
1 1yar ost 
HALID ZIY A U$AKLICIL'in 

her biri iftimai bir esaa iizerine 
hiifiih hikayelerinden miirehheb 

1 cild, 50 kurut· 
1 cild 50 kuruf Onbe~lnci y11 

ISTANBUL- CACALOCLU 
sayt: 5163 Tel,iraf ve mekfub adres1: Cumhurtyet. istanbul- Posta ltutusu: istanbul. No. 248 Pazartesi 26 EyiUI 1938 

Telefon: Ba~uharrtr ve ev1: 22368. Tahrtr heyet1: 24298. tdare ve matbaa mmt 24299 • 24290 

- -

\ 

_. ~ resimli mecmua 
·~52 sahife • 10 kurut 

E~i ~ ~riilmemi~ bir 
giizellikte ~tkacakbr. 

ranSIZ 8Zir ar1 . on ra 8 Cekoslovakya Alma~ 
. . .. . notas111a cevab ve dt 

DaladzerccAvrupadan henuz p h .. k,, t· t · t almadik"a .. . . . . k · . . . rag u ume 1 em1na ~ 
umidzmzzz · esmedik » dzyor hudud tahkimahn1 yikmiyacak 

Hala harbin 
onune ge~ilebilir 

Herhes hahktm istemehle beraber 
Avrupa hartasmda {.'ehoalovah 
'cliye bir varlrk bulundugunu ve 
onun da hendine gore hiirmete 
layrh oldugunu kabul etmelidir 

JA.. lmanya istekl.erinin ~sas.m.da .v~ 
~ bilhassa §eklmde §ImdikJ g1h1 

miifrit olmamak, Leh ve Macar 
talebleri esas ve ~ekil bak1mlanndan ay
nen Almanyaya ayak uydurmu~ goriin
memek ve halya -M. Mussolini tara· 
fmdan bugiinlerde s1k s1k tekrar edilen ~e
kilde- ideolojik bir cephe ile Alman taraf· 
tarhg1 etmemek §artlarile. EF;er bu §art· 
lara dikkat olunmaz veyahud bilakis on· 
lar iizerinde 1srar olunursa bunun mana· 
Sl Almanya ile §imdiki halde kendisine 
yolda~hk edenlerce zaten her ne pahasma 
olursa olsun harbe gitmege karar verilmi~ 
oldugunu gosterm~kten ibaret kahr. Bu 
takdirde ise harbin c;1kmamasma ve hatta 
kolayhkla umumi ~ekil almamasma im
kan bulunmaz. Biz evvelki yaZJlanmJZ
da Cemberlayn te§ebbusile harbin onii 
almm1~ oldugu kanaatine varmakhg1m1zda 
sulha her tarafta lay1k oldugu k1ymet ve 
ehemmiyetin atfolunmakta bulunacag1 fa
raziyesine d ayanm15t1k. Son giinlerde i§ 
yeni yeni katgJlarla daha ziyade harbe 
ihtimal verdiren c;apra§Ik §ekiller alm1~ ve 
bugiin ic;in vaziyet alabildigine kan§mi§ 
bulunuyor. Gidi§ oyledir ki iic; be~ giin 
zarfmda harb, -onu bizzat M. Hitler is
temese dahi- oniinden k:ac;Jlmaz bir zaru
ret ve hakiki manasile umumi bir felaket 
olabilir. 

Bugiin ic;in sulhu korumak imkanlan 
biitiin biitiin ortadan kalkml§ degildir. 
Bunun tek §artJ, Siidetler meselesinden 
dolay1 istekleri esas itibarile kabul edil
mekte olan Almanyamn sulhu tutmaga 
dogru ciddi bir meyi] gostermesidir. Al
manya ve miittefikleri mutlaka harb yap
mak veya onun tehdidile adeta Cekoslo· 
vak devletini hartadan silmek arzulanm 
lamSIZ cimsiz kabul ettirmek istiyor gorii
niiyorlar. Harbin sadece ba§kalan ic;in 
degil, Almanya ic;in de bir felaket olaca
gmm takdir edilmemesi havsalaya s1g -
maz. Galibiyet ihtimali nasyonal sosya
lizm lehine yiizde yiiz bir hakikat dahi ol
sa, Almanya -kat'i bir zaruret olmadlk
c;a- harbi gene istememelidir. Harb alel
ltlak fena bir ~ydir ve insan ancak ba~
ka suretle online gec;ilemiyen zaruretler 
kar~ISlnda ona ba~vurmakta mustar ka
labilir. ingiliz Ba§vekili M. Nevil Cem
ber!ayn'm miidahalesinden sonra Siidet· 
Ier i§inden dolayl Almanya ic;in harb se
bebi kalmami§tl: 

1. Ahalisi %50 den fazla olan Siidet 
rnmtakalannm almanyaya ilhah 

2. %50 nisbetinde olanlannm kanton 
usulile idari muhtariyete mazhar k1hn • 
mas1, 

3. Ve nihayet iki tarafh Stidet ve Cek 
ekalliyetlerinin miibadelesi. 

Esaslan kararla§ffil$ gibi idi. Bu esas
larm en k1sa zamanlarda dahi tatbikati 
ic;in biraz sab1rh olmaga mani yoktu. Al
rnanyanm bu sabn gostermedigi ve ara
Yerde isteklerini ~iddetlendirmi§ ve artu
rnl§ oldugu anla§Jhyor. 

Malumdur ki araya Macattstanla Le
histan da kan~tl. Almanyanm bunlan da 
tuttugu anla~II1yor. Bunlar da nihayet 
hallolunmaz i§ler degildir amma §imdi 
Almanya ile hempalarmm yaptJklan gibi 
en dar zamanmda bir memleketin ba~ma 
c;ul!amlarak degil. Oyle yap1lmca bir ta
raftan Ceko~lovakya canhevlile kendisi
ni miidafaaya atJlacak ve fazla olarak 
biitun diinya nazannda en mazlum 
~emleket mevkiine ge~ecektir. 

Ye en fenas1 Almanya ile yolda§lan
tin bir diinya harbine geQJllekte hie; beis 
tormemekte ve hatta bunu ic;in ic;in isti
~or gibi goriinmekte olan hal ve tavirla-

YUNUS NADI 
.[Arkast sa. 3 .satun ~ d&l 

lki devlet arastndaki 
miizakerelei diin gece 
yans1na kadar siirdii 

Sivil ahalinin Paristen uzakia,~Irdmasi i~in 

tedbirler abn1yor. itfaiye te,kilab takviye edildi 
Londra 25 (a. 

a.) - <;embcrlayn, 
saat 13,35 te Ba~ve
Hlet dairesinden c;I· 
karak Biikingam sa
rayma gitmi~tir. Og
le yemeginde orada 
Krahn misafiri ola
caktJr. Bu miilakat 
diin ak~am ic;in ter
tib edilmi~. fakat 
Ba~vekil c;ok yorgun 
oldugundan bu giine 
tehir olunmu~tu. 
lngiliz. habineai· 

nin iftimat 
Londra 25 (a. 

a.) - Kabine saat 
1 0,30 da Cember· 
layn'in riyasetinde 
Ba~vekalet binasm
da toplanmi~tJr. 
lflimada hif bir 
harar alrna~adt 

Londra 25 (a. 
a.) - Dun ak~am-
ki fngiliz kabinesinin 
ic;timamda Cember· 

' . .... 

]ayn'in Hitler'le yap- ~ 
tJih ikinci miilakat Fransi:t Ba!!vekili M. Daladye ile Hark~ye Nazm 
hakkmda etrafh rna- M. Bone ~e~en h;1ftaki .ziyarctlcrhtde, ingiltcre 

d ·~· 'h Hanc1ye Nezaretmden ~1karlarken 
]umat ver 1g1 tasn · · 
edilmektedir. 1<;tima esnasmda hi~bir. ka- Fransrz N:azrrlarr Londraya 
rar ittihaz edilememi~ ve bu sabah ikinci · · gidiyorlar 
bir toplanh yap1lm1§hr. 

Avam hamaraBt i~itmaa 
~agtr~lacak 

Londra 25 (a.a.) - Parlamentonun 
gelecek haftanm ba§mda ve aglebi ihtimal 
pazartesi giinii ic;timaa davet edilecegi 
zannedilmektedir. 

Paris 25 (a.a.) - Kabine toplantls! 
saat 16,50 de nihayet bulmu§tur. 

Ba§vekil Daladye ve Hariciye Nazm 
Bone derhal lo Burje tayyare meydam· 
na gitmi§lerdir. Saat 17,30 da da tay· 
yare ile Londraya hareket etmi§lerdir. 

[Arkasl Sa. 6 siltun 3 teJ 
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Biiyiik Barbaros ihtifali 
yar1n yap1hyor 

Biiyiik Tiirk Amirabn1n mezart ve bah~esi 

i~in temizlenip haztrlandJ toren 

~ 
'" ~~ .. ~ 

Barbarosun mezal'l (Evkaf idaresinin bir tiirlii )'lktiramadt~ 
bina ~er'rC\'f' i~;indedir ) 

Barbaros ihtifalimn 28 eylulde yap 1-
1 
~· · t takib etmesi sayesinde, Barbaro

mas1 kararla§tlnlm•§tl. Fa kat Tiirk T arih · : ! . mezan ve etrah iyice temizlenmi§, 
Kurumu, Baroaromn Preveze zafe bahc;edeki yabani agaclar kesilerek yerle
rmi 27 eylul 15 ~R de kazand1gmi tesbtt rine, c;ic;ekler ve .giizel fidanlar dikilmi§· 
etmi~ oldugundan, torenin yan'l yap1lmasi tir. Mezarhgm duvarlarmdaki kararrnt§ 
tensib edilmi§tir. ta§lar beyazlattldlgi gibi pencerelerin par-

Evvelce hamlanml§ olan program. bir makhklan da boyanmi§hr. Mezarhgm 
~iin ileri ahnarak aynen tatbik edilecektir. bahc;esine nazir evlerin duvarlan da ba
Istanbul Vali ve Belediye Reisinin i§i dana edilmi§tir. [Arkasl Sa. 5 siitun 6 cla] 
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Mussolini gene bir <;ekoslovakyanin Polonya min· 
nutuk soyledi takas1nda ~arp1~malar oldu. 

« 1919 d~ yapdan hata- Ecnebiler Pragclan ka~Iyorlar 
lar1 tam1r etmek zaman1 ,.----------=-...:..-----=--=-----

~oktan gelmi~ir » Romanya ve Yugosla vya, Macaristan taarruz 

yard1m edecekler Vicence 25 (a .a.) - Mussol'.ini Burada 
Siyahgomleklilcre hitaben s&yledigi nu
tukta demi§tir ki: 

c- Eger soylemekte oldugum nutuk
lar, bu kcljmenin mutad manasmda ol -
saydi, sizin §ehrinizde soz soylemek -
ten i~tinab ederdim. Benim bu nutuk -
larim, daha ziyade milletin ruhile dog
rudan dogruya bir temas tesisinden ba~
ka bir §CY dcgildir. Filhakika dunden -
beriAvrupamn - intizar - haftas1 ba§la
mt§ denebilir. Bugiln butiin cihan 1919 
sulh muahedelerinde bir taktm hatalar 
yapllmi§ oldugunu anlaml§hr. Ben bu
nu 1921 de anlami§hm. Bu hatalar kar
§Ismda ne yapmak laztmdtr? Tamir et
mek mi? cHalk, tamir etmek lazimdir• 
diye bagirmi§hr. 

Mussolini sozlerine §6yle devam et • 
rni§tir: 

c- Evet, <;ekoslovakyay1 icabmdan 
fazla §i§irmi§ olan bu hata, tamir edil
mek isteriilmiyor. Bilakis bu hata idame 
edilmek isteniliyor ve bunun i<;in de 
Avrupa mjlletleri birbirler inin iizerine 
sald1racaklar, oyle mi? Fakat biz aksi 

r Arkas' Sa. 8 sutun 4 tel 

Bugiin Dil bayram1n1 
tes'id ediyoruz 

26 eylul, dil bayramJdJr. Bugiin, ilk 
Turk Dil Kurultaymm topland1gi giindiir. 
Bundan onceki ylllarda oldugu gibi, bu 
bayram, memleketin her tarafmda geni§ 
programla, parlak merasimle tes'id olu
nacaktu. Bu miinasebetle biitiin Halkev· 
lerinde, miisamereler tertib edilecektir. 

Ulu Onder Atatiirkiin yiiksek himaye 
ve ir§adlan altmda ana dilimizin geni§ 
varhklanm bulmak iizere yap1lan ara§tu
malar, yeni «Giine§ - Dil» teorisi adm1 a· 
Ian Turk dil tezine varml§hr. Bu tez, ec
nebi dil alimleri tarafmdan kabul edilmi§. 
1 eylul 93 7 de Biikre§te toplanan beynel
milel arkeolojik ve antropolojik kongreye 
ve 20 ey lul 93 7 de istanbulda toplanan 
lkinci T arih Kurultayma da teblig edJle
rek her ikisinde de miispet kar§Ilanarak bir 
kat daha kuvvetlenmi§tir. 

Bayram, hepimize kutlu olsun. 

Yugosla vyada 

i~timalar memnu 

Kii~iik itilaf konseyi de 
tehir edildi 

Belgrad 25 (a.a.) - Dahiliye Nazi
ri, bir emirname ne§retmi§tir. Bu emirna
mede ezciimle §oyle denilmektedir: 

«Ammenin siikun ve emniyeti namma 
ve Avrupamn harici, siyasi vaziyeti dola
yJsile memleketin her tarafmda biitiin top
lantliann, alaylann ve caddelerde ve sair 
umumi yerlerde tecemmiilerin memnu ol
masmi emrediyorum. 

Vatanda§lara siikunu muhafaza etme· 
leri ve etrafimJzdaki §imdiki ciddi vaziyet 
kar§Jsmda, memleketin her tarafmda sulh 
ve siikunun ve medeni inzibatm mahfuz 
kalmasJ ve herhangi bir hadise zuhuruna 
mahal verilmemesi ic;in salahiyettar organ· 
larm emirlerine itaat etmeleri ihtar olu • 
nur.>> 
{.' ehoslovakya lehine bir niimayi~ 

yaptldt 
Belgrad 25 (a.a.) - Dahiliye Neza

retinin yasagma ragmen, bu giin ogleden 
sonra Belgrad sokaklarmda <;ekoslovak
ya lehinde tezahiirat vuku bulmu§tur. 0 -
niformah iki bin kadar izci, <;ekoslovak -

[Arka.n Sa. 7 siitun 3 tal 

. ederse ~ekoslovakyaya 
1 

Uc; giin cvvcl Godesberg'de Hitler <;emberlayn'i kar darken 

Londra 25 ( a.a.) - (:ekoslovakya cevabm1 <;emberlayn' e tevdi etmi~tir. iJ 
orta el~isi Masarik, bu ak§am saat 18,15 <;ek cevabmm muhteviyatJ hakkmda ( 
te, Alman muhtirasma Prag hu'kumetinin [Arkasz sa. 7 siitun 4 tel r. ········x·m·e·r·i·k·a·II·······g·tii·ii······Ife······· ·· 

. A vrupa · ineseleleti 
. 

Biitiin meseleler miizakere 
ha,in tazyiklerden 

yolile halledilebilir, ~ 
ka~Jnmahd1r 

~'( _f/ ' ' 
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Va~ington 25 {a.a.) - Hariciye Ne-~ riciye Nezareti, <;ekoslovak meselesile di· 
zaretinin yanresml mehafili, Amerikan ger biitiin meselelerin miizakerat yolil~ 
te~mde ~ir .gu.na de~i~iklik vukua .gelme-1 halledilebilecegi, yalmz miizakerelerin~ 
ml§ oldugu mhbami IZhar etmektedJr. Ha- [Arkasz Sa. 3 siltun 1 del . 

"'Siii~y·;·;~iY~ ........... kiiih'ii~ii~ .. 
28 inci yildOniimii 

~ehrimizin en eski spor kuliiblerinden biri 
Siileymaniye, diin tesis ytldoniimiinii kutlulad1, ' 
bu arada spor sahastntn kii,ad resmi de yapddt l 

Siileymaniye knliibii futbol sahasmm kiisad rcsminden 
. (Y a.ztst 6 net s 
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simdi 
' 

Pr~nses, 

Atranoslu 
de 

T eodosya, hte bu ciimbii~ yaplhr
en, fliitler ~ahmp raks olunurken Tiirk
eri -ne pahasma olursa olsun- sarho§ et
ek ve hirer hirer cotion adile and1g1 ya

ak dairesinde dola~!Irmak azmindeydi. 
Onlara kavusmak karanm aldtgl giin

enberi tasarladifrl planm ba§mda bu 
otion alemi vardt. F akat evvelce yinni 

klilaverden yalmz b!rini sec;:megi ve onun
a kuruntuladlgl af"!min kucagma at!lma

Yl di.i~nuyordu. ~imdi biri, yinni ile de
l§hrmi§ ve yirmi YJldtzh bir semada 
c;:an, 0 yJ!dizlann birinden obi.iri.ine ge
en mes'ud bir gii'iercin olmak hulyasma 
ii~mii§ti.i. 

Geceyi, arife giinlerinde bayram1 dii§ii
erek sabus1zlanan bir ~ocuk titizligile ge
irdi, yatal dairesinde yashk degi§tirmek-
e oyaland1 ve bayram sayd1g1 giiniin gii· 
e~ile beraber yatak odasmdan ~1karak tu
alet aynasl oni.inde giizelligini kuvvetlen
irmek ameliyesine giri§ti. N e kahvalb, 
e ogle yemegi i~in i~tihast yoktu. Daha 

ogrusu biitiin i§tiha ruhunda ve sinirlerin
e §ahlamyordu. Diigiiniin icab ettirdigi 
i.inliik merasime, bu sebeble, pek isteksiz 
tirak etti ve ancak -se~kin bir davetli 
iitlesi oniinde- cambazlann hiiner goster-
ege ba§lamalan iizerine ne§' esini buldu. 

Hiinerler, gene zor oyunlarmdan iba
tti. Yurek hoplatan ve ruh kama§tuan 

u oyunlara tath bir ~e§ni vermek ic;in de 
rama parmak arasmda nal kmnak, kihc

demir par~lamak gibi marifetler goste
iyordu. Ba§ta Prens Anderya olmak ii

ere seyirciler derin bir beht i~inde oyun-
ulan alkl§hyorlar ve hayretlerini bit tiir
. gideremedikleri i~in birbirlerile fikir 
iibadelesine zaman bulam•yarak §a§km 
ir infirad dakikast ya§lyorlardJ. Onlann 
asmda mahud Atranoslu aile de :vard1 
yalmz bu aile obiir misafirlerden c;ok 

yn dii§iinceler, duygular ge~iriyordu. 
aba, ihtiyar Yani'nin delaletile yedigi 
yag1 hatuhyarak ic;in i~ift titizleniyordu 
Kara Boga ile Kara Ayguda bakhk~a 

ni ba§tan dogiiliiyormu§ gibi biitiin be
ninde siZllar duyuyordu. Onun kans1, 

zlan baldiZian ise evlerinde ancak bir-

a<f ta~esini goriip de giinlerce hasretlerini 
ktikleri yigitlerm §imCfi ~ogalm1~ olma-
nndan garib surette zevk alarak otur • 
klan yerde yiireklerine gevi~ getitiyor

rdJ. 

T eodosya, kendi plamna benligini ver
gi iryin ne oyunlara, ne misafirlere ilgi 
· steriyordu. Biizi.ildiigi.i ko~ede elini ~a
gma day1yarak cotion dairesini ve o da
de yaratacag1 ~e~idli istigrak diinyasm1 
ayyiil ediyordu. Bir arahk nas1lsa uya
hk gosterdi, sagm1 solunu mahmur 
hmur gozden geryirdi ve Atranos'lulan 
riince birden titredi. <;unki.i onlarm bu 

mbaz takimmdaki kuvveti olc;mii~ ol -
klanm hahrlaml§, babalart dogi.ilen gene 
Iarla teyzelerinin oyunculan open bir 
zle seyretmelerini ise k1skanm1§h. 

Tiirkler, «goz dii~mamm tamr» derler. 
, pek dogru bir hiikiimdi.ir. Hele ayni 
urdan yarahlanlar, yani T eodosya 

siyet ve zihniyetini ta§lyanlar, kendile
e rakib olacak kimseleri te~his etmektc 

giic;liik ~ekmezler. Prenses de bir ba-
ta Atranos'lu k1zlann kendisi gibi dii
diiklerini, cambazlann kuvvetinden 
liklerine hirer zerre nur ge~irmek i~in 

si sinsi i§tiyak ta§JdJklanm. sezmekten 
i kalmad1, garib bir k1skanchk duya

onlan cezalandirmayl tasarlamaya 

uldu. ~imdi kafasmda iki ayn dii
ce muvazi klmildam~larla yanyana yli
ege ba~lamJ~tl: )"i.irklerle anla§mak ve 

ranos'lu hzlan ezmek !. .• 
eli k1z bu iki di.i§iinceyi birbirine bag

ak ve bir arada yiiri.itmek kaygusile 
e dalgmla§n ke11 Kara Abdi.irrahman, 
nsin oturdugu yi.iksek . ve si.islii say
In online geldi, zarif bir roverans yap-

Asaletmeab, dedi, seyrettiginiz hii
erin hemen hemen hepsini arkada§la • 
, karde§lerim yaph. Ben hi<; bir §eye 
smadtm. Halbuki benim de kendime 
- marifetlerim var. Mlisaade ederseniz 
marifetlerden bir ikisini size seyrettire-

rensin cevab1, heyecanh bir alkl§ ol
Asll seyirciler de onu taklid ve takib 
Ierinden uzun bir alkl§ yagmuru kop
e herkes, efsanevl kuvvet oyunlan ya
cambaz takJmJmn ba~bugunu seyre 

1rlandt. !dare edenin idare olunanlar
daha hi.inerli olacagml di.i§i.inen bir 

n asilzade merak ve heyecandan ken
ini zaptedemiyorlard1, sedirlerden ye
tlamak istidad1 gosteriyorlard1. 

.. Abdurrahman, alkt§lann ve k1 -
:~ rm bitmesini bekledi ve nisbi bir 

f• ' '.~. olunca kollanm gogsiine ka -
··h 

.(._ 

" 

( 'ehir ve M emleket· Haberleri ) Siyasi icmal 

Yazan: M. TURHAN TAN 

ania,arak 
istiyordu 

Tiirklerle 
ezmek 

Tramvay ·sirketi 
' 

Sabs miizakereleri i~in 
' 

~agJrilan miitehass1slar 
yak1nda ~eliyorlar 

- Ben, dedi, cambazhga ba~lamadan istanbul tramvay §irketinin satm aim-
once imparator hazretlerinin payitahtlan- masJ mi.izakeresi i<;l''\ davet edilen murah
na gittim, bir y1l Ayiiis T eodoros kilisesin- haslar, aym on be~ine dogru Belc;ikadar 
de hizmet ettim. Bu mabedin Ayia Anas- §ehrimize geleceklerdir. ~irketin vaziye -
tasya ile de ilgisi bulundugunu, o biiyiik tini tet\:ik etmek i.izere te§kil edilen ko -
azizenin de F armakolitra diye iin aldJgml rnisyon yaptJg1 iik tetkiklerde §irketin ev
elbet bilirsiniz. hte F armakolitra An as - velce taahhud ettigi i~lerden bir k1sm1 mi.i
tasya bir gece rliyama girdi ve agz1ma tii- himminin yaptlmadtgm1 gormii§tiir. Bu 
kiirerek ban a «F anerotis» olmak kudretini meyanda tesisatm yenilenmesi, Tiinel ha · 

verdi C'11
) !.. nmm in~as1, ve saire gibi hususat vard1r. 

~imdi siikO.t derinle§mi§ti, seyircilerin Miizakere esnasmda yerine getirilmemi§ 
gozleri endi§eli bir dikkate biiri.inmi.i~tii. olan taahhi.idle;in ifas1 ic;in ihtiyarl Ia -
Ciinkii kahinlik ve ka§iflik ic;in Ayia A- ztm gelen masraflarm nazan dikkate a • 
nastasya' dan izin ald1gml iddia eden bu hnmas1 icab edecektir. 

adamm bu hi.inerini ne suretle gosterecegi !stanbul trarnvay §irketi satm almdJk
belli degildi. Eger o, seyirciler arasmdan tan sonra, KadJ\;i:iy - Oski.idar tramvay : 
geli~igiizel birini sec;mek ve onun hayatm- lannm da bu idareye baglanmas1, her ik1 
daki esran ortaya koymak is terse bir facia 1·d b' ··d·· 1·· ~ t h arenin 1r umum mu ur uge rap 1 mu -
yiiz gosterecek demekti. Zira bi.itiin asil- te~eldir. 
zadelerin, vicdanlarma asarak ta§ldtklart Oskiidar _ Kadikoy tramvay §irketi 
kirli c;ama§trlann haddi, hesab1 yoktu ve halen masraftm koruyamamaktad!T. ~ir -
onlardan bir k1sm1mn a~1ga c;•kar•lmasJ ket istanbul tramvay idaresile birle§~gi 
gerrekten feci bir hadise olacakh. t kd d 1 '~ 'k 'd · d N f'a .,. a ir e esasen e e1dn 1 ares1 e a I 

Seyirciler i§te bu dii§i.ince ile iryin ic;in Vekaletine ge<;mi~ bulundugundan §imdi
kmamrlarken, yava§ yava§ da k1zanp ki zararm telafisi imkam elde edilmi~ 
bozanrlarken Abdurrahman gene Prens olacaktJr. 

Andirya'mn oniinde igildi: Diger taraftan Istanbul ve Oskiidar 
- Asaletmeab, dedi, sakalmizdan bir tramvaylannm Oskiidardan Beykoz isti

hl koparmakhg1ma miisaade buyurunuz. kametine dogru temdidi mevzubahs 

Ve onun miisbet, yahud menfi cevab olmaktad1r. Tevhidden sonra te§kil edi

vermesini beklemeden yana§ll, pervas1z ecek Oski.idar • Kad1koy tramvay idaresi 
bir davram§la sakahrit yakaladt, kemerin- umum miidlirliigiine Osklidar tramvayl 
den c;Jkard1g1 makasla o bir kucak sakal- miidi.irii ibrahim Kemalin tayini mukar
dan bir tek ki1 kesti, «le§ekki.ir ederim» di- rer gibidir. 

yerek geriye c;ekildi, yap1lacak i§i seyirci- Tramvay §irketi satm almd1ktan sonra 
lerin gormesine miisaid bir yerde durdu, yollarm ve tesi~ahn tslahma giri§ilecek ve 
ciice rolii yapan Sevindigin getirdigi ate§ bu 1slahat ikmal edildikten sonra da gerek 
dolu toprak kase i~inde o k1h yakll, peyda elektrik, gerek tramvay i~leri belediyeye 
olmasile kayboluvermesi bir saniye dahi devrolunacakttr. 
si.irmiyen zay1f dumamn belirdigi noktaya 
gozlerini dikti, uzun uzun bakb ve herke
sin duyacag1 bir sesle anlatmaya koyuldu: 

- !kbaliniz, taarruza ugruyor. T acl
mza, c;ok kuvvetli penc;eler uzan1yor. Fa
kat hayahmz, hr1~1k golgeler arasmda ka
panml~ goriinmekle beraber, a~1hyor. Siz, 
daha bir miiddet ya~1yacaksm1Z. Size ne 
zehir sunulacak, ne ktl!c vurulacak. Alla

hm takdir ettigi omrii hirybir kimse eliniz.
den almtyacak. Lakin bu y1ldan, belki bu 
aydan sonra tacs1z ve tahts1z ya§amak zo
runda kalacaks1mz. <;i.inki.i hayatJmZI kap
hyan golgelerden, buluta benziyen perde
lerden s1ynhrken ba§mlz ary1ktlr, k1hgm1z 
dag1mkt1r I 

Bir cambazin uluorta davranip sakalma 
el atmasmdan ve kopardtgl k1h izinsiz a
te§e ahp kahinlige ba§lamasmdan son de
rece sinirlenmi§, fakat babadan, dededen 
kalma iradesizlik yi.iziinden bu hareketi 
nas1l kar§lltyacagml bir tiirli.i kestiremiye
rek somurtup durmu~ olan Prens Andir

ya, o kiistah cambazm kahinlik perdesi al
tJnda kendisine korkunc bir istikbal tayin 
ve teblig ettigini gori.ince kabma s1gmaz 
oldu, oturdugu yerden s•~rad1, miicessem 
gazab halinde ayaga kalkll, han~eresinin 
biitiin kuvvetile bag1rdt: 

-Sus yalanc1, sus hilekar, sus kiistah. 
Ve arkasmda malanan kavaslara o

yunculan gostererek, ayni ktzgm sesle, e-
mir verdi: · 

- Bunlari saraydan da, §ehirden de 
~1kann, siirlin, kogun I ... 

Kavaslar, yaldlZh kthclanna el atarak, 
bu emri yerine getirmege haztrlamr gibi 
goriinmli§lerdi. Lakin yerlerinden k1m1l -
damaml§lardl. Ci.inkii biraz once cambaz
larm ii~er, di:irder santimetre kutrunda nal
lan parmakla, ayni kuturda demir ~ubuk
lan kihcla paraladJklanm gormli§lerdi ve 
kendi boyunlanm ne o nallardan, ne o de
mirlerden saglam bulamJyorlardJ. Bunun
la beraber prensin emrine, yiizlerce asil 
erkegin ve kadmm yanmda itaatsizlik gos
termenin ak1betini de kolayhkla tahmin et
tiklerinden ~ok mi.i§kiil dakikalar ya§Jyor
lar, renkten renge giriyorlard1. T eodosya, 
onlar i~in hami ve halaskar bir melek oldu, 
babasmm hiddetten deliye dondiigiinii, 
haftalardanberi hasretlerini ryekip de o ge
ce kendilerinden gam almak i.imidinde bu
lundugu sevgililerini ltogmaya yeltendigim 
goriince sogukkanlthgml muhafaza edeme
di, ahal ve morumor bir ~ehre ile yerin
den fulad1, gozi.i bi.iyi.iye biiyliye ve agz1 
koplire ki:ipiire kavaslara haykud1: 

<Arkas1 var) 

-----------------------------ADLIYEDE 

12 gun hapis 
~ehremininde Sulukul,e caddesinde 

18 numarada oturan Osmanla Ne§et, 
evvelki giin, Ziyanm kahvesinde birbir
lerile kavgaya tutU§IDU§lardtr. Kavga 
klZl§Inca Ne§et ~akt ile Osmam omzun
dan yaralam1~br. Su~lu Ne~et yakalan
hn~, dUn nobet~i sulh mahkcmcsi olan 
ikinci sulh cezada cereyan eden muh a
keine sonunda 12 giin hapse mahkum 
olmu§tur. 

Polislere hakaret etmit! 
Kas1mpa.§ada oturan bahk<;1 Ragtb is

minde birisinin yol vergisinden borcu 
vard1r. Ragtb, bu borcu, bir mi.i.ddetten
beri odemedigi i~in, evvelki gece, polis 
Ahmed kendisini yakalamt~, karakola 
goti.i.rmek istemi~tir. Ragtb bu davete 
icabet etmemi§, polis memurunu ileri 
geri soylenerek tahkir etmi§tir. 

Rag1b karakolda komesir vekili polis 
Osmana da hakarette bulunmu~tur. 

Ragtbm, di.i.n, nobet~i asliye dordiincu 
cezada muhakemesi yap1lmt§, su~u sabit 
goriilerek 17 giin hapisle 17 lira para 
cezasma mahkilm olmu~tur. 

DENIZ ISLER/ 

V a tan vapuru yarm Kosten· 
ceye gidiyor 

cVatan• vapuru Kostenceden getirdi
gi go<;menleri Eregliye c;tkarml§hr. Va
pur, Kostenceden Eregliye gelinciye ka
dar gemi i~inde 6 ~ocuk diinyaya gel • 
mi§tir. Bunlarm altlst da k1zd1r. 

Vatan vapuru, yarm tekrar Kostence
ye gidecektir. Bununla beraber altJ sc
fer daha yapacakhr. 

~i§lide Kocamansur sokagmda 25 nu· 
marah evde oturan Kosti kans1 Eleni, 
~ama~1r y1kamak i~in kaynatt1g1 su te
nekesini ocaktan indirirken devirmi~, 

dokiilen sularla eli, yiizii ve ayag1 yan
mi§, Amerikan hastanesine kaldtnl -
ml§tlr. 1 -·-Bir talebe elektrik cereyanile 

yandt 
Anadoluhisarmda KlZll<;e§me soka -

gmda oturan 15 ya~mda talebeden Salih 
Necdet, evvelki gi.i.n, evindeki elektrik 
prizile oynarken cereyana tutularak 
birdenbire yanmi§, kiil olmu§tur. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Garib ve act tesadiif! 
T1b Talebe Yurdunda berberlik yap

makla me~gul olan 46 ya~larmda !smail 
<•> ~lmdl var m1, yok mu bllmiyorum Ziihti.i. isminde biri, diin ogleden sonra 

Vaktlle Vefadan Siileymanlyeye glden dar saat iir; bu~uk raddelerinde Siileyma -
sokak lclnde klllse camli diye amlan blr 
mabed vard1. Bunun Ayla Anastaslya Far- niyede Mimar Sinamn tiirbesi oniinden 
makolitraya mensub !ken sonradan Aylos ge~mekte iken birden iizerine fenahk 
Teodoros'a nisbet olundu~unu tarlhler ya-
zar. Farmrukolltra cha!Aska.u demek lml~ gelerek yere dii~mi.i.§ ve olmi.i.~ti.i.r. 
Blr kiSim miiverrlhler de aynl klliseye cU- Etraftan gorenler kendisini bay1lm1§ 
hln ve k~l!, manasm1 !fade etmek iizere zannederek cankurtaran otomobilini te
cfanerotis, denlldl~inl kaydedlyorlar. Kara 
Abdurrahmanm anas1 Aydos Prensesl oldu- lefonla istemi§lerdir. Fakat ne garib te
~undan bu rlvayet ve hlkA.yetlerl ondan sadiiftiir ki, imdad1 s1hhi otomobilile ge
dinllyerek o~renml~. yahud -taclr ve cam- len doktor, kar§lSmda kalb sektesinden 
baz gibl Slfatlarla- istanbula giderek ora- vefat eden kaympederile kar~lla~ml~tlr. 
da bellemi§ olmasl tahmin edilebillr! !smail Zi.i.hti.i. defnedilmi<>tir. 

