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Kanaat Kitabevi 

Hitler kat'i karar1n1 diin ak$am Londra'da nesredilen tebliO 
biitiin diinyaya · bildirdi · f;ekoslovakya taarruz 

'' 1 1 1 ugrarsa lngiltere-Rusy 
e~rln e I~ a e I ece 1, Fransa yardim edecek 

«;emberlayn, diin Hitler' e yeni bir miiracaatte _,.. .... u 

bulundu, erkan1harbiyelerin de i~tirak ettigi 
dra konferans1 bitti, askeri tedbirler geni~Iiyor 

bu!undugunu 
.. I ,. 

~" ,,. ~IP'h 
~~or- ,J ---

Masal gibi 
(E=I vet, belki size masal gibi gele
~ cek. Fakat hikayeyi ben uydur

muyorum. Konu~an tarihtir. 
V aktile, medeniyetin heniiz b ~ikte 

uyudugu bir devirde M1mhlarla Hititler, 
aralarmda bir tiirlii gec;inemezlermi§. 
Kah berikiler, kah otekiler kar~1 Ulkeye 
saldmr ve her defasmda kan govdeyi go
tiiriirmii§. 

Acaba o zamanm insanlan sulh nedir, 
karde§c;e gec;inmek nasildir, bilmiyorlar 
miydJ? 0 iptidai yiireklerde ban§ yatat
maya can atan bir arzu c;arpm1yor muy
du? 

Egiptolog bir alim, M!Slrda uzun uzun 
c;ah§malardan sonra k1ymetli bir vesika 
bulmu~. T arihin tamd1gi ilk sulh muahe
desi olan bu Hiyeroglif tabelasi gosteri
yor ki, medeniyetin be§ikte uyudugu o 
karanl1k devirlerde bile · a ar a 1 ir 
ideal olarak ozliiyorlardJ. 

Paris Hukuk F akiiltesi profesorlerin
den ve Beynelmilel Hukuk Enstitiisii aza
smdan Le Fur, ne§rettigi muahedeler 
kiilliyatmda bu vesikadan da bahseder. 

Hadise !samn dogumundan bin iic; yi.iz 
sene once oluyor. M!Slr Krah lkinci 
Ramses ve Hitit prensi Hetazir aralann
da uzun miiddettenberi siiren harbe niha
yet vermek maksadile bir muahede imza
hyorlar. 

T a~ bir tabela iizerine kaz1lan 'Hiye
roglif hari!eri mana itibarile, cidden in
sam rikkate getirecek kadar giizeldir. ~u 
maddelere bakm1z: 

- Hitit prensi Hetazir'in arzusu odur 
ki adalet §ah1 ve MISinn biiyiik kralz 
ikinci Ramses'le yapzlan bu muahede 
saycsinde aramzzda ebedi bir .sulh ve iti
la! hiikiim siirsiin. 

_ Benim miittefikim olsun ve benim
le suTh halinde ya§asm. Ben de ebediyen 
ona kar§l barz§ emelleri besliyeyim . . 

- V e Mzszrla Hitit halkr da brzden 
ornek alarak karde§r;e ger;insinler, arala
rma ebediyen dii§manlzk girmesin. 

Medeniyetin heniiz emekledigi o ka
ranhk devirlerden bize kalan bu vesika, 
§iiphesiz yeryiiziinde imzalanan ilk sulh 
l'lluahedesi degildi. Cok daha evveller
denberi, insanlar arasmdaki karde§lik 
baglanm saglamla§hrmak ic;in kimbilir 
kac;: bin sulh muahedesi yapllml§h. . 

lkinci Ramses'le, Hitit krah Hetam 
kac; sene ban~ halinde ya§ad1lar, belli de
gil. Fa kat §Urasi muhakkak ki o giinden 
bugiine kadar gec;en iic; bin kiisur sene 
ic;inde 9kan harblerin say1s1 senelerin sa· 
YISini kat kat a§ffil§tlr. 

T eknigin ve ilmin ilerlemesi bizi alda
tlyor. Zannediyoruz ki otomobile binen, 
tayyare ile uc;an, telefonla konu§an insan
lar daha zeki ve daha uysal olacaklardir. 
Ne hata. Teknik, bir hedefe varmak ic;in 
kullamlan usulden ha§ka bir§ey degildir. 
De; bin sene evvel ate§le 1s1myorlard1; 
bugiin buharh veya elektrikli sobalar var. 
Hedefi maddi bir netice alan bu teknik 
tekamiiliin ruhlar iizerinde de muvazi 
bir yiikselme tesiri yapacagma nereden 
hiikmedebiliriz? Aksini soyliyenlere, tek
nik terakkilerin insanlan daha haris, daha 
«gayritabii» bir hale soktugunu ileri sii
renlere hak vermemek ic;in hangi kritere 
dayamyoruz. 

De; bin sene evvel sulh muahedelui 
papirus yapraklanna veya ta§ tabelalara 
yaz1hyordu. Ve bir muahedeye ancak iki 
devlet i§tirak edebiliyordu. Bugiin par§o-

NADIR NADJ 
[Arkast sa. 3 siltun 5 te] 

Hitler, son nutuklarmdan birini soylerken... : . 

Berlin 26· (Hususi) - Devlet reisi 
Hitler, blitlin diinyada biiyiik bir alaka 
ile beklenen nutkunu bu ak§am Sport Pa
las' da on binlerce halkm §iddetli tezahii • 
rat! arasmda irad etmi§tir. T oplanhya i§-

tirak eden Siidet Almanlan halk tarafm
dan hararetle alki§lanmi§tlr. 

«Emret,· •eni takib ·edecegizl» 
Propaganda Nazm Doktor Gobels 

[Ark~~t Sa .. 3 siltun. 1 del 
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Pazafhks1z · sah§ . .i~in 
diin yap1lan toplaitb · 

i~ Ticaret Umum Miidiirii, kanun hiikiimlerini 
izah etti, pazarbks1z sabsa mecbur tutulan 

• 
esnaf bugiin toplan1yor 

Ticaret Odasmda yapdan toplanhda tiiccarlanmJz, i~ Ticaret 
Umum Miidiiriiniin izahatini dinliyorlar 

b~k~kara, i~.tanbul ve izmir §ehirlerindel Ticaret Odasmda miihim bir toplantJ !' 
tat I ~ .. tak~rrur eden pazarhks1z sah§ ka- yapilm:§hr. 

Du~e soyliiyor: 
«A vrupa, prag1n kokmu' 
yumurtas1 i~in kendisini 

yakm1yacakbr » 
.JIIIIIIIIIIIIIIII I II II Ill lilt II II till Ill I Ill I tlllllll 1111 .... 

Meseleye dogrudan dogruya 
mudahalemiz laztm gelir•e hi($ 
tereddud etmiyecegiz, bu halta 
yeni bir Avrupa kurulacaktrr 

···························································· 
Verone 26 (a.a.) -Stefani Ajans1 

bildiriyor: 
Mussolini, 47 bin siyahgomleklinin, 

askerin ve muhtelif te~ekkiiller mensubla
nnm gec;idinde haz1r bulunduktan sonra 
yliz bin kadar tahmin edilen bir kalabahk 
oniinde soyledigi nutukta dcmi§tir ki: 

1
,_ «- <;emberlayn'm Cek meselesinin 
pasifik bir surette haJJi is;in yapt1g1 gayret-
1eri teslim ve takdir etmek laz1mdJr, Al
man muht!ras1, Londrada tasvib edilen 
hatlardan uzakla§mamaktad1r. <,::ekler 
yalmz kendi kuvvetlerine giivendikleri 
takdirde, neticesinde §iiphe olm1yan bir 
ihtilafa girmenin zahmete degmiyecegini 
herkesten evvel teslim edeceklerdir. AI -

[Arkas' Sa. 9 siltun 6 da] 
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Godesberg'de :Hitler'e miilaki olmak iizere ingiliz Ba~vekilini 
gotiiren tayyare, ingiltereden hav~ll)nd1~ suada 

Londra 26 ·(Hususi) - Ba§vekil 
~emberlayn, F rans1z Ba§vekili Daladye 
ile mutab1k olarak Hitler nezdinde son bir 
te§ebbiiste daha bulunmaga karar vermi§ 
ve Berline bir mektub gondermi§tir. 

Ba§vekille beraber iki defa Almanya
ya giden· Horace Vilson, Ba§vekilin melt· 
tubunu tayyare ile Berline gotiirmii~tiir. 
Horace Vilson saat l7 de Hitler tarafm-

dan kabul edilmi§tir. Hitler, Ingiliz 
yesile bir saat gorii§mii§tiir. Hariciye 
zm fon Ribbentrop, mlilakatta hazu 
lunmu§tur. Horace Vilson, Hitler'in 
vabm1 hamilen yann sabah tayyare 
Londraya hareket edecektir. 

Londrada aon miizakere 
Paris 26 (Hususi) - Ba$vekil Da 

[Arkas' Sa. 9 siitun 1 de] 
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<;ek . ~ Leh hlldudUnda 
kanh hadiseler oluyor 

izmir tren 

bir kaza 

yolunda Silezya panik i~inde, ka~mak istiyen 
ld musademeler oluyor, ekalliyetlere mensub 

0 0 ihtiyatlar zorla gotiiriiliiyormu' -
Bir katar, amele direzini
ne ~arpb, bir amele oldii 

Var~ova 26 (a.a.) - Pat ajanst bil
diriyor: 

Gazetelere Moravska Ostrava ve Cek 
izmir 26 (Telefonla) - Petrol yukHi Cieszyn'ind~n verilen malumata gore, se· 

bir katar Mersinli ile Salhane arasmda ferberlik emrinin biitiin Moravya ve Si
demiryolu am::,lesi direzinine ~arph. Bu lezya'da has1l ettigi panik ~k makam· 
~arp1~ma neticesinde direzin 150 metre lannm s1k s1k verdikleri hava tehlikesi 
kadq,r siirliklendi. Ameleden Mehmed ol-· emirleri yiiziinden daha ziyade artmak -
dii, iki amele de athyarak ku7.tuldular. tadJr. 1htiyatlarla jandarma arasmda mu-

[Arkast Sa. 9 sutun 6 da] d I k d dT B" k I hi" 
........................................ H ••• _............... sa erne er ay e 1 lyor. trc;ro ~ 1 

tevkif edilmi~tir. Mqravska Ostrava' daki 
kahve ve lokantalar tamamen bo~tur ve 

magazalar-oniinde biiylik bir m\i§teri 
labahg1 goriilmektedir. Gece tehlike 
ziyeti dolay1sile sokaklar tam bir kar 
hk i~indedir. 

Cosoyn' de Olza hudud nehrine 
yollar telorgiilerle ~evrilmi~tir. 

Diger taraftan gazeteler askeri 
kamlann Cek ordusundaki diger 
!ere mensub askerlere kar;1 hakh bir 
madSJZhk gosterdiklerini yaztyorlar. 

Ciaszyn civannda zorla ce 
[Arkast Sa. 9 siltun 8 dol 
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FIR TINA 

ArkadatimJz Kemal 
Rag1bm naklettigi bu 
giizel macera romamm 
yakmda Cumhuriyette 
okuyacaksm1z. 

Barbaros giinii 

Biiyiik deniz ihtifali 
bugiin yap1hyor 

nunu uzermde gorli~iilmek lizere, dun, [Arkast sa. 8 siltun 3 teJ 

Dil·····B~g;~m·~·····diiiz·····k;;ilill~~d~ 
Kabir ba,Indaki merasim, ~ok heyecanb 

olacak, irad edilen nutuklar radyo ile 
biitiin mem]ekete yaydacak 

veriyor dun yaptlan toplanhda bulunanlar 

(Yazzsr 8 inci sahifede) 



Tarihi roman : 50 Yazan: M. TURHAN TAN 

•.. Tela,a mahal yok. Tiirkler Edirneye de 
gelirlerse lay1k olduklar1 gibi kar,danacaklardir! 
- Durun, k1mlldamaym I 
Ve babasmm kollarma asJidi: 
- Ne ap1yorsun baba, dedi, yann se

nin ugrunda kanlanm seve seve di:ikecek, 
canlanm k1vanc duya duya feda edecek 
bu yigit adamlan Tlirklerin kucagma m1 
atacaksm? .. Kahinin glinah1 ne? Ate§te 
gi:irdiiglinli si:iyliiyor. Demek ki samim1 
davramyor. Eger yalanc1 olsayd1 sana ha
y1rh bir istikbal mlijdelerdi. Bunu yapma
digma gore onu dogru i:izlli, dogru sozlii 
bir adam olarak alki§lamamiz icab eder. 
Halbuki sen yak1~Jks1z ve yersiz bir hid
detle tersini yap1yorsun, zavalhy1 ve arka
da§lanm incitmege kalkl~Iyorsun. Rica 
ederim, kendine gel. Ag1r ba§h ve insafh 
oil... · 

Ok yaydan ~1ktlgJ ic;in prensin bu ihtara 
uymas1 mii§kiildli. T eodosya bu ciheti de 
dii§i.indi.i, hala titriyen ve belki kendini de 
hlrpalam;lga hamlan~n babasmm kulagi
na igildi: 

- Herifler, kar§J korlarsa ne yapacak
sin L. Kaleden asker getirtip harbe mi gi
ri§eceksin L. 0 vakte kadar bunlar seni 
Cle, misafirlerini de, kavaslanm da k1ym1k 
k1ym1k k1yarlar, ortadan kaldmrlar. Onun 

i"in akilh da vran 1.. 
Prensin alev alev yanan gozleri bir

~en karard1, ~ahlanm1~ endamma bir ts• 
lak tavuk miskinligi ~oktli, dizlerinin ba
gl gev~di, ayakta duramaz bir hale gel· 
di. Hi<; yoktan bir tehlike yarathgmt, 
kendi kendini mli~kiil bir vaziyete sok • 
tugunu anhyordu. Hele slirlillip gotii • 
rlilmege, $ehirden d1§an atllmaga mah • 
kum ettigi adamlann • ba~ta Kara Ab
durrahman olmak iizere • sualamp gli • 
liimsedikleri gozline ~arpmca iradesi blis
biitiin eridi, meyus ve bitkin yerine otur
du. Emrini geri alam1yor, fakl!t o emrin 
yerine getirilmesi i<;in 1srar etmek de elin
den gelmiyordu. Bir yanda tebaasma 
kar~J rezil olmak, bir yanda cambazlann 
hiicumuna ugramak tehlikesi smtip du
ruyordu. Bu vaziyette ne yapacagtnt 
kestiremediginden bon bon bak1yordu. 

I~te bu mada ete~i zil ~alan bir ka
DICI gori.indii, ~a~km prensin1 oniinde 1 ya· 
~· • yu & ;~lu ... • 

nmyamalak egi!di: , • ~ "' 
- Kaptda, dedi, bir koylii var. TUrk-

• • • • ' .. f ' ~ •• It 

lerin Edirne iizerine yiiriidiiklerini soy -
liiyor! 

Herif, gokler bi.itiin agiThgile yere ka
pamyor, yahud yerin alt1 iistiine geliyor 
demi~ gibi herkeste bir titreme belirmi§, 
kadm yiirekleri korkudan buz kesilmi§ ve 
::> sahne ba~tanba~a matemi bir simaya 
biirlinmii~tii. As1lzadelerin ~ogu, yam • 
Ja~larmdaki kadmlardan daha fazla has
lasiyet gostererek baygmhk ge~iriyorlar
:JI. Kimsede hareket kudreti yoktu, her
~es oturdugu yerde bir put cans1zhg1 be· 
irtiyordu. • . 

Prens Andriya, i~in i~in baytlanlann 
>a~mdaydJ. Artik cambazlan unutmu~. 
!.dirne kap1lanna dayand1klanna inam
·erdigi Tiirklerin sesini duyar gibi ola
ak zang1r zang1r titremge koyulmu§tu. 
..re kar~Ismda emir bekliyen kap!CIYJ gO
iiyor, ne kii~lik bir kimJldam§a mukte -
lir oluyordu. lnmeye ugramt§ bir adam 
!urumuna hliriinerek melul ve mustarib 
efes ahp duruyordu. ' 

T eodosya da ~~alami~tl, sarsilmi§b. 
'akat o, Tiirklerin geldigini duymaktan 
egil, cotion aleminin ~u haber dolayisi
l suya dii~mi.i§ olacagmdan endi~elene
!k elem duyuyordu. Bununla beraber 
abasmdan ve misafirlerinden once ken
ini toplad1, getirdigi haberin agirhgm -
an beli <;okmU, goriinen kaptcJya yiizii
i c;evirdi: 
- Koyliiyii, dedi, buraya getir. Prens 

1 uretleri kendini bizzat dinliyecekler -
r. 
Onun konu~masi, konu~abilmesi pren

' de ~uurunu biraz harekete getirdigin
herifcegiz kekeliyebildi: 

. 

Evet, evet, h:)y]ily{i dinlemek is-

ler bir felaketin biitlin tarihini 
-luymak c:ur'etini kendilerin • 

ard1, ')radan savu~mak ve 
n oliimden· kurtulmayl 

1 bulmak ic;in sabm1z • 
sya onlarm neler dii

-:liginden kapicmm 
ayaga kalkh: 
\ size izin veri

"'iz. Bir dedi
"'digtmiz ha· 

,ra hepiniz 
1etice iize

! «ho~ gel-

'.mo•u•~l"" da 

olmazsa birka<; dakika i<;in • utand1rm1§ 
ve cesur yapmi~ti. Simdi biitiin asilzade
lerin elleri kthclanndaydi, yigit bir eda 
ile prense bakiyorlardl. Bu bakJ~larda 
hlicum emri bekliyen bir mana vard1. T e
odosya·, vaziyetin nezaketine ragmen on
lann bu sahte c;alimma giilmekten ken -
dini alamad1, elile kap1ya giden yolu gos
terdi: 

- Buyurunuz, dedi, buyurunuz. SJ
rast gelince kihclanmzdan da istifade 
ederiz ve edecegiz. 

Y almz Atranos'lu - yegen ve teyze • 
altJ kiZin aynlmalanna engel oldu, on
Ian - diz ~okmek suretile prensi selamla
diklan mada - bir i§aretle yanma c;agira
rak ,u emri verdi: 

- Siz bu gece benim misafirimsiniz. 
Yemekte bana arkada~ olacaksmJZ, Ba
bamzla anneniz gidebilirler. 

Bu mi.istesna bir iltifat olmakla hera
her Atcanos'lu as1lzadenin de, kansmm 
da ho§una gitmedi. Ciinki.i Edirne i.ize
rine yliriidiikleri haber verilen Tiirklerin 
o gece ~ehre girmeleri halinde ktzlardan 
ayn bulunmay1 felaket saytyorlardi. Fa
kat itiraza imkan olmadtgmdan ylizlerini 
ek~ite ek~ite aynlmi~lardl, obiir asJlzade
lerin izinde yliriiyiip saraydan ~IkmJ§lar
dt. Ktzlar da nas1l bir dii~iince ile ahko
nulduklanm kestiremiyerek prensesin ya
mnda malanmJ~!ar, <;ok ~eylere gebe ol
dugu sezilen ~u gecenin doguraca~ hadi
seleri hesablamaga koyulmu~lard1. 

Bu i§ler h1zla olup biterken kara ha
ber getiren koylii de, iki kaptcmm ara -
smda prensin huzuruna getirilmi§ bulunu• 
yordu. Sersemligi henUz yerinde olan 
Andriya onun kar~ISlna dikildigini go • 
rlince biraz klmtldadt ve ~ok ~yler !Oy
lemi§, <;ok ~yler ycwm11 olan k1zma. fer
sizle~mi& gozlerini dikerek sordu: 

- Cambazlar ne olacak?.. Herkesi 
savdm, onlan ahkoydun. Su herifle ne 
konu§tugumuzu kendilerine dinletmek mi 
istiyorsun? 

T eodosya, pervasiz bir durumla ce • 
vab verdi: 

- Onlar yernege davet olunmu§lardl. 
keriye gidip beni hekliyebilirler. 

Ve hayretle hiddet arasmda yeni bir 
b<>calama ge~iren 'babasmin kulagma.. egi
lip fiSlldadJ: 

- Tiirklerin Edirne Uzerine yiirii -
diikleri sahihse bu cambazlar ordunuza 
onciiliik yapacaklar, Tiirklerle §erefinize 
~arpl§acaklardlr I 

Prens gene sustu, kiZlmn Kara Ab
durrahmam ~ag1rarak gizlice bir~eyler 
konu§masmi ve cambaz takimimn bu mu
havereden sonra kendini selamlaylp sa -
raya dogru yiiriimesini hayran hayran 
seyretti. lradesini tamamile klZlna ver • 
mi~ gibiydi, onun yaptlgl i§leri • arzusu 
hilafma • tasvib edip duruyordu. Y almz, 
kara haberci ile konu§makta klZindan 
evvel davrand1 ve cambazlann ayak ses
leri i~itilmez olunca herifi ta online getir
terek sordu: 

-· - Sum ag1zh herif, sen Tiirkleri ne
rede gordi.in? 

- Pirgos onlerinde! 
- Hangi Pirgos herif. $u bizim ser • 

sem damadm geri alamad1g1 Pirgos mu? 
- Hay1r prens hazretleri, hayn. Eb

ros (Meri~) iizerindeki Pirgos I 
- Y alan soyleme ugursuz. 0 Pirgos, 

bi~::n burnumuzun dibinde. Hi~ Tiirkler 
oraya gel:rler de bizim haberimiz olmaz 
m1? (I) 

- Pirgos' a gelmediler, fakat bugiin 
yann gelecekler. Benim koyiim, Siresella 
(Corlu) ya yakmdn. Pirgos'lularla ah§· 
veri~im vard1r. Oraya giderken Tiirklerin 
sefere hazulandiklanm gordiim, Pirgos 'a 
hiicum edeceklerini duydum. Sultanlan 
da Didimotikon'dan (Dimetoka) ba~ka 
bir ordu ile yo Ia <;1kmak iizere imi§! 

Prens Andriya, verilecek cevab1 km
nm gi:izlerinde aradJ, 0 da ~u sozleri soy
ledi: 

- Tiirklerin gelecekleri varsa gore
cekleri de vard1r. T elh etmeyin ve ettir
meyin, ~u bedbahtJ da karmm doyurmak 
ic;in mutfaga yollaym!.. 

T eodosya, bu muhavereyi dinliyen 
Atranos'lu k1zlann pek 1shrabh bir duru
ma dii~tiiklerini gorerek ayaga kalkti: 

- Babacigim, dedi, siz dairenize ~e
kiliniz, bu gece i<;in yap1lacak merasimin 
yarma b!rakddtil;tm icab edenlere lutfen 
teblig ettirinir., soyunup dokiiniip istirahat 
buyurunuz. Ben, evvelce temas ettigimiz 
meseleyi mi.isoet bir r:eticeye erdiririm, 
emirlerinizi almak lizere yanmiza gelirim. 

(Arkam var> 
! 

Edirneye de (ll Ttirklerin Lstila devrlne a.yak basttk· 
k ] lari Yillnrda birl ista.n "'dlrne yolu 

t\ "'~ette ar$1. a- Uzerlnde, blri Edlrne " ve Merl~t 
nca tizerlnde, blrl dP ·- umda ol-
._ I tnak tizere ti~ 1 Tiirkler 

t~ ~afmdan ' ~lsi Qa.
beyibur-

"l 1 . T. -

CUMHURiYET 

c ehir ve 
Kand1rada ketenci

lik 1slah ediliyor 

Y eni tezgahlar kurulma-
81 idn Vekalet tahsisat 

verdi 
!zmit (Hususi) - Kocaelinin en ve • 

rimli mmtakalanndan biri de Kandira
dir. Kand1ra ~imdi bliyiik bir kalkmma 
faaliyeti ic;inde bulunuyor. ~ehir daha 
ziyade giizelle§iyor. ~ehre yakmda ic;me 
suyu getirilecek ve elektrik de yaplla
caktir. 

Kandtranm en biiylik faaliyet sahas1 
keten istihsalahdir. Maalesef, pek ipti
dai §erait ve malzeme ile istihsal edilen 
ketenlerden §imdiye kadar kazamlmt§ 
bir §ey yoktur. Hiikumet §imdi ketenci
ligin 1slah1 yolunda geni§ adtmlar atmt§ 
bulunuyor. ikhsad VekiUeti tarafmdan 
gonderilen miitehass1s Kand1rada keten 
istihsalatim tetkik etmi§ ve bugiinkii 
halile bile Kandtranm, memleketimizde 
bir ketencilik merkezi oldugu anla~1l -
mt~hr. Kad1ra koyliisli, ba~tan ba§a, ke
tenden mamul elbise ve ~ama~1r giy
mektedir. Bu elbiselere saglambklarm
dan kinaye olarak cc;ahy:Irtana ismi ve
rilmi§tir. Bu bezlerin metres! evvelce 
25-30 kuru§ iken bugiin 80-100 kuru~a 
c;Ilum§hr. Bu bezlerden sofra talamlart, 
yatak, yorgan c;aqaflan, pec;ete, gomlek 
yapildtgt gibi, bilhassa yazhk kuma§lar 
da dokunmakta ve gok ragbet gormek
tedir. 

ikhsad Vekaleti, vilayete tahsisat gon
dermi§tir. Bu tahsisatla Kand1rahlara 
model tezgahlar da~hlacak ve bugiin
kii iptidai tezgahlar ortadan kalkacak -
tir. 

