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Ankarada modern ve 
konforlu yeni evler 

Devlet merkezi olarak §imdi· 
den biiyiik kesafet kazanmr§ 
olan ve her ge~en giin daha 
biiyiiyen Ankarada mesken 
meselesi cidden en muvaflk 
§artlar i~inde halli lazrm bir 
mesele olmu§tur. Ba§vekil 
C elal Bayar.rn beyanatr. ara
srnda bu biiyiik ihtiyacrn kar· 
§llanmasrna da el atrlmr§ ol· 
dugunu ogrenmekten mem· 

9ekoslovakyalngilizFranszz Leh ve Macar davas1. b~yiiy~~ 
kararlarzna cevabznz verdi Macar Ba§vek•!• dur 

Berhtesgadene g1dere 
Prag hiikumeti ekalliyetler meselesinin gene 

miizakerelerle halledilmesini • s1yas1 
A • • Istiyor • 

ve · Cemberlayn Hitler kald1 miilakat1 • ger1 

Muhtemel bir Alman · Cek 
hatt1 hareketini 

harbi takdirinde Rusyan1n, 
pildiriliyor nun oluyoruz. takib edecegi Fransantn 

f25) a§bakan Celal Bayar ev:velk~ 
~ gi.in ne§rolunan c;ok ehemm1yeth 

beyanatmda Ankarada yeni 
rnesken in§asma hiikumetc;e verilen ehem· 
miyeti bir daha tebariiz ettirdikten sonra 
bu maksadm ger~ekle§tirilmesi merhalele
rinden ilki olarak iic;, dort ve be§ odah 
evlerden terekkiib etmek lizere §imdilik 
cem'an dort yliz elli binahk iki mahalle 
vi.icude getirilmege kat'i karar verilmi§ ol· 
dugunu ve bu i§in Emlak ve Eytam Ban· 
kasma tevdi olunmu§ bulundugunu teb§ir 
etmi§tir. Ne soyledigimizi bilerek teh§ir 
diyoruz. (iinki.i devlet merkezi olarak 
§imdiden bi.iyi.ik bir kesafet kazamm§ olan 
ve her ge~en gun daha da biiyiiyen )\n
karada rnesken meselesi cidden en muva· 
f,k §artlar i~inde biran once halli lazim 
bir mesele olmu§tur, ki onu bu siitunlarda 
def' alarla izah ettigimiz ic;in mahiyeti ve 
safhalan «Cumhuriyet» okuyucularmm 
malumudur. 

Londra 20 (Hususi) - C~koslovak 
hiikumeti, ingiliz - F rans1z tekliflerine 
resmen cevab vermi§tir. Bu cevab hakkm· 
dt azami ketumiyet muhafaza edilmek -

tedir. 
Royter Ajansmm Prag mu~abirine 

gore, (ekoslovak hlikumeti, lngiliz • 
F rans1z plamm prensip itibarile kabul et
mekle beraber bir ~ok mi.ihim kaydi ih -
tiraziyede bulunmu§tur. Eks~enc; T eleg
raf ajansma gore, Prag hiikumeti, mev • 
cud ihtilafm 1925 te Almanya ile (ekos
lovakya arasmda akdedilen hakemlik an
la•rnast ahkamma gore halledilmesini tek
JJ etmi§tir. Prag hiikumeti, ihtilafm ya 
Lahey Adalet divamna havalesini, ve ya· 
hud bir Alman, bir (ek ve i.i~ bitaraf a· 
zanm i~tirakile te~ekkiil edecek bir. ha
kem mahkemesine havalesini istiyecek -

tir. 
t;ek hiikumetinin resmi tebligi 
Prag 20 (a.a.) - A§agtdaki resmi 

teblig ne§redilmi§tir : 
«Cekoslovakya hlikumetinin Londra 

ve Parisin tekliflerine cevab1 Prag' daki 
ingiliz ve F rans1z elc;ilerine tevdi edil • 

m1~tir. 

Ktsaca bir daha hulasa etmekligimiz 
mi.inasibse Anadolu yaylasmm ortasmda 
yerli yabanc1 herkesin hayranhkla tema§a 
ettigi yeni )\nkarada zahirde pek ~ok 
gibi gori.inen in§aat heni.iz ihtiyaca cevab 
vermckten uzakhr. Bilhassa rnemurlar 
meslcen i§inden dolay1 mustaribdirler. 
Oturulacak kafi ev olmad1g1 ve mevcud
larmm iyileri her keseye uymamakla be
raber zaten ihtiyaca da yetmedigi ic;in 
bir~ok memurlanmiz uzaga yakma bak
rnakstztn ~ehrin ~urasmda burasmda 
barmmakta ve boylefikle bir tak1m zah· 
metlere ve fedakarhklara katlanmakta
diTlar. Bereket versin Ankarada bilhassa 
bu mesken zorlugundan dolayi memurla
ra bir hayat pahahhgi zamml odeniyor. 
,Y oksa zavalhlann vaziyeti daha mi.i§kiil 

Nota $eklinde verilmi$ olan bu cevab
da hiikumetin, !ngiltere ve Fransa hiiku
metleri tarafmdan kendisine tevdi edilen 
projeler hakkmdaki noktai nazan izah e
dilmi~tir. Bu noktai nazar, Cekoslovak 
hiikumetinin hie; bir zaman izhar etmek • 

Berhtesgaden miilakatmdan bir inhba: (:emberlayn Hitler'e veda ediyor 

le diplomatik m\h.akerelere d~vam edil
mesi merkezindedir. 

Nota saat 19 da tevdi edilmi~tir. » 
Nota heniiz tetkik edilemedi 

ten ~eri durmadigJ uzla~tiTICI bir zihniyet· Londra 20 ( a.a.) - Reuter'in og .. 

rendigine gore Cekoslovak notasmtn met
ni pek uzun oldugu i~it:l bu ak§am fngi -
liz N az1rlan tarafmdan tetkik edilemiye
cektir. Naz1rlar nc;>tayt yann sabah tetkik 

edeceklerdir. fArkasz sa. 8 siltun 3 trJ 
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Hudud ~arp1smalan · basladl 
olabilirdi. hte Ankarada mesken meselesi ou· • Q 
budur ki ancak ihtiyact kar§Ihyacak yeni 
evlerle bertaraf olunabilir, ve i§te Ba~ba· 
kan Celal Bayann ehemmiyetli beyanah 
arasmda bu bi.iyiik ihtiyacm kar§Ilanmasi
na da el attlml§ oldugunu ogrenmekten 

Alman - Cek · miifrezeleri 
~ 

~arpi~ti, Polonya hududunu da 
memnun oluyoruz. 

Bir mesele bir degil, muhtelif suretlerle 
halledilebilir. Nihayet i§ Kristof Ko
lomb'un yumurtasidir. Ummanlarm ar
kasmda gizli )\merika herhangi bir rota 
ile ke§folunduktan sonra mesele kalma· 
mi§hr. Bizce Ankaradaki mesken mesele
sinin halline el attlmt§ttr. Bunun zamanla 
en iyi §ekillerinde yliriiyerek ~~tice?e en 
iyi bir eser halini alacagmda biztm §Uphe- • 

Leh goniilliileri i~gal ettiler 
<;ekoslovakyadaki Ukraynablar 

giri~ti silahb mukavemete 

rniz yoktur. 
Devletin Ankarada verdigi pahal1hk 

yardimt §imdi y1lda iki milyon ~i.raya yak: 
la§an bir miktar arzediyor. Otedenb~n 
bu paramn sermayele§tirilmesi surettle 
Ankara imannm kolayhkla ikmal oluna· 
bilecegi habra ilk gelen fikir olmu§tur. 
Hi.ikumetin §imdiki kararmda dahi bu 
fikrin hakim bir mevki tutmu§ olacagtn: 
tahmin ederiz. Memur ucuz evde oturun· 
ca hlikumetin siikna yardtmt diye fazla 
fedakarhk etmesine sebeb kalmiyacaktu. 

Y aptlacak evlerin rnemurlara male
dilmesi ve yahud idaresinin dogrudan 
dogruya veya dolaytsile ~evlet alakasm
da bulunmasi bir meseledu. Bu noktalar 
i.izerinde ~ah§Ihrken ortaya bugi.in bi.itiin 
ileri diinya rnemleketlerinde ayni mese· 
lenin ( ucuz v~ sthhi) evler yap1lmak §ek
linde hal ve kooperatif usulile tercihan 
evlerin efrada maledilmekte oldugu ha
kikatile kar§Ila§Ilmt§ltr. Y eni in§.aatta ha.
kim fikir ucuz ve s1hhi meskendtr. Halka 
huzur ve s1hhat vermekle beraber §ehirleri 
de imar .:den bu hareket bugiini.in ileri 
medeniyetli memleketlerinde .. h~kum_etle
rin ba§hca rne§galelerinden btnnt te§ktl et
rnektedir ve hemen her memlekette hii
kumetler• ucuz ve s1hhi §artlarim haiz ol
rnasma itina edilen bu in§aala miiessir yar
dJmlar yaptyorlar, ezci.imle mlimkiin bi.i
ti.in kolayhklara ilaveten ucuz faizlerle 

YUNUS NADI 
[Arkasa sa. '1 siltun 4 tel 

Almanyaya iltica eden Siidet halkma yemek veriliyor 

Prag 20 (a.a.) - <.;eteka ajans1 tcl>- man lejyonuna mensub olduklari anla§Il-
lig ediyor: IDI§hr. Hali hamda nahiyede siikunet hii-

Diin gece Almanyadan gelen silahh kum si.irmektedir. ]andarma takviye ktt
~eteler <.;ekoslovak hududlarma taarruz alarile askeri miifrezeler siperler kazrni§" 
etmi§lerdir. <;etele~ evvela giimriige, son- lardu. Ayni gece zarfmda dordi.inci.i bir 
ra postaya saldmm§lar, nihayet nal. ,. taarruz daha vuku bulmu§tur. Marchen
binasmt i§gal etmege te§ebbi.is etmi§lerdir. ' .rf mmtakasmda Kleineaupa giimriik bi
<.;ekler bir zuhh otornobilin himayesinde Iasina ate§ verilmi~tir. J\lman arazisinden 
hareket eden bir Jandarma m~frezesi, bir iki kere taarruza kalkilmi§tir. 3,30 da ba§
boliik asker ve polis kuvvetlenle muhare- hyan ilk taarruz takriben bir saat siirmi.i§
beye i§tirak etmi§lerdir. Askerlerden ve tiir. Saat 4 te =kinci bir taarruz daha vuku 
maliye memurlarmdan 6 ki§i yaralanml§· bulrnu§tur. Bu taarruzlar da Alman lej
ttr. Miitecavizlerden birkac; ki§i yaralan- yonu tarafmdan tertib edilmi§tir. lki <;ek 
mi§Sa da yaraltlar J\lman arazisine nak- maliye memuru yaralanmi§hr. $ehirde 
ledilmi§lerdir. Mi.itecavizlerin Si.idet Al- .[ArkaM sa. 3 siltun 4 del 

Suriye 

istifa 

Fransa ile 

kabinesi 

ediyor 

muahedenin 
imzast yeni mii~kiillerle 

karsdasmaktadtr 
' ' 

Beyrut 20 (a.~ ~ 
a.) - Gazeteler, 
F rans1z Suriye fev
kalade komiseri de 
Martel'in beyana -
tim ne§retmekte - '<. .. 
dir. 

Bu beyanata na· 
zaran, F rans1z- Su
riye rnuahedesi ye
ni miizakerelerden 
ve ekalliyetler me- . . . 

I . . h II' d Sunye Ba§vekzb Ce-
se esmm a . 10 en mil Mardam Bey 
sonra imza ed1lecek, 
Li.ibnan devletinin hududlan da degi§ -
miyecektir. 

Bu beyanat burada ho$nudsuzluk 
uyandirmi§tlr. Suriye kabinesinin istifasJ 
bekleniyor. 
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istanbul • Edirne 

yolunda bir facia 

Bir otobiis devrildi, 1 ki'i 
oldii, 21 ki,i de yaralandt 

Edirne 20 (Telefonla) - Bugiin, <;or
lu ile Liileburgaz arasmda feci bir oto
biis kazas1 olmu~tur. Kaza neticesinde 
bir ki~i olmii§, yirmiden fazla yolcu da 
yar alanmi§tir. 

Sabahleyin saat yedide istanbuldan 
Edirneye hareket eden §Ofor Hamdinin 
idaresindeki cikhsad. otobiisii <;orluyu 
gegtiktcn sonra, arkadan gelen ve Mcc
di isminde birisinin idaresinde bulunan 
hususi bir otomobille adeta yan~ eder 
bir vaziyete girmi§tir. Baz1 defa otomo
bil otobiisiin online gegmi§, bazl kere de 
otobiis, otomobili arkada birakmt§hr. 
Nihayet Liileburgaza be§ alh kilometre 

' [Arkas' Sa. a siltun 4 tel 

Hitler le gOrii§tii 
Amiral Horti de ,arki Prusyada Goring'le 
temaslar yaptyor - Polonya'ntn Almanya ile 
beraber cephe almast Londrada endi,e uyandtr 

Leh Hariciye Naztrt da 
Almanyaya gidiyor 

Munich 20 (a.a.) - Macaristan 
Ba§vekili lmredi ile Kanya'nm Hitler'in 
hususi tayyaresine binerek mumaileyhin 
davetine icabet ettikleri ogrenilmektedir. 

Diger cihetten soylendigine gore Naib 
Horty heniiz §arki Prusya' da bulun -
makta ve Mare~al Goring'le birlikte ava 
c;Ikmaktadir. Mare~al Goring'le Macar 
devlet reisi arasmda yap1lan bir gorli& -
meyi miiteakib, Hitler'in fmredi ile de 
Kanya'y, nezdine davet ettigi soylen • 
mektedir. Evvelce Polonya ile ftalyamn 
miizaheretini temin etmi~ olan Macar 
hi.ikllineti ~imdi de miizakerelere girme • 
den evvel Almanyanm mlizaheretini te
min etmi~ bulunmaktadu. 

M a car nazrrlarrnrn Hitler'le 
miilakatr 

Berlin 20 (Hususi) - Hitler bugiin 
[Arkast Sa. S s1ltun 6 ctaJ 

Macar Kral Naibile 
bulunan Maresal Goring 
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Ankarada mesken meselesi 

Memurlar mahallesi 
a -~..-....~--_7"--- _arda olacak 

Buradaki binalar memurlara kira ile 
ve kiralar kazanc ,artlartna uygun buluna 

Ankara 20 (Telefonla) - Huku -J top.rak bulundugundan bu k1smtn 
metin dort senelik programmda mlistakil smdan sonra yap1lmasma karar 
bir mevzu olarak yer alan J\nkaramn yeni binalann ayni saha ic;inde 
mesken davasmm halli karan, bilhassa mlimkiin olacakhr. 

yliksek kira odeyen memurlarda derin Bugun kararla~m~~ olan ~ekle 
bir memnuniyet qyandtrmt~tlr. binalar, memurlara kira ile verilecek 

Haber aldtgimtza gore yeni mahalle, Kirada esas tutulan mikyas henliz 
Bakanhklara c;ok yakm olan bir rnahal- iyetle kararla~mami~ olmakla hera 
de ve vaktile hlikumetin memur mesken- devletin bu tedbirden gayesi kiralan n 
leri kurmak i.izere istimlak etmi& oldugu mal hadde indirmek oldugundan 
sahada in~a edilecektir. Burast, Milli siz ki memurlarm kazanc ~artlarma 
Mudafaa Vekaletile Polis Enstiti.isi.i ve gun olacaktir. 
Moskova biiyi.ik elc;imiz Zekai Apay • in~aya miimkiin oldugu kadar siir 
dmm evlerinin hulundugu sahadadtr ki ba~lanacak, mahallenin gelecek 
bir ktsrni asfalt i.izerindedir. Cumhuriyet bayrammda bitmi~ olm 

Daha bu saha iizerinde devlete aid [Arkast Sa. 7 siitun 4 
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Naf1a Vekiliniiz dii 
Ege seyahatine ~1kb 

Ali Cetinkayanln muhim beyanat1 
« izmir ve Aydtn nuntakalarmda 
zamanda in,alarJ tamamlanacak 

yakm 
olan 

I 
su tesisab biiyiik bir ihtiyact kar,IhyacaktJr 

.. 

Nafta Vekili AJi «;etinkaya, diin hareketinden evvel muharririmizlc 

Birka~ gi.indenberi ~ehrimizde bulun • 
makta olan N aha Vekili Ali <;etinkaya, 
dun de ~hrimizdeki tetkiklerine <levam 
etmi§ ve bir mi.iddet Elektrik idaresinde 
me~gul olmu~tur. 

Vekil ogleden sonra Hay 
gec;erek Devlet Demiryollan ida 
bazt i~ler hakkmda alakadarlarla go 
mu§, saat 15,30 da izmir trenine ba 

[A!'kast sa. 'l siltun 5 



eehir ve Memleket 
is dairesinin , 

bir gladiyator son ~aii~malarJ Kara Abdiirrahman, 
hayktrdt : - Adiyo Avgosta, oliime 

bu insan seni selambyor ! .. 

gibi 
giden Reis, muhtelif i~ler 

iizerinde i7ahat verdi 
F akat prensesin aralanna girmesinden 

uyduklan zevkle bu rahatszzhgz -o ka
bahk- duymuyordu, listiine <;zkarak goz
rine asil kadmm giizelliginden bir zerre 
d ge~irmege sava§Iyordu. 

Bozulan nizam biraz diizeldikten ve 
alga dalga kayna$an bu i*tiyak bira.t 
··kun bulduktan sonra biitiin gozler ge
e sahneye dikildi ve herkesin ~uuruna 
ene oyuncular hakim oldu. T eodosya 
u umumi incizab kinde bilhassa seckin
~iyordu, yalmz ~uurile degil, biitiin his
rile de cambazlann duru~lanm, yiirii -
ii~ler:"i; atzh~lanm, sic;rayi~lanm tema

ediyordu. 0, daha ilk goz ab~ta Tiirk
r ~in duydugu sozlerin mubalagaSlZ bi
r hakikat olduguna iman getirmi~ti. 
iinkii onlarm yapzh~lannda goz kama~-
ncl bir hususiyet, tabiate ~ref verici bir 
vkaladelik goriiyordu. Onlar, o bir a
c Tiirk, o geni~ sahaya adeta giit;lukle 

g1yordu ve herbirinden deriye sanlmz~ 
ir Yl&m c;elik salabeti slZlyordu. 
T eodosya, uzun ve c;ok uzun bir lahza 

fsunlanm1~ gibi sakit kald1, tath bir hay
et i~inde oyuncularm boylanm ol~tii, 
evikliklerini tartb, ad~mlanm teraziye 

rdu, tenasiiblerini hesabladJ, sonra goz
rini k~,disine yolda~hk eden kavaslara, 
imitri f§tovan'a ve seyircilere c;evirdi, 

tiyamz ic;ini ~ekti. 
Bu yurdda§lar, §U parslardan c;evik ve 

slanlardan kuvvetli, lakin ahulardan za
f Tiirklerin yanmda nekadar c1hz, ne
adar lagar ve nebdar kaba goriiniiyor
rdJ L hte erkek onlard1, o yere s1gmaz 

ehab1 uyand1ran yigitlerdi. frile~mi~ bi
er siimiikliibOcek durumu ta§Iyan beriki 
iskinlere erkek denemezdi ve otekilerin 
amnda bunlara bakmak zevksizligin son 
addine inmek demekti. 

T eodosya bu kanaati edindikten sonra 
ozlerini gene &ahaya c;evirdi, heyecanh 
ir riiya ya~ar gibi oyunlan seyre dald1. 
1r sac;h cambaz - bizim Kara Abdur -

ahman - o s1rada Romah Gladyatorler 
IIIgmdaydi, bir bogayla glire~ yapmaga 
amlamyordu. Oyunun eski Romada 
ap1lanlardan fark1 silahstz olu~uydu. 
yuncu ne mtzrak, ne karg1 ta~Iyordu, 
dece kollanm kullanacakt1. Bu sebeb

seyircilerin heyecam feveran halindey
i. Herkes c;arpan kalb, goren goz ta*l· 
an, fakat nefes almaz gibi goriinen bir 
uta donmii~tii, k1vrandmc1 bir siikut 
inde oyunu seyrediyordu. 

Halkm Dimitriyos diye tamd1ih Ab -
urrahman, miibarezeye ba~lamadan 
m bir Glady a tor gibi davrand1, Teo -
osya'nm bulundugu yere dogru done
ek zarif bir reverans yapt1, her kadm 
iiregini hoplatan bir sesle o oyunlarda 
utad olan ciimleyi haykud1: 

- Adiyo avgosta, oliime giden bu in
an seni selamhyor!.. ( 1) 

T eodosya, bu bahadu selamma mu -
abelede bulunmak ic;in kollanm ac;a ac;a 
ahaya atlamak, endammda erkekligin 
iiti.in kuvveti giiliimsiyen oyuncuyu ku
aklamak ihtiyacm1 duymu~tu, i~inden 
iliyor gibi yerinde duramtyordu. Fa kat 
halka giiliinc olmaktan degil - plamm 

akatlamaktan korktugu i<;in o ihtiyac1 
endi, mendilini uzun uzun sallamak su
etile kudretli oyuncuyu selamladt ve bu
unla iktifa zorunda kald1. 

Uc;up kac;arken yakalarum~ beyaz bir 
iirek gibi Teodosya'nm avcunda c;trpl • 
an mendil, oyuna ba~lama i~aretini de 
ermi~ oldugundan Cladyator mukallidi 
yuncu, o mada serbest birakilmi~ olan 
oganm iizerine ahld1 ve giire~. gerc;ek

en yaman bir h1zla ve seyircileri tepeden 
1rnaga kadar titreten korkunc hamleler

cereyana ba~lad1. Boga, kiic;iik bir fil 
ibi heybetli, oyuncu da gene bir asian 
ibi kuvvetli goriinUyordu. Fa kat gene 
slanm c;evikligi bogada yoktu ve hay -
an, son derece k1zgm bulundugundan 
i:ir ahh~larla hasmmm meharetini kuv -
etlendiriyordu. 

T eodosya ilk dakikalarda giire~in zev
ini ya~Jyordu, biraz sonra zihninde 
nutulmus bir hikayenin tadt klmildama
a b":'adJ ve goziiniin oniinde ba~ka bir 
iire~ sahnesi peyda oldu. Hay1r, oyle 
egil. Gene hz ~imdi c;ift bir miibareze 
yrediyordu. Bunun biri, biitiin seyirci
rin de tema~a ettikleri glire~ti. 1kincisi 
nun - c;ocuklugunda duydugu - bir hi
aye sahnesi olup onda hpk! ~u gori.ilen 
iibareze gibi bir Ti.irkle bir boganm 
iicadelesi temsil edilmekteydi. 

Prenses, ikile~en sahne yiiziinden iki 
at heyecan duydugu ic;in hissi bir yor
unluk gec;iriyordu. Fakat bu yorgun -

ktan aynca haz ahyordu. Ciinkli haya

inde canlanan sahne ile onun e~i olan 
-1. hakiki manzara arasmdaki inamlmaz 

benzerlikten hay1rh neticeler <;Jkacagm1 ~ehrimize geldigini yazd1g1mtz h Da· 
umarak iligine kadar sevinc duyuyordu. iresi reisi Enis Behic, dun de h Daire· 

Oyuncunun bogay1 maglub etmesi sinde ~ah§malanna devam etmi§tir. Enis 
iizerine T eodosya 'nm da heyecam dindi, Behic, kendisile gorii§en bir muharririmi· 
hulyalan kapand1. Simdi ter ve kopUk zin sordugu suallere cevaben ~u izahatl 
ic;inde yerde siiri.inen ve burunsahk (2) vermi§tir: 
takdarak ah1ra dogru siiriiklenen hayva- «- Bir hafta kald1ktan sonra Mersin, 
na bakm1yarak biitiin dikkatini galib o- Adana, Antalya ve lzmir mmtakalannda 
yuncuya baglamt~h, onun kii~iik bir tefti§ ve tetkiklerde bulunacagtm. 
yorgunluk hissettirmiyen c;elik endam1m fhzar edilmi§ olan nizamnamelerden 
- hayran hayran - gozden gec;iriyordu. i§ ihtilaflan ve uzla§hrma nizamnamesi 
Oyuncu da - giire~ten sonra sahneye <;!· pek yakmda ~Ikmi§ olacaktlr. Bunun ii
kan me~hur ciiceyi yamna alarak - parsa zerinde son rotu§lar yaptlmaktadu. Bu 
toplamaga haztrlamyordu. nizamname, kanuni miiddeti olan birinci 

Onlar, tabiatile, ilk selam1 prensese kanunda mer'iyet mevkiine girecektir. h
vermi~lerdi ve verilecek bah~i~i almak ~ilerle i§ verenler arasmda ~tkacak olan 
ic;in beklemege koyulmu~lard1. T eodos - tekba§h veya toplu i§ ihtilaflan kanunun 
ya, para sunup kendilerini serbest b1ra - bu husustaki hiikumleri dairesinde ve ya
kacak yerde 50ze giri~ti: p1lan nizamnamede tesbit edilen usul ve 

- Yigit adam, dedi, size bir~ey sor· §artlara uygun olarak, 15 haziran 938 ta· 
mak isterim. rihinden itibaren hal ve tasfiye edilecek -

Abdurrahman, egildi ve sustu. Pren- · t1r. 
ses de soziine devam etti: 

- Bogalarla gi.ire§e c;1kmak marife
tini size kim ogretti? 

- Tiirklerl 
- Ustamzm adm1 ogrenebilir miyim? 
- Durmu~ pehlivan! .• 

- Ya? .. Ben o ustanm Gazi Abdur-
rahman olabilecegini tahrnin etmi~tim. 

Prenses, otuz, otuz be~ y1l evvel Cazi 
Abdurrahman ad!J bir Tiirkiin Bursa so
kaklannda azgm bir bogaYJ kol kuvve
tile devirdigini ve o bogamn saldm§ile 
daha once attan yuvarlanan Aydos ha
kiminin ktzi, Orhan Beyin e~i Niliiferin 
de misafiri prenses Teofano'nun bu ba -
had1rhga meclub olarak Gazi Abdur • 
rahmana goniil vennesi yiiziinden birkac; 
y1l sonra Aydos kalesi kap1smm Turk
Jere a~lld1gm1 • bir tarih hikayesi diye -
dikkatle dinlemi~ti. Deminden de i~te bu 
hikayeyi hahrhyordu ve o Gazi Abdur
rahmanla bu cambaz k1hkh Tiirk, Teo
fano ile de kendisi arasmda bir miinase
bet bularak, onhum • Aydos ahnd1ktan 
sonra - evlendiklerini de dii~iinerek mes
ud hulyalara dahyordu (3.). F .akat kar
~tsmdaki Tiirki.in ba!ika bir usta admx 
vermesi iizerine cam sJkddJ : 

- Ustamz, dedi, Gazi Abdurrahman 
olayd1 memnun olacakbm. Ciinkii onun
la evlenen Aydos prensesinin ne oldugu
nu ogrenmek istiyordum. 

Kara Abdurrahman, kiic;iik bir tela§ 
gostermeden gene egildi: 

- Bizim koyiimiiz Tiirklerin eline 
dii~tiigii vakit ben kimsesiz bir c;ocuktum. 
Turk cambazlarm yamna stgmmak zo • 
runda kald1m, onlarla hayli yer dola§ -
hm. Bu gezintiler masmda Gazi Abdur
rahmam da tamd1m. Yigit bir adamdt, 
bi.iyiik bir beydi, Tiirkler arasmda da 
parmakla gosteriliyordu. Lakin ya*h -
caydi, ~imdiye kadar olmii~ olsa gerek. 

- Aydostan aldtgt prensesi de gordii
niiz miiydii? 

- Onu gonnedim. Lakin ogluna bir
kaG kere raslad1m. Babasmm adm1 ta~t
yordu. Y almz gaziligi yoktu, Kara Ab
durrahman diye amhyordu. 

- Babas1 gibi yigit miydi? 
Bu suale, ciice cevab verdi: 

- Aslandan asian dogar. Gazi Ab
durrahmanm o~lu da elbette babasma 
benzemi~tir ! { 4) 

Prenses, bir avu<; dolusu para sunarak 
parsa nobetini savd1 ve kendini selamh -
yarak aynlan oyunculara ~oyle bir mUj
de verdi: 

- Sizi sara}'lma getirtecegim, babam
la tam~hracagtm. Ona gore haz1rlam -
mzl 

CArka~n var> 

(1) Esk.i Roma anfiteatrlannda e'n ~ok 
yapllan oyunlarm gladyator gtire~leri ol
dugu malumdur. ilk slralarda gladyator
ler, harb eslrlerinden se<;illrdi. Sonralart 
idama mah!kum edilml§ mahpuslar giire~
tlrilme~e ba~landt, daha sonra gladyator
ltik san'at haline girdi ve bu san'att bgret
mek i<;ln mektebler a<;1ld1. Amat<irler bu 
mekteblere kapamrlar, ders allrlar ve s1k1 
blr 1nztbat l<;lnde ya~arlardt. Her ~ak.irdin 
mektebe girerken: cDayak yemege, ktzgm 
demirle da~lanmaga, hatta muallimi ta -
rafmdan oldtirtilmege:t raz1 olduguna and 
i<;mesi §artt1. 

i~te bu suretle yet1$en gladyattirler o -
yun verilecegi gUn imparatorun onlinde 
yere kapanarak mtibareze meydanma ge
<;erler ve: cAdiyo Sezar, oliime giden bu 
insanlar sen! sel~mhyorlar., derlerd1. Gti
re~~tllerden yaralamp da yere dii$enlerin 
oldtiriilmesl mi, yok.sa affedilmesi mi Hiztm 
gelecegtnl seyirciler takdir ve tebllg eder
lerdi. 

(2) Burunsaltk, 'lnzgm sigtrlart zaptet -
mek 1Qin onlarm burunlarma ge<;irilen 
ktskaca denir. 