M. T. T. -s 

• serg1 ~-~Dogru degil min Daimi llinast ingiliz. Alman gorii' • 
meleri ve seferberlik Y agmur altinda 

kalan gelin 
--·-

~ehirlerdeki seyriisefer talimat-
namesi mucibince ana caddelerde 

)) otomobil ve yer nevi nakil vas1ta- 1 
)\ lannm durmas1 menedilmi~?tir. Mii- ~ 
' nakalatm intizamla yaptlmast ve 

kazalarm oni.i.ne ge~ilmesl baklmm- I 
dan bu tedbir, ~ok iyidir. Fakat, 
bizim birc;ok i~lerimizde oldugu gi- ) 
bi, talimatnamenin bu f1kras1 da, 
hic;:bir zaruret nazan dikkate alm- ) 
madan, hatta talimatname haricine ' 

)i <;lkilarak tatbik edilmek istenmek- ~ 
1( tedir. Mesela, !~~i~~al caddesinde 
1 otomobiller yol ustunde duramtya-

caklar ve yolcular, ancak sokak i~- I 
lerindeki taksi duraklarma giderek 
otomobile binebileceklerdir. Tabii 
i?artlar i~inde, bu usulii tatbik et
mek, faydaltd1r. Fakat iki ii~ ge:e 
evvel nazan dikkatimizi ~eken btr 
hadise miistesna ahvalde, bu usu
liin v~tanda~lar ic;in r;ok zararll o
la bilecegini gostermi~tir. 

Evvelki gece Tokathyanda bir 
di.i.giin vard1. Diigiin bittikten s.on
ra gelin ve gi.i.vegi, evlerine g1t.
mek iizere otelden ~Ikmt~lardi; b1r 

~ otomobile binmek istiyorlardt; o 
~ Strada bardaktan bo~amrcasma 
• yagmur yag1yor; gelin, beyaz g?-
linlik tuvaletile otel kaplSlndan b1r 
ad1m bile atmak imkamm bulam1· 
yordu. Otel kaplSlna bir otomobil 
getirilmek istenildigi vakit, alaka
dar memurlar, caddede atomobil 
duramiyacagml soylemi~lerdir. 

Bu yagmur altmda gelini, taksi 
duragma kadar gotiirmek, onu str
s•klam bir hale getirmek ve basta 
etmekle miisavi idi. Gelin ve da -
mad, dakikalarca otel kaptsmda 
yagmurun biraz hafiflemesini bek
lemi.§ler ve nihayet bir kolaymt bu
larak oradan g~en bir taksiye at
hyabilmi~lerdir. 

Cadde ortasmda otomobil bek • 
letmek seyriiseferin intizamt bakt
mmdan zararh olabilir, fakat bu 
gibi zaruretler kar~tsmda otel ka
ptsma hem de geceyansmda bir 
otomobil getirmenin nas1l zararh 
olabilecegini anlamak mi.i.~ki.i.ldiir. 

Her kaidenin bir istisnast olabi
lecegi gibi seyrusefer talimatname
sinin de bu gibi vaziyetlerde istis

~ narn olmahdtr, diyoruz. 

t~t oaru dP.ail mi? 

24 saatlik vesaiti 

nakliye kazalar1 

iki ~ocuk, olduk~a ag1r 
surette yaralandt 

Son 24 saat zarfnda §hirde §U vesaiti 
nakliye kazalar: olmu§tur: 

Bo§ta gezen tttknmndan Ahmed ismin
de birisi, di.in saat 13 de, kopriide kal -
dmm degi§tirmek isterken ~ofor Nurinin 
idaresindeki 3115 plaka numarah oto -
mobilin sademe~ine maruz kalarak ba§m· 
dan yaralanmi§, imdad1 s1hhl ile Cerrah· 
pa~a hastanesine kaldmlml§hr. ~ofor ya
kalanml§tlr. 

**~ 
Kanhcada 3 say1h ah1rda oturan Yu

suf binici, idaresindeki su arabasile dola
§Irken, lhsaniyede Orta sokakta 71 nu
marada oturan Nizameddinin dort ya§m· 
daki oglu Meti11e ~arpml§, c;ocugu aya -
gmdan ag1r surett~ yaralamJ§tll. 

*** 
Aksarayda Mi!iet caddesinde Arpa· 

emini mahallesinde 5 numarah evde otu
ran R1dvan, ido.resmdeki motosiklet ile 
Sofular caddesinden geryerken 7 ya§md.t 
Muazzez isminde bir hz ~ocuguna ~arp
ml§tlr. Ki.i~iik k:z ba~mdan yaralan -
ml§tlr. R1dvan vakalanml§tlr. 

Oziim ihracatt 

Tiiccar, mahn ihzar1nda 
biiyiik dikkat gosteriyor 

!zmir (Hususi) - tlziim ihracatl ye. 
ni tesbit edilen standard tipler iizerin -
den yap1lmaktad1r. !hracat s1k1 bir kon
trola tabi tutulmakta ve bu hususta 
her senekinden fazla bir itina gosteril -
mektedir. tlziim standard nizamname· 
sine uygun olarak haZJrlanmad1g1 gorii
len i.i.ziimler ihrac anmda !ktlsad Ve
kaleti kontrolorlerince geri <;evrildigin
den tiiccar, maim haz1rlanmasmda bi.i. -
ytik bir dikkat gostermektedir. .. 

ihracatm ilk giinlerinde r;1kan mU§ -
ki.i.lat zail olmu§ ve artlk nizamnameye 
tamamen uygun ~ekilde ihracat yapmak 
yolu tutulmu~tur. 

MALIYEDE 

Y eni Defterdar 
Dun §ehrimize gelen yeni istanbul 

Defterdan ~evket. bugiin vazifesine 
ba§hyacakhr. 

Eski italyan sefareti 
binasmm bu i'e tahsi· 

sinden vazge~ildi 
Mac;kadaki natamam italya sefare -

tinin satm almarak daimi sergi binast ya
p!lmast di.i§lini.ilrnli~tii. Fa kat tetkikat, bi
n ada miihim tadilat yaptlmas1 ve ilaveten 
bir de paviyon in~c:.s1 laz1m geldigini gos
termi§tir. 

Bu vaziyet kar§Jsmda binanm daimi 
sergi binas1 olarak kullamlmasmdan sarft 
nazar edimi~tir. Alakadarlar, bu binanm 
bir otel haline ifragm1 dii§iinmektedirler. 

Biiyiih fehir oteli 
Istanbul otelcileri tarafmdan turizru 

umum miidi.irliigi.ine bir teklif yap1lml§ -
tlr. 

II ngiliz Ba§vekili <.;emberlayn'le Hitle 0 arasmdaki ilk gorii§mede kararla§hn· 
Ian esaslar, daha sonra, Londraya ge 

len F rans1z Ba§vekilinin de muvafakati 
almarak Prag' a bildirildigi zaman <;ekos• 
lovakya hi.ikumeti tarafmdan gi.irybela ka
bul edilmi~ti. 

Fa kat bu kuru kabulle vaziyet duzelme
di; bilakis fenala~h. Ciinkii lngiliz plam
m kabul eden Ba§vekil Hodza istifayl: 

mecbur edilip yerine General Sirovy'nin 
riyaseti altmda askeri bir kabine geldi. Bu 

kabinenin ilk i§i, <;ekoslovakya hiikiime
tinin de kabul ettigi esaslar iizere, Alman

yaya terkedilecek Siidet havalisini s1kt 
bir asker! i§gal albna almak ve buradaki 
Almanlan tedhi~ i~in silah kullanmak ol

Bu teklif, hiikO.metin ve milli banka - mu~tur. 
!ann i§tirakile lstenbulda bi.iyiik bir otel <.;ek askeri kabinesinin ikinci i§i de, 
yaptlmas1d1r. Bu otelin Taksim k1~Ias1 <;emberlayn ile Hitler ikinci defa gorii§
yerinde olmas1 isteniyor. Otelin yazhk kis- mekte olduklan suada umuml seferberlik 
mmm ~tragan saraymm yerinde yaph _ ilan etmi§ olmasidlr. Bu tedbirle yalmz 
nlmas1 ileri si.iri.ilmektedir. T eklife gore, 7 milyonluk Cek unsurunun 40 ya§ma ka
<;Jragan saray1 kt§hk k1sma bir asfalt yol dar ihtiyat efrad1 degil, ayni zamanda 3 
ile baglanacakur. Y ap1lacak masraf on bu!;uk milyonu Alman olan ve sekiz mil
mil yon lira kad:u tahmin edilmektedir. yon tutan diger milliyetlerin erkekleri de 

C'EH/R / COLER/ silah altma davet edilmi§ oluyor. Bunun 
or or manas1 Siidet Almanlan genclerinin Al

Tek karanbk sokak 
kalmJYacak 

man ordusuna ve butiin gene Macarlarla 
Lehlilerin de Macar ve Leh ordularma 

kar§l harbe sevkedileceklerini ifade eder. 
istanbul Belediyesi, Nafta Vekaletine SUdet havalisinin askeri i§gal altma a• 

istanbul sokaklarma yeniden iki bin 
lamba konulmastm teklif eden yeni bir lmmasma kar~t silahla mukavemete evvel-
proje gondermi§tir. ce Almanlan davet eden Henlein, §imdi 

Bu projeye gore, lstanbulda tek bir de biitiin Si.idet Almanlan genclerine de, 
karanhk sokak kalmtyacaktlr. silah alt1 davetine icabet etmemelerini bir 

Y erebatan • Nuruosmaniye beyanname ile bildirmi§tir. 

aafalt yolu Lakin lngiltere ile Almanya, Fransa 
- ile birlikte sulhu muhafazaya ~ali~tiklarJ Belediye, Yerebatanla Nuruosmaniye A 

arasmdaki caddeyi asfalt olarak yapa _ bir s1rada Cekoslovakyanm hem lman-
cagmdan isti.mlak muamelesini bir an yay1, hem de Lehistanla Macaristam tah
evvel bitirmek karanndad1r. Belediye- rik edecek tav1r ve harekette bulunmasi 
nin takdir ettigi isti.mlak bedeline iti - ne Hitler'in itidali demini kaybeylemesine, 
raz eden mal sahibleri, mahkemeye mii- ne de lngiliz Ba~vekilinin tela§ma sebeb 
racaatte bulunmu~lard1r. Davacllar ara- olmaml§tlr. Her iki hiikumet reisi gorii~
smda tarihi mahzenin sahibi bulunan mege devam etmi§ler ve i§in daha saglam 
Maliye de vard1r. k 1 

olmast i~in noktai nazarlanm ve arar a
Et ihtiyaci etrafmda tetkikler nm kar§lhkh tahriren tesbit etmi§lerdir. 

!stanbulun et meselesini yaklndan tet <;ekoslovakya umumi seferberlik yap-
kik etmek iizere §ehrimize gelen Devlekt masma ragmen, Hitler SUdet havalisinin 
Ziraat l~letmeleri kurumu miidiirii 9efi r kl 
~ab§malanna ba§laml§tlr. Bu tetkikat so d erhal i galine te ebbiis etmeyip ye e-
nunda fstanbulun kt~ i<;in kasabhk hay- re sekiz giinliik, yani aym sanuna kadar 
van ihtiyacm1 vaktinde temin edecek miihlet vermi§tir. Almanyamn bu husus-
olan tedbirler almacakhr. taki taleblerini ~ekoslovakya hi.ikO.metine 

Sayfiyelerden go~ bildirmegi lngiliz Ba§vekili kendi i.izerine 

Havalarm vaktinden evvel bozmas1 almi§hr. 
dolaytsile bir~ok kimseler sayfiyelerden <;ekoslovakyadan Almanyaya blrakt
donmege ba~lamJ§lard1r. Diin de birc;ok lacak yerlerin viis' ati ve hangi mmtakalar
aileler §ehre donmii§lerdir. . da reyiam yap1lacagt ve yeni hududlarm 
Go~, diinkii vesaiti nakliye seferlerm- beynelmilel komisyon tarafmdan nas1l 

de kendini gostermi§tir. tahdid edilecegi hakkmda lngiliz ve AI-

MOTEFERR/K man devlet adamlarmm mutab1k kald1kla· 

Doktor Sani Yaver geldi n anla~1hyor. Yalmz bundan sonra <;ekos
lovakya hukumetinin elinde kalacak yer• 
lerin yeni taarruzlardan masun kalmasi 
hakkmda devletlerin verecekleri teminata 
Almanyanm i§tiraki noktasmda ittihad 
hast! olmaml§hr. 

Belgradda foplanan t1b tarihi ve Ati
nada toplanan bogaz, kulak ve burun 
kongrelerine i§tirak eden profesor dok
tor Sani Yaver diin ~ehrimize gelmi§tir. 

Polise r ii§vet veren ada m 
m ahkum oldu 

Sami admda bir polis memuruna on 
lira rii§vet verirken yakalanan Yusuf, 
diin asliye dordiincii ceza mahkemesin
de ii~ ay bapse mahkum olmu~tur. ---Bir kahvede ~tkan a rbedenin 

muhakemesi 

Hitler, <;;ekoslovakyanm Macar ve 
Lehlilerle meskun olan yerleri hakkmda, 
Macaristan ve Lehistanla anla§mad1kc;a 
Almanyamn bir giin Macarlara ve Leh
lilere kar§l harbetmemek iizere, bu temi
nah veremiyecegini bildirmi§tir. 

lngiliz Ba§vekili; Hitler'i evvelki ziya
retinden sonra oldugu gibi §imdiki ziyare
tinin de akabinde Fransa Ba§vekilile Ha-

Bursa (Hususl) - Orhanelinin <;ev- riciye Nazmm Londraya davet etmi§tir. 
reler koyii muhtan Ahmed aleyhine §I- !ngiliz ve Alman devlet adamlanmn mu• 
kayet ve ihbarda bulunan Ali Car admda tabtk kald1klan son esaslar hakkmda. 

biri gece koy kahvesinde otururken muh- Franslz devlet adamlanmn da muvafaka-
tarm karde•i Hasibin kendisine kiifret - 1 d k 1 ·1· B k'l' l ' ti a m 1 tan sonra, ng1 IZ a§ve 1 1, n• 
mesi iizerine kahvede bir arbede olmu§ k 

giliz fmparatorlugu namma <;ekoslova -
ve koy halki birbirine girmi~tir. Bu kav- yaya kat'i dileklerini bildirecektir. 
gada Hasib bl~.akla yaralanarak olmii~. Bu dileklerin, <;emberlayn'in §imdiden 

muhtar Ahmed de yaralanmJ§tlr. Prag'a gondermi§ oldugu Alman muhtl· 
Bu hadisenin muhakemesi AgJTceza rasmm 1\aricin~ ~1km•yacag1 ve yalmz 

mahbmesinde goriilmege ba§lanml~hr. Ceklerin elinde kalacak yerler hakkmda 
lki §ahid, yalan yert' §ehadette bulunduk- geni§ teminah ihtiva edecegi hissolunuyor. 
Ian gori.ilerek tevkif edilmi§lerse de hila- Cekoslovakyanm seferberligine ragmen 

hare sorgu hakifl'liginden meni muhake- sulhun mahfuz kalacag1 anla~1hyor. 
me karan alarak tekrar §ahid olarak dm- Muharrem Feyzi TOGAY 
lenmi§lerdir. Bu §ahidlerin ifadelerine go-

re; hadise olurken koy kahvesindeki o- Birbirlerine girdiler! 
cak sondiiriilmii~ ve kahve boylece ka- Anadolukavagmda Ayazma sokagm· 

ranltkta kalml§, karanhklar arastnda HU- da 29 numarah evde oturan 24 ya~mda 
seyinle Ali Car kapi§ml§lar, diger taraf- ~evket Giridli ile ayni sokakta 40 nu· 

tan Abdullahla muhtar Ahmed de bir- marah evde oturan oduncu Bilal Ari~ 
birlerine sanlmt§lar ve muhtar Ahmed ya- ve kans1 Hadiye, evvelki giin, birbirle

ralanmt§, Hasib almu§tiir. Muhakeme ta- rile kavga ederek yekdigerini yarala .. 

lik edilmi§tir. IDI§lard1r. 
---~~ ........................ ~.a ... 

Kavgact kadmlar 
Kad1koyiinde Hasanpa§a mahalle -

sinde ~emseddin sokagmda 4 numarah 
evde oturan 17 ya§mda Salih k1z1 Nec
miye ile ayni mahallede oturan tsmail 
k1z1 30 ya§mda Ay§e, evvelki gi.i.n, bir

birlerile kavgaya tutu~mu~lard1r. Ay§e, 

N ecmiyeyi dovmli§, yakalanrnl§hr. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kuru~tur. 

Ab 'fj• { Tilrkiye Baric one $Bral • t~;in 11;1n 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tic aybk 400 • soo • 
Bir aybk 150 11 Yoktur 
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Amerikah gOzii ile 
Avrupa meseleleri 

-------------------

Hfid~se!er aras1nda 

Yeni safha 
ekoslovakya davast arbk yal
mz bir Siidetler meselesi ol
maktan ~Ikb. Lehler ve Ma

carlar da seslerini yiikseltiyorlar. lh
tilifi yalmz Almanya ile Cekoslovak
ya arasma inhisar ettirmek istiyen ln-

Biitiin meseleler miizakere 
basin tazyiklerden 

• 

yolile halledilebilir, 
ka~tnmabdtr 

giliz Ba§vekilinin te§ebbiisii, bir az
hklar korosu halind·e Orta Avrupayi 
~mlatan bu milliyetler konseri oniin
de, bir kat daha ~apra§lk bir safhaya 
girmi§ oluyor. 

(BG-$taraft 1 lnct sahttede> ~1sma ~1kan kualisyon ile ha§a !;Ikamryaca- i§in bu safhasi, {:ekoslovakya ile 
Almanya arasmdaki ihtilifi adeta 
golgede buak1r. Leh ve Macar istekle-

Hitler'in tazyikma benzer ha§inane taz • g1 ve Hitler'in hath hareketinin bir blofun 
tikler altmda icra edilmemesi laz1m gel • idamesinden ba§ka bir§ey olmad1g1 sure
mekte oldugu kanaatindedir. Hariciye tindedir. 
Nezareti infiradc1hk hissinin halen de ha- Nvyork-Times'iit bir makalesi 

rinin yerine getirilmesi, Avrupanm 
biitiin azhklar1 i~in imrenilecek bir 
ornek olur ve ortaya tehlikeli bir pren
sip koyar; iistelik bugiine kadar bir 
milliyetler karnavah halinde goriilen 
{:ekoslovakyamn sun'i telikki edilen 

kim olm~kla beraber, ilerlemekte belki Nevyork 25 (a.a.} - ilk Hitler -
bir miktar gerilemekte oldugu miitaleasm- (:emberlayn mulakatmdan sonra Ameri
dadu. Bazan infirad siyaseti taraftarlan· kan matbuatmm infirad siyaseti takib e
mn yapmakta olduklan propagandamn dilmesi lehindeki temayiilii, gazeteleriu 
Almanyamn ekmegine yag surmekte oldu- biiyuk bir klsmmda Avrupa hadiselerinin 
gunun farkma varml§ olduklan so~len : inki§afrm dikkatle takib ve Fransa ile in
mektedir. Bu sebeble Hitler aleyhmde~J giltereye kar§l endi§eli bir sempati §ekline 
hissiyat her zaman oldugundan daha Zl· ink1lab etmi§tir. Nevyork-Times gazetesi 
yade §iddetlidir. Hi~_; k~se Al~anyaya ezciimle diyor ki: 

§imdiki vahdetinden de eser kalmaz. 
Fransanm ve lngilterenin son gayre
ti, Almanyanm fevri bir hareketine 

yard1m etmek i!;in ufak bir §ey bile yap- « Sureti umumiyede kabul edildigine 

mag1 du§iinmemektedir. gore bu sefer harb ge!;en seferki kadar 

meydan vermemek i~in oldugu kadar 
boyle bir inhililin de oniine ge~mek 
i~indi. Birinci gaye muvakkate~ istih
sal edilmi§ say1labilir; Almanya, Ce
koslovaklarm ta,kmhgma ragmen, 
itidal i~indedir. Fakat, istekleri yerine 
getirilmedik~e. Almanyadan oldugu 

!yi malumat almakta olan mehafilin devam ederse ihtiras ve hurafe dalgalanna 
mii§terek kanaati, Hitler'in fazlayi ka- hi~_;bir b~§eri sed mukavemet edemiye
bul etmekle sulhu istiyen milletlere miiza- cektir.» 
kerelerde devam etmek ve askeri hamhk-

k k d Amerikada !lskeri haztrltklar tacil 
lanm tamamlamak ic;in va it azan trmt§ 
oldugudur. Bu mehafil, ~ok §iddetli olan ediliyor 

kadar ltalyadan da muzaheret goren 
Lehlerin ve Macarlarm susacaklarmi 
ummak bo§tur. I k d I k I tlr Bu da A Va~ington 25 (a.a.) - Nevyork-infiradcr 1 a gast m ID1§ · - '~ 

merikan efkan umumiyesinin mutedil zi- Times gazetesine gore, ordu ve bahriyenin 

1 · · · 'tt" b"l k · ka yiiksek kumanda heyetleri askeri hazirlikmamdarlarma ses enm 1§1 ue 1 me liD -

mm bah~edecektir. Umumi surette serde- Ian tacil etmek iizere yeniden birka~_; mil-

Bu halile mesele ya Cekoslovakya· 
daki biitiin azhklarm, tek ses halinde 
istedikleri gibi, halledilecek; yahud 
harbe girilecektir. l AI kar yon dolarhk tahsisat istiyeceklerdir. dilmekte olan muta ea, manyanm • 
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A vrupa efkar1 umumiyesinin bii
yiik bir k1sm1 Cekoslovakya i~in har
betmegi pire i~in yorgant yakmak te· 
likki ediyor; sulhu kurtarmak 1~ID 

Ankara radyosunun 
haztrltgi 

Cumhuriyet bayramtntn 
ii~ giiniinde 22 saat 
ne~riyat yaptlacak -Ankara 25 (Telefonla) - istanbul 

radyosu, iki giindenberi ne§fiyatlm ta
til etmi§ bulunuyor. Y~ni Ankar~ rad_Y~ 
merkezinin tecriibelen dolayts1le 1k1 
hafta evvel i:igle negriyahm kesmi§ olan 
istanbul radyosu, yarm ak~amdan (bu 
ak§amdan) itibaren tekrar faaliyete ge· 
c;ec~:::ktir. 

Yeni Ankara merkezinirt 'ogle ve ak
§am ne§riyatl 1639 metre uzun dalga 
iizerinden yapilmi§tlr. 

Alaturka ve alafranga miizikte is -
tanbulun tanmm1~ san'atkarlan angaje 
edilmi~ ve bu san'atkarlar Ankaraya 
gelmi§lerdir. Ses san'atkarlarmdan klY· 
metli elemanlar da Ankara radyosu ic;in 
angaje edilmi~ bulunmaktad1r. 

Yeni Ankara radyosunun tecriibe ne~
riyatt her gun devamh bir §ekilde ogle 
iizerleri ve ilkte§rinin yansmdan sonra 
da s1k s1k gi.iniin diger saatlerinde ynpl
lacak ve 29 ilktegrin sabahmdan itiba -
ren istasyon devamh ne§riyata ba§hya
cakbr. 0 giin sabahleyin bas.hyacak n.e§
rivata ertesi sabaha kadar devam edJle
c~gi gibi istas 'On, bayramm 3 gunur:de 
de yirmi iki saat nc§riyatta bulunacak-

br. 
Amasyada yagmurlarin 

tahribati 
Amasya 25 (Hususi muhab~miriz -

den) _ Buglin, §ehir korkunc b1r sey -
lab tehlikesi atlatrni§tlr. iki saat devam 
eden §iddetli yagmurlardan sonra §eh. • 
rin muhtelif klsimlannl su basrni§, bir 
~ok evler hasara ugrami§hr. Bu meyan
da Memleket hastanesinin eczane kis -
:mile (:ilehane mahallesi tamamen su 
alhnda kalrni§tir. . 

Selagz1 mevkii c;okmligtiir. Suad~ye 
mahallesinde lie; koprii yikilmi§hr. In
sanca zayiat yoktur. 

Sovyet deniz manevralarl 
hitti 

Moskova 24 (a.a.) - $imal denizi fi· 
losunun manevralan bitmigtir. 

Bu manevralar, donanmanm Sovyet 
§imal hududlanm miidafaa hususunda
ki vazifelerini ifa igin tamamile baz1r • 
lanml§ oldugunu gostcrmi~tir. 

Bulgar Krah Hitlerle gorii~tii 
Berlin 25 (a.a.) - Almanyadan ge~

mekte olan Bulgar Krah Boris. bugiin, 
liitler'i ziyaret ederek gorlismiis.tiir. 

Berlin 25 (a.a.) - Bulgar Krah Boris, 
Sofyaya gitmek iizere bu ak§am Ber
linden bareket etmi§tir. 

Bulgaristanin c.ilek ihracah 
Sofya (Hususi) - Sofya ve Filibe ci

vannda cilek veti§tiren meyvac1lar bu 
sene 8 eylU.le "kadar yanm konserve -
le§tirilmis 8 mil yon ( butlin konservele§
tirilmi§ 3• milyon kilo s:ilek ibrac etmi§
tir. 

y eni bir tayyare rokoru 
l\1:oskova 25 (a.a.) - Kadm tayyareci 

Grizodulova Ossipenko ve Raskova u:; 
moti:irlii bir 'tayyare ile big yere inmek. 
sizin Moskovadan Uzak§ark uc;us.unu 
yapmak iizere hareket etmi~lerdir. Bun
Jar. hareketlerinden evvel Stalin'e bir 
tel.graf gonderere~, ~~ziJ1latta ,_ bulun 
:tnuglat(lJr, 

izmir sonbahar 

at kosular1 
' 

ikinci hafta 
biiyiik alaka 

ko,ulari 
ile 

edildi takib 
:i:zmir 25 (a.a.) - Sonbahar at yan~

larmm ikinci bafta ko§ularma bugiin 
Buca ko§U alanmda devam edildi. Bi -
rinci ko§U ii~ ve daha yukan ya§taki 
yerli yanmkan ingiliz at ve ktsraklara 
mahsustu. Mesafesi 1600 metre olan bu 
ko§uya dart hayvan girdi. Ibrahim Nal
cmm Alceylam birinci, Kara Osman
ogolunun Liiksban · ikinci g~ldi. ikinci 
ko§u iig ve dab a yukan yal?ta ve 1 n38 
senesi zarfmda 500 liradan fazla miika
fat kazanmaml§ haliskan ingiliz at ve 
k1sraklara mahsus olup mesafesi 1800 
metre ve ikramiyesi de 245 lira idi. 

DOrt hayvamn i§tirak ettigt bu yart§ 
oldukca heyecanh oldu ve As1m Girpa
mn Dandisi birinci, Salih Temelin 
Springbordu ikinci oldu. U~iincii ko~u 
dort ve daha yukan ya§taki yanmkan 
Arab ve haliskan Arab at ve ktsraklara 
mahsustu. Di:irt hayvanm i§tirak ettigi 
bu kof?unun mesafesi 3000 metre idi. Bi
rinciligi Ahmedin Unliisii, ikinciligi Sa
lih Temelin Musulu ald1. Dordi.incii ko
su iic; ve daha yukan ya§taki haliskan 
ingiliz at ve k1sraklarma mahsustu. lk
ramiyesi 600 lira ve mesafesi de 2600 
metre olan bu ko§uya dort hayvan gir· 
di. Ko§U c;ok heyecanh oldu. ikinci ko

~uda ikinciligi alan Salih Temeli.n 
Springbordu guzel bir ko§U ile rakib -

lerini gec;erek birinci ve Bilrhaneddinin 
Komiseri de ikinci geldi. Be§inci ko§U 

dort ve daba yukan ya§taki haliskan A

rab at ve k1sraklarma mahsustu. Mesa
fesi 3500 llletre olan bu ko§uya iki hay
van girdi. Uc;uncii kos.uda ikincilige dii
§en Musul bu defa Unliiyii maglUb ede
rek birinci geldi. Unlii de ikinci oldu. 

Uludagda kif haz1rhgi 

{:ekoslovakyay1 feda etmiyenler, Ce· 
koslovakyay1 kurtarmak i~in medeni
yeti feda etmi§ olacaklardir. Fakat, 
belki ondan daha az biiyiik olm1yan 
diger bir k1s1m i~in {:ekoslovakya 
meselesi, biitiin Avrupamn simf, mil
liyet, azhk ve her tiirlii ideoloji dava
larmin bir hulasasidtr. Harb olursa 
yalmz ~ekoslovakya i~in degil, biitiin 
Avrupa meseleleri i~in olacakbr. 

Fa kat i§ arbk miizakere ve miina
ka§a safhasmdan ~Ikmt§ ve karar saf-

hasma dayanmt§br. Bu karart da pek 
yakmda ogrenecegiz. 

PEYAMI SAFA 

harbin oniine 
ge~ilebilir 

[Ba$makaleden deraml 

ndtr. Almanyaya muzaheret etmek isti
yen italya, Ba~vekili M. Mussolini dili
le, garb devletlerine meydan okuyor. 

Boylelikle barb, bir taraftan online ge
c;ilemez bir felaket olmakta, diger taraf-

tan ister istemez umumi mahiyet almaga 
do~ru biiyiik istidad ve kabiliyet kazan· 
maktad1r. 

Arayerde psikoloji iizerinde <;izme ile 
yiiriiyen hatah bir vaziyet de var. T ota
liter devletler ba~kalanm hic;e sayarken 
harbi garb demokrasilerinde de c;ok po

piiler kJld1klannm farkmda degiller gali
ba. En sulhcu millet olan ingilizler bile 
ki.iplere binme~e ba~lad!lar. 

M. Nevil Cemberlayn'in hakikaten 
sulhu kurtarmak istiyen te~ebbiislerinden 
sonra kar~I taraf harbe gitmekte beis gor
memekte devam ederse meselenin o za
man Cekoslovak hududunu a~an bir ma
hiyet alacagmt kimse hesab etmiyor 
goriiniiyor. ihtimalin hayali bile, hakikati 
goren gozler oni.inde korkunc manzaralar 
dola~tumaga kafi gelmelidir. Herkes hak-

Bursa (Hususi) - Uludag~ daki otel -
km1 istemekle beraber Avrupa hartasmda 

lerde k1~ haz1rhklart ikmal edilmi§ bu-
Cekoslovak diye bir varbk bulundugunu 

lunmaktad1r. Bu sene gec;en ylllardan 
ve onun da kendine gore hi.irmete lay1k 

daha <;ok sporcunun, memleketin her oldugunu kabul etmelidir. Boylelikle ha-
tarafmdan Uludaga gelecegi muhak - Ia harbin onune gec;ilebilir. 

kak gori.ildi.H!iinden bu sporculann hep- Yoksa Avrupa memleketleri uc;urumun 
sinL imkan dabilinde, yabrmak ic;in bu kenarma yakla&Iyorlar. vaktile irkilerek 
otellerde tertibat almmi§hr. Bu cum - kendilerine gelmezlerse yekdigerini iterek 

!eden olarak Kirazh yayladaki dag evi· hep beraber onun icine yuvarlanmalan i~
nin Gab katma bir yatakhane ilave edil- ten olmryacaktir. Simdi butiin insanhk 
mi§tir. Mevcud Sigmaklardan baz1lan - dort a~1lm1~ gozlerle i&te bu haileye ba
nm istifade edilccek bir f?ekle kalbi de klyor. 

diisi.iniilmektedir. Bursa Dagc1hk kulu- YUNUS NADI 
bii 'bunlardan ba§ka yedek spor mal - -·••+• ••--
zemesi hazirlamwa da ehem:niyet ver- Uzak§arkta Sovyet denizalti 
mektedir. Cennetkayadan K1razh yay- f•J 

· a 1 · I osu laya inen kestlrme orm n yo unun I§a· . A • 

1 · d eni sene haz1rhklan me I V1ladiVostok 25 (a.a.) - Be§ seneden-ret enmes1 e Y - . . . . 
d d B 01 k1c:m iyi kayak bi- bend1r k1, Sovyet Uzak§ark demzalh 

yamn a 1r. u Y os ' • • 

I 1 · · ·d 1 b1·r inic: yolu oldug~un ftlosu yarablmi§ bulunuyor. en er u;m 1 ea os - <) A • 

d · 1· tipili havalarda bi .:.3 eylul 1933 te Uzak§arkta 1lk Sov -
an ormanm s1s 1 ve 1 . • • • .. • 

l ·1 k b" h 1 ifrag~I bak1mmdan yet demzalb gem1smm uzerme Sovyet 
e ge~1 ece 1r a e • ¥ • • • •• 

t h d 1 k1rmtziya boyan barb bayrag1 <;ek1lm1§ti. Bugun Uzak -
a ta an yap1 mi§ ve . - . . . 

k · t" . lmic:br Bu ic:aret §arkta yenilmez deh§eth biT demzalb ml§ o l§are 1en yap1 os • os -
· filosu mevcuddur. 

ler yol boyunca s1k s1k konacakhr. Im-
kan bulunursa (Yantekir) yolunun i.§a- Franaanin yeni kag1d paralarl 
retlenmesi ve bu kestirme yolun ba§ma Paris 25 (a.a.) - 26 eylul taribinden 
bir s1gmak yap1lmas1 i§i de mutasavver- itibaren Fransa bankas1 be§er bin frank· 
dir. hk kag1d paralar tedaviile !Jlkaracakhr. 