VILAYETTE 

y eni nahiye mudurleri 
Haskoy nahiyesi miidiirlligiine Beyog

lu tahrirat katibi Hasan Gultekin, <;a
talca Boyahk nahiyesi mildiirlligiine vi
layet seferberlik miidiriyeti memurla -
nndan Ulvi Ktytcl, Bak1rkoyiin Mah -
mudbey nahiyesi mlidiirlligiine tzmlrin 
Do~anbeyli nahiyesi mUdlirii Mustafa 
tayin edilmi§lerdir. 

MALIYEDE 
Muamele vergiainden muaf 

tutulacak esnaf 
Alman habere gore, Maliye Vekaleti 

varidat umum mlidlirli tsmail Hakk1 ta
rafmdan yap1lan tetkikat neticesinde 
muamele vergisinden muaf tutulmalan
na karara verilen muhtelif san' at §Ubele
rine aid esnafm muafiyet listesi, Heyeti 
Vekilenin tasdikma ikbran etmi§tir. 

Gayrimubadil bonolar1 
Gayrimiibadil bonolarmm Defterdar

hga yatmlmasma devam edilmektedir. 
Gayrimiibadiller komisyonunun tas -

fiyesi de ikmal olunmak lizeredir. Tas
fiyesi icra edilen te~ekkiil, gayrimliba
diller cemiyeti degil, gayrimlibadiller 
sati§ komisyonu<lur. 

ADLIYEDE 
Sa~larini yakmi§ -Takslmde Abdiilhak Hamid caddesin-

de oturan Karolin admda gene bir k1z, 
dlin, Miiddeiumumilige mliracaat ede -
rek, Beyoglunun meshur kadm berber
lerinden birinin sac;larmm perm nand 
yaparken yaktJgm1 iddia etmi$, davac1 
olauqunu soylemi~tir. Berber hakkmda 
takihata giri~ilmistir. 

Bir mendil yuzunden ..• 
Ne§et ve Osman admda iki arkada~ 

arasmda bir mendil meselesinden kavga 
t;Ikmt§, neticede Ne§et Osmam yarala -
ml§hr. Di.in ikinci sulh cezada yapllan 
muhakemede Nesetin su~u sabit goriil
miis, Osman tarafmdan vaki ag,r tahrik 
gozoniinde tutularak 10 giin hapse mah
kum edilmi§tir. 

Rakibini dogen kadm 
Nuruosmaniye kaplSlnda simidcilik 

yapan 60 ya~lannda Latife ile 50 ya~la
nnda Hikmet isminde iki kadm vard1r. 
Evvelki glin Hikmet, rekabet maksadile, 
simidlerini bir kuru~a satmaga ba§la -
m1~, bu vaziyet kar§Ismda kendisinden 
kimsenin simid almad1gmt goren Lati
fe sinirlenerek rakibinl adamak1lh dog
mli§tlir. Etraftan yeti11enler Hikmeti 
glicli.ikle Latifenin elinden almt§lard1r. 

Diin asliye il~iincii cezada yaptlan 
muhakemede, Latifenin su~u sabit go
riilerek 25 lira para cezasma mahkum 
edilmi§tir. 

T epebagi cinayeti 
Bir mi.iddet evvel Topkap1da Tepeba

gmda Sabahaddin admda 17 ya~larmda 
bir genci btc;akla arkasmdan vurarak ol
dliren 16 ya~larmdaki Ahmedin muha
kemesine di.in agtrcezada devam edil • 
mi~tir. 

Dlinkil celsede Ahmedin vekili lasa 
bir miidafaa yaparak, Ahmedin doviil -
diigiinU ve hadiseye bu vaziyetin sebeb 
oldugunu ileri silrmii§, biitiln kabaha • 
tin maktule aid bulundugunu si:iylemi~
tir. Muhakeme, karar i<;in ba§ka bir gii
ne talik edilmi§tir. 

mlek I Haberler ) 
Naf1a 

Egede 

V ekilinin Sigorta firketlerinin 

tetkikleri harb rizikolar1 

Ali ~etinkaya diin 
Aziziye tiinelini gezdi 
fzmir 26 (Hususi) - Naf1a Vekili Ali 

<;etinkaya ve Sular umum mlidlirli bu 
glin Aziziye tiineline gittiler. Menderes 
sulama i§ler ine de baktJlar. Vekil, Egir
dire gidecektir. 

*"'* 
Naf1a Vekili, mmtakam1zm muhtelif 

mevzulan iizerindeki tetkik ve faaliyet
lerine devam etmektedir. Evvelki glin, 
Menemen ve Bergamaya g itmi§, her iki 
kazada mlihendis ekiplerinin verdikleri 
izahatl dinlemi§, muhtelif projeleri goz
den gec;irrni§tir. 

Menemen ovas1, Gediz nehrinden §eh
re dogru uzanan yeni lie; kanalla sulana
caktlr. Bunlar, tali kanallar ve baz1 SI

nai tesisatla takviye ve tanzim oluna -
cakbr, Yap1lacak i§in derhal miinakasa
ya konmast, vekaletteki alakadarlara 
teblig edilmi§tir. 

Bergamada da Baktrc;ay mevzuu tet
kik edilmi§tir. <;aym, sahilden itibaren 
75 kilometrelik mecras1 tslah olunacak· 
hr. Bu ktstmdaki i§ ve tesisat esasen 
miinakasaya konmu§tur. Bak1rc;aym So
ma ve Ktrkagac iizerinden g~en k1sm1 
da aynca tetkik edilecektir. 

Vekile de kanaat gelmi§tir ki, Bak1r -
c;ayda bu tesisat ve ameliyelerin ikmali 
takdirinde, ovanm bugiinkii feyz ve be
reketi kat kat artacak, mevcud ta~km 
ve seylab tehlikeleri de ortadan kalka -
cakhr. 

Vekil, evvelki giin Cellad gollinun 
kurutulmas1 ve Klic;likmenderes nehri 
mecrasmm temizletilmesi i~ini de tetkik 
etmi§ ve aynca Tire kazas1 hududu da
hilinde ge~en sene seyl~b felaketi gec;i
ren arazide tehlikeye mani tedbirler a
lmmast ic;in emir vermi§tir. 

Vekil bu giin evvela Aziziyeye gide -
rek tiinel in§aatmt, daha sonra Biiyi.ik
menderes sulama i§lerini tetkik edecek 
ve seyahatini Dinar ve <;ivrile kadar u
zatacaktlr. Vekilin <;ivrilde su kuvve -
tinden istifade ile yeni yaptlacak biiylik 
elektrik tesisatmi tetkik etmesi de muh
temeldir. 

Donii§iinde de !zmir su, elektrik ve 
tramvay §irketleri mevzuunu ele ala • 
caktlr. 

Elbisesini, yorganini sa· 
tan gene, diinkii mu· 

hakemede t~vkif olundu 
!zmirli Galib oglu Ali admda biri ts

tanbulda Nedret isminde bir ktzla ni -
§anlanmi~tir. Nedretin karde§i Edhem, 
mlistakbel kain biraderine bir kat elbi-
se yapttrrnt§, fakat igkiye fazla mlipte
la olan Ali, iki gUn sonra iistiindeki yeni 
elbiseleri 15 liraya satarak bu para ile 
iki glin ic;mi~tir. Para bitince, tekrar eve 
gelen Ali, bu sefer de ni§anhsma aid 
bir yorgam sirtladJgi gibi pazara gotlir
mli§, iki liraya satarak o gi.inkli ihtlya
ctm da temin etmi~tir. 

Bu vaziyet kar§Ismda Nedretle kar -
de§i, polise miiracaat etmi§ler ve sarho§ 
ni§anhyt yakalatmt§lardtr 

DUn adliyeye getirilen Alinin birinci 
sulh cezada sorgusu yaptlml§tir. Ali, 

sorgu esnasmda biitiin §ikayetlerin dog
ru oldu~unu si:iylemi§, fakat ba§ma ge
len bu vak'anm ic;kiye fazla dii§ki.inlligli 
neticesi tahaddiis ettigini ilave etml§tir. 

!gki mliptelasl ni§anh, sorguyu mlite
aktb tavkif edilmi§tir. 

Eminonii 

. 
Hiikumet, ihracatJmiz1 
korumak i~in tarife had

dini tenzil etti 
Son zamanlarda, beynelmilel siyasi 

vaziyette hasll olan fevkaladelik dolay1· 
sile Londra sigorta heyeti merkeziyesi 
sigorta harb rizikolarmt ylizde yanm -
dan ylizde be~e c;Ikarml§tl. Bu sebeble 
memlekctimizdeki sigorta ~irketlerinin 
de harb rizikolanm maim gidecegi mem
lekete gore yiizde iki ile ylizde be~ ara
smda tanzim ettigini de yazmi§tik. 

Hlikumetimiz, bilhassa ihracat mev
siminde bulundugumuz §U srrada ihra
cat mallanmn fiatlanm yi.ikseltecek o
lan bOyle mlihim bir fark dolay1sile ih
racahmlZJ mi.iteessir etmemek ic;in mi.i
him bir tedbir alml§ bulunmaktadtr. 

Tlirkiyede mukim tacirlerin nakliye 
sigortalan -sigortamn Tiirkiyede yapil
mast §artile- sevkedecekleri TUrk mah
sulatmm ~imal ve Baltik limanlan ile 
diger herhangi bir denizdeki limanlar 
i~in ylizde be~ yerine ylizde 0,40 iizerin
den tesbit edilmi§tir. Bu karar dlinde 
itibaren mer'iyet mevkiine girmi§tir. 

Hlikumet bu karan verirken sigorta 
rizikosunun ylizde seksenini devlet uh
desine almtshr. Sigorta §irketleri, ken
di iizerlerinde kalan ylizde yirmi riski 
harice istedikleri ~ekilde istimal ede -
ceklerdir. 

Hiikumet, §imdi tesbit edilen haddi, 
hasll olacak vaziyete gore, ileride degi§
tirebilecektir. 

KOLTOR ISLER/ 
Siyasal Bilgiler okuluna 
ahnacaklartn imtihan1 

Siyasal Bilgiler okuluna girmek isti
yen lise mezunlarmm mlisabaka imtiha
nma, dlin Yiiksek Muallim mektebi bi
nasmda ba~lanm1~hr. tmtihanlar siir -
atle ikmal edilecektir. 

Tefti§ mmtakalari listesi 
Onlimlizdeki ders ytll ic;in ~ehrimizin 

24 tefti§ mmtakasma aynldtgm1 yazml§
bk. 

Bu mmtakalarda vazife gorecek olan 
mlifettiqlere aid liste Maarif Vekaleti 
tarafmdan tasdi.k oll.Ularak Maarif mli • 
dUrlUgilne gonderilmi!!i~ir. 

MOTEFERRIK 
B.azi <;ek tacirleri memleke

timize gelmek istiyor 
<;ekoslovakyada bulunan baz1 sanayi 

ve ticaret firmalan memleketimize nak
letmek ic;in miiracaate ba§lamt§lardlr. 
Bu mliracaatler alakadar merkezlere 
bildiriliyor. 

<;orahc1lar kooperatifi 
<;orab fabrikatorleri arasmda bir ap

re kooperatifi kurulmas1 ic;in karar ve
rilmi§ ve mukaveleler tkhsad Vekaleti
ne gonderilmi§ti. Diin statiiler Ankara
dan gelmi~tir. 

<;orabcllar, 'Ju glin bir ihzari toplantJ 
yapacaklar ve per§embe giinli de kat'i 
karan vereceklerdir. 

Frans1z Hariciye Nazirinin 
ziyareti geri kald1 

Suriye gazetelerinin yazdtgma gore, 
beynelmilel vaziyet dolay:Isile Frans1z 
Hariciye Nazm M. Bone'nin memleketi
mizi ziyareti, gayri muayyen bir zama
na tehir edilrni§tir. 

Hatay hiikumetine teslim 
edilen ka til 

Hatayda Karabet isminde bir §ahs1 
oldlirerek memleketimize iltica eden 
Azapoglu Ali ismindeki §ah1s, Ratay hli
kumetine teslim edilmi§tir. 

Eminonii meydanmm ac;Ilmas1 c;in bir haftadanberi hiimmah bir ~ekle 
giren c;all§malar, gU•l gec;tikc;e ilerlemektedir. 

itfaiye te§kilat1 bu sahada vazifeye ba§lamt~hr. Babkpazan caddesin
deki diikkanlar tamamile bo§alttlmt§, yol her taraftan kapattlmt§tlr. Bura
daki dlikkanlar siir'atle y1ktlmaktad1r. 

Bahkpazarma girerken soldaki adanm arka klsmma ve Yenicami meyd.a
mna tesadiif eden ktstmdaki kava£ diikkanlan da tahliye edilmi§tir. Bunlar 
kargir olciugu ic;in bir taraftan mliteahhid Bahkpazan caddesindeki diikkan
larl y1karken bir taraftan da itfaiye bu k1sm1 indirmektedir. Bi:iylelikle ~ok 

yakmda ad.a oldugu gibi kallam§ olacaktir. Tramvay caddesindeki Bekta§ 
hanmm da online tahtaperdeler c;ekilmi§, ytkilmasma ba§lanmt§hr. 

Yukandaki resim, meydandaki son c;ah§malan teshit etmektedir, 

Te,en m1ntakas1 
iizerindeki da va 

f'E5) ugiin Avrupa sulhunu tebdid e-
1.9) den meseielerin en miihimleri 

Siidet ve T e~en mmtakalarma 
aiddir. Bohemya'nm ~imalindeki ii~ yliz 
kilometrelik bir mt alan Siidet daghk a· 
razisine lie; bu~uk milyon Almamn ve 

Bohemya'nm yamba~mdaki Moravya e
yaletinin ~imalinde, Almanya, Lehistan 
ve <;ekoslovakya hududlarmm birle§tigi 
noktada ve daha dogrusu Siidet strtmm 

~arka dogru devam1 olan Te§en'de de 
~;eyrek milyon Lehlinin ya§amakta olma· 
1.: ·.u iki biiylik davay1 dogurmu§tur. 

Gerek Slidet, gerek T e§en politika a· 
leminde yeni i~iti1en isimlerdir. Son bir 
am ic;inde bunlann ve bahusus T e§en 'in 

ismini bi.iyiik siyasi simalar bile bilmiyor
lardl. Mesela Orta Avrupamn mukadde
rah I 9 I 9 senesinde garbi Avrupa dev· 
letleri tarafmdan tu.yin edildigi zaman, 
bunlar bile Te§en'in nerede bulundugu
nun ve nas1l yer oldugunun farkmda de
gildiler. 

Me§hurdur ki jngiliz Ba§vekili Loid 
Core, o senenin nisanmda A vam Kama
rasm2a soyledigi bit nutukta demi§ti ki: 
<<-$imdi A vrupa sulhunu tehdid eden T e· 

~en'in nerede oldugunu muhterem meclis· 
tl! bilen var midir? Biitiin meb'uslan im
tihan etmek isterim. Kendime gelince, ne
rede oldugunu hi<; bilmiyorum.» Ba§ve

kilin bu imtihamna ancak biiyiik komiir 
madeni sahibi bulur.an bir meb'us cevab 
vermi~ ve Te§en'in fngiltere madenlerile 
rekabet eden bir komiir havzas1 oldugunu 
sovl"''Tii-.tir. Tabii bu meb'us dahi Tc
~en'in siyasi ehemmiyetini bilmiyordu. 

Halbt1ki T e§en mmtakas1 Lehistan is~ 
tiklalini yiiz elli sent evvel ve Bohemya, 
yani <;ehistan dahi dort yiiz yil once kay
betmeden evvel, tam bin sene miinazaa~ 
lara ve kanh harblere sebeb olmu§tu. 

Umumi Harbin sonunda Slav millet• 
leri arasmda yap1l:m bir konferansta diin~ 
yamn en zengin komiir madeni havzala

rmdan biri olan T e§en mmtakasmm Le· 
histana bJraki!mc. sJ kararla§tlnlml§tl. Bu 
karara htirak eden milletler arasmda 
Lehlilerle <;ekler d<"hi vard1. Hakikaten 

Avusturya lmparatorlugu ortadan kal
kmca h1.1 mmtaka yeni Lehistan devletine 
ilhak edilmi ti. 

Bu mmtakamn sevkulcen cihetinden 
de t-:· .. ::l, ehemmiyeti vard1r. Hatta U • 
mumi Harbde Avusturya ve Macar or
dulanmn umumi hrargah1 daima T e· 

§en' de bulun'"!l'J~~u. T e~en' den a§agi sar
kan bir kuvvet kolayhkla §imdiki Alman 
ya ve Macarist .. n nududunun birle~tigi 
noktaya ineb:lir ·, e <;;' ek memleketini Slo
vakyadan aymr. 

1920 de Lenistan, Sovyetler Birligile 
harbetti~i ve Kuk >du Var§ovamn lie; 
kilometre yamna geldigi bir zamanda 

<;ek ordusu T e~en mmtakasma baskm 
yaparak burasml ze.ptetmi§ti. Lehistan iki 
cepheli harb yapmamak i~in <;ekleri si

lah kuvvetile bu ncmtakadan c;1karmaga 
'.qebbiis etmem~.l(\ ~ beraber tamamile 
Leh memleketi ol'ifl bu yerin iadesini is· 
temi§ti . 

Calib devletler dahi burada bir reyi~ 
am yaptlmastm muvaflk gormli§ ve reyle
rin toplanmasma nezaret i<;in buraya bey
nelmilel bir he yet gondermi§ti. F akat 

<;ekler buna mani olmak iizere biiyiik bir 
kan§Ikhk c;Ikardiklarmdan beynelmilel 
komisyon geri almmt§ti. Reyiam yap1lma· 

sma imkan gornnyen siifera konferansi da 
mmtakay1 ikiye ayll'lp ehemmiyetsiz tara· 
Lm Lenistana, madenlerin ve buyiik sa· 

nayiin bulundugu asian paym1 da <;ekos
lovakyaya birakmi§Il. Lehistan bu vaziyet 
kar§tsmda fazla ilcri gitmemi§, lakin T e~ 
§en'deki Lehli tm~urlarm hukukunu mu
hafazaya ~all§tnaktan hi~bir zaman geri 
durmami~tl. 

Bu ciimleden oiarak 1925 senesinde 
uzun miizakereleroen sonra, Lehistanla 
Cekos.lovakya arasmda imzalanan mua

hede ile <;ekoslovakya devleti, diger ekal
liyetlere gosterilecek herhangi imtiyaz ve 
miisaadeden T P.§en' deki Lehli unsurun 
da istifade edecegini taahhiid etmi§tir. 
Siidet Almanlanmn Almanya ile birle§• 

meleri esas1 kabul edilmesi iizerine Lehis
tan dahi mezkur muahededeki Te§en 
Lehlilerine aid taahhlidlin ifast hususun
da Prag'da, Londrada ve Pariste mar 

eylemi§tir. Bu 1srar kar§lsmda nihayet 
<;ekoslovakya hukumeti Lehistanla mii
zakereye razi olfl'U§IUr. Sulhun atisi bu 
miizakereye baghd!r. 
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Hldiselar aras1nda 

' SON HABER LEI~ Dilenciler. ve 

d edebiyat~tlar 
Hitler kat'i karariDI iin D nktlabdan sonra Tiirk dilinin ya-0 ptsl ve tasfiyesi itile ugrqanla-

b •• t •• d •• b•ld• d• rm ~ogu dilcilerdir. Edebiyat~dar, U UD unyaya I If I onlann ara,ttrmalarm~a? ~·ka~ak n~· 
ticeleri bekliyormu§ gtbt sess1z btr 

(<su .. detler 1 te~r·lnde i~gal edl.lecek'» ~~~ i;:~~~d~:';~:i~,.~~"::·t~ 'l Y • kehmey1 evtnp ~evmrken ya§amaya 

(Ba~tarab 1 fncf sahttede> 

t~plant1y1 a~arak, Hitler' e hitaben demi§
tir ki: 

«- Bu tarihi anda biitiin Avrupa seni 
dinliyor. Alman milletine ve biitun mille
te hitab ediniz. Bu tarihi ve mii§kiil anda 
biitiin Alman milleti seni takibe hamd1r. 
Her zaman oldugu gibi, bu tarihi anda da 
tekrar ediyoruz: 

- Emret, seni takib edecegiz.>> 

Hitlerin nutku 
«Beni bir tek hiikiimet adamt 

anltyamadt!» 
Propaganda N azmndan sonra Hitler 

a§ag1daki nutku irad etmi§tir: 
«- llk defa §Ubatm 22 sinde Rayh§

tag meclisi kiirsiisiinden size program1m1 
izah ettim. Siz, daha o zaman beni anla
~ .. , fakat bir tek hiikumet adam1 beni 
a •..• yamad1 ve hiikumetile beraber orta
dan kayboldu. 

Bu seler konu~an biitiin Alman 
milletidir 

lkinci de fa, Niirenberg' de program! • 
m1zdan bahsettim, ayni esaslan millete 
anlattlm. Bugiin tekrar ve daha a~1k ola
rak millete hitab ediyorum. Bu sefer ko
nu§an, bir Fuhrer, bir tek adam degil; 
biitiin Alman milletidir ve diinya bundan 
§iiphe etmemelidir. 

Y alntz Siidetleri dii1iiniiyoruz 
Son aylar zarfmda hizi her§eyden zi

yade alakadar eden mesele malumdur: 
<;ekoslovakya meselesi. Bu meselede biz 
sadece Alman Sudetlerini dii§iiniiyoruz. 
Ba§ka milletlerle alakadar degiliz ve 
ba§ka milletleri ar~m~z?a gormek is~em~
yiz. Harid siyasetJmJZJn 1rk nazanyesJ-

dir.>> 
Harb ~rkarsa diinya, ordumuzun 

hiirmete fayan oldugunu 
gorecektir 

Hitler bu munasebetle Versay muahe
Clesinin akdi tarihinden itibaren Almanya
nm ge~irdigi giinlerden bahsederek, Al
manyayJ nastl yeniden kurdugunu anlat
mJ§ ve demi§tir ki: 

«- Almanya ancak yeniden kuvvet
lenmek sayesinde musavi haklar temin e
debildi. Buglin Alman ordusu en modern 
silahlarla mucehhez bulunmaktadn. Bu
gun en iyi tanklara, en kuvvetli toplara, 
ve Almanyay1 her tiirlii tehlikeye kar§t 
memleketi miidafaa edebilecek en kudret
li hava kuvvetlerine malik bulunuyoruz. 
lki senedenheri yaptlgimlz hamhklar sa
yesinde di.inyada misli goriilmemi§ bir tes
lihat viicude getirmi§ bulunuyoruz. AI -
man milleti, modern ve kuvvetli ordusile 
iftihar edebilecegi gibi, bir harb zuhurun
da di.inya, bu ordunun hiirmete §ayan ol
dugunu gorecektir. Bu kuvvetli orduyu 
viicude getirmek i~in be§ sene ~ah§hk ve 
milyarlar sarfettik. 

T eklillerimiz naz,arr itibara 
a14nmadt 

Biitun bunlara ragmen, ihtilaflanmizJ 
muslihane bir §ekilde halletmege ~ah§tJk, 
fakat terki teslihat da dahil olmak iizere 
taraftmtzdan yap1lan hu teklifler nazarl 
itibara almmad1. 
Lehi•tanla dostlugumuz ebedidir 

Bir Alman askeri s1fatile harbin .ne ~1: 
du ¥ bildigim i~in Alman mtllehm 

gunu k . d' B 
harb felaketinden esirgeme 1:te Jm. ~ 
sebeble Lehistanla aramizdakt me.selelen 

. k'ld h 11 ttim Leh1standa rnushhane ~e 1 e a e · . k 
demokrasi yerine devletin ba§mda b1b.\e 
adam bulundugu i~in kolayca anla~a 1 -
dim. On sene i~in akdedilmi§ olmasma 
ragmen, Leh - Alman anla§masmm e?e
di olduguna kani bulunuyorum. 33 m.tl -
yon nlifusu olan kom§u Lehistanla datma 
dost ge~inecegiz. 

Biz, diinya sulhunu bozmak 
istemiyoruz 

Milletler Cemiyetini terketmem, en bi.i
yuk eserim olmu§tur. Diger milletlerle de 
ebedi sulh yollanm aradtm ve garb mem
leketlerine garantiler verdim. Bu sozum 
bir bo§ soz degildir. Biz diinya ~ulhunu 
bozmak istemiyoruz, fakat kollekbf em -
niyet sistemi tedricen kollektif harbe dog
ru ilerlemektedir. 
lngilter~ ile ~arpr,mak istemiyoruz 

lngiltere ile bir daha <;a~pl§mak iste -
medigimiz icin Londra demz anla&~asmt 
imzalad1m. lki millet arasmda ebed1 sulh 
arzu ediyorum. Birnza anla§an .m~letlerin 
bir daha birbirile harbetmemest la7.Imdu. 
Alman samimiyeti bunu arzu ediyor. 