(3) Bu vakta. bizlm cGonillden Goniile, 
adh romamm1zda biitiin tafsilatile hikaye 
ed1Jm1l}tir. Arzu edenler o esere miiracaat 
buyursunlar. 

(4) Kara Abdurrahman Gazl Abdurrah
manm ogludur ve bu cihet tefrikamtzm 
muhtellf yerlerinde kaydolunmu$tur. 

M.T.T. 

f§<;i sigortas1, i§ kanununa miizeyyel 
3516 numarah kanunla 10 temmuzdan -
beri mer'iyete girmi§ bulunmaktadir. An
cak birinci maddesinin <<F» f1kraS1 muci • 
bince i§~i sigorta idaresinin 15 ~aziran 
939 da kurulmu§ bulunmas1 laz1m gel • 
mektedir. Bu sigorta, ilkonce, i§ kazalari-

le meslekl hastahklar ve anahk hallerine 
kar§l faaliyette bulunacakhr. Vaziyet in· 
ki§af ettik<;e sigorta idaresi kanun muci • 
bince i§ten kalma ( ~ah§amamazhk, ihti· 
yarhk, hastahklar ve ciliim) hallerine kar
§1 da sigortalar yapacaktlr. 

Mer'i i~ kanunu fikren ~ali§anlari ve 
mesela gazete muharrirlerini, hem bede • 
nen, hem fikren <;ah§an muharrir ve mu
habirlerin isti'kballerini gozoniinde tut • 
mu§tur. Bunlann ne gibi hak ve salahi • 
yetlere tabi olduklan sigorta idaresi faali
yete ge~tikten sonra aynca bir nizamname 
ile tesbit edilecektir. 

Sigorta idarsi h Dairesine bagh bir 
devlet mliessesesi olacakhr. Gerek sigorta 
te~kilah ve faaliyet tarzma, gerek iik dev
rede giri§i ecek olan ii~ sigorta ko1una aid 

kanunlarm avan projeleri i~ Da1r~si genel 
merkezince hazJrlanmi~tlr. Sigortamn ku
rulup i§letilmesi i~in ecnebi memleketlerin 
i§c;i ve sigorta idarelerinde bilfiil ~ah~ml§ 
miitehasS!Slardan birinin getirilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

/f ve i,~i bulma te~kilata 

f§ kanununun maddei mahsusas1 muci
bince i§ ve i§c;i bulma te§kilatmm da 15 
haziran 939 dan itibaren i§lemesi laZim 
gelmektedir. T e§kilat yaptlmca i§~ilerin 
de i§lere yerle§tirilmesi ve i§ yerlerine de 
ihtiyaclan olan i§~ilerin bulunmas1 keyfi· 
yeti, bir nizam altmda ve belediyelerin 
i§tirakile yiiriitiilecektir. 

Kanunun bu fastl hiikiimleri tatbik sa
hasma c;Ikmami§ bulunmasma ragmen 
h Dairesinin muhtelif bolgelerdeki te§ -
kilatl §imdiye kadar zaten i§siz i§~ileri 
yerle§tirmek hususunda miispet neticeler 
almaktad1r.» 

VILAYETTE 

S1hhiye miidiiriiniin tekaiid
liigii tehir edildi 

67 ya§ml bitirmi§ ve evvelce de te· 
kai.idliigii tehir edilmi§ olan Istanbul 
Sthhat ve !c;timai Muavenet miidlirii 
Ali Rtzanm tekai.idliigiiniin yeniden bir 
sene sonra icrasma karar verilmi§ ol -
dugu S1hhiye Vekaletinden istanbul Vi
layetine bildirilmi~tir. 

KOLTOR ISLER/ 

Meslek mektehleri umum 
miidiirii geldi 

Bir aydanberi Avrupanm miihim 
merkezlerinde tetkikatta bulunan Maa· 
rif Vekaleti Meslek mektebleri umum 
miidlirii Rii§ti.i dUn §ehrimize donmii§
tiir. Umum miidi.ir, bir iki giin sonra 
Ankaraya gidecektir. -···-V apurda h1rs•zhk 

Evvelki gece Zonguldaktan !stanbula 
miiteveccihen hareket eden Karadeniz 
vapuru yolcularmdan Meh111ed oglu Is
mail, Mehmed oglu Mehmed ve Rasim 
oglu Rasim, saat 23 te slivariye miira -
caat ederek bir klSlm e§ya ve paralan
mn ~ahnd1gm1 bildirmi~lerdir. Bunun 
iizerine vapurda ara§hrma yaptlml§, ne
ticede lsmailin 550 kuru§u yolculardan 
~akir oglu Mehmedin i.izerinde, Meh -
med cglu Mehmedin e~yalarile Mehmed 
oglu Caferin kasketi de Ahmed oglu 
Mehmedin bavulundan ~1km1~t1r. Ya -
mlan tahkikatta bunlann Hasan oglu 
Dursun isminde bi:r de su~ ortaklar1 bu
Jundugu anla§Ilmt§tlr. Su~lular yaka -
lanrm§lardrr. 

Yeni et fiatlar1 

Stgtr, dana etleri 
fiatlart ipka edildi 

Kasablar cemiyeti Belediyeye miira -
caat ederek et narklarmm degi§trilmesini 
istemi§ti. Bu hususta yap1lan tetkikat ne • 
ticesinde karaman etlerinin toptan fiatlan 
33 ten 35 ve perakende fiatlan 38 den 
40 kuru~a. daghc etlerinin toptan fiatlar• 
35 ten 37 ve perakende fiatlan 40 tan 
42 kuru§a <;Jkanlmt§; piyasada klVImk 
olmad1gi ic;in bunun sah§I serbest hirakil -
mi§; sigu, dana ve sa ire gibi diger etlerin 
fiatlan ipka olunmu§tur. Y eni fiatlar bu
giinden itibaren tatbik olunacaktir. 

Muallimler aras1nda 
yeni nakil ve tayinler 
~ehrimizdeki ortamekteb ve lise mu

allimleri arasmda yeniden yap1lan na
kil ve tayinlere aid birinci liste, Maarif 
Vekaleti tarafmdan tasdik edilerek dun 
Maarif mi.idi.irli.igiine bildirilmi§tir: 

Liste §Udur: 
istanbul K1z lisesi tabiiye muallimi 

Ratibe Erenkoy klz lisesine, Gelenbevi 
ortamektebi tabiiye yardtmcl muallim
ligine Seniha, Kumkap1 ortamekteb ta
biiye muallimi Mustafa Uskiidar orta
mektebine, Yenikap1 ortamektebi ingi
lizce yardtmc1 muallimligine Seniha, 
Kumkap1 ortamektebi tabiiye muallim
ligine Muhsin, Fatih ortamektebi resim 
muallimi Melahat Pendik ortamektebi
ne, Kumkapt ortamektebi ingilizce yar
dlmcl muallimi Miinir ayni ders mual
limligine, tnonli ortamektebi tabiiye 
muallimi Siireyya tJsklidar 2 nci orta
mektebe, Beyoglu ortamektebi ingilizce 
yardtmct muallimligine Emine, Siiley -
maniye ktz ortamektebi beden terbiyesi 
stajyerligine Mahmur, Denizli lisesi ta
biiye muallimi Tevfik Pertevniyal lise
sine, Be§ikta§ ortamektebi diki§ mual
limligine Miizeyyen, Istanbul Erkek li
sesi frans1zca muallimi Kemal lzmir 
erkek lisesine, SIVas lisesi tabiiye staj
yeri Muazzez Kadtkoy 3 i.incii ortamek
tebe, tzmit ortamektebi tarih, cografya 
muallimi Didar Heybeliada ortamekte
bine, Bursa ktz muallim mektebi tarih, 
cografya muallimi Zehra Erenkoy k1z 
lisesine, Cibali ortamektebi mi.izik mu
allimi Naile tstanbul kxz ortamektebi -
ne, tJskudar K1z Enstitusu ev idaresi 
muallimi Behin Ni§anta§I k1z ortamek
tebine, Gelenbevi ortamektebi riyaziye 
muallimi Vahid Davudpa§a ortam~kte
bine, Eyiib ortamektebi muzik stajyeri 
Vecahat Cibali ortamektebine, istanbul 
k1z muallim mektebi frans1zca mualli
mi Vehibe Qapa ortamektebine, Be§ik
ta§ ortamektebi ingilizce yard1mc1 mu
allimligine Fahire, Erenkoy k1z lisesi 
kimya muallimi Kamran !nonii k1z lise
sine tayin edilmislerdir. 

$EHIR l$LERI 

Asfalt yollar 
$ehrin muhtelif noktalannda yeniden 

asfalt olarak yaptlmasl takarriir eden 
yollar be§ yi.iz yedi bin lira mukabilin
de bir miiteahhide ihale olunmw~ ve ge
c;enlerde ilk olarak Tozkoparan yolu -
nun in~asma ba§lanml§tl. 1§ Bankasm
dan itibaren Bab1ali caddesini takiben 
Belediye online kadar c;tkan ktsmm da 
yakmda in§aatma ba§lanacaktlr. Bu -
nun ic;in Elektrik, Su, Havagazi ve Te
Jefon idarelerine tebligat yaptlarak bir 
an evvel tesisab buna gore tadil eyle · 
meleri bildirilmi§tir. 

Eski Unkaoan1 koprus\i 
dubalar1 

Eski Unkapam kopriisu bozulduktan 
sonra Eyiib onlerine ~ekilmi§ti. Epey 
zamandtr burada duran bu emektar 
kopriiniin bakiyesi bilhassa son yag -
murlardan da miiteessir olarak dubalarl 
su almaga ve batmak tehlikesi gaster -
mege ba~lamt~br. Demir aksammm du· 
balardan aynlarak muhafaza altma a
lmmasi kararlac:;mt§tlr. 

lstimlak davalari 
Eminonli meydammn a<;xlmast ameli

yesi son giinlerde hummah bir faaliye
te girmi~tir. Ac1lacak sahadaki on do~uz 
dlikkan sahibile Belediye arasmda IS -
timlak bedeli miktarmdan dolaVI ~1kan 
ihtilaf, mahkemeye intikal eylemi~tir. 
Bunlar bakkmdaki dava da yakmda 
bir karara raptedilerek ytkllmalarma 
ba§lanacaktlr. 1stimlaki biten klSlmlar 
suratle ytkllmaktad1r. 
Pa?.arhkstz sab~ kanunu tat

bikabnda s1k1 kontrol 
Te§rinievvelin birinden itibaren pa

zarhkstz sab~ kanunu tatbik edilecegi 
cihetle Belediye riyasetinden kayma -
kamlarla Emniyet memurlarma yeni bir 
tamim gonderilerek ilk giinden itibaren 
s1k1 bir surette kontrola ba§lanmasl bil
dirilmi~tir. 

lstimlak biirosu kadrosu 
imar plam munasebetile Belediyede 

yeni bir istimlak biirosu te§kili takar -
riir etmi§ ve ~ehir Meclisinin evvelki 
giinkii fevkalade ic;timamda bu hususta 
mecli.sten de saiahiyet almml§b. Biiro
ya aid kadro tasdik edilmek iizere Da
hiliye VeMletine gonderilmi§tir. 

aberleri 
Define arama isine 

' 
. 

~ekoslovakya meselesi 

aid talimatname ve devletler 

Arama ruhsatiyeleri, va- f'E5) ir harbe muncer otmas1 caresiz 
~ goriinen Cekoslovakya mesele-

Jiler tarafu-,,.1 !l\0 verilecek sinin hi~ olmazsa biiyiik devlet-
- leri birbirile c;arpi~ttrmamasi ve aralarm• 

Maarif ve Maliye Vekaletleri, · defin~ da bir anlasma yapJlmasJ ic;in lngiliz 
arama i§i hakkmda yeni bir talimatname Ba~vekili; Hitler'le kararla~ttrm1~ ve 
yaparak Vilayete gondermi§lerdir. Bu F ransa Ba~vekilinin de muvafakatini al
talimatnameye uygun hareket etmek ~ar· mt~ oldugu plam Cekoslovakya hiikume
tile evvelce Maliye Vekaletinden veri! - tine kabul ettirdi. 
mekte olan defina arama ruhsatiyeleri, 
badma Valiler tarafmdan verilecektir. Prag' daki Cek partileri hiikumeti boy-

Ruhsatiye istiyen zat; tarihl eserler a- le bir plam kabul etmedigi takdirde yal-
mz kalacagm1 ve arhk ancak silah kuv • 

ra§hracaksa salahiyeti ilmiyesini ispat ve 
vesaik ibraz edecektir. Bulunan eserler vetile hiikmii altmda bulundurmaga bey
miizeye aid olacakttr. hude ugra~acagt Siidet havalisinden ba§· 

Hususi e§hasa aid emlak ve araziden, ka yedi milyon Cekin de ya~adtgl Bo -
hafriyatta vukubulacak maddl hasaratm hemya ve Moravya ovalanndaki varh .. 

gm1 ve istiklalini de muhafaza edemiye
telafisi icab etmektedir. (:1kanlan eserh· 

ce~ini anlamt$tlr. 
rin tarihi kiymeti haiz olmadigl halde i§ti-
ra k1ymeti varsa, bu ktymetler tesbit edi· Planm son teferruatr ve kat'i ~kli ln
lecek, hafriyah yapana bu ktymet uzerin· giliz Ba~vekilinin Hitler'i ikinci ziyare .. 
den ikramiye verilecektir. Muayyen bazi tinde kararla~tmlacaktu. 1htiyar Cern .. 
tarihi harabelerin etrafmda hafriyata berlayn'i uzun seyahat zahmetinden kur
miisaade olunmiyacakbr. Meydana ~~- tarmak ic;in Hitler kendisini 1ngilterenin 
kanlacak define, para ise, bunu meydana yamba$mdaki Holanda hududuna en 
<;Ikarana bin liraya kadar yiizde yetmi§, yakm Alman ~hri Godesberg' de bekle
iki bin liraya kadar yiizde yetmi~ be§, mektedir. 
daha fazlas1 ic;in de yiizde seksen mikta- En tehlikeli bir anda sulh kurtanlml§ 
nnda ikramiye verilecektir. Define ara • oluyor. Ciinkii lngiliz Ba~vekili Alman
yacak kimseler, yan larmda ecnebi miite - ya ve F ransa Ba~vekillerile gorii~tii~ii 
hass1s istihdam edeceklerse bunun 1~m zaman Cekoslovakya adeta ikinci bir 1s
hiikumetten miisaade alacaklardu. panya olmu~tu. Siidet Almanlan partisi 

MOT EF ERR/ K !ideri Henlein bundan sonra Almanlarla 
Ceklerin ayni siyasi bir camia altmda 

Devlet fabrikalar1nda yeni 
idari tadilat 

Devlet fabrikalarmm idari kiSJmlarl
mn yalmz imalat i§lerile me§gul olma -
lanm temin ic;in alrm ve sahm k1s1m -
larmm ayr1lmas1 etrafnda tetkikler ya
pllmaktadlr. 

Muammer Eri§ Londraya 
gidiyor 

l§ Bankas1 Umum mlidiirii Muammer 
Eti§, bugiinlerde Londraya gidecektir. 
Muammer Eri§, bankamn Londra §Ube
sinin ki.i§ad resminde bulunacakhr. Bu 
§Ube miidiirlligiine Cumhuriyet Mer -
kez Bankas1 §Ube miidiirlerinden Cabir 
tayin edilmi§tir. 

Kalfa ve ~irak kurslari 
Bi.iyiik Millet Meclisinin bu devresin

de ~1kacag1 muhakkak gorUlen kii~iik 
san'atlar kanununa aid haztrhklar im-
diden yapilmaktadir. Kanunun bilhassa 
kalfa ve c;1rak kurslan hakkmdaki kts
ml, kii~iik san'at erbab1 tarafmdan bii
yiik bir alaka ile kar§1lanmaktad1r. Bu 
kurslarm tesis ve tedris i§ini Maarif ve 
tkhsad Vekaletleri mii§tereken tanzim 
ed eceklerdir. 

Tiirkofisin Londra raportorii 
Ti.irkofisin yeni Londra raportorii va

zifesine gitmek iizere Ankaradan §eh -
rimize gelmi§tir. ~ehrimizde tacirler -
le temas etmekte olan raportor, hafta 
sonunda yeni vazifesine gidecektir. 

Nevyork sergisi Tiirk sitesi 
in§aat projesi 

Nevyorktan gelen malumata gore, 
Nevyork sergisi komiserligi Tiirk site
sinin in§aat projelerini tasdik etmi~tir. 
Bunun iizerine derhal in§aata ba§lan • 
ml§tlr. 

1, cetvellerini vermiyen 
fabrikalar 

Te§viki sanayi kanunundan istifade 
eden fabrikalann i~ senesi ba§mda ver
mege mecbur olduklan i§ cetvellerini 
muhim bir klstm fabrikalar vermemi~
lerdir. Bu fabrikalara son de.fa iki ayhk 
bir miihlet verilmi§tir. Bu mi.ihlet ge
cince fabrikalarm ruhsatnameleri istir
dad edilecektir. 

Kontrplaklar1n 
damgalanmasl 

Kontrplaklann standard1 hakkmda · 
ki nizamname hiiklimlerine gore, birin
cite§rinin on iic;Une kadar gerek ithal 
edilmi§, gerek yerli fabrikalar tarafm -
dan yap1lm1§ olan kontrplaklarm dam-
galanmasl icab etmektedir. • 

Yeni nizamname agac sanayil erba -
bmm otedenberi ileri siirdiikleri istek
leri tahakkuk ettirdiginden Marangoz -
lar cemiyetinde yap1lan bir toplanbda 
agac sanayii erbabmm te§ekkiirlerinin 
!kttsad Vekaletine iblagma karar veril
mi§tir. 

c;orab fabrikatorlarin1n 
diinkii i~tima1 

<;orab fabrikatorlatt, diin, Mi111 Sa -
n"ayi Birliginde dort saat si.iren uzun bir 
toplantl yapml§lar ve bu toplantl so • 
nunda ince ~arab imalatma nihayet ve
rilmesi hakkmda evvelce ittihaz edil -
mi§ alan karar i.izerinde mutab1k kal -
m1slardtr. 

ince kadm «;orab1 yapan fabrikalarm 
hepsi haztrlanan projeyi imzalamJ§lar
dlr. Bu projenin hiikuilleri, Avrupadan 
apre ve orgil miitehasstslarmm gelme
sine kadar devam edecektir. Mtitehas -
s1slarm mlitalealan almd1ktan sonra bu 
hususta kat'i bir karar verilecektir. 

Apre kooperatifinin kurulmas1 hak -
kmda !kbsad Vekaletinin miitaleas1 so
rulmu§tur. 

ya$IyamJyacaklanm ve Siidet havalisinin 
Almanya ile birle$mesinden ba$ka bir 
c;are olmad1gm1 ilan etmi~ ve Siidet'li 
Almanlan silahlanmaga davet etmi$ti. 

Bu davet iizerine herbiri onar bin 
mevcudlu dort c;ete grupu te~kil edilmi§ 
ve derhal harekete gec;ilmi~ti. Siidet ha
valisindeki biitiin Alman fabrikalan. 
miiesseseleri ve mektebleri grev ilan et• 

mi~ ve amele ve talebesi silahh silahs1z 
miicadeleye ba~lami$h. Cek hiikumeti 
her taraha orfi idareyi ilan etti. Siidet-

lerin liderligini dogrudan dogruya der
uhde eden M. Hitler, Ceklerin asayi$ ve 
siikunu iade bahanesile Alman kam dok
melerine $iiphesiz miisaade edemezdi. 

Lakin bu suretle zuhur edecek harb, 
Almanya ile ~ekoslovakya arasmda hu
susi bir ihtilaf say1lmayip bir i asi mez-
heb ve bohevik ve fa~ist davasz halini a
lacaktt. <;iinkii Almanya Ceklerin fikir 
ve hareketlerini bol~viklik telakki et • 

mektedir. 1talya ve J aponya dahi ayni 
fikirde olduklarmdan Almanya ile hera
her yiiriiyeceklerini ilan etmi~lerdir. 

M. Mussolini Triyeste'deki son nut • 
kunda Cekoslovakya meselesinden c;1ka • 
cak harbde ftalyamn yeri Almanyanm 
yamba~mda oldugunu kaydetmi~tir. ]a • 
ponya Hariciye N ezareti salahiyettar 
miimessili; bu devletin biitiin kuvvetlerini 
Almanya ve ftalyanm kuvvetlerile bir -
le~tirecegini sarahatle beyan eylemi~tir. 

<;ek milleti hie; olmazsa Holanda, Eel
~ika ve fsvi<;re gibi A vrupamn pek kiit;iik 
olm1yan bir hiikumeti halini muhafaza 
edebilmek lizere kabul etmi~ oldugu fn
giliz plam mucibince yiizde yetmi~ be~ 
ekseriyeti Alman alan Siidet havalisini 

reyiama da miiracaat edilmeksizin AI -
manyaya b1rakacakttr. Alman niifusu 

daha az alan yerlere de tam idari muh
tariyet verecektir. 

Lakin Cekoslovakya meselesi yalmz 
Siidet havalisinin yani Bohemya ovasm1 
saran da~bk arazideki Alman unsurunun 
Almanya ile birle~mesile kapanacak gibi 
goriinmliyor. Macaristan hududundaki 
bir milyona yakm Macann Macaristana 
ve T e<;en havalisindeki c;eyrek mil yon 
Lehlinin de Lehistana iltihakta sonuna 
kadar miicadele edecekleri ve Almanya 
gibi Macaristan ve Lehistan devletlerinin 
de kendi Irkdaslarmm davalanm iltizam 
ve miidafaada bulunacaklan anla~thyor. 
Cek unsuru bundan sonra bu gailelerle 
Tlle$gul olacaktlr. Fakat bu davalar SU .. 
det meselesi kadar sulh i<;in biiyiik teh
like te&kil t>tmemektedir. 

Muharr~m Fev,;i TOGAY 

Bir tayin 
Haydarpa~a Nlimune hastanesi goz 

mlitehassJshgma goz hekimlerimizden 
D. Nuri Fehmi Ayberkin tayin ed~ldig"i 
haber almml§br. Doktor Nuri Fehmi, 
dort sen eden beri trahom miicadele te§
kilah reisJigi vazifesini yapmakta idi. 
Bu vazi.fede bliyi.ik muvaffakiyetler 
o:osteren degerli doktora bu yeni i§inde 
de basar1lar dileriz. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru$tur. 

Abone ~eraiti : } Turkiye 
'l u;m i~in 

Haric 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 » 1450 • 
ti~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 



<< Roma ileri hareketi 
devam ediyor ! » 

Mussolini dun yeni bir nutuk soyledi 
-----

italyan Ba,vekili <;ekoslovak 
nikbinligi heniiz mevsimsiz 

meselesinde 
buluyor 

Hadiseser aras1nda 

(;ekoslovak sefirinin 
goz ya~lar1 

Diis iinceler 
I 

Po!onez kOyiinde tiirk~e 
Yazan: Prol. M. $EKIB TUN(; 

aristen verilen bir habere 
gore, Frans1z Hariciye Na
zm Bonnet ile yar1m saat 

gorii§erek Londrada verilen kararlan Pa§abah~eden on sekiz kilometre u -j mzdan i§itemediginiz bir tiirk~e ile kar§I-
ogrenen ~ekoslovak sefiri, Hariciye zakbkta, ormanlarla ortiinmii§ tepecikle- la§hgmiZl goriince bunu evvela istisnai 
Nezaretinden aglryarak ~tkml~tJr. rin arasmdaki bir tepe ustiinde, heni.iz bir bir vak1a zannederek o kadar ehemmiyet 

Aghyarak! Bu kelimenin i~inde asn doldurm1yan bir zamandanberi, k1rk, vermezsiniz. F akat giinler ge~erek miina· 
zavalh ~ekoslovakyamn biitiin kade- k1rk be§ evden ibaret ku<;ucuk bir Leh sebetleriniz arthk<;a bu koy halkmm yedi
ri vardtr ve ~ekoslovakyamn Paris grupu, tiirk~e tedrisat yapan kiic;uk ve te· sinden yetmi§ine kadar istanbul ti.irkc;esi
sefirini aglatan §ey de, bu kaderi, miz mektebi ve yamba§mdaki kilisesi et- ni konu§tuklanm, hatta tiirkc;enin adab ve 
Frans1z Hariciye Nezaretinin oniin- rafmda toplanmt§lar, yiyeceklerini temine te§rifatma aid kelimelerin bile yerli ye -
d k . d k d ·h b. medar olacak kadar ormanlardan a,.t1k - rinde ve tam bir Ti.irk aksani!e tasarruf 

N e 1 mey an a ar sar1 1r manzara ~ 
Triyeste 20 (a.a.) - Mussolini, bu kas1 umum katibi Stara~e ve Maarif a- halinde gormii§ olmasldu. Arbk Ian tarlalan bir un helvast haline getire· edilmek istendigine §ahid olursunuz. Ev 

gun buradan hareket etmi§tir. Hareketin- zm refakat etmi~tir. italyan devlet a • sun'i bir te§ekkiil oldugunu Franslz cek kadar terbiye ettikten sonra etrafla- sahibi sizin yammzda ailesi efrad1 ve c;o
den evvel 35 bin tonilatoluk Roma saf£1- damlan Yugoslavyada yanm saat kadar gazetelerinin bile yazmaktan ~ekin- rma ~ektikleri karakteristik yuksek tahta cuklarile, ayni ihtimamla, tiirkc;e konu§ur. 
harb ziThhsmm vc iki§er bin tonilatoiuk kalm1~lar ve asker! merasimle kar$Ilan • medikleri zavalb ~ekoslovakyamn, parmakltklarla hem ekin yerlerini smnla- Sizi sikacak bir §ive bozuklugu yapmt§ 
maroni tipindeki uc; denizalh gemisinin mt$lar, halk tarafmdan alkt§lanmi§lar • par!talanmastm demiyelim, fakat 00_ mi§Iar, hem de bu ayni simrlar, astrhk olmak korkusile miisamahakar nazarlan· 
tezgaha konuima Uterasiminde bulunmu§- dtr. liinmesini kabul eden Londra karan, bir kestane agacile suslenen bir meydan· mzt aramak nezaketini de ihmal etmez. 
tur. Dufe: «Dost kalacagtz, ben erkek sefirin iistiinde bir idam hiikmiiniin da toplanmak iizere, koyun kU~uk ve bu· Halbuki istanbulun birc;ok semt!erinde, 

Londra 20 (Hususi) - $imali ftal- adamrm, verdigim sozii agu tesirini yapmt§, demektir. yi.ik butiin yollanm c;er~evelemi§tir. Bu Adalarda oyle lstanbullulara rasgelir -
yayt ziyaret etmekte olan 1talya Ba§ve- tutCA.rtm» dedi Ger~i §ayi olan mahiyetine gore yollarm her birisi bir mabed cephesini an- siniz ki sordugunuz bir adresin cevabmt 
kili Mussolini Goriza' da bir nutuk irad Bu vesile ile iki kom§U devlet arasmda Londra kararl ~ekoslovakya i~in bir d1ran ye~il ve serin ormanlara ac;Ilmakta· ya hi~ alamaz veya antipatik bir bakt§, 
ederek ezcumle demi§tir ki: mevcud dostluk tebaruz ettirilmi~tir. idam hiikmii degildir. Siidet arazisi- dtr. N e yollarda, ne ormanlann i~inde nezaketsiz bir tavula, ti.irk~e bilmedigini 

«- <;ekoslovak faciasmm son perdesi italyan devlet adamlan kendilerine kar- nin yiizde 75 Almanla meskiin taraf· estetik zevki tumahyacak veya insan kt· anlatmak istiyen bir eda iie kar§Ila§IrSI • 
heniiz oynanmad1gma gore, nikbinlik $I gosterilen hiisniikabulden mutehassis Ian Almanyaya ilhak edilecek, yiiz- yakhgm1 gosterecek hic;bir ihmal ve yara- mz. 
mevsimsizdir.» olduklarmt bildirerek te~kkurierinin Yu- de 50 Almanla meskiin taraflarma da ya tesadi.if etmedim. Pa§abah~eden iki 0 yurnu§akbkla bu nadanhgm sebeb· 

Mussplini bundan sonra halka hitaben goslavya ricaline bildirilmesini rica et ~ muhtariyet verilecektir. Fakat i§ bu buc;uk saat siiren yolun etrafm1 suahyan Jeri neye atfedilirse edilsin ortada munis 
§Unian sormu§tur: mislerdir. kadarla kalsa ~ekoslovak sefirinin agaclar ferdiyetlerinin masuniyetinden e· ve sempatik bir inhbak arzusun:t kar§Jhk 

«- Evvelce oidugu gibi, itaate hazu Ba~vekil Mussolini de ~unlan soyle - dii§iinmeyi, hatta giilmeyi aglama- min bir halde yollan temiz ve serin ye§il- yanmyamalak bir inttbakla avunmakta 
mtsmtz ?» mi~tir: ya tercih etmesi lazun gelirdi. Londra liklerile golgelemekte, koyun bu yo! uze- beis gormemek gafleti vardtr. i<;timai mu· 

Halk bir ag1zdan: «- Yugoslavyanm dostuyuz ve da- kararl ~ekoslovakyadaki biitiin oteki rinde hergUn i§liyen arabalan, bunla"m a§eret kanunlarma kar§I iz'ansizhgt andt-
«- Evet» cevabm1 verince Mussolini ima dost kalacagn. Ben erkek adamim, azbklarm da azgmbklartm tetvik e· giizelliklerini bozacak en ku~iik bir dalma ran bu gaflet her§eyden evvel bir terbiye 

tekrar sormu§tur: verdigim sozu tutanm.» decek mahiyettedir. ~ekoslovakya bile ktyamamJ§ gorunmektedir. Yaln1z bir eksikligini hattrlatacagt i~in kendi halinde 
«- Evvelce oldugu gibi harbetmege Mussolini te$ekkiirlerinin Ba~vekil onlart da susturmak i~in agizlarma iki tanesi iki kath olalt' ve digerleri sadece kalmast ho§ gori.ilmiyecek bir gidi~t'r. Mil 

haz1r mlSiniZ ?>> Stoyadinovi~ 'e bildirilmesini rica etmi~ - birer yagh par!ta atmaya mecbur yer katmdan ibaret olan kii~iik ve miiteva- Ji dillerin en buyuk Ish fa ve tekamul mu-
Halk bu suaie de bir ag1zdan «evet» tir. olursa, kendisi, elinde biitiin gtda- z1 evlerinin onleri asma ~ardaklan ve ye- hitleri olan buyiik §ehirler, kat'i bir zaru-

diye cevab vermi§tir. italya Ba§vekili, ltalyan gazetelerinin nefriyatr smdan ve Jezzetinden tecrid edilmit mi§ agaclarile r;evrilmi§, bunlann aralan ret olmadtkr;a, Babil kulesini anduan bir 
sozlerini ~u cumle tle bitirmi§tir: Roma 20 (a.a.} - ltaiyan gazetele- bir kemik parc;asile kalabilir. Aynca mumkiin mertebe ~i~eklerle renklendiril • dil anar§isi i~inde ya§lyamaz, bunu ya • 

«- Roma ileri hareketi devam ediyor. ri, Mussolini'ye Yugoslavya topraklann - bu kemigin de istikbali emniyet altm- mi§, bir miktar karasinekten ha§ka diger §atmakta Israr edenleri kendi bagnna ba-
Bu iieri hareketin r.e zaman gayesine va- da gosterilen iyi kabulu hararetle mevzuu da demldir. biiti.in ha§arat yok edilmi§tir. Hayvan a- H b k h 

h 1 o· samaz. i~ ir tr , i~bir millet ve hit; bir 
racagmt bilmiyorum, fakat beheme a va· bahsetmektedir. ~ekoslovak sefirinin gozya§lannda htrlan ve domuz agillan evlerden tama- din farkt gozetmeden soyienen bu sozler 
racakttr.» Giornale d'ftalia diyor ki: milli teessu··rden ba~:ka be~~oer~1 bt·r has- mile ayn ve onlan hir;bir suretle rahatstz .. k · b b · . d I 

:t: :r 1 tur r;ey1 ozan, emmsem1yen ve uze t-
Mussolini'nin Yugoslavyaya «Mussolini'nin yaphgt k1sa ziyaret, sasiyet de var. Kendisine bu karari etmiyecek mesafelerde yaptlmi§tlr. stan- miyen her agtz i~in variddir; ve Turk mu-

ziyareti italyamn Yugoslavya ile bir anla§ma teblig eden adam, ~ekoslovakyanm bulun pansiyonlu bir sayfiyesi haline ge- hitinde ya§Iyan ~arpik agtzlarm ruhlann-
Belgrad 20 (Hususi) _ D?n fta! - zihniyeti i~inde te§riki mesaide bulunmak dostu ve hamisi Fransadir. Bu tezad, tirilmi~ olan ve hepsi de birbirlerile akra- da da bir ~arpikhk oidugunda hi~ §uphe 

Yan • Yugoslav hududunda kam Udme azmini ispat eder. Mussolini keza, siyasi §U fani diinyada haktan ziyade kuv- ba olan bu koy, Y .. az.l.n, m. uhtelif .p.av.i-
b k b I b d yoktur. <;unku iyi ve temiz konu§mak ru-

CPhn·n1· zi'yaret eden 1· talyan Ba~vekiline, sahada kendi §ahsi hiisniiniyetinin delili • vet muvazenelerinin oynadtgw 1 r 1 .. • yonlara aynlmi§ uyu u ote gt I u. h l h 
y-

0 us h · d · f I · k · Uli en guze maz ariyetlerinden biridir. 
Hariciye N azm Kont Ciano, fa~ist fn - ni de gostermi~tir.» tiinde sefiri act acl diitiindiirmii§tiir.l <;unku epst? e ~Isl~k u en~e ar§I ayn: Ve herkes bulundugu dilin atmosferi 

............................ , .. ,,, .... ,11,111111111111111111111111\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllumunou'""'""'""""""""""'"M Sen de mi Brutus? nezaket, aym terniZ 1 , aym saygi, aym 

I l I k h ic;inde, normal ve samimi kalabilmek i~in, 
«Aimanya, kendin· 

den kopariianlari 

geri al1yor !)) 