P eyami Sa fa ve « Tiirk 
inktlibtna bakt~lar » 

-1-

Yirmi be§ YJ.lbk dostlugu dolduran a
ziz hatiralan ve unutulmaz fikir arkada~
bgmi birlikte ya&adJgim Peyami Safanm 
22 eylul 1938 de sona eren «Turk in
kdabma bak1~lar» denemesini Cumhuri
yet siitunlannda lay1k oldu~u biiyiik ala
ka ve mukavemet edilemez zihni bir he
yecanla takib edenler, genclik ve te~kkiil 
c;aglanm edebiyat ve gazetecilik larihi
mizin on safma ge<;mekle <;ic;eklendirmi& 
cins bir kalem kahramamnm olgunluk ca
gmda verdigi nev'i ~ahsma miinhasu bir 
fikir eserile kar&lla~mJ~lardlr. Mekteb bol
lugunun otodidakt olmaga pek az imkan 
birakt1g1 zamammizda kendi kendilerini 
yetistirme~e mahkum olanlar ender ol -
makla hera her her yerde mevcuddur. T a
lihin kahrma daha masumiyet c;aglannda 
ugnyan bu magdur ruhlar, kaderin mu
sallat ettigi fuzull ihanetlere ragmen gii
zide ~ahsiyetlerini saran sert ve merha -
metsiz c;emberi kuvvetli vir hayatiyetten 
gelen hamlelerle er gee; k1rd1ktan sonra 
ideal bir hayata kar~I sars1lmaz bir sada
kat hissile baglanmislardu. Cunku mes
udlan, iizeriJide sukunetle bannd1ran top
rak onlan kudurmu& bir deniz gibi c;al
kalamis, i~tedigi kayalara carpmi~hr. Ha
kikl tehlikcler insanlara kendilerini bul
durttugu gibi hakiki bir &ef arathnr ve 
ona sadokatle hi.irmet ettirir. «Dokuzun
cu haricive kogu&u» ve «Tiirk ink1labma 
baki~Iar» 1 yazan Pevami Safamn $ahsi
yetinde de bu ender otodidaktlarm hakim 
vas1flan biitiin temizlik ve ac;1khgile go
ri.iluyor. Her gunku hkralarmda ~ahid ol
dugumuz zeka ve hassasiyet gerginligi
nin sun da magdur olmu~ kuvvetli bir 
hayatiyetin bliyuk ideallere olan sadaka
tinden gelmektedir. Esasen otodidaktlarm 
en buyiik mi.irebbisi onlardaki bu hayati· 
yet hamlesi ve onun yarati<:.l faaliyetidir. 
Kalb, mide ve cigerler gibi kendi kendi
lerine c;ah~malan tabii ve zaruri olan aza
lanmlZ arasmda ayni suretle c;ah~mak ih
tiyacmda bir beynimiz oldugunu ekseri
ya unuttul?;umuz ic;in onun harekete gel
mek ve i~lemege ah~mak i<;in mutlaka bir 
mekteb veya hoca disiplinine tabi tutul
masi laztmgeldi~ini zannederiz. Halbuki 
onun, bizim haberimiz olmadan nastl, hem 
de ne muvaffakiyetle c;ah~hgma emin ol
mak ic;in ilk c;ocukluk c;agmm koca bir 
ana dilini iki sene zarfmda, ne <;abuk 
kavradigmi dii~iinmek kifayet eder. Tali
bin kaderile bak1ms1z kalan otodidaktlar 
da beynin bu kendiliginden c;.ah~mast za
ruri olarak serbest kald1gmdan onlar bu 
faaliyete sadakatle baglanmagi itiyad et
mek sayesinde kafalanm haZlmslZhga ug
ratmaktan kurtulduklan gibi en alikah 
ve canh bir atmosfer i<;inde ya~atarak 
hakim kabiliyetlerini hem daha kolay, 
hem de daha iyi ~eli~tirmege muvaffak 
olurlar. Hakiki alaka ve ihtiyaclann ta
bii k1lavuzlugu altmda c;ah~an kafalar 
ogrenilecek ~eyleri tam vaktinde arar, 
i~tahlanm ac;acak, dii~iincelerini besliye
cek grdalan, ac;hgm uyandirdigl hrrs ile, 
kendiliklerinden bulurlar. Kainahn akil
lan durduran azamet ve namiitenahiligi 
kar~smda pek nac;iz kalan insamn asale
tini te~kil eden dii~unce, en iyi c;ah~mak 
imkamm bu suretle idrak ettikten sonra 
vuksek vazifesini yapmak istemekten ge
len hakiki bir ~evk ile en tok ve en giizel 
ifadesini bulmakta giic;liik c;ekmek $Oyle 
dursun ruhunun biitiin dolgunlui!;ile ya -
ratmak, vakti gelen dogumlar gibi bir ;s-

-hrar olur. 
«Dokuzuncu hariciye kogu&u» ve 

«Turk il)kilabma baki~lar» da bu 1shran 
and1ran bir h~lenin tezahiirlerini gor
memek kabil degildir. Bunlar ayn cinsten 
olmakla beraber sanki bir hamlede ve 
bir c;up1da c;Ikml& eserlerdir. insanlan fi
kir vesveselerinden kurtarmakla temayiiz 
eden inkilablar, vesveseli bir kafa ile ya
zrlamiyacagi gibi mutlak ve yaman bir 
optimizmin evlad1 olmalan itibarile ayn
ca bir nikbinlige ve dogmatik bir tebli
ga da muhJ:ac· degildirler. Yalmz hakiki 
inkrlablar fikirden ziyade bir hayat ham
lesi veya geni~ ve biiyiik bir ihtiyac gi.i
ciinun tezahUrleri oldugundan bunlar iize
rinde yap1lacak deneme ve monografiler 
canh ve biiyiik bir lislub ister. Boyle bir 
iislub ise, Prausfun dedigi gibi, «imaj
siz »olmaz; ve «realitenin ruhuna ancak 
imajh bir du~iinii& ile niifuz edilir.» 0-
kuyuculan uyand1racak olan da imajh 
biiyiik iislublardir. Bu gibi eserleri yazan· 
lardan beklenecek ilk meziyet, vak1alan 
emmek ve teferriiattan kurtularak bunla
nn en canh ve en esash noktalanm tsl
rabilmek, sonra da ifadeyi bunlara gore 
dokmek kabiliyetidir. Peyami Safa bu 
meziyetlerin her ikisini de buyiik bir ko
]ayhkla nasi I tahakkuk ettirdi? 

«Turk inblabma baki~lar» bu husus
ta muhtelif dillerde yap1lan bir~ok de
nemelerin en yenisi, fakat en ya~llSldu. 
Atati.irkiin dilinde: «Milletin vicdanm
da ve istikbalinde ihtisas ettigim buyiik 
tekamiil is_tidadm1 bi.r milli su gibi yic· 

dammda ta§lyarak, mas1 geldik~_;e biitiin 
ic;timai heyetimize tatbik ettirmek mecbu-; 
riyetinde idim.» suretinde emsalsiz bii
yi.ik bir uslO.b ile hulasa edilmi~ Ti.irk in
kilabl durmadan yurudiigi.i ic;in ya~lan
dikc; a geli&iyor ve geli~tikc;e biiyi.iyor ve 
giizelle~iyor. Bunun ic;in onu yazmakta 
daha evvel gelenler, daha sonra gelenler
den daima geri kalmak talihsizligine ug
nyacaklardir. Peyami Safa &imdilik en 
sonra gelenlerden olmak ve bu inbla.bi 
butiin gencligile birlikte ya~Iyarak eseri
ni kemal c;ail;mda vermek itibarile daha 
c;ok ya~anml$ ve daha iyi beslenmi$ l,ir 
mevzu iizerinde c;ah~mi~tir. insam k1sk1v
rak saran ve sard1k<;a inand1ran eserler 
de daima hayat gune&i altmda pi~mi~. 
solmaz renklerini bu gune~ten alm1~ olan 
eserlerdir. Akademik eserler bunlann ya
nmda <;:ok daha bilgi<;, c;ok daha ag!Tba~ll 
olabilirler. Fa kat buti.in bu meziyetler 
onlan daha saglam ve daha krymetli yap
maga kafi degildirler. Bu gibi eserlerde 
hayatiyetten gelen bir uc;anhk lazJmdJr 
ki bizi ink1lab kadar hafifletsin ve ves
veselerden kurtarsm. Onlarm ruhlarn si
rayet ettirdigi hayatiyet ve hafifliil;i bir 
havailik zannedenler olabilir. F akat bu 
hafifligin nekadar dinamik bir ruha, yu
mu~ak bir zekaya ve incelmi~ bir dii&iin
ceye muhtac oldugunu, yaz1 yazanlar, 
<;ok iyi bilirler. Kelime ve fikirleri bir 
kastrgaya tutulmu§ tozlar gibi havalandir
mak ve imajh bir dU§iincenin giine§inden 
ge<;irerek muhtelif his ve renklerle her 
ruha nufuz edecek gibi canlandumak 
ancak yarahci bir iisluba sahib olanlarm 
kandrr. 

Kelimelerin kendisine olan bu rr:utlak 
itaatine ragmen onlardan en az mP.mnun 
olan gene Peyami Safad1r. Cunku onun 
realiteleri en ince hususiyetlerile kavra -
mak istiyen romanc1 dehast kelimelerin 
muhtevalarile realite arasmdaki ac;1khg1 
her giin duymaktadtr. Bunun ic;in fikirleri 
ta$Iyan kelimelerin ml,jhtevalarile reali
te arasmdaki uc;urumlardan c;ok hakh o
larak korkar. HiG bir artist, hk bir mii
tefekkir gosterilemez ki bu hakikatin aci· 
sim duymu& olmasm ve bundan ~ikayet 
etmesin. Ortazaman felsefesinde nomina
lizm ile realizm arasmda asularca siiren 
miinaka~alarm mevzuu, bu ac1 oldugu 
gibi. en son bilgi naz..ariyelerini burgult
yan da ayni meseledir. Kelimelerin muh
tevalarile realite arasmda tam bir teta
buk temin etmek, insan bilgisinin varmak 
istediRi en yiiksek bir gayedir. Bunun i
c;indr ki modern di.i$iince, mefhumlarJ 
miitemadi bir tecriibe ve tenkid hadde -
sinden gec;irmegi sars1lmaz bir ~iar olarak 
takib eder. Miispet ilimlerin butiin ha
diseleri mekana irca ederek kelime dili 
yerine riyaziye dilini ikame etme~e ~a
ll&malan hep o acmm tesiriledir. Peyami 
Safamn riyazye hayranhg1 da bu sebeb
den gelmektedir. 

Y almz ne <;are ki birc;ok ilimlerimiz 
heniiz kelimelerle konu§maktad1r. Hele 
manevi dedigimiz pek gene ilimlerde ke
limelerle realiteler arasmda, korlerin hi
rer ucundan yakalad1klan fil hakkmda 
edindikleri bilgi kadar, garabetler vard1r. 

Ti.irk inhlabma bu gozle bakan Pe

yami Safanm onu diger biitiin inhlablar~ 
dan ayHmasmdan daha dogru ve daha 
zaruri bir §ey olamazd1. Mefhumlann, 
umumi fikirlerin ve sistematik du§iincele
rin akilla daralhlml$ kadrolan ic;inde 
hapsolacagma realitenin ac;tk havasmda 
goriip dii~iinmegi tercih etmekle hem ro
man san'atma, hem de hakiki dU~iinceye 
sad1k kalm1~tlr. Cins romanCI!ann ~ogun • 
da gori.ilen felsefe kuma~mm Peyami Sa
fi\da da tezahur etmesi ve onu inblabimi· 
zm felsefi bir monografisini deneme~e 
sevketmesi meslek hayatmm ~ayam dik
kat yeni bir safhaya gjrdigine bir iilarettir. 
Eserin tahlili bundan sonra ya01lacakhr. 

M. $EKIB TUNC 

1ngiltere - Londrada, kiiciik k1zlar 
arasmda yap1lan 100 metrelik ko§uyu 
kazanan minimini, yatl§l bitirirken ... 

HEM NALINA 
MIHINA 

Barbaros giinii i~in 
bir rica 

-

MUli Miidajaa -teka.letile 
Genelkurmay Ba§kanlt(Jma. 

I"E5) u sene, Barbaros gunii olaral 
~ kahraman Turk amirahmn 2 

veya 28 eylul 1538 de kazand 
g1 biiyuk zaferin 400 iincii y1ldoniimiin 
sec;.tik. Barbarosun bu zaferi 27 veya 2 
eylul gunu kazand1g1 muhakkaktu. Bizir 
tarihlerimizin ~ogunda da boyle denildi$ 
gibi Avrupa tarihlerinde de hep 27 ve~ 
28 eylul gi.inlerinden bahsedilmektedi 

Hammer tarihinde de 28 eyluldiir. Harr 
mer eserini Turk ve ecnebi birc;ok tarihler 
mi.iracaat ederek yazmi§hr. T arihinin, b 
muharebeden bahis olan iic;iincii devre 
ic;in miiracaat ettigi §ark membalanmn ta1 

25 tane oldugunu soyluyor. Bu zat, b 
k1sm1 Venedikli olan Avrupa miiverrihlf 
rinin eserlerini de okumu§ ve onlarda 

par!;~lar almi§hr; hatta baz1 tarih~ilerir 
takv1m hatalanm da Turk ve ecnebi tari~ 
lerini kar§Ila§tlrarak tashih eder. EgeJ 
boyle miihim bir muharebeye aid bir tari 
yanh§l gorseydi, elbette onu da tashi 
ederdi. 

Biitiin bu deliller, !brahim Hakk1 Kor. 
yalmm T opkapt saray1 kiitiipanesinde bui 
dugu. §air Muradinin <<F etihnamei Hay 
reddm Pa§a>> adh destandaki harbin C{ 

maziyelahirin gurresi olan c;.ar§amba giin 
vukubuldugu iddiasmm miinferid kald1g: 
m gosteriyor .. Bir tarafta biz harb ettiksf 
kar§l tarafta Ispanyollar, Portekizler, c~ 
nevizliler, Venedikliler, Papa, Malta §C 
valyeleri ila. harbettiler. Bunlann yazd1~ 
Ian tarihlerin hi~_;birinde ibrahim Hak; 
Konyalmm §air Muradinin destamna da 
yanarak buldugu 29 birincite§rin tarihir. 
den kat'iyyen bahis yoktur. Bir takrm ec 
nebi eserleri okudum ki dii§man tarafm 
da harbe i§tirak eden gemi slivarilerinde 
baz1lanmn isimleri bile yaz1hd1r. Tiir' 

ve ecnebi biiti.in miiverrihlerin miittefika 
yanJldiklarmi ve aldandtklanm kabul et 
mektense Muradinin destanmda, nas1Is 
<<cemaziyelevvel» yerine «cemaziyelahir; 
yaz1ldigm1 kabul etmek daha makul v 
manttki olur. Hem <<aldanma ki §air sozi 
elbette yaland1r! » Esasen, mesele, bi 
Barbaros giinu yap~akhr. Barbaros 8~ 

sen,e ya§affii§, bir~_;ok buyiik ve harikah i§ 
ler yapmi§hr. Hayahnda yaphgi i§ler, ka 
zandtgl zaferler, herhalde 365 ten fazla 
d1r. Bundan en sonra, en miinasib bir gii 
nii, mesela bulabilirsek dogdugu giinii 
havalann miisaid oldugu bir yaz giiniin• 
dii~mek §artile Barbaros giinii yapanz. 

Fa kat benim yazmak istedigim bu mese 
le degildir; onu tarihc;ilerin ve takvimcile 
rin tetkikine buak1yorum. Bugiin Mill 
Miidafaa Vekaletinden ve Genelkurma; 

ba~kanhgmdan bir ricam var: ·. 

22 agustosta Cumhuriyet'te yazd1g1n 
«Biiyiik Amiral Barbarosa yaprlacak ihti 
fa! nastl olmah?» ba§hkh yazmm 13 iin. 
cii maddesinde «bu sene Deniz Harb 0: 
kulunu bitiren ve deniz subay1 olan smif 
Preveze s1mfl. yahud Barbaros s1mf1 denil 
melidir>> demi§tim. Sonradan gene bir dt; 

niz subayi, bana hahrlath ki Deniz Har\ 
okulunu 1935 y1lmda bitiren sm1fa, bi 
Barbaros bustii yaptmp mektebe hediy 

ettigi i~_;in «Barbaros s1mf1» adr verilm' 
tir. Ben 1935 te Heybelide yap1lan dip 

lorna ve me<; verme toreninde bulundugur1 

hal de bunu unutmu§tum. Binaenaleyh b: 
seneki sm1fa «Prevze s1mf1» denilmesir 
rica ediyorum. 

T emennimin ikinci bir k1sm1 daha var l 
o da · §Udur: Bu sene Harb okulunu bit 
ren ve deniz suhaYI olan s1mfa diploma v 
me<; verme toreni 29 eylul per§embe gt 
nii Heybelide yapilacaktir. Bu torenir 
27 eylul Barbarosun mezarmda biiyi.ii 
merasim esnasmda yaptlmasmi rica ediy~ 
rum. 

Bu suretle donanmamn fstanbulda bt 
lunmamasi yiiziinden istedigimizden \ 
hamladlg1mizdan maalesef sonuk gec;t 
cek olan Barbaros ihtifali, daha parla 
yap1lm1~ olur, Esasen, o giin, Harb ok 1 

lunun bu seneki mezunlan da torene i§t·~ 
rak edecek ve Barbarosun mezarmda b1a 
lunacaklardir. 

Milli Mudafaa Vekaletile Genelku c 
may Ba§kanhgmm bu iki ricay1 kabul ed 1 

ceklerinden iimidvanm. 
~} 

Te,ekkiir n 

Ge~_;enlerde, bu siitunda gazetecilik h · 
yahmm 30 uncu y1ldoniimiinii idrak et 
~· . S . F h"b' '1 grm1 yazmi§hm. ervett iinun sa 1 1 mu. 

te~.em iistad Ahmed ihsan Tokgo~: l~ 
munasebetle «Uyam§ - Serveti F unur 
un son saytsmda hakk1mda c;ok takdirk;1 
bir yaz1 yazm1~. Bana, ilk edebiyat sev~ 
sini veren, ilk yazilanmi ne§reden Serv• 
Fiinunun sahibine ve ilk seyahat !l ' 

a~1hyan «Avrupada ne gordiim ?>> 
ririne te~ekkiirii bir vazife adde 

( 



KU~Uk 

hi kAye Bir a§k masah 
Bundan dort sene evveldi. Arz, t1pkl 

bugiinki.i gibi, milyonlarca senelik iti
yadile, giine~ etrafmda doniiyordu. Ar
zm sakinleri, hpk1 bugiinki.i gibi, ezeli 
bir tabiat kanununa gore, doguyor, bii
yiiyor, mes'ud veya bedbaht oluyor ve 
sonunda oliip gidiyorlard1. Arzm bu go
t;ehE" sakinleri arasmda, tipkl bugiinkii 
gibi, zenginler ve fakirler, s1hhatliler 
ve sthhatsizler, gi.izeller ve ,.irkinler, 
mes'udlar ve bedbahtlar vard1. insan 
kalbi, t1pk1 bugiinkii gibi, bitmez tu -
kenmez bir ihtiras kaynag1yd1 ve dun
yay!, tlpkl bugunku gibi, bu ihtiraslar 
idare ediyor ve bu ihtiraslar yiiziinden 
cinayetler oluyor, yangmlar ,.lkiyor, 
sehirler bombard1man ediliyor, insan 
kam, yer altmdan akan bir su gibi, gizli 
ve yiirekler parc;alaytcl §mlhsma de -
vam ediyordu. T1pk1 bugunki.i gibi, bu 
ihtiraslarm ba§mda a~k geliyordu. Mec
nunu ,.onere diiiiiren, Ferhada dag del
diren. Verter'i intihar ettiren, Sekizin
ci Edvard'1 tahtmdan eden a~k. T1pk1 
bugiinkii gibi, sevenler ve sevilmiyenler 
yanmda, nadir bir anla§manm mes'ud 
ahengi i~inde birbirlerini sevenler, 
kumrular gibi sevi§enler de vard1. Ne
catile Melahat birbirlerini, su katllma
rnl§, berrak ve derin bir a§kla seviyor
lardi. 

Necati, dev ruhu kii~iik ciissesine sig
rnlyan, yirmi iki ya~mm kazanlar pat
latan yiiksek harareti kii~iik siyah goz
lerinde devamh bir §im§ek halinde ~a
kan, hareketli, atllgan, ne§'eli, realist 
oldugu nisbette hayal dii§kunii, insan -
dan kum tanesine kadar bi.itiin kaina -
ta comerd bir alaka gosteren, iyi kalbli, 

erkese kar§l hiisnii niyetle me§bU, 
assasiyeti nisbetinde iradesine bakim, 
'mseve kin beslemez. c;abuk affeder, 

has1h ·her fiilinde kaf~smdan ziyade 
onlile hareket eden, melek gibi bir de-
ikanl!, di.inyanm, ancak insanlar birb:r
E"rini karde§ler gibi sevmesini ogren -
ikleri zaman di.izelebilecegine kani, 

nsan kafasmdan ve gi:inlunden iimidini 
e.;:miven, her hadiseyi a§k zaviyesin • 
en goren, peygamber tabiatli bir a
am ... Melahat, on be~ ya§ma ragmen, 
ocuk saffet ve hayreti, iri kestane gi:iz-
erinde bir avuc y1ldtz gibi kayna§an, 
uhunun ve viicudi.iniin ikiz gi.izelligini 
evmek i~in hususi surette yarattlm1~ 
·r kalbin bakir c;arpmtlsmda ya~atan. 

nc;am miknatis gibi ~eken terii taze 
ir ktz. e?ilip kopanlmak. koklanmak, 
k "'nmak, opmek, rayihas1 ve manza
aQilP sa"hC\ olunmak i~in, usta bir bah
:v'lnm bliyi.ik bir itina ile yet;stirdigi 
•e emsali ;rasmda adt henliz bilinmi -
·en miistesna, harikulade bir qi~ek ... 

Necatinin devam ettilU yiiksek mek • 
fhlE" Melahatin mektebi ayni semttc 
1du1'1u ve her iki mektebe de ayni yol
"D pidilip gelindigi ic;in, delikanlt ile 
Pnc klZln kar~1la§mas1 mukadderdi. 
ar~tla~hlar, birbirlerine gozucile bak-

Ilar. birbirlerini sevmek i~in ya -
a+tldrklanm saniyesinde anlad1lar, ka
C'rlcri, geceleyin karanhkta iki tren 
ibi ~:trpl§ml§h. Bu sarsmhdan ikisi de 
alblerinde birbirlerine kar§I biiyiik 
ir sevgile uyand1lar. Bakl§lan giin gec;
k~e. birbirinin dilini i:igreniyordu. Ni
ayet bir giin, ikisinin de asla unuta • 
yaca~ bir eylul ak~am1, havamn bu

tlu ve yolun tenha olu§undan cesaret 
larak, riizgara kahlm1~ iki yaprak gibi 
irbirlerine sokuldular. Ktp1rd1yan du • 
aklar beceriksiz bakl§larm vazifesini 
mamlad1. 
Hava karar1yordu. Farkmda olmadan 

olkola girmi§lerdi. Yapraks1z agaclar 
asmda yiiruyorlardt. Golgeleri ~oktan 
rma§ dola~ olmu§tU. Gokte y:tld1zlar 

elirmege ba§hyordu. Yildtzlar altmda 
emin ettiler, birbirlerini hayatlarmm 
nuna kadar seveceklerdi. A§klan ge -
yi giindiiz yaprnl§h. Goz kama§tmct 
r aydmhk i,.inde di:indiiler. 
0 geceyi bir,.ok geceler takib etti. N e
'zel anla§Iyorlardl! Necatinin uysallt

Melahatin inadcihgm1 semeresiz kr
ordu. Necati, mektebini bir sene son-

Cahid S1tk1 Taranc• =~ 
ra bitiriyordu. Bir sene sonra ni§anla
nacaklar ve dclikanh askerligini yap • 
t~ktan sonra evleneceklerdi. Necati, 
zengin bir ailenin ~ocugu oldugu i<;in, 
canmdan fazla sevdigi Melahatin her 
arzusunu yerine getirecek, onun mes'ud 
olmas1 icin her §eyini eseferber edecek
ti. Melahat isterse, Necati Istanbulda 
memuriyet alacak ve Modada, giizel, 
kli,.iik bir ko§k kirah:, arak. or ada otu
racaklardl. Her noktada anla)tyorlardL 
Hic;bir erkekle hic;bir kadm bu kadar 
birbirleri ic;in varahlmami§h. Evlenm~" 
projelerinin ebeveynleri tarafmdan bo
zulmasma hic;bir sebeb yoktu. Ne Neca
ti, bir k1zla birkac; defa gezdikten sonra 
onu yuziistii btrakrp giden seciyesiz 
genclerdendi, ne de Melahat her online 
gelenle fl6rt yapan hafif me§reb, hoppa 
bir kiZdl. ikisinde de hlisni.i niyet ve sa
mimiyet a§klarmm hizasmda idi. 

Boylece bir sene sarho~ gibi ya~ad1 • 
lar. Necatinin imtihanlara haztrlandigl 
gunlerdi. 0 stralarda ancak haftada bir 
bulU§uyorlardt. N ccati, imtihanlardaki 
muvaffakiyetinin Melahate kavu§makla 
buyi.ik bir alakas1 oldugu igin geceyi 
giinduze katarak c;ah§Iyordu. Bir giin 
Nccati, Melahatten §i:iyle bir mektub 
aldr: 

cNecati, 
Doktorlar beni muayene ettiler. Ev • 

lenmege mani bir hastahqtm varmt§. 
Btmdan sonra seninle goril§emiyecegim 
iqin beni mazur gar. Sokakta bana ras
ladtgm zaman yamma gelmemeni, hatttL 
selam bile vermemeni rica ederim. Saa
det ve muvaffakiyetler temenni ederim. 
Son bir se1am gonderiyorum. 

Me1cihab 

Necati gi:izlerine inanamad1. Bir daha 
okudu, bir daha okudu ve sonra ba~m1 
elleri arasma alarak sessiz sessiz agla-
dt. Hani birbirlerini biiyiik ve mukad -
des bir a§kla seviyorlard1, bani evlene
ceklcrdi, bani mes'ud olacaklardt!. El • 
veda biitiin o giizel hayallere! Necati, 
saadetin, nekadar pahah bir meta oldu
gunu kalbi s1zhyarak idrak ediyordu. 

Delikanh kaderini kabul etti ve arz, 
milyonlarca senelik itiyadile, gline~ et
rafmda doniiyor, tlpkt dart sene evvel
ki gibi. Arzm sakinleri, t1pk1 dort sene 
evvelki gibi, ezeli bir tabiat kanununa 
gore. doguyor, bi.iyiiyor, mes'ud veya 
bedbaht oluyor ve sonunda olup gid;yor. 
Arzm bu goc;ebe sakinleri arasmda. tip
k1 dort sene evvelki gibi, zenginler ve fa 

kirler. sthhat1Her ve sthhat:;;izl~r, gii • 
zeller . ve c;irkinler, mes'udlar ve bed -
bahtlar var. insan kalbi, hpki di:irt sene 
evvelki gibi, bitmez tiikenmez bir ihtiras 
kaynagtdtr ve di.i.nyay1, tlpk1 dart sene 
ev~elki gibi, bu ihtiraslar idare ediyor 
ve bu ihtiraslar yiiziinden cinayetler o
luyor, yangmlar cikiyor, ~ehirler bom
bardiman ediliyor. insan kam, yer altm
da akan bir su gibi. gi;o:li ve •lirekler 
pan;alay1ci ~mltlsma dcvam ediyor. 
Ttpkt dort sene evvelki gibi. bu ihtir~.s
lann basmda a~k geliyor, Mccnunu c;ol
lere dusuren, Fcrhada dag deldiren, 
Verter'i intihar ettiren, Sekizinci Ed -
vard'1 tahtmdan eden a!?k ... T1pk1 di:irt 
sene evvelki p:ibi. sevenler ve sevilmi • 
yenler yamnda. nadir . b~r a~l~§mamn 
mes'ud ahcngi icinde b1rb1rlenm seven
ler, kumrular gibi s:vi~enler de var. 
Necati, Melahati, t1pk1 dart sene evvel
ki gibi, su katllmam1~, berra.k ve derin 
bir a§kla seviyor. Fakat Melahat.. .... 

CAHID SITKI TARANCI 

~ Oli.im l 
l~------·-----------/ 

OHim - Beyoglu hastanesi ba§tabibi 
doktor Fikretin teyzesi ve merhum al
bay Re§idin e~i Bayan Ruhefza vefat et
mi§tir. Cenazesi bugi.i.n saat on ikide 
Beyo~Hu hastancsinden kaldmlarak na
maZI Tc§vikiye camiinde kthnd1ktan 
sonra Ferikoy mezarhgma defnedile -
cekt'r. Kederli alcsine taziy~lerimizi 
bilciiririz. 

M E L E K sinemasx Biiyiik Filimler Serisine Ba§hyor 

$AHESERLER serisinin birinc'si onUmiizdeki 
c;ar,a.,..ba at- t;am1 

NAPOli SARKICISI 
Ba~ rollerde : 

l\letro1Joliten operasmm 
me~hur y1ld1Z1 

'le JAN KlFPURA 
LLADI ~ S SWART OUT 

nef,$ ve goriilmemic: dnecede ,;ri' 1e1 bir film. 

Hayatanezda bl~ bir Vasta ..... 
Hi~ bir vakit G Jlmedlfjlnlz kadar 
GUimege haznlsnanaz ... CUnkU : 

3AHPAB CAVUSLAR 
£gl Aniyor 
Tlirkr;:e siSzll kahkaha tufan1 
ontimiizdek per,embe ak~aml 

I• p E K sinemas1nda 
ba,llyacak 

N I 

Kopya basmak 
Kagtdlarm ~e~idlerini hulasa ederken, 

en muhim vas1f olarak, emlilsiiyonlarm 
kesafet derecelerini ve bunlarm negatif 
biinyelel'indeki §effafhk derecelerile 
makusen telifi i§ini zikretmi§tim. 

Kopyasm1 almak veya agrandismam
m yapmak istediginiz bir negatifi §8-

siprese ve yahut projeksiyona koyma • 
dan evvel, bir defa gi:izden ge9iriniz: 

Bilhassa rolfilm ve yahut leica filmi 
'·erine c;ekilmi§ resimlerde, her mev
zuun almd1g1 zaman ve mahaldeki ziya 
miktan ve optiiratore verilmesi zaruri 
olan asgari vites ayan birbirine miisavi 
olam1yacag1 ic;in, bir filim iizerindeki 
muhtelif kli~elerin kesafet dereceleri 
bazan birbirinden farkh, yani, kimisi 
sert, kimisi normal veya zay:tf olabilir. 

Bu suretle, siyahlan c,ok kesif, beyaz
larl da c;ok ~effaf yani (sert) bir kli~eye 
tatbik edecei{iniz kag1d1 da aynen sert 
yani kontrast nev'inden intihab eder -
seniz kli!"enin seffaf klSlmlarmdan ge -
c;en ~~~k. k?<>1d iizerinde ahenksiz yani 
fazl;J ~:,·al-jhk peyda eder. Kesif, yani 
siv11l, ,., ~. rnl ardan glic,liikle gegen l§lk 
J'T'"-' • •-o. I§lktan giic;liikle miiteessir 
ol-. ., ' -· 'I emiilsiyon iizerinde hem en 
hinhir 1~ b1rakmaz. Neticede, kli§enizin 
ve ka~Idrmzm sertlikleri nisbetinde, hi
rer siyahla beyazdan mtirekkeb, detay
stz bir kopya almt~ olursunuz. 

Giine§li havalarda mesela par1l panl 
yanan asfalth bir k1r yolunda bisikletli 
bir sporcunun beyaz ktyafetile yagtz 
c;ehresinde birbirine z1d renkler vard1r. 
Filminizi banyo ederken suJenin bu 
sertligini biraz yumu§atabildinizse kli· 
§eniz normaldir. Halbuki, sert olmasm
dan korkarak ~ok hafif banyo ettinizse 
bu defa kli§eniz yumU§ak olmu§tur. Ya
ni, negatifte siyahlarm kesafeti azd1r ve 
beyazlann §effafiyeti ise fazladtr. 

Buna tatbik edeceginiz kag1d da, yu
mu§ak nevidcn olursa, sert kag1da nis
betle l§tktan daha ziyade miiteessir o
lan bu emiilsliyon iizerine kli§enin §ef
faf kisimlarmdan ge,.en I§lk kafi dere
cede siyahhk verinciye kadar, az kesif 
olan siyah k1s1mlardan ge<;en I§lk da 
llizumundan fazla miiessir olur. Netice-
de, siyahlarile beyazlan birbirine ka • 
rl§ffil§ bir resim meydana gelir. 

$u halde: Kli§eniz sert ise yumu§ak 
kag1d; zay1f, yani yumlliiak ise, sert ya
ni kontrast kag1d kullammz. 

Karadeniz Ereg
lisinde birdenbire 
hastaland1gl 1~m 

bir hastanede teda
vi edilmesini isti -
yen lise talebele -
rinden Ali R1za, a
ilesinin bii tiin ihti
mam ve gayretine 
ragmen, gec,en haf
ta vefat etmi§tir. 
Merhum gencin a

N. G. 

ilesinden ald1~rn1z Merhum Ali Rtza 
bir mektubda, mektub ve telgrafla ta -
;dye lutfunda bulunanlara te§ekkiir e
dilmektedir. 

••• 
Ruhsats1z avlanma 

Siitlicede Hamam sokagmda 93 nu • 
marah evde oturan Bekta§ Oguzun tez
keresiz ti.ifekle avlanmakta oldugu an -
la§Ilmi§, Adliyeye verilmi~tir. 

Bugiin mat nelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasx mevsimm en biiyiik 

hlmine ba~h} or. 

ZORO 
KAMCILI SUVARi 

2 devre tekmili birden 

Amerikahlarla Meksikahlar arasrn
da senelerce cereyan eden buyiik 

macera filmi. 

Bugiin BA~LIYOR 

ilk biiyiik Frans1z Filmi 

Yan1k Gonuller 
JEAN GABiN • 

MIREILLE BALIN 

( Bu ak~amki program) 

Y eni bir. dans yildiZI ISTANBUL: 
18 konferans: AltmCl Tiirk dll bayram1; 

Ti.irk DU Kurumu adma - 19 ti.irk musl
klsl (pl~k) - 19,25 kon!erans: Pro!. Sallh 
Murad (Fen musahabelerl) - 19,55 borsa 
haberleri - 20 saat a.yan: Hamiyet Yiice
ses ve arkadallla.n tarafmdan ti.irlk mu.sl-. 
klsl ve halk §arkilar! - 20,40 ajans haber
lerl - 20,47 Orner Riza DogruJ. tarafmdan 
arabca soylev - 21 saat ayan: Orkestra -
21,30 Dari.ittalimi musiki heyetl: Fahrl Ko
puz ve arkada~lan tara!mda.n - 22,20 hava 
raporu - 22,23 keman konserl: Liko Amar, 
piyanoda Sabo - 22,55 son haberler ve er
tesl gi.inlin programt - 23 .saat ayan - is
tlklA.l mar§l - Son. 

Ortaya yepyeni bir dans ~1karan Ann Miller, bugiin 
Holivud'un en parlak bir yildtzt haline gelmi,tir 

Holivud' dan yaz1hyor: Amerikan si
nema dunyasr yeni bir dans yild1z1 kazan
dt. Bu y1ldtzm §ark1 soylemek, rol yapmak 
ve dansetmek kabiliyeti o kadar biiyiiktiir 
ki Ginger Rogers' e §imdiye kadar bu ka
dar kuvvetli bir rakib ~IkmamJ§tir denebi· 
lir. Bir vakitler Eleonor Powel i<;in de 
ayni §eyler soylenmi§ti. Fakat bu yild1z 
tamamile ayn bir ~e§id dans usulii tuttur
dugundan Fred Astair'in ezeli partoneri 
korkulu riiyalar gormekten kurtulmu§tU. 

Ann Miller ismini ta§tyan bu yeni dans 
krali«;esini, iki y1l evveline kadar, Ameri· 
kanm en iptida! miizik hollerinde bile ta
myan yoktu. Bununla beraber kendisi be§ 
ya§tndayken; ne giizel dansediyor dedir
tecek derecede tekami.il etmi§ bulunuyor· 
du. 

Be§ ya§mdaki k1zmm bu hiinerini hal
ka gostermek istiyen Ann Miller'in anne
si kendisini hay1r cemiyetlerinden birinin 
menfaatine verilen bir miisamereye <rt· 
karmak istedi. T ertib heyeti kii~iik Ann'm 
dansm1 gorerek begendi ve numarasmi pro· 
grama ithal etti. Miisamere ak§aml ma 
kii<;iik san' atkara gelince korku ve heye
candan tirtir titriyen Ann't bol l§tkh sah
neye dogru ileri siirdi.iler. Zavalh ktz kos· 
koca salonu dolduran, insan ba§mdan mii· 
rekkeb bir dalgamn kar§lsmda ne yapaca· 
gm1 §a§udi ve kuliste bekliyen annesinin 
kucagma aghyarak ilticadan ba§ka bir 
numara gosteremedi. 

