sarac isminde 
biri c;ardak altmda kalarak olmU~tiir. Sel· 
ler kovlerde de hasarat yapm1$tlr. 

MOTEFERRIK 

Macar hiikumetinin bir 
tetebbiiaii 

Macar hukumeti, mtiteaddid Balkan 
devletleri ve bilhassa Tiirkiye, Yuna • 
nistan ve Bulgaristan gibi Macaristanm 
aktif oldugu mernleketlerle ticaret mu
zakerelerine giri§ecektir. Macaristan bu 
memleketlerin esas itibarile ham mad • 
de ithal ~decektir. Memleketimizden 
bilhassa demir cevheri almacagt da 
mevzuubahistir. 

Efganistan, zeytinyagt ahyor 
Yakm zamana kadar zeytinyaglan -

m1z1 tamm1yan Efgan piyasasma son 
zamanlarda birbiri arkasma iyi sab§ • 
lar yap1lma~a ba§lanrn1~tlr. Evvela 
Tiirkofisi Bambay ata§esinin delaletile 
Efganistana giren zeytin yaglanm1z 
KD.bil'de favkalade iyi kar§Jlanmt§, bu
ytik bir ragbet gormu§ti.ir. 

t, dairesi reisi sehrimizde 
!s dairesi reisi Enis Behi~, diin §ehri

mi~e gelmi§tir. Enis Behics, birka~ gun 
§ehrimizde kald1ktan sonra tzmirden 
ba§hyarak Ege denizi, .A kdeniz, cenup 
ve doguda i$ dairesi bolgelerinde tet
kikat yapacaktlr. 

D~rilerin standardizasyonu 
Deri sanayii erbab1, derilerimizin 

standardize edilmesi ic;in c;ah$makta -
d1rlar. Bu hususta diin de gori.i§meler 
yap11Imshr. 

Tiitiin rekoltemiz 
Bu seneki ti.itiin rekoltesinin 62 mil~ 

yon kiloyu buludu~u anla~tlml§tlr. ~e
qen seneki mahsul ise 72 milyon . k1lo 
idi Bu sene tlittin mmtakalarmda mah
su1iin kalite yiiksekligi goze ~arpmak -
tad1r. Yeni mabsuliin 12 milyon kilosu 
Marmara mmtakasmmd1r. 

Generallerimiz Berlinde 
BUyu Alman manevralarmda bulu -

nacak alan Korgeneral izzeddin ile Or
~eneral Ali Fuad Berline vastl olmu§ -
1ar ve hararetle kars1lanm1$lardtr. 

G~vri miibadH islerinin tas· 
fiyesin.e aid talimatname 

Gayri miibadil islerinin tasfiyesine 
aid talimatname <;tkml§ ve Maliye Ve
k aleti derhal bir izahname haz1rhya • 
rak Defterdarhga ve komisyona gon -
dermi§tir. 

Gayri miibadi.l bonosunu hamil olan
lar birer b evanname ile defterdarhga 
muracaat ed.ecekler ve mukabilinde bi-
rer vesika alacaklardtr. Bu beyanname
ler bir ay zarfmda v erilmif? olacakhr. 

INHISARLARDA 
------·--------~--·---Eksperler yetittirilecek 

tnhisarlar idar~si, eksper ve harman~ 
c1 yeti§tirmek uzere yeniden on gene 
almaga karar vermi~tir. Bu gencler, 
Ziraat mektebi veya lise mezunlan a • 
rasmdan segilecektir. 

San'at erbabtna aid 
' 

~ehir Meclisi 

kooperatifler Fevkalade toplantt diin 

Sanayi Umum 
genif tetkikat 

M 
.. d.. .. yapdd1, intihab miiddeti-
u uru · d.d. k I t n1n tern 1 l arar af 1 

yap1yor 
Sanayi Umum miidi.irli Re§ad, diin 

kiic;iik san' at cemiyetleri tarafmdan ku " 
rulmakta olan kooperatif i§lerile me§gul 
olmu§tur. 

$ehrimizde kiic,:iik san' atkarlan 1c,:me 
alan esnaf cemiyetleri arasmda ayakka -
bt san' atkarlan, dokumac1, yazmact esna
ft, daha evvel aralannda hirer kooperatif 
kurmu§lardt. $u malarda bir kooperatif 
kurmak karanm vermi~ bulunan agac sa
nayii erbabmdan ba§ka madeni e§Ya san
atkarlan da ayni yolda te§ebbiislere giri§· 
mi§tir. 

Bu kooperatifler kiic;iik san'atlar ka • 
nunu projesinin tatbikatma hamhk te§ • 
kil edecektir. 

(:' orab sanayii kooperatili 
Corab sanayii erbabmm kadm c;orabla

nnm kalite bozuklugundan kurtanlmas1 
ic;in aralannda birle§me yapmaga karar 
vermi§ olduklarmt yazml§hk. Diin bu ka· 
rann fill tezahUrii olan koton ~orab ko -
misyonu milli sanayi birliginde ilk top -
lantlSlm yapmi§hr. Bu toplanhda Sanayi 
umum miidiirli Retadla bir miifetti§ de 
bulunmu§tur. 

Ayni zamanda kurulacak c;orab sana
yii kooperatifinin de esasm1 haztrhyacak 
olan bu komisyon, c;orab fabrikatorlerinin 
Sanayi Birliginde yaptlg1 toplantlda ve • 
rilen karar1an tetkik etmi~ ve bu kararla· 
rm tatbikama aid hamhklara derhal ba§
lanmast takarriir etmittir. 

Diinkii toplanbda c;orablara aid dikit. 
boya, Utii ve ambalaj ve orgU i§lerini 
tanzim ic;in kurulacak mii§terek santral 
ve getirtilecek miitehass1slar iizerinde 
gorii§tilmUstiir. 

Tekamiil kursu 

Diin, 
ilk 

110 doktorumuza 
ders verildi 
~ 

Oniversite Ttb fakUltesinde doktorla -
rm ttbbm en son terakkilerini takib edebil
meleri i~in diinden itibaren bir tekamiil 
kursu ac;1lm1~hr. 

Kurs Oniversite RektorU Cemil Bilsel 
tarafmdan merasimle ac;1lmt§ ve ilk defa 
profesor Netet Clmer tarafmdan dahili 
tababette aktUalite mevzulu bir ders ve
rilmi§tir. 

Ttbbm biitUn §Ubelerinde aktiiel malu
mab, haz1rlanmt§ olan bir mUfredat pro
graml dahilinde doktorlanrn!Za ogretecek 
olan bu kurs, 28 eylule kadar devam ede
cek ve salahiyyettar miitehassiSlanmlZ 
ders vereceklerdir. Kursa timdiki halde 
55 doktor ve 50 kadar da stajyer i§tirak 
etmektedir. 

DENIZ ISLER/ 
j .,. 

Bursa vapurundaki kazan1n 
tahkikatt 

Denizyollart idaresi, Bursa vapurun· 
da vukua gelen facia hakkmda tahki -
kata ba§lamJ§trr. Bu hususta vapur sti· 
varisinin raporuna intizar edilmekte -
dir. 

Kazazede karpuzcu Mehrnedin istif -
rag etmek igin vapurun ktylSlna geldi
~i ve bil' fenahk ge~irdigi, bu esnada 
bir dalgamn kendisini stiri.ikledigi tab
min olunuyor. 

$ehir Meclisi diin birinci reis vekili 
Necib Serdengec;tinin riyasetinde fevka • 
lade olarak topland1. T e§rinievvelin hi • 
rinde yap1lacak alan yeni Belediye inti -
habmm bir gi.inde ikmali laztmsa da ~eh
rin vaziyetine nazaran buna maddi imkan 
olmadJgmdan miiddetin temdidi hakkm
daki makam tezkeresi okundu; muvahk 
goriilerek intihabm bir te§rinievvelde ba§· 
lamas1 ve sekizinci giinii ak§amt bitirilme· 
si kararla§h. 

!mar planmm tatbik1 miinasebetile is .. 
timlak i§leri ehemmiyet kesbeylediginden 
bir istimlak biirosu te~kiline dair olan 
tezkere ile gene imar mUnasebetile istim • 
lak olunan yerlerin sahlarak enkazdan 
almacak paranm imar i§lerine sarfedilmek 
iizere biitc;eye irad kaydolunmasl ve bu
nun ic;in de bir fas1l ac;Jlmast hakkmdaki 
teklif Bi.it<;e enciimenine havale olundu. 

Bu suada celse tatil edilerek bUtc;e 
enciimeni toplandt ve bu tezkerelere aid 
mazbatalan hazulad1. 

ikinci ·celse a~J]dJgl zaman her iki tek
lifin de muvaf1k goriildiigiine dair olan 
enciimen mazbatalan okunarak kabul e
dildi. 

ADLIYEDE . 
lki sab1kahnin duru§mast 

Edirnekap1 surlart civarmda, kur -
duklar1 bir ic;ki sofrasmda kavga ~1-

karak Mukerrem ismindeki arkada§ -
larmt olduren sabtkah Ku~goz Niyazi 
ile <;amur Hasanm muhakernelerine 
dlin agtrceza mahkemesinde devam e
dilmi§tir. 

Diinkli celsede rnlideiumumi iddiana
mesini okumu~ ve su~lularm kabahati 
birbirleri Uzerine atmalarma l'agmen, 
(MiikerTem) in Ku§goz Niyazi tarafm
dan vuruldu~u sabit oldugundan, ken -
disinin ceza kanununun 448 inci mad
desine gore cezaland1rtlmastnt ve ceza 
kesilirken 21 ya§lnt ikmal etmem~ bu -
lundugunu ve sabtkasmm gozonUnde 
tutulmasmi istemi§tir. Miiddeiumumi, 
<;amur Hasanm sadece kavgaya i§tirak 
ettigini, bu noktadan ona da 464 Uncli 
maddeye gore ceza kesil.mesi lhim gel-

digini soylemi~tir. 
Miidafaa yap1lmas1 l~in duru§ma 

baska giine btraktlmt§br. 

Otomobilden ceket ~almit! 
Gazinocu <;aktr Mehmed, hususi oto

mabilinden inip M1s1r ~ar§tsmda bir §e

kerciden §eker ald1~ bir mada, otorno
bilde bulunan ceketinin me~hul bir ~a
hls tarafmdan a§trlldtgtm iddia ederek, 
zabttaya miiracaatte bulunmu~tur. <;a
ktr Mehmed, ceketinin i~inde iki bin li
ra paras1 oldugunu idia etmektedir. 

Yaptlan ara~tmnada ceketi a§trmak -
tan su~lu olarak sab1kahlardan Siiley -

man isminde biri yakalanmt§ ve su~lu 
dun Sulta.nahmed birinci sulli ceza 
mahkemesi huzuruna c;Ikanlmt~tlr. An
cak bu i§i yapttgma dair k~fi delil bu
lunmadgmdan Mtkim Re§id Siileyma -
mn durtt§masma serbest olarak devam 
edilmesine karar vermi~tir. 

Suc;lu ikametgaha baglanarak serbest 
buaktlml~hr. 

T evkif edildi 
Emniyet nezareti altmdan firar eden 

sab1kah Ki:ir Hasan, diin sabah birinci 
ceza mahkemesi huzuruna sevkedilmi§
tir. Kor Hasan, hakim Re§id tarafm • 
dan tavkif edilmi§ ve derhal tevkifha -
neye gonderilmi~tir. 

Dun sabahki feci tramvay kazas1 

Kazadan sonra arabanm etrafmda birikenler ... 
Diin sabah saat 10,15 te 70 ya~md.a bir ihtiyarm, agtr surette yaralan

masile neticelenen feci bir tramvay kazas1 olmu~tur. 
Anadoluhisarmda Yenimahallede oturan llileci !smailin kaympederi 

Mev10.d, ~ehzadeba~mda Turan tiyatrosu onunde kaldmm degi§tirmek is
terken vatman Eyub Turgudun idaresindeki 61 numarah Be§ikta~ - Fatih 
arabasmm sadmesine maruz kalmt§tlr. Kaza neticesinde Mevl\ldun ayag1 
kli'llrnt§, parmaklan ezilmi~tir. Yarall ihtiyar, c;agmlan imdadt sthhi oto
rnobilile Cerrahpa§a hastanesine kaldmlmt§, vatman yakalanrnt§tlr. Adli 
tahkikata Miiddeiumurni muavinlerinden Necati el koymu§tur. Adliye ta-
bibi Enver Karan yarahy1 rnuayene etmi§tir.; · 

Siyasi icmal 
Fransa Ba,vekili 

Londrada 
ekoslovakya meselesinin i1 sila~ 
ha dayanarak Avrupada yeni 
bir harbe sebeb olmamast i~in In 

giliz siyasetinin gostermekte oldugu gay
ret siiratle ilerliyor. lngiliz Ba~vekili 
<;emberlayn ile Hitler'in ii~ saat devam 
eden gorii§melerinde iki tara£ da, Siidet 
Almanlarmm mukadderah ancak reyi • 
amla tayin edilmesi hususunda mutab!k 
kalm!§lard!. 

F akat reyiamm hangi §trait ic;inde ya· 
p1lacagt hakkmda ittifak edememi§lerdi. 
Hitler Si.idet havalisinin evvela <,;ekoslo -
vakya hiikumeti idaresi ve kontrolu altm
dan ~tkartlmasmt ve bu suretle buradaki 
Almanlann serbesc;e rey vermelerni iste • 
mi§tir. Nas1l ki Avusturya da katolik pa· 
paz hUkOmeti olan $u§nig'in idaresinden 
kurtanld1ktan sonra Almanyaya iltihak1 
reyiama konulmu~tu. lngiliz Ba§vekili ise 
reyiamm daha evvel yap1lmasmt ve ser· 
bestisini temin ic;in SUdet havalisinin bita• 
raf devletlerin gonderecekleri beynelmi -
lei bir muhafaza kuvvetinin kontrolu al • 
tma konulmas1m miinasib gormii§ti.ir. 

Esastan ziyade usule aid alan bu fark 
iizerinde lngiliz kabinesi biitiin azalanmn 
i§tirakile yaphgl toplanhda mi.izakereler • 
de bulunduktan sonra (:emberlayn Fran· 
sa Ba§vekili ve Miidafaa Nazm Dalad
ye ile Hariciye Nazm Bone'yi Londraya 
davet etmi§tir. lngiliz ve F rans1z devlet 
adamlart arasmdaki gorii§melerde Slidet 
havalisinin ak1beti reyiamla taayyiin ey -
lemesi esas1 mevzuu bahsolmu§tur. Lakin 
bu defa yeni bir mesele c;tkml§ bulunuyor. 
F ram a Siidet havalisinin aynlarak AI -
manya ile birle§mesine mukabil (:ekoslo -
vakyanm elinde kalacak yerlerin yani et• 
rafmdaki daglardan ve tabii miidafaa 
hututundan mahrum kalan Bohemya o· 
vasile Moravya'mn ve diger yerlerin ile• 
ride mahfuz ve masun kalmaslmn bey • 
nelmilel kefalet ve teminat altma konul • 
masmt istemi§tir. 

Buna esas itibarile lngiltere muhalefet 
gostermemekle beraber, kendisi Britanya 
adalarmdan c;ok uzakta ve Avrupanm 
gobeginde sonu belli olm1yan bir devletin 
i$1iklal ve tamamiyetini tekeffUl gibi ag1r 
bir taahhiid altma girmege kat'iyyen ta -
raftar degildir. ~iinkii !ngiltere ve biittin 
lngiliz lmparatorlugu eflean umnmiyesi 
boyle b]r taahhi1de asia raz1 olmPyacaktJr. 

Diger taraftan ise Fransa lngilterenin 
dahil olmad1g1 herbangi teminata bliyiik 
bir ktymet vermiyecektir. lngilterenin, 
Akdeniz ve lspanya gibi !ngiliz lmpara
torlugunun ktsa muvasala yollarmtn em -
niyetile alakadar olm1yan orta ve §arki 
Avrupa i§lerinden uzak durmast umumi 
politikast icabatmdandtr. 

)aponya Almanya ile ltalyaya her au· 
retle yard1m edecegini ahiren ilan ederek 
biitiin diinyanm vaziyetinde ve bahusus 
Biiyiik Okyanustaki stati.ikoda biiyi.ik bir 
degi§iklik yapmt§tlr. Simdi Amerika bu 
yeni vaziyetle son derecede me§guldtir. 
Hatta lngiltere ile miistakbel mlinaseba • 
t1m bu yeni vaziyete uyduracakhr. 

lngiltere; Avrupanm gobeginde sev -
kulcey~. milli tecaniis ve siyasi istikrar gi
bi saglam bir devlette bulunmas1 icab e
den §eraitten mahrum bir varhgm miida -
faas1 gibi bir taahhiide ba~lanarak AI -
many a ve ltalyanm miittefiki J aponya ile 
Asyada ve Bliytik Okyanusta liizumsuz 
yere ihtilaf haline dii~megi ve bu suretle 

lngiliz lmparatorlugunun en nazik nokta• 

Iardan tehdid ve tehlikeye maruz kalma· 

s1r : a~~ 1 istemez. 

fngi]iz ve F rans1z Ba§vekilleri <;e -

koslovakya meselesinin muslihane bir 

tarzda halli hususunda mutab1k kaldtk • 

Ian gorii§melerinin sonunda ne§redilen 

resmi tebligde bildirildigine gore Mister 

Cemberlayn'm noktai nazarm1 Daladye• 

ye kabul ettirmi~ oldugu sabit oluyor. 

Paris-ten bildirildigine gore lngiliz ve 

Franstz devlet adamlan SUdet havalisinin 

yaln1z kahir ekseriyeti Alman olan mm -

takalarmm Almanyaya ilhakmda muta • 

btk kalmt§lardir. <;ekoslovakyaya bey -

nelmilel teminat gosterilmiyecektir. Buna 

mukabil <;ekoslovakya Fransa ile ittifakt· 

m muhafaza edecek ve lakin Sovyetlerle 

olan ittifakmt feshedecektir. Lakin <;e -

koslovakya kendisine sorulmaksiZln veri· 

len bu gibi kararlara razt olmtyacagmi 

nota ile lngiltere ve Fransaya bildirmi§ -

tir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur, 

Abone~eraiti : } 
Senelik 
Alb ayhk 
'0~ ayhk 
Bir aybk 

Tiirkiye Harle 
icin u;m 

1400 Kr. 2700 Kr, 
750 • 1450 • 
400 • 800 ,. 
150 ,. Y oktut · " 



SON HA.BER LEJ;l 

Miihirn bir kanun Mussolini bugiin de 

layihctsl hazJrlandi nutuk soyliyecek 

On sene i~inde sahibi Du~e, diin Yugoslav hu
~Ikmiyan depozito ak~e- dudundan girerek dost~a 
Jeri Beledi;veve verilecek bir gezinti yapb 

Ankara 19 (T elefonla) - Sahibleri
nin muracaat etmemesi yuzunden muru • 
ru zamana ugnyan hisse senedi, tahvil ve 
faizlerile amortismanlanmn §irketlere b1· 
raktlmtyarak hazineye intikal ettirilmesi 
hir kanunla kabul edilmi§ti. Bankalar ka
nunile de, bankalar ve diger mliesseseler· 
de ashab1 namma mevcud nakdi ve ayni 
mevduatla, diger matlubatm sailibleri ta
rafmdan on sene aramlmadtgl takdirde, 
kanuni muhafaza muddetlerinin hita • 
mm1 mliteaktb keza hazineye intikali tes· 
bit edilmi§ti. 

Hukumetc;e son yaptlan tetkikler, elek~ 
trik, havagazi tevzii, su isale&i gibi amme 
hizmetlerini yapmak uzere te§ekkiil e· 
den veya bu hizmetleri dogrudan dogru· 
ya ifa eyliyen §irket, idare ve muhtelif 
rnuesseselerde depozito akc;eleri ve diger 
matlubat mevcud bulundugunu ve sahib~ 
lerinin ademi rnuracaati neticesinde bun • 
larm §irket veya rnuesseselere kald1klanm 
gostermi§tir. Hic;bir hizmet ve klilfet mu· 
kabili olmadan elde edilen bu paralann 
muhim bir yekuna balig oldugu da anla
§Ilmi§hr. Bu sebeble hiikumet yeniden bir 
kanun layihas1 hamlami§tlr. Bu layiha 
ile, on sene ic;inde sahibi «;Ikm1yan depo • 
zito akc;eleri rnahalli belediyelere tevdi 
edilecektir. 

Layihaya gore, rnahalli belediyeler 
cetvelile birlikte tevdi olunacak bu kabil 
haklar, tevdi tarihinden itibaren iki sene 
rnuhafaza edilecek, bu rnuddet zarfmda 
sahibleri veya varisleri bulunmaya <;ah • 
§Ilacak, gazetelere de bu yolda ilanlar 
konacaktir. lki sene hitammda sahibi ve
ya varisi «;Ikmiyan haklar belediyeye inti
kal edecektir. Bu hukumlere riayet etmi· 
yen §irket, idare, miiessese ve daireler 
ve:mege mecbur olduklan paray1 ur; misli 
tazminatla birlikte odemege rnahkum e
dileceklerdir. 

((Zecri tedbirler 

lcetlcltriiiilctlllctli!» 

Barselon Hariciye Naziri 
Cenevrede bu fikri 

mUdafaa etti 
Cenevre 19 (a.a.) - Barselon huku

metinin Hariciye N azm Delvayo beya
natta bulunarak demi§tir ki: 

«- Sulh ve kanunu istihkar ederek, 
bevnelmilel havata sokulan ve realist ol
du~u iddia edilen siyasetin <;ekoslovak
yaya kar§I yeni taarruz te§ebbusleri §ek
linde tezahur edecegi zaten belli idi.» 

Delvayo bundan sonra Milletler Ce • 
mivetinin zafm1 §iddetle tenkid etmi§, 
P~ktm 16 nc1 maddesinin ipkas1 ve zecri 
tedbirleri uzakla~hracak her turlii 1slaha· 
ta mani olunmas; lazirn geldigini kayde • 
derek §U sozleri soyJemi§tir: 

«- Daha buyuk bir sebat ve enerji 
ile kullandigi takdirde, Avrupanm ve 
diinyanm beynelmilel bir herciimerc ic;in
de batrnasma rnani olmak istiyenleri sui-
hun miidafaas1 etrafmda tophyabilecek o· 
Ian bir aleti tahrib etmek dogru degildir.>> 

Cenubi Amerikada 

Nazi dii~mctnligi 

~iii' de hiikumet, bir isyan 
'h!!~J~J~~tna karfi ted· 

birle~ ahyor 

Santiago «Sili» 19 (a.a.) - Polis, 
5 eylul isyanmdanberi ortadan savu~an 
nazi te~ekkiillerine mensuh bin;ok kim -
sevi ara~hrmaktadir. Reisicumhur Ales
~,ndri, Dahiliye Nazmna bir mektub 
n'.:ndererek nazilerin yeni ve evvelkin<len 
.-laha geni~ mikyasta bir isyan hazuladik
lonna dair haber aldtibm bildirmi~ ve 
siiratle cidcli tedbirler almmasim emret
mi~tir. 

Arjantin'd~ antinazi Alman 
komitesinir• beyannamesi 

Buenos-Aires 19 (a.a.) - Avrupa 
hadiselerinin vehameti Arjantin efkan 
umumiyesini heyecana du~urmege ba~la
rni~hr. Parlarnento ve universitelilerle 
hemfikir olarak gazeteler teca\ i.izkar re· 
iimlerin takib ettikleri usulleri takbih et
ll'l ektedir. 

Roma 19 (a.a.) - Mussolini'nin ya
no ogleden sonra Udine §ehrini ziyareti 
esnasmda yeniden bir nutuk soyliyecegi 
bildirilmektedir. Nutuk butun ltalyan 
radyolan taraf:ndan ne§redilecektir. 

Du~e Yugoslavyada ... 
Belgrad 19 (a.a.) - Mussolini, Tri

yeste civarmda yaphg1 seyahat esnasmda 
bu gun saat 11 de ilk defa olarak Yugos
lavya topraklarma girmi§ ve bir ~eyrek 
saat kadar Postumia civannda Planina
da kalmi§br. 

Bir askeri mufreze selam resmini yap· 
mi§hr. Mussolini kendisini kar§Ilamaga 
gelen Laibah valisi ve General Lukovi~ 
ile gori.i~mi.i§t;ir. 

Salahiyettar mehafilde bu hususta §U 
nokta kaydediliyor ki, Mussolini'nin bu 
hareketi siyasi ehemmiyeti olm1yan ve bu
giinkli enternasyonal hadiselerle hic;bir a
lakasl bulunmtyan s:rf dostc;a bir hareket
ten ba~ka bir ~ey degildir. 

Oil bctyrami 

26 eylulde biitiin memle
kette dil bayram1 

yapdacak 
Istanbul 19 ( a.a.) - Turk Dil Ku -

rumu genel sekreterliginden: 
1 - 1932 yilmda ilk Turk Dil Ku -

rultaymm toplandigi 26 eylul giinii, Dil 
bayraml olarak, bundan onc~~i yillarda 
oldugu gibi, bu y1l da Turk Dil Kuru -
mu uyeleri, Halkevleri, gazeteler ve yur
dun dilseverleri arasmda kutlanacaktu. 

2 - 26 eylul 1938 pazartesi giinii 
sa at l 8 de Ankara ve Istanbul radyolan 
Istanbul radyo rnerkezinde birle§tirilecek 
ve Tiirk Dil Kurumu adma radyo ile bir 
soylev verilecektir. 

3 - Halkevleri, kendi bolgelerinin 
durumuna gore. soylev saatinden once 
veya sonra toplanhlar yaparak Oil bay -
ramm1 kuthyacaklar, dil iizerine konfe -
ranslar, soylevler vermek, §iirler okutmak 
yollu tezahiirlerde bulunacaklardu. Saat 
18 de radyosu olan Halkevleri radyo ile 
verilecek soylevi de toplu olarak dinliye
ceklerdir. 

Halkevlerinde bu hayram giinlinde ve
rilen konferans ve soylevlerin birer kop -
yas1 Turk Dil Kurumu genel sekreterli -
gine gonderilecektir. 
4- Tiirkiye gazeteleri 26 ve 27 ey

lui say1larmda, gundelik olm1yan mec • 
mualar da bu tarihlerden sonraki ilk nus· 
halarmda Dil bayramm1 kuthyacaklar, 
Turkiyede dil ~ah§malan uzerine yaz1lar 
yazacaklard1r. 

Gazete ve mecmualarm Dil bayrami 
yazilan bulunan say1larmdan hirer tanesi 
de aynca Turk Dil Kurumu genel sekre
terligine gonderilecektir. 

5 - Butiin kutlama ve tezahiirlerde 
ba§hca §U noktalann tebariiz ettirilrnesine 
r;ah§Ilacakhr: 

A - Ulu Onder Atatiirklin kendi kut
sal elile kurdugu ve korudugu Turk Oil 
Kurumunun alb y1h dolduran c;ah§mala
n, hergiin biraz daha geni§liyerek ilerle • 
mekte oldugu: 

B - Dilimizin geni§ varhklanm bul • 
mak iizere yap1lan ve yap1lmakta o· 
Ian ara§hrmalann verimi, yalmz Turk 
dili lehc;elerini aydmlatmakla kalm1yarak, 
bi.iti.in kiiltiir dillerini ve gene! dil bilgisini 
ilgilendirecek yliksek bir bulu§a, yani bii
tun yeryiizu dillerinin kultlirel varhklan· 
nm ana kaynag1 ilkel Turk dili oldugunu 
ortaya ~1karan «Gune§ - Dil» teorisine 
vard1g1; 

C - Ti.irk tarih tezinin oz karde§i 
«Giine§ • Oil» teorisinin 1936 da uc;uncii 
Turk Dil Kurultaymca kabul edildigi 
gibi, 193 7 de Bukre§te toplanan arsmlu· 
sal preistorik arkeoloji ve antropoloji kon· 
gresile lstanbulda to~}anan ikinci Tu.rk 
tarih kongresine tebhg ~~~namak surehle 
bir kat daha kuvvetlendigi: 

D - y az1 ve konu§ma dillerinin elden 
geldigi kadar birbirine yakla§hnlrnasr ve 
yazilanmizm halkc;a kolayhkla anla§Il -
mas! yolundaki r;ah§malar . da ileri ~o • 
turiilerek, ilk ve orta ogrehm ders ki a 
larmdaki terimlerin kar§Ihklan da ortay a 
konmaga ba§laml§, gec;en ders y1hnda 
bunlardan matematik, fizik, mekanik, 
kirnya, biyoloji, zooloji, botanik, jeoloji, 
derslerine aid dort binden fazla te-
nm kar§Ihklan butun ogretmen • 
1erle ders kitab1 yazanlara bro • 
~ur halinde dag1hlarak du§iince -
leri soruldugu ve oniimiizdeki ders y1h 
k.itablarma bu terimler ge~irilcli&i gibi, 

tUidiseser aras1nda 

Yeni plan 
~ tatiirkiin direktifinden aldigi 
~ ilhamla, Ba§vekil CelBl Ba-

yar, son beyanatmda yeni 
bir dort senelik plamn ~mlekete 
bir~ok umran ve endiistri nimetleri 
kazanduacagm1 miijdeledi. Bu pro
gram, gozlerimizin oniine, ii~iincii bir 
silkini§le harabelerinden, mahrumi -
yetlerinden, yoksulluklarmdan bir 
del'ece daha kurtulacak ve teknigin, 
imann sevinclerine bir kat daha ka
VU§acak yepyeni bir memleket man
zarast getirdi: Karadenizde modern 
bir komiir ve demir limam. istanbul
da «Sirkeci - Haydarpa§a» arasmda 
bir feribot servisi. Ankarada s1hhi, 
biitiin konfor §artlarim haiz, ucuz 
m~mur evleri. Analtayada bir iplik 
fabrikast. Ankarada ziraat aletleri 
fabrikasi. Trabzonda et sanayii fabri~ 
kalart. Kiitahya ve Zonguldakta bii
yiik mmtaka elektrik santralleri. Kii
tahyada sentetik benzin istihsal tesi
sab. Erzurumda iplik fabrikas1. Bir 
motor fabrikas1. Bir hafif maden 
fabrikasi. Biri Bahkesirle Band~rma 
arasmda olmak iizere ii~ yeni §eker 
fabrikast. Ticaret filomuza ilave ola
rak yeniden 28 vapur. 

Direktif Atatiirkten geldigine ve 
plamn tatbikmt Celal Bayar iisti.ine 
ald1gma gore neticesiz bir riiya i~inde 
degiliz. Biitiin bu zengin plamn bir 
~ivisi eksik olmadan ve dort sene 
i~inde ger~ekle§eceginden §i.iphemiz 
yoktur. Bugiine kadar memleketin 
biitiin ekonomik davalar1m iistiine a
lan ve buhramn biitiin di.inyay1 ka
vurdugu devirlerde, en ki.i~iik bir 
irade siir~mesine ugramadan her pro
jesini tam bir kudret ve muvaffaki
yetle ba§aran Celal Bayar, bu ii~iincii 
ve geni§ plam da evvelkiler gibi nok
tasi noktasma tatbik edecektir. Buna 
emin olu§umuz, dort sene gibi lasa 
bir zaman i~inde elde edecegimiz kiy
metlerin sevincini §imdiden bize hak
kettiriyor. Avrupa tezgahlan harb ve 
oli.im imal ederken, yurdun i~ dogru
lu,unu kolayla§brmaktan ve refaht
m arbrmaktan ba§ka hedefi olmtyan 
Tiirk endi.istrisinin bu yeni hamlesi, 
i~imizi milli oldugu kadar da be§eri 
biiyiik bir sevinc ve gururla doldu
ruyor. 

i§ ha§ina geldigi dakikadanberi 
Tiirk milletine verdigi miijdelerin ar
di aras1 kesilmiyen Ba§vekile ve her 
biri ayn ayrt bir k1ymet ciham olan 
V .J.<il arkada§larma muvaffakiyet 
dilerken, biitiin memleketin bitmez 
tiikenmez §iikranlartm bu hayuh ve
sile ile. Atati.irke bir kere daha yi.ik
seltmek istiyoruz. 

PEYAMI SAFA 

«Bel~ikadan serbest 

hakkt .. . . 
murur 

istene111ez!)) 

Miinakalat Naz1r1 biitiin 
tedbirlerin ahndtgtni 

soyliiyor 
Bri.iksel 19 (a.a.) - Munakalat Na

zm Marek, Brliksel huistiyan maden a
melesi i~<;ilerinin kongresinde soyledigi 
bir nutukta, istinas1z her Bekika hiiku • 
metinin Kral tarafmdan <;izilmi~ olan is
tiklal politikasm1 tatbika karar vermi~ ol
dugunu kaydederek demi~tir ki: 
«- Bel<;ika, herkesle dost, fakat hiir 

olmak istiyor. Bekika, ban~m lehine bii
ti.in kuvvetini kullanacakhr. F akat ken • 
disinden serbest miirur hakh istenemez. 
Butlin ihtiyat tedbirleri almmi~hr.» 

Bruksel 19 (a.a.) - Ba~vekil ve 
Hariciye N azm Spaak, Cenevreye se • 
yahatten vazgec;mil?tir. 

lngilterede, harb bali 
haz1rhg1 

Londra 19 (a.a.) - Londrada bu • 
gun verilen bir ogle yemeginde beyanatta 
bulunan Sir Henry French demi§tir ki.: 

«Memleket dahilinde 1500 memura 
harb esnasmda g1da rnaddelerini 24 saat 
zarfmda tevzi etmeleri ic;in talimat ver • 
mi§tir. ia§e i§leri sulh zamanmda oldugu 
gibi her zamanki vas1talarla temin edile
cektir. Bu te§ekkiil hini hacette ~abuk 
bozulan e§yanm tevziine yard1m etmek u· 
zere viicude getirilmi&tir.» 

ye : ders Ylh i~in de co~rafya, kozmog~ 
ra fya, tarih, etnografya, filozofi ve psi • 
koloji, edebiyat, hukuk terimleri kar§l -
hklannm da hazulanmakta bulunmu$ ol~ 
dugu. 

6 - Halka hitab eden soylev, kon -
ferans, ~iir ve yazllarda elden geldigi 
kadar herkesin anhyabilecegi a<;Ik, sa • 
de, di.izgiin, piiruzsuz ve guzel bir tlirk
~e kullamlmasma ~ah§Ilacakhr. 

c;INAR 
Yazan: RU$EN E$REF VNAYDIN 

Giizide edib Rufen E,ref 
tlnaydm'r•• (Boga:zi~i- Yaktn
dan) isimli ~ok gii:zel bir ese
ri ~tktr. Bogazi~i i~in ya:ztlan 
ilk eser olmak itibarile de hu
susi bir ktymet ar:zeden bu ki
tabdan asajjtdaki par~ayt alt
yoru:z. Miiellilin, Boga:zi~ini 
u:zaktan ia.svir eden ikinci ese
ri de yaktnd a ~tkacakttr. 

« ... Y abanc1 illerde iken bir c;mar ll,O
recek olsam, yurddan bir tamd1kla kar
~Ilami~ gibi olurum. Cmar pek Turk a
gacidu. Ne giizeldir, topraga ondaki o 
saglam yerle~mi~lik ... Goklere s1gm1ya • 
cak gibi nedir ondaki o enine boyuna 
serpili~ ... Goze emniyet, gonule ferah 
veren oyle tok, oyle saga sola kanad ger
mi~ bir levendlik ... En saldmc1 bir gii
ne~i bile yapraklarmm arasmda egler, 
eler; yere ancak onun 1~1klarmm SIZinl • 
m1~ damlalanm goz ok~ayiCI pullar ha
linde serper. Bir pmar ba~ma bir <;mar, 
bir koru tad1 baglahr ... Bir teki bir mey
dam tuttu mu, ona kubbe alt1 serinligi ve 
lo~lugu verir. Mimarimizde yeri vard1r: 
Buyiik camilerin bir yanmda servi, olii
mun agac1 ise bir yamnda da <;mar, ha~ 
yatm agac1d1r. Zaten, denize yakm A
nadolu ve Rumeli ic;lerinin hangi Tiirk 
peyizajmda yeri yok ki .... 