• Actkh tezadlardan biri de §Udur: muhabbet.: ~.yni ~essiz i ~e atta ayni onu butun safiyetile teneffus etmek zaru-
Atatiirkiin Jngi}iz <;ekoslovakyanm Paris el~isi aglar· mutfak .. hukuml surmke~~edu. (:docuklbardan retindedir. Kur;ucuk Polonez koyi.i, en 

Bir Amerikan generali
nin dikkate sayan sozleri 

Nevyork 20 (a.a.) -General Butler 
Lengisland' da soyledigi bir nutukta A -
merikanm herhangi bir harbin dt§mdn 
kalmast luzumunu ileri surdukten sonra, 
«Am erika, A vrupa i§lerine kan§~namah • 
dtr.» demi§tir. 

General Butler, <;ekoslovakya mese -
lesinden de bahsederek demistir ki: 

«- Almanyanm §imdi yaptlgJ, Cle • 
menceau ve Loyd George'un Amerikan 
kam ve parasile kendisinden kopanlan: 
geri almaktan baska bir§eY degildir.>> 

Fuar lcapand• 
izmir 20 (Telefonla) - Beynelmilel 

dokuzuncu !zmir fuan, bu geceyans1 
kapanmi§hr. izmir Beledi~esi, .fuara .. i§
tirak eden firma miimess11lerme mu -
kellef bir ziyafet vermi§tir. Vali Fazh 
Giileg, Belediye reisi Behge.t U~ ve 
ekspozanlar nutuklar sayleml§lerdlr. 

T oprak Mahsulleri Ofisi 
lzmir §Ubesi 

lzmir 20 (T elefonla) - Sehrimizde 
te§kili mukarrer bulunan toprak mahsul
leri ofisi §ubesi i~ini tetkik edecek olan 
heyet, bu gun gelmi§tir. 

A vusturya katolik kilisesi 
N aziler le anla~amadi 

Viyana 20 (a.a.) - Kardinal lnnit
zer ile Nazi makamlari arasmda yap1lan 
muzakereler akim kalrni§hr. Kardinal. 
Royter ajansmm muhabirine §Unlan soy
lemi§tir: 

Kraiini • • taz1yes1 
Prens Biiyiik $ef ; 

Connaught'un oliimii 
miinasebetile teessiir • 

lerini bildirdi 
Ankara 20 (a.a.) - Prens 

Connaught'un vefah mlinasebetile, 
Reisicumhur Ataturkle ingiltere 
Krait Altmct George arasmda a§a
gidaki telgraflar teati ediimi§tir: 

M aieste Altmcz George 
LONDRA 

Majestenizin Prens Arthur de 
Connaught'un ~ahsmda ugradtgi zi
yat biiyuk bir teessurle haber ald1m. 
Matemler,ine butun samimiyetimle 
i~tirak ebnekte olduguma inanmala
nm ve en derin taziyetlerimin ifade
sini kabul buyurmaianm majestele
rinden rica ederim. 

K. ATATOH.K 
Tiirkiue Reisicumhuru 

ANKARA 
Prens Arthur de Connaught'un 

mii~ssif vefati munasebetile gonde· 
rilen teessiir mesajtmzdan fevkalade 
miitehassis olarak, lutufkar taziyet
lerinize butun samimiyetimle te~ek· 
kiir ederim. 

GEORGE 

Dr. Funk Yugosla vyada 
Belgrad 20 (Husus1) - Alman ikbsad 

Naz1n Dr. Funk bugiin Dubrovnik'e 
muvasalat etmi~tir. Naztr birkag gun 
burada istirahat ettikten sonra Belgrada 
gidecektir. 

Filistinde hi.diseler «- Avusturya, katolik kilisesi Nazi 
makamlarile anla§mak ic;in elinden gelem Londra 20 (Hususi) - Filistinde, Tal 

1 · · b Karem mmtakasmda tedhi~giler tara-
yapmt§tiT. F akat gayret e~n~'llZ O§a git • fmdan atilan bir bomba neticesinde bir 
mi§tir. Evlenme kanunu, kihseye aid mal- ingiliz askeri olmii~, ii~ ingiliz askeri de 
larm musadere edilmesi ve katolik mekteb.. t 

d yaralanml§ 1r. 
lerinin kapanmasi hali ham a mii.zakere- I J 

k d Deg'"' jctiri en apon el~ileri ye imkan olmad1grni gosterme te IT.» :!:' 

Kardinal lnnitzer tarafmdan ne§redi - Tokyo 20 (a.a.) - ~igemitsu'nun 
len bir kararnamede, N azilere sempatisi Londra el~iligine ve ~iratori'nin Rom a 
olan ve «dini sulh ic;in birlik» ismini ta§I- elgihgine tayin olunduklan teyid edil
yan te§ekkiillin katolik kilisesi tarafmdan mektedir. 

tamnmadtgt bildirilmektedir. .. .. . . lsvi~'rede harb ihtimaline go-
A vusturya piskoposlarmm butun kihse· 3' db 

d b db. I re ihtiyat te irleri J .. rde okunan mektubun a azt te tr ere 
it;raz ve kilisenin noktai nazan izah edil- Bern 20 (a.a.) - Resmen bildirild:.' -
mr':tedir. ne gore, federal meclisi her ihtimale 

Sili.hstzlanma konferansi kar§l memleketin ia§esini temin etmek 
toplanacagt astlsiZIDI§ i«;in baz1 iptidai maddelerin ihractm 

Va~ington 20 (a.a.) _ Hariciye Neza- ruhsatiyeye tabi tutmu§tur. 

reti, bir silahs1zlanma konferansmm ( KISA • · ABERLER } 
toplanmas1 i«;in !ngiltere, Fransa tara- "---------------' 
fmdan mii~terek te~ebbiiste bulunuldu- * izMiR 20 - Donanma, yarm (bugiin) 
gu haberini tekzib etmektedir. talimlere Qlka.caktu:. 

ken, Almanyantn Paris elrJ.st· ki.mbi·· Y. anm. uc.ret .. a mm.a uzere a. a.m a§ma. . 'd I b . . 
:r 1 1 I h gaynmusa1 §art ara ragmen, u samlml-

lir nasll giiliiyordu! ~st~dik en yuz el.1 . kuru~ ~ .. 51~m. usus I yetin delilini filen gosterdikten sonra ls-
PEY AMI SAF A lhtiyaclanmz hancmde butun thbyaclan· tanbullulardan herhangi bir ferd veya ce· 

mz1 Turk terbiyesile kan§Ik Avrupai bir 

ispanya harbi 

tekrar siddetlendi 
' 

F rankistler Ebre cephe
sinde muvaffakiyetler 

kazan1yorlar 
Salamanka 20 (a.a.} - Franko ka

rargahmm tebligi: 
Endulus cephesinde, dii~mamn Vil ~ 

lanueva ve Villadelrio mmtakalannda 
muteaddid taarruzlanm piiskiirttiik. Dii~
man agu zayiata ugrami~hr. 

T eruel cephesindt. de, du~manm Sarr
pon tepelerine kar~I yaptig1 hucumlar 
tardediimi~tir. 

Ebre cephesinde, du&manm muhim bir 
~ok mevzilerini ele ge!<irdik ve agu za • 
yiat verdirdik. 

Hiikiime~filerin tebligi 
Barselona 20 (a.a.) - Cumhuriyet~i 

karargaht teblig ediyor: 
Ebro cephesinde nasyonalistler hu -

cumlanm biihassa Gaota mmtakasmda 
daha buyuk bir ~iddetle artumt$lardir. 
F akat du~manm buti.in hucumlan pus • 
kiirtiilmus.tur. 

T aledo cephesinde de keza du~mamn 
bir baskm hareketi akim bJrakilmt$t1r. 

T eruel cephesinde, kttaatimiz dii§man
dan bin;ok mevzileri geri alm1~tu. 

Hava bombardrmant 
Alicante 20 (a.a.) - Saat 11 de 

iic;er motorlli 10 tayyare Alicante'nin 45 
kilometre ~arkmda bulunan Alloy kasa
basim bombardJman ederek 12 ki$inin 
olumiine Ve 50 ki$in~ yaralanmasma Se· 
beb oimu$lardtr. 

Bombardiman neticesinde biri mensu
cat fabrikasJ olmak uzere birkac; bina ha
rab olmustur. 

----------------Ba§vekilin gene havaci
Iara iltifab 

lnonu Pianorci.iluk kampmdaki gene 
havacdarm c;ah$malanm gormek uzere 
davet edilen Ba&vekilimiz Celal Bayar, 
'I<;uculara bildirilmek iizere ~u telgraft 

~ndermi~tir: 
«Turk havac1 gencliginin nastl c;ah§

trklarmt yerinde gormek benim ici.n bu
yiik bir zevk ve k1van~ oiacaktir. hlerin 
icab1, beni c;ok mutehassis eden dave:.ini
ze icabete imkan vermedi. T e~ekkurleri
mi bildirir ve degerli havac1 genclere se
lamlanmla muvaffakiyet temennilerimin 
iblagtm sayg1lanmla rica ederim.», 

teknikle tatmin etmege dikkat ediyorlar. maatin bin dereden su gtirerek mazeret 
Arabadan inip de herhangi bir pansi- aramaga cesareti kalmamasi, samiml ve 

yona girdiginiz zaman sizi giiler yiizle di.iri.ist olmas1 Iaz1m gelir. Hele ana dil -
kar§Ihyan gene bir kadm pansiyonun ev lerinden ktrma soguk ve bozuk bir fran -
sahibidir. Sordugunuz §eylere yumu§ak stzca ile kulaklanmiZI tumahyablara ne 
ve munis bir aksanla cevab verdigi zaman demeli!.. 
istanbuldaki amhk bir tak1m kom§ulan· M. $EKIB TUNC 

Hudut ~arpi§malari ba~lad1 
(Ba$taralt 1 ~net sah'ltedeJ 

§imdi sukunet hukiim surmektedir. 
Berlin 20 (a.a.) -D. N. B. ajanst, 

Alman • (:ek hududunda iki hadise oldu
gunu bildirmektedir. 

Saat ii~te Sidenberg civannda Alman
yaya iltica etmek istiyen bir grupu takib 
ederek Alman topraklarma giren bir (:ek 
jandarma mufrezesile Alman hudud mu
haftzlan arasmda bir musademe olmu§ ve 
17 Alman hudud muhaftzt yaralanmi§· 
hr. 

Sa at 4,30 da Schmiedeberg' de (:ek 
kuvvetierile uniformah ve silahh Sudet 
askerleri arasmda cereyan eden bir musa
demeden sonra, Alman topraklarma ilti
ca eden bu Sudetler arkasmdan ve Al
man topraklan istikametinde mitralyoz a
te§i ac;tlmi§tlr. 

Polonya goniillii miilrezeleri 
faaliyete ge~tiler 

Var§ova 20 (a.a.) - Gazeteler, hu
susi nushalar r;ikararak, Polonyah gonui
li.i miifrezelerinin ht!dudu i§gal ettigini ya
ztyorlar. 

Kurjer Poranny, bu tedbire <;ekler ta
rafmdan hududda yaptlan asker! hazlr
hklar uzerine muracaat edildigini tasrih 
eyiemektedir: 

Ukraynalrlar da silahla mukave
mete kalkrfhlar 

Uzhorod 20 (a.a.) -«D. N. B.»: 
Alman haberlere gore, Ukrayna par

tileri, Prag hiikumetile yapt1klan miiza
kerelerin bir netice vermedigini gorerek bu 
muzakereleri kesmt§lerdir. 

Bu partiler beyannameler dagttarak 
plebisit istiyorlar. ] andarma, halk arasm
da ara§tumalar ve tevkifler yapmi§hr. Ce
nubi Karpat'ta hadiseler c;tkmi§tlr. Halk, 
silahh mukavemet tertib etmektedir. 

Macaristana iltica eden (;ek krt'ast 
Budape§te 20 (c1.a.) - <<Esti Ujsag» 

gazetesinin istihbaratma gore, pazar ak
§ami be§ Sudet Almam, dort Slovak ve 
u~ Macardan miirekkeb bir <;ekoslovak 
mufrezesi, askcri i.iniforma uzerlerinde 
oldugu halde, Macar topragma iltica et
mi§tir. 

Alman topraklannda ufan (;ek 
tayyaresi 

Zinnwald 20 (a.a.). - Bir ~ek as• 

keri tayyaresi saat 14,45 te Zinnwald 
yakmmda u~ dort yiiz metre yukseklik· 
ten Alman topraklan uzerinde u~mu§tur. 
Siidetlerin ilticast devam ediyor 

Hohenberg 20 (a.a.} - Alman -
(:ek hududunun kapah olmasma ragmen 

Sudet Almanlarmm ilticas1 devam et -
mektedir. 

iltica edenlerin ekserisi silah altma 
~agnlanlardtr ve uzerlerinde Prag hu • 

kumeti tarafmdan gonderil~n seferberlik 
emirleri vardu. 

Siidetler vergi grevi yaphlar 
Prag 20 (a.a.) - Sudet Almanlan, 

hukumeti protesto i~in vergi grevi ilan et· 

mi§lerdir. 

iJrli idare te1mil edildi 
Prag 20 {a.a.) - Orfl idare §imdi 

Bohemyamn §imalindeki hemen hemen 

biiti.in Si.idetler mmtakasma te§mil edit .. 
mi~ bulunmaktadJr. 

Slovak partisi, (;ek hiikumetine 
iftirak edecek 

Prag 20 (a.a.) - Slovak balk par
tisinin Bratisiava'da yaphg1 toplattdan 
sonra bu parti meb'uslarmdan u~u derhal 
Prag' a hareket etmi§lerdir. Bu glin Rei
sicumhur Bene§'ie goru§eceklerdir. 

iyi malumat alan mehafilin kanaatine 
gore, muhtariyet hakkmda nastl olsa bir 

anla~ma hstl olcak ve binaenaleyh haikc;t· 
lar da hiikumete gireceklerdir. 

Benef istila mt ediyor? 
Londra 20 (a.a.) - Daily ekspres 

gazetesi, <;ekosiovakya reisicumhuru Be
ne~'in istifa etmek uzere oldugunu yazi· 
yor. 

Bir (;ek gazetesi «Kararr bize 
zorla kabul eUiremezler» diyor 
Prag 20 (a.a.) - «Lidove Novini» 

gazetesi, F rans1z - lngiliz muzakerelerin· 
den bahsederek dtyor ki: 

«fngiliz ve F ranstz deviet adam! an is~ 
tedikleri kadar gorli§sunler; kendi mu -
kadderattmiZ hakkmda nihai karan ver
mek gene bize aiddir. Dunyada hie; bir 
devlet bize plebisiti cebren kabul ettire
mez. Memleketimi2in tamamiyetini mu
dafaa etmek hakkmdan yaz ge~iyqruz.~~ 

Leh ve 
davas1 

Macar 

biiyiiyor 
Macar Basvekili diir 

' 
Berhtesgadene gidere] 

Hitler'IP ~oriistii - ' 
rBastarata 1 fnct sahtfede1 

Berhtesgaden'de Macar Ba~vekili im 
di'yi, Hariciye No:zm do Kanya'yt 
Macaristan Erkam harbiye reisini ka~ 
etmi~tir. Almanya Hariciye N azm F 
Ribbentroo da miilakatta haz1r bulun 
mu~tur. Mulakat <;ekoslovakya hadisel~ 
etrafmda cereyan etmi§tir. H itler Alm 
siyasetini etrafhca izah etmi§tir. Mac 
devlet adamlan da <;ekoslovakyad< 
Macarlar ic;in kendi mukadderatlar 
bizzat idare etmek hakk1 verilmesi hm 
sunda 1srar etmi§lerdir. 

Hitler, Macar misafirierini ogle yerr 
gine a!JkoymU§ Ve muzakereier ogled 
sonra da devam etmi§tir. Macar dev 
adamlan, muzakerelerin hitammda, H 
ler'in tayyaresilt- Pe§te'ye donmu§lerd 

lmredi'nin beyanatr 
Londra 20 (Hususi) - Hitler'le ~ 

ri.i~tukten sonra tayyare ile Pe§teye don 
Macar Ba§vekili lmredi bu ak§am a§a 
gtdaki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Hiikfunet, <;ekoslovakyadc 
Macarlan varkuvvetile mudafaa edece 
tir. Halk disiplin ve siikuneti muhafa 
etmelidir.» 

Bek de ,arhi Prusyaya gidiyor 

Var~ova 20 (a.a.) - Siyasi mahf 
ler Beck'in naib Horty ve Mare~al C 
ring ile gorii$mek iizere yakmda $im• 
Prusyaya, Romintern'e gidecegi hakk1 
daki haberieri ne teyid, ne de tekzib ~ 
mektedirler. Macaristamn Var§ova el~i 
nin bu gun Beck tarafmdan kabul ed 
mesi siyasi mahfillerde bu haberleri te:y 
eden bir i§aret mahiyetinde telakki ed 
mektedir. 

lngilterede endife ba,ladz 
Londra 20 ( a.a.) - Cekoslovak rr 

selesinde Macaristan ve Polonya tara 
fmdan ittihaz edilen hath bareket ingi 
mahfillerinde endi§e tevlid etmekted 
Bu giin yap1lan goru$meler, Macarist 
nm Almanya ile birlikte hareket ett 
kanaatini tevlid etmi&tir. 

Harekete geQDek tehdidinden ziya, 
prensip itibarile bir cephe ah$ mahiyeti 
de olan Polonyamn taTZI hareketi Be, 
ile Goring arasmda yakmda yaptlaca 
saylenen miilakata ragmen endi§e ile kc 
~tlanmaktadu. 

Macaristan lngiltereye bir nota 
verdi 

Berlin 20 (Hususi) - Macaristar 
Londra el~isi Ingiliz hukumetine tev 
ettigi bir nota ile Trianon sulh muahec 
sinin tadilini, ve (:ekoslovakyadaki Ma 
carlara Sudet Aimanlanna muadil hakl 
verilmesini istemi§tir. 

Polc:mya siyasi te,ebbiiste bulunc 
Var§ova 20 (a.a.) -Pat ajans1, P 

lonya hukumetinin cumartesi gunu Pa 
ve Londrada <;ekoslovakyadaki Polon 
yah ekalliyet lehine te§ebbiiste bulunm 
oldugunu teyid etmekedir. 

Polonya hukumeti verdigi notada, P 
lonya ekalliyetler; davasmm Sudet AI 
manlan davasmm ayni oldugunu ve a:y 
suretle halledilmesi icab ettigini tasi 
eylemektedir. 

( ~k • Leh hududu kapandr 
Katovice 20 (a.a.) - <;ekoslovak h 

kumeti, Polonya ile hududu kapamt§ 
hudud uzerinde munakalatt menetmi§t 

Kurjer Poranni'nin bir ihtar1 
Var§oVa 20 {a.a.) - Pat ajanst te 

lig ediyor: 
<<Kurjer Poranni» gazetesi, <;ekosl 

vak meselesi haickmda Hariciye N eza1 
tinden mulhem oiarak yazd1g1 bir mak 
Iede, bugiinku vaziyeti intac eden ve i: 
ride de ayni neticeleri verecek olan e! 
hatalann ve fena usullerin tekrar edil 
memesi Iiizumunu ileri siiruyor ve diy 
ki: 

« 1919 ve 1920 de merkezi Avru: 
bir miistemleke muamelesine ugrad1. M 
caristanm ugradtgi hakstzhk, bugi.in 
buhram dogurmu~ ve uc; milyon Almar 
(:ekoslovakyaya verilmesi de bugun ~ 
hid oldugumuz infilakt intac etmi§tir. 
1920 Spa konferansi, Polonyah ekal 
yetlerin Polonya devletile birle§mek ha 
lanm nazan itibara aimamJ~br. 

1920 ile bugiin arasmdaki fark, o k 
dar sathidir ki bu ciheti gormemege j, 

kan yoktur. Polonya hukumeti, Polo 
ya menfaatleri bak1mmdan te§ebbuste b 
lunarak icab eden ihtan yapmt§tlr. Bugii 
ku Polonyamn kendi i§tiraki oimakm 
kararla§tmlacak bir siyasete alet olaca~ 
m farzedenler, ,·ahtm bir hataya du§ece 
lerini ve bu hatamn neticelerini c;ok p 
bah odiyeceklerini bilmeleri lazimdtr.» 
Hitler Polonya aelirini kabul etti 

Berlin 20 (Hususi) - Hitler bu gi.i 
Berhtesgaacn' de Lehistanm Berlin bi.iyii 
el~isini kabul etmi§tir. Mulakat <;eko~lo 
vakya meseiesi etrafmda cereyan etml.S 



Pekin' in cenubunda, etrafmda tarlalar /lik kar~tsmda butun insani hisler o anda 
ve kuc;uk kuliibeler bulunan bir mabed yok olurdu. 
vardu. Manc;u c!evrinde me§hur alimle- 1mparator sanki bir riiyada idi ... «Bu 
rin, §airlerin toplandtgi, ilmi, fenni miina- giizellik! » diye inledi, «Sen semanm ve 
ka§alann cereyan ettigi bu «Yaz- pavyo-- yerin pak ve kutsi nefsini yalmzca ken
nu» isimli mabed, §imdi bak1ms1z ve ha- dinde tophyan bu varhksm ... Ah!.. Ben 

in,asina ha,Iandan 
kanallar ~elecek sene 

bitecek 
abd1r. nic;in daha evvel boyle bir saadete nail 

Mabede yakm bir tepede salk1msogi.id olmadtm? Sayle, seni nastl memnun ede
dallarile -siislenmi§ bir mezar goriiliir. Me- yim? .. Ne istiyorsun ? .. » 
zar ta§mm bir tarahnda bir kitabe, diger Hi~ bir cevab alamadt. 0 zaman, hiir
tarafmda da bir §iir yazthdtr... Burast, metle prensesin o:Piinde igildi, ptrlanta ve 
~ok eski zamanlarda, !arki Tiirkistanda incilerle siislii bir bilezik ve elmas i§leme 
<<Aksu>> dan getinlerek imparator Chien- ve iyi bir talih sembolii olan bir asa u
Hung' e gozde olmu§, bir Ti.irk prensesi zath. Hsiang-F ei te§ekkiir etmeden he-
olan Hsiang-F ei'in mezandtr. diy~leri aldt. Ve <;ekildi gitti. 

0 zaman Ti.irkistan Turk tabiiyetine lmparator canyelerine, onu memnun 
bagh bir hi.ikumetti. Bu hiikumeti idare etmek ic;in ne ya!)tlmak laztm gelirse der
edenlerden biri Hsiang-F ei'in zevci olan hal yapilmasmt, vazifesinde kusur eden
Kho§i-Khan' d1... [~] ~inlilerle Tiirkler lerin derhal oldiirii!ecegini, onun tevec
arasmda, vuku bulan bir seferde Kho§i- ciihiinii kazananlann ise, biiyi.ik mi.ika -
Khan oldiiriilmii§ti.i. <;in imparatoru, ge- fatlara nail olacagml soyledi. 
nerallerine, ~i.izelligi ta ~in di.inyasma Hsiang-F ei, kendi dairesine c;ekildigi 
adar yayilmt§ olan bu prensesin Pekin'e zaman, giilmege ba§ladt. Cariyeler bu ha

getirilmesi emrini verdi. Me§hur general- \e §a§IP kalddar... «N e acayib kadm? 
erden Ho-Shen Ti.irkistan sultamndan lrnparatorun oniinde bir ta~. ruhsuz bir 

siang-F ei'in teslimini istedi. Aralarmda insan gibi idi. Verdigi hediyelere te§ek-
u miikaleme ge~ti: klir bile etmedi. Halbuki §imdi bir ~ocuk 

Sultan - Mademki esirinizdir, size gibi bizimle oynuyor» diye soylendiler. 
verilecektir... Fa kat §Unu unutmaymtz ki Prensesin saray1 muhte~em bir bah~e 
Hsiang-F ei Tiirk kadmlanmn en gi.izeli, ic;erisinde idi. Bliyiik bir havuzu vard1. 
en nefisi ve en tehlikelisidir ... Bilirsiniz ki Hsiang-F ei bu havuzda cariyelerile bir
en giizel kokulu ~i~ekler en zehirli olan- likte klirek ~eker, ylizerdi. Bazan cariye-
ardu... lerile tepelere tmnamrlar ve bah~edeki 

General - Korkmaymtz 1Sultan1m... geyikleri kovalarlard1. 
iz onu elmas yiizi.ikler, inci ve yakut Bir gi.in imparator prensesi gormege 

gerdanhklarla degi§tirmesini biliriz 1.. gitti. Uzaktan ne§' eli, berrak sesini i§itti. 
Prenses Hsiang-F ei yeis ve umidsizlik Biraz yakla§h. Ve onu seyre dald1. Pren

'c;inde solmu~ ve sararmt~h. Gi.inlerce ne ses, glizel sac;lanm ~1plak gogsi.ine yay
emi,, ne de ic;mi§ti ... General Ho-Shen, ffil§, cariyelerile oturuyordu. Oniinde, im-

~admnda, gi.inlerce sessiz oturan, bu gi.i- paratorun hediye ettigi pnlantalar ve in
el mahluka acldt. .. Y ava§\:a yamna so- ciler vardt. 
uldu. Ve zevcinin Badakshan' da hap- Prenses, en ktymetlilerini iki cariyesi-

Tarsus (Hususi) - Giinden giine gii . 
zelle~en §ehirlerimizden biri de Tasus -
tur. Tarsus, son senelerde yap1lan bin;ok 
yenilikler sayesinde modern bir hale gel
mi!?tir. Burada bilhassa dokumacthk sa
nah ileri gitmi§, geceli giindiizJU bir faa
livet ba§lamt~tir. 

Evvelce baktmsiz bir halde bulunan 
Tarsusun biiyUk bahgeleri, ziraat daire
sinin irsDdile bir mamure haline gelmi~
tir. Muhtelif cins meyvelerile limon v~ 
portakal ve bilhassa sebzecilik c;;ok ileri 
gitmi§tir. Subatta ba§hyan ve bugiine 
kadar devam eden y~ sebze ve meyve 
ihracah memlekete biiyiik bir para ge -
tirmi§tir. Vasati olarak giinde on vagon 
ya§ meyve ve sebze ihrac;; edilmi§tir. 1h
racatm bu kadar artmasmda devlet de
miryollarmm gosterdi~i kolayhk biiyiik 
bir amil olmU§tUr. 