Ann Miller, ugrad1g1 bu ilk muvaffaki· 
yetsizlik ve korkuyu kii~iik ya§ma ragmen 
i.i<; sene unutamad1 ve bu miiddet zarfm· 
da ebeveyninin iyilikle, tehdidlerle yaphk
lan biiti.in te§ebbiislere ragmen dansetme· 
di. Kendisine evvela piyano, sonra da ke· 
man dersi vermek istediler. F akat bunlar 
da en ki.ic;i.ik bir muvaffakiyet ihtimali 
gostermedi. 

Seneler gec;ip Ann Miller k:emal devre· 
sini bulmak iizere olan bir gene kiz <;a• 
gma gelince tekrar ve bi.itiin mevcudiye· 
tile dansa merak saldt ve tiyatrolardan, 
mlizikhollerden <;1kmaz oldu. Buralarda 
ak~ama kadar vakit ge~iren Ann, eve do· 
nlince gordiiklerini tekrara ~ah§tyor ve 
bunlara kendisinin tav1r ve hareketlerini 
de katarak ortaya bi.isbi.itiin yeni ve <rok 
ho§ numaralar ~1kanyordu. 

Nihayet giiniin birinde, k1z1mn dans 
san' atmdaki kabiliyetini takdir eden anne· 
si, Ann'la Holivud' a giderek §anstnl tee· 
riibeye karar verdi. Ana ile klZln sinema 
payitahtmda ge<;irdikleri ilk aylar hi~ de 
umid verici degildi. Ann Miller'in bir 
ti.irlii i§ bulamamas1 yiizi.inden baz1 ak
§amlar a~ karnma yattrklan oluyordu. 

Nihayet talih giiler yi.iziinii san' atkar 
k1za gostermekte gecikmedi. Evvela mii-

Ann Miller 

Y abanci merkezlerden ( orta 
dalga) miintehab par~alar 

Operalar 
20,- Londra: Vagner'in cU~an Holan

dall:., cTanhaiiser:. ve cAllahlarm 
iifuiU, eserlerlnden bazi par~alar. 

24,- Stuttgart: Verdl'nin Folstoff 1s
mindek1 eserl. (Bu opera, aynl za
manda Vlyanadan da na1cledlle -
cektlr. 

Opereller 
20,- Kolonya: sesli renkler. 
20,10 Hamburg: Oten bah~e. 
21,- Mila.no: Doretta. 

Biiyiik konserler 
21,10 Doy~Jandzender: §open ve !?uman. 
20,15 Frankfurt: Bach, Haydn. 
20,55 Budape§te: Opera orkestra.s1 tara

fmdan. Mozart'm blr senfontsl ve 
Grlcg'ln plyano konsertosu. 

Oda musikileri 
20,- Kopenha.g: Mugannlye Tenna 

Kroft tarafmdan yerll $an konserl. 
21,- Paris (P.T.T.): d'Indy'den, Bord.s

dan, Debussy'den, Fa.ur~'den par
~alar. 

22,- Var$ova: Hafif oda musiklsl. 
22,30 Doy~Jandzender: Moza.rt'tan cKil

~iik blr yaz gecesi muslklsb. 
Askeri bandolar 

Bi.itlin merkezlerde muhtelif saatlerde a.s
keri bandolan duyulacaktl.l'. ____ zs 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece !lehrimizin muhtellf semtlerln• 

deki nobe~i eczaneler ~uhlardl.l': 
istanbul ciheti: 
Em!noniinde <Salih Necati), Alemdarda 

zikhollerde i~ bulup miithi§ bir muvaffaki· (Esadl • Kii~iikpazarda. (Yorgl) • Kumka.pl ... 
~ da. (BelkJS), ~hzade~a!lmda Ct. Hakkl), 

yet gosteren Ann Miller San Fransisko· Karagomri.ikte (Suad), A~sarayda (E. Per
da <rah§Irken Benny Rubin'e tesadiif etti. tev), Fenerde (Vitali), Samatyada <Teof1-
Bu adam kendisini derhal himayesine ala- los)' Baktrkoyiinde (Merkez) • !?ehreminin-

de (Ha.mdll, Eyiibde (Hikmet Atlamaz> 
rak imal ettigi filimlerde iyi roller verdi. eczaneleri. 

« 193 7 nin yeni simalan>>, <<Artistler Beyoglu cihetl: 
pansiyonu» ve «Radio'· City Revels» fi· Ti.inelde- <Matkov1Q) • Yi.ik!sekkaldtrlrnda. 

(Yenikopulos), Osmanbey<le (§ark Merkez>. 
limlerindeki rollerle biiyUk bir §ohrete sa- Kasllhpa a.<la. (Vrun!), Hallclo~lunda (Bar· 
hib olan Ann Miller, bugiin haftada 2500 bud), Parmakkap1da <Kemal RebUll, aa
dolar kazanmaktadrr. F evkalade liiks bir lata ToPI)ular caddesinde (Yl~epulosl' Or-

takoy, Arnavudkoy, Beb~ eczanelerl. 
spor otomobili, biiyiik bir aparhmam clan Kad1koy Moda caddesinde (Ba.haeddln), 
yeni yild1z birka<; yJ! evvel a~ yatt1g1 ge- Pazaryolunda (Rifat), Bi.iyiikadada Celna.s1 
celeri hattrhyarak bugiinkii haline ~iikre· Rlza). Heybelide (Halk), Uskiidarda (Orner 

Kenan), Be~ikta§ta (VIdin), Beykoz, P~a-
decegine gozii ve fikri daha yiikselmekte· bah"e, Anadoluhlsan eczanelert. 
dir. Vi.icudiiniin harikuHide tenasi.ibiinii ( Mevlid ) 
muhafaza i~in hi~bir sun'i <rareye veya _ 
<;e§idli perhizlere ba§vurmJyan Ann Mil· .._M_e_v_li_d __ H_a_y_d-ar_p_a_§_a_l_is_e_s_in_i_n_d_e-ger-

ler: Ii talebesinden Muzaffer Ba~oglu pek 
- En bi.iyi.ik emelim, bir filimde Fred gene ya§mda ani bir hastahk neticesin· 

Astaire ile dansetmektir, diyor. de olmii§tiir. 
Ginger Rogers'in bu yeni rakib kar§i· Merhumun ruhuna 27/9/938 sah giinii 

smda tela§a dii§mege hakk1 var degil mi'> saat 14 te Ac1bademde Faikpa§a cami
inde Mevlid okunacakt1r. Kendisini se-
ven arkada~larile baba dostlarmm bu· 
lunmalan rica olunuyor. 

GIORG10 MANDEL 

Turk Ticaret evi 

* Frans1z rejisorlerinden Maurice J * Amerikah filim amillerinden Wal
Cloche'un <;evirmekte oldugu <<Ah gene- ter Wanger, Sacha Guitry'nin «Hokka· 
lik !» filminin ismi «Ne mi.ikemmel ha • baz» ismindeki piyesinin filme ~ekilmesi 
yat !» a <;evrilmi~tir. hakkmt satm almi§tlr. Bu kordelada bat-* Maurice Dekobra'mn «Kartiye La rolii Charles Boyer oyniyacakttr. 

!stiklal caddesinde 350 numarah ma
gazaya naklettigini bildirir ve saym 
mli§terilcrinin 27 eylUl 938 ~aqamba 

giinii ogleden sonra yapllacak kii§ad 
resminde huzurlarile §eref vermelerini 
diler. ten>> ismindeki eserinden iktibas edilen * Dorothy Lamour yakmda yeni bir 

filmin <;evrilmesine yakmda ba~lanacak- filim <;evirecektir. Bu kordelanm ad1 
tJr. Ba~rollcri Betty Stockfeld, Jean «Tahiti» olacak ve artiste Ray Milb.nd, 
Galland, Silvia Bataille, Bernard Lane· partonerlik edecektir. 
ret oymyacaklardtr. * F ranSIZ rejisori.i Julien Duvivier'nin * Vaktile Almanyada yap1lmi~ olan idare edecegi «Hatnalar kopri.isi.i» fil 
ve ba$roliini.i Lil Dagover'in oynam1~ ol- minde ba~rolii Raimu oymyacaktu. 
dugu «9 uncu senfoni» filmi Fransada * <<Atlas Okyanusunun ~imal par • 
yeniden viicude getirilecek ve bu sefer cast» filmini rejisor Baroncelli idare ede· 
ba~rolii Kathe von Nagy temsil edecek· cek ve bu kordelada ba~rolleri Albert 

t. Prejan ve Jean Renoir oynJyacaklardtr. IT. 

1938-39 mevsimi filimlerinden sahneler 

Jean Kiepura ve Gladys Sw11rtho•1t •Napch g~celeri» kodeiast!lila. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece 
(Suadiye - $enyol) da 

Yarm gece 
(Taksim - Altmtepe) de 

Biiyi.ik miisamere 

.---~~---------... Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincil Vakrl Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adresl: M1m Baysal istanbul ........................................................ 
Bilyiik §ehir ve kasaba parklara; 

An1t, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bah!;eleri i~in modem p~oje 
ve planlar haztrlar; ke~ifnnmeler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatuu deruhde ve taahhild 
eder. 

Biiket, ni~an sepeti ve ~elenkler 
ic;in yapJ.lan siparisler siir'atle ha· 
ztrlantr. 

Qi~ek, sebze tobumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva a~a~ ve a~a~
clklan; bahge aiat ve edevatl ve 
ehliyetli Bahcivanlar aonderir. 

VANDA 
Lutfi llyas karde~ler 

Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

Turk Hava Kurumu Piyango bi
letleri ve Cumhuriyet gazetesi 

satl~ yeri '-=---·----·-------



Ce~me I Vaktile Miihendishanede tah
sil de iken bizim stmfta bir Akar~e$meli 
Halid vard1. Anla~tlan oturdugu mahal· 
lenin ~e~esi miitemadiyen akhgl ic;in o
lacak o semte, Akar<;e$me adtm ver -
mi§ler ..• Zannederim, fstanbulun, Oskii· 

darm, Bogazi~inin bir<;ok yerlerinde vak· 
tile haytrsever ecdad1m1z boyle bir~;ok <;e§· 
meier yapbqm~lar ve halkm en biiyiik ih
tiyacl olan billur gibi sulan bol bol §eh
rin her tarafmda abtiDJ~lar ... 

Ce§me I Bu kelime yamlm1yorsam 
'(c;e§m) den geliyor. Lugat: Goz gibi o
lan delik ve bu delikten akan su, diye ta· 
rif ediyor. Oy}eyse, o delikten su akma· 
ytnca <;e§me liizumsuz bir liiks e$yas1 ye
rine ge~er. 1§lemiyen motor, yanmtyan 
lamba. <;almtyan gramofon gibi ... 

Ge.c;en giin F atihte bir dostumu ziya· 
ret etmek iizere Harbiyeden tramvaya 
bindim. Y olda saga sola bakm1p durur
ken, T aksimde su deposunun ittisalinde 
cephesi merm~r kaph bir ~e§me gozi.ime 
ili~ti. Ne yaz1k ki rnuslugu kopmu~ ve yii
zi.indeki goz gibi biiyiicek delik kurumu§· 
tu. Galatasaraya geldik! F eyz aldtgim 
bu kiyrnetli rniiessesenin rnethalini siisli

yen rnuhte§ern demir parmakhkh kapi· 
nm sag ve solunda m.ermerden c;ok san' at· 
karane yapilmt§ iki buyiik ~S.$me var. 
Musluk yerlerinde susuzluktan dili da • 
magi kurumu~ iki aslan agzi, gene go
ziimi.i ~ekti I ! 

Si~hane yoktu§oundan iniyoruz. Sag ta· 
rafta metruk bir karakolun yanmda. iize
ri kalemle i§lenmi$ rnermer bir c;e§me da· 
ha I Kuru musluguna her ne sebeble di
kenli tel sarrnt§lar I 

Bahc;ekapisma geldik. h Banka!\Inin 
yanmda ~;ok san' atkarane yapilmi~ sebill 
Ne yaz1k ki, bedava bir bardak su idle
rnez. 0 giizel abideyi gozle ok$adtktan 
sonra T opkap1 saraymm ta~ duvar met· 
halinin iki yamna zyinet e~yasi kabilinden 
yapi§bnlrni§ iki kuru <;e§me daha I Kar§I· 
smda yazm hararetten dud11klanmz c;at
lasa bedava bir tas su verilmiyen Hamidi 
Evvel sebili I 

Ayasofyaya geldik. Bu ilahi miizenin 
bah~e duvarmm dibinde ii~ ve~heli mer
mer ce$meler. Ociiniin de rnusluklanndan 
vaktile ab1 revan akarmi§ I Simdi ikisi 
kuru, birisi kmk. 

Divanyoluna ge]iyoruz. Sagda manav 
diikkanlan arasma sikt§mi~ kirli yi.izlii 
akmaz bir ce§me! Gene sagda hazan mek
teb, bazan kuliib olan, bazan da bir ha-

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

gittim ve hasbihal suasmda gordiiklerirni 
kendisine soyledim. 

Arkada~tm ba§IDI sallad1: 
- Ben ktrk senedir bu baba ocag1 o

lan evde oturuyorum, §Uractkta Kovacl· 
lar caddesinde Ktrk~e~me tabir edilen bir 
yer vardu. Hahrlanm bir zamanlar o 
musluklardan durmadan, geceli giindiiz· 
Iii, yaz ki§ §elale gibi tath sular akardt. 
Simdi ise, ne ben soy}iyeyim, ne siz so
run: yiirekler ac!sid!r I dedi. Dostumun 
kahvesini ic;ip c;tkbm. 

Kovadar caddesinden a~agt elli adtm 
kadar yiiriidiim. Solda demir parmakhk
lan c;ok zarif bir sebil goziime ili~ti. kin
de bir adam, karpuz, kavun sahyordu. 
Selam verdim ve sordum : 

- Buras1 bir cami mi? Mescid mi. 
nedir? de dim. 

- Hayir. Gazanferaga medresesi. 
kinde muhacirler oturur, dedi. 

Y andaki kaptdan girdim. On iki mer· 
mer siitun iizerine istinad etmi~ san'ath 
kemerlerin arkasmda ta~ adolarda ~o
cuk clV!Ihlan i~itiliyordu. 0~ be§ kadm 
etrahma toplandt. 

- Devlet, millet sayesinde biz, on 
iki aile burada banmyoruz. Erkeklerimiz 
giindiiz i§e gidiyor, biz de il diki§i filan 
dikiyoruz, dedil~r. 

- Su i~in zahmet ~ekmyor musunuz? 
de dim. 

- Hayir, ~ok §iikiir I Bakmtz burada 
bir kuyu var. -biraz otede mermer bile
zikli bir metre derinliginde su gozi.iki.i
yordu- bu, KirK~e§me suyudur . .Seker gi
bi tathdu, buz gibi de soguktur! Y emegi 
bununla pi~iririz, ~arna§tn bu su ile yika
nz, dedi. 

Oradan c;1ktim. Solda, zeminden bir 
metre kadar a§agJda kalm1~. yalaklarmda 
yagmurlardan su birikintileri camur hali
ni lnu§, Ktrkc;e~eye ge]dim. Y an yana 
dort biiyiik c;e~me! Bembeyaz olan mer
merlerin yiizlerini toz toprak karartmt~. 
Birinin cephesinde mermer iizerinde ka
lemle i~lenmi~ iki taws ku~u. kar§tiikh, 
canh gibi duruyor. Tabii musluk naml· 
na hie 'birinde bir~ey yok I Siyah, koca
man, goz gihi kap.kara delikler! Bu kuk 
deQ-il kmk c;e&melerden kim bilir ka~ va
ki.ttir bir damla su akm1yor } 

Bu yaZilanmla bu ~e~melerden neden 
su akmtyor? diye kimseyi muahaze et -
meyi hattrnnpan ge~irmedirn. Elbet bu~ 
nun, biimedigim baz1 sebebleri vardtr. 

Yalniz. !stanbul bir su ~ehridir; goziime 
ili§en ve akm1yan bu ~e~meler beni miite
essir etti. :A.vdette bilaihtiyar, Nabinin 
$U beyti dudaklanmdan dokiildii: 
Te~negdmn ~ak, ~ak olmu~ Zeb{ hcihil;l.e,ri, 
(;e~mestiri merhamette bir i9im su kal-

mamt$! 

Selim Strrz TARCAN 

yir cemiyetine yanyan mermer yiizlii bi
na, ko§esinde gene vaktile ~ok itina ile 

yaptmlmt~, zamanla suyu ~ekilmi$ bir c;e~
me daha I Bur ada tramvaydan indim. U
mumi hapisaneye dogru yiiriidiim. Bele
diyemizin himmetile viicude gelen agac· 

l1kh park, ye~il kanapelerile gonle ferahhk 
veriyor. hte bir §aheser daha I Almanya 
lmparatoru Vilhelm, lkinci AbdUlha • 
mid devrinde lstanb~lu ziyaretinde ~hre 
bir habra btrakmak istemi~ ve en k1ymetli 
bir hediye olmak iizere sekiz mozaik sii
tun iizerine oturt.ulmu~ yald1zh kubbeli 
bir c;e§me yapttrmt~. Y edi cephesini siis
]iyen tun<; musluklardan ~ani ~ani sular 
akhgmt dii~i.indlikc;e agztm sulandt. N e 

Yaztk ki bu ~e§lllelerin hepsi de ytllardan
beri kurumu~tur. Hi~ birinden bir damla 
su akmaz. Hayli iiziilerek Sultanahmed
den t.ekrar tramvaya binip yoluma devam 
ettim. F atihe kadar yolumun sagmda da
ha iic susuz sebil. f~te Atikalipa~a cami

inin akm1yan ~e~m~si! hte Sehzade ca· 
miinin ko§esindeki iki kuru c;es.me I hte 
Direklerarasmda iki kuru c;e~me daha! 
Boylece bu kuru c;e~meleri hliziinle, esef· 

le, elemle seyrede ede F atih parkmm D
niinde tramvaydan indim ve !tfaiye ka· 

rakolunun biraz ilerisinde me§hur su ke· 
merinin altmdan g~erek dostumun evine 

fncirlerimize ragbet 

Polo.nya 
• • • • Jncirnu 

piyasasi, Turk 
tercih ediyor 

izmir (Hususi) - Tiirkiye • Leh. t 
ar d k. . 15 an 

. asm a 1 tJcaret i§leri lizerinde tet • 
k.I~at.a c;Ikan Var§ova ticaret mlimes
sihmiz Baha Erker §ehrimize gelmi§tir. 

. Anla§Ildigma gore, Polonyada Tiir • 
~lye pamuk ve incirleri ic;in yeni bir 
hcaret sahasJ ac;tlmak tizeredir. Tiirkiye 
ram~klan i~in Polonyada pir~ok firma-
~r Istekli goriinmektedirler. Polonya 

~~y.asas~ Tiirkiye incirlerini Yunanistan 
mcJrlerme tercih etmektedir 

Miimessil, burada alakada~larla te • 
mas _etmekte ve pamuk, incir ihracat • 
c;1lanle gorii~mekted;,. y 1 b 

t ~ ..... . ap1 an u te-
mas an bu me · · . . Vsim 1~m Polonyaya pa • 
muk v~ .m~~ ihracatmm fazlala§tml _ 
mast gibi guzel bir netice dogacagl an
la§Ilmaktadir. 

Tu§ merakhs1 ~ocuk 

Bek~i ve polislerle 

nas1l dogii~tii? 

Su~lu Rifat, diin 
mahkfim oldu 

Evvelki gece saat 2,5 ta Park Oteli o
niinde 14 ya§mda bir ~ocukla ii~ bek<;i 
ve iki polis memuru arasmda ge~en hayli 
garib bir diigii§me vak' as1 olmu§tur. 

Vak' amn kahramam, Salktmsogi.idde 
Y erebatanda 12 numarah evde oturan 14 
ya§mda Rifathr. Rifat, boyundan ve ya· 
§mdan umulmtyacak bir §ekilde kuvvetli 
bir ~ocuktur. Kastmpa§a idman kuliibiinde 
bir miiddet giire§e c;ah§mt§hr. Rifatm en 
biiyiik merak1 «tU§» tur. Kavga ettigi in
sanlart -pehlivanhk zamamndan kalma bir 

itiyad neticesi olacak • tu§la maglub etme
den btrakmtyan Rifat, evvelki gece iki
de, Be§ikta§taki Suadparktaki diigi.inden 
sarho§ olarak ~tkmt§, Nihad, Kenan ve 
Ali ismindeki arkada§Iarile birlikte T aksi· 
me dogru yiiriimege ba§lamt§tlr. 

Rifat onde yalmz yiiriir ve arkada§lan 
da geriden hafif hafif §arkt soyliyerek 
kendisini takib ederlerken Ayazpa§ada 
bekc;i Osmanla kar§tla§mt§lardtr. Bekc;i, 
genclere bu saatte §arkt soylemelerinin 
dogru olmadtgml ihtar etmi§tir. Delikan
hlarla bek~i arasmdaki rniinaka§ayi i§iten 
Rifat, nedense, geri donerek miidahale et
mek liizumunu duymu§, bekc;i ile bir asJz 
kavgasma ba§larnt§hr. 

Kavga ilerlemi§, Rifat. ne yap~gmi 
bilmez bir halde bek~i Osmamn yiiziine 
bir yurnruk VlJrmu§tur. Bek~i. tek ba§ma 
bu kuvvetli c;ocukla ba§a ~Ikamtyacagmt 
anlaymca imdad istemi§ ve vak' a mahalli
ne polis memuru Adil yeti§mi§tir. 

Adil de Rifatla bir miiddet miicadele 
ettikten sonra ba§a c;tkarntyacagml anla
mt~, o da di.idiik <;alarak imdad istemi§, bu 
sefer 1279 numarah polis Mehmed gelmi§· 
tir. 

Mehrnedle Rifat arasincta, kalabahk 
bir merakh kutlesi oniinde ve birka~ bek· 
~inin i§tirakil~ enteresan bir ~eki§me vak' a· 
st cereyan etmi§, Rifat, bir defasmda elle
rini baglad1klan kayt§I koparmi§, diger 
bir defasmda da eline gec;irilmek istenen 
kelepc;eden kurtulmu§tur. Nihayet, gerek 
bir saat kadar siiren mlicadeleden, gerek
se alkoli.in tesirinin azalmasmdan mlicade
le edemiyecek bir hale gelen gene pehli
vanm elini ayagm1 baglami~lar, kendisini 
bir taksiye koyarak Taksim polis merke· 
zine getirmi§lerdir. 

Diinku muhakeme 
Geceyansmdan sonra cereyan eden bu 

giirUltiiniin muhakemesi, diin ogleden son
ra nobetc;i asliye dordiincii ce2;_a mahke • 
mesinde ba§lami§, gece 20 ye kadar de~ 
vam etmi§tir. 

-5ahidler dinlen~ikten sonra suc;lu Ri
fatm sab1kast olmad1gma dair hapisane
den gel~n tezkere okunmu§. heyeti haki
me ktsa bir miizakereden sonra. Rifatm 
15 ya§IDI ikmal etmemi~ oldugunu nazart 
dikkate alarak 16 gi.in hapse ve 30 lira 
para cezasile tecziyesine, diger su~lulann 
da beraetine karar vermi§tir. 

Bir ki~ilik denizaltl gemisi 

Amerika - Amerikah gene bir mii
hendis, bir ki~ilik kiic;tik bir denizalt1 
gemisi in~a etmi~ fakat tecriibe esna
smda suyun sathma c;Ikamiyarak ba -
y1lm1§tlr. -···· Kont do Martel' e yapdan 

yeni teklifler 
Beyrut (Hususi) - Cebeli Diiriizden 

buraya kalabaltk bir heyet gelmi§tir. 
Heyet, Kont do Martel'i ziyaret etmi§ 
ve verilen malumata gore, kendileri ic;in 
Suriyeden ayn mtistakil bir idare ku -

ulmast teklifind.e bulunmu§tur. 
Bundan ba§ka, Lazkiye ve mtilhakab 

da ayni miistakil idare arzusunu izhar 
etmi§tir. Kuvvetli oldugu anla§tlan bu 
teklifler kar§tsmda Suriye - Fransa 
muahedesinin tasdikl geriye kalacak 
demektir. 

Paristen alman haberler, Suriye Ba§
Yugoslavya - Mussolini'nin birkac; giin evvel Yugoslavyaya gittigini vekili Cemil Mardamm orada u~ ay 

Tiirk milleti, her vakit takvimin 'u iki yapragt 
oniinde igilecektir: 30 agustos bizi ilimize, 

26 eylul de dilimize kavu,turmu,tur 

Bizde ilk dil kayna§malan ba§ladtgt 
zaman, hedefin ne oldugunu kestiremiyen
ler, tereddiid ic;inde kalmt§lardt: 

- Y oksa, yeni bir dil mi yarahhyor· 
du?... 

Bu gafiller, yamldtklanm anlamakta 
gecikmediler. <;;iinkii ele alman mevzu, 
yeni bir dil yaratmaktan ~ok daha geni§ 
ve ~ok daha manah olmakla beraber, bu, 
bir «yaratma» degil, sadece bir <<kurtar
ma» hareketiydi. 

Nice dillere anahk eden Tiirk dili, 
gok kubbenin altt, medeniyetin ne oldugu
nu farkettigi giin, ta§tan kiirsiisii iizerinde 
halk kiitlelerine hitab ediyordu. Varhgt 
bu kadar eski ve bu kadar koklu olan bir 
dilin yeniden yarahlmaga ne ihtiyac1 var
dt?.. 

Oz dilimiz, her 1eyden once amhk bir 
dii§man kar§Ismda idi. Alh yii,z §U kadar 
ya§ma basan bu dii§man, gene bizim ekti
gimiz bir tohumdan iipyen bir sarma§lkh. 
Bu sarma§tk, dil agacliDIZI gitgide dort 
yamndan sard1. 

Dilirnizin biitiin hayat damarlari, tiire· 
di kelimeler tarafmdan hkanarak i§lemek
ten menedilmi§ti. Tiirk dilinde iki sahr 
yaz1 yazabilmek i<;in. ba§ka dillerin gra
merini ogrenmek ihtiyacmda idik. Tiirkc;e
de kar§thgi olan kelimeleri, kullanmak da
hi ay1b saythyordu. 

~airlerimiz. «giine§» i begenmeyip, 
(§ems) e taptyorlardJ. Kendi dilimizle 
ht!;ktrabilmekten bile rnahrum kalrnt§hk. 
Arabm «§ehik» i gelip hemen bogaztmizi 
hktyordu. 

Ed~biyat~Ilarimizin, <<belig climle» a
dmi takhklan §ey, okuyanlara nefes dar· 
hgt verecek kadar uzun ve durakstz ol
maltydt. Lugat kitabmdan dev§irilen keli
melerle hergiin yeni bir terkib icad ediyor~ 
duk. 

Agdalt bir yazinin doniim yerlerini -bir 
f1~1 suya damla damla hal akttir gibi- ii~ 
be§ tiirkc;e kelime ile birbirine baglamak I .. 

hte (osmanhca) bu idi. 
V e bu osmanhcadan, -astl giiliincii

kimsenin bir§ey anladtgl yoktu. 
(Hamse) sahibi (N erkisi) lerin, T ele

mak miitercimi Yusuf Kamil Pa§alarm 
dili, gerc;ekten bir Babil kulesi idi. Satu
lan i~inde hi.iviyeti ya§lyan milletler bile 
ondan bir§ey anlan;uyorlardt. 

Kendi dilleriQde hirer kar§thgl olan 
yabanc1 kelimeler. terkible§ip osmanhca· 
nm kadrosuna girince, bi.itiin kuvvetlerini 
ve hatta manalanm kaybederek icinden ~1-
ktlmaz hirer labirent oluyorlardt. 

Turk milletini esaretten kurtaran Bii
yiik Onder, Turk dilinin bu esaretine ta· 
hammi.il edemezdi. 

Bir 26 eylul giinii, Dolmabah~e sara
yinda toplanan Dil Kurultay1, dil sefer
berligi i~in verilmi§ yiiksek bir i§aret yeri
ne gec;ti: P adi§ahlarm; (kapt kul) I anna 
etek optiirdiikleri muayede salonunda, 
Tiirkiin en biiyiik davalanndan biri, orta
ya ~ttlmi§ti. Atatiirk, salonun bir ko§esin
de, milli heyecanlanmizm en bi.iyiik ifade
si olarak yer alml§h. 

Kocac;imen tepedeki kadar heybetli ve 
o giinkii kadar rnuvaffakh. 

Daha ilk toplantJda, neler yap1lmak is
tendigini, herkes anlami§ti. 0 tarihten bu
giine kadar, aradan ge!;en zamanlar bo§U· 
na harcanmadt. 

Dil iizerinde yap1lan ara§hrmalar, miis· 

bet yollarda hergiin yeni bir rnesafe a~i
yor. TUrk diline kar~1, millet~e gosterilen 
alaka. vatan smtrlan dt§mdaki bilginlere 
de sirayet etmekte gecikmedi. 

Kurultay c;ah§malan, tamnmi§ profe • 
sorlerin, Turk dili kaynaklan etrafmda 
kuvvetli tezler hamlarnalarma vesile ol· 
du. 

Arhk, <<bizim» diyebilecegi]lliz bir di
lin sahibiyiz I Bize tahakkiim eden Arab 
ve F ars kelimelerini, bugiin gene kullam· 
yoruz. F akat diin, onlann elinde, kendi 
kaidelerine gore siiriiklenen hirer esir va
ziyetinde i.dik. Bugiin ise, onlar bizim ar· 
zulanm1za tabi oldular. 

lstedigimiz kelimeyi, diledigimiz ciim· 
lenin ic;inde, onlan kendi §ivemizin kiyafe
tine sokarak, kullanabiliyoruz. 

Dil • Giine§ teorisile miiphem goriilen 
biitiin noktalar aydmlahlmt§ oldu. 

Bugiin, ac;tkc;a goriiyoruz: Y az1 dilile 
konu~ma dili hergiin, birbirlerine biraz 
daha yakla§tyorlar. 

Seksen mil yon Tiirkiin; beraber agla
ytp beraber giildiigii, beraber sevinip be
raber yerindigi bu biricik anla~ma vastta· 
mtzla, geregi gibi ogiinebiliriz. 

N as1l dii§iiniiyorsak. oylece yazar ol
duk. 

Eskiden anla§tlmiyan dil, onu konu§an 
ve yazanlann biiyiik kudretine, zengin ka
rihasma ve yiiksek bilgisine delalet eder· 
di. 

Bugiin anla§tlmiyan bir dille konu§an· 
lar, ve hele rneramlanm cetrefil bir dilden 
yaz1 ile ifadeye kalkt§anlar, yalmz bize 
bir§ey anlatamamt§ olmakla kalmaz, iiste· 
lik giilunc de olurlar. 

Turk dili, biitun kotii goreneklerinden 
siynlarak yepyeni ve taptaze varhgile bir 
~i~ek gibi kar§Imtzdadir. Her ytlm 26 ey
]ulUnde bayramtm yaptlglffitz dil: bize 
yeni bir kurtulu§un ta.dm1 tathrck 

«11» imiz gibi «dih> imiz de istila altm
da idi. 30 agustos ve 26 eylul! .. Tiirk 
milleti, her vakit yiireginde bir bayram 
sevinci hissederek takvimin bu iki yapra-

gt oniinde egilecektir: 30 agustos, bizi 
(ilimiz) e ve 26 eylul, ( dil) imize kavu§· 
turdu. 

SALAHADDIN GONGiJR 

Toprak mahsulleri ofisi 
izmir ~ubesi 

Bir heyet, Ziraat Ban· 
kasile temasa ge~erek 

tetkikata ba,Iadi 
fzmir .(Hususi) - !zmirde bir cTop· 

rak mahsulleri ofisi:• kurulmast karar • 
la§hrildtgmdan tetkikata ba§lanml§hr. 

Toprak Mahsulleri Ofisi umum mu
diir muavinl_erinden Sakir Tarah, Ha
mid Koray ve ofisin !zmir §Ubesi mii -
diirliigiine tayin edilen Cevad Emiren, 
Ofisin bugday mii§aviri Akif Demir, a
zasmdan B. Necdet ve Mehmed §ehri -
mize gelmi§lerdir. 

Biitiin mahsullere aid i§leri toplu bir 
§ekilde idare edecek olan Toprak Mah
sulleri Ofisi i~in gelen zevat Ziraat Ban
kasile temas etmi§ ve tetkikata ba§la • 
mi§hr. 

Yiiz sene evvelki trenin 

K0.$8.1.~---~--

PEHtERESiNDEN 
o~ yiiz seksen alb 

yd evvel 

0 naltmoi asrm ortalarinda, gen 
boyle bir sonbahar giinii idi, Av 
rupamn §arkmda kurulu Tiirl 

devletlerin.den biri ortadan kaldmhyor 
du. 0 devletin ba~mda bulunan Sevin• 
Hamm, Car lvan'm entrikalarile K aza 
dan kaldmlm1~. Moskova 'ya a~mlm1§ 
Vatanseverlikte en se~kin erkeklere orne 
olacak kadar yiiksek bir seviye ta~ tya 
bedbaht Sevinc, yurdundan siiriiliip c;tk 
nhrken §U bi<;imde inliyor ve dag1, ta 
inletiyordu: 

«- Kazan! Kara yaz1h Kazan! Ka 
gulu, kanh §ehir! Ba§mdan tacm dii~ t· 
Sen §imdi dul kadm gibi kaldm. Art 
efendi degilsin, kulsun. Ba§t kesilmi~ a 
lansm. Eski giinlerini, bayramlanm hab 
laYJp benimle agla. Nerede senin es 
hanltk bayramlann? N erede bala ( c; 
cuk) lann, beylerin, mirzalann? .. Ner 
de senin gi.izel kadmlarm, giizel k1zla 
rm? Nerede onlann ~n sesleri?.. h 
hepsi, hepsi kayboldu. Simdi onlarin y 
rinde aglamalar inlemder kald1, sen 
bal akar trmaklar, pmarlar vardt, §im 
o pmarlardan, o Irmak.lardan evladlarm1 
ll;OZya~lan, evladlanmn kanlan ak1yor. 

«Ey T ann. Ba~a gelenleri Turk il 
ne. uzaktaki karde§ler yurduna gotiirii 
insan dilile s<iyliyecek tiz ~ar bir k 
nerede bulayxm ?..» 

Bu inleyi§ler, oliime mahkum Kaza 
yurdun~a aksettikten pek az sonra C 
ordulan o yurdu kq.pkara ve upuzun b 
y1lan gibi sardt, stk.t~hrmaga basladt, K 
zanhlar -ttpki Kartacahlar gibi- alii 
goze alml§lardi, di§ili erkekli istihkamlar 
yaYJlrnt§lardl, kendilerinin on misli ola 
dii~manl.a rnerdce dogii§Uyorlard1. Ta 
ktrk iic; giin bu nisbetsiz ve kanh gijr 
devam etti. Kazan kalesi -on bin yig 
Ka_7:anhrun- bilegine ve yiiregine day 
narak ayakta kald1. Fa kat Car 1 van y 
lun).l buldu, lagtmlar kazdtrd1 ve ugu 
suz bir giiniin §afagt. belirirken lagtmla 
ate§letip ka]eyi uc;urdu. Arttk -yans1 y 
rah- on bin Tiirk, yel)i yeni yard1m 
kuvvetlerle eksigi tamamlanm1~ yiiz bi 
ki§ilik bir ordu ile sokaklarda dogii§ii 
yordu ve bu ordu, tek bir ad1m ileri gi 
mek ic;in birkac; yiiz kurban verrnege me 
bur oluyordu. Kazanh kadmlar da, e 
lere sJgmmi~lardi. Damlardan, pencere 
lerden ta~ atarak, kayna.r su dokerek dii~ 
man ordusunu sendeletmege cah§tyorlar 
cL. 