Biitiin Bogazi<;i kiyilannda, koyle -
rinde, <;ayalarmda ve hazl kirlannda oy
le c;marlar gorlilur ki herbiri, ayn bir ~ah
siyet gibi akilda kahr: Cengelkoyiinde bir 
tanesini tamnm, her dah bir ba~ka agac 
golgesi kalmhgmda; onlardan birini koca 
bir kalasla desteklemi~ler. Bir giin eski 
F eyzabad' da Halil Ertem ban a bir c;I
nar gosterdi idi: futma yere y1kmi~. Koy
lii!er onu kuruy:acak sanmi§lar. Baltalar
la yan dallanm kesip goturmii~ler; gog de 
bu aihrhktan kurtulunca tekrar ayaga 
kalkm1~; gordiim; ye§ermi§ti, ya~ryor -
du ... 

Y a Hac10sman baymndakiler !. . . Bo~ 
gazda, key ortalarmda degil kahveleri, 
<;ar~Ilan bile golgelerinde barmdmr yigit 
<;marlar vardu ki bakmaga doyulmaz ! .. . 
Gogdelerine, gelen giden adm1 kazu .. . 
Dallanndan kiminde marhlar oturur ... 
Kiminin aralanna k1rlangrclar ok gibi 
dalar c;rkar ... Kiminde tak1h kafeslerde 
kanaryalar otii~iir ... ic;Ierinde oyle ko • 
camJ$lanm da tanmm ki kokleri, ihtiyar 
e!Ierdeki darnarlar gibi artik toprak yii
ziine iri iri ve i~ribugrii vurmu~tur. Gog~ 
deleri kovukla~ml~ degil, odala~mi~hr. 
Onlara k1r kahveligi ettirilir. 0 halie -
rinde bile, tepelerinde yeni yeni daliar 
urer. Oyle yenilmez bir ya~arhklan var· 
du. Halkla ha~1rne$ir olmu~ oyle baba
can bir ehlilikleri, bir ic;timailikleri var -
drr ... 

Anadolukavagmda, denizin k1y1sm -
dakiler de bahk<;Ilara mekanhk ediyor
lard!. Mercan renginde, kehriiba rengin· 
de, ziimriid renginde - hep iki ba~ kenar
lan yald1z <;ic;ek i ~lenmi~ - alamanalar, 
yanyana onlann altlanna ~ekili duruyor
du. Uzun uzun ve renk renk aglar, on
larm dallanna asihydi, ve kay1klara ka
dar iniyordu. Kancalar. kurekler onlann 
gogdelerine yashyd1. Bu teknelerle bu 
aglar arasmda, geceye hazubk goren ba
liknlardan kimi mhm denize vermi~. ya
lm ayaklanm c::mara yaslami~, aglan me
remet ediyor, kimi omzunu c.:mara daya • 
m1~. denizi seyrediyordu. Bir k1sm1 o 
dallardan makaralarla a~lan indiriyor • 
Jar; bir k1sm1 o aglan kay1klara istif 
ediyorlard1. Boylece, bir deniz' kiyisi 
manzaras1m siislemi& o <;marlar altlann
da, biitiin bir ayn alem banndmyordu. 
Suyun ta kenannda onlann o agnba~h. 
0 mohkem duru~lan, hele 0 saatte, ne
kadar ho~uma gidiyordu ... Kar~I tepele· 
re yakla~ml$ gline&in I&Iklan, onlann yap
raklarmdan ic.:eri i~liyemiyor, yagan bir
~ey gibi iistlerinden ak1p sulara dokiilii
yordu. Batmak uzere alan o gune~ ki 
denize de, - ufuktan dogmasmm ba~lan
glcmdaki bir aym, sulara c.:izdigi 1~1k yo
luna benzer - parlak bir iz c.:ekiyordu. 

y a kendi i&lerinin. alemi; onu du~iin
dlikc.:e herbirinin gogdesini tiikenmez de
fineler gibi seyrediyorum. Cana yakm ve 
ebedilik sezdirir bir serin ~irinlik verici 
defineler!... Bagulanna ka~ yiiz bin 
yapragm gur kafileleri s1gabiliyordu: Bir 
engin golgenin yiizbinlerce ye$il zerrele
ri! ... Bu gogdeler, her bahar bu man • 
zaray1 onlarm $enlikleriyle donahyorlar-
d!; o binlerce, binlerce varhklar ki biitiin 
yaz herbiri, tuzlu meltemlerle oyna~mak
tan, uzeni~le <;Irpmmaktan, tiirlu ahenkle 
soyle$mekten yorgun di.i~mii~ gibi her giiz 
saranyorlar; yarah ku~lar gibi, sulara 
dokiil liyorlar; kur~uni sularda hicranh 
naa~lar gibi ak1p gidiyorlar ... F akat ertesi 
bahar, yeni bir kafile daha eri~iyor, gene 
ayni ~enligi canlandmyor. Boyle du~une 
di.i~une o c;marlar bana o ak~am ci.imerd 
hirer yurd, yapraklan da onlann yeti~ -
tirdikleri gur nesiller gihi goriinmi.i~tii. 

Y a topragm derinliklerine dalm1~ ve 
on a simstki sanlmi$ kokleri 1.. Kendileri
nin hi<; gormiyecekleri yeryiiziine boyu
na yeni ~enlikler yeti$tirmek kin gomiilii 
durduklan o esrarlt karanl1kta YI11arca, 
aSIT!arca tukenmiyecek bir uzun sab1r 
i<;inde kah~lan !. .. Y a$amak ve ya~atmak 
ugrunda katlamlml§ feragatin en doku -
nakh ornegiydi! ..• 

Cmarlar, gittikc.:e artan ak~amm ka -
rarhsma kan$Iyor, yava~ yav~§ gecey]e 
gecehivordu .... » 

RU$EN E$REF VNAYDIN 
- '~-- --

Ba,vekilimizle Dahiliye Tiirk ruhunun yapiCI 
V ekili Y alovaya gittiler kudretine canb bir misal 

Ba§vekil Celai Bayarla Dahiliye Ve -
kili ve Parti Genel Sekreteri ,Siikrii Ka· 
ya, dun ogleden sonra y alovaya gitmi§ -
lerdir. Ba§vekil ve Dahiliye Vekili, ora -
da birkac; giin kalacaklardu. 
N alta V ekilimi:z seyahate ~tktyor 

N af1a Vekili Ali <;etinkaya, diin og
led en evvel elektrik idaresine giderek 
tramvay ~irketir:.in vaziyeti hakkmda tet
kikler yapmakta olan komisyonun hazu· 
lad1g1 raporu gozden gec;irmi§tir. Bu ko
misyon, bu gun vekilin riyasetinde bir de
fa daha toplanarak hazuhklann ikmaline 
c;:ah~acakllr. Tramvay §irketi murahhas
larile sahnalma i§i iizerinde te§rin aylan 
i<;.inde temasa gelinmesi temin olunacak
hr. 

Ali <;etinkaya, bu giin §ehirdeki tet -
kiklerini bitirdikten sonra Eski§ehire mu
teveccihen hareket edecek, orada kendisi
ne vekalet §Oseler reisi, sular umum mii
durii, devlet demiryollan hareket ve yol 
reisleri mulaki olacaklardu. Ali <;etinka
ya, Eski§ehirden Kutahya yolile Bahke
sir ve Bandumaya hareket edecek, ora
dan izmire gidecektir. Buralarda demir
yollari iizerinde tetkikat yapacak olan ve
kil, Menemen, Ala§ehir, Bakuc;ay, Ku
c;iikmenderes ve Biiyukmenderes mmta -
kalarmdaki su i§lerini mahallinde tefti§ 
edecektir. Ali <;etinkaya, lzmir mmtaka
~nda turistik yollarla §Oseleri gordiikten 
sonra Aydma gidecek ve Aydm yolu ii

(Basmakaleden devaml 
kmma plam hir rniijdedir. Onun muvaf
fakiyetle sona erdirilecegine inanmakta 
haks1z degiliz: 

J) Bundan evvelki planlar tam bir mu
vaffakiyetle ha§anlmi§tlr. 

2) Ceial Bayar Tiirk ekonomisinin te· 
melleri iizerinde daima giizel eser verrni§ 
bir ustad1r. 

3 - Plan, baz1 devletlerin yaphklan 
gibi «i§ olsun», yahud «dostlar ah§veri§te 
gorsi.in>> dii§iincelerinin tesirile kurulma
mi§hr; dogrudan dogruya Turk milletinin 
hayati ihtiyaclanm kar§Ilamaktadir. 

Seksen milyon lira sarfile viicude geti
rilecek tesisatl gosteren yeni kalkmma 
plam, gerek ha§ladigimlz rnlihim i§lerin 
devam1 olmak, gerek ilerideki planlanm1· 
zm ba§langiC.mi te§kil etmek itibarile canh 
bir eserdir. V e bu eser k1sa bir zamanda 
ba§anlacaktu. 

Turk ink1labl, Turk cemiyetini <<daimi 
bir olu§» yoluna sokmad1 m1? 1923 ten 
sonra yaz1lmaga ba§lanan tarihimizin hie; 
bir sahifesinde statik bir devreye rastlan
mwacakhr arhk. 

T atbik sahasma konulan her plam bu 
g')zle goriiyoruz. V!: onun ic;:in neticeden 
emin bulunuyoruz. Onumuzde birr;ok ye· 
ni planlar ve yeni giinler var. 

NADIR NADI 

zerinde in~a edilil"ekte bulunan yeni Azi- -~ 
ziye tiinelini gezecektir. Ali <;etinkayanm T arhan diin sa bah Ankaradan §ehrimize 
Aydmdan sonra Afyona ve oradan da gelmi§tir. Ali Rana Tarhan, diin !nhisar
Adana, Silifke ve Mersine giderek su i§- lar idaresine gelerek bir muddet me§gul 
lerini tetkik etmesi kuvvetle rnuhtemeldir. olmu§tur. 
Bu seyahat on giin kadar siirecektir. Ziraat Vekili ve kongre ha:zrrlrklart 
I kttsad V eklltnin Dogu seyahati ,Sehrimize gel en Ziraat Vekili F aik 
Ikt1sad Vekili ,Sakir Kesebir birincite§· Kurdoglu burada Vekalete aid bir ~ok 

rinin onunda dogu seyahatine c;Ikacakt!r. meseleler uzerinde tetkikler yapmaktadu. 
Bu seyahatte Ikttsad Vekiline umum rnu· Vekil birka~ gun daha §ehrimizde kala • 
diirlerle banka umum mudur ve vekalet cakt!r. 
miitehasSlSlanndan baz1lan refakat ede- Uzun miiddettenberi hamhklan de • 
cektir. Seyahat, 20 gun kadar siirecektir. vam eden buyiik ziraat kongresinin ikinci 
Giimriik ve lnhisarlar Vekili geldi te§rinin ikisinde Ankarada toplanmas1 ta-

Gumruk ve lnhisarlar V elcili Ali Rana karriir etmi§tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Mudanya iskelesi 
-Bursa

~ umartesi gi.inu ak§am1, istan 
~ buldan Mudanyaya gele 

T rak vapuru iskeleye yana§a 
mad!, Gemlige giderek Bursa ve Mu 
danya yolculanm oraya <;Ikardr. Burs 
Valisi $efik Soyerle Belediye reisi N 
Kiper <;elik Palasta, yeni Kolordu ko 
mutam Korgeneral Kemal Dogamn §e 
refine Bursa Halk Partisi tarafmda 
verilen ziyafette bu haberi almca, he 
men Gemlige otomobiller, otobiisler 
kaphka<;hlar ve mernurlar gonderdiler 
Memurlann vazifesi, halkm ihtikarc 
maruz kalmasm1 menetmekti. V apurur 
yolculan Valinin ve Belediye reisinir 
himmetile fahi$ nakliye licretleri verme 
den yerlerine geldiler, geldiler amma 
saatlerce teahhurla. 

Y olculann ifadesine gore, o gun de 
nizde oyle miithi§ bir futma yokmu§; fa 
kat riizgar, vapurun iskeleye yana~mas1 
na mani olacak bir istikametten esiyor 
mu$. Benim Mudanyaya geldigim gun 
T rakm k1yrnetli suvarisi Kenan kaptan 
gemisini, Mudanya iskelesine Kadrk03 
vapurlarmm Kopri.iye yana~masmdar 
daha kolay yana$hrml~h. 0 kadar k 
Trak gibi, tarbinli vapurlarm muhtelil 
ruzgarlara a<;Ik Ve kiili.ist\ir iskelelere ya 
na~malarmdaki gu<;liigu bildigim iciz 
kendisini tebrik etmi~tim. Fakat, Mudan· 
ya iskelesi gibi iskelelere, baz1 aksi ha 
valarda, Kenan kaptan de!W ya denizler 
ilahr Neptiin veya gemicilerimizin pn 
Kara Miirsel Bey bile gemi yana$hra 
mazlar. 

Diyeceksiniz ki c.:ifte uskurlu bir gem 
nas1l olur da iskeleye yana~maz. Y ana 
maz i~te I Ciinkii, rnesele yalmz <;ifte us 
kurda degildir. Trak gibi tarbin makine 
li vapurlarda tornistan meselesi c;ok mii 
himdir. Mesela Trakm rnakineleri, iler 
i~lerken geri kumandast verildikten 1 da 
kika 50 saniye sonra geri donmege ba~ 
lamaktadrrlar ve bundan sonra da ge 
minin geri gitmesi i<;in, bir miiddet daha 
gec;mesi laz1mdlr. Binaenaleyh T rak 
Mudanya iskelesine yakla~1rken uzaktan 
makinesini durdurmakta ve ag1r agiT is 
keleye yana~maktad1r. Muhalif kuvvetli 
bir riizgar estigi takdirde, vapur iskele
den uzaga si.iriiklenir. Bu gemi, makine
Jeri ii(: inbisath o1an vapurlar gibi c.:abuk 
tornistan yapamad1g1 i~in, uzaktan yol 
kesrnezse, iskelenin karaya bagland1~1 
yerdeki ta$larm iistiine bindirip oturma.s1 
tehlikesi mevcuddur. Su halde, Mudan
yada, adamakrlh bir iskele yapilmad1k
c.:a, fena havalarda, yeni vapurlanmlZ!n 
Mudanyaya yana§amadiklanna s1k 51k 
§ahid olacagrz. 

Esasen, Trak ve e~leri Ismarland1k • 
tan sonra, ge~en bir buc;uk sene icinde. 
Mudanya iskelesinin neden hu vapurlara 
gore tadil ve 1slah edilmedigini anlamak 
kabil degildir. Mudanyaya vardrg1m1z 
zaman, geminin bordasmdaki kaP!larla 
iskelenin yiiksekligi birbirine uymad1g1 
i~in, halk cidden azabh bir ~ekilde ge • 
miden <;Ikh. Sefer, Armudluya da ugra
mak ~artile, ii~ saat siirmu~tii. Y olcula -
nn c;Ikmast, 45 dakika devam etti, halk 
birer hirer, bavullan ellerinde, geminin 
cankurtaran filikalarmm bulundugu gii
verteye c,:Ikiyor, sonra kumanda kopriisu
nun iskele tarafmdaki rnerdivenden ba§ 
guverteye iniyor, ambar kapaklannm, 
vincin ve oraya bindirilmi$ otobiislerin a
rasmdan k1vnla k1vnla ge<;erek dimdik 
tahta iskeleden, Mudanya iskelesine a -
yak basryordu. 

Ben, bu tstlrabh manzaray1 seyreder
ken, tamyanlarm hep~ «~u hali yaz al
lah a§kma I» diye ~agn§Iyorlardi. Bu 
giizel ve seri vapurlann giivertesiz yap -
l!nlm1~ olmasmm mutea<ldid kusurlarm
dan biri de. Mudanyanmki gibi, soziim 
ona iskelelere yolcu indirip bindirirken 
meydana ~Iktyor. 

Fa kat en anhyamadig;m ~ey, Mudan
ya iskelesinin hal a T rak tarzmdaki ge -
milere uygun hir ~ekle sokulmam1~ olma· 
s1d1r. Kr~m. fena havalarda, iskele ya • 
pilamiyaca~ma gore. bu hal. demek ki 
gelecek yaza kadar devam edecek. Hay
di, gemileri rsmarlarken vapurlann is 
keleye uymwacagml ve iskeleyi tadil ve 
1slah etmek laz1m geldigini du~uneme -
dik diyelim. T rak geleli aylar oldu. 
Halkm <;ektigi zahmeti de mi gormiiyo
ruz? Yeni vapurlarm k1~m fena havalar· 
da buraya hie; yana~am1yacaklanm Trak 
cumartesi glinkii seferinde haber verdi. 
Bakahm, iskele maddesile me~gul ve a· 
lakadar olanlar, bu ihbar ve ihtara da 
kulak asmiyacaklar m1? 

__ , .. ~· 

Fransada grev te§ebbiisleri 
Paris 19 a.a.) - Paris mmtakasmm 

in~aat i~c;ileri bugiin umumi grev ilan et • 
rni§lerdir. Rhone vilayetinde de bir gre 
hareketi ha§gostermi§tir. 



KU~Uk 

hi kAye Mars ] 
--

- Haytr, kat'iyyen I 
c;lan kumraldtr. 

Anais teyzenin / davetkar bir tebesslimle, yiizline baka
rak: 

- Degildir i~te I Sandtr. 
- Ben budala degilim ayol. Renkten 
lanm ... Kumraldtr. 
- Bana budala demek istiyorsun de-

l mi? 
Anais teyzenin sac;lanna dair ba§hyan 
tinaka~a. Ltiset'le Pol arasmda, on 
jikikadanberi, boylece devam ediyordu. 
~set, pec;etesini ofkeyle yere atarak so£
dan kalkh ve miinaka§a, birdenbire, 
vgaya dondii. 
- y alan soy]liyorsun! diye hayktrdt. 
una namussuzluk derler I Ana is teyze
n sac;lan, vallahda san, billahda sa
l Hey allahtm sen bilirsin I N e taksira

Pl var da beni bu yalan kiipii adamla 
~~amaga mecbur ediyorsun? 

- Allahm bunda i§i yok kuzum. Hem 
tada yalan soyliyen biri varsa 0 da ben 

egilim sensin. Anais teyzenin sac;tm, e
rden gelse maviye, yahud ye§ile boya • 

- Pol' Ia kavga ettik; ~ok sinirliyim. 
Biraz vakit gec;irip ofkemi unutmaga gel
dim ... 

Demesi Galilo'yu, sevincinden ne yap
hgmt bilmez bir hale getirmi~ti. 

*** Liiset eve dondiigii ~man vakit gece
yamma yakla§IyOrdu. z~man kaybetme· 
den derhal soyundu, yatagma girdi; yor· 
gamn thk katlar1 arasma sokuldu, yath, 
yanm saat sonra da koridordan, Pol'un 
ayak sesleri i~itildi. 

Gene kadm, uyku taklidi yaparak kir
piklerinin arasmdan onu seyrediyordu. 
Pol soyunmakla me§guldii. Liiset, bir 
miiddet bu siikutu tema~aya dalarak, in -
tikammm zevkini i~in ic;in tatb. 

- Nastlml§t diye dii§iiniiyordu. A
nais teyzenin sac;lan san ha? AI sana sa
n sac; bakahm ! Benimle in ad eder misin? 
hte boyle olur. Cesaretin varsa gene inad 

acaksm! et. 
Pol, ayagm1 h1zla yerc vurdu ve bir _ F akat, bu sessiz istihfaf kafi gelmedi. 

jenbire haykud1: Geni§ omuzlanna, iri pazularma ragmen, 
- San degil, kumrall Kumrall Kum- kendi c;elimsiz, ince viicudile yapacagt 
1 i~te! N e yapacaksm bakahm 1 her giire§te yenilmesi mukadder bu raki-
Li.iset, nekadar haykma kocasmtn se- bi, kedinin fare ile oynamas1 kabilinden, 

lni bastJrmaga muvaffak olamtyacagmt biraz tartaklamak, onunla, belli etmeden 
plamt~. yalmz kulaklanm ttkaylp, diva _ eglenmek istiyordu. Birdenbire gozlerini 
n iizerindeki yasttklardan birine kapan- ac;t1; sanki onu o dakikada gormii§ gibi, 
t§h. Bir iki dakika sonra, Pol'un nefesi hayretle: 

esilip susmaga mecbur oldugunu tahmin - A! N e zaman gel din kokocugum? 
~erek ba§IDJ kaldudtgl zaman onu odada diye sordu. 
premedi. Kalkt1, biitiin odalan dola§tl, - ,Simdi gel dim kancigtm I 
• c;bir yerde bulamadt. Kap1ya koJtu. - Ofken gec;ti mi Koko? 
~ol, §apkast ba§mda, bastonu kolunda, - Gec;ti, kanciglm I 
l1k c;alarak merdivenden iniyordu. - Sen gittikten sonra oyle aglad1m, 
Kocasmm, rniinaka§ayl bu §ekilde bi- oyle aglad1m ki ... Gene beni bnak1p git· 

rmesi Liiset'i fena halde ofkelendirmi,- tin sanki ~ Fmattan istifade, kimbilir ne
Her iki yanagma yirmi§er tokat vursa relere gittin, ne kafirlikler yaptm? Anlat 

u derece fenasma gitmezdi. Merdivenin bakaytm Kokocugum, neredeydin '? 
[st ba§mdan, kocasma hitaben, agzma ge· Liiset, Pol'un her zamanki yalanlarm-
n iltifah eavurduktan sonra i~eri girdi; dan birini soylemesini bekliyordu. «Yin -

[emek odasmda bir i~kemleye oturdu, ag- timil meydamm dola~tJm, hava ahp biraz 
maga ba§lad1. 0 dakikada Pol'dan oy- ac1layJm dedim. bir tiirlii vakit gec;mek 
nefret ediyordu ki eline verseler, hi~ bilmedi>> mi diyecekti) Y oksa «bir bira· 

~Jmadan gutlagm1 11kmaga hazJrdt. Her haneye gittim, birkac; bardak bira ic;tim, 
ece, yataga girmeden evvel ic;megi adet biisbiitiin beynime vurdu» diye ba~ka bir 
~indigi Vi§i suyuna zehir katmag1 yahud yalan m1 uyduracakh? 
~kuda, sivri tJrnkalarile onun yiiziinii Soyliyecegi yalan ne olursa olsun, bu
pziinii paralamag1; ve yahud k1zgm iitii· nun zevki yalanm §eklinde degil, Liise -
ii tabanlanna yapt§brtp yakmaga bile' tin, onu bu yalam soylemege mecliur et -
sarlad1. Fa kat, birdenbire aklma gel en mesinde, Poi'un, yalan soylemek zarure· 
a~ka bir intikam c;aresi iizerine bu fikir - tinde hh~mda idi. Ve Liiset, bu yalant, 
rden vazgec;ti. inanm1~ gi:iriinmege 9oktan haztr, sabu -

Y erinden fulad1; sevincle ellerini ~up- ~nzltkla bekliyordu. 
; alelacele giyindi, en giizel §&pkasmi Poi bir lahza tereddiid ge~irdi, sonra, 
a~ma oturttu, t1pk1 kocasi gibi 1shk c;ala- yiiziiniin kizarhsmi belli etmemek i~in ba
p.k merdivenden a§agt inmege ba§ladl. ~m1 oniine egerek eevab verdi: 

m I<;m: - Buradan c;tktJktan sonra iki saat 
- Anais halanm sac;lan kurmal oyle nerede vakit gec;irdigimi mi soruyorsun 

i? diye soyleniyordu. .;>imdi goriiraiin kanc1gtm? Oho ... T ahmin edemedin mi? 
n kumrah! Ammada yaptm ha I Bun dan basit ne 
Liiset merdivenleri indi, kar§l kaldm- var ayol. Oho .. oho .. Ben nereye gide • 

a gec;ti, biraz ileride biiyiik bir apart!- rim~ ,Seye gittim ... Biz:im Galilo'ya ... lki 
anm kaptsmdan ic;eri dald1. 1kinci kata saat tavla oynad1k ... Amma, gorsen kan
kti. 3 numarah dairenin kap1s1m c;ald1. ctgtm ne tavla ... Bizim oglam bir marset-

. I uras1, Pol'un en samimi arkada§t Cali - tim, sorma .... 
'nun eviydi. Li.iset'in, liizumundan fazla ne~eli bir 
Galilo bekard1, hatta evinde hizmet • kahkaha athgtm goriince hemen ilave et -

si bile yoktu. Kap1y1, bizzat ac;h ve kar· ti: 
smda Liiset'i yapyalmz gortinee hayret - Aman, kendisine bundan bahset -
ti. Arkada~mm kam1, onun evine hic;bir me. Malum ya ... almgandtr ... 

11man yalmz ba~ma gelmi~ degildi. Gene - Hie; merak etme kocacigim ... Ag-
ladmm, hie; bir§ey soy)emeden i~eri gir· Zlml biJ• a~mam! 
igini. portmantonun oniinde §apkasml 
e mantosunu c;tkanp c;iviye ashgm1, son
~ dogruca salona yiiriidiigiinli goriince 
u hayreti ziyadeletti. 

Galilo, otedenberi, Liiset'i di.itiindi.ik
e Pol'la samimi arkada§I olduguna la
et eder dururdu. Onun ic;in, gene kadl
m, boyle tekba§ma ~1kagelmesi, kendi 
l''ine girer gibi se!Temehlisselam soyunup 
~lona girmesi, Galilo'nun yiiregini, zevk-

bir hoplama ile c;arptumJ~h. Hele, Lii

9eviren: 
HAMDI VAROCLU 

·- ~-

Trendeki kabaday1! 
Evvelki ):(ece saat 22 de Pendikten ha

reket eden 45 numarah katara binip 
Haydarpa~aya gitmek isterken Sua -
diye ile Erenkoy arasmda bir yerde ser
ho~lukla tabanca atan ve bir inci mev -
ki vagonun pencer<> camtm ln ran San
tral oteli miistecir i U~kiiblii Bila.l, ta -

t' in n P<i<!Til ~~lonl\ airriiai 7J:~man, onun. h,,..,,.,~ilP ".,~, • .,r.m1c:br. 

Camide 

Sarho~ su~lu, diinkii du
ru,mada mahkum oldu 

Miimin isminde 1 I ya~larmda bir c;ocuk 
Kocamustapa§a camiinde, namaz kildJgt 
bir mada, sab1kahlardan Ali, zilzurna 
serho§ oldugu halde camiye girmi§ ve ic;e
risinin tenhahgmdan istifade ederek kii ~ 
c;iik Miiminin ayakkablannt ~almak iste
mi§tir. F akat Ali, ~erho§lugun tesirile ace· 
milik ederek ayakkablan kollarmm ic;ine 
bir tiirlii sokamami§ ve aptes almak is
ter gibi bir taktm hareketler yapt1g1 bi1 
mada cami imamt Osmamn §iiphesini da
vet etmi§tir. lmam Osman Aliye yakla • 
~arak: 

- Ne yap1yorsun? diye sormu§tur. 
Ali, her nekadar, aptes ahyorum I ceva· 
bm1 vermi~se de bu cevab imamt tatmin 
etmemi~. Alinin kollan aras1 muayene e
dildigi zaman, Miiminin kunduralan 
meydana ~lkiDI§tlr. 

Suc;:lu Ali, diin Sultanahmed sulh bi
nnct ceza mahkemesi huzuruna sevkedil-
mi§tir. 

F:kim Re§id, Aliye: 

- Camide ne i§in vardt? 
mu§tur. 

- N amaz kilacakhm! 

diye sor· 

- Sarho§ adam namaz k1lar m1 ~ 
- Giinahlanmr affettirmek istiyordum. 
- Peki! Miirninin kunduralanm ne· 

y(' c;aldm? 

- Dayanamadtm. Giinahtml affet -
tireyim derken, ikinci bir giinaha daha 
girdim 

I ~ 1kim Re§id, suc;lunun iki ay on giin 
miiddetle hapsine karar vermi, ve kendi
si hemen tevkif edilmi§tir. 

(
F otograf makinesini 

~alm1'! 
Ni§anta§mda Va- ...--~- ··~----= 

li konag1 eaddesinde 
,SCn apartlmamnda 
oturan Alman tebe
o.smdan Rudolf Sta
yer tsminde bir mii
hendis, Emniyet i
kinci §Ube rniidiirlii
giine miiracaat ede -
rek 120 lira kiyme
tinde bir fotograf 
m11.kineein.ln c;almdtgl- Sabtkaltlardan Pa~a-

1 • t' zade Cemn 
ni soy einl§ Ir. 

Mi.H1endis, ~alman makinesinin Lay· 
ka marka oldugunu, evine, bir mii -
hendis arkada~mdan ba§ka ~iipheli hie; bir 
kimsenin girmedigini ilave etmi§tir. Bu 
izahat iizerine hm1zm kendisine miihendis 
susu veren kibar sab1kah dolandmcilar • 
dan Pa§azade Cemil oldugu anla§Ilmt§tlr. 
Cemil yakalamp suc;unu itiraf etmi~tir. 
Makine istirdad edilerek sahibine teslim 
olunmu§tur. 

CEMIYETLERDE 

Kaptan ve makinistlerin ydhk 
kongresi 

Tiirk kaptan ve makinistler cemiyeti 
gelecek pazartesi gi.ini.i J1lhk kongresi
ni yapacakbr. 

DEMIRYOLLARINDA 

Balkanlarda mii§terek tenzi -
lath tarife 

Balkan memJeketleri demiryollar1 
konferansmm haztrladtgl Balkanlara -
ras1 tenzilath demiryolu tarifeleri Turk, 
Yunan ve Bulgar hi.ik\lmetleri tarafm
dan tasdik edilrni§tir. Tarifeler Roman
ya ve Yugoslavya tarafmdan da tas -
dik edi1ir edilmez tatbik mevkiine ko -
nulacakttr. 

Kii~iik san' atlar kanununa 
muhalif hareket edenler 

Taksimde Yeni§ehirde Serdar Cmer· 
pa~a cadesinde 11 numarah fumda crah
san Yugoslavya tebaasmdan Yakob og
lu J etan Desenovic; ile a~rni caddede 33 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···-~! numu~thrtndac;ah,anPe~oo~uK~ 
y ann ak$am lovic;in kli c;i.ik san'atlar kanununa ay -

cStJT KARDE$LER• filminin kazan- km olarak icr ayi sanat ettikleri gori.il-

M E L E K drg1 buyiik muvaffakiyetten sonra m iis, yakalanm!.:h\i.~!;.... 
MEVSIMiN 2 nci BUYUK KOMEDISi Kalb durmastndan oldii 

sinemas1nda Frans1Zca sozli.i 

KADIN OYUNLARI 
Ba~ 

roller de 
LORETTA YOUNG 
VARNER BAXTEK- VIRGI\JIA BARUCE 

$i1lli F erihan sokak 84 numarah evde 
oturan 65 ya~larmda Agop, di.in, $i§li 
tramvay caddesinden giderken birdenbi
re t ere yJkilml1l, hastaneye kaldmhrken 
volda sektel kalbden olmi.i§tlir. -·--Pnlisin bacagint Istran serho§ 

Evvelki gece favkalade sl"rho~ oldugu 
halde rezalet c;tkararak muhiti rahatstz 
eden ve kendi sini yakalamak istiyen 

A$K - EGLENCE - ZEVK - NE$'E VE GUZELLIK FiLMt uolis Talatm bacagm1 tsuan c;orapc;t 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~lv~a~s vak~anarak adliveve veriJmbtir. 

ATE;;LER VE YANGINLAR 1<;1NDE - HARB VE BOMBARDIMAN ALTINDA YANAN BiR ~EHiRDE 
MtJTHi$ BIR MACERA - A$K ve SERGUZE$T 

$ANGHA Y ATE$LER iCi DE 
Bai 

rollerde: 

(Franstzca sozli.i bi.iyi.ik film) 

DOLORES DELRIO 
oNtJMuznEKr Per~embe ak~am1 i PE K 

GEORGE SANDERS 
JUNE LANG 
sinemasmm bliyiik 

muvaffakiyeti olaeakttr. 

DovUsmekten b1km1yan bir adam 
Victor Mac Laglen boks ma~lar1nda sonsuz 

dayaklar yeme neticesi . yijziiniin enteresan· 
Ia~masi dolayisile artist oldu 

Victor Mac Laglen'den Holivud'da-
ki herhangi laalettayin bir aktorden ol .. 
dugu gibi bahsedilemez. 0, vakta aktor
diir amma, her~yden evvel bir miicade
leci, bir dogii~c;iidiir. Beyaz perdedeki 
mtihim rolleri gururunu tatmin ic;in der· 
uhde eder. Hakikati halde onda bir ce
miyet ~fi, bir eleba~I ruhu vardu. 

Heniiz on dort ya~mdayken evden ka
c;arak Boer'lerle dogii§mek i<;in lngiliz 
ordusuna yazilml~hr. 0 zaman ailesi 
Londramn ~ark taraflarmdaki ftkara 
mahallelerinden birinde oturuyordu. Za
valh babasl, hirer koskocaman delikanh 
olan sekiz erkek c;ocugunu beslemek ic;in 
hayli mii~kiilat c;ekiyordu. Vi~tor da 
gene irisi bir c;oeuktu. Y oksa 18 ya~m • 
dan a~ag1 gi:iniillUlerin kabul olunmadtgt 
bir orduya 14 y;~mda nas1l yazrhrdt. 
Lakin Victor'un Boer'lerle dogii~mek 
iimidi derin bir inkisan hayale miinkalib 
oldu. Ciinkii harb o Afrikaya gidineiye 
kadar bitti. Bununla beraber bir iinifor· 
rna giymi~ti ya, bu onun ic;in kafiydi. Or
dudan c;1kmak istemiyordu. 0 zaman, 
babasl bizzat gidip amirini gordii. <;ocu
gun heniiz 18 ya~mda olmadJgmJ ispat 
etti. Victor'u ahp bir komisyoneunun ya
nma verdi. Heyhat, oradaki i~ler hem 
Victor'un tahsil seviyesinden yiiksek, 
hem de kafasma uygun de~ildi. 

Babas1 anladt ki bu ~ocuk yanmda a
dam olm1yacak, onu ecnebi bir memleke· 
te gondermegi kararla~ttrdt ve gene iis • 
tad1 Kanada'ya gonderdi. Victor lngiliz 
dominyonunda evvela bir c;iftlikte c;ah~ti, 
fakat muntazaman i~ine devam edemi • 
yordu. Zira o boyle rne~guliyetler ic;in 
degil, macera ve sergiize~t pe~inde ko~ • 
mak ic;in yaratllmJ~h. Kobalt'a gi.imii§ a
ramaga gitti. Fa kat daha uzaklarda altm 

mevcud oldugunu haber almca hemen o
ralara segirtti. Bununla beraber ne gii • 
mli~. ne <le altm ele gec;irebildi. Bilakis 
kendisine 15 dakikahk bir maC(. i in 25 

dolar teklif eden bir at cambazhanesi 
mudiirUne rasgeldi. Ba§ladt ~hir ~hir 
dola~maga!. 

Cambaz~ane onun Kanada'mn aibr 
s1klet boks §ampiyonu oldugu hakkmda 
baz1 reklamlar yaptyordu. Bu, tabiatile 
ash fash olmtyan bir haberdi. Maamafih 
Victor boks i~inin teknik tarafm1 oldugu 
kadar ticari ~ihetini de kavramakta ge -
cikmemi~ti. Hem vodvil, hem boks ve gii
re~ ~ekljnde tertib ettigi bir numara A -
vustralyada, Hindistanda ve garbi Afri· 
kada c;ok ragbet gordii. Bo& kald1g1 za
manlar Hindistanda bir ra~amn muhaftz 
kit' as1 efrad1 meyanma dahil oldu. Af • 
rikada c;obanhk etti. Melanesie de ise in
ci arayicthgt yaph. 