Cok miinbit araziye malik clan Tarsus 
tarlalar1, yaptlmakta olan sulama kanal
larl sayesinde daha c;;ok bir k1ymet ka
zanacakhr. Tarsusa be§ kilometre mesa .. 
fede Bolath mevkiinde Berdan irma~l 
iizerinde yap1lmakta olan maraj har giin 
biraz daha yiikselmektedir. Gelecek se
ne ortalarmda bitecek olan bu kanallar 
sayesinde pamukc;uluk kurakhk tehlike
sinden masun kalacakbr. 

Tarsusun me§hur park1 her yaz giinii 
hari~ten buraya gelenler guzel bir me
sire yeri olmaktadtr. Burada giizel bir 
otel yaptldtgi takdirde, ziyaret~i adedi
ni artirmak mumkiin olacakttr. 

( Kita~lar ~ras1nda ) 

Muhasebe dildigini ve ~in hiikumetince teslirn edil- n~ verdi. Digerlerini avuc avuc etrafa 
ek iizere yakmda Pekin' e gotiirillece- serpti... Cariyeler bunlan kapt§mak ic;in 

ini, ve affedilirse tekrar Aksu'ya gon- ko~u~tular. Bu manzara imparatorun pek Ankara Hukuk Fakiiltesi profesorle-
8rilecegini soyledi. Ve eger isterse kendi- ho§una gitti. Ve Hsiang-F ei'in yamna so- rinden ve T. C. Ziraat Bankast muha -
inin de Pekin'e gidebilecegini ilave etti. kulup oturdu. Onu goren cariyeler ka- sebe mi.idiirii Si.iheyb Derbil, Muhasebe 

Prenses, aglamaktan krzarmi~ gozleri- c;t§hlar... !rnparator afallamt§h. Prenses isimli bir eser ne§retmi§tir. 
e generale bak 1. Bu baki§lar teklifini ka- bir kere bile gozlerini kaldmp ona bak - Beynelmilel muhasebe kongrelerin -
ul ettigini ifade ediyordu. madt. Nihayet imparator mahzun ve mii- de Turk muhasebeciligini tam bir bilgi 

* * :t- kedder c;ekilip gitti... ve salahiyetle temsil eden profesor, u-

G I
. · .. · Ak 'd p **:t- zun tetkik ve tecriibeleri neticesi vii-

enera m emn uzenne su an e- cude getirdigi eserde metodik bir yol 
in' e kadar slirecek olan uzun seyahat es- Y az - pavyonunda meclis toplandi. Ve 
asmda prensesin rahatc;a i~inde yatacagt bu a.~i prensesi tslah etmek ~areleri dii§ii- ~akib etmi§, bu ilmin bilango nedir, en-

b 
1 k 11 f b' ni.ildii. vanter nastl ~Ikanhr gibi ana mesele -

e istirahat ede i.ecegi mii e e II ara- leri yanmda ~n kli~lik . teferriiatl da 
a hazirlandt ... Pencerelen sYrma i§leni'eli Onu gttiren gmttrallerden Ho-Shen inceden inceye gi)zden gec;irere'k mt -

pek perdelerle ortiiiCI.u, arabanm teker - ~ksu'da old~gu gibi, b~rada ~a .cam!.le- salleri, meseleleri ve §emalarile goster-

ekleri sarsmh yapmasm diye ke~e ~rid- .rile, .~Mla?le-L~~~~~le~ilmM~~~ py; I~~k mi§tir. ')'""'';' 
erie sanldt. ~ehn Jn§~ edilrnesml. tekbf eth. Ve bu s~- Profes6riin birinci kitabm1 te~kil eden 

Prenses Aksu' da mutadt iizere her giin retle magrur prenses1 memnun edeceklen- eserde esash meseleler sekiz boliime 
oyun siitii ve ktm1zla banyo yapard1. Bu- ne kani oldular. ayrllarak heslib, hesablarm bolilmlen -

. un ic;in birkac; cariye her giin banyoyu Khotan' dan ge!en mimarlar, biiylik bir meleri, muhasebe te§kilAtt, defterler, 
amlamakla mi.ikelleftiler. Banyodan kale in§a ettiler. T epesinde aya benzer siirekli envanter, muhasebe sistemleri, 
onra be§ on cariye prensese ipekler ve fevkalade bi.iyi.ik bir ayna ;ardi. Etraft- bilan~o ve envanter, ticari muhasebe 
trmalarla siislii tiillii elbiselerini giydirir- nt da ~tldiZlan anduan knstaller si.islii- hakkmda miikemmel malumat veril -
er ve nefis kokular si.irerlerdi. yordu. l~eride yiizlerce <;;inli ktzlar dan- mektedir. 

Onun bu gozahc1 gi.izelligi yalmz er- sediyor ve §arkr soyli.iyorlard!. Gene yi.iz- Temiz bir basln ile 250 ye yakm bii-
ekleri degil, kadmlan bile teshir ermit- lerce Turk klZI Kucho'nun milli §arkt- yiik sahifeden miirekkeb bu k.itabla ye-

I. 
lanm terenni.im ediyorlardt. ti§ecek· bir TUrk munevveri muas1r 

Hsiang-Fei Pekin'de kocasm1 tekrar Avrupadan getirilen dansozler tiirlii meslekta§laru1dan hi!f de a~a~1 kalm1 -
orecegi iimidile butUn kederlerini unut- tiirli.i oyunlarla prensesi eglendirmege ~a- yacak bir mertebeye yiikselmi~ bulu -
u~. eski ne§'esi, ~atareti yerine gelrni§ti. h§tyorlardt. nacagmdan alakadarlara tavsiye ederiz. 

* * * Hsiang bunlara teessiirle baktt. Ve ~~~~~~!""'"-~~-~~~~~ 

Seyahat, Markopolo yolu takib edile- giinlerce aglad1. Hele carnilerden akse- Be§ ya§Indaki ~ocuga ~arptl 
ek yaptlmt§tl. Ve alb ay siirdii... den Lailahe illallah sesleri ona kendi 

imparator, Aksu' dan gel en Turk pren- memleketini hattrlahyor ve i<;i~de giin
esinin Y az ~ pavyonuna, kendi hususi den giine artan vatan hasretini tazeliyor-

airesine getirilmesini emretti ... Biraz son- du. 
a prensesin geldigi haber verildi ... 0 an- Bir ak§am imparator, prensesi gorme-
a imparator, ne loti.is ~ic;eginin kokusu- ge gitti... Hsiang-F ei ~ok rniiteessir ve 
a, ne de diger giizel <;ic;eklerin rayihasi- kederli gori.iniiyordu. 
a benziyen bir koku ile mestoldu. Bu imparator glilerek yanma sokuldu. Ve 
oku, sanki esrarh bir alernden aktp ge- onu kollan arasma aldt. Sarho§ gibi idi. 
en, fevkattabii bir §eydi. Nihayet Hsi- !radesini, §UUrunu kaybetrni§ti. 
ng-F ei magrur, ba~1 yukanda, a dim a- Fa kat, birdenbire, prenses kii~iik bir 
tm, imparatorun huzuruna girdi. Ve ken- han~er ~tkararak imparatorun koluna 
isine verilen selama rnukabele etmedi.... sapladt. Prensesm, ko~a ko~a dt§an ~~-

<;emberlita§ta Alibaba tiirbe sokagm
da 15 numarah evde be§ ya~mda f,?eha
beddin ismindeki c;;ocuk diln saat 12 de 
<;emberlita§ta, 541 hususi plakah oto -
mobilin sadmesine maruz kalarak ba§ 
ve ayagmdan yaralanm1~tir. f,;)ofor kag
mi§tlr. -···-Tramvaydan atladt, 

yaraland1 

( Bu aksamki program) 
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Ash Fransada yapdm1' olan « Pepe le Moko » 
kordelas1 «Cezayer>> nam1 alllnda Amerikada 

yeniden viicude getirildi 

Jean Gabin Charles Boyer 

Paristen yaz1hyor: dela da §iiphesiz. meharetle idare edil • 
F rans1z rejisori.i Julien Duvivier'nin mi§tir. Y alntz Charles Boyer, timdiye 

bundan bir miiddet evvel F ransada yap- kadar bir~ok kordelalarda kusursuz tem
mi~ oldugu «Pepe le Moko» filmi di.in- siller yaratm1~ . olmasma ragmen «Ceza
yanm her tarafmda ve bilhassa Ameri- yer» de Pepe le Moko'nun franstzca -
kada c;ok rnuvaffakiyet kazanm1~h. Fa- smda ba~rolii oynamJ§ olan Jean Gab in 
kat franstzca sozlii ve ingilizce izahath kadar iyi kalbli bir miicrim ~ahsiyetine 
filimlere ancak Amerikamn biiyi.ik ~e • giremiyor, liizumundan fazla sempatik 
hirlerindeki seyirciler tahammiil edebil • bir cani halkediyor. Holivud'un bugiin 
mekte, diger as1l biiyi.ik halk ki.itlesi mut- el iisti.inde tuttugu Heddy Lamarr ise 
laka ingilizce kordela istemektedirler. c;ok giizel olmasma ve son giinlerde bii • 
Bunun ic;in rejis<>r John Cromwell, Ju • yi.ik bir terakki, tekami.il gostermi~ bu -
lien Duvivier'nin eserini sahne sahne lunrnasma ragmen Mireille Balin'i unut
kopye ederek bu filmin bir ingilizce ver- turamryor. 
sionunu vi.icu<le getirdi ve ismini de «Ce- Sigride Curie garib bir giizellik ve 
zayer» koydu. Y almz sonunda ki.ic;iik ~ahsiyet sahibi bir artisttir. «Cezayer» de 
bir <le&i§iklik yapl!. Duvivier'nin filmin- «Marco Polo'nun maceralam> ndan da
de eserin kahramam sevgilisini gotiiren ha enteresan bir vaziyettedir. Joseph 
vapur hareket ettgi mada canma k1yar, Calleia da polis miifdti~i Siileyman ro -
halbuki, «Cezayer» de Pepe le Moko li.inde istidad sahibi bir aktor oldugunu 
elleri kele~eli oldugu halde polislerin ispat e<liyor. 
elinden kurtularak nhhma dogru ko~u - John Cromwell'in filmi hir noktada 

, bu vaziyet kar~tsmda polislerden bi- Julien Duvivier'nin kordelastna ffl:iktir: 
ri sila"hma davramyor ve Pepe le Moko- Holivud·un zengin vasitalannda~ .. 'istifa -

Y.U .pldmi.i.y.oL de ederek bi~e fevkalade ~rk sahneleri 
Pepe le Moko Cezayire ka~ml$ bir arzedebilmekte!.. 

mi.icrimdir. Oyle bir yere saklamyor ki * Seri halinde yaptlmakta o1an 
zab1ta kuvvetleri onu gelip almaga cesa- Charlie Chan filimleri Warner Oland'm 
ret edemiyorlar, fakat Pepe Parisli bir olmesi dolaytsile inkttaa ugramryacakhr . 
k1za tutkunlugu yiiziinden meydana c;tk- Warner'in roliinii bu kordelalarda Ed
mak mecburiyetinde kahyor ve bu su • ward Bromberg ismindeki aktor deruhde 
retle kendisine mukadder olan cezaya edecektir. 
c;arp1hyor. Eger iki filmi yekdigerile mu- * Me~hur orkestra ~efi ve rejisor Al
kayese etmek laz1m gelirse kopyesinin fred Rode «Mavi Tuna» filmini yeni -
aslmdan yuksek olmadigmt itir.af etmek den (:evir~cektir. Kordelanm mevzuu ta
gerektir. Fa kat Amerikada yaptlan kor- biatile Macaristanda szececektir. 

BAY AN iHSAN ALiYE AiD 
Antika ve Stil E,ya, Beh~~ayn Piyano, Biblolar 
ve diger e.§ya... Ziyaret~ilerin isran 4zerine elden satllmaga ba§lanmllj 
ve 25 eylulde yaptlacag1 bildirilen 

A~1k Miizayede !?imdilik Tehir Edilmistir. • 
E§yant~ elden sahlmasma de•Jam edilmektec!ir. Altmc1 Daire kar§Ism-
~~ esk1 A~erikan konsoloshanesi binasmdaki sergi her giin saat 10 dan 
1t1baren z1varet edilebilir. 

ne~riyat - 20,15 incesaz fash (Tahsln Ka
raku~) - 21 s1hhi konu~ma (doktor Vefik 
Vassaf) - 21,15 .stiidyo salon orkestra.st -
22 ajans haberlerl ve hava raporu - 22,15 
yarmki program ve .son. 

iSTANBUL: 
18,30 dans muslkisl (pH!.k) - 19 Tiirk 

musikisi (p1ak) - 19,30 keman konseri: 
Orhan Borar, plyano re!akatile - 19,55 
bor.sa haberleri - 20 saat ayar1: Grenvi~ 
rasadhanesinden naklen, Nezlhe Uyar ve 
arkada~lan taratmdan Tiirk musik.isl ve 
halk ~rktlart - 20,40 ajans haberlerl -
20,47 Orner R1za Dogrul tarafmdan arabca 
soylev - 21 Bedriye TUziin: ~an, .stiidyo 
orkestrruu refakatile - 21,30 Necdet ve ar
kada~larl tarafmdan Turk musikisl ve halk 
§arktlan - 22,10 hava raporu - 22,13 viyo
lonsel konseri, Muhiddln Sadak, piyano 
refakat11e - 22,50 son haberler ve ertesl 
giiniin program1 - 23 saat ayan, ist!klal 
mar~1, son. 

Y a bane! merkezlerden ( orta 
dalga) miintehab par~alar 

Operalar 

21,05 Paris (P. T. T.): Faust (Gounod
nun), 

Operetler 
21,05 BrUksel: Pagan1n1 (Lehar'm). 
22,05 Roma I: A!ilklar evl (Simoni -

Lombardo'nun). 

Biiyiik konserler 
20,20 Kolonya: Bach'm eserlerl. 
21,05 British National: Bach'm eserlerL 
22,05 Miinih: Albeniz, Ravel, Rahma -

ninof'un eserleri (gramo!onla). 
22,05 Viyana: Qaykovski ve Brahms'm 

eserlerl. 
22,15 Polonya istasyonlan: l}open'ln pl

yano par~alan. 
22,20 Strassburg: Scarlatti, Monteverdi 

ve Brahm.s'm eserlerl. 
24,05 Doy~landzender: Jerger ve Beet• 

hoven'ln eserleri (gramofonla.>. 

Oda musikileri 

22,20 Frankfurt: Welsmann•m ese-IerL 
23,05 Polonya istasyonlan; Schuman .. 

.n'm eser1erl. 
23,35 Stuttgart: W1ba.J.d1, Ku.s.ser'in e• 

serler1. 

Aakeri bandolar 
19,05 Doyl(landzender: Muhtellf par~a

lar. 

NOBETCiECZANELER 
.a 

Bu akfa,m §ehrimizin muhtelif semtle • 
rlndek! nobc~1 eczaneler 'unlardu-: 

istanbul cihetl: 
Eminoniinde (Sallh Necatl), Alemdarda 

(Esad), Kft~ukpazarda (Yorg1), Kumkapt~ 
da <Haydar), !?ehzadeba~mda. <Asaf). Ka. .. 
ragiimriikte (Ar!f), Aksarayda (Z. Nur1) • 
Fenerde (Emilyadi), Samatyada (Rtdvan)1 

Baktrkoyde (Istepan), l]ehremininde (N1• 
zrm), Eytibde (Arlf Be~er) eczanelerl, 

Beyoglu clhetl: 
istlkl11 caddesinde (A. Cevad), Posta 

sokakta (Garih), lil!JJ11de MMka eaddesln .. 
de (FeyzD, Ka.stmpa~ada (Miieyyed), Has~ 
koyde (Sadik Akduman>, Ortakoy, Arna • 
vudkoy, Bebek ecza.neler1. Taksimde Par· 
makkap1da (Kemal Rebiil), Galatada Top· 
l(u1ar caddesinde (Hidayet). Kadtkoyds 
Eskii.skelede (Sadik), Yelde~irmenlnde <fro 
ler), Btiyiikadada (Halk), Hey bella dada: 
-Tan~), Uskiidarda <ittlhad), Be§ikt~ta 
(Siileyman Receb), Beykoz, Pa§ab~l;e, A
nadoluhisar eczaneleri. 

( __ Y_e_n_i_E_s_e_r_le_r __ ) 
Milli bir edebiyat yaratabilir 

miyiz? (Anket) 
Pangalb AKIN SiNEMASI ( Eski kurtulu~ ) Muharrir Nusret Safa Co~kunun ta· 

~I~ mevsimine Miistesna b'r programla giriyor. nmmt~ edib ve yaz1c1lartm1z arasmda 
Habra~n da1ma ya§tyacak bir §aheser Her sahnesi bir heyecan ve deh§et yapbgt ve giindelik bir gazetede ne§ret-

M A V I• TuN A OENI'Z ATE~LER l"iNOE tigi (Milli bir edebiyat yaratabilir m~ y v yiz?) anketi, ink1lab Kitabevi tarafm· 

BRIGiTTE HELM • ROD SANDOR NOAH BERRI. HAZEL TERRY dan kitab halinde ne§redilmi§tir. 

H ER CAR~AMBA 2 0 T 1 1 C t · Milli edebiyat1 yaratmak meselesinde y ,3 a e Jeye umar es1 I • Pazar I I de Herkese ... Semamn oglu, bi.itUn diinyaya hi.ik- karken, <<Beni memleketime gotiirliniiz l» 
eden, milyonlarca Allah tarafmdan bir diye htc;kua ht~ktra agladtgmt i§itti. 

llah gibi taptlan imparator, Aksu'dan * *:t-
elen bu Turk prensesinin oniinde irade- Bir giin imparatora, prensesin, kendi 

1z, §Uursuz kalmt§h... memleket danslanndan olan ktbc - dans1 

Vatman Mehmedin idaresindeki Ye -
dikule - Sirkeci arabas1, diin, Yediku
leye giderken yolculardan Siirpik, du -
raga gelmeden atlamak istem~, dii§erek 
agtr surette yaralanmt§tlr. ..... ~ 

Y akalanan sab1kah 

Fiatlar IO ve IS kuru$. Matineler : Cumartesi 1, Pazar 11 ve yirmi dokuz muharrirle yaptlan konU§· 

:~====~:d~i~:e:r~g~b:·n~l:er~2~,3=0~d~a~,~G~r:Pc:e~9~d=a~2~fi~lm~b~i~~:e:n~=====~m~~iliti~e~n ~lnym~li e~rl tavsiye ederiz . 

•r~~--~~--------
.strT KARDEf,?LER. filminin kazan- \.. Mevlid ) 

Bu Ti.irk prensesi bir hayal degil, ta- oymyacagi haberi geldi. imparator sevinc 
hi bir ~ahsiyetti. Onun metin karakteri, ve memnuniyetle kabul etti. Y az - pav
sil seciyesi, ~in saraymm §a§aah ve deb- yonunun salonunda toplamldt ... 
.ebeli hayah kar§Ismda hie; sarstlmami§, F ei muhte§em bir kryafetle gori.indi.i. 
e imparatorun hediye ettigi en nadide Siyah ipek pelerinini ath. Ve yan <;tplak 
iic!vherler onu avutmami§h. bir vaziyette dansa ba§ladt. 

Beyoglunda oturan Nesim lnzt Vik -
torya, pazartesi gecesi 19,20 de <;ic;;ek
pazanndan ge~erken sab1kahlardan 1-
sak oglu Vinali isminde birisi yanma 
yakla§mi§, 4 lirasmt ~ahp kac;;mak is • 
terken yakalanmi§tlr. 

Me~hur muharrirler ve §airier, onun i- Elindeki k1hc ytlan gibi, bir elinden 
'n, romanlar ve §iirler yazd1lar. En gii- diger eline kay1yor, hareketleri gittik~e istiklal caddesinde Yerli Mallar Pa -

:le ressarnlar pC'rtrelerini ~izdilen bugiin siir' atleniyordu. Cozier bile bu seri ha
.,e ~inde en yiiksek tabakadan en a§agt reketleri takibden yorulmu~tu. Bu k1v -
' akaya kadar biitiin halk, onun hatlra- rak, inninah hareketli danslar en ta§ in· 

zan iistiinde oturan terzi Anastasm ya
mnda c;;rrakken c;;Ikartlan Htristonun, 
mii§terilerden R1dvana aid bir takun el
biseyi c;;aldtgl anla§llmi§, yaplan tahki
katta elbise bulunarak istirdad edil -

.rile doludur. sam bile c;tldntn, mahvederdi. 
**¥ Fei, nihayet, bir atmaca h1zile kapl-

lmparator, kar§tstnda bir heykel gibi ya ko§tu ve orada duran biiyi.ik bir elrna m~i~~t~ir~·~~~~~~~~~~~~!!!!!' 
man bu kadma bakt1, bakh ... Haytr, bu, 2.gacm1 bir darbede yere devirdi. Sonra 
~· elade bir kadm degil, ba§ka bir di.inya- geri dondi.i... Ye oradakileri selamltya-

n inmis, ba~ka bir mahluktu. rak r"kildi gitti. 
U zun kirpikleri, kiraz dudaklan, kar- (A rkasi lfarm) 
n beyaz di~leri, beyaz, c;tplak omuzla- ('eviren: 
a dii~n kuzguni siyah sac;lan, ince u- M. N. iJ%erdim 

m beyaz elleri, narin endam1, impara
ru a l tiist etmi~ti. 
: Bakllkc;a yakan, eriten ve bi.itiin varh-
1~" insam kendisine c;eken bu ilahi gi.izel-r;;---------

. [•J Bu hlkft.ye Qin membalarmdan ahn-
'I§tlr. Tiirk pren.sesinin ismi Qin lisa -
l daki teHlf!uzuna gore nakledlld1~1 1l;1n 
" ie ulllan anlqllamanu§tll', 

!;' __ -·•1· .u halkevinde bir toplanh 
~ehremln1 Halkevinden: 
Ankara Dil, Tarih, Cogra!ya Fa.'kiilte -

sinden Muine Atasayan Topkap1 ve ~eh -~ 
remini l(evresinde oturan Turk ailelerl iize
rinde antropometrik tetkikat yapmak uze
re 21/9/1938 l(ar~amba giinu saat 14 te 
Evimiz salonunda bir toplantl yapllac!l· 
UA.n olunur. 

ALKAZAR 
Slnema••nda : 

Bir haftadan beri biiyilk. muvaffa· 
kivetlerle gosterilmekte ohm 

YERALTI 
HAKiMi 

25 kislm tekmili birden harikalar 
filmini gormiyenlerin gormeleri 

i<tin bir kact gun daha temdid 
P-rl lmietir. 

Bu ak~am 

MELEK 
sinemas1nda 

dt~ biiyiik muvaffakiyetten sonra 
MEVS!MiN 2 nci BUY0x KOMED1Si 

Herkesin Begenecegi. Giizel 
ve Miistesna Bir Film 

FranSlZCa soz1ii 

KADIN OYUNLARI 
Ba§ LORETTA YOUNG 

rollerde WARNER BAXTEK- JUNE LANG 
Aynca Paramount Diinya haberleri gazetesi. 

Numarah koltuklann erkenden aldmlmast r ica olunur, 1 el· 40868 

Mevlid - Karde~im Haticenin ruhu
na bagt§lanmak uzere bugiin ogleden 
sonra Beyoglunda Agacamiinde Mevlid 
okutturulacagmdan miiteveffiyeyi s~ 
ven ve arzu eden zevatm te~ifleri rica 
olunur. Zehra 

( __ N_i,_a_n_l_a_n_m_a_la_r_) 
Ni§anlanma - Emniyet Sand1gmm 

eski ve tamnm1~ memurlarmdan Bay 
Fuad Argunun k1z1 Bayan Nevin Argun 
ile gene deniz subaylanmtzdan Bay 
Cahid Giiriin ni§anlanma toreni Bay 
Argunun Balnrkoy Yenimahallesindekf 
evlerinde yapilm~t1r. !ki soya da kutlu 
olsun. 

ATEf,?LER VE YANGINLAR i<;iNDE- HARB VE BOMBAROIMAN ALTINDA YANAN BiR $EHiRDE 
MUTHif,? BiR MACERA - Af,?K ve SERGUZE$T 

$ANGHA Y ATE$LER iCi DE 
(Frans1zca sozlii biiylik film) 

ron!~e: D 0 L 0 R E S D E L R J 0 GE~~ ~::gERS 
Y ar1n ak~am i P E K sinemas1n1n biiyiik muvaffakiyeti olacakttr 
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Hukuki ve iktisadi izahlar 

Bugune kadar Turk inktlabmm iki juva merhaleleri sosyal §ekillerin tekamii· 
turlii izah1 yaptlmt§hr. Birinci izaha gore liinde muhtelif katlan viicude getirir.» 
Kemalizmin esast hukuki. ikinci izaha Cemiyetlerin hayatmda ekonomik un -
gore ikttsadidir. surun ba§hca rol oynadtgmJ iddia eden bu 

Hukuki izah, Kemalizmi Frans1z ihti· sahrlar, tarihi maddeciligin esas fikrini 
lalinin kopyasmdan ba§ka bir§ey olm1yan hulasa eder: Her cemiyet, sosyal §ekille
me§rutiyetin cumhuriyet §eklinde bir de- rini, kanunlanm, ahlaki telkinlerini, ilmi 
vamt ve tekamiilii farzeder. lkttsadi izah, sistemlerini ve san' at ideallerini ekonomik 
bu goru§ii reddettikten sonra, Kemalizmi yap1s1 iistune kurmu§tur .. Bu. ~=~d ka -
geri bir ziraat memleketi alan Turkiye- pitalist memleketlere tatb1k dt!~tgl. zaman, 
nin. ileri sanayi memleketlerinin kapita - 'sermayeciligin eka~uliinden .1len ge~en 
list, ve emperyalist boyundurugundan 51mf tezadlanm~ §l.d~etlenmesmden doga· 
rnillet~e bir kurtulu§ hareketinden ibaret cak ihtilali te§Vlk 1~m kullamhr:. Bu me
goriir. tod yan miistemleke veya mustemleke 

Tiirk ink1labmm her iki izah1 ca te§- halinde geri memleketlere tatbik edildi
vik eden ve hakh gosteren hukuki ve ik- gi zaman onlan kapitalist devlet~erin bo
hsadi bir biinyesi vard1r: T e§kilab esasi· yundurugundan kurtararak, burJuva ce
ye kanununa gore Tiirk inktlab1 demok- miyetlerini en emin istismar kaynaklann· 
rat. hatta liberaldir. Devletin te§ekki.il dan mahrum etmek i~in kullamhr. Artlk 
tam, Frans1z veya lngiliz demokratik §e- ilmi bir metod degil. siyasi bir taktik 
killerinden farkh olmakla beraber, Turk {tabiye) dir. (Enternasyonal komiinist)
parhmantarizminin se~im mekanizmas1 in frans1zca bask1smm 15 inci saylSlnda 
Avrpadaki e§lerini andmr. Avrupa ser - {sahife 3083) P. Safarof'un «.$ark ve ih
mayesinin tahakkiimiinden ve istismarm - tilal» adh rnakalesinde: «;;arkm tazyik 
dan kurtulmay1 kendisine hedef yapan altmda ve geri miistemleke . memleketle
rnilli ekonomimiz, iyi ol~iilmu§ bir otar§i rinde, Hindistanda, Cinde, lranda, Tiir
hareketile. bizi biiyiik sanayi memleket- kiyede ilah ... » uyanan ihtiJal hareketinin 
lerinin rnamul e§yasma muhtac etmiyecek «hu milletlerin tarihi . inki§aflannda yol -
derecede geni§ bir endiistrile§me plamnm Janm kesen Avrupa emperyalizmine kar· 
tatbikma devam ettigi i~in, iktJsadi izah1 §1» vuku buldugu yaz1ld1ktan sonra ilave 
da olduk~a hakh gosteren bir biinyeye ediliyor: «Kapitalizm, geri ziraat mem -
sahibdir. Jeketlerinin ekonomisile, inki§af etmi§ en· 

Hvkuki gorii§, kanun ve nutuk gibi diistri arasmda u~urum a~h: Avrupanm 
Tiirk ink1labmm ilk safhalanna aid vesi· smai ilerleyi§ile miistemlekelerin geri eko
kalara sad1k kalarak, partinin ikhsadi nomisini ~arpl§hrdJ.» Biitiin makale, tari
·fakat rnahdud I- bir devlet<;ilige dogru hi maddecilik rnetodunun milli kurtulu§ 
ge~irdigi tekamiilii ya gormemezlikten ihtilallerini yapan §arkla komiinist Avru· 
gelmi§, yahud da <;ok defa tenkid ve red· pa arasmda bir koprii vazifesi gordiigiinii 
detmi§tir. Bu devlet~iligi inktlabm demok- anlatmak i~in yaztlml§hr. 

ratik biinyesine aykm buluyor, ~iinkii Kemalizm, ne idealist bir gorii§e daya
Tiirk demokrasisini Franstz demokrasisi nan hukuki, ne de materyalist bir gorii§e 
tipinden aytran biiyiik milll zaruretleri an· dayanan ikttsadi izahlarm bu iki dar kad
lamak istemiyordu. ikhsadi gorii§ de, rosuna 51gdmlama:c::.. Bu iki gorii§ de bir -
yaptlg1 izahta tarihi maddecilik metodu- birinden fazla me§ru olmtyan zihni bir 
nu kulland1g1 ve bunu da saklamadtg1 spekiilasyon.a vanr. T arihi maddecilik 
i~in. Turk inktlabmm demokratik hukuki i~in biitiin mesele maddemn fikirden ve 
biinyesini topyekun inkara kadar gidiyor §Uurdan once var oldugunu ispat etmek
ve ikhsadi devlet~iligi mahdud degil, en ti. Hegel idealizmine kar§l zihni bir re· 
son derecesile kabul ve taleb diyordu. d d d ·k dA · · · aksiyon an og u ve 1 bsa 1 s1stemm1 
(:iinkii biitiin sosyal miisseseleri ve biitiin bu diinya gorii§ii iistiine oturttu. 0 de -
tarihi iktJsadi biinyeye irca eden tarihi virdenberi ilmin tekamiilii bize tavuk mu 
maddecilik metodu boyle bir neticeyi za-

yumurtadan yumurta m1 tavuktan c;tkm•~-
ruri kihyordu. tu gibi madde mi fikirden, fikir mi mad-

