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9ekler Londra· iiilD.fznz 
~ariszz . kabul eiiiler 
Y -:.-~--- . 25 fl!rka 

Fakat Berlin, Leh ve Macar taleblerinde·n sonra lngiliz- • k asker c;ekoslovakyaya 
•• 

- . - d k.f . ..., . . .I . .. d·· girnte Frans1z plantntn . maksa a 1 a yet etmiyecegini 1 er1 sur u . uzere hududda bekliyor 
, ' ""J7'" ; ,. - : r .. · ~ / ~ · Cekler ·~de siiratle tahkimat 

1 

ket heYecan i~inde ~alkamyor, hiikUmet 
yap1yorlar, memle

24 t ·· k d ra Jngiliz- Fransrz tekliflerini kabul eden 'ekoslovak felleri, ·soldan saga: saa muza ere en son . . . . 
Ba,vekil Hodza, Reisicumhur. Benef, Harrctye Naztrt Krolta 
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Universiteliler Yurdu 
S anhan saylaVI Refik Sevket in· 

ce arkada~IIDIZ birka~ gi.in one~ 
Cumhuriyete konulan k1ymeth 

yaZJSile meseleyi pek giizel surette . bir 
daha incelemekle berabr ona yepyem ve 
pek akla uygun bir hal sureti de gosterdi: 

Hitler - .~emberl~yn · mUI3katl 
iki devlet adamt bugiin Godesberg' de 

Yiiksek tahsili nehari olarak takib etmek 

cekler; Londra . ve · pariste, son vaziyete 

~tkacagi korkusu 

.. gore 

yeni kar~'tldikla.r var 
--~, Londra 21 (Hu- -

zorunda olan gencligi barmd1rmak i.izere susi) _ Cekoslo-
Evkaf Umum miidiirliigli fstanbulda ve vakya hiikumeti, !n
:Ankarada hirer yurd yaptJrsm, dedi. Sa- giliz .. F rans1z tek
ym saylavm dayandlgl deliller k~vvetli~ liflerine kat'i ceva
dir: Medreseler, zamanlannm b1r nev1 bm1 vermi~tir. Prag
leyli mektebleri hiik~iinde idi, bu miies· daki !ngiliz ekisi 
seselerin evkafma tesahub eden ve buglin Newton'dan Hari -
liyakatli bir elde c;ok giizel i§ler goren ciye Nezaretine ge
umum miidiirliik, istanbulda ve Ankara- len malumata gore, 

da ihtiyaca kafi hirer yurd viicude getir- C:ekoslovak hiiku • ~""~·"'. "~~. . ~:::-~• 
mekle vak1flann §art! anna da uyan mo· meti, !ngiliz • F rart· ~ f , 

k I .. 1 "k It s1z tekliflerini hila dern ve mi.i emme muessese er yu se -
mi~ olur, diyor, . kay.ld_ ve ~art k_~b~l 

Refik Sevket incenin bu suretle viicu- etm~~t.lr. Prag huku-
'd · ·1 · · · t d·-· dd yiiksek metmm bu karan bu e getm mes1m 1s e 1g1 yur a k 1 7 d 
tahsil gencligi §imdiki param1zla 20 - 25 t ~~~ saat F e 
lira gibi ucuz bir bedel mukabilinde hem n~J IZ. ve. · . r_ans.lz 
'b h . d'] k f zla olarak eldenne h1ldmlrm§• 1 ate, em 1a§e e 1 ece ve a t' D h 1 
dershane, konferans salonu, ki.iti.ibhane, .:_r·

1 
aka e;~~A <;e~ 

her tiirlli oyun yerleri gibi toplu g:encligin d?s
1
ova 'k ~. umk eb · 

1 · d' · 1p omat1 muza e • .. I" d .. "I "I"k t maddi ve manevi kazanc anm terpm ~ ICI l . . Gode berg'den bir manzara; on Pan a goru en mu a a In 
tesisatmdan fciydalanacaktJr. Ancak Re- re ere gm~mek hu- cereyan edecegi Dresden otelidir 
. - . · b ld A k - susunda 1srar et • 

·fik $evket lncenm Is tan u a ve · n ara mi• fakat I'n· 'l'z F - 1 '1 • .. de 1srar etmi~Ierdir. Cekoslovak kabi • 
d b. k b' k' · · b d1rmak iizere vii- '' g1 I ve rans1z e t;J en mu§- , 

a If ar m I§IYI arm t k c h .. B •. . . r· •J• F t 'k .. . 
d : .1 · · t 'ye ettig-i yurd k1•- ere en, urn urreJsi ene§ 1 z1yaret e - nes1 ngnlz • rans1z azy1 1 uzerme 

cu e getm mesml avsl . • • d k b" I b' . h' . . . hl'k L d lA k d - t k b I 
1 · b" · .. k b' b' d 'b ret deg -ildir ~re • oy e 1r te mn muntemel te 1 e- on Ta p amm ay1 SJZ_ ve §ar s1z a u avan uyu IT ma an I a . I . . I .. 
0 1 d '1 ·. I ketlerde ya- enm an atml~lar ve Londrada hamlanan etml~tJr. 

p1]:~1::mae~ a:h~a
1

n er{~~: eOniversiter) :.~~~:~ •... ~.i.l~ .... ~.~~~~ .. :~ .. ~.~~ .... ~~~~.l.~~ .. ~ ........................ ~~~~~:~ .. ~~:.~.~~~~~.~.~~.1., 
nev'inden bir miiessesedir, ki ba§hba§lna 
bir oba, .bir mahalle te§kil eder. 

Biz Paris Site Dniversiterini gezmi§tik. 
Paris, otedenberi kendisine diinyanm .her 
tarafmdan yiiksek tahsil gencligi gelen bir 
§ehir olmak hasebile orada ~ehrin miinasib 
bir kenarmda devletin temin ettigi geni§ 
arazi iizerinde biiti.in diinya memleketleri 
kendi paviyonlanm kurmaga davet olun· 
mu§lar ve bunlarm pek !;ogu kendi masraf 
]arile ekseriya kendi milli istillerinde kendi 
binalanm yapm1§lar. 50 den 150, 200 
ki§iye kadar ta!ebe alacak giizel binalar. 
Bunlarda genclerin hirer, iki§er veya da
ha fazla olarak yatacaklan ve c;ah~acak
lan odalar, okuma salonu ve kiitiibhane, 
banyo ve du§ yerleri, yemek veya kahval
tl salon~. hulasa bir talebenin rahat yatJp 
kalkma, okuyup c;ah§ma ihtiyaclanna 
cevab veren her§ey. Bu her paviyonda 
boyle. Sonra sitenin umumi olarak konfe
rans ve konser salonlan, tabldot yemek 
veren lokantas1, oyun yerleri var. 

Tale be iiniversite sitesinde beda va 
oturmuyor. Biz sekiz on sene evvel oras1m 
gezdigimizde pansiyon bedelinin bizim 
paramJZ!a 18 buc;uk liraya geldigini he
sablaml§tlk. Bunun haricinde talebenin 
§ehir dahilinde mektebine gidip gelmesi 
ic;in gayet ucuz nakliye parasile ki~~b ve 
saire masraf1 vard1r. Fa kat Site Univer· 
~iterin inz1batl1 ve saglam konforlu pan-

YUNUS NADI 

japonlara •• gore 
~in hiikumeti, mukabilinde malzeme almak ~ar
tile cenuhda bir k1s1m araziyi ingilizlere 

Cenubi ~i~de Japon mevzileri 

Tokyo 21 "(a.a.) -Haber verildigi
nc gore, ~an-Kay-Sek hiikumetinin Bir
manya ile Yunnan arasmdaki itirazh toP"' 
raklarm be~te ikisini fngil tereye terketmi§-

Buna mukabil, ingiltere, ~ine maize
me vermek suretile yard1mda bulunacak
tJr. Bu toprakiar Mekong'un batismda 
bulunmaktadJr. 

[Arkasl Sa. 5 siltun 3 tel tir. [Arkasz sa. 't siltun ·3 tel 

bu 
tarihi d!evrede milleti miittehid olmaga davet etti 

Prag'd8nilmaylsler I 
Halk, askeri bir 
diktatorliik istiyor 

Berlin 21 (a.aO - D.N.B. ajansi 
bildiriyor: 

~ek k1taatmin ~~ekoslovakyadan kac;
makta olan Siidetlere kar§I yapt1g1 silah
h tecaviizler lizeriJ!le Alman - <;;ekoslo • 
vak hududunda g~rginlik vahimle§mi§ • 
tir. 

Sevkulcey~i sebeblerden Alman maka
mah hudud lizerin~eki evleri tahliye et-

Almanyaya· iltica eden Siidetler, goniillii yazilmak iizere askeri 

~::?.:§~~;:~;:_:.~::~1::~~~ leh · k1taat1 da emir bekliyor I 
ya - Almanya huctudunda Siidet ~eteleri • s k 

. niza'mia §U~elere 'gidiyorlar 

bugiin de Cekoslo~k giimriik karakolla- I. y e z I. n m I n t a a s I n I n 
nna hlicumlar yapnu~lard1r. Ciddi mu • 

sademelerin oniinii almak lizere, Prag I . . . 'h I kl 
hukumeti. hudud muhaf1z k1taahm hu- 1• ~ga i 1~'-lD . az1r I ar 
duddan birhc; mil uzakla§hrml~tlr. ~ ~ 
t;ehler iilflrhl!Wtlar yapryorlar 

Albendorf 21 (a.a.) - D. N. B. Leh hiikumeti ~eklerle yapbgl ekal1iyetler 
bildiriyor: J h • ' M • k• k 

Hududa ancak 200 metre mesafede an a~mas1n1 fes el~J - acar1slan es I topra • 
bulunan Albendorf koylinden Cek askeri 1arlnln iadesini Londradan jstedi 
haz1rhklan ac;1k bir surette gorlinmekte • 

dir. Siidet topraklannda beton siperler 
ya~;Himakta, mitralyozler yerle~tirilmekte 
ve biitiin bu i~ler hararetli bir ~kil ve 
siiratle goriilmektedir. F evkalade seri 
tank ve kamyonlarla miicehhez k1taat ka
c;aklan tutmak ic;in hudud boyunca dev • 
riye geziyorlar. Diin gece koyiin met • 
halinde ~iddetli bir musademe vuku bu1-
mu~tur. Cek muhahzlan tarafmdan ya

kalanan lie; Alman miiltecisi kac;maga 
muvaffak olmu~tur. Cekler koyiin iizeri· 
ne ate~ acrru~lard1r. 

...................... ~~~.~~~ .. ~~:. ~ .. ~~~~~.~.A~~ .. 
is tan hula gel en 

ingiliz gemileri 

Amiralbg1n emri iizerine 
diin ansizin Akdenize 

hareket ettiler 
Program mucibince; yarma kadar li

mammizda kalmasi mukarrer bulunan 
Dovonshir ingiliz kruvazorile iki torpi
to, Akdeniz donanmas1 ba~kumandan -
hgmm ani bir emri iizerine dun sabah 
limamm1zdan Akdenize hareket etmi§
tir. istanbuldan Karadenize de gitmesi 
kararla§tmlmi§ olan gemilerin, seyahat 
programm1 yanda b1rakarak Akdenize 
donmesi merak uyandirmi~hr. Akdeniz
deki ingiliz donanmas1 kumandanhg1 
tarafmdan verilen emrin Avrupanm u
mumi vaziyetile alakadar oidugu zan -
nedilmektedir. 

Salahiyettar ingiliz mehafilinde bu 
hususta a§agJdaki malt1mat verilmi~tir: 

• c- Bir plan tebeddiilii sebebile maa
lesef gemiler, burada kalacaklan miid
deti klsaltm1ya mecbur oldular ve bu 
sabah Akdenize hareket ettiler.:o 

Londradan verilen malrimat 
Londra 21 (a.a.) - iyi malumat alan 

deniz mahfillerinden ogrenildigine gore, 
ingiliz Akdeniz donanmasmm istanbul
da bulunan fil.osu, evvelce tesbit edil -
mi~ olan cumartesi giiniinden evvel is
tanbulu terketmek ~c;in emir almi§hr. 
Bu karar filo kumandamnm dogu Ak
deniz manevralanm takib edecegi ic;in 
verilmi~tir. Filonun Romanya ve Bulgar 
limanlarma yapacag1 ziyaretler de bu 
sebeble yap!lamiyacaktir. 

... 
Polonya · ordusu, Reisicumhurun oniinde resmi ge~id yap1yor 

Paris 21 (Husust) - Leh hiikumeti Siye~m'cle yaprlan niimayi, 
son manevralara i§tirak eden ihtiyat ki • Var~ova 21 (a.a.) - Pat ..L\jansi 
taahn terhisini temin etmi§tir. Bundan 30,000 ki§inin sal1 giini.i Siyezin hudu • 
ba§ka yeniden kur'a askerleri de silah al- durida nlimayi§ yaparak Cekoslovakya • 
tma almml§tlr. (Arkast Sa. 7 siltun 5 reJ 
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Pariste Fransa - Suriye 
miizakereleri akim kald1 
Fransa ilk ,art olarak Hatay istiklalinin 
tanmmas1n1 istiyor - Bir Arab gazetesi Arab 

softalar1n yalanlarlnt orta ya ~1kard1 
Antakya 21 (a.a.) - Anadolu ajan-1 

sinm hususl muhabiri bildiriyor: 
,Samda <;1kan «Eko de Syri» gazetesi, 

Paristen ald1g1 §U hususi haberi ne§ret -
mektedir: 

Pariste Cemil Mardamla Bonnet ara
smda yap1lan konu§malann akim kald1g~ 
haber verilmektedir. (iinkii Fransa hii -
kumeti Suriye - Fran sa muahedesinin tas· 
diki ic;in a§ag1daki 4 §artm kabuliinii ileri 
siirmii§tiir: 

1 - iskendcrunda te§ekki.il eden ye -
ni hi.ikumeti kat'i mrette tammak. 

2 - Cezirede Suriye ve F ransanm i§· 
tirakile muhtelit bir idare kunnak. 

3 - Muahedenin devam edecegi yir
mi be§ sene m:iddetince, Suriyede Fran
SIZ ordusunun i§galini tammak. 

4 - Alevi mwtakasmda Fransiz or
dusunun istihkam in§aatlm kabul etmek. 

[Arkast sa. 5 siltun 1 del 

Fransanm Suriye fevkaiade ocnrn•~• 
Kont do Martel, kans1 ve Cemi 

lU;udam bir arada 



rarihi roman : 45 

Prensesin sabit bir 
« Tiirke kavu~mak » 

Yazan: M. TURHAN TAN 

fikir 
em eli 

halinde 
simdi , 

ta,•d•~ 
terletici, 

klvrand•nc• bir ihtiyac seviyesine yiikselmi~ti! 

Vadinde de durdu, <;e~id <;e~id hulya
u ve derin derin dii~iinceler i<;inde sara
a doner donmez babasm1 gordii, cam
azlann bir kuvvet ve bir hiiner harikas1 
lduklanm ~ heyecanh bir talakatle ~ an
ath, yap1lacak diigiinde kendilerinin 
1utlaka haz1r bulundurulmasm1, fakat 
laha evvel de saraya getirtilerek birka~ 
umaralannm goriilmesini rica etti. Prens 
~.ndriya, zor oyunlanndan nefret eden 
,jr adamd1, yalmz mide ve yatak dii~ ~ 
i.ini.iydii. Bununla beraber klZlmn ar ~ 
usunu k1rmad1, birkac; oyun gostermeleri 
aydile cambazlan saraya c;aguth. Eger 
o~una giderse onlann diigi.inde de ham 
ulunmalanna muvafakat edecekti. 

Kara Abdurrahmanla arkada§lan 
kendi planlanm kolayla§hrabilecegini 
lii~iinerek ~ saraym ~vkle davetine ica -
et etmi~lerdi. Tiirke goniil verdigini ev
elce ihtiyar Y ani' den duymu~ olduklan 
,rensesin bu a§kma «kuvvet sevgisi» nin, 
aha dogrusu erkek kuvvetinde miinde -
tic; haz ve heyecan kaynaklarma tahas
iiriin amil oldugunu da bildikleri ic;in 
ep zor oyunlarmdan miirekkeb bir de 
rogram hazulamx§lardi. 

Prens Andriya isteksiz isteksiz kizina 
rka<la§hk ediyor ve esneye esneye oyu
u seyre hazulamyordu. Fa kat cambaz -
mn oyuna ba§lamasile beraber o lagar 
Lihlu, miskin duygulu adamm esnemesi 
esildi, gozleri bi.iyiiye bi.i}(ye ac;Ild1. 
:unkii yap1lan oyunlar, onim havsalast
a s1&m1yacak kadar yiiksek <leger -
eydi, harika sayilacak derecede hiiner
ydi. Prens, gittikc;e artan yiirek gtdik
iYlCI ve idrak c;imdikleyici bir §a§kmh -
m zorile ikidebir k1zmm ellerini yakah
or, «yaman adamlar, yaman adamlar» 
iyip duruyordu. T eodosya, saK1r bir is
grak ic;indeydi, babasma cevab vermek 
:iyle dursun, onun konu~tugunu bile duy
Iyarak ba~ka bir a}emin zevkini ya~l • 
ordu. 

Ti.irkleri daha yakmdan gormek, on
mn <lemiri pamuKa, tehlikeyi eglenceye 
eviren hududsuz kuvvetlerinin sua ma 
e <;e~id c;e~id cilvelerini kine sindire sin
ire seyretmek bu ruh 'hastasl, hulya bu
alasl kxzda yepyeni ihtiraslar ve c;ok de
n i~tiyaklar yaratmt~ti. Sabit bir fikir 
alinde ta~1d1g1 «Tiirke kavu~mak» eme-

simdi terletici, ktvrandmct bir ihtiyac 
•viyesine yiikseldiginden Kara Bogala
n, Kara Aygudlarm, Kara Abdurrah
lanlann, Y arah Doganlarm, !nee Ba -
1banlann yap1h~ta ayn goriinlip de oz 
akxmmdan farks1z olduklan ameli su -
!tte sabit olan kuvvetlerine - sadanm 
ag1tarak, gogsiinii ac;.arak ve sevinc ya~ 
m dokerek - secde etmemek icin boyu
a iradesini zorlqyordu. Bu tahammlil
e, oyunlann birbirini takib etmesinin ve 
er yeni numaranm evvelkinden daha ca
[b bulunmasmm <la tesiri vardt. Hul -
asever k1z, bir kuvvet harikasm1 seyre -
erken ruhunu saran kama~1khgm ibra -
tile sahaya at1hp oyuncularu; ayaklanna 
uregini ili~tirmek istedigi mada 0 hari
adan ustun bir marifeti tema~adan ala
igl tadx du~iinerek kendini zaptediyor
u. 

Program bir tesadiif eseri olarak on 
:i zor oyunu ihtiva etmekteydi. Bu o -
unlar hirer birer gosterilip d~ Kara Ab
urrahmamn i~aretile oyuncular geri ce
[lince T eodosya bol yemege ragmen 
oyamam1~ bir a~ tehaliikile oturdugu 
erden yalvard1: 
-· Biraz daha, biraz daha? 
Abdurrahman, boyun ktrmakla bera

~r ozi.ir diledi: 
- On iki oyun hamlami§hk. Afh -

171 dileriz. 
Onun maksad1, diledikleri kadar oyun 

)slereceklerini nazik bir dille hissettir -
ekti. Lakin T eodosya bu sozde mitolo
ve taalluk eden kuvvetli bir ima buldu 
~ Kara Abdurrahmanm yalmz kudretii 
r erkek degil, derin bilgili bir insan ol
Iguna hi.ikmederek sevindi. Prens An
·iya, boyle bir kuruntuya kapdm1yarak 
mncular reisinin on ii~ rakammdan huy
ndigma zahib oldu ve bir oyun yerine 
i, vahu.d lie oyun yap1hrsa on lie raka
mdan iirkmege mahal kalm1yacaibm 
~ri si.irmege hamland1. Lakin T eodos
\, kendi sezi~inin heyccanile babasma 
;1z a<;tumadx, Abdurrahmam tebrik et
ege kovuldu: 
- 1-Iaklrsmxz, tebrike de lay1ksm1z. 

[eraklis gibi on iki bi.iyiik i~ ba5ard1g1 -
Zl anlatmak istiyorsunuz. 0, bir masal; 
z.in yapt1klanmz ise bir hakikattir. Y a -
nda ~ene gori.isece<1imizi umarak size 
1o~ geldiniz>> diyorum. 
Yunan mitolojisinin <;ok eglenceli bir 

evnmna temas etti1Yi icin T eodosya'mn 
di.i~iindii<;iinii ve Kara Abdurrahma

l neyi anlatmaga <;ah~tlgml izah ede -

lim: Latinlerin 1-Iercule adile kabul et
tikleri yan ilah kahramamn Yunan mi • 
tolojisinde ad1 - malum oldugu iizere -
Heraklis'tir. Rivayete gore o, Alcmene 
adh bir kadmla en biiyiik ilah ]Upiter'in 
ogludur ve anasmdan dolay1 insan, ba -
basx sebebile de ilahhr. Kendisine birc;ok 
harikalar ve mesela heni.iz be~ikteyken 
dii~man ilaheler tarafmdan yollanan bir 
si.iri.i korkunc yilanlarla bogu~mak, on -
Ian hirer hirer oldiirmek gibi i~ler isnad 
olunmustur. F akat en bi.iyi.ik kahraman
hklan <~On iki hamle» adile me~hur olup 
bunlar garb edebiyatmda amlarca ~iir 
ve tablo mevzuu olmu§tur. 

Ger<;ekten ince bir muhayyilenin mah-
sulii bulunan on iki hamle §unlardu: 

1 - N erne As lam. 
2 - Batakhkta Hidra. 
3 - Erimanti yabani domuzu. 
4 - Tunc ayakh di§i ke~i. 
5 - Sitimfali ku~lan. 
6 - Giriddeki deniz oki.izii. 
7 - lnsan yiyen atlar. 
8 - Amazonlar. 
9 - Ogiyasm ahtrlari. 
10- Griyon. 
11 - Hesperit altm elmalan. 
12 - Cehennem bekc;isi kopek. 
Heyecanh hirer masal olarak asirlar-

ca ve diyar diyar dillerde gezen bu on 
iki hamlenin ~ogunda tabit h8.diselere i§a
ret vardu. Biz, o i~retlere k1ymet ver -
miyerek yalmz masallardan miihimlerini 
ktsaca anlataca~z: Nema Aslant, koca 
bir iilkeyi uzyn y11lar deh~et ic;inde bt -
rakan, kiime kiime insanlan g~etmek ts
tJrarma dU~iiren korkunc bir mahlukmu§. 
]iipiter'in himaye ettigi §ahsiyetlerden 
Oriste, bu canavan yakalamak vazifesi· 
ni Heraklis'e yi.ikledi, o da Neme vadi
sine gitti. Elinde bir giirz vardt. Aslam, 
ininde bast1rd1, gi.irzii bir yana buakarak 
iizerine saldudt, gogde gogdeye giire~e 
ba§ladJ ve uzun bir bogu~madan sonra a5-
lam bogmaga muvaffak oldu. Oriste'nin 
~ehri olan Tirinti'~e donerken maglub 
hayvanm de.risini sutma ge~irmi~ ve bu 
deri iizerinde bulunduk~a hi~bir mahlu
kun kenoi kolunu biikemiyecegi mii]de -
sini de - babas1 ve ilahx olan ]iipiter' den • 
all!!!~ bulunuyordu. 

Batakhkta Hidra, dokuz ba~h ve 
korkunc bir ytlandi. Argos korfezi yamn
daki Lerni adh batag1 kendine yatak 
edinmi§ti. Bir yandan havay1 ifsad edi
yordu, bir yandan da ekinleri ve hayvan 
siiriilerini yiyip duruyordu. Heraklis, bu 
miithi~ ejderhayt d'l ortadan kald1rmaYI 
kendine vazife bildi, candan dostu olup 
daima beraber bulundugu Yulaos'u da 
yamna alarak Lerni batakhgma gitti. Fa
kat ejder, ortahkta yoktu. Heraklis onu 
aramaga koyuldu ve hayvamn su i~mek 
lizere s1k s1k ugrad1gm1 bildigi Amimone 
c;e~mesine yana~arak batakhga ale.vli ok
Iar yagd1rmaga ba~lad1. Hayvan, bu 
bombardtman Uzerine yatagmdan «;tktt, 
Heraklis'in iizerine yiiriidi.i ve miibareze 
de ba~lami$ oldu. 

Canavann Heraklis' e kar~1 koyabil -
mesi imkansxzdx. Lakin yan ilah olan 
pehlivamn da hayvam tepelemesi mii~ • 
kiil goriiniiyordu. Ciinki.i giirz darbeleri
le ezilip kopan her ba~. yeniden ve hatta 
ikile~erek vi.icud buluyordu. Heraklis bu 
vaziyette arkada~1 Yulaos'tan yard1m is
tedi, o da batakhgm etrafmdaki ormana 
ate~ verdi ve sam an me~' alelerle Hidra -
mn yeni ti.ireyen ba~lanm yakmaga ko
yuldu. hte bu yardtm sayesinde Herak
lis galib geldi, ejderhanm son ba~1m ko
panp topraga gomdii, oklanm da onun 
barsaklarma soktu. Mitolojik kahrama
nm oklarmda tasavvur olunan oldi.iriicii 
zehir bu hadiseden peyda olmuttur. 

On iki hamlenin obiirleri de a§agt yu
kan bu ~ekildedir ve hepsi Heraklis'in 
galebesile nih a yet bulmaktad1r. T eodos
ya, cambaz k1hgmdaki bahadu Tiirki.in, 
heniiz adml ogrenemedigi asian yaplh ve 
ceylan durumlu yigit adamm «on iki o -
yun» soziinden i$te bu efsanelere intikal 
ederek heyecanlanmi~h. Seyrettigi sah -
nelerin idrakine verdigi tath sersemlikten 
heniiz srynlmr~ olan babasma da bu sezi
~ini anlathktan sonra kollanm onun boy
nuna dolad1: 

- Koca mitoloji, dedi, bir tan~ He
raklis tamyor. Biz, bir bu~uk di.izineden 
fazla Heraklis seyrettik. Eski on iki 
hamle maQalma ta~ <;Ikaran on iki hakiki 
oyun gordiik. Oyunculara nekadar ik -
ram etsek azd1r, de gil mi ~ 

Ve sonra sesine bir tahassiir edas1 c;ize
rek ilave etti: 

- Eger bunlar sizin emriniz altmda 
askerlik etseler, ordunuzun ba~ma ge~se
ler bugiini.in altm tiiylii koc;unu, Tiirkleri 
Bizans topraklarmdan siiriip ~1karmak 

t.: U M H lJ Kl }' ~'J.' 

( fJehir ve Memleket Haberleri ) 
Agac sanayii 

kooperatifi 

Diinkii toplanbda muka
velename haZirlandJ 

Agac sanayii erbabmm kuracaklan 
kooperatif i~in ikhsad Vekaleti KU~Uk 
San' atlar miidiirii N ecatinin i~tirakile 
bir toplantt. yaplitm§tlr. Bu toplantida 
kooperatifin kurulmas1 hakkmda ko -
n~malar ikmal edilmi§ ve mukavelena
me hanrlanarak Kii~Uk San'atlar mil -
dliriine tevdi edilmi§tir. 

Diinkii toplanhda mliessis aza ola -
rak Marangozlar cemiyeti reisi Alaed
din, umumi katib Fuad Tezer, Ahmed 
Tezel, Abdullah Ezba§, Taceddin GUs -
tan, Andonaki Kaladis ve Kegam se -
~ilmi§tir. 

Marangozlar kooperatifine blitiin a
gac sanayiile m~gul olanlar hissedar o
lacaklardir. 50 lira olan beher hissenin 
yiizde otuzu p~in olarak almacaktlr. 

Maktu vergiye raptedilen 
san' at 1ubeleri 

Muamele vergisinin agac sanayii er
babmdan ahm~ ~ekli iizerinde yaptlan 
tashihden sonra 37 san'at §Ubesinden 
14 ii maktu vergiye tabi tutulmU§ ve di
gerleri vergiden istisna edilmi§ti. 

Maktua raptedilen san'at §Ubelerinin 
vergilerile me§gul olan komisyon bu -
giinlerde mesaisini ikmal edecektir. Bu
nun i~in maktuiyete raptedilen maran· 
goz, dogramaci, bastoncu, kereste bt~ki
CISI, portatif karyola yapanlar, karoseri 
imal edenler, sandalya yapanlar, araba 
tamir edenler, kundura kahbc1lan, met
re imal edenler, araba ba§hg1 yapan -
lar, agac ok~e yapanlar, motor kasnagl 
yapanlar ve korni§ imal edenlerden ye
ni motor takan veya yeni imalathane 
kuranlar varsa bunlann acilen miira • 
caatleri laz1m gelmektedir. 

Hopa - Bor~ka yolunda 
feci bir kamvon kazasi 
Bor~ka 21 (Hususi) - Bor~kaya ii~ 

kilometre mesafede, on ya~mda bir ~o
cugun oliimile neticelenen feci bir kam
yon kazast olmu~tur. Vak'anm tafsilat1 
§Udur: 

Tiiccardan Mustafa Dizdar isminde 
bir zat, ge~en pazar giinii, akrabalarm -
dan be~ kadm ve yedi erkegi de birlikte 
alarak bir kamyon tutmu§ ve Hopaya 
miiteveccihen hareket etmi§tir. Kam -

yon, Bor~kaya ii~ kilometre mesafede 
ani patinaj yapml§ ve yiiz on metre yiik .. 
seklikten ic;kale deresine yuvarlan.mt§
ttr. Kamyonda bulunanlardan Mustafa 
Dizdarm on ya§mdaki k1z1 Fikriye, su
kut esnasmda havaya frrhyarak derenin 
kar§I yamacma, 40 metre uzakhga dii§
mli~ ve derhal olmil§tiir. 

Kamyon, diger yolcularile birlikte, 
derenin gol te§kil ettigi bir yere au§
mii§tlir. Niifus~a ba§ka zayiat olma -
mi§tir. Bu teessiir verici haber duyulur 
duyulmaz jandarma kumandam ile hU
kmet doktoru ve bir los1m halk, vak'a 
mahalline ko~arak kazazedelerin im -
dad1na yeti§mi!$lerdir. 

PI •••& 
Y akalanan kumarbazlar 

Pangaltlda 26 numarall apartlmanm 
1 numarah dairesinde oturan Rii§tiiniin 
evinde kumar oynandtgt anla§Ilmt§, 
Eraniyet ikinci §Ube ka~ak~thk biirosu 
memurlari tarafmdan yaptlan ciirmii 
me§hudda kumarbazlardan Ekremle ar
kada~lan yakalanarak Adliyeye veril -
mi§lerdir. -···-Kadln kavgasi 

Goztepede Hamam sokak 52 numarah 
evde oturan Sadinin kans1 Hasibe Ue 
ayni mahallede oturan Hiiseynin met -
resi kavga ederek birbirlerini dovdiik -
lerinden yakalimp Adliyeye verilmi§ -
lerdir. -···-Pencereden dii§erek oldii 

Yiiksekkaldmmda 138 numarah ev -
de oturan Haytmm iki ya§mdaki klZI 
Ester, evin 8 metre yiikseklikteki tara
~asmdan yere dii~erek yaralanmi§, kal
dmldtgl ~i§li <;ocuk hastanesinde 61 -
mii§tiir. -···-v azife ba§Inda oldii 

Maarif mlifetti§lerinden Bedri, Ktr
§ehirde tefti§te iken otedenberi miiptela 
oldugu fttlk rahats1zh~1 neticesi kendi
sine bir buhran gelmi§ ve hemen has -
laneye nakledilerek ameliyat yap1l -
mt~sa da hi~bir tesiri goriilmemi§, k1sa 
bir miiddet sonra vefat etmi§tir. 