Victor Mac Laglen iiniforma ile temsil 
ettigi filimlerinin birinde 

vazife deruhde edinee meshur oldu. Vic
tor'un sinemada muvaffak olmasm1 te • 
min eden en miihim meziyeti biitiin rol· 
lerini gayet tabii oynamasi, giizel olma· 
masma ragmen, gayet iyi bir kalb sahibi 
tipleri temsil etmesidir. 

Bugtin 50 yasmda olmasma ragmen 
hala ayni &atafath gayeye dii~kiindiir. 
Ona bir iiniforma verin, eehenneme dahi 
dogii$mege gider. Gec;en hafta son filim
lerinden biri olan «Vicdan azab1» mda 
iiniforma giymeyi~ine nekadar miitees • 
sifti bilseniz .. Fakat her zaman Victor'un 
arzusu yerine gelecek deiW ya, bazan da 
film in icabatma uymak gerek I 

* Bir miiddet evvel «istanbul senfo· 
nisi» ismi altmda ~hrimizin giizel yer
lerini «documentaire» bir filim §eklinde 
beyaz perdeye aksettirmi§ olan «lpekci 

Karde~ler Filimcilik Limited» §irketi gii
zel Bursa i~in de boyle bir te~ebblise gi
ri~mi§tir. Diin ak~am Bursaya hareket 
eden filim operatorii bu banyo §ehrimizin 
manzaralanm c;ekmege ba~lamJ~tlr. * Amerikah sinema artistlerinden 
Mary Astor son filminin bir sahnesi ic;in 
Santa Monica eivannda atla bir gezinti 

yaparken yaldan gec;en bir otomobilin 
sesinden hayvam iirkmii~ ve Mary yere 
dii~erek yaralanmt~tlr. Artist hastaneye 
nakledilmi§tir. Doktorlar bir hafta zar • 
fmda iyi olacagml soylemi~lerdir. * Holivud' daki F ranstz artisti 0 · 
lympe Bradna «Soubrette>> ve ihtiyar 
Mary Robson da «Yenilmez I» isminde 
hirer filim c;evrilmektedirler. * Frans1z komigi Armand Bernard 
Pariste Passy civarmda bir sinema salo
nu ac;mak iizeredir. 

·RADYO 
( Bu ak$amki program) 

ANKARA: 
14,30 kan§Ik pla.k ne~riyatt - 14,50 pla.kla. 

Ttirk musiklsl ve halk ~rk!lan - 15,15 a
jans haberleri - 18,30 kar~1k plak ne!jrl -
yat1 • 19,15 Ttirk muslklsi ve halk ~arklla
ri (Hikmet Rrza) - 20 saat ayan ve arabca 
nel}rlyat - 20,15 Ttirk musikisi ve halk §ar
ktlan (Muzaffer ilkar ve Sema.hat Uzun· 
ses) - 21 keman solo: Profesor Necdet A -
tak, piyanoda: Profesor Georg Markovitz -
21,15 studyo salon orkestras1 - 22 ajans 
haberlerl ve hava raporu - 22,15 yarmki 
program ve son. 

isTANBUL: 
18,30 dans mus!klsl (plak) - 19 konfe -

rans: Eminonu Halkevl namma, Nakl Tez
el (Ttirk halk edebiyatl) - 19,30 keman 
konseri: All Sezln Konservatuar profesor
ler!nden, p!y~oda Rana Seven- 19,55 bor
sa haberleri - 20 saat ayan: Grenvl~ ra
sadhanesinden naklen, Nlhal As1m ve ar -
kada§lan tarafmdan Ttirk mus1kls1 ve ha~k 
~rkllarl - 20,40 ajans haberlerl - 20,47 a
mer Rtza Do~rul tarafmdan arabca soy -
lev - 21 saat ayarr, orkestra - 21,30 Cemal 
Kamll ve a.rkad~lan tarafmdan TUrk mu
s1k1s1 ve halk ~ark1lar1 - 22,10 hava rapo
ru - 22,13 DarilttaUm1 musikl heyet1: Fah
rt ve arkad~lan tarafmdan - 22,50 son ha· 
berler ve ertesl glintin program1 - 23 saati 
ayar1, ist1kHl.l mar§l, son. 

Yabanc1 merkezlerden (orta 
dalga) miintehab par~alar 

Operalar 

23,05 Roma II: Andersen'fn bJr masah 
<Berett1'n1n). 

Biiyiik honaerler 

21,05 
21,15 

21,1!S 

21,15 
21,15 

Londra: S1bel1us'un eserlerJ. 
DoyQlandzender: Haydn'!n eser .. 
lerl. 
Saarbriicken: Liszt'ln p!yano mu
slkist. 
Hamburg: IsveQ muslkls1. 
Roma. II: Malipfero'nun eserlerl, 

22,20 Doy((landzender: Gece konserL 
1,05 Stuttgart: R. Korsakoff ve Qay • 

kovski'n!n eserlerl. 
Oda musikileri 

21,20 Paris (Radio): ~open, Wolf, Gau. .. 
bert'ln eserlerl. 

22,20 Viyana.: Schubert'ln eserlert. • 
22,45 Stuttgart: Brahms ve Schuman • 

n'1n eserlerl. 
23,05 Polonya lstasyonlan: Brahms ve 

Marx'm ~arkllari. 
23,05 Orta ingiltere: Couperln'ln e.ser~ 

lerl. 
23,35 Doyolandzender: Beethoven'ln e • 

serleri. 
23,35 Saarbrucken: Brahms, Reger, R. 

Strauss'un eserleri. 
A•heri band olar 

20,20 Miinlh: Mar§lar (gramofonla). 
... 21,20- :Bre.da~· Mar§lar (gra.mofonla), 

2.1,15 H1lveraum I; Biiyii askerl kon -
• ser. 

$arkz konserleri 

22,20 Berlln: Gtizel oosler (gramo!on ... 
la). 

NOBET~iECZANELER 
Bu. ak!}am ~ehrim1z1n muhtellf semtle • 

rindekl nobetct eczaneler ~unlard1r; 
istanbul cihetl: 
Em!nonlinde (M!nasyan), Alemdarda (A· 

II Rlza). Kii~tilkpazarda (Necatl Ahmed), 
Kumkaptda (Belkls), l}ehzadeb~mda (Is -
mail Hakkx), Karagtimrilkte (Suad). Aksa
rayda (Ethem Pertev), Fenerde (Vitam. 
Samatyada (Teofilos). Baktrkoyde (Mer -
k-ez), §ehremlntnde (Hamdl) ,Eytibde (Hik 
met Atlamaz) eczanelerl. 

Beyoglu c1het1: 
istiklal caddesinde (Dellasuda), l,;ll§l1de 

Halask~\rgam caddoolnde (Narglleciyan), 
Kas1mpa3ada (Vastf) , Hahctoglunda (Bar
bud), Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek ecza .. 
nelerl. Taksimde istiklM caddesinde (L1-
monc1yan), Galatada Karakoyde (Htlsey!n 
Hiisn\i), Kad1koyde So~dlii~te~mede (Os -
man HulfrsD, Buyiikadada (Halk), Heybe
lladada (Tana.s>, tiskudarda (Orner Ke .. 
nan). Bel}iktal}ta (Vkl.ln), Beykoz, Pa~a • 
bah~e, Anadoluhlsar eczanelerl. 

( ___ O_Iu_· m __ ) 

Umumi Harbde derhal askerlik ~ube
sine mliracaat etti. F akat onu hududa 
gonderecekleri yerde Londra sokaklarm· 
daki bakayay1 toplamaga memur ettiler. 
Harb bittigi zaman tam 33 ya§mdaydt. 
Elinde boksorliikten maada hi<;bir san' at1 
yoktu. Tekrar ringde dogii~mege basladt. 
0 kadar dayak yedi ki burnu yamyassr, 
gozleri yan kapah, kulaklan aynk bir 
hale geldi. Bu surat ona harbde senelerce 
dorzii$mu~ emekli bir asker tipi vermi$ti. 

Bir gun onu ringde goren bir zat: 
- Bu adam bana laz1m! 

Vefat - istanbul hukuk filemine: As· 
liye mahkemesi ikinci ticaret dairesi es• 
ki reisi ve Beyoglu kazan~ itiraz ko • 

da yeniden ~evrilecektir. Rejiyi F rans1z misyonu yeni reisi 
sahne vazn Marc Allegret idare edecek- MEHMED TURHAN ARDA 

* Vaktile sessiz olarak Douglas 
Fairbanks' In vlicude getirmi§ oldugu 
<<Bagdad hmlZI» filmi bu sene Londra-

Diyerek ahp gotiirdti. 0 zat, bir sine
rna amiliydi. Victor' a «Sokaklarm cazi
besi» ismindeki kordelada miihim bir rol 
verdi. 

1924 te Victor'u 300 dolar haftahkla 
Holivud'a celbettiler. Onceleri kimsenin 
nazan dikkatini celbetmedi. Sonra «Za· 
ferin rniilc~ fa h >'> k",.rld~ ~mch mi.ihim hir 

Biiyiik li.iks filmlerin 
goz kama§tlnc1 y1ldtz1 ... 

Sporlarm en zarifi olan 
Patinaj KRALi<;ESi... 

Film ba~ma 200,000 dolar alan ... 

tir. * Amerikah artistlerden «Ben ol • 
diirmedim !» in kahramam Philps Hoi -
mes' e F ransada bir filim c;evrilmesi tek
lif olunmus. fakat iierette uyu~ulamadigl 
ic;in bu te~ebbiis miispet bir netice verme-
mistir. 

SONIA 
HENNIE 

Bu Per~emhe S A R A y 
a\~~am1 sinemas1nda 

DURAGI SAADET 
Franstzca sozlii filminde goriinecektir. 

SAKARYA sinemasmda 
GOZEL VE MONTEHAB BiR PROGRAM 

Azg1n Sevdaltlar Bir Balo Hat1ras1 
GABY MORLAY MARiE BELL, H. BAUR, 

MARIE GLORY P.R. WiLLM, BAiMU, 
· ANDRE LUGUET P. BLANCHARD 

tarafmdan emsalsiz film vesaire tarafmdan oynanm1~ film 
Tenzliath fiatlar: Localar 150, hususi 35, balkon ve birinci mevki 25 kuruJ. 

beklenmiyen bir gagda diin gece anst
zm olmi.i§tiir. Cenazesi bu giin on bir· 
de Kanhca k orfezindeki fani ikametga
hmdan kald1nlarak cenaze namaz1 A
nadoluhisan camisinde ktlmd1ktan son
ra oradaki ebed1 hlicresine btraktla .. 
cakbr. Kendini seven akraba ve dost -
!anna bu elemli haberi verirken hep
sine samim1 taziyetlerimi sunar, Allan 
tan gufran dilerim. 

Kenan Oner 
**~ 

Oliim - Piyasrumzm eski ve maruf 
tiiccarmdan ktymetli babamtz Hasan 
Tah sin T§men diin gece ansJZin vefat et· 
mi§tir. Cenaze namazt bu giin ogle na
mazim mi.iteaktb Beyaztd camii §erifin
de ktlmacak ve Edirnekap1 kabristamn
daki metfeni mahsusuna defnedilecek • 
tir. 

ERTU<~'mur. SADt TEK TiYATROSU 
Bu gece 
Taksim 

(Altmtepe) de 
NURBABA 

Me§hur vodvil 
3 perde 

NtGDEDE 
Halil Kitabevi 

Cumhuriyet Gnzetesinin ve biitun 
mekteb kitnblan, klrtasive. ~azete 

ve mecmualann tevzi veridir. 
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y eni tarih ve dil anlayt~Imtztn geni~ manas1 

Osmanh mi.inevveri kendisini biri Os
mandan, biri de hicretten ba§hyan iki 
tarihin ~ocugu samyordu. Osmanh ti.irk
~i.ilerinin bir i§i de bu eksik ve gudi.ik tarih 
§Uurile miicadele etmek oldu. Tiirkocagl 
tavanlari, o devre kadar hirer canavar 
1ohreti alml§ Cengizlerin, Atilalann, Ti
murlann §erefine yukselen kasidelerle 
~mhyordu. Darulfi.inunda a~1lan «Tiirk 
medeniyeti tarihi» ki.irsi.isiinde, Ahmed 
Agaoglu, genclige Radlof' un, Tom
son'un, von Le Coq'un, De Lacoste'un 
orta Asyada yaptiklan ara§tlnnalarm 
neticelerini bildiriyor, yeryiizi.inde en es
ki medel}iyetin Ti.irkler tarafmdan vi.icu
de getirildigini haber veriyordu: «Kiirei 
arzda en evvel teessi.is etmi§ olan ve butiin 
ezminei kadime medeniyetlerinin babas1 
ve va]idesi olan Si.imer • Akad medeniye
tinin ve hath mthi icadmm §erefi hakkm1 
herkesten ziyade akvaml Turaniye iddia 
edebilir. Alman alimlerinin klsml azamt 
miladdan 2000 sene evvel §imalden gele
rek Anadolunun §imali garb! tarafmda 
zuhur eden me§hur Hitit kavminin T ura· 
ni olduguna hi.iki.im vermi§lerdir.» diyor
du. (Ti.irk Yurdu - cild 4, sahife 552) 
Ti.irk Derneginde Yusuf Akc;ora hayki
rarak soruyordu: «Ti.irk h~kanlannm hep 
si, vah§i ordularm korkunc ba§buglann -
dan m1 ibarettiler) Ti.irk ordulannm 
ge~tikleri yerlerde ot bitmiyecek harabe
ler mi kahyordu? Turk dimaglarmda 

medeniyet hissinin, umran arzusunun zer
resi, Ti.irklerin faaliyetlerinde insanhk 
muhabbetinin, saadeti be§eriye emelinin 
ni§anesi yok muydu} Has1h Ti.irk is til a -
Jan vah§i insan sellerinin tabii ta§masm -
dan m1 ibaretti ?» Ak~ora, bu Acem go
ri.i§li.i Osmanh tarih anlayi§Inl §iddetle 
reddediyordu: «Haytr, efendiler, bin de
fa hayul Kendi buyi.iklerimizi mutema· 
diyen tahkir ve tel'in edegelmemizin se • 
bebi, onlarm hakikaten tahkir ve tel'ine 
lay1k olmalanndan degi], asia de gil; an
cak onlan ba§kalarmm gozile gormemiz
den, ba§kalanmn beynile anlamamtzdan· 
dm> diyordu. (Ti.irk Yurdu - cild 1, sahi
fe l8) 

F ak~t bu, Osm.a.nh tlirk~iilerinde, me .. 
todunu bulmu§, tekemmiil etmi§ bir tarih 
gorii§iinden ziyad~. heniiz yeni dogan bir 
tarih gururunun co§kunlugu halinde idi. 
Turk medeniyet tarihi etiidleri, birka~ 

muste§nkin §ehadetini yanmyamalak nak
letmekten il~ri gitmedi. Tiirklerin Hind -
A vrupai men§elerden geldigini kabul et
mek istemiyen von Le Coq, Grunewald ... 
gibi alimlerin etiidleri' terci.ime ediliyor. 
fakat ona yap1lan itiraz §U birkac; sahrdan 
ibaret kal1yordu: «von Le Coq sakalan 

Hind - Avrupai 1rkmdan say1yorsa da, 
profesor Braun, Sakalarm Sugdilerle az 
c;ok karl§ml§ Tiirkler oldugunu ispat et
mi§tir.» (Tiirk Yurdu - cild 1, sahife 
112). 

Bir iki terci.imeden ve birka~ ders tak
ririnden ibaret kalan bu eti.idler daha son
ralan tamamile terkedilmi§ti. Mogol ll -

kmdan olmtyan Ti.irklerin Hind - Avru
pai kavimler arasmda yeryiiziinun en eski 

medeniyetini kurduklarmi, kitabdan ve 
topraktan c;Ikanlan biitiin vesikalarile, 
kafadan c;1kanlan biiti.in delillerile ispat 
etmek imkam, Atatiirk ve onun i§aretile 
T arih Kurumundaki arkada§lan tarafm
dan elde edildi. Eski ~ince eserlerde, on 
asu evvel arabca ve sekiz am evvel Iran 
dilile yazilmi§ eserlerde, Firdevsinin ve 
diger me§hur han §airlerinin yaz1lannda 
Tiirklerin morfolojik vas1flan, birbirini 
tey!d eden §ekiller~e ortaya ~Ikml§tl. 
Ha~hlann ( ehlisalibin) Tiirklerle ~arpi§
malanna aid eserlerde ve Oguzname, 
Dede Korkud ..• gibi Tiirk vesikalannda 
da TUrk tipi, ayni vastflar i~inde gosteri· 
liyordu: Uzun boy, pembe ten, san veya 
kumral sac;, mavi veya ela goz ... Frans1z 
alimi Dr. Legendre bu tipi §oyle tasvir 
ediyordu: «Tiirk, beyaz trkm uzunboylu, 
uzun ve beyzl yiizli.i, ince, diiz veya ke _ 
mer burunlu, ince dudakh, tamamile ac;1k, 
ekseri ela veya mavi gozli.i, gozkapakla -
rmm hath fas1b ufkl, en guze] tipidir.» 
Profesor Pittard da, Tiirklerin Hind
Avrupai milletler arasmda Hyperbrachy
cephale tipin vas1flanm tamamile haiz ol
dugunu kabul ve Mogollarla nisbetimizi 
reddetmi§tir. 

Turk T arih Kurumu, 1931 denberi 
devam eden faaliyetlerile, Ti.irklerin 
Hind - Avrupai milletler arasmda ve ari 
trktan olduklanm, tarihten evvelki devir -
lerden itibare'n Siimer, Hitit ilah ... gibi 
en eski medeniyetleri kurduklanm ispat 
eden biitiin vesikalar1 ve delilleri topladJ. 

Bu c;ahsmalara pek bi.iyi.ik emegi ge~en, 
biitiin Ti.irk kadmhgmm, en biiyUk §ere
fi profesor Afet, Tiirklerin T uranh far -
zedilmesindeki hatalan ortaya koyan 
konferanslarmda Mogollarla alakam1z 
olmadigim da anlahyor: 

«Orta Asyamn otokton halkt Tiirk
tiir, diyordu, binaenaleyh orada biiyiik 
T iirk ailesinden ba§ka ve on dan ayrt 
indo - oropeen namt altmda bir trk yarat· 
mag a kalkl.§mak tabiate isyan olur. M a
kul ve insani olan, tabiatin, orta Asya 
yaylalarmda yaratitg1 1rk1 tammak ve o· 
nun adtna hiirmet etmektir. 

«Kafastnt, vicdamm en son lerakki 
§ulelerile giine§lendirmege karar vermi§ 
olan bugiiniin T iirk {:ocuklan biliyor ve 
bildireceklerdir ki onlar 400 {:adtrlt bir 
a§irelten degil, on binlerce ytlltk ari, me
deni, yiiksek bir trktan gelen, yiiksek 
kabiliyetli bir millettir.» 

fkinci tarih kongresinde, profesor 
Eugene Pittard Avrupa tarih~ilerine 
Atatiirki.in buldugu biiyi.ik Turk hakika
tini anlat!rken, frans1zca aslmdan bizzat 
teci.ime ettigim §U sozleri soyJemi§ti: 

«Birka~ sene i{:inde ne neticeler! Ar· 
§ivlerde ve eski amtlarda ara§ltrmalar, 
her tararfta a~tlan kazt sahalan, harikulci
Je giizel bulu§lar! Her yerde, Pir1 Reis 
gibi me{:hul Turk alimlerine aid t§tklar 
zuhur ediyor ,· her yerde, larihin bildigi 
eski Anadolu kavimleri arasmdaki miina· 
sebetlere dair yeni telcikkiler ~tktyor. 
Sonra, ayni zamanda, Anadolu yaylala
rtna hclkim tepelerde oturanlartn atalarrnt 
masalla§mt§ bir maziye kadar irca ederek 
bize medeniyetlerin tevalilerini ve men§e· 
lerini if§a eden tarihten onceki devirlere 
aid ke§ifler. 

«Bu ke§ifler, bilgi ve dii§iince ufukla
rimrzz geni§leterek, onlarr fasrlastZ gozle
rimizin oniine koyuyorlar. Bu tiirlii me
deniyetler boyunca, insanlar, az~ok bii· 
yiik §ehirler halinde toplanarak, neolitik 
devirlerden itibaren muhtelif diller ko
nu§mU§lardrr ,• {:Ogunu hi~bir zaman ogre
nemiyecegimiz muhtelif i'simler iQ§tmt§lar· 
dtr,· bazan kaderlerini birle§tirmi§ler, ba
zan birbirlerine dii§man olmu§lardtr; fa
kat bu"lar hemen her zaman ve hemen 
her yerde ayni insanlardtr. Klclsik tarih 
bunTardan bir ka{:tnt tantr, fakat hepsi 
birbirinden gelmi§tir. Ba§ka tiirlii ola· 
maz! Evvelce kavimlere isimler veren bir 
tarihin §afagmda, bugiiniin Tiirkleri Hi
titlerdi, nitekim binlerce yrl s.onra adlart 
Seif;uki, sonra Osmanlt, nihayet Tiirk ol
du. 

«Bizi biitiin bu noktalarda aydmlatan, 
binlerce ytllar ve astrlar, kavimler ve me· 
deniyetler arasmdaki zaruri miinasebetle
ri tesis eqerek biitiin bu hadiseler iizerin
de bize bilgi veren Tiirk T arih Kurumu· 
dur. l§aret etmemiz ve hepimizin alkt§la
mamtz laztm gelen bir hararetle ~alt§an 
Tiirk T arih Kurumu. Ciinkii biitiini
le almzrsa Tiirk tarihi avni zaman
da bizim tarihimizdir. Bu noktada 
1iiohe edilemez.» 

FranslZ!n ve italyanm gururu, ba~mm 
iistiinde Latin dehasmm tac1m dola§tlr
maktan gelir. Her mi.itefekkirinin, her 
san' atkarmm dilinde Latin dehasi terkibi, 
kendine giiveni§in y1k11maz temellerinden 
biridir. fngiliz, dik ve kuru almnda An
glo - Sakson gururunu gezdirir. Alman 

kulturu Goethe'sini, Kant'm1 ve Wagner'i 
ni Cermen gururuna maleder. Bi.itiin bu 
mill! ~eref ve iddia kaban§lan oniinde, 
kendini geri bir Asya ukmm kii~iilmii§, 
igrilmi§ ve kurumu~ bir dah sanan Os
manh ~ocugunun Bosna - He.rsek, T rab

lusgarb, Balkan ve Sevr felaketlerinden 
sonra yanmyamalak uyanml§ milli §UU -
runun dibini kemiren kendini a§ag1 goren 
kompleksini par~alamak, ona Avrupa 
medeniyeti manzumesine girebilecegini bir 
r;up1da ispat ettikten sonra, insan kadar 

eski tarihinin zaman i~indeki yekpare ve 
heybetli kitlesinden mekan ic;indeki bi.i
yUk taazzuva ge~i§in imkanlanm sezdire
rek, ruhuna koskoca ve ebedi Tiirkiye 
hakikaJinin damgasm1 basmak... hte mil
liyetc;i ve medeniyetc;i ~tatiirk inkilabt
nm en esash temlerinden biri. 

y eni TUrk tarih gorii§ii ve onun dilde 
ifadele§mesinden ha§ka bir§ey olm1yan 
TUrk dili hareketi, inkilabm milliyet ve 
medeniyet prensiplerini daha derin bir 
kokte birle§tirmek iradesinden dogdu. 
Bir tarih, kiiltiir ve medeniyet hamlesi 
olan Kemalizmi yalmz ikhsadi, siyasi ve 
hukukl bir merhaleden ibaret sananlar 
varsa, onlann bu sonsuz Turk hakikati 
iistiine ba§lanm sark1tmalan ve tam bir id
rake varmc1ya kadar du§undi.ik~e di.i§iin
meleri gerek! 

PEYAMI SAFA 

SOSYETELERDE 

Tramvay §irketinin ii~ ayhk 
~ah§mast 

Son i.ig ayda tramvay §irketi 3 milyon 
907 bin 272 kilometrede 18 milyon 429 
bin 187 yolcu nakletmi§, 625 bin 695 ku
ru§ varidat temin eylemi§tir. 

iktzsadi hareketler 

Y eni dort senelik plan 
Saym Ba§vekilimiz Celal Bayar, son 

zamanlarda kulaktan kulaga soylenip de 
esas hatlan etra fmda tahminler yi.iri.iti.il
mege ~ah§tlan ikhsadi ~ah§malar hakkm
da, beklenmedik bir zamanda efkan u
mumiyeye mi.ihim bir mi.ijde verdi. B~§
ta bizzat Ba§vekilimiz oldugu halde ve
killerirnizin ve s.air devlet erkamnm hara
retli ~ah§malarmdan istimzac edilip de 
hakikl mahiyeti tayin edilemiyen bu i§in 
hulasasm1 Ba§vekilimiz §oyle yapmi§ bu
lunuyor: 

«- Dort senelik 3 numarah yeni bir 
planm tatbik sahasma konulmas1 karar • 
la§tmlrni§hr .» 

Bi.iyiik Onder Atatiirkiin, Biiyi.ik Mil
let Meclisinin son devresini a~1~ nutukla
rmdaki milli endiistrile§tirme ve memle
ket i~in yapilma' l lazim ge.len i§ler hak
kmda verilmi§ nlan direktiflerinden miil
hem bulunan bu program klasik ikt1sad 
mefhumunun, muasn telakkilerin icabla
nna gore c;ok geni§Jemi§ olan hududlarm1 
da a§arak, rejimin altl esas prensipini bii
tiin §iimulile ihtiva eden bir husuiyet ta
§Iyor. Bu programda, kuru bir ikbsadi 
dii§iince, basit bir endiistrile§me gayesi 
degil ham maddesinden ihrae vasltalan
na, enerji kaynaklarmdan devlet memu
runun evine kadar modern ikbsadm c;ev
resi i~ine girrnesi icab eden bir olgunluk 
ve elastikiyet var. 

Birinci he§ VIlhk endiistri plamnin tat
bikatml muvaffakiyetle sonuna getirmek
te olan, iic; y1lhk maden programm1 kuv
vetli bir hamle ile ba§armakta bulunan 
Cumhuriyet hiikumeti bu s1rada i.ic;untu 
bir dort yilhk c;ok geni§ programm tatbi
b karanm vermekle ytlmaz enerji~ni bir 
daha gostermi§tir. 

3 numarah dort y1lhk program muh
teviyah itibarile cidden c;ok geni§ ve dol
gundur. De; senelik maden Rrogramm1 da 
k1srnen i~ine al1p geni§leten bu progra -
mm yi.iki.iniin yalmz lkt!sad Yekaletinin 
degil Nafia, fkhsad ve Ziraat Yekalet
lerile bunlara bagh kpvvetli mi.iesseselere 
tevdi edilmi§ olmas1 dahi i§in azametini 
gostermektedir. 

Programm ba§inda Karadenizde iki 
biiyiik limanm kurulmasi geliyor. Modern 
bir komur ve demir limanile T rabzon li
m am; biri bi.iyi.ik bir iktisadi mmtaka ha
lini almakta olan Karabiik, ve komiir hav
zasmm, digeri de dost lramn transitile 
§ark vilayetlerimizin bi.iyuk bir k1smmm 
kap1s1m te§kil edecek iki Iiman. 

J?rogramm en miihim k1smm1 ~iiyiik e
lektrik santralleri te§kil ediyor. Ozerinde 
uzun mi.iddettenberi c;ah§Ilmakta bulunan 
Ki.itahya ve Zonguldaki biiyuk mmtaka 
elektrik santrallerioin bu prograrnla ta
hakkuk ettigini gorecegiz. Memlekette 
sanayile§me hareketinin hakiki temelini 
bu santrallerin te§kil edecegini bilmeyiz 
soylemege li.izum var ml} -

Y eniden, 28 yen: vapur yapt1racag1m1~ 
zt mi.ijdeliyen Ba§wkilimiz bunun yanm
da tersanelerimizin gemi yapacak hale ge
tirilecegi miijdesini veriyor. Bu, yeni va
purlardan bir k1smm1 dahilde yapabil -
mek imkamm da bah§edecektir. 

Y eniden yapdmast dii§iini.ilen iki §eker 
fabrikasmm bu programla i.i~e ~tkanldt
gmt goriiyoruz. lkis! §ark .vilayetlerirnizde 
yap1lacak olan bu fabrikalar yeni hirer 
refah mmtakasi yaratacak demektir. 

Program, servet sanayii, ev mahrukah 
sanayii, curuf c;imentosu sanayii, §amut 
sanayii, afyon sanayii, sentetik benzin sa
nayii, azot sanayii, motor sanayii, hafif 
maden sanayii ve iplik sanayii ile feribot 
gibi herbiri ayn ayn mi.ihim ve bu mem
leket evladlan icin hirer ideal haline gir
mi~ olan meseleleri tahakkuk ettirecektir. 

Programlannda, hi~bir laiibali]ige yer 
vermiyen Cumhuriyet rejimin~n yeni dort 
senelik programmt da tam vaktinde mu
vaffakiyetle ba~aracagma §iiphe yoktur. 

F. G. 

SEHIR ISLER/ 

Kasablar et nark1n1n degi§ti· 
rilmesini istiyorlar 

Kasaplar cemiyeti belediyeye mtira
caat ederek toptan et fiatlerile pera -
kende fiatlar arasmda ~ok az fark ol -
dugunu ve bu yuzden esnafm zarar gor
di.igiini.i bildirmi§tir. Cemiyet, narkm 
s1k stk degi§tirilmesini, bu arada top -
tanla perakende sah§ arasmdaki farkm 
da gozetilmesini istemektedir. Bu hu
susta tetkikat yaptlmaktadlr. 

~ehirde ii~ ayhk in§aat 
Son ii~ ayda ~ehrimizde 103 yeni ev, 

59 aparbman, 27 di.ikkan ve magaza, 15 
te sair ebniye olmak i.izere 204 bina 
yapptmlml§tlr. 
Atatiirk kopriisii ba~larinda 

yap1lacak istimlakler 
Atatiirk kopriisi.i in~aab ilerlemekte

dir. Kopri.intin orta ktsmtm te~kil ede -
cek olan mtiteharrik duba bir aya ka -
dar yerine konmu§ olacaktir. Bu mi.ina
sebetle kopriini.in iki ba§mda yapilma
st icab eden istimlak muamelesine de 
ba§lanmt~br. Kopriiniin ins.asile bera -
ber gerek Unkapam ve gerek Azabkap1 
taraflarmdaki meydanlar da a91lm1§ o -
lacaktlr. 

Biiyiik bir ihtiyac 

Ankarayt gOrmek 
Bu arzuda olan on binlerce vatanda, vard1r. i~ 

turizme Ankaradan ba~lamak laztm ve ~artbr 

Umumi Harbden sonraki hadiseler 
ic;inde, §iiphesiz, T i.irk inkiiabt ve kurtu
lu§U kadar ilki ve biiyiigii yoktur. Hi~ 
bir milletin yaphgmi ve yapmakta oldu
gunu istihfaf etmeksizin diyebiliriz ki; 
Atatiirk inkiiabt ve kurtulu§U yepyeni 
bir kuru§ mahiyetinde olarak diger emsa
line nazaran -vas1ta ve unsur bak1mmdan· 
ki yoksulluga ragmen- tarihin kaydetme· 
digi biiyiikliiktedir. 

Bu emsalsiz kurtulu§, yalmz bir mu -
dafaa ve miicadele mahiyetinden ~1karak, 
koca bir devletin ve kiitlenin dU§mesine 
sebeb olan unsurlan da birden ortadan 
kald!lmakla tarihte tekligini muhafaza 
edecektir. Her tiirlii mudafaa vas1tasm -
dan mahrum, dort tarafi dU§manlarla 
sanlmi§ bir memleketin kurtulmasi esasen 
tarihin kaydettigi ender vak' alardandu. 
F akat, ayni zamanda o memleketi isti -
laya maruz bnakan uzak ve yakm sebeb
leri de bu kadar k1sa bir vakitte hirer hi
rer ortadan kalduan hadiseler kaydolun
m~mi§t!T, dense yeridir. Inblab ve kurtu· 
lu§umuza takaddi.im eden hadiseleri ya
~aml§ olanlarca adeta bir mucize telakki 
edilebilecek olan bugiinkii vaziyetimiZ 
ise bi.itiin di.inyamn da hayranhgmi ka
zanml§tll. 

Bu hayranhk i~inde Ankara gi.ine§ gi
bi parhyor !.. Bi.itun dunyamn gozu Turk 
kurtulu'§ ve inktlabmm temerkuz ettigi 
Ankaraya c;evrilmi§tir. Vatanda§lanmtza 
gelince; onlarm hepsi Ankaranm miite -
hassiridir. Ben, §ahsan bir~ok kimseleri, 
ve bunlar arasmda birc;ok muallimleri ta
mnm ki Ankaray1 gormege can atarlar. 

Ge~en gun Adadaki ihtiyar Rum ka
sab ~uag1 hayatta en biiyi.ik arzusunun 
Ankaray1 gormek oldugunu soyliiyordu. 

Ankarayt gormekle; ihtiyarlami§ ruh
lar gencle~ecek, yorulmu§ kafalar dinle
necek, zaytflami§ i.imidler kuvvetlenecek-

tir. A nkaray1 gormemi§ olmak ; bir vatan
da§ i~in ~ok biiyi.ik bir mahrumiyettir. 

A nkaray1 gordiikten sonra insan kur -
tulll.§umuzu ve inkilabt adeta elle tutmu§ 
gibi bir his i~inde kahr !.. Ankara yepye· 
ni bir ruh, yepyeni de bir vi.icud ta§Imak
tadir. T i.irkiyenin her tarafma yenilik, 
canhhk oradan dagilmaktadu. 

Insan A nkaraya yakla§uken bu diriligi 
duyuyor, ISSIZ ovalann ortasmda parhyan 
ku~i.ik beyaz evli koylerden sonra Anka
raya girerken goz §a§myor, hangi tarafa 
bakacagmi kestiremiyor. Derhal gozuni.i
ziin oniinde medeni bir §ehir bi.iti.in yenilik 
leri ve ha§metile yiikseliyor. AgacS!Z, ku
ru ovalan O'ec;tikten sonra bu yemye§il A 
tatiirk §ehr'inin sokak ortalannda ye§il 
~amlann dibinde, yanlanndaki ~i~ekler 
kilometrelerce otomobilinizi takib ediyor. 
Y epyeni koca bir §ehir <.;ankayanm etegi
ne serilip oni.inde egilmi§, T urkiin parh
yan talihini goklere aksettiriyor. 

Biitiin vatanda§lar A nkaranm gokiine, 
ta~lna, topragma a§Iktir. Herkes.in ic;in~e 
yan.an bu a§k ate§ini nas1l tatmm edebt-

liriz?.. 
Gori.iluyor ki; D evlet Demiryollari

mn yaptlgt bugunki.i azami fiat indirme .. 
Jeri kafi gelmiyor ! .. 

Bu seyahat i~lerile ba§l,Iba§ma, aynca 
me§gul olacak te§ekkUllere ihtiyac oldugu 
anla§Ihyor. Bilhassa, A nkaraya grup ha
linde gelecekleri, hie; olmazsa bir gece, 
Ankarada ucuzca bannd1rmak laz1m! .. 
Memleketimizde c;ah§an tecrube gormi.i§ 
birkac; Turk turizm acentas1, D evlet De
miryollan, yeni resmi turizm biirolanmtz 
hepsi ayn ayn muayyen kolayhklarla bu 
i§i ele almahd1r. 

Ve Ankaray1 gormek istiyen vatanda§
lanmlza gostermelidir. 