Bizim i~in l"'rttk Alsas Loren 
mes ·Jlesi yoktur 

Sar mmtakasmm Almanyaya ilhakm -
dan sonra F ransa ile aram1zda hi<;bir ih
tilaf kalmadJ. B izim i~in artlk Alsas Loren 

meselesi diye bir mesele yoktur. Alsas 
Loren bize gore sadece bir hududu ifade 
eder. Bu vilayetler halkmm refah ve sa -
adet i~erisinde ya§amasmt temenniden 
ha§ka bir istegimiz yoktur. Bu da iki bi.i
yiik milletin te§riki mesaisile kabildir. 
F ransadan, hi~. hi~ biqey istemiyoruz. 
Alman -ltalyan milletle.-i sar ... -1..,., 

suretf£ bi,.bis·lerine bagltdtr 
ltalya ile aramtzda hi~bir mesele yok

tur. Bu devletin bi.iyiik adam1 daha ilk 
anda bizi anladt ve haklanmtzl takdir et
ti. ,Sahsan gorli§mek §erefine nail oldu -
gum Mussolini ile te§riki mesai saham1z1 
geni§lettik. Kurdugumuz mihver, ayni 
ikt1sadi ve siyasi mli§terek gayeleri takib 
etmektedir. iki millet sarsJlmaz dostlukla 
birbirine baghd1r. Liizum hissedildigi za
man Alman milletinden, ltalyaya yardtm 
etmesini istiyecegim.» 

Hitler, Almanya ile Avusturyamn il -
hakmt intac eden hadiseleri hahrlatttktan 
sonra, sozlerine §U suretle devam etmi§ -
tir: 
~ekoslovakya milleti mevcud 

a'.;gildir 
«- Halen halledilmesi laztm gelen 

son hudud meselemiz Cekoslovakya me
selesidir. Bu son meselemiz, mutlaka hal
ledilecektir. Cekoslovakya devleti, 1918 
de dogmu§tur. F akat onu kuranlar 1rki, 
ikhsadi, tarihi hakikatleri kat'iyyen naza
n itibara almamJ~lardlr. Bene~ yalanla i
~ ha§ladi. Bir Cekoslovak milleti mev
cud oldugunu iddia ediyor. Halbuki 
boyle bir §ey yoktur. Bene~'in memleke
ti li<; bu~;uk milyon Almandan, bir mil
yon Lehten, Karpat Ruslarmdan, yiiz 
binlerce Macardan mi.irekkeb bir mem -
lekettir. i~te <;ekoslovakya dedikleri 
memleket budur. 
<eBen~, Alm(.:1larr hi~bir zaman 

esir edemiyeceksin» 
,Su anda yalmz Siidet Almanlarmm 

degil, biitiin milletlerin mukadderah na -
mma soz soyliiyorurn. Bene§ kanton reji
minden bahsediyor, halbuki kanton rejimi 
tetni§ rejimidir. Bir ekalliyetin mevkii ik
tidara ge~tigi bir memlekette ekseriyetle 
esir vaziyette ya~1yamaz. Bene§ l AI man
Ian hi~bir .zaman esir e'demiyeceksin. 
Buna miisaade etmiyecegim. Slovak mil
leti bile hurriyet istiyor. Biz bir tek Cekin 
aram1za kan§mastm istemeyiz. Alman 
ordusunda tek Cekin bile bulunmasm1 is
temiyoruz. Bugiin Cekoslovakyada i~siz
lik ve intiharlar hiikiim siirmektedir. Biz. 
sadece 20 senedenberi hasret nazarile 
baktJgJmiz Siidet Almanlanm i~tivoruz. 

Harb frkarsa kar,rlartnda tek bir 
blok bulacaklar 

Bu davada, bizi ancak biiyuk dostu -
muz Mussolini anladt. ltalya Ba§vekili 
ftrsat zuhur edince Almanya ile beraber 
olacagllll a~Ik~a soyledi ve barb t;tktlgl 
takdirde hasimlartmlZln kar§tlannda iki 
devlet degil, bir tek blok bulacaklanm 
ilave etti. Bu sozleri ben de teyid ederim. 

Bene,'in siyaseti 
2 l may1sta Cekoslovakyada yap1lan 

belediye intihabmda milletin hakikl ar -
zusunu goren Bene§ zuli.im siyasetine ha~
ladJ. Bilahare lngiltere ile F ransanm 
kendisine muzaheret etmiyeceklerini an -
laymca Siidet mmtakalanm bize vermek 
istemiyerek bu sefer de Siidet Almanlan
m yurdlanndan kog!Daga ba§ladt. 

Biiti.in bunlara ragmen iit; bucuk mil
yon trkda§lanmiZl kurtaracagJz. Bu kara
n 20 sene evvel verdik. Hi~ bir§ey bu ka
ranmlZJ degi~tiremez. 

t; emberlany' a te,ekkiir 
lngiliz Ba§vekilinin gayretlerine miite -

§ek_kirim. Y egane hal ~aresinin ne oldu
gunu kendisine a~tk~a anlathm, ve Ce -
koslovakyadaki milletlerin Bene§'le hera
her ya§amak istemediklerini soyledim. 
Evvbela Siidetlerden bahsederek, ii~ bu
~uk milyon Almana zuli.im yaptlmasma 
tahammlil edemiyecegimizi, ve sabnmtzm 
tiikenmi~ oldugunu anlathm. Sabnmtz 
~ok fazladtr. Fa kat tiikenecek olursa, ya
p!lacak bir§eY kalmaz. Siidet Almanlan 
arllk hiir ya§1yacaklard1r. 

Muhtrramtz kat'idir 
Son ve kat'i tekliflerimizi bir muhhra 

ile lngiltereye bildirdi~ .. Alman olan ve 
Almanyaya donmek 1stlyen mmtakala' 
Almanyaya ilhak edilecektir. Bu mmta 
kalar Almanyaya iade edilecegi gibi ora
daki bilumum tesisata da zarar gelmeme
lidir. Sar stati.isiinli, Cekoslovakyada ya
pilacak plebisitte aynen tatbik edecegim. 
0 zaman Bene§ yalmz kalacakhr. Plebi -
sitin beynelmilel bir komisvon tarafmdan 
yap1lmasmt kabul ettim. Fa kat hududun 
bir Alman - Cek komisyonu tarafmdan 

namzed olup olmadtgmt anlamak 
i~in dii§iinceye dahyorlar, ilk te§eb· 
biisiin biitiin zahmet ve mes'uliyetini 
onlara baraktyorlardt. 

lt bunun tamamile aksi olmak 
laz1m gelir. Kelimeleri yaratan ve ya
§atan, san'atkardar. Dilcinin rolii, 
edebiyat~mm buldugu, sevdigi, kul
landigt ve i~ine taze bir hayat iifledi
gi dili muayene ettikten sonra kaide· 
lerini tesbit etmektir. Zira, kaideden 
hayat degil, hayattan kaide ~akar. 

Dilciler, edebiyat~tlarm da roliinii 
benimsiyerek, bir yandan kelimeleri 
yaratmaya ve ya§atmaya, bir yandan 
da kaidelere baglamaya muvaffaki
yetle ~ah§blar. Boyle yapmakta da 
mazurdular; ~iinkii dil itinde ihtiyat
karhgmm, titizliginin, vesvesesinin 
hududu olm1yan edebiyat~dann na
zmt ~ekmege vakti yoktu; inktlab, 
biitiin cemiyet miiesseseleri arasmda 
Tiirk dilini de, tereddiidden karara 
htzla ge~irmek i~in, zorluyordu. 

Giine§ • Dil merhalesinden sonra 
tiirk~enin menteleri hakkmdaki te
lakki pek ziyade genitlemit oldugu 
i~in, tasfiye hareketinde aceleye lii
zum kalmadt ve o zamana kadar ya
banct saytlan kelimelerin bir ~ogunu 
tekrar benimsemek imkan1 dogdu. 
Bu ikinci giizel merhaleden aonra 
dilcile edebiyat~mm birbirine daha 
fazla yaklatmast flrsatlart artml§ olu· 
yor. 

Bu yaklatmanirt mutlaka yetil bir 
akademi masaat bqmda olmaat tart 
degildir. Dilcilerle edebiyat~tlar ara
smda bir prensip anlqmast meseleyi 
halleder ve bizce bu prensip de §U 

olabilir: Dilciler, muhtac olduklarr 
tasfiye siizgecini edebiyat~tlardan is
temelidirler. Bu siizge~ san'atkann 
zevkidir, ki biitiin milli temayiilleri 
hulasa eder. 

Edebiyat~min zevkile dilcinin ilmi
ni bir araya getiren bir prensip anla§" 
ma•Jndan aonra, inta ve tasfiye i§i 
kuru bir kaidecilikten diri &ir ae~icili• 
ge ve yarabclltga dogru daha biiyiik 
bir htzla tekamiile devam edecektir. 

PEYAMI SAFA 

~sbitini istedim. Cemb;layn bunun hir 
beynelmilel komisyona havales~ni istedi -
ginden, bu teklifi de kabu~ ethm, . fa.k~t 
daha evvel asayi§in temm vaztfesmm 
Alman askerlerine tevdii §artile. Bilahare 
teferruatm beynelmilel komisyon tarafm
dan tesbitine muvafakat ettim. 

1 te,rinievveldl.' mevcud vaziyet 
nihayet bulacaktar 

Muht1ram1zm teklifleri son ve kat'i ol· 
dugundan, hi~bir tehdid, hi~bir tazyik 
onlan degi§tiremez. Bene§ 20 senedenbe
ri hakikati gormek istemiyor. Bu vaziyet 
te§rinievvelin birinde hitam bulcakhr. 

Bu meseledr"! l..arftkarfrya iki 
adam var 

Bene§, <;emberlayn'm, Daladye'nin, 
Rusyanm kendisile her? her oldugunu id
dia ediyor. Halbuki bu meselede kar§J 
kar~tya bulunan iki adam vard1r. Bene~ 
ve ben l Bene~ ba~kalanna gliveniyor. 
Halbuki benim arkamda biiyi.ik bir ordu, 
hliyiik bir millet vard1r, ve ben de bir as
kerim! 

~ir ·di vu hen b, ya sulh 
Cekoslovak meselesinin hallinden son

ra, Almanyamn Avrupada ba~kaca ara
zi meselesi olmadJ~ml Cemberlayn'e a<;Jk
<;a anlatbm. Slidet meselesi sabnm!Zl tu
ketmi&tir. Simdi sulh veya harb Bene~'in 
elindedir. Y a muhtJramiZin tekliflerini 
kabul ederek, SUdet Almanlarma hiirri
yet verecek, ve yahud bu hiirriyeti bizzat 
biz gidip anyacag1z. 

Ben yiiriidi.igi.im zaman, biitiin bir mil
letin beni takib edecegini biitiin di.inya 
bilmelidir. Bu anda bi.itiin Alman mille
ti bana bagltdu. Benim arzum onun ar
zusudur, benim mukadderahm onun mu
kadderahdu. 

Biz kc •arrm~zi verdik, Benef 
int.ihab etsin 

Ma~lub bir milletten bliyiik bir devlet 
kurdu~um zaman beni takib ettiginiz gibi 
~imdi de beni takib ediniz. Biz kat'i ka
ranmizJ vermi~ bulunuyoruz. Hazmz. 
Bene~ intihab etsin !» 

Hitler' den sonr'\ tekrar ki.irsi.iye ~1kan 
Propaganda N azm Dr. Gobbels, ~un
lan soylemi&tir: 

«- Alman milleti tek bir adam gibi 
arkandan gelecek, bir asker gibi blitlin e
mirlerini ifa edecektir. Alman milleti, 
mill! ~erefini kurtaracakhr. Bu tarihte, bu 
anda, Alman milleti yeni bir 1918 te§ri
nisanisi ya§amaktadtr. 

COCUK VE TERBIYE: 

Pisirik ~ocuk 
$imdi pek eslcisi ladar degil: fakat hi~ 

bir zaman eksik olmiyacak tiplerden biri 
de budur: Cekingen, utanga~. slktlgan, 
p1smk c;ocuk ... 

Sade ~ocuk degil; gene, ihtiyar, kadm: 
erkek, her ya§ta bu klasik tipin orneklen 
vard1r. Zevzeklik gibi ya§land1k~a art
maz, bilakis azahr. T oyluktan olgunluga 
ge~tik<1e, nefsine itimad1 ~ogaldtk~a. ken
dini herkesten kil~iik gormemege ha§ladtk· 
~a azahr, azahr .. Hatta bazan otesine 
bile ge.;er. Fakat omrlini.in sonuna kadar 
oyle kalanlar da az deg.ildi~. .. .. . 

Medenl bir ... ile terb1yes1 gormu§ hu 
~ocuk veya gene ir;in bunun ~ir eksikl!.k 
oldugunu soylerken bunun aksl ~a~a bu
yiik bir nakise olacagm1 derhal tlave et
mek de fazla olmaz. Cekinmemek, utan
mamak, siktlmamak, saygtstz olmak elbet
te otekini aratacak bir terbiye eksikligidir. 
Sikiigana acm1r ve nihayet «za valh I» 
denir. Fa kat utanmlyan ay1blamr. 

T alebemiz arasmda bir~oklanm bili
riz. Onlardan birini ele alahm: hte seci
ye sahibi, bir~ok meziyetleri haiz, ahlak1 
mlikemmel bir c;oct1k. Arkada§hgma hi~ 
diyecek yoktur. Onlann arasmda dogru, 
dii§Uniir, gi.izel sayler, zekast soziinden 
ve goziinden beJlidir. Ne ~are ki plsmk
tlr. Bir yabancmm yamnda butiin me· 
ziyetleri karanbga gCimiiliir. Gozlerinl 
yere indirir. Kimsenin yiiziine bakamaz. 
Biqey sorulsa kulaklanna kadar ktzar· 
madan cevab veremez. Mahzuru olmasa 
bu hali de belki meziyet olurdu. <;iinki.i 
eski terbiyeye gore, ~ocuk nekadar mah
~;ub tabiatli olurSl, o kadar muteberdi. 
Bu ~ocuk bir mecliste bulunsa muazzah 
olur, hemen oradan ka~1p kurtulmak i~in 
bahane arar. Bir pot k1rmaktan odii ko
par. Herkes onu tetkik ediyor, herkesin 
gozii onun iistiinde samr. Biitiin zekast
na, malUmatma ragmen hi.ir ve mi.i~takil 
bir yurdun; hak ve salahiyetini miidrik 
serbest bir ~ocugu oldugunu bir tiirlii tak· 
dir edemez. 

Eski zamanlann tazyik altmda ezilmi§ 
p1smk c;ocuklan ek!leriyetle boyle idi. 
Ba§kalarmm yamnda agtz a91Daktan a
ciz, miskin, beceriksiz, ciir' etsiz ~eylerdi. 
hin fenas1 bu beceriksizligin, bu p1Slnk
hgm as1l imtihanlarda ~ocugun yakasma 
yapl§ffiasJdu. Siktlgan ~ocuk imtihana gir
di mi, zihni altiist olur. Bildigini unutur. 
Cac.aron ~ocuklaJ_ gibi kendini oldugun
dan iistli~ .g.Qsternw §pyle dursun mii
meyyizlere hie; ~alJ§Clac:IJgt ve hi~bir ~ey 
bilmedigi fikrini verir. Korku ve mahcu· 
biyet biiti.in ze!{a ve kabiliyetini felc~ ug
ratmt~ gibi ~;ah§tl~l, bildigi suallere de cr
vab vermekten Aciz kahr. Halbuki onun 
i~in bu, hayatl, ehemmiyeti haiz bir nok
tadir. <;ocugun istikhali ~ok kere bu nok
taya baghdu. Onun ic;in veliler, mii1ebbi· 
ler, ogretmenler ve mekteb idareleri bu 
hastahkla - c;iinki; nihayet bunu bir hasta
hk gibi tutmak lh1mdu - miicadeleye gi
ri§meli, bunu giderecek tedbirler alma • 
hdular. 

P1smk c;ocuk bir misafirlikte sofrada 
bulunsa a~ kahr. Ekmegi bitse istiyemez. 
Tuzluga uzanama1: ve pek az yemek ahr. 
Bogazi tikandJgl i~in aldigtm da yiye
mez. Susuzlu2a katlamr, bardagma su 

Kara sularimizda avlanan 
Yunan bahk~1lari 

izmir (Hususi) - Yunanh bahk~tla
rm kara sulanmtzda avlanmak ic;in muh
telif hilelere ba§ vurduklar1 goriilmek
tcdir. Mesela, evvelki glin bir gumriik 
motoriimiiz, deniz iizerinde bir yan bat
IDI§ sandal bulrnu§, ic;inde, dinamit, ba
hkt;I aynast ve iki Gift ayakkab1 gorrnii§. 
sandah yiizdiirerek <;e~meye getirmi~ -
tir. Tahkikat neticesinde sandalm, Sa · 
ktzh Manol oglu 22 ya~mda Mihal'a aid 
oldugu anla~tlmJsbr. Bir miifreze, san
dalm batttit1 sahil civarmda taharriyat 
vaprnt~ ve Mihal ile karde$ini, ta$hk a
razide sakh bulunduklan noktada :vak~
larnJstJr. Meger bunlar, motorii ~oriince 
bilahare tekrar yiizdiirmek, yani rnoto-
ri.in yakalama tehlikesinden kurtulmak 
iizere sandah babrm1~ ve karaya Gikrm~?
larmt~?. Yaptlan tahkikatta, daha bazi 
sandallarla ayni hileye ba§vuruldugu 
ve mbtor gec;tikten sonra, sahilde sak
lanan kac;ak bahk avc1larmm sulara ah
larak sandallan GJkanp kac;tJklan an
la~tlml~br. 

Avnca, gene kara sulartmtzda ka~ak 
bahk avhyan ve gi.imri.ik muhafaza mo
toriine kaqt silah kullanan dort Yunan 
bahk~1smm muhakemesi devamdad1r. 
Bunlardan biri hafifc;e yaralanmt§b. 
$imdi tarnamen iyile§mi§ bulunmakta
dtr. 

PARiS BORSASI 
Paris 26 (Hususi) - Paris borsasmm 

bu giinkli kapam~ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 178,50, Nevyork 37,42, Brlik

se1634,75, Amsterdam 2001, Roma 197,10, 
Cenevre 839, Kur§un 15, 14, 4 1/2, Ba
ktr 47,10 , 48,10, Kalay 194,12,6, Altm 

145,7, Giimii§ 19,7/16, <;inko 14, 15,7 1/2. 

Yazan: ALl KAMI AKYOZ 

koyamaz. Pot lormaktan ~ok korktugu 
i~in aksi gibi biitl.n aksilikler de onun ba· 
~ma gelir. H~rkel' kiilfetsizce ~atahm, 
b1~agm1 kullamrlren o, kendi kendini a· 
cemi, c;ulpaz, l,eceriksiz bulur. <;atah, bt
~agt hangi eline alsa bir tiirlii yakt~br&· 
maz. Y emek degil, dayak yer gibi ter 
doker; ktzam, bozanr, bunahr. 

Bu gibi i§lerde acemi olmanm slkilgan
hga ~;ok yardm11 oldugu i~in meclislere, 
ziyafetlere i~tiuk etmeden evvel ~ocuk 
evinde lakud1 soy!eme'sini ve aile sofra
smda yemek yeme~ini ogrenmi~ bulun • 
mahdtr. 

Yiiregi belki ~ok steak ve §efkat d~ 
ludur. F akat ptsmkhgt yiiziinden bunu 
da gosteremez. Hi~ istemedigi halde bu 
hal ona bir durrunluk ve liizumsuz bir 
ag1rhk \erir. Bir is i~i.? h~~en ko~up ~~r
pmacag1 yerde donyagl gtbt oldugu yer
d~ kahr. Sonra atikliklerile it becercn. 
goze giren ~oc.U.lan gord~k~e.: ~h. ben 
neye boyle de&tlim ?» d1ye uzulur. Fa
kat ne yapsm? Elinde degil. 0 plSlnk a· 
h§hnlml§, oyle yeti§mi§tir. 

P 1smk i<;in bir misafirlige gitmek, hele 
tekba§ma bir misafir agulamak oliimdiir. 
O, misafirden bucak bucak ka~ar. Zora 
geldigi vakit giileryiizle onu selamlamast 
bile ne zor §eydir. Sonra oturacak yer 
gostermek, bir iki sozle hal ve hatlr sor -
mak biitiin bu ehemmiyetsiz i§ler onun 
i~in 'bir i§kencedir. Y alntzhgt pek sevme
digi halde boyle zamanlarda yalniz kal
maga can atar. 

SayglSlzlar ~ok kere haklanm kay~e.
derler. Fakat fazla saygth olduklan l~tn 
ptsmklarm hakkt her zaman kaybolma~a 
mahkO.mdur. 0, birinin yanma ~tktp soz 
soylemekten ~ekinir. RahatSlZ etmek kor
kusu onun biitiin haklanna, mahrumiyet
lerine iisti.in gelir. Bu suretle bir ~ok hak
larmdan feragate mecbur olur. Bir t:tktm 
degersizler girginlikleri sayesinde kendi
lerini becerikli gosterip goze girdikleri 
halde o, belki bi.iti.in meziyetlerile, ilmi, 
fazh ve ~ah~kanhgile beraber bir tarafta 
unutulur, kahr. lcabmda soz soyleyip 
dii§iincelerini bildiremedigi i~in kimse o
nun hakiki degerini bilemez, anhyamaz. 

Demek olnyor ki bu hastahk mektebde 
olsun, i~timai hayatta olsun ~ocugun fey· 
zine, istikbaline tesir edecek ve onu rna • 
nen oldurecek kadar ag1rdu. Onun i~in 
bununla nekadar mi.icadele edilse ~ok 
say1lmaz. Cocuklan daha pek kuc;ukken 
terbiye dairesinde serbest bulunmaya, 
serbest soz soylemege ah§tirmahdtr. On -
lar zaten her§eyi anlamay1, sormaya me-

rakhdular. Ba§kasmm sozunu kesmek 
dogru olmtyacagl kendilerine an1atllarak 
onlara da soz vermeli, sorulanm liizum • 
suz bulmamahdtr. Boylelikle ~ocuga ii~ 
giizel itiyad verilmi§ olur: Birincisi kar§I· 
smdakinin soziinii dinlemeyi, ikincisi so
ziinii btirinciye kadar beklemeyi, i.i~iincii
si.i de kendi mas! gelince soz si:iylemeyi 
ogrenmektir. 

Diyalektigin bu ii~ esasl1 §artini hakki
le ogrenmi§ olanlanmtz hala nekadar az
d!r! 

ALl KA.MI AKYOZ 

Masal gibi 
(B~malcatecten devam I 

men kag1dlar var, yetmi§ iki milletin be
raberce imzalanm koyduklan kollektif 
emniyet sistemleri var. 

F akat papirus ve par§omen i.izerindeki 
satlrlan yiiriiten ruh, i.ic; bin sene evvelki 
ve i.i~ milyon sene sonraki mustarib, ~iinkii 
ezeli insan ruhundan ha§ka nedir? 

Gene Le Fur'iin kitabmdan aldJglm, 
Milletler Cemiyetinin kurulu§unu ilan 
eden §U sal!rlan okuyahm: 

Yiiksek akid devletler, 
Milletler arasmda i§ birligini tekemmiil 

ettirmek ve onlarm sulh ve emniyetlerini 
zaman altrna almak i~in, 

H arbe tevessiil etmemek yo lunda bazr 
miikellefiyetleri kabul etmek, 

~ere! ve adalet iizerine miiesses beynel
milel miinasebetlerde bulunmak, 

Bundan boyle hiikrimetlerin hakiki 
hareket tarzt olarak kabul edilen hukuku 
diivel kaidelerine harfiyyen riayet etmek, 

Milletler arasrndaki miinasebetlerde 
muahedelerin ahkammr tatbik ettirmek ve 
adaleti hiikim kdmak, 

LO.ztm geldigine kanaat getirerek Mil
letler Cemiyetini kuran bu paktr tasdik 
ederler. 

Elektrik, tayyare ve par§omen kag1d 
devrinde imzalanan bu insani gayeli 
paktla, lkinci Ramses'in ii~ bin sene evvel 
imzalad1g1 papirus arasmda, nekadar 
hayret verici bir mana ve mefhum benzer· 
ligi var. 