~refini mutlaka size kazandmrlar. 
(Arkas& var' 

(1) Bu da mitolojik bir k1ssad1r. Tsalya 
hiikiimdarlarmdan Pelyas, hak.siZ olarak 
gasbetti~i tahtm hakLkl varlsl olan (Ya -
son) adh ye~eninden kurtulmak 1~1n onu 
caltm tiiylii kcx;u, bulma~a gonderml~tl. 
i~te Hk ~~lar tarihinde yan masal, yan 
do~ru olarak yaztll bulunan (Argonotlar 
seferi) bu suretle vukua gelmbstlr. Yason, 
kirk cesur arkada1$11e bir gemlye blnlyor, 
denizlerl a§a a§a §imd1k1 G\irclstan ktyl -
larma gel!yor, oranm hiikfundarlarmdan 
altm tiiylil ko~un postunu lstlyor. Hiikiim
dar, bir~ok giiQlUkler Qlka.rarak postu ~er
miyor. Fakat loz1 (Mede), yi~it ve gtizel 
Yason'a goni.il verdl~inden bir~ok entrika
lar ~evirlyor, onun dlle~1n1 yerine getiri ~ 
yor. 

:M, T. T, 

izmir Fuari 

Bu sene fehre 5 - 6 
milyon hasdat b1raktJ 

Orgeneral Fahreddin Altay ve A.miral 
~iikiir Okan fuardaki ziyafette 

fzmir 20 (Hu~usl) - F uar bu ak
§am kapanmx§br. Mi.iddetli olarak yapll
mt§ bulunan paviyonlar ytktmlacaktn. 
Fakat fuar ve Kiiltiir Parkm eglence, o
yun yerleri, miize ve saireler, biiti.in sene 
halka a~tk bulundurulacaktlr. 

Bu y1l fuanmiz lzmire v~ lzmirlilere 
be~ alb milyon lirahk bir kazanc temin 
ettiP;i gibi memlekette bir i~ turizm hare
keti ve ikttsadi bir muman yaratmt~hr. 
Ayni zamanda ce~idli eglenceler ve bir
<;ok giizelliklerile de cok begenilmi~ ve 
takdir edilmi~tir. Bu hususta vali F azh 
Giile~le fuar komitesinin bilhassa Bele
diye reisi doktor Behc;et Uzun faaliyet
leri ve himmetleri hassaten kayda deger. 

Fuar, tam 723,537 ki~i tarafmdan zi
yaret edilmi~tir. Bu ziyaretc;ilerin 87,70 I i 
demiryollarile, 11 ,004 ii deniz yollarile 
ve 91,135 i otomobil ve otobiislerle 
memleketin muhtelif mmtakalarmdan ve 
bin be~ yiizii de yabanct iilkelerden ge
lenlerdir. 

Altm ve giimii§ madalyalarla taltif ,._ 
dilecek olan ekspozanlann isimleri, bir 
jUri heyeti tarafmdan tesbit edilmi~tir. 

Fuarda bu sene, epeyce satJ~ muamele
si olmu§tur. 

Orgeneral Fahreddin Altay 
fereline ziyalet 

.$ehrimiz~ gelmi~ olan Orgeneral F ah
reddin Altay, Amiral ~i.ikiir Okanla bir
likte fuan gezmi§ ve ~ok iyi bulmu§tur. 
Fuar bmitesi reisi Dr. Uz tarafmdan mi
safir general §Crefine fuarda hususi bir 
ziyafet verilmi~tir. 

Ac1 bir kay1h: 
• 
lzmir meb'usu General 

KU.m vefat etti 
Biiyiik Millet 

Meclisi azasmdan 
izmir meb'usu Ge
neral Kaztm !nan -
~m, bir mliddet -
tir tedavi edilmek
te oldugu Cerrah -
pa§a hastanesinde 
dUn vefat ettigi te
essiirle haber alm • 
mi§tir. 

Merhum 1881 de 
Diyarbak1rda dog - Merhum General 
mu~. Harbiyeden Kaztm lnanc; 
erkamharb zabiti ~1karak orduda uzun 
miiddet hizmet etmi§ ve muhtelif ku
mandanhklarda temayiiz eylemi§tir. 

Tekaiid olduktan sonra, bir miiddet 
Samsun Valiligi de yapan General Ka
ztm, bundan evvelki devrede !zmirden 
meb'us se~ilmi~tir. 

Cenazesi buglin saat 11 de Cerrahpa
§a hastanesinden kaldtnlarak namaz1 
Fatih camiinde k1hnd1ktan sonra Edir
nekapi ~ehidligine defnedilecektir. 

Kendisine, Allahtan rahmet diler, 
kederli ailesine taziyetlerimizi sunanz. 

Londra .. istanbul 

otomobil yolu 

Bir ingiliz heyeti tetkikat 
i~in ,ehrimize geliyor 
Londra - Istanbul asfalt yolu hakkm

da tetkikat yapmak iizere Londradan 
~ehrimize gelecek olan heyet, oniimiizde
ki aym 6 smda ~ehrimizde bulunacak; 
Belediye turizm ~ubesi tarafmdan Pera
palasta mi~afir edileceklerdir. He yet; 
Londra - lstanhul beynelmilel yolu dai
m! komitesi reisi Mosyo Lidon, ikinci re
isi Mosyo Den em; Alman hiikumeti mu~ 
rahhas1 M. $ii~e; beynelmilel turizm 
ittihad1 murahhaslan baron De Glof§ -
tayn ve Mosyo Di.i§en, yo! teknik mesele
leri umuml raportorii Mosyo Deli§er; 
turistik meseleleri umumi raportorii Mas
yo Or ve Alman hiikumeti turistik eks -
peri Mosyo Dizel ve daha birka~ arka
da§larmdan miirekkebdir. 

Aym 7 sinde Belediye turizm §Ubesi 
tarafmdan heyete sabahtan ak§ama ka -
dar otomobiller!e biitiin §ehir gezdirile -
r~ k kendilerine tarihi asar; abidat ve mii
zeler hakkmda izahat verilecektir. Bun
dan sonra heyet birka~ giin ~ehrimizde 
kalarak tetkikatma devam edecektir. 

SEHIR ISLER~ 
Pazarhka1z satl§ kararnameai 

Pazarhkstz satl§ kanunile buna mii
teferri kararname ve izahname Dahili
ye Vekaletinden diin Belediyeye gonde
rilmi§tir. Diinden itibaren Belediye fk
hsad mlidiirliigii muhtelif esnaf te§ek
kiillerile temasa g~erek bu hususta 
icab eden tedbirleri almaga ba§laml~tlr. 
Tatbikat ~ekli haklonda kaymakamlar
la emniyet memurlanna da tebligat ya
pllmx~tlr. Aym birinden itibaren tat • 
bikata ge~ilecektir. 

ikttsad Vekaleti, pazarhks1z' satt~ ka
nununun tatbik edilecegi Ankara, izmir 
ve istanbulda, esnafm tenviri ve tatbi
km kolayhkla olmas1 i~in istanbul Ti -
caret Odasmda pazartesi glinii bir top -
lantl yaptlmasml mlinasib gormii~tiir. 
Bu toplanttda tzmirden de murahhaslar 
bulunacagt gibi !stanbul esna£1 da ~a
gmlmi§br. Toplantlya t~ Ticaret Umum 
mlidiirii riyaset edecek ve kanun etra
fmda esnaf tenvir edilecektir. 

MOTE:FERRIK 

Barbaro& ihtifali 
Bu aym yirmi sekizinde yaptlacak o

lan Barbaros ihtifali i~in haz1rhklar ik
mal edilmi§tir. Barbarosun tiirbesi ya
nmdaki eski Be~ikta§ Muhafxzt Hasan 
Pa~amn mezarhgt buradan kaldmlarak 
meydan tanzim olunmu~tur. Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin tlstiindag dUn 
mahallinde tetkikat yaparak ameliyatl 
gozden g~irmi§tir. 
Deniz hank A vrupaya tale be 

gonderecek 
Denizbank, makine ve in§aiye mii -

hendisi yeti§tirmek iizere Avrupaya ta
lebe gondermege karar vermi§tir. Gi -
decek talebenin Avrupada esash bir 
tahsil ve staja tabi tutulabilmesi i~in 
ortamekteb mezunlar1 dahi ahnacakt1r. 

DENIZ ISLER/ 

Sonbahar tarifesi 
Denizbank, Adalar, Anadolu ve Yalo

va hattl sonbahar tarifesini tanzim et -
mi~tir. Ayba§mdan itibaren tatbik edi
lecek yeni tarife ge~en senelere naza -
ran yolcular ic;in daha miisaid §ekilde 
ve Adalarla Anadolu sahilinde oturan -
larm gelip gitme kolayhklan gozoniin
de bulundurularak tesbit edilmi~Hr. 

caddesi kaoattldi ) .. 

Bahkpazan caddesinin diinkii hali 

Diin, Belediyede Vali ve Belediye lara aid karanm vererek dun Belediye
reisi Muhiddin ttstiindagm riyasetinde ye teblig etmi~tir. Bu kararlara gore 
§ehircilik miitehass1Sl profesor Prostla mevzuubahs diikkanlarm ytktmlmast 
Fen heyeti §Ube miidiirlerinin i~tirakile i~in arttk bir mahzur kalmaml§br. 
bir toplanti yaptlarak imar i~leri hak - Bahkpazan caddesi iizerindeki dlik -
kmda gorii~iilmii~tlir. kanlarm klSlm ktsim y1k1lmakta ve en-

Eminon:iindeki faaliyet birka<; giin - kazm derhai kaldmlmas1 miimkiin ol
denberi hummah bir hal almi§tlr. Va- mamakta bulunmasmdan burada miirur 
lide hamnm ko§esindeki bir diikkanla ve ubur tehlike te~kil eylemege ba§la -
Bahkpazarmda muhteli£ diger dokuz mt§tlr. Bu yiizden Belediyece cadde ge
diikkamn istimlak i§i mahkemeye inti- rek vesaiti nakliyeye ve gerekse yaya
kal eylemi§ti. Mahkeme bu diikkfm • lara kapattlml§tlr. 

1 • •••• '., 

,Siyasi i'clnal. 
Almanlardan sonra 
Macarlar ve Lehliler 

ekoslovakya meselesinin Siidet 
havalisinde ya~xyan u~ bu~uk 
milyon Almamn Almanyaya 

!ltihakile bitmiyecegi pek c;abuk meyda
na c;1kh. C:iinkii Ceklerin hakimiyeti al• 
tmda bulunan bir milyona yakm Macar
la c;eyrek milyon Lehli, Almanlar gibi 
ana vatanlanmn idaresine girmekten ba~
ka herhangi yeni bir vaziyete razx olma
maga kat'i karar vermi~ler ve liizumu 
halin<le Siidetliler gibi silaha sanlacak • 
Ianna ~iiphe bnakmamt~lardlr. Zatcn 
C:ekoslovakya ordusundaki Macarlar ve 
Lehliler ve hatta Slovaklar ~imdiden ci
var hiikumetlerin arazisine iltica etmekte
dirler. Silah altma davet edilen ihtiyat· 
Jar ise icabetten imtina gostermektedirler. 

Siidet Almanlannm davas1 arkasmda 
biiyiilc Almanya bulundugu gibi Lehis .. 
tan ve Macaristan devletleri de Cekos
lovakyadaki ukda~lannm davasmt artJk 
gerek diplomasi, gerek siyasi yollarla a
~tktan a~1ga miidafaa etmege ba~ladtlar. 

F azla olarak italy a devleti, Cekoslo • 
vakyadaki C:ek olmtyan bi.iti.in milliyetle
rin ve bahusus Macarlarla Lehlilerin da
vasJm miidafaa etmegi kendisine bir va .. 
zife edinmi~tir. M. Mussolini son maka
lesi ve nutuklarile bu davay1 tuttugu gibi 
son seyahatinde ftalya ile Yugoslavya 
arasmdaki dostlugu ve samimiyeti ni.ima
yi~karane bir surett~ tebariiz ettirmi~tir. 

Bu tezahiiriin ~u mada muhim bir rna· 
nasi var<l1r. Kii~iik hila£ nam1 altmda 
birle~mi~ bulunan Cekoslovakya, Yugos
lavya ve Romanya, yalmz Macaristamn 
herhangi hareketine ve bah usus Trianon 
muahedesini bozmak ve bu vesika ile ~i· 
zilen hududlan degi~tirmek te~ebbiisoi.ine 
kar~1 koymak kin ittifak etmi~lerdir. Bu 
ittifaka gore Siidet Almanlannm mu -
kaddetah ve bu yiizden Almanyanm 
miidahalesi Kiic;iik itilafm diger iki aza· 
s1m asia alakadar etmemektedir. 

F akat Macaristan, Cekoslovakyadaki 
Macarlan kurtarmaga ve bun! arm bu - • 
lunduklan araziyi ilhak ederek Trianon 
muahedesinin ~izmit bulundugu hudud
lan degi$tirmege kalk1$ligl zaman vazi .. 
yet degi~ir. Yugoslavya ile Romanya bir 
milyon Macann mukadderatmr bir itti -
fak meselesi yapabilirler. Yahud bu me
seleyi de Cekoslovakyanm milliyetleri 
meselesi kiilliine dahil sayarak alakadar 
olmazlar. 

Binaenaleyh Yugoslavya ile Roman
ya bu iki ~1ktan birini ihtiyar etmegi dii
~iiniirken Macaristanm biiyiik dostu ve 
otedenberi miidafii bulunan M. Musso
lini'nin ~u mada Yugoslavyaya dostlu· 
gunu tevid ve temin eylemesi; Yugoslav
yamn Macaristana kar~1 siyasi di.i$iince· 
leri iizerinde dolay1sile tesir yapmaktan 
hali kalmiyacakttr. 

Macaristan devleti, Cekoslovakyadaki 
bir milyona yakm Macarm davasmda 
yalmz ftalyamn hayuhahane yardtmml 
ve Lehistamn tesaniidiinii teminle iktifa 
etmek istemeyip buyiik Almanyanm mii
essir ve fili miizaheretinden emin olmagt 
tasmim etmi-~tir. Bunun i~in Macaristan 
Basvekilile Hariciye Nazm Hitler'in 
nezdine gitmi~lerdir. 

Ayni zamanda Macaristamn devlet 
reisi Amiral Horty Almanyada Hitler'in 
sag eli Mare~al Goring'in nezdinde mi .. 
safir bulunuyor. Bunlann yamna Lehis· 
tamn harici politikasm1 miistakillen idare 
eden miralay Beck dahi gelecektir. Bu 
miihim devlet adamlarmm, Cekoslovak
yadaki milliyetler meselesini toplu ve esasii 
olarak ha1letmek icin ii~ devletin gerek 
siyasi, gerek askeri, gerek beynelmilel 
sahada beraberce c;ah~magt gorii~ecek .. 
leri a~ikardxr. Yeni bir cephe meydana 
geliyor. Berlin - Roma - Tokyo mihveri 
geni~liyecek demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Maliye Vekaleti 
miiste,arhgJ 

Maliye Vekaleti 
Biit~e ve Mali kon
trol umum miidli
rii Cemal Y e§ilin 
Maliye Miiste§ar -
hgtna tayin edildi
gini yazmt§hk. Bu 
husustaki tayin ka
ran Yiiksek Tas • 
dikten <;1km1~br. 

Cemal Ye§il dUn
den itibaren yeni 
vazifesine ba5lam1§- Cemal Y e§il 
tlr. 

Cumhuriyet 
Nilshast 5 kuru~Jtur. 

Abone ~eraiti•, { Tiirkiye Harte 
Y 1~10 i~in 

Senelik 
AltJ ayhk 
fi~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yoktur 



SON HA.BER LE:R 

Alman ordusu mevzi aldt 
asker <;ekoslovakyaya 

iizere hududda bekliyor 
25 f1rka 
girmek 

(Ba$taraft 1 fnct sahttede) I mayi§~iler, Prag' da ecnebi sefa.retler.in 
~ek hududuna ytgllan 25 bulundugu mahalleye hucum etmi§lerdu. 

Alman frrkaSl Zab1ta, sefaretleri mudafaa i~in tedbirler 
Paris 21 (a.a.) - Poti Parizien ga- almt§hr. 

zetesinden: Halk, milliyetperver §ark1lar soyliye -
«Prag 'hukumeti, tevdi etmi§ oldugu rek, Cumhurreisinin saray1 onunde top -

b k 'h · • k d lanmi" ve «ya§asm ordu, ya~asm General izahi notasmda ir ta 1m 1 t1raz1 ay1 - 'i 

lar dermeyan etmekte ve kendisini en zi- Miradiya, diktatorliik isterizl» diye ba
yade me§gul eden noktalar hakkmda iza· gmnt§tir. General Miradiya, \=ekosio -
hat istemektedir. Bundan tabii bir §ey o- vak ordusu ha§kumandamdn. 
lamaz. Fakat bu ihtirazi kay1dlann ve Alman el,iligi Ve Beneiin 
bu suallerin projenin esasma taalluk et- falosu etraftnda 
memesini ve vaziyet salah bulur umidile Prag 21 (a.a.) - Saat 2 de on, on 
i§leri siiruncemede btrakmaga matuf bir be§ bin ki§i Alman el\-iligi civanm i~gal 
te~bbus mahiyetinde olmamasm1 umid etmi§lerdir. El\-ilik polis tarafmdan mu
etmek l.himdlr. hafaza edilmektedir... Y akm ki§ladaki as-

Filvaki, vaziyetin salah bulmak de - ker d1~an c;1kmamak i~in emir aimt~tir. 
gil, daha ziyade vahamet peyda etmek is- Ekilige kar§I hi<;bir fena soz sarf~dilme
tidadmda oidugunu farzettirecek bir c;ok mekte, halk yalmz tshk c;almakla iktifa 
sebebler vardu. Suratle muslihane bir hal etmektedir. T ezahurat~1lar Bene§' in §a

sureti bulunamad1g1 takdirde derhal <;e- tosuna girmek i~in polisi silahtan tecride 
koslovakyaya girmege amade olan 25 ~ah§tyorlar. Her tarafta ayni sesier yuk
Alman fukast hududda bulurtmaktadtr.>) selmektedir: «Ya~asm askeri diktator -

~ek hiikumetinin millete liikJialk «kahrolsun lngiltere ve 
beyannamesi Fransa!» diye bagzrtyor 

Londra 21 (Hususi) - \=ekoslovak 
hukumeti bu ak§am radyo vasttasile hal· Prag 21 (Hususi) - Royter Ajansi
ka hitaben bir beyanname ne§rederek, na gore, hukO.met tarafmdan ne§redilen 
ingiliz _ F ransiz plamm ne gibi §erait ai· beyanname uzerine heyecana kap1lan 

halk sokaklara dokiilmu§ ve biiyuk numatmda kabul ettigini izah etmi§tir. Beyan • 
I d Yi.,Ier yapmi§hr. Niimayi§~iler he.r tarafta namenin §ayam dikkat klSlmlan §Un ar 1r_: " 

«Kahrolsun F ransa! Kahrolsun lngiltere! «- Hukumet tarihte misli goriilmemx§ 
· HududlanmlZI miidafaa edelim !» diye bir tazyik neticesinde, lngiliz - Frans1z 

tekiiflerini kabul etmi§tir. Bu gibi bir mu- bagirmi§lardtr. Bir ~ok kadmlar ve er -
\. kekler teessurlerinden sokaklarda agla -amele ancak maglublara tatbik edilebi ~~- I k d · 
· I maktadular. Butiin Cekos ova ya enn di. F akat biz magiub degiiiz. Hazreh -

k d. · f bir heyecan kinde bulunuyor. sanm insaniyeti kurtarmak ic;in en mt e-
. 'b' b' d lh k t rmak Bor .. a kapandr, trenler yolcu da ettigi g1 1, IZ e su u ur a . .. 

ic;in kendimizi fed a ettik. T arihin bu ehm almtyor 
anmda butun <;ekleri birle§meye davet e· Prag 21 (Hususi) - Hukumet bor-
deriz, zira yeni bir hayatla kar§tla§ffil~ say1 kapami§br. Trenler asker! nakliyata 
bulunuyoruz.>.) tahsis edildiginden, yolcu trenleri lagve -

Resmi teblig dilmi§tir. 
Prag 21 (a.a.) - Hiikumet tarafm· Moratoryom 

dan a~agtdaki me tin ne~redilmi§tir: Londra 21 (Hususl) - Cekoslovak 
«Cekoslovak hiikumeti Londra ve Pa- hiikumeti bankalarla sigorta §irketlerl 

ris hiikumetlerinin mukavemet edilmez i~in muvakkat moratoryom ilan etmi~tir. 
tazyikleri altmda kalm1§ ve Londrada 
haztrlanan tekliflerini buyuk bir ac1 ile $imaldeki ~ekler, Siidetlerle 
kabule m~cbur olmu~tur.» . anla,ntak i&tiyorlar 

Prag' da niimayi,ler Goblend 21 ( a.a.) - .;>imali ~ekos • 
Paris 21 (Hususi) _ Ingiliz ve lovakyadan gelen haberlere gore, oraya 

h k 1919 dan evvel yerle§mi§ olan Cekler, 

HldiseSer arasmda 

Harb ve sulh manzaralar1 
fE3} az1 memleketlerde, (:ekoslo
~ vakyada, Fransada, Alman-

yada, ingilte1·ede ahali, ya
kmda barb olup olm1yacagmt her 
yerdekinden fazla bir tecessiisle anla
maya ~ah~trken, baz1 memleketlerde 
de, ispanyada, Filistinde, (:inde, Ja
ponyada ahali, yakmda sulh olup ol
mtyacagmt dii§iiniip duruyor. 

Biitiin §iimulii ve alakalar1 hesab 
edilmek §artile diinya bugiin yartm 
sulb v·e yartm barb i~indedir. lspan
yadan s1~nyan ktvxlcJmlarm Avrupa· 
y1 ve ~inden s1~nyan ktvilcimlarm 
Asyayt ate§e vermesinden korkulur· 
ken §imdi orta Avrupada bez koku
yor. «;ekoslovakyadan yiikselen du
man biitiin A vrupa maballesini tela
§a verdi. 

1918-19 sulbu yartm bir sulhtu. 
T ek ayakla ve koltuk degnegile se
ken bu alile yirmi senedenberi bir 
tabta bacak bile yapdamad1. Diinya, 
goriilmemi§ bir muvazene hummasi 
i~inde onun her an yere yikilmasm· 
dan korkuyor, fakat ona ikinci baca.
gmi iade etmek i!rin esash bir te§eb
biiste bulunmuyordu. (:iinkii yapt
lacak i§, Avrupa haritasm1 yeni ba§· 
tan !rizmege benzer biiyiik bir tarihi 
kiilfete bagh. Boyle bir i§i de kalem 
degil, ancak siingii yapabilecek gibi 
goriiniiyor. 

Biitiin mesele askerin siingiisii ye
rine haritacamn kalemini ikame et
mekten ibare,t. Rovizyon ~aghklanm 
kavgasaz basbrmamn tek yolu bu. 

Fakat Hitler, bir ucu siingii, oteki 
ucu kalem, yeni bir alet icad etti. 
«Kavgam» kitabma hak verenlere bu 
aletin kalem tarafma uzatarak: «lm
zala !» diyor; hak vermiyenlere siin· 
gii tarafm1 uzatarak bagmyor: «Ka
!;Il!» 

Avrupa bu kalemi eline almak ii· 
zeredir. «;ekoslovakya aghyor. 

Manzara diin korku veriyordu, bu
giin bazindir. Fakat harbin deh§eti 
yanmda bu hiiziin, Avrupaya bir 
romans bestesi kadar hafif ve tatb 
geliyor. Bundan otesi felsefedir ve 
dort kelime ile bulasa ·edilir: Hey 
gidi diinya hey! 

PEYAMI SAFA 

Ziirihte to plana 
• • • 

Tarih kongresinde 
F ranSIZ sefirleri tarafmdan Prag u ume k h 
ti uzerinde yap;lan mii·~terek tazyik iize· bu mmtakamn Almanyaya ilha I i tima- Prot Fuad Kopriilii ve 
rine bu ak§am Pragda miiteaddid niima- li kar§Ismda Siidet Almanlan riiesasiSina 
yi§ler yaptlmi§tlr. Cekoslovakyamn di- muracaat ederek kendilerinin Almanlar· Dr. Hamid miihim hirer 
ger ~ehirlerinde de muazzam numayi§ler Ia iyi ge~inmek istediklerini bildirmi§ler 
yap1lmakta, mitingler akdedilmektedir. v~ Prag ~aka~atmm ta§kmhklanm tak -

Saat 20 de, miktan gittikc;e artan nu - b1h eylemi§lerdtr. 
konferans verdiler 

..................... .,,.,,.,""""""111111111111111111/JIIII/JIIIIII/JIIIJIJIJifiJIJIJI/I/11/IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIu•u•uumuuuuuuuu• istanbul 21 {a.a.) - 26 agustosta 
1938 den 4 eylul 1938 e kadar Zurihte 
toplanan sekizinci beynelmilel tarihl i
limler kongresine Cumhuriyet hi.ikumeti 
ve Ti.irk T arih Kurumu adma, Turk T a
rih Kurumu· iiyelerinden profesor F uad 
Koprulu ile gene Kurum uyelerinden 
Ki.iltur Bakanhg1 mi.izeler dairesi direk
toru Dr. Hamid Ko§ay i§tirak etmi§tir. 
Profesor Fuad Koprulu, Brukseide top-

Tefviz isleri 
' 

icar ve ecrimisillere 
dair muameleler de 

tasfiye edilecek 
Anhra 21 (Telefonla). -. J:-liiku .: 

met mi.ibadele ve tefviz I§lennm kat 1 
tasfiyesi ve intact hakkmdak.i kanun~ ek 
bir layiha haZirhyarak Mecbse vermi§ .ve 
bu layiha Meclisin Dahiliye ve Mahye 
Encumcnlerinde de gorii§iilmu§tu. Mec -
Iisin onumuzdeki toplanh devresinde But
ce Enciimeninde de muzakere edilecek o
lan bu layihanm son §ekline gore: «Mu
badil, muhacir, mi.ilteci, go~ebe ve hii~u
met~e nakledilenlerin ve harikzedelenn, 
hlikumet tarafmdan gosterilmi§ olsun ol -
masm bidayeten i§gal ettikleri gayrimen
lmllerin tefviz ve tahsis muameleleri son -
radan bitirilerek kat'ile§inciye kadar tah
sisten ve tefvizden evvelki zaanan ic;in 
kendilerinden ica.r ve ecrimisil aranm1ya -
cakttr. T ahakkuk ettirilenler de terkin e
dilecektir. Bu gibi icar ve ecrimisiller i~in 
ac1Ian davalar ve icra takibleri durduru
l;cak ve alman idari ve adli kararlar 
kat'ile§mi§ olsa dahi ~nfaz edilmiyecek ~ 
lerdir. Tahsil edilmt§ olan ecrimisiller 
gen verilmiyecektir.» 

Dr. Funk Dalma~ya 
sahillerinde 

Belgrad 21 (a.a.) - Alm~n ~konomi 
N azm Funk, Dalmat;ya sah1llermde bir 
kat; giin istirahat etmek i.izere Dubrov
nik'e gelmi§tir. 

Funk, 30 eylule kadar orada kaldlk -
tan sonra Belgrada gelece~. ve ~ra~a 
Yugoslav hiikfunetine lit; gun rnLsafJr 
olacaktlr. 

Alman Ekonomi Bakam, Belgraddan 
dogruca Ankaraya gidecektir. 

Y eni Milletler Meclisi 
asamble azalarl 

Cenevre 21 ( a.a.) - Milletler Ce 
miyeti asamblesi, muddetleri bitmekte, o 
Ian Romanya, Lehistan ve Ekuat~r UJ' 

yerine konseye Yugoslavya, Yunamst<11' 

.;e Dominika'yt se~mi~tir. 

Gedikli erbaslar 
' 

10 yd hizmetten sonra 
imtihan verirlerse 
astegmen olacaklar 

Ankara 21 (T elefonla) - Mill! lanan oryantalistler kongresine i§tirak et
Miidafaa Vekaletince haznlanmi§ olan mek iizere Zurihten Bruksele hareket et· 
bir layiha ile I 076 say1h kanunun 4 iin- mistir. 
cu maddesi §U §ekilde degi§tirilmektedir: iki gun evvel §ehrimize don en doktor 

«istekli olmak §artile gedikli erba§lar- Hamid Ko§ay, kongre hakkmda Turk 
dan, erba§ nasbinden itibaren fastlastz en T arih Kurumuna §ifahi izahat vererek A
az on ytl hizmetten sonra orduyu terke- lacahoyi.ikte Kurum adma yapmakta ol· 
denier, imtihanla ve giimriik muhafaza ve dugu hafriyatm ba§ma donmii§tur. 
orman muhafaza k1falan gedikli erha§ - Ziirih kongresine 40 millete mensub 
Ian 3 ay evvel orduya celbediimek ve im- 300 e yakm aza i§tirak etmi§tir. Kongre 
tihanlan ordu.da yap1lmak §artile keza tarih ve tarihle ilgili ilimlere aid 14 sek
imtihanla yedck astegmen nasbolunur - siyona aynlarak ~ah§mi§tlr. Kongrede 
lar. profesor Fuad Koprulu «Orta zaman 

Sthhiye, nalband, m1z1ka, ti.ifekc;i ve Turk .- Islam feodalizmi>> hakkmda ve 
emsali gedikli erba§lar ise 7 nci sm1f ye- Dr. Hamid Ko§ay da «Turk Tarih Ku
dek asker! memurluguna nasbolunur ve rumu tarafmdan Pazarhda yapilan haf
silah altma almd1klan zaman mesleklen riyatm neticeleri» hakkmda hirer konfe-
dahilinde hizmetlerde kullamhrlar.» rans vermi§lerdir. Dr. Hamid Ko§ay ay-

Nafla Vekili Bahkesirde nca projeksiyonia hafriyata aid resimle -
ri gostermi§ ve daha mufassal bir suret-

Bahkesir 21 (Hususi) - Bugi.in sa· te istanbulda tabedilen raporu azalara 
at on altida §ehrimize gel en N aft a Ve - dagttmi§hr. 
kili Ali Cetinkaya biiyuk tezahiiratla Turk T arih Kurumunun hafirlerinden 
kar§Ilandl. Ataturk parkmda Belediye biri olan Pazarb, son zamanlarda yapi
tarafmdan c;ay verildi. Gece Sehir kulii- Ian tarihi ke§iflerin en miihimlerinden -
biinde Partinin ziyafeti gee; vakte kadar dir. 
memleket kasb1halleri ve samimi nutuk - Bu netice miken kiiltiiri.inun Orta A
larla devam etti. Ali Cetinkaya, Bahke- nadoludaki Firikya ile olan rab1tasim c;ok 
sire istasyon binasile parka tren yolu uze- bariz bir surette belli ediyor. Bu hafriyah 
rinden bir koprii yapilmasi ve beldenm kongreye bildirmek tarihin karanhk bir 
muhim ihtiyaci olan SJIYUn getirilmesi gt· ko~esinin aydmlahlml§ oldugunu tebaruz 
bi i~lere temas etti. ettirmek demekti. 

V k l d k t '1 I' 'r Tu"rk Tar1'h Kurumu uyelerinin Zu -e i, yann saat o uz rem e zm1 
gidecektir. 1 kongresine yaphkian her iki teblig, 

• BORSASJ hngre azas1 tarafmdan derin bir alaka 
P ARJS ilc dinlenmi§ ve gosterilen arzu iizerine 

Paris 21 (Hususi) - Paris borsasmm murahh- -larlmiz tarafmdan miitemmim 
bugiinku kapam§ fiatlan §Unlardtr: malumat verilmi§tir. 