ALA.EDDIN CEMIL 

ingiliz gemileri limantmtzda 

Misafir kumandan ve maiyeti, selam resminde 

lngilterenin Akdeniz filosuna mensub l Filo kumandam §erefine bugiin saat 
Devoushire kruvazorile Afridi ve Gas- 5 te lngiliz saraymda bir ~ay ziyaf~ti ve
sack torpido muhribi diin sabah saat do - rilecektir. Z iyafete fstanbuldaki l ngiliz 
kuz buc;ukta limamm1za gelerek Dolma- kolonisi de davet edilmi§tir. 
bahc;e oni.inde demirlemi§lerdir. Misafir M isafir kumandan yarm saat alttda 
fila Selimiye ac;1klannda §ehri ve Dolma- Istanbul gazetecilerini ve l ngiliz kolonisi
bah~e oni.inde de toplar atmak suretile ni Devouhire kruvazorunde kabul ede
Atatiirkii selamlamJ§lardir. Selimiye ki§- cektir. 
lasmdan ve Dolmabahcte onunde demirli F ilo cuma giini.ine kadar limanimizda 
bulunan Hamidiye mekteb gemimizden kalacak ve buradan Varna ile K ostence· 
bu selamlara mukabele edilmi§tir. ye gidecektir. -···-Saat onbirde filo kumandam berabe- Nafia Vekili lzmirde 
rinde maiyeti oldugu halde Dolmabah~e bekleniyor 
sray1 nhhmmda karaya c;Ikmi§ ve kar§t-
lanmi§hr. Ingiliz filo kumandam i stanbul Izmir (Husus) - Nafia Vekili Ali <;e
Yalisi Muhiddin Ostundagvla Istanbul tinkaya bugUnlerde izmire gelmesi bek-

lenmektedir. Vekilin burada, kendi Ve
Kumandamm makamlannda ziyaret et - ka.letini alakadar eden su, elektrik, de -
tikten sonra, ogle iizeri tekrar karaya «;Ik- miryollan, Alsancak ve Basmahane is
mi§ ve Istanbul Valisi tarafmdan Park - tasyonlan arasmda irtipat gibi muhtelif 
otelde §erefine verilen ogle ziyafetinde i§ mevzulan m tetkik edecegi soylen -
bulunmu§tur. mektedir. 

Eminoni.i meydanmm ar;tlmasma devam edilirken Belediye buradaki 
yollarm tanzimi 

0 

iGin Bahkpazarmdaki kaldmmlan ba~ta_t: ~~agiO soktUrmii§
ti.ir. Kaldmmlarm soki.ilmesi orad,an mi.irur ve uburu mu~kul btr hale sok
mu~tur. Resmimiz, Bahkpa£armm bugi.inkii son vaziyetini ,gosteriyor. 

K0$1i 

PENCERESiNDE 
Ordulu sair Ttfb . 

M unasebet di.i§tukc;e ve fiTSat 
bulduk~a yaz1yorum: Gene 
miinevverlerimiz c;ah§Iyorlar, 

hem de yaman ~ah§Iyorlar. Duniin mu-
nevverleri ile bunlarm ctah§malan arasm
daki fark ~ok biiyiiktur. Di.inkiiler, a~Il
mi§, i§lenmi§ mahdud madenlerden isti -
fade ediyorlard1. Bugi.inki.iler alm teri 
doke doke maden anyorlar, buluyorlar 
ve o madenlerden avuc avuc cevher <;Ika~ 
nyorlar. 

Bu hayuh c;ah§manm en parlak mah • 
sulleri bilhassa edebiyat tarihi sahasmda 
goze c;arptyor. Hemen her §ehrimizde 
gene muallimler kendi kendilerini seferber 
etmi§lerdir, o §ehrin tarihini ~her cephe· 
den incelernege koyulmu§lardu. Ay ge~~ 
miyor ki bir vilayetimizin tarihc;esini, ya· 
hud eski halk §airlerinden birinin hayatmr 
ve eserlerini ihtiva eden yeni bir kitab 
ne§redilmesin. Bu suretle yurdumuzun 
ozii rniitekamil bir aydmhkla tebaruz e .. 
diyor ve kendi kendimizi tammak imka
m gittik<;e ~ogahyor. 

Ordulu ~air Tifll admi ta§lyan eser de 
i§te o cumledendir, bize hi~ tammadtg1 .. 
m1z bir Anadolu §airinin hayahm ve ya
zilanm ogretiyor. Ben, butun aczimle be
raber, edebiyat tarihi ile c;ok ugra§m!~ 
bir yaziciyim. T ezkerelerdeki ufak tefek 
kay1dlarm, vak' aniivis tarihlerinde si.iru .. 
nen birka~ si!ik satmn yard1mile be§ T1fli 
tamyorum. O~iinci.i Murad, Di.irdunci.i 
Mehmed, Oc;i.inci.i Mustafa, Birinci Ab· 
diilhamid, Ikinci Mahmud devirlerinde 
ya§Iyan bu he§ T1fh'mn hepsi §air ve hep
si san' atlarmda mahir hirer §ahsiyet o1a
rak tezkerelere ge~mi§tir. Birinci Abdul
hamid devrinde ya~ay1p da Edirneli olan 
T 1fh E fendinin obiir ada§lanndan faz
la olarak nekre!igi de me§hurdur. Bu 
zat olUleri goldi.irecek kadar §akac1 irni§. 

Bir de Ahmed Rasim merhumun s1IC 
s1k dile doladtgt, maskarahklanm yazd1g1 

bir T 1fh vard1. Fa kat bunun §iir ile mU .. 
nasebeti yoktu. O rdudan yeti§tigini §im
di, koca bir divanm delaletile ogrendigi
miz (T tfh) mn ise ~hem§erileri mi.istes • 
na- biitun T i.irkiyede admt duyan olma .. 
mi§h. O rdu ortl okulu yardirektori.i 
S1tk1 Can, bir hayli emek vererek o mec;
hul T1fh'yt malum haline sokuyor ve bi
zim de cehlirnizden bir k1srmm gideriyor. 
K endisini tebrik ederken edebiyat tarihi
ne candan a§tk bir Y~LlCl Sifatile te~ek .. 
kiirlerimi de sunar1m. 

*** O rdulu T 1fh eserlerinden anla§Ild1gma 
gore ne biiti.in ruhile bir halk §airi ola
bilmi§, ne de yiiksek divan §auleri ara
smda amlacak kadar kabiliyet ta§lmi§ • 
tlr. Z iya Pa§amn Amasyada bulundugu 
malarda kendisi de orada mektebe girdigi 
i~in o biiyiik §aire derin bir surette bag .. 
hdu ve s1k s1k Z afername sahibini takli
de ozenmi§tir. F akat i.istadm ka'bine bile 
yeti§emeyni§tir. Bu gerilik, Muallim Naci
yi ornek tutarak yaz:d1g1 manzumelerde de 
goriili.iyor. 

Fa kat Ordulu T 1fhda divan §airleri .. 
nin yiizde doksanmda, halk §airlerinin 
ise bir k1smmda goremedigimiz yiiksek 
bir meziyet var: Vatanseverlik! Bu duy .. 
gu onda c;ok olgundur ve masa ba§mda 
vatanl §iirler karahyan §airlerinkinden 
c;ok ha§ka tiirliidi.ir. 0 , «Vatan ic;in ol .. 
mek» vecibesini firSat di.i§i.ince yerine ge ... 
tirrnege ko§an merd bir Tiirktiir. Yurdu .. 
nu tehlikede goriince evini barkm1, ~olu- 1 

gunu ~ocugunu, i§ini gUciini.i hict tereddiid 
etmeden buakmt§, kalemi k1hc;la rniiha· 
dele ederek sava§ sahnelerine ko§mU§tur. 
N e yaz1k ki a§k ile, §evk ile kulland1gi 
k1hcm I§Igmt kalemine ger;irememi§ ve 
bize hamasl eserler b1rakmamt§tlr. 

Bununla beraber «Ordulu T1fh» yi 
tammamak edebiyat tarihimiz ic;in bir 
noksand1. Ogretmen S1tk1 Can bu nok .. 
sam tamamlamakla biiyuk bir aferine hali 
kazanmi§tlr. 

M. TURHAN TAN 
H : 
Diinkii f1kramm ikinci satmndakl «ben 

y~taki tarihr;ilen soziiniin dogrusu «ben 
ya§taki yazicilan olacakttr. Oziir dileyerek 
diizeltirim ve aziz okuyuculanmm benden 
bOyle bir soz <;Ikaca~ma lhtimal vermiye -
ceklerini dii§i.inerek de hicabiml gidermek 
isterim. 

M.T.T. 

KVLTOR ISLER/ 

llk mekteblerde kay1dlar 
Di.inden itibaren ilk mekteblerde ta

lebe kaytd ve kabuliine ba§lanmi~tir. 
Kay1d miiddeti 20 ilkte~rindc nihaycte 

crccektir. ---Bebek • Rumelihisar yolu 
kapahldt 

Istanbul vilayetinden: Bebek - istin· · 
ye yolunun yeniden ve tevsian asfalf , 
olarak in§ast mi.inasebetile Rumelihi · • 
san mezarhgma isabet eden yo! kismi· 
mn eski kaldinmlan sokiilcrek tesvi . 
yesine baslanacagmdan Bebek cihetin· 
den k1rm1 yahdan itibaren Rumclihi· 
san ciheti.ndeki surun dibinde bulun 
yahya kadar olan k1s1m her tiirlii ' 
saiti nakliyeye kar~1 kapablmtstrr. 
yadPlerin P"idic:: ''f" ..,.,.,,;c:i serbestti.r. 
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~ehrimiz muallimlerine 
aid tayin ve nakiller 

Lik ma~lartnin 

fikiistiirii ~ekildi 

Tiirkiye giire~ 

~ampiyonas1 bitti 

Miisabakalara 2 te~rini- Ankarada yapdan mii
evvelde basla11.acak ve 

' 
ma~lar 2 devreli o!acak 

Y eni mevsimin lik mac;lan fiki.isti.iri.imi 
tanzimle muhtelif meselelerini gorti~m'::k 
i.izere di.in ak&am Giine~. Be~ikta~. Ga -
latasaray, F enerbahc;e, Beykoz, V efa, 
1stanbulspor, Siileymaniye, Hilal ve 
T opkap1 kuliiblerinin murahhaslan mm -
taka merkezinde bir toplanh yapml&lar -

dJT. 
V erilen karara gore bu mevsimin lik 

mac;lan 2 te~rinievvel pazar gi.inii ba&h· 
yacak ve iki devreli olarak devam ettik· 
ten sonra 29 ikincikanun tarihinde niha

yet bulacaktu. 
Mali ~artlarda hic;bir degi~iklik ya ~ 

pilmaml~br. Y ani has1latm yiizde kuk1 
stad hissesi olarak aynlacak, geri ka!a -

nm da yi.izde on yedisi birinciye, on al • 
t1s1 ikinciye, on be~i i.ic;iinci.iye, on dordi.i 
dordi.inci.iye verilecek; yiizde onu ikinci 
ki.imeye aynld1ktan sonra iisttaraft diger 
derece alanlara dagihlacaktu. 

Bu seneki lik mac;larmda yap1lan de
gi~iklik yalmz davetiyelere inhisar et • 
me~tedir. Mmtaka, bu ma<;lar i~in da • 

vetiye vermiyecek, oyuncular stadlara 
kuli.iblerinin verecekleri on sekiz ki~ilik 
listelere gore girebileceklerdir. Kuliible • 
rin idare heyeti azalan da resimlerini ta· 

§Jyan hususi bir hi.iviyet varakasile stad
lara girmek hakkma haiz olacaklard1r. 

Fikisti.ir kur' as1 ~ekilmeden, stad sa • 
hibi kuli.iblerin yapaeaklan iki~er kar~l • 
la~madan birincis1nin nerelerde yapilaca

gl kararla&hnldi. T esbit edilen vaziyete 
gore ilk F ener - Be~ikta~ ma<;t Kadtkoy· 
de, ilk F ener - Galatasaray ma~I T ak • 
simde, ilk F ener ~ Giine~ ma<;1 Kadikoy· 

de, ilk Be~ikta~ - Galatasaray ve Giine~
Be~ikta~ ma<;;.lan $erefte yap1lacak, ayni 
kuli.iblerin ikinei mac;lan diger sahalarda 

eereyan edecektir. 

Fikstiir 
Cekilen kur' ada kuliiblere ~u numara· 

lar isabet etmi~tir: 
Si.ileymaniye: 1. V efa: 2, Istanbul • 

spor: 3, Gi.ine~: 4, F enerbah<;e: 5. Be ~ 
~ikta~: 6, Beykoz: 7, Galatasaray :8, Hi

lal: 9. T opkapi: 1 0. 
Birinei hafta: 1 - 10, 2 - 9, 3 • 8, 

l 4 • 7. 5 - 6; 
lkinci hafta: 1 ~ 9, B · 10, 2 • 7, 3 • 6, 

4. 5; 
Uc;iinci.i hafta: 1 - B. 7 • 9, 6 - 10, 

2 - 5, 3 - 4; 
Dordiinci.i hafta: 1 - 7, 6- 8, 5 • 9, 

1 4 - I 0, 2 - 3; 
r Be~inci hafta: 1 -6,5 • 7, 4-8, 3-9, 
~ 2 - 10; 
l Altmc1 hafta: 1 • 5, 4 - 6, 3 - 7, 2 • B, 
I 9. 10; 

Yedinci hafta: 1 • 4, 3-5,2 • 6, 
~ 7- 10, 8 ~ 9; 
§ Sekizinci hafta: I • 3, 2 • 4, 5 • 10, 
e6-9,7-8; 
2 Dokuzuncu hafta: 1 - 2, 3 · 10, 4 • 9, 
~ 5 - 8, 6 - 7 ile kar~Jla~acaklardu. 
c lkinci kiime murahhaslannr davet 
'\i 
r T. S. K. 1stanbul Bolgesi F utbol A-
b janhgmdan: 

1938 ~ 1939 senesi lik mac;lan fiki.is
-; tiirunii ogrenmek iizere ikinci ki.imeye 
n mensub kuliib murahhaslanmn 22/9 I 
n 1938 per~embe ak~am1 saat 18 de bolge 
e merkezine gelmeleri teblig olunur. 

s. 

sabakalarda birinciligi 
Ankara m1ntakast ald1 
Ti.irkiye greko-romen giire~ ~ampiyo· 

nas1 cumartesi ve pazar giinleri Ankara· 
da 19 may1s stadyomunda yaptlml~tlr. 
Miisabakalara Ankara, 1stanbul, Kas • 
tamonu, Bursa ve izmir mmtakalan gir
mi~tir. F erd itibarile alman birincilik 
dereceleri &unlardJr: 

56 kilo: Niyazi (Ankara) 
61 kilo: Mehmed Oktav (istanbul) 
66 kilo: F eridun Akmal (lzmir) 
72 kilo: Celal Atik (Ankara) 
79 kilo: ismail Y1lmaz (Kastamonu) 
87 kilo: ibrahim Tutvur (Bursa) 
Ai'br: Murad Merd (Kastamonu) 
Puvan itibarile de mmtakalar ~u de-

receyi almi&Iardu: 

Ankara 14 puvanla birinei. 
istanbul 11 puvanla ikinci. 
Kastamonu 9 puvanla ii<;iincii. 
Bursa 6 puvanla dordiincii. 
lzmir 4 puvanla be&inci. 

Almanya-Lehistan milli ma~1 
Kemnits 19 - Almanya ile Le • 

histan milli futbol tak1mlan ara • 
smda be~inci defa olmak i.izere tekrar • 
lanan ma<;, Alman milli tak1mmm 4 • 1 
galibiyetile neticelenmi§tir. 

Birinci haftayim 1 - 0 Almanlann le

hine biten ve bu kar~1la~mada Lehlilerin 
hiicu~ hath i§liyememi~tir. Lehistan mil
It tak1mmda en ziyade dikkati eel • 
beden oyuncular, kaleci Madejski, mer· 
kez mua vin Niyts, solac;Ik Vodarz ve 
solic; Vilmovsik'tir. 

Buna mukabil Alman milli tak1mmm 
miidafileri miikemmel bir oyun gostere· 
memi&ler, kaleci Jakob, muavin Kupfer, 
Kitzinger, muhacimlerden Haneman, 
$tro ile $on muvaffak olmu~lardJr. Al • 
manlar ilk say1larmt 35 inci dakikada 
Gav~el'in aya~We yapm1slard1r. 

Lehliler beraberlik say1lanm ikinei 
haftaymm be§in<:i dakikasmda yapm1~ • 
lard1r. 

Norve~ • Danimarka milli 
taktmlarl kar§da§b 

Oslo 19 (a.a.) - Olluval stadmda, 
Kral ve V eliahdm da haz1r bulundugu 
35,000 seyirci oniinde yap1lan Norve<; -
Danimarka milli futbol tak1mlan mac;1 
1 - I beraberlikle neticelenmi~tir. 33 ilnci.i 
dakikada saga~1klan Amesen'in ayagile 
NorveGliler ilk saytyt kaydetmi~lerdir. 
On dakika sonra Danimarkahlarm sagi<;· 
leri beraberlik say1s1m yapmi~hr. 

Sima! devletleri arasmda yap1lan bu 
turnuvanm neticesi Stokholm' da 2 ilk -

te~rinde yaptlacak olan lsve(( - Norve~ 
karstla~masmdan sonra anla~tlacakhr. 
Kupay1 kazanmak iGin Norve<;lilerin bir 
puvana ihtiyaclan vardu. 

Beyoglu halkevinin tertib et· 
tigi yiizme yari§lari 

Beyoglu Halkevlnden: 
Spar §ubemizin federe ve gayrifedere ku

liibler arasmda ·tertib eyledigi sonbahar 
yiizme miisabakalan 25/ 9/ 938 pazar giinii 
saat 14 te Heybeliada havuzunda yap1Ia -
caktrr. 

Program: 
Erkekler lt;ln yiizmeler iic; katagori iize-

rinden yap1lacakt1r. 
1 - 14 ya11ma kadar (14 dahil) 
50 metre serbest. 
50 metre sutiistii. 
bO metre kurba~alama. 
4 X 50 bayrak yan~1. 
2 - 14 - 17 ya§ma kadar (17 dahm 
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0 zaman, ~ehgin kafasmm ic;inde bir [ geliyoruz diye haber ver. 

aydmhk yanar gibi oldu. Yiiregi, o giine Gene kadm, hayretten bi.i.yiiy.en goz
kadar duydugu acrlan <;ok geride b1rakan lerile onun yiiziine bakh. H1-; b1r cevab 
bir Ishrabla burkuldu. Zeynebin, suf has- vermemi~ti. Y almz, gozlerinde okunan 
tahgmda onun yanmda bulunmak maksa· hayrete ragmen, ~ehresinin umumi ifade
dile geldigini ve keiJdisi tamamile iyile· sinde, daima bekledigi fakat tahakkuku-

~ince, tekrar Eskih~sara donmegi aklma nu iimid etmek cesaretini bulamadigl bir 

kcydugunu anhr gibi olmu§tu. miijdeyi almi§ gibi bir hal vard1, 

f§te buna tahammiil edemezdi. Bi.itiin $efik, gozleri bir hayali takib ederce· 

bir i:imre bedel i~kence -;ektikten sonra, sine uzaklara bakarak devam etti: 

kaybettigi saadetini tekrar ele gec;irdigi - Karar verdim, lstanbulda oturml· 

iimidile bir par~a canlamrken onu bir yacag1m artlk I 
kere daha elinden kaptumak, tasavvuru Bir lahza sustu; sonra, Zeynebin goz· 

bile tiiyler iirper:·~n bir akJbet olurdu. lerinin i-;ine baktl: 

$efik o gece dii~iindii; ertesi gi.in ve - Zeyneb, Eskihisardan buraya, ben 

ertesi gece gene dii§iindi.i. Nihayet, i.i~iin- hastaytm diye geldin degil mi? 

ci.i giin, uzand1g1 ~ezlongun yamba§mda, Gene kadm, yalmz, ba§lni sallamakla 

bir iskemlede oturan Zeynebin ellerini a· iktifa etti. 

~ vuclanmn ic;ine aldt, birdenbire: - Ben iyi o1unca gene oraya donmek 

," - Zeyneb, dedi, annene telgraf ~ek, i~tiyorsun degil mi~ 
I 

.. (Ba$taraft 1 inct sahffede) 
38 lnci mekteb ba:;;muallimligine, istanbul 
34 iincii mekteb muallimlerinden Pakize 
istanbul 45 inci mekteb ba~mualllmligine, 
Beyoglu birinci mekteb ba~muallimi Sabit 
istanbul 39 uncu mekteb ba§muallimligine, 
Qatalea Maarif memuru Hilmi Beyoglu bi
rinci mekteb ba§muallimligine Silivrl kUl
tiir i:;;yan Cemal Qatalea kiiltiir i~yarhgl
na, Teke yat1 okulu ba~mualllmt Said Sa
nyer 33 iincii mekteb ba§muallimUgine, 
Dumlupmar yat1 okulu muallimlerinden 
Zeki Teke koyti. yat1 okulu ba§imuallimli -
gine, l;!ile Yaylah koyii melttebi ba~mual
limi Sami Teke k-iiyii yat1 okulu yar ba§mu
allimligine, Be§iktall! birinci yat1 mektebi 
bal}muallim muavini Bahtiyar Silivri 2 nci 
i1kmekteb ba§muallimligine, istanbul 44 iin 
eli mekteb ba:;;muallimi ihsan Uskiidar 
29 uneu mekteb ba~muallimligine, Sanyer 
33 iincii mekteb ba~muallimi Numan Sa -
r1yer 41 inci mekteb ba:;;muallimligine, Sa
nyer 41 inci mekteb ba§muallimi Zahir 
Rumen feneri kay mektebi ba~mualllmli -
gine, Qatalca Qakll1 ki:iy mektebi ba§mual
limi Ali R1za Be)'k.oz Buzhane yatl mekte
bi yar ba§ muallimligine, Silivri Qanta ko
yii mektebi ba§muallimi Sad1k Sillvri Kor
fall koyii mektebi ba~muallimligine, Be -
~lkta~ Dumlupmar yat1 mektebi ba§mual -
limi Halil Kagtdhane koyii mektebi ba~ -
muallimli~ine, Kurguncuk 45 inc! mekteb 
muallimi Fahri Sanyer 36 nc1 mekteb ba~
mualllmligine, Sanyer 36 net mekteb ba§
muallimi Vasfl Demlrel Beykoz 36 nc1 mek
teb ba~muallimligine, Qatalca Mimarslnan 
ki:iyti. mektebi ba§muallimi Abidin aynl 
mekteb ba~muallimliginc, Dumlupmar yatl 
mektebi muall1mi Osman Mimarsinan ba§
muallimligine, Beykoz Omerll koyu ba~ -
mualliml Nazmi ~ile Komiirlii.k koyu mu
allimligine, §ile Agva koyii ba:;;muallimi 
Akif Beykoz bmerli kiiyu ba§mualllmligine, 
Dumlupmar yat1 mektebi muallimi ihsan 
blrincl yat1 mektebi yar ba~muallimligine, 
istanbul 45 inc! mekteb mualllmi ihsan 
istanbul 29 uncu mekteb ba~mualllmligi • 
ne, Kad1koy 7 nei mekteb ba:?muallimi ze
k! Kadikoy 6 nc1 mekteb ba§muallimligi -
ne, Usktidar 23 iincti. mekteb ba§mualliml 
Ibrahim Kad1koy 7 nci mekteb ba§mual -
limllgine, istinye 40 mel mekteb ba:?mual
limi Hamdl Uskiidar 46 net mekteb ba§ • 
muallimligine, Uskiidar 25 inc! mekteb mu
alllmi ismail Hakkt istlnye 40 mel mekteb 
ba:jmuallimligine, USkiidar 29 uncu mekteb 
ba:?mualliml Ibrahim (;levkl Uskiidar 23 i.in
cii mekteb ba§muallimligine, Qatalca Sa.z
llbostan koyii mektebl mualllmi ~iikrii ay
ni mekteb ba~muallimligine, Dumlupmar 
yat1 mektebi muallimi Hamdi ayni mek -
teb yardirektorlii~iine, Qatalca Belgrad 
koyti mektebi ba§muallimi Muhiddin Bii
yiikc;:ekmece yat1 mektebi ba:?mualllm mu
avinligine, Uskiinar 25 inci mekteb mual
llmlerinden Refika Beyoglu 9 uncu mek -
teb ba.§mualllmllgine. 

Muallimler arasrnda 
Usktidar 32 den Nedim Sanyer 41 e, Us

kiidar 27 den Dogan Uskiidar 32 ye, Us
kiidar 28 den Huhisi Beyko2: 37 ye, Sanyer 
41 den Samiye Beykoz 50 ye, Sanyer 41 
den Muammer Beykoz 42 ye, Biiyiikt;ek -
mece yat1 mektebinden Hayrlye Sanyer 
41 e, Maltepe 1 den Emin Pendik 2 ye, Kar-
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100 ve 200 metre serbest. 
100 metre strtiistii. 
100 metre kurbagalama. 
4 X 100 bayrak yan§l. 
3- 17 ya~mdan yukan 
100, 200, 400 metre serbest. 
100 metre srrtiistii. 
200 metre IJmrbagalama. 
4 X 200 bayrak yan~l. 
Atlama: Umumi iir; metre tramplen. 
Bayanlar ir;ln: 
1 - 14 ya~ma kadar 
50 metre serbest. 
50 metre strtiistli. 
50 metre kurbagalama. 
2 - 14 ya§mdan yukart 
100 metre serbest. 
100 metre sutiistii. 
100 metre kurbagalama. 
4 X 100. 
Atlama: ti'r; metre tramplen. 
Miisabakaya girme serbesttlr. Arzu eden-

ler 24/ 9/ 938 cumartesi ak§amma kadar 
Halkevi Spor §Ubeslne veya Heybellada 
p!ajma miiracaat ederek kaydolunmalarmt 
rica ederiz. 

Kazananlara 1, 2 , 3 iineiilere Halkevin
den diploma ve en fazla puvan alan talu
ma kupa verilecektir. 

Bir miisab1k bayrak ve atlamadan ba~ka 
ancak iki yar19a i:?tirak edebllir. 

Zeyneb, ufak bir tereddi.idden sonra 
gene ba~ile tasd:k etti. 

- Kal dersem, reddedecegini biliyo
rum. Onun icin 1. tanbulu terketmege ka· 
rar verdim. Eskihisa~ peraber gideeegiz 
Zeyneb. Arhk orada kalacagtz. Seni, 
muhitinden aywp yaradJh§mla taban ta

bana ztd bir hayata ah§hrmak istemekle 
hata ettigimi anbyorum ... 

**~ 

Bir ay sonra, Stdika teyzenin Eskihi
sardaki evinde, mehtabh bir gece ... $efik

lc Zeyneb, ceviz agacmm dibinde, yan 
yana oturuyorlar ... T1pk1, yeni sevi§tikleri 
giinlerin, goni.illerinde derin izler b1rakan 

geeelerinden biri... $efigin kolu Zeyne
bin ince beline do.htnml§, sac;lan onun ba~ 
§IDI taclanduan tellere, bir daha c;oziil
memek istiyen b:r 1srarla kan§IDI§; ikisinin 

de kalbinde, ta§maga hazir tath bir heye· 

can, gozlerinde, burada b1rak1p gene bu

rada bulduklan yakm bir mazinin sevimli 
hayali var ... 

Evden bir gramofon sesi i§itiliyor. Ca
Iman plak, ikinsini de, tath bir meyilde 

kayar gibi maziye dogru c;ekip goti.iren 
bir §arki: 

tal Sartgazi ki:iyiinden Perihan Kartal So
ganll kiiyiine, Bakirkby 1 den Faize Baklr
kiiy 3 e, §;ile merkezden Saffet Beykoz 6-
merU ki:iyiine, ~ile merkezden Leman Bey
koz bmerliye, Kagidhaneden Neeati Eytib 
Alibey ki:iyiine, ~?ile Orur;oglu ki:iyiinden 
Salih ~akir Eyiib Yukanagaclt ki:iyu mek
tebine, Silivri merkez 1 den Vahid ~ile 

merkez 1 e, Beykoz Cumhuriyet koytinden 
Fetahat Beykoz Buzhane koyti.ne, Topkapl 
34 ten Feyziye Bak1rkby 4 e, Bak1rkoy Ni
fos koyii ba§muallimi Bedia Kartal Do -
layoba ki:iyii bal}mttallimligine, Bak1rkoy 
Qifitburgazdan Zahid Bak1rkoy Nifos koyti.
ne, BeJ"Iwz K1hnch ki:iyi.inden Siiruriye 
Beykoz Hiiseyinli lcoyiine, ist anbul 59 dan 
Leman istanbul 47 ye, istanbul 59 dan 
Selma istanbul 47 ye, istanbul 59 dan Mu
alla istanbul 47 ye, istanbul 5 ten Ali is
tanbul 41 e, istanbul 42 den Rah:;;ende is
tanbul 10 a, istanbul 6 dan Goniil istan
bul 10 a, istanbul 9 dan Hayriye istanbul 
10 a istanbul 27 den Hayreddin Fatlh 40 a, 
i.sta~bul 40 tan Rahmi Beyoglu 9 a, istan
bul 15 ten Nezihe istanbul 40 a, istanbul 
11 den Nacl istanbul 63 e, istanbul 16 dan 
Rana istanbul 20 ye, istanbul 18 den Mu
nevver Beyoglu 12 ye, istanbul 19 dan Nii
veyre istanbul 63 e, i stanbul 21 den S1d1ka 
istanbul 25 e, istanbul 26 dan Melahat 
istanbul 25 e, istanbul 29 dan Fatma Zeb
ra istanbul 28 e. istanbul 29 dan Nezahet 
istanbul 28 e, istanbul 29 dan Ganimet 
Be~ikta§ yat1 melctebine, Istanbul 30 dan 
Astm istanbul 50 ye, Be~ikta~ 38 den Tur
gud Be~ikta§ 5 e, Sanyer Rumeli feneri 
koyi.i.nden Kamer Qatalca Yenikoye, Ka • 
d1koy 31 den Mahir Kad1k1iy 16 ya, Kad1 -
koy 4 ten Melahat Kad1koy 3 iinciiye, Ka
dikoy 5 ten Hlkmet istanbul 32 ye, Kadl
koy 7 den Mer.siye Kad1'kloy 12 ye, Kad1k6Y 
12 den Semiha Kad1koy 9 a, Kad1k6y 8 den 
Melahat Uskudar 25 e, Kad1ki:iy 10 dan 
Hiirmiiz Kad1koy 3 e Kadlkoy 2 den Meli
ha Kadikoy 3 e. Kad1ki:iy 10 dan Nimet 
Kad1kiiy 2 ye, Uskiidar 14 te~ Diirrl~as 
Uskiidar 30 a Uskiidar 14 ten Ibrahim Us
kiidar 30 a, trskiidar 21 den Ratib Uskii -
dar 22 ncl dkul yarti~retmenllgine, Pendik 
2 den Hatice Beykoz Srrapmar koyti.ne, 
Uskiidar 22 den Ali Pendik 2 ye, Uskiidar 
46 dan ihsan trskiidar 15 e, Usktidar 46 dan 
Tevfik Uskiidar 15 e. Uski'ldar 46 dan Ra -
fet Uskiidar 15 e, trskiidar 23 ten ~1tk1 
Beyoglu 21 e, istanbul 55 ten Saliba Is -
tanbul 28 e istanbul 64 ten Bedriye Is -
tanbul 45 e: istanbul 64 ten Safiy~ istan
bul 45 e istanbul 64 ten Aliye Istanbul 
45 e ist~nbul 64 ten Sami Uskiidar 15 e, 
ista~bul 64 ten Bedia istanbul 45 e. istan
bul 64 ten Cavid istanbul 45 e, istanbul 
64 ten Saniye istanbul 45 e, istanbul 54 
ten ihsan Be§ikta;? 24 e, istanbul 64 ten 
Kudsiye istanbul 54 e. istanbul 3 ten Nl
hal Be~lkta~ 50 ye, istanbul 42 den Mell
ha IstanbUl 47 ye, istanbul 5 ten Bedriye 
i st anbul 53 e, istanbul 6 dan Nezlhe Be -
siktas 16 ya, istanbul 42 den Atifet :istan-. 
bul 6 ya, Eyiib 36 dan Nuri Eyii~ 37 ye, 
Eyiib 36 dan §ayegan Eyii~ 39 a, Istanbul 
36 dan Rahim Eyiib 37 ye, Istanbul 36 dan 
Hikmet Eyiib 37 ye, Eyiib 36 dan Saliba 
Eyiib 37 ye, Beyoglu 1 den Vahid Eyiib 37 

ye, Beyoglu 2 den Zahide istanbul 32 ye, 
Beyoglu 2 den Behice Beyoglu 21 e, Qatal
ca ikincl okuldan Hidayet Beyoglu 2 ye, 
Beyoglu 12 den Latife Beyoglu 31 e, Bey
oglu 17 den, Adile Beyoglu 42 ye, Beyoglu 
17 den Nazime Kas1mpa~a 5 e, Beyoglu 17 

.den Miiriivvet Beyoglu 44 e. Beyoglu 35 
ten Safiye Eyiib 37 ye, Beyoglu 42 den 
Zehra Beyoglu 44 e, Beyoglu 42 den Sad1k 
Besiktal} 46 ya, Beyoglu 47 den Hamza 
Beyoglu 9 a. istanbul birinci ;Yat1 mekte
binden Ulviye Beyoglu 32 e, Istanbul bl
rinci yat1 mektebinden Saffet Beyoglu 2 
ye, ti'skiidar 30 dan l;!erife Be~ikta~ 39 a, 
Uskiidar 23 ten Meziyet Uskiidar 30 a, is
tanbul blrinei yat1 mekteblnden Mel!ha. 
istanbul 56 ya, Be§ikta§tan Hiisniye Be • 
~ikta~ 18 e, Be~ikta:? 23 ten Kerim Be~ikta§ 
39 a Be:?}kta§i 34 ten Bedriye Beyoglu 29 a, 
Be§ikta~ 38 ten Adalet Be~ikta~ 19 a, Us
kudar 46 dan Neriman Be1;ikta§ 50 ye, Ya
Iova Qmarc1k koyiinden Kadriye Kagidha
neye, Silivri 1 den Refika Qatalca 2 ye, Qa
talca 2 den Kamlran Qatalca 1 e, Silivri 
2 den Zaim Silivri 1 e. S!livri Celaliye ko
yiinden Hurlser Biiylikc;ekmece yatl mek
tebine, Biiyiikadadan Mukadder Beyoglu 
29 a, Heybelladadan Safiye Biiyiikadaya, 
~ile Me§rutiyet koyiinde Zlihtii t;lile Teke 
kOyiine, Qatalca Mimarsinandan SUleyman 
Qatalea Ahmediyeye, Uskiidar 46 dancl 
mekteb ba:;;muallimi Hiiseyin Be§iktall 
50 inci mekteb ba:;:muallimliglne, Beyoglu 
12 den Nezahet Be§ikta~ 20 ye, Beyoglu 48 
den Ay~e Beyoglu 29 a. 

A_qnltk ac1sr kalbe dolmadan, 
BaR llolu biterse, i~te ask budur. 

Zeyneb, yapraklann ucunda titre§en 

ay aydmhgmi, giizel gozlerinin tath te -

masile ok§tyarak sordu: 

- Dinliyor musun, $efik? 

- Dinliyorum, Zeyneb. 

- A~k budur degil rni? 

- Budur, Zeyneb. 

Gene kadm bir an sustu. Sonra, ~ene 
sordu: 

- $efik, lstanbula ne zaman donii -

yoruz? 

$efik, bu suale bir ba§ka sualle muka

bele etti: 

- Ne miinasebet? Biz buraya, kal

mak ic;in gelmedik mi Zeyneb? 

- Hayn, ~efik. Sen, !stanbuldan ay· 

nlacag1m dedigin zaman, ben bu fikrini 

suf senin s1hhatin ic;in kabul etmi§tim; 

burada daha iyi istirahat edecegim, daha 

temiz hava alacagm1 di.i§i.inmi.i§tiim. Son

ra da ... 

- Sonra da? 