Ita I 

NADIR NADI 

ren faciaa1 
Pozzoreale yakl -

'r tren kazRsl neti· 
~----tmu~, yirmi ·§i ya-

HEM NALINA 
MIHINA 

imar dii$manlart 
IE5) ursadan donii§te, Eminoni.i me 
u;:p danmm ac;tlmast i~in, bi.iyi.ik 

faaliyet gordi.im. Meydamn 
c;tlmasma karar verildikten sonra, "yl 
gec;tigi halde yalntz Valide hammn 
kJ!abilmi~ olmasJ, ne yalan soyliyeyi 
bende bu i§in ytllar slirecegi kanaat 
has1l etmi~ti. Oniimde bir misal de v 
dt. Sabtk Sehremini operator E 
Eminonu - Eyi.ib tramvay yolunun 
kazmasmt, ancak bitmi~ bir eserin a~1l 
torenine yara~an parlak merasimle, 
mu~tu; fakat, aradan y1llar gec;tigi h 
de, hatta kendi zamanmda, bu tramv 
volunun yanm metresi bile do~nmemi 
flk kazmanm yerini dolduran tozlar 
c;amurlann kinde, Eminoni.i - Ey 
tramvay hath unutulup gitmi~ti. Bu 
sale baktp meydam ac;ma i§inin de, y 
mz Valide hanmm ytkllmasile kalmas 
dan endi~e ederken bir de bakbm ki 
lediye de, kazmalar da faaliyete ge~m 
tabii sevindim. flk aylarda i§in siiriin 
mede kalmasJnin sebeblerini de mer 
edip ogrendim. lstimlak i~lerinin kan 
yollan, sabruniz1 tiiketecek kadar uz 
ve dolambac;h imi§; hele hiisni.iniyet 
hibi olm1yan emlak sahiblerinin elleri 
de. l~te size bir iki misal: 

Bir tek di.ikkamn i.istundeki odalard 
mi.irekkeb kiiliistiir bir bina dart mily 
sehime aynlmt~. Bunlarm sahibleri T·· 
kiye, Bulgaristan, Arnavudluk, Yug 
lavya ve Yunanistandaynu§. Adeta B 
kan birliginden daha geni~ bir emlak 
takhgtl Bu binaya takdir edilen kt 
tin dort milyon sehime taksimini, bu i 
miitehassm olan T apu dairesi bile ya 
mam1~; Belediyenin me~hur hesabctla 
diger bazt riyaziyecilerin de iltihak 
haftalardanberi c;ahstlklan halde, i 
ic;inden c;~kamamt$lar: c;unkii bu bina 
bir avuc;luk arsas1 ktsmen mi.ilk, ktsm 
vaklf, ktsmen kulleizemin imi~ .. Bu 
<;e~id arsanm da ktymetleri ba~ka ba~ 
takdir edilirmi$. 

lkinci ve daha dikkate deger bir 
sal: 

Y1ktlmast mukarrer binalardan biri 
lstanbulun tanmml$ Rum tacirlerinden 
Ian sahiblerine, emlakinize ~u kadar k1 
met takdir edildi diye tebligat yaPJlm 
itiraz etmemi~ler; i~ kat'iyet kesbetm 
Paralanm allP binaYJ tahliye etmel 
i<;in ,.oter vas1tasile kendilerine tebli 
vap1lmak istenilmi~: noter, bir turlii 
adamian veya vekillerini bulamam 
Halbuki y1ktlacak binamn kiractlarmd 
her ay hk1r t1k1r para alan var; telef 
rehberinde isimleri var, Harbiye - Ni~a 
ta$ semtinCie aparllmanlan, evleri v 
Fakat bu adamlar meydanda yok. He 
birden mra kadem basmi§lar, bir tiir 
1stanbulda bulunamtyorlar. Beled\ 
hayret ic;inde. Nihayet, bu cin ve 
soyundan emlak sahibi zenginlere, teb 
gat1, ilan suretile yapmaktan ba~ka c;a 
kalmamJ~br. Bu yiizden ~ yeniden en 
on be1 giinliik bir gecikme hast! olmu§t 

Dii$iiniiyorum ki bu gibi zenginl 
mesela dost Yunanistamn iman, maari 
s1hhati ve miidafaasJ kin milyonlar ve 
cek kadar sehavet gi:isterdikleri halde, 
paralan kazandtklart memleketin ve $e 
rin gi.izelle~tirilmesi mevzuu bahsolun 
binbir gii<;liik icadmda dahiyane bir $e 
tanet gosteriyorlar. Ne iyi vatanda§lar 
hem~eriler degil mi? 

Kapitiilasyonlar devrinde, Beyog 
caddesini geni~letmek i<;in, bazt sefaret 
konsoloshanelerin yolun iistiinde miinf 
rid vaziyette ve c;irkin bir $ekilde kal 
bulunan bahc;e duvarlarile kaPJlannt 
nelerce ytkmak miimkiin olamamt$; ni 
hayet Biiyiik Harbde bunlar yolun se 
yesine almabilmi~lerdi. 

DU~iinuyorum ki lstanbulu tanzim ed 
bilmemiz kin, bu imar dU~manlanna ka 
$1 adeta bir harb ac;mak laztm jl;eleck. 

Bulgar Krah Ber linden 
aynldt 

Berlin 26 (a.a.) - Bularistan Krt 
Boris, Sofya'ya donmek iizere diin a. 
§am Berlinden hareket etmi§tir. 

Beynelmilel, eski muharible 
federasyonu i~tima1 

Biikre§ 26 (a.a.) - Beynelmilel e 
muharibler federasyonunun 19 un 
kongresi dun Biikre§'te parlamento : 
lonunda ac;llmt§tlr. 

Silah altma c;agrtlan <;ek murahhk 
lan kongreye mazeretlerini bildirmi 
lerdir. italyanlar da kongreye murahl 
gondermemi~lerdir. Muhtelif nutuk' 
ooylenmi§ ve murahhaslarm §eref 
bir ziyafet verilmi§tir. 

Yiiksek ·])"nniyet ldn·•una i 
rak e n-t.~ &f •• ~ 
Ankar~ Sahifesh 

ni,YAt _lrfl §artbr. G~ ka 
i alamazrar. a 



I oyu 
Petide CeUil 

Hayal kurma , ~uk eyleJden bu -~ kendisine ihanet ettigini ona soylediler, 
vak' alar c_;Jkumak erak1 daha ben- aynhnasm1 tavsiye ettiler. Bo~and1. Be§ 

pek k~ii ke ba§lam1 <.;ocukk:en alt1 sene sonra tekrar akrabasmdan bir 
gucum masa icadJ e etrafun- lbzla evlendi. Aln ay gec;meden kansmm 

g ni§ hir c;oeuk ha)k 1 ophyarak on- kendisini aldattlgtnl bu sefer gozlerile 
hara1etle nlatmakt1. imdi h n gordu. Kadmla a§1gm1 vurdu, erkek ol-

daha ba§ka tiidii'sunii yap1yorum. dii, kadm bir iki ay sonra iyi olup ayaga 
Be ki bu birc;o imseler boyledir. kalkh, pi§man olmu§, tovbe etmi ti. Ko-

•n•c><:m ben siyah geni§ bir koltuk gor - casm1 miidafaa etmek i~in mahkemeye 
~"'u~;um zamn derhal hayalim oraya k1- geldi. Adam orada ona oyle miithi~ goz

elbiseler giymi§, ince viicudlii biiy""k !erie baktr ki, kadm· korkusundan baytld1. 
gozfii bir kadm o l:tl'tuveri•im. San- Fa kat soma gene onu ziyarete hapisaneye 

otaya bit ba hs1, me eta beyaz e bise- gitti. Adam c;Ikmadt, «defolup gitsin» 
giymi~. ~~an kiic;ii ve mavi gozlii diye, haber yolladt. Obiir kadmdan, on
kadm oturamazml§ gihi!.. Hayalimde dan ve biitiin kadmlardan nefret ediyor

koltuga oturttugnm admm boynu k1- du. Hapisanede yedi sene kaldt. Kimse
elbisesinin hpah ya asmm arasmd:an nin yiiziinii gormek istemiyordu. Gorme-

beyaz ince bir c;tzgi hal in de parlar. Yiizii di de ... Y edi sene sonra hapisaneden c;t
• gozleri tavatia dogru dalgm kar c;1kmaz da vanm yogunu satt1 ve 

"'"'"~•a• a kalkm1~hr ve muha kal:: koca- ehirden ka.~tl. hte Guray<l' gel-ip b.\l ar.a
•'""""u ha~ka bir erkegi di:i~iinmek:tedir. z)y} saba al . ~u kii~iik beyaz eve c;eki~ 
Gent§ k:IvnmTarla inen bir perdenin arka- lip ya amaga ba§ladi. Tam yedi sene 
smda hence muhakl:ak: hir adam sakhdtr. dogru diiriist i san yiizii g0rmemi ti. 
Bu adam bazan hskanc bir l:oca, bazan ~imdi de insanlardan ka~rnas1, onlattlll 
oraya nefes nefe~e sakPanabtlmi$ bir a§lk huzurile ra)\atstz olmas1 ll>elki bundand1. 
ve nihayet eJi b1c;akli bir hm1zchr. Fa kat giinler gec;tik~e kendini daha sa-

Bu sefer Zonguldakla, Karabtik ara - in, daha iyi hissediyordu. Cok c;ah§tyor 
smda yaphgim hir seyahat esnasmda gene ve yorulup der.in, kabussuz ykular uyu
boyle bir hayal oyununa da1arak yolun yordu. EHeri topraktan n&SJr ol<mu§tu. 
nastl gec;tlgini 5ilmedim. ize cfe anlata - Hapisanede uyu~mU§ olan bacai1a~ma 
y1m: kuvvet gehni , canlanm 1. Y emye "I OF· 

Bulundugum kompartiman tenha idi. manlar, erin, saf Piizgar ve ucsoz buca-k· 
1ki uc; ki§i idik, ben pencerenin yanmda SIZ topra ... Bu toprakta yarul en, bu 
oluruyordum. D1§ansm1 seyrediyordum. hanyt teneff· s ederk:en damagm1 giCtlc. • 
Kii~iik irin koyler gec;iyorduk. Tarlafar ll)'an bir zevk duy yor, giiliims-emege ~ 
birbirine eklenmi§ zarif motifler gibi u - nelerdenberi yabanc1 olan dudaklan a
zaklarda yemye§if, san, kahve rengi, rib hir §ekilde hvnhyordtt, sanki i<;11tde 
parc;a parc;a uzamyordu. Soma tunellere b)rhiYine ge<;mi b z ki.itlekJi vard1 ve 
giriyorduk ve karanltktan f.(Jkhgtmtz za- onlar ~imdi keskin bir gur..e~in altmda 

denizin ~mlt!Sl, masmavi bir sema kalmt gibi erimege, !;Ozlitmege ba§la • 
bizi kar§thyordu. mt§tJI r. Yumu a:d1gm1 hissediyo:r.du. 

Bir arahk deniz goriinmez oldu, daglaJ Muhalc:kak ki huraya «eleli ~ok degi§ • 
u«;uacu. Y olculardan §i§manca gii!er yiiz- mi~ti. Hem de bu deii§iklik oyle dev a

bir adam bir istasyon ismi soyledi ve dtmlarile ilerliyordu ki bir gece birdenbire 
btt·det~bitre trenimiz yava~Iadt. 1stasyon korku ve nefretle kendisinde bir taktm 

tarafta kahyordu. Bizim kar§Jmtza igrenc aJZular belirmese ba§ladJgmi ke~
c;ok giizel bir tablo isabet ediyorclu. fetti ve bu le§if bir anda onun yepyeni 

t,u•uuJJuu.l:ue yayvan bir strt nrdt. Ba§tan- saadetinin temellerini ~okertiverdi, 
ekilmi§ti. Orada kadm erkek bir ~ok miithi~ bir hiddete dii~iirdii. 

iiler egilip kalkarak c;ah§Jyoulular. Y edi senedenberi lc:adtnS!Zdt ve 
adtnlann renk renk §alvarlan ye§illigin zamandanberi taJlalarinda '<ah an ~irkin, 

jzerine serpilmi~. iri ~i~ekler gibi goz ya§ll, sarsal kadmlatm gilne§ten kayt§a 
hyordu. Hele ic;lerinde mavi yctllu uzun donmu§ enselerinde, b~imsiz, iri viicudle
. entari giyml§ esmer ufaktefek bir ka- rinde gozleri duraklamaga ba§lartn§h. Bu 

lm vard1 ki onu pek iyi gorebildim. 0 da- c;ok feei bir§eydi. Onlardan nefret ediyor
dogrusu kiir;iik bir ktzdt. Bol elbisesini du. F akat muhaHak ki gizliden gizliye 

]iitelinden s1kmt§tt. Beli nekadar ince idi!. gene onlan istiyorclu. Birkac; giin belki 
ia~tlan siyah hirer k:amc;1 gibi omuzlanna ge'<er diye dii§undii. Hay1r, gec;miyotdu. 

paert bir vuru la iniyordu. F akat Allahtm Ah eger ic;lerinden birini kemiklerini k1 -
dee gi:izleri vard1! Elini gilne§e siper ya • rarcasma kollarmm arasmda sJkabilse, 
ka·arak bize baktt@J zaman onlan ~olt daha i~te o zaman derhal her eyin bitecegine, 
:> 1i gorebildim. Nekadar biiyiik ve siyah- onun hurduha~ olmu~ viicudiinii yere lH· 
bi.ilar I. T ren durmu~tu. Bu pek ktsa blr rak1p ayaga kalkttg1 zaman ancak geni~ 
Jan siirdli. Bir dakih kaclat birtey. Son- bir nefes alabilecegine emindi. Nihayet bir 
;aS\ tekrar hareket ettik. Fa kat bu }asa za- gun larlada irgadlan arasmda o, biiyiik 
lt. ,an icind~ ben daha bin;ok §eyler gor- siyah gozlii, mavi yollu elbiseli, kiit;iik 
;;esii§tum, bu yayvan stttJn ilterinde birden- esmer kiZI gordli ve gi.ic;liikle ic;ine :rum -
irfre kabaran yemyetil bir tlimsek vardJ. 0 ruklay1p sakladtgl arzu denen ate~ bir-

lmsege beyaz klic;iilt bir ev yaptlmiJtl. 0 denbire gozlerini kararttJ, damarlanm 
>a~den &§aglya doiru ince beya:z bir patil:a yaktt, biitun iradesi elinden gitti. Usulca 
!.dvnla k1vnla iniyordu. Tren hareket etti- ktza yakla§h ve ona kendisini ak§am iize
·er snada yolun iizerindeki bir adam dik- ri tepede biiyiik ~;;am agacmm altmda bek
akttimi ~ekti. Gri keten elbiseler giymi§- liyecegini soyledi. Bunu emreder gibi 
~e dimdik duruyordu, Kocaman vi.leudlii si:iylemi~ti. K1z ona iirkek bir bah§ fnlat
iiYr eydi. Beya:r; ipek gibi sa!;lan giine§te t1. Korkunun, merakm ic;inde gizlendigi 
lir 1rltyordu. Bununla beraber lmk yatm- bir sesle «peki» dedi. 
lurm fazla gostermiyorau. Ellni alnma si- K1z soziinii tuttu. Ak§am iizeri oraya 
ef6r yapml§ a,ag1da ~ahtanlara sert bakt§· gitti. Adam onu bekliyordu. Geldigim 

1nm dikmi§ti. gordiigii zaman duydugu sevinei u ta -
'a~ T renimiz ileriye doiru slizl.ildii ve bit hkla sakltyarak on a yalda~ti. Yiizii ol -
eg;da beyaz Aa'<h. ~ert baki§h adam, iri dukc;a sakindi. Ka lannm arasmdaki sert 
: k5•ah gozlii ku:, yemye,il tarlalar her§ey <tizgiler gev emi , bakt~larmdaki ani ma
~ b zden kayboldu. Y eni yenl daglar, tar- na ise kayl:iolmu~tu. Onilne bakarak ve 
~ .'ar sliratle '"niimiizden kaym~ya ba§la- mukaddeme yapmaga liizt.tm gi:irmeden 
Int boguk bir sesle: 
~n Ba~tmt yavd§'<a kanapenin arkasma bt- - Baha bak ktz, dedi. Burada ~ole 
1 G t1m, gozlerimi l::apad1m. 0 zaman ha- yalmz1m. Sonra eve bit kadtn l~ztm. E-
-;et ettigimiz noktaya tek:rar hayall'n ger bu kadm sen olursan tabat edersin. 

ur·det etmi~ oldum. ~lmdi onlarla kar~J Hem arhk ~ah§tnazsm da. 
r 0-tya idim. K1z bu sozleri duyar duymaz birka~ 
;u iri viicudlU, ak sac;h. sert bakt~h adtm geriye stGrai:h, iri siyah gozleri bii
rm bu giizel, geni~ arazinin sahibi idi. yilyerek. dudaklan titriyerek kekeledi: 
butasm1 altt yedi ay evvel satm almtq - Aman agam ~en ne diyonl Benim 
kii~:iik beya:t eve yalmzba~tna yerle~- sevdigirn var .. 
ti. <;:ah~kandt, cidi:li idi, zengindi. Fa- Bunu sovler soylernel i:lerhal dondii. 
iyi mi fen a m1? Bunu heniiz koyliiler biraz llerledi ve parrna~ile yolun ucunu 

tyamamJ~ttlar. Kim e ile konu§maz i:istetdi. Orada bir adam atkasl onlarlt 
etmezdi. <.;ali rtityanlara kat~! dontilt, yolun kenanna otunnu bekliyor-

lia~in, '<alt§ilnlara ise ne !~lib ali, ne du. Ktz korkak bir tebesstimle: <<Aha, 
tt. Koylliler onun kendilerinclen o - beni bekliyor~ dedi. Adam sesini c;tkar-

d!gtnt ~ok iyi aii ty rlard1, o a lilirmet tnadi, ta~ gibi hareketsiz dtuuyori:lu. Yu-
1 ,e-vorlar, orldan korkuyorlud1. Kimdi, zil tak!llOs etmi . gozll"'tihe vah~i bir ma
e aya nic;in gelmi§ti? Kimse bir~ey bil - ha gelmisH. Ktz onuh bu halini gorilnce 

ordu. Halbuki ben bir an dar bit pati- •arardt, titremege basladt. Sonra birden
m tizerini:le gi:irdiiglim bu aaatt1tR 0\.J· bire Slcraytp geri dohdU. A§agi dogru 
a nas1l yerle§tigini, E yapbgm1, nastl kosmaga ba~ladt. 
vorsam onun kim olelugudu cla oyle bi- Adamth bir eli tebinde idi : Parmakla-

{ rdum. ttntrt biltiin kuvvetlle t!lbancllsmtn ]dtlha-
( ), biiyiik bir vilayet merkezinde i:lo~- Mtil ~tktyo du. t te obUr kadmlar da Bit~-
... tu. lyi bir ailenin biricik c;ocugu idi. ka bir adama boyle tehaliikle ko mtl§ • 

kiic;iik eve gelip tek ba§tna ya§amaga lardl, bu da gidiyordu. Biitlin kadmlar 
~ amadak<n evv ,lki hayatma e~ha dog- ondan ka~;;tyordu. 0 • vl_an nefret 

onu f>'" ~in. " -•nJ. ,.-'~ · insan diyorchi. Fakat k 1 um~ckali bir 
\ 

7
/ ~r---oof~ :,. ~ lCJS - kadtn lazunctt, mulia .~jnle tlo-

•tll "" r l I t; ~d 1 1~ ' f ,f.. , , ~ri h sonta up ta§h. "-a In ata 11 beyi ne re-
!;J l"'laA :, l iyah gozlii k kiZinm 

1izer" ~altmak, ke · T, mekte 

Biiyiik iistad ve romanct Hiiseyin Rah
mi Giirpmann 1327 eyluliinde, yani 28 
ytl evvel yazdt~ me~hur Gulyabani i
simli romam, Hilmi kitabevi tairafmdan 
yeni harflerle bastlmt§hr. Hilminin ucua 
romanlar serisine dahil olan ve 40 ku
ru§a satilan bu eserle iistadm yeni Tiirk 
harflerile bas!lmt§ eserleri dokuza balig 
olmu§tur. U'stad~ ro:mam, Miinif Fehi~ 
min yapbrn giiz I bir renkH kapak i~in
cl dii; ve 1:70 sal:tife tutm~tu;r. Tavsiye 
ederi:r.. 

T Ju Tan r 
Gul abani, Hilminin ucuz romanlar 

serisinin ii<riincii kitabtdtr. Bu erinin 
birincisi evvelce bahsettigimia • .Abdiil
hamidin ktn isimli haokiki tariM ro -
mandu. :Bu serinin ikineisi ise, Fransa~ 
nm son a.sJr r.omanctlramdan ve edible
dnden Alfons Dode'nin me~h.u.r eTa:t'as
koJ:!Ilu Tartaren. adh romamdu. Eserin 
miitercimi, ge<;en haziranda vefat eden 
meuhum Siracedcilin Hasirc1oglu ile Ali 
IGmidir. Kitabc1 tbrahim Hilmi GJ.gira
~an, takdire ~ayan bir kadir~inashkla, 
romanm ba~ tarafma merhu:m iraced
din Hastrc10'glunun bir bibHografisi ve 
eserlerinin bir cedveme Alfon Dod~
nin hayatl ve eserl ri hakkmd-a bir yaZI 
Have etm-i§ti . Kitabda muharr" in ve 
miiterci.mm ltd er l!esmi dt! varchr. Ese~ 
rin terciimesi, Siraceddinin vefatt iizer.i-
ne ya111m kalltm oldugu'FI.dan, miitebaki 
k1sm1 Ali Kami tarafmdan di,limize <reV· 
rHmistir . Dode'nin bu roroamnm alem
~?-iimul bir ~ohreti vard~r. hi tara£1 re
simli bir kapak ic;inde 130 kiisur sahife 
tutan bu romanm fiatt 25 kuru~tur. Tav
siye ederiz. 

Edib tarih\!imiz, M. Turban Tanm ev
velce gazetemizde tefr-ika edi:lmf§ olatl 
Cengiz Han adli ro:mam bu kere Suh'u-
1et ktittibhanesi taralmdan kitab halin
de basilrni br. 

Cengiz Han rom3,mnda b"" y\ik mik -
yasta tarih, gene o nisbe.lte a~ ve en-
tr"kia va'tchr. U tad M. Turban Tam:n 
edebiyatla tarihi bu eserind& mnk~m
me} surette im~izac ettirerek okuyucu
lanna f;Ok nefis sahneler sunmu§tur. 

Kitab, yirmi forma tuttu~u halde 75 
Nuru§ fiatJa piyasaya ¢lkartlmi§tir. O
'Kuyucu1anmiZa tavsiye ederiz. 

K r• sit tozu f brJka11 
1r p rtmamftbr 

r a a1itmtt Abt n a e 'n tln 
saJlmizda ~1kan Bursa slit tozu ve pey
nir fabrikas1 baklundaki yaZismm bir 
yerinde Kars lit to~ fabrikasmm kta
pandt~ y ztltni~tt. Dun Sfttirt Llmited 
~rrketi mlidurii Halim, bize g&derdtgi 
mell,ubda, Kars silt 1ozu fabrilfasmm 
kapanmad1gtm, imalata devam ederek 
piyasaya mal ondermekte oldu~nu ve 
kontl'plak fabrikalanmtzm muhtac ol
dugu kazeinlerin de Kars siit tozu fab
rikast tarafmdan yap1ld1gm1 bilditdi. Bu 
yanl1~1 i~izarla tashih ederiz. 

Cto 010 MA DEL 
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fstiklal caddesmde 350 numarah ma

gazaya naklettigini bildirir ve saym 

mii§terilerinin yarmki gar~amba gunii 

o~leden soiira yap1lacak ltU~ad resmlne 

huzurlari1e §ere£ vermelerini diler. 

bir an tereddiid ettneyip bir ba§kasma u
c;ar gibi ko~an ~~ budalayl hogmak, ol
dUtmek istiyorclu. T barieasuu l>irdenbirt 
c;tkardt, aman AllahJm obilri.iniJ oldugu 
gil:ii bunu da oldiirrnege mi kalkacaktd .. 

Omzi.Jmda blr ag1tlik bls~ederek sic;· 
rad~m, gi:izlerimi ac;hm. Kar§tmda ~i§man 
giiler yiizlu kompartiman arkada§Jm du
ruyordu. Hayretle yuziime bakarak: 

- Riiya m1 goriiyordunuz. dedi? 
Birdenbire yilziiniiz sapsan oldu ve kar
ku ile gerildi. 

Adam durdu te sorlta yata§~a ilhe 
etti: 

- Be§ dakika sohra da KatabUkte • 
ytz. 

Benim lt;ln ~trhk vilk'attlh sonunu ta • 
mamlamaga imkin hlmart11~lt. Kalktp 
e~yalartmJ toplamaga ba~ladJm. Aeaba 
oldiitec~k tnitdi, ydlt:sa son dakikada ken-

Fr n z yildizi 
Goby Sylvia 

--------------------------
Hentiz on sekiz ya,Inda bulunan gene yddiZin 
Amerikah ar tarafmdan kap1lmama na ~ab~ihyor 

Paris ten yaz1hyor: I 
B ynelmilel bir §Qhreti veya ktymeti 

olan bir filim ytldJZJ yeti iri ce bu lann 
Amerikahlar ta.rafmdan - ha~etlu dolar 
hazretJ.eri sayesinde - .alnuverildigini go
ren FraRSI2:lar ~ok defalar ne yapacaltla
rtnt bilmez hall era .. ~ .. let: "t:. 

Hakikl bir ytld1z yeti~tirmek ic;in se· 
nelerce emek ve hadsiz hesabstz rekfam 
paras! sarfeden FranSIZ firmalan nmicl 
bag) :.d1klan ~hsiyetler transa ~lantiHere 
athyarak Holivucl'un yolunu tuttuklan 
anda, i§e tekrar ba~tan giri~mek ve her
kesin begenecegi bi"r tipi bulmak: veya 
yaratmak mecburiyetinde kalmaktachr • 
lar. 