Londra 178,34, Nevyork 36,96, Briiksel Yozgadda zelzele 
623,50, Amsterdam 1998,25, Roma 194,55, 
Cenevre 837,87 1/2, kur§un 15,18 1/2, ba- Yozgad 21 (a.a.) - Bu gece saat 24 ten 
klr 48 - 49, kalay 195,7,6, altm 144, gu- sonra iki defa §iddetli bir sarsmtl ol -
mti§ 19 1/4, ginko 14,7,6. mu§tur. Hasar ve zayiat yoktur • 

(=====B=ii=v'=·ik=d=a=va=l=a=r====---) HEM ~1A:~~ 
Almanya ablukaya alinirsa 

---------------------Yazan: HENRi MOLLER 

Uc;:iincii Reich zimamdarlan, Alman· I ~1hyan istihsalleri, Buyuk Harbde, cep
yamn artJk, nekadar uzun surerse siir - henin daima artan ... i~tiyaclarma cevab 
siin herhangi ablukaya mukavemet ede - vermek hususunda ac1z kalmaktan, bu 
bilecek halde oldugunu, Niirenberg kon· memleketleri kurtaramamJ~tJr.» 
gresinde, hirer hirer soylediler. Bu iddia DiP;er taraftan, gene almanca diP;er bir 
hakikate tevafuk ediyor mu? Mesele son asker! mecmuada ~u fikri okuyoruz: 
derece miihim oidugu ic;in, tetkiki zaruri· «Harb zamanmda iptidal maddeler eko
dir. nomisinin belliba~h birkac; esas maddeye 

Son seneler zarfmda, Almanyay1 ec· dayandtgim soylemek doP;ru ise de, unut
nebi memleketlere muhtac olmaktan kur- mamahdu ki, bazan kauc;:uk, kimvevi 
tarmak ic;:in c;:ok buyi.ik emekler sarfedil- maddeler ve saire gibi istihsalatm pek 
di. F akat, takib edilen hedefe acaba ula- az miktarda mevcudiyeti bile son derece 
~IIm1~ m1d1r? muhimdir. Bu maddelerin ftkdam kar~I
. Alman Ziraat N azm, ktsa suren bir smda, en kuvvetli ve en esash iptidai 
harb zuhurunda, hububat bakimmdan, maddeler c;iiriik kahr.>> 
Almanyamn ecnebi memleketlere muhtac Harbin en can alacak noktalarmdan 
kalmtyacagmi soylemi~ ve bu iddiasmi, birini nakliyat i~i te~kil ettigini unutmt -
rakamlarla tevsik etmi§tir. F akat bu ra· yahm. Su hal de, Almanyada nakliyat i~
kamlarda haZI hatalar goze c;arPiyor. • lerinin ne ~ekilde tanzim edilmi~ oldugu
Ziraat N azm, 1938 mahsuliinun 25,5 nu bilmek de, abluka halinde Almanya
milyon tona balig olmak suretile, 1928 - nm nas11 vaziyet alacagmi tahmin husu-
1932 seneleri vasatisini 3,5 milyon teca- sunda faydah olur. 
vi.iz ettigini ve bu fazlam~ ise s~nelik is· Bizzat Almanlann yapt1g1 resmi he
tihlakin msf1 demek ol?ugunu .12;ah et - sablara gore, yalmz dort senelik plan, se
mi~tir. Ancak bu 3,5 mdyonun l~mde ek· nede 70 milyon ton munzam komiir, de
meklik bugdaydan ba~ka meva~JYe mah- mir ve ~elik nakliyahm icab ettirmekte
sus ot da dahil olduguna gore, bugday dir. Bu nakliyah temin edebilmek 
fazlas1 ancak iki ayhk ihtiyac1 temin ede- 90,000 tane yeni vagon in~asma mute -
cek nisbettedir. Diger taraftan, Avustur· vakktftu. Diger taraftan, Alman ~imen
ya otedenberi ithalatc;x bir memleket ol- diferler idaresinin resmi raporlanna na· 
duguna gore, bir abluka halinde, di:iviz· zaran, muteharrik edevat hissedilecek 
den mahru:n ve kendi yagile kavrul~a.ga derecede harab olmu~. vagonlann servis 
~arar verm1~ olan Almanyamn, ken~I ~h- muddeti vaktile 15 sene iken 20 seneye 
tiyaclanndan ba~ka Avusturyanm xhtt v- c;tkm1~t1r. Harb zamanmda, ihtiyac bit
yaclarmx da heraber nasti kar§Ihyacagi tabi artacak, malzeme daha suratle harab 
cayisualdir ve nihay.:t,. harb haiinde ar- oiacaktu. Avusturyanm ilhak1 bu ihtiya-
tacak olan ordunun Lhttyaclanm da he • hafifletmek §oyle dursun bilakis arhr-
saba dahil etmek laztm gelir. CI 

m1~ttr. 

Harb uzun surecek olursa vaziyet da- Bi.itiin bu mii~kiilata i~c;i f1kdamm da 
ha mu~kiil olur. Alman istihsalati istih- ilave etmek lazund1r. Bugun bile sanayi 
lake kafi miktarda degildir. Resmi biil- sahasmda i~i yoklugu kendini ~iddetle 
tenler, zirai mahsulatm, g1da maddeleri hissettiriyor. Ahiren, Alman i~ci ofisi, i~
ihtiyacmJ ancak yi.izde 80 nisbetinde te-
min ettigini gosteriyor. Kaldt ki, bu nis- c;i noksamm 500,000 olarak tesbit et -
bet, bin;ok bahmlardan tahdide tabi bir mi~tir. Ziraat i~lerinde, yabanc1 i~c;i a
hayat okusiine gore hesablanml~ bulu • dedi 193 7 de 57,000 iken, 1938 de 
nuyor. istihlak maddelerinden ekserisi 206,000 rakamma <;Ikmi~br. 
hesabl1 sarfediliyor. Bazt maddelerde de Harb halinde, ftalya ile Polonyamn, 
arasua k1thk kendini gi:istermektedir. kendi tebaasmi Alma.1yada b1rakmaga 
GerGi bu k1thk izam edilecek derecede nza gosterecegi pek ~iiphelidir. Mevzii 
degilse de, memleket dahilinde mevcud kalmiyacak olan bir harb zuhurunda Al
ger~inligi Hfi derecede gostermektedir. manyanm ya as.kersiz yahud i~Gisiz kal-

I. h 1 1 h mast ihtimali dort senelik planm ve otar-sti sa atm artm mast ise imkan da i-
linde goriinmiiyor. Bizzat M . .Saht, l937 $inin mahzurlarmdan biri olarak goste-
senesj.nde Frankfurt'ta soyiedigr bir nu- rilebilir. 
tukta, Almanyanm, topraklarmm veri • Alman ekonomi erkamharbiye reisi 
mini artumak kin elinden geleni yaph· General Tomas, bir nutkunda, ne mem
gmi, fakat ilk i.ic; senelik tecriibe netice- leket menabiinin, hatta ne de ersotz'lann 
sine gore, vanlan azami haddi a§maga azami derecede idetilmesi halinde bile, 
imkan olmadJgim soylemi&tir. hic;bir memleketin iptidai maddeler it • 

Filhakika, Alman ziraati oyle bir nok- halah bahmmdan mustakil kalam1yaca~ 
taya gelmi~ bulunuyor ki, istihsalin artl- gml soylemi~tir. 
nlmast, masrafm yukseltilmesine bagh - M . .Saht'm orgam oldugu soylenen di
du. Diger taraftan, harb halinde, istih- ger bir gazetede, yakmda ne~redilen bir 
lakin artmasma mukabil, istihsalin azal· makale sahibi diyor ki: «ihtiyat istih • 
mast keyfiyetini de hesaba katmak ge - salah fazla olan memleketlerle ittifak, 
rektir. yahud bitaraf devletlerle mukaveleler 

Ziraat mahsulleri itibariie, sarsdmaz akdi, harb halinde ikhsadl bilan~onun 
vaziyette bulunmaktan cok uzak olan bin;ok zaytf noktalarmt telafi edebilir. 
Almanyanm, iptidai maddeler baktmm- Diger taraftan, ihtiyat istihsalat~ 
dan da ayni mii~kiil halde oldugunu zengin bir muttefiki olmadan harbe giren 
unutmamahy1z. Ersatz imalatma, ipti - ve bitaraf memleketlerden mubayaada 
dai madde tevziatmda s1k1 bir kontrol bulunmak hususunda askeri ve ikttsadi 
tatbik edilmekte olmasma ragmen, sanayi imkanlara sahib olm1yan bir huyiik dev
sahasmda, ihtiyac gorUlen iptida! mad • let, askeri ba.ktmdan kendisinin dununda, 
delerin vakit ve zamanmda tedariki mii§· fakat ikt1saden faik bir kuvvet kar~Ismda 
ki..ilatla miimkiin oluyor." Harb halinde harbi kaybeder.» 
bu mi.i~kulat da elbette artacakttr. 

iptidai madde ithalatt, 1937 senesin
de 2970 milyon marka yukselmi~tir. Bu
na mukabil Alman iptidai madde istih
salatJ 6,6 milyon marka <;Ikmt§hr. AI -
mal)yanm, dahilde istihlak ettigi iptidai 
maddeleri 8,4 - 8,5 milyar mark hesab 
edersek, ithalat nisbetinin yuzde 35 1 
buldugunu goriiriiz. 1938 de bu vaziyet 
degi~memi~tir. Alman iptidai madde is • 
tihsalat1 gerc;i artmi~hr, fakat dort senelik 
plan dolayisile istihlak de o nisbette yi.ik
selmi~ bulunuyor. 

Lakin, ithalat keyfiyeti, meselenin yai
mz bir cephesini gosterir. Harb vukuun
da, ihtiyaclarm artacagm1 da gozoniine 
getirmek za,rureti vardtr. Harb vesaiti 
tekniginde gorulen muazzam terakkiyat, 
bu ihtiyaclarm siiratle ve hi~ akla gelmi· 
yecek nisbetler dahilinde artacagmm en 
bi.iyuk delilidir. 

Ziraat hakkmdaki miilahazalar, sa -
nayi i~inde de variddir. Harb halinde is
tihsaiat bizzarure azalacaktJr, tecri.ibeli 
i~c;i yerine kadmlar c;:ah~tinlacak, maki
neler daha c;abuk eskiyecektir. 1914 -
T9 I 8 harbi bunu bittecriibe ispat etmi~ 
bulunuyor ve bizzat Almanyada asker! 
miitehassislar bu fikirdedirler. 

193 7 nihayetinde, almanca bir askeri 
mecmuada ~u sozleri okumu~tum: «Sulh 
zamanmda ihtiyaca kafi gelen istihsalat, 
siirekli bir harbin c;ok biiyi.ik mu~kiillere 
yol acabilecegini unutturmamahd1r. A -
merikanm, ingilterenin ve Almanyamn 
sahib bulunduklan rnuazzam komiir ma
denleri ve milli ihtiyaclan fazlasile kar-

Su muLahazalara nazaran, aktl ve 
manttgm, Almanyay1, ablukaya maruz 
kalacag1 bir maceraya ablmaktan ahkoy
masi icab eder. Fakat maalesef, bu ma
ceraya mani olacak olan sebebler, AI • 
man Fuhrer'ini, bunun aksi istikamete 
sevkedebilir. Acaba Fuhrer, ihtiyaclan
nm temini bususunda tesaduf edecegi 
mii~kiila·b iktiham edebilrnek i~in, Ce -
koslovak maniasmJ bertaraf etmek mak· 
sadile Siidetler rneselesini bahane ede -
rek Macaristamn bugdayla.nm ve Ro ~ 
manyanm petrollanm ele ge~irmek ta • 
~avvurunda mu:l1r? 

Milletler Cemiyeti asamble
sinde miizakereler 

Cenevre 21 (a.a.) - Milletler Ce -
miyeti Asamblesi, bu sabah seneiik umu
ml miizakeresine devam etmi§tir. 

F ranSIZ murahhasx Elbel, soylemi§ ol
dugu nutku, hemen hemen kamilen ikti
sadi vaziyetin tetkikine hasretmi§tir. 

Elbel, ikhsadi mu§kiilleri birinci pla -
na sokacak muslihane bir uzla§ma yap -
mamn mumkun oldugunu soylemi§tir. 

Elbel, baz1 ibtilaflarm yeniden gozden 
ge~irilmesi cesaretinin gosteriimesi laz1m 
oldugunu beyan etmi§tir. 

Arjantinde bir kastrgada 15 
kiti oldii 

Buenos -Aires 21 (a.a.) - Bir ka· 
mga Alavaria mmtakasmda tahribat yap
ml§, birc;ok evler yikllm!§, 15 ki§i olmu§, 
bir~ok kimseler yaralanml§tlr. 

Bir iilkiiniin tahakkuku 
fE3} a~vekil Celal Bayar, hiikume 
~ tin 80 milyon liraya mal olacak 

olan yeni dort senelik maden ve 
endustri programmi ~zah etti. 25 kim1a 
ayr1Ian ve «dort senelik program» degil 
«muhte§em program>> demek daha dog 
ru olan bu programm, bugun, istinyedek 
dokla Halicdeki tersanenin xslaht ve bii 
yiik gemi yapacak hale konulmasi mad 
desi iizerinde durmak istiyorum. 

Ben, 30 senelik gazetecilik hayatim 
da, gemi yapabilecek kudrette bir tersa 
ne kurulmasx ir;in, her devirde, en t;ok ya 
z1 yazm1~ muharririm. Onun ic;indir k 
Ba~vekilin beyanati, bana, hayatumn en 
buyuk mujdesi gibi geldi. 1937 bahann 
da, Ba~vekil fsmet inonu ve 1ktisad Ve 
kili Celal Bayarla beraber lzmire gider 
ken her iki devlet adammm, istanbul ter 
sanesini mutiaka ihya etmek azminde ol 
duklanm gormu§tum. 0 zamandanber 
tersanenin yap1lacagmdan emin, bekli 
yordum. Fa kat, son zamanlarda, baz1 r' 
vayetler biraz ne~emi ka~umi§tl. Bu r· 
vayetlerin biri, tersaneyi 1 0 sene sonr 
yapmak fikri idi. Bu fikirde bulunanl 
nn «ticaret vapurlanmtzi Almanyay 
yaptlrdtk. Simdi alelacele tersane yap 
tlrmaga luzum yoktur.» dedikleri soyl 
niyordu. 

1kinci rivayet de, on sene sonra ya 
pilmasJ dii~i.inulen bu tersanenin Halicd 
degi!, Pa§abahc;ede kurulmasm1 muvaft 
gorenler oldugu hakkmda idi. 

Dogrusu, bu rivayetlere, hele birinc 
sine t;ok i.iziilmu~tum. T ersaneyi bugu 
den kurmaga ve orada hemen kut;iikte 
ba~byarak gemi yapbnnaga te§ehbus e 
mez de, on sene sonra yapmaga kalki~I 
sak, on sene sonra da gemi yapamxya 
caktJk. Cunkii gemiyi tersane degil, in 
san yapar. Bugiin, garbm 40,000 toni 
dretnot ve 80,000 tonluk transatlant 
yapan en modern bir tersanesini, oldu v 

gibi memleketimize nakil ve bize tesli 
etseler, buyurun, kullanm deseler, hi 
tabiidir ki o gemileri yapamay1z, r;un 
miihendislerimiz, ustaba§Ilarlmtz, i§<;ile 
rimjz, henuz ne sayt ne de teknik bilg 
itibarile bu mertebeye varmami~lardir 
Daha evvel bir yaztmda soyledigim gib · 
kuc;ukten ba§hyarak tersane gemiyi, ge 
tersaneyi yapmak suretile i~i miitemadi 
yen geni§letmek, buyi.itmek ve tersa 
persone]i yeti~tirmek laz1md1r. 0 zama 
on sene sonra, miikemmel bir tersane k 
rulmu~ olur. On sene sonra i§e ba~lad1 
m1z takdirde ise, boyle bir tersaneyi bu .. 
gunden itibaren ancak yirmi senede kur 
mak kabil olur. 

T ersaneyi Pa~abahr;ede yapmak fikr. 
de, on sene sonra yapmak dii§uncesi gib · 
yanh§tl. Cunku, Haiicdeki tersanede 
mevcud binalara ve tesisata mukabil. 
Pa~abahc;ede hie; amma hic;bir ~Y yok 
tur. Sonra, Pa§abahr;e gibi. bir yerde 
biiyiik bir tersane kurunca, memurl 
miihendisler ve bilhassa amele ir;in 
evler, mahalleler yapmak laztm gelec 
tir. Nitekim, Anadoluda, ~ehirlerde 
uzak yerlerde veya kafi, muvaftk mes 
ken bulunmJYan ~hirler civannda ku 
Ian butun fabrikalanmizda memurl 
muhendisler ve i~ciler i~in evler yapm 
icab etmi~. bu da fabrikalann kuru 
masrafm1 artJrmi§tir. Pa§abah~ede ku 
rulacak tersane, en ku~uk tesisata ve 
lere varmcxya kadar yeniden yap 
laztm gelecegi i4;in, Haiicdekinden 
daha pahahya mal olur. 

Ben, bu fikirlerin yanh§hgml isp 
hamlamrken Ba§vekil program1 izah 
ti. Y eni tersanenin Halicde kurul 
uz~re dort senelik yeni plana ithal ed 
mi$ olmasi, bu rivayetlerin ash olma 
gm1, yahud da ileri sliriilen mutaleal 
hi..ikume~e kabule lay1k bulunmadtgm 
gosterdigi ic;in, Ba§vekilin beyanahm bu 
yuk bir miijde gibi telakki ederek sevm 
dim. Buti.in Turk denizcilerinin de be 
nim gibi, hatta benden cok sevindikle1 
~iiphesizdir. 

Cumhuriyet rejiminde, kabul ed 
programlar, gunu guniine tatbik ed 
T a tbikt Siimerbanka verilen be~ sen 
birinci endiistri program!, bunun en 
yi.ik delilidir. 1934 yazmda tatbi 
ba~lanan bu plan 1939 yazmda, h 
fazlasile ikmal edilmi~ olacaktir. Bu 
barla ~u oniimuzdeki dort sene ici 
Tiirkiyenin de buyuk gemiler yapan 
tersanesi olacak, benim ve benim gibi 
r;ok insanlarm yt11ardanberi pe~inde 
tuklan i.ilkii tahakkuk etmi$ bulunac 
hr. 

Buyiik .Sefe, Ba~vekil Ceiai Ba 
ve kabinesi erkantna bin ~ukran. 

Amerikadaki tren kazastnin 
bili.n~osu 

San Fransi5ko (a.a.) - Tortuga 
mendifer kazasx nettcesinde 15 ki§i ol 
ve I 00 den fazla insan yaralanmi§ti~. 



~~~~~~==~~~=.~~~~~~=.~~=~( Te,ekkUrler ) 

I ~in Hsiang F ei J T~k~- Zevcimi.~ beklenilmi!e~ ·RADYO 
·hikiyesi gaybubeti kaqlSlnda sonmez kedenmi-

'================ Seven Hedin'den ze i§tirak eden, gerez bizzat, gerek ( Bu ak,amki program) - 2 - mektub ve telgrafla taziyede bulunan 

Bir gecenin ~tlgtnhgi 1mparator artlk resmi i§lerini ihmale 
•a§lamJ§h. Y almz bir §ey dii§iiniiyordu: 
-lsiang-F ei ... OnL elde etmek, en biiyuk 
meli idi. Ah... Lakin ne yapabilirdi? 
{ enilmez arzularile daima rniicadelede 
:li. Diinyada onu F ei'in tebessiimiinden 
a~ka bir §ey memnun edemezdi. Giinden 
iine melankolik oluyordu. 

«Ben diinyanm hiikiimdanytm. F akat 
i<;in bu afeti elde edemiyorum. N ic;in? ... 
)ndan uzak... Ayn ya§amak ... Buna ta
ammul edemem. Bunu yaparn1yacag1m.» 
iyor ve kendi kendini yiyordu ... 

Yalide imparatoric;e, oglunun bu ha
nden c;ok mustaribdi. Biitiin imparator
Jgun saadeti, ve hanedanm istikbali, o
un hayatile kaimdi. Bir c;are bulmak ic;in 
lanlar haztrlad1. 

*** 
Kt§ yakla§mtstt. imparator semaya kur

an merasimini icra edecekti. Merasim 
i.inii blitun asker! ve sivil saray memurla
, imparatoric;e ve valide irnparatoric;e sa
tyda mihrabm oni.inde ibadetlerini ya
arlarken imparator bir dakika bile Fei'yi 
klmdan t;1karmad1 ... Hep onu dii§iindii. 

Merasimden sonra Hsiang-Fei'in ada
na ko~tu. Odada kimseler yoktu. Her 
Lrafta bir alii sessizligi vardt. Korku ile 
tredi... Acaba ne olmu§tu?.. 0 strada 
ir haremagast, oniinde egilerek, prense
n, imparatoric;enin huzurunda oldugunu 
aber verdi. 

*** ihtiyar imparatoric;e ve imparatorun 
~vcesi Hsiang-F ei\ saraym salonunda 
abul ettiler. Prenses solgun ve basta ol
lasma ragmen gene ~ok giizeldi. ihtiyar 
nparatoric;e, «Ne kadar fiisunkar ve ~e
ici ! .. » diye hsJldadi. 

F ei, bu imparatori<;elerin oniinde diz 
)kmedi; dimdik durdu. 

Valide irnparatoric;e: «- Buraya gel
iginizdenberi !mparatorumuz size kar§I 
>k biiylik lutuflarda bulundu. Bundan 
tern nun musunuz ?» dedi. 

Premes cevab verdi: «- Memnuni
'!t? Nic;in L. Ben on dan nefret ediyo
rm ... » 

Cevab, gayet sett ve soguktu, .. 

- Ni<;in nefret ediyorsunuz, anhya
adtm? 

- Ben zevcimle kendi diyanmda hiir 
! mes' uddum. imparatorunuz nic;in hi
m memleketimizi istila i<;in ordusunu 
>ndcrdi? Ve ni~in kocamt oldiirttii. Hem 
e bu kafi degilmi§ gibi beni Pekin' e, 
!ndi zevklerini tatmin ic;in getirtti? Ve 
!T gun, beni, Slk!Cl a~tk hareketlerile ra• 
1tsiz ediyor. 
Soylerkcn hiddetinden ka§lan <;ahlmt§, 

:>zleri alevlenmt§, yanaklan ate§ gibi ki
\Tmi~tJ. Bah~lan istihfafla dolu idi, 
U§tsmdakileri uzun uzun siizdii. 

lmparatori<;e bi::az sert: «-Peki oy
yse ne istiyorsunuz ?» dedi. 

Hsiang-F ei - imparatorunuzun ha
l yapacag1 en biiyiik iyilik beni memle
~time iade etmesidir, dedi. Boylece ken
i ordumuzla buraya, Pekin'e, olmii~ 
!Vcimin ve yurdda§lar.-nm intikammt 
maga gelecegim ... 
imparatori<;e korku ile gozlerini a<;ti, 

redi. Ve: 

Boyle sac;ma hiilyalarla kendinizi 
oyalamaym1z! diye bagudt. 

Hsiang: - Peki ... dedi, oyleyse siz 
de beni, imparatorunuzu oldurunciye ka
dar saray1mzda hapsediniz l 

impara toric;e tekrar bag1rdt: 
- Sus, mel'un kadm ... imparator ne 

yaph ki, onu oldiirme[;e cesaret ediyor
sunuz? 

Sonra mutedil bir sesle: 
- Peki, §ikayetinizin sonunu dinli

yelim, dedi. 
F ei, aglar bir sesle yere diz c;okiip yal

vardt: 
- Srze yalvarmm, beni birakmiz ... 

Yatamma gidey:m ... Yurdda§lanma ka • 
vusay1m. 

imparatori~e b1.1 hazin manzara kar
§Ismda dayanamadt. F ei'in yanma gitti, 
sac;lanm ok~ad1: 

«- Peki yavrum, arzunuzu yerine ge
tirecegim... Ha !.;:ika ten acmacak haldesi
niz... Haydi §imdi gidiniz, istirahat edi
niz ... » dedi. 

Prenses, hi.irmet ve §i.ikranla valide 
imparatori~enin oni.inde egildi. Ve ya -
va§~a ~ekilip gitti. 

*** 
Ak§am imparator, dairesine gee; don-

du. V alidesine ko§tu. Mutad merasim -
de~ sonra prensesi sordu. 

!mparatoric;e, ogulunun elini avcunun 
ic;ine ald1. <;enesini ok~ad1. 

- Tiirk kadmlan kalblerinde daima 
bir zehir ta~ular ... Eger ben onu boyle et
meseydim, rnuhakkak bir felaket vuku 
bulacaktJ. V e ecdadmm ruhu muazzeb 
olacakt1. Arhk bu Turk prensesi olmii§~ 
tlir. Sen de serbestsin ve onu unutmah • 
sin ... 

!mparator d•)nrnu~ kalmJ§ti. KalktJ, bir 
kelime soylerneden <;lklp gitti. 

arkada§larma ve aile dostlarma aile -
mizin minnet ve te§ekki.irlerini ayn 
ayn bildirmege teessi.irlimliz mani ol -
dugundan gazetenizin bu hususta bize 
vekalet etmesini rica ederim. 

Safranbolu kereste tiiccarmdan Hilmi 
Reisoglu zevcesi Nazife Reisoglu 

*** 
TeJeikkiir - Bir teesslir neticesi ge-

c;irmi§ oldugum asabi buhran dolay1sile 
tedavi altma ahnd1g1m Bak1rkoy Ak -
liye ve Asabiye hastanesi Ba§hekimi 
Bay Mazhar Osman Uzmandan gordli -
gum himaye ve §efkatten dolay1 ken -
dilerine ve kuvvetli telkin ve tedavileri 
sayesinde, beni, akibeti muhakkak olan 
bir hastahktan kurtaran glizide asabi -
yecilerimizden Bay Fahri Celale, mil -
essescnin diger doktor ve asistanlarma 
tedavim e.snasmda gosteridkleri hi.isnli 
muamele ve §efkatlerile teselli ve hi -
maye eden Ba§hem§ire Bayan Muzaffer, 
Lutfiye ve hem§ire ~erif, Gi.ilslim ve 
Zahideye en derin te§ekklir ve minnet
tarhglmm gazeteniz vas1tasile iblagm1 
dilerim. 

Ogretmen: Guven Talu 
**¥ 

Te,~krii.r - Gozlerimdeki miyopiden 
dolay1 Dekolman do laretin denilen bir 
komplikasyon husule gelerek sol gozi.im 
ciddi bir tehlikeye maruz kalmi§tl. Bu 
hastaltga kar§I son senelerde Avrupa -
mn baz1 ilim merkezlerinde yeni bir a
meliyat yap1lmakta oldugunu ve yi.izde 
altm1~ i.imidle $ifa temin edildigini duy
dum. Memleketimizin maruf goz hekim
lerine mliracaat ettim. Nihayet Cagal
ogolunda Nuruosmaniye caddesi No. 5 te 
goz doktoru ~iikrli Ertan tarafmdan 
agns1z ve ~ok muvaffakiyetli bir ame
liye ile gi:izi.im kurtanlmt$hr, Gerek de
~erli goz doktoru $likrli Ertana ve ge -
rekse ameliyatta ktymetli yard1mlan 
dokunan Dr. Rifat Ahmede sonsuz te -
~ekki.irlerirni Cumhuriyet gazetesile bil
diririm. 

Sultanahmed Yerebatan saraymda 
Fatma 

Haremagasma Hsiang-F ei'in nerede 
oldugunu sordu. Prensesin bulundugu o
daya girdigi zaman heyecandan titriyor-
du. Yiizli saps an idi. Korka korka F ei'in * *¥ 
yatt!gt yere yakla§h. Yiiziindeki ortiiyii Aleni tetekkii" - Miizmin (Bacedov) 
c;ekti. Titrek ellerine yuzline dokundu. hastas1 ailemi mu§fik, vakifane ve mi.i-

Buz gibi soguktu. F akat yanaklannm essir telkinleri ve yapb~ ~ok mi.ihim a
Buz gibi soguktu. F akat yanaklarmm ren- meliyatla man en, maddeten derdin ~ 
· t den kurtar1p s1hhatle yuvasma iade e-gi ·Uctmami§ 1 ••• 

0 ctok yorucu bi;: miicadeleden sonra den Haydarpa§a Niimune hastanesinin 
nihayetsiz ve '>akin bir istirahate dalrn1~ gok degerli operatori.i Bay Feridun ~ev
gibi idi. Ve bir diinya imparatorunun 0- keti hepimiz minnet ve §Ukran hisle -
niinde bile daima magrur ve metin, asla rile me§bU olarak takdir ederken ken-

disine ve servisinde bulunan. Dr. Bay 
ba§ egmemi§ ve boylece asil bir Turk ka- Mithat, Ziya ve Suada ve hastarn1zm 
dmmi temstl edebildigi i~in dudaklannda ·yne~mesi i~in baktm ve §efkatlerini e
mes'ud bir tebessiim vard1. sirgemiyen hern~ire Bayan Fahireye ve 

Bu harikulade giizellik ic;inde ebedi Bayan Muazzeze ve diger hastabaklCl
uykusuna dalmi§ bulunan sevgilisinin ya- lara te§ekktirlerirnizln iblagma gazete
nmda, imparator, s;ocuk gibi aglad1, ag- nizin tavassutunu rica ederim. 
ladt... «Ah 1.. Seni ben oldii~~iim I ~en I Urfa orta ok.ul ~.irektorii 
oldiirdiim. Beni affedecek mtsm ?» dtye Akif Gunalp 

inledi. 
1
r 0 .. I u·· m '"\ 

Son bir defa yiizline bakh, yanaklan- \._ ) 
m ok§ad1, gozlerini optii ... Ve parmagm
dan bir yi.izlik c;tkararak kendi parma
gma takt1. Ye bitab bir hal de: 

«- Allaha Jsrnarladik... Ebediyen 
Allah a Jsmarladtk, Hsiang-F ei l>> diyerek 
~tkh. Ve ondan sonra senelerce altm dra
gon tahtmda kederlerile, yeislerile ve kor
kunc bir yalmzhk ic;inde Cimriinii tiiketti ... 

(:eviren: 
M. N. lJzerdim 

Vefat - Merhum doktor Hilmi Duy
dalm e§i ve ~i§li Qoguk hastanesi ku -
lak, bogaz ve burun mi.itehasstst doktor 
ihsan Duydal ve denizalb tegmenlerin
den ~likrU Duydalm anneleri, 

SENiYE DUYDAL 
vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin Heybeli
adadaki evinden kaldmlacakttr. Allah 
rahmet eyliye. 

*** 

Almanlann yeni Zeplini 
.... Z. . 130 un insas1 bitti ve 

yap1ldi 

ilk 

V efat - Devlet Demiryollar1 makine 
miihendislerinden LMif Q1klgilin ba -
bast Cerrahpa§a camii imam ve hatibi 
Hac1 Haftz Osman Q1klgil diin vefat et
mi§tir. Cenaze.si bugiin Aksaraydaki e
vinden kaldmhp ogle vakti Fatih ca ~ 
miinde namaZI k1hnarak Edirnekap1da 
aile kabristamna defnedilecektir. Mev • 
la rahmet eyliye . 

' 
u~u' tecriibeleri 

Hava sefinesi saatte 125 yap1yor 

rl: L. Z. - 130 un in$aat• bitmek iizereyken ahnan son resiJ,,Ierinden 

;I]manlarm, iki sene evvel Nevyork
kranan cHindenburg. balonu yerine 
~hlak i.izere in~asma ba§lad1klan 

- 130 zeplini bitmi~ ve 14 eylulde, 
mlrichshafen'de ilk u~U§ tecrlibeleri 
~· m1~tir. Bizzat doktor Eckncr tara

: n kumanda ed1len hava sefinesin-

de, tni.irettebattan ba§ka 74 de yolcu 
vard1. 

245 metre uzunlugunda olan balonun 
zarfma 28,000 metre kuma§ sarfedilmi~, 
16 gaz deposunu gaz sJzm1yacak surette 
muhafaza igin de 57,000 metre mikab1 
hususi madde kullamlmi§tir. LZ - 130 

**• 
OlUm - Devlet memuriyetlerinde 

kxrk ylla yakm mustesna yararhklar 
gostermek suretile rnillete unutulmaz 
hizmetlerde bulunan Manastlr Vilayetl 
esbak matbaa mi.idtirii ve TUrk Siir 
Krall Filorinah Nanmm babas1 Bay 
Halid Mazhar (80) ya§mda hayata goz 
yumarak cenazesi evvelki gi.in Kadiki:i
yiinde aparhmamndan hlirmetle kal • 
dmlml§, (Karacaahmedde) Hakkm ni
hayetsiz dPrvasma konulmw?tur . ..... . . . 

Babama Ag1tim I 
Ey (seksenlik tosun) babam, 
(Rahrnet camini) sun babam! 
(Fani diinya) ya got yurndun, 
(Cennet) de yerin olsun babam! 

Filorinah Naz'm Ktral Ozgunau 
- - -
da her biri 800 - 850 beygirlik 4 Dizel 
moti:iru vard1r. Makineler, karinenin 
yanlarma konulan 4 sepet i~indedir. 
Pervaneler - diger zeplinlerdekinin ak
sine olarak - sepetlerin on k1smma ko
nulmu§tur. 

Yolcu kabineleri, hailer ve sigara sa· 
lonlar1 hep bir arada, fakat bir ktsm1 
sefinenin i~inde, bir k1sm1 da dt~ar!da 
yap1lmt§tlr. Salonlar, Hitler, Goring, 
Hindenburg ve Kont Zeplin'in. resim -
lerile susllidur. Kabinelere nurnara ye. 
rine, zeplinin tarihile mUnasebeti olan 
§ehirlerin isimleri konulmu§tur. 

LZ - 130 saatte azami 135, vasati 125 
kilometre yapmaktad1r, 

Tecri.ibelerden evvel, vaftizi yap1lan 
hava gemisi cKont Zeplin• ismini al • 
mi~hr. 

Wicky Baum'un vaktile gazetemizde 
ahnmakta olan 

bat 
bu hikayesi filme ve eserde 

oynamaktad1r rolii Danielle Darieux 
Paris ten yazth -

yor: 
Danielle Darieux 

Macaristandan don
dii geldi. 0 §arkt ve 
raks diyanna gec;en 
sene <<Cumhuriyet» 
te <;1km1~ olan Wicky ~ 
Baum'un «Bir gece
nin c;Ilgmhgt» na -
mmdaki hikayesin -
den Pierre Wolf 
tarafmdan iktihas 
edilmi~ olan filmi 
c;evirmege gitmi~ti. 
Widcy Baum, bu 
Macar kadm1 pek 
iyi hattrlarsmtz ki 
romanlanm biitiin 
karilerine tath tath 
okutan bir muhar
rir olduktan maada 
«Grand Hotel» ve 
«Ak~am yemegi se
kizde I» filimlerinin 
miilehemesidir. «Bir 
gecenin c;tlgmhgJ» 
mn kahramam pence 
resinin onunden hergiin sayJSIZ trenJerin 
me~hul ~mtlere dogru gec;tigini seyrede
rek nihayetsiz hulyalara kap1lan hassas 
bir gene kadmd1r. Bir a~k neticesi degil 
bir tesadiif saikasile o kiic;lik istasyonda 
memur olan saf bir gencle evlenmi§tir. 
Nihayet bir gun kendine hakim olamiya
rak trene athyor ve Budape§te'ye kadar 
gidiyor. 

Budape~te bu tecriibesiz kadm I<;m 
bir hayat membat, bir cennet kap1s1dir. 
Orada bir gecede kan§tk ve acayib bir 
sergiize~t gec;irdikten sonra ertesi sabah 
erkenden evcegizine donliyor, talihin 
kendisine mukadder hldigi hayattan faz
lasJm ya~amamn imkam olmadtgma ka -
ni, harab ve peri~an kocasma sokuluyor. 

Burada «Bir gecenin Cllgmhgi» nm 

stiidyoda ~evrilen bir~ok sahnelerini sey
rettim. Filmin viicude getirilmesine umu· 
mi surette nezaret eden senaryo ve mii
kalemelerin muharriri Pierre W olf'la 
birlikte kordelamn ba§mlimessili Danielle 
Darieux ile de gorii§tiim. F akat filim 
hakkmda kafi miktarda malumatlm ol • 
dugu i~in ~irin artisti bu hususa dair lii
zumsuz suallerle stkmad1m. Y almz be~ 
sene evvel «Balo» filmindeki mahcub, 
yiiziine bakmca ktzaran, kendisine soru
lan suallere tek heceli kelime ile cevab 
veren gene k1zla bugiin Franstz sinema -
cthgmm ktymettar bir §ahsiyeti haline 
gelmi§ olan Danielle'i zihnen mukayese 
eylernekten kendimi menedemedim. 0 da 
bana havalardan, bahc;elerden, soguklar
dan ve ayni zamanda rahatstz olan mini
mini kooeii'inden bahsetti. Tam bir sa at 

Danielle Darieux 

havaiyata dair cene <;aldtk. Filmin kah -
rarnanlarmdan monoklliilii ziippe Pierre 
Mingand, hain adam Jaques Dumesnil, 
istasyon memuru Pierre Dux ve Ray • 
mond Cordy de meclise dahildi. 0 ka • 
dar dalml§IZ ki bir arahk Henri Decoin 
yamm1za geldi ve artistlere hitaben: 

- Arkada~lar, dedi, tath muhabbe
tinize mani olacag1m amma, ~ah§ma vak
ti geldi de, kusura bakmazsamz onu ih -
tar edecektim. 

«Bir gecenin ~Ilgmhgt» mn stlidyoda 
pek mlikemmel bir ~ekilde tertib olunmu~ 
Budape~te 'nin bliylik otellerinden birinin 
tarac;asmda cereyan eden sahnelerinden 
birinin c;evrilmesine devam edildi. Hain 
Dumesnil. Danielle Darieux'yii i~eriye 
zorla ~ekip gotiiriiyordu. 

B4~r ikD satntrla 

* Kanadah be~izler «Beo kiiciik c;o
cuk» isminde yeni bir filim c;evirecekler• 
dir. Bu kordelada diger artistlerden Jean 
Hersholt, Cesar Romero ve Claire Tre· 
vor rol alacaklardtr. * Milton'un yeni filminde ba§ kadm 
rollinii oymyacagm1 yazdJgumz Macar 
artisti irene de Zilahy Parise muvasalat 
etmi~tir. * Frans1z rejisori.i Marcel I'Herbier· 
nin viicude getirecegi «Don Kazaklart» 
filminin ismi degi§tirilmio « Y a bani miif
re:re» konmu§tur. * F rans1z artistlerinden Suzy Pr.im 
«Daglardaki altmlar>> kordelasmda mii
him bir rol deruhde edecektir. 

- SA K A R Y A sinemas•nda 

CARIN YAVERi B 0 L E R 0 
VERA KORENE GEORGES RAFT 
P. R. WILLM CAROL LOMBARD Tenzilith fiatlar : Localar 150, Husust 35, Balkon ve 

Birinci 25 lmru~. Suvare 8,30 da ba~lar. 

ANKARA: 
14,30 kar~Ik plak ne§riyatt - 14,50 plakla 

Turk muslkisi ve halk §arkllan - 15,15 a
jans haberleri - 18,30 U:tarl§Ik plak ne§ri -
yat1 - 19,15 Tiirk musikisi ve halk §arkl -
lan (Salahaddin ve Safiye Tokay) - 20 sa
at ayan ve arabca ne~riyat - 20,15 radyo
fonik temsil: (Gencler grupu tarafmdan) -
21 §an plaklan - 21,15 sttidyo salon orkes
trasi - 22 ajans haberleri ve hava rapor· 
Ian - 22,15 yarmki program ve son. 

isTANBUL: 
18,30 dans musikisi (plak) - 19 spor mu

sahabelerl, ~ref ~fik tarafmdan - 19.30 
dans muslkisi (plak) - 19,55 bor.sa haber
Ieri - 20 saat ayan: Grenvic rasadhane -
sinden naklen, Belma ve arkada§lari tara
fmdan Tfu:1k musikisi ve halk ~arkllar1 -
20,40 ajans haberlerl - 20,47 Orner RIZa 
Do~rul tarafmdan arabea .soylev - 21 ~an: 
Macar artistlerinden Kato - Lezay, sttidyo 
orkestras1 refakatile - 22,30 Rifat ve ar .. 
kada~lari tarafmdan Tiirk muslkisl ve halk 
§arkllan - 22,10 hava. raporu - 22,13 Da
rtittalimt musiki heyeti: Fahri ve arka. -
da.§lar1 - 22,50 .son haberler ve ertesi gii -
ni.in progra.Inl - 23 saat ayart, istiklM mar
~~. son. 

Y abanc1 merkezlerden ( orta 
dalga) mi.intehab par~alar 

Operalar 
22,05 Roma I: Arleslenne. 

Operetler 
21,15 Miinlh: Gludita (Leha.r'm) . 

Biiyiik konaerler 
21,15 
21,15 

21,20 

22,05 

22,35 

23,20 

Breslav: Wagner'in eserlerl. 
Konigsberg: Dohnanhi ve Bruck· 
ner'in eserleri. 
British National: Elgar ve R, 
Stra.us.s'un eserlert. 
Lyon (P. T. T.): Weber, MaMenet 
ve Messager'nin eserlerl. 
Liixenburg: Bortkiewicz ve Beet
hoven'in eserleri. 
Sottens: 18 incl asra. aid senfonik: 
musikl. 

24,05 Doyclandzender: Mozart, Doni ... 
zetti, R. Strauss'un eserleri (gra
mofonla). 

Oda musikileri 
19,25 

20,05 
22,35 

Breslav: Beethoven ve Schubert'ln 
piyano m uslkisl. 
Vlyana: Muhtelif parcalar. 
Prag II: Haydn, Vitali'nin eserle
ri. 

1,05 Stuttgart: Frieder, Bach'm eser
leri. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am ~ehrlmizin muhtellf .semtle -

rindelki nobe~l eczaneler fUnlard:tr· 
istanbul ciheti: • 
Eminoniinde (Hiiseyin Hiisnii), Alem .. 

darda (Abdiilkadir), Kiiciikpazarda. (Ben
sason), Kumkap1da (A.sador), ~hza.deba "' 
~Smda ('Univer.site), Karagtimrtikte (Ke ... 
mal), Ak.sarayda (~eref>, Fenerde (Hiisa~ 
meddin), Samatyada (Erofllos), Balorkoy .. 
de (H!HU), ~hreminlnde (Hamdi), Eytib· 
de (Hikmet Atlamaz) eczaneleri. 
Beyo~Iu cihetl: 
istiklll.l caddesinde (Kanzuk), Yen~ehir

de (Baronakya.n), Bo.stanba.§mda Citimad), 
~~~11de KurtulU§ caddeslnde (,Asun), Ka. ~ 
Simp&§ ada. <VastO , Hahc1o~lunda. (Bar • 
bud). Ortakoy, Arnavudkoy, Bebek ecza -
nelerl. Tak.simde istiklft.l caddesin<le (Ta.lki
sim), Galatada Mahmudlye caddesinde 
cismet), Kadikoyde Moda caddeslnde <Ba
haeddln), Pazaryolunda. (Rifat), Biiytika· 
dada (~inasi Riza), Heybeliadada (Halk), 
Uskiidarda (Ahmedl~e), Be~Sikta~ta (Natl 
Halid), Beykoz, Pa.,abah~. Anadoluhl3ar 
eczanelerl. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Heybeli) de 