Vatanseverlik tarihinde parlak bir sa 
hife te~kil edecek kadar rniistesna bir rna 
hiyet alan bu kanh miidafaa, Kazanh 
lanlan eli silah tutar kimse kalmaym 
c1ya kadar devam et~i ve Kazan, bir ha 
rabe halinde Car Ivan'm eline dii~tu 
Sehrin miidafaasl gibi sukutu da Karta 
caya benziyordu. 

Bu facia 1552 YJlmin te§rinievvel ay 

kinde oynaniDI§h. 1938 birincite§rinind 
de ona benzer bir hailenin vukua gele 
cegi sezil_iyor ve Prag' dan akseden me 
yus sesler, Sevinc Hammm son aglayi§lD 
andmyor. 

Zavalh medeniyet, sen acaba han~ 
giin yarastz bir yiirekle tarihin huzuru 
na ~tkabil eceksin? ... 

M. TURHAN TAN 

Biiyiik Barbaros ihtifali 
yarin yapihyor 

[BMtrzratt 1 fncf sahffetfel I 

Toren gecesi, Barbarosun mezan d' 

tenvir edilecektir. Kubbeye bir biiyiik bf 

yaz fener, kapimn sag ve soluna sanca 

ve iskele fenerleriui tanziren kmnlZ!, Y' 
§i] iki fener konulacak, mezar, boylece b 

gemi gibi aydmlattlmt§ olacakhr. Bu i: 
fener, hie; kaldtrilmiyacak, her ak§am y· 
ktlacakhr. 

Istanbul Vilayeti ile Belediyenin b 
gayretlerine, ne Y<'Zlk ki Evkaf i§tirak eJ 

memi§tir. Caddedeki kaptdan ic;eri giri 
Iince, sagda <;irkin bir kiic;iik diikkan va 
d1r ki eskiden galiba muvakkithane ve) 
saatc;i di.ikkam olarak kullamhrml§. Ev'· 
kaf, bu k1ymetli (I) binaya b ir tiirlii a 
siirememi§tir. Halbuki bunun mukabil t. 
rafmdaki Hasan Pa§amn kocaman tiirlc 
besi ve mezan vere~esinin muvafakati 
l:narak Vilayet e Belediye tarahnd, 
birkac; giin ic;inde kaldmlm1 ~hr. ~f 

Evkaim. Barbaros ihtifali gibi rnilll bn 
i§t canla ba§la i§cirak etmesi laztm ge · 
litken bu kii<;uk oday1 bir tiirlU feda e~ 
Ylkhramtyl§I cir.lden teessiife laytktlr. )'i 
rmki merasimd~ oraya gelenler, evkat\
bu kay1dstzhg1m gorerek teessiifi.imi.it' 
i§tirak edeceklerdtr. 

Fatih Halkeuinde yap•lacak 
Fatih Halkevind~n: 
Biiyi.ik Tiirk ;. ~.f>ecisi Baii · 

yuce adn~~L n Sahifesh"' 27 I 
g?n? ~SEf §artbr. G~ kat 

Yazrrn~tlk. Resmimiz Duc;eyi gene S1rb k1zlan arasmda gosteriyor. mi.iddtele kalacagt merkezindedir. 
A1manya - Yiiz sene evvel in§a edilen Berlin • Potsdam demiryolu 

iiz0rindP ilk tren bovle kannlanm1sti. 
Vlmlzllllazlar. 
tiir 



~!fA ~~~3 
Siileymaniye kliibiiniin 

28 h .. ci yiidOniimii 
en eski spor 

diin 
kuliiblerinden biri olan 
yddoniimiinii kutluladt, 

resmi de yapddt 

tekaiidleri ma~~dan heyecanh bir an 

Siileymaniye kuliibiiniin yirmi seki- tikleri gene oyuncu Sabri sayesinde pek 
ylldoniimii ve Yenibahge civarmda gok goller yemekten kurtudular. Bu • 

•ft~ .. -·"· yeni futbol sahasmm kii~ad nunla beraber Ulvinin sagh sollu ko -
i dlin yap1ld1. Bu miinasebetle si- ~eleri bulan plase vuru§lan birinci dev
beyazhlarm ihtiyar, gene-; faal vc reyi 3 - 0 Matbuat taktmmm lehine bi
ifaal biitiin azalan elele vererek tirdi. 

sevineli gUnleri igin davet ettikleri ikinci devrede Siileymaniye ihtiyar-
firleri izazda kusur gostermediler. Iar,pd::ln ad1m atam1yaeak kadar me -

Cgleden evvel, 9ehzadeba~mda tlni • c"~l "i " kalanlarm yer1erine Osman, Nec
eczanesinin kar§Ismdaki mUte- drt. Si.ileyman, Na§id, Tank ve E§ref 

fakat her tiirlli salon sporlarmm oyuna girdiler. 
bilecegi lokalde seksen ki~ilik bir Harb cephesinde taze takviye k1taah 

yemegi ziyafeti verildi. Miiteaki - almt§ bir tara£ gibi Siileymaniyeliler, 
davetliler hususi otobiis servislerile ikinei devrede bir hayli faaliyet goster

aniyenin yeni sahasma gotiiriil- diler ve hakemin, senei devriyclerinde 

Sahamn hii,ad resmi 
Muayyen saatte Siileymaniyenin mii

idlerile Matbuat taktmmm oyun -
sahanm bir kenarma gerilen ~or

amn ba~mda yer aldllar. 
Sabtk futbol ajam Abdullah ktsa bir 
tabede bulundu ve sozlerini sahanm 
leymaniyelilere muvaffakiyetler ge

temennisile bitirerek kordelayi 
Oyl..iDC:ular, binlerce seyireinin al

§lan arasn.da sahaya girdiler. 
;r-- ·~ 

ve sahalarmm ag1lmasmda cs1f1ra, kan§ 
bir~ok golle maglub olmamalanm temm 
i~in gosterdigi muhtelif kolayhklardan 
istifade ettiler. Bu cUmleden olarak 
Matbuat taktmmm atbgt birka~ gol sa
yilrnadigr gibi, Siileymaniyeliler lehi • 
ne iki penalh verildi. Bunlardan birin
cisini Arab Hlisnii mecalsizlikten topu 
dt§an atmak suretile ka~1rd1. tkincisi 
ise Orban tarafmdan gole c;evrildi. Oyun 
sona erdigi vakit, Matbuat tak1m1 6, Sii· 
leymaniye tekaiidleri de 2 gol atml§ 

Siileymaniyenin yeni sahasmda dun yapJlan Galatasaray • 
Siileymaniye ma~mdan bir enstantane 

..... _ ... .., ... a.t taklmi: 6 • Siiley-
maniye miitekaidleri: 2 

tbuat taktmile Siileymaniye mii -
arasmda eereyan eden, kah 

ve kah kahkaha1arla takib edilen 
Ahmed ihsan idare etti. Tak1mlar 

oyunculardan miite§ekkildi: 
............. , ..... : Foto Nam1k - Ereilmend 

Osman Miinir - Foto Salahad -
Osman Kavrak, Hiiseyin • ~azi, Fo

Ali, Ereiimend Rifat, Ulvi, Besim. 
aniye: Sabri - Hayri, Suad -

et, Hikmet, Kemal - Haftz Hayri, 
n, Arab Hsnii, Arif, Bilrhan. 

ba§lama diidiigii c;ahnca, iki ta-
bir dakika hareket etmeden dura -

, §ehid olan veya vefat eden eski 
eymanivelilere hiirmet rasimesinde 
undu. Bundan sonra Matbuat tak1m1 

unculan kar~1larmdakilerin tam mn-
sile miitekaid olmalarmdan istifade 

biitiin bir devre devam eden 
bir hakirniyet tesisine muvaff,ak ol

Iar. Bu hakimiyet o kadar kat'i idi ki, 
leci Foto Namtk bu devrede belki bir 

t atmak zahmetine bile ugrarnad1. 
leymaniyeliler kalelerine ikame et -

vaziyetinde bulunuyorlardt. 

G. Saray: 3- Siileymaniye: 1 
Giiniin ciddt miisabakasm1 Galatasa

rayla Siileymaniye birinci taktmlan 
yaphlar. 9azi Tezcanm idare ettigi bu 
mag1 tak1mlar §U kadrolarla oynadllar: 

Galatasaray: Sacid • Lutfi, Cemal -
Ekrern, E§fak, Cavid • BUlend, Bedi, 
Mehmed, ~erif, Sabri. 

Si.i)eymaniye: ibrahim • Biirhan, Ru
hi - Nairn, Orban, tbrahim - Raif, Da
ni§, ibrahim, Muzaffer, Rauf. 

Biiyiik bir alaka ve zevkle takib edi
lcn bu oyunun birinci devresi 1 - 1 ce
ra her likle bitti. 

ikinci devrede Galatasarayhlar nis • 
beten daha diizgUn ve hada hakim oy -
myarak Bedi ve Sabri vasitalarile i!d 
gol daha ~tkardtlar ve ma~1 3 - 1 kazan
mt§ oldular. 

Diger futbol ma&lari 
Diin, Taksim ve 9eref stadyomlarmda 

muhtelif futbol ma~lan yaptlrnl§ ve §U 
neticeler elde edilm~tir: 

~i§li, Kurtulu~u 5 - 3, Galataspor 
BarkovaYl 4 - 0, Giine§ Bogazigi sporu 
6- 1 yenmi§lerdir. Kurtulu§la Arnavud-

Frans1z Naz1rlar1 Londrada 
Daladier « 

iimidimizi 
Avrupadan 
kesmedik » 

heniiz 
diyor 

(Ba$tarab 1 tnct sahtfede) 
Kabine toplanhsmdan sonra a§agJdaki 

teblig ne~redilmi~tir: 
«Kabine, Daladye ve Bone'nin Hitler 

tarafmdan Cemberlayn'a verilen muhtua 
hakkmdaki izahahm dinlemi~ ve Londra
ya ingiliz hiikumetini ziyaret etmek iize· 
re gitmekte olan Ba~vekil ve Hariciye 
Nazmmn bu babdaki izahlanm ittifakla 
tasvib eylemi~tir.» 

Nazu·lar Londra'da 
Londra 25 (a.a.) - Fransa Ba~ve

kili Daladye ile Hariciye N azm Bone 
saat 18,52 de buraya gelmi~lerdir. 

F rans1z naztrlan, Corydon tayyare 
meydamna inerken halk tarafmdan «ya· 
~asm Fransa, ya~asm Cekoslovakya» a· 
vazelerile kar~Ilanmi~lardir. 

Gazetecilerin suallerine Daladye ~u ce· 
vab1 vermi~tir: 
«- A vrupadan heniiz iimidimizi kes

medik.» 
Daladye ve Bone, derhal Fransa eki

]iginin otomobiline binerek !ngiliz nazu· 
Ianna miilaki olmaga gitmi§lerdir. 

F rans1z naz1rlan el!tilikte bir miiddet 
miizakerelerde bulunduktan sonra saat 
20,50 de Ba~vekalete gitmi§ler ve tam sa
at 21,23 te F ranstz - !ngiliz miizakereleri 
ba§laml~hr. 

Fransadan ihrac1 menedilen efya 
Paris 25 (a.a.) - Resmi gazete bu 

sabah milll miidafaa i~in liizumlu olma· 
Ian dolayisile ihrac1 menedilen maddele
rin listesini ne§retmektedir. Bu maddeler 
meyanmda bilhassa lastik. ba~!Jca rna • 

denier, kimyevi ve t1bbi miistahzarat bu
lunmaktadir. 

Pariite alman tedbirler 
Paris 25 (a.a.) - Dahiliye Nazin 

Sarraut, gazetecilere, her ihtimale kar~1 
Parisin asayi§ini temin ve fazla kalaba
hgm ~hirden uzakla§tmlmasi i~in alman 
tedbirler hakkmda malumat verl!li~tir. 

Halkm Paristen uzakla~hnlmas1 siir
atle miimkiin olacakt1r. Hususile ki ferdl 
hareketler ~ogalm1~hr. Hiikumet bu ferdi 
hareketleri kolayla~tmnak i~in benzini, 
ciheti askeriyece miisadereden istisna et· 
mi~tir. Halkm ~ehirden uzakla~tmlmas1, 
zamam geldigi vakit temin olunacalc ve 

koyliiler de 1 - 1 berabere kalmi§lardtr. 

F enerbah~e stad1nda 
DUn, Fenerbahc;e stadmda, Fenerbah

ge ve istanbulspor gene, B ve A takJm
lan arasmda fu tbol maglan yaptlmt§tlr. 

Gene taktmlar ilk kar§Ila§maYJ yap
trlar. Miisabaka, daha iyi oymyan Fe • 
nerlilerin 5 - 3 galibiyetile bitti. 

B. tak1mlar arasmdaki musabakayi da 
Fener1iler kazandtlar. 
. tlc;iincii mac;1 A taktmlan oynadtlar. 
Ilk devrede Fenerliler mutlak bir ha -
kimiyet kurdular ve Y~arm, Ali Riza
mn, tekrar Ya§ann, Fikretin ve ~aha -
mn ayaklarile be!? gol c;tkardtlar. Birin
ci devre bu suretle 5 - 0 Fenerlilerin 
lehine bitti. 

fkinci devrede Fenerbanc;e taktmmda 
Fikretin yerine Lebib, Biilendin yerine 
de Sabri girdiler. Oyun gene san 
laciverdlilerin hakimiyeti altmda ge~ -
ti ve Naci ile Ali Rtzamn att1g1 iki golle 
Fenerliler say1 adedini yediye ~tkardt
lar. 

Barutgiicii sahasinda 
Diin, Barutglicii sahasmda Barutgiieil 

futbol taktrnlarile Alemdar spor taktm
lan arasmda mac;lar yaptlmt§tlr. 

Gene taktmlar mahiyetinde Alemdar 
tak1m1 4 - 2, B taktmlarmda Alemdar 
5 - 3 galib gelrni§, A tak1mlarmda da 
Barutgiicil 4 - 1 kazanmt~tlr. 

Heyheliadada yaptlan yiizme 
yari§lari 

Beyoglu Halkevi tar afmdan Heybeli
adada tertib edilen yiizme yan§lan dlin 
yaptlmt§tlr. MUsabakalarda Moda spor 
kuliibii 188 puvanla birinci olmu§, Ga
latasaray 185 puvanla ikinci, Be§ikta~ 
57 puvanla ii9iincii, Heybeliada 42 pu • 
vanla dordiincii, Burgaz 26 puvanla be
~inci, Hilal de 8 puvanla altmc1 olmu§
tur. 

Atlama mlisabakalarmda da Kuleli 
lisesinden Kernal 91 puvanla birinci, 
Heybeliden Golya 87 puvanla ikinci, 
Kulcli Askeri lisesinden Biirhan 74 pu
':anla iigiincii olmu§lardtr. 

Alman milli tak1m1 Rumen 
rnilli takimini yendi 

Biikre§ 25 (a.a.) - Alrnanya milli fut
bol taktmile ikinci kar§lla§masim yapan 
Romanya milli tak1m1 4 - 1 maglub ol
mu§tur. Sekiz oyuncusu Viyanah olan 
Alman milli tak1m1, aldtgt netice ile 
miitenasib muvaffakiyetli bir oyun oy
namt§tir. Romanyahlar, 4 - 0 maglub 
vaziyette iken §eref say:Ilanm yaprnt§· 
lardtr. Mac;ta 35,000 seyirci haz1r bu -
lunmu§tur. 

Hakemleri davet 
Istanbul futbol ajanhgmdan: 
Bolgemize mensub futbol hakemleri

mizin 26/9/938 pazartesi ak§am1 saat 18 
de bolge merkezine gelmeleri rica olu -
nur. 

tesbit edilen plan mucibince diger vilayet· 
lerde bu halk banndmlacakhr. 

Paris itfaiyesi, alh bin ihtiyatla takvi
ye edilmi~tir. Bu suretle ayni zamanda 
bin noktadan ~Ikacak yangmla miicadele 
etmek imkam vard1r. 

Fransrz Ba,vekilinin temaslarr 
Paris 25 (a.a.) - Ba~vekil Daladye, 

General Gamelin ile gorti§tiikten sonra 
Maliye N azm Marchandeau ile de ol
duk~a uzun siiren bir miilakat ya(Jml§tlr. 

Hariciye Nazm Bone, Japon sehri 
Suginura ile Amerika sefiri Bull:litt ve 
Romanya sefiri Cesiano'yu kabul !tmi~
tir. 

Harb ihtimallerinin Suriyedeki 
akisleri 

Beyrut (Hususi) - Avrupadaki son 
vaziyet, burada da tesirini gostermekten 
hali himamJ§tlr. Bu ciimleden olmak u
zere, MISlr ve Iraktan yaz1 ge<;irmek ii • 
zcre buraya gelen binlerce aile, memle -
ketlerine donmcge ba§laml§lardu. Halk, 
bugday, §eker, gaz ve pirinc gibi yiyecek 
ve yakacak maddelerini depo etmektedir
ler. 

Altun fiatlar1 birdenbire yiikselmi§tir. 
Havayici zaruriye maddelerinin fiatlan
na zam yapilmi~l;,r. Yiizlerce Franstz a
ilesi, Suriyenin i<; §ehirlerinden sahil §ehir, 
lerine ta§mml§lardu. Hiikumet, zehirli gaz 
maskeleri dag1t:r.ak iizere §imdiden icab 
eden tedbirleri alml§hr. 

Umumi bir harb olursa Bulgaris -
tan hangi taralta olacak? 

Sofya (Hususi) - Hiikumetin or -
gam Dnes gazetes1 23 eylul tarihli sayt
smda milhim bir ba§makale ne§retti. Harb 
yahud sulh bahsi hakkmda Kose ! vanof 
kabinesinin fikrini C~~Iga vurmast itibarile 
ehemrniyeti olan bu yaz1y1 hlilasa olarak 
bildiriyorum: 

<<Avrupa iizerindc dola§a~ f1rhnah bu· 
lutlar siyasi ufuklan kararttl. Elektrikle
§en siyasi havay1 tutu§turup yakmak i<;in 
bir tek klVllctm kaEdir. iki dii§man cep
heye aynlan biiyUk Avrupa devletleri 
ilk kur§un patlaymca bogaz bogaza gel • 
rnek iizeredirler. 

Bulgaristan, Umumi Harhden biiyiik 
denler ald1. D~plomatlarumzm aktls1zhgt 
ve harbe vakitsiz olarak i tirakimiz yii • 
ziinden miistakil ve serbest bir devlet ola
rak kaybolu§umuza ramak kalmt§h. Bi • 
naenaleyh devl~tirr.izin mevcudiyeti mev
zubahsolacagt boyle feci ve hayati da -
kikalarda ne yapilacagmi, kudretli §Uurile 
millet soy]iyecektir. <;iinkii, millet sesi, 
Allah sesidir. ~u kadar var, ki bu mille • 
tin nabzm1 yoklamak lazimdir. Bulga; 
milleti barb istemiyor. 0, dahilde, Bal -
kanlarda ve diinyada sulh istiyor. <;iin • 
kii, onun mevcudi:;et ve blitiinliigiinii te
min ve tekeffiil edecek yegane vastta: 
Sulhtur. Bizim harbe kart§mamlz esasen 
zaytf olan kuvvetlerimizi tiiketecektir. Za
ferin hangi tarafta kalacag1 bilinemiyece-

gi i~in kar§ISin~ <;Ikacagimiz dii§man tara£ 
sulhu dikte edccek olursa bizim vaziyeti, 

hiz ne olabilir? Ba§vekil Kose 1 vanof bii
yiik devletlerden hi~ birisile asker baglan· 
mam1z olmad1gm1 kamara kiirsiisiinden 
biitiin Bulgar milletine soyledi. <;unkii 

o, Bulgaristanm mevcudiyetini ve ikt1sa • 
den kuvvetlenip kiiltiir sahasmda inki -
§aftmtzl sulh i<;in ~ah§anlarla i§birligi yap
makta goriiyor.» 

Mussolini gene bir 
nutuk soyledi 

• (Ba$taTa/l 1 fncf sahffedel 

sabit olunc1ya kadar be~eriyet tarihinin 
en feci bir hadisesinin vuku bulacagm1 
hala zannetmek istemiyoruz. 

BugUne kadar !talya, askeri mahiyet
te denebilecek hi~bjr tedbire tevessiil 
etmemi§tir. Aneak, digerleri ihtiyatlarl
m toplamakta ve hududlarda tah~id et
mekte devam ederlerse, keza donanma 
tah§idah vuku bulursa, !talyanm da ay
ni tedbirlere tevessiil etmesine big kim
se hayret etmemelidir.' Diinya, !talya • 
nm karar ve azmine bundan avvel de 
§ahjd oltnu~tur., 
Ill 111111111 II II IIIII 1111111111111 II II II II II II 1111111111111 I 

FOTO 
MAGAZiN -
YAHYAKEMAL 
yeni bir fiirini F oto 
Magazin'e verdi; ay
ba,•nda ~rhacak olan 
6 nci say1d a ohuya • 

cahsrmz. 

Bundan sonra kadtnlar 
Ay1n her giinii birbirinden farks1zd1r 

FEMiLB:g. icad edildikten sonra bir~ok uziieu mefiak
katler ortadan kalkmt~tlr. 

FE MiL I)admlara (ayhk temizliklerinde) kullan
dtklan bez ve pamuk tamponlarm felaket 
yuvasl oldugunu ogretmifitir. 

FEMiLs:i. Ve bag1 kullanan her kad.m Iastik top gibi 
c;cvik ve serbest bir harekete kavu~mu~
tur. 

FEM i L s:g. Bilgili bayanlan rahim ve tenasiil basta· 
hklanndan kurtarmJ.&tlr. 

FEMil ve BaQI 
En ince elbiseler altmda ve dar mayolar 
ic;inde bile sezilmiyen gayet ufak, sthhi, 
yumu~ak, mikrobsuz. el c;antalarmda ta
§mmasi kolayd1r. 

ve BAGI 
E er eczanede ve biiyiik magazalarda bulunur. 

Gum~iik Muhafaza Gene] Komutanb~ 
Sahnalma Komisyonundan : 

J - 15, 19, 27, 29. 30. 41. 42, 44, 45, 58, 59, 61, say1h motOrlerle 32 
say!lt ana gernisine yaptlrtlacak 84 kalem 401 parc;a yedek makine par
,alarmm 28/9/ 938 (;ar~amba giinu saat 11 de ac;1k eksiltmesi yaptlaeaktlr. 

2 - Tasmlanan tutan 2550 lira ve ilk teminatJ 192 Iiradtr. 
3 - Sartnamcsile evsaflan Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - fsteklilerin gi.i.n ve saatinde ·ilk teminat makbuzlar1 ve kanunt 

vesikalarile birlikte Galata eski !thalat Giimriigiindeki Komisyona gel
meleri. ( 6303 ) 

DaiDta Radyolin 
c;unkii o sizin hem di§lerinizi hastahklar

dan, hem parantzt yabancdara gitmek
ten kurtarmt§br 

RADYOLiN 
Miistesna bir formiille ve azami iti

na ile yaptld1g1 i~in yurdda ecnebi ma
mulii.tmm hakimiyetini orta.dan kaldn.· .. 
ml§tlr. Kazandtgi bu r agbet sebebile 

elde hie; stok bulundurmad1gmdan da 
miitemadiyen taze ihzar olunarak pi
yasaya ~1kanhr. 

Radyolin kullammz; sade di§lerini
zi temizlcmck, korumak ve guzelle§ -
tirmekle kalmazsm1z, verdiginiz para 
da kendi cebinizde kalm1~ olur. 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

.RADYOLiN 
Maltepe Jandarma Gedikli Okulu 

Sabnalma Komisyonundan: 
Tahmin bedeli ilk teminatl 

,Miktan ve cinsi Lira K. Lira K. 
c 22 ,. kalcm ah§ malzemesi 2.000 00 150 00 

1 - Jandarma Gedikli Okulu ihtiyac1 i~n tahmin bedelile ilk te
minah yukanda ve miifredatl ~artnamesinde yazth • 22,. kalem ati§ mal
zemesi 28 eylul 938 c;ar~amba giinii saat 14 te Kartal Malmiidiirliigii bina
smdaki J andarma Gedikli ' Okulu Satmalma Komisyonu tarafmdan a~tk 
eksiltrnc ile almacakhr. 

2 - ~artnarne, evsaf ve proje her gUn Kartal Malmiidiirliigi.inde ve
ya Malteped.eki Jandarma Gedikli Okulunda goriilebilir veya parastz al
dmhr. Ni.imuneler Maltepe Atl~ Mektebinde mevcud o1up istiyen gorebilir. 

3 - isteklilcrin ilk teminat mcktub veya makbuzlarile yukanda ya
zth gun ve saatte Kartal Malmiidiirliigu binasmdaki J. Gedikli Okulu Sa
tmalma Komisyonuna muraeaatleri. ( 6406 ) 

-

Ba~, Di~, N ezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanntzi derhal keser. 
.. - lcabanda gUnde 3 ka,e ahnablllr. - .. 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Miiessese miistahdemini ia~esi iGin 10.000 kilo zeytinyagile 14.000 kilo 

zeytin tanesi kapall zarf usulile eksiltme~e konulmu§tur. Eksil tme 3/ 10/ 
938 tarihine musadif pazartesi gUnii saat on be~te Hara merkez binasm
da yap1laeakttr. Zeytinyagmm beher kilo.spna c45• kuru§, zeytin tanesi
nin beher kilosuna ,«25» kuru§ ktymet tahmin edilmi~tir. Muvakkat t emi
nat «600» liradtr. 

!steklilerin 249,0 numarah kanun hii~iimleri dahilinde 3/ 10/ 938 tari
hine musadif pazartesi giinii saat on dorde kadar zarflanm Komisyona 
tevdi etmeleri ve $artnamesini gormek istiyenlerin istanbul. Bursa Vcte
riner Direktorliikle,.rile Hara muhasebesine miiracaatleri ilan olunur. 

(6525) 



Bursada bir ka~ gi.in 

Siit tozu fabrikasi 
memlekette siit tozu, tereyag1, her Bu miiessese, 

~e,id peynir 

Yugosla vyada 

i~timalar memnu 
[Bastaratz 1 fncl sahttede) 

ya el~iligine gitmek i~in alay te§kiline te
vessiil etmi§tir. Diger taraftan Oniversite 
talebeleri de miimasil bir tezahiire te§eb -
biis eylemi§tir. 

s ovakya Alma 
1 a cevab ver • 

I 
A yegane 

teksif edilmif siit yapan ve 
modern fabrikad1r 

Siit tozu ve peynir goriinii~ 

Turk krzlarmm kmah ellerinde, yagh 
gravyar peynirleri biiyilk ve kiic;lik pa
ketlere yerle§tiriliyor. Ote tarafta rok
iorlar fenni surette kiiflendirilmek lize
re, buzhaneye istif ediliyor, claha ileri
de bizim ka§er peynirinin alafranga • 
la§tlnlmi§l olan Krem Ka§er peynirleri, 
ka§erlerimizin asla gormedigi bir ihti
mamla giimli§ gibi parlak, ince kalay 

Polis, bunlan hadisesiz ve tevkifats1z 
dagitmi§hr. 

Kii~iik itiliil iktrsad konseyi 
tehir edildi 

Belgrad 25 (a.a.) - Yugoslavski 
Kurir'in ogrendigine gore, Yugoslavya i
le Romanya ve <;::ekoslovakya, Kii~iik 1-
tilaf iktisadl konseyinin 3 te§rinievvelde 
Split'te akdi mutasavver olan i~timam1 
Alman - <;::ek ihtilaf1 dolayisile tehir et -
mege karar vermi§lerdir. 

( Sevgiliden ayrthrken .. ) 

Fransa - Silah altma <;agmlan kur'a 
efrad1 grup halinde Paristen hareket 
etmi§tir. Resmimiz, sevgilisinden ayn
Ian bir kur'a neferini gosteriyor. 

lBa$tarat1 1 tnc1 santtede J 

heniiz hi~bir §ey sizmami§tlr. Bu cevabm 
anr.ak Frans1z - ingiliz miizakerelerinin 
hitammda ne§redileeegi bildirilmektedir. 

Yugoslavya ve Romanyanrn 
vcrziyeti 

Paris 25 (Hususl) - Prag'dan ali
nan haberlere gore, Rumen ve Yugoslav 
sefirleri Cek Hariciye Nezaretine, hiiku
metlerinin Kii«iik Antant muahedesine 
sad1k olduklanm ve Maearistan tarafm
dan bir taarruz vuku buldugu takdirde 
Cekoslovakyaya yard1ma haz1r bulun -
duklanm bildirmi~lerdir. 

Yugoslav Ba¥vekili Rumen Hari • 
ciye Nazzrile gorii~tii 

Belgrad 25 (a.a.) - Yugoslavya 
Ba§vekili ve Hariciye N azm Stoyadino
vi~ ile Romanya Harieiye Nazm Kom
nen arasmda bu gun vuku bulan miilakata 
dair salahiyettar mehafilden beyan olun

duguna gore, iki naZir kendi memleketle
rinin c_;;:ek meselesindeki hath hareketini bir 
kere daha tetkik etmi§tir. Filhakika KU
c;iik Antanta mensub olan bu iki devletin 
hath hareketlerini tesbit etmeleri, fevkala
de miihim bir keyfiyettir. Hususile ki, Ma
earistan da Prag hiikumetinden bir taktm 
metalibatta bulunmaktad1r. 

Gazeteci istirahat ederken de rahat 
duramaz, yahud da durdurmazlar. Bur
sada dinlenirken Merinos fabrikasm -
dan ba§ka Slit tozu ve Peynir fabrika
smt ve ipekboeek~iligi Enstitilsilnil gez
dim. Eger hava mlisaid olsayd1 ve bir 
iki giin daha fazla kalsayd1m, yeti~tir
digi enfes yemi~lerle me§hur Bursa Zi
raat mektebini, Bursada pek bol olan 
kozadan ipek ~1karan mliesseselerden 
birini ve nihayet Slimer Bankm Gem -
likte kurdugu Sungipek fabr·ikasm1 da 
gezecektim. Goremediklerimi gelecek 
bir dinl.e-nme misafirligine b1rakarak bu 
vaz1lanmda Silt tozu fabrikasmdan ve 
tepkbocek\;iligi Enstitlisiinden bahse • 
dccegim. 

sahifelerle zarflamyor. ( 
Yass1 yuvarlak kutularda sablan ii<; 

k6§eli kil~ilk Tsvi~re peynirlerinin e~int, ______________ _.. 
Ruzvelt'in torunu 

Selerberlik sebeblerinin izahr 
Belgrad 25 (a.a.) - Cekoslovak rad

yosu saat 12,30 Ceteka ajansmm miihim 
bir tebligini ne§retmi~tir: 

Bursanm icindc bulunan Slit tozu ve 
Pcvnir fa brikasmi, 1936 da Suter kar· 
de§ler adm1 ta~1yan $akir, Abdu~r~hir:,t, 
Faik Selim isminde dorl Rumehll mu
te~ebbis kardc~ kurmu~lard1r. Ye§il ;e 
miinbit Bursa ovasile etrafmda ve bil
ha~~a Karace~bcy mmtakasmda koyun, 
inck vc manda boldur. Bu faydah hay
vanlar bol olunca tabiatile sut de bol
dur. Bu itibarla fabrikanm bilylik bir 
havvanc1hk merkczi olan Bursada ku
rulmu.; olmasmda tam bir isabct vardu. 

Slit tozu ve Peynir fabrikas1 Bursamn 
eski buz fabrika<;mm yamnda ve lize -
rinde k\l''Uimu~tur. Sebrin buzunu da 
kilosu a ltmt'i para .ltibi ucu?. bir fiatla 
buras1 tPP"in ctmektedir. Unutmamak 
Hi:nm ki. Bur~ada. bur: dolablarmdan 
ba~ka. Uluda'!m k1s1:p. kar kuyularma 
~aklana>1 karlan da buz fabrikasile re -
kaht ctmektedir. 

Slit tow, c;ikolatacilar tarafmdan kul
lanthr. Bursadan ve civarmdan tedarik 

_ edilen siitil baktcriyolojik tahlilden ge-
9irdikten. takim ettikten sonra muhtelif 
muamelelerle evvela, ince bir yufka ha
line _getiriyor. sonra da toz yap1yorlar. 
Blitlin bunlar. son sistem otomatik rna
kine ve ciha7.larla yamhyor. Suter kar· 
de~ler. muhitlerinde siltiin bol oldugu -
nu ve slit tozu sarfiyatmm da azalmaga 
ha"ladtamt goriincc ·bir peynir fabrikasi 
kurmaaa karar vermisler ve kararlanm 
1937 v1lmda tatbik etmi~lerdir. Peynir 
fabrikasmm ham maddesi p;cne peynir
dir. Si.itleri ta uzak yaylalardan Bur • 
sava kadar gctirtmektense. bunlan ye
ri~de isliyerek otomobil tckerlegi ka -
dar ko~aman gravyar tekerlekleri ha -
line getirivor ve iptidai bir peynir ya
Ptyorlar. Bu gravyalar, so.nra fabrika
da par<;a par~a kesilio m~kmelerde ren
deleniyor, tereyaih ilavos1le t~krar kay
nahhyor ve ~e~id <;e~id peymr yapth -
yor. 

Fabrikada. Avrupamn biitiin me§hur 
Peynirleri yapilmaktadJr. Bir tarata 
1-Iolanda pcynirleri yuvarlak kmntzi 
gU11e1er halinde bir kaval topunun ce
Tlaneleri gibi yiikseliyor. Diger tarafta 

i~<;i k1zlan, tertemiz ellerile fakat pey
nire asla dokunmadan kag1dlara sanp 
paket yapryorlar. Fabrikamn sahiblerin
den Selim Sliter izahat veriyor: 

- Peynirlerimiz gittik<;:e ragbet bulu
yor. Ragbet arttikca hevesimiz, <;all~ -
mam1z arbvor. Yakmda bu peynirleri 
otomatik olarak paket yapan makineler 
getirtecc~~i7:. 

Dogruwnu isterseniz, bizim alelade 
yerli peynirler;mizin yap1lma §artlan 
yanmda. bu fabrikanm temizligi daha 
yirmi scnP iht-iyaca kMidir. 

Ncrcye baksak, Avrupanm en mak -
bul ve en me§hur peynirlcrinin aynen 
yaplldigm1 goriiyoruz. Yalmz Fransa
nm o agtr kokulu kamanber peyniri 
miistesna. Tiirk burnu onun kokusuna 
kolay kolay ah§amryacaih ic;in kaman
ber yapmadtklan daha iyi. Bu gene pey
nirci ile §aka ediyorum: 

- Franstr.lar, o ag1r kokulu kaman
ber peynirini icad edenin heykelini dik
mi~ler. DarlSl sizin ba~m1za! 