Bu metodun ne oldugunu gozoniine deden ~1kmt§tlr tarzmda bir sebebiyet mu· 
koymamiZ i~in, Marx'm «Ekonomi poli- naka§aSlDin abes oldugunu ogretmi§tir. 
tik tenkidi» adh eserinin onsoziinde §U Boyle olunca, idealist ve materyalist go
sat1rlan gosterelim: rii§lerin ikisi de toplu bir tekamiil anlayi-

«Hegel'in hl.lkuk felsefesini muayene §Ina miisaid olm1yan tek tarafh ve sakat 
edince anlad1m ki devletler ve kanunlar izahlara yol a~arlar. Bu gorii§lerin ikisi 
ne kendi kendilerile, ne de insan ruhunun de biri §UUr, oteki de madde apstraksiyo
umumi tekamiilii denilen §eyle de~il. an- nu i<;inden goriilmii§ ayni idealizmin iki 
cak hayatm maddi §artlarile izah edilebi- cephesidir. Bugiiniin ilmi bize ogretiyor 
1irler. Hegel Onsekizinci asrm Fnnstz ve ki, madde. kaba, passif. kumldamaktan 
ingiliz orneklerini takib ederek !>unlan ve kendi kendine bir§ey yaratmaktan a.
«burjuva cemiyetleri» adt altmda topla- ciz. rniistakil ve bir tek varhk degildir; 
Ml§h; yaphgtm tetkik han a gosterdi ki bu onu enerjiden ve insanm te§ekkiiliinde 
cemiyetin te§rihi biinyesi ekonomi politik- §Uurdan ayr1, §Uurdan evvel ve §uurun 
te aranmahdtr. VardJglm netice ktsaca biitiin donnelerini tayin eden ilk sebeb gi
§oyle formiille§tirilebilir: Hayatlarmm bi gormek imkam yoktur ve tarihi madde· 
sosyal istihsalinde insanlar i~in, maddi is- ciligin zuhurundanberi ma:dde hakkmda
tihsal kuvvetlerinin tekamiiliinde muay- ki telakkimiz, klasik fizigi §a§trtacak bir 
yen bir dereceye tekabiil eden bazJ vazi- tarzda degi§mi§ bulunuyor. 
yetler. baz1 istihsal §artlan yaratmak mu- Maddeyi ve §UUru kar§lhkh fonksiyon 
kadderdir. Bu istihsal §artlanmn mf'cmuu, · mi.inasebetleri i~inde kavnyan ve ortaya 
cemiyetin ikt1sadi y,aptsmt viicude getinr, h b i<; ir kozalite davas1 koym1yan modern 
ki bu ger~ek esas iizerine adalet ve hiiku- telakkimiz, mf idealist izahlar kadar, 
met binas1 yiikseltilir ve sosyal §UUrun de-

b 1 d masmt savmJ§ eski bir goru§ten ba§ka bir 
termine bazt §ekilleri buna teka ii e cr. §ey olm1yan tarihl maddecilik izahile de 
Maddi hayatm istihsal §ekilleri. i~timai, Kemalizm1 anlamaktan bizi meneder. 
siyasi ve fikri hayat vetiresinin §artlanm Bunun i<;indir ki Turk ink1lab1m esas1 
viicude getirir. lnsanm varhk §eklini tayin yalmz hukuki ve siyasi, yahud da yalmz 
eden §UUru degil, bilakis §UUTUnU tayin ikhsad) bir vakta degiJ, top}u bir tarih, 
eden sosyal varhgtdu. iktlsadi esas yJkth!- kiiltiir ve medeniyet hareketi olarak tet • 
sa biitiin bina az <;ok h!zla altiist olur. kik etmemiz laztm geldi. 
kabataslak denebilir ki istihsal u~utlerinin 
.1\s)tih, antik, feodal, modern veya bur· PEY AMI SAFA 

iktzsadi hareketler 

Standardizasyon 
Bu siitunlarda stk s1k bu kelimeye te • 

sadiif edersiniz. Bir veya miiteaddid 
maddelerin standard! i§inden defaatla 
bahseder dururuz; ihrac rnallanm1zm ve· 
ya herhangi bir dahili istihsal ve istihlak 
maddesinin standardize edilmesini mev -
zuu bahsederiz. Bizim pek ge~ ogrenip de 
tatbikma ge~tigimiz i§te rnuvaffakiyet de
recemizin ne oldugu cidden merakla tet
kike deger bir mevzudur. Bu, bir hay)i 
iizerine dii§tiigiimiiz i§in bir muhasebesini 
de te§kil edebilir. 

Mallanmizm kalite. tasnif ve amba -
lajlan bak1mmdan 1slah1 ve ideal bir tipe 
ircama ~ah§an ikttsad Vekaleti, iki kol
dan standardizasyon i§lerile me§gul ol -
maktad1r; birincisi ihracat maddelerinin 
standardizasyonu. ikincisi de dahili istih
sal ve istihlak maddelerinin standardizas
yonu... ;;imdi bunlann her ikisini c!e ayn 
ayn tetkik edelirq: 

Son ii~ y1lhk ihracahm!Zln y1lda vasati 
23 milyon liras1m. yani umumi ihracatt· 
m1zm son y1Ilarda vasati yiizde yirmisini 
te§kil eden fmd1k. ~ekirdeksiz kuruiiziim. 
yumurta ve palamut mahsullerimizin ih -
rac1 devlet tarafmdan murakabe edilmek
tedir. 

Bunlara ilave olarak, bugday, arpa, 
tiftik. yapag1 ve portakahn da kontrola 
tabi tutulmas1 takarriir etmi§tir. Ge~en 
seneki istatistiklere gore, bu dort madde -
nin ihracat 1oymeti, umumi ihracahmtzm, 
yiizde on sekizini te§kil ediyor. Bu su -
retle yeni nizamnamelerin de tatbikma 
ge~ildigi zaman, y1lhk ihracatlm1zm k1y -
met bak1mmdan, takriben yiizde k1rkm1 

te§kil eden maddeler devlet murakabesi 
altmda ve standard bir halde ihrac edil -
mi~ olacakt1r. 

lftihar ve takdirle soyliyebiliriz ki, ilr 
rae maddelerimizin standard! i§i muvaf • 
fak olmaktadtr. f~ ticaret umum miidiir· 
1 iigii te§kilatmm bu i§te gosterdigi hassa
siyet kontroldaki itina ve bilhassa ihrac 
tacirlerimizin de azami diiriisti ve hiisnii
niyetle hareketleri, bizi bu i§te muvaffak 
k1lmaktadJr. Muhtelif memleketlerin it -
halat dairelerinin resmi mektublan, itha-
lat firmalarmm vesikalan, yabanc1 ga -
zetelerin ne§riyah ve standardize edilen 
mallann siiriim ve fiatlarmda goriilen 
farklar bunun en bariz misalleridir. 

Dahili istihsal ve istihlak maddeleri -
mizin standardma gelince; bun1ardan ,im
diye kadar iki maddeye el konulmu§ bu
lunmaktadtr: 1pekli kadm ~orab1an ve 
ipekli kuma§. Y akmda dokumalarm da 
standardt i~in Ankarada bir toplanh ya· 
ptlacakt1r. 

1tiraf etmek lazimd1r ki, bu sahadaki 
muvaffakiyet, tam olmam1§hr. <;orab i~i 
~imdi bir defa da bizzat ~orab amilleri 
ele alm1§ bulunuyor. Kat'i bir kontrol ya
ptlmadigl i~in ipekli kuma§larm standar -
dizasyon i§inin ne derece tatbik edildif;i~ 
ni bilmiyoruz. 

Dahli istihsal ve istihlak maddelerinin 
standardizasyonu da ihrac maddelerinin 
standardizasyonu kadar miihimdir. Go • 
niil ~ok arzu eder ki bunda da muvaffak 
olahm. 

F. G. 

Ege tiitiin rekoltesi 
izrnir (Hususi) - Ege tiitiin rekoltesi, 

nihayet 28 milyon ton olarak tahmin e
dilrni§tir. Piyasanm ilcinci te~rin bida -
yetinde ac;Jlrnas1 muhtemeldir. 

Tacirler, iktlsad Vekilinin izmirde bu· 
lundugu giinlerde, piyasamn her sene 
muayyen bir tarihte, mesela 15 ikinci 
te§rinde a~1lmasmm karara baglanrna -
sm1 isterni§lerdi. Bu mevzu iizerinde a -
U1kadarlarm yapbklan tetkikat heniiz 
bitrnemi~tir. Maarnafih, miistahsil, ken
di hesabma bunu zararll gormektedir ve 
hakirn nazar noktas1 da budur. -···-

ingiliz muharib leri kongresi ) 
Bursada sttma ile miicadele 

;iiiiijiiiiiife'idiia;ka~r~Q;iav~U~~;iiii~~- Bursa (Hususi)" - ~ehrimizde ve baz1 

I , 
•' 

tngiltere - Ag1r yarah ingiliz eski 
muhariblerinin 36 nc1 kongresi Buking
h1m saraymda toplanrnl§hr. Resmirniz, 
'ki asker tarafmdan kongereye gotiiri.il
nekte alan bir ag1r yarah eski rnuha· 

'1ibi gosteriyor. 

; kazalarda bu sene gene s1tma vak'alar1 
goriilmu§tiir. Miicadele te~kiiah bunun 
ir;in s1tma miicadelesine biiyiik bir e -
hemrniyetl~ devam etmi~tir. 

tngiltere - Uzak§arka gonderilen 
ingiliz askerleri arasmda bulunan Rayt 
admda bir ~avu~ 7 ayhk oglunu da 
9anghaya gondermi§tir. Rcsrnirniz, ~a
VU§U ku~iik ~ocugile bir araba goste
riyor. 

~ehrimizde ayr1ca tatarc1k humrnas1 
denilen mikrobik Papatis s1tmas1 da kay
dedilmi§tir. U<; senedenberi goriilmekte 
olan bu hastahgm Hindistandan geldigi 
ve basta iizerinde ilk giinii kmkhk yapa
rak bunu bir ii~umenin takib ettigi ve 
miiteak1ben dart giin devarn eden bir ha
raretin ba~lad1g1 soylenmektedir. Bu -
nun ir;in bu cins s1trnaya (be~ gun hum
masl) denilrnektedir. -···-Eski§ehir avcdar1nin bayrami 

Eski~ehir (Hususi) - Yiizden fazla 
a:r s1 bulunan §ehrimiz A vc1lar Birligi 
biiyuk bir kafile halinde ve husu.si bir 
vagonla Bilecige bagh Golpazan kazasl
na gitmi~lerdir. Golpazar1 Belediyesi -
nin Turk has misafirperverligile ho~ bir 
av giinii ge~iren Eski§ehirliler ertesi gun 
sabaha kar§l donmii~lerdir. Seyahatin 
eglence ve faydalanm goren avcllar 
yakmda Afyona tabi ve Turkiyenin en 
me~hur keklik av mahalli olan <;ekur • 
!ere gideceklerdir. · 

Romada Grand otelin zarif mu~terisi 

lspanya Krah Alfons 
sade bir hayat ge~iriyor 

KO $a i.~~ ... ~ll!llll-· 
PENCERESINDE 

Kiifiir 

fF=\\ iin Kad1koye gidip gelen va 
lb::::U Iann birinde ve -bilmem h 

baktmdan liiks saytlan- h 
salonda iki gazete satlclst bir dil sava 
giri§tiler. ikisi de ~ocukluk ~agmda 
agtzlan siit kokuyor denilecek ya§ta 
F akat alev kesilmi§lerdi, serma}"el 
te§kil eden mukavva koltuklugu ·i<;in 
gazetelrrle beraber- geli§igiizel fn 

Sabtk hukumdar 
kendine, oglunu rakib 
gormekten muztarib 

Alfons, tekrar tahta ge~
mek, sonra hukukunu oglu 

Don Juana b1rakmak 
istiyor, fakat ••.• 

' birbirlerinin iistiine ahlm1§lardt, ol 
kuvvetlerile yumrukla§tyorlar ve 

Her ak§am, hi~ §a§mtyan bir intizamla 
saat tam on ikiyi ~ald1g1 dakikada, Rcr 
madaki Grand Otel'in hanna zarif bir 
mii§teri gelir. Garsonlar kendisini hiirmet
kar reveranslarla selamlarlar. Bu devamh , 
mii§teri, o geceki son viski kadehini i~ • 
mege gel en lahik Toledo Diikii, sah1k ls
panya Krahdu. 

Sab1k Onii~iincii Alfons, tahtm1 bua
klp kendi istegile memleketini terketmek 1 
mecburiyetinde kald1g1 1931 senesinden- ,. 
beri hi~ degi§ffierr.i§tir. Bugiin 52 ya§mda-
dJr. (:ehresinin hatlan belki biraz derin· 1. 

le§mi§, fakat sarkmamJ§hr. • 
Toledo Diikii, Romada basit bir hayat 1· 

siiriiyor. Servetinin miktan kat'i olarak ·r· 
malurq degilse de, goriinii§e gore iradmm 
pek bol olmad1g1 anla§Jbyor. Maiyetinde
kiler, bu hususta tabiatile <;ok ketum dav- ~ 
ranmaktad1rlar. Sab1k Onii~iincii Alfon
s'un eski comerdligile, bugiin herkese kar· 
§1 pek eli s1k1 davranmast arasmdaki fark, 
Toledo Diikuniin serveti derecesi hak
kmda en iyi fikri veren mikyashr. Maa
mafih, onun hayatmdaki sadelige, serve
tinin miihim bir k1sm1m General Franker 
nun emnne tahsis etmi§ olmasma da atfe
denler vardtr. 

Onii~iincii Alfons, Roma sosyetesinin 
en goze ~arpan §ahsiyeti olmu~tur. F akat, 
sosyete aleminde gi:iriindiigii yoktur. y al
nJZ dello Coccia kuliibiinun miidavimidir. 
Her giin ogleden sonra bu kullibe gider, 
orada ~ok sevdigi bri~ oyununu oynar. 1-
talya Kral ailesile temas1 pek azdu. Ciin
kii, gerek Kral, gerek Krali~e. onu kan
sile ban§tumak emelindedirler. 

Sab1k Kral, Mosyo Mussolini'nin dos
tudur ve onu son derece takdir etmekte
dir. S1k s1k, miitenekkiren ziyaretine gi
der. 

Sabahlan, Toledo Diikii, ekseriyetle 
yaz1 odasmda ~ah§tr. 1spanyol davasma 
kar~t biiyiik bir alaka beslemekte, askeri 
harekah harita iizerinde takib etmekte 
memleketinin siyaseti hakkmda, milli fa
aliyet sahalannm hepsinde malumat edin· 
mege ~ah§maktadn. 

Sab1k Onii~iincii Alfons, ogleyin. ote· 
lin alt kattndaki teklifsiz goriindiigii kim
seleri kabul eder ve onlara, pek sevdigi 
bir vermuttan ikramlarda bulunur. Etra· 
fmdakiler, sabtk hiikiimdann ~ok ho§ soh
bet olduugnu soy!iiyorlar. Hatta, dost
larile, samimi bir mecliste bulundugu za
man konu§masl, daha serbesttir. Bir nevi 
Madrid argosu konu~tugu rivayet edili .. 
yor. 

Sab1k Kral ogle ve ak§am yemeklerini 
kendi dairesinde yer ve geceleri ya dost· 
larile bulu§UF, yahud sokaga ~1kar. Her 
pazar, saat on birde mutlaka kiliseye gi
der. Senede birka ~defa, ya orta Avru· 
paya, yahud dostu olan Kapurtala Mih
racesini gonnek iizere Hindistana seyaha· 
te gider, oralarda avlamr. Bazan da Lo
zan' daki doktorunu gormege gittigi olur. 
Romadan ba§ka. istiyerek oturdugu ye
gane §ehir Milano·dur. 

Grand Otel' e gelenler arasmda, pek 
nadiren, sabtk Krahn oglu, Asturya Pren
si don Juan goriiliir. Ortanca oglu don 
Jaime, hastahgt dolaYJsile veliahdhk hu· 
kukundan feragat ettikten sonra don Ju
an, !spanya tahtmm yegane varisi bulu
nuyor. Maamafih, bir zamandanberi don 
J aime'in babasma kar§l olan vaziyeti va
ris degil rakib vaziyetidir. 

Zira, Onii~iincii Alfons tahtmdan fe
ragat etmi§ degildir. 1931 senesinde tahtt
m b1rak1p !spanyay1 terketmesi, memle
kette kan dokiilmesine meydan verme -
mek arzusundan ibarettir. Diger taraftan, 
lspanyol hiikumeti, Onu~iincii Alfons'un 
tahtmdan aynh§tn1 hi~bir kararla, hi~bir 
vesika ile teyid etmemi§tir. Boyle olsa bi
le, Toledo Dukii, kendisini irsen ve ma
n en lspanya tahtmm varisi addetmekte, 
mukaddes bir an' aneyi bozmak salahiye
tini kendi.sinde golJiledigini soylemekte • 
dir. 

T aht iizerindeki hukukunu oglu don 
Juan' a terketmesi kendisine miiteadd!~ 
defalar tavsiye edilmi§se de, o. bu tekhf1 
daima reddetmi§tir. Bunun sebebi malfun 
degildir. Onii<;iincii Alfons, bugiinkii 
harbden ortaya <;1kacak olan yeni lspan
yaya Kral olamJyacagmJ miidriktir. Cok 
fazla hiirriyetperver bir kral olarak tahtJ 
i§gal ettigi i~in, kanunu esasisi bizzarur 
totaliter olacak bir milletin hiikiimdan S1-
t._ •. ,_ ,_ __ .. 1· 1 _ .... ' '•_,'11 "'( ,. .. _ ...... :no;.., ... 

Y.ukanda Kral Alfons, a~a~da 
oglu Don Juan 

kan olmadtgtnl bizzat soylemektedir. Bi
naenaleyh bu meselede takmdtgl vaziye
tin sebebini, muhitinde bulunanlar, ken -
disini temize ~tkarmak, ondan sonra taht 
iizerindeki hukukunu kendi istegile oglu
na terketmek arzusundan ba§ka bir §eye 
hamlrdemiyorlar. 

General Franko' nun, ispanya tahtm1 
Toledo Diikiine teklif ettigi haberi her
hal de as1IS1Zdtr. Bununla beraber bir~ok 
Kral taraftarlannm bu fikri besledikleri 
muhakkaktJr. Bu Kral taraftarlan da, 
Onii<;iincii Alfons'un, yamki !spanyaya 
Kral olamtyacagmt bilirler, fakat, 'onun, 
yerini bir ba§kasma terketmeden evvel 
Madrid' e ~lmdt arzusunda buhm..lugu 
da onlarca malumdur. Onuc;iincii Alfons, 
tebrie ettigine ancak bu suretle kanaat 
getirecek veya hiikiimdarhgt kabul etmesi 
teklifini reddedecek, yahud birka<; gun 
tahtta oturduktan sonra, oglu don Juan 
lehine feragat edecektir. 

Bugiin ispanyada mevcud hiitiin kral~ 
c1lar, tahta don Juan't namzed goriiyor• 
lar. F alanjistler de Karlistler de onu isti
yorlar. Zira, vaktile ispanya Kral hane
danmm iki §Ubesi arasmda payla§tlan hii
kumdarhk hukuk ve imtiyazlanna, bugiin 
don Juan §ahsan sahib bulunmaktadn. 

Don juan'la babast arasnida, maddi 
ve rnane\·i biiyiik farklar vardu. Ger~i. 
don Juan, babasma kar§l son derece hiir· 
metkar davranmakta ve taht meselesi 
mevzuubahs olduk~a. bu husustaki kara
nn babasma raci oldugunu soylemekle ik
tifa etmekte ise de, Onii<;iincii Alfons, 
oglunu kendisine rakib gi:irmekten ~ok 
mustaribdir. 

Baba ve ogul, ikisi de, lspanya i~leri 
hakkmda hi~bir yabancl ile mudavelei ef
karda bulunmuyorlar, ikisi de General 
F rankonun emrine am a de ve kendisine 
hayran olduklanm soyluyorlar. Bu vazi
yete gore, guniin birinde, lspanya tahtJ 
i~in baba ile oguldan birini intihab etmek. 
General Franko'ya dii§en bir i§ olacak
ttr. Fa kat, §Urasl muhakkakt1r ki, tahta 
Onii~iincii Alfons ge~erse, bu g~i~ mu· 
vakkat olacak, sdbJk hiikiimdann vazifesi, 
millet tarafmdan ittifakla se~ilen ogluna 
Kralhk hukukunu devretmekten ibaret ka
lacakhr. 

tngiltere - Biiyiik Britanya Kral ve 
Krali~esini ziyaret igin Bulgar hiikum
darlan ingiltereye gelmi§tir. Resim, 
kendilerini Londrada Green Park'ta ge-

le§iyorlardJ. 

Dovii§mek, terbiyeli tanman ve h 
terbiye dersi veren insanlar arasmd 
gi:iriiliir. Nitekim Avrupa meb'usan 
lislerinde soziinii dinletemiyen azada 
k1smmm dil yerine baston veya yu 
kullandJklanm s1k s1k duyuyoruz. 
lo, sinir bozuklugile maliil garbhlann 
detlerini silah kuvvetile yenmek iste 
rinden dogmU§ bir adetti Ve sudan b 
nelerle bu adete uyanlardan birkac; 
katil olanlar bile vardt. 

,Su halde ne yuva. ne mekteb terb 
gormii§, ne de yumrukla§mamn insa 
yakl§maz bir i§ oldugunu ogrenmi§ 
bu iki ~ocugun dovii§melerinde bir fe 
ladelik yoktu. Onlar. basit bir kemik 
kopeklerin dala§ttklarmi, bir di§iyi 
lamakta takaddiim kaygusile e§ekl 
~iftele§tigini ve hayvanat aleminde 
km ya lSlnlarak, ya ~ifte ve pen~e k 
mlarak almd•gm1 gorerek kendilerini 
yolda harekete ah§l1Tml§ bi~areler ol 
lirlerdi. 

Lakin kii~iikler birbirlerini yurnru 
makla, tekmelemekle iktifa etmiyorl 
ag1z dolusu kufiir de savuruyorlardt, 
Ie ya§~a hasmmdan daha kii<;iik 
miivezzi oyle kiifiirler buluyor ve 0 

oyle bir canh ahenkle piiskiiriiyord 
i§itenlerin ·k1za k1zara- parmak 1sn 

masma imkan yoktu. Ben de, kendi h 
h1ma, hayran ve mustarib bu kiifii 
dinledim ve sonra dii§iindiim: Do vii 
nin, hayvanhk devrinden kalma ve 
vanlan taklid etmekten dogma bir 
olduguna §iiphe yok. Fa kat (kiifur) 
niJen §U sogup sayma kepazeJigini in 
lar nereden ogrendiler? .. 

1tiraf ederim ki bu meseleyi maku 
noktaya gotiiremedim ve hi~bir se 
baghyamadim. "insanlann -ttpkl hay 
lar gibi- k1zmalanm, kJzabilmelerini 

IJ.I"i ~ ·~ IIJ 

buluyorum. .Matta kiZJlacak yerde 
mtyanlara korkak, yahud duygusuz 
nilmesine de -idrakimi zorhyarak
vermek istiyorum. F akat §U kiifiiriin 

den ve ne suretle dogdugunu bir tiirlii 
hym1yorum. Ciinkii -hiddette. saldt 
ta, ISirmakta. ~ifte atmakta· insan 
orneklik eden hayvanlar ise onlarda k 
yoktur. Hi~bir hayvan gazaba geli 

iizerine saldudtg1 ba§ka bir hayvamn 
SlQa sogmez, babasma sebbetmez, ecd 
na kiifiir savurmaz ve bunu yapma 
·benim itikad1ma gore- dilsizlikleri 
degilg yap1lan kavgada ba§kalanm I 
lemenin liizumsuzlugunu, yersizligini 
rak etmelerindendir. 

Bu, boyle olunca herhangi bir tstu 
dovii§enlerin o dovii§lere alakalan 
payla§llamtyan kemik iizere iddialan 
mJyan kadmlan, k•zlan ve hatta ol' 
dile almalan hayvanlardan daha a 
bir seviyeye inmek degil de nedir} 

ilkmekteblerimizde bu terbiyevi 
zuun ~ok onemli surette gozoniinde t 
masm1 ve e§eklerin bile kiifiirbaz a 
lardan §erefli mahliik say1labilecekl 
miniminilerin inandmlmasml istemek 
de yersiz olmasa gerek!.. 

M. TURHAN TA 
H: 
M. Cantiirk imzasile mektub yoU 

okuyucuya: 
Eski italyada ~ok derin meden1yet 1 

b1rakan Etrtiskler ve onlarm pek yakm 
rabalan olup orta Asyadan Anado 
go~etmi~ bulunan Lldyahlar hakk 
Tiirk Tarlh lkurumunun CJkard1g1 
ciltlik eserln birinci cildlnde mtike 
malumat vardlf. 

M. T. 'I 

Y agmurlar Ege mtntakast 
zarah oldu 

izrnir (Hususi) - Ege rnmtaka . 
muhtelif mahsul merkezlerinden al 
haberle!', son yagrnurlarm maalese 
ziim ve mcir rnahsuliinde miihimce 
rarlar yaptJgm1 gosterrnektedir. 

thumiin, dortte ii<;ii 1slanm1§hr. c; 
ku i.izum, bu sene havalarm tesirile, 
geg toplanrn11? ve sergilere konmu§ 
Asll korkulan nokta, yagmurun de 
m1d1r. <;iinkii o takdirde mahsuliin 
rumege yiiz tutrnas1 ihtirnali var 
Miistahsil ve tacirler, bunu nazan · 
bare alarak endi§e etmektedirler. ! 
sadaki fiatler degittik~e saglamla§ma 
ve iyi cins iiziim fiatlan yiikselmekl 
dir. 

incire gelince, muhafazastz tentele 
1slanrn1§ incirlerin renkleri de bozulm 
tur. Ya~mur, bittabi aga,.taki m 
,.l,... ~ _ ..... • .... : ~·· ........... _ ... ........ : .... 



3iitiin iimidler Sofyada! 
()kuzuncu Balkan oyunlarm1n son giiniinde 

yaptlan miisabakalar 
bir hava 

~ok heyecanh 
i~inde ge~ti 

ve asabi 

3d-grad (Hususl muhabirimizden) -
~ar giiniindenberi doku~uncu Balkan 
nlan da tarihe kan§tl. Balkanh ; Jet -
~anslanm gelecek sene Sofyada bir 
1a denemek iizere Belgraddan aynli

lar. 

)on iki gun zarfmda cereyan eden mU
akalarm tafsilahru bildiriyorum: 
:umartesi giinkii mi.isabakalar, 200 
:re se~melerile ba~ladt. Biz.im iimidi -
. Gorende idi. Fa kat ~ok kuvvetli ra
lerle yan~an Goren, her nedense o.a 
giderken yava~ladt ve arkasma baktt. 

gafletinden istifade eden Rumen, 
nan ve Yugoslav sprinterleri kendisini 
iverdiler. Boylelikle Goren ho§ yere 

11ine oldu. 1kinci seride lrfan finale 
dt. Finalde Yugoslav birinci, ~ok ufak 
~larla Y unanhlar ikinci ve ii~iincii ol • 
ar. lrfan altmc1 geldi. 

JOO metre maniah ko§uda F aik ve Ce
l elimine oldular. 5000 metrede Artan 
21 ,4 gibi nisbeten iyi bir derece ile 
diincii oldu. Disk atmada, uzun atla -
da, ~eki~ atmada hie; bir derece alama
. Balkan bayrak. k.o§usunda da, ancak 

eden Yunan Ragazos birinci, onu takiben 
Yunan Kristiyadis ikinci geldi. O~iincii 
ve dordiincii mevkileri de bi.z\m Sevki ile 
Selim aldtlar. Ti.irk atletlerini goren balk 
kendilerini §iddetle alk1§lad1. Bu suretle 

Yunanh atletler yalmz bu miisabakada 
hem birinci ve hem de ikinci mevk'i i§gal 
ederek Yunan ekipine en faLta jJUVan te

min ettiler. 

Son miisabaka 4X 100 oldu. Bu musn~ 
bakada her sene ~ok talihli olan Yunar.h
lar bu sefer de 43,4 ile birinci, Yn~oslav
lar ikinci, Rumenler ii~iincu, on be~ metre 
farkla da biz dordiinci.i olduk. 

Umumi puvan vaziyetine gore Yu -
nanltlar 125 puvan]a birinci, Yugnslavlar 
114.5 puvanla ikinci, Rumenler 58 pu -

vanla ii~i.incii, biz 28.5 puvanla dcrdiin
ci.i, Arnavudlar da 4 puvanla be§inci ol
dular. 

Atletlerimizin son gi.inii ~osterdikleri 
gayret bize hi~ olmazsa Rumen!erin ya
rm, Yugoslavlann dortte biri bdar bir 
puvan temin edebildi. 

~imdi biitiin iimidler gelecek sene Sof· 

yada! 
·diincii olabildik. 

Bu suretle cumartesi giink.i.i miisabaka· SiiJeymaniye kJiibii 
:la umumiyetle c;ok kotii dereceler al -

. olduk. Bu yiizden pazar giinki.i son b• h k d 
sabakalara c;tk!ldtgl zaman hi~ kimse- I r sa a azan I 
iimidi yoktu. 