Cuma (Bebek) te 
Cumartesi 

(A. Hisar) da 
NURBABA 

BU AK~AM Ate§ler ve yangmlar i~inde harb 
ve hom bard1man albnda 

i P EK 
Sinemas1nda 

Y ANAN BIR 'EHiRDE 
MUthi' bir MACERA 
A'K ve SERGUZE'T 

$ANGHAY 
ATE$LER iCi DE 

FranS12Ca sozlii buyiik film. Ba, rollerde 

DOLORES DEL RIO GE~~~~ l~NDJRS 
Aynca: Fox Diinya haberleri .gazetesi. 

FiATLAR : HUSUSI 4!5 • BALKON KOL TUK • 36 
BIRINCi 25 kuru,tur. 

BU AK~AM 5 A R A y SJNEMASINDA 

spc;,;.~.;::~S.::t,r,·:::·:~,~=~•naj SONJA HENNIE'yi• 
200,000 dolar alan 

Fr::::u~ca sA AD E T DuRA G I FevkaUide giizel ve muhte§em 
dekorlar arsmda ge~en 

ihtirash bir mevzulu misllsiz Bfk ve macera fllminde g6rUnUz. 

IUiveten: FOKS JURNA~ 



y,..o.... ZA. N • 
-42-

Netice 
fnsanhgm tarihi ne sadece fetihlerinin 

ve milletleraras1 mlinasebetlerinin askeri 
ve siyasi, ne de sadece istihsal miinasebet· 
lerinin ikhsadi tarihidir. F erd ve cemiyet 
halinde insan §Uurunun biitiin faaliyetle
rini ic;ine alan kiiltUr ve bu kiiltUrUn bi.i
tiin tezahUrlerini bir manzume haline ko
yan medeniyet tarihi ic;inde, kar§1hkh te
sirleri yokhyarak, hic;bir hususi ve mus
takil amilde, sadece siyasi veya sadece 
ikhsadi amilde otekilerini tayin edici 
(determinant) bir sebebiyet prensipi ara· 
madan, bUtUn tarihi donnelerden yapi!a
cak toplu istikrarlarla dogru neticelere va· 
nlabilir. 

Tiirk milletinin tarihi, ilk c;aglarda Ba· 
bil, M1m, Yunan ilah... medeniyetlerini 
viicude getiren tesirleri de ic;inde buldugu· 
muz Hitit'lere, Siimerlere kadar uzamn
ca, ilk medenl cersumesini preistorik de
virlerden alm1~ ve pek mes'ud irsiyet mer· 
haleleri halinde zamamm1za kadar devam 
ettirmi§ muhte§em bir intikal manzarasile 
gi:iriiniir: Orta Asyada Kafkas daglann
dan T ann dagma kadar uzanan Gobi 
c;olleri boyunca, o devrin insanlan agac 
koguklarmda ya§arken, ilk maden ve ke
reste medeniyetini yaratan Tiirklerden 
beri, Hitit ve Siimer medeniyetlerini de 
kurduktan ba§ka, orta Asyada Ti.irk • 
Hun imparatorlugunu, Volga· Tuna ara
smda lskit imparatorlugu Hun devletini, 
Avrupa Ti.irk • Hun imparatorlugu ve 
Avar imparatorlugunu, garb! Tiirkistanda 
Ak Hunlar devletini, orta Asyada Tuk
yu ve Kut!uk devletini, Karadeniz §ima· 
linde muhtelif adlarla te§ekkiil eden Turk 
devletlerini, Asya TUrk imparatorlu
gundan sonra orta Asyada muhtelif 
adlarla te§ekkUl eden cievletleri, 
Aral gi:i!U civarmda Saman ogul
lan devletini, Aral goliinden Hindis· 
tana kadar uzayan Gaznevi devletini, Sir 
nehri §arkmda Karahanhlar ve Karahata 
devletini, Selc;uk devletini, Harezm§ahi· 
ler devletini, bUyi.ik Timur imparatorlu
gunu, Hindistanda BabUr imparatorlugu
nu, Asya, Avrupa, Afrikada TUrk -
Osmanh imparatorlugunu ve nihayet 
Tiirkiye Cumhuriyetini kuran Tiirk mil
leti, bugiin dii§iince prensiplerini ve meta· 
dunu benimsedigi A vrupa ka fasmm te· 
§ekkiiliinde de btiylik bir emek sahibi ol
mu§tU. Ortat;agda klasik kiiltiirlin Avru
pdda tanmmasma ilkonce deialet edenler 
Tiirklerdi. Fa kat islam kiiltiirii, sonradan 
kendisini ispanyadan da c;ekilmege mec· 
bur eden bir uzakla§I§la it;inden A vrupa 
medeniyetinin fi§kird1g1 Akdeniz kay
nagmdan gitgide aynlarak uzak §ark te· 
sirleri altma yatmca, onunla beraber 
TUrk kiiltiirU de ileri bir Avrupa kafasm· 
dan <;Iktlgi halde geri bir Asya kafasmda 
karar kilmi§h. Modern c;ag it;inde gerile
memizin anla§Ilmasi, bu teryUzii donii§iin 
izahma bagh bulunuyordu. HITistiyan
ligm, merkezini Kudiis yerine Ramada 
tesis etmi§ olmas1, ona, miisliimanbgm 
zuhurundan alh asu evvel, bizi bugiin 
Avrupadan bir o kadar aSJT geri buakan 
zaman farkmt kazandirmi§h; bu miiddet 
ir;inde h1ristiyanhk, heniiz Yunan dU§iin
ce5ile temas edebilmek ir;in islam felsefe
sinin dogmasm1 beklemi~se de, Greko -
Latin kiiltiiriiniin biiyiik merkezlerinde 
yerle§mek ve o kiiltiirii temsile en miisaid 
§artlara sahib olmak imkanlanm bulmu~
tu. Boylelikle h1ristiyan Avrupa. kiiltii
rlinde Yunanistanm hendese kafasma ve 
medeniyetinde Romanm site ahlakma ve 
disiplinine varis olmak ~ans1m elimizden 
kapm1~ oluyordu. Evvelce de i§aret etti-

Pariste F ransa • Suriye 
<Ba$tara.ft 1 tnct sahttedel 

Bir J\rab gazetesi ulema cemiyeti 
beyannamesinin yalanlarzm 

meydana koydu 
Antakya 21 (a.~) -. Anadolu ajan· 

smm hususi muhabm bi!diriyor: 
Beyrutta t;Iksn <<Ebabih> gazetesi, 17 

eylul sayiS!nda ge<;enlerde .?amda topla. 
nan ulema cemiyetinin ne§rettigi beyanna
meyi ve bu beyannamede lskenderunda 
Arablara mezalim yapildigi hakkmdaki 
iddialar: §iddetl~ reddederek diyor ki: 

<<Hic;bir tahkik ve tetkike liizum 
gormeden siyasete alet olan bu kimselcr, 
iskenderun sancagmda Arablann her 
tiirlii i§kence ve zu!iim altmda inledilde
rini, hicrete icbar olunduklanm, islam 
dinine hakaret edildigini, iddia ederek bu 
fecayii bir beyanPame ile protesto edi • 
yorlar. Biitiin islam diinyasmJ igfal ic;:in 
uydurulan bu valanlar ~ayam nefrettir. 
Biz bizzat isker.derun, Anakya ve hava
lisine giderek yeni vaziyeti gozlerimizle 
gordiik ve orarhki h;riige, bilatefrik ada
Jete hayran olduk. T emenni ederiz ki, bu 
birlik, adalet ve ittifak bize 0rnek olsun.» 

Amik sahilinde bir dalyan 
kaldmlacak 

Antakya 21 (a.a.) - Anadolu A
jansmm hPsusi muhabiri bildiriyor: 

gim gibi riyazl gi:irii§ten mahrum kaldigi· 
m1z it;in bize miispet ilim metodu gireme
mi§ti; hendese kafasma muhtac kompozis
yon san' at! an, trajedi, roman, polifonik 
musiki bizde pek gee; dogmaya ba§l ad1; 
hendesi perspektifleri idrak edemiyen, 
mesafe §Uurundan mahrum §ark re;mi, 
tek satlhb primitif bir gi:irii§ ic;inde kald1. 
Tiirk ilmi gibi Tiirk san'atmm da Ri:ine
sansi idrak edemeyi§i bundand1. F akat 
A vrupanm riyaziye kafast ve garb kiil
tiiri.i, Ronesanstan sonra, dar bir ktt' a i.is
tiinde siki§an en bUyUk diinya kalabahgi
nm ugrad1g1 bUyiik ic;timai tazyikten dog· 
mustu. Bu tazyik1 yapan §ey niifus kesa
fet( ve bu kesafeti yapan §ey de sitenin 
biiyiik §ehir halinde tekamiiliiydii. Bunun 
ic;in ben A vrupabla§mayJ her§eyden evvel 
riyazile§mek ve sitele§mek olarak anhyor, 
gene bunun i~:;in Turk dii§i.incesinin riya
zile§mesini Ti.irk cemiyetinin sitele§mesi
ne siklSlklya bagh goriiyor, «Yunanista
nm riyaziye kafasma ve Romamn site an
anesine varis olan garb medeniyetinin hi
zasma fuhyabilmek it;in, yalmz Tiirkiye 
degil, bUtiin §ark, ir;i biiyiik riiyalar ve is
tidadlarla dolu uzun ve karanhk asular
danberi Atatiirki.i bekledi.» diyordum. 

Son birka<; asnn tereddi sebeblerini k1· 
bcmm ve dehasmm ucile kaz1yan Atati.irk, 
vicdamnda sakladigl ve saati <;aldikc;a 
perde perde ac;t1g1 biiyiik milll mn haber 
verirken, ilk anlarda bu tarihi kaderimizi 
nasi! sezdigini ve nas1l gizledigini mil!eti
ne ~oyle anlatmt§tl: 

«Tezahiir eden mill! miicadele harici 
istilaya kar~l vatanm kurtulu~unu yegiine 
hedef saydrg1 halde bu milll miicadelenin 
muvaffakiyete erdik~e safha safha bu· 
giinkii devre kadar milll hakimiyet idare· 
sinin biitiin esaslanm ve §ekillerini talwk
kuk ettirmesi, tarihin tabil, zaruri ve onii .. 
ne ge~ilmez icablarmdandr. Bu mukad· 
d er tarih yiiriiyii§iinii an' a nevi i tiyadlarile 
derhal ihtisas eden hanedan, milll miica
delenin amanszz dii§mam oldu. T arihin 
bu mukadder seyrini ilk anda ben de 
mii§ahede ettim. F akat nihayete kadar 
§amil olan bu ihtisaslanmrz1 ilk anda ka· 
milen izhar ve ifade etmedik. Miistakbcl 
ihtimaller iizerine fazla beyanat, giri~ti· 
gimiz hakiki ve maddi miicadeleye haya~ 
lat mahiyeti verebilirdi. Harici tehlikenin 
yakm tesirleri kar§lsmda miiteessir olanlar 
arasmda, an' anelerine, tikri kabiliyeileri
ne ve ruhi haletlerine mugayir olan muh
temel tahavviilattan iirkeceklerin ilk an
da mukavemetlerini tahrik edebilirdi. 
M uvaffakiyet i~in ameli ve iimid yolu 
her safhayr vakil ge~tik~e tatbik etmekti. 
Milletin inki§a/1 ve yiikselmesi i~in sela
met yolu bu idi. 

«Bu son sozleri hulasa etmek laz1m ge· 
lirse diyebilirim ki ben milletin vicda
mnda ve istikbalinde ihtisas etti
gim biiyiik tekamiil istidadmz bir 
milli str gibi vicdanrmda ta~tyarak 
strast geldikt;e biitiin it;timai heye
timize tatbik ettirmek mecburiye· 
tinde idim.» 

Arhk bu SIT, Atatiirkiin ve milletinin 
mi.i§terek vicdam kadar biiyiik, muhte
§em, t)!vl SIT, miistakil ve modern bir Tiir· 
kiye ic;inde, butiin sadeligi ve at;Ikhgile 
gozoni.indedir: Onu yaratamn pe§inde ve 
ac;hg1 sonsuz imkanlarm yolunda mill! 
bir a§k ve ihtirasa medeni bir hesab ve 
~~ur katarak yiiriimek, gitmek, alabildi
gme gitmek... 

PEYAMI SAFA 

SON 

miizakereleri akim kald1 
De viet reisi T ayfur Si:ikmen, Amik 

goliini.i~ Asi nehrine akan bogazm Us • 
tiindek1 Mazlumpa~a dalyamnda tetkik
ler yapml~hr. Bu dalyan yiiziinden A -
mikte hektarlarca araziyi su basmakta, 
koylere ve mezruata zarar vermektedir. 
Bu yi.izden bu havali sJtmahdJr. Halkm 
51hhati ve memleketin refah1 ic;in bendin 
yikilmasl zaruri gi:iri.ilmii~tiir. Bend, 
Mazlum Pa~a veresesine aid olup Ma
liyeye bir mukavele ile baghdn. Maliye 
Vekaleti mukavelenin feshi ic;in tetkikier 
yap1yor. 

Ilk dela Hatay bayragr t;eken 
vapurumuz 

Iskenderun 21 (a. a.) - Anadolu A
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Devlet Denizyollannm postasmt va -
Pan Samsun vapuru dUn limana girerken 
ilk defa olarak diregine Hatay bayragm 
c;ekmi~tir. 

Bir katil iade edildi 
Antakya 21 (a.a.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabirj bildiriyor: 
1skenderunun F artisli koyi.inden Ka -

rabet isminde bir Ermeniyi oldi.iren Az
boiHu Ali Tiirkiye topraklarma iltica et
misti. Katil, Hatay adliyesine teslim 
edilmi§tir. 

ikttsadi harela,etler 

Motor miisaadesi 
Sanayiin himaye~i. Cumhuriyet reji • 

minin daima en c;ok itina gosterdigi ve 
iizennde hassasiyetle durdugu bir mesele 
oimu§tur. Sanayi ic;in }'aptlmi§ olan ka -
nunlanm1z ve kar<>rnamelerimiz digerleri 
arasmda mi.ihim bir mevki tutar, devlet 
biitc;esinden her sene miihim bir miktann 
s;mayiin himayesi ic;in fedasmdan t;ekinil
mez; milli sanayiin ya§amak imkam ve
rilmek i~in bir sUrii giimriik kay1dlan ko
nulur ve bu suretle giimriik varidatmdan 
bir k1smmm kesilmesmden ~ekinilmez. Sa
nayi ic;in her yap1lamn iyi olmasmda fev
kalade hassas davramhr. Y aprlan bir 
ysnh§hgm sUratle tamimi cihetine gidi
lir. 

Devletin, mill! sanayiin terakki ve in
ki~ah ic;in gost~rdigi bu alaka ve hassa
siyet'! mukabil bel~diyelerimiz bilhassa 
!otanbul Belediyesi, sanayi i§lerine kar§I 
hi~ de hassas degildir. Baz1 kanunlarm 
belediyelerin eline hnakt1g1 sanayi i§lerini 
<;Ikarmak gi.ic;, hem de pek giic;tiir. 

Sanayide kullamlan kuvvei muharrike 
miisaadeleri belediye makine §Ubesinden 
alm1r. Bu ahnma keyfiyeti hir; de kolay 
degildir. Sanayi i~lerinde liizumu olan 
sihate mukabil bu i~te si.irate hie; de ehem
miyet verilmez. Soylendigine gore, bu 
y iizden i§i uZJyan birt;ok sanayi erbab1 
motorlerini ka~:ak ~ah§tJrmak mecburiye
tmde kalmaktad!rlar. Diiriist i§ yapmaga 
c;ah§an, kendine gore biiyiik bir senna
yeyi i§ine yatlran bir vatanda§ ic;in bu ag1r 
bir zaru!ettir. 

Mesela bu mevsimde elde edilen pala
mutlar k1smen ya§lir. Degirmene bir sa
kiz gibi yapi§Ir; her zaman degirmeni c;e· 
viren motorii hareketten ahkoyar. Bu 
vaziyette daha biiyiik bir moti:irle degir • 
meni harekete getirmek lazimdir. Sana
yici ic;:in bu motor degi§ffiesi miimki.in olan 
siiratle olmahdu. Fa kat ne mi.imkiin? 

Belediyemizden bu <;ok miihim i~te 
hassasiyet beklenir. 

~~-=~~--~~F~·~G~ 
Oniversiteliler yurdu 

lBMma/Galeeien devam) 
siyonu o zaman da bize 18 buc;uk liraya 
pek ucuz gori.inmii§tii. Bu site sayesinde 
hesab ve kitabm1 bilen bir talebe bizim pa· 
ram1zla ayda 30-35 liraya Pariste yiik
sek tahsilini takib edebilir demekti, ki cid
den ucuzdur. Refik $evket incenin yuk
sek tahsil gencligi it;in bizde de yapdma
smJ tavsiye ettigi yurd hayatJ, itte bu ha
yat olacak. Boyle bir yurd Selimiye ki§
lasJ gibi bir binadan ibaret olmaz, belki 
ayni sahada bir c;ok paviyonlardan te§ek
kiil eder. Eger yapmaga karar verirsek 
yanh§hga mahal biTakmamak ic;in buna 
yurddan ba§ka bir ad koymak muvahk 
olacak. 1sterseniz hizde de onun adma 
Site diyelim. 

BALIKPAZARI TARIHE KARISIRKEN: K0$8 

PENCERESiNDEN • 

lmar i§ini geciktirmek Bir ~e,me miinasebetile 

istiyenlere bir ders 9F iirk i§i giizel eserlere a§k derece~ 
U ;inde sevgi besliyen bir dostum 

7ar ki eskice bir evden minimini 
bir ta§m dii§mek iizere bulundugunu gor
se yiiregi hoplar ve o ev sahibini bulup ta· 
~~ perc;inletmedikc;e icri. !a hat etmez. l§te 
bu zat, ge!;enlerde Uskiidann bilmem 
hangi kuytu ko§esinde bulunup da mi.ize
ye kaldmlan r;e§me hakkmda gazetemiz
de <;Ikan yaz1y1 okuyor, giizel eserler i~in 
besledigi a~km ibramma kap1hyor ve ba
na §U mektubu yoll uyor: 

Kohne pazar~an ni~in ge~ilemiyor? 
arkas1na 

gizlenerek meydan1n a~dmas1na engel olanlar, 
~imdi molozlar aras1nda mahsur kaldiiar 

Aylardanberi hukuki formaliteler 

Yaza zan: SALA.HADDIN GONGiJR «Diinkii Cumhuriyette okudum. Os
kiidarda bir evde eski Tiirk eserlerinden 
bir !;C:§me bulunmu~ ve miizeye nakledil
mi§. <;e§menin gazeteye konulan resmini 
de tetkik ettim, heyecanland1m. <;iinkii 
dort be§ ay evvel Oskiidarda biiyiik cad~ 
dede bir «yikicl» diikkanmda diger ta~lar 
arasmda buna benzer bir r;e§me ta§I gor
mii§tiim. Diikkan sahibi o ta§ ic;in kendi
sine yiiz yirmi lira verdiklerini si:iylemi§ti. 
Benim gordiigiim !;C§me, gazetenizde res~ 
mi c;1kan degilse orada da bir e§i var de
mektir. Y almz di.ikkandaki ta§m ba§tara· 
fmda biraz kmkhk gorii!iiyordu. 

Bir tiirlii geni~letilemiyen Emini:inU 
meydanmm, yakm giinlere kadar vaziye
ti ~u idi : Emsalsiz Y enicamiin gi:igsii 
i.izerinde bagda~ kuran bir Balikpazan 
vard1. Muhte~m abidemize nefes aldut
miyan bu kohne pazar, faaliyete gec;en 
imar kazmasmm ucuna, sert bir c;ah gibi 
as1hp kalm1~h. 

istanbulu, en az, bir fstanbullu k~ • 
dar seven muhterem Ali Cetinkaya, kaya 
kadar sert alan iradesini, yeniden i§let • 
mek liizumunu hissetti. 

Bugiinlerde yollan Bahkpazanna ug· 
nyanlar, kaldmm ta~lannm te~kil ettigi 
molozu atlamaktan vazgec;erek, tersyii· 
ziine doniiyorlar. 

Aylardanberi, bir tak1m hukuki for -
malitelerin arkasma gizlenerek !stanbu • 
lun geni§ bir meydana kavu~mas1 l§Im 
geciktirmek istiyenlere, i§te giizel bir 
ders! .. 

Adma Bahkpazar1 denen bu gec;id 
vermez sokagm ic;inde diin, §oyle bir do
la~ayim, dedim. 

Esnaf, sanki mahsur bir kalenin ic;in
deydiler ve hepsi de arpac1 kumrusu gibi 
di.i~iiniiyorlarru. lc;Ierinden biri: 

- Gi:irdi.iniiz ya, dedi, Bahkpazann· 
dan kus ucmuyor, kervan gec;miyor ... 

GU!diim: 
- Kabahat sizde .. Daha ilk i~arette, 

tasl taraib toplay!p cekilmeliydiniz l .. 
- Ne yapahm, boyle oldu ... 
- Bunun boyle olu§unun ll'~•'••lii siz-

Slll!Z. 

V e ilave ettim: 

- Hani, dedim, muacciz bir misafir 
varm1~. Ev sahibi, bir giin e~yastm kap1 
oniine Yl~bverince, .misafir kiZIDlf: 

- Y ok amma, demi§, ben bundan 
kogulur gibi bir mana c;1kanyorum!. Si • 
zin haliniz de, kusura bakmaym amma, 
bun a benzedi ... 

B1rakm, ~u inadt .... 
- lnad ettigimiz yok art.Jk ... Pazar

tesi giinii, hep birlikte diikkanlan kapa
YlP gidiyoruz l .. 

lstanbu! halkmm hemen yansm1, bag· 
nmn kinden gec;iren bu eci~bi.icii~ sokak
ta, !Ztda olarak hatJra gelen her$ey var
dJ. 0, sade bir meyhaneler yatag1 ve bir 
olii bahklar me•heri olmaktan c;ok daha 
miihim bir yerdi. 