Gillil§erek tereyagt imalathanesine gi
riyoruz. 

Elektrikle i§liyen kocaman bir yayik
tan ta§ gibi bir tereyag1 gtkanyor_ ve 
paket yap1yorlar. Bu enfes tereyac:Ian, 
ne yaz1k ki piyasada sat!lam1yormu~; 
adi mag§U§ ve ayranh tcreyaglatm tabii 
olan ucuzlugu kar§rsmda rekabet im -
kahl olamad1g1 i<;in. Fabrika kendi tc
reyaglanm kendi peynirlerine sarfedi
yor. Tereyag1 yap1lacak siitleri, uzak • 
Iardan kesilip bozulmadan fabrikaya 
getirmek i<;in hususi surette yap1lmi~ 

izole giigiimler kullamlmaktad1r. 
Bursa Belediyesi, takim edilmi§ siit 

satbrmak i<;in, fabrikaya bilmcm ka~ 

bin lirabk §i§e abnm1~ ;fakat Belcdiye, 
sati~ te~kilatm1 yapamad1g1 i<;in §iseler. 
sand1klarda, samanlar ic;inde pinekli -
yor. 

Suter Karde~ler ~irketi, takim edil • 
mi~ si.i.t satamryacagtm gorunce tcksif 
edilmi~ silt yapmaga karar vermis. Ma· 
kineleri getirtmi~ ve tecriibelere ba~la
mt§. Tecrubeler tam bir muvaffakivet -
le neticelendHH i<;:in yakmda sPkerli ve 
sekersiz teksif edilmi~ siitlcri.' isviGre -
den gelcnlere nisbetle c;ok daha ucuz o
larak bildigimiz kliciik tencke kutu -
larla piyasaya <;Ikaracak. 

Fabrikanm kabiliyeti, bir ekiple ca -

Tefrika: 14 

GuldUremiyen Komik 
Yazan : Murad Sertoglu 

- Evet! 
Herkes Kudreti dinliyordu. Otede be· 

rirl _ oturan birka~ sefil artist daha is -
bmlelerini alarak bu halkaya dahil ol
du!ar. Kudret devam etti: 

- Fa kat i~in kotiisii, ne oluyor, bil • 
rniyorum. Art1k halk1 giildiiremiyorum. 
Ne yap~am domuzlar giilmiiyorlar. 

Aktorlerden biri kafas1m salladt: 
- Zordur komiklik. Bilirim ben I 
- Neier •1eier yapm1yorum giildii -

re-bilmek, egienduebilmek i~in domuzlan. 
Fa kat soz birliui mi etmi~ler, ne yapmi~
lc:r bilinmez ki .. Giilen falan yok .. Yii
ziimii boyuyorum. Pantalonumun arkasi
na e~ek kuyrugc tak1yorum. Suratlml bu
rusturuyorum. Biitiin hayvan seslerini 
taklid ediyorum. Arka arkaya bir diizine 
tekerleme mah)'o•um, nafile! Ne giilen, 
ne alki§hyan vJr. Ostelik, §uradan bura
dan «Yuha» !M yilkseliyor. Kafama c;ii
riik domates, kokmu§ yumurta yagdt -
nyorlar. 

Kudret aghyorclu. Cebinden mendlli
ni c;1kararak gozlerim sildi. Derin, c;ok de
rin bir nefesle i<;ini ~ekti: 

_ Gi.ildiirermyen komik I lsmim ar • 
t1k boyle I F akat ne yapabilirim. Bu ya§
tan sonra mahalle pi<;lerini giildiirmek. 
giildiirebilmek i<;in ne yapabilirim. Pat -
ron tutturmu§, i!!e takla at diyor. Halbu
k1 takla ataml}'Orum i§te. T ahtalar kafa
m1 ~ok ac1t1yor. Butiin gece sabaha ka _ 
dar uyku uyuyam1yorum. 

Siilfor cevap verdi: 
- Senin patronun gene insafh adam· 

ffii§. Ba§kas1 olsa, seni bir dakika ahkoy -
maz, ~oktan sepetlerdi. 

- Buna birka(( defa tc§ebbiis etmedi 
degil.. Fakat kumpanyada jonpromiyer 
roliinii yapan bir gene var. Patrona kaq1 
o beni miidafaa ediyor. Seyireiler onu 
tuttugu ic;in, patron soziinden ~Jkamiyor. 
Fakat. ..• 

Kudret birder. bire sustu. Gozleri kah
venin hafif ziy vuen ampulline takd -

Bu tebligde, Cekoslovakyamn bir ki
stm arazisini Almanyaya terke hangi §e
rait altmda muvafakat ettigini, bu kabul 
iizerinedir ki Cemberlayn'in yeniden Go
desberg'e gittigi hatulati!dtktan sonra de
niliyor ki: 

«Godesberg' de Almanlar Cemberlay
na, Cekoslovakyanm sulhu korumak i~in 
kabul etmi~ oldugu hususattan ~ok daha 

.. a~m yeni tekliflerde bulunmu~lard1r. Bu 

yeni teklifler, Cemberlayn'm Cekoslo -
Amerika - Reisicumhur Ruzvelt'in b vakya hiikumetine gondermegi ka ul etti

bilyilk oglu Franklen D. Ruzvelt ge-
<;:en sene, zengin bir sanayicinin kizile gi bir muht1raya konulmu~tur. 
evlenmi~ti. Yeni evlilerin ge<;:enlerde Cuma ak§amt, bu muhtnamn tevdiin -
bir oglu dogmu~ ve onun adt d;- · ·n evvel Fran sa ve ingiltere el«ileri 
Franklen D. Ruzvelt konulmu.~tur. h"kA t' · b ht k d' · ............................................................ rag u ume 1n1 u mu 1ran1n en 1s1ne 
l1~bg1 takdirde, gi.inde 1000 kil~ peynir,llevdi edileceginden haberdar etmi~ler ve 
600 kilo. siit tozu, 600 kilo teksif edilrnl§ r ancak bu muhhrada ileri siiriilen ~artlar 
s.iitti.ir. Iki ekiple bu mi~ta-;Iar1 bir mis- evvelee kabul edilenlerden daha a&IT! ol
h~e yakm. ar:1rmak kab1ld1r am rna, he- mast miinasebetile Cemberlayn'in Hitle-
nuz buna 1htiyac yoktur. Avrupa usu!ii F I' ·1 h''kA 1 · 
verli p • 1 · k A k re ransa ve ng1 tere u umet en nam1· 
·' . evn•r en, en <;:o n ara, sonra b . l k b 1" .. C k 1 
da Istanbul yiyormu~. Bursahlar daha na u y~mA ~art. ann a. u unu .e os:_~ : 
ziyade bizim eski peynirlerimizi tercih vakya hukumetme tavs1ye edem1yeeegmi 
cd ivorlarmts. soylemi~lerdir. 

Fabrikaya, once bir Danimarkah mil- hte bu ~erait altmda, Franslz ve ingi-
tehaSSlS getirtmi§ler. i~leri yilziine go- liz ekilerinin Cekoslovak hiikumeti nez • 
z~~e .~~Iastirmi~, ~1.iesscseyi belki bil- dindeki bu te~ebbiisleri iizerinedir ki eu-
gJs•r:h~mden, belk1 de kasden ziyana .. A 
sokmu~ sonra r·sv1·,.red t' .1 •• rna ak~amt saat 20 de Cekoslovak huku-. · "' ... en ge tn en mu- . • ·~ 
tehas~asla gayet iyi neticeler ahnml~. meh toplanrni§ ve umurn1 seferberhge ka-
Bu ccnebi mlitehass1stan ba~ka fabrika- rar vermi~tir. 
nm 30 i~cisi, erkrk, kadm hep Tiirktiir. Bu vahim karar, biitiin manasile ye • 

Muamele vergisinin fabrikava te§mi- rinde idi. Hususile ki, Alman toprakla • 
linden ve sn sehri alan Bursada susuz rmdan gelen silahh «eteler, Cekos!ovak 
kalmaktan ba~ka hi~bir §ikayet1eri yok. hudud karakollanna dogrudan dogruya 

Bursadan Canakkale:ve kadar uzanll.n 
mmt::~kana, milvonlarca merinos kovu -
nu ycti~tirilmektedir ve yeti§tirile.cek
tir. Merinos fahrikas1 bunlarm :vlinlf'
rini iplik yaptigt gibi bu fabrika da 
siltlerini toz ve peynir yap1yor. Bursa 
Si.it tozu ve Pevnir fabrikas1, Karstaki 
fabrika kapandtih i<;in, §imdi Tiirkiye -
nin yegane fabrikasidir. Ba~vekil son 
dart senelik endilstri programm1 izah 
ederkcn slit ve peynir sanaviinden bah
setmisti; gezdi,!l;im bu fabrika, mem'e -
ketimizde bu sanaviin birincisi ve muj
decisi olmak §erefini ka?.anm1~br. 

ARIDIN T>AVFR 

m1~tl. Kahveyi tam bir siikut kaplami~. 
devam etti: 

- . . . Beni kurtaran bu gene, kan 
mi .. 

Otesini tamamlayamad1. Sefil k1hkh 
aktorler ha§yetie bakttlar. Ciildiiremiyen 
komik birkac; refe~ten sonra maeerasJnm 
sonunu tamamladt: 

- Bana bakmaym. Kanm ~ok gene
dir benim. Yirn.i ya§mda hem de «ok gu
zel... Onunla iki senedir evliyiz. 0 da bi
zim kumpanyada gene hz tolii yap1yor. 
i§te §U oglanla sahnede yalane1ktan ba~
ltyan sevi~me ;.;.akikat olmu~ta ben far -
kmda degilmi§im. Diin onlan tesadiifcn 
yakaladim. Sevi§tiklerini gozlerimle gor -
diim. Konu§tuk'anm kulaklanmla i~it. -
tim. Onlan gebertecektim, olmad1. I§i 
anhyorsunuz dcgif mi? 0 ziippe, o na
mus htrsiZI rezii, suf kanmla rahat rahat 

:smek i~in beni patrona kar§I miidafaa 
cd r. 

DmleyicilerJen biri: 
- Olur boyle ~eyler! dedi. 
Kudret devam etti: 
- Ben kanm1 ~ok seviyorum. Cok... 

Fa kat ne olursa olsun bu i§i temizleye
cegim. Kania temizleyecegim. 

Gene biri soze kan§tt: 
- N am us mesclesi! 

hlieum etmege ba~lamt§lardn. Halbuki, 

C,ekoslovak hudud muhaf1zlan kat'iyyen 
silah kullanmak ve hic;bir vesile ile A!
man topraklanna gel;memek emrini alm1~ 
bulunuyorlardt. 

<;::ekoslovak hi.ikumeti, Frans1z ve lngi
liz el~ilerinin mezkur te§ebbi.isii iizerine ve 
hududda gec;en bu hadiseler kar§Ismda §U 
kanaate varmt~tlr ki, daha fazla durmak 
bir ihtilafa meydan vermek olacakhr. Bi
naenaleyh seferberlige karar vermi~tir. 

Alman tedbirlerin hi<;birisi bi.iyiik dev· 
letlerin ne tavsiyeleri hilafma, ne de on
larm malumah haricinde ittihaz edilme-

- ~imdi onlar, beni hie; bir §eyin far -
kmda degil zannediyorlar. Belki bu saatte 
kucak kueaga ~evi§iyorlar. Fa kat son da
kikalanm ya§ad1klanm bilmiyorlar. 

Kudret, yumrugunu havada sallad1: 
- Onlar hi~b1r §eyin farkmda degil -

ler, bu miithi§ snlanm bildigimi bilmi • 
yorlar. Beni ;,,lla gafil samyorlar. An
ladmiz m1? 

Sonra biitiin kuvvetile masaya indirdi: 
- Halbuki ben her §eyi biliyorum. Ve 

her §eyi goze ald1m. Bu geee onlar gene 
beni gelmiyeeek nnnediyorlar. T abii o 
ziippe dogruca bize gidecek. Kanm evde 
valmzdu. 0 da onu bekler. Mutlaka du
daklanm gene o koyu kmmz1 rujla ke -
lebek §eklinde boyamJ§, yasemin koku -
5unu iyiee si.iri.!nrnii§tiir. Sa~lanm §oyle 
yan·lan ayirdtktan sonra one dogru mah
sustan bir taray1s~ var ki ona ~ok yara
§Iyor. Onu bir kat daha giizelle§tiriyor. 
Sntma da ac;1k mavi ipek pijamasm1 ve 
ropdo§ambnm giymi§tir. Ayaklannda 
gene mavi ipekten beyaz ponponlu ter -
likleri vard1r. 0, bu k1yafetle okadar gii-
zel olur ki? 1 

Kudret, yava§ yava§ ayaga kalkh:1 

- !~te kap1 ~ahnd1. Kapmm c;ah -
m§md:m kanm gelenin ben olfrladigJ -
m1 hemen anlad:. Ciinkii ben kapmm zili-

mistir.» 

Cek seferbrrligi siikiinet i~incle 
J evam ed iyor 

Londra 25 (a.a.) - Cekoslovak el
«iliginin bir beyannamesinde §oyle denil· 
mektedir: 

<<Seferberlik eumhuriyetin heyeti umu
miyesinde tam bir intizam ve hey~canla 
yapdmaktadJr. Y almz Henlein'w niifu· 
zu altmda bulunan mmtakalarda baz1 a
yaklanma vak' alan cereyan etm:stir. Bii
tiin eumhuriyette intizam hiikiim siirmek
tedir. Hadiseler nihayet bulmu~tur.» 

Cekoslovakya, teminat verilmesze 
istihkcimlan yrkmryacak 

Cenevre 25 (a.a.) - Cenevredeki 
resml Cekoslovak mehafili, Prag hiiku -
metinin Londra konferansJ miinasebetile 
daha bugiinden lngiliz ve F rans:z nam
lanna Hitler'in muhhrasmda dermeyan 

edilmis olan ~artlan bilhassa Almanya ta
rafmdan garanti gostenlmeksizin istih · 
kamlarm teslimine miiteallik olan ~arh 
kabul edemiyecegini beyan etmektedir -
ler. 

Bir Cek karaholuna yaprlan baskrn 
Belgrad 25 (a.a.) - Prag radyosu, 

silahh bir Siidet mi.ifrezesinin Spieak as
keri karakoluna kar§l bir baskm hareketi
ne te§ebbiis ettigini ve fakat bu postadaki 
<;:ek askerlerinin bu miifrezeyi tardettigi· 
ni bildirmektedir. 

Ceko.slovakyada mecburi hizmet 
Prag 25 (a.a.) - Reisieumhur Be

ne§, «devletin miidafaa vaziyetine ko
nulmasi» hakkmdaki kararnameyi imza 

etmi~tir. Bu kararname ile mecburl i§ 
hizmeti tatbik mevkiine konulmaktad1r. 

17 ya§mdan 60 ya~ma kadar, kadm er
kek biitiin vatanda~lar bu hizmete tabi 
tutulmaktadular. 

(;ek ordusu Ba,kumandanlzgz 
Prag 25 (a.a.) - General Krecjy 

Cekoslovak ordusu ba§kumandanhgma 
tayin edilmi§tir. 

Sermaye ihra.cr memnu 
Prag 25 (a.a.) - Hiikumet, serma

yelerin ihraetm menetmi~tir. 

Prag'r terkeclenler 
Cieszyn 25 (a.a.) - Cekoslovah-ayl 

terketmek emrini alan Prag'daki fngiliz 
kolonisi bu sabah hususi bir vagonla Ci· 
eszyn'e gelmi~ ve kopriiden yaya yurii· 
mek suretile ge«mi~tir. Koloni Stokhol:n 
yolile !ngiltereye doneeektir. Londra ve 
Paris ile muhabere temin edemiyen bir

«ok eenebi gazete muhabirleri Cekoslo • 
vakyayJ ayni ~kilde terketmi~lerdir. 

Diger cihetten Alman radyosu Prag
da bulunan Almanlara bir mesaj ne~re
derek bu gun saat 22.40 da Eger'e git· 

mek liz ere Prag' dan hususi bir tremn kal
kacagmJ bildirmi~tir. 

Cek iiniformasile yakalanan Sii
cletler clerhal iclam eclilecek 

Prag 25 (a.a.) - Prag radyosu yap· 
hgt bir tebligde, iizerlerinde <;:ekoslovak 
iiniformasile yakalanaeak SUdet goniillii 

miifrezesi efradmm hemen yakaland1klan 
yerde asilaeaklan bildirilmektedir. 

Almanya'ya gel en Siicl etler 
Dresden 25 (a.a.) - <;:ekoslovak se

ferberligi iizerine dun <;:ekoslovakyadan 
Almanyaya 30 bin erkek gec;mi§tir. 

Sovyetlerin (;eklere gonclercligi 
harb malzemesi mrisadere edildi 
Budape~te 25 (a.a.) - D.N.B. a

janst bildiriyor: 
Tuna iizerinde Maearlar 7 ~ilepi tev-

ni arka arkaya, ke5ik kesik lie; defa <;ala
nm. Hizmet~i vn be~ giindenberi bir hafta 
izin istiyordu. Kartm bu izni ona her hal
de vermi§ olmad.dtr ki evde yalmzdtr. 
LT~ar gibi merdivenlerden indi. Ve kapl
y: ac;l!. 0, namus hiTSIZI ic;eri girdi. Ko
lunda koeaman bir buket ~i~ek var. Ka
ranfiller, leylaklar ve zambaklar. 

0, bilseniz cic;ekleri nekadar sever. 
c;;:oeuktur diyorum size. Ufaetk, minicik 
bir c;ocuk! 0, utanmaz adamm kendisine 
getirdigi c;ic;ekJ,re okadar sevindi ki; bu 
basit §eye mukahil kendisinden istenen bu
yiik §eyi hatmna bile getirmiyor. Bera -
berce yanyana yukan <;tktJ!ar. ~imdi mi· 
safir odasindadtrlar. Bilirsiniz degil mi? 
Misafir oda~ile ya:ak odast arasmda an
eak camh bir k.:~p1 var, okadar. 

Kudret, elir.i yeleginin cebine soktu. 
Ve oradan ufak bir anahtar ~1kard1: 

- l§te bah«" kaplSlnm anahtan. On
Jar, bunun bende oldugunu bilmiyorlar. 
~imdi ben hie; ses ~1karmadan gizlice o
radan girecegim. Mutfagm kapiSI ac;1k · 
!Jr. Kapmm oniinde ayakkablarlffil <;Ika· 
raeag1m. Yiiriirken ses duyulmasm diye .. 
Sonra merdivenleri yava~l;a hrmanaeagtm. 
Hi<; gi.iriiltii yapmadan. Daha sonra ... 

Kudret sustu. Elinin tersile almn1 sil
di. Heyecandan hlbi htzh h1zh atlyor • 

kif ve musadere etmi§lerdir. 
Beyanname mueibinee bu §ilepleri 

muhteviyah bugday olmak laztm gelirke 
h~kikatte iki yiiz vagonluk tayyare edev 

h ve topc;u miihimmah oldugu yap1lan 
ra~hrmada tesbit edilmi§tir. Bunlar, So 
yetlerden <;:ekoslovakyaya geliyordu. 

Polonya mzntakaBtnda kanlz 
hcicliseler 

Var§ova 25 (a.a.) - <;::ekoslovaky 
daki Polonya mmtakasmda vaziyet so 
dereee gerginle mi§tir. Her tarafta silah 
Polonyah gruplarla c_;;:ekler arasmda m 

sademeler olmaktad1r. Bu mii~ademel 
daha §imdiden hakikl bir ~ete harbi mah 
yetini alm1~hr. 

Heniiz ke~fedilemiyen gizli bir telsi 
istasyonu Polonyahlara seferberlik emr 
ne icabet etmemelerini tavsiye etmekte 
dir. 

Polonya!t c;eteler, karabina, mitralyo 
ve el bombalarile miieehhez bulunuyor 
lar. 

Polonyanrn talebine verilecek 
cevap 

Var§ova 25 (a.a.) -Pat ajanst te 
Jig ediyor: 

Polonya hiikumeti, T eschen silezyas 
hakkmda 21/9 tarihinde Cekoslovaky 
hukumetine vermis oldugu notamn ceva 
hm1 bu giin beklemektedir. 

Cekoslovak Harieiye nezaretinden Po 
lonya ekiligine yapilan beyanatta, bu ce 
vabm arazi meselelerinin tetkikini c_;;: 
koslovakyanm prensip itibarile kabul et 
tigi keyfiyetini ihtiva edecegi bildirlm-ek 
tedr. 

Macaristancla miidafaa 
hazzrlrklarz 

Budape~te 25 (a.a.) - Berhtesga 
den'de 1mredi, do Kanya ve Hitler a 
rasmda yap1lan miizakerelerden sonr 
Macaristan miidafaa hamhklanm asi 
~~r bir surette tesri etmege ba~lam1~;1r 
u~ Simf silah altma davet edilm~tir. So 
manevralara i~tirak etmi$ olan ihtiyatlan 
ekserisi terhis edilmemi&tir. Hali haznd 
silah altmda yiiz altm1~ bin ki~i vard1r 
Budape~te' de halk, son dereee sakindir 

Hitler bu giin bir nutuk 
siiyliyecek 

Berlin 25 (a.a.) - Hitler, yann ak 
§am spor saraymda miihim bir siyasi nu 
tuk soyliyeeektir. 

lsve~ askeri teclbirler alryor 
Stokholm 25 (a.a.) - Hiikumetin 

memleket miidafaa kuvvetlerinin derha 
takviyesi hususunda verdigi karar iizeri 
ne yeniden bir taktm ihtiyat subay ve yar 

subaylar silah altma c;agmlmt~hr. Bun 

lar bilhassa donanmada ve sahil miidafa 
asmda kullamlaeaklardtr. 

Almanyanrn •atrn alclrgr petrol 
Tampico 25 (a.a.)- Nevyork Time 

gazetesine bildirildigine gore biri Yunan 

h, digeri N orv~li iki petrol gemisi Ham 

burg yolile Almanyaya nakledilmek iize 

re diin petrol yiiklemege ba~lamt~lardn. 
Bu gazete, !ngilterenin Veneziiella'm 

petrol istihsalatmi ~ogaltmakla me&gu 

oldugunu ilave etmektedir. Ci.inki.i Lon 

dra hiikumeti bundan sonra hi«bir Yec; 

hile Meksika petrolii satm alamiyacakhr 

ltalya askeri tedbir almadz 
Roma 25 (a.a.) - Salahiyettar bi 

membadan bildirildigine gore, vaziyeti 

inki§afma ragmen ltalya askeri mahiyett 

hic;bir tedbir almarnl§hr. 

du. Bir miidet o:'~eee kald1. Sonra rna 
sanm iizerinden ,apkasmt alarak kafastn 
iyiee gec;irdi. Hi~ bir,ey soylemeden v 
kahved~kilerin hie; birini selamlamada 
yiiriidii gitti. 

0, gittikten ~onra da, kahvede b1rak 

hg1 heyeeanh hava bir mi.iddet devam etti 

Harkes hayalinde, yansm1 ogrendigi b 

ac1kh vak'anm kanh nihayetini tamaml· 
yordu. Nih a yet biri konu§tu: 

- Zavalh adam! 

Ba§tnl durmadan yukan a§ag1 salhya 
aktor ilave etti: ' 

-!spirto beyn:ne vurmu§. Rak1 ko 
kuyordu. Bu g~ee o. bu i§i yapar. Ve ~ 
§Inl birkae kere d~ha htzh olarak salla u 

Digerleri hie; bir~ey soylemediler. to 

VI ahh 

Kudret, otomobili durdurdu. lnd irr~~ 
so~ra geri gonderd1. Onlann, otom~~~~k' 
~esmden ku§kalanmalanm istemiY§eref 
lss1z sokaklarda yalmz kaldtktan 

ba§l ·k Kha j 
-L·•··~~ ~' i. 
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Soldan sa~a: 
1 - Bugiinlerde lsml QOk geQen siyast 

~ah.siyetlerden birl. 2 - Tavrr, vakti bildl· 
ren ~ey, bane. 3 - Koku, pirinQ yemegi. 
4 - Aferin, 1nce. 5 - Cok enli degil, ko· 
llrulu blr yaprak. 6 - Nota, halketmekten 
em.lr, '7 - Az degll, gozlerl Qapakll. 8 -
KJXmiZI, derlnllk, nota. 9 - §albe, uzak 
nldasi, nota. 10 - Azgmlik yapmak, Cezlre. 
11 - KirmiZl blr meyva, aYl yuvas1, tq,z
yik eden. 

Yukaridan a~ag1ya :· 
1 - Yuvarlak, meydan. 2 - Trakyada 

bir .,ehlr, cera. 3 - Efsane, blr goz reng1. 
4 - Menek§e rengl. 5 - Riizgara emir, ye
mek p!~en yer, istifham edati. 6 - Allah, 
erkek, hlcab etmek. 7 - Mel'unlar, k~ad 
etmek. 8 - Blr dk,yanus. 9 - Reyler, Trab
zon tarafmda. otururlar, 10 yenl mp.nasma 
blr !sim, azlm. 11 - Bugiinlerde burnumuz· 
·dan ekslk olmiyan feY, Zaman. 
Evvelki bulmacamn halledilmi~ tekli 
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Elektrik 

ROMANY A SEYRiSEF AtN IDARESt 
Hareket edecek vapurlar 

ROMANiA vapuru 27 eyl.lil sah saat 
18 de (Pire, Beeyrut, Hayfa ve !sken -
deriye) ye. 

LUCEAVA vapuru 28 eyh11 gar§am· 
ba saat 10 da (Kostence, Sulina ve Ka
las) a. 

10 birincite§rinden itibaren TRANS!L
V ANiA ve BASARABYA vapurlar1 her 
cuma glinii tam saat 11 de !skenderiye 
veya Beyrut t4rikile !stanbuldan Pire 
ve Hayfaya hareket edeceklerdir. !stan
buldan Kostenceye hareketleri ise her 
pazar glinii saat 16 da olacaktlr. 

Fazla tafsilat i~in Galata Yol • 
cu Salonu kar§lSmda Tahirbey ha
nmda istanbul umumt acentahgma mii
racaat. Telefon: 49449-49450. 

Paris ve Londramn en bliylik 
moda miiesseselerinden g1km1§ 
patronlar lizerinde bi~ilmi§ ba· 
yanlara mahsus MU~AMBALA· 
RIN zengin c;e~idleri her yerden 
miisaid ~eraitle ve ucuz fiatlar
la BAKER magazalarmda sattl
maktadtr. 

Hususi ~e§idlerimiz yaln1z ma
gazamtzm dahilinde te;1hir edil
mi~tir. 

Desenlerin hakk1 mahfuzdur. 

Doktor A. K UTi E L 
Karakoy T op~ular cad. 43 

Kimyager aramyor 
Zeytinburnu Demir E§ya iabrikasm

da meva.dd1 infiiakiye i§lerile me§gul 
olmak iizere bir kimyagere ve yahut 
asistana ihtiyac vard1r. 

Taliblerin Zeytinburnundaki fabrika
ya miiracaatleri. Tel: 16 - 9. 

Sat1hk Dizel Motor 
45 beygir, son sistem ve c;ok ucuzdur. 

Galata Tiinel caddesinde 53 No. da 
Bedrosa miiracaat. 

Zayi - Liman ciizdamm1 zayi ettim. 
Yenisini gtkartaca~tmdan hiikmli yok • 
tur. Bekta§ oglu ilyas 

tesisat1 
~nk1ri Belediye Riyasetinden: 
1 - Cankm Beledi.yesince yent yaptlacak elektrik tesisatmdan c14500~ 

lira bedeli ke§ifli lokomobil ve montaj klsm1 kapah zarf usulile miina
kasaya konulmu§ ise de talib zuhur etmediginden bir ay igerisinde pazar
hkla yap!lmasma karar verilmi§tir. 

2 - Eski §erait dairesinde -pazarhk 10/1W938 pazartesi giinii saat 16 
da Belediye Enciimeni huzurile yaptlacaktlr. 

3 - Proje ve §artnaroeler Canku;.t Belediyesi,nden ve !stanbulda Zt:p.
dankaptda 62 alc;1 ~agaza sahibi Kivork Man_!lkyandan bedelsiz almabi
lir. c3744• (6503) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyac1 igin a~;tk eksiltme ile ( 100) aded masa telefonu 

ahnacakhr. 
2 - Muhammen bedel ( 3000) muvakkat teminat ( 225) lira olup 

eksiltmesi 14 te§rinisani 938 pazartesi giinii saat 1.5 te Ankarada P. T. T. 
Umurn Mtidlirltik binasmda..ki Satmalma Komisyonunda yap!lacaktlr. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 
kanuni vesaik.ile beraber o glin saat 15 te mezkur Komisyona miiracaat 
edec~klerdir. 

4 - $artnameler, Ankara P. T. T. Levaz1m, istanbul Beyoglunda P. 
T. T. Ayniyat ~ube Mlidiirliiglinden paras1z verUecektir. ( 6691) 

Malatya C. Miiddeiumumiliginden: 
Malatyada yapllmakta olan Ceza Evinin 4780,44 lira ke~if bedeli elek

trik tesisatl 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~ glin miiddetle 
a~tk eksiltmeye konulmu§tur. !hale 30/9/938 tarihine mlisadif cuma giinli 
saat on dortte AdHye binasmd.a Climhuriyet Miiddeiumumiligi Eksiltme 
Komisyonunda yapllacakbr. Taliblerin yukanda zikreclilen glin ve saate 
kadar 732,71 lirahk muvakkat teminatla birlikte Eksiltme Komisyonuna 
rnuracaatleri ve ke!?if ve projeleri gormek istiyenlerin Naf1a Dairesine mii
racaatleri ilan olunur. (6611) 

7tlu-;, ~vfiin ~ 
OTOMOBiL ve 1\-IAKiNiST OKULU 

Taksim • Stadyom 
$ofor olacaklara: Yeni ders dev· 

resi 12 birincite!?rin 938 de ba§ltya
cak ve 1 ikincikanuna kadar siirecektir. 
Motor ve otomobil Teorik dersleri 
haftada ii~ gun saat 18 den 20 ye 
kadardtr. Aynca Montaj dersleri de 
vard1r. Teorik ve pratik dersler 25, direksiyon talimlerile beraber 50 lira
dir. KayH! muamelesine ba~Ianmt§tlr. Tafsilat i~in program isteyiniz. 

AMATOR OLACAKLAR: Her zaman kabul olunur. Belediye imtihan
lanna haz1rlamr. Mersedes . Benz fabrikast okulumuza, iizerinde talebeye 
ders vermek ic;in, gok klymetli bir Dizel motiirii hediye etmi§tir. Yeni ders 
devremizde butun parc;alan hareket eden bu hayret verici kesik makine 
iizerinde n'izel sistemi motorlerin hususiyetleri izah olunacaktir: . 

:;lofiir kitab evimizin yedinci kitabtm te§kil eden OTOMOBIL DIZEL 
tOTORLERi basilmt~tir. Abonelerimize yakmda gonderilecektir. Tel: 42508 

viet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: 
Slhhiye otomobili 
Yangm otomobili. Tayyare meydanlarma mahsus. 

ilindir ve traktor. 
rylcu otobiisu ahnacak. 

1\ vyare meydanlanmtz 1<;m yu.kanda yazll1 vas1tal~rm en. ~o~ern 
ri satm ahnacagmd.an alakadarlarm bu husustak1 tekhflenm 20 

.. ~rin 938 tarihine kadar idaremize gondermeleri ilan olunur. 
(6616) 

d Liman1 Sahil S1hhiye Merkezi 

Satlnalma Komisyonundan: 
r 1~m 95 ve miistahdemin igin de 84 aded yagmurluk mu -
1{siltme ile almacakt1r. 
nin bedeli memur mu&ambasmm beheri 26 lira ve miistah
~Jastmn beheri 14 lira 50 kuru~tu.r. 

er mei:)tez levaztmmdan paras1z ahmr. 
eylul 938 sah giinii saat 14 te Galatada Karamusta

ae1111""....._, Merkez Satmalma Komisyonunda yaptlacaktrr. 

~-.J: ~ aras1 276 lira 60 kuru$tur. 
~~<( "ro • ,, 1938 senesi Ticaret Odast vesikalanm 

"a · Aksi takdirde eksiltmiye giremezler. 
"22'~'KA' ........ ~ ( 6304) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soguk algtnhgt, nezle ve tenef· 
fiis yollarile ge~en hastahklar• 
dan korur, grip ve bogaz rahat• 
s•zhklartnda, ses kls1khg1nda pek 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Mugla Vilayeti merkezinde yeniden yap

tmlacak Hiikfunet Konagmm ilk ktsmmm in§aSI olup ke§if bedeli 20953 
lira 29 kuru1itur. 

2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §unlard.lr: 
A - Eksiltme §artnamesi, mukav~l~ projesi, tiaytndtrhk i§leri ge

ne! §artnamesi, yap1 i§leri umumi, fel'mt §artnamesi, ve buna muteferri 
diger evrak. 

B - !stiyenler, bu §artname ve sair evrak1 Mugla Nafta Miidiirlii -
giinden gorebilirler, 

3 - Eksiltme 10/10/938 pazartesi giinii saat 11 de Mugla Vilayeti Na-
fta Miidurlligii o.{iasmda Eksiltme Komisyonunda yaptlacaktli', 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 kuru~tur. 
6 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin a§a~1da yazllt vesai.ki il:i-

raz etmeleri icab eder. 
1 - Ticaret Odasmd.a kaytdh bulunduklarma aair vesika. 
2 - Evvelce bu gibi in§aat yapbklarma dair vesika. 
3 - Vilayet Naftasmdan vesika almak istiyenlerin ihaleaen en az 8 

glin evvel resmen miiracaatle vesika almalan lazt.mdir. 
4 - isteklilerin miihendis olmadtgt takdirde in§~atm fennt mes'uliye

tini deruhde edecek bir miihendis veya mimar goste.rmeleri §arttrr. 
7 - Teklif mektublan iigiincii maddede yaz1h saatten bir saat evveli

ne kadar Mugla N af1a Miidiirliigii binas1 ic;inde Eksiltme Komisyonu Re
isligine makbuz mukabilinde verilecektjr, 

Posta ile gonderilecek mektublar iic;Jj.ncii maddede yazth saate kadar 
gelmi§ olmas1 ve bu zarflartn iizeri miihiir mumu ile iyice kapattlmt§ bu
lunmast laz1mdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6736) 

N af1a V ekaletinden: 

1938 

. .. ' . ·. . 
- . ... . . . 

Sonbahar geliyor 
Ufak blr u,utme b&flniZB biiyiik bir hastahk ~lkarabilir 

I 

Bunun i~in derhal bir 

ALINIZ 
Nezle- Grip - Ba~- Di~ ve Romatizma 

icab1nda gunde 3 ka~e ahnabilir. 
Taklidlerinden sakanmtz ve tsrarla SEFALiN isteyiniz. 