Miisabakalar 110 metre maniah ile 
:ladt. Birinci seride bizden F aik, 
tci seride de Vasfi ko~acaklardt. F aik 
seride Yugoslav Erlih'in iki metre ar
mdan ikinci oldu. ikinci seride de sua 
Yugoslavlann yeni maniactsl Zagrebli 
njekovic;. Mantikas ve N egru birinci, 
tci ve iic;iincii gelerek finale kald1lar. 
sfi dordiincii geldiginden elimine oldu. 
.alden evvel Mantikas on dakika ka -
ko~u yerinde durmadan cimnastik 

•t1. Ayaklanna miitemadiyen masaj 

Matbu~t tak1mt pazar 
giinii Siileymaniye teka
iidlerile bir rna~ y~pacak 

En eski spor kuli.iblerimizden biri o
lan Siileymaniye kuliibiini.in, Yenibah
gede yaptlgl spor sahast oni.imiizdeki 
pazar giini.i merasimle a91lacaktr. Sii -
leymaniyeliler, kendi vasttalarile bura
da gi.izel bir futbol sahas1 viicude getir
mi§lerdir. 

Sahamn ac;I11~ merasimi dolay1sile o 
1hlar. Nihayet hakemin diidiigii iize - .. "t dd'd f b 1 

h k I. . t' gun mu ea 1 ut o mac;lar1 da yap1 -
: er es yer 1 yenne ge~ 1. . • 
; • : ' lacaktlr. Gilmin en eglenceli • mtlsaba -
'-O§U ~o~ heyecanh ve asa~>l bu ?ava kas1 Matbuat taktmile Siileymaniye 
de gec;t1. Gene Yugoslav mamacm .. . . 
"k b' t f d 1~ Yuna'nllla . ~ut~a14.l~l ~P.~tnd~. olacakt!r. Bu se-·u u gayre sar e ereK - · 
me~hur ya§h maniac!stm bir gogiis ne yapb~l mac;lart biiyiik farklarla ka-

<tle gec;erek birinci oldu. F aik de zan an Gazeteciler taktmmm, SUleyma
nlu bir ko§U ile ikisinin arb.smdan ij- niye miitekaidlerile nastl bir oyun c;t· 
cii geldi. karacaklar1 malfun degildir. 

{ugoslavlar Balkanlarda Mantikas'l Siileymaniye tekaiidleri arasmda Or-
defa ge<;en gene atletlerine kar§I c;ok han, Muhtar, Hikmet, Arif, Arab Hiis
·i.ilc tezahiirat yapttlar. ni.i, Ahmed gibi devirlerinin en ktymetli 

futbolculart bulunmaktadtr. 0 gi.inkii 
)mkla yiiksek atlamad~ bizdcn Mu - mac;, her halde c;ok eglencell olacak, se-
din girdi. 3,30 metreye konan sitayl yircilere zevkli dakikalar ya~atacak • 
. F akat ~ita 3,60 a c;tkmca athyam1- br. 
ak elimine oldu. Burada birinciligi Ayni giinde Siileymaniye birinci ta
l le yeni bir Balkan ri:ikoru yapan k1mile Galatasaray birinci tak1m1 ara • 
nanb T onos kazandt. !kinci Rumen, smda da ciddi bir rna~ yap1lacakt1r. 

ncii gene Yunanh oldu. Dcrdiincii- Matbuat tak1m1 kaptanl•gm rn 
.e be§inciligi Yugoslavlar ald1lar. tebliii 

Matbuat tak1m1 umumt kaptanhgm
dan~ 

1 - Matbuat tak1m1 25 eylul 938 pazar 
glinii Siileymaniye kuliibi.iniln mute • 
kaid futbol taktmile Siileymaniyenin 
yeni sahasmda bir mag yapacakt1r. isim

leri a~ag1da yaz1h arkada~larm o giin 
saat tam on ikide Cumhuriyet gazetesi 

idarehanesinde bulunmalan rica olu • 

( unan diskinde 40, 12 metre a tan Yu
h Silas kolayhkla rakiblerim ge~ti. 
goslav Kleut ile Kovac;evi; kendisini 
.b ettiler. Bu esnada megafon 400 
re ko§usunun ba§ltyacagtm b;!dirdi. 
:i.in Yugoslav gazeteleri daha evvel 
,tJklan tahminlerde bu mesafede birin· 
de ikinciligi mutlaka kendilerinde ~a
nlar, boylelikle Yunanltlan yedi pu -

kadar farkla ge~ebilecekleri neticesi- nur. 
;tkanyorlardt. F akat antrenmanlarda 2 - Arkada~lar futbol levazimattm 
1yhkla 400 metreyi 50,1 sdaniyede beraberlerinde getireceklerdir. 

1ran Yugoslav atleti De5pct'un bir - 3 - Namtk, Ercilmend Kemal, Refik 
Osman, Ahmed Adem, Osman Kavrak, 

hire hastalamp yataga di.i~mesi onla- Salahaddin, ~azi, Ulvi Ziya, Sedad, Er-

bu iimidini kudt. Bi:iylelikle ~u mesa • ciimend Rifat, Besim, Osman Miinir, 
e bi.iti.in umidleri Pleter§ek'te topland1. Fuad, Hiiseyin, Naci Sadullah, Murad 
='inale bizden Coren, Yugoslav Ple - Kayahan, Foto Ali. 
ek, Rumt"n Neme~ ve Yodrak, Yu - 4- Ma~m hakemi Ahmed ihsandtr. 

Karayorgos ve Andreadis kald1lar. Otomobil siirat rokoru gene 
r abanca ile birlikte en iyi <;Ikl~l Yu - karddt 
lav yapt1. Boylece 50 metre kadar gi
li. Bundan sonra Goren, Karayorgos 
Y od.rak·m yava§ yava~ h1 zlandtklan 
Lildi.i. 120 metrede Goren en b<t~a gec;
ti. Yugo~lav en geride kalm:~tl. Halk, 
di ko~ucularim hararetle t~~yi etmege 
lad1. Pleter~ek bunun uzerine h1zlan -
1e son yiiz. metrede ii<;iinculi.ige ~1kt1 . 
:nci gden ve Ti.irk bayragtm seref di
ne ~ektiren Goren bu mt>snfeyi 49,4 
·o~mu§tU. ikinci gelen Karayorgos on 
metre farkla 50,6 da muvasalat nok

na vardt. 

500 metrede bizden R~c~b vasal bir 
u c;tkardt. 4,22.4~ibi di.i~uk bir derece 
dordunr.ii oldu. Oc:; adtmda da biz 
rei kaldtk. Amerikadan ~elen Yunan 
amiotis 14,45 athyarak birinci oldu. 

lihin i§tirak ettigi cirid atmada, mu -

if riizgardan dolayi du ii( derecder 
d1. Yunan Papayorgi 58 48 ile birin
)ldu. Biz tasnife dahil olumudik. 
3u strada maraton ko~usu neticdendi. 
\38 !aat gibi <;ok iyi bir derece elde 

Amcrikadaki kurumu~ tuzlu goli.in 
tabii pisti iizerinde iki !ngiliz otomo -
bille di.inya siirat rokorunu Ustiiste ktr
ma~a muvaffak olmu~lardtr. 

Birinci gi.in, Cobb saatte 563 kilometre 
470 metre yapm1~hr. Bu rokor ancak 
yirmi dort saat ya~arnt§hr. Ertesi giin 

Cobb, bir giin evvelki yorgunlugunu gi
dermek i~in uyurken eski rekordmen 
Eyston Aero dinamik otomobiline at -
lamt§ ve be~ bin merakh seyircinin o
niinde 575 kilometre 570 metrelik yeni 
bir rokor tesis etmi~tir. Yaptlan yeni 
rokora gore Eyslon'un otomobili sani -
yede 160 metre glbi - oktan da htzh -
bir siiratle gidiyor demektir. 

Kongreye davet 
Yedikule Sevim spor gencler birligin

den: 

2/10/938 pazar gUnU saat 10 da ku -

liibiimi.iziin senelik kongresi akdedile -
ceginden faal ve gayrifaal azanm o giin 
muayyen saatte kuliibde bulunmalan 

rica olunur. 

Kahraman isminde bir 
gene hem,iresini vurdu 

izmir (Hususi) -
$ehrimizde karanti
nede 197 numarah 
sokakta, Kahraman 
nammda bir gene, 
yirmi be~ ya§m -
daki hem§iresi Hu
riyeyi, tabanca kur
~unu ve btc;akla a
g1r surette yarala -
mt~tlr. Yarah has
tanededir, yasama. 
smdan timid kesil - Hemsiresini vurcm 
mi~tir Kahraman 

Hadise sovle gec;mi§tir: 
Huriye, Kamil nammda bir sahtsla 

evlidir ve lie ya§mda bir ~ocugu da var
dlr. Fakat kocasile gec;inememektedir. 
Nihayet i~ mahkemeve dli~mii~ti.ir, fa
kat nikahlar1 balddir. Kadm oldukc;a t:tii
zel ve genctir. A vn bir ev tutmu~ ve bu 
meyanda Geri tiitiin kumpanyasma gir • 
mi~, orada eksperlerden biri ile miina -
sebet tesis etmi~tir. Alt1 ay evvel karl 
koca tekrar ban~rn1slar. Damlactkta bir 
ev tutmu~lardn·. Fakat kadtn, eks-perle 
olan miinasebetini idame ettirmi~ ve iki 

sevgili, Kamilden habersiz, Karantinada 
bir ev tutmu~lard1r. Kadm, evvelki gi.in 
anstzm biiti.in e§yas1m Karantinadaki, a
.:;tkmm tuttugu yeni eve nakledince, 
komsular, vaziyetten KR.mili haberdar 
etmi<;lerdir. Kamil de derhal kansmm 
gittigi eve kosmu.:; ve 

c- Bu ne hal?• . 
Diye sormu~tur. 0 da, her §eyi itiraf 

etmi§, 
c- Gori.iyorsunva, arbk burada otura

ca(hm, onunla evlenecegim! .. > 
Demi~tir. Kamil hie sesini <:;tkarmadan 

donmii~, hadiseyi, Huriyenin karde§i 
makinist Kahramana anlatmt$hr. Kah -
raman, enistesine evi kendisine goset-

mesini soylemis ve beraberce Karanti
nava gitmi~lerdir. Kap1ya yakla§tnCa, 
Kahraman, 

c- Sen git, ben konU§UtUm .• 
Demi~ ve kaptvl c;alm1~hr. Kamil 9e • 

kilince derhal tabancasmt sa~ elfne al -
m1~, b1<;a~m1 da cekmi~tir. Huriye, ka -
nmm c;almmas1 iizerine km!mU§, fakat 
kar~lSlnda, miisellah ve hidetli vaziyet
te duran karde§ini goriince tehlikeyi se
zerek; 

c- Aman karde5im yapma!• 
Diye bag1rm1~hr. Fakat Kahraman 

cevap vcrmemi~, tabancas1mn namhst
m fi<evirerE<k mevcut t ek kur§unU b o§alt
ml§tlr. Kadm ald1g1 . ara i e yuvar anm~ 
ca, Kahraman, bu• defa bt~akla saldlr

mi§ ve kadm1, dort yerinden daha vur -
mu§tUr. Bunu miiteaktp kendini topla -
rnl§, civardaki karakola girerek: 

c- Namus yi.izi.inden hemsiremi vur
dum. i§te tabancam ve bl<:;agtm.> 

Diyerek silahlartm teslim etmi~tir. 
Tahkikat devam ediyor. 

Uludaga kar yagd1 
Bursa (Hususi) - Buraya be~ gilnden

beri fas1las1z denecek §ekilde yagmur 
yagmaktad1r. E§i pek ender goriilmii§ 
olan siirekli yagmurlar §erhimizde mil
him tahribat yapmamt~sa da Temen -
yeri denilen mesirenin alt ktstmlarmdan 
gec;en Gokdere ban mmtakalarda heye~ 
lanlara sebebiyet vermi§ bu yi.izden par
c;a par~a toprak ytgtnlan dereye dii§e • 
rek siiri.iklenmi~tir. Ya~murlar, banyo 
mevsiminin en hararetli bir zamamnda 

biitUn <;ekirge otellerini doldurmu§ bu -
lunan banyoculan buradan ka~trmaya 
sebep olmu§tur. Uluda~m zirvestne y1 • 
lm ilk kan dli~mli~ oldu~undan havalar 

saguktur. Uludagdaki oteller mmtaka -
sma yagmur yagmaktad1r. Bu mmtak a
da hararet s1fmn iistiinde dorde kadar 
dU~mii§tiir. 

T1b tarihi kongresi dagddi 
Belgrad (Hususi) - Yugoslavyada 

toplanan beynelmilel tlb tarihi kongresi 
son celselerini Saraybosnada ve Dubru
vonik'te yaptl. Gelecek kongrenin 340 
senesinde Almanyada yaptlmasl takar
rUr etti. Kongre azalan bugi.in memle .. 
ketlerine hareket cttiler. Tiirk doktor
lartndan Fuad Kamil, Saim Arkon ayn 
tetkik seyahati yapmaktadtrlar. Doktor 
Sani Yaver Yunanistanda toplanacak a
lan kulak hastahklan kongresinde bu • 
lunmak iizere hareket etrni§tir. Siiheyl 
finver Yugoslav tarih ve ulum akade -
misine aza se~ildigi de ayr1ca istihbar 
edilm~tir. 

Konya Ereglisinde mekteb 
ihtiyaci 

Konya Ereglisi (Husust)" - Bu sene 
~ehrimiz ilk okullanna pek fazla teha
ciim vardu. ~imdiye kadar yeniden 
kaydedilen talebe miktan 250 yi bul -
mu~tur. Mevcud olan yeni okulun kafi 
gelmiyecegine gore yeniden bir ilk okul 
daha a~tlmas1 zaruri goriilmektedir. -···-Matbuat cemiyeti kongresi 

istanbul Basm kurumundan: 

istanbul Basm kurumu fevkalade 
kongresi, hazulanmakta olan Basm 
Birligi kanunu nizamname projesinin 
tetkikini ikmal etmek iizere son defa o· 
larak 22 eylul 938 per§e!Ilbe giinii saat 
13,30 da toplanacaktlr. Arkadll§larm o 
saatte behemehal kurum merkezinde 
bulunmalan rica olunur. 

Duymad1klar1m1z ve 
L._!i~mediklerimiz 

Bir reklant 
Hadise Ameri - .:----------~ 

BA';>I 
kada gec;iyor. Gii- AGRI'l'A N l AR A 
niin birinde, bir si.i 50 DH 0 '-AR 
rii gazetede §Oyle 
bir ilan «;1k1yor: 
cMuannid ba§ ag
nsma mUptela ka
dmlara devamh i§ 
veriyoruz. Yiiksek 
maa§ tahsis edile -
cektir.• 

Bittabi Han sahibmm 1smi yanl1 de
gil. Miiracaa tler gazeteye yaptlacak. 
iUmm ertesi gi.inii yiizlerce mektub 
yagmaga ba§hyor. Bu mektub y1gmmm 
ic;inden, ilan sahibi, en giizel on kad1m 
se~iyor. 

Bu on kadmm gUzellikleri kadar, 
miiptela bulunduklar1 muannid bB.§ ag
nsi da biitiin Amerikada me§hurmu§. 
Kendilerine davetnameler gonderiliyor. 
0 zaman, bu giizel kadmlar, kendileri • 
ne verilecek vazifenin, haftada elli do
lar iicret muk abilinde, yeni c;1kan bir 
ba§ agns1 ilacma reklam yapmak ol -
dugunu ogreniyorlar. 

Vazife, esas itibarile gayet kolay 
ve rahat. Ba§ agns1 ilac1 fabrikasmm 
gosterdigi bir hastanede alb ay miid -
detle yatilacak ve bu muddet zarfmda 
hem tedavi olunacak, hem de haftada 
elli d olar iicret almacak. Altmc1 aym 
sonunda, muannid ba§ agns1 tamamen 
gec;etegi i<;in tedaviye ve bittabi vazi -
feye, dolaytsile de maa§a nihayet ve -
rilecek . 

Gi.izel bir fikir. F akat, Amerikanvari 
reklamc1hk zekasmm kuvvetli misalle
rinden saytlabilecek olan bu fikirde sa
kat bir nokta var gibi goriiniiyor. 1sim~ 
lerinin etrafmda bi.itun Amerikanm ku
laklanm dolduracak giiriiltiilii bir rek
l~m yap1ld1ktan sonra, yani altmc1 aym 
sonunda bu kadmlarm bir k1sm1, maa~1 
kayd1 hayat §artile almaga kalkl§lr da 
ilacm bir i§e yaramad1gm1 iddia edive

rirlerse! 

Plaktan silah 
fnsanlar gibi, 

cans1z ~eylerin de 
bazan ne hazin t e-
cellileri oluyor. 

Kim derdi ki, gii -
niin birinde, gra
mofon plag1, · harb 
meydanlarmda si
lah diye kullan1lacak ? Evet, bildi • 
gimiz ba!?b~-:agl gramofon plag1 yok 
mu? 1§t e o. Evlerim izden , salonlarlmlz-
dan, odalanm1zdan kalk1p seferber o
lacak, rnakineliti.ifeklerin, mitralyoz -
lerin, toplann, bombalann yamstra va
zife alacakml§. Silah da degil de, bir 
nevi cepane vazifesi gorecekmi§. 

Mitralyozlerin tak1rtlsm1, mermilcrin 
infilaktm, yi.iriiyu§ halindeki ordularm 
ayak sesini, daha buna benzer bir tak1m 
giiriiltiileri plaka ahp, k uvvetli opar -
!Orler vas1tasile ne$retmekten ibaret O· 

lan bu yeni fikir, di.i§mam aldatip i.ir • 
kiitmek esasma dayamyor. 

Yerine ve harbin vaziyetine gore, bu 
plaklardan bir ikisi se<;ilerek oparlor • 
le ne§redilince, di.i§man ordusu, kar
~I tarafta bir taarruz haZ1rl1g1 ba~ladtih 
zehabma di.l§ecek, yanh§ manevra ile, 
tabir caizse, yan basacak. 

Fazla geveze oldugu i<;in kendisine 
blof<;iiliik laytk goriilen plagm bu hazin 
akibetine dogrusu actdtm. Koyun si.irii
siinii mezbahaya gotiiri.ip arka kap1dan 
SlVl§an lcosemen koyun, gokte U~an or
dek siiriisilnii, pusuda bekliyen avcmm 
tuzagma dii§tirdiikten sonra sevincin -
den k anad <;lrpan mUhre akhma geldi. 

Anamur ha valisinde ~etidli 
madenler bulundu 

Anamur (Hususi) - Maden Tetkik ve 
Arama Enstiti.isilne mensub miihendis
lerden Zigler'le Faztl buraya geldiler. 
Civardaki kur§un izabehanesini, orta • 
konU§ ocaklarmt, dekovil hatlarml gez-

diler. 
Mi.ihendislerin yaphklar1 sathi btr 

tetkikte Ki.ikiir koyi.inde c;ok zengin gin
ko ve kul'§un madenleri bulundu~ an
la§llmt§tlr. Koyliiler buralarda, topra
gm uzerinden toplad1klar1 madenleri 
tavarlarda eriterek kendilerine avc1hk 
ic;in laztm olan kur§unu elde etmekte • 
dirler. Dekovil hattmm gec;tigi <;akma
gm Dart mevkiinde de balor, Haydar 
da~mda demir, ~inko ve kur§un, KtZll
kilisede zimpara bulundu~u goriilmiii· 
tilr. 

Buradan Antalyaya giden milliendis • 
ler ~imdiye kadar muhtelif mmtakalar~ 
da yaptlklan tetklklerde bu kadar losa 
bir zamanda bu kadar bol ve miitenevvi 
maden cevherlerine tesadiif etmedik • 
lerini hayret ve memnuniyetle soyle • 
mi§lerdir. -···-Bulgariatana kar yagiyor 

Sofya (H ususi) - Bulgaristenm her 
tarafmda yagmur, baZl yerlerde de kar 
yagmaktadtr. Hararet derecesi yediye 
inmi~tir. Musala Balkanlarmda yagan 
kann kalmh~t tic; santimetredir. -···-Zayi 

Tatbik miihrilmii kaybettim, ye
nisini yaptlrd1g1mdan eskisinin hUk-
mU yoktur. Naciye Aker 

•• • En muesstr macunudur 
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Di§ 
Doktoru 
DiyOr ki: 

Yemek k1r1nblar• dl' aralar1nda ~11• 
neme •atahlaundaki ~ukurlarda ka· 
lnsa eklflr ve hasll olan aslt mlnelerl 
bozar, dl,lerln ~UrUmealne yol aqar. 
Hele bu asltler bUtUn geee ao•zda 

baraklld•tl• takdirde muz1r mlkroblar 
milyonlarca artar ve dl,ler aur•atle 
bozulur, beyazhA•n•, sat)lamhD•n• ta• 
mamen kaybeder. Alz•n•z•n sthhat 
ve gUzellilinl muhafaza etmek l~ln& 

Sabah, ogle ve ak,am her yemekten sonra 

Di3lerinizi RADYOLiN ile ftrcalaymtz! 
-- ,-' "'o ' ,(! I '~"':• I • > ' j : ' ' 

Zongulda:k UrbayiJkmdan: 
Dahill ve harict 48 dUkkam havi bir §ehir B ali yapb nlacakhr . 

1 - Bu i~ bir ay miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul· 
mu~tur. 

2 - i§in muhammen bedeli 24548 lir a 52 kuru§tur. Muvakkat temi· 
nab 1841 lira 13 kuru~tur. 

3 - ihalesi 14/10/938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Zon· 
guldak Belediye Dairesind.e Daimi Enciimen tarafmdan yap1lacakt1r. 

4 - Talibler ~artname ve projeyi paras1z olarak yalmz posta pulu 
gondermek suretile ahrlar. ' 

5 - ~artname mi.inderecatl hakkmdaki sorgularm ihaleden evvel so~ 
rularak halledilmesi ve teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline 
kadar Urbayhga teslim edilerek makbuz ahnmas1 laz1md1r. ( 6654) 

HERSEY 
Haftal1k resimli 

Mecmua 
En GUzel Reslmler 
En K1ymetll Yaz1lar 
En Me,hur imzalar 
Her§ey, E~i, heniiz g~riilmemi" 

bar mecmua olacaktlr. 

52 Sahife • 10 kuru 

Pek yak1nda ~1k1yor 

A~IK EKSiL TME iLANI 
Antalya P. T. T. Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i§ : 
Antalya P. T. T. binast ittihaz edilen eski Park oteli namile maruf 

bina dahil ve haricinde yap1lacak tamirat. 
2 - Bedeli ke~if 7000 liradtr. 
Bu i§e aid evrak ve §artnameler §Unlard.tr : 
A. Eksiltme §artnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Baymd1rhk i§leri genel §artn.amesi 
D. Hususi §artname 
E. Ke~if cetveli 
F. Proje. 
$artname ve teferruatmm bir suretini Nafla ve P. T. T. Miidiirliik· 

lerind.en alabilirler. 
3 - Miinakasa ve ihale 5 te~rinievvel 938 tarihinde saat 15 te Antal

ya P. T. T. binasmda yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme ac;1k olarak yap1lacaktir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 525 lira muvakkat terni

natl Antalya P. T. T. Merkez ~efligi veznesine yatumas1 §arttir. 
6 - Taliblerin Antalya Naf1a Miidilrliigunden bu i§ ic;in alacaklan 

ehliyet vesikas1 ihale tarihinden sekiz gun evve~ almm1§ olacak ve Tica
ret Odasma kay1dh bulunacakt1r. 

7 - Taliblerin eksiltme yap1lacag1 saatten laakal bir saat evvel Ko-
misyona miiracaat etmeleri ilan olumu-. ( 6612 ) 
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Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agnlanntzl derhal keser. 
.. - lcabanda gUnd 3 ka,e ahnablllr. .. 

Edirne Naf1a Miidiirliigiinden : 
Kapalt Zarf Usullle Eksiltme il&m 

1 - Uzunkoprii HUkdmet Kona~mn 13706 lira 17 kuru §luk bir kt
Slm in§aatl kapah zarf usulile eksiltmiye <;1kanlmu~tu. 

2 - · Eksiltme ~artnamesl, mukavele projesi, husust, fennt ~artname, 
Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi ve ke§if evrak1 Edirne Naf1a Miidiir. 
liigiinde goriilebilir. 

3 - Bu i§in ihalesi 30 eylUl euma giinii saat 15 te Edirne N af1a Mii
diirliigti odasmdaki Komisyonda yaptlacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in 1028 lirahk teminat vermek ve a§a
~tdaki vesaiki haiz bulunmak lazund1r. 

A - 938 senesine aid Ticaret Odas1 kag1d1. 
B - ihaleden en az sekiz gun evvel bu i~e girebilmek i~in Naf1a Ve

k§.letinden veya Edirne Naf1a Miidiirliigiinden ahnm1~ ehliyet vesika
Sl, 2490 say1h kanuna gore haztrlanmt~ teklif mektublan mezkur giinde 
saat 14 c kadar Komisyon Ba~kam Naf1a Miidiiriine verllmi~ olmas1 la. 
ztmdtr. Postada gecikmi§ mektublar kabul edilmez. ( 6445 ) 



TOr k -Yonan dostluQunun yeni bir tezahOrO 
Giimiilciineye giden bir Tiirk 
kafilesine tezahiirat yaptldt 

Yunan hududundan 
siislenmi~ti,. Tiirk 

ve 

itibaren 
misafirler 
«Ya~ » 

biitiin istasyonlar Tiirk 
her yerde halk1n siireldi 
seslerile karsilandt 

' 

bayraklarile 
alluslart 

' 

..... .--.~-·· - -· 

Edirneli seyyahlarla ber~ber Yunanistana giden 
futbolcular Gtimiilctinede futbol sahasma f<l• 

kryorlar, altta: Gene Yunanh k!zlar, ~rk 
misafirleri ~erefine tertib ediltln ge~ad .resmmde 

Edirne (Hususi) - Yunanh kom§U -
JanmlZID vaki oJan daveti iizerine bir haf
ta evvel Edirneden elli ki§ilik bir kafile 
Giimiilcine ve lske~eye gitmi§ ve biri 
Ciimiilcinede, digeri iske~ede olmak iize
re Y unan tak1mlarile iki rna<; yaphktan 
sonra donmii§tiir. 

Umumi Miifetti§lik maliye rnli§avm 
<¢malin riyaseti altmda yap1lan bu eya
hat esnasmda Yunanh kom§ular1m1zm 
gosterdikleri yiiksek 1ninfirperv~hk: 
kar§Ilama, ugurlama ve agarlama i§lerin· 
deki goriilmedik samimiyet ve dostluk le
zahi.irleri her ti.irli.i tahminlerimizm fev • 
kinde idi. Hududdan itibaren !skec;eye 
kadar biitiin istasyonlarda halk, hiiku -
met ve genclik mi.imessillerinin ~ok can -
dan kar§Ilama ve ugurlamalan ve hele 
lske~e ile GUmiilcine halkmm bu ziyaret 
mUnasebetile adeta bayram yapar gibi 
i~lerini giic;lerini buakarak misafirleri\~ 
me~gul olmalan, iki memleket arasmdakt 
dostluk duygularmm balk y1gmlannm 
kalblerini dolduracak kadar ic;li ve kuv ~ 
vetli bir hale gelmi§ olduguna en bariz bir 
delil te§kil etmekte idi. 

Yunanh kom§ulanmtzm bu ziyaret 
miinasebetile biiyUk hazuLklar yapt.g1 
ilk bakl§ta gorUliiyordu. Bi.itiin istasyon -
lar TUrk ve Yunan bayraklarile c;ok ca
na yakm bir tarzda bezenmi§ti. Kafilemiz 
Dedeagacda kalabahk bir heyet tarafm • 
dan kar§llamp bir gece istirahat ettikte~ 
sonra pazar gUni.i lske~eye. h~reket eth. 
Y ol iizerinde olan Ci.imi.ilcme Istasyonun-
da belediye reisi, Turk kon!>olosu, 
spor kuliibleri miimessilleri, TUrk -
islam cemaati reisi, metropolid, Tiirk 
Genclerbirligi azalan ve ~ok kalabahk 
bir halk trenimizi bekliyordu. Heyet ka -
file reisimiz Cemale bir buket verdi ve or 

dakikahk bir tam§ma ve gori.i§meden k1mlan arasmda ikinci rna~ yap1.d1. Bu 
sonra !skec;eye hareket edildi. mac; miinasebetile Yunanhlann miUi 

!skec;e istasyonu goriilecek' ~eydi. He- genclik te§kilattndan ba§ka resmi ge~ide 
men hemen biitiin §ehir halk1 istasyona k1z izci oymag1 da i§tirak etti. 
doki.ilmii~ bulunuyordu. $ehir bandosu Valii umumi vekili takim1m1u bir ku· 
!stiklal mar§lmlZl c;ahyor, kafilemize bu· pa hediye etti. Kafile reisimiz de Yunan 
ketler veriliyor ve istasyonda bulunan • taktmma bir kupa verdi, kar§1hkh nutuk
lar (Zito, zito) diye hayk1rarak kafile· Iar soylendi. Ma<;ta Valii umumi vekili, 
mizi miitemadiyen selamhr,orlardJ. bele~iye reisi, generaller, Giimi.ilcine ~on-

lstasyondan tehre kadar yolun iki ta· solosumuz ve Giimi.ilcinenin biitiin tamn • 
raf1 da halkla doluydu, ve baziian oto -j~'§ aileleri de hazu bulunuyordu. Cej;esl 
mobillerimize ~i~ek atarak, baz1lan §apka h~aret luliibiind7 ~afilemize bi.iyi.ik hi: 
ve mendillerini salhyarak tezahiiratta bu- Ziyafet daha ver1ld1, burada da nutuklar 
lunuyorlardi. soylendi, §ark! ve garbi Trakya arasmda 

. . )'k b' . her sene atletizm miisabakalar1 yap1lmas1 
~eh1rde b1rka~ saat 1 1r Ishrahatten h d k' d'l kl · h d'ld' · 

h 'dl'd' v ususun a. 1 1 e er 12 ar e 1 t \'e z1ya· 
sonra spor sa asma g1 1 1 ve 1 unan ta - f t 'd'l T" k G 1 b' ]'V' · d b' e ten sonra g1 1 en ur enc er 1r 1gm· 
k1m1 tie tak1mJm1z arasm a u rna~ yap,J· d T" k y 'II· 1 

S h h h d l d M 
e ur ve unan m1 1 oyun an oyna -

d1. a a mea me o uy u. a~Ytan ev- k k l' b' · ld .. 
I T .. k y b kl · f . nara ~o ne§e 1 1r gece ge~m t. 

ve ur ve unan ayra an §ere d1 - E . .. .. c·· "l · k 1 
l · k'ld' 'k' . rtes1 gunu umu cme onso osumuz 

rek enne ~e 1 1, 1 1 memieketm mar§lan k f'] · f' b' · ·f · d' .. .. 1 a 1 emtz §ere me u ~ay z1ya ttb ver 1 
~ahndt. Butun skec;e kuliibierinm i~tlra b d C" "1 · d h k t . .. .. . . ~ ve un an sonra umu cme en are e 
k1le buyuk bu gec;1d resmi yap1ldt, bay - edildi. 
raklar, kupalar ve nutuklar teati olundu, 
ve halk taktm1m1z1 s1k s1k alk1§hyarak sa
mimi dostluk ve sevgi hislerini 1zhar etti .. 