Danielle Darieux, Simone Simon, 
Charles Boyer, Anna Bella, F ernand 
Gra vey gibi ytldi.Zlar F ransa - Amerika • 
lngiltere ve Almanya arasmda mekik do
kuyarak her tarafta filim ~evirdiklerin • 
den Franm.lar yalmz kendilerine hastr ve 

tahsis edelr»ilecelderi ak\Orler ve aktrisler 
aramaga ba~lami~ard1r. 

Fi.lim amillerinden biri in iddiasma 
bahbcak olursa yen' bi Frans1z yJldtzt 

b lu u~t r ve kendisi c:krhal iki. filil1l 
~·v~rlirilmi tir, is i Gahy Syhzia' chr. 

Henuz on sekiz ya.§lnda olan yeni YJl
dtzm hakik~ · mi Zizia i' dir, yani ktndisi 

ftalyandtr. F akat FranSJZ!ara bakilac.tl: 
& ursa sab1k Zizi n· lahik Gab.y lvia 

ku akra ta~tnirken Fransaya g~lmi~ bu
lunduiundan kendisine 1talyandlr "deni
lemez. 

Cocuk uk devresinde oglan ~ocukla • 
rmdan daha ha~an bulunan Gaby, tahiat 

hususunda da fevkaiade tezadlar goste
rerek bi.iyiimii~ti.ir. Giiniin hiiinde· ana, 

baba ve oglan karde~inden m\irekkeb a
ik sofradayken 1 

- Ben aktor olacaim. ta:hsili.~ dc
vam etmiyeceg1m. 

Diy t tturmu~. bu fikte kar ba si 
htaral kupler• binmi , annesi 1 ,mp 
kalm~. fakat m "nalta,alar utieesinde 
inad<:t kllln tkdiii olmu~tur. 

tki sene miiddetie al:t<ir olmal:: kin 

DahiJi tesisat ve tezyi· 
nati1e tamamile deg1§ n 

Gaby Sylvia 

ders alan Gaby Sylvia nihayet bir piyeste 
kiiGiik bir rol a aralt ~ahneye c;Jkrntf ve 

oldukGa muvaHak olmu~tur. Giiniin bi
rinck hi~ dii~i.inmedigi n arzu et~digi 

haldt F ra s1.2. fiiim a illerinden biri ken-
dj$ine bit rol teklif etm4rir. Hamhkstz 

yaptlan denemeler o kadar muvaffaki • 
yetle netieelenmr~tir ki gene tiyatro he

veskarma bir macera filminde Mi~el Si
mon'la Fran~oise Rosay'm yamnda bi -

rind rol tevdi edilm~tir. Filim, Gaby•yi 
derhal en tanmm~ yildtzlann mertebesi

ne Glbrmca, filim amili bundan istifade 
maksadi.Je, k.endisiM derhal «Irmak» 

isimli ikind bir fi.lim ~~virtmi~tir. Haztrla
n.a~ bu filim Parsin inema salonu sahib-

lerine gosterilmi~. orta loymetttki filim
ltJi satin almak istemiyen bu adamlar 

«<rmak» idn birbiTLetile adata miisaba

aya giJerek bit Fran lZ fi}mi e verilmesi 

mutad olm1y~n mi.ith,i~ hir fiat teklif et -

Frans1z filim amili bu yeni Yildu:m 
cia digerleri gibi Amerik.ahlar tarafiD • 

dan elinden kap1lacagun bildigi ~in 

Gaby Sylvia'yt durmadan yeni filimler• 

de oyn~tmaktadtr. 

Y eni sinema mevsimine 
b §lamak iizere p k ya

kJnda a~diyor. 

Ylld•z•n•z 

sevdi§iniz 

saad&t 

lz .. 

HIRLEY TEMPLE 
En gutel ve rnukemmel 

R 
rali~e i 

FtllhSI2C8 soziU fllml lie 

SARAY SiNEMASINOA 
Gloria Stuart ve Randolph Scott 

ile beraber geliyor. 

Bu film llU~Uk ve bUyUklerln flln1idlr. 

· ~ u u · 
( Bu ak~amki program) 

ISTANBUL: 
18,30 dans muslkisl <plak) - 19 konfe

rans: Eminonu Halkevl namma, Ellf Nac1 
(Balk ve resim) - 19,30 Karadeniz gecesi: 
Hi.iseyin D1laver - 19,55 borsa haberlerl -
20 saat ayan, Suzan ve arkada§lan tara
fmdan TUrk musikisi ve ha.lk ~likllan -
20,40 ajans haberleri - 20,47 Orner R1za 
Dogrui tarafmdan arabca s<iylev • 21 aaat 
ayar1 - 21,30 Cerna! KamU ve arkada§lari 
tarafmdan Ti.irk musikl.sl ve halk ~arktla
n - 22,10 hava raJ?Oru - 22,13 fas1l saz he
yeti: Okuyanlar: Ibrahim Uygun, All Bill· 
bill, Belma - 22,55 son haberler ve ertesl 
giiniin program1 - 23 saat ayart, istikHU 
mal'§l, son. 

Y abancl merkezlerden ( orta 
dalga) mUntehab par~alar 

Konaerler 
20,05 Viyana: Senfonlk orkestra (Ber· 

lloz, Qaykovskl). 
21,05 Budape~te: Radyo o!1kestras1 <R. 

Korsakot, Rahmanlnofl. 
21,20 Bilkrefl: Radyo orkeatrasL 
.21,05 Brtiksel i. N: Romantlk muslkf 

(Mendelson, Caykovskll. 
21,35 Paris (Eyfel) : Orkestra k:onserf 

(Faml, Halo). 
Dam musikisi 

23,35 Viyana. 
23,20 Hamburg. 
23,35 Breslav. 
23,05 Tuloz. 

Resim hakkinda radyoda 
bir konferans 

Turk ve !slam eserleri miizesi yardi· 
rektOrii ressam Eli£ N aci, bu ak§am sa
at yedide, lstanbul radyosunda cHalk 
ve resim• mevzulu bir konferans vere -
cektir. 

NOBETCiECZANELER 
istanbul clhetl: 
Eminontinde (Hiiseyin Hiisni.i), Alem -

darda (Abdi.ilkadir), Ki.iciikpazarda <Ben
sason), Kumkap1da (Haydar), f;iehzadeba
~mda (Asaf), Karagiimriikte (Arlt), Aksa
rayda (Z. Nurl), Fenerde (Emilyadi), Sa -
matyada (Ridvan), Bak1rk6l0de <istapan), 
~hremlnlnde (Naztm), Eyiibde (Ar1t Be
~r) eczaneleri. 

Beyoglu ciheti: 
istik!{IJ caddesinde (Dellasuda), Pangal

tlda (Narg!leciyan), Kas1mpa~ada CMUey
yed), Haakoyde (Sadtk Akduman), Tak .. 
simde (Limonciyan), Karakoyde (Hii.seylri 
Hi.isni.i), Arnavudkoy, Bebek eczanelerl. 

Kad1koy Moda caddesinde (Nej ad), Altl
yolda (Nam1k), Buyiikadada (E;linasl Rlza), 
Heybellde (Halk), Uski1darda <ittihad), 
Be~ikta§ta (Si.ileyman Receb), Beykoz, Pa
~bah~e. A. Hi.sar eczaneleri. 

f 
~--------------~~ 

m - os ova bli uk 
el~ isi Zeka.i Apaydmm oglu Ekrem A
paydmla tiiccardan Akif YaZicmm k1z1 
Serra Yaz1cmm evlenmeleri icra lnhn· 
mi§tir. Tarafeyne saadet ve bahtiyarhlt 
temenni ederiz. 

( ___ T_e_fl_e_k_k_ii_r_le_r __ ) 
Teteklkiir - Vefatile ciimlemizi de

rin bir teessiir ve yeise du~ar eden Kiil
tiir Bakanhgt umumt miifetti~lerinden 
Bedri Aytulunun Ankarada yapilan ce• 
naze merasiminde gerek ktymetli alA
ka ve lutuflanm gordiigumiiz saym Kill~ 
tilr Bakammtzla k1ymetli meslek arka· 
da§larma ve gerekse bizzat ve tahriren 
taziye surctile actlanmtza i§tirak eden 
dost ve akrabalartmtza yegan yegAn 
mukabeleye teeasiirlerimiz mtmi oldu· 
gundan te§ekkiirlerimizin iblagma sa
ym gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Merhumun e~i: Ay§e Aytulun 
Karde§leri: Mihriye Tan, Hilmiye 

Peuqak. 

' OIUm ) l.___ ___ _ 
Miiessrif bir <Hiim - Bir mUddetten

beri Pariste bulunan Jan Deskufi'nin 23 
eylUlde ani surette vefat eyledigini ha
ber ahyoruz. 

Kederdide ailesine taz:iyetlerimizi su-
nanz. 

*** 
Oliim -ikhsad Vekaleti Tarifeler da· 

iresi reisi Muhsin Seramn babas1, Hari
ciye emeklilerinden Nairn Seran, evvel
ki giin irtihal etmi§tir. Suadiyedeki ika
metgahmdan kaldmlarak Sahraylcedid
deki ebedi meskenine tevdi olunmu~tur. 

MELEK sirtemas1 Altm filmier serisine ba§hyor. 

I Kl I I 
dirti toj:llaytp yapacagt §eyin fecaatihi, ay- Harlkulide 2e~kli • Eg· 1ebteli bir ttjeV2u ve N~FiS NAPOLi1 EN QarkJlar, zengin ve 
ni zamanda manastzhgmi anhyarak ltu - Y 

liibesine mi donecekti? Ah, vakit olsa Te ihti~amh sahneler - ' 1ROMEO ve JUL YET, operasmm en me~ur par~alan 
tekrar bit &h gozlerimi kaptyabilseycliln. Herkesin zevkle gorecegl bir §aheser film. 
merak ic;itni bir kurd gibi yiyordti. Fakat Falmi yaratanlar: Nevyol' 'un m.s,hur Metr politan Operasarnn Primadonasl 
bir araltk ttenle ge~terken gordiigiim man- GLADJES SWARTHOU ·r ve JEAN KIEPlJRA 
zarl!. tekrar gi:izi.imde canland1. Kendi 

kendime giilmege ba§ladim. Gordiigiim l.lliil~~;..;.;..-l.•lilllliillillillllii .. l• .. •••••••••••••••llli••llililll••••••lfll .. 
ak sa~l1 adam belki de o beyaz kultibenin 
sahibi degildt. Sahibi olsa bile oracla onu 
bir ytgtn ~ocugun, ,i§man, hnclinden gec;
lni§ bir kadmm beklemedigi ne malum • 
tlu? !ri eiylih gtitlti, estner, ufaktefek ktta 
gelinte hethalde §llndi kuliibe~ncle 'arlu 
~oyliyetek rtllstr ~orba!tnt lt:att~tmytndu ... 

Tren birdenbire agirlaJIJ ve ben ken
tlime gelir gibi oltlum. ArtJk claha ziyade 
lahminler rapmaya da vakit miisaid de
gildi. Ciinkii tektiik binalar goriinmege 
ba§lami§tl, istasrona giriyordtik. 

- onumUzdeki Per,embe • 
giinu ak~am1 I K sinemasmda 

Hayahn1:~:c'la hi~t bir zaman gi1lmediginiz kadar giilmege lill.ttrlanm 

3 AHBAB CAVUSLAR 
li 

I n1yor 
Bu ,aheser ancak bir ciimle ile hiilasa edilebilir: 
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i~timai meseleler 

T abancas1z ve bi~aksiz 
katilleri • In san 

En eski ~aglardanberi biitiin klasik ah
lak kitablan ~ok cazib bir lisanla «diger
leriniQ hayatlm korumak her insana dii~en 
vazifelerin en biiyuklerinden oldugunu>> 
vazeder dururlar ve ihtimal ki bu devamh 
telkinlerin ve terbiyenin tesirile gorilin se
viyesi fevkma yiikselebilen meden! in~an, 
yamyamhgi, yani hemcinsinin etini yeme
gi mubah sayan hayvanlar gibi insanlara 
nazaran kanh oli.im kar§Ismda daha has
sas gori.iniir ve tiksinir. Fa kat her neden
se bu merhamet ve tiksinme umumun te -
cessiisiinii uyand1ran ve gazete siitunla -
rma zengin tasvirlerle akseden ferdi ci
nayetlere kar~I daha fazladu. <;;in ve 1s
panya gi:ikleri altmda her giin binlerce in
san bombalanarak ve zehirlenerek can ve
rirlerken bir huzur ve saadet i~inde ya§I· 
yanlar bunlann toptan oliimlerine, tedrid 
bir muafiyetle ah§JYOT; halbuki obiir ta
raftan iki serseri veya delinin egzantrik 
cinayetlerine kar§I bi.itiin varhgimizla sar
sihr ve gi:izya§I doker gibi oluyoruz. 

Bundan once «Cinayet psikolojisi>> ba§
hgt altmda ruhi - i~timai incelemesini yap
tigrm kesik ba§ faciasmm faili, ge~en se
ne Kuru~e§mede ihtiyar habasmm kafa 
kemiklerini bir kur§unla dag1tan ttmarhane 
ka~gim, hocasmm §akagma tabanca m
lusunu ~eviren muvazenesiz talebe gibi 
katiller, hemen herkes nazarmda cemiyet 
ha:rici hirer sefil veya canavardu. Fa kat 
ahlak kitablarmm telkin ettikleri ve bilakis 
~ok kere ruhi tahlillerin psikopat diye 
damgaladiklan bu insan mi.isveddeleri, ci
nayetlerini gozi:iniinde i§ledikleri cihetle 
cemiyet bunlara kar§I daima miitekabil si
lahlar ve tedbirlerle mukabele etmektedir. 
Hatta bazan bu kabilden cinayetler tak
dire §ayan bir meden! cesaretin veya nefis 
ve namus miidafaasmm eseridirler. 

B~n bugiin, cemiyetin bir~ok imtiyaz
]anna sahib ve miisamahalarma mazhar 
olan bir kiSlm vatanda§lann bazan bil -
miyerek, maatteesslif ekseriya bilerek i§
ledikleri cinayetlerden bahsetmek istiyo
rum. Ger~i kanunlar bunlan cezalandua
cak kadar hassas ve §iimulli.idi.ir; ne ~are 
ki tarama projektorleri her vakit bu ic;ti
mai ciiriimleri ve katliamlan meydana c;1· 
karamaz. 

Di.in bir hekim dostumu, §ehrimizin de
gerli bir jinekologunu servisinde ziyaret 
etmi§tim. 0 SITada muayenesine koyuldu
gu basta, geni§ ve serbest s1hhat pazarla
rmda iki ayhk bir nevzadt dii§iiriilmii~ o
lan ve tenasul uzvu dinmeden kanayan bit
kin ve benzi sapsan gene bir kadmdt. Bu 
mii§ahede yiiziinden ic;timai bir yarayi de
§en vicdanh doktorun bana soylediklerini 
aynen naklediyorum: 

«- Almanyadan memleketime doneli 
yedi ay oldu; bu miiddet zarfmda dt§an
da hususi bir kabine i§letmiyerek mf res
mi i§lerimle me§gul oldugum halde, bugii
ne kadar ~ocuklanm dii§iinnek i~in bana 
rniiracaat eden gene kadmlann adedi otuz 
be§i a§mi§tlr. Hatta diin kocasmm nzasi
Ie parazit telakki ettigi yavru taslagmi 
karmndan di§an atmaga gelen bir anaya 
uydurma bir bahane ile bunun §imdi im
kansiz oldugunu, ancak dogar dogmaz 
bogabileceg:ni soyledim. Hayret ic;inde 
faJta§J gibi a~Ilan gozlerile buna bir ma· 
na veremiyen suc;lu kadm, dolayisile beni 
bir cinayete alet etmek isterken sanki bir 
giinah i§lemiyor ve kendisini hem kanun
dan, hem de vicdan azabmdan kurtarmi§ 

samyordu.» 
Meslekda~Imm bu ac1 feryadlanna ve 

mlisbet mii§ahedelerine ragmen, kadm 
doktorlanmn, ebelerin, yahud da gebe ka
dmlarla kocalarmm ~ogun~ bu ic;timai ci.i· 
riimle itham etmek a§IT! derecede bir in -
safSJZhk ve iftira olur. Ancak kimsenin 
inkar edemiyecegi vak'alarla da her giin 
tababet sahasmda kar§IIa§Iyoruz ve hatta 
rneclislerde «~ocugumu ald1rd1m ... » itira-

Y azan: Dr. RASIM ADA SAL 

fi da bayagl, alem§limul bir soz olmu§· 
tur. Binaenaleyh bu gibi fiilleri ister rahim 
adalesini kam~Ilaytci haplar, ister tavuk 
ti.iyleri veya madeni kiiretlerle yapanlara 
«hilvasJta hayat yikicisi» diyen ben de
gilim: ahlak kitablarile birlikte devletin 
resm! kanunlandn. Ana rahminin harimin
de g1dalanarak ve rii§eymi kalbi c;arpa
rak aydmlrk diinyaya namzed bir vatan
da§ clan masum bir hayah yok etmekle, 
aklr ba~mda bir insam oldi.irmek arasm· 
da bir fark yoktur. Kuru~e§me veya kesik 
ba§ cinayetlerinde belki kanunlar mesru 
bir mazeret de bulabilirler; fakat kalb1, 
cigerleri, kafasJ bir kiiretle dogranarak 
hayatJ mahvedilen bir nevzad cinayetinde 
biisbiitiin ba§ka sebebler, maddi menfaat
ler mevzuubahshr. Devletin, TUrk miLe
tinin ve diinyasmm dinamik varbgm1 is -
tahdaf eden biiyiik bir hassasiyetle butiin 
vatanda§larm s1hhat rand1manmr azam! 
haddine ~Ikarmak ve di§ardaki kan kar -
de§lerimizi ana topraklara kavu§turrnakla 
me§gulken bu gibi cinayetlere cesaret ve
renleri bilmem ne yapmahd1r L 

Profesoriimiiz, ba§ka bir ceyheden bil
vasJta cinayet i§liyenlerden, eroin dag1· 
ticilan i~in, line cezasm1 bile az buluyor
du. !timada §ayan bir s1hhi heyetin verem, 
frengi, kalb hastahklan gibi miihim s1hhi 

mazeretlere istinad eden raporlan olma
dik~a. her hangi bir kadmm mensub ?ldu
gu cemiyet hesabma karnmda ta§Idtgi ~o
cugu i:ildiirmesi "feya oldiirtmesi kendi hak

ki degildir. Memlekette bekarhgr nilfus 
c;ogalmamasma miihim bir engel olarak 
gosterenler, biraz da bu cephede esash a· 
ra§hrmalar yapnklan takdirde birc;ok fa
cialarla kar§tla§acaklan muhakkaktu. 

<;;ocuk dii§i.irme cinayetinde liltranor -
mal ahlak telakkileri ve mazeretleri en 
medeni memleketlerde dahi revac bula
mamakta.dir. ~ok yakm bir tarihte me§
hur bir lngiliz jinekologu kendisine mii
racat eden gene bir kadmm ~ocugunu sn-i 

bir namus lekesini temizlemek maksadile 
dli§lirdliglinii biitiin samimiyeti ve meslekt 
kanaatile itiraf ettigi halde jiiri heyeti onu 
mahkum etmi§ti. Bilvas1ta insan oldiiren

Ieri cemiyetin her sahasmda ve her mes
lekte gormek kabildir. Budala ve sefih bir 
krahn «benden sonra tufan» diyen ve ileri 
derecede hodgam!Ik gosteren dlisturunu 
hayatlarma bir ornek olarak alan insanlar 
hep bu kafiledendir. 

T ehlikeli kocakan ilaclanm one siiren
ler, gencligi yalandan ve muvakkat keyif 
veren zehirlere ali§hranlar, ta§Jdiklan mik
roblan bilerek oteye beriye s~lanlar de
rece derece hirer insan katili olurlar. 0-
li.imlerin bliyiik bir k1smr dikkatsizligimi -
zin, ihmalimizin eseridir. Sathl mi..i§ahede
ler ve heyecana bagli hislerle acele bir i
dam hiikmiinii veren hakim, meslek tayini 
muayenelerini der'uhde ettigi halde, sinir
leri zay1f bir insam, ihmal yiiziinden pi
lotluga ay1ran hekim bilmiyerek insan ha
yatlarma kryarlar. 

Melankolik bir hastanm izzeti nefsini 
kirmak ve ikide birde k1zdmnak suretile 
a~lesi tarafmdan intihara sevkedi!digini 
h1r mii§ahede olarak hatuhyorum. Cemi
yet dahilinde biitiin srhhi, terbiyevl ve ic;

timai ihmaller ve tedbirsizlikler «tabanca
SIZ ve bJ~aksiZ insan katilleri» ba§hgi al
tmda toplamr. Diinya iistiinde adamm 
bile barmamadigi hakikt bir cennet muta

savver olmamakla beraber, kanh cinayet· 

!~r .Yamnda bu sinsi ve bilvas1ta cinayctleri 
o~hy.ebilmekle her cemiyet en rnilhim va
Zlfesmi ba§armi§ ve saadete kavu~mu~ sa· 
Yihr. Goz kama§tJnci, devamh bir inki-

~~! ~ali.nde. bulunan Tiirk camiasJ birc;ok 
uyuk I§len arasmda bu vazifeyi de siir

a.tle ba§~rabilecek dinamik kudrete fazla
sJle mahktir. 

RASIM ADASAL 

Alsancak ve Siimerspor talamlan bir arada 

Nazilli (Hususi) - tzmir Alsancak bi. 
rinci takrmr N azillide biri Menderesspor 
digeri Siimersporla iki rna<; yapmak ii
zere Nazilliye gelmi§tir. Birinci ma~1 
Menderessporla yaparak 1-4 maglub ol
mu~lardir. ikinci mac SArversporla ya. 
pilmi§hr. 

Kalabahk bir seyirci kiitlesi kar§ISm
da oynanan bu magr da Siimersporlular 
1-3 kazanmt§lardtr. 

Gece Siimerspor tarafmdan fabrika -
daki lokallerinde misafirler §erefine 75 
ki§ilik bir ziyafet verilmi§, bu ziyafette 
samim1 nutuklar soylenmi§tir. 

iktzsadi ltarel~etler 

Harb tehlikesi 
Biitiin Avrupayr saran ve biitiin diin

yayr saran harb korkusu, en miihim te
sirini diinya ticareti iizerinde gaster -
mektedir. Beynelmilel ticaret, sulhun 
tehlikeye dii~mesinden safha safha mii
teessir olmakta ve miitercddid bir dev
re gegirrnektedir. Her an g1kmasr muh
temel olan bir harbin verecegi zararla
nn harb sigortast rizikolarile karstlan -
maga kalk1~1 dahi di.inva ticaretinde kafi 
bir tedbir telakki e.dilmiyor. 

1?u hummah devrede ihracat mevsimi 
ba§mda bulunu§umuz bizim ic.in hig de 
'vi degildir. Bu arada harb siqortasi m;'k
tannm yiizde yanmdan yiizde bec:;e crk
mi~ olmas1 da ihracat emtiaml7:m mali
vetinin yiikselmesi baknnrPCbn avr1ca 
bir zarardt. Ald1gt emniyet tedbirleri ve 
daima sulha taraftar diisiincelerile tica
rettc emin bir hava do.~urmu~ olan hi.i
kumetimiz. bu vaziycte de ktsa bir za
manda miidahale etti ve ~are buldu. 
Hi.ikumetin harb sigortalannda yi.izde 
seksen miktarmr deruhde ederek yi.izde 
be~ten yi.izde 0,40 a indiren karan, pi
yasada sulhun temini kadar miisaid se -
vincli bir hava yaratm1stir. B•J suretle, 
hi.ikumet, harici ticareti harb tehlikesi
ne kar§I garanti etmi§ ve bu yiizden ih· 
racat mallarmda maliyet fi_atmm yiik -
selmesinin online gec.mi§ olmakla kal
mamakta, ayni zamanda ihracahm1zda 
bu yiizden goriilen sekteyi onliverek ih· 
racat metalanmrzm beynelmilel piya -
saya rakib memleketlerin mallarmdan 
daha ucuza ~tkmastm temin etmi.§ ol -
matadtr. 

Ba§hca §arh emniyet clan ticaret icin, 
harb, hicbir zaman arzu edilmiyecek bir 
<=evdir. Onu istiyen birkac. f1rsat di.i§· 
~iini.i bulunsa bile, ticaret ic;in temenni 
cdHecek §ey, mutlak sulhtur. 

F. G. 

istanbul Defterdarhgma tayin edilen 
Maliye Vekaleti tahsilat §Ubesi sabtk u
mum miidiirii 1?evket Adalan dun yeni 
vazifesine ba§lami§hr. ;>evket Adalan 
Miilkiyeden mezun olduktan sonra Ma
liye miifetti§ muavinligine tayin edil -
mi§, Fransada staj gordiikten sonra Ma
liye miifetti§i olmu§tur. Vekalet kalemi 
mahsus miidiirliigii vazifesini de ifa et
mi§ clan defterdar, yeni te~kilatta da 
Vekalet tahsilat umum miidiirliigiine ta
yin edilmi§ti. Kendisine muvaffakiyet 
dileriz. --..... ·--·--DENIZ ISLER/ 

Bahk bollugu 
Son aylar zarfmda pek azalan bahgm 

hem en her cinsi bolla§ml§tlr. Bahkha -
neye dun ki.illiyetli miktarda palamut 
gelmi:;;tir. Palamut fiatlan perakende o
larak. 20 kuru§a kadar dii§mii§ti.ir. 