Yiyecek maddelerinin en iyisile en 
kotiisii Bahkoazarmda koyun koyuna 
yahp mii$teri beklerdi. F akat, hepsi de 
etiketlerinde «halis» keydm1 ta&Jdtklan 
ic;in bu «en iyi>> ile «en koti.i>> yii birbi • 
rinden ayJrabilmek, insamn ne giin ole • 
cegini bilmesi gibi, (kehanet) e muhtac 
i$lerdendi. 

T ag~i$ san' atmm nice inceli&ini ke~fe
denler, size zeytini siyah havyar, pamuk
yagmi, ekstra Ayvahk, has1h kargay1 
biilbi.il diye yuttururlard1. Fa kat bu hi: 
lekarhklar, Bahkpazarmm bir fuar gibi, 
her s1mf insan tarafmdan, akm akm zi
yaret edilmesine mani degildi. 

hinin ba$mdan donenler, Bahkpaza -
nna ugraymca kendilerini yepyeni bir 
alem i~inde bulurlardl. 

Hevenk hevenk as1lan paslumalar -
dan, iistiiste yigilmi$ ka~kaval tekerlekle-
rinden, teneke teneke yaglardan, f1<;1 f1<;1 
bahk tur$ularmdan etrafa yay1lan kan$tk 
kokuyu, ic;lere sindire sindire doia~mak -
ta, - itiraf etmeli ki - ayn bir zevk var
dJ. 

«Birka!; y!l once Kmmda idim. Bah
!;esarayda «Hansarayi>> adm1 ta§Iyan ve 
eski hanlardan kalma biiyiik bir bina var
dtr, Tiirk mimarhg1 bak1mmdan tetkike 
deger bir eserdir. Bu saray bahc;esinin 
solunda hanlann ·t1pk1 Istanbul mezarla· 
nnda oldugu gibi- mermerden yap1lma 
mezarlan bulunuyor. Ve hepsinin iizerin~ 
de tiirk<;e beyitlc;r okunuyor. Baht;enin 
nihayetinde de Oskiidarda bulundugu ya· 
Zllan ta§lll bir e§i ile yap1im1§ bir <;e§me 
mevcuddur ve bu c;e§me kurumu§ olmay1p 
hala §ani §ani su vermektedir. Kmm 
Tiirkleri, nefis bir san' at eseri olan c;e§-
meye «Aglama t;e§mesi>> diyorlar. Anti· 
ka merakhlan da ~ok ktymet veriyorlar. 
Oskiidarda bulunan t;e§me, bunun ayni 
olduguna gore k1ymeti var demektir. 
Bir e§i Kmmda, bir e§i Oskiidar -
da bulunan bu !;e§meleri acaba han· 

Bahkpazarma ugramakla yalmz mi _ gi ustalar yapml§tlr ve daha ba§ka 
delerin de~il, hatta midelerden ziyade, yerlerde benzerleri var m1dn? Buun ince· 
gozlerin ihtiyacl tatmin edilmi~ olurdu. lenmege deger bir mevzu oldugunu sam-

yorum. Bir de bu ta§ Kmmdan m1 istan· 
Ba.hkpazan~ biitiin bu i~tiha actcl de~or- hula geldi, yoksa Kmmdaki lstanbuldan 
lar~le, tezgah ve masaba§l sohbetlenle; ml gi:itiiriildii?.. Bilen var midlr, dersi-
tanhe kan~1yor. I niz ?» 

Bundan sonra, Bahkpazanndan ge - Dostumun ortaya koydugu tarihi mese· 
c.:enler, o kangal kangal sucuklar1, o pa- leyi, ne yaz1k ki, inceliyebilecek mevkide 
nl pan! kaseler i~inde, istif edilmi~ tiir- degilim. Y almz bir nokta iizerinde duruJ~ 
Iii mezelikleri seyrederek gozlerine ziya- may1 ben de gerekli gordi.igiim it;in ald1• 
fet c;ekemiyecekler... gun mektubu siitunuma ge<;irdim: <;e§me-

Evet.. Muhakkak ki eski lstanbulun lerin kurumasma, yava~ yava§ harab 0 !
bir kohne parc;ast daha kopup kaybolu- malarma bir c;are bulunamasa bile onlann 
yor. Fakat buna mukabil yeni !stanbul, millet ve devlet mah olmalanna gore YI· 

k1c1 diikkanlannda pervas1zca sahlmalan-
yepyeni bir meydan kazamyor .. 

Resmi T1b Talebe Yurdu talebe ba§l· 
na neye mal oluyor bilmiyoruz. Fa kat Bu dum am iistUnde haberi almca, 
Halk Partisinin idare ettigi hususi talebe kendi kendime dii~iindiim: 

Ben, kendi pay1ma, Bahkpazan ic;in 
mersiye yazacaklardan dei!;ilim I 

na goz yummamak laz1m gelir. 0 halde 
Oskiidardaki y1hc1 di.ikkanmdaki satJ!tk 
ta§tn nereden almdigi ve §imdi nerede bu
lundugu da incelenmek icab eder. yurdunda ia§e masrafmm talebe ba§ma - Demek Bahkpazan da arhk bir 

giinde elli kuru§u bulmad1gm1 vaktile varm1~, bir yokmu$ oldu .. 0 Bahkpazan 
ogrenmi§tik. Bu tiirlii yard1m tesisatmda ki, ki.iplii meyhaneler devrinden kalma 
para kazanmak mevzuubahs degildir. bi.itiin hususiyetlerile amlardanberi ls • 
Belki i.istelik onlara azc;ok yard1m bile tanbulun en i~lek yerinde; bir varhk gibi 

Guzel ~hrimizin icinde Bahkpazari 
bir kor barsaktJ. Gitgide rahats1zhk ver· 
mege ba~lam1~t1. 

A<;Ik<;a soylemeli ki ne~ter, tam za • 
mamnda indi! 

SALA.HADDIN GVNGiJR katthr. Bir kere binalar, amortismanlan YMamaktaydJ. 
hi<; dii§iiniilmeden yapllacaklardir. Boyle !!"'_ -~~-~~~=~~~~~~==~========!!""""!======~ 
topJu hayatta yemek, <;ama§lT, idare gibi 
masraflann ferde taksimi bize §a§Ilacak 
kadar ucuz rakamlar verir. Bu sayededir 
ki ayda 15-20 liraya hakikaten bir tale
benin ibate ve ia§esi miimkiin olur. 

Yiiksek tahsil gencligini sinesinde ba
nndiran bu tiirlii miiesseselerin maddi ve 
manevi faydalan say1lmakla bitmiyecek 
kadar biiyiiktiir. Bu sayede talebe yalntz 
derslerile me§gul olmaga zaman ve imkan 
bulmu§ olur. Otedenberi hem tahsillerini 
takib etmek, hem hayatlanm kazanmak 
mecburiyetinde alan genclere s1k s1k tesa
diif edegeldik. lki karpuzun bir koltuga 
s1gmasmdaki zorluktan sarfmazar, daha 
yeti§meden serbest hayatm binbir cilvesile 
penc;ele§mege giden bu genclerin hayatl 
bize daima hazin gori.inmii~tiir. Yurdla· 
rm tabii surette ve geni§ bir serbestlik 
i~inde tesis ettigi inz1batm k1ymeti ise t;ok 
bi.iyiikti.ir. Nihayet hayatm bir itiyad de
mek oldugunu unutmamahd1r. Delikanh 
c;agmm inz1bat ve intizamla c;ert;evelen
mesi kendi ba§lna biiyiik bir nimettir. 

Li.izumunda kimsenin ihtilaf etmiyece· 
gi bu siteyi kim kursun? Ba§bakan Ce
lal Bayar, hiikumetini te§kil ettigi ilk giin· 
Jerde bu t;ok faydah i§in hiikumett;e go· 
riilmesini ehemmiyetle goze alml§tl. $im· 
di Refik fnce bu §erefli hi Evkafa yiikle~ 
tiyor. Evkaf bina olarak medreseleri ilk 
tahsil hesabma hususi idarelere vermi§ti 
samyoruz. Bunlann vaklflannm ne oldu
., nu ve ne getirdigini ise pek iyi bilmiyo· 

ru1 Fa kat herhalde Sanhan saylavmm 
tPklifinde istifade olunacak taraflar var
dJr. Evkaf bu i§in tamammi omuzhyama· 
sa bile herhalde onun husuliine miiessir 
surette yardlm edebilir ve bu yardJm pek 
yerinde bir yard1m olur. 

Bahsin tekrar tazelenmesinden istifade 
ederek onu yeni §eklile saym Ba§bakanm 
basanc1 himmetine arzedelim. 

, YUNUS NADI 

kad1n atletizm birincilikleri 

200 metro o~uda derece kazanan kadm atletlere madalyalan veriliyor 

Viyana (Hususi) - Avrupa kadm manyah Mayermayer 44,80, yiiksek at
atletizm birincilikleri miisabakalan Viya- lamada I ,70 mctrcde yeni bir diinya rO
nada ba§ladJ. Y ap1lan ilk miisabakada koru temin edildi. l!k giin Almanlar I 02, 
20 bin seyirci bulundu. 200 metrede Le- Lehliler 34, Holandahlar 18, halyanlar 
histanh Valasiyevi~ 23,8, diskte de AI· 15. ingilizler 15 puvan kazandt 

Keyfiyeti Vilayetin, Miizeler Umum 
miidiirliigiiniin dikkatine arzediyorum. 

M. TURHAN TAN 
H• 
Edirnede Bay ibrahim Hakluya: 
Muallekatl Seb'a 1le onlart yaratan yedl 

bUyUk Arab §a.irl hakkmda Hayat Ans!k
loped!s!n!n (Arab medeniyet!l fa.sllnda si
zl tatm!n edecek kadar mahlmat vardJr. 
Bu bahsin §U sutuna si~I{ItlTllmast mum -
klin olmadt~mdan !smlnl verdiglm esere 
mlir&.eaat buyurmamZl rica ederim. 

M.T.T. 

K1ymetli bir muallim 
tekaiid oldu 

Hayatmm lark - ......... '"
iki senesini mem -
leketin irfan yo -
lunlunda me§'ale 
tutmakla ge!;iren 
Emirgan ortamek -
teb riyaziye mual -
limi memleketimi -
zin tanmml§ riya
ziyecilerinden ib -
rahim Fehmi Bey
go tahdidi sin ka-
nununa tabi tutu • ibrahim Fehmi 
larak tekaiide sevkolunmw~tur. ibrahim 
Fehmi Beygo 1311 senesinde Dariilmu
allimini Ali fen §Ubesinden ~1karak 
s1rasile Trabzon, Selanik, Uski.ib idadi
leri muallim ve mi.idlir muavinliklerin
de, Trabzon lisesi ikinci mlidi.irli.igiin -'It 
de, Gelibolu, ~am idadilerile Samsun, 1 
Bursa, Bolu liseleri miidi.irli.iklerinde, , 
B{)lu Vilayeti Maarif miidiirli.igiinde, 
Eyiib ortamekteb miidiirliigiinde ve son

1 
zamanlarda da Emir~an ortamekteb ri· 
yazive muallimliginde ~ahsmak sure • 
tile fastlastz bir halde klrk iki sene maa-·f: 
rife biiyiik hizmetlerde bulunmustur. • 

Yeti1tirdigi irfan ordusunun kec:afe· 
tini dii~unmek ~iiphesiz ki kendisine el\ 
bi.iyiik ~eref ve mi.ikafat olacakhr. --·--·----- , 
Aktam refikimiz 21 ya§mda 

Ak§am refikimiz dlinkli sapsile 2 
ya§ma girmi§tir. Yirmi senedenber 
memlekete faydah bir §ekilde munta 
zaman ne~ir vazifesini yapmakta o 
refikimizi tebrik eder, uzun om· 
dileriz. 



f\&M A~~ 
9 ncu Balkan oyunlann1n 
organizasyonu fena oldu 
Yugoslav federasyonu, atletlerinin iyi bir 'ekilde 

• • • hazirlanmasint temin 
i,ile hi~ me,gul 

1~1n organiZasyon 
olmad1 

1 
.1 

I 
• I 

! 

l 
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Maraton ko~usunda ~evki ii~iincii gelirken 

· Dokuzuncu Balkan oyunlari i~in Y u-
goslavlar bu sene !;Ok iyi hazulanml§lar~ 
d1r, Miisabakalardan elli giin evvel kam
pa giren Yugoslav atletleri Balkan o
yunlarma kadar tam bir rejim ve miikem
mel bir c;ah§ma ile hamlanmi§lard!T. 

F akat Yugosla_v atletizm federasyonu 
biitiin mesaisini atletlerin hamhgma ve· 
rerek organizasyon k1smm1 olduk!;a ih • 
mal etmi§tir. c;;ok k1sa bir zamanda ya • 
p1larak alakadarlara verilen program 
oyunlarm birinci giiniinden • kapam§ma 
kadar miitemadi bir surette aksam1§ dur
IDU§tur. 

Bu kari§Ik ve bir tiirlii 5Jrasile tatbik 
edilmiyen program yiiziinden diger mil • 
letlerin atlet, idareci ve gazetecilerini bil
miyorum ama bizimkiler bir hayli zah • 
metier !rektiler, yoruldular. 

Kii!;lik hirer himmetle bertaraf edile
bilecek bu noksanlann ba§mda misafir at
let kafilelerine mihmandar verilmemesi 
gelmektedir. Bir haftadan fazla siiren 
Belgradda ikamet masmda kafileler da
ima kendi ba§larmm '<arelerine bakmak 
mecburiyetinde kald1lar. 

Turk a tletleri ilk giinkii miisabakalar
dan evvel k1sa bir 1dman yapmak ve o 
vesile ile pistle iinsiyet peyda etmek erne· 
lile stada gitmek istediler. Son tramvay 
duragmdan sonra bir hayli yayan yiirli
mek zaruretinde bulundugumuz bu yere 
varmak bir mesele oldu. E§ofman giymi§ 
olan kafile saatlerce otelin kapJSJnda te· 
darikine !rah§Jlan otobiisii bekledi. Elde 
§ehrin bir plam yoktu. Vesaiti nakliye 
pasolan da ancak sah glinii verildi. 

Muhtelif memleketlerden kalkarak 
Belgrada kadar gelen gazeteciler ise sta
da girecek davetiyelerini almak ic;in ala

. kadar makamm kapiSim defalarca, hatta 
giinlerce a§mdJrdJktan sonra ancak cu • 
martesi sabah1 alabildiler. 

Belgradda kazandJg1m1z yegane birin-
cilik i-.;in merasim yapthyor 

lanm almak adeta bir mesele oldu. Bir 
arahk bu vaziyet o kadar iimidsiz, bir ha
le dii§tii ki. hareketimizin teahhura ugra· 
d1g1 §ayialan bile c;Iktl. 

K1saca~1; dokuzuncu Balkan oyunla -
rmda azt;ok alakadar olarak bulunanlar 
iki §eye §a§IP kald1lar. 

Bunlardan birincisi Y u.goslav atletleri
nin insana hayret verici muvaffakiyetle -
ridir. 

ikincisi ise organizasyon i§inin, yukarl
da sayd1g1m brkact misalden de anla§IIa • 
cagJ vet;hile, bu derece bozuk olmasJdJr. 
Balkan atletizm mlisabakalanm ikinci 
defa olarak ·birincisi 19 senesinde Zag • 
reb' de yapilmi§tl• y~pan atletizm fede -
rasyonu birincisinden edindigi tecriibe -
lerle daha ziyade bir varhk gostermeli 

idi. ** 
Atletlerimiz geldi 

Belgradda yap1lan 9 uncu Balkan o -
yunlarma i§tirak eden atlet takimJmJz diin 
sabah gelmi§tir. Atlet kafilemiz Sofya • 
dan ge«<erken, Bulgar sporculan tarafm -
dan hararetle kar§Ilanmi§ ve kendilerine, 
!renin Sofya istasyonunda kald1g1 k1sa bir 
zr.iiddet ic;inde, bir !raY ziyafeti verilmi~tir. 
Galatasaray kuliibii muraka-

be heyetinin i~tima1 

Spor muharriri olarak, mf Balkan o
yunlan ic;in, gclen bu meslekta§lara vesc:\· 
iti nakliye pase>su verilmedi. Kendileri a
deta hirer yabanc1 merakh gibi telakki e
dildiler. Kolaymi bulan bir atletizm §am
piyonasi rozeti bularak gogsline takti.Di
gerleri nezaketen ses c;1karmadan bekle • 
diler. Fa kat bunu goren veya dii§iinen ol
madJ. Miisabaka giinleri, matbuata tah· 
sis edilen yerdeki gazeteciler tamamile Galatasaray spar kuliibii ba§kanhgm-
ihmal edildiler. T asfiye mlisabakalann • dan: 
da kimlerin finale kald1klanm, finaller· 17/ 9/ 938 tarihinde toplanacak olan 
de kimlerin ne derecelerle kazand1klarmi yiiksek murakabe heyetimizin eylUl 

b 
alelade igtima1, ekseriyet olmad1g"lndan 

ogrenmek it;in merak ve heyecanla ek • toplnamaml§hr. 
le§ip durduk. Nizamnamemizin 25 inci maddesi mu· 

Antrerunan giinleri, pist Uzerinde ko- cibince bu kere 24/9/938 cumartesi gii
§arak veya sahada cirid, disk atarak yo- nii saat 15 te kuliib merkezinde toplan
rulan atletler otellerine ekseriyetle yaya maga karar verilmi§tir. 
doniiyorlardi. c;;unkii Beogradski sta • Saym murakabe heyeti azammn yev
dmdan ilk tramvay duragma kadar on, on mi ve saati mezkfuda kuliibiimuz mer • 
be§ dakika yiiriiyen atlet orada da uzun kezini te§rifleri ehemmiyetle rica olu -
uzun tramvay beklemekten usamyor, an • nur. 
lamadigi lisandaki tariflerle otelini bul- ~--~...-..... --~..!!".!!!'~""!""!""'-""!""!""'""'~--

maga t;ah§Iyor, yolunu §a§myor ve zaten Giimriik Umum miidiirliigii
idmandan yorulan viicudiinii h1rpahya • niin giizel bir eseri 
rak odasma bitkin bir vaziyette doniiyor-
du. 

Kafilelere refakat eden idare adamla· 
rmm bu yorgunluklara maruz kalmadik
lan zannedilmesin. Onlar da kendilerine 
gore hayli yoruldular, hayli vakit kaybet· 
tiler. Mesela elindeki matbu programa 
bakarak ve bugiin i«<tima var diyerek ole
linden c;1kan kafile reiSIIDIZ gosterilen 
yerde saatlerce beklemi§, toplantmm ba§
ka bir glin ba§ka bir yerde olmasmi ·son· 
radan ve nas1lsa· ogrenerek donlip gel • 
mi§tir. 

rr: Belgrada vanld1gi giinden ba§hyan bu 
rintizams1zhk ve karas1zhk son giinii da
~a fen a bir ~ekil almak iizere idi; Turk 
i·~afilesinin ·ihtimal diger k~filelerin de 
nPOnii§lerni temin edecekler meydanda 
'· k\tu. Daha dogrusu donii§ bilt para • 

Giimriik Umum miidiirliigii tarafm • 
dan Tiirkiyeye gelen ve Tiirkiyeden ec
nebi memleketlere giden seyyah ve 
yolcularm, hududlanmtzdan girerken ve 
g1karken tabi olacaklan giimriik kon -
trolu hakkmda aydmlatmak, beraber -
lerinde getirebilecekleri giimriik res • 
minden muaf e~ya ve dovizlerle ithal 
veya ihrac1 yasak, veya giimriik resmi
ne tabi veya izin almaga bagh e§ya ve 
dovizlerin mahiyet ve miktarlan hu -
susunda tenvir etmek iizere tiirkge, 
frans1zca, ingilizce, almanca, ispanyol
ca olarak c Yolculara Bilgh ismile bir 
bro§iir ne§redilmi§tir. 

Bunlardan ecnebi iilkelerdeki konso
losluklanmizla Tiirkofis te~kilatma lii
zumu kadar yollandtgi gibi, tren sey
yah acentalarma da yolculara bedava 
dccht,lmak iizere gonderilmi§tir. 

Bursada bir ka~ giin 

Merinos fabrikas1 
yak1nda biiyiitiilecek 

1500 amele, senede 1,140,000 kilo merinos ipligi 
yapbg1 halde, ihtiyaca kafi gelmiyor 

Bursa, tabiatin k1skanmadan yarathgl 
bereketli, sevimli, giizel ve mes'ud bir §e· 
hirdir. Dag, ova, erman, s1cak su, soguk 
su, maden suyu, ye§illik, mutedil iklim, 
tarihi kJYmet, giizel manzara, hepsi, hep
si tabiatin Bursa §ehrine ve vilayetine ih
sanlandir. Bu miimbit ve feyizli toprak· 
larda, yemi§, t~tiin, ipek, et, yiin, siit i
lL. bol ve iyi yeti§ir. Marmara kJyilarm
daki tuzlu su bahklarile nehir ve gollerin 
tath su bahklan, lezzet ve t;e§id itibari· 
le birbirlerile yan§ ederler. 

Bursa, tabii kaynaklanmn gelir ve ve
riminden sanayi babmmdan da istifade e
derek endiistrile§mektedir. Havluculuk, i
pekc;ilik, bJt;ak~tibk gibi '<ok eski zaman
lardanberi mevcud sanayiine, §imdi Cum· 
huriyet devrinde, yenileri de iltihak etmi§· 
tir. 

Bursamn kurtulu~ b~yramJ ak§ami, §e· 
hir donand1, <;elik Palasm terasmda ordu 
§erefine verilen biiyiik ziyafete Vali ve 
Belediye reisi, beni de davet etmek ne· 
zaketini gostermi~lerdi. Y emek yerken 
gozlerim kah giikteki mehtaba, kah yer
deki I§Jklara dahyordu. Ovada bol bir 
1~1k grupu, etrafmdaki ye§illikler arasmda, 
bir nur kaynagl te§kil ediyordu. Sordum: 

- Bq pan! panl yanan yer neresi? 
- Merinos fabrikasi. 
Y ammdaki zat tavsiye etti: 
- Merinos fabrikasmi da, Siitozii 

fabrikasmi da goriiniiz. ikisi de cidden 
gormege deger. 

**~ 
Ertesi giin bu ikj miiesseseyi de ziya· 

ret ettim. Bu giin Merinos fabrikasmdan, 
birincisinden bahsedecegim; ikincisini de 
ayn bir yaz1ya bJrakacagim. 

F abrikanm duvar1, mozay1ktan yap1l • 
ffil§ kocaman ve muhte§em bir Merinos 
koc;u resmile si.islenrni§. Merdiveni !;Iklp 
da miidiiriin yanma girdigim zaman, kar
§Imda eski bir a§ina gorerek sevindim: 
Nihad Alpar. Merhum deniz binba§ISl 
F eridin himmetile kuru! an Heybeli c;ark
!rl mektebinin ilk yeti§tirdigi in§aiye mii
hendislerinden biri ve i§kodra'mn kahra· 
man mudafii §Chid Hasan Rlza Pa§amn 
oglu. Daha mektebde iken ciddiyetini ve 
t;alt~kanhgmi bildigim bu kiYmetli gene, 
bahriyeden aynlarak Siimer Bankm hiz
metine girmi§, Herekede miihendislik ve 
Bakukoyiinde mildiirliik ettikten sonra, 
§imdi Merinos fabrikasma miidiir olmu§. 

Nihad Alpar, bana, fabrikasmi, iki 
buc;uk saat miiddetle bizzat kendisi gez
dirdi; o kadar iyi izahat verdi ki §imdi 
Merinos koyunu ve yiinii hakbnda bir 
hayli bilgjye sahibim. Onlarm bir hulasa· 
sm1 size anlatmak ve bu miihim fabrikayJ 
tamtmak isterim. 

Merinos, hatta ipekten dalia ince ve 
daha yumu§ak yiin veren bir cins koyun
dur. Bu giizel ve faydah hayvam, eski
den bizim koyliilerimiz, tamamile yanh§ 
olarak domuzla koyundan has1l olmu~ 
bir pic; zannederek sevmezlerdi. Halbu
ki Merinos, yapag1sile en zarif erkek kos· 
ti.imliik kuma§larile, en ince kadm yiin
liilerinin ipliklerini ve o yumu§acik triko
taj yiinlerini temin eden mubarek hay • 
vand1r. 

Ba§ta Hereke ve Feshane olmak iize· 
re, biitiin yiinlii mensucat fabrikalanmiz, 
elbiselik kuma§lan dokumak ic;in ince yiin 
ipliklerini haricden getirtiyorlard1. <;iin
kii, k1Vlrc1k koyunu da dahil olmak ii
zere biitiin koyunlanmlZln yapagilan 
Kammgarn ad) verilen yiiksek kaliteli, 
taranm1~ yiin ipliklerini yapmaga yara • 
m1yordu. Be§ senelik endiistri program!· 
na Kammgarn ip!igi yapacak bir fabri· 
ka da ilave edilmi§ti. Gerc;i memlekette 
Merinos koyunu yaktu amma yap1lan te~ 
riibeler Bursadan <;anakkaleye kadar o
lan sahadaki yerli koyunlanmlZl Meri -
nosla§tirmak miimki.ln oldugunu gaster -
mi§ti. Bir taraftan fabrika kurulurken di
ger taraftan da Merinos yeti§tirilmege 
ba§landi. Bu suretle fabrikanm tesisi bir 
ta§la iki ku§ vurmak imkamm veriyordu: 

1 - Yiinlii mensucat endiistrimizin 
Kammgarn ipligi ihtiyacm1 temin it;in ha
ri~e verdigimiz paranm miihim bir k1sm1 
fl1emlekette kalacak. 

2- Memlekette Merinos koyunuye
ti~tirmek gibi faydah bir hayvanc1hk §U-
besi teesslis edecekti. . 

Boylece Tiirk ziraat ve endiistrisi el 
ele verip c;ah§ar<lk biiyiik bir hamle yap
mi~ olacaklardi. Nitekim de bu hamle 
yapiidi. Merinos fabrikasi, §imdi, baric
den ve dahilden tedarik ettigi Merinos 
yapag1larile memleketin Kammgarn ipli
gi ihtiyacJm temin ediyor. Y ann Tiirk 
Merinoslan kafi miktarda yapag1 vere
cek kadar c;ogabnca haricden Merinos 
getirilmiyecektir. 0 zaman, yiizde yiiz 
Tiirk mah Kammgarn ipligi yapml§ ola-

*** F abriL:ya bir balya Merino> yapagi· 

st gibi girdim ve bir !rile trikotaj yiinU, ya· 
hud bir bobin Kammgarn ipligi gibi !;lk· 
tim. Y ani kirli yapag1larm fabrikaya gir
digi daireden ba§hyarak biitiin ameliyeleri 
snasile takib et'lim. 

Bir dairenin duvannda gordiigiim §U 

rakamlar fabrikayJ hulasa ediyor: 
F abrikanm kaplad1g1 yer: 40,250 met· 

re murabba1, 
Memurlann sa.y1s1: 80, 
Amele m.iktan 1500 (iki ekip), 
Bir ayhk maa§ ve iicret: 26,631 lira, 
Devlete verdigi vergi: 952,341 lira, 
Sene de kullandJg: malzeme: 4,062,000 

kilogram, 
C ·~ndelik verim: 3800 kilogram iplik, 
Senelik verim: 1,400,000 kilogram ip

lik. 
Bir senelik ham madde: 4,000,000 

kilogram yapag1, 
Egirme yani tek ig: 16,140, 
Katlama yani !tift ig: 7,000, 
Ki:imiir sarfiyatl: Giinde 20 ton, se

nede 6000 ton, 
Su sarfiyatJ: Giinde 2000 ton, sene

de 600,000 ton. 
Fabrikamn kullandigi bir senelik yapa· 

gmm iki bu!;uk milyon kilosu yerli veya 
ecnebi halis kan Merinos yiinii, bir bu
c;uk m.ilyon kilosu da, yerli yanm kan 
Merinos ile diger yerli yapagichr. 

Merinos fabrika~l, Siimer Banka 4 kii
siir milyon liraya mal olmu§, fabrikanm 
in§asmda c;ah§an i§c;i yevmiyesi 340,285 
i bulmu§tur. 

F abrikamn muharrik kuvveti biri ye
dek olmak iizere 3400 kilovathk 2 buhar 
tiirbinile temin ediimektedir. 

3 tane Tiirbojenerator ile elektrik is
tihsal ederek giinde 23,200, senede 
6, 960,000 kilovathk elektrik sarfeder. 
Fabrikanm elektrik makineleri o kadar 
kuvvetlidir ki idare, Bursa belediyesine 
miiracaat ederek §ehrin elektrigini bugiin
kiinden yiizde elli daha ucuz vermege 
talib olmu§tur. Belediye, §imdiki elektrik 
~il ketini satm alarak elektrigi Merinos 
fabrikasmdan almagi dii§iinmektedir. 

*** F abrikayi gezerken lstiklal harbinde, 
kagmsmda ve mtmda cepheye cephane 
yeti§tiren Turk kadmm1, en son sistem 
makinelerin ba§mda !;alJ§Ir gordiim. 15 
ya§mdaki (kendileri 15 ya§mdayJz diyor
lar amma I 3 ten fazla goriinmiiyorlar) 
Tiirk k1zlan, o makineler kadar munta· 
zam c;ah§Iyorlar. Avrupanm muhtelif 
fabrikalarmda staj yapmi§ olan gene i§· 
letme §efleri, Tiirk k1zlannm Avrupa i§· 
!;ilerine nazaran yiizde 50 nisbetinde da
ha <;abuk i§ ogrendiklerini iftiharla soy
lediler. 

hte, 15 ya§indayJm diyen Servet, i§i· 
ni bir glinde ogrenmi§, 335 igli bir vargel 
makinesini yalmz ba§ma miikemmelen ida· 
re ediyor. Makine gidip geldik!;e o da ta· 
kunyelerini §akudatarak geri ileri gidip ge
liyor. Kopan iplikleri !rabucak baghyor 
ve elleri iplik baglarken kiit;iik ayaklan 
da sekiz saatte sekiz kilometrelik mesafe 
katetmi§ kadar yiiriiyor ve yoruluyor. 

i§te, gene 15 ya§mdaylDl diyen mini
mini Nazmiye, c;ift biikiim makinesinde 
360 igi idare ~diyor ve arada acemi ar
kada§larma da ders gosteriyor. 

1936 senesinde memlekete 1300 ton 
taranmi§ yani Kammgarn yiin ipligi gir· 
digi halde Merinos fabrikas1 ac;Jld1ktan 
sonra bu miktar 200 tona dii§mU§tiir. Fa
kat garibdir ki trikotaj ipliklerinde bizim 
ipliklerimiz gi.imriik himayesinden mah • 
rumdur. Hiikumet, her nedense bu §U· 

beyi himaye etmemi§tir; fabrikamn !;Ikar· 
d1g1 trikotaj iplikleri ecnebi memleket • 
lerinden gelen ayni cins ipliklerden faz· 
la vergi vermekte, buna ragmen, onlarla 
rekabet etmektedir. 

28 ikincite§rin 1935 te temeli atJlmi§ 
olan Merinos fabrikas1 1938 §ubatmda 
Biiyiik ,Sef Atatiirkiin ugurlu elile a«<Jl· 
mi§tl. F akat, daha bugiinden ihtiyaca ka
fi gelmemektedir. <;unkii memleketin ik
tJsadi vaziyeti di.izelmekte, servet ve refah 
artmakta, istihlak «<ogalmaktadJr. Artan 
ihtiyac1 kar§llamak it;in fabrikanm hmen 
tevsii takarriir etmi§tir. Siimer Bank bu 
liizumu onceden dii§iinerek ihtiyath dav
ranm:§. muharrik kuvvet da1resinden iti
baren biitiin daireleri geni§ ve tevsie haw 
bir halde in~a etmi§tir. ,Simdi fabrika pek 
az. bina in~a edilmek suretile kolayca bii
yiitiilecektir. 

F abrikamn miihmmel bir hastanesi ve 
giizel bir kantini oldugunu, ameleye 10 
kuru~a bol g1da verildigini de ilave eder
sem mii~ahedelerimi tamamlamJ§ olurum. 

Hemen her §Cy~i otomatik olan bu son 
sistem, miikemmel fabrikayi Bursaya ·ve 
memlekete hediye eden Cumhuriyet re· 
jimine kar§I §likran duymamak kabil de
gildir. 

"ABIDIN DAVER 

Biitiin 

Agnlan 

-- -J ................. .... 