1 Jik ve 12 lik anbalijt vardu. 

ANKARA DEVLET TiY ATRO OKULUNUN 
TEMSiL VE OPERA BOLUMLERiNE SINAVLA 

PARASIZ Y A TILl KIZ VE ERKEK 
ALINIYOR. TALEBE 

TEMSir; BOLllMlJ: 
I - Tahsil mliddeti en az ii~ senedir. 
tsteklilerden aramlan genel vastflar 1iU~lardir: ..... 
A - Viicudii kusursuz olmak. 
B - lyi bir kulaga malik olm,ilk. c!§ittigi sesleri aynen tekrarhyabil • 

mek.,~ 

C - En az ortaokuldan mezun olmak. 
D - ~ivesi sahneye miisaid olmak. 
E - K1zlar ic;in en a§agt ya~ 16, erkekler i~in 17 dir. 
II - Sec;im smavmda aramlacak &eyler §Unlardtr: 
A - Diizgiin ve serbest konu§ma, gordiigii veya okud.ugu bir ~eyi 

anlatma kudreti. 
B - Okudugu veya gordiigu bir tiyatro piyesi igerisinden segilecek bir 

rolii yapabilmek. , 
C - Smav komisyonunca verilecek bir rolii yapabilmek. ' 
OPERA BOLUMU: 
I - Tahsil miiddeti en az l:ie§ senedir. 
Taliblerde aramlacak genel vastflar temsil ,boliimii ic;in yu,kanda zik· 

redilen g~nel vaslflarm aynidir. Yalmz sesi iyi olmak §artttr, <;ok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

IT - Se~im smavmda aramlacak §eyler §Unlardrr: 
A - Kendi se~ecegi bildigi bir §arklyt soylemek. 
B - Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek. 
C - Ritmik duyma ve hissetme kud.reti. 
Tiyatro okulunu temsil ve opera boliimlerine taleoe se~me smavlar1 fs. 

tanbulda 4 • 8 birincite~rin 938 de Galatasaray Lisesinde veya 11 • 15 birin
cite§rin 1938 de Ankarada Muzik 6gretmen Okulunda yapllcakbr. tstekli· 
Ierin dilekGe ile istanbulda veya Ankarada yukartda ad1 geGen okul direk· 

Ac;lk bulunan Ressamhklar igin Ankarada Sular Umum Miidtirlugii torlliklerinde en gee; smavm ba§hyacagt giine kadar miiracaat etmeleri la-
merkezinrle ve istanbul Nafm Mudiirlugiinde 28/9/938 tarihine rashyan zlmdir. 
~ar§amba gi.inii imtihan yaptlacaktrr. Dilek~eye b?glanacak vesik,alar !$Un1,p.rdtr: 

Taliblerin imtihanlara i§tirak etmek iizere vesikalarile beraber Ve- A - Niifus tezlo;eresi veya tasdikli bir ornegl., 
kalete rni.iracaatleri ilan olunur. « 3855 • ( 6690 ) B _ Okul diplomas1 veya tascLikli bir ornegi. 

~ . · I C - Saghk raporu. 
l£:vlet Demiryollan I,Ietme U. Miidiirliigiinden~ .. -D•-•H••iisn-iih.al-ve.si.ka.st
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Muhammen bedeli 5000 lira olan Ankara gan Hoparlor tesisatl 10/10/ Beykoz Deri ve Kundura 
1938 pazartesi glinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasm-
da satm ahnacaktir. F abrikast T. Anonim ~irketinden : 

Bu i~e girmek istiyenlerin 375 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta- Fabrikamtzda mevcud boll c;uvallar 26/9/938 tarihinde miizayede ile 
yin ettigi vesikalan ve teklif mektublarm1 ayni gun saat 14 e kadar Komis- satil~caktrr. $artname hergiin fabrika ticaret servisinde goriilebilir. 
yon Reisligine vermeleri l'aztmdrr. Miizayedeye i§tirak iGin Ticaret Odas1 tesGil vesikasmm ibraz1 §arttrr. 

. $artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme d.iliresinden, Haydarpa-
~ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1tilmaktadrr. ( 6746) -Muhammen bedeli (23100) lira alan 700 ton dokiim koku 3/11/1938 per-
~embe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda sa. 
tm aim? c~kttr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1732,50 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmd!r. 

1?artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
pa§ada Teselllim ve Sevk :;!efliginden dagttllmaktadir. ( 6543) -Ankara istasyonunda yaptlacak Devlet Demiryollan Umumi idare bi
nasl in§aatl kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye kon· 
mu!itur. 

1 - Bu in~aatm muhammen bedeli 1,000,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i!ie aid ~artname vesair evrak1 Devlet Demiryollart

mn Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde alabHirler. 
3 - Eksiltme 26/10/938 tarihinde Gar!iamba gunli saat 15 te Anka

rada Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Ko
misyonunca yap1lacakhr. 

· 4 - Eksfltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubil.e birlik-a 
te asagtda yaz11I temina,t ve vesaiki ayni gun saat 11 e kadar Komisyon 
Reisliitine tevdi etmi~ olmalan lazimd.1r. 
a) 2490 sayth kanun ahkamma uygun 43,750 lirahk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin etiigi vesikalar, 
c) Bu gibi in~aat i~lerinden en az 400.000 lira ktymetinde bir in~aah mu

vaffakiyetle ba!iarmt~;~ oldu~una dair vesika. 
d) Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast, 

Ehliyet vesikas1 muamelesi i<;in vakit zayi etmPden tahriren Naf1a Ve-
_:k=a~le~ti~·n~e~m~u~·r~a=ca~a~t~ed=t~·lm~e=si~··-------------«-3_9_00 __ • _______ ~(~67:1)_ 

FIRSATI KA~IRMA YINIZ: 

I istanbulun en i!ilek yeri alan Sirkecide 22 od.ay1 havi halen mevc~d 
41 ve icabmda 45 yatak olabilecek hald.e bulunan ve ~ltm~a kiraathanestle 
ve 3 senelik icar konturatosu mevcud bulunan ve hu; b1r noksam olmi· 
yarak i!ilemekte alan otel ve k1raathanenin sahibi mlistacel bir ~§ind~n 

I 
dolay1 memleketine gitmek iizere i!ibu otel ve k1r~athaneyi mobtlyasile 
satacagmdan taliblerin Sirkeci Mnhzirba~I sokak Guzel Han No. (6) da 
Bay $erefe mliracaatleri tavsiye olunur. 

Devlet Bastmevi Direktorliigiinden : 
Klilti.ir Bakanhgt tarafmdan ne~redilen lise ders kitablarmm bas1m 

i~leri bitiriler~k bugiinden itibaren <;emberlita~ta "Kiiltlir Bakanhg1 Ya
ymevinde,. sah~ma ba~Iainlmt~ oldugu bildirilir. ( 6832) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
14/10/938 cuma gunu saat 15 te istanbulda Naf1a Mlidiirliiglinde Ek

siltme Komisyonu odasmcl.a ( 5565.42) lira ke~if be.delli istanbul Selmiye 
Hayvan Sag!Jk Memm·lal'l ve Nalband Mektebinin yemekhane paviyonu 
in§aatl a~Ik eksiltmiye konu1m~tur. 

Mukave1e, eksiltme, Baymd1rhk ~Jeri genel, husust ve fenni §artna. 
meleri, proje ke,if hul!sasile buna miiteferri diger evrak dairesinde go
riilecektir. 

Muvakkat teminat ( 418 ) liradrr. 
isteklilerin en az ( 3000 ) lirahk bu i§e benzer i§ yapbgma dair ida • 

relerinden almt§ oldugu vesikalara istinaden Istanbul VilayeHne eksiltme 
tarihinden ( 8 ) giin evvel miiracaatle ahnacak ehliyet ve 938 ythna aid 
Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri.. ( 6834 ) 

Tiirkku'u Genel Direktorliigiinden: 
Tiirkku~u te§kilatmda motorlii ve motiirsiiz tayyareler iiz.erinde ogret-

men olarak c;ah§mak maksadile yeti!ltirilecek 15 gence ihtiyac vardrr. ' 
Aranan belli ba~lt §artlar ~unlardrr : 
1 - TUrk c soyundan,. olmak 
2 - iyi hal ve !iohret sahibi bulunmak 
3 - Sagltk durumu tayyareci olmaga elveri~li olmak 
4 - Boyu 1.58 den ar;1ag1 olmama~ 
5 - En az lisenin onuncu s1mfm1 bitirmi~ olmak 
6 - En az 18. en ~ok 22 ya~mda olmak 
7 - iki vesika fotograf1 ib:raz etmek 
Ogretmen namzedi olmak iizere ahnacak genclerden Tlirkku~u te§ki· 

latmda u~uculuk ogrenmi~ bulunan planorclillik B veya C brovelerile i§e 
bn~Iad.Iklan tarihten, hiG UGmamt~ bulunanlara da planorciiliik B brovesi 
ald1klan tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve giyim 
masraflan Tii.rkkusuna aid olmak iizere ayda lise 10 tahsilini gormii~lere 
25. liseyi bitirmi~ olanlara 30 lira iicret verilecektir. 

Gelecek seneler i<;inde UGuculuk kudrctlerinin arh~ dere>,i:elerine gore 
goreceklri zamlar hususi bir talimatla tsbit edilmi~ bulunmaktad1r. Ttirk
ku~una bu suretle se~ileceklerin ogretmen muavini oluncaya kadar, nor
mal olarak be~ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhlidnameyi imza ede
rek Tii.rkku~unun verecegi vazifeleri on sene mliddetle gormegi kabul ve 
teahhud etmesi ~artttr. 

Bu hus.uslar hakktnda fazla tafsilat almak istiyenler Tlirkku~ Talim 
Terbiye Blirosu Direktorlligline dogrud.an dogruya subeden veya yazt ile 
miiracaat edebilirler. 

Ka:v1d muamelesine Cumhuriyet Bayramma kadar devam o}J.macagm-
dan mliracaatlerin bu tarihe kadar yap1lmast sarthr. ( 6134) 

istanbul Erkek 

-TEMiNA TLI ve ZARiF 

HIS LON 
SAATLERDEN 

KAT'iYYEN ~ASMA YINIZ 

•• 
Ogretmen Okulu 

Direktorliigiinden : 
Okulumuz Ac1bademdeki binadan istanbul Balmumucuda eski ~ehir

yah okulu binasma nakled.ilmek lizeredir. Tedrisat 3 te~rinievvel 938 
giini.i ba§hyacaktir. 

D1~ardan gelecek talebenin dogruca Balmumucudak.i yeni binaya gel-
meleri llizumu ilan olunur. ( 6782) 

Maliye Vekaleti Levaz1m Miidiirliigiinden : 
Maliye Vekaleti igin YtlZ LiRA iicretle bir yaz1 makinesi tamircisi 

almacakttr. 
tsteklilerin memurin kanununun ( 5 ) inci maddesinde bildirilen ~art

Ian ve fenni ehliyet ve kabiliyetlerini ve bu i~e g~rekli teknik evsaf1 haiz 
olduklanm isbat eden belgelerle beraber 30 eyllll 938 cuma giinline kadar 
Maliye Vekaletinin Dolmabahc;edeki Matbu Evrak Ambar Memurluguna 
miiracaatleri. ( L699 ) 



SAKARIYI ZiYARET 
Kendi ha.ine birakilan 

meyva ormanhklari 
... i,te nihayet asd vadi ktsmtnda ve bir giizellik 
mecmuast kar,tstndayiZ; binbir ~e,id agaclar, 
asmalar, baglar ve ziimriid gibi pamuk tarlalart ... 

Yazan: YUSUF MAZHAR AREN 

-1-
r · 

Sakarya loyllannda kurulan ~tr~trhanenin kii~iik tUrbin dairesi 

Biz o nehre (Sakarya) derdik... Ki- kuvvetinin arthgt goriilliyordu ... Her tlir
tablarda da boyle yazthr ... Meger ki o- Iii otlar, dikenli ~ahlar, yabani ~i~ekler ... 
nun ismi (Sakan) imi§... Her cins agac ... 

Bir gorseniz ! ... Vadisini nastl e~ele - (Kiiplii) koyiine geldigimiz zaman 
mi§, kemirmi§, de§elemi~ 1.. Bu sakarhgm- incirin, cevizin ~oklugunu gordiik... Bu -
dan dolayt ona -{ha~an), ( u~an) gibi- radan 'itibaren ba§hyan saktz agaclan 
Sakan demi§ler.. hem kuvvetli, hem kesretli idiler... Gazi 

* • * Aymtab ve Behisnide bunlara §amftsti -

Burada -Maytslar koyiinde- toplanan 
1 
gi a.~!arlar. d~ .yabani •v .agaci hep.imiz!n 

koyliilerin bir gece misafiri olmak iizere Y~~Igi, heptmiZI~ se;d1g1 ve herkesm bii-
Eski§ehirden hareket ettim. dtgi meyvayt venr bu hale getirirler ... 

800 metre irtifamdan 1450 metreye !stanbulda yeti§en saktz agaclarmda 
ylikseldikten sonra on be§ kilometreiik bir ~ap1Ian a~I tecrlibeieri muvaffakiyetli ne
mesafede birdenbire 200 metre irtifaa tJce vermi§se de burada o tecriibelerjn 
dli§ecektik... Bu on be~ kilometreyi yol- yap1Idtg1 ve ademi muvaffakiyete ugradt
larm zikzaklan yap1yor... Hakikatte bu g1 i§itilmemi§tir. Burada zeytin agac1 da 
sukut bir w;urumu tahattur ettirecek ka- var ... 
dar dik ve ktsadtr. Hem nas!l} ... Ormanc1klar halinde ... 

Eski§ehirden kalktiktan sonra ·ovada Benim hayretimi goren yo! arkada§Im: 
ilk yazdanberi i§liyen arabalann a~lig1 - Bunlar yabani zeytindir... hic;bir 
~lgJrda- otomobilimiz tozu dumana kata· i§e yaramazlar ... Y almz kt§lamak i~in et-
rak daglara sardt... raftan buralara getirilen koyun stiriilerine 

Ah bir yagmur yagsa! k1~ ortasmda taze yedirmek i~in ~obaniar 
Mesafelerin hakimi olan §U ate~li ara- tarafmdan dallan kesilir ... Baz1lan mcy

ba ovanm hangi ~amurunda saplanml§ va da verir. F akat meyva kii~iik bir kt-
kalrnt§ olacak!.. • Zilcik biiyiiklliglindedir, dedi .. 

Sakanya hi~ yol yok 1.. Fa kat sonra ben anlad1m ki bu zeytin-
(Karadere) istikametinden Maytslar ler yabani degil, yabanile~mi§ agaclar -

43 kilometre ~ektigi halde biz otomobili- dtr .... Bunlarm arasmda ~obanlarm :;ah
mizi ge~irebilmek i~in on kilometre daha rmdan viicudiinii kurtanp da sabavetini 
uzun bir yol tuttuk ... Cenub tarafmdaki a§Irml§ fidanlar yoktu... Halbuki Kadir 
yatgm yamaclara tlrmand1k... isminde bir kimsenin hagmm ~enarmda 

«Eger iizerinden gec;ilmiyen §eye yol tesadiifen timar gormii§, tesadi.ifen dip 
denirse» biz oyle yollarda yalpa vuran, ft§kmlart ayiklanmi§ ve canma da ktyll
hophyan, z1phyan, siirc;en otomobilimizin maml§ olan bir agacda iri iri zeytinler ol
i~inde ~alkanarak yol almakta devam et- mu§tu ... 
tik.., Y anmca nahiyesinin merkezi olan Demek ki §U orman halindeki zeytinler 
(T a§koprli) kariyesini ge~tik... baklmSIZhktan, ylizlistii buak1lmaktan, 

Bir yaylay1 tuttuk ki burada irtifa ~obanlarm tig1 gadrine ugray1p §ahlana _ 
( 1450) metre idi, burada arz iltivalana- mamaktan dolayt iirkmii§ler, ktismii§ler, 
rak oyle bir vaziyetle diger versana bag- yabanile§ip meyva vermez olmu§lard1r ... 
lamyordu ki ismini (Vasiyet heleni) koy· . ~anmm ki, buradaki zeytinler Islah e
mu§lardt ... Yoi arkada§tma bu tesmiye - ~time Erdek civarmda yeti~enlerin cin _ 
nin illetini sordum; d I I k b' sm en sa amura I IT zeytin J,~ ·d ede -

- Sakanhlar kt§In buradan gec;erler- ceklerdir. 
ken aralanndan kimin sag ve salim done
cegini bilmedikleri ic;in bu tipi kaynagm
da birbirlerine vasiyetlerini soylerlermi§ .. 
Bir rivayete gore de H tarihinde bu ci -
varda bir koyde oturan Kafkasya muha
cirleri burada koyline donen Sakanhlan 
soyarlarmi§... Bu soygunculuk yetmemi~ 
gibi cana da kiyarlarml§... hte (Vasiyet 
beleni) ismini bu iki sebebin birinden al
mt§ttr. 

Buradan sonra yi.izii a§agt gitmege 
ba~lad1k ... Biraz sonra meyil arttl ... Da~ 
ha sonra dimdik yollardan kaymaga ha§
ladik .... 

May1slarda ac;Ilan fabrikanm yiizli su
yu hlirmetine, dort sene evvel merkebden 
ba§ka nakil vas1tas1 tamm1yan dik pati
kalar, ve hunlann u~urumlara ag1z a<;an 
ko§eleFi geni~letilmi§, yatl~hnltm~ ve uzer
lerinde bir otomobil tosbaghyacak hale 
getirilmi§ ve her sene civar koylerin 
«amelei mlikellefesinin» yettigi kadar bir 
1siah ameliyesi yap1lmakta bulunmu§tur. 

Dag tepelerinde -insanm baltasile yan
oa ~tkmi§ samlan· c;am ve me§e orman • 
c1klan vard1r. Hep gene ~amlardan, hep 
gene me§elerden ibaret... Burada agac 
cinsinden -devam etmi§ ve §imdi durmu§ 
olan katliamdan kurtulup da- ya§tnl ba§t· 
nt aim!§ bir ~ek govde yoktu ... 

Bu yiiksek ve kumsal yerlerde bic;ilmi§ 
hububat tarlalanmn aralannda, leke !e
ke, kuvvetli saklan ye§eren mlSlrhklar ve 
fasulyelikler vard1 ki ovanm taban yerlc.· 
rinde bile susuz yeti§miyen bu nebatlan 
Sakandan yiikselen nemli havanm besle

*** 
(Maytslar) koyii. Bir teraz1 kolunun 

ortasmdan astldtgi nokta vaziyetinde bu
l~n.an:. Sakarmm 120 kilometre c;eken va
dlSl yuz sene evvel bombo§ imi§ ... 

Yuz senedenberi otuz kadar koy te
§ekk.iil ~tmi§ ve etraftan toplanarak nlifu
su ~1md1 18,000 kadar olmu§tur. 

Bu bombo§luk acaba nedendi?.. 
Daha isabetli hi.ikmii salahiyettar kim-

selere h1rakarak b ~ f" . b en cogra 1 vaztyete a-
kip ta:ihi vakayii ta~attur ederek diyo -
rum ki bunun sebebi asayi§sizlikti ... 
Sa~annm toplu olarak koy te§ekklilii

ne musaade etmemesi, sarphgl ve hi.iku _ 
met merkezlerinden uzakhgi halkm ken
dilerini mlidafaa veya hlikumetin bunla
n muhafaza et~esini mli§klille§tirdiginden 
• 0 zamanlar e§ktya ugrag1 ve s1gmag1 olan 
bu glizel, bu mlimbit yerlerde insan ba _ 
rmamamt§tW d~~e~ T~nzimah Hayriye~ 
den sonra asayt§Sizhk b1raz gev§emi§ ola
cagmdan- bugiinkii koyler vlicude gel -
mi§tir. 

Buradaki insanlar ne zaman dag1lm1~? 
Onu kestirmek mlimkiin degil, fakat bu
nun i~in de bir§eY soylemek Iaz1msa, di
yecegim ki: <<Sui idare ba~lang1cmda; dn
hili isyanlar zuhuru hengammdad1r.» 

·~~~-

Dimdik yollardan kayarak i§te yata -
gm serildigi astl vadi k1smma geldik ... 

Bir glizellik mecmuast kar§Ismdayi!: 
Daglar, daglann golgeleri, daglardan 

inen patikalar, onlara dogru tlrmanan 
tar! alar ... digi §uphesizdi ... 

Daglarm oblir yuzi.inde 
ini~te ileriledikc;e toprakta 

devam eden Agaclar, gene agaclar... Soglid, ka -
nebatlanmak vak, dut, incir, kaylSI, erik, igde zeytin ... 

Bulgaristana 

gidecek Tiirkler 

Bulgar konsoloslari 
miihacir Tiirklere 

• • 
VIZe verm1yor 

Edirne (Hususi muhabirimizden) 
Bulgaristandan memleketimize munta -
zam pasaportla hicret eden 1rkda§lanmlz
dan baz1lan Tlirkiyeye yerle§tikten bir 
mliddet sonra suf gezi ve yakm akraba -
larile gorii§mek maksadile Bulgaristana 
gitmek istedikleri zaman vize ic;in Bulgar 
konsolosluklarma mliracaat etmekte, fa-

kat bu hususta bir~ok mli§klilatla kar§Ila§
maktadirlar. Ailevi herhangi bir sebeble 
Bulgaristana bir iki ay veya daha az bir 
mliddet i~in gitmek istiyenlere iki li<; ay 
evveline kadar Bulgar konsoiosluklarmda 
binbir zorlukla vize verilmekte ve c;ok 
defa aylarca bekletildikten sonra <<Hari
ciye Nezareti Bulgaristana gitmenize 
miisaade etmiyor>> denerek vize verilme
mekte idi. Son iki li<; aydanberi ise go<; 
etmek suretile memleketimize gelmi§ ve 
iskan edilmi§ olanlarm Bulgaristana git
melerine Bulgar konsolosluklan tarafm -
dan kat'iyyen mlisaade edilmemektedir. 

Y akm zamana kadar Bulgar konsolos
luklanndan baztlarmm «hicret edeli be§ 
seneyi doldurmadigl i<;in vize vereme
yiZ>> dediklerine de §ahid olunmakta idi. 
Halbuki ~umnunun !yanovo koyiinden 
daha 1911 senesinde muntazam pasa -
portia hicret edip Edirnenin HaciUmur 
koylinde yerle§mi§ olan ~aban oglu ismail 
de -hicret ettigi tarihten bugline kadar 
27 sene ge~mi§ olmasma ragmen- ayni 
muameleye maruz kalrni§ ve Edirne Bul
gar konsoloslugu vas1tasile Bulgar Hari· 
ciye Nezaretine gonderdigi istidaya da 
menfi cevab gelmi§tir. 

B ulgaristamn Ferdinand kasabasmdan 
14 sene evvel go<; etmi§ bir kadm doktor
larm gosterdigi liizum iizerine bir ay ka
dar hava tebdil etmek ve oradaki yakm 
akrabasile de gorii§mek i~in Bursadan yo
Ia ~tkmt§Sa da Istanbul Bulgar konsolos
lugundan vize almaga bir tlirlii muvaffak 
olamamt§tlr. Bunun i.izerine belki Edirne
den alabilirim i.imidile kadmcagtz buraya 
gelerek daha bir slirii masrafa katlanmi§ 
ve fakat buradan da (hicret etmek suretile 
Bulgaristandan ayr1lm1§ olanlara vize 
vermiyoruz) cevabile kar§tla§arak Bur -
-sadaki e~inin ve c;ocuklarmm yaauul;;d.on
mU§tlir ... 

Y ap1lan muamelelerin ayni mahiyette 
olduguna baklhrsa memleketimizdeki 
Bulgar konsolosluklannm bu gibilere vi
ze vermemeleri ic;in hiikumeti metbuala
nndan resmen emir ald1klan anla§Ilmak
tadtr. 

Halbuki yalmz dost ve karn§U degil, 
son zamanda Balkan paktma dogru bir 
ad1m atmJ§ olmak dolayisile ayni zaman
da mlittefikimiz saytlabilecek Bulgar 
hi.ikumetinin dostluk ve kom§uluk mef -
humlarile kabili telif olm1yan bu kabil 
mii§klilattan maddl manevi bir§ey ka -
zanmast imkan olmad1gm1 dli§iinerek 
hayret etmemek elden gelmiyor. 

Tiirkiye tabiiyetini haiz vatanda~larm 
Bulgari:.tana gitmelerine mlisaade edil -
memesi gibi Bulgar hiikumeti i~in maddi 
manevi zaran mucib olacak mahiyette 
bulunan bu hareketin herhangi bir sala
hiyettar memurun §ahsi dli§lincesinin 
mahsuli.i olduguna zahib olmak ilk ha -
bra gelen tahminlerdendir. 

Y oksa Bulgar hlikumetinin dostluk ve 
kom§ulukla kabili telif olm1yan ve yann 
mukahele hilmisille kar§lla§mast da pek 
muhtemel bulunan boyle yersiz bir karar 
ittihaz edecegine asia ihtimal verilemez. 

Bulgaristanda allln istihsalab 
Sofya (Hususi) - Bir senede 300 ki

lo altm istihsal edecek ve bu altm -
Ian Bulgar milli bankasma satacak olan 
bir firma, Bulgaristamn Tran mmtaka
smda bliylik bir tesisat viicude getirmi§ 
ve i§e ba~lamt~tlr. 

Birbirine kan§ml§ tlirlli tiirli.i yabani ve 
meyvah agaclar... Asmalar ve baglar .. . 
Cic;ekli, zlimrlid gibi pamuk tarlalan .. . 
Sebze yeti§en minimini bah~elerin yolla -
rmda ve tarla smtrlarmda bogiirtlenlere 
sanlmi§ sarma§tklar ... Bunlann golgele -
rinde saklamp, yaytlmak 1~10 tenhahk 
hasil oldugunu bekliyen kaplumhagalar 
ve iisti.imiize gokten yagan stcakhgm vli
cudi.imlizde hasii ettigi terin iizerinde bir 
serinlik hissi yapan gicirhlar... Gtctrh -
larl ... 

Sakarmm iki yal asmda giCirdlyarak 
donen su dolablannm done done yorulan 
ve yorgunluktan inliyen bu seslerinde bir 
lath serinlik ve manzaralannda gozleri 
kendilerine m1hhyan bir degi§me vard1r ... 
Bu dolablar vadinin siisii, hayah ve mu
sikisidir. 

( Arkasr yarm) 
YUSUF MAZHAR AREN 

Kordelalar 

Temizleme usulii korde
lantn ,ekline gore degi,ir 

Kordela, ~ok cabuk y1pranan, c;ok na
zik bir §eydir. Ktyafet e§yamlzm bu ~e§
nilik parc;asm1, bozulunca nas1l yenile§
tirebiliriz? 

Kordelayi, sabunfu, 1hk bir suya batt
rJmz. Bir miidet 1slandtktan sonra hafif
~e ~itileyerek, ve kat'iyyen s1kmamak §ar
tile, yikaymiz. Sabunlu sudan c;Ikardik
tan sonra, ince bir miktar §ap konulmu§ 
suda ~alkalaym1z. Bu i§ bittikten sonra, 
kordela tamamen temizlenmi§, yepyeni 
bir hale gelmi§ ve nemli nemli litiilenmek
ten ba§ka bir i§i kalmaml§hr. 

N emli kordelayt iitiilerken dikkat e
dilecek en miihim nokta, litliyli kordela
ya dogrudan dogruya yapi§hrmamakhr. 
Araya Jllutlaka inc~ bir bez koymay1 u
nutmay:ntz. 

Eger kordelamz ~ok iyi cins ise, yika
ma §ekli degi§ir. Bu takdirde 250 gram 
50 derecelik alkol, 25 gram bal, ve 40 
gram sabunu kan§lmp bir mahlul yaptik
tan sonra, kordelamzt bu mahlule batt -
msmtz. Bir miiddet 1slandiktan sonra ~!
kanp, her iki tarafm1 bir slingerle iyice 
kurularsmtz; temiz soguk su ile c;alka -
lar, bir bez arasmda kurutur ve nemli 
nemli litlilersiniz. 
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Viicud zarafeti 
Roblartn giizelligini mu
hafaza edebilmek i~in 

ne yapmahdtr ? 
Bu senenin modas1, gec;en senelere na

zaran fazla miistebid. Vlicudi.iniiz neka
dar ince olursa olsun, oniimi.izdeki mev
simler i~in giyecegmiz roblann biitiin gii
zelligini muhafaza edebilmeniz, viicudii~ 
ni.iziin duru§undaki ahenge baghdtr. Ba§I
mzl dik tutmagl ogrenip bunu endaml -
mzm inceligine ilave edeceksiniz. Gti~ bir 
i~ degil. Blitiin mesele, belkemiginizi, 
biitiin viicudiiniizii diiz tutacak §ekilde 
k1vrak olmaga ah§hrmaktan ibaret. 

I 
Arka tisti.i yattp bacaklanmzt ba§tnt

za dogru kaldmmz. Bir muddet bu vazi~ 
yette durduktan sonra tekrar yatar vazi
yete geliniz. Amudu ftkariyi ktvrakla~
tlran bu hareket, endamm1za ahenk de 
verecektir. 

Bacaklannll.l biraz a~arak bir du\'a
nn kar~lSinda durunuz. KollarmlZI i!P.ri 
uzattp duvara yakla§mtz. Her iki eliniz
le duvara temas ettikten sonra, elleriniz 
orada durmak §art!le, amudu f1karini -
zin mi.isaadesei nisbetinde gerileyiniz. Bu 
hareket, belkem1gini uzatmak ve viicude 
incelik vermek ic;indir. 

1 = 

A ~ 
Ba~m dik durmast ic;in belkemiginin dliz 

olmas1, mhn yuvarlak olmamas1 laztm
dir. Bunu temin etmek i~in yapacagm1z 
hareket §Udur: Diz ~okerek oturunuz, ei
lerinizi yere dayaymtz, ha§IDlZl iki elini· 
zin arasmda, kabi! oldugu kadar fazla 
uzaga goti.irmek §artile ileri, geri hareket 
ettiriniz. 

senenin sa~ mod 
ge«;en senenin z1ddi 

Sl 

r 

.. Dort senedenberi enselerimizi orten do-l uygun tuvalet olmak gibi meziyetleri 
kuk sac;lan bu sene tepemize dogru topla- degildir. ) 
maga ha§hyoruz. ~u iki resim, sa§lanmzm Bu se.neki buafiiriimiiziin 1 h' 
d" k" t I 'I k' a ey 1n un u uva etl e yarm 1 tuvaleti arasm~ soylenebilecek fazla so y k D"k"k 
daki fark hakkmda size iyi bir fikir ve- l k l b k z 

0 
• 

0 
u S• 

rebilir. ann o ay ve r;a u taranmamas1, biJ 

H 'k' k f" .. d ] h' d I daha fazla zamana ve itinaya liizum g er 1 1 ua urun e e m e ve a ey- . A ' 

hinde soyleyenler var. Dii§iik sac;lan be- te~eSI, yegane kusurud~r. Fakat bu 
genmiyenler bu tuvaleti neglige bulu _ neki §apkalarla bu k1§ g1yecegimiz rol 
yorlar. Y erini, yukan toplanan sac; tuva- lann mutlaka yukan dogru toplu sa<_;a 
letine terkedip gozden di.i§ffiesi de bu id- zum gostermesi, kusur bile denilemiyec 
diayt hakh gosteriyor. Maamafih, bunun olan ufactk mahzuru unutturuyor. Fa: 
faydalan da inkar edilmiyor. <;abucak olarak, c;oktanberi unutulan enseyi de 
taranmak, sporla me§gul ~Ian gene ka- <;Ikta b1rakmasJ, bu tuvaletin, yerini 
~ml~r~ c;ok yakt~mak .. v:. h1lhassa, ense - d1g1 dokuk kuaflirden fazla saltanat : 
s1 ~1rkm, kula klan buyuk olanlara en recegini gosteri} or. 
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Bu k1' nas1l ~apka giyecegiz? 
Sa~larintzin iistiine 

da sa~larla 

koyacagtniZ 
hemahenk 

yeni ,apkalc 
olacakhr 

1\ 

Y eni sac;lammzm iistiine oturtacagt -
m1z yeni §apkalartmtzt da gonnek iste -
mez rnisiniz '? Size bunu bir mukayese ile 
gosterirsem, aradaki farkm hangi sa~ lehi
ne tezahlir ettigini daha ~abuk kavram • 
mz. 

Yiiksek tepeli fotr, dokiik sac; iizerinde 
bir sivrilik rokoru kmyor, halbuki yuka
n dogru toplanan sac;larm birle§ince ne 
kadar zarif durdugunu goriiyorsunuz de -
gil mi'? 

Opun yanmdaki here, doki.ik sa~larla 

karJ§ml~ ve biitiin giizelligini kaybetm 
tir. Halbuki toplu kuafiir iisti.inde ker 
dini nas1l gosteriyor 1 

$u dokiik sa~larm agtr1Igi, kalktk 1 
narh fotriin iistiindeki ku§a olii bir me; 
zara vermi~. Toplu sa~. ku§a da, ~apka 
da, zarif bir eanhlik, bir hareket a§lhy· 
~u yass1 tepeli bere, ~u sac; ytgmu 

iistiinde manasw kaybetmi§, sac;lar tc 
lanmca, ayni here o toplulukla ne gii; 
bir ahenk halinde birle§iyor. 

C Fatih Halkevinde bir bi~ki sergisi a~tld1 ·-.:...------

Bi~ki Yurdu talebelerinden bir grup ) 

Fatih Halkevinin bu y1l a~ttg1 bi~ki j kaza Kaymakam1 ihsan Sak1zh tara 
derslerine gelen talebenin ogrendikle - dan a~1lmt~br. 1 
rinin tatbikatl olarak haz1rlad1klan Bu y1l derse devam eden 28 taleb u 

(Bic;~i - Diki~) sergisi diin Fatihte Ev hepsi birer iki§er elbise ile serg1y,tto 
kuragmda ac;llml~hr. tirak etm~lcrdir Serg· .. 1 b' 

• • 1 guze 1r ·ah' 
Meras1mde kaza kaymakann, Parti ve rasyon i~inde muvaffakivctli bir {- · 

Halkevi ba~kanla:n, san'at mekteb1eri tertib edil.ni§tir. Sergi her glinu
1
;::;. 

direktor ve ogretmenleri, muhitin ta - 10 dan 21 e 1 adar 15 gun herkcslUtul 
mnm1§ simalan ve talebelerin aileleri hr. §ere: 
vard1. 