Iran transit e,yasl i~in 
resimlerde tenzilat 

Deniz Ticaret ve Limanlar umum mii
diirliigii, iran transit e§yast ic.in, Trab
zon ve izmir limanlarmda vapurlarm 
ambar hizmetlerinde yi.izde 30, hamaliye 
hizmetlerinde de yiizde 20 tanzilat ya -
ptlmasma karar vermistir. 

~ ........... 
Merhum Hamdi Naci §ehid-

lige defnedildi 
Miitekaid ftrka kumandanlarmdan 

Hamdi Naci Kurtulu§un hazin bir §ekil
de vefat ettigini yazmi§hk. Merhumun 
cenazesi, hiiviyeti anla§Ilamadrgi igin 
gomiildiigii isimsizler mezarhgmdan C,l

kartlmt§ ve diin namazr Beyaztd camiin
de ktlmd1ktan sonra merasimle Sehidli
ge defnedilmi§tir. Cenaze merasiminde 
bir mufreze asker, polis Ve bando ffilZika 
bulunmu§tur. -·--y aralananlar 

Dun, Yenicami kar§lSlnda Belediye 
tarafmdan istimlak edilmi:;; olup y1kh -
rtlmakta bulunan binalardan birinin du
van ~rokmii§, tanzifat amelesinden Hi.i
seyin oglu Mehmed ve Mehmed oglu 
;>emseddin ellerinden, Abdiirrahman 
oglu Hi.iseyin almndan, Ali oglu Hi.ise
\ in ba§mdan yaralanmt§br. Emin oglu 
Yusuf da toprak"altmda kalm1~hr. Ya
rahlar, imdad1 s1hhi otomobilile Cer -
rahpa§a hastanesine kaldmlmt§lardtr. 

-···~ Eroin ve afyon paketlerini 
haztr hyordu ..• 

<;akmakt;Ilarda Valide hanmda oturan 
47 ya§mda Halil oglu Ali Kuli, odasmda 
eroin ve afyon paketleri yaparken sug 
iistiinde yakalanmi§hr. 

( Biiviik 
, · 

davalur 1 PENcERESiNDE 

(:ekler Almanyaya 
kar§I yaln1z kahrsa 

Barbaros 
fi5) iitiin di.inya tarihinde ilk 1. 

~ deniz harbi olarak Salam 
va~1 okunur. (2418) y1l 

vukua geldigi rivayet olunan bu l 
bir <;ok §iirlere, bir ~ok tablolara l 

te§kil etmesine ragmen hikayesini ta 
dinlerseniz mutlaka giilersiniz. ( 
Salaminde ne askeri dehalar, ne de
harbi san' atmda iistad kumandanlaJ 
§Ila§mi§ degildir. Orada biiyiicek 1 
lar c;arpr§mi§ ve harbi riizgar idare 
rek kiirek kiirege, balta baltaya vu 
iki avare kalabahktan birini obiiriin 
lib yapm1~t1r I 

(:ekoslovakya, herhangi bir taarruz 
hareketini, Avusturyanm yaptJgi gibi, 
mukavemet gostermeden kabul etmeme· 
ge azimli oldugunu otedenberi anlatml~
hr. Mukabele hususundaki karan tam ve 
kat'! goriinliyor. 

Ancak, <;ekler, kendi mukadderatla
rma terkedildikleri takdirde miidafaa im
kamm bulacaklar m1 ve bulduklan tak
dirde bu mi..idafaa miiessir olacak m1du? 
Almanlarla Cekleri ~atJ~tJracak olan gay
rimi.isavi mi.icadelenin asgari ii~ hafta, 
azam! lie; ay siirecegi tahmin ediliyor. 
F akat, Cekoslovak askeri mehafili hi~ de 
bu fikirde degildir. Gen;i, alakadar tara
fm mi.italeas1 olmak itibarile bitaraf bir 
muhakeme eseri say1lamazsa da, rakam
lara istinad etmek bak1mmdan, tetkike 
ve miitaleaya deger. 

Alman ve Cek kuvvetleri arasmda bir 
mukayese yapildigi takdirde aradaki nis
betsizligin sarahati, bu mevzu iizerinde 
muhakeme yiiriitmenin bile zaid oldugu 
kanaatini verebilir. 

Alman seferberligi, yuvarlak hesabla 
80 milyon niifus iizerinden yap1lacagma 
gore, harb halinde, Alman ordusuna, eli 
silah tutar 13 milyon nefer temin edebi
lecek demektir. Fakat, modern harblerde, 
efrad adedinden ziyade bu efradm kul
lanacagi vesaitin ehemmiyeti a~ikardtr. 

Almanlann 80 milyon niifusuna mu
kabil, Cekler 12 milyon niifus iizerinden 
seferberlik yapabileceklerdir, arapaki 
fark birin alti buc;uga nisbetidir. 

Ancak, bu noktada ehemmiyetli bir 
diger fark vardu ki, o da, Versay mua
hedesile 1 00,000 nefere inen Alman or
dusunda, on he§ s1mf askerin talimsiz ve 
terbiyesiz kalmi~ olmasma rnukabil, iki 
senelik askeri hizmet esas1m kabul etmi§ 
clan Cek ordusunun, tamamen talimli on 
sekiz smtf askerden ba§ka ikinci s1mf ih· 
tiyat efrada sahib bulunmastdir. Binaen
aleyh §-U noktayt rnuhakkak addedebiliriz 
ki, Cek ordusu sayt itibarile Alman or
dusundan ~ok zay1f olmakla beraber, ta
limli efrad baktmmdan azami derecede 
iistiin mevkidedir. Alman ordusunun, 
l 9 J 4 teki imparatorluk ordusuna nazaren 
bugi.in ~ok dun bir askeri mevkide bulun
dugu ~iiphesizdir. 

Alman ordusunda kiic;iik zabit kadro
su bulunmadigi malumdur. Kii~i.ik zabit
ler normal olarak faal ordu ic;inden, as -
kerlikte kalmak istiyenler meyam.ndan se
dlir ve on be§ sene si.iren mecburi asker
lik hizmetinin c;oklugu ordu hizmetine 
kiic;iik zabit ahnmasi keyfiyetini glide~ -
tirmi~tir. Halbuki, modern harbde, oto • 
matik silahlarla miicehhez mahdud grup
larm ba~hba~ma harekah idare etmesinin 
ehemmiyetine binaen, piyade klic;lik za· 
biti f1kdam, muhakkak bir noksandu. 
Almanyanm, biitlin gayretine ragmen bu 
noksam telafi edemedigi anla&Ihyor. 

Zabitlere gelince, eski Reischwehr' de 
yeti§-en amirlerin ihtJsas bakimmdan kiy
meti nekadar yiiksek olursa olsun, ordu 
mevcudunun fazlahgma nisbetle, aded -
leri, sarahaten azd1r. Bu kifayetsizlik, 
bilhassa topc;u k1taatmda kendini goster
mektedir. DH~er taraftan, General Go -
ring'in, en giizide zabitleri tayyarecilige 
c;ekip ald1gi soyleniyor. Bugiin, Alman 
hava ordusu zabitlerinin say151 10,000 
dir. Halbuki, eski Reischwehr zabi.tleri
nin sayJSI mecmuan 5000 den ibaretti. 

Malzeme meselesine gelince, !spanya 
harbi, Alman malzemesi ic;in pek cesaret 
kmc1 bir tecri.ibe vazifesi gormii§tlir. Bil -
hassa tanklann c;ok hafif clan mh aksa
mi, elyevm Cek ordusunda mevcud bulu
nan tank defi toplan sistemi toplardan 
<;ok hasara ugrami~hr. 

Almanlann, gene ispanya harbinde, 
Heinkel ve Junker sistemi tayyareleri <;ok 
~iddetle zedeliyen bugiinkii Cekoslovak 
sistemi tek satihh barb tayyarelerine mu
kavemet edebilmek i<;in, seri avc1 tayya
releri in~as1 rnecburiyetinde kaldiklanm 
da unutmiyahm. Kaldt ki, bu seri tayya
reler, alelacele in~a edilmi& olmanm ku -
surlarile de hie; ~iiphesiz malul olacak -
lard1r. 

Alman ordpsunun agrr toplarla tec;hi
zi ic;in lie; senedenberi devam eden faali
yet nekadar fazla olursa olsun, ordu he
niiz kafi derecede topa sahib degildir. 

Bir de sevkulcey~i vaziyeti muhakeme 
edelim. Bir haritaya goz gezdirir ve Bo
hemya'nm di:irtte iic;iiniin Alman arazisi
le <;evrili bulundugunu gi:iriirsek, Cekoslo
vakyanm miidafaasmi maddeten imkan -
stz buluruz. Fa kat ayni haritaya biraz 
daha yakmdan bakarsak, Bohemya'nm, 
hakikatte tedafui tabiyeye son derece 
mi..isaid, tabii bir kale mahiyetinde bulun
dugu gi:iri..ilecektir. Cenubu garbide ve 
garbda, 900 ila 1400 metre utifamda 
SJTa d;:~;:;.l;jr. sirn;jlde ve- ~11rktl'l if;:~l,l'l ~l'lrn 
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ve daha zor tJrmanrhr diger daglar var
du. Alman ordusu, bunlarm haricinde 
Elbe ovasile Morava gec;:idinden sokul
maga c;ah~acakhr ki, bu iki noktay1 da, 
Cekler mi.ihim istihkamlarla kuvvetlen -
dirmi~lerdir. 

Cenubda, Almanyanm, Avusturya ci
hetindeki yeni hududu vardu. F akat <;e
koslovak erkamharbiyesi, An~lus'un em
rivaki haline gelmesini beklemeden, bu -
rada icab eden tedbirleri almt~trr. Oc; ta
raftan Cek arazisile ku~atilmi§ olan bu 
noktada, Alman ordusu bir taarruz ha
mlamaga vakit bulmadan Cek tayya -
relerinin miidahalesile kar§Ila~acaktrr. 
Kald1 ki, bu havalide yollar pek gayri • 
mi.isaid olduktan ba~k.a, demiryolu olarak 
da bugiin tek hath bir yol vard1r. 

Alman ordusunun, aheste ve mii&kli -
latla da olsa, muvaffakiyetle ilerledigini, 
Cek ordusunun Bohemya'yt terketmek 
zaruretinde kaldigml farzetsek bile, har
bin, Bohemya'dan sonra Moravya'da, 
Slovakya'da, icab ederse Karpat Rusya
smda gene devam edecegine hi~ §Uphe 
yoktur. 

Nihayet, ~ok vahim bir mahiyet arze
den diger bir cihet vard1r ki, ehemmiyetle 
nazan dikkate ahnmaga deger. Cekos -
lovakya sahildar bir memleket olmadigi 
ic;in, son }\udud rnmtakasmdan sonr.a or
du ya Macaristana, yahud Romanyaya 
siiriilmii§ olacaktJr ki, harbin nihayete er
mesi demek olm1yan boyle bir vaziyetin 
nekadar vahim beynelmilel hadiselere se
bebiyet verecegi aynca dii~liniilmesi icab 
eden bir rneseledir. 

Manevi kuvvet, boyle bir harbde ba~
hba~ma rniiessir bir amil olacakhr. AI -
m~n ordusunun bir taarruz harbine giri~
mi& olmasma mukabil, Cek ordusu milli 
miidafaa harbi yapmak vaziyetinde bu
lunacaktJr. Gerc;i, Alman ordusu efradt, 
esran ancak M. Gobels'e malum olan 
usullerle maneviyatJ kuvvetlendirilmi~ o
larak harekete ge~ecekse de, tehlikesiz 
bir harbde ise yanyan bu sun'i manevi 
kuvvet, muspet ve miiessir bir rnukave~ 
met kar~Ismda ayni kiYmeti rnuhafaza 
edecek mi? 

Halbuki Cek ordusu memleketin mev
cudiyetini miidafaa edecegine gore, bu 
miidafaada muvaffakiyetle biten bir he
yecan gi:istermiyecek rnidir? Esasen, Cek 
ordusu, sevkulceni bak1mdan bir taarruz 
hareketine gec;miyecegi ic;:in, fazla zayia
ta mahal vermemesi de, tedafiii vaziyeti
nin muvaffakiyetini arhrabilecektir. 

Cekoslovakyamn zay1f noktas1, Siidet
lerin Alman ordusuna yapacaklan mi.iza· 
herettedir: Diger taraftan Cekoslovak nii
fusunun ylizde yirmi iki bu<;ugunun, ya
ni Cekoslovak askerlerinin be~~e birinin 
Alman oldugunu da unutmamahyrz. Bu 
takdirde Cekler, Harbi Umumide Avus
turya ordusunun bulundugu vaziyete gi
rebilecekler. yani bugi.in Henlein taraf -
tarlan, Ceklerin Umumi Harbde Avus
turya ordusunda oynad1klan rolii aynen 
oynryabileceklerdir. Vaziyet bu noktai 
nazardan cidden naziktir ve neticenin ne 
olacagi kestirilemez. 

Maksadimrz, iki ordu arasindaki far
km azametini inkar, yahud Almanyamn 
askeri kudretini c;ocuk<;a az1msamak de
gildir. f\ncak §UnU so_y)ernek isteriz ki, 
Biiyiik Harb, tedafiil vaziyette ve kuv • 
vetle miicehhez olan bir orduyu sliratle 
maglub etmek ic;in sadece kuvvetler ara
smdaki farkrn kafi gelmedigini ispat et
mi~tir. Bu fark ve bu iistiinliik ezici bir 
nisbete <;Ikmi& olmahdrr. 

Alman ordusunun boyle bir vaziyette 
bulundugunu <;ekoslovak askeri mehafili 
kabul etmiyor. Esasen, umumen mevcud 
tahminlerin hilafma olarak, Almanya ta
rafmdan Cekoslovakyaya kar&I ac;:1lacak 
bir harbin, ispanya harbi kadar beklen
medik bir ~kilde si.irekli olmas1 da kuv
vetle muhtemeldir. Bu takdirde de, garb 
devletleri, Avusturya hakkmda oldugu 
gibi, emrivakiin aniligi kar~Ismda boyun 
egmekle iktifa edemiyeceklerdir. 

Esasen Cekoslovak meselesini bu ka
dar dii~i.indi.iriicii bir hale getiren de bu 
mi.ilahazadJT. 

Fl/.lP I~AMUR 

GVMROKLERDE 

Umum miidiiriin tetkikleri 
izmir gi.imriiklerinde tetkikler yapan 

Gi.imriik!er umum miidiirii Mahmud N e
dim, izmirden §ehrimize gelmi~tir. U
mum miidiir, di.inden itibaren istanbul 
giimruklerinde tetkiklere ba.::lamt~tir. 

T arihin ikinci biiyiik deniz harbi 
tamttig1 Mile ve Ekokos sava§lan d 
ledir. Pun harbleri diye §ohret alan 
taca - Roma miicadele tarihinde Mi 
kelime, Ekokos bir sahr ve her ikisi 
harb bak1mmdan hirer sifirdir. Ciinl 
sava§larda da bir dehamn I§lgi ve 
san' atmm incelikleri yoktur. Galib 
gar tayin etmi§, maglubu kiirek ve. 
yenmi§tir. 

Deniz harblerindeki bu k1yme1 
Barbarosun Akdenize dogmasmc 
Akdenizin onu kendine efendi se~tii 
ne kadar devam eder. Sipahi Y akul 
yin oglu Htzir, Barbaros lakabm1 a 
Akdenizi iradesine ramedebilmek ic;i 
larca kan doktii, o denizin hemen her 
tasma bir zafer hatJras1 i§ledi. Bir , 
bir dlizine millet ve devletle ~iUPI§IY 
donanmalar degil, kaleler ve iilkel« 
rumar ediyordu ve bu suretle sat\! 
bir barb fenni yarahyordu. 

Barbarosun blitiin zaferlerinde k 
iistiinliik gi:iriilmez, yaratlc1 bir de 
kahir azameti seyrolunur. Dii~man 
o, her vakit dehasrmn I§tgile serseml 
ve o I§Ikla cilalanan silahrm sonra 
kete gec;irerek kar§Ismdaki bedba 
tepelemi§tir. 

0 devrin kadirgalan, kalyonlan 
lang1clan Barbarosun elinde bir sa~ 
salhgile hareket ederlerdi. Onlan, l 
bir i§aretle c;ok ileriye veya ~ok f 
gotiirmek Barbaros i~in daima miin 
di.i. Korsanhgmda ve Osmanh devl 
ba§ amiralhgmda yaphgi harblerin 
sinde onun gemilere §Uur, yelkenlere 
ve diimenlere duygu dag1thgm1 ve 
mandas1 altmdaki gemilerin bu se 
gorerek, sezerek, hissederek hareket 
canli bir mahluk haline ink1lab ettig 
riililr. 

Barbaros bi.itiin hayatmda yenen 
yenilmek ac1si duymtyan bir deniz 
Bunda, bu puruzsuz rnuvaffakiy 
de Tiirk denizcilerine kumanda etm 
manm ~ok biiyiik bir tesiri olmaKla 
ber o denizcileri denize hakim krlan 
lin gene kendisindeki deha ve hiiner' 
olduguna §iiphe yoktur. Deniz, terec 
sliz iddia olunabilir ki, Barbarosla 
na§mi~tl ve onun ruhunda kendinde1 

yiik bir deniz gi:irerek her meramma 
olmayi §eref tammJ§h. Oyle olma 
bugiine kadar bir Barbaros daha ~~~ 
Halbuki ne Ebukir ve Trafalgar 1 
Nelson, ne de <;u~ima kahramam 1 
Barbarosun kabma yeti§emedi ve 
ba§ard1g1 biiyiik i§leri henliz ba§ka 
denizci ba§aramadr. 

Barbarosun pek miistesna ve ke1 
has meziyetleri ~oktur. 0, Tiirk ba} 
m Akdenizi aydmlatan bir ay haline 
mak iilkiisi..inden ve daima galib ge 
kaygusundan ba§ka bir ihtiras ta§u 
iki karde§ini §ehid vermek, y11larca 
ken gibi bir imparatorla c;arpi§mak J 
sma olarak elde ettigi Cezayir ve 1 
k1t' alarmr bir ko§k bagi§lar gibi Osr 
hiikumetine armaganlamakta tere• 
gostermemesi i§te o hasleti yi.iziinde 
Hemen her seferinde gemiler dolus\: 
nimet aldrgi, devlet hazinesini altmla 
durdugu halde elli altmr§ bin liradan 
la bir servet buakmamasi da o yt 
kanaatkarhgmdandir. 

Barbaros, yalmz Cezayirle T u 
ve Akdeniz hakimiyetini degil, Tiit 
alemine T urgud gibi, Piyale gibi. ~ 
Ali gibi hirer cihan deger kahramanla 
yadigar buakmi~tJr. Bu bi.iyiik deniz, 
onun oli.imiinden sonra tam elli ytl • 
denizciligini biitiin diinya denizciligi 
i.isti.in tuttular ve Barbarosun hatu 
kendi zaferlerinde ya§attilar. 

Bugi.in bize nasib olan nimet, B:: 
rosun zaferlerini kutlarnaktan ibar 
Bu nimetin zevkini bi.itiin ruhumuzlc 
darken her Turk denizcisinin ru 
da Barbarostan bir eser bulundui 
dii~iinerek gurur duyuyo(uz ve ya 
Barbaroslanm, Barbarosun hatJral 
beraber selamlryoruz. 

M. TURHAN TAl 

fda~ · · yeni bina -
Eski :r: · ~ i rnerkezi olan hi· Rus harb filosunun taliml 

namn yJJ mn yerinde biiyiik EregliCl§£1 g0lf" i~I~nJ _ 
bir giir ..r• ~nptlmasr takarri.ir m'!_lYt <;oc ... Sahifesh 
etmi~ti. hafa7.a iid;·.. l rilmesi §artbr. 
li.igii i ' alamazlar. 
71 kl~l 



aza 
Biiy .. k Tiirk amirah, 122 kad1rga ile 
6 dii~man gemisini maglUb ve peri~an 

e mek harikas1n1 gOstermi~tir 
Bugiin, biiyiik bir Tiirk zaferinin 400 
·· ytldoniimiinii tes'id ediyoruz. Bu 

fer, Preveze denizciliginde, o~manh 
klerinin bir Hd~ltlar ittifakma ve bii
Tiirk Amirah Barbarosun Andrea 

' 'ya kar§I kazandtgt zaferdir. 
Bir H a~ it ittilalu kartJtatnda 
Kanuni sultan Siileyman devrindeyiz. 

apa Uc;iincii Pol'iin te~viki ile hiristi
an ve katolik devletler, Venedik, Ce -

· , Malta, !spanya ve Portekiz hep 
miisliiman Tiirklere kar§l mu -

l.ll.ii.uae.s bir harb a~rm§lard1r. 
Hac;hlar, Almanya lmparatoru ;;ari -
'in Amirah Ceneviz diikas1 Andrea 
· 'run kumandas1 altmda toplanmi§ • 
ve o zaman Venediklilerin elinde bu

Korfo'yu iissiilhareke yapml§lardt. 
Doria, ilk i§ olarak, Tiirklerin 

DJ ...... a~- kalesim zapta ka. rar vermi§ti. Hat,;h donanmasmm maglftb kuman-
daru Amiral Andrea Doriya 

Tiirk donanmas1 ise I 9 uncu kapudam 
Barharosun kumandasmda olarak, Ilk hiicum, ilk ka~tf 
'da bulunuyordu. Barbaros, he- Hac;h donanma 25 ve 26 ve eylul giin-

kapudam Derya olmadan, Afrika sa- lerini Prevezeye asker c;tkarmaga kalkt§· 
llerinde miistakil bir devlet kuran, kah- mak, kaleyi topa tutmak te§ehbiislerile ge

Tiirk korsam H1Z1r Reis iken tam- c;irdi. 26 eylul giinii Preveze Bogazmm 
Andrea Doria'run bu niyetini ha- cenub ktytsmda, donanmadan c;1kanlan 

er ahnca, 20 seri gemi ile Turgud Reisi toplarla tesis edilmi§ olan muvakkat ba -
.e§fe gonderdi. Bu filo Zanta adast su- taryalan bombardtman eden dii§man ka

'"-··•n·~- 40 gemitlen miirekkeb bir dii§man d1rgalan iizerine Tiirk kadugalanndan 
gorerek geri dondii ve gordiiklerini miirekkeb kiic;iik bir miifreze hiicum etti. 

arbarosa bildirdi. Bu miifreze donanma iimerasmdan Mu-
T urgud Reisin filosunu goren hu dii~- rad Aga ile korsanlardan T urgud, Gii

an kuvveti de hemen Preveze'ye ko§tu; zelce Mehmed ve Sadtk Reislerin kuman
donanmasmto gelmekte oldugunu dasmda idi. Hac;hlar, bu kiic;i.ik, fakat 

aber verdi. Barbarostan y1lmi§ olan An- kahraiJlan kuvvetin pervastz hiicumu iize
\ea Doria, Prevezryi buakarak der'a • rine demir yerini terketmek suretile mane-
~1b Korfo adasmdaki iissi.ine c;ekildi. viyatlanmn s1f1ra yakm oldugunu goster-

iki taraltn kuvvetleri diler. Barbaros, 600 dii§man gemisinin, 
~ Hac;h donanmas: §U filo ve gemilerden bir ki.ic;i.ik Turk ftrkasmm hi.icumu kar§I· 
, iirekkebdi: smda kac;tlgm1 goriince hem en limandan 
ti Cenevizliler; 52 kadtrga, 1 tane ga.yet fnladi. Tiirk donanmas1, 6 mil kad 

k k 1 a<;tld1ktan sonra Preveze oniinde muhare-
1 vii a yon, 
~~ y enediklile:: 70. kad~.rga, 10 lca~.a~~· be nizam1 alarak hac;h filoyu miicadele
S .arakalar ikl~er bm murettebath buyuk ye davet ettiyse file Andrea Doria kah • 
e 1yonlard1r.) raman Tiirk denizcilerinin bu meydan o-

Papa: 30 kadnga, kuyu§unu gormemezlige geldi ve Korfo 
re: Malta ~ovalyeleri: 10 kadnga, istikametinde <;ekilip gitti. 26 - 27 eylul 
~ll' lspanyollar: 80 kalyon, gecesi, Ayamavro adasmm garb tarafm-
~ P?!tekizl~r: I 0 ~~d:rga. da Kii<;iik Sessola adast altmda demirledi 
!:n D1ger hmshyan hukumetler: 49 kara - ve geceyi orada gec;irdi. 
_ ve barc;a nev'inden kalyon {barc;a, Barbaro• muharebeye haztrlamyor 
·l rgie denilen F elemenk sistemi kalyon - Barbaros, o gece, ertesi giin dii§mam 
~:-. karakalardan daha kiic;iik ve dipleri yakahyarak kat'i neticeli bir muharebeye 
lz gemilerdir.) tutu§maga karar verdi. Dii§manm, say1ca 