--------

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1r1khk ve biitiin agnlanniZl derhal keser. 
- - lcab1nda gUnde 3 ka,e ahnabllir. - -

Dortyol Belediyesinden : 
1 - Su ile miiteharrik Dortyol §ehir elektrik tesisah projesi mucibince 

12/9/938 t.arihinden itibaren kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Ihale giinii 13/10/1938 per§embe saat 15 te. 
3 - ~uhammen ke~?if bedeli ( 29002 ) lira ( 70 ) kuru§tur. 
4 - Ilk teminat ( 1450) lira ( 14) kurll$. 
5 - Proje ve §artnamelerini gormek istiyenler Belediye Yazt t~ler! 

biirosunda gorebilirler. Taliblerin ihale saatinden laakal bir saat evvel ka· 
pah zarflarile Belediyeye yahrm~ olduklan ilk teminat ak~esine dair mak· 
buzunu Enciimene vermeleri ~arttir. 

6 - Talibler kanunda yazth resmi vesikalan ibraza mecburaurlar. 
7 - Belediyenin bu tesisat ve in§aat igin her hangi bir talible bedcli 

mukassaten teclJye edilmek suretile de anla~mas1 kabildir. 
Ancak bu gibi taliblerin ihale giini.inden on giin evvel Belediyeye mil• 

racaatle anla&mast laztmdir. ( 6695 )' 

24 Buyukdere Beyaz Parkta Cumartesi 

J E yliil ak,aml --.-.. 
• saat 9,3 da I ve arkada lar1 

Sabaha kadar Mevsim Sonu GREGOR'un veda egleDceleri gecesi 

ANKARA DEVLET TiYATRO OKULUNUN 
TEMSiL VE OPERA BOLUMLERiNE SINAVLA 

PARASIZ Y A TILl KIZ VE ERKEK 
T ALEBE ALINIYOR. 

TEMSiL BOL"OM"O: 
I - Tahsil miiddeti en az U~ seneair. 
tsteklilerden aramlan genel vastflar §Unlardir: 
A - Vllcudii kusursuz olmak. · 
B - lyi bir kulaga malik olmak. c!§ittigi sesleri aynen tekrarhyaoil • 

mek.., 
C - En az ortaokuldan mezun olmak. 
D - Sivesi sahneye miisaid olmak. 
E - K1zlar ic;in en a§a~ ya§ 16, erkekler i~in 17 dir. 
II - Se~im smavmda aramlacak ~eyler ~unlardll': 
A - Diizgiin ve serbest konu~ma, gordiigu veya olfucwgu bir §eyl 

anlatma kudreti. 
B - Okudu~u veya goraiigu bir tiyatto piyesi i~erisinaen se~ilecek ofr 

rolii yapabilmek. 
C - Smav komisyonunca verilecek bir rolii yapabilmek. 
OPERA BOLUMU: 
I - Tahsil miiddeti en az oe§ senedir. 
Taliblerde aramlacak genel vasiflar temsil bOliimii I~in yW{anaa zik· 

redilen genel vasiflarm aynidir. Yalmz sesi iyi o4nak §arttll'. <;ok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Segim smavmda aramlacak §eyler §Unlardm 
A - Kendi ser;ecegi bildigi bir §ark1y1 soylemek. 
B - Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek. 
C - Ritmik duyma ve hissetme kud.reti. 
'I;iyatro okulunu temsil ve opera boliimlerine taleoe se~me smavlan is· 

tanbulda 4 - 8 birincite~?rin 938 de Galatasaray Lisesinde veya 11 • 15 bi.rin· 
cite~rin 1938 de Ankarada Muzik Ogretmen Okulunda yapilcakttr. !steldi· 
lerin dilekGe ile istanbulda veya Ankarada yukanda ad1 get;en okul direk· 
torli.iklerinde en ge~t smavm ba~hyacagt giine kadar miiracaat etmeleri Ia.
ztmdir. 

DilekGeye baglanacak vesikalar ~unlard1r: 
A - Niifus tezkeresi veya tasdikli bir ornegi. 
B - Okul diplomas1 veya tascl.ikli bir 1irnegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hiisniihal vesikas1. (6548) • 

Avrupan1n en tan1nm1' 

BORSALiNO • HABiG 
MOSSAN • DEROUX 
Marka ,apkalarln zengin (:e,itlerlnl 

A. RUSSOS 
Magazas1nda bulacaks•n•z. 

Adrese dikkat : Galata Karakov No. 22 .................. 
T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinden : 

Muhtelif mevkilerde ehven fiatlar ve c;ok miisaid §artlarla satihk kiy· 
metli arsalar : 

Kad1koyiiniin Goztepe ve KIZlltoprak mevkilerinde 38 parc;a arsa top
tan ve perakende suretile pe~?in ve taksitle sab§a gikanlml~?tlr. 

Be$ sene vade ve GOk miisaid $artlarla sattlacak olan bu ars.alardan 
edinmek ve fazla malilmat almak istiyenlerin Bankam1zm Zirat Ikrazlar 
Servisine miiracaat etmeleri. ( 6382 ) 



Cekler Londra iti18fml sarts1z kabul ettiler 
[B~taratt 1 tnct aahHedel 

Prag kabinesi sabahlara hadar 
,ahfll 

Prag 21 {a.a.} - ingiliz ve Frans1z 
sefirlerinin Pragda yapmi§ olduklan yeni 
te~ebbi.is dolay1sile siya~i naz1rlar komite
si, sabahm dordiine kadar Bene§'in nez -
dinde mi.izakerelerde bulunmu§tur. Prag 
1atosundaki bu toplanh sabahm alhsma 
kadar devam etmi§tir. Bundan sotua 
Ba~vekalet dairesinde bir kabine i~tima1 
yapilml§ ve bu ir,:tima .. saat 6,30 dan 
8,30 a kadar devam etmi~tir. 

Saat 9 da partiler riiesasmdan ve hU -
kumet koalisyonunun parlamento grup -
Ian mi.imessillerinden miirekkeb « Yirmi -
ler» komisyonu, Ba§veHlet dairesine da
vet edilmi§ ve komisyon, orada meb'usan 
meclisi reisi Malpiter'le ayan reisi Su -
kup~'un riyasetinde bir toplantJ yapml§
tJr. 

Siyasi miizakerelere sabahleyin fastla ~ 
sJz surette devam edilmi§tir. 

lngiltere ve Fransanzn Prag'z 
la%yika 

Paris 21 (a.a.) -Havas Aja~si, sa" 
h giinii sa at J 4 tenberi F ransa ve In gil -
terenin Prag hiikumetine u~ nota vermi§ 
olduklarmt tebariiz ettirmektedir. 

' Hitler, itilala gayrihali 
buluyormu1 

Pari~ 21 (a.a.) - Figaro gazetesi, 
Londradan istihbar ediyor: 

Berlinden gelen ve fngiliz namlanna 
tevdi edimi§ olan raporlarda Hitler'in 
Frans1z - fngiliz projesini gayrikafi ad ~ 
detmekte oldugu beyan edilmektedir. 

Berlinde Londra plant ve ~ek 
cevabt ehemmiyet1iz sayzlzyor 
Berlin 21 (Hususi} - Bu ak§amki 

Alman gazeteleri Lehistanla Macaristan 
tarafmdan dermeyan edilen mutalebat ne· 
ticesinde · yepyeni bir vaziyet tahaddiis 
ttiginden, gerek Londra plant, gerek <;e
koslovakyanm verdigi cevab ehemmiyet· 
lerini kaybetmi§ oldugunu yazmaktad1r • 
lar. 
Mu11olini Polonya ve Macarillam 

haklr. buluyor 
Londra 21 (Hususi} - ltalyan Ba§· 

vekili Mussolini bugiin yeni bir nutuk irad 
ederek, <;ekosclovakyadaki ekalliyetler 
meselesinde Macaristanla Lehistamp nok
tai nazanm hakh buldugunu ve <;ekos • 
lovakya meselesinin kat'i §ekilde halle • 
dilmesi Iaztm geldigini soylemi§tir. 

LondraJa siyasi laaliyet 

Londra 21 (Hususi) Ba§vekil 
Cemberlayn bu sabah Hariciye Nazm 
Lord Halifaks'1 kabul etmi~tir. Bilahare 
Sir Samoel Hor, Sir Con Simon, Har ~ 
biye N azm Hor Beli§a, Koordinasyon 
Nazm Sir Tomas fnskip, Hariciye Neza 
reti daimi m\iste§an Sir Vansitart ile A
leksandr Kodagan ve biiyiik erkamhar
biye reisi de mi.izakerelere i§tirak etrni§ ~ 
lerdir. 

Parlamento toplanmr.yor 
Kabine ogleden sonra iki saat siiren 

bir ic;tima akdetmi~tir. BaFekil, kabine 
toplanhsmdan sonra, muhalefet li~erle ~ 
rinden binba$1 Atli ile Greenwood u ka~ 
bul ederek, parlamentonun toplanhya 
c;aihnlmasma li.izum gormedigini bildir • 

mi~tir. 
Ba§vekil Cemberlayn bilahare Bu -

kingham saraylna giderek Kral tarafm
dan huzura kabul olunmu~tur. 

~ur~il, Parise gitti, geldi 
Londra 21 (a.a.) - Muhafazk_S.r 

§eflerden <;ur~il. dun ak§am tayyare tle 
Parise gitmi~ ve bu sabah gene tayyare 
ile Londraya donmi.i§tiir. 

I Reuter ajanst, Cur~il'in Pariste Fran· I mum! bir uzla§manm taslagmt viicude ge· 
s1z devlet adamlarile gorii§mii§ oldugunu tirmek liizumundan bahsedilmektedir. Fa· 
bildirmektedir. kat Avrupaya miiteallik meselelerin umu
EJen, bulunan ,ekli tenhiJ ediyor mi bir tasfiyesi yap1lmak iizere Codes • 

L d 21 (H ·) E k' H · berg goriismelerinin temdidi bahsinde on ra USl.lSI - s 1 an - .. ' 
· N Ed b ·· b' t k · d henuz pek ketum davramlmaktadu. Yal -

ctye azu~. I en Iugun .. liT n_u .u Ira mz bir hava misak1 akdi ve silahlarm u -
ederek ezcum e ~un an soy em1~tlr: • hd'd· ·b· b f'k' 1 ·1 • . .. mum1 surette ta 1 1 g1 1 az1 1 tr er 1 e-

«- Son hadJseler, bundan evvel mu- · .. "} kl 'kt'f d'l kt d' 1 }' 
• v k'd n suru me e 1 1 a e 1 me e tr. ng 1z· 

teaddid vestlerie yaphgJmJz ten 1 ve I 1 AI 1 d k' 'k' t fl L 
v • • er e man ar arasm a 1 1 1 ara 1 x:on • 

protestolarm hakh oldugunu !Spat etmJ~- f F r· t l d 1 t d · b .. I lk' eransm rans1z ve a yan ev e a am-
tir. Vaz1yet ugun a h ay evve m - 1 · t' k'l 1 k d h · b' . armm I§ 1ra 1 e yap! aca a a gems 1r 
den <;ok daha fenad1r. Mutalebah tatmm , I t ·1 'k 1 d'l · 'ht' 11' · . d lh .. ,. LOp an 1 1 e 1 rna e 1 mes1 1 tma enne 
etmek surett!e Avrupa a su ve sukunu d t 1 'h d'I kt d' 

k k b.1 I v •• 'd d e e m1 e 1 me e 1r. temin etme a 1 o acagm1 um1 e en -
Jerden degilim.» Pari&te enJi,eler 
Hitler ve Ribbenlrop Gode1berg'e Paris 21 (Hususi) - Lehistanla Ma-

gittiler caristan tarafmdan dermeyan edilen mu
talebata biiyuk bir ehemmiyet atfedilmek-

Mi.inih 21 (a.a.) ·- Hitler'le von tedir. Bu meselenin <;;emberlayn - Hitler 
Ribbentrop, gece saat 23,15 te Codes - miilakatJm mii§kiille§tireceginden korkul -
berg' e gitmek i.izere trenle hareket etmi§ - maktadtr. 
lerdir. Le T emsps gazetesi bu ak~amki ba§ -

Hitler - <;emberlayn miilakatmm per· makalesinde Leh ve Macar hi.ikumetleri 
§embeye tehiri miinasebetile siyasl Alman tarafmdan dermeyan edilen mtitalebatm 
mehafili, gorii§melere tekrar ba§lama ta- yeni kan§tkhklar doguracagmt yazmakta· 
rihini tesbit etmenin Berhtesgaden mula-
katmt tertib etmi§ olan lngiliz Ba§vekiline dir. 
aid oldugu mi.italeasmda bulunmaktadlr - lngiliz gazeteleri a•abiyet i~inJe 
I Londra 21 (a.a.) - Bugun gazetle-ar. 

Bugilnkii Hitler • ~emberlayn rin ekserisinde bir hiddet hissi goriilmek-
miilakah tedir. <;;unkii sulhun fiati, bunun pek pa-

hah olarak odenilmesine hazlrlamlmakta 
Londra 21 {Hususi) - <;;ekoslovak oldugu bir mada, yiikselmektedir. 

hiikumeti, Londra plamm hila kay1d ve 
t Times diyor ki: §art kabul ettiginden, ngiltere Ba&vekili 

Cemberlayn yarm sabah saat 1 0 da AI- «Harekete ge~mege amade olan 22 
manyaya giderek Hitler'le tekrar gori.i • Alman fukasi, Cek hududunda tah§id 
§ecektir. Ba§vekil <;;emberlayn Hesten edilmi§tir.» 
tayyare istasyonundan askeri bir tayyare Niyuz Kronikl yaz1yor: 
ile dogru Godesberg' e hareket edecektir. «Bize oynattmlmak istenilen muhkira-
Ba§vekile Harri Vilson, Strong, hukuk ne rolii muhik gosterecek yegane nokta, 
mi.i~avirlerinden Viliam Melkin ile hususi Almanlar da dahil olmak iizere be§eriyeti 
katiblerinden biri refakat edecektir. ln - bir cihan harbinin fecaatlerinden kurtar -
gilterenin Berlin biiyuk eJ~isi Sir N eviJ makt1r. 
Henderson bilahare heyete iltihak ede ~ Binaenaleyh, Hitler, ortaya bir harb 
cektir. c;tkarmak istemiyorsa, demokrat milletle-

Ren sahilindeki Petersberg oteli fngi- rin ac;1k ve samimi hath hareketlerini na
liz heyetine tahsis edilecektir. Hitler'le zan itibara almahd1r.» 
Alman heyetine de nehrin diger sahilin· Milletler Cemiyetine mUzahir 
de kain Dresden oteli tahsis edilecektir. genclerin protestosu 

Yarmki mulakat, Dresden otelinin bii- Londra 21 {a.a.) - Milletler Cemi· 
yi.ik salonunda vuku bulacaktu. Alman ~ yetine muzahir gender gruplan milli ko
ya Hariciye N azm von Ribbentrob ile mitesi, <;emberlayn' a bir telgraf «;ekmi§ -
Alman ordulan ba§kumandam General tir. Bu telgrafta bilhassa §oyle denilmek
Keytel de mi.ili.ikatta hazu bulunaca - tedir: 
lardu. «f<omite, Cekoslovakyadan is' af1 iste-

Ceml>erlayn - Hitler miilakatt §erefi~ nilen mutalebatm fngilterenin menfaat ve 
Godesberg ~ehrile civar kasaba ve koyler emniyetine ve sulha ihanet oldugu ve ah
ba~tanba~a fngiliz ve Alman bayrakla- val ve vukuatm parlamentonun acilen i~-
rile si.islenmi~?tir. timaa davetini amir bulundugu kanaatin -

Hitler bir nutuk soyliyecek dedir.» 

----------------Berlin 21 (a.a.) - Hitler'in ya~m 
ak~am Godesberg' de bir nutuk soyle ~ 
mesi muhtemeldir. 
AlmanZar, Tiirk - Yunan ahali mii

badelesi gibi bir fekli de 
Jiifiiniiyorlar 

Godesberg 2 J {a. a.} Hitler'le 
<;emberlayn arasmda vukubulacak ikinci 
gori.i§menin arifesinde siyasi Alman me -
hafili, bundan boyle sulhun temin edilmi§ 
oldugu mutaleasmdadular. Y almz §erait 
hakkmda ve bilhassa Si.idet arazisinin 
tahdidi meselesinde pek anud davranmak
tadular. 

Almanca konu§an bir ~ok ufaktefek 
camialarm <;;eklerle meskun arazinin orta 
yerlerinde bulunmalarma binaen <;ekos -
lovakyadaki biitiin Almanlan Almanya
ya vermenin a§ikar olan imkanstzhgt kar
§tsmda bu mehafil, Tiirk ~ Yunan mii • 
badelesi tarzmda bir ahali miibadelesini 
derpi§ etmektedirler. 

lngiltere - Almanya arastnJa 
muhtemel itilallar 

Godesberg' de Avrupaya aid daha u-

Japonlara gore 
(Ba$taraft 1 tnet ~ahffede1 

I - lngiltere Birmanya ile Yunnan 
arasmdaki hudud yolile <;ine muhimmat 
ithalini kolayla~ttracaktlr. 

2 - 1ngiltere, Yunnan' da yo] ve tay~ 
yare meydanlar! in~as1 masraflanmn bir 
k1sm1m iizerine alacaktlr. 

3 - !ngiltere, Birmanya, Hindistan 
ve Malezya'daki <;inlilerin, ]apon aleyh
tan tahrikatlanm miisamaha ile kar§th • 
yacakhr. -···-Gece tenligi 

C. H. P. Taksim ocag1 24 eylul cu -
martesi ak§am1 Taksim bahc;esi kapah 
kiSmmda bir veda eglencesi hazlrlamJ~
tlr. Bayan Safiye, Filfila ve Zozo Dal
mas'm bulunacag1 bu eglencenin fevka
lade olmas1 ic;in c;ah~tlmaktad1r. Garden, 
Turan ve Londra varyetelerinin me§hur 
artistleri yeni numaralanm yapacak • 
lar1 gibi geceyansmdan sonra da §ehri
mizin bi.itiin saz heyetlerinin i§tirakile 
bUyUk bir klime saz1 temin edilmi§tir. 

Tefrika: 11 gormek ve giildiiremiyen komik roli.inii 
alm1~ o1dugunuzdan dolayt tebriklerimi 
sunmak i«;in sabahleyin erkenden evinize 
geldim. F akat maelesef bulamad1m. GDidUremiyen Komik 

Kudret, elini vermediginden, Fikret, 
uzatml§ oldugu elini yava§ yava§ c;ekti. 

Yazan : Murad Sertoglu 

Kudret, diin gece eve donmemi§, 
kansi Sabahat de sti.idyoya gelmek ii:z:e· 
re sabahleyin evden c;1kmi§ I 

Bu cevabt ahr almaz, rejisor: 
- Miikemmell dedi. Kudret, filmi 

~evirmege yiizde yUz karar vermi§ ola ~ 
cak. Cunkii o, yeni bir tip yaratmaga ka
rar verdigi zaman evinden ve sevdikle -
rinden uzakla§Ir. Carib bir inziva hayah 
ya~ar. Kimse ile gi:iri.i§mez, boylelikle ya
ratacagi tipin huviyetine girer. Onu be -
nimser. Hahrhyor musun? Gec,:en sene 
serseri gemici roliinu. yaparken ~endisini 
ka~ defa' nhhmlarda, gemici meyhanele
rinde SIZml§ bir halde bulmu~tuk? Ve fi
lim bitinciye kadar onu bu atmosferden 
kurtaramaml§hk. Simdi de eminim ki o
nu ayni haleti ruhiye ic;inde bulacag1z. 0, 
kendisini hakikaten kans1 tarafmdan al
dattlan ihtiyar ve i§e yaramaz komik zan
nedecektir. Biiyiik san'atkarbr boyledir. 

Rejisor sozlerini bitirmerni~ti ki kap1 
<H'Il d1. Ve Kuclret, sapsan bir yiizle ve 

Kudret, elile anla~1lmaz bir i§aret yaptt. 
yava§ ad1mlarla 1c;eri girdi. 1kisini de k1~ ~imdi Sa bah at konu~uyordu: 
sa bir ba§ i§aretile selamlad1ktan sonra - Sabaha kadar beni beklettin I N e
koltugun uzerine oturdu. Ahmed T ok ~ rede idin? Bir i§in ~1kt1ysa bir telefon 
man hem en atlldt: edemez miydin? 

- N asJlsmtz, Us tad? Kudretin yerine rejisor cevab verdi: 
- Mersi, iyiyim. - Bu kadar iiziilmeniz beyhude ol ~ 
Kudret, ~ok yava~ bir sesle konu§u - mu~ hammefendi. Kudretin tabiatini u -

yordu. nuttunuz galiba. 
- Biraz yiiziiniiz sararml§ da.. Sabahat ba§ile «anhyorum» §eklinde 
- Dun gece uyuyamadtm. Ondandtr bir i§aret yaph. Ahmed T okman, zille 

belki. F akat gayet iyiyim. Kendimi iyi <;;agirdigl hademeye be§ tane kahve 1s -
hissediyorum. marlad1. Sabahat, Kudretin yamna otur-

Ayni anda kap1 vuruldu. Ve ir.;eri e du. Fikret, kar§ISmdaki bir iskemleye ilit
Sabahatle Fikret .sirdiler.v Ah~ed ~ ok-1 ti ~hmed T o~man yerine ~e«;ti. ~ej~ -
man ve rejisi:ir, ontara do~ru Jlerled1ler. . (>r 1se sadece b1raz daha genye «;ektld!. 
Kudret oldugu yt:rden hu;: k1mildamad1 Hepsi bir §eyler dii§iiniiyorlardi. K1sa 
ve onlan gordugi.i zaman yiiziinde hic;bir fakat miiz'ic; bir si.ikut da.kikas1 ge~tikten 
degi~iklik olmad1. sonra, gene ilkonce Sabahat konu§tU: 

Fikretle Sabahat, Kudreti goriince ba- - Filmin c;evrilmesine ne vakit ba§ • 
kl§tilar. Sabahatin ytiziindeki endi§e hat• lantyor? 
Ian zail oldu. Fikret Kudrete dogru iler- Ahmed T okman rejisoriin yiiziine ba-
ledi. Elini uzath: karak cevab verdi: 

- N asJlsmiZ Ustad1rn} Zahalinizi - Birkac; giine kadar zannederim. 

Hayfada umumi 

grev geni~liyor 
•• 

Suriye hududunda Ur-
diin mt~hafJzlar;le bir 

carp•~rna oldu 
Kudiis 21 ( a.a.) - Hayfada grev 

hareketi ~ittikc;e i1erlemektedir. Arab be
lediye v~ liman memurlar1 grev yapm1~ -
lardtr. Magazalar kapahd1r. Birkac; Y a
hudi magazasma ate$ verilmi~tir. T ama
ra'da yaptlan umumi bir ara~tJrmadan 
sonra kttaat 120 Arabi tevkif etmi~tir. 
Gazze mmtakasmda 3 Arab cesedi bu-
lunmu~tur. Beyzan civannda ihtilalci A
rablarla Urdiin hudud muhafizlan ara -
smda bir ~arp1~ma olmu~tur. Umumi em
niyetsizlik dolay1sile 30 kadar postane 
kaparum~tlr. 

Fransan1n Akdeniz 
manevras1 

Paris 21 (a.a.) - Akdeni:z: filo5u, 
kara, deniz ve hava kuvvetlerinin Kotda
zi.ir ac,:1klanndaki manevralarma i~tirak 
etmek i~in bugiin Tulon'dan hareket et -
mi~tir. 

Kral Boris babasinl ziyaret 
ediyor 

Sofya 21 (a.a.) - Kral Boris, ba
basl Kral Ferdinand'! ziyaret etmek i.ize
re Koburg'a muvasalat etmi~tir. 

Edime yolundaki otobiis 
kazas1 tahkikab 

.. e ~1taat1 a emir 
£Bastaratt 1 tne1 sah.ttecte 1 

daki Polonyah ekalliyetin Polonyaya il
hakmt istemi§ olduk1anm haber vermek • 
tedir. 

dirde, mi.italebatlm ultimatom ~eklinde 
alakadarlara bildirecegini ihsas etmi~tir. 

Almanya, Polonya ve M acar 
taleblerine miizahir 

Numayi§~iler, pazartesi gi.ini.i Katovi«;· B erlin 21 (a.a.) - Hariciye Neza 
te kabul edilmi§ olan karar suretine mii - retinin orgam olan Correspondance Poli 
maqiJ bir karar sureti kabul etmi~lerdir. tique et Diplomatique, Hitler'in Berhtes 
Lehler Siyezin'i, icab ederse cebren gaden'de Macar devlet adamlan ve di 

i,gal etmege haztrlamyorlar ger taraftan Polonya sefirile yapmi§ ol 
Var§OVa 2 I (a. a.) - Ga.zeteler, rad· dugu gori.i§meler miinasebetile ~oyle ya 

yolar, lejiyonerler, eski muharibler ve ziyor: 
milli birlik tarafmdan tertib edilen mi.ite - Al k b << . manya, pe ta ii olarak evvd~ 
addid ir,:timalar, efkan umumiyeyi Polan- kend1 vatandatlanm di.i§i.iniir, fakat <lige~ 
yahlarla meskun arazmm Polonyaya milletlerin hukukuna da riayet eder. Bi 
raptedilmesi ir,:in ba§vurulacak bi.itiin ted· naenaleyh Almanya, Alman miitalebat 
birleri tesirsiz kaldi~I gi.in Siyezin Silez· tatmin edilirken, diger etnik gruplann v~ 
yasm1 zapt i~in asker! bir sefer icrast fik- bilhassa Polonyahlarla Macarlann mu 
rini hamlamaktadir. hik taleblerinin de is' af edilmesi mtilalea 

Mevzuubahs arazide, Polonya istatis· smdad1rlar. Bu yap1]dl81 takdirde merle 
tiklerine nazaran, 200,000, Cek1ere gore • A d L · • 1 · 

z~ vrupa a ~o.~ ~Y~.~~emere er verece~ 
30,000 Polonyah sakin bulunmaldadu. btr sulh ve mesa! bnhg1 devresi ac;rlmJ§ 

0 
Bu arazi §imalen Eder ile. garben Ostra· lacakhr.» 
vi~a umagile, cenuben Slovakya hududu Almanya _ Jtalya _ Polonya • 
ve ~arkan ~imdiki Polonya - <;ekoslovak M acaristan cephe1i 
hududile mahduddur. Bu arazi dahilinde Budape§e 21 (a.a.) - Macar m t 
Freystad, Buhumin, Karavina, Jablon - buati, Macar Basvekilile Hariciye Na 
kov, Fridek ve Moravska - Ostrava ~e - z;nnm Hitler'i ziyaretlerinin fevkalad 
hirleri vardtr. Sosyalist f1rhsmm organ - muhim oldugunu kaydetmektedir. 
Ian miistesna olmak i.izere hemen hemen p L ~ter oyd gazetesi Almanya, ita] 
bi.itiin gazetelerin bu mi.icadeleye i~tirak p 1 M ya, o onya ve acaristan arasmda, zu 
etmesi asker! bir seferberlik icrasmm balk- li.im altmda inliyen milletlerin haklarzn 
c;a mergub gi:iriilecegine delalet etmekte· miidafaa hususunda tam bir mutabaka. 
dir. Hi.ikumet namma soz soylemege sa - bulundugunu yaziyor. 
lahiyettar olan kimseler, bu arazinin 1919 

Macar hiikumetinin Londrada senesinde <;ekoslovak ordulan tarafmdan 
Edirne 21 (Hususi muhabirimizden)- Polonyadan cebren gasbedilmi§ oldugu- te,ebbiisii 

LUleburgaz yolundaki otoblis kazasma nu, (;ekoslovakyanm her zaman plebisite . Lon~r~ 21 ( a.a.) - Macar orta elc;i 
sebebiyet veren Mecdi Selen, Kuklare- •. . . . b l d v s1, Hanctye Bakanhg1 nezdinde yapttg 
linde yakalanarak tevkif edilmi§tir. hmuralcaattekn klmhna . e~ml§l' . u un h~kgunu te§ebbiiste, rek haritasmm tekrar tanzl· 
Mecdi Selen, LUleburgaza getirilmi~tir. ahr atara uvvet 1shma mm mu 1 ve 'Y 

Yarah §Oforiin isticvabma devam e- bu arazinin hini hacette kuvvete miira - mi takdirinde Macaristamn kendisinde~ 
dilmektedir. Hadise her yerde bUyUk caatle Polonyaya ilhak edilmesinin dogru Trianon muahedesile aynlarak ve <;;ekos 
bir heyecan uyand1rm1~ ve halkm oto- olacagmt ~imdiden iddia etmektedir. lovakyaya verilen topraklar hakkmdak 
biis yolculuguna ragbet ve emniyeti Y artresmi Leh gazetesi tehdid isteklerinde tsrar ettigini kaydeylemi§tir 
zail olmu§tur. ediyor Macaristan, bu Macar topraklarm: 
Cumhuriyet~i lspanya biitiin Var~ova 21 {a.a.) - Yanresm! Macaristan ara.zisine dahil bulundugun 

I. k r k 1 k 1 · h kk d ve Cek meselesmde kendisinin i<ttirak et gonfillti)eri iadeye haz1rm1§ « S ra», ye OS OVa mese est a ln a ~ 
d miyecegi herhangi bir tam hallin mes'u 

Cenevre 21 (Hususl.) - tspanya dele- iyor ki: 1· · · k b I Iyettm a u etmiyecegini bildirmekt 
gesi doktor Negrin, buglin irad ettigi «Bugiinkii tarihi anda Polonya mil - d' e 
nutkunda, Barselon hlikumetinin cum- leti miittehid ve azimkar bulunuyor. Mu, Jr. I 

mredi'nin yeni beyanatt huriyet~i ordulannda mevcud yabanc1 talebatlm1z hakhdu. Her Polonyah bi1i-
goni.illi.ileri memleketlerine gonderme - yor ki, onun ordusu, Polonyaya aid olan1 Bud.ape~te 21 (a.a.} - Macar Bas 
ge ha:or oldugunu bildirmi§ ve bu ka- temine muktedirdir ve icab ederse yiiri.i- vekili Imredi, Berschtesgaden ziyarc,l 

t tb 'k . . b 1 '1 1 b' k . k k •· dd' d . k . hakkmda gazetelere yaptlgv I beyanalt rann a 1 1 1~m eyne m1 e 1r om1s- me te at 1yyen tere ti etnuyece hr. H' I AI .. 
yon kurulmasmt istemi~ir. Polonya - Litvanya miinashatmm nor • ..It~~ ve ~man ~anCI.ye Naztrile go 
Pariste in§aat askeri kontrol malle~tirilmesi hadisesinde de Polonya, ru§mu§ oldugu~~ soylemi§ ve demi~tir ki 

albnda 1o'rausunu ileri slirrnli~ti.ir. Buglin de ayni I• ok«-. Bu mula~1 at!n. adsil ehedmmiye 

Paris 21 (a.a.) - Burada umumi grev 
ilan eden in§aat amelesi, daha ziyade 
Parisi miidafaa i§Ierinde ~ah§makta ol
duklarmdan hiikumet, bu i§lere devam 
edilmesini temin i~in biitiin in§aat1 as
keri kontrol altma koymu§tur. 

lngiltere albn sabyor 
Londra 21 {a.a.) - Dokuz tayyare 

ile Kreydon' dan Bal ve Budape§teye 
14 ton kadar altm sevkedilmi~tir. 
Methur bir tayyareci oldii 
Londra 21 { a.a.) - Londra - Ka-p 

rokorunu k1rm1~ olan tayyareci David Lie 
vellin bir tayyare kazasl neticesinde ol -
mi.i~ti.ir. -------
2000 ki§ilik bir go~men kafi

lesi V arnadan hareket etti 
Sofya (Hususi) Bulgaristan 

Ti.irklerinden 2000 g~meni memleketi -
mize nakledecek (Naz1m) vapuru Var
nadan hareket etti. Bu sene Bulgaristan
dan gidecek 8000 goc;meni nakle tahsis 
edilen (Nazim) vapuru ikinci seferini 
yap1yor. Bi.iti.in go«;menlerin nakledilebil
meleri i<;in daha birkac,: sefer yapmas1 la
Zimdtr. F akat nakliyata ~ok ge«; ba§lan -
mast ve Bulgaristanda soguklann §iddet
lenerek, Karadenizin co§1llaga ba§lamast 
Hzerine go~menler arasmda «;ok hakh bir 
endi§e hiiki.im si\rmege ba~laml§tlr. 