Merasime saat 17 de istiklal mar~ile 
ba~lanml§ ve bundan sonra Halkevi 
ba~kam S1rr1 Enver Batur ktsa bir soy- Diki Sahifesi:. 
levle bu y1l bic;ki kurumunun muvaffa- son:~~i ~arttlr. G~ ka 
kiyet ve ~ah§malanm anlatm1~ ve sergi ha alamazlar. l 



- -
Me~hur Alman giizellik miitehassisl Profesor doktor E. ViNTER taraf1ndan formiilii yap1lan 

•• 
ve terkibinde alt1n v E N u s p u D R A s I 

kremi bulunan 
Pudrac1hk san'at1n1n ve klmya fenninin en son ,aheseridir. Her tene ve her "imaya yara,an ve cildi harlkullde cazlbeli va gUzal gostaren 

son moda renklerde VENUS pudralar1n1 say1n bayanlara tavsiye ederiz. Deposu: Nuraddin Evliya Zada mUessasasl, istanbul 

on Clkan son derece mfiessir K E S K i N K A $ E L E R i fi~fitme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. sA~~~(}::~:.Ti 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: I Yuksek Enstitiisii 

Rektorliigiinden : Bu yll hiikumet hesabma okumak iizere yabanc1 illere gonderilecek ta
lebe say1a, bu talebenin okuma kollan, hangi okul mezunlarmdan olacak
lan, hangi memleketlere ve hangi Bakanhklar veya Gene! Direktorliikler he
sabma ~onderilecekleri a~ag1da gosterilmi~tir : 
onderilecek Hangi Bakanhk 
lebenin Okuma Gidecegi veya G. D. he- Hangi okul mezunu 

olacag1 YlSl kolu memleket sabma oku-

2 Kimya miihendisligi Almanya 

2 Hidrografi 

5 Miihen<llslik 
c in~aat, Elektrik, 
Makine, Mensucat:. 

" 
,. 

2 Tiirk ve islam " san'ati 
1 Etnoloji 

I Altay Dilleri 

1 Klitlibhaneciltk 

1 Lin~istik 

2 Preparator 

2 Mimar arkelo~luk 

2 Mimarhk 

5 Maliye ve Iktlsad 

5 Ht kuk 

,. 

Fransa 

Almanya 

,. • 

" 

,. 

ingiltere 
Fransa 
Belc;ika 

ttalya 
Almanya 
isvic;re 

Genel 

yacag1 
Askeri Fab. 
Genel D. 
Harita Ge
nel Direkt. 
Kiiltiir 
Bakanhg1 

,. 

,. 

" 

,. 

,. 

" 

Finans B. 

Tiize B. 

Hiikiimler 

Lise olgunluk mezunu 

" 

" 

Edebiyat Fakiiltesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
E.debiyat Fakiiltesi 
Tarih ~ubesi mezunu 
Edebiyat Fakiiltesi 
Tiirkoloji ~ubesi me
zunu 
Edebiyat Fakiiltesi 
Tiirkoloji §"Ubesi me
zunu 
~debiyat Fakiiltesi 
Tiirkoloji ~ubesi me
zunu 
Gazi Terbiye Ensti • 
tiisii Resim-t~ §Ubesi 
n:tezunu 
Giizel San'atlar Aka
demisi Mimad §Ube
si mezunu 
Giizel San'atlar Aka
demisi Mimari ~ube
si mezunu 
Siyasal Bilgiler okulu 
Yiiksek Ticaret ve tk
tlsad okulu Hukuk 
Fakiilteleri mezunu 
Hukuk Fakiilteleri 
mezunu 

1. - Biitiin kollardan sec;me smavlarma i~tirak edeceklerin mezun 
olduklan kurum tarafmdan smava aday olarak sec;ilmis olmalan Iaztmd.rr. 

2. - Smavlara aday olarak sec;ilenler, smav giiniinden 3 gun evvel 
smava girecekleri kurumda sthhi bir muayeneye tabi tutulacaklar ve .an
cak bu muayene neticesi miisbet oldugu takdirde sxnava i§tirak edebile
ceklerdlr. 

3. - Askerliklerini heniiz yapmam~ olan adaylarm ya~lar1 25 ten 
fazla olm1yacak ve bunlar askerlikten tecil edilmis olduklanm tevsik ede
ceklerdir. Askerliklerini yapml~S olan adaylar da 30 ya~m1 gec;memi~ ola
aklardlr. 

4. - Sec;me smavlarma i~tirak edeceklerin ba~ka bir makama kar§l 
ccburi hizmetle bagh olmamalan ~arttrr. 

5. - 788 say1h memurin kanununun dordiincU maddesinde ve bu mad
oenin zcyillerinde yazu1 vas1flan haiz olm1yanlar bu smava giremezler. 

6. - Biitiin adaylar smavlara girecekleri kurumlara s1hhi muayene gii
ii miiracaat ederek hUviyetlerini isbat edecekler ve ayni giinde smavlara 

i~tirak edebilmek ic;in birer fotografl1 beige alacaklard1r. 

IVIiihendislikler 
Girecekler 

ve Hidrografi smavlar11)a 
i~in Ozel Hiikiimler : 

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

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

3. - Miihendislikler ic;in sec;me smavlan; Tiirkc;e kompozisyon, riyazi
iye, fizik, kimya ve yabanc1 dil c ingilizce, frans1zca, almanca" dan ; 

Hidrografi ic;in ise, tiirkc;e kompozsyonu, cografya, kimya, riyaziye ve 
abanc1 dil c ingilizce, frans1zca. almanca ,. dan Ankarada Gazi Lisesinde 
e tstanbulda Pertevniyal lisesinde yap1lacakt1r. Bu smavlara 10 birinci-
e§rin 1938 pazartesi giinii saat 9 da ba~lanacakhr. Smav programlan ilgili
erin her koldan smava girmelerine miisl!id bir sekilde tanzim edilmi~tir. 

4. - Lise olgunluk mezunlan aday sec;ilip sec;ilmed.iklerini mezun ol
uklan liseden ogrenecekler ve arzularma ~ore ve tstanbulda Pertevniyal 
isesinde veya Ankarada Gazi lisesinde slhhi muayeneye tabi olarak smav-
ara gireceklerdir. 

iirk ve islam San'all, Etnoloji, Altay Dilleri, 

Kiitiiphanecilik, Linguistik Sinavlar1na 

Girece ler jrin. 07.el Hiik11rnler : 
1. - Bu kollardan Tiirk ve islam San'ah s1navt : Genel tarihten, et

oloji s1naV1: Genel tarihten, Altay dilleri smavt: Linguistik ve Tiirk Dili 
e EdebiyatJ tarihinden. Kiitiibhanecilk smav1: Metinler serhinden, Lingu

stik SJ!1aV1: Linguistik ve Turk Dili ve Edebivatt tarihinden 10 birincite§
·in 1938 pazartesi gunii istanbul Edebiyat Fakultesinde vapllacaktlr. 

2. - ilgi!qerin adav sec;ilip sec;ilmcdiklerini Edebiyat Fakiiltesine mUra· 
;tt ederek ogrenmeleri laztmdlr. 

Preparatorliik SJnavlarina Girecelder 
•• 
07.el HiikijmJer : 

- Bu kolda smavlan Gazi Terbiye Enstitiisii Resim-is subesinin 
"derslerinden ve bu enstitiide 10 birincite~rin pazartesi giinii yapl· 

ilgili1Prin aday seGilip sec;ilmediklerini Gazi Terbiye EnstitiisU Di
nden ogrenmeleri lazlmdtr. 

Arkeologluk ve Mimarhk SJnavlarina 
Hiikiimler : '"ecekler 

•• 
Ozel 

lcollarm smavlan istanbulda Giizel San'atlar Akademisinde 
1938 paz;utesi giinii yapilacaktir. 
· Arkeolo~luk smav1, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir 

siyonuna veya reprod.iiksiyonuna aid bir proje istenmesi 
s ., (._\.~ khr·f Mimarhk smavma gireceklerden de artistik mimariyi 

• ;t\r,\ bir 'oje istenecektir. 

:\ 
..,a..,va<\5ililer; ""el San'atlar Akademisi Direktorliigiine ba§vurmalan. 

Sinavlarina Girecekler 
Hiik ·imler : 

Hul<"'..lk Fakiiltesi mezunlarmm hukuk 

Bu y1l Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin Ziraat, Veteriner, Fakiil
tesine k1z ve erkek, Orman Fakiiltesine yalmz erkek paras1z yabh, pa
rah yahh ve yahs1z talebe ahnacakhr. Enstitiiye yaztlabilmek ic;in a§agl
daki ~artlara uymak gerektir. 

1 - TUrk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihamm vere
rek bakaloryasm1 yapm1:1 veya lise olgunluk diplomasm1 alm1§ bulunmak 
laz1mdrr. 

2 - istanbul 'U"niversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve Fen Fakiiltesinde 
muvaffak olmusl~rsa orad.a okuduklar1 somesterlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner Ziraat ve Orman Fakiiltesinin iic;iincii somestrlerine almlr
lar. Ancak Veteriner Fakiiltesine girenlerin bu fakiiltenin birinci ve ikinci 
somestresinde okunan anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat 
Fahiiltesine girenlerin ziraat stajm1 yapmalan gereklidir. . 

3 - Enstitiiye girecek talebenin yas1 17 den a1.1ag1 ve 25 ten yukan 
olamaz. Nihari talebe yiiksek yas kaydma bagh degildir. 

4 - Paras1z yatlh talebeden beden kabiliyeti ve saglamllklan hakkm
da tam te§ekkiillii bir basta evi kurulunun raporu laz1mdrr. 

5 - Enstitiiye yazllan talebe iki ay ic;inde yeniden saghk ve saglamhk 
muayenesinden gec;irilerek ertiklerinin liizum gosterdigi beden kabiliyetini 
gostermiyenlerin Enstitiiden ili~igi kesilir. 

6 - Ziraat ~akiiltesine girecek talebe Ankara& Orman Ciftliginde 
staj gormege mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutula
caktlr. Stajdan sonra talebenin enstitiide nazari derslere devam edebilmesi 
i~in yapllacak bu ameliyat imtihanmda muvaffak olmas1 sarttlr. 

Staj miiddetince talebeye 30 lira ayhk verilir. Ve yatacak yer paras1z 
olarak ~tftlikte saglamr. c Stajyer talebenin yemesi ve i~mesi de Enstitiide 
sagland1g1 takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. " 

7 - Paras1z yatlh talebesinden staj veya okuma devresi ic;inde her ne 
suretle olursa olsun kenc!iliginden stajm1 veya tahsilini b1rakanlardan veya 
cezaen c;1kanlanlardan HiikUmetc;e yap1lan masraflan odeyecekleri hakkm
da verilecek nUmuneye gore noterlikten tasdikli bir kefaletname allmr. 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukanda yazth rapordan ba§ka lise ve 
olgunluk diplomasm1 veya tasdikli suretlerini, niifus kag1dm1, polis veya 
uraylard.an alacaklan uzgidim ve as1 kag1dm1, ortamekteb ve liselerde gor
miis olduklan siiel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri ili~tirilerek el yazl
larile yazacaklan pullu bir dilek<;e ile ve 6 tane fotografile birlikte dogruca 
Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiine ba~ vururlar. 

Talibler d.ilekc;elerinde hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bil
dirmeli ve c;iftc;i veya arazi veya orman veya hayvan yeti~tirme veya 
zirai san'atlarla alakah bir aile c;ocugu bulunup bulunmad1gm1 da bil • 
dirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmam1~ olan ve 8 inci mad
dede yaz1h kag~dlarm ilisik olmad1g1 dilekc;eler gelmemi~ say1hr. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazl11 vesikalarla vaktinde baf.i 
vuranlar arasmdan pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolund.an olanlar 
veya c;ift~i c;ocugu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile 
ali:kah -yer ve tesisat sahibi veya sahibinin r;ocugu olanlar 1;ercih olunur. 
Edebiyat kolundan pek iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve ba~ vurma tarihine gore sec;ilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil miiddetince okutulan yabanc1 dil, almanca 
ve ingilizcedir. Fakiiltelerden mezun olan talebeye ziraat miihendisi, ve
teriner hekim, orman miihendisi unvanlan verilir. 

Talebe meslek imtihanma girmezden evvel yukanda yazllan yabanc1 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak sarttlr. 

1, 2. 3 iinciillikle mezun olan talebeye miikafaten Avrupada bir tetkik 
seyahati yaptmhr. 

12 - Ziraat Fakiiltesine 40, Veteriner Fakiiltesine 40 ve Orman Fa
kiiltesine 40 azami talebe almacaktlr. 

13 - Cevab istiyenler aynca pul gondermelidirler. 
14 - Ba~vurma zamam 22 agustos 938 den eylUliin 30 uncu giinii 

ak§amma kadard1r. Bundan sonraki ba!ivurmalar kabul edilmez. 

kan I(Ibanlan, 
tra~ yaralar1, meme iltihaplan ve 
<;atlak art, koltuk alti <;1banlan, dola

akneler, ~tocuk larm ve b1lyiikle• 
rin her tiirlii deri iltihaplan 

c ~?.47 ,. ( 5677 ) 

en ~abuk ve en emin bir 

surette tedavl eder. 

Devlet Orman i~Ietmesi Revir Amirliginden: 
1 - Karabiikte depoda istif edilmi~ 1425 aded muadili 813 metre mi

kab 541 desimetre mikab c;am tomrugu a<;lk arttlrma He sahlacaktlr. 
2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylar1 mevcud. ve kabuklan so-

yu)mu~ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesab edilmi~tir. .. 
3 - Tomruklara aid satl~ sartnamesi Ankarada Orman Umum Mu

diirliigiinde ve Orman Ba~miihendisliginde, istanbulda ve Zonguldakta Or· 
man Ba~mUhendisliklerinde goriilebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli 14 lira 60 kuru~tur. 
5 - isteklilerin yiizde yedi buc;uk muvakka.~ pey akc;esile 30/9/938 

giinii saat on be~te Karabiikte revir merkezine muracaatleri. (6528) 

tahsillerini yedi senelik idadi veya lise tahsilinden sonra yapml§ olmalan 
laz1md1r. • 

2. - Maliye ve ikbsad smavlan medeni hukuk, mali~_e, ikti~ad ve ya
bancl dil • ingilizce, franstzca, almanca .. dan tstanbulda Univers1te . Hukuk 
Fakiiltes;nde ve Ankarada Siyasal Bilgiler Okulunda 10 birincite§rm 1938 
d.e yap1lacakhr. 

· 3. - Bu koldan ' aday sec;ilip se<;ilmediklerini ilgililer mezun olduklan 
kurumlardan ogreneceklerdir. 

Hukuk Sinavlarina Girecekler 
Ozel Hiikiimler: 

1. - Bu smavlara gireceklerin Hukuk FakUltelerini yedi senelik idadi 
veya lis<> tahsilinden sonra yapm1s olmalar1 ~arthr. 

2. - Hakimler kanununun ikinci maddesi hiikiimlerine uygun evsaf1 
haiz bulunmak, icab eder. ' 

3. - Hukuk smavlan : Medeni hukuk, Ceza hukuku, Hukuk muhake
meleri usulii, Ceza muhakemeleri usulii, Devletler hukuku, Devletler ozel 
hukuku idare hukuku, Hukuku esasiye ve yabanc1 dil • ingilizce,. frans1zca, 
almanca,. dan yap1lacak ve 20 birincitesrin 1938 per~embe giinii Istanbulda 
UniversitE' Hukuk Fakliltesinde ve Ankarad.a Ankara Hukuk Fakiiltesinde 
icra edilecektir. 

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

lstihlak vergisinin tenzilinden sonra 

izmirde ~ark Sanayi Kumpanyas1 
T. A. ~· KAPUT BEZLERiNiN 

Pe§in, Ambalajs1z ve Fabrika teslimi FiatJar1 : 

Fenarli S. 90 
Kr. 759 

Bozkurt s. 85 
Kr. 694 

s. 80 s. 75 
Kr. 662 

Kelebldk s. 85 s. 
Kr. 630 

80 s. 75 ---Kr. 875 Kr. 845 Kr. 615 
Sipari§ler her ay bidayetinde rnUteakibi ay 1~1n bu fiatlarla 

zirdeki adrese kaydettirilir. 

R IF K I ERER 
Sultanhamam Dikranvan han No. 1 - 2 Tel : 22544 Telg: Arpak Istanbul 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

Miidiirliigiinden: 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarinin 19 eylul 938 de 

bitmesi dolay1sile evvelce 22 eylUl 938 ak§ami nihayet hula 
cag1 ilan edilmi§ olan 938. 939 tedris senesi kayd1 kabul 
muamelesine 27 eylul 938 aktamina kadar devam edile· 
cektir. 

2- Mektebe girmege talib olanlar arasinda yapllacali 
miisabaka imtihanlar1 eylUliin 29 ve 30 uncu per§embe ve 
cuma giinleri saat 9 da ba,hyacakbr. 

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

I --1 inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

Muhammen bedeli 
Oinsi Miktart Ta,.tma Eeheri Tutar1 uvakkat T. Eksiltme 

kabiliyeti L. Kr. L. Kr. L. Kr. saati 
Baskiil 3 aded 2000 Kg.hk 495.- 1'485.- ' 111.38 14 

" 10 • 1000 " 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 tstanbul takdir edilerek 12/IX/938 tari

hinde ihale edilmek iizere eksiltmeye kondugu m.n ecl.i.len yukartda tart
rna kabiliyetlerile miktan yazllt muhteli£ c;ekerde 64 aded baskiiliin yerli 
mamulah olmas1 esas1 kabul edildiginden yeniden ayn ayn aC<tk eksilt
meye konmu~tur. 

II - Kabata~ Levaz1m ambarma teslim muhammen bedellerile mu
vakkat teminatlan hizalannda gosterilmi~tir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarm • 
da yaz1h saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm 
Komisvonunda yaptlacakhr. 

IV - $artnameler paras1z olarak hergiin sozU ge~en ~ubeden alma
bilir. 

V - fsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7.5 
giivenme paralarile birlikte yukanda adt ge!<en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (6578) 

I'WW 

C in s i 

Masa 
S1ra 
Elbise dolabt 

Su tesisab mal-
zemesi 

Muhammen Be. 
Miktan Beheri Tutan 

L. K. L. K. 
7 ad.ed -.- 264.-

14 • -.-
10 " -.- 307.50 

571.50 
12 kalem -.- 800.-

Sand1k raptiyesi 600 kilo 1,15 690.-
750.000 aded 

M:uvakkat 
Te. 

L.K. 

Eksiltmenin 
$ekli Saat{ 

42.86 Pazarllk 14 

60.00 A~1k eksiltme 15 

51.~5 " " · 16 

1 - Niimune resim ve ~artnameleri mucibince satm almaeak yukanda 
cim ve miktan yazth 5 kalem muhtelif malzeme hizalarmda yazth usul
lerle eksiltmiye konmu!?tur. 

TI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos • 
terilmi~tir. 

III - Eksiltme 6/X/938 tarihine rashyan per§embe giinii yukaru!.a 
yazllt saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komis
yonunda yapllacakbr. 

IV - · $artnameler her giin paras~. ~lar~~ sozii ge~en §Ubeden ahna
bilecegi gibi resim ve niimuneleri de goruleb1hr. 

V - isteklilerin eksiltme i<;in tayin edlen giin ve saatlerde yiizde yedi 
buc;uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6682) 

• KALORiFER TESiSATI 
Bursa Kaphcalan Tiirk Anonim $irketi; Celikpalas hamam dairesinin 

koridorlarma ve hususi banyolarma kalorifer tesisat1 yaptmlacagmdan 
bu tesisatl yapmaga istekli olanlarm haz1rhyacaklan proje ve teklifna-
melerini 6/10/938 per~embe gUnU aksamma kadar Bursada Celikpalasta 
f,lirket biirosuna tevdi etmeleri liizumu ilan olunur . .__________________________. 

Eski~ehir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Mem1eket hastanesine almacak 19 kalem alah cerrahiye ile 84 kalem 

eczayi tlbbiye 16/9/938 tarihinden itibaren 3/10/938 pazartesi giinU s~at 
15,20 ye kadar ac;1k eksiltmeye konulmu~tur. Teminatl muvakkate 124 ~1ra 
35 kuru~tur. ihale yevmi mezkurda makam1 Vil-~yet~e .. toplan~ca~ Dau~i 
Enciimen tarafmdan yaptlacakhr. $artname ve sa1rey1 gormek tstiyenlerm 
Daimi Enciimen kalemine miiracaatleri laz1mdrr. (6529) 

Di~ Tabibi i \a 
Mehmet Rifat 
Cai!alo~lu Halkevi arkasmda Sere! 

ill••• efendi •okak No. 3 ----

Umumt ne~rtyatt tdare eden Yazt t,zen 
MllcWra: Hikmet Miinil Olgen 

cumhurt11et; matbaast 



I' ~ 
.:,-~· ·~ M EKTE PLE R M. RASIM FABRiKASI 

Sara~;hane':''"da Horhor cad:esinde • NUR ALEM 
Ktz HAVR1VE L1SES1 Yabh 

SAL i H B 0 SN A 
TARSUS 

tstihlak vergisi kanunundaki tadilat ve tenzilit dolaytsile 
Kuqun kalem fabrikasmda her 

Erkek Ya hs12 nevi kalem imal edilmektedir. 
Miimasili ecnebi kalemlerine ~ok 

faiktir. 

5/8/1938 tarihinden itibaren satt~ fiatla.nnuz: 
Seyhan Tip JI 75 s/m 36 metroluk 630 kuru, 

Ana, ilk, orta, lise stmflarile fen ve edebiyat kollarm1 havidir. Ecnebi 1\sam ilk sm1flardan itibaren ba~lar. Arzu 
eden tale be okulun hususi otobiislerile naklolunur. Ka vtd i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. lstiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

Ni,ANTA,INDA (Eski Feyzlye) 

1$1K LiSES • 
I Yat1s1z Yat1h 

Memleketimizin en eski Hususi Lisesidir. Remt liselere muadeleti tasdik edilmi~tir. :Ana, !lk, Orta 
ve Lise k1s1mlarile Fen ve Ed.ebiyat kollan vard1r. Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yaptlan 
paviyonla mekteb asd bir ~ekle ifrag edilmi~tir. Ktzve Erkek talebe icin ayn daireler vardtr. Talebe kaydl 
iGin her gUn ondan on altlya kadar miiracaat edilebilir. Fazla malumat icin tarifname isteyiniz. Tel. : 44039 

~---------·- Eski Feyziati 
Yatlb BOGAZiCt LiSELERi YalisiZ 

Arnavudkoy- ~iftesaraylar 
i\na sm1f1 ile tlk klSlm en yenl ve modern tesisatla Bebekte eski Franstz Seajozef mektebi binasmda: 
Orta ve Lise smtflan Arnavudkoyiinde Tramvay caddesinde Gifte saraylarda k1z ve erkekler iGin ayr1 dairelerde: 

Her ~n saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydl i~in (:iftesaraylarda Mekteb fdaresine miiracaat edilebilir. 
lstiyenlere tarifname ~~tonderilir. Telefon: 36.210 

- Resmf Liselere muadil : IZMiR • BUCA'da 

S GUndilziU 
E:~~ K K u L T u R L s Ytt tll 

tzmirin en havadar ve sa kin yeri alan (Buca) nm astr dide Gamlarile me~hur, miistesna bir villasmda kurulmu§ 
tam te~kilath bir miiessesedir. (Orta) ve (lise) s1mflan vardtr. izmirin en degerli ogretmenleri -~arafm~an idare 
edilir. Fransxzca, almanca, ingilizce dillerine hususi bir ehemmiyet verilmekted.ir. Yahh .!!lhk. ':cret (hse) k1sm1 
ic;in askeri kamp dahil (240), orta klSlm iGin (225) liradtr. ilk k1s1m ic;in de yalr:~z yahh .?grem:1 kaydolunabilir. 
Ucret (200) liradxr. Memur ve miitekaid GOcuklarmdan % 15 tenzilat yapxhr. Bu ucretler uc; taksttte ahmr. 

••-•·--------• Kay1dlara devam edillyor. -----------·• 

iTALY AN LiSESi 
ve italyan ticaret mektebi 
Tom • Tom sokak, BeyoOiu Tel: 41301 . 

Pazardan maada hergiin saat 10·13 ara.smda kaytd muameles1 yapthr. 

Okullar Giinefi Direktorliigiindeo : ::1 
27·9-938 Sah gunil ka.yidll bulunan ORTA Ktstm Kxz•Erkek ve bu seneki 

mPzun talebenin Salt gunu saat dokuzda okuldR. bu)unmalan. 

,.4111••••••••111!1 Cagaloglu Mollafenari caddesinde 

YENi NESil iLK OKULU 
Tedrisatm ciddiyeti, ~ocuklara verilen asri ve hususi bir terbiye sistemi 

ile emf:ali arasmda temayiiz eden ve gosterdigi muvaffakiyetler do1ay1sile 
Kiiltiir Bakanhgmca iki senedenberi resmi mekteblerle muadeleti tasdik 
buyurulmu~ olan YENi NESiL llk okulunun aynca miikemmel bir de 

I 
Yuva sxm£1 mevcudd.ur. Okulda ecnebi dil tedrisatma ~ok ehemmiyet ve
rilmektedir. Kayxdlara ba§lanml§tlr. Miiracaat hergiin saat 14 ten 18 e kadar. 

r 

EDiSSON 
MUessesesi 

Beyoglu istiklal caddesi No. 34 

SATILJK 

KOLAY FRANSIZC.A 
OGRENMEK Mi iSTiYORSUNUZ? 

Tecriibeli franslzca ogretmeni Mazhar Ozevrenin resmi programa uy
gun olan ( Syllabaire, Lecture Cou~a_n~.e, la,ngage ) temrinlerini havi 
pratik yeni metodunun yeni <;lkan 3 uncu tab 1m ahmz. 

<;ek varakalar1 ve yahut diger miihim 
vesaik imali ic;in hususi kimyevi kag1d 
satlhktlr. Mevcud miktart takriben 50 
top ve k1t'as1 56X44 1/2. 

Taliblerin gazetemiz miidiriyetine 
miiracaatleri. 

SATI$ YERLERi: Ankara ve ;seyoglu_nda Ha§e_t Frans1z Kitabevi ile 
Beyoglunda Tiinel civannda Sergtad.ts K1tabhanes1. F.: 30 kuru§tur. 

YAKINDA : Lcs Gallicismes Jes plus usuels 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
Bcyoglunda Hiiseyinaga mahallcsinin eski imam yeni imamadnan soka

gmda kain 318 ada, 23 par~el! eski 23 yen.i 21 kap1 numarah be~ katta on 
oda, be§ sofa, bir mutfak, tkl hal~ vesair mii§temilab, terkos. elektrik te
sisahm havi kargir ev, parast pe§m verilmek ve yirmi senelik evkaf ica
rcsilc sair masarifi ahcwa aid olmak ~artile alb bin lira muhammen bedel 
iizerinden kapah zarf usu~ile sat~lacakttr. !steklilerin 450 lirahk muvakkat 
teminat ak~esi makbuzlar~le te~h~~a~~~erini 3/10/938 pazartesi giinii saat 
on i.iGe kadar Milli Emlak ~udurlugunde toplanan Komisyon Ba~kanh· 
gma vermeleri ve saat on dortte de zarflar ac;thrken hazrr bulunmalarx. 

c M.,. ( 6532) 

Avrupan1n en 
BORSALiNO 
MOSSAN • 

tan1nm1' 
• HABiG 
DEROUX 

Mark& 'apkalar1n zengin ~e,itlerlnl 

A. RlJSSOS 
Magazasanda bulacaksanaz. 

Adrese dikkat : Galata, Karakov No. 22 

BiCKi ve DiKiS ' 
Esash surette 6gretip 

musaddak diploma veren 

N E K T A R K. Z A R U K Y A N 
Talebe kaydma ba~lamt~br. Pazar
dan maada her gun 9·12 ve 14 18 e 
kadar miiracaat kabul olunur. Adres 
Beyoglu Altmbakkal Babil caddesi 

Say1 63 

j inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
~--~~-------- Muhammen Be Muvakkat Eksiltmenin 

Cinsi Miktan Beheri Tu tan· teminah !;)ekli Giinii Saati 
L.K.S. L. K. L. K. 

Kahn makine kag1d1 2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Ac;xk Ek. 7/X/938 14.-
Takrirlik kagxd 1500 ,. -.90.- 1350.- 101.25 ,. ,. 14.30 
Tezkerelik kagxd 750 ,. -.75.- 562.50 42.19 ,. ,. 14.45 
Beyaz mektubluk zarf 400000 aded -.39 1560.- 117.- ,. ,. 15.-
No. 5 
Tampon stinger kag1d1 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 ,. 16.-
KiiGiik karbon kagxr' 2500 kutu -.90.- 2250.- 168 75 Ar;;tk Ek .• 10/X/938 14.-
K agxd z1mba makir 500 aded -.30.- 150.- 11.25 Pazarhk ,. 14.30 
Klasor 3000 • -.62.- 1860.- 139.50 A~tk Ek. ~ 15.-

I - Sartname ve niimuneleri mucibince satm ahnacak yukanda cins ve miktan yazxh 9 kalem ktrtasiye le
vaz1m1 hizalannda gosterilen usullcrle ayn ayn eksiltmiye konmw~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosterilmi~tir. 
III - Eksiltme yukanda yazxh giin ve saatlerde Ka bata§ta Levazxm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Ko • 

misyonunda vap1lacaktlr. 
IV - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge Gen ~ubeden almabilecegi gibi niimuneler de goriilebilir. 
V - fsteklilerin eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenme paralarile birlikte ad1 geGen 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 6721 ) 

F1atlar1 ecnebi kalemlerinden · 
% 50 ucuzdur. 

Kur,un kalemleri 
Siiperyor • 
Timsahh 
301-2 
1205 

Mekteblt 
Altl derece sertlikte 

Not 
1011 
99 

Marangoz kalemi 
Ta~c;1 kalemi 

Dagdelen En iyi cins 
15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 ·A 
701-B 
701- c 

Ulus 
Yumu~ak 
Orta sert 
Sert 
iyi cins 

71- A. B. C. U~ dereceli 
702 · A.B.C.D.E. Be§ renkli 
702- A. B. Mavi - Ktrmtzt 
72- A.B.C.D.E. Be§ renkli iyi cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli lyi cins 
24 renkli iyi cins 

901 K1rmtz1 - Mavi 
Stabilli 12 renkli jyi cins 

~ 24 renkli iyi cins 
Dermetograf Uc; renkU kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 · 232 lnrm1Z1 ve mavl tebe§iT 

<;e§idlerimizi her ktrtasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
!stanbul, Sirkeci 

Miihiirdar zade han No. 1 • 2 

Zeyn~b KAmil Hastanesi dogum ve 
kadm hastahklan miitehassJst 

Be§ikta§ tramvay durag1 Erip apart 
Telefon : 49366 

Dol}um ve kadan haslalakfarl 
mQtehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

--- Telefon: 22683 

Horozlu , VI 75 , 36 , 610 
$apkah " VI 85 , 36 , 670 
1 - Satl$ pe$in bedelledir ve fabrikada teslimdtr. 
2 - Bir balvadan a$a~ satlslar lcin viizde 2 zam vapthr. 
3 - Sif masraflarile balva ambaHii bedeUeri miisterive afddir. 

istanbul satusevl: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

V ekaletinden: 

" 
" 

Eski~ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaz1r haritalan 
iizerinde yaptlacak tashihatla gayrimeskun sahadan 120 hektarhk bir kt. 
s1m arazinin yeniden haritasmm ahm1 ve ~ehrin umumi vaziyetini goste
rir 1000 hektarhk sahamn 1/5000 mikyash haritasmm ahm1 i§inin eksilt
mesi. 

1 - !~in muhammen bedeli '7250 liradtr. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje ve sair evrakt parastz ola. 

rak DahHiye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 3 birincitesrin 1938 tarihine rasthyan pazartesi giinil 
saat on birde Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar 
Heyetinde yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye ~irebilmek 1~10 isteklilerin asa~<1a y~z1h teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olma. 
Ian Hiztmdtr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 544 lirahlt 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince $siltmeye girmege blr 

rn~ni bulunmadt.(!ma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden miinakasaya girme 

i~in alacaklart vesika. 
5 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublanmn iadeli taahhiidlii olmast 

ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 lazrmd.lr. 
Bu is bakkmda fazla izahat almak istiy~~:mlerin Belediyeler !mar He-

veti Fen Sefli.iiine miiracaat etmeleri. «3748,. (6504\i 

DENiZBANK 
-~ ~-Mersin postas1 (Etriisk) vapuru 

27 Eyliil salt saat 10 da Sirkeci r1hbmmdan Mersin postastna 
kalkacaktrr. Yalmz bu sefere mahsus olmak iizere lzmir'e <;ar• 
~amba saat 10 da vanp ayni giin saat 20 de kalkacak ve gi· 
di~te ilaveten Rodos ve F ethiyeye de ugrayacakbr. 

Bursa - Y eni,ehir Kazast Kaymakambgmdan ~ 
1 - Kazamtza bagh Soylemi§ koyii orta mah arazisinden istihsa· 

~ilen telnninen 50,000 kilo ~eltik 17/9/938 giiniinden 7/10/938 cuma gii 
niine kadar 21 giin miiadetle ac;lk arttu:~m1ya c;tkartlmt§hr. 

2 - Celtigin beher kilosu 8 kuru~tan olmak iizere yiizde yedi bu~ul 
muvakkat teminat ak~esi 300 liradrr. I 

3 - ~artnameyi gormek ve pey siirmek istiyenlerin ihale gi.inU. saa' 
16 ya kadar kazamtzm Soylemi§ koyii ihtiyar meclisine miiracaat etmeler 
ilan olunur. ( 6733; 

oksiirenlere ve 
gogUs nezleierin e KATRAN HAKKI EKREM ,. .................................................... . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarlhl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras• 
!fube ve a)ans adedi : 262 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleleri 

PARA 8iRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankastnda kumbarah ve lhbaraaz taaarruf hesaplartnda en az 50 II rasa bulunanlara tl e~ 

nede 4 defa ~ekUecek kur'a ile aflaD•dakl plana gtSre ikramlye dafjttllacakttr. 

4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,000 , 
4 " 250 , 1,000 " 

40 , 100 , 4,000 , 
100 " 50 " 5,000 , 
120 , 40 " 4,800 , 
160 , 20 , 3,200 

D!KKA T: Hesablarmdaki par alar bir sene i~inde 50 lira dan a~ag1 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 
lerinde .;ekiiPcektir. 
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mevsimin en $ayanl . dikkat hadisesidir. 

Filhakika RCA yeni ahizeler serisinde, oyle §ayan1 hayret faikiyet nokta.larJ mevcutturki, &ehemehal bir mu
kayese yap1lmas• laz•m gelir. 

Radyo sabas1nda her ti.irli.i malzemeyi imal. eden dUnyan1n en buyi.ik fabrikas1 olan RCA, 1939 senesi i~iri 
tamamile e§siz radyolar vi.icude getirmi§tir,., 

Bu derece makul bir fiatla ahizenin mekanizmasmda bu derece tekami.il getirildigi '§imdiye ka4ar gortilme
mi§ bir hadisedir 

Art1k badema herkes hakiki bir RCA radyo iktisap edebilecektir. 

Sir de bu derecede bir gtizelltk hi~ gorUimemi§tir. Krome csubuklar, luks bir tarzda boyanm•§ kiymetli oyma· 
lar, gayet cazibeli, zarif ve sok modern bir §aheser te§kil ediyor. 

He psi alternatif cereyan ile tagdiye edilmek uzere, takdim edilen I I c;e§it §aheser aras1nda evinizi si.isliye .. 
cek ahizev.i behemehal intihap edeceksiniz. 

Bu mucizeleri gormege geliniz ve bundan dolay• kendi kendinizi tebrik ediniz. 

,NIAGARA" 
mod eli 

STANBUL ANKARA ~ Z M i R 