Ma~tan sonra §ehirde ufak geder ya
p1ldt ve gecesi saat 21.30 da belediye ta
rafmdan kafilemize mi.ikellef bu ziyafet 
verildi. Ziyafette iskec;e belediye rei· 
sile kafile reisimiz arasmda dostfugu ifa
de eden nutukiar soylendi ve 1kt tardf 
birbirlerile kayna§arak gee; vakte kadar 
eglenildi. 

Pazartesi giinii belediye reis1 kdilemi
ze §ehrin goriilecek yerlerini gezdirdi, ve 
sah sabah1 lske~eden aynlan kafilemiz 
Ciimiilcinede de biiyiik tezahiiratla ka; -
~1Iand1. Ziyaretleri mi.it~aktb Turk Genc
lerbirligine gidildi ve kafilemiz o gece 
TUrk Cenclerbirliginin misafiri o!du. Er
tes giinii saat 16 da Tiirk v~ Yunan ta· 

istasyonda Giimiilcine konsolosumuz, 
refikas1, belediye reisi ve biitiin halk, hii
kfimet ve genclik miimessilleri hfilemizi 
ayni hararetle ugurlad1 ve Edirneye gelin
ciye kadar giizergahtaki bi.itun kdsabalar 
halkt istasyonlara c;tkarak Ti.irk sporcu· 
lanm ~ok candan tezahiirlerle ugurlad1. 

Yugoslav Gene I K urmay bat· 
kanhg1na General Simovi~ 

tayin olundu 
Bclgrad (Hususi) - Yugoslav hava 

ordusu kumandam General Du§an Si
movi~ genel kurmay ba§kanhgma ta • 
yin olundu. 

General Miloyko Yakovi~ umum ha
va kumandanltgma, General Yovan 
Nanmovi~ be§inci ordu umum kuman
danhgma tayin olundular. 

Tefrika: 10 «Biiyiik aan'atkar Kudret, yeni 
filmde rol elmagt kabul etti.» 

GDidiiremiyen Komik 
Yazan : Murad Sertoftlu 

F akat. acaba hakikati ogrenmesinde o 
kadar biiyiik menfaati var mtyd1, Car
son e~er bu bolmede hi~ kimsenin bulun
mad1gml soylerse, o zaman hayata yeni
den dogml'~ gibi sevinecekti. F akat ya 
var idiyseler? Y a gordiikleri, i§ittikleri 
hakikatse? 

Haibuki garsona bir$eY sormasa ve 
pastaneden ~i.iphe ile aynlsa, kansmm, 
Sabahatin kendisine mutlak surette iha
net etti~ine emin olmamak bahtiyarhgile 
va&Ivacaktt. F akat acaba ya~1yabilecek 
miydi? 

- Bir~ey mi istiyorsunuz? 
Carsonun sesi Kudreti kendisine ge

tirdi. Su anda nekadar mii~kiil bir mev
kide bulunuvordu: Carsonun agzmdan 
ctkacak tek bir «evet!» veya «hayuh> 
kelimesi, onun biitiin istikbaline, hi.itiin 
havatJna bir vec;he verecekti. 

- Biraz rahats1zsm1z galiba I 
Konu~an gene garsondu. Bu. karslSln· 

da sapsan bir yi.izle hi~bir ,ey soyleme
den gozlerini gozlerine diken yorgun ta
vuh ya~h adama biraz da endi~e ile ba
k1yordu. 

- Size biraz su getireyim .. 
Aneak garsonun uzakla~maga kalki~

mast Kudretin c;enelerini hareket ettire
bildi: 

- lstemez, liizum yok. 
Simdi garson hi~bi: sey soylemeden 

Kudretin yi.iziine bak1yordu. Kudret 
ufak bir tereddiidden sonra devam etti: 

- Sana bir~y sormak istiyorum. 
- Buyurunuzl 
- Az evvel, bu benim oturmakta ol-

dugum bolmeden bir kadmla bir erkek 
r;1kttlar m1? Ciizel bir kadmla gene bir 
erkek? 

IV 
Ahmed T okman, muhte$em yaz1ha

~sinin ba$mda gazeteleri keyifli keyifli 
okuyordu: 

« Kudreti yeniden perdede gore-
cegiz.» 

Tam bu s1rada ic;eriye rejisC>r girdi : 
- Cazeteleri okudunuz mu} 
- Coz gezdiriyorum. Y almz Kud • 

retin resimlerini ufak basm1~lar. Daha 
biiyiik koysalardi. 

- Havadis gazetesindeki yaz1y1 o -
kudun mu? 

Ahmed T okman, masamn iizerindeki 
gazetelerden birini sec;ti: 

- Hayu, ne yazm1~? 
- Oku, bak! 
Ahmed T okmanm gozleri ~imdi Ha· 

vadis gazetesinin satulan iizerinde dola
~zyordu: 

« ... Ciilc!iiremiuen Komik tilminde 
Kudretin rol almasz, muhakkak ki filmin 
en biiyiik muvaffaki_qet e.saslarmdan biri 
olacakttr. Evet, mantrki olarak bu neti~ 
ceye varzll.l/Or. F akat bizim noktai naza
rtmtz bii.sbiitiin b~kadrr. Y apllgtm!Z. 
biiyiik filimlerde ba~lrca rolleri ni~in hala 
iki, ii~ wn'atkara hasrediyoru:z. Bugiin 
elimizde bir(:ok gene elemanlar var ki, 
bunlar, herhangi bir vesile ile kendilerini 
go.stermege can atryorlar. F akat biz, 

Ankarada modern 
ve konforlu yeni 

evler 
tBcwn4hleden devam1 

kullamlan sermaye teminine ehemmiyet 
veriyorlar. 

Hiikumetlerin bu yoldaki yard1mlan 
hi~ de kar§lhkstz bir fedakarhk degildir. 
<;iinki.i: 

I : Ueuz ve s1hhi meskenlerde otur
maktan halkm afiyeti, ni.ifusun s1hhati ve 
kesafeti kazamyor. 

2: ,Simdi ugurlannda az~ok fed~ka.r • 
l1k yap1lan yeni in§aat yakm zamanda 
devlet haznesine vergi verecek irad kay· 
nakiar1d1r • 

.3: Nihayet bu sayede §ehirlerin mamu· 
riyeti artarak umumi hayat elbette her ci
hetle daha ten oluyor. 

Bu baktmlardan ucuz ve s1hhi mesken
ler in,asl Ti.irkiyemizde yalntz Ankaraya 
mahsus bir i§ olmaktan c;tkarak biitiin 
Tiirkiyeye ~amil umumt bir me~gale hali
ni alabilmelidir. Ankarada mesken acil 
bir ihtiyac olabilir, ve oyledir. F akat ce-
miyete ve halka ag1r gelmiyen usullerle 
biitiin TUrk §ehirlerinin ve giderek koyle· 
rinin iman memleketimizin umumi bir 
meseiesidir. 

A vrupada ve Amerikada, bilhassa 
Umumi Harb sonu senelerinde biiyiik oi
~iilerde ileri gotiiriilmekte olan bu i§lerde 
tutulan yollar stkt tetkik olunarak bunlar~ 
dan memleketimizde tatbik1 miimkiin baz1 
metodlar c;1kanlmas1 lbtmdlf. Ba§vekale
te bagh ve degerli ka1ifye azas1 fahri c;a-
h§lr bi.iyi.ik bir meclis bu ~ok ehemmiyetli 
i~te bizim memleketimizde nelerin nas1l 
yaptlabilecegini ortaya koyarsa bizde de 
meselenin biitiin memlekete §amil umumi 
§eklile halli yollan belirmi§ olabilir. 

Herhalde biz Celal Bayar hi.ikumeti· 
nin Ankarada mesken meselesini hallet-
mek i~in cesaretle verdi8i ilk karan, biitiin 
memlekete §amil bu biiyi.ik imar hareke
tine bir mukaddeme sayarak memnun 
oluyoruz. Ankarada yeniden yap1larak 
iki mahalleyi dolduracak 450 ev az §CY 
degildir. Zaten bu i§lerde miihim olan 
prensiplerin tayinidir. Tatbikat ne ol~a 
az~ok zaman istiyerek peyderpey tahak
kuk edip gideeektir. YUNUS NADI 

Ankarada mesken 
meaeleai 

,. (Ba~tarats 1 inci sahlfede) 

c;ah~Ilacakhr. Bu saha iizerinde bahc;eler 
aras1nda evler in$asma toprak vaziyeti 
mi.isaid olmad1gmdan evler ic;in ahenkli 
oldugu kadar ba~e ic;indeymi, hissini 
verecek bir ~kii buiunmu,tur. Evlerin a
rast ye~il sahalarla aynlmt~ olacakttr. 

Binalann, aparbman ~klinde olmas1 
kuvvetle muhtemeidir. Daireler 2, 3, 4 
odah olacak. odaiar mUmki.in oidugu 
kadar geni, tutulacak ve ~iiphesiz biiti.in 
konforu haiz olacakt1r. lnfalann imar 
plamm ve devlet mahallesinin ahengini 
boz.mamasma dikkat edilecektir. Apar ~ 
hmanlarm kac;ar daireli olacag1 heni.iz 
tesbit edilmemi~tir. 

Aavnprojeleri haz1rlanmJ$ olan rna -
hallenin kat'i etiidii yakmda yap1lacak -
t1r. 

Diger taraftan haber aldlgirnlza gore, 
Nafla Vekaleti de, Vekaiet memurlarile 
Vekalete bagh umum mi.idiirliikler ve 
miiesseseler memurlan i<;in 500 evlik bir 
mahalle kurmay1 kararla~hmn,tll. Ma ,. 
hallenin yeri, in$a ~kli, ve diger husus
lar heni.iz kat'i olarak tesbit edilmemi~ 
olmakla beraber, istasyonla Bahc;eli Ev
ler kooperatifi mahallesi arasmda kurul
mast muhtemeldir. 

bunlarm i.stikbalini kalm ve a~tlmasr im
kanstz bir mania ile kapai!.lfOTU%. 

Biz, san'atkar Kudretin bu filimJe 
rol alamtyacagmr, doktorlarm buna mii· 
saade etmediklerini ilk de[a haber aldt· 
l?tmtz zaman, Jogrusu bu noktai nazar
dan memnun olmu#uk. Fa kat goriiyoruz 
ki vaziqet gene degi~mi~tir. 

Bunc!an ba~ka, san' at aleminde, Kud
ret aleyhindeki cere.IJanrn gittikce kuv -
oetlenmekte oldugunu da gizlememek la
ztmdtr. Her itilanm bir Je inhitatr olmmz 
icab ettigi tabiidir. Bundan ba~ka bede
nen hasta, qa~1 da bir haqli ilerlemi~ ve 
arttk bir kofede sakin bir haqat ge(:irmege 
hak kazanmr~ olan miitekaid namzedi bir 
san'atkarzn ueniden filim (:evirmeRe kal
kr~ma.~t doiru deRildir. V akrti Kudretin 
t;evirdigi her filim muhakkak ki biiqitk 
bir muvaffakiqet kazanti/OT. Bu. inktir 
ec!ilmez. Fa kat bu muvaffakiuetin szm, 
.strf «Kudref>> i.smindedir. H alk bittabi 
bol rekltimlarla ~i,irilen bir san' atkarm 
eserine ko~acaktrr. Kudretin artzk insafo 
gelerek filmi t;et•irmekten vazget;trte.1ini 
temenni ec!eriz. Bu, kenJlsi it;in daha 
haurrlt olacakttr.'>> 

Ahmed T okman. vaziYJ okurken renk
ten renge giriyor, hiddetli hiddetli ho ~ 

Taksimde diinkii " mer as 1m 

lngiliz filo kumandan1 
abideye ~eler~k koydu 

Gemiler, bugiin saat 14,30 dan 18 e kadar umum 
taraf1ndan serbest~e ziyaret olunabilecek 

Cumhuriyet abidesi oniinde ingiliz denis 
lut'asm1n selam resmi • Misafir kumandan. 

~elengl koyduktab sonra ... 

. Liman1m1zda mis~~ir bulunan fngiliz I . Ogle.den sonra, lngiliz sefareti ba 
f1losu. kumandam.' d~o~n s.aba~ saa~ I) te )lnde blo kumandanile zabitam ~refin 
T akstm Cumhunyet abtdesme bn te • bir gardenparti verilmi,tir. Ga 
lenk koymu~tur. Merasimde lngiliz filo- ye lngili~ kolonisi de i$tirak etmi tir. 
suna mensub bir bando ile bir boliik si- Filo kumandam bugiin saat 16 d f 
lahendaz bulunmu~. aynca Deniz mek- tanbul gazetecilerini De~enshire krua· 
tebi talebe ve bandosile bir boluk bah- zorUnde kabul edecektir. 'a 
riye ask:rimiz. i~tirak. e~mi~.~ir. , fngiliz harb gemileri, saat l 4,30 d 

Taks1mdek1 meras1m1 muteak1b ktt a - saat on sekize kadar umum tara fmda 
lar, yanlannda bandolan oldugu halde setbest<;e ziyaret olunabileeektir. R1h 
B.eyogiu ve T ophane yolile donmi.i§ler- ttmdan gemilere kadar vesaiti nakliye 
d1r. yaretc:iler tarafmdan temin edilecektir. 
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Nafta Vekilimiz diin Ege seyahatine ~tkb 
(Ba$tarata 1 lnci sahtfode> Simdiki haide Devlet Demiryollannd 

nan hususi vagonla Eski§ehire hareket yaptlmaatm istedigimiz degi~iklikler 
etmi~tir. Vekil istasyonda N af1a Veka· tetkiklerimden sonra ka t'i ~eklini al~ca 
leti ileri gelenleri ve dostlan tarafmdan tJr. 
te~yi edilmi~tir. A k n arada modern tarzda viieude 

Ali Cetinkaya, Eski~ehirde kendisine tirilen Ankara istasyonunun kii~ad1 
miilaki olacak Nafta Vekaleti Soseler 29 1 c 
reisi, Sular Umum Mudiiru, Devlet te$rinievve umhuriyet bayram1 R 

Demiryollan Hareket ve Y ol reislerile niinii kabul ettik. ayni giinde Etimes' 
birlikte lz.mire gidecektir. da in$a edilen radyo istasyonunun da 

r;tlmaal mukarrerdir. Bu tarihten i 
Vekil, dun kenc:lisile gorti$en bir rnu-

harririmize $U beyanatta bulunmu~tur: Ankara radyosu hazulanm1$ olan 
«- fztnitfW! AYdrn m~ntaka5mdaki su program dahilinde faaliyete gececektir. 

i~leri ve diger hususlarda tetkiklerde bu- Y eni hatlar 
lunmak Uzere Eski~hir, Kutahya, Ba • Dogu mmtakasmda S1vas _ 
hkesir, Band1rma yolile lzmire gidece - D 
gim. 1zmirde iki iic; giin kadar kalacak ve iyarbalm - Cizre hatlanmn in~ 
ve bu esnada su tesislerine aid haz1r .. devam olunmaktad1r· Erzurum ha 
!arum~ olan etiidleri ve projeleri tetkik ray fer$iyab Erzincana 20 kilometre 
edecegim. Halihazuda ikmal dilmi• olan safeye kadar ilerlemi&tir. Ray fer iya 
etiidler derhal tatbik mevkiine konacak· te~rinievvelin ilk haftasmda tamamlan 
tlr. Bu mmtakalarda su tesislerile me~gul caktlr. Do~u boigemizde si.iratle ilerl' 
olan birka~ ekip vardu. Bunlarm yaphgl ~imendifer siyasetimizin miihim bir e 
projelerin haz1rlanm1s olanlan mevkii olan bu hathn kii~ad1 29 te~rinievvel 
miinakasaya konmu~tur; haznlanmam1§ birkac; gun sonra yaptlacaktu. 
olanlar da si.iratle ikmal ediierek insaata Ki.i~ad merasimine sa)'1n Ba~vekil 
ba~lanacakhr. hmir ve Aydm mmtaka~ lai Bayarla birlikte gidecegiz. 
larmda yakm bir zamanda in,alan ta • Diyarbaktr - Cizre hattma gelince 
mamlanaeak olan geni$ su tesisah bu ha~ Bu hattln 30 kilometrelik kmmlara ay 
valinin biiyiik bir ihtiyaem1 kar~tla:.-nt' 0., nimak suretile si.iratle ikmal edilecektir. 
laeaktu. Ayr1lan te.h~i!!lltla bu ytl i~inde 

Turistik yollar 100 kilometre daha ilerlemi$ olacakhr. 

izmirdeki turistik yollar in§aatt, !z.mir 
elektrik i,Ierinin 1slahl buradaki tetkikleri 
aynca mevzuu bahsolaeakhr. 

lzmirden sonra Aydma gec;eeek, bu • 
rada yap1lmakta olan biiyiik Aziziye tU· 
nelinin in~aatmt tetkik edeeegim. Geze
cegim yerlerde Devlet Demiryollarmm 
gerek hat kesafeti, gerek idari personel 
bak1mdan alacag1 en miitekamil qekli 
tesbit ettikten sonra baz1 tadilat ve lii· 
zumlu maddeler yap1lacakt1r. 

murdamyordu. Y az1yr bitirince gazeleyi 
odanm bir ko~sine fir lath: 

- Bundan biiyiik iftira, bundan bii
yi.ik al~akhk olamaz. 

Rejisor, direktori.in hiddetli halini sa
kin ve miitebessim bir ta VIr Ia seyrediyor
du. Ahmed T okman devam etti: 

istanbul Tramvay ~irketinin satin a 
lmma!l etrafmda yaptlan hazultklara 
vam olunmaktadu. Bu hususta ~i rketJ 
haiihaz1r vaziyetini tesbit etmekte ol 
komisyonun raporunu di.in tetkik ettim 
T ramvay ~irketi murahhaslanm te~rini 

evvel i~inde davet ederek mii.zaJcpr· .. I .. r l 

ba~hyacag1z. Bu miizakerelerin k1sa 
zamanda ntieelenecegini iimid e · 
Miizakereleri miiteakib Tramvay 
de devlete s;(ecmis olacakttr.» 

va, ve telaos1z bir sesle konu~tu: 
- Evet, yaz1y1 ben yazdtm. Ve bil'' 

tizam yazd1m. Bu yaz1, tger varsa, 
retin son tereddi.idlerini izale etmek 
onu, doktorunun tavsiyelerini dinleme 
mege sevket.mek ic;indir. Bundan ba~ 
bu yaz1, onu filimde muvaffak olm 
ic;;in harikulade bir cehd sarfetmege 
bur edeeektir. DahasJ da var. Bu ya 
sana da biiyi.ik bir maddi fayda 

- Kudret gibi bi.iyiik bir san'atkar 
i~in boyle bir yaz1y1 yazmaga nasd eli 
vanyor. Kendisini derhal da va edelim. 
Bu suretle filim ic;in de iyi bir reklam 
yapmis oluruz. N e dersin > edecektir. Ciinkii Havadis gazetesin 

Ahmed T okmamn yiizi.i derhal de -~ bo~le bir yaz1 t;Ikhkt~n sonra eger Ku 
gi$mi$ti: retm daha fazla para 1st~mek gibi bir 

- Evet, bu fikrimi senin de fevkaia- ri varsa, hunu da ileri siiremiyecektir. 
de bulaca~ma eminim. Muvaf1k degil Ahmed T okman, elini rejisoriin 
mi ~ Cevab versene I ?:Una kovdu: 

- Bence dogru olmaz. - Sen bir dahisin! Affet, aleyh · 
- Nic;in ~ Kimbilir, belki de bu al - koti.i ,eyler soyledim. 

c;;ak adamlar, Kudretin aleyhinde vazdar - Simdi hunlan hirakaltm da i~e 
vazaralc filmi hymetten dii~iirmek ve be- lelim, Evvela, Kudreti telefonla · 
ni rna hvetmek gayesini p;iidiiyorlardu. arayahm. Bakahm ne alemde! 
HanJ:ti namu~suz yazml$ bu yaz1y1) Ahmed T okman evvela, yere a 

- Ben I Havadis gazetesini alarak itina ile kat! 
Ahmed T okman reiisoriin viiziine d1. Ve masanm iizerine koydu. Sonra 

hayretle ve hicbir ~y soylemeden bak1- lefonu a~aralc santralden Kudretin 
vordu. Rejisor, lakayd ve tela~stz bir istecli. Bir dakika sonra santral ~u 
hareketle cebinden sigara kutusunu c;r ~ verdi: 
kararak bir sigara yakb. Sonra gene ya· 
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Ankara Tarih, Oil, Cografya 
F akiiltesi Direktorliigiinden : 

Talebe Y azdma Sartlar1 
' 

1 - Fakiilteye talebe olarak yazrlabilmek i<;in lise bakaloryasrm ve-
ya olgunluk imtihamm vermi~ olmak §arttrr. c Tiirk liselerine muadilligi 
Kiiltiir Bakanhgmca tamnml§ ecnebi memleketler liselerinin §ehadetna
meleri kabul olunur . ., 

2 - Dort somester zarfmda lise olgunluk imtihamm vermek ~artile 
Muallim mektebi mezunlan namzed olarak kaydedilirlerse de bunlardan 
ancak dort somester zarfmda lise olgunlugunu muvaffakiyetle bitirenler 
asli talebe olurlar, bitiremiy~nler fakiilteden ~rkanhrlar. 

3 - Fakiilteye yazJlmak istiyenlerin Fakiilte !daresine verecekleri bel-
geler ~unlardtr : 

a - Fakiilteye girmek istecl.igini bildiren dilek~e c Makine ile yaztb ., 
b - Tahsil vesikasmm ash, 
c - Niifus ciizdanmm tasdikli sureti c ecnebiler is;in Emniyetc;e ve-

rilmi~ i~amet vesikasmm tasdikli sureti ,. , 
d - Saghk ve a~1 raporu. 
e - iyi halini ve oturdugu yeri bildirir vesika, 
f - F0tograf1 c 6 tane, kartonsuz, ba§ a~rk tam cepheden 4,5 X 6 

btiyiikliigiinde, 
g - Pullu beyanname c Fakiilteden almrr, istekli kendi el yaztsile 

doldurur., 
h - Takib edecegi ziimreyi gosterir fi~ c Fakiilteden ahmr ., , 
i - Muallim mektebinden mezun olup namzed olarak kayded.ilecek 

olanlar i<;.in : Mecburi hizmeti olmadrgma dair resmi vesika. 
4 - Bu belgeler noksans1z ve hepsi. bir arada olarak getirilmedik~e 

evrak1 kabul edilmez, kayrd vesair hi(( bir muamele yaptlmaz. 
5 - YazJlma i~i 15 eylUl 1938 den 28 ilkte§rin 1938 giiniine kadar 

devam edecektir. · 
6 - Bu y1l yatlb talebe almmtyacaktrr. 
7 - Fazla malfunat almak istiyenler her giin Fakiilte idaresine mii-

racaat edebilirler. c 3638 ., ( 6327 ) 

K1§bk en saglam Lastik ve ayakkablannJZI 
Me§hur HABIG, BORSALINO, FRANGEL ve F0TR0 §apkalarlmzl 

hey yerden ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak 

Listik~i Hiiseyin Giizel magazas1nda 
bulursunuz. Y enipostane kar~Ismda Tiirbe sokak No. 7 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - idaremizin Yav~an tuzlasmda ~artname ve projesi mucibince yap
tmlacak revir - doktor evile ilkmekteb binast in~aat1 her iki i!r birden 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Ke§if bedeli revirin 7238.25 lira ve ilkmekteb binasmm 10475.52 
lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 kuru~ ve muva~at teminab 1328.54 
lirad1r. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 11 de 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat li)ubesindeki Ahm Komisyonunda yapr
lacakhr. 

IV - Sartname ve projeler 89 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat li)ubesile Konya ve Ankara Ba~miidiirliiklerinden 
almabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
c ihale giiniinden 3 "gun evveline kadar inhisarlar in~aat ~ubesine ibraz 

5 
ederek aynca miinakasaya i§tirak vesika~n almalan laz1mdir. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 
~ yazll1 in§aat §Ubemizden almacak eksiltmeye i§tirak vesikasile muvakkat 
~ giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
" olan kapah zarflarm eksiltme giinii en ge<; sant 10 a kadar yukanda adt 
~ ge~en Komisyon Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi lazimd1r. 

8 
. (6493) 

'Y 

k 
Cinsi i\ ik tart 

ll 
r Kuru ot 25.000 kilo 

Muhammen Be. Muvakkat T 
Beheri I utart teminati 

L. K. S. L. Kr. L. K. 
-.2.18 515.- 40.88 
-.9.25 8325 624.38 

Eksiltmenin 
Sekli Saati 

AQlk eks. 15.15 
Kapah zarf 16 ' KirmiZI ((iz- 90.000 metre 

r; gili kanaviQe 
v I - Sartnamesi mucibince satm abnacak 25.000 kilo kuru ot aQJk ek
f~ siltmeyf! sartname ve niimunesi mucibince almacak, 90.000 metre krrmizi 
k c;izgili kanavi~e kaoah zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

II - Mu,hammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste-
rilmi~tir. . 

51 III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarmda 
n yazxh saat)erde Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesind.eki Ahm Ko • 
Y misyonunda yaptlacaktlr. 
f{ IV - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en Subeden alma-

bilecegi gibi kanavi~e niimunesi de goriilebilir. 
Sl V - A~1k eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin % 7,5 giivenme parala-

rile birl:kte eksiltme i<;ln tayin edilen giin ve saatte Komisyona gelmeleri, 
te ve kaJ; ah zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenlerin de miihi.irlii teklif 
m mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka 

teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflan eksiltme giinii en 
n< ge(( saat 1n,30 a kadar ad1 gec;en Ahm Komisyonuna makbuz mukabilinde 

1I vermelerl lazimdtr. (6579) 

m 
Muhammen Be. 

C in s i Miktan Beheri Tutan 
va L. K. L. K. 
y'l Masa 7 aded -.- 264.-

:n: S1ra 14 :0 -.-
Elbise dolab1 10 ,. -.- 307.50 

571.50 
a. Su tesisatt mal- 12 kalem -.- 800.-
1 <; zemesi 
~a Sand1k raptiyesi 600 kilo 1,15 690.-
Vf 750.000 aded 

Muvakkat 
Te. 

L.K. 

Eksiltmenin 
1;iekli Saati 

42.86 Pazarhk 14 

60.00 A~1k eksiltme 15 

51.75 " " 16 

:e 1 - Niimune resim ve ~artnameleri mucibince satm ahnacak yukanda 
:e cin.;; ve miktan yaz1h 5 kalem muhtelif malzeme hizalarmda yaz1h usul
~.~ lerle eksiltmiye konmul2tur. 
1
01 II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos -

terilmi~tir. 
~ 1 III - Eksiltme 6/X/938 tarihine rashyan per§embe gi.ini.i yukand.a 
,a yaz1h saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komis
/~ yonunda yap1lacaktlr. 
Jlc IV - $artnameler her giin parasiZ olarak sozii ge~en ~ubeden alma-
el bilecegi gibi resim ve niimuneleri de goriilebilir. 
nt V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edlen giin ve saatlerde yiizde yedi 
t•]u~uk giivenrne paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
~~ mur. ( 6682 ) 

Vakitsiz 
ihtiyarhyanlara FORTESTi Rmniyetli bir il~ctJr. Husye, prostat, dimag ve biitiin 

tenasiil guddelerinden yapJirnl§ olan bu k1ymetli ilaQ 
bel gev§ekligine, ademi ihtidara pek mtiessirdir. Yor
gun vii.cudlere genclit, dinclik, kan ve kuvvet verir, 

MODERN 

TURKiYE 
BARBAROS SA YISI 

Kapag1nda Barbarosun ii~ renkli nefis bir resmi 
ile 32 sahife olarak Cumartesiye ~·k•yor. 

On biiyiik imza ve bir ~ok tablo ve resimler. 

I Devlet Demiryollan i~Ietme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bedeli 540Q lira olan 300 ton ~imento kapah zarf usulile 
30/9/938 cuma giinii saat 15 te Sirkecide 9 uncu i§letme binasmda satm 
almacaktir. 

lsteklilerin teklif teminat ve nizami vesikalarmt ihtiva edecek olan 
kapah zarflanm s&at 14 e kadar Komisyona vermeleri lazimdtr. 

Teminat 405 lira olup §artnameler parasiZ olarak Komisyondan ve -
rimektedir. ( 6439 ) -

Ankara istasyonunda birinci, ikinci peron ile umumi hal-a, etraf1 gazi
no, bahc;esi ve idarei umumiye bahr;esi oniindeki piyade kaldmmlanm.1;1 
asfaltlanmas1 i§i kaoah zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu i~in ke~if bedeli 13000 lirad~r. 
2 - istekliler ~artname ve sair evrak1 D. D. Yollarmm Ankara ve Sir

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

da D. D. Yollan Yo! Dairesinde merkez birinci komisyonund.a yapdacak
ttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i((in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a§agida yazrh teminat ve vesaiki ayni giin saat 10 a kadar Homisyon 
isligine tevdi etmis olmalan laztmdir. 