Oyle degil mi? 
- Evet.. D~ giin sonra ilk provalara 

ve harici manzaralan almaga ba~hyoruz. 
Sabahat kocasmm elini tuttu. Bu el 

buz gibi soguktu : 
- Yiiziin biraz saranni§ Kudret! 

Mutlaka dun gece hi~ uyumadm. 
Kudret yava§ yava~ dald1gt derin a -

1emden, uyamyor, silkiniyor gibiydi. A
deta canlantyordu. Hafif bir sesle kariSI
na cevab verdi: 

- Evet, hi~ uyuyamad1m. 
- Beni ~ok merakta b1raktm. Dokto-

ra gidiyorum, diye evden ~1ktm ve bir 
daha goriinmedin. Ne oldu? Ne dedi 
doktor? 

- Fena dedi, olmaz dedi. Tahmin 
eltigim gibi .. 

Kudretin bu sozleri Ahmed T okma· 
nm ic;inde derin bir endi§e yarath. Mu -
hakkak ki eger kendisine «stiidyoda yan· 
gm ~1kt1» deselerdi, Kudretin bu sozleri 
kar§lsmda duymU§ oldugu kadar teessiir 
duymazdt. <;iinkii sti.idyo sigortahyd1. E
ger filhakika doktorlar hndisine mani 
olurlarsa, kendisi ic;in tam manasile bir 
felaket demekti. Cunki.i ne derlerse de -
sinler, bir filimde Kudret olmad1ktan 
sonra o filim asia bi.iyiik kazanc getiremi
yordu. 

. k... , n ta1 nazar teah enmn evam e ecegin 
~ey1 yapaca .. r. d d' 0 .. k" k I 
- Eger !ngiltere ve Fransa Macaristan • .~ \ rr. un u. o~us~a anmJ~,. <:;ekoslo 

ve Polonyaya yeni C:ekoslovakyamn ga- va ya mesel?sme m.?Isar etmi§hr. 
rantisini isterlerse, Polonya kendi hesa- Bundan hlrkac;: gun evvel, <;ekoslovak 
bma daha ~imdiden §Unu beyan eder: yada. ya~lyan Ma~arlann salahiyettar m 
Polonya mutalebah kabul edilmez ve OJ- messtllen, oradaki Macarlar i~in keno 
sa mmtakas1 Polonyaya ilhak edilmezse, mukadderatlanna kendilerinin sahib ol 
Polonya, boyle bir garanti veremez. Po- malan hakkm1 taleb etmi§lerdir. Bu ta 
lonya, iki yiiz bin 1rkda~1m icab ederse leb, biitiin Macaristanda §iddetli bir rna 

kuvvete m\iracaatle kurtarmaga azmet - kes hulmu~tur. Macar hiikumeti, elindek 
mistir.» biitiin vesaitle bu talebe muzaheret etme 

Leh • ~ekoslovah anla§mall ve bu talebi si.iratle tahakkuk ettirme 
fesheJildi olan vazifesini tamamile mi.idriktir. 

Prag 2 l (Hususi) - Leh elc,:isi bu 
ak§am Hariciye N azm Krofta'y1 ziyaret 
ederek hi,. nota vermi§tir. Leh .notasJ, <;;e· 
koslovakyadaki Leh ekalliyeti ic;in Sii -
detlere mi.isavi hukuk verilecegini i.imid et· 
tigini kaydederek, Leh ekalliyeti hak -
kmda 1925 te <;ekoslovakya ile akdedi
len anla§manm bugiinden itibaren mefsuh 
addedilecegini ilave etmektedir. 

Lehistamn yeni lefebbiisii 
Londra 21 {Hususi) - Bugiin Hari

ciye Nezaretine davet edilen Leh ekisi, 
Lord Halifaks'la uzun bir mi.ilakatta bu
lunmu§tur. Miilakat, <;ekoslovakyadaki 
Leh ekalliyeti hakkmda cereyan etmi~tir. 

Var§ovadan bildiri1digine gore Lehis ~ 
tan hi.ikumeti bu mesele hakkmdaki istek-

M acaristan, A lmanyaya ve 
Polonyaya giiveniyor 

Budape§te 2 J ( a.a.) - Pe§ter Loy 
gazetesi yazryor: 

«Alman milleti, biitiin zuli.im gore 
milletler ic;:in zafer kazanmaktadtr. Ma 
caristan biliyor ki. en s1ki dostlan ola 
Almanya, italya ve Lehistan hakkaniyel 
li ve dogru bir tam hallin miimkun k1hr 
mas1 i~in kendisine yard1m edeceklerdir. 

Keza Macaristan, lngilterenin siya 
anlayi§ ve kiyasetini de mi.idriktir ve bur 
dan boyle ban§m orta A vrupada hukiir 
siirecegini ve yeni bir nizam tesis edi1me 
digi takdirde <;;ekoslovakya ile Lehista 
ve Macaristan arasmda saktmlmasi im 
kans1z olacak yeni ihtilaf sebebleri ihda 
smdan ictinab edilecegini iimid etmekte 

lerine mi.isaid netice verilmedi~i tak ~ dir.» 

Endi~e ile rejisori.in yiiziine bakt1. Re
jisor de onun e~di~esini anlami~tl. Ken -
disine ba§ile tatmin edici bir i§aret yaph. 

Fikret soze kan§tl: 
- Kalbiniz degii mi, muhterem us -

tad? 
- Evet kalb;m. 
Sa bah at, Fikrete dondii: 
- Kendisine heyecan hi~ yaramtyor. 

Biraz halecana dii§tii mii, biraz asabile~
ti mi hemen kriz geliyor. 

- ,Su halde son filimde rol almamz 
biraz §iipheli ... 

Simdi biitiin gozler Kudrete c,:evril -
mi§ti. Onun agz.mdan <;Ikacak tek ciim -
le. filmin biitiin mul.adderahm tayin ede
cekti. Kudret §lmdi daha kuvvetli, daha 
tok bir sesle konu~uyordu: 

- Hay1r, karar verdim. Doktoru din
lemiyecegim, filmi c;evirecegim. 

Sabahat, Kudretin elinde tuttugu elini 
s1kt1: 

- Fa kat bu. tehlikeli I 
Kudret, ba§IDI ag1r agn kansma c;e -

virdi. Gozlerini gozlerine dikti. Bu ba
k:~larda o kadar dayamlmaz manalar 
vardt ki Sebahat gozlerini oniine indirme
ge mecbur oldu. Kudret §imdi yumu§ak 
bir sesle konu§uyor, fakat gi:izlerini hi~ 
kirpmlyordu. Yi.izi.indeki o derin Ishrab 

if a de eden c;izgiler hi«; degi~miyordu: 
- Hayu Sabal:at, hi~bir tehlike yo 

Sen, doktorlarm so1.lerine bakma. Hi~b 
§eyden anlamiyorlar onlar. 

Sonra ba m1 birdenbire Fikrete cevi 
ili: . 

- Nas1l. siz roliiniizden memnun m 
sunuz? H0§unuza gitti mi bu rol? 

Fikret, bu ani sual kar§Jsmda ~a~ala 
maktan kendisini kurtaramad1. Kudret 
demek istiyordu? Gozlerine mc;m oy 
bak1yordu? Soz soylerken sesi ni«;in o 
titriyordu? Y oksa sakm? ... 

Rejisore si.iratle lmS!Zlama bir goz 
tl. Onda mi.i§ahl'de ettigi siikunet kendi1 
m de tatmin ett;. Kudrete cevab verdi 

- Evet, tabiatile.. .;ii.iphesiz ki si 
gibi biiyiik bir sar,' atkarla birlikte fil 
c;~virmek, sizinl! beraber, sizin yantniZ 
b1r ~aheser ya ·atmak... Bu. benim i 
hakiki bir §eref ve bahtiyarhk .. 

Kudret gozlerini gene bilinmiyen 
noktaya ili§tird:: 

- Evet, bana da oyle geliyor ki l
c;ok glizel bir filim olacak. Ve sanki U:ll

provalar yapm ~ g1bi rollerimizde Q. 

muvaffak: oiacagiZ. Sen ne dersin Sal 
hat? 

- Senin biitiin filimlerin birbi • 
giizel... (ArkiUI 
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Soldan saga: 
1 - Meydana atllan (iki kelirne). 2 -
iicudiinde sogukluk hisseden, gemiler o
n iizerinc hareket eder. 3 - Muvafakat 
en, uzak. 4 - Valideler, elln bir klSml. 
- Avrupada blr burun. 6 - Me~gully£;t, 
ki devletlerden birinin merkezl. 7 - Bir 
ir, alay ve hakaret tabirlerinden, birne
tuzak. 8 - Gazcllerde stk stk tekr:J.r 

lien bir tabir, alfabede bir harfin olru-
~u. 9 - Para ic;in kullamlan blr tabir, 

yahat sandtgJ. 10 - Birdenbire. ters ~;e
rin «Validesi mevcud• mana.sma gelir. 
- Bir edat, isim, eski ve biiyiik bir Turk 
vleti. 
Yu'kandan ru:;agtya: 
1 - Su kablarmdan birini viicude geti
n (iki kelime). 2 - Ustiinden atlaytp ge
n, ne§eli. 3 - alaturka bir makam. !Jfr 

us paras1. 4 - Baygmhktan kurtuhn, 
c;i yavrusunun feryadJ. 5 - Bir emir, bir 
vletin merkczinin halkmdan. 6 - $iiphe 
meyin ki e§ektlr, nota. 7 - Anadoluda 
r kasabamlz. 8 - Seciye, kendl kend!ne 
sclli bulan. 9 - ihtiyo.,r madam, bir act-
a ve merharnet tabirl. 10 - Bir hayvan, 
hir. 11 - Ba~kalarmm fena niyetle ba
~lanna kurban olan. 
· vvelki bulmacamn halledilmi~ ~ekli 
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tSPARTADA 
Scbat Ktitiibhanesi Yunus 

ogJu Lutfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mektcb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mccmunlarm tevzi veridir. 

- Operator - Doktor --a 

FU D OZPAY 
ZeynE>b Kumil Bastanesi dogum ve 

kad•n hac;tahklan miitehassJst 
Be~ ktu~ tramva.y duragt Erip apart 

Telefon 49366 

Doktor A. K U T i E L 
arakoy T op~ular cad. 43 

Dr. IRFAN KA YRA 
Rontgen miJtehass•s• 
Tiirbe. Bozkurd ktrathanesl karljiStn

da eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Ogleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

B ALSAM iN 

tr --~--, 

Ankara Borsasi21/9/938 
K A P A N I S 

Acth!$ 
1 ingiJiz lirast 6.04 

100 Oolar 125.36 
100 Frans1z frang~ 3.3875 
100 Liret 6.5975 
lOll tsvi~;re frang1 28.3825 
100 Holanda 67.70 

florini 
100 Ravhismark 50.1450 
100 Beh:ika frang1 21.13 
IIIII Urahrni 1.1025 
11111 Leva 1.49125 
tOO Cekoslovak 4.3225 

kronu 

I 
Kapanl$ 

6.04 
125.36 

3.3875 
6.5975 . 

28.3825 
67.70 

50.1450 
21.13 
1.1025 
1.49125 
4.3225 

100 Pczeta 6.04 6.04 
IIIII Zloti 23.5750 23.5750 
1 ()II Pent!o 24.7850 24.7850 I 
I 110 Ley 0.91 0.91 
11111 Dinar 2.83 2.83 
IIHJ Yen 35.26125 35.26125 
lflO isvcc kronu 31.1125 31.1425 
tOO Ruhle 23.6025 23.6025 

I': s H A M VP T A R v i L A T 

T. Borcu I pe~in 19.15 19.20 

'- ;;} 
# iL.A.N -

~ehzadeba~mdaki Umid garaj1mda 
bJrakdmt~ ve uzun mudcletdenberi 
ahnmam1~ olan 9087, 2010 ve 9199 
pltika numaralt iic;. aded otomobilin 
snhibleri 26 eylul 938 pazartesi ak· 
~aroma kadar muracaatla <;ekrneleri 
ve aksi takdirde icraya murahaat 
edilecegi mahimlan olmak iizere 
illln olunur. ~ehzadeha~mda Dmid 

Garaj1 sahi hi 
Ahmed Enta~ 

istanbul asliyc ikinci ticarct mah -
kemesinden: 

Antalya Umum Nakliyat Tiirk Ano
nim ~irketi vckili avukat H. Kami ta
rafmdan <;ankmda Kurukahveci zade 
Osman, <;ankmda Ilgazh Haf1z oglu Naci 
ve <;anktnda iken Kemah kazasmda 
Devlet Demiryollan 14 uncu klSlm a
mirliginde bulunan Daglarzade Hasan 
Fehmi aleyhlerine ikame olunan dava
nm tahkikah s1rasmda: 

Miiddeaaleyhlerden Hasan Fehminin 
ikametmetgahmm mecthulliyetine bina
en vaki ilanen tabligata ragmen mah -
kcmeyc gelmedigindcn hakkmda yirmi 
giin miiddetle usuliin 401 inci madde • 
sine tevfikan gtyab karan ittihaz ve 
tcbligine ve diger miiddcaaleyh Naci -
nin de ikam~tgaht mecthul bulunmasma 
mcbni yirmi giin miiddctle ilfmen tebli
gat ifasma ve tahkikatm da 3/11/938 

tarih saat 14 e btrak1lmasma karar ve
rilmi~tir. Kcyfiyet teblig makamma ka
im olmak uzere ilan olunur. (10376) 

Satiiik Dizel Motor 
45 beygir, son sistem ve ctok ucuzdur. 

Galata Tiinel caddesinde 53 No. da 
Bedrosa miiracaat. 

Kemiliye asliye hukuk mahkeme • 
sinden: Esas: 157 

Kemaliyenin Hapanos Ekregi koyiin
den Ahmed kans1 Hayriye <;mann ko
cast Ahmed aleyhine a~hg1 bo§anma 
davasmda yeri bilinmiycn mi.iddeaaleyh 
Ahmedin ilanen yap1lan tebligat uzeri
ne mahkemede hi}Zlr bulunmadtgm -
dan hakkmda gtyab karan verilerek 
duru§rna 13/10/938 per§embe guni.i saat 
10 a btraktldtgmdan mezkur gi.inde 
rnahkemede bulunmad1g1 surette muha
kcmeye kabul eJ:iilmiyecegi ilan olunur. 

(10380) 

KREMLERi 
lJ ece - giindiiz- yagh - yags1z 

ve ac1 badem 

BA SAMiN KREMI~ERi 
Biiti.in dunyada birinciligi tasdik edi lmi~ sthhi guzellik kremleridir. Gece 

ictin yagh • gundiiz ictin yags•z ve halis ac1badem cte~idleri vardtr. 
Hususi vazo ve tublerde satJllr. 

:iNGiLtZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbuJ 

li----------------------~~~----.. 
K1rsehir 

' 
Pazarhga konan i~: 
Ktr~ehir merkezinde yaptlacak 48817 lira 61 kuru~ ke~if beddli be§ 

stmfll ilk okul binasmm 31165 lira 84 kuru~luk in~aat i~idir. 
J Bu i~ ~6/8/938 guni.inden 15/9/938 giinune kadar 20 gi.in muddetle ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~ ise de talib zuhur etmediginden 
15;9/938 tarihinden itibaren bir ay ic;inde pazarhkla verilecektir. Talible
;rin K1r~ehir ili Daimi Encumenine muracaatleri ilan olunur. ( 6656) 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
Bu y1l hukumet hesabma okumak iizere yabanc1 illere gonderilecek ta

lebe say1s1, bu talebenin okuma kollan, hangi okul mezunlarmdan olacak
lan, hangi memleketlere ve hangi Bakanhklar veya Gene! Direktorliikler he
sabma gonderilecekleri a~agtda gosterilmi~tir: 

Gonderilecek Hangi Bakanhk 
tal}!benin Okuma Gidecegi veya G. D. he- Han¢ okul mezunu 

olacag1 saytsl kolu memleket sabma oku-

2 Kimya muhendisligi Almanya 

2 Hidrografi 

15 Miihend.islik 
c: in~aat, Elektrik, 
Makine, Mensucat.. 

2 Turk ve !slam 
san'atl 

1 Etnoloji 

1 Altay Dilleri 

1 Kutubhanecilik 

1 Linguistik 

2 Preparator 

2 Mimar arkelo~luk 

2 Mimarhk 

, 

,. 

lll 

Fransa 

Almanya 

,. 

15 Maliye ve ikttsad !ngiltere 
Fransa 
Bel~ika 

5 Hukuk 1talya 
Almanya 
isvi~re 

Genel 

yacag1 
Askeri Fab. 
Gene! D. 
Harita Ge
ne! Direkt. 
Kiiltur 
Bakanhg1 

,. 

,. 

,. 

Finans B. 

Tuze B. 

Hiikiimler 

Lise olgunluk mezunu 

,. 

lll 

Edebiyat Fakiiltesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
E.debiyat Fakiiltesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
Edebiya~ Fakiiltesi 
Tiirkoloji §Ubesi me
zunu 
Edebiyat Fakiiltesi 
Turkoloji §Ubesi me
zunu 
~debiyat Fakiiltesi 
Tiirkoloji §Ubesi me
zunu 
Gazi Terbiye Ensti -
tiisii Resim-! § §Ubesi 
mezunu 
Guzel San'atlar Aka
demisi Mimari §Ube
si mezunu 
Giizel San'atlar Aka
demisi Mimari ~ube· 
si mezunu 
Siyasal Bilgiler okulu 
Yiiksek Ticaret ve ik
tlsad okulu Hukuk 
Fakiilteleri mezunu 
Hukuk Fakiilteleri 
mezunu 

1. - Butun kollardan se~me smavlarma i§tirak edeceklerin mezun 
olduklar1 kurum tarafmdan smava aday olarak sectilmil? olmalan lazimd.tr. 

2. - Smavlara aday olarak sectilenler, smav guniinden 3 gun evvel 
smava gil·ecekleri kurumga s1hhi bir muayeneye tabi tutulacaklar ve an
cak bu muayen~ neticesi miisbet oldugu takdirde smava i§tirak edebile
ceklerdir. 

3. - Askerliklerini heniiz yapmaml§ olan adaylarm ya~lan 25 ten 
fazla olm1yacak ve bunlar askerlikten tecU edilmi§ olduklanm tevsik ede
ceklerdir. Askerliklerini yapmt§ olan adaylar da 30 ya§tm gectmemi~ ola. 
caklard1r. 

4. - Se~me smavlarma i§tirak edeceklerin ba§ka bir makama kar§I 
mecburi hizmetle bagh olmamalan ~arthr. 

5. - 788 say1h memurin kanununun dordiincii maddesinde ve bu mad
denin zeyillerinde yaztl1 vastflan haiz olm1yanlar bu smava giremezler. 

6. - Butiin adaylar smavlara girecekleri kurumlara sthhi muayene gii
nu muracaat ederek hiiviyetlerini isbat edecekler ve ayni giinde smavlara 
i§tirak edebilmek iGin birer fotografh belge al~aklard1r. 

Miihendislikler 
Girecekler 

Hidrografi sma vlar1na 
•• 
Ozel Hiikiimler: 

1. - 1935-36, 1936-37 ve 1937-38 ders y11lan mezunlarmdan olmak. 
2. - Liselerde haricden olgunluk smavlarma girerek muvaffak olmu§ 

olanlardan ad.ay se~;ileceklerin olgunluk smavlanm pek iyi veya iyi derece
de bitirmi~ olmalan. 

3. - Mtihendislikler i~in sec;me smavlar1; Tiirk~e kompozisyon, riyazi
ziye, fizik, kimya ve yabanc1 dil c: ingilizce, frans1zca, almanca ,. dan ; 

Hidrografi ictin ise, turkcte kompozsyonu, cografya, kimya, riyaziye ve 
yabanct dil c: ingilizce, franstzca, almanca ,. dan Ankarada Gazi Lisesinde 
ve istanbulda Pertevniyal lisesinde yap1lacakbr. Bu smavlara 10 birinci
te§rin 193S pazartesi giinii saat 9 da ba§lanacakhr. Smav programlan ilgili
lerin her koldan smava girmelerine miispid bir §ekilde tanzim edilmi§tir. 

4. - Lise olgunluk mezunlan aday sec;ilip seGilmed.iklerini mezun ol
duklan liseden ogrenecekler ve arzularma gore ve istanbulda Pertevniyal 
lisesinde veya Ankarada Gazi lisesinde slhhi muayeneye tabi olarak smav
lara gireceklerdir. 

Tiirk ve islam San'ab, Etnoloji, Altay Dilleri, 
Kiitiiphanecilik, Linguistik S1na vlar1na 

Girecekler i~in Ozel Hiikiimler : 
1. - Bu kollardan Turk ve islam San'ah slnaVl: Genel tarihten, et

noloji smav1: Gene! tarihten, Altay dilleri smav1: Linguistik ve Tiirk Dili 
ve Edebiyah tarihinden. Kiitiibhanecilk smav1 : Metinler ~erhinden, Lingu
istik SJ!'l.aVl: Linguistik ve Tiirk Dili ve Edebiyah tarihinden 10 birincite~
rin 1938 pazartesi giinu istanbul Edebiyat Fakultesinde yaptlacakhr. 

2. - !lgililerin aday sec;ilip sectilmediklerini Edebiyat Fakiiltesine miira
caat ederek ogrenmeleri laz1mdrr. 

Sinavlartna Girecekler Preparatorliik 
i~in Ozel Hiikiimler : 

1. - Bu kolda smavlan Gazi Terbiye Enstitiisu Resim-i~ ~ubesinin 
pratik derslerinden ve bu enstitiide 10 birincite~rin pazartesi giinu yapl
lacaktu. 

2. - ilgililerin aday sectiliP sectilmediklerini Gazi Terbiye Enstitusii Di· 
rekti:irlugi.inden ogrenmeleri lazlmdlr. 

Arkeologluk Mimar 
Girecekler i~in 

ve Mimarhk Sinavlartna 
Hiikiimler : 

•• 
Ozel 

1. - Bu kollarm smavlan istanbulda Giizel San'atlar Akademisinde 
10 birincite~rin 1938 pazartesi giinii yaptlacaktll'. 

2. - Mimar Arkeolo~luk smav1, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir 
eserin rekonstri.iksiyonuna veya reprod.iiksiyonuna aid bir proje istenmesi 
suretile yaptlacakhr. Mimarltk smavma gireceklerden de artistik mimariyi 
alakadar eden bir proje istenecektir. ••• 

3. - ilgililerin Giizcl San'atlar Akademisi Direktorlugiine ba§vurmalan. 

Maliye ve iktisad 
•• 
Ozel 

Sinavlarina Girecekler 
Hiikiimler : 

1. - Bu smavlara girecek olan Hukuk Fakiiltesi mezunlarmm hukuk 
tahsillerini yedi senelik idadi veya lise tahsilinden sonra yapmt§ olmalan 
laztmdtr. · 

2. - Maliye ve iktisad smavlan m.edeni hukuk, maliye, iktisad ve ya
banct dil « ingilizce, frans1zca, almanca , dan istanbulda Universite Hukuk 
Faki.iltes;nde ve Ankarada Siyasal Bilgiler Okulunda 10 birincite~rin 1938 
C.e yap1lacakhr. 

3. - Bu koldan aday se~ilip se~ilmediklerini ilgililer mezun olduklan 

11--·--------------1 ·- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

. 

I - 16/IX/938 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen 1000 aded porta
tif iGki sand1gmm muhammen fiat ve bedeli ilanlarda yanh§ yaztlmt§tl.r. 

II - Beherinin muhammen fiatt 263,41 kuru§ hesabile mecmuu mu
hammen bedeli 2634.10 lira ve muvakkat tcminatl 197.56 lirad1r. 

III - Muhammen bedeldeki tashihat dolay1sile a~1k eksiltmesi 29/ 
IX/938 tarihine rashyan per§embe giini.i saat 11 e talik edilmi§tir. 

IV - Sartname ve listeler her gun sozu gecten §UQeden almabilecegi 
gibi isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gecten Komisyona muracaatleri ilan 
oh:nur. ( 6421 ) 

IWIWW 

Muhammen bedeli 
Cinsi Miktar1 Tartma Beheri Tutan Muvakkat T. Eksiltme 

kabiliyeti L. Kr. L. Kr. L. Kr. saati 
Baskul 3 aded 2000 Kg.hk 495.- 1485.- 111.38 14 

lll 10 ,. 1000 lll 248.- 2480.- 186.- 14.15 
,. 35 ,. 500 ,. 133.- 4655.- 349.13 14.30 
,. 16 ,. 300 ,. 128.- 2048.- 153.60 14.45 

I - Muhammen bedelleri sif istanbul takdir edilerek 12/IX/938 tari
hinde ihale edilmek iizere eksiltmeye kondugu ilan edilen yukartda tart
rna kabiliyetlerile miktan yazth muhtelif ~ekerde 64 aded baskiilun yerli 
mamulah olmas1 esas1 kabul edildiginden yeniden ayn ayn a~1k eksilt
meye konmu~tur. 

II - Kabata~ Levaz1m ambarma teslim muhammen bedellerile mu
vakkat teminatlan hizalarmda gi:isterilmi~tir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarm • 
da yazth saatlerde Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alun 
Komisyonunda yaptlacakhr. 

IV - Sartnameler paraSlZ olarak hergun sozii gecten ~ubeden alma
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatlerde % 7.5 
giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gecten Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (6578) --I - idaremizin Pa~abahc;e fabrikast iGin satm almacak 200D kilo toz 

§eker 19/IX/938 tarihinde ihale edilemediginden acttk eksiltmesi 10 
gUn temdid edilmi~tir. 

II - Muhammen bedeli heber kilosu 25,5 kuru~ hesabile 510 lira ve 
muvakkat teminati 38.25 liradrr. 

III - Eksi.ltme 29/IX/938 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 te Ka
bata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyon-un(la ya
ptlacakhr. 

IV - Isteklilerin eksiltme i((in tayin edilen giin ve saatt % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6722 ) 

Naf1a V ekiletinden: 
Actik buluna!l Ressamhklar i((in Ankarada Sular Umum Miidiirliigu 

merkezind.e ve Istanbul Nafta Mudiirlugunde 28/9/938 tarihine rashyan 
ctar~amba giinii imtihan yaptlacaktrr. 

Taliblerin imtihanlara i§tirak etmek uzere vesikalarile beraber Ve· 
kalete miiracaatleri ilan olunur. c: 3855 ,. ( 6690 )' 

Fatih Tapu Sicil Muhafizhg1ndan : 
istanbul Vaklflar Ba~mudiriyctinin tescilini istedigi Yedikulede Haci

evhaddin mahalle ve caddesinde vaki 49, 51, 53 ve 55 numarah kahve ve 
bakkal diikkanile odalarm tapuda kayd1 olmadtgmd.an 1515 numarah kanun 
hiikiimlerine gore tescil edileceginden 29/9/938 per§embe gunil saat on 
dortte mahallinde tahkikat icra edileceginden miilkiyet veya gayri bir hak 
iddiasmda bulunanlarm vesaikile beraber dairemize veyahud mahallinde 
muayyen tarihte bulunarak mudahale etmeleri ilan olunur. ( 6703 )' 

• A 

Devlet Orman I,Ietmesi Revir Amirliginden: 
1 - Revirin Keltepe ormanlarmdan istihsal olunarak Karabiikte ls

tasyonda depoda istif edilmi~ olan 921.494 metre mi~aba muadU 1604 aded 
~am tomrugu a~1k artbrma ile sablacaktir. 

2 - Tomruklarm kabuklan soyulmu§ oldugundan hacim kabuksuz or· 
ta kutur Uzerinden hesab edimi$tir. 

3 - Tomruklpra aid sab~ ~artnames,i Orman Umum Mudiirliigiind,e 
Ankara ve istanbul Orman Ba~miihendisli£ine muracaat edilerek gi:iriile-
bilir. 

4 - Tomruklarm beher metre mikab1 14 lira 60 kuru§ muhammen be
delle acttk artt1rm1ya konulmu§tur. Isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~e· 
sile 26/9/938 gunii saat 11 de Karabiikteki revir merkezine miiracaatleri. 

(6392)' 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Sirkecide Hocapa§a mahallesinin Hudavendigar cadd.esinde kain 38. 40, 

42 numarah Karesi otelile altmdaki diikkanlarm dortte bir paymm yet
mi§ ikide on dort pay1, paras1 pe~in ve strf nakid verilmek ve bu hisse
ye aid Vaktf taviz bedelile sair masarifi ahc1ya aid olmak §artile muham .. 
men 700' yedi yiiz lira iizerinden a~1k arttlrma usulile satllacakbr. tstek
lilerin 3/10/938 pazartesi giinu saat on di:irtte yi.izc1e yedi buctuk pey ak~e· 
sile Milli Emlak Miidiirliigunde toplanan Komisyona gelmeleri. 

c: T. i. ,. ( 6534 )' 

Seyhan Defterdariigindan : 
Adana merkez kazasmda Karata~ nahiyesinde bulunan Karata~ dal. 

yanmm 30/4/938 tarihinden 15/2/941 tarihine kad.ar devam etmek iizere 
miiltezimle akdedilen ve ayni tarihte Adana Birinci Noterliginden 2392/ 
43 numara ile musaddak bulunan mukavelenameye miiltezim ve miistecir 
tarafmdan riayet edilmediginden 6/9/ 938 tarihinde feshedilen bu muka· 
veledeki miitebaki muddet ic;in 2490 numarah kanuna gore ve kapal1 zarf 
usulile dalyan yeniden artttrm1ya ~lkartlmt~tir. 

1 - 7/9/938 tarihinde yenid,en ihale ve teslim tarihine kadar dal· 
y~nda avlanan ve istihsal edilen bahk ve bahk yumurtalan ve bu babda 
ihtiyar edilen masraf tamamen yeni mustecir ve miiltezime aid olacakt1r. 

2 - Eski mukaveledeki 3 iiG senelik ihale bedelinin bakiyesi olan 
37187 lira bedel artt1rm1ya esas tutulmu~tur. 

3 - Bu babdaki ihale 938 eyluliinun yirmi sekizine musadi£ ~ar§amba 
gunii saat 15 te Seyhan Defterdarhgmda toplanacak Komisyonca icra edi· 
leceginden isteklilerin ~artnameye gore ve aynen kabul etmek suretile 
yiizde yedi buc;uk teminatt muvakkatelerini havi teklif zarflarm1 ihale sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine tevd.i eylemeleri ilan 
olunur. ( 6348) 

kurumlardan i:igreneceklerdir. 

, Hukuk Sinavlar1na Girecekler 

i~in Ozel Hiikiimler : 
1. - Bu smavlara gireceklerin H1.1-.'kuk Fakiiltelerini yedi senelik idadi 

veya lis!=! tahsilinden sonra yapm1~ olmala:tt !?arttlr . 
2. - Hakimler kanununun ikinci maddesi hukiimlerine uygun evsaf1 

haiz bulunmak, icao eder. 
3. - Hukuk smavlan: Medeni hukuk, Ceza hukuku, Hukuk muhake

meleri usulii, Ceza muhakemeleri usulu, Devletler hukuku, Devletler 6zel 
hukuku idare hukuku, Hukuku esasiye ve yabanc1 dil c: ingilizce, franstzca, 
almanca, clan yap1lacak ve 20 birincite!?rin 1938 perl?cmbe giinu is1:anbulda 
UniversitE' Hukuk Fakultesinde ve Ankarad.a Ankara Hukuk Fakiiltesinde 
icra edilecektir. 

4. - Bu koldan aday sec;ilip sec;ilmcdiklcrini ilgililer mezun olduklan 
Hukuk Fakiiltelerin~en ogreneceklerdir. c: 3864 ,. ( 6693 ) 

favrunun gUrbUz, tombul, saglam, neseli olmasm1 istersen Fosfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Necati 
:Memedeki ~o
~k~. cuklar(\ g1da DA Dr. ZiYA Elli $enedenberi lfafJllan mil11onlarca tecriibe ile biitiin ecnebl markalara kar~z birinciligi tasdik edilmi~: her aile 

yuvasma saadet, annelere istirahat, lfaVrulara sthhat temin etmi~; kuvvetli oe ba~artct bu~iinkii Turk neslini 11eti~tirmek 
~ibi ameli ve miisbet neticelerle umumun raRbetini; muhterem doktorlarm tavsiqelerini kazanm~ dum;amn en miikem· 

mel ,ocuk Rldaszdzr. lsmine dikkat ediniz. 