Zeyneb, kollanm $efigin boynuna do-
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HE ~EY 
Haftahk resimli mecmua 

En giizel resimler 
En k1ymetli yaz1lar 
En me~hur imzalar 

• Her~ey mecmuasmda, herkes, her 
isted1g1m bulacakttr. 

Edebiyat, fen, musiki, sinema, spor, 
seyahat, kadm, moda, tarih, hikaye, 
roman, mizah .• 

52 SAHiFE 
10 KURUS • 

Her1;ey 'imdiye kadar e!Ji gorUI· 
memi1; bir mecmua olacakt•r. 

Pek yak1nda ~1k1yor 

ZL 
Norasteni, 
zafiyet ve 
Chlorosc 

benizsizlik icin yeg<ine deva kanl ihya eden SIRQP DESCHIENS 
En muntahip etibba tarafmdan tertip edilmis:tir. f PARIS 

Pazarbk ilant 
Eskisehir 

' 
Naf1a Miidiirliigiinden : 

Esld§ehir - Gifteler yolunun 3 + 080 - 13 + 000 kilometreler ara
smda 18775.94 lira ke~i£ bedelli yap1lacak ~ose esash tamiratmm 5/9/938 
ve kapah zarf usulile yap1lan eksiltmesind.e istekli G1kmad1gmdan evvelce 
ilan edilen ~erait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 net maddesine tev
fikan bir ay miiddetle pazarhga konulmu~tur. Pazarhk i~in her zaman 
Vilayet Daimi Enciimenine miiracaat edebilirler. 

isteklilerin 1408.20 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mii-
racaatle alacaklan ehliyet vesikasm1 hamil olmalan laz1mdtr. ( 6388 ) 

..., ..., 
agrisi, agr1s1 

ve biitii n IStirablari teskin eden 

G R i P N • 
I 

Bilhassa bunlara karf• miiessirdir. 
i§ ba§mda, seyahatte, evde her zaman yammzda bir ka~e 

Bulundurmayt unutmaym1z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve bobrekleri yormaz. icabmda giinde 3 ka§e almabilir, 

ismine dikkat, taklidlerinden sakm1mz ve Gripin yerine ba§ka bir 
mar ka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

DOf;ENT • DOKTOR •111111.1 
lad1; yi.izi.inii onun omzuna sakb.dt: IL Mehmet Ali Oya 

S . .. . . Kulak, Bogaz, Burun mUtehass1s1 
- em tecrube etmek hn·denb1re akh- Fatt'h t d ~ N 75 ramvay urag1 o. 

rna gelmi~ti ... fstanbulu biisbiitiin bJrakip -;;M~---=-.-=-.--~-=-----==.: 
burada b:nimle beraber ya§ama~ 8oze ers1nlilere Mi.ijde 
aldigmi goriince, beni, istikbaline bile Mersinde Beyoglu Berberi Ali Bir 939 

tercih edecek kadar sevdigini anladtm... senesine aid son sistem aletlerle bugiin ... 

Arhk ne istanbuldan, ne o riyakar mu -

bitten, ne de... N e de F eride Hammdan 

korkum kalmadi ... 

$efik, Zeynebin ha§ml iki clile tutup 

gogsiine bashrd1: 

- Peki Zeyneb, gi<;Jelim, dedi. De • 

mek ki hayata yeniden ba§hyoruz ... Ar -

hk, elele, sonuna kadar yi.iri.iyeeegiz degil 

mi? 

Zeyneb, di§lerinin mehtabla rekabet 

eden beyazhgmi, candan bir tebessi.imle 

meydana ~tkararak: 

- E vet, yiiri.iyecegiz, ~ef1k, dedi ... 

A§k budurl 

Ve Sefigin, hlbinden kopan, yemin 

kad~r vakur, samimi bir buse, gene ka

dmm sa-;lan arasma gomi.ildi.i ..• 

- Bitti-

lerde Mersine hareket edecektir. 

Edremid sulh hukuk anahkemesin -
den: 

Edremidin Giire koyii kooperatifi ta
rafmdan miiddeaaleyhler Glire koyiin
den Ali oglu Latif ve Ali oglu Kaztm 
ve Ishak oglu Ali aleyhlerine a~t1g1 a
lacak davasmm icra kllmmakta alan 
muhakemesinde mliddeaaleyhlerden Is
hak oglu Alinin ikametgahmm me<;hu
liyeti hasebile kendisine davetivE'nin 1 
lanen icra edildigi halde 15/9/938 per
§etnbe saat 10 da mahkemeye gelmedi
ginden muhakemenin g1yaben icrasm 
ve gtyab karanmn ilanen ifasma kara 
verilerek mahkeme 20/10/938 per -
gembe saat 10 a b1rak1lmi§ oldugundan 
miiddeaaleyhlerden ishak -o::Ylu Alin · 
talik olunan qlinde ya bizzat veya bir 
vekili kanuni gondermesi, gelmediif 
veya vekil de gondermedii7i takdirde 
bir daha muhakemeye kabul edilmiye 
rek muhakemenin g1yahmda deve1m e 
decegi gay1b karan makamma kaim ol 
mak lizere ilan olunur. (10313) 



Cekoslovakyada umuml seferberlik 
Almanya da ce~.t.uba 
yeni k1taat gOnder di 

Prag 
5000 

hiikumeti Henlein'in 
sterling vadetti - Siidet 

ba,Ini getirene 
mJntakalarJnda 

Polonya ve Macaristan 
da trkda~larini istiyorlar 
50,000 Macar hududa iltica etti, Pe,tede ~ekoslo

vakya aleyhine biiyiik 
Lehistan hududa 

tezahiirat yap ddt, 
asker "' ytgiyor 

Fennin ugrast1Q1 yeni ~~., ~= 

Buharh tayyareler , 
yapmak istiyorlar! 

Siya· 
nge· 
a,ho" 
irdir' 

CBa#r:r.aJz 1 tnct s~h!fed.e) I Almanlar1 da ayni tecriibeyi yapmaga 
JJfacar Bafr.Jektlt, Mussoltnt ye mecbur kaldtlar. Onlara hic;bir §ey veril-

te,ekkiir etti medi, Macaristana da hic;bir §ey verilmi-
carptsmalart oluyor hudud 

Almanyada yapdan tecriibelerde bu makinelerin 
u~abilecek devreye girdigi soyleniyor 

T ayyarenin beminden ba~ka bir mu
harrik kuvvetle uc;abilecegi akhm1zdan 
ge~mez. Halbuki, ilk muhteriler, tayyare
yi, buharla i§liyen bir motorle harekete 
getirmegi tasavvur etmi§lerdi. Fa kat, ha
valarda uc;mak, ancak hafif gazle c;ah~an 
motorler imaline muvaffakiyet hainl ol
dugu gun imkan dahiline girebilmi§tir. 
Bugi.in, modern tayyarelere, buhar motor
Jeri t2tbikma d')gru bir temayiil, fennin 
iptidai telakkilerine dogru bir ric' at em
maresi goriiliiyor. 

viicude getirilmesine c;alt§tlan yeni buhar 
makineleri bu gayeyi istihdaf etmektedir. 
Diger taraftan, demir sanayiindeki tetak
kiler sayesinde, bugiin fevkalade hafif 
buharh motorler yaptlabiliyor. Hali ha • 
z1rda yap1lan hu:;usl ~elikler, yiiksek ha
raret derecelerine ve fazla devir siir' atle
rine mukavemet edebilecek kuvvettedir. 
Bu bak1mdan, hafif bir buhar motorii, 
hatta ufak tayyarelerde, gaz motorlerile 
rekabet edebilir. 

. ' 
(Ba$tara/t 1 fn~ sahztede 1 

soyledikten sonra §U sozleri ilave etmi§· 
tir: 
«- <;emberlayn'm samimiyetine ve 

hiisniiniyetine kaniim. Beni miithi§ bir ha
va kuvveti ihdasma mecbur eden keyfi • 
yet, Sovyet Rusyanm miittefiki olan ve 
bir keski gibi Almanyamn bagrma batt· 
nlm1~ bulunan <;;ekoslovakyanm mevcudi
yetidir. Benim bu hareketim, evvela Fran
sanm ve miiteaktben !ngilterenin kendi 
hava kuvvetlerini artumalanna sebebiyet 
vermi~tir.» 

Fuhrer, «Siidetlerin reiai ben 
olacagrmf» diyor 

Hitler, soziine devamla §oyle demi§ -
tir: 

«- Eger Henlein tevkif edilmi§se 
Si.idet Almanlann liderligini bizzat b~n 
deruhde edecegim. 0 zaman doktor Be
ne§'in daha nekadar miiddet kararname
lerini ne~re devam edebilecegi goriilecek
tir. Acaba benim hakk1mda da bir tevkif 
miizekkeresi 1sdar edecek midir?» 

Prag 19 (a.a.)- Prag makamlarmm, 
<;ekoslovakyada umumi seferberlik hak· 
kmdaki haberleri diin dahi yalanlamt§ 
olmalarma ragmen, cumartesi gUnii gece
yansmdan itibaren <;ek hududunun mem· 
leketi terketmek istiyen elli ya§Ina kadar 
erkeklere kapatilmt§ oldugunu kaydet • 
mek icab eder. Bu tedbir, halka teblig 
edilmek5izin tatbik edilmi§tir. 

Eski Avusturyaya yollanan 
krtaat 

Londra 19 (Hususi) - Mi.inih'te~ 
alman son haberlere gore, Miinih'ten eskt 
Avusturya istikametine birc;ok Alman kt· 
taau hareket etmi§tir. Ordu ile beraber 
miiteaddid bataryalar ve tanklar da Avus· 
turyaya dogru yiiriimektedir. 
Henlein'in baftnl getirene miikalat 

Londra 19 (a.a.) - Gazetelerin ha
ber ald1gma gore, Prag hiikumeti, Hen -
lein'in ba§Inl getirene be§ bin lnsiliz liraa1 
miikafat vadetmi~tir. 
Kafmak istiyen Almanlara ~ ekler 

atef a~ttlar 
Zittau 19 (a.a.) - Ekserisi kadm ve 

~ocuk olmak iizere Alman topragma 
kac;mak istiyen bir Si.idet Almanlar kafi
lesi, <;ek askerlerinin tiifek ate§ine ugra • 
mt§ ve <;ekler bunlardan bir k1sm1 Alman 
topraklanna ge~tikten sonra da ate§e de
vam etmi§tir. Alman topraklarmda buiu: 
nan Ullersdorf istasyonuna birkac; merm1 
isabet etmi§tir. lki kadm ve iii$ ~ocuk 
yaralanmi§tlr. 

Almanyaya iltica edenler 
Berlin 19 ( a.a.) - -5imdiye kadar 

takriben yiiz bin Siidet Almam Alman -
ya tonraklarma iltica etmi§tir. 

Siidet miiltecilerine yardrm 
Londra 19 (Hususi) - Royter ajan

Simn Berlin muhabirine gore, Almanya
mn her tarafmdan Siidet mliltecilerine 
yardtm yagdmlmaktadtr. Folki~er Be?,: 
bahter gazetesi, mikt~r.t yiiz. bm.~ bahg 
olan Si.idet miilteci!ennm sek1z gune ka
dar evlerine doneceklerini yazmaktadtr. 

Almanyada goniillii te,kilcill 
Berlin 19 (a.a.) - Almanyada te~· 

kil edilen Si.idet goniillu ktt'ast tara~n -
dan nesredilen bir tebligde, hamhk I§le
rinin bittigi ve goniillii kaydma ba§lana • 
bilece2i bildirilmektedir. Coniilliiler mm-

taka masile kaydedilecektir. Triyeste 19 (a.a.) - Mussolini diin yecektir. Harekete gec;mek laztmdtr.» 
akiam Macar Ba§vekili lmredi'den bir Leh matbuatt (;eklere ate~ C ek karakollarrna hiicum T 

Londra 19 (Hususl) - Siidet AI - telgraf almi§tlr. piiskiiruyor 
manlar tarafmdan Alman hududunda Macar Ba§vekili bu telgrafmda, <;e. Var§ova 19 (a.a.) - Lehistan mat-

koslovakyadaki Macarlar lehine di.inkii buah, Cekoslovakyadaki Lehlilerin kendi viicude getirilen goni.illii te§kilatma men- k 
nut unda soyledigi sozlerden dolayl mukadderatlarma kendilerinin hakim ol

sub Siidet Almanlan diin ve bugiin mu -
teaddid <;ek giimriik karakollanna hii - ke~~~:~e;t:ra;;tl(a~;.)kkiir ~~~~~;~~~~r ~a~ar~~:t;~d~r.§iddetle miidafaaya de • 
cum, Crusbah civarmda da Cek jandar - mahfiller, Macar partisi tarafmdan Pres- Ekspres Poranny gazetesi diyor ki: 
malanna hiicum etmi§lerdir. Coniillii te§- burg' da ne§redilen beyannameye clair §U «-5imdiki §eklile Cekoslovakya hakkm-
kilatlannm mitralyozlerle miicehhez ol - malumah veriyorlar: daki hiikiim artJk verilmi§tir. Diinya, bu 
dugu haber verilmektedir. <;ekoslovakyadaki Macar etnik gru - sun'! te§ekkiiliin hududlanm miidafaa ic;in 

Prag 19 (a.a.) -Nieder Albendorf punun salahiyettar miimessilleri tarafm • harb etmek istemiyor. Hadiselerin seyrini 
civannda, Almanyada toplanan SUdet dan ileri sUriilen fikir, biitiin Macarista - ve menfaatlerimizi biiyiik bir dikkatle ta· 
taJ.~=l·~ilerinden r .urekkeb bir grup <;e • nm fikridir. Macar milleti, bu Macarlar kib etmeliyiz. Cekoslovakyada ikamet e
koslovak arazisine ge~mek istemi§se de i~in kendi mukadderatlanm kendilerinin den biitiin nasyonalistler meselesi aym 
Alman polisleri tarafmdan muhasara edi- tayin etmesi hakkmi istiyor. tarzda halledilmelidir.» 
lerek gotiiriilmii§lerdir. k y 19 ( ) p t · p Bir naztrzn nut u ar§ova a.a. - a aJanst o· 

Alman gazetelerinin nefriyatt Budape§te 19 (a.a.) _ Macar tel- lony~ . gazeteleri~de c;tkan makalelerin 
Berlin 19 (a.a.) -Alman matbuah- graf ajanst bildiriyor: metmm vermektedtr. Gazeteler, <;ekoslo • 

mn biitiin dikkati Cekoslovak hadiselerine <;::ekoslovakya buhram hakkmda soy- vakyada bulun~.n .. Pol?nya}Jlan~. mukad-
~;evrilmi§tir. ledigi bir nutukta nazu Anfa, Macar mil- deratma kar§I buyuk btr alaka gostermek-

Volki§er Beobahter gazetesi, Cek ko- letinin hadiseleri biiyiik bir si.ikunetle fa- tedirler. 
miinist partisinden kiirek mahkumlarile kat ayni zamanda azimkar ve kat'i bir Kurjer Poranny gazetesi §oyle yazt-
«klZII mUfreze» lerin teslihah hakkmda zihniyetle takib ettigini kaydettikten son- yor: 
yaztlan mektublarm fotograflanm ne§ • ra §oyle demi§tir: «Cieszyn'in asli sekenesi clan Polon
retmektedir. «- Buhranm muslihane bir §ekilde yahlarm bu tarihi saatte unutulrnasma 

Berliner T ageblat gazetesi de, Sovyet halli Macaristanda sevincle kar§Ilanacak- imkan yoktur. Bu mmtakadaki Polonya
gazetelerinde hamlanmi§ clan propagan- tu. Bununla beraber hi~bir hadise Maca- hlar kat'l iradelerile serbest~e haklanm 
da malzemesi paketlerinin fotograflanm ristam tarihi vazifesini yapmaktan mene- ve istikballerine tesahiib azminde bulun-
ne§rediyor. demiyecektir. Macaristan i~;in kabul edi- duklanm gostermi§lerdir.» 

Doyc;e Algemayne Zeytung, Prag'm lemiyecek yegane hal §ekli, Macar ekal· Bu gazete netice olarak Cekoslovakya-
hath hareketinin <;ekoslovak devletile AI- liyetinin diger ekalliyetler derecesinde da Almanlann mukadderati ne §iklde 
man milleti arasmda resmen aynltk yap· mukaddratma hakim olmak hakkmt ver • halledilirse edilsin, bu memleketteki Po
tlgmt ve buna binaen Alman halkmm ar- miyen bir hal §eklidir. Orta Avrupada lonyahlann da ayni haklara malik olma
tik bu devlete aidiyetini feshetmekte bu- devamh bir sulh ancak yirmi sene evvel Ian laz1m geldigini kaydetmektedir. 
lundugunu kaydediyor ve diyor ki: manhkstz bir §ekilde. kendi mukadderat· Lehistan, hudud kttaattm arttrdt 

«1919 Cekoslovakyas1 tasfiye edilmi§· lanna hakim olmak hakk1 almmi§ clan Var§ova 19 (Hususi) - Bu ak§am 
tir. Prag baylan vukuat haz1rlarlarsa on- biitiin milletlere bu haklan iade edildigi ne§redilen bir resmi teblig <;ekoslovakya 
Ian zorla dogru yola sevketmelidir.» takdirde tesis edilebilir.» hududundaki Leh kuvvetlerinin takviye 
~ekoslovak matbuatt «Kendimizi ~ekoslovakyadan hagan Macarlar edildigini haber vermektedir. Cekoslo -

"d 1 d ... . d' Budape§te 19 ( a.a.) - <;ekoslovak- vakya tarafmdan Leh hududunda aske-
mu a aa e ecegtz» tyor d ll' b' k d M "l · · M - ri tedbirler almmto. olmas1 ve rekoslovak-.. .. ya a e 1 m a ar acar mu teclSl a '( ':r' 

Prag 19 (a:~·) - B~.tun ~ekolovak car topraklarma ge~mi§tir. llticalar de • ya ordusundan firarilerin ~ogalmas1, bu 
matbuatl, pleb!Slt veya Sudet mmtaka - d" r Bu lar rasmda ordudan ka- tedbire sebeb olarak gosterilmektedir. 
I A I k. fik . "dd I vam e tyo . n a l 
annrn manyaya ter 1 nne, §I et e / ~an bir~ k Slovak Polonyah ve Alman Lehlilerin bir i hak m azbatast 

itiraz etmektedir. Matbuat, bu hususta vardu 
0 

' Londra 19 {Hususi) - Elli bin ki§i-
a§agidaki delilleri i~e~i siir~ekted~r: · Pe,te'de tezahiirat nin imzasmt ta§Iyan bir mazbata, Lehli -

«Bugiinkii hava Ic;mde btr plebiSlt yap- Budape~te 19 (a.a.) _ Mussolini·nin !erie meskun <;ekoslovak topraklarmm 
... · k" kt Y I c k bu ple - k h h l"f k 1 Lehistana ilhakmt taleb etmektedir. maga lffi an yo ur. apt a a nut u iizerine §e rin mu te 1 no ta a • 

bisitin dogru bir netice ile bitebilecegi rmda tezahiirat vukubulmu§tur. Mussolini'nin nutkunun VarfoVa· 
§iiphelidir. Halk, Naibi, Du~e'yi ve FUhrer'i al - da akisleri 

Diger taraftan kimin reyini kullanmak k1~ami§, kalabahk bir balk kiitlesi Kra- Var§ova 19 (a.a.) - Var§ova rne-
hakkmda malik olacagm1 bilmek laz1m • lm §atosu ile Almanya ve italya el~ilikle- hafili, Mussolini'mn dun soyledigi nutka 
dtr: Yalmz Almanlar mi, yoksa <;ekler ri oniinde birikmi§tir. biiyiik bir alaka gostermektedir. Var§OVa 
de dahil mi? Tezahiiratc;tlar <<kahrolsun Bene§», mehafilinin kanaati §udur ki, siyasi vazi-

Keza, §Urasl da bilinmelidir ki, mem - «kahrolsun <;;ekoslovakya» diye haykt - yet hakkmda Mussolini'nin yapt!g1 vaz1h 
leket dahilinde ya§tyan Almanlann vazi- rarak <;ekoslovak elc;iligine dogru ilerle- bcyanat, ~ekoslovakya meselesinin inki
yeti nedir~ Bunlar da reylerini kullana· mi§lerse de polis kordonu ile kaT§lla§arak §afmda miihim tesirler gosterecektir. 
caklar mtd1r? donmU§lerdir. 

Sonra Cekoslovakya, hudud mmtaka • Kont Esterhazy ter.Jkil edildi 
lan~I terkedemez. Bunun ba~hca iki se· Budape§te 19 (a.a.) _ Presburgdan 

Bulgar sefiri geldi 
Temmuzdanberi mezunen memleke -

tinde bulunan Bulgaristan orta elc;isi dok
tor Hristoff, §ehrimize gelmi§tir . 

bebt vardtr: 1 b" h b ·· r k 1 k d a man tr a ere gore, -:r-e os ova ya a-
. . I -.AB~ ~~ntakalar <;::ek?slovakya ki Macar partisinin reisi Kont Esterhazy, 
J~m. tabu bu mudafaa hath te§kil etmek - <;ek-Macar hududunu gec;mek isterken 
tedu. Cekoslovakya buralarda azim mas- tevkif edilmi§tir. 
raflar yaparak istihkamlar vUcude getir -
mi§tir ve bu istihkamlan elden ~1karamaz. 

Elc;i birka~; giine kadar Ankaraya gi -
decektir. -···-

2 - Memleketin biitUn endUstrisi ve 
tabii serveti Siidet mmtakalannda top -
lanmi§tlr. Bu mmtakalar olmakslZln <;e
koslovakya ya§tyamaz.» 

Biitiin gazetelerin yaZilan §oyle biti -
yor: 

«Her ne olursa olsun kendimizi mii -
dafaa edecegiz.» 

Bir Macar gazetesi «biz de hare
kete ge~elim» diyor 

Budape§te 19 (a.a.) - Uj Majyar
sag gazetesinin direktorii, §U sattrlan ya-

lsve~te belediye intihabab 
Stdkholm 19 (a.a.) - Belediye ve 

vilayet meclisleri ic;in umumi sec;imler 
dun memleketin her tarafmda yap1lmt~ -

z1yor: hr. 
«Macaristan, adalet fikrine miiracaa- · Sosyalistler ve. demokratlar, sag tara

tin hic;bir §eye yaramtyacagmt gozoniinde fm aleyhine olarak hissedilir bir kazanc 
tutmahd1r. Trianon niimunesi oniimUzde- temin etmi~lerdir. Stokholm belediye 
dir. 1920 denberi Macaristan, §ikayetle- meclisinde sosyalistler yiiz azadan elli 
rini bildirmekten bali kalmami§br. Siidet be~ini kazanmi&lardtr. 

-------Tefrika: 9 lanm, kemiklerinin esnedii?;ini duysun. 
Seni adeta ic;imde hissetmek istiyorum. 
Dudaklanm, a~km en leziz, en memnu 
iksirlerile sarho§ olsunlar I 

devu evinin binbir giinaha yatak clan bir 
odas1 m1? 

GUidOremiyen Komik 
Yazan : Murad Serto glu 

Bundan ben de ac~ duyuyorum. Hisse -
diyorum ki, eski kotii an' anelerin devam1 
clan bir his, kocasm1 aldatan bir kadmm 
duydugu vicdan azab1 •. seni de arastra 
pen~esine gec;iriyor. hte ben, seni 
bundan kurtarmak istiyorum. Sen, Kud
retle evli iken bePtmle sevi§mekle asia bir 
s:.tUnah i~Iemiyorsun. Hatta farz1 muhal, 
seni cidden sevse de ... Ciinkii evlenirken 
Ya§lanmz arasmdakt benim ya§tmdan bi
le c;ok biiyiik ola!l muazzam farkt asia 
ctij&iinmemi~ ve bi1 defa bile olsun, ben 
nastl adamim diye merak ederek avnaya 
bakmamJ~tlr. Y a~lar ve suratlar arasmda 
bu kadar biiyiik farklar olduktan sonra 
hic;bir koca, kans·nm kendisine kul, k )le 

masm1 JStJyemez. Buna hakk1 yoktur. 
Bunu istemek biiyiik bir cinayettir. Sen 
ni<;in bu genclik v~ gi.izelligini bir hod~a
nun arzu ve hevesine alet etmek istiyor
sun? Onun, bu vaziyetle sana temelliik 
etmege kalk1~masl, bir mecnunun gune~i 
kendi yedi inhisarma almaga kalkt~ma-

sma benzer. Buna ne hakk1, ne de kud
reti vardtr. hte biitiin soy]iyeceklerim bu 
kadar. Simdi art1k bir daha sana kendi
sinden asia bahsetmiyecegime yemin e-

derim. 
Fikretin, buzlu carom iizerinde asabi 

jestlerle sallanan eli durdu. Sonra bu el, 
Sabahatin elini tuttu. Fotr ~apkah ba§, 
ele dogru eii;ildi ve optii. Sonra gene Fik
retin sesi duyuldu: 

- Sabahatl 
- Ne var? 
- Benim de senden bir ricam var. 
- Soylel 
Simdi Fikretin sesi, o sahte hiddet to

nunu btrakmt~. yalvaran bir dilenci sesi
nin ahengini almt~tJ. Bu taklidleri o ka
dar kotii ve bayagi bir $ekilde yap1yordu 
ki kulaih tahri$ edivordu. Fa kat bunu 
valmz Kudret hissediyordu. Fikret, gene 
bir piyesten ezberledi!l;i ci.imleleri dizdi: 

- Seni kuvvetle, biitiin kuvvetimle 
kucaklamak istiyorum. 0 kadar ki, kol-

- Y ava§ soyle I N eredeyse baibra -
caksm I Sahnedeymi§ gibi konu§uyor • 
sun! 

- Fakat vadetl Vadediyorsun degit 
mi? 

- Sus camm, yava§ konu~ .. 
- Evvela vadet!! 
- Vadediyorum. Y almz ben arhk 

eve ~idiyorum. CeG kalmiyayim. Kudret 
mutlaka telefonla stiidyodan kac;ta Gik • 
h~bm1 oP;renmi~tir. Simdi gene surat asar, 
kalbi tutar. Ciddiyetten, vazifeden iki 
saat bahseder, durur. 

- Ne giinu bulu~acag1z? 
- Y arm stiidyoya gelmiyecek misin? 
- Celecegim. F akat ben, stiidyo ha-

nc -Je ne vakit bulu~acagimiZI soruyo -
rum. Amma boyle kalabahk bir yerde 
degil. 

Kudret, bu sualin cevabm1 bekliyor
du. 1~te neredeyse Sabahat cevab vere • 
cek, birlikte en biiyiik giinahlart i~liye -
cekleri yeri if~a edecekti. Ve o bunu da 
duyacakh. Bunu da bilecekti. Acaba bu 
yer, Adalann kuytu bir yeri mi, Bogazm 
tenha bir ko~esi mi, yoksa gizli bir ran-

Belki de Sabahatin can att1g1 fakat 
kendisinin nefret ettigi bir plaja gidecek
lerdi. Sabahat, viicudiiniin en memnu 
hatlanm mubalaga ile meydana c;1karan 
bir mayo giyecek ve kahkahalar arasm
da denize atJiacakh. Masmavi sularda 
iki ytlan gibi yiizecekler ve her tarah ta
bii yarlar ve kayahklarla c;evrili, butiin 
gozlerden uzak kuytu bir sahile nefes 
nefes <;Ikacaklar, c;aktlta§lanmn iizerine 
yanyana oturacaklardt. 

0, arh.k otesini dii~iinmek istemiyor -
du. Mutlaka buna mani olacak, bu cina
yete meydan vermiyecekti. Bu mel'aneti 
i~lemelerine ftrsat vermemek laztmdt ve 
elindeki ufactk demir, her§eyi onliyecek, 
her mel' aneti durduracak kabiliyetteydi. 

Son hareketi yapmak ic;in Sabahatin 
cevabm1 bekliyordu. Ne tuhaf yaradJh~
taydt bu mahluk I Kocasma merhamet 
eden, ac1yan Ve onu a~tkma kar§I muda· 
faa eden yoldan c;tkmt~ bir kadm! 

Fa kat Kudret onun kendisine actma
stm, merhamet etmesini de istemiyordu. 
Merhamete laytk olmak ancak zavalh
lara, dii~kiinlere ve oliilere mahsustu. 0, 
bu s1fatlarm hic;birini kendisine uygun 
bulmuy,Drdu. Ne dii~kiin, ne zavalh, ne 

Buharla i§liyen 'tayyarenin ilk nazari
yesini, 1809 senesinde Sir Core Cayley 
kurmu§tur. Bu nazariyede, modern tay
yarenin, kanadmd<m pervanesine ve hava 
mukavemetini ktrmaga mahsus mekik §ek
line kadar, bi.itiin modern teferruah aynen 
mevcud bulunuyordu. Lakin, bu nazari· 
ye, biitiin ehemmiyetine ragmen goze 
c;arpmadJ. 

1843 senesinde, Henson isminde bir 
!ngiliz, buhar motorile i§liyen miikem -
mel bir tayyare viicude getirmi~ti. MotO
rii fazla ag1r oldugu ic;in uc;am1yan bu 
tayyare de bir tarata buaktldtktan sonra, 
Ader admdaki F ransiZln Eole ismini koy
dugu tayyaresile yaptlan tecriibe, buharh 
motor sahasmda ilk muvaffakiyeti kay
detti. Havadan daha az1r bir cismin, yer
den 50 metre kadar yiiselip uc;.mas1 9 te§· 
rinievvel 1880 tarihinde vukubulmu§ mu
cizemsi bir hadise saytlabilir. 

Fa kat, bu sahada sarfedilen biitiin e
meklerin heba olmas1 ve buharh motorde 
tsrar edildigi miiddet~;e tayyareciligin in
ki§af edememesi mu~adderdi. T ayyare -
nin <;ok kuvvetli motore ihtiyaCJ vard1r. 
Halbuki, buhar motori.i nekadar kuvvetli 
olursa o kadar agtr olur. Bu da uc;u§a 
manidir. hte buncian dolayi buharh mo
tor fikrinden nihayet vaz gec;ilmi§. ondan 
<;ok daha hafif olan benzin motorii kul
lamlmaga ha§lami§lJr. T ayyarecilik, ben· 
zin motoriiniin hafifligi ve bu motorde, 
senelerdenberi vucude getirilen yenilikler 
sayesiode bugiinkii tekemmiil dercesine 
yiikselmi§ bulunurken. buhar motorii na
zariyesine avdet temayiiliinii nas1l ibah 
edebiliriz? 

Teknikte terakkiye vanldikc;a, vaktile 
istifadeli §ekilde kullamlmasma imkan bu
lunamtyan usullerin ve cihazlarm yeniden 
tecri.ibeden ge~irildigi vakidir. T ayyare
lere, bir zamanlar istifade edilemedigi i~in 
yanda btraktlan buharh motorler tatbik1 
fikri de bunlardan biridir. 

Yukanda soyledigimiz gibi, buharh 
motorlerin ta~relerde kullamlamama
smm ba§hca sebebi, bu nevi motorlerin 
biiyiik ve ag1r olmas1 idi. T ~yyarede i§e 
yanyabilecek olan motor. azarni muhar
rik kuvveti, nisbeten hafif bir yUkle temin 
eden motordiir. Buhar makinesinin, ka
zan, motor, miikessife gibi, her biri ayn 
ve miihim yer i~gal eden miiteaddid par
<;alan oldugu halde, dahili ihtirakh mo
torler, jeneratorleri ve astl motor aksami
m hep bir aray-1 toplamaktadu. Bu motor
lerde miikessife de bulunmadtgmdan, mu
harrik kuvvetin verimi son derece artar. 

-5u var ki, kazam, motorii ve miikessi
feyi bir noktada tophyan ve enerjiyi bu 
suretle takviye eden yeni bir buhar maki
nesi icad edildii?;i takdirde, gaz moti:irleri, 
bu netice kar§Ismda ehemmiyetlerini der
hal kaybedecek1erdir. 

hte, tayyarelerde kullamlmak uzere 

de olmii~tii. Ve bu elindeki tabanca son 
sozlerini soylerken boyle olmadtgml is
pat edecekti. 

Fakat hala Sabahat cevabm1 verme -
mi&ti. Daha ne bekliyordu? Cirkin a~k
lanna mda~ olacak boyle gizli bir yer 
bulmak o kadar gi.i~ bir~y miydi? N e o
lursa olsun arhk tahammiiliiniin nihayete 
erdigini hissetti. Ayaga kalkh. Biraz he
yecanlanmt~h. Elleri pek az titriyordu. 
Kalbinin bir parc;actk htzlandtgml hisse
diyordu. Zil c;almt~, kendisini sahneye 
davet eden kumtzi aiJ\Oul yanmt~h. Son 
perdenin son sahnesini oymyacak ve fa
cia boylelikle sona erecekti. Metin ve 
kuvvetli olmas1 laztmdt. 

Dudaklanna ac1. zehir gibi act bir te
bessiim ili~tirdi. 

Y ava~. fakat kat'l adtmlarla yiiriidii 
ve yanmdaki bolmeye giriverdi. T aban
cayJ tutan eli, yava~ yava~ havaya kalk-
h. Oylece bir muddet durdu. 

Sonra ... 
Gozlerini birkac; defa yumup ac;h. 
Hayretl 
Kolu yava§ yava~ a~agt indi. Bolme 

bo~tu. Hie; kimse yoktu ic;inde. Cozlerine 
inanamiYordu. Y anh~ bolmeye mi gir • 
mi~ti yoksa 1 Siiratle etraf1 ara~tud1. 

Hayu! 

Buharh motoriin benzin motoriine na
zaran arzettigi faydaya gelince, buharh 
motor, hassaten tUrbo - motor, tayyare
nin yiikselmesil~ miitenasib olarak kud
retini arttuan b1r tahrik vasttastdtr. 
Yiiksek irtifalarda havamn nedret peyda 
ettigi, ayni zamanda, ihtirak i~in viicudu 
zaruri olan oksijen miktanmn da azaldr
gi malumdur. Caz motorlerinde, bu azal• 
rna keyfiyetinin tel~fisi, havay1 tazyik su
retile teksif eden bir kompresor kullaml
masile rniimkiin olur. Halbuki buhar ti.ir
bini boyle bir vas1taya muhtac degildir. 
Kudreti, irtifa artt1kc:;a azalmak §oyle dur
sun tayyare yiikseldik~;e artar. 

,Simdiye kadar bu sahada sarfedilen 
mesai hayli mii~bet semereler vermi§ bu
lunuyor. Amer:kada, Almanyada, Fran
sada, miiteaddid mucidler bu i§le me§gul 
olmu§lar, ve muvaffakiyet+i neticeler al
ffii§lardtr. Bilhassa Almanyada, Huttner 
buhar makinesile tec;hiz edilen bOyle bir 
tayyarenin tecrlibe devresini ge<;irip, bil
fiil U<;U~ devresine girdigi soyJeniyor. 

T ayyareler kin dii§iinulen buharh mo
torlerin, gUniin birinde, kamyonlarda. 
traktorlerde, bunlara benzer vesaitte de 
tatbik sahasi bulacagt §iiphesizdir. Hafif 
buharh motor, ilk zamanlar, tayyarecilik 
sahastnda bir ihtilal doguracak, fakat son
ra, endiistrinin muhtelif sahalarmda, ben
zin motorlerile biiyuk bir rekabete giri~e
cektir. 