A - 2490 say1h kanunun ahkamma uygun 975 lirahk muvakkat te. 
minat. 

B - Bu kam.umn tayin ~;ttigi vesikalar. 
C - Naf1a ;vekaletinden musaddak ehliyet vesikasx. 
Ehliyet vesikast muamelesi i~in isteklilerin hemep tahriren Nafta Ve-

kaletine miiracaat etmeleri. (6443) -Muhammen bedeli (23100) lira olan 700 ton dokiim koku 3/11/1938 per
§embe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda sa
tm alm~c&ktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1732,50 lirabk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmdrr. 

$artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
pa§ada •reselliim ve Sevk Sefliginden dagihlmaktadrr. ( 6543) -Devlet Demiryollarmca eksiltmiye ~rkanlan Ankara istasyonu asfalt 
i§ine aid 17, 19/9/938 tarihli niishalanm1zda ~1kan Handa eksiltme tarihi 
sehven 30/10/938 gosterilmi§tir. Eksiltmenin 3}.10/938 tarihinde yap1lacagt 
tashihen il~n olunur. 

YiJCE, G6RGUL"' VE TECR'OBELt ____ .._ 

DiKi~ YURDU 

EY GENCI • 
Sagl•g•n•, aileni, vatan1n1 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
ifetinden koru. 

KtiRLER, SAKA TLAR, HAPtSHANELERl DOt • 
DURAN KATILLER, TIMARHANELERDE tNLt • 
YEN DELILER, MEZARLARA GON GtsRMEDEN Go
miilen marumlar, biitiin dejenere tNSANLAR ekseriyetle 
ya kendileri tarafmdan kazamlan veya ana ve babalarm
dan mirar. kalan bu mel'un h astahklarm kurbanlartdir. 
GAYRt ME~RU MONASEBETLERDEN (;EKIN! Her gor
diigiinii temiz sanma ve hayatm1 kaput dedigimiz prezer• 
vatiflere teslim etme. 

Nefsine hakim olmazsan behemehal PROFLAKSiN 
kullan. PROFLAKSIN biitiin miitemeddin memleketlerde 
gencligi yiizde yiiz bu bela tufanlarmdan koruyan en hi· 
rinci silahbr. S1hhat Vekaletimizin resmi miisaadesini ha
izdir. Tal?.:I istimali kutular i~inde yazihd1r. 

Her eczanede bulunur. 

PROFilAKSiN daima ve her PROFiLAKSiN 1 

SEF ARETiNDEN : Tesis Miidiirii : ELENi (:ORBACJO{;.LU. En son ve ((ok 
kolay bir usulle Frans1z liiks metodla iyi diki~ bilenlere Ankarada Yeni~ehirde ismetinonii cadd.esinde kain sab1k Irali sefareti 
3 ay, az diki§ bilenlere 6 ay. hi~$ bilmiyenlere 9 ay, tay- b.inasmm mi.izayede ile sah§ miiddetinin te§rinievvel 938 sonuna }tadar 
yor, tuvalet, roblar, beyaz l$ama§Ir, erkek kostiimii, reg- uzatrldrg1 ilan olunur 
Ian pardesii, pijama dersleri bayanlara verilir. Yiice I · . I 
Kiiltiir Direktorliigiinden musaddak ~ehadetname veri- istanbuJ Belediyesl· I"Ian"" Ian 
Iir. Birincite~rinde derslere ba~lanrr. Kayrd devam ediyor. "" 

~~~~~~~~A~dr~e=s~:~K~u~mk~a~p~t~K~a~ru~·r~g~a~ca~d:·~N~o:·~9~3~.~~~~~~~ :: 1 - 21 eyl?l 193~ tarihinden itibaren Karama:q etine toptan 35, pe-
rakende 40, Daghc; etme toptan 37 ve perakenqe 42 kuru§ azami fiat ta-Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan : 
1 - Giimriikler i~in 65 kalem matbu evrakm 26/9/938 pazartesi giinii 

saat 11 de pazarhgt yaptlacakttr. 
2 - Tasmlanan tutan 998 lira ve ilk teminati 75 liradtr. 
3 - $artnamesi Komisyonda~hr. Gori.ilebilir. 
4 - isteklilerin gun ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat Giimriigii binasmdaki 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
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 lirahk ikramiyelerle 

( 50.000 ve 200.000 ) lirabk iki aded miikafat vard.lr ... 
D i k k at Bilet alan herkes 7 birincite~rin 938 giinii ak§amma 

kadar biletlerini degi~tirmi~ bulunmahdrr. 

K1r~ehir Naf1a Miidiirliigiinden: 
Eksiltmeye konan 1~: Ktr~ehirde yapllacak 24396 lira 71 kuru~ bedeli 

ke~ifli Hususi Muhasebe, matbaa binasmm 17997 lira 36 kuru~luk in~aat 
i§idir . Bu i~ 23/8/938 tarihinden 12/9/938 tarihine kad?r yirmi giin ~v~d
detle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konrnu~sa da tahb zuhur etmedt~~
den 12/9/938 tarihinden itibaren bir ay miiddetle, pazarhkla verilecegm
den taliblerin Ktqehir Vilayeti Daimi 'Enciimenine miiracaatleri ilan olu

(6581) nur. 

iirk Antrasiti 'nin 
Istanbul 

las Han • 

yeri : Sat•f 
asma kat 

ve 4 ncii Vak1f Han alt1nda 
56 No. Magaza 

URUN TiCARET TURK Ltd $ti. 
Telefon 23623 - Depo Telefon 36 - 131 

istanbul Universitesi Rektorliigiinden: 
tlniversitede Hukuk Fakiiltesinde devletler hukuku, deniz ve kara ti

careti, ikhsad Fakiiltesinde i~letme iktisad1, Edebiyat Fakiiltesinde Arab 
Fars filolojisi ve ilk zamanlar tarihi dogentlikleri a~tktlr. Talimatnarnesi 
mncibince 17 ilkte~rin 1938 per~embe giinii saat 10 da imtihanlart yapllaca
gmd.an isteklilerin §imdiden Rektorliige ba§vurmalan. (6573). 

yin ecl.ilmi§tir. • 
2 - Krvrrc1k eti ic;in tayin edilmi§ olan toptan ve perakende azarm 

fiatlar 21 eylul 1938 tarihinden itibaren kaldmlm1~ttr. 
3 - Keyfiyet alakadarlarca bilinmek iizere ilan olunur. cB.:o ( 6685) -Ke~if ~e~eli 1661 v lira 60 kuru§ olan Selamit;e§me - Maltepe asfalt yo-

1u?.u?. ~~~m pa.~a.:;hg~ . koi?ulmu§tur. Ke~if evrakile ~artnamesi Levaz1m 
Mudurlugunde gor~leb1hr. Istekliler 2490 say1h kanun(Ja yaZlh vesikadan 
ba~ka en az 1000 hrallk bu ilje benzer i§ yapt1gma dair Naf1a Miidiirlii • 
giind~n alacaklan fen ehliyet ve 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile 
124 hra 62 ~u.:u§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/9/938 
~Ur§amba gunu saat 14 b_u~;ukta Daimi Enciimende bulunmahdrrlar. 

c t. :0 ( 6683 ) 

I Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ili.nlar1 
Mahallesi Sokag1 No.st Cinsi Ayhk kiras1 

Lira K. 
Kasrmpa§a Gazi- Dereboyu 
hasanpa§a 22/24 Kargir ~ur 

Yukanda yazrh vakfa aid. ahtr 31/5/939 sonuna kadar kiraya 
iizer~ miizayedesi 15 gi.in miiddetle ac;rk arthrm1ya konmu§ltur. 

~halesi 5/10/938 c;ar~amba giinii saat 14 te yap1lacakbr. 
Isteklilerin Beyoglu Vakiflar Miidiirliigii Akaraj: Subesine 

Ziraat V ekaletinden: 

03.50 
verilmek 

gelmeleri. 
( 6657) 

Vekaletc;e yabanc1 memleketlerden klering yolile damrzhk olarak 250-
300 ba§ Breton aygrr ve k1srag1, 30 ba§ saf kan ingiliz kxsragr, 100 ba§ 
Montafon buntner inek ve bogas1 satm almacaktlr. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin 25 eylul 938 tarihine ka-
dar Veteriner Umum Miid(irli.igiine rniiracaatleri. c 3846., ( 6678) 

Avrupaya talebe gOnderilecek 
BankamiZca in§aiye ve makine miihendisligi tahsil etmek iizere 

Avrupaya miisabaka ile talebe gonderileceginden talib olanlarm en 
ge~ 30 eylul 1938 cuma giinii saat 17 ye kadar istanbul Subemiz Per
sonel Servisine istida ile miiracaat ederek kaydolunmalan iktiza eder. 
Miisabaka imtihamnm yaprlacag1 tarih aynca ilan edilecektir. 

istidaya rapt1 icab eden evrak 
1 - Niifus hiiviyet ci.izdam sureti. • 2 - Orta veya daha yiiksek mekteb §ehadetname sureti. 
3 - Tam te~ekkiillii resmi hastane&n ahnmi§ sthhat raporu. 
Sureti getirilecek vesaikin as11lan istida ile beraber Personel Ser-

visine tevdi edilecek ve tetkikten sonra bilahare sahiblerine iade edi
lecektir. 



M EKTE PLE R 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden : 
1 _ tlk; Orta ve Lise kisimlarma yahli veya yat1s1z luz ve erkek talebe kaydma ba§lanmt§tU', 

2 _ tstiyenlere mektebin kay1d §artlannt bildiren tarifname parastz gon~erilir. 

Adres : $ehzadeba~J Polis karakolu arkast. Telefon : 22534 

Be,iktat ---.. 

Diki, Yurdu 
Tale be kayd1oa ba§lad1. 3 

ayhk devreler de vardtr. 
i\karetler Dibek sokak. 1•2 

Dr. M. Osman Saka 
GtiQUs ve dahili hastahklar 

MUtehass•s• 
istanbul Belediyesi kar&Ismda Sinan 

Aga daireleri. Tetefon: 23565 

• Paris ve Londranm en buyiik 
moda miiesseselerinden ~tkmt§ 
patronlar iizerinde bic;ilmi~ ba
yanlara mahsus MU~AMBALA· 
RIN zengin ~e~idleri her yerden 
miisaid ~eraitle ve ucuz fiatlar
la BAKER magazalarmda satil
maktadtr. 

Hususi c;:e~idlerimiz yalntz ma
gazamtzm dahilinde te~hir edil
mi~tir. 

l•llil)iipil~ii"'llnileiirliinillihiiaiikiikiitlllilmiiiaiihifiiuiiZdiuiilr•. ••' 

Matenaslp bfr: 'Eftcl-.rtf 
•.J, Rouacel Kor .. leri (Oelne) n Ke•,. 

~1rl1rl wDaudu aokmahoz111 tneaGbO' 
~ t•mht eder. Snfmll§lne 11•1•1 u•lmtk• 
'·elzl11 •Ocutu yumut•t" Yl lnceltlr. 

I.Fir•ttu : l<emtPIIP e llr~d•n· 
l<o"'''" CO•fnl) eutwenlt lllr~••• 

25 IINd1n ltlbarlll. 

Sattt :rerl ,allu• • 

Kad1kOy K1z Enstitiisii 
DirektOrliigiinden : 

Enstiti.i ve Ak~am ktstmlanna talebe kaydma ba~lanmt~. Kay1d 
giinleri : Pazartesi, Per~embe. Cuma saat 9 · dan 16 ya kadardll'. ( 5731 ) 

istanbul Defterdarltgtndan: 
Gayrimubadillik s1fati, mUlga Muhtelit MUbadele Komisyonunca tas

dik edilmi~ olan hak sahiblerinden Yunan~standa b1rakttklar1 gayrimen -
kul mallara k1ymet takdiri i~in evvelce (GayrimubadJ.ller Takdiri K1ymet 
Komisyonuna) veya 11/10/934 tarihli kararname dairesinde 11/10/934 ta
rihine kadar mUlga Gayrimiibadiller Komisyonuna miiracaat etmi§ ve 

A) Gayrirnubadillik vesikasm1 ve tasarruf evra]pm ibraz ve tevdi et
memi~ olmalar1, 

B) Bu vesikalarm Komisyonca noksan veya mttallel gorUlerek kendi .. 
lerinden istenilen malumab vermemi~ bulunmalan, 

Hasebile mallarma k1ymet takdir edilmemi~ olanlarla takdir edilmi§ 
olan ktymctlere kar~1 Temyiz Komisyonuna veya $urayi Devlete itiraz 
edip de hentiz bu itlrazlan neticelenmi§ bulunmtyanlarm ts~anbulda Ga
latada Bahtiyar hamnda ifay1 vazHe eden (Gayrimi.ibad.i.J I§leri Tasfiye 
Btirosu) nda miite~ekkll GayrimUbadiller Takdiri K1ymet Komisyonuna 
15 te§rinievvel 1938 tarihine kadar miiracaatle kendilerinden istenecek 
vesika, malumat ve izabatt vermelert ve mtiracaatleri mukabilinde vesika 
almalar1 il~n olun.ur. (6422) 

istanbul Liman1 Sahil S1hhiye Merkezi 
Satin alma Komisyonundan: 

1/femurlar iGin 95 ve mtistahdemin i~in de 84 aded yagmurluk mu • 
§amba a~tk eksiltme ile ahnacaktlr. . 

A - Tahmin bedeli memur mu§ambasmm beheri 26 lira ve miistah
demin mu~ambasmm beheri 14 lira 50 kuru§tur. 

B - Sartnameler merkez levaztmmdan paras1z ahmr. 
C - Eksiltme 27 eyl111 938 sah giinii saat 14 te Galatada Karamusta

fapa§a sokagmda mezkttr Merkez Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 
D - Muvak~at teminat paras1 276 lira 60 kuru§tur. 
E - Eksiltmiye girecekler. .• 1938 senesf Ticaret OdasJ vesikalal'ltll 

gostermek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler. 
( 6304) 

• T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
. Sube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Pankas1nda kumbarah ve ihbarstz tasarruf hesablartnda en az 50 llras• 

bulunanlara senede 4 defa qekilecek kur'a ile &fafi•daki plina 
gore ikramiye dag•tllacakt•r: 

4 
4: 
4 

40 
100 
120 
160 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 ,, 

, 250 , 1,000 

" 100 " 4,000 

" 50 " I) 000 

" 
40 ,, 4,h lO 

" 20 " 8,200 

Lira 

, 
" 
" 
" 
" 

ofKKAT: Hesablanndakf pPralar bfr sene l~inde 50 liradan a§aitl dii~Smiyenlere tkramiye C:tktt~ takdirde 
% 20 fazJasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 hazlran tarlh • 
lerinde c::ekiiPcf!ktir. 

Modas1nda 

Biiyiik bir tebeddiil ...... 
Mii.balagah. cMakiyaj• kalmacb 

Parisin §lk ve kibar kadmlan, yeni bir 
moda meydana atmt§lardtr. Onlar, bii
tun giin zarfmda hie; parlakhk izi ver
meksizin §eftali ~io;egi bir ten temin e
den yeni bir pudra ke~fetmi§lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul fie en 
ince bir pudrayJ ipekli elekten iig defa 
ge~irilmi§ ve haki~aten krem kopiigii ile 
kart§tlrtlmi§ pudradrr. -Frans1z kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§tlrmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul
Tokalon mi.iessesesi tarafmdan imtiyaz1 
almmt§tlr. Tokalon pudras1, parlak bir 
buruna ve yagh manzarali bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMah bir ten temin ede
cektir. cFini Mat:. Tokalon pudrasm1 
kullandigm1zda ne riizgar, ne yagmur, 
ne de ter, cildinizin giizelligini bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi artrran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalori pudrasm1 isteyiniz ve kul
lantmz. 

RADIO 
EDiSSON 

MUessesesi 
Beyoglu istiklal caddesi No. 34 

SATILIK 
<;ek varakalan ve yahut diger miihim 

vesaik imali i~in husust kimyevi kagtd 
satlhkt1r. Mevcud miktan takriben 50 
top ve ktt'as1 56X44 1/2. 

Taliblerin gazetemiz miidiriyetine 
miiracaatlerL 

~Dr. Hazim Pekin 
Cildiye ve ziihrevtye, Beyoglu 

Jngiliz selar~ti.2.. tramvay durak 
yert No. 26 

·' Sahfl> ve Ba~muha"trl: funu;-Nadi 
Umum£ ne$r£yatt tdare eden Yazt i~lert 

Mildflrfl: Hihmet Munil Vigen 

Cumhurtyet matbaasz 

SAC BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak sa~lara tabii surette ietenilen 

rengi verir. Sabittir, s1hhi ve zarars1zd1r. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - Istanbul 

Bayrami~ Askeri Satmalma Komisyonu 

Ba,kanbgmdan : 
Erzakm 

cinsi 
Miktari 
Kilo 

113000 

Tutan 
Lira 

30510 

ihalenin 
GUnii Saati $ekli 

Teminab 
muvakkatesi 

Lira 
2289 22/9/938 pazartesi 15 A~1k 

eksiltme 
1 - Bayramicte bulunan ktt'alarm senelik ihtiyaclar1 i~in 113000 kilo 

s1go1r etine ihtiyac oldugundan 2490 sayzb artbrma eksiltme ve ihale kanu
nunun 40 nc1 maddesine tevfikan 22/8/938 giiniinden itibaren 22/9/938 gii
niine kadar bir ay i~inde pazarhkla eksiltmesi yap1lacaktir. 

2 - Miiracaat edecek taliblerin komisyona bu miiddet zarfmda mii
racaatleri. 

3 - Husust ~artnameler Komisyonumuzda paras1z verilir. 
4 - Taliblerin 2490 say1h kanunun 2, 3 iincii maddesinde yaZih evsafla 

beraber ~elmeleri Han olunur. ( 5930) 

ALMAN 
WESTFAL YA KOKU 

Kaloriferler ve diger teshin vas1talan i~in 
en miikemmel ve elveri§li koktur • 

ALMAN 
BRIKET KOMURU 

Her sobada zahmetsizce yanan -;ok temiz ve 
yiiksk heararetli komiirdiir. 

HUGO STINNES RED ERA Y A.G~ 
Galata 6 nc1 Vak1t han 3 iincii kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Antalya Vilayeti 
Ehnab Kazast Hiikumet Tabibliginden: 

Elmah kazas1 dahilinde yerle§tirilen c29. aile go~mene verilmek iize· 
re yerli malmdan sakat olmamak ve her tiirlii hastahktan ari, saglam ve 
be$ ile altz yae arasmda Gift stirmege ~h~km ve c2320:o lira mubammen 
bedelli c58:o. aded okiiz. arttlrma, eksiltme ihale kanunu hiikiimleri dairesin
d.e .actk e~~11tme suret1l~. satm a~macaktrr. Eksiltme miiddE>ti 10/9/938 ta
nhmden Itl?,aren «20:o gun. olup n:~le 30/9/938 cuma gunu saat cl4a te 
Eln,alld~ hukUmet tababetmde mute~ekkil Komisyon huzurile yap1Iacak. 
t~r. Tahb~er _§~rtnam~y~ okumak ii_zere hiikumet tababetine miiracaat ede. 
bileceklen g1b1 suretmt almak isbyenler de c5:o lira Malsandtgma yat • 
d1ktan sonra alabilecekleri ilan olunur. (658~)' 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikas1 T. Anonim ~irketinden: 

Fabrikamtzda mevcud bo~ ~uvallar 26/9/938 tarihinde mtizayede ile 
satllacaktrr. ~artname hergiin fabrika ticaret servisinde goriilebilir. 
Muzayedeye i§tirak iGin Ticaret Odast tesc;;il vesikasmm ibraz1 §artbr. 

Elektrik • tesisati 
~nk1r1 Belediye Riyasetinden: 
1 - Cankm Belea.iyesince yeni yap1lacak elektrik tesisatmdan •14500:t 

lira bedeli ke~ifli lokomobil ve montai k1sm1 kapah zarf usulile mUna
kasaya konulmu~ ise de talib zuhur etmediginden bir ay i~erisinde pazar
hkla yapllmasma karar verilmistir. 

2 - Eski ~erait dairesinde pazarhk 10/10/938 pazartesi giinil saat 16 
da Belediye Enciimeni huzurile yapilacaktir. 

3 - Proje ve ~artnameler <;ank1n Belediyesinden ve tstanbulda Zm
dankaptda 62 al~1 magaza sahibi Kivork Manjlkyandan bedelsiz ahnabi
lir. «3744• (6503) 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikas1 T. Anonim !jirketinden : 

Fabrikam1zda mevcud bo~ akiimiilator cam kutulan, miistamel aku~ 
mi.Uator plaklan ve ip parc;alan 21 eylul 1938 tarihinde muzayede ile sa~ 
tllacak1rr. · 

Sartname hergiin fabrika ticaret servisinde goriilebilir. Muzayedeye 
i§tirak ic;;in Ticaret Odas1 tes~il vesikasmm ibraz1 ~arthr. 

Tiirkkusu 
' 

Genel Direktorliigiinden: 
Tiirkku~u te~kilahnda motorlii ve motOrsiiz tayyareler iizerinde ogret-

men olarak ~;ah~mak maksadile yeti~tirilecek 15 p;ence ihtiyac vard1r. 
Aranan belli ba~h §artlar ~unlardtr : 
1 - Turk « sovundan :o olmak 
2 - iyi hal ve §ohret sahibi bulunmak 
3 - Saghk durumu tayyareci olrnaga elverisli olmak 
4- Boyu 1.58 den a~ag1 olmama:li 
5- En az lisenin onuncu smtfmt bitirmi~ olmak 
6 - En az 18. en ~ok 22 ya§mda olmak 
7, - !ki vesika fotograf1 ibraz etmek 
Ogretmen namzedi olmak iizere almacak genclerden Ti.irkku§u te~ki

latmda u<;uculuk ogrenmi§ bulunan planorciiliik B veya C brovelerile i§e 
ba~lac!tklar1 tarihten, hie; u<;mami~ bulunanlara da plfmorciiliik B brovesi 
ald1klan tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve giyim 
masraflan Tiirkkusuna aid olmak Uzere ayda lise 10 tah~ilini gormu§iere 
25. liseyi bitirmi~ olanlara 30 lira ucret verilecektir. 

Gelecek seneler i<;inde u<;uculuk kudretler inin arb~ derecelerine gore 
goreceklri zamlar husust bir talimatla tsbit edilmi~ bulunmaktad1r. Ttirk
ku~una bu suretle se<;ileceklerin ogretmen muavini oluncaya kadar nor• 
mal olaralt be§ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhtidnameyi imz~ ede
rek Tiirkku§unun verecegi vazifeleri on sene miiddetle gormegi kabul ve 
teahhiid etmesi §artttr. 

Bu hususlar hakkmda fazla tafsilat almak istiyenler Tiirkku§u Talirn 
Terbiye Burosu Direktorliigune dogrud.an dogru •a ~ubeden veya Y.az1 ile 
miiracaat edebilirler. 

Kay1d muamele~ine Cumhuriyet Bayramma kadar devam 
dan mii1·acaatlerin bu tarihe kadar yapllmas1 §arttrr, 



HER KESEYE ELVERi$Li HER BOY VE 
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~iinkii yeni ~1kan Has b1~aklarile geyet mukemmel ve pek 
ucuz trat olmak kabil oldugunu tecriibe ile gordiiler 

10 Tanesi 15 kuru,tur 
HASAN ve PASLANMAZ Tra~ b1~aklan • 

RADER L-E R DiiDyan•n en miikemmel ve yiiksek ve kibar zevat1n 
en hassas trat b1~ag1d1r. 

ANKARA- iSTANBUL 
HASAN DEPOLARI - Sab§ yerleri ile biitiin 1triyatc;I 

. ve tiitiinciilerde aray1n1z. 

H aztm Bozu.kluklan 

Daima Tamir ve Islah Edilebilir. 
1\Iide ve barsaklann bo~ulmast tesirini mutlaka KARACiGERDE ve 

nihayet bobrekte gosterir. 

Kuru bir agrz, pasll bir dil. kaymyan mide ve bunlara ilave olarak 
i~tahstzhk, bulanhlar, ba~ C.iinmeleri ve sinir bozukluklan, bunlann hep
si men§elerini hazrm yolundan ve haztm bozukluklarmdan alan, erken 
tedavi edilmezlerse. miihim anzalara yol ac;an rahatstzllklardtr. 

Halbuki: 

Her sabah bir bardak steak suya bir c;ay kaf?IiP koyarak 

ic;mekle, akrbetlerinden hakh olarak korkulan bu illet

leri daha ba~Iangtcmda durdurmak imkam muhakkakhr. 

Daima hakiki, tabii Karlsbad tuzunu araytmz ve istifade ile kullammz. 

Zonguldak Belediye Reisliginden : 
Kanuni tevkifat dahil oldugu halde ayda yirmi lira iicret, yedi lira 

taamiyeli bir kornet, bir klarnet, iki trambon, bir tenor, bir alto, bir da
vulcu bandoya ahnacakhr. Bunlara harcirah ta verilecektir. 

isteklilcrin Belediyemize miiracaatleri ve §artname istemeleri ilan 
olunur. ( 6161 ) 

KJ§l Beklemeyiniz ! -,. 

.RK MANTOLARINIZI 
her yerden daha ucuz, daha itinah ve ayni zamanda uzun 

vade ile veresiye ~imdiden alabilirsiniz. 

Arjante Tilki Kurk Ticarethanesi I 

,.,.__istanbul, Mahmudpa§a caddesi No. 137. Tel: 22554 -

Allo I biiyuk mayo mii
k:ifahnl bayao Siizao 
kazandt . ~ 

Her Ices r e y i n i 
mayoma de 9' i I, 
Palmolive sayesio
de giizelle~en te
ntme verdi. Ya~a
''" Palmolive. 

EVVELCE ZEYTINYA~II 
~IMOI PALMOLIVE 

Hergiio biolerce kadmlar, zeytinya
~tntn cild uzerindeki faideli teei .. ni 
medediyorlar. Bayaolar. stz de onlar 
gibi, sabah ve ak~am PALMOLIVE'in 
fazla kabarmt~ kiipii9'ii ile yiiziioii&ii, 
boynunu:r.u ve omuzlar1ol'l.l ma!aj edi
Dt! . Biliihara evvela steak ve aonra da 
10Q'uk su ile yokaytmz. Terkibindeki 
zeytinyag>t aayesinde PALMOLIVE me•f 
samelert temizler, be~ereyi yumu~abr 
ve tathla~tartr ve bittab! teo parlay1~ 
gem;letir. • 

PALMOLIVE o l:adar ucuzdur ki 
ekseri kadmlar, onu yii:r. ve ban yo 
ic;tn de kullaotrlar •• 

Vergiler 
_, (Hakla Y eniay) 
Biitiin vergi kanunlan, tefsir, ni

zamname ve izahlarile bir arada, 
kalamazo §eklinde bir cild ve sii
rekli miitemmim formalara abone 
kaydolunmak sayesinde daima a
jur vaziyet takib edilebilir. Fiatl 
3 lira. 

Akba - Ankara ' 
.. 

Sabhk kargir ev 
Cagaloglu, Mengene mahallesi, A .. 

I rifipa§a sokagmda kargir 4 oda, banyo. 
havagazili miicedded bir ev sahllkhr. 
i~indekilere miiracaat. 

Ankara Devlet Konservatuarma s1navla parasiZ J 
ve yabb talebe ahn1yor 

Po lath Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Polath Hazinei Maliyesi tarafmdan aleyhine sij.butu veraset davast 

a~tlan Polathnm Zafer mahallesinden olup niifus kiitiigiiniin 32 bane nu
marasmda kaytdh bulunan Emir ogullarmdan olii Halil ve olii Emineden 
dogma 312 dogumlu ismailin Biiyiik Harbde ve 331 yllmda olerek mirast 
Devlete kalacaiPndan mumaileyh merhumun kanuni mirasc;Isl olup olma· 
chgmm ve varsa 7/11/938 giiniinden evvel mahkememize usulen miira
caat etmeleri ilan olunur. ( 10995 ) 

I - ihtisas biiliimleri. 
Teganni. piyano, bestekarbk, keman, viyola, viyolonsel, fiiliit. obue, 

fagot trombon ve diger orkestra ruetleri. 
II - SeGim smavma girme ~artlart: 

A - En az ilkokulu bitirmi~ olmak. 
B - Te!!Qnni §Ubeleri iGin 16 ya~mdan a~ag1 olmamak. 

III - Se~im smavlan istanbulda 4-8 birincite~rin 938 de Galatasaray 
Lisesinde veya Ankarada 11-15 birincite~rin 938 de Muzik Ogretmen Oku
lunda yaptlacakhr. 

IV - isteklilerin dilekGe ile istanbulda veya :Ankarada adt ge,en 
okullara en ge~ smavm ba~hyacag1 giine kadar miiracaat etmeleri laztm• 
dtr. 

Dilek,eye baglanacak vesikalar: 
A - Niifus tezkeresi veya tasdikli iirnegi. 
B - Okul diploma veya tasdikli ornegi. 
C - Sagbk raporu. 
D - Hiisniihal vesikas1. 

K1rsehir 
' 

ilbaybgindan: 
Pazarhga konan i§: 
Ktr§ehir merkezinde yaptlacak 48817 lira 61 kuru§ ke§if bedelli be§ 

stmfh ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru~luk in~aat i§idir. 
Bu i~ 26/8/938 giiniinden 15/9/938 giiniine kadar 20 giin miiddetle ve 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§ ise de talib zuhur etmediginden 
15!9/938 tarihinden itibaren bir ay i~inde pazarllkla verilecektir. Talible
rin Ktr§ehir ili Daimi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. ( 6656 ) 

1939 RADVO 
I 

MODELLERiNi 

gormeden ve dinlemeden 
batka radyo 

ALMAYINIZ 
Te§hir ve satltj salonu: Galata Karakoypalas No. 16 