~r Dii§man donanmast 166 tanesi kadn- biiyiik iistiinli.igiine ragmen, maneviyat iti
\r ve 140 tanesi kalyon olmak iizere 300 barile gosterdigi dii§kiinli.ik, kahraman a-
11n fazla biiy\ik harb gemisi ve 300 ka - miralimi~in cesarehm artJrmi§, azmini 
~'r daha kiic;iik harb gemisi ile yi.ik ge- kuvvetlendirmi§ti. 
~ sinden miirel<.keb olarak 600 parc;adan Barbaros, donanmay1 dort fukaya ayir-
''1\te§ekkildi. ml§tl: Sag cenah f1rkas1 Salih Reisin, sol 
l Bu 600 gemiye mukabil Turk don an - k S d' AI' 'R · · k , cenah f1r as1 ey 1 1 e!Sln ve mer ez-
hsl, <;ektirme nev'inden 122 k1t' a gemi • deki fnka ise bizzat kendi kumandasmda 
~~ mi.ire~kebdi. idi. Turgud Reis ise goniillii, yani korsan 
lu Barbaros denizde filosile bidayette ihtiyatta kalarak ya hat-
~f3arbaros, Giridi yagroa edip 15,0?0 t1 harbimizin zaylfhyan taraflanna yar • 
: aldtktan, Adalar denizinde Vened1ge dim edecek, yahud da dii§mamn cenahla

. I 25 aday1 ka.milen zapt ve Kefalonya- rmdan birine ve gerisine yiiklenecekti. 
• c:!a yagma ettikten sonra Prevezeye gel- T urguda veri! en vazife gi.ic;tii am a o kah
.'li zaman, dii§man donanmas1m ve kara- ramam, Allah zaten giic; i§leri ba§armak 
~ z c;tkard1g1 orduyu bulamadt. Hac;hlar ic;in yaratmt§h. 
/hasara esnasmda, bir avuc; Tiirkiin Barbarosun muharebe tabiyesi gayet 
i framanca miiJafaasma ragmen kaleye basit ve dii§mamn hath harbini yanp da
a ni§, toplan c;ivilemi§, fakat Barbarosun g1tmaktan ibaretti. 
f 1.1a§makta oldugunu haber almca bu ka- Bu sade, fakat mtiessir tabiyenin mu
:( fedakarllklarla ele gec;irdikleri kaleyi vaffakiyetle tatbik edilebilmesi ic;in biitiin 

3~;edip kac;mJ§lardt. Prevezedeki hisar f1rka kumandanlarma, reislere ve kaptan
F'manm top ate§lerile agu hasara ugradt- lara §U emirleri verdi: 
~c;in, Arta limamna giren Barbarosun I - Y elkenler kaldmhp direkler indi-

,"'f' ~j donanmadan <;Jkard1g1 askerlerle ka- rilecek, 
tamir ettirmek oldu. Sonra, gonderdi- 2 - Filo ve fuka kumandanlart kt<; 

Jmlangt<; denilen seri ke§if gemilerile sancaklanndan ba§ka sancak ve fors ~ek~ 
tman sahillerinden esirler aldJrd1 ve on- miyecekler. 
hn Andrea Doria'nm Korfo'da ol • 3 _ Biitiin gemiler hath harbdeki 

ve nekadar kuvveti bulundugunu mevkilerini iyice muhafazaya gayret ede-
e!ndi. cekler ve <;arpl§trken toplu bulunacaklar, 
h)onJ.nma Pr~vezede bu i§lerle me~~ul- 4 - Gemiler ve fukalar, ba§kumanda-
j' Andrea Doria (I cemaziyelevvel mn harekahm dikkatle takib ederek o ne 

~ -25 eylul 1438) giinii Preveze onii- yanarsa avnini yapacaklar, 
'. Y•gelip demirledi. Barbaros, hemen bir 5 - As1l hedef, di.i~manm c;ektirileri-

aJ mecltsi toplad1. Bu meclise donanma dir. Y elkenli bi.iyiik gemilere rampa edll-
0ra•ile goniillu filonun (yani korsan miyecek, bunlar uzaktan top ate§ile bahn-
11ilerinin) reisleri davet edildi. Dii~man lacak, ele gec;enleri bile yedege almmJya
~nmasm•n say1ca iistiinliigi.inden endi· rak yak1lacak, 

r'<~enf,.r, Arta !imam dJ§tna <;Jktlmamasl 6 - Ocak ~emileri denilen korsan gr
T'nde bulurdular ve diismanm asker do- mileri, ihtiyat filoyu teslc,il edecekleri kin. 
v lecegi noktalarla lim~mn agzmdaki dogrudan dogruya muharebeye girmiye
hl7.Jn karaya top ve asker <;Jkanlarak rek hath harbimizin slkl§an klSimlanna 
k a faa edilme ini teklif ettiler. Barba- yardtm edecekler ve top ate~le:ile di.i§ma-
abu teklifleri benenmedi; bununla bt>- nm manevralanm b n v,. icabmda 

0 , J<:.'· 
diismanm geceley; :1 Bogazdan gir- dii manm cenahlanna :t ,1e sald1~ 

' ·•, h: mik- rac~klar, '1 

• f, ~ \ 'I tf"-<'.. ~,.ro n so • 11 b ' 1 
) ~,.-._.Y.. I 7 - ·•hare eyr> {l§ top-

• 1 "" • ' • 
1 i •u u. 'yah _ J<.tu k \: 'II · .r ~rJ. -t , z1 en 

1 "' ~in ~ ' iize> altmak, ke n 
~ r .. ~ b 

Tiirk donanmasmm muzaffer 
kumandam Amiral Barbaros 

dahiline giren di.i§man gemilerine toplu ve 
§iddetli salvolar {yani yayhmlar) yapd
mak suretile dii§man hath harbinin bozul
masma c;ah§tlacak, 

8 - Birbirine yakm olan gemiler, lii
zum goriildiikc;e arkada§larma yard1m e
decekler, 

9 - Filo, ftrka ve gemi kumandanla
n, askeri mi.itemadiyen harbe te§vik ve te§· 
c;i ederek maneviyatt takviye edecekler
dir. 

Andrea Doria korkuyor 
Andrea Doria, saytca biiyiik iistiin

liigiine ragmen, muharebeye giri§mege ce
saret edemiyor, tereddiid i~Yinde bulunu-

. "1 

BaJbarosun sandukasile tiirbesinin 
i~:ine konulmu& olan bayrail 

yordu. De; saatte bir karar veremedi. Ve
nedik filosu kumandam Vensenzo Kap
pello ile Papa filosunun kumandam An
tonyo Grimani, sr.btmzlamyorlardi. Ni -
hayet Andrea Doria bunlarm zorile ve 
istemiye istemiye demir kaldmp §imal ro
tasmda seyretmek emrini verdi. Y olda Ve
nezya kalyonu ile diger kalml§ navileri ya
ni biiyiik kalyonlan bulacagmt ve onlan 
beraberine alacagmt i.imid ediyordu. 

Halbuki Kondulmiyero'nun kumanda
smdaki V enezya kalyonu, Zuana burnu 
altmda yelkenleri porslimii§, olii dalga
larla sal!amp duruyor ve koca gemi, de
nizin ortasmda bir hisar gibi hareketsiz 
yahyordu. Doria, Kondulmiyero'nun 
yardlm talebine ~u cevabt gonodermi~ti: 

«- Muharebeye ba§laytmz. (:ok ge<;
meden benden yardtm goreceksir.iz.>> 

Nihayet Andrea Doria, iic; saat son-
ra, demir kaldmp harekete ge~t!bildig1 
zaman donanmasma ~u nizam1 vermi~ti: 
Kalyon filosu birinci hat olarak onde, ii.; 
fukah kaduga filosu ortada, ihtiyat filo 
bunun arkasmda. 

Gemici tabirile fm§ka bir centtb riiz -
gan esiyordu; fakat ogleyin riizgar dii§
tii ve yelkenli kalyonlar hareketsiz kaldt
lar. 
Barbarosun tabiyesi ve maksadz 

Barbaros dii~mana dogru seyrednken 
donanmasma yanm ay ~klinde bir nizam 
vermi§ti. Bu nizam, her iki cenahtan dii§
mam <;evirmege mi.isaiddi. Hatt1 harb 
ga;et muntazamdt; Tiirklerin denizcilik 
ve manevra kabiliyetinin yiiksekligini 
gosteriyordu. Kiirek~iler, biiti.in gayret
Ierile ki.ireklere as1hyorlar ve kadngalar 
provalanndan kopukler sa~arak di.i§mana 
dogru ilerliyorlardJ. Barbarosun maksad1, 
dii~manm kiirekli gemileri, yani kadlrga
lan yeti~meden evvel, diisman kalyonlan
m ~evirip maglub etmekti . 

Tiirklerin ilk ate~ine Kondulmiycro ~ 
nun Venezya kalyonu maruz kaldt. Bu 

gemi, ha~h donanmasmm en biiyiik, ve 
en kuvvetli kalyonu idi. Ti.irkler davullar, 
diimbelekler, nefirler c;alarak ve korkunc 
naralar atarak hi.icuma ba§laymca Ve -
nezyadakiler, ilkonce Tiirklerin gemiye 
rampa edecegini zannederek korktular; 
fakat Barbaros, kalyonlarm uzaktan top 
ate§ile batmhnasmt emretmi§ oldugu i<;in 
kadtrgalanm1z, onun yanmdan ge.;erken 
iizerine hirer iki§er salvo savurdular, 
(T1pkt Skagerrak muharebesinde !ngi -
lizlerin Visbaden isimli Alman kruva ~ 
zoriine yapttklan gibi). 

Kondulmiyero'nun gemisini, Turgudun 
gemileri sardtlar ve onu haklamaga c;ah~
tiiar. 

Bu muharebe ogleden itibaren karan
hk basmctya kadar devam etti. Kalyon 
c;ok biiyiik ve saglam bir rivayete gore de 
kur1un kaph oldugu i<;in uzaktan yapl
lan ate~e dayamyordu. 

Andrea Doria'mn manevralarz 
Andrea Doria once dosdogru Tiirk 

donanmasmm iistiine giderek kadirgalan
mizla uzaktan top muharebesi yapan ken
di kalyon hattma yakla§tl. Sonra, birden
bire birtaktm tabiye manevralan yapma
ga ba§lad1. !Ik manevras1, Ayamavro a
dasma dogru seyrederek Tiirk donan -
masile kara arasma girmek maksadmt ta
kib ediyordu. Sonra ya buna muvaffak 
olanuyacagml anlam1~ oldugu ic;in, vahud 
da ba§ka bir sebeble birdenbire engine 
dogru dondii. Barbaros d_a, dii~manm 
hareketsiz duran kalyon hattlm a§tp ka
dugalan iizerine attlmak maksadile ay· 
ni rotaYJ takibe ba§ladJ, Doria manen 
y1lgmdt, elinde 166 kad1rga olmasma 
ragmen, bir tiirlii 122 Tiirk kadtrgasile 
dogii~megi goze aldtramtyordu. T ekrar 
sreri dondii ve aksi rotada seyre ba~lad1. 
~u .,fl.onii§ v~ manevra, Andrea DoJia • 
mn kad rgalanm e rar kalyonlann ar -
kasma alxm~h. Bu vaziyette ha~h kal -
yonl;~ .. Turk kadtrga hattile ha~h kadtr
ga hath arasmda kahyordu. Dii§man a
mirali adeta kendi kalyonlanmn arkasl· 
na saklamyordu. 

Barbarosun hiicumu 
Bu arada, saatler ge<;miii. ortahk ka· 

rarmaga ba§lamt~tJ; riizgarstz, bogucu s1· 
c.ak bir giindii; agu hava, cenub ufkunda 
toplanan kara bulutlar, bir bora pathya• 
cagm1 haber veriyordu. Barbaros, dii§· 
mamn f1rtma .;tkmca ve biisbutiin karan
hk basmca ka<;acagmt dii§tinerek kalyon 
hattm1 yarmaga ve Andrea Doria'nm 
kadugalanm zorla muharebeye icbar et· 
mege karar verdi. Donanmamtz kahra -
manca bir hiicumla bu kalyon hattmt mii
teaddid yerlerinden yardt ve iki yamndan 
da a§tl. KadJrgalanmlz, art1k saklana -
cak yer bulamtyan dii§man kadugalan 
iizerine ~,:ala kiirek hiicum ettiler. TUrk 
gemilerinden yiikselen boru, nakkare, da· 
vul sesleri, Allah Allah naralan birbirine 
kan~arak dii~manm bozuk maneviratJm 
biisbiiti.in kmyordu. Andrea Doria o 
kadar Yilmt~tl ki muharebeyi kabul etmi
yerek hemen ricat i~areti verdi ve alabil
digine kac;maga ba§ladJ. Digerleri de 
onu takib ettiler. 

Dii,man ka~tyor 
Ha~,:h donanmas1 artJk panige ugrami~

tJ. Her gemi kendi ba§Jm kurtarm:mm 
~,:aresine bak1yordu. Dii~man, §imdi git
tik<;e artan boranm online kattlml~, dar
madagm ka~,:tyordu. Gece karanhgmda 
gemiler birbirine bindiriyor, dti§man zan· 
nile dost iistiine ate~ ediyor; armalan dii
~en, yaralanan ve batan gemilerin <;atlr· 
hst, bogulanlann feryadt ftrtmamn ugul
tusuna, da]galann gi.iriiltiisiine kan~Jyor
du. Andrea Doria, yakalanmak korku
sile amiral gemisine mahsus parlak §lgl 
dondiirtmii~. oyle ka<;Jyordu. 

«Tiirkler geliyor!» diye bagn§a bag • 
Tl§a kac;an Ha<;lt gemileri darma dagm 
bir halde ktsmen kayalara bindirmi§ler, 
k1smen kendi gemileri tarafmdan batml
mJ~!ardt. 20 kadnga, 80 mil otedeki Puy 
(Pouille) k1y1lanna kendilerini dar at -
IDI§lar ve orada miirettebat gemilerini ka
raya vurup ic;eri kat;mt§lardlr. Hac;h filo
sundan bu badirede canlanm kurtarabi
lenler de, Korfo'ya iltica etmi§lerdir. 

Dort yiiz ytl evvel bugiin, Barbaros 
600 gemiden ve 600,000 ki§iden miirek
keb bir diisman donanmasmt harikulade 
b1r darbe il; pen§an etmek suretile yalmz 
ciir' etkar ve cemr bir korsan degil, ayni 
zamanda biiyiik ve kahraman bir amiral 
oldugunu da ispat etmi§, Tiirk denizcili
gine parlak bir zafer kazandumJ§tlr. 

ABIDIN DAVER 

- .-

istanbul V aliliginden : 
Bugiin 27/9/938 sab gunu biiyiik Tiirk 

Amirah Barbaros'un dort yiiziincii yddoniimii 
kutlanacagmdan te,rifata dahil zevatm ve 

9,45 te Be,ikta,ta matbuat 
Barbaros 

erkan1n1n 
tiirbesini 

saat 
te,rif • buyurmalar1 rica 

olunur. 
K1yafet: Koyu renk kostiim. 

NEZLE 
Bii.tun gO~iis h&Staltkla

rwa yol at;abilir. 
Fakat blr tek 

GRiPiN 

«B» ( 6887) 

Ba§, di§, adale agnlarile d1ger agnlan en k1sa zamanda ve en kat 1 §ekilde 
dindirir. N ezleye, soguk algmhgma, gripe ve emsa.li 

hastahklara kaqn Lilhassa rnilessirdir. 

icab1nda giinde ii~ ka,e ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden saktnmtz. 

' ' • ' ~~; • ,.,. > ¥ •, • I .,. ' ' ' 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
•. 1 -· Ankqra telefon ~ntrah i~in. almacak zaman miifl'iresi a~1k eksilt• 

roiye konmu~tur. 
2 - Muhammen bedel c 4000 • lira, muvakkat teminat c 300 • liradll". 
3 - Eksi~me 10110/938 tarihine musadit pazartesi glinu saat 15 te ya • 

p1lacaktlr. 
4 - !steklilerin, muvakkat teminat makbuzu ile kanuni vesaiki ha

milen mezkur gun ve saatte Satmalma Komisyonuna muracaatleri. 
5 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m ve !stanbul Beyo~lunda 

P. T. T. Levazun Ayniyat QUbesi Mudurluklerinden parasiZ verilir. 
c 3280 .. ( 5740 ) 

Antalya Vilayeti 
Elmab Kazas1 Hiikumet Tabibliginden: 

Elmah kazas1 dahilinde yerlefltirilen c29:o aile goc;mene verilmek uze
re yerli malmdan sakat olmamak ve her tii.rlii hastahktan ad, saglam ve 
be~ ile altJ yafl arasmda Gift surmege ah~km ve c2320:o lira muhammen 
bedelli c58:o ~ded okiiz arthrma, eksiltme ihale kanunu hukumleri dairesin· 
de ac;tk eksiltme suretile satm almacaktlr. Eksiltme miiddeti 10/9/938 ta
rihinden 1tibaren c20• gun olup ihale 30/9/938 cuma gunu saat cl4» te 
Elmahda hii.kumet tababetinde mute~ekkil Komisyon huzurile yapllacak
tlr. Talibler ~artnameyi okumak iizere hii.kumet tababetine muracaat ede. · 
bilecekleri gibi suretini almak istiyenler de c5» lira Ma.lsand1gma yahr· 
dtktan sonra alabilecekleri ilan olunur. (6580) 

Maliye 

Biitiin 

Agnlan 
Ge~irir. 

V ekaletinden: 
Kaloriferler i~in almacak 350 - 450 ton y~rli Somikok komurii kapah 

zarfla eksiltmiye konulmu~tur. . 
Tahmin edilen bedeli : On btr bin yedi yii:~; ve ilk teminatl sekiz yuz 

yetmi~ lira elli kuru~tur. 
Eksiltme 29/9/938 per~?embe giinii saat 10 da Vekalet Levazun Mu

c!utliigii.nde top1anan eksiltme Komisyonu tarafmdan yap1lacakbr. 
Sartname Ankarada Levazun Mudurliigiinde ve !stanbulda Dolma

bahc;edc Vekalet Matbu Evrak Ambarx Memurlugunda goriilebilir. 
!stekliler 2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 uncii maddelerinde "yazth belge

ler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlikte ka
nvnu"l tarifatma ve ~artnamedeki ~eraite uygun ve noksanstz olarak ya. 
zacaklan teklif mektublanm havi kapah zarflanm eksiltme saatinden bir 
saat evve1 Komisyon rivasetine vermeleri. ( 6331 ) 

ile Sabah, Ogle ve aksam • 
Her yemekten sonra munta1aman di~lerinizi fm;alaymtz. 



SAKAR1Y1 ZiYARET 
An kat a. In penceresi 

Oniinde bir bahc;e 

Sebzecinin katline 
aid muhakeme .' 

Miiddeiumumi, su~lu 
~ilaksud hakk1ndaki iddi
anamesini diin serdetti 

Eger Bay Yunus Nadinin tasavvuru ve~hile 

kanal 
Bir mUddet evvel Tarlaba~mda hem -

~erisi Saidi tabanca ile vurarak oldUren 
seyyar sebzeci Arnavud Maksudun mu
hakemesine dUn ag1rcezada d!evam edil
mi§tir. Diinkii celsede miitalleasm1 ser
deden iddia makam1 ba.diseyi ~u suretle 
tahlil etmi§tir: 

denize bagbyacak Ankaray1 
viicude 

bir 
getirilecek olursa ... 

Yazan: YUSUF MAZHAR AREN 

- 2 l*J -
c- Maznun Maksud, vak'a giinii sa -

bah1 i§portasile Tarlaba~1 civannda seb
ze satarken sokagm diger ba§mda bir 
miinaka§a i~itmi§ ve sokag1 i§gal eden 
bir kamyondan beygirile ger;mek isti
yen sebzeci Saidi gormii~tiir. Derhal 
Saidin yanma kosan Maksud, ,arnavud-

Hakarinin garbma dogru Bozanic; 

SJVTISl ... , 
Dag silsilelerinin arasmda, onlardan 

ayn, dimdik ve kralic;esi yanmda ha~ -
metli bir kral gibi bir kaya, bin metreden 
fazla yi.ikseklikte ve nehrin kenanna bas
bgl aya~1 i.izerinde binlerce amdu vadi
nin boyunu goren ve gozetliyen bir bek-
~1 •••••• 

Bunun tepesinde bir hisar harabesi 
varm1~ ... T arihc;ilerimizin ~imdiye kadar 
yoklam1~ olmalan icab eden bu harabe 
hakkmda ahalide bilgi yoktu. 

May1slann sol c;apraz kar~Ismda ve 
nehrin diger yakasmda (!gdir) koyi.i tar
lalannm arasmda elli kadar hanesile bir 
aile hissi veriyor .... (tgdir) in zengin bir 
adam1 bir kopri.i yaphrm1~ .... 

Koylii mi.ihendisliginin ~aheseri ... Ham 
zekanm, hi.idainabit sanayiin enmuzeci ..... 

120 kilometre c;eken vadide bundan 
ba~ka koprii yok ... Bi.itiin etrafm yolcu
lan buradan gec;er - araba gec;emez ·, 
yiikli.i atlan bu ecel kopriisi.inden ihtiyat
la asmrlar .... 

Nehrin bir noktasmda tek bir sal var
ml~; bu sal arabalan ve hatta otomobil
leri ge<;irirmi~.... Bir otomobili bu sala 
bindirmek iki saatlik, indirmek bir saatlik 
i~mi~! 

Ben lgdir kopriisi.inden gec;tim, ort-.ts1-
na gelince has1l alan salmtJdan korkmu
~um, ve korktugumu hal ve hareketimle 
belli etmisim ki beraberimde bulunan 
koyliiler ~iilmege ba~ladJlar: 

- Bay1m .... Korkma ... Sallamr, sal
lamr da, kopmaz... dediler... Burada, 
daglara bir gece eYVel yagan yagmurla
nn basil ettigi sellerle bozulmu~ bi.iyi.ik 
bir su dolabm1 tamir ediyorlard1 ... 

Su dolab1! ... 
Bunu <;ok merak ediyordum .. Y akm

dan gordiim ve c;:ok iyi tetkik ettim .... 
Y at<\klannda delk ve temasla fazla 

kuvvet sarfeden biiyiik kuturlu ah~ab bir 
mil gordiim ..... Bana dediler ki: 

- Dolab c;evik c;evik donerse, koga
lanm tam bo~altmaz, c;:ektigi su serpilir .... 

Bu dogrudur ... F akat c;evik c;evik do~ 
necek dolabm sulanm serpilmekten kur
taracak c;are bulunamaz m1} 

Dolablann c;ap ve tipleri (kar1~) la 
ifade edilmektedir. En biiyiik ~ap otuz 
kan~bkhr ki altm1~ karl$ kutra mi.itena -
z1rdn ve on be~ metrelik bir irtifa te§kil 
eder. 

Dolabm c;ektigi su tesis olunmu~ havai 
bir oluk i~inden .. arzm meyline uyula -
rak - 200 - 300 metre geriye akttJhr .. 

Bu pek iptidai vas1ta sayesinde Sakan 
koyleri canlamyor. Eger bu vas1ta daha 
uygun, daha ucuz elsa bu canhhk fazla
sile artabilir. 

Bir dolab 300 - 400 liraya yapihyor .•. 
Bundan sonra mi.itemadiyen tamir isti ~ 
Yor ..... Sakan • bazan .. ta~Jyor, dolab1 
kmyor ... Hatta siiriikleyip goti.iriiyor ... 

Yirmi yedi kan§hk bir dolabm 40 sa
nivede bir devir yaptJgml ve t.ahminen 
70 kilo su c;:1kardigmi hesab ethm. Bu 
hesaba gore gi.inde 150 metre mikab1 su 
'ha.~d edivor ki bununla on doniimliik ve 

on giinde bir sua gelmek i.izere 1 00 do
niimli.ik bir yer zor sulamr. 

(Y el iifiiriir, su gotUriir) sandtgJmtz 
bu dolablarla sulama keyfiyeti koyli.iye 
ucuza mal olmuyor .... Ancak dolab1 ken
di kurdugu, kendi tamir ettigi ve bozu -
lursa kendi yaphgl ic;:in bu pahahhgl his
seyliyemiyor .... 

Simdi daha garbda Sankaya koyliileri 
de Sakari iizerinden - miihendisi kendi
lerinden alan - bir koprU yapmaga ba~ -
lami~Iardu. Onlar bu kopriini.in iizerin -
den bir otomobilin gec;mesini istiyorlar. 
Bu i~ ic;:in 3500 lira masraf ihtiyanm 
gozlerine aldumJ~lar? ! . .. 

Tiirk miihendisligi, Turk zekas1 bu 1 
Ben bu kiic;iik para ile iistiinden oto -

mobil gec;ecek 1 00 metre uzunlugunda 
bir kopri.iniin viicude P'"tirilemiyecegini 
iddia etmekten c;:ekinirim! 

May:1slarm garbma ve ~arkma dogru 
yaphgim gezintilerde vadinin her ad1 -
mmda bir ba<~ka guzelligine §ahid o]dum 
ve kalbim sevinde doldu ... Giize!Jik ... 
Hep guzellik .... 

Ankaranm penceresi iizerine ac;Ilan bu 
vadi hiikumet merkezimizin ve ic; Ana
dolunun bir bah~;esidir ... 