Trak vapuru biiyiik bir f1rti. 
naya tutuldu 

Bursa (Husus1) - Cumartesi giinii ts • 
tanbuldan Muda.nyaya gelen Trak va _ 
puru Adalardan itibaren §iddetli bir fxr
tmaya tutulmu§tur. Bozburna dogru f1r. 
tma §iddetini biisbiitiin arhml§ ve vapur 
dalgalar iizerinde ~alkalanmaya ba~la _ 
ml§hr. Vapurun yeni olmast ve kaptamn 
mahareti, ftrtmamn §iddetine ragmen 
gemiyi uzun miidet yolundan ahkoya _ 
mam1shr. Miidanyaya ii~ saatte varan 
Trak, Mudanya iskelesine yanasmak im
kamm bulamam1~ rotay1 gemlige ~evir -
mi§tir. Gemlik korfezine girinciye kadar 
Trak biiyiik bir maharetle ftrtmaya go. 
giis germi§tir. ( 450) yo leu Gemlik jske
lesine ~1km1~. verilen haber iizerine bele~ 
diyemiz buradan derhal bir~ok otobiis 
Gemlii!e sevkederek Mudanya yolcula -
nm aldirmi§tlr. 

lngiliz amele partisinin 
daveti · 

Londra 19 (a.a.) - Bugiinku kti -
mat esnasmda vaziyeti gozden gec;iren 
amele partisi milli meclisi, Frans1z sos -
yalist partisinin, amele te~ekkiillerinin, 

sosyalist i§ enternasyonalinin. ve beynel
milel amele te§ekkiilleri federasyonu mii
messillerini bir an evvel meclisle fikir te• 
atisinde bulunmaga davet etmi~tir. Mii
messillerin bugiin toplanacaklan zanne • 
dilmektedir. 

0 halde? 
Y oksa riiya m1 gormu~tii. Hic;bir ~Y 

vaki degil de on a mt oyle gelmi~ti? Ca
liba kendisini piyese kaphrmt~h. «Ciil • 
diiremiyen Komik» senaryosunun havast 
onu biiyi.ilemi~ olacakt1. Orada da ttph 
boyle bir sahne yok muydu? 1htiyar ve 
giildiiremiyen komik, gene ve korpe ka -
mmm. tiyatronun ~u ziippe ve ahlaks1z 
jonpromiyesile sevi§irken yakalamam1~ 
mtydt? 

Carib bir haleti ruhiye ic;inde bulunu
yordu. Yiiziinii yeniden ate~ bashgmt 
hissetti. Ayakta duram1yarak iskemleler• 
den birine oturdu. lc;inde yekdigerine ta• 
ban tabana z1d, taban tabana aksi hisler, 
dudak dudaga kenedlenrni§ sevgililerdi 
sanki .. A§k ve nefret, hasret ve intikam, 
muhabbet ve kin, hayat ve oliim ... 

Bu biiyijk mn c;ozmek ve hakikati og
renmek hie; de zor degildi. Eger, son an
da, Sabahat Fikretin sualine cevab ver
meden birlikte <;Ikmi~larsa, garson her • 
halde kendilerini gonnii$ olacakt1. 0, 
yalmz Sabahatin cevabm1 bekledi~inden. 
onlann gitmesini duymJyabilirdi. Taban· 
cay1 cebine koyduktan sonra, ufak bir te• 
reddiid gec;irdi. Sonra z.ile basarak gar· 
sonu c;agtrdt. On saniye sonra garson 
kar,tsmdaydi. CArkan oar> 



~drada verilen karar ., 
L dn Praga teblig edildi 

GO NON BULMACASI 
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f £B~tarat~ 1 ~net aanttedel 
~Hiz ve Frans1z naz1rlan arasmda Lon· 
~rada husule gelen anla§mayi ve ittihaz 
_dilen kararlan mi.ittehiden tasvib etmi§· 
r. 

Heni.iz teeyyi.id etmiyen haberlere go· 
e, lngiliz ve F rans1z naz1rlan arasmda 
usule gelen anla§ma a§agidaki i.i~ mi.ihim 

,sasa dayanmaktadu: 
I - Ekseriyeti Alman olan Siidet 
mt~alan Almanyaya ilhak olunacak, 
2 - <;ekoslovakya bitaraf bir devlet 

lacak ve ittifaklarmdan vazger;ecek, 
3 - <;ekoslovakyamn yeni hududlarr 

iiyiik devletler tarafmdan garanti edile· 
ektir. 

Le Temps gazetesinin Londra muha
iri de anla§ma hakkmda §U malumatl 
ermektedir: 

«Bugunki.i §erait altmda <;ekoslovak -
ada yap1lacak bir plebisitin yeni kan -

1khklara ve zorluklara sebebiyet verece
ini gozoniinde bulunduran !ngiliz ve 
rans1z nazulan a§agidaki esaslar claire -

"nde anla§rni§lardir. 
1 - May1s aymda {:ekoslovakyada 

ereyan eden belediye intihabatmda yi.iz· 
e yetmi§ nisbetinde Si.idetler lehine rey 
eren mmtakalar Almanyaya ilhak edi • 
cek. 
2 - Yiizde 50 nisbetinde Si.idetlere 

y veren mmtakalar, kanton rejimine 
bi tutulacak, 
3 - Beynelmilel bir komisyon tarafm

an tesbit edilecek olan <;ekoslovakya· 
n yeni hududlan buyiik devletler tara
dan garanti edilecektir. 
Bu ak§amki gazteler Londrada fngiliz 

e Frans1z naz1r an arasmda husule ge
n anla§ma hakkmda uzun yaz1lar ne§ -
tmektedirler. 
Le Temps gazetesi. Londra anla§ • 

asmm {:ekoslovak devletinin bugiinkii 
ziyetinde esaslt bir degi§iklik husule 
tirmiyecegini yazmaktadu. 

_ Karar, ~ek Cumhurrei1ine 
bildirildi 

Londra 19 {Hususi) - Pragdaki 
giliz el~isi Newton'la Frans1z el~isi 
e la Croix bugiin, <;ekoslovakya Cum • 

urreisi Doktor Bene§'i ziyaret ederek, 
lin Londrada lngiliz ve F ranstz nazu • 
n arasmda husule gelen anla§ma hak • 
nda resmen malumat vermi§lerdir. 

'ek kabinesinin i~timar 
Prag 19 (Hususi) - Kabine, Cum· 

urreisi Doktor Bene§'in riyasetinde iki 
at siiren bir toplanb yaparak, dun Lon

rada verilen kararlan tetkik ve miizake-
etmi~tir. Kabine hu miinasebetle, Fran

z ve lngiliz hiikumetlerine hirer cevab 
aztrlam!~tlr. Bu cevablann mahiyeti hak
mda miisbet bir malumat almamamt~ -
r. Saat 16 da biitiin Kolisyon partileri
in mi.iiUessillerini ihtiva eden parlamen· 
nun daimi enciiroeni, Hodza'nm riya· 
tinde toplanarak, Ba§vekil tarafmdan 

aziyet hakkmda verilen izahah dinle • 
i§tir. 

ngiliz habinesi haran ta1vib etti 
Londra 19 {Hususi) - Kabine iki 

u~uk saat siiren bir toplanhda, diin 
rans1z naz1rlarile birlikte verilen karar -
rr miittehiden tasvib etmi~tir. 
Ba§vekil <;emberlayn, kabine i~tima • 

dan sonra, Amerikan el~isi Kenedi'yi 
abul ederek. vaziyet hakkmda malumat 
«:,rmi§tir. 

Hariciye Nami Lord Halifaks da 
talyan biiyiik el~isi Kont Grandi.yi ka· 
ul etmi§tir. 

~emberlayn bu giin tekrar 
Almanyaya gidiyor 

Paris 19 (a.a.) - Neden ibaret ol
ugu pek gizli tutulmakta olan lngiliz • 
rans1z itilafmm muhteviyah Prag hii -
umetine teblig edilmi~tir. <;emberlayn. 
ann tayyare ile Almanyaya giderek 
itlerle miizakerelerine devam edecek ve 
umkiin oldugu takdirde merkezi Av -
pa meselesini muslihane halledecektir. 
Bu takdirde Avrupamn huzur ve sii -

ununu umumi surette temin maksadile 
aha· geni§ miizakereler icras1 i~in saha 
az1rlam1~ olacaktu. 
ek hiikumeti, elkar1 umumiyeyi 

haztrlamak istiyor 
Prag 19 (a.a.) - Prag hukumeti, 

illete hitaben bir beyanname ne~rederek 
emleket efkan umumiyesini Fransiz -

ngiliz gorii§meleri hakkmda gelecek ha
erleri siikun ve itminan ile kar§!lamaga 
avet etmektedir. 

(:ekoslovak devlet reisinin, hiikumetin 
e meb'uslann dost hi.ikumetlerle temas 
alinde bulunmakta olduklanm hahrlatan 
beyanname, <;ekoslovakya hiikumetinin 
aziyeti ve F rans1z - lngiliz miizakerele
·nin neticesini Cekoslovak devletinin ha
ati zaruretleri ve menfaatleri zaviyesin
en tetkik edecegini kaydetmektedir. 

Beyannamede ~oyle deniliyor: 
«Bi.itun vatanda~lan, devletin ve mille

in menfaatine tam bir vifak ve tamamile 
icdani bir surette <;ah§makta olan mes'ul 
~~urlara tamamile itimad etmege dav'-

I I •I I 1•:1 
I I •I I .-~• 8 

ediyoruz. Bu unsurlar devletin istikbalim 4 1•1 I I 1•1 I 

de Reisicm:nhurun ve hiikumet reisinin son 61 •I I I I I• I I Ll~ .. 
giinlerdeki beyanatlarmda gostenni§ olan 6 1 1 I 1 ' 1•1 I 1 1 
istikamette garanti etmege gayret etmek- , 11 I •I I I l•l I 
tedirler.» - -

(; ekoslovahyanrn P aria seliri 8 1~ 1•1 I I I I I• I 
Hariciye Nezaretinden 9

/ I I I I I •I 
agltyarak t;tkt& LC• \ I 1•1•1•1 I 

Paris 19 {Hususi) - (:ekoslovakya· 11
1'=1_ u_1 I I L_l•l_ 

mn Paris elc;isi Ususki saat 12,30 da Ha- Soldan sa~a: 
riciye Nezaretine giderek, Nazu Bone ile 1- Blr sebze, blr mevslm. 2- Biiyiikc;e, 
yanm saat gorii§mii§tiir. Bone, Londrad uyandJima. 3 - Blr erke'k isml, blr kasa-

a bamtz. 4 - Parc;a, mtirekkeb blr soru eda-
verilen kararlan elc;iye bildirmi§tir. Sefir. t1, blr soru edatt. 5 - Bir ic;kl, ate$ten <;1-
aghyarak Hariciye Nezaretinden ~Ikmi§· kar. 6 - Tavlada kotii blr zar, yuva. 7 -
t Bir Olc;ii, eksik. 8 - Kokulu bir at, al!abe-
Ir. de bir harfin okunU§u. 9 - Tahribat, goz-

Lord Runciman'm temaslan leri gormlyen. 10 - Namaz ktld1ran, yenl 
Londra 19 {Husus.i) - Lord Run - ve gene. 11 - Kiic;iik romorkorler (cern!). 

Yukartdan ~!Qya: 
ciman, Hariciye Nazm Lord Halifaks 1 - Blnamn iistiinii orten, blr edat. 2 _ 
ile uzun bir mi.ilakatta bulunmu§tur. Bu Bir yem~. ihtiyarlama. 3 - Afrikadakl 
miilakattan sonra iki Lord Ba§vekil ta • sira daglardan, bir say1, blr emir. 4 - Ya-

f d k b l d
.l · · B k.l h bancilar (cern!). miithl§ bir bic;ak. 5 _ 

ra m an a u e 1 IDI§hr. a§ve I er Baytar. 6- Kag1d parc;as1. 7- Qiinkii, blr 
ikisini de ogle yemegine ahkoymu§tur. oyunda pata gelmek. 8 - isticara arzedl-

Berlin ihtiyatkar goriiniiyor len. ters c;evlrin blr hayvan olur. 9 - Ha-

l 19 ( 
vadan hafif cislmlerden, ters c;evirln blr 

Ber in Hususi) - Siyasi meha - nakliye vas1tas1 olur, baz1 yerlere yagma~ta 
fil, Londra anla§malan hakkmda be- ~a$ladt bile. 10 - Heves eden, laktrdt. 11 -
yani miitaleadan Imhna etmektedir. Izdivaca sevkederek. 
Ayni mehafilde Hitler·le <;embrlayn a- Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 
rasmda vukubula.cak miilakattan evvel bu 

1 2 3 
• 

6 6 7 
H 
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hususta herhangi bir mUtalea dermeyan e- ~roo A 1 R I A I s"l I I DIE I R I i r Nil 
dilmiyecegi soyleniyor. 2

1AIZIA Ml t l•IEILrEIMIE 
Amerikan kabine1inin tethikleri a K I A I HI f I R IE 1•1 E IN 1•1 z jl 

Londra 19 {Hususi) - Amerika 4 AIM! J RIAILI•IMI•IKI I 
Cumhurreisi Ruzvelt bugiin kabine aza • 1 1 1 1 ;r 1 1 1 1 1 
larile birlikte beynelmilel vaziyeti tetkik 

5 
S E B • Y 1 G • K A I H, 

ve miizakere etmi§tir. Amerikan mehafi-
6 

IITI•IKIEIMI f IRIEINI• .• 
Iinde, Amerikamn Avrupa i§lerine mil. , GI•IF IITI•IRIAISI I ID 
dahalesini taleb etmtk hususunda her han- 8 E I M II R In I M IE I s I t I R I E 
gi bir hukumet tarafmdan te§ebbiis yap1l- 9j~ A I KIA I Y 1•1 R I I I CIA I L, 

mad1g1 temin edilmektedir. tolj I Y. Ill C IE 1•1 E I Mill N \ E I 
Franszz gazeteleri ilhakt miidalaa u ( ~IAIRI 1 ILI•IKIEI•I•JNI 

ediyorlar 
Paris 19 {a.a.) - Matin gazetesi, If " 

Pragm diktatorli.igune kar§J yalmz Ce • Ankara Bors. 19/9/938 
koslovakyada oturan Almanlanin degil, 
ayni zamanda Fransanm muttefiki olan 
Polonyahlarm, Macarlarm ve Slovakia -
rm da muhalefet gosterdiklerini ve hatta 
Slovaklarm Mussolini'ye bir telgraf ~e -
kerek kendi lehlerine miidahalesini rica 
etmi§ olduklanm yaz1yor ve diyor ki: 

KAPANISI 
A~~ Kapa:ntS 

1 lngiUz UraSJ 6.04 6.04 
100 Dolar 125.72 125.72 
100 FranslZ frangJ 3.3875 3.3875 
100 Liret 6.6150 6.615 
100 lsvicre frang1 28.3650 28.3650 
100 Rolanda 67.7075 67.7075 

florini 
100 Rayhi$mark 50.3125 

11 100 Belc;ika frangJ 21.24125 
100 Qrahmi 1.1050 
100 Leva 1.4925 
100 (;eko~Iovak 4.3325 

kronu 

50.3125 
21.24125 
1.1050 
1.4925 
4.3325 

Ve BAGI sayesinde bir ~ocUk glbl korkusuzca kotar, atlar, ata ve blslk· 
lete biner, KUrek ~eker, Tenis oynar, dans eder, GOne, banyosunu ahr 
velhasll bUtUn spor hareketlerinize ragat ye ne,'e iie devam edebllirsinlz. 

FEMiL ve 

FEMiL ve 

FEMiL ve 

BAG I 

BAG I 

BAG I 

Artik kadmlara aym iiziintiilii giinlermi tamamen unutturmu~tur~ 

0 kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altt;:~.da bile sezu. 
mez, kullanan kadm mevcudiyetini kat'iyyen anhyamaz. 

Mikrob yuvast olan eski usul bez ve pampk tamponlarm bayanlann biitiin 
hayatlarma mal olan rahim, tenasiil ve sinir hastahklarmm o~iine ge!;mi§tir. 

Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti bayanlarmm AYLIK TEMiZLiKLERiNDE yahnz FE M t L ve B A Q IN I 
takdirle kabul etmi§ti F E M t L ve B A Q I'm her eczanede ve bliyiik ticarethanelerde daima 

bayanlanm1zm hizmetine haztr bulunur. 

SEFAL • 
I 

• 
I 

GRiP- NEZLE • KIRIKLIK 
NEVRALJi - BA' • Di' 
ve bUtUn agrllar1 dindirlr. 

ka$e 
Sonbahar geliyor 
Ufak bir ii§iitme bnyiik bir 
hastahk ~1karabilir. Vncudn
niizde bir lariicbk hisseder• 

seniz hemen 

Bir 

SEFALiN 
altrsantz derhal 

iyile,irsiniz. 

BA$-Di$ 
ve biitiin agrdara kar

§1 Sefalin kullantntz. 
«Cekoslovakya denilen §ey hakikatte 

bir <;ok unsur ve nklarm halitasmdan ba§· 
ka bir§ey degildir. Bu unsur ve uklann 

ittihad1 hi~bir vakit elde edilemiyecektir 
ihtilaflara bir nihayet verilmek isteniyor· 
sa. bunlara azaml muhtariyet verilmeli -

dir.» 
Popiiler gazetesinde Blum. ba-z1 miila

hazalar ile..ri siirmekte ve ba§hca alakadar 
olan Prag hiikilmetinin F ranstz ve lngiliz 
namlarile mutab1k kahp kalm1yacagi su· 
alini irad ve mezkur hiikumetin Londra· 
da viicude getirilmi§ olan teklifleri kabul 
edeceginden i§tibah etme~dir. 

100 Pezeta 6.04 6.04 S 
100 Zloti 23.6675 23.6675 

1 

EFALiN az 2amanda biiyiik bir ragbet kazanmttbr. 

Eczanelerden 1 Ilk va 
12 Ilk amballjlar1n1 

l&rarla aray1n1z. 
Herkes onu 1srarla istemektedir, Siz de abnJL 

Mussolini'nin nutkuna gelince Fransu. 
gazeteleri, ltalyan Ba§vekilinin Siidet 
Almanlar meselesinde a<;Ik~a vaziyet al
ml~ ve umumi bir ihtilaf zuhuru halinde 
Almanya ile miitesanid olacagmt ilan et
mi~ bulundugunu yazmaktad1rlar. 

Llberte diyor ki: 

«hin berbad taraf1 §U ki Mussolini yal· 
mz Siidet Almanlar i<;in degil, belki bii
tun miiliyetler i<;in plebisit istemektedir. 
Bu ise (:ekoslovakyanm tamamile par~
lanmasmt ve biiyiik cermen irrtparatorlu
gunun yeniden ihyasmi istemek demektir 
Bu takdirde T riyeste Alman tehdidinden 
masun mu kalacakttr ?» 

<;ocuk Esirgeme Kurumunun 
on be§ giinliik yard1m1 

Ankara 19 (a. a.) - (:ocuk Esirge
me Kurumu genel merkezi tarafmdan 1-
9-1938 tarihinden 16-9-1938 tarihine 
kadar on he§ giin zarfmda 1597 <;ocuga 

yard1m edilmi§tir. 
Bunlardan 207 basta <;ocuk ve anne 

genel merkezin polikiliniklerinde bakilmi§ 
ve tedavi edilmi§tir. 

796 <;o~uk ve anne genel merkezin 
banyolarmdan istifade etmi§tir. 

Siit damlasmdan hergun 135 <;ocuga 
Siit verilmi§ ve 15 giinde yekun olarak 
875 kilo bedava silt dagittlmi§hr. 

Bah~edeki yiizme havuzundan 300 ~o 
cuk istifade etmi§tir. 
Katilin deli oldugu anlatildt 

Bursa 19 (T elefonla) - Ge<;enlerde 
pazar yerinin en kalabahk zamanmda 
halkt heyecana vererek i.i~ kur§unla Y a -
§ar isminde birisini oldiiren Miiminin mu· 
hakemesi bugun bitmi§ ve Ttbbi Adliye 
gonderilen Miiminin tehlikeli bir deli ol
dugu hakkmda rapor geldiginden mah -
keme maznunun cezadan muafiyetine ka-

rar vermi§tir. 
V alansiyanin bombardimani 

Valansiya 19 (a.a.) - Bu sabah 
saat 10.15 te 15 Frankocu tayyare §eh -
rin iizerinden be§ bin metre yiikseklikten 
u<;mu§ ve Alicante'ye bombalar atarak 1 
binayt tahrib etmi§tir. 1 yarah vardtr. 
Hava miidafaa toplan bir tayyare dii -

100 Pen2o 25.0350 25.0350 
100 Ley 0.9025 0.9025 
100 Dinar 2.81 2.81 
100 Yen 35.26125 35.26125 
100 lsve~ kronu 31.1425 31.1425 
100 Ruble 23.3475 23.3475 

E S H A M ve T A H V t LA T 
Tiirk borcu I va. 19.20 19.20 
Tiirk borcu I pe. 19.1.5 19.15 
~ J 
Bursaya bddtrctn yagdt 

Bursa 19 (T elefonla) - DUn gece 
~ehrimize havadan binlerce b1ldtrcm di.i~
mii~tur. Halk, bu hilducm yagmurunu 
hayretle seyretmi~ ve gokten yagmurla 
birlikte dii~n bu canh mahluklarm so -
kaklarda kapi~Jlmasi goriilecek bir man
zara te~kil etmi~tir. Mendillerine birka~ 
bJldircm doldurarak evlerine goti.irenler 
pek <;ok olm1J~tur. Bildircin yagrouru 
Bursa, fnegol ve Cekirgede dart saat de-
vam etmi~tir. 

Bildircmlar'm uzak yerlerden goc;eder· 
lerken yolda ~iddetli bir futmaya tutu
larak peri~an bir vaziyette Bursaya in • 
dikleri anla~Ilmi&hr. 

Y unanistana giden Edirneli 
sporcular geldi 

Edirne (Hususi) - Dost Yunams
tan gencligi tarafmdan vaki davet iizen· 
ne 1skec;e ve Gumulceneye giden 50 ki
~ilik bir kafile her iki ~ehirde yaphg1 rna<;· 
lardan sonra ~ehrimize donmii&lerdir ve 
gender gordukleri iyi kabulden dolay1 
c.:ok mutehassistirler. 

Malatya C. Miiddei umumiliginden: 
Malatyada yapllmakta olan Ceza Evinin 4780,44 lira ke§if bedeli elek

trik tesisab ve 4989 lira ke§if bedelli s1hhi tesisat beraber olarak 9769,44 li
ra ke§if bedeli iizerinden 14/9/938 tarihinden itibaren on be§ gun mliddetle 
a~1k eksiltmeye konulmu§tur. ihale 30/9/938 tarihine mlisadif cuma giinli 
saat on d8rtte Adliye binasmd.a Ciimhuriyet Miiddeiumumiligi Eksiltme 
Komisyonunda yap1lacakbr. Taliblerin yukanda zikredilen giin ve saate 
kadar 732,71 lirahk muvakkat teminatla birlikte Eksiltme Komisyonuna 
mliracaatleri ve ke§if ve projeleri gormek istiyenlerin Nafta Dairesine mii
racaatleri ilan olunur. (6611) 

T. C. Ziraat Bankas1 Edirne Subesi 
' 

Miidiirliigiinden: 
Edirnede Gazhane civarmda bulunan depomuzun 285i lira ke§ifli ta

mirah kaJ?ah zarf usulile eksiltmeye konulmw;1tur. 
1 - !~ale 23/9/938 tarihine musadif cuma giinii saat on be§tedir. 
2 - I~in ehemmiyetine binaen miinakasaya girecek miiteahhidlerin 

miihendis veya fen memuru olmalan ~artbr. 
3 - Mii~akasaya i~tirak i"in 220 lira muvakkat teminat ak~esi yah

nlmasi lazirndir. 
4 - ihalenin vukuundan qn giin sonra % 15 teminati kat'iye ak<_;esi 

gostereccklerd.ir. Bu teminat banka mektubu veya kote edilmi§ esham 
tahvilat, sigortah mebani olabilir. 

5 - Fazla izahat istiyenlerin ve ke§ifli resmi gormek arzu edenlerin 
hergiin §Ubemize ugramalan ilan olunur. (6608) 

Devlet Havayollart Umum Miidiirliigiinden: 
SI.hhiye otomobili 
Yangm otomobili. Tayyare meydanlarma mahsus. 
Silindir ve tTaktor. 
Yolcu otobiisii almacak. 
Tayyare meydanlanm1z i~in yukanda yazth vasttalarm en modern 

sistemleri satm almacagmd.an alakadarlarm bu husustaki tekliflerini 20 
birincite~rin 938 tarihine kadar idaremize golldermeleri Han olunur. 

Erkek, kadm ve ~ocuklar 
i~in 

TrenQkoflar, Renkotlar ve 
Waterproofs mu~ambalanmn 

Her c:lnste zengln koloksl· 
yonlar1n1 her yerden ucuz 
fiat ve mUsalt tpartlarla 
Beyollunda BAKER mala• 

zalar1nda bulursunuz. 

istanbul asliye 3 iinoii hukuk mahke
mesmden: 

Kasimpa§ada Hacthlisrev maballesi 
lmambahcre sokak 13 numarah evde 
mukim Safiye Taylan tarafmdan evvel
ce ayni yerde saki.ft iken halen ikamet
gaht m~hul bulunan kocast Mehmed 
T~ylan aleyhine mahkememizin 938/ 
1141 numarah dosyasile agllan bo§anrna 
davas1~dan dolayi mliddeaaleyhe gon .. 
derilen dava arzuhali sureti mumailey .. 
hin mezkfu adresi bir sene evvel ter• 
ketmek suretile <;tlop gittigi ve halen 
ikametgahmm me~hul bulundugu §er• 
bile bilateblig iade edilmesi iizerine bit
tal~b hukuk usulii muhakemeleri 4· 
nul)unun 141 ve 142 nci maddeleri mu
cibince bir ay miiddetle ilanen tebligat 
icrasma karar verilmi§ ve dava arzuha
li sureti de mahkeme divanhanesine ta .. 
lik k1hnm1§ olmakla mumaileyh Meh
med Taylamn bu miiddet zarfmda mah
kemeye miiracaatle dava arzuhalini te-
bellug eylemesi 1Uzum31 teblig maka .. 
mma kaim olmak lizere ilan olunur. 

Sultanahmed 3 iincii sulh hukuk mah- (6616) 
k~esmden: -~ ...... , ...................................... ~ ...................................... ~ 

Davac1 Ahmed Bican tarafmdan Su , 
adiye istasyon arkasmda merhum Ce
malpa§a ko§kiinde ve Sirkecide Afyon 
Eski§ehir oteli miisteciri Abdullah ya
mnda yiizba§I mlitekaid Nuri Vural a
leyhine a~1lan ve 37 I 1859 numarah dos
ya ile istenilen 75 lira alacak davasmm 
yap1lmakta olan muhakemesinde mlid
deaaleyhin ikametgahmm meghul ol 
masma binaen ilanen davetiye ve mu
ameleli giyab karan teblig edildigi hal
de mahkemeye gelmemi~ ve vekil de 
gonderilmemi§ oldugundan ve gaYJb ka
rarma da itiraz edilmediginden mebla· 
g1 miiddeabih 75 liramn miiddeaaleyh
ten bittahsil miiddeiye itasma bilciimle 
masarifin miiddeaaleyhe tahmiline 16/ 
7/938 tarihinde giyaben hlikiim ve ka
rar verilmil] oldugundan tarihi ilandan 
itibaren bir hafta zarfmda temyizi dava 
edilmedigi takdirde hlikmlin kesbi kat
iyet edecegi ilanen teblig olunur. 

Anne siitii ~ocuk gtdas1n1n teme lidir. 
Qo~tugunu seven bir anne onu kendi siitii ile besler. Minimini bebegin biricik g1dasim verebilmek i<tin siitft 

kMt gelmiyen annelerin tela~ma mahal yoktur. 

Kendileri muntazam ve devamh surette 

Dejardenin F osfatl1 Malt Hula_sasini 
ku1Jand1klan takdirde hem s1hhatlerini tanzim etmi~ olurlar ve hem de 

B 0 L s u T 
ile yavrularmm giirbiiz ve saglam olmalano1 temin ederler. 

Slit veren anneyi de besler ve yorulup y1pranmaktan korur. 
Umum eczanelerde bulunur. 



Ankara Tarih, Dil, Cografya F akiiltesi 
Direktorliigiinden: 

1 - FakUltenin 1938 mall y1lt yemek mi.inakasas1 10/10/938 pazartesi 
gUni.i Ankara mektebler muhasebeciliginde saat 15 te kapall zarf usulile 
yaptlacakhr. 

2 - istekliler hergi.in Faki.ilte hesab i~yarma mi.iracaat ederek §art-
nameyi g6rebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuru§tan ibarct olan ilk teminatm ihale gi.ini.i saat 
14 e kadar mezkur muhasebecilik veznesine yatmlmas1 laz1md1r. 

4 - !Ia.n Ucreti :rpUteahhide aiddir. (6614) 

• 
Istanbul Hukuk Fakiiltesi kaytd ve kabul ,artlart: 

FakUltede kay1d ve kabule ba!;?lanm1~hr. Sartlar ~unlardrr: 
1 - !steklilerin bizzat Dekanhga gelerek bir istida vermeleri. 
II - Ni.ifus cUzdam. 
III - Olgunluk diplomas1. F 
IV - Askerlik ehli..vetnamesi. 
V - 4,5X6 bi.iyi.ikli.iP,i.inde 8 fotograf. 
VI - tstanbuldaki ikamet ad,resi ve iyi hal kag1d1. 
VII - A~1 ve s1hhat raporu. (6604) 

I istanbul Beledivesi ilanlar1 I .................................... , ............. . 
Memba su kablarmda kullamlmak i.izere lUzumu olan yeni tip muhte

lif numarada 2 bu~uk milyon su kapsUlile 47 t;me pens a~1k eksiltmeye 
konulmu§tur. KapsUllerin beher bin tanesine 175 k~ru§, pensin t~nesine de 
13 lira bedel tahmin edilmi§tir. Kapsi.ili.in nUmunes1le ~artnames1 Levaz1m 
Miidiirliigiinde gori.ilebilir. istekliler 2490 No.h kanund~. yaz11l ~vesikad~n 
ba§ka miihi.ir, kapsUl imalathane sahibi oldugu.na ve b~ 1§1 vaptlgma d~1r 
en az iki miiesseseden 1000 ar lirahk vesika Ile 373 hra 95 kuru~luk 1lk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 30/9/938 cuma gUni.i saat 14 bu
~ukta Daimi EncUmende bulunmahdular. cB.:t (6475) 

Ke~if bedeli 1508 lira 22 kuru§ olan ~arayburnu ve ~:msipa§ada yap
tlnlacak ola~ transformator binalan de~u:. a.~s~mi pa~~~~tga. ~onulmu§~ur. 
Ke§if evrakile §artnamesi Levaz1m Mudurlu.~u~de . gor~l~~nl.~r:_· .. !stekhler 
2490 say1h kanunda )CRZlh veslkadan ba~ka Fen I~l~n Mu~urlugunden ala
caklan 'fen ehliyet vesikasile J 13 lira 12 kuru~luk 1lk temmat makbuz ve
ya mektubil~ b~raber 22/91,938 per§embe giini.i saat 14 bu~ukta Daimi En
cUmende bulunma.hdular. cB." (6648) ,.,.,.,. 

Cerrahpa~a hastanesine IUzumu alan ve hepsine 814 lira 60 kuru§ 
bedel tahmin olunan Rontgen levazlmi a~1k eksiltmeye konulmu~sa da bel
li ihal~ gUnUnde giren bulunmadigmdan eksiltme 30/9/938 cuma gUniine 

uzablrnl~hr. l"X" d .. ··1 b"l' 1 t kl' 1 2490 Listesile ~artnamesi Levaz1m Mi.idUr u,un e goru e. 1 1r. ~ e 1,er 
sayth kanunda yazth vesika ve 61 lira 10 .. kuru§luk Ilk temmat mak~tt: 
veya mektubile beraber yukanda yaz1h gunde saat 14 bu~ukta Da1m1 
EncUmende bulunmahdtrlar. {6649) 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I _ ~artname ve projesi mucibince Gazi Anteb barut deposunda yapti
nlacak bek~i evi in§aati ve depo a.r~~zisinin tel. orgU ile ~evrilmesl i~l 25/ 
VIII/1938 tarihinde ihale edilemed1gmden yemden ve pazarhk usullle ek-
siltmeye konmu§tur. n _ Ke§if bec:teli bekcl evinin 1864,96 lira, tel orgii i~inin 248,26 lira 
ki ~em'an" "2113,22 lira ve muvakkat teminatl 158,49 lirad1r. 

III _ Eksiltme 24/IX/1938 tarihine rastllyan cumartesi gUnU saat 11 
de Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat Su~esi Ahm Komisyonunda yaplla
caktlr. 

rv- Sartname :ve rojeler 11 lfuru!5 bedel mukabilinde !nhisarlar Le
vazun ve Mubayaat Subesile Gazi A!rteb BaimiidiirliiP:Unden almabilir. 

V - !stekliler~ lfl!!lt'!1k ~hi •,.m edtltru "l(in ve .. atte ..,;, 'I,~ -,iiven
me paralarile birlikte yukanda adt geQen Komisyona, tstanbula gelemiye
cek taliblerin de Gazi Anteb Ba§mUdUrliigiinde miite§ekkil Komisyona mi.i
racaatleri il~n olunur. (6246) 

I - $artnamesi mucibince satm almacak 10 ton kiilee kur~un a~1k 
eksiltmiye konulmu~tur. . . 

II - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat temmatl 203.25 hradtr. 
III - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rashyan cuma gUnii saat 11 de Ka

bata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla-
cakhr. 

IV - ~artnameler parastz olarak her gUn s6zU geGen ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri Han 
olur. ( 6219.) 

11/NW 

I - ~artnamesi mucibince Eski~ehir Ba~mUdUrlUk binasmda yapt1-
r1lacak kalorifer tesisatJ i~i 1/IX/938 tarihinde ihale edilemediginden ye~ 
niden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 2833,49 lira ve muvakkat teminah 213 lirad1r. 
III - Pazarhk 23/IX/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 10 da Ka

bata$ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaplla • 
caktJr. 

IV _ ~artname ve projeler 14 kuru~ bedel muka.bilinde !nhisarlar Le-
vazlm ve Mubayat 15ubesile Eski§ehir Ba~mUdUrliigUnden almabilir. 

v _ isteklilerin pazarhk ic;in tayin ed.i.len gi.in vc saatte % 7,5 gU. 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. ( 6183) 

~ 

1 _ fciaremizin Yav§an ve <;amalh tuzlalan ic;in mcmur amele ve li.i
zumunda hafif yiik naklinde kul.Ia~1lma~ i.izere .satm almacak hirer tonluk 
iki aded kamyonet 17/9/938 tanhmd.e I hale ed1lemediginden ac;1k eksilt • 
:rnesi 10 gun temdid edilmi~tr. 

II _ Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvak-
kiit teminati 360 lirad1r. 

III - Eksiltmc 27/IX/938 tarihine. rast~.xyan salt gUni.i saat 14 te Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesmdekl A.hm Komisyonunda yap1la
cakhr. 

IV - :Sartnameler paraSlZ olarak hergUn sozii ge~en ~ubeden alma
bilir 

V - Eksiltrneye i~tirak etmek istiyenlerin kataloklarile karuseri §ek
li ve dahili taksimatm1 gosterir bir planla benzin sarfiyahm gosterir fenni 
tekliflerini ihale giini.inden 5 gUn evveline kadar !nhisarlar Tuz Fen ~u
besine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
laznnd1r. 

VI - fste~lilc~in. eksiltme ic;in 
venme paralanle btrhkte yukanda 
olunur. 

tayin edilen gUn . ve saatte % 7,5 gil
a& ge~en Kom1syona gelmeleri ilan 

~6641) 

I - Ce~idleri ~artnamesine ekli Iistede yaztll ve kagtd iizerine ba
stlmu:; vaz1 ve hatf niimunelerine uygun olmak ~artile satm ahnacag1 ve 
11/VIII/938 tarihinde ihale edilece~i ilan edilen 350 ~ilo harfin muhammen 
bedeli degi~tirildiginden yeniden a~1k eksiltmeye konmu~tur. 

II _ Yeni tesbit cdilen muhammen bedeli beher kilosu 250 kuru§ 
hesnbile 875 lira ve muvakkat teminah 65.63 1irad1r. 