M EKTE PLE R 
Sarat;haneba,tnda Horhor caddesinde 

KIZ 

Erkek HA VRiYE LiSE • 
I Yabh 

YabsJZ 
Ana ilk orta lise smtflarile fen ve edeblyat kollanm ha vidir. Ecnebi lisam ilk stmflardan itibaren ba$lar. Arzu 
ede~ taiebe ~kulun husust otobuslerile naklolunur. Ka Yld i~in hergiin s.aat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

NUfANTA!;UNDA (Eski Feyziye) 

ISIK LiSES 
Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remi liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. Ana, 1lk, Orta 

Yat1h 
• 
I Yat1s1z 

ve Lise klSlmlarile Fen ve Ed.ebiyat kollan vardtr. Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yaptlan 
paviyonla mekteb asri bir &ekle ifraJ't edilmi~tir. Ktzve Erkek talebe i~in ayn daireler vardtr. Talebe kaydt 
ic;in her giln ondan on alhya kadar miiracaat edilebilir. Fazla malumat ic;in tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

Resmi Liselere muadil : iZMiR - BUCA'da 

KIZ 
ERKEK K u L T u R L S E S • 

I 
• 
I 

GUndUziU 
Yatlh 

tzmirin en havadar ve sakin yeri alan (Buca) nm astr dide t;amlarile me$hur, miistesna bir villasmda kurulmu~ 
tam te&kilath bir miiessesedir. (Orta) ve (lise) sm~fla71 vardtr .. tzmirin. en dege~li ogretmenleri .~arafm~an idare 
edilir. Franstzca almanca, ingilizce dillerine husus1 b1r ehemm1yet venlmekted.i.r. Yabh yllhk ucret (llse) klsm1 
ic;in askeri kam~ dahil (240), orta k1s1m ic;in (225) lirad1r. 1lk k1~1~ ic;in de yalz:~z yabh .?greni~i kaydolunabilir. 
tJcret (200) liradtr. Memur ve miitekaid c;ocuklarmdan % 15 tenz1lat yap1hr. Bu ucretler uc; taks1tte ahmr. 

Kay•dlara devam edillyor. 

Krz, Erkek - Gecel, GUnsel Be,ikta,---.... 

Yuca Ulkii Liseleri Diki• Yurdu 
Tale be kaydma ba~ladt. 3 

ayhk devreler de vard1r. 
akaretler Dibek sokak. 1·2 

Kay1d muameJesine ba~laomt,br. ist1yenlere izahoame gonderilir. 
( <;ars1kapt, Tiyatro Caddesi • T elefon 20019 ) 

inhisarlar Umum Miidilrliigilnden: 

Cinsi 

Kahn makine kag1d1 
Takrirlik kag1d 
Tezkerelik kag1d 

Miktan 

2500 
1500 

750 
400000 

top 

aded 

Muhammen Be. 
Beheri 

L.K.S. 
1.18.90 

-.90.-
-.75.-

-.39 

Tutan 
L. K. 

2972.50 
1350.-
562.50 

1560.-

Muvakkat 
teminah 
L. K. 
222.93 
101.25 
42.19 

117.-

$ekli 

A!;lk Ek. 

Eksiltmenin 
Giinii 

7/X/938 

Saati 

14.-
14.30 
14.45 
15.-Be~raz mektubluk zarf 

No.5 
Tampon slinger kagtdl 20000 tab. 1.97 393.96 29.55 15.30 

600 kilo 65.66 
Siyah kur$un kalem 20000 aded 1.1775 235.50 17.66 Pazarhk 
Kuc;iik karbon kag1d1 2500 kutu -.90.- 2250.- 168.75 A<;;1k Ek. 10/X/938 

16.-
14.-
14.30 
15.-

Kaftid z1mba makinesi 500 aded. -.30.- 150.- 11.25 Pazarhk 
Klasor 3000 • -.62.- 1860.- 139.50 A~1k Ek. 

1 _ Sartname ve niimuneleri mucibince satm alma cak yukanda cins ve miktan yaz!Jl 9 kalem k1rtasiye le
vaz1m1 hizalarmda g6sterilen usullerle ayn ayn eksiltmiye konmu§tur. 

n _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme yukanda yaz1h gun ve saatlerde Ka bata~ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Ko • 

misyonunda yap1lacaktlr. .,. 
IV - Sartnameler paraBIZ olarak hergiin sozii ge Qen vubeden ahnabilecegi gibi niimuneler de go iilebili . 
y _ fsteklilerin ~ksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenme paralarile birlikte ad1 ge<;en 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 6721 ) 

Fatih sulh 3 uncii hukuk bakimligin· 

den: 
Mahk€memizce terekesine vaziyed o-

lunan olil $erefin mutasarnf oldugu 

Uskildarda Kislkhda Bulgurlu mahal • 
Ic ~·nde Ayglroglu sokagmda 12 miiker
rer numarah ah~ab bane maabah~e 
mahkemE:>miz tarafmdan a~lk arttrma 
suretile satllacakbr. Hane maabahc;e -
nin k1ymeti 866 lira 50 kuru§tur. Aglk 
a!'ttlrma mucldeti bir aydlr. ihalesi 

27/10/938 per§embe giinil saat 10 da 
F atih sulh 3 iincii hukuk mahkemesin
de icra olunacak ve k1ymeti muhamme

nesini buldu~u takdirde talibine iha -
le olunacaktlr. Yevm ve vakti mez • 
k t,rda biitiin miras~tlarm veya kanuni 
miimessillerinin ve sair alacakhlanmn 
haZir bulunmalan i~in i§bu ilan tebli~ 
makammda kaim olacakbr. Talib alan-

I Malaty~ C. Miiddeiumumiliginden: 
Malatyada yaptlmakta alan Ceza Evinin 4780,44 lira ke~if bedeli elek

trik tesisat1 ve 4989 lira ke§if bedelli s1hhi tesisat beraber olarak 9769,44 li· 
ra ke$if bedeli iizerinden 14/9/938 tarihinden itibaren on be~ gun miiddetle 
a~rk eksiltmeye konulmu§tUr. !hale 30/9/938 tarihine musadif cuma giinii 
saat on di:irtte Adliye binasmd.a Ciimhuriyet Miiddeiumumiligi Eksiltme 
Komisyonunda yaptlacaktlr. Taliblerin yukanda zikredilen gi.in ve saate 
kadar 732,71 lirahk muvakkat teminatla birlikte Eksiltme Komisyonuna 
miiracaatleri ve ke$if ve projeleri gormek istiyenlerin Naf1a Dairesine mii
racaatleri ilan olunur. (6611) 

istanbul Giimriikleri 
A$ag1daki i~ 27/9/938 sah giinii sa at 10 da pazarhkla ihale edilecegin

den isteklilerin Ba~miidurliikteki Komisyona muracaatleri ilan olunur. 
Galatadaki Ba~miidilrli.ik binasmm zemin kat kepenkleri altma demir 

fnn•khkh ko•;:;:~~~;.rrn=~~:~;;:si llanlan c 67ot l 

Beyoglu Belediye dairesinden: Dolabdere mahallesinin Vi§ne sokagmda 
2 No.lt harab evin bir hafta zarfmda ref'i mahzuru i~in yap1lan ara§ttrmada 
sahibleri bulunmad1gmdan ihtarname tebligi makamma kaim olmak uzere 
ilan olunur. ( 6729) 

Devlet Orman i,Jetmesi Revir Amirliginden: 
• 1 - Karabiikte depoda istif edilmi$ 1425 aded muadili 813 metre mi

kab 541 desimetre mikab c;am tomrugu a<;rk arttlrma ile satllacaktlr. 
2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcud. ve kabuklan so

yu)mu~ olup hacim kabuksuz orta kutur uzerinden hesab edilmi~tir. 
.. ~ ~-.. Tomruklara aid sah~ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Mii· 

durlugunde ve Orman Ba$miihendisli.l{inde, 1stanbulda ve Zonguldakta Or
man Ba$rnilhendisliklerinde goriilebilir. 

4 - ~omruklarm muhammen bedeli 14 lira 60 kuru~tur. 
... ~ - Isteklilerin yiizde yedi bu~uk muvakkat pey ak<;esile 30/9/938 

gunu saat on be$te Karabiikte revir merkezine muracaatleri. (6528) 

Bahkesir Ortaokullar1 Sabnalma Komisyonundan: 
Erzalnn 

ad1 
&lll 

kilo 
~oh 
kilo 

Ekalltmenln 
te kli tarihf 

lnr ktymeti mubammenenin yiizde 7,5 
n isbetincle pey akc;esini depo edecelder- Ekrnek 70000 90000 

Tahmlnt Muvakkat 
f. kurut s, teminat 

L. K. 

10 675 Kapah zarf 29/9/938 per
~embe gunii saat 10,30 
Kapah 11:arf 29/9/938 per
~embe gunii saat 10,30 

dir. Gayrimenkuller iizerinde gayrimu- Kok komiirli 225 ton 
seccel ayni hak iddia edenler 20 gun zar 
fmda mi.iracaat ve tes<;il e.tmezlerse pa
ra pa:vla!'masmdan baric b1rakilacaktrr. 
i l· ale bed eli pe~in ahnacakhr. Sah~ gii
n iine kadar islemi~ vergi ve sair teka
lifi eski sahibine aiddir. 20 senelik taviz 
bedeli ve tellaliye ve ihale pulu mii~ • 
teriye a d olup peyinden riicu edenler 
hakkmda tekrar milzayedeye konarak 
noksan b2delle ihalesi laz1m geldikte 
farkt fiat mu~terii evvele aid olacaktlr. 
Fazla mc:lumat almak istiyenlerin mah
keme kalemine miiracaatleri liizumu 

280 3000 630 

Sade yag 4000 5500 100 412.50 Kapah zarf 29/9/938 per
§embe giinii saat 10,30 

1 - Ortaokullan? 31 ~ay1s 939 sonuna kadar ihtiyac1 bulunan yuka -
r1da ad1, miktart, temma~~ 1ha~e l;!ekli ve tarihini gosteren tic; kalem yiyecek 
ve yakacaklan on be~ gun miiddetle kapah zarf suretile eksiltmeye ~1ka -
nlmt~tlr. 

2 - Eksilti?.ey~ .i~tirak etmek istiyenler ~artnameleri {)gretmen oku • 
lunda hergiin gorebihrler. Kanunt tarifatr dahilinde haz1rlanm1~ alan zarf
larm yukanra yaz1h belli saatten ir saat evveline kadar Kiiltiir Direk· 
tor1iH!'iinde mutesekkil Komisy" kanhgma verilmesi ve bu saatten 
sonra getirilecek zarflarm kabul edil cegi ilan olunur. (6489) 

n;:,::u~:~~;::~:~n:~~;k,:":' I ~~!:2~~~!~kot~.~~~ !,~ ~~!~ 
. ~ . . Y . d T kondorlarma ve husus1 banyolarma kalonfer tes1sati yaptlnlacagmdan 

~_ma ~nr me.mura tbfJya<; var Jr. a I bu tesisat1 yapmaga istekli olanlarm haz1rhyacaklan proje ve teklifna-
IIIJIPrm veRJkalar,Je beraber Gala- melerini 6/10/938 per~embe giinii ak§amma kadar Bursada Celikpalasta 
taoa. 144~ nurnarah po10ta. kutul"nna ~irket biirosuna tevdi etmeleri liizumu ilan olunur. 

yazt ile mO.racaatleri ..... 

Fazla yemek 
bazan insan kendisini 
tutamtyarak veyahud 
bir bayram, ziyafet ve
ya davette mutattan 
fazla yer ve ic;er. Fa
kat ~ok gec;meden vii
~udda ag1rhk M1DEDE 
EK~1L1K veya kusma 
llizumu elhastl bir keyif 
bozuklugu hissedilir. 0 
zaman derhal yanm 
bardak taze suya bir 
kahve ka~1g1 MAZON 
katarak i~iniz. Keyif· 
sizlik alametleri zail 
olur. 1c;ilmesi gayet 
latiftir. Tesiri seri, ko
lay, tabii kat'idir. 

Zayi - 1/7/935 tarihli ttskildar orta 
okulundan ald1grm diplomayt kaybet -
tim. Yerine ba§ka vesika alacag1mdan 
hiikmli olmad1~m ilan ederim. 

t.Jskiidar: $eyh caddesi Arka sokak 
No. 31 Mehmed klZI Melahat 

Operator 

RIZA UNVER 
DoGum ve kad1n hastallklan 

mDteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapt 

.. __ Telefon: 22683 __ .. 

Y enikoy sulh 
Hakimliginden: 

Gar ip~ede Ahmed Odaba~ oglu ve 
Salih oglu Adem ve Siirmenede Mazlum 
oglu Salihin §ayian mutasarr1f olduk • 
Ian ehli vukuf<;a 295 lira klymet tak • 
dir edilen Silrmene limanma kay1dh, 
hi!len Gari~ede bulunan Ku§luca nam 
motorlii takanm sahlarak §liyuun iza • 
lesine Yeniki:iy sulh hakimligince 29/7/ 
938 tarihinde karar verilmi§ oldugundan 
24/10/938 pazartesi saat 14 ten 16 ya ka
dar Yenikoy sulh mahkeme&i salonunda 
a~1k arttlrma ile satlllicaktlr. Sati~ tu -
tan k1ymeti muhnmmenenin %75 ini 
bulursa o gun ihale edilecek, bulmadt • 
~ takdirde 9/11/938 <;aqamba giinii sa
at 14 ten 16 ya kadar ikinci arthrma • 
ya <;1kanlacak, birinci arthrmada en 
~ok pey siirenin taahhiidii baki kal:nak 
§artile en ~ok arttrramn iizerine ihale 
edilecektir. 

Motorun evsaf1: Bu motor halen Ga· 
rip\;e koyiinde Hac1 Siilyemanm kayik
hanesinde karaya ~ekilmi§tir. lc;i dt§l 
boyah, iki ton hacminde, bir yelkeni, 
diregi, diimeni, pervanesi ve halab mev
cuddur. ic;inde bir benzin m-otorii var
sa da, kabili istimal olmadlgl mutehas -
slSlnca beyan edilmi§tir. Talib olanlarm 
mezkfu mahalde miiracaat ettiklerinde 
takayt gorebilmeleri temin edilmi~t i r. 
Satl~ tarihine kadar olan vergileri his
sedarlarm hisseleri nisbetrnde Odene -
cektir. 

Alakadarlarm 2004 No. h icra ve iflas 
kanununun 126 ncr maddesine tevfikan 
bu taka ii.zerindeki haklanm, hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialanm is
pat i!;in ilan tarhinden yirmi giin 
zarfmda evrak1 miisbitelerile sah§ me
muruna milra<:aat etmeleri, aksi tak • 
dirde haklan tapu sicillile sabit olamt • 
yanlar sab§ bedelinin payla§masmdan 
haric btrak1lacaktlr. ~artname ilan ta
rihinden itibaren 20 gUn miiddetle mah
keme divanhanesine herkesin gorebile
cegi yere talik edilrni~tir. Daha fazla 
izahat almak istiyenlerin 938/145 No. h 
dosya ile satl§ memuruna miiracaat et
meleri ilan olunur. (10368) 

Mantarlr mu,ambalar, storlar 
(Orland) karyolalar, yunlii pa
muklu ve pike yatak ortuleri, 
kretonlar; kadileler, taller ve 
perdelerin zengin ~e1idleri u.Ho
rokses ve Mitten> /ngiliz labri
kalarrnm her ende yatak ~ar1al· 
larr, Beyoglu BAKER magaza· 
larrnda her yerden iyi fartlar 
Ve musaid fiatlarla bulacaksrmz. 

Dit Tabibi 

Mehmet Rifat 
Ca)!alo!tlu Halkevl arkaau2da ,$eref 

efendi 1okak No. 3 

Sah'lb VB BQlmunarnn: l'unu• Nadi 
Umumt ne1rtyatt 14are eden Yazt !~ten 

MflcUlrll: Hikmet Manil VIgen 

Cumhunyet matbaa.n 

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

Avrupaya miisabaka ile talebe gonderileceginden talib olanlarm en 
gee; 30 eylUl 1938 cuma giinu saat 17 ye kadar istanbul ~ubemiz Per
sane! Servisine istida ile miiracaat ederek kaydolunmalan iktiza eder. 
Miisabaka imtihamnm yapllacagr tarih aynca 1lan edilecektir. 

istidaya rapt1 icab eden evrak 
1 - Niifus huviyet ciizdam sureti. 
2 - Orta veya daha yiiksek mekteb ~ehadetname sureti. 
3 - Tam te§ekkiillii resmi hastaned.en almm1~ sthhat raporu. 
Sureti getirilecek vesaikin aslllan istida ile beraber Personel Ser-

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

Devlet Orman i,Ietmesi Karabiik 
.... 

Revir Amirliginden: 
1 - Biiyiikdiiz ormamn Mancarc1 deposunda istifte bulunan 1620 a

ded muadili 1058.693 metre mikab koknar tomrugu ac;1k arttlrma ile satl
lacaktir. 

2 - Tomruklarm kabuklan • soyulmu~ ve ba§ kesme payiar1 mevcud· 
dur. 

3 - Satt§a t;tkartlan tomruklara aid ~artname Orman Umum Mii • 
di.irlii~iinde, !stanbul ve Ankara Orman Ba~miihendisliklerinden isteni
lebilir. 

4 - Tomruklarm beher metre mikabt 11 
~1k :~rttlrm1ya konulmu$tur. !steklilerin % 7,5 
9/938 pazartesi giinii saat 14 te Karabllkteki 
leri 

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

(6391) 

Kadlkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlan 
Tabak - Mahal-
kuk No. lesi 

46 Kandilli 

45 » 
44 • 
55 • 

58 • 
54 • 

165 Arakiyeci • 
mehmed 

87 Pazarba~1 
162 Kanllca 

Mekteb 
~ 

Kuyu 

Mekteb 
YenimahallE: 
Kas1maga 

Manak 
FlSttkli 

76 Atikvalde <;avu~deresi 

129 Osmanaga <;elik 

38 Pazarba~1 Miroglu 
130 Anadolu " Bostan 

hi san 

117 Ibrahimaga Ko§uyolu 
ko:;u 

61 Tava§iha • Karacaahmed 
sanaga 

No. 

35 

37 
39 
18 

14, 16 
11, 13 
2 

2 
1, 10 

106 

67, 65 

126 
19 

126 
126/1 
433 

Cinsi 

Ev 

Arsa 

Ev 

• 
Bostan 

Arsa maa 
kuliibe 

Ev 

Franko, :Aristidi, Yan~ 
koli, Yorg;i, Dimitri 
Yani, Eliza, Sofiya ' 

Tana!J, Marigo ve ~ 
Magdalyo 
!stafan, Simon 
Pandeli, Yani, Vasil 
Fahriye 

~ntif 

Nuket loz1 Fatma 
Zebra 
Mustafa Ziya, Ali . 
Nazn:i, Haf1z Ahmedl 
Hayr1, Fatma Nigar 
!atma Mekiye ve 
Ibrahim • 
Nuri 
Ziya, $emsifer, Fad1l, • 
Talat, Ahmed, Feri
de, Ne$ever, Handan 
Mihrinev, Aziz A-' 
saf, Rauf, Ned.i.m 
Ragna 
Mustafa, Mevhiye 
Mehmed, Vas1f, Om~r 
Novber, Servet 

47 • Dolab 18 , Hayriye 
. Yu~anda :oahalle, sokak ve No.s1 ve cinsi yazll1 olan gayrimenkullerin 

htsselen mahlul olup 3294 No.h kanunun 2 inci maddesi mucibince hisse· 
darlarma y~p1lmas1 laz1m gelen tebligat ikametgahlarmm mec;hul bulun
masi haseb1le yap1lamam1$ oldugundan ilanen tebligata mecburiyet has1I 
olmu§t~r. i§bu gavrimenkullerde hissedar bulunanlarm tarihi ilandan iti-t 
baren ~~ ay zarf~nda mezl~.ur emlak hissesini ahp alm1yacaklarmt yaz1 ile I 
ve sarih adreslerile Kad1koy Vaktflar Miidiirliigiine bildirmeleri bu miid
det zarfmda miiracaat etmedikleri takd.irde mahlUl hisseyi almaga istekli 
olmad1klarmdan kanunu mezkurun 2 inci maddesindeki sarahat ve~hile 
mahlul hissenin ahkam1 umumiye dairesinde satilacag1 teblig olunur. ( 6699) 

Daktilo Aran1yor 
Tilrk~e ve Almanca miikemmel Stenograti ve Daktiloya a~ma 
bir bayana ihtiyac vardtr, Taliblerin tercumeibal ve fotogratla
rmt mektubla Galatada 1449 numarah oosta kutusuna ~ondermeleri 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

Miidiirliigiinden: 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarmm 19 eylul 938 dr ' 

bitmesi dolayisile evvelce 22 eylul 938 aktami nihayet huh 
caiJ, ilan edilmi~ olan 938 · 939 tedris senesi kayd1 kabu,l 
muamelesine 27 eylul 938 ak§amma kadar devam edile · 
cektir. 
2- Mektebe girmege talib olanlar arasinda yapdacaf 

miisabaka imtihanlar1 eyliiliin 29 ve 30 uncu per§embe v• 
cuma giinleri saat 9 da ba§hyacaktJr. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin tati 
giinleri haric olmak iizere her giin saat 9 • 16 ya kada\ 
mekteb idaresine miiracaatleri. (6571) 

Vek8Jeti Levaztm Miidiirliigiinden : Maliye 
l 

Maliye Vekaleti i~in YUZ LiRA iicretle bir yaz1 makinesi tamircis
almacaktlr. 

isteklilerin memurin kanununun ( 5 ) inci maddesinde bildirilen ~art·rr I 

Iar1 ve fenni ehliyet ve kabiliyetlerini ve bu i§e g~rekli teknik evsa£1 hai;q 
olduklanm isbat eden belgelerle beraber 30 evlUI 938 cuma giini.ine kada1 
Maliye Vekaletinin Dolmabah<;edeki Matbu Evrak Ambar Memurlugun~ 
miiracaatleri. ( 6697Jr 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
Muhabere ve pasta memuru yeti$tirmek iizere stajyer almacak ve 

nun i~in de 10/10/938 tarihinde saat 10 da imtihan yap1lacaktlr. 
$erait postanelerde ilan edilmi~tir. 1 
0 ~artlan haiz ~la.~l~~~ iste~ilen vesaikle 5/10/938 ak~amma 

Istanbul P. T. T. Mudurlupu idan Kalemine miiracaatleri. 

Ziraat V ekaletinden: 
VekAletc;e yabanc1 memleketlerden klering v lile dam1zhk olarak 

30() ba§ Breton aygtr ve k1srag1, 30 ba~ saf lmn !ngiliz k1sra~1, 100 
Montafon buntner inek ve bogas1 satm almacaktlr. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin 25 eylul 938 tarihine 
dar .Veteriner Umum Miid~rlii~i.ine miiracaatleri. I c 3846. c.tt. 



~ocuklarlftiZI 'Hasan oziii ·unlarl ile beslemek onlara yalntz Slhhat ve 
kuvyet vermekle kalmaz ayni zamanda net'e ve saadet verir. ·vavru· 

lar1n1z1n nef'esi evinizin saadetini getirir. ls~arla her yerde · · · 

aray1n1z. 
Deposu : istanbul, Ankara, Beyofilu, Karakoy, Beyaz1d, Be,ikta,, Eski,ehir Hasan depolar1d1r. 
Acentalan: Konyada Ali Ulvi Eranda~, Ert urumda Kola~lar ~evket oguJJari, Ma~latyada Ibrahim I~Ik, Bursada Lof~ah 

Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, lzmirde Kadri Tomek'tir. 

Harasi Miidiirliigiinden: · 
Miiessese miistahden1ini ia~esi i~in 10.000 kilo zeytinyagile 14.000 kilo 

tanesi kapah zarf usulile eksiltme~e konulmu,§tur. · Eksiltme 3/10/ 
8 tarihine musadif pazartesi' giiriii saat on be~te · Hara merkez binasm

yaptlacaktir. Zeytinyagmm beher kilo~na c45:. kuru§, zeytin tanesi
n beher kilosuna c25:. kuru§ k1ymet tahmin edilmi§tir. Muvakkat temi
t c600:. lirad1r. 

TEMiNA TLI ve ZARiF • 
_·HIS LON 
SAA:rLERDEN 

. KAT'iYYE~ . ~A~MAYINIZ istek.lilerin 2490 numarah kanun hii]siimleri dahilinde · 3/10/938 tari
musadif pazartesi giinii saat on dorde kadar zarflarm1 Komisyona 
etmeleri ve ~artnamesini gormek istiyenlerin istanbul. Bursa Vete
Direktorlukl~rile Hara muhasebesine miiracaatleri ilan olunur. 

-----------------•<6.52.-.s> ·T. . H. K. 
939 senesi y1lba~1 piyangosu i~in 150.000 el plam, ve 10.000 afi§ bas

tmlacak ve 26/9/938 pazartesi· giinii miinakasa yap1lacagmdan a~1k eksilt
miye istekli olanlarm §artnamesini gormek iizere Piyango Direktorliigii
ne miiracaatleri. · ( 6705 ) 

Sabnalma Komisyonundan : 

Kadtnhk alemini aydtn
.,.-.., ... - latan, bayanlan iiziicii 

me§akkatlerden ve has· 
tahklardan kurtaran 

ve BAGI dtr. 

V ekaletinden: 
. 

tediye anla~malar1 bro~iirlerinin tiirk~e ve frans1zca olarak 
aGik eksiltmiye konulmustur. 

Eksiltme 23/j)/938 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat 10 da An· 
Vekalet Satmalma Komisyonunda yap1lacakhr. 

Brosiirler takriben on be~ formadan ibaret olup muhammen bedeli 
00 ii~ yiiz liracilr. Taliblerin .% 7,5 hesabile muvakkat teminat ak~elerini 

ak. ve fenni ~artnameyi gormek i.izere Ve~alet Levaz1m Miidi.irliigii-
e miiracaatleri ilan olunur. c 3612 • · . ( 6399 ) 

Lokanta ve Gazinocular1n 
Naiart Dikkatine ! 

Fabrikamtztn BA~KURT marka
h yerli niamulabmtzt gormeden 
~AT AL, KA~IK ve BI~AK 

ta k1mlartn1z1 al may1n1z. 
Biitiin 'mallarimiz hem kalite itib~rile Avru
panmkinden daha yuksek ve hem de fiat~a 

yuzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satl$ yerl : Tahtakale caddesi No. 51 

F.OSFAT·i 
FA·LYER 

65 se nedenberi t1b 81eminde bilhassa· mukavvi 
ve besleyici ~ocuk g1das1 olarak 
mu.tena ~ir mevki i~gal eden 
FOSFATIN «;ocuk biinyesinin 
ne$viinemasma amil vasdalar 
arasmda en miihimmi oldugu 
malt1mdur. 

FOSFATiN FALYER bir ilac 
degil, ~ocugun texamiil devre
sindeki biiyiime kabiliyetini 
tanzim ve beslemesini temin 

eden ve ihtiva etHgi miihim un· 
surlar itibarile her gtdanm en 
ba~hca meziyetlerini bir araya 
t~pbyan hususi •bir miistahzar· 

du. FOSFATiN FALYER'in ~ocuklann hususiyetlerine gore ilmi ola-

rak tedkik ve ihzar edilmi~ iki miihim §ekli vardu : 

1 - Kakaosuz FOSF A TiN ( Mavi ambaH1j ) 
Dort ayhktan itibaren • alb ayhga kadar olan ~ocuklara verilir. 
2- Kakaolu FOSFATiN FALYER (San ambalaj) 
Alb ayhktan itibaren 2 - 3 ya~ma kadar her ~ocuga · verilir. 

Her eczane ve bakkaliye magazalarmda en elveri~li fiatlarla bulunur. 

Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: 
Slhhiye otomobili 
Yangm otomobili. Tayyare meydanlarma mahsus. . 
Silindir ve traktor. ' 
Yolcu otobiisii almacak. 
Tayyare meydanlanmtz · i~in yukar1da yaz1h vas1talarm en modern 

sis_temleri satm almacagmd.an alakadarlarm bu husustaki tekliflerini 20 
birincite§rin 938 tarihine kadar idaremiz~ go~derm~leri m.n olunur. 

(6616) 

Sa bah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 
di§leri ni~in ftr~alamak laztmdtr ? 

Qunkfi geceleri ag1z guddelerinin 
ifrazatile di9ler ve di9 etleri dolmu§· 
tur. Qiinku yemekler, sigara ve kah· 
ve g~>ne ayni tesiri yapmH~tlr. Bina• 
enaley di9leri hargiin 3 kere bilhassa 

yemeklerden sonra ve herhalde bol 
bol «RADYOLiN ~ ile fm;alamak ve 
temizlemek 9arthr. Bu sayede di9le· 
rin de, agzm da saghgt ve saglamlagt, 
giizelligi garanti edilmi9 olur. 

Sabah og(e ve ak§am her yemekten sonra 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden : 
Zonguldak Vilayetinin Caycuma nahiyesinde yap1lacak 28135 lira 56 

kuru~ ke§if bedelli <;aycuma ah~ab kopriisii tamirah ile sahil tahkimatl i§i 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltmesi 26/9/938 pazartesi giinii saat c 11· de Zonguldakta Naf1a 
Miidiirliig~ odasmda toplanacak Komisyonu mahsusunda yap1lacaktlr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger • evrak mezkur Miidiri
yette goriilebilir. Muvakkat teminat c 2110 ,. lira c 17 • kuru~tur. 

Eksiltmiye girmek isti.yenlerin Nafta Vekaletinden yalmz bu i~ icin 
almm1~ miiteahihdlik ehliyet vesikasile Ti.caret Odasmd.an 938 y1lma alm
mi~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yu:ka· 
nda yaz1h giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Re
iligine vermeleri Han olunur. ( 6209 )' 

BASUR Memeler·ni 

, 

PATI iLE TEDAVi EDiNiZ. 
Maltepe Jandarma ·. · Gedikli Okulu 

Satinalma Komisyonundan : 
Tahmin bedeli ilk teminatl 

Lira K. Lira K. 
2.000 00 150 00 

Miktan ve cinsi 
c 22" kalem ati~· malzemesi 

1 - Jandarma Gedikli Okulu ihtiyac1 iQ.n tahmin bedelile illC te. 
minatl yukanda ve mi.ifredatl §al'tnamesinde yaz1h c 22 • kalem ah~ rnal
zemesi 28 eylul 938 ~ar~amba giinii saat 14 te Kartal Malmiidiirliigii bina
smdaki Jandarma Gedikli Okulu Satmalma Komisyonu tarafmdan a~Ik 
eksiltmc ile almacaktlr. 

2 - Sartname, evsaf ve proje her gun Kartal Malmiidiirliigunae ve
ya Malteped.eki Jandarma Gedikli Okulunda goriilebilir veya paras1z al· 
dmhr. Niimuneler Maltepe Ati~ Mektebinde mevcud olup istiyen gorebilir. 

3::- !steklilerin ilk terninat mektub veya makbuzlarile yukar1da ya. 
Zih gun ve saatte Kartal Malmiidiirliigii binasmdaki J. Gedikli Okulu Sa-

~ tmalma Komisyonuna mi.iracaatleri. ( 6406 )' 

Kan, kuvve~ ,urubuna 
medyunuz. Her aczanede bulunur. 

Kocaeli Vilayetinden:. 
Hereke ta~1 namile maruf Herekede Hac1hiisetin inleri mevkiinde 1750 

metre rnurabba1 mi:i arazi dahilindeki ta~ ocag1 be§ sene miiddetle ruh· 
sata baglanacaktir. !hale birincite!?rinin ii~iincii pazartesi giinii saat on be§
te pazarhk sure~ile yap1lacakt1r. Muvakkat teminat yapllacak teklifin yiiz
de on be~i iizermd~r; hesab edilerek almacaktlr. !steklilerin o gtin zikredi. 
len saate kadar Vtlayet makamma. ~artnamesini gi:irrnek istiyenlerin de 
Vilayet Enciimen kalemine miiracaatleri. (6486) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV!1EKLiGiNE KAR!?I 

HORMOBi 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 