III - Eksiltme 5/10/938 tarihine rasthyan c;ar§amba. gUnii saat 14 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kom1syonunda yaplla
caktlr. 

IV - $artnameler paraSIZ olarak hergi.in sozU ge~en Subed.en alma-
bilir. 

V - 1steklilerin e~iltme iGin tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gU
\'enmP paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan , 
Cllunur. (6642) 

Ktr,ehir Nafta Miidiirliigiinden: 
J;kc::iltme 'e konan i~: K1rsehird.e yap1lacak 24396 lira 71 kuru~ bedcli 

ke§ifli Hususl Muhasebe, matbaa binasmm 17997 lira 36 kuru~luk in§aat 
i§idir. Bu i~ 23/8/938 tarihinO.en 12/9/938 tarihine kadar yirmi gUn miid
detle ve kanab zarf usulile eksiltmcye konmu~sa da talib zuhur etmedigin
den 12/9/938 tarihinden itibaren bir ay mUddetlc, pazarhkla verilecc~in
den ta~iblerin Klr~chir Vilaveti Daimi Encumenine miiracaatleri ilan olu
nur. (6581) 

!SE!S:S!!l 

OM TiZMA PiMA OL ~Qriince d.erhal ge<;er. Siya• 
ttk, bel, dtz ve soguktan ge· 
len arka, kah:a agnlartna,ho" 
yun tutulmasma birebirdir' 

Kab1Zmls1n1z? 
Bu ak,am bir 

ka§Ik MAZON 
ahn1z, yar1n ne
ticesini goriirsii-

MAZON 
MEYVA 
TUZUNUN 

ismi taldid edi
lebilir. Fakat ne 
terkibi, ne de te
airi taklid edile-

MAZON 
MEYV'.ATtJ'ZU 

Fatih sulh 3 iincU hukuk Mkimligin
den: 

Sultanahmet 5 inci Sulh 
Hukuk H8kimliginden: 
Terekesine mahkememizce el kon -

mu~ alan Gala tad a N ordi§tern hamnda 

miihendis ibrahim Etem Ergorenin tah
ti tasarrufunda bulunan Caddebosta -
nmda Suadiyede Arabzade sokagmda 
cephesi 26,58 metre derinligi 77,50 met. 
re sahas1 2061,00 metre rnurabbaJ alan 

arsadaki 49/79 hissesi terekesinin tas
fiyesi z1mnmda a~1k artlrmaya ~1karll
mi§ olup birinci aQik artlrma 24/10/38 
tarlhine musadif pazartesi giini.i saat 14 

ten 16 ya kadar, ikinci a~1k artJrma ise 
9/11/38 tarihine musadif ~ar~amba gu
nii saat 14 ten 16 ya kadar istanbul Di
vanyolundaki mahkememiz b nasmda 
icra k1hnacakttr. Ktymeti muhammene 
tamamt 5152,5 liradtr. Birinci a~1k ar
tirma gUnii muhammen ktymetin 7', 7,5 

nisbetindeki pek ak~esini hamilen mii
racaat edeceklerden teklif olunacak be
de! muhammen k1ymetin %75 int bul · 
mu§ derecede vaki olursa o gun talibine 
mezkCtr gayri menkuliin mezkfu hissesi 
kat'i ihalesi icra k1lmacak, teklif oluna
cak bedel muhammen k1ymetin 7o75 ini 

bulmaz ve ba~kaca talib de ~1kmazsa 
ikinci ac;1k arhrma gUni.i bcklenerek bi
rinci a~1k artlrmada en yUksek teklifte 
bulunanm taahhiid hakkl baki kalmak 

ANTALYA UMUMl NAKLiYAT TURK ANONtM SiRKETi 

Fevkalade umumi heyeti davet 

. ~irket • sern:a~esinin bir . n:isli tezyidi i~in hissedarlar umumi heyeti
~~~ fevkalade 1~tlmaa davetl 1dare meclisinin 31 agustos 1938 tarihindeki 
1~tlmau~d~ . kar~r~.a~tlr~lrn1§tlr. A~agtda yaZih ruznamed.eki mevaddm mi.i
zakere~l 1~m .. butun h1ssedarlarm 15 te~rinievvel 1938 tarihine musadif cu
martesi ~n.~ saat 10 da idare merkezinin bulundugu istanbulda Sirkeci
de Yahk~~ku caddesinde Antalya hanmm hususi dairesinde haz1r bulun
malan rtca olunur. 

. ~Uzakera.t, sirket sermayesinin tezyidine ve esas mukavelenamenin 
ta~1lme ta~lluk ~tm~si itibarile ticaret kiinununun 385 jnci rnQ.ddesi hiik· 
mu~e .tev~tkan b1r ~tsseye malik olan ortaklarm c.a umumi heyet i~timat
~a .I~tlrak1 :re rey ~tasma sal'ahiyetleri oldugu ve ticaret kanununun 371 
1~:1 maddes1~e tevftkan da malik olduklan hisse senedlerini toplantl gii
nun.e takaddum eden b1r hafta i~inde fiirket merkezine tevdi ederek du
huhye varakas1 almalan icab edecegi ilan olunur . 

-RUZNAME-
1 - Sirket sermayesinin bir misli tezyidi hakkmda idare meclisi ra

porunun okunmas1 ve bu hususta karar verilmesi. 
2 - ~irket esas mukavelenamesinin altmc1 ve otuz dokuzuncu ve yet-

mi§ c5rdUncii maddelerinin tadili. 
Esas mukavelenamesinin altmc1 ve otuz dokuzuncu 
ve yetmi~ dordiincU maddelerinin eski ~eklile idare 
meclisince teklif olunan tadil metni berver;hi atidir. 

Altmc1 maddenin eski ~ekli: 
$ irketin sermayesf beheri yi.i?.: Ti.irk 

liras1 k1ymetinde bin be~ yUz hisseye 
mi.inkasim yUz elli bin TUrk lirasmdan 
ibarettir. 

Otuz dokuzuncu maddenin eski ~ekli: 
Meclisi idare azasma i§bu esas muka

velenamenin yetmi~ dordiincii maddesi 
mucibince tefrik ve ita edilecek temet
tU hissesinden maada iQtimalar i~in hu
zur iicreti verilmiyecektir. 

Ayhk ve senelik olarak maktuan hak
kl huzur verilmesi memnudur. 

Altmc1 maddenin muaddel ~ekli: 
~irketin sermayesi beheri yUz TUrk 

l irast k1ymetinde iit; bin hisseye munka.
sim i.ic; yi.iz bin TUrk lirasmdan ibaret
tir. 

Otuz dokuzuncu maddenin muadd~l 
~ekli: 

Meclisi idare azasma i~timalar i~in 
heyeti umumiye karar vermedik~e hu
zur Ucreti verilmiyecektir. 

Mahkememizce terekesine vaz'1yed 

edilen olii Mehmed Kenamn mutasarrlf 
oldugu Kastmpa~ada Havuzarkas1 ve 
Havuz sokagmda eski 31/33 yeni 57/1, 
57/2, 59/1, 59/2 numarah dort di.ikkan 
ve i.istUndeki odalann k1ymeti muham
meneleri 2400 lirad1r, ag1k artuma miid
deti bir aydtr, ihalesi 14/10/938 cuma 

giini.i saat onda Fatih sulh iic;Uncii hu
kuk mahkemesinde icra k1hnacak ve 
k1ymeti muhammenesini buldugu tak
dirde taliblerine ihale olunacaktu. 
Yevm ve vakti mezkurda bUtUn miras
~Ilanmn veya kanuni mUmessillerlnin 
vesair alakadarlann haz1r bulunmalan 

i~in i~bu ilan teblig makamma kaim o. 

Uzere neye balig olursa o gUn talibine li: 
kat'i ihalesi icra kthnacakhr. ipotek sahi 

Yetmi~ dordiincU maddenin eski §Ck Yetmi§ dordUncU maddenin muaddel 
§ekli: 

bi alacakhlara sair alacakh ve alakadar
lann evrak1 mi.isbitelerile 20 gUn ic;in
de mahkememize mUracaatleri elzem O· 

lup aksi takdirde miiracaatleri mesmu 
olm1yacak.ttr. ~artnme i bu ilamn ne§ri 
tarihinden itibaren mahkeme divanha
nesinde herkesin gorebilecegi yerde a
S1hdtr. Mi.iterakim vergiler ve ri.isum 
terekeye, %2.5 te11aliye ve ihale pulla
n ve 20 senelik taviz bedeli mU§teriye 
aiddir. Arsanm Caddcbostam iskelesine 
yakm bulundu.~u ilave olunup daha zi
yade tafsilat almak istiyenlerin 938/68 
numarah dosyadan mcmuru vasttasile 
izahat alabilecekleri ilan olunur. (10332) 

istanbul 2 nci icra dairesinden: 
Bir borcdan dolaYl 38/1031 nurnaralr 

dosya ile haczedilen clmento kahb ma

kinesi 27 eylUI 1938 salt gUnU saat 15 

ten 17 ye kadar Galatada Bi.iyiikhendek 

~1rketin masarifi umumiyesile bamu- ~irketin masarifi umumiyesile bamu. 
kavelename mi.idiriyete veyahud her - kavelename mUdiriyete veyahud her • 
hangi bir vazifeye memur edilen kim- hangi bir vazifeye memur edilen kimse
selere umumi veya hususi temettU - lere umumi veya hususi temettUattan. 
attan tahsis edilen yUzdeler ve muh- tahsis edilen yUzdeler ve muhtelif a
telif amortismanlar bedeli gibi §ir - mortismanlar bedeli gibi §irket~e tedi
ket~e tediye veya tefriki mecburi o - ye veya tefriki mecburi olan mebali~ 
lan mebalig §irketin hesap senesi ni- §irketin hesab senesi nihayetinde tan
hayetinde tanzim olunan senelik mev • zim olunan senelik mevcudat ve muva
cudat ve mi.ivazene defterlerinde tes- zene defterlerinde tesbit olunan hast
bit olunan has1latmdan badettenzil baki lattan badettenzU baki kalan miktar te
kalan miktar temettUah safiyeyi te§kil mettUatl safiyeyi te§kil eder. Bu suret
eder. Bu suretle has1l olacak temettiiatl le hastl olacak temettiiat1 safiyenin ev
safiyenin evvela yUzde be~i ihtiyat ak- vela yUzde be§i ihtiyat ak~esine tahsis 
c;esine tahsis ve saniyen itia edilmi§ o- ve saniyen itfa edilmi§ olan hisse sened
lan hisse senedlerinin bedelleri tesviye lerinin bedelleri tesviye olunan ktsm1• 

olunan ktsmma yUzde be§i nisbetind~ na yiizde be§i nisbetinde birinci temet
birinci temettu itasma kifayet edecek tii itasma kifayet edecek meblag ifraz 
meblag ifraz edildikten sonra baki ka- edildikte-n sonra baki kalan k1smmm 
Ian. klSlllmtn yii,zde }leji mjiessjslere, yiizde onu flleclisi idarenin tesbit edece
yUzde onu meclisi idare azasma, yilzde ~1 ,ekilde ikramiye olarak memurine ve 
onu meclisi idarenin tesbit edece~i ,e- m£1tebaki yiizde doksan1 ikinci hissei 
kilde ikramiye olarak memurine, yiiz• temett£1 olarak hisse senetleri ashabt
de yetmi~ be§i ikinci hisset temettii ola- na tevzi olunur. 
rak hisse senedleri ashabma tevzi edi· 

acaktlr. r!'alib olanlar .klymeti muham
'ntenelerinin yiiZde 7,5 nisbetinde pcy 
al:~eleiiD C!epo edece -
kulat iizerinde gayrimuseccel ayni hak 
iddia edenler yirmi gUn zarfmda mUra
caat ve tescil etmezlerse para payla~
masmdan haric hirakilacaktlr. !hale be-
deli pe~in almacakttr. Sah§ giinUne ka· caddesi Kumbarac1 yoku~u 15 numa- lir. 
d~~m~~~~w~~Wifieilirili~~b~~~~llac~~-0~ --------------------------------

sahibine aiddir. Yirmi senelik evkaf ta- muhammen klymetinin %75 ini bul - istanbul Deniz Ticareti Miidiriyetinden: 
viz bedeli ve tellaliye ve ihale pulu mil§- mazsa ikinei arttrrmas1 30 eylul 1938 
teriye aid olup peyinden rUcu edenler cuma gunii ayni mahal ve saatte icra 
hakkmda tekrar mUzayedeye konarak olunarak en ~ok arttlrana ihale edile
noksan bedelle ihalesi laz1m geldikte lecektir. Taliblerin muhammen klyme
farkl fiat mU~reii evvele aid olacakhr. 
Fazla malO.mat almak istiyenlerin mah
keme kalemine miiracaatleri lUzumu i
lan olunur. 

tinin %7,5 pey ak~esile sab§ gi.in ve sa
atlerinde mahallinde bulunacak memu· 
runa miiracaatleri ilan olunur. (10309) 

L eniz Levaz1m Sabnalma K omisyonu ilanlan 

BiR ECZACI ARANIYOR 
GolcUkte bulunan deniz fabrikalarmda istihdam 

lira i.lcretle bir eczac1ya ihtiyac vard1r. 
tsteklilerin 25/9/938 tarihine kadar Kastmpa~ada 

numuza her gUn mUracaatleri. 

Tiirk Hava Kurumu 

edilmek Uzere 84 

bulunan Komisyo· 
( 6381 ) 

BOYOK PfYA C!OSU 
Altmct ke~ide : 11 BiRiNCiTESRiN 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 200-000 lirad1r 
Bundan ba$ka : 40.000, 25.000. 20.000. 15.000, 10.000 Hrallk ikramiyelerle 

( 50.000 ve 200.000) lirahk iki aded mukafat vard.lr ... 
D i k kat Bilet alan herkes 7 birinclte~rin 938 gi.inii ak$arnma 

kadar biletlerini de~i~tirmi§ bulunmahd1r. 

Ayd1n Belediyesin den : 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 - 250 

beygir takatmda bir motor ile jenerator, alternator, tevzi tablosu ve bun
larm teferriiatl ve montajlan ic;in kapah zarf usulile yapllan eksiltmeye 
talib ~1kmamasmdan bir ay mi.iddetle pazarh]:ta ~Ikanlmi~br. 

2 - Tesisatm muhammen ktymcti 26255 lirad1r. 
3 - Bu i~e aid evrak §Unlardu : 

A - Fenni ~artname 
B - Ke~ifname 
C - Eksiltme ~artnamesi 
D- Planlar 
E - l\Iukavele projesi. 
4 - Arzu edenler bu evrak1 Aydm .Beled.iyesinde gorebilirler. Veya 

125 kuru~ mukabilinde satm alabilirler. 
5 - Pa7.arllga i~tirak edeb!lmek i~in taliblerin 3938 lira 25 kuru~tan 

ibaret olan kat'i teminatlanm onceden Belediye veznesine teslim etmeleri 
veya muteber bir bankamn teminat mektubunu beraberinde getirmelerl 
ve ~lrndiye kadar bu gibi i~leri yaptlklanm ve bu husustaki fenni kabili~ 
yetlerinl gosterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri ve 
bunlar bir sirket veya firmay1 temsil ediyorlarsa musaddak vekAletname 
ve mukayyed bulunduklar1 Ticaret Odasmdan son tarihli bir vesika gos
termeleri laz1md1r. 

6 - Yukanda yazll1 ~artlar d.airesinde pazarhga girmek istiyenlerin 
3 tr~J inievvel 938 tarihine rashyan pazartesi gUnii saat 15 te Belediye 
Dalmt Enclimeninde haz1r bulunmalan ilan olunur. ( 6135) 

MUdiriyet ve miilhakat liman daireleri ic;in ac;1k eksiltme ile yarnn 
yaprak 300 ve bir bu~uk 200, iki yaprak 100 ve 3 yaprak 30 aded olmak 
i.izere bayrak mubayaa edilecegi cihetle taliblerin % 7,5 teminatl muvak. 
kate olan 37 lira 94 kuru~luk makbuz veya banka mektubile ihale gUnii 
olan 6/10/ 938 per~embe gUnU saat 14 te Galatada Deniz Ticareti MiidiirlU
gi.inde mute§ekkil Komisyona ve §eraiti anlamak istiyenlerin Mlidiriyet 
idare ~ubesine muracaatleri lilzumu il!n olunur. (6609) 

Devlet Orman t,Ietmesi Revir Amirliginden: 
J - Karabiikte depoda istif edilmi~ 1425 aded muadlli 813 metre ml

k~b 541 desimetre mik~b c;am tomrugu a~1k arthrma ile sahlacakhr. 
2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcuc ve kabuklar1 so

yu1mu§ olup hacim kabuksuz orta kutur Uzerinden hesab edilmi~tir. 
3 - Tomruldara aid sah~ §artnamesi .Ankarada Orman Umum Mii- 1 

dUrlugiinde ve Orman Ba§mi.ihendisliginde, Istanbulda ve Zonguldakta Or. 
man Ba§miihendisliklerinde gorUlebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli 14 lira 60 kuru§tur. 
5 - isteklilerin yuzde yedi buc;uk muvakkat vey akc;esile 30/ 9/ 938 

gUni.i saat on be~te Karabiikte revir merkezine mUracaatleri. (6528) · 

Konservatuar Yatt Ktsmt Direktorliigiinden: 
Konservatuar yatt ktsmma bu sene ic;in talebe almacakbr. Okul ya. 

hh ve meccanidir. cMusiki ve orta tahsil ogretilir. • Mi.iracaat edeceklerin 
ilkmekteb mezunu bulunmas1 laz1md.1r. Diger §eraiti ogrenmek i~in pazar
tesi, c;ar~amba ve cuma gunleri saat 9 dan 12 ye kadar Be§ikta~ Kill<;ali
de Oku1 Miidurliigiine ba~vurmalart. (6651) 

I Oevlet Demiryollan I,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

24 saatten fazla devam edecek nakliyatta tam vagon hamulesine tabi 
hayvan vagonlan mal sahiblerinin talebi Uzerine Yerkoy istasyonunda 
hayvanlarm dinlendirilmesi ic;in katarlardan kesilebilir. Mola §artlan ic;in 
istasyonlara miiracaat edilmelidir. c3783• (6617) 

~ 

Muhammen bedeli 4887 lira 50 kur~§ olan yaz1 tahtas1, yemek masas1, 
yemek bankl, bahc;e kanapesi, yaz1 masas1, bi.ife, gardrop, mekteb s1ras1 ve 
saireden mi.irekkeb §artnamesinde mi.ifredah yaZih 20 kalem ah§ab e~ya 
5/10/ 1938 Gar§arnba gUni.i saat 10.30 da Haydarpa§ada gar binasmdaki Ko
misyon tarafmdan a~Ik eksiltmc ile satm almacaktu-. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 366 lira ~7 
kuru§luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gi.ini.i saatine kadar 
Komisyona mi.iracaatleri laz1md1r. 

Bu i~e aid §artnameler Haydarpa§ad.a gar binasmdaki Komisyon ta-
rafmdan parastz olarak da~1tilmaktadtr. (6622) 

Tiirkiye Ciimhuri,,et Merkez Bankast 
istanbul 

Bay Hayri Kayadelen adma yaz1h D stmfmdan birlik 10538 numarala 
bir aded bankam1z hisse senedi kaybedilmis oldugundan arhk hukmil 
kalmad1g1 ve sahibine baska numarah yeni bir sened verilece~ bildirili.r. 

(6607) 

T. C. Ziraat Bankaat Istanbul 
Lise derecesfnde tahsil gonnil$ tyt frans1zca bllen S memur almaoa 

Taliblerin 12eraiti ogrenmek iizere Bankam1za mi.iracaatleri. ( ~ 
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UDRAS I 
Pudracllak san'atan1n ve kimya fenninin en son f&heseridir. Her tene ve her Bimay a yarafan ve cildi harik uUide cazibeli ve giizel gostere 

son moda renklerde VENUS pudralarana sayan bayanlara tavsiye ederiz. Deposu: Nureddin Evliya Zade mliessesesl, istanbul 

on · Glkan son derece 
.. . 

muess1r K E S K i N K A $ E L E R i u,Utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. sA~~~q:::;T• 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tayin edilecek muhtelif ihtisas §Ubelerinde yeti§tiril-
mek iizere imtihanla 15 lise mezunu sec.;ilerek 

Ecnebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 
Namzedlerin a§agrda yaz1h §artlart haiz olmalan laz1md1r. 
1 - TUrk olmak, 
2 - Tamlisslhha olmak, 
3 - 18 ya~mdan a§agr, 25 ya§mdan yukan olmamak, 
4 - Liselerin fen krsmmdan mezun olmu§ bulunmak, 
5 - 1934 - 1938 seneleri arasmda liselerin fen krsmmdan mezun 

olmu~ bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile yabancr 
dilden iyi derecede not almt§ olmak, 

6 - Tahsile gitmeye ve avdette banka hizl'lfetinde ~ah§maga ma
ni resmi veya hususi bir taahhlidli olmamak, 

Taliblerin nihayet 25 eylUI 1938 tarihine kad.ar a§agtdaki vesaiki 
(M.E.) rlimuzile Ankarada Slimer Bank Umumi ve !stanbulda Siimer 
Bank istanbul §Ubesine gondermeleri laztmdrr. 

1 - Hal terciimesi. 
2 - Mekteb ~ehadetnamesi ve imtihan notlar1 cetveli. 
3 - Resmi bir hastaneden almmr~ ve yukanda yazth Slhhat 

biinye ~artlarm1 muhtevi bulunmu§. bir srhhat raporu. 
4 - Tasdikli hiisniihal varakas1. 
5 - 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yaztlmi§ ii<;er 

tir. fmtihan tarihi ayr1ca ilan edilecektir. 
niisha olarak gonderilecek-

ANKARA DEVLET TiY ATRO OKULUNUN 
VE OPERA BOLUMLERiNE SINA VLA 

PARASIZ Y A TILl KIZ VE ERKEK 
T ALEBE ALINIYOR. 

TEMSii, BOLUMU: 
I - Tahsil miiddeti en az li~ senedir. 
Isteklilerden aramlan genel vastflar §Unlardir: 
A - Viicudii kusursuz olmak. 
B - !yi bir kulaga malik olmak. c!§ittigi sesleri aynen tekrarhyabil -

mek.,. 
C - En az ortaokuldan mezun olmak. 
D - 9ivesi sahneye miisaid olmak. 
E - K1zlar ic.;in en a~ag1 yall 16, erkekler iGin 17 dir. 
II - Se~im smavmda aramlacak ~eyler ~unlard1r: 
A - Diizgiin ve serbest konu§ma, gordiigli veya okud.ugu bir §eyi 

anlatma kudreti. 
B - Okudugu veya gordligu bir tiyatro piyesi iGerisinden se~ilecek bir 

rolii yapabilmek. 
C - Smav komisyonunca verilecek bir rolli yapabilme~ 
OPERA BOLUMU: 
I - Tahsil miiddeti en az be~ senedir. 
Taliblerde aramlacak genel vasiflar temsil bollimii i~in y'l\kanda zik

redilen genel vas1flarm aynidir. Yalmz sesi iyi olmak §artt1r. Gok iyi sesi 
olanl11\·da orta tahsil aranmaz. 

II - Seqim smavmda aramlacak §eyler §Unlardrr: 
A - Kendi se~;ecegi bildigi bir §arkiyi soylemek. 
B - Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek. 
C - Ritmik duyma ve hissetme kud.reti. 
Tiyatro okulunu temsil ve opera boliimlerine talebe seGme smavlan is

tanbulda 4 - 8 birincite~rin 938 de Galatasaray Lisesinde veya 11 - 15 birin
cite~rin 1938 de Ankarada Muzik Ogretmen Okulunda yap1lcakhr. fstekli
lerin dilekc;e ile istanbulda veya Ankarada yukar1da ad1 -gec;en okul direk
torliiklerinde en ge~ smavm ba~hyacag1 giine kadar miiracaat etmeleri la
Zimdlr. 

Dilekc.;eye baglanacak vesikalar $Unlardtr: 
A - Niifus tezkeresi veya tasdikli bir ornegi. 
B - Okul diplomas1 veya tasd.ikli bir ornegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hiisniihal vesikasr. (6548) 

an Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Vanm Ba§kale kazasmdan itibaren 11 ve 25 inci kilometrelerin

deki ispiris ve Karasu iizerine yap1lacak onar metrelik iki aded betonar
me kopriilerin bedeli 18035 lira 76 kuru§ olup miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - !v.tukavele projesi, 
C - Baymd1rhk genel ~artnamesi 
D - Fenni ~artname 
E - Metraj ke~if hiilasas1, fiat tahsili cetvellerini. 
istiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 iicretsiz Van Nafta Miidiirlii

giinrle gorebilirler. 
3 - Eksiltme 9/9/938 tarihinden itibaren on be~ gUn miiddetle 24/ 

9/938 cumartesi giinii saat 11 de Naf1a Miidiirliigii odasmd.a te~ekkiil ede· 
cek Komisyon huzurunda yaprlacakhr. 

4 - Miinakasa kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 1352 lira 69 kuru$ temi

nat \'ermesi ve bundan ba!;>ka taliblerin eksiltme giiniinden sekiz gUn ev
vel Vilayete miiracaatle ehliyet vesikasr almalan ~arthr. 

6 - Teklif mektublan yukanda Uqiincii maddede yaz1b saatten bir 
saat cvvcline kadar Ziraat Bankasma yatmlan 1352 lira 69 kuru§luk te

makbuzunun Naf1a Miidiirliigii odasmda Eksiltme Komisyonu riya
setine vcreceklerdir. Posta ile gonderilecek mektu blarm nih a yet iic;iincii 
maddcde vaz1h saate kacl.ar gelmi$ olmas1 ve dt~ zarfmm miihi.ir mumile 
iyice kapatJ1ml§ olmas1 laz1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. ( 6301 ) 

• A 

let Orman I~letmesi Revir Amirliginden: 
1 - Revirin Keltepe ormanlanndan istihsal olunarak Karabiikte is

tasyonda depoda istif edilmis olan 921.494 metre mikaba muadU 1604 aded 
. tomrugu ac;1k arthrma ile sahlacakhr. 

2 - Tomruklarm kabuklar1 soyulmu~ oldugundan hacim kabuksuz or
kutur tizerinden hesab edimi~tir. 

3 - '!'omruk'4lra aid sah§ ~artnamesi Orman Umum Miidiirliigiind.e 
nkara ve istanbul Orman Ba~miihendisli£ine miiracaat edilerek goriile-

4 -· Tomruklarm beher metre mikab1 14 lira 60 kuru$ muhammen be. 
delle a,Ik arttlrmiYa konulmu~tur. isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akc;e
·Ue 26/9/938 giinii saat 11 de Karabiikteki revir merkezine miiracaatleri. 

(6392) 

Dahiliye V ekaletinden: 
Eski~ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaz1r haritalan 

· iizerinde yap1lacak tashihatla gayrimeskun sahadan 120 hektarhk bir ki
sim arazinin yeniden haritasmm ahm1 ve §ehrin umumi vaziyetini goste
rir 1000 hektarbk sahanm 1/5000 mikyash haritasmm ahm1 i§inin eksilt-
mesi. 

1 - i~in muhammen bedeli 7250 lirad1r. 
2 - !stekliler bu i~e aid §artname, proje ve 

rak Dahiliye V ekaleti Belediyeler imar Heyeti 
lirler. 

sair evrak1 parastz ala
Fen 9efliginden alabi-

3 - Eksiltme 3 birincite~rin 1938 tarihine rasthyan pazartesi ~iinii 
saat on birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar 
Heyetinde yamlacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~i~ isteklilerin a§agid.a yazth teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma
lan laz1mdrr. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 544 Iirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmeye girmege bir 

mani bulunmadJgma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen 9efliginden miinakasaya girme 

ic;in alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublar1 ihale glinii saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olm.as1 

ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 Ia.zrmd.lr. 
Bu j~ bakkmda fazla izahat almak isti)'lenlerin Belediyeler imar He-

yeti Fen Seflijiine miiracaat etmeleri. «3748:. (6504) 

Pazarbk ilruu 

Eskisehir 
' 

Naf1a Miidiirliigiinden : 
Eski~ehir - <;ifteler yolunun 13 + 000 - 21 =t- 900 kilometreler ara

smd.a yaptlacak 15976.05 lira ke§if bedelli ~ose esash tamiratmm 5/9/938 
ve kapali zarf usulile yapilan eksiltmesinde istekli ~1kmad1gmdan ev • 
velce 'Ian edilen ~erait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 nc1 madd.e
sine tevfikan bir ay mliddetle pazarhga konulmu§tur. istekliler!'i pazarhk 
i~in her zaman Vilayet Daimi Enciimenine miiracaat edebilirler. 

isteklilerin 1190.20 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mii-
racaatle alacaklan ehliyet vesikasm1 hamil olmalan laz1md1r. ( 6390) 

MEYVA TUZU 
En ho§ ve taze meyvalartn usarelerinden istihsal 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur 
Emsalsiz blr fen har lkas• olduGundan tamamen 

taklid edilemez. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu - Istanbul 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Birinci defa 9/9/938 cuma giinii eksilt

meye konuldugu halde talib Glkmiyan 40268.83 lirahk bedelli Diyarbaktr
da yaptlacak lise paviyon binastdt.r. 

2 - Bu i§e aid evrak ~unlardJr: 
A - Eksiltme llartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Ek hususi ve fennt §3rtnameler. 
D - Baymd~rhk ve yap1 i§leri genel ve fenni ~artnameleri. 
E - Bu evraklar Nafta Dairesinde goriilebilir. 

3 - Bu i§in ihalesi 3/10/938 pazartesi giinii saat 10,30 da kapah zarf 
usulile Diyanbakrr Naf1a Dairesinde yapJlacaktir. 

4 - Eksiltmeve girebilmek i!;in «3220.16• lirahk muvakkat teminat 
vermek vf! a&a.({Idaki vesikalan ibraz etmek laz1md1r. 

A - N afta Miidiirliigiinden almmi§ on bin lirahktan yukan miiteah
hidlik vesikas1. 

B - 938 maU y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Taliblerin teklif mektublanm per~embe giinii ihale saatinden bir 

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

6 - 4 Uncii maddenin A f1krasmdaki miiteahhidlik vesikas1 eksiltme
ye Glkanlml~ alan hangi i$ ic;in istenildigi ac.;rkt;;a yazrlmak suretile eksilt
menin yap1lacagi giind.en en az sekiz giin evvel bir istida ile Naf1a MUdiir
liigiinden istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika talebinde bulunmiyan
larm eksiltmeye giremiyecekleri. (6551) 

Sam sun Halkevi 
En az 10.000 ki§i istiab edecek ac.;1k bir sahada vaz1han saday1 i§ittire

cek &ckil ve kuvvette iki hoparlorlii portatif bir amplifikator, son sistem 
bir mikrofon, bir sehpa, 250 &er metre mesafeye konulacak hoparlorlere 
yetecek kordon, miistacelen almacakhr. Tecriibesi yaptlmak ve begenilmek 
~artile vermege talib olanlarm fiat ve ~ekillerini gosterir kataloglarm1 ve 
teslim edecekleri tarihi bildirir tekliflerini Samsun Halkevi Ba§kanhgma 
haber vermeleri ilan olunur. ( 6383 ) 

Gayrimiibadillere 
istanbul Defterdarhg1ndan: 

1 - 3523 numarah kanunun birinci madrlesi mucibince istihkak bakiye
sine mukabil hazine tahvili alacak olanlar mahallin en biiyiik malme
umrlarma. 

2 - Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak olanlarm mahalleri en 
biiyiik malmemurlarma miiracaat etmeleri laztmdtr. 

3 - Hak sahibleri tarafmdan doldurulmak iizere Vekaletge Malmemur -
!anna beyannameler gonderilmi§tir. Bu beyannameler hak sahibleri
le bono hamilleri tarafmdan dold.urularak miiracaat vesikast mukabi
linde Malmemurluguna veya tasfiye biirosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15/7/938 tarihinde ne~redilmi§tir. Bu tarihten itibaren bir se
ne zarfmda miiracaat etmiyenlerin haklan sakit olacaktlr. 
(Bono hamilleri beyannamelerini Defterdarhga, istihkak mazbatas1) 
sahibleri Bahtiyar hamnda Tasfiye biirosuna vereceklerdir. ) 
ilan olunul\ {6423) 

KURTULU!) 
Doktorlar, Bankac1lar, Katibler, Mektebliler velhas1I biitiin 
miirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mlirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve 
bozulmasmdan kurtaran yegane 

iiKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyamn bu icad1 miirekkebli 

~~lk oll'akll
dlgi halde her ne 

$ekilde durursa dur· 
sun miirekkeb akinaz ve 

kurumaz. TIKU en sajtlam 
ve en kullanl§h miirekkebli 

kalemdir. 

kalemle yaz1 yazmak mec:
buriyetinde olan halk1 
hakikaten bu eziyet
ten kurtarmi~tlr. 
TIKU ucu a~m-
maz, bol mii
rekkeb ahr. 
kuvvetli 
bas1hrsa 
3-4 kop· 
va «;Ika. 
rtlabilir. 

istanbul P. T. 

Siyahtan maada ye~il. mavi ve lnrmm 
renkleri de ayni fiatta sablmaktadtt. Her 

yerde araym1z. Taklidlerinden sakmm1z, iize
rindeki • Tilrn • markasma dikkat ediniz. 

T. 

Fiah 3 liradu. 
Deposu: Havuzlu han No. 1. tstanbul 

Ta~raya posta ile ~onderilir. 

Miidiirliigiinden : 
1 - Biiyiikpostane birinci katmda yaptlacak bad.ana ve yaghboya 

i§leri ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Eksiltme 23/9/938 cuma glinli saat 13 te Bliyiikpostane birinci 

katta miite~ekkil P. T. T. Ahm Sahm Komisyonunda yapilacaktrr. 
3 - !<e§if bedeli 598 lira 98 kuru§, muvakkat teminat 45 lirad1r. 
4 - Isteklilerin ke§if ~artname ve teferriiatm1 gormek ve teminat

larmi yatirmak iizere <;ah§ma giinlerinde P. T. T. VHayet Miidiirlligu !dart 
kalem levazrm k1smma eksiltme giiniinden evvel alacaklan ehliyet ve 938 
y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme giin 
ve saatinde Komisyona mliracaatleri. ( 6205 )' 

Sovyet Tehnoeksport F abrikalanntn 
~oktanberi beklenm ekte olan 

(M. 1) markah liiks ve zarif (GAZ. AA) markah 
TenezzUh otomoblllerl ve K a myon f}a s elerl 

geldi. Az sarfiyatla. ~ok mesafe kateden fevkala.de tasarruflu olan o omobil• 
lerimiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Tiirkiye i~in satl§ deposu: Galata Perctemli sokak No. 19 
ISMAIL HAKKI KOZACIOGLU 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

Rektorliigiinden : 
Bu ytl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisliniin Ziraat, Veteriner, Fakill· 

tesine ktz ve erkek, Orman Fakiiltesine yalmz erkek paraslZ yatill, pa
rah yatlh ve yatlS1z talebe almacaktrr. Enstitiiye yazilabilmek i~in a§a~· 
daki §artlara uymak gerektir. 

1 - Tiirk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihamm vere
rek bakaloryas1m yapmi§ veya lise olgunluk diplomasrm alrm§ bulunmak 
laztmdtr. 

2 - istanbul V'niversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek alan. 
lar lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve Fen Fakiiltesinde 
muvaffak olmu~lq.rsa orad.a okuduklan somesterlerden ikisi kabul E;f:lile
rek Veteriner Zi~aat ve Orman Fakiiltesinin iiGiincii somestrlerine ahrur
lar. Ancak Vetermer Fakiiltesine girenlerin bu fakiiltenin birinci ve ikincl 
somestresinde okunan anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat 
Fahiiltesine girenlerin ziraat stajm1 yapmalan gereklidir. 

3 - ~nst~tiiye girecek talebenin ya~1 17 den a§agi ve 25 ten yukan 
olamaz. N1han talebe yiiksek ya§ kaydma bagh degildir. 

4 - Paras1z yatlh talebeden beden kabiliyeti ve saglamhklan hakkm
da tam te§ekkiillii bir hasta evi kurulunun raporu laz1mdrr. 

5 - ~nstitiiye yaztlan talebe iki ay iGinde yeniden saghk ve saglamllk 
muayenesmden gec;irilerek ertiklerinin liizum gosterdigi beden kabiliyetini 
gostermiyenlerin Enstitiiden ili~igi kesilir. 

. 6 :- Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarad.a Orman Ciftliginde 
staJ gormege mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutula· 
cakt1r. Stajdan sonra talebenin enstitiide nazari derslere devam edebilmesi 
ic;in yap1lacak bu ameliyat imtihamnda muvaffak olmas1 §arttir. 

Staj miiddetince talebeye 30 lira ayhk verilir. Ve yatacak yer paraslZ 
olarak Qlftlikte saglanrr. « Stajyer talebenin yemesi ve ir;;mesi de Enstitiide 
saglandigi takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez .• 

7 - Paras1z yatlh talebesinden staj veya okuma devresi i~inde her ne 
suretle olursa olsun kend.iliginden stajm1 veya tahsilini b1rakanlardan veya 
cezaen ~1kanlanlardan Hiikumet<;e yap1lan masraflar1 odeyecekleri haklan
da verilecek niimuneye gore noterlikten tasdikli bir kefaletname almrr. 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukanda yaz1h rapordan ba§ka lise ve 
olgunluk diplomasm1 veya tasdikli suretlerini, niifus kagidllll, polis veya 
uraylarC.an alacaklan uzgidim ve a~1 kag1dmi, ortamekteb ve liselerde gor
mii~ olduklan siiel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri ili§tirilerek el yaZl· 
larile yazacaklan pullu bir dilekc;e ile ve 6 tane fotografile birlikte dogruca 
Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigline ball vururlar. 

Talibler d.ilekc.;elerinde hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini Dil
dirmeli ve c;ift<;i veya arazi veya orman veya hayvan yeti~tirme veya 
zira! san'atlarla alakah bir aile GOcugu bulunup bulunmad1gm1 da bil • 
dirmclidir. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmam1~ olan ve 8 inci mad
dede yaztlt kag1dlarm ili§ik olmadigt dilekc;eler gelmemi§ sayilrr. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazth vesikalarla vaktinde ba§ 
vuranlar arasmdan pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolund.an olanlar 
veya c.;iftc.;i c;ocugu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile 
alakah yer ve tesisat sahibi veya sahibinin c.;ocugu olanlar tercih olunur. 
Edebiyat kolundan pek iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine v~ ba~ vurma tarihine gore sec.;ilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil miiddetince okutulan yabanc1 dil, almanca 
ve ingilizcedir. Fakiiltelerden mezun olan talebeye ziraat miihendisi, ve
teriner hekim, orman miihendisi unvanlan verilir. 

Taleb~ meslek imtihanma girmezden evvel yukanda yaztlan yabanc1 
dillercl.en imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak ~arttrr. 

1, 2. 3 iinciiliikle mezun alan talebeye miikafaten Avrupada bir tetkik 
seyahati yaptmhr. 

12 - Ziraat Fakiiltesine 40, Veteriner Fakiiltesine 40 ve Orman Fa
kliltesine 40 azamt talebe almacakbr. 

13 - Cevab istiyenler ayr1ca pul gondermelidirler. 
14 - Ba~vurma zamam 22 agustos 938 den eyluliin 30 uncu giinii 

ak§amma kadardu:~ Bundan sonraki ba~vurmalar kabul edilmez. 
• 3247.. ( 5677) 
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EK EPLER 
Resmi Llselere muadil : IZMiR • BUCA'da --------~ 

KIZ 
ERKEK KULTUR L • 
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GUndUziU 
Yatll1 

t · · h d r e sakin yeri olan (Buca) nm astrdide c;;amlarile me~hur, mustesna bir villasmda kurulmu§ 
zm1rm en ava a v d 1 . · d ~ 1· ··~ t 1 · t f d 'd 

t t k .l.tl b' .. sesedir (Orta) ve (lise) s1mflan var 1r. zm1rm en eger 1 ogre men en ara m an 1 are 
am e~ 1 a 1 1r mues . i .1 kt ~' y t 1 11 k .. t (1' ) k 
d 'l' F 1 nca tngilizce dillerine hususi bir ehemm yet ven me el.:>lr. a 1 1 y1 1 ucre tse 1sm1 e 1 1r. rans1zca, a ma 1 'lk ,_. . · d 1 t 1 .. ~ · · k d 1 b'l' · · k • k d h'l (240) orta kistm i,..in (225) liradtr. I J:USlm 1Gin e ya mz ya 1 1 ogremc1 ay o una 1 1r. l<;m as en amp a 1 I " '1. 1 B .. t1 .. t k 'tt 1 Ucret (200) li.radtr. Memur ve mutekaid ~fOcuklarmdan % 15 tenz1 a: ~ap1 1r. u ucre er UG a s1 e a m1r. 

Ktz 
Erkek 

Kay1dlara devam ed•hyor. 

A ilk t lise 111mnarfle fen ve edebiyat kollarm1 ha vldir. Ecneb! lisam ilk smlflardan itibaren ba~lar. Arzu 
ed~~ taie~~ a~kulun hususl otobilslerile naklolunur. Ka Vld i~ln hergiin saat 10 dan 17 ye kadar muracaat kabul 

o:iunur. lsttyenlere tarifname ~onderillr. Telefon: 20530. 

~---------- Eski Feyziati 

Yabh B Q G A Z i C 1 L 1 S E L E R 1 YabsJZ 
Arnavudk8y • ~lftesaraylar 

Ana smifi ile flk kt!!tm en yeni ve modern tesisatla Bebe~te esld Frans1z Se~jozef m~ktebf 'Dinasmda.: 
Orta ve Lise smlflan ArnavudkOyiinde Tramvay cadde.sinde ~1fte saraylarda klz ve erkekler i~m ayn dairelerde. 

Her J{iin saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kayd1 ic:ln <;iftesaraylarda Mekteb idaresine miiraeaat edilebllir. 
fstlyenlere tarifname ~anderlllr. Telefon: 36.210 

BiCKi ve DiKiS 
Esasll surette 8firetlp 

musaddak diploma vere11 

N E K T A R K. Z A R U K Y A N 
Talebe kaydma ba~lamt~br. Pazar
dan maada her gOn 9·12 ve 14 18 e 
kadar rnilracaat kabul olunur. Adres 
Beyoglu Altmbakkal Babil caddesi 

Sa.yt 63 

NI$ANTA$1N'DA 

ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS 
Kay1t ve kabul i~in 9 Eylill Cuma gununden itibaren saat 

10 ... 12 ye kadar Mekteb Mudiriyetinden arzu edilen 
izahat altnabilir. Teleton : 41078 

istanbul Amerikan Koleji 
Ktz ktsmtnda leyli yer kalmamt§br. 

lhzarl s1n1flar l~ln de kay1d kapanm•ftlr. 

Be,ikta, __ , ··-------A•l•Ak•a•d•a•rl•ar•a-ha•n-o•lu•n•nr•. ______ _ 

Diki, Yurdu 
Talebe kaydma ba~ladt. 3 

ayhk devreler de vard1r. 
1\knretler Dibek sokak. 1•2 

Sat1l1k Luks Otomobil 
937 model Buik marka pek az kulla

mlrnl~ liiks bir otornobil sat1hkbr. Ta· 
lib olanlarm Karakoy Palas 4 iincU kat· 
t a 8 No. ya miiracaatlerL 

ICIN KATt 

~ARE 

Sultanahmed be§inci sulh hukuk ha

kimliginden: 

Terekesine mahkememizce el konmu~ 
alan i:ilU Mustafa Nurinin tahti tasarru. 
funda bulunan <;emberlita§ta Vezirha
m dahilinde ve zemin katmda biri 13 ve 
digeri 44 kapl numarah iki ada terekt:
n in tasfiyesi znnnmda at;1k art1rmaya 
~1kanlm1~ olup birinci at;tk artuma gii
nu 20/10/938 tarihine musadif ~ar§am· 
ba glinii saat 14 ten 16 ya kadar ve ikb
ci a<;tk artttrmas1 ise 4/11/938 tarJhine 
miisadif cuma gUnli saat 14 ten 16 ya 
kadar i stanbulda Divanyolundaki mah· 
kemcmiz binasmda icra kthnacaktir. 13 

kap1 numarah odamn muhammen kly
meti 398 lira ve 44 kap1 numarah oda
nm ise muhammen k1ymeti 281 lirad1r. 
Birinci ac;tk arbrma giinu teklif oluna
cak bedel muhammen k1ymetin %75 ini 
buldugu takdirde gayrimenkul talibine 
satllacakhr, bulm~dtgi takdirde ikinci 
a~1k artlrma giinU beklenerek birinci 
at:;lk arhrmada en yUksek teklifte bulu
nanm taahhUd hakkl baki kalmak Uze
re neye balig olursa talibine kat'i iha-
1esi icra k1lmacakhr. !potek sahibi ala
cakhlarla sair alacakh ve alakadarlarm 
i~bu ilan tarihinden itibaren 20 giln i<;in
de evrak1 mlisbitelerile mahkemem:ze 
mliracaatleri lUzumu aksi takdirde mli
racaatleri mesmu olam1yacakbr. Talib
lerin mUzayede gUnu her iki gayrimen
kullin %7,5 nisbetindeki pey ak~esint 
hamilen miiracaatlerl elzemdir. ~artna· 
me i§bu ilanm ne§ri tarihinden itibaren 
mahkeme divanhanesinde ve herkesin 
gorebileccgi yerde asthdu. Muterakirn 
vergilcr ve riisum terekeye ve 20 sene
lik evkaf taviz bede1i, ihale pullan ve 
%2,5 tella.liye mli§teriye aiddir. Daha 
fa zla malfunat almak istiyenler 937/117 

numarah dosyadan tereke memuruna 
mlir acaatle izahat alabilecekleri de ilan 
olunur. (10321) 

ikttsad V ekaletinden: 
Ticaret ve tediye anla~malan bro~urlerinin tiirk~e ve frans1zca olarak 

bas1lmas1 aGlk eksiltmiye konulrnu~tur. 
Eksiltrne 23/9/938 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat 10 da An

karada Vekalet Satmalrna Komisyonunda yapilacaktlr. 
Bro~Urler takriben on be~ forrnadan ibaret olup muhammen bedeli 

300 u~ yiiz lirad.Ir. Taliblerin % 7,5 hesabile muvakkat teminat ak~elerinl 
yattrmak ve fenni ~artnameyi gormek iizere Vekalet Levazun Miidiirlligu. 
ne miiracaatleri ilan olunur. c 3612 • ( 6399 ) 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden : 
!dare ihtiya01 lc;ln 501000 aded 2 numarah finealt kapalr-"'ftrile 
siltmiye ~1karllmi~tir. 

2 - Muhammen bede1 125001 muvakkat teminat 937,~ lira olup ekslltmesi 
17 te~rinievvel 938 pazartesi giinli sa~t 15 te Ankarada P. T. T. 
Umum Miidlirlilk binas1ndaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktlr. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanunt 
vesaiki muhtevi kapah zarflarm1 o giin saat 14 e kadar mezkur Ko. 
misyona vereceklerdir. 

4 - Sartnameler, Ankarada P. T. T. Levazim1 istanbul Beyoglunda P. 
T. T. Ayniyat $Ube Md. liiklerinden paras1z verllecektir. ( 5871 ) 

Istanbul Grupu Tapu Sicil Miidiirliigiinden: 
Fen heyetimiz ic;in 1/100 bezi ve destekleri ~e ~emsiyesile Kustav Hay

de fabrikas1 mamulatmdan 2236 No.h dort aded takeometrenin artt1rma 
ve eksiltme kanununun 42 inci maddesinin ( C ) ftkrasma tevfikan ac;1k 
eksiltme suretile mubayaas1 laz1m geldiginden 22 eylUl 938 per~embe gunu 
saat 14 te Sultanahmedde Tapu Grup Sicil Mudurlii~ne mUracaat olun· 
mas1 ilan olunur. ( 6137) 

M. M. V. Hava Miiste,arbgtndan: 
1 - Birisi M. M. Vekaleti Hv. Muste~arhg1 !n~aat ~ubesinde digeri 

Kiitahya 'fayyare alaymda istihdam ed.ilmek uzere c 165 - 256. lira ara
smda ayhk iicretle iki in§aat mimar1 almacakhr. Bunun i~in ~eraiti her· 
vec;hi atidir : 

A - TUrk o1mak ve yabanc1 kadmla evli olmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini yapm1~ olmak. 
C - Husnu ahlak sahibi olmak ve s1hhi vaziyeti musaid bulunmak. 
E - Mekteb ~ehadetnamesi ve Naf1a Veka1etinin ruhsatnamesini haiz 

bulunmak. 
F - Simdiye kadar ~ah§tlgt in$aat i§lerinde muvaffakiyet derecesine 

aid vesikas1 olmak. · 
. G - Mimar olmadtgi takdirde ruhsatnameyi haiz yap1 i§leri muhen

dlSi tetcih edilir, 
H - Talibler fazla oldugu takd.irde bir lisan bilen veya Avrupada 

ikmali tahsil eden tercih olunur. 
2 - Talibler ellerindeki .vesaikle Ankarada M. M. V. Hava Milste

~arl~gm~ ve istanbulda Ye$ilkoyde Hava Aktarma Amban MUdurlilgiine, 
Esk1$eh1r:. fzmir, Kutahya ve Diyarbaku Tayyare a1aylan Komutanllk
larma muracaat edeceklerdir. Muracaatler 26 eylt11 938 pazartesi giinil ak
~amma kadar kabul edilecek ve bu tarihten sonraki miiracaatler nazan 
itibara ahnmiyacaktlr. c 3610 • ( 6398 ) 

Genel Giimriik Muhafaza 
istanbul Sabnalma 

Komutanbg1 
Komisyonundan : 

1 - 15, 19, 27, 28 ve 29 say1h motorlere ahnacak 7 kalem Kelvin mar
ka yedek makine par~alarmm muteahhid nam ve hesabma 1/10/938 cu
martesi giinli saat 11 de yeniden SGlk eksiltmesi yaptlacakbr. 

2 - Tahmint tutan 1118 lira ve ilk teminatl 84 lirad1r. 
3 - isteklilerin glin ve saatinde ilk teminat makbuzlarile Galata eski 

ithalat Glimriiglindeki Komisyona ge1meleri. ( 6436 ) 

Eski,ehir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Mem1eket hastanesine almacak 19 kalem alatl cerrahiye ile 84 kalem 

eczayi tibbiye 16/9/93~ . tarihinden itibaren 3/10/938 pazartesi gunu saat 
15 20 ye kadar a~1k ekstltmeye k ulmu~tur. Teminatl muvakkate 124 lira 
35' kuru§tur. ihale yevmi mezku i "kamt Vil'ayette toplanacak Daim1 
Enciimen tarafmdan yap1lacakhr. $ at ' r me ve saireyi gi:irmek istiyenlerin 
Daimi Encumen kalemine miiracaatleri laz1mdtr. (6529) 

K1rklareli Valiliginden: 
K1rklareli Memleket hastanesi ihtiyact ic;in cins ve miktarlar1 §artna

mesinde yazth 180 kalem eczayi tlbbiye 27 eyh11 1938 sah gi.inu saat 15,5 ta 
ihale edilmek uzere a~1k eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen bedel 1050. 
ilk teminat 79 lirad1r. lsteklilerin §artnamesini gormek ve eksiltmeye gir
mek uzere ilk teminat makbuz veya mektubiJ.e birlikte K1rklareli Daimi 
Enciimenine miiracaatleri i1an olunur. (6305) 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR 

VAPUR IDARELERI, ISTASYON
LAR, OTELLER, KAZtNOLAR 

elhas1l umumi halalan alan 
yerlerde 

PIS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa inti§ar 
eden ve hastahklarm memba1 alan 

MiKROBLARI oldurmek i~in 
Amerikada haz1rlanan 

ccPURO>> lardan 
mutlaka aptesanelere asmahdtr. 
Aptesanelere hafif ve ho§ bir 
koku dag1t1r ve bu dag1tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga i~in ayr1 ayn 
yaptlmi§tlr. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBiLYALARINIZI 
Gt.Jv'ELERDEN muhafaza ve !lii

rUmemesini istiyorsaniz ayni za
manda e~yamz1 da muhafaza 
etmek istiyorsamz gene bu fabri
kanm gardroblar i~in yapt1rd1g1 

"PURO, lardan alln1z 
Ciiz'i bir masrafla hem mobilya
nlZl, hem i~indeki k1ymetli e~ya
DlZl GlJVELERE kar~1 korumu§ 

olursunuz. 

Hasta Odalann1 
Daimt surette dezenfekte etmek 

i~in gene odalara mahsus 

"PURO, yu as1n1z. 
Gt.l'L, MENEK$E1 <;AM kokularile 
yapilm1~ olup evinize giren bUtun 
fena kokulan da giderir ve mik· 

roblan oldurlir. 

SlNEK, SlVRlSlNEK, TAHT A
KURUSU, PfRE, HAMAM BO
CEGI, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla haztrlanmi§ ve 
digoer miimasilleri gibi fena kok
mtyan ve tesiri muhakkak olan 

••PURO,, mayi 
kullammz. Birinci mal olmakla 

beraber fiah ~ok ucuzdur. 
Umumt deposu: M A Z 0 N ve 
BOTTON Ecza deposu, Yeniposta

ne arkas1 No. 47 
Toptan alanlara tenziHit vard1r. 

Fennf sUnnet<:l 

EMiN FiDAN 
Kabine : Be~ikta, 

Erjp a.part1man 
Tel : 44395, Ev Su· 

adiye istaeyon yam 

Dr. IHSAN SAMI --
GONOKOK A$151 

Belso~klu~ ve thtUAtlanna kar$1 
pek tesirll ve taze 8$Id:tr. Divanyolu 
Bultanmahmud torbesf No. 113 

Doktor A. K U T i E L 
Karakoy T op~ular cad. 43 

ZAYt - 1325 senesi Asked Ttbbiye 
mektebinden ald1g1m 1198 numarah ta
bib diplomam zayi olmu§tur. 

1kinci nlishasm1 alacag1mdan eskisi -
nin hlikmu yoktur. 

Emekli Yarbay Doktor 
Mehmed Ali Kurtboy 

istanbul birinci ticaret mahkemesin
den: 

Holantse Bank avukta1 tarafmdan is
tanbulda Ayazmakap1da 118/1 numara
da Meta zade Hasan Nuri aleyhine se
nede miistenid 1000 liranm tahsili hak
klnda ikame eyledi~i davanm esnayi 
ruyetinde ikametgah1 m~hul alan mi.id
deaaleyhe ilanen yap1lan tebligata rag· 
men mahkemeye gelmemi§ oldugundan 
hakkmda usulUn 401 inc! maddest mu
cibince gay1b karar1 verilerek muhake
me 14/10/1938 cuma giinli saat 14 e bl
rakllml§tlr. 

MUddeaa1eyhin mezkilr gi.in ve saatte 
mahkemede haztr bu1unmastm mtibey
yin gtyab kaxan mahkeme divanhane
sine as1lrm~ oldu~undan keyfiyet i§bu 
il!n ile tebli~ olunur. (10312) 

Sahfb "' Ba~mull.arrtrh Yunu• Nadi 
Umumt ne$rfyatt fdare eden Yazt l1lert 

Milc%1lrflz Jl.ikmet Miinil Vlgen 

cumhunyet matbacm 

Yiiksek 
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Miihendis Mektebi 

Miidiirliigilnden: 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarinin 19 eylul 938 de 

bitmesi dolaytsile evvelce 22 eylul 938 ak§amt nihayet hula 
cag1 ilan edilmi§ olan 938- 939 tedris senesi kayd1 kabul 
muamelesine 27 eylul 938 ak§amtna kadar devam edile· 
cektir. 

2- Mektebe girmege talib olanlar arasinda yapllacalC 
miisabaka imtihanlar1 eyluliin 29 ve 30 uncu per§embe ve 
cuma giinleri saat 9 da ba~hyacakbr. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin tatil 
giinleri baric olmak iizere her giin saat 9 • 16 ya kadar 
mekteb idaresine miiracaatleri. (6571) 

Giizel San'atlar Akademisi Talebe 
Kay1d ve Kabulii 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
. 1 - Akademi ~ubeleri i5in tale~e kaYid ve kabuliine 15 eylUl 938 

tar1hinde ba~lanacak ve eylul gayesmde nihayet verilecektir. 
• 2 - Akademinin biitiin §Ubelerinde tedrisata 15 ilkte§rin 938 de 

ba~tanacakt:tr. 
3 - Akademi: Mirnari1 Resim, Heykel, Tezyini San'atlar ve TUrk 

Tezyin! San'atlar ~ubelerinden milrekkebdir. 
A - Mimart ~ubest: Tahsil muddeti · be~ YJ.ld.lr. Bu ~ubeye lise ol

gunluk mezunlan kabul olunur. Talib saYISl ahnacak talebe miktarm1 ge
~ferse desen ve tilrkc;e kompozlsyondan bir miisabaka imtiham yap1hr. 
Bu. ~ubeye talebe olarak girebilenler arasmdan tmtihanla burslu talebe 
sec1hr. 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe ahnacakbr. Burslu talebelere tatfl· 
de de devam etmek Uzere maktuan • 25,. lira. ayhk verilir. Burs imtiham 
tUrk~e ko~pozisyonla « lise mufredatma gore • riyaziye1 umumi ta.rih ve 
yabanCI d1lden yapil:tr, Burslu talebelere aid talimat:hame Akademiden 
ahnabilir. 

B - Resim ve Heykel $ubeleri: Tahsil muddeti muayyen aegildir. 
!stid.ada ba~hd:tr. Bu §Ubeye devam edenler 30 ya~ma kadar talebelik 
h~kukundan istifade edebilirler. Resim ve Heykel ~ubelerine girebilmek 
i~m en az orta mekteb mezunu olmak lb1md1r. Bu §Ubelere girmek isti
yenler bir fstidat yoklamas1 ge~irirler. 

C - Tezylnt San'atlar ~besi: Tahsil mi.iddeti dort senedir. Umumt 
tezyinat afi§ ve grafik, ~inicilik, dahilt tezyinat, mobilya k1srmlanm ha
vidir. 

Bu fUbeye orta mekteb mezunlaril~ bUtiin mmtaka San'at mektebleri 
mezunlan ahmr. Orta mekteb mezunlan desen ve tlirkc;eden imtihana tabi 
tutulurlar. 

D - Tiirk Tezyint San'atlar ~besi : Tahsil muddeti muayyen degil
dir. San'at istidad1 gosterenler ahmr. Tezhib, tezyini arap yazlSl Turk 
cild.ciligoi, TUrk cild kahplan irnali. ebru ve ahar, TUrk minyaturu' TUrk 
tezyinatl ve ~ini nakl.§lar1, klymetli ta~lar iizerine hak, altm varak 

1 

imali 
hah nak1~lan, sedef kakmac1~ k1S1mlarm1 havidir. Bu ~ubeye girmek 
igin ya§ haddi vazedilmerni~tir. Taliblerin istidad sahibi bulunmalan ve 
tiirk~e kompozisyona muktedir olmalar1 laz1mdtr. Bu ~ubeye girmek isti· 
yenler Direktorliige istida vermek mecburiyetinde degildirler. 

4 - Taliblerin Akademi DirektorliigUne hitaben bir istida ile mura • 
caatleri ve bu istidada girecekleri ~ubeyi tasrih etmeleri lazundll'. !stid.aya 
baglanmas1 icab eden vesikalar ~unlard1r : 

a - Niifus hilviyet ciizdam 
b - S1hhat ve S,$1 raporu c Resmt doktorlardan almmahd1r •. 
c - Resmt tahsil vesikas1 (askerJik ehliyetnamesile beraber) . 
d - Hiisniihal kA,it1d1 • Mektcblerden bu sene mezun olanlardan is· 

tenmez •. 
e - 6 tane kartonsuz vesikallk fotograf c Alaminut olmamahd1r •. 
5 - Ecnebi olanlar yukandaki vesikalan mensub o1d.uk1an konsolos. 

luklardan tevsik ettirmi~ bulunmahd1rlar. 
6 ~ Kabul yoklamalarmm ve burs imtihanlarmm yap1laca~ tarihler 

15 eylulde mekteb dah~linde na.n edilir. 
7 -:- Akademi niharidir. Devam mecburidir. Yalmz Turk Tezyinat 

talebesme devarnda kolayhklar gi:isterilebilir. 
8 .. - Ta~r.adan gelec~k~er liizumlu vesika1anm taahhudlu olarak posta 

ile gondereb1hrler. Bu g1bllere Akademide hangi tarihte bulunmalar1 la· 
z1m geldigi tahriren teblig olunur. ( 6027) 

Giimriik Muhafaza Gene) Komutanhg1 

Sattnalma Komisyonundan : 
1 - 15, 19, 27, 29. 30. 41. 42, 44, 451 58, 59, 611 say!l1 motorlerle 32 

say1h ana gemisine yaptmlacak 84 kalem 401 par~a yedek makine par. 
~alarmm 28/9/938 car~amba gunu saat 11 de a~1k eksiltmesi yap1lacaktir. 

2 - Tasmlanan tutan 2550 lira ve ilk teminatl 192 liradlr. 
3 - Sartnamesile evsaflan Komisyondad1r. Goriilebtlir. 
4 - isteklilerin gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlart ve kanunt 

vesikalarile birlikte Galata eski !thalat GumriigUndeld Komisyona gel
meleri. ( 6303 )' .... 
istanbul T. Miidiirliigiinden : P. T. 

1 - 2 numarah deniz pasta motoriinun fennt ve idart ~artnamesi da. 
iresinde tamiri ac1k eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedel 1700 lira, muvakkat teminat 127,5 lira. 
3 - Eksiltme 23/9/938 cuma giinu saat 13 te BUyiikpostane birinci 

katta miite~ekkil Posta Telgraf Telefon Ahm Satim Komisyrmunda yapl• 
lacaktir. 

4 - Taliblerin idari ve fenni ~artnameyi gormek ve muvakkat te
minatlarmt yabrmak Uzere cah~ma giinlerinde Mudiirliik idart kalemine, 
eksiltme gun ve saatinde de 938 VIlma aid Ticaret Od;m ve deniz Ticareti 
Miidtirliigi.inden alacaklan ehliyet vesikalarile ve teminat makbuzlarile 
Komisyona muracaatlerl. ( 6206 )' 

( 

Manisa Valiliginden: 
1 - Manisada bir Dogum Evi in~as1 •72000• lirahk ke~ifnamesi daire

sinde kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu i§e aid. ke~ifname ve ~artname ve bu i~e muteferri evrak 3 

lira 58 kuru~ mukabilinde Manisa Naf1a Mi.idiirliigunden almabilir. 
3 - ihale te~rinievvelin altmc1 pen;embe glinu saat 11 de Manisa Vi

layeti Daimi Enciimeni i:iniinde yap1lacakhr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 4850 liradtr. 
5 - Talibler eksiltmenin yap1lacag1 tarihten en az sckiz gun evvel bu 

i§e girebileceklerine dair Vilayet Naf1a MiidurlligUnden almm1~ ehliyet ve
sikasim ve cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve 50 bin liradan a§a
gl o1mamak iizere yapt1g1 bina i§lerini iyi ba~ard1gma dair alan vesaiki 
teminat zarfmm iGine koymak suretile ibraz ve itaya mecburdurlar. 

6 - Kanunun tarif ettigi ~ekilde haz1r1anm1~ olmast laz1m gelen zarf
lar 6/10/938 per§embe gunii saat ona kadar Vilayet Daimi Enclimeni Riya· 
setine tevdi olunmahd.1r, 

7 - Postada vukubulacak teahhurlar nazara almmaz. (6610) · 

Ziraat Vekaletinden: 
Hayvanlarm uyuz hastahg1 mucadelesinde kullamlmak iizere galvani~ 

ze sac;tan mamu1 50 aded uyuz banyosu kapah zarf usulile satm almacaktir •• 
Banyolarm beherinin muha~men fiah 400 lira, elli banyonun mecmu 

:fiatt 20000 lira ve muvakkat temmab 1500 lirad1r. Banyolarm pla.m ve ~art• 
namesi parastz o1arak Vekalet Levaz1m MudiirlUgiinclen a1macakbr. 

ihale 12/10/938 tarihine musadif ~ar§amba glinu saat 15 te Vekalet Sa· 
tmalma Komisyonunda yapllacakhr. Talib1erin teminat mektublan veya 
makbuzlanm ve 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincU maddelerinde yaz1lt vesi 
kalar1 havi kapah zarflanm mezkfir tarihte saat 14 e kadar Satmalma K 
misyonu Ba§kanbgoma teslim etmeleri ve saat 15 te de Komisyonda ha:. 
bulunmalan.. c3802,. (66' 
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Pek yakJnda• h·enoz~ gorul
rnemi$ cidden ·$ayan•:hayre't 
yeni ~e$it: ahizeleri dinleyip 
t~rna~ e d .e ... b i •~e c;.e ~s.lr,.i z~ 

FE!"vk·a 1 ad e · tekemrnul e·cut~ 
rni$ hariku;lade guzellikt:e, 
ve bununla berabe~ her· ke~ 
sey_e_elv~r_i•IJ y~eni .r:nQ.d_eiie~' 

D~unya·n·n en bi.iyuk I ~adVo 
fabrikas• · olan ya1n1z R C Ai 
bu rn u c i z eyi yarat:abilit:di. 
~ek yak1nda - bunlardan b .. i~ · 
rini "" salonunuzda gormeRI~ 
o g 1u n ~ c e ~ s . i n i. & , 

, ~ 

DiKKAT--......-·RCA 1939 -RAI:JYO-
-

LARI PEK VAKINDA GELiYOR1 

BOURLA BiRADERLER 
J S T A N 6 U ~- . ~ .i 4 M i R 

Denizli Orman Ba,miihendis Muavinliginden: I istanbul Berberler Kurumundan: 
1 - Denizli vilayetinin Aclpayam kazast dahilindeki Bozdag Devlet 1 - Kurumumuz 1938 - 1939 tedrisat devresi birinc~teiiirinin ilk. haftasmda 

ormanmm 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 numarah maktalarm be:s tahammiil yekunu a~llacakltl~. Tale?.e kaytdmd~l ba§.lanmi§hr. Cennyet merkezmde kurs 
olan 15940 M3 905 DM3 gayrimamul ~am agac1 bir sene miidc!.etle ve ka- memur uguna muracaa e 1 mesl. .. .. u A 

l f 1.1' b t t k 1 t 2 - Esnaf ehliyet imtihanlar1 21/9/938 ~ar§amba gunu yap1lacagmdan ala-
pa 1 zar usu 1 e ser es sa I~a onu mu§ ur. k ..J 1 · d'd C · t k · deki kurs 1 u mii 

2 - Serbest sah:;; 8 eylul 938 tarihinden itibaren 30 giin miiddetle 8 a..,ar an;n §ilm 1 en emiye mer ezm memur uguna • 
te:srinievvel 938 tarihine musadif cumartesi giinii saat onda yapllacakhr. llt••raliclialiatiiiileiiirill. ____________ ~--------~~~ 

3 - Serbest satl:;; Denizli Orman Ba§imi.ihendis Muavinligi binas1 i~in- • 
de toplanan Orman Sab:s Komisyonunca yap1lacakbr. 

4 - Serbest sab§a konulan 15940 M3, 905 Dm.3 gayrimenkul c;am aga
cmm beher gayrimamul metre mikabmm tarife bedeli 505 kuru§tur. 

5 - Muvakkat teminat 2490 say1h kanunun 21 inci maddesi mucibince 
yiizde yed1 bu~uk i.izerinden ~037 lira 62 kuru§ olup bedel mecmuu 80501 
lira 57 kurnstur. 

6 - Sartname, mukavele projesi ve Orman hakkmda fazla tafsilat al
mak istiyenlerin Denizli Orman Ba§imi.ihendis Muavinligine miiracaatta 
bulunmalan m.n olunur. ( 6448) 

KALORiFER TESiSATI 
Bursa Kaphcalan Ti.irk Anonim ~irketi; <;elikpalas hamam dairesinin 

koridorlarma ve hususi banyolarma kalorifer tesisah yaphnlacagmdan 

I bu tesisab yapmaga istekli olanlarm haz1rhyacaklan proje ve .teklifna
melerini 6/10/938 per§embe giini.i ak~amma kadar Bursada <;ehkpalasta 
:;;irket bi.irosuna tevdi etmeleri lilzumu ilan olunur. .. a 

ve P 

<;ocuklarinizi u yutamamaktan 
~ikayet etmeyiniz. Muntazaman 

SA 
•• • •• 

ile <;ocuklarJnJzln midesini rahat ettirirseniz 
yavrularJniza s1hhat verirsiniz. 

u n/ 
Pirin~, Bugday, Patates, M1sJr, Arpa, Bezelye, Tiirlii, Yulaf, 
Mercimek, irmik, <;avdar ozii ~e§idlerini degi§tire, degi§tire 
yavrulanmza yediriniz. Onlara s1hhat bah§edersiniz. 

Fiyat1 20, iki misli 35 kurufitur. 

HASAN DEPOSU : Istanbul, Ankara, lzmlr, Beyoglu, 
Karakoy, Bet;iktat;, Beyaz1d. 

• • Pazarhk · ilan1 •-. 
Mii urliigiinden : ·· Eskisehir 

' 
Sankoy - Mihall1~~1k yolunun 4 ':f 400 - 13 + 450 kilometreler ara

smda yapllacak 12350.77 lira ke§if bedelli yeni §OSe ve imalah smaiyenin 
5/9/938 tarih ve kapah zarf usulile yapllan eksiltmesinde istekli ~Ikmadl
gmdan evvelce ilan edilen :serait dairesinde 2490 numarah kanunun 40 net 
madc!.esine tevfikan bir ay mi.iddetle pazarhga konulmu§itur. istekliler • 
pazarhk i~in her zaman Vilayet Daimi Enci.imenine mi.iracaat edebilirler. 

jsteklllerin 926.30 lira muvakkat teminat vermeleri ve Vilayete mi.i-
racaatle a!acaklan ehliyet vesikasmt hamil olmalan laz1mdiT. ( 6389 )' 

Tath bir U Y K U temin eder. 

Uykusuzluk • 
Sinir agnlan • 
Asabi oksii
riikler • Bay· 

g~nhk 

iYi EDER 

Ba~ donmesi
~arpinb ve 
sinirden ileri 
gelen biitiin 
rahats1zhklan 

iYi EDER 

------• Her eczanede bulunur. ----··-• 

Devlet Orman i,Ietmesi Karabiik 
Revir Amirliginden: 

1 - Buyukdi.iz ormamn Mancarct deposunda istifte bulunan 1620 a
ded muadili 1058.693 metre mikab koknar tomrugu a~tk artbrma ile satl
lacaktir. 

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

3 - Satliiia ~1ka~1lan tomruklara aid ~artname Orman Umum Mii • 
diirli.igiinde, istanbul ve Ankara Orman Ba§miihendisliklerinden isteni
lebilir. 

4 - Tomruklarm beher metre mikabt 11 lira, muhammen bedelle a
~lk :1rtt1rm1ya konulmu~tur. isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 26/ 
9/938 pazartesi gi.inii saat 14 te KarabUkteki Revir merkezine miiracaat
leri. ( 6391) 

Ti 
BA YRAKLARINIZI 

Siimer Bank Yerli Mallar Pazarlar1ndan al1n1z. 
Pazarlar1m1z, Feshane mamulitl bayraklar•n yegane satlf yeridir. a a a au istanbul • Ankara • izmir. Adana 