' ca bir~eyler soyledikten sonra.icebinden 
toplu bir tabanca ~tkararak Slaide ate~ 
etmek istemi§, fakat tabanca patlama
misbr. Bu vaziyet kars1smda Said, bey
girini yularmdan yakahyarak kagmaga 
baslam1ssa da Maksud tekrar arkasm -
da~ yeti~erek listi.iste bes el ate§ etmi~ 
ve Said ag1r surette yaralanarak kaldl
nldtg, hastanede olmii~tlir.:t 

Sur;Iunun 448 inci madde ile cezalan
dmlmaslm ve 51 inci madde ile tahrikin 
go7.oniinde tutulmasm1 istiyen miiddei~ 
umumiden sonra soz alan maktul Said 
veresesinin vekili, iddia makammm mii
taleasma bir diyecegi olmadigmi, yalmz 
dinlenen ~ahidlerip hi~ birisinin Said 
ile Ervehe arasmda bir miinasebet bu -
Iundui!una dair kat'i bir ifr.dP~ine tesa
diif edilmedigini ileri siirmii<; ve Maksu
dun Saidi taammiirl""' 01dUrcH.i~iinii id
dia ederek katilin 450 nci madde ile tee-
zh;esini istemi~tir. 

Muhakeme. miidafaa i~in ba~ka bir 
giine talik edilmi~tir. 

CEMIYETLERDE 
Gerc;i orada yeti~n iizi.imii, meyvay:J, 

sebzeyi, pamugu veren _ daha geni~ _ ik- Kaptanlarin umumi heyeti 
!imler ve mmtakalanm1z var. Fa kat 0 Kaptan ve makinistler cemiyeti he-
mmtakalarda Sakannm miistesna giizel • yeti umumiyesi ekseriyet olmadigindan 
ligi, miikemmel havast ve ic; Anadoluda diin yapilamaml§tlr. 

bulunmak imtiyaz1 yak..... 400 d ton arasm aymt§ ..... 
Burada Ziraat Vekaletinin Emced Sakannm memleketin diki~ ipligi ihti· 

Y ektay ismindeki bir gene memuruna ih- yacml tamamen tatmin ed~ek miktarda 
bsasile yeti§tirttigi Amerikanm Akala basll edecegi bu miktan neden aztmstya· 
pamugu c;ok sevilerek ekilmi§tir. Lifleri hm L Simdi Eski~ehir bir (makara tireJi) 
32 • 34 milimetre olan bu pamuktan AI- fabrikas1 bekliyor .... 
manyada yap1lm1~ I 00 numara iplik rna- Ak 1 mu w unun tohumluklan bura-

b k k b" "k b' 'f 'h d a a pa g surasma a b <;a uyu tr 1 h ar uy- dan (Ege) mmtakasma gonderilmi~ ve 
maktayJm. . • j· · · 1 · · f k t k t 

1 lYl netlce er verm1~br. a a §U anaa 
Adanada on .sene .ev~el ane pamugile var ki Akala pamugu en ~ok Sakanyt 

18 numaradan mce 1phk yapilamtyor ve · t'r Bu pamugwun tohumu Saka-
T .. k' d . . n I k sevml~ I ... 

ur lYe e mce numara IP 1 yapt aca nda tereddiden masun kalacak ve Egede-
pamuk yeti~miyecegine hiikmolunuyor • ki tohumluklan yenilemege yanyacak • 
du ..• Son senelerde Adananm Kleuland 
cinsi pamugundan 30 numara iplik yapii
maga ba~land1gmi i~itince memnun ol -
mu§tum. Simdi Sakan pamugundan I 00 
l111mara iplik goriince sevindmden kabl
ma sJgamadiiD. 

Ziraat Vekaleti burada bir de c;u<;Jr
hane in~a etmi~tir .•. Yiiz beygirlik bir su 
tiirbinile i~liyen bu fabrikada sekiz aded 
Armstrong ve alh aded Plan makinesi 
vard1r .... Dart sene evvel tesis edilen fab
rikamn arhk makinelerini tezyid etmek, 
muharrik kuvvetini arhrmak ihtiyac1 ha
sll olmu~tur. 

Emced Y ektay lifleri 44 milimetre 
uzunlugunda olan bir cins pamugun tec
r~bes~ne ba~lam1~hr. Eger bunu da yeti§
hrm:ge muvaffak olursa en liiks kuma§
lan Jmale yanyan en ince iplikler yaplla
bilecektir. Buna (Sakala) denilecektir. 
Buradaki pamuk hasiiah yi.izer kilo he
sabile 6,000 balya kadard1r. Bunun 
1 0,000 balyaya kadar ylikselecegi ve 
~ sahamn darhgi hasebile - bundan faz
laya <;IkanlamJyacagi anla~1hyor ... Fakat 
ben bunu az gormedim: 

hr. 
Sakanda camid ve nebati tabiat kadar 

insan da gi.izeldir .... 
Meyva ~ok yenilen bu mmtakada 

gender glirbiiz ve sevimlidir... Hele ah
lak, hele ruh asaleti II. 

Acaba hep meyva ve sebze ile ya~l
yan gi.izel vadiler halk1 boyle haluk, 
boyle melek huylu mu olur} Ben Tor • 
tum dersinde, Coruh vadisinde de bOyle 
halim, ciddi, miitehammil ve kanaatkar 
kimseler gormi.i~tiim ... 

Acaba onlarm ruhlann1 vadi manza
ralari, vadilerdeki miitecerrid, binaena -
leyh haricden a~1 alm1yan hayat terbiye 
mi ediyor? V e c;ok meyva ile tegaddi 
de uzviyetlerini, asabiyetlerini mi.ikem .. 
mel ve mi.itevazin mi yap1yor} 

Bay Yunus Nadinin - olmeden 
hakkukunu gormegi umdugumuz - ta -
savvuru ve<;hile Ankaray1 denize bagh
yacak kana! vi.icude getirilirse ef!ozdan 
efloza kayacak sallar, sefineler iizerinde 
Sakarinm guzelliklerini tath tath seyret
mek nasib olacaktlr. 

Son musademelerden birinde <;ek 
dudlanndaki bir karakol bu §ekilde 

tahrib edihni~tir. 
~---" ~~-----

• 1 Birincl yazl dU~tkii ntishamizda ~~k~ 
nu~hr. Tiirkiyede diki~ ip]igi sarfiyati 350 - YUSUF MAZHAR AREN Almanyaya gitmek iizere bir <;ek istasyonunda tren bekliyen Siidet Almanlart 

M. Hitler, M. «;emberlayn ve tercii· 
manlar1 Berghoz §alcsine ~Ik1yorlar 
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turmu§tu. Muhakkak ki Sabahatin goz~ 
lerindeki o harikulade berrakhk ve safhk 
I§Iklan kaybolmu§, yerini bulamk, c;irkin, 
hayvanca pmlt1lara bnakmi§h. Muhak • 
kak ki, onu bu halde goriince daha ko -
layhkla ve ic;inde en ufak bir eza, en u-

Yatak odasmm buzlu camh kap1smm 
oni.ine geldigi zaman bir daha durdu. h
te onun kokusu, yasemin kokusu gene 

Ko§eyi sapmc1ya kadar hep bunu dii~ 
§iindii. hte nihayet evi gorlinmi.i§tii. Ka
ranbk ic;inde akseden k1rm1zi 1~1k ona evi
ni derhal tamtmT§tl. KumlZI l§Jk, yatak o
dasmmdi. -5u halde yatak odasmda .. 

fak bir lshrab hissetmeden oldi.irebile -

burnuna gelmi§ti. Son bir ad1m her~eyi, 
halledecek ve bu faciay1 bitirecekti. Ku
lagma hi<;bir ses gelmiyordu. Anla~Jlan 
ge<;irdikleri mel'un saatler, takatlerini 
kesmi§ v~ onlan iki canSIZ pa<;avra y1gm1 

T ekrar tabancasm1 <;Ikard!. Emniyeti~ halinde hitkin bir hal de karyolanm iize
ni a<;h. Ve kurarak ilk kur§unu §arjorden rine s~nni~ti. 

Bah<;e kap1s1mn oniinde durunca ye - cekti. 
leginin cebinden ufak bah<;e anahtanm 
c;tkararak bahc;e kap1sm1 ac;h. l<;eri gir~ 

Kudret durdu. N ekadar da <;abuk yo

ru1mu§tU. Kalbi h!zh, h.1.zh ahyordu. Ar
kasml duvara dayad1. Oylece bir miid
det durdu. Sonra yeniden yiiriimege ba§
ladt. Bacaklan nekadar agtrdi bu gece? 
D:zlerinde de hie; kuvvet kalmam1~ gi • 
biydi. Bir yere ~okse, bir daha kalkami· 
yacagmi anhyor, onun i~in buti.in dikkat 
ve enerjisile di.i~memege, yuvarlanmama .. 
ga c;alt~arak ;lerliyordu. Her agac, he"r 
duvar, her ko~e. onu yuvarlanmaktan 
kurtaran birer hami. hirer arkada~ idiler. 
Onlarla kucakh~a kucakla§a ilerlemekte 
cicvam etti. Nihayet sanldtgt son bir du
var, ona tamd,k Glktt. Bu duvar. kendi 
bahc;e duvarlanyd1. i§te nihayet evine 
varml§h. 

di ve gene kap1y1 hie; giiriiltU yapmadan 
kapadi. Y atak odas1 §imdi tam iistiinde 
bulunuyordu. K1rmiZ1 ampuli.in kamtzl 
l§Ikla doldurdugu hu oda, birkac; dakika 
sonra knmlZl kanla dolacakh. Bu dii§Un
ce onun yiiregini ferahlath. ,Simdi artlk 
sarho§lugu da oldukc;a gec;mi§ bulunu ~ 
yordu. Kendisi gene bir faciamn son per
desini oynarken kapildigi haleti ruhiyeye 
kaphrmi~tJ. Art1k sahneye c;1kmak vakti 
gelmi§ti. KumiZl ampul yanmi§h. 

Bahc;eyi de hie; ses <;lkarmadan ve gii
ri.iltii yapmadan katetti. ;limdi mutfak 
kaplSlnln online viHIDl~tl. Bu kapiyl da 
a<;ti. Ve e~igin i.izerine oturdu. 

Acaba odada onlan ne halde bulacak· 
t1? Saatlerce si.iren c;irkin ve azgm zevk 
saatleri kimhilir onlan nekadar bayvan
la§hrmt~, onlara diinyay1 nekadar unut • 

namluya siirdii. T abancayi yanma b1ra- T abancay1 sag avucunda bir daha sik
karak ayakkabilaruu <;Ikard!. Tabanca- tJktan sonra sol elile kap1y1 birdenbire 
y1 gene eline ald1. Ve mli§kiilatla, kap1- a~h: 
y1 tutarak ayaga kalkh. Merdivenlere - Ah I 
dogru yliri.idi.i. Bu haykuan karlSiydi. Hemen sesin 

Simdi bir tek ~ey di.i~i.inliyordu. On - geldigi tarafa dondii. Evet, oydu, kan
larm, Sabahatle Fikretin kanlarmm ka - s1ydi. Y almz ntakta degil, divanm iize
TI§mamasml istiyordu. Onlarm ikisini de rinde uzanm1~ yatiyordtr. Ye hpk1 tah -
oldi.irecekti. Bu kat'i idi. Allah bile kul- min ettigi gibi mavi ipek pijamasm1 ve 
larm1 ancak bu kadar kat'i bir hukiimle 'robdo~ambrini giymi§, gene tahmin etti
mahkum edebilirdi. Yalmz Fikreti bir gt gibi dudaklanm kelebek ~eklinde bo -
namus hlrSlZI, kl!d"'u~ bir kopek gibi ge - yami§ ve sac;lanm yandan aymp, yiiziine 
bertecek, Sabahilti ise Allaha kurban e- dogru taram1~tl. 
dilen bir mukadcies varhk gibi oldiirecek- Bunlan bir §im§ek siiratile gordu ve 
ti. Onun ic;in Fikretin pis ve siyah kanile di.i~iindU. F azla zaf gosterecek zaman 
Sabahatin §effaf, pembe ve yasemin ko- degildi. Bu i§i bir an evvel halletmeliy
kulu kanmm kan§rnasmJ istemiyordu. E~ di. Ka§lanm, yanaklanna degecek kadar 
,·et, herhalde S'lbahatin kam da yasemin c:;atmi§h. Sesine miitehakkim ve amirane 
kokulu olmahyd1. bir eda verdi. Ve: 

- Nerede? cukla§lyor ve o kadar tuhaf oluyo 
Diye haykudt. ki? 
Gozleri kanaoeden koltuga, koltuktan Kudret, halsizlikten yere yuvarl 

yataga, yataktan divana i.irkmii§ bir kedi cagm1 hissetti. Giidiikle bir ad1m ata 
c;evikligile sic;nyor, onu anyordu. kendisini bn hnapenin i.izerine ba 

Sabahat kvcasm! tamymca korkusu Sabahat ~imdi hem konu~uyor, hem d 
biraz gec;ti: onun ceketini <;t:<armaga ~ah§lyordu: 

- Sen misi!l? diye sordu. Ve ayaga - Ben i~te hep bunun icin senin fi]' 
kalkarak ona dogru ilerledi: c;evirmeni istemiyordum. Gec;en sene 

- Nedir e!indeki? CI!dt~dm mt sen? boyle olmaml§ m1ydm? Seninle az m1 u 
Sabahat Kudretin elinde pml pml ya- ra§mi~tlk '? F akat bu tabancanm man as 

nan tabancay1 gormii~ti.i. Ona yakla§ti. m anlam1yorum. Beni oldi.irmek is 
Ve gozlerinin ic;ine bakh. . dun galiba l 

Bu, Kudretin yenildigi an oldu. Sabahat yerden tabancayi alarak 
Sabahat yeniden sordu: bi..ir odaya gotur.:iii. Kudret hic;bir ~ey 
- N e demek 1 ~tiyorsun? Kimi an - lemiyordu. Gozlerini kapami§ ve ba 

yorsun? Ah, sen ne vakit bu c;ocukc;a hal- koltugun arkal1gma dayaml§h. Az 
Jerden siynlaca~sw. T ahammi..ili..imii sui- Sabahat dondi.i. Az sonra Sabahat ge 
istimal ediyorsun Kudret! odaya avdet etti: 

Kudret, bir ba!Ofl gibi sonmii§ti.i san· - Ben obiir odnda uyuyacagim. 
ki .. T abancay! t~ran parma klan c;o - n!nle bu hal de konu§ulmaz. Y ann 
ziildii. Ve tabanca yere di..i§erek tok bir §iiriiz. 
se~> <;tkardi. ;;imd1 arhk Sabahatin yiizii- Sabahat kap!Vl biraz hJZh kapath. 
ne bakamJyo~.;~ ~~. IZ onun -· · ~abi parmaklar kapmm anahtanm ~ 
huc;m ve .., . ~' ~ ' bi''er. 

- Le, larti~ret h~· n 
o~. 

Kimbilir JC""t riyet <;ocu Sahifesh 
ne var a rilmesi §attbr. G~ 

~ alamazlar. 



Sivil m·mariden k1ymetli bir eser 
Davu pa~a ki§lasinda 
Sultan Ahmed kasr1 

Pazariiksiz sat1s 
' 

Diin Ticaret Odastnda 
yeni esaslar goriifiildii 

<Ba~taratz 1 fnct sahftcde> 

Barbaros •• •• gunu 

Biiyiik deniz ihtifali 
bugiin yapdtyor 

Muhte~em . .... m1mart 
bir padif'lh 
bakurundan 

ko~klerinden daha 

villas• olan bu bina, 
Bagdad ve Revan 
~ok ktymetlidir 

ikhsad VekiHeti namma bu tatbikatla 
me§gul olmak iizere §ehrimize gelen fc; 
Ticaret Umum Miidiiru Miimtaz Rekin 
riyaseti altmd:t yap1lan bu toplanbda, 
Ankara Belediycsi ikhsad Miidiirii .Sev
ket Siireyya, Astm Siireyya, Ticaret 0-
dasi umumi katib vekili Galib Bahtiyar, 
butiin esnaf te§ekkUileri, umumi katibler, 
ve reisler, birc;ok ti.iccarlar, biiyuk tica -
rethane direktorleri ve gazeteciler hazu 
bulunmu§tur. 

Biiyiik Turk denizcisi Barbaros 1~m 
bu sabah saat onda, Be§ikta§taki mezann
da yaptlacak ihtifal program1 tabedilerek 
alakadarlara tevdi edilmi§tir. Buna na-
zaran merasim giinduz ve gece devam e
decektir. Merasime Y edek Subay Okulu, 
Oniversiteiler, Deniz Harb Okulu, Deniz 
Ticaret mektebi, deniz ve kara askeri li
seleri, Deniz Gedikli Erba§ Haztrlama 
orta okulu, Deniz Erat talim taburu, De-

B_irinci Ahmed kasnnm uzaktan goriinii~ii 

Sivil mimari tarihimizi aydmlatacak abi- mayun) burada kurulmaz m1yd,? ~u hal
delerimiz, yok denecek kadar azdtr. Ciin- de tam bu mevkide buldugumuz bir padi
kii muhtelif vesilelerle mahvedilmi~tir. §ah kasnmn bir baskumandan dairesi ol
Sel~uk ve Osmanh eserlerinden goriip say- dugu da variddir. Binaenaleyh bu kasrm 
maga ahJhgtmtz ~eyler: Cami. medrese, sivil mimari ta:lhimiz i~in oldugu kadar 
han, hamam, kervansaray, imaret, ~e¥Oe, askerlik ve siyasi tarihimizde de yiiksek 
kaprii kelime ve mefhumlan iizerinde te- bir mevkii bulundugu muhakkakhr. Bu 
Usiif eder. Fakat iki ~mdan fazla omrii noktay1 nazan dikkat.e alan muhterem 

'z tarihi bir ev, bir konak, bir villa ve- kolordu komutamm1z, bu binamn derhal 
a bir saray gorebilmek c;ok mii§kiil bir tahliyesile her nevi tetkikata amade bu
yclir. lundurulmasmt emretti, bu emirlerini te
Mesela Selc;uk imparatoru Alaeddinin ~ekkiirle kar§Ilanm. 

- :>nya camii yamndaki saraymm ancak Binanrn bugiinkii durumu §ayam mem-
~melinden bir iz) denebilecek bakiyesi nuniyet degildir. Kubbesinde ve bazt du
rine biitiin ihti§am ve inceliklerini ya§a· varlarmda kabili tamir c;atlaklar vardtr. 
bir (Aiaeddio sarayt) bulamadigimt- Binanm dahilen biitiin cidarlanndaki kiy· 

veyahud Edirnedeki uc; §erefeli camiin mc::i kalem i~leri ve biitiin ~inileri kahn 
lretli mimanna F atihin yaphrmi§ oldu- bir SIVa tabakasile ortiiludiir. Pen -
(Edirne saray1) m ya§ar bir halde cere ve kap1lan ktsmen veya kami

emedigimize ne kadar miiteessifiz. Ba- len moloz duvarlarla oriilmii§, kat merdi
J Beyaz1ddak1 F atihin ( Eski sa ray) 1 veni gene bir moloz duvarla setredilmi§, 
lin elimizde bulunsayd1... Koca Si- list kata d!§andan bir toprak rampa yapt
n yaptigi yirmi alh adecl' muhtelif sa- larak merdiven sahanhgt penceresinden 
ve ko§k nerede? ... girilmi~tir. Salon ve odalann bir~ok hoc
te bizler bu ac1 yokluk i~rinde ktvra- releri kapalllml§, §omineleri gene oriilerek 
1ururken her ne vesile ile olsa da bu- iizerleri stvanmi§tir . .Sima] methalinin ke
meydana ~tkardigimlz (Atmeydam meri ve merrner siitunlu methal orti.isu yt· 

~1) milli tarihimize ne bi.iyiik bir ka- kilml§hr. F akat te§ekkiir olunur ki binamn 
:t oldu, diye sevinip dururken §imdi zayi olmu§ c;iniler:nden ba~ka biitiin ek-

1 cuilerime yepyeni bir miijde sunmakla sildik ve sakathklarJ tamir ve restore edi-
aa bir bahtiyarhk hissediyorum. lebilir bir haldedir. 

mi.ijckm, Davudpa§a kt§lasmda Bi- Hulasa Atmeydam sarayi kazancm -
hmedin, en miisaid §eraiti haiz dan sonra sivil mimarl, askeri ve siyasi 
'n bir ,illasi bulundugunu haber tarihimiz ic;in bir k1ymetli eser bulmu§ ol

mradaki kiymetli bina ile ben
!vvelce alakadar olmu§ ve muh

yaretler yapmt~ zevat vardn, hat
l.,'1beri askeri idarede olmast iti

.at binanm sahibi olan lstan
tammtz, degerli tarih~imiz Ce
lisin de bu bina nazart dikka ~ 

K.a~mami§tlr... Fa kat bu degerli 
~tmeydam sarayt gibi muhtelif za

,Arda tufeyli duvar eklemeleri ve ka
.&Iva tabakalarilc setir ve tahrif edil-

J oldugu ic;in, bugiine kadar cami mi
.r, tekke midir; anla§Ilamami§, ne za
an ve kimin tart~.fmdan in§a edildigi ve 

ele bir padi§ah villas! oldugu hatJTiara 
elmemi§tir. 

Nihayet bu miihim meselenin dugu -
iinii ~ozmek §erefi bana mukaddermi§ 

i, k1~la komutammn daveti iizerine gidip 
etkik ederek, binamn kronolojisini, ~ah
iyet ve hiiviyetini tesbit edebildim. 
, Bu hakikati §oykce ifade edebilirim: 

Bina, on yedinci amn ba§ma tesadiif 
~den y1llarda Sultan Ahmed camii gibi 
~iinya medeniyet tarihine bir san' at ve 
:uzellik harikas1 hediye etmi§ olan mimar 

ehmed Aganm eseridir. Iki kath olan 
u bina alth iistlii muhte§em salonu ile 
at merdiveni, §tmalli, cenublu methalle
i, balkonlan ve muhtelif odalarile her 
lirlii ikamet §eraitini haiz bir villa, hem 
te bir padi~ah vil!as1dir. 

T ezyini kiymet bak1mmdan c;inileri, 
'\ermer masnuat1, nefis kalem i§lerile 
"opkapi saraymdaki, kiymeti herkes~e 

r:aliim olan, Bacdad ve Revan ko§kleri 
vannda oldugu halde, mimari kiymet 
1k1mmdan bunlardan c;ok yiiksektir. Zi-
i Bagdad ko~ku saraym bir ko§esinde 
tk kath gibi duran tek bir salondan iba
t oldugu halde, Sultan Ahmed ko§kii 
~ bahc;e ortasmda mi.istakil ve iki kath 
!uhte§em bir villad1r. Bu varltgile: (On 
~dinci asn ha§mdaki bir Turk villas1 a-

dugumuza pek :sevin~liyim. 
Saltanat devrini.r... binbir maskarahk ve 

cchalet 'setreleri altmda, nihayet imar kaz
mamlZin oniine siiriiklenecek kadar belir
siz bir hale getirmi§ oldugu (Atmeyda
m saray1) mn halaskar hamisi Cumhu
riyet kiiltiiriinun ve onu yaratan medeni
yet Atasmm oniinde bir daha egilmege 
mecburuz. 

Profesor Mustafa ,Sekibin bir makale
sic2.! i§aret ettigi (kiiltiir muhiti) nin 1hk 
havasm1 hakikaten hissetmekteyiz. Bu 1hk 
havanm hararetle§mi§ oldugunu gormek 
bahtiyarhgma ereregimiz giin de yakm • 
d1r. T a rib ve abid<> sevgisinin popiiler bir 
hale geldigi giin Tiirkiyede tarihi bioalar 
m~elesi halledilmi~ demektir. Alametler 
bu '"~oktaya dogru yiiriimekte oldugumuzu 
belli etmektedir: 

,Su lbraliimpa§a saray1 miinaka§asm • 
da Turk miinenerlerinden goriip i~itti • 
gim takdir ve te§ci bana bu hakikati og
retmi§ oldugu gibi bugiinkii miijdemin 
mevzuu olan ~ultan Ahmed ko§ku mese
lesinde de istar.bul komutammlZln yiiksek 
alakasi ve Davudpa§a ki~Iasmm biiyiiklii 
kii~iiklii butiin subaylarmm gosterdikleri 
tesLilat ve hassasiyetteki samimiyetleri 
bendeki bu imam geni~letmekte ve derin
le~tirmektedir. Anndoluda askeri idare 
eli- ::Je buJunan . nek Gok k1ymetli abidele
rimiz vardir ki istanbul komutan ve su
bavlanmlZin bu yuksek alaka ve hassasi
yetlerini umuml ve milli bir dava olan bu 
r:· vzuda onlardan da istemek bizlere mil
l! bir haktu. 

Mimar 
SEDAD ~ETINT A$ 
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1ba nastl §eydir?) diyenlere her babm- -
m 0 ] 6un ve dolgun cevablar veren bir y AHY A KEM~L 

Je1adtr. Bu itibarlad1r ki sivil mi~ari .ta- • • • • • • 
j1imize parlak bir y1ldiz dogdu diyebile- yem brr ~urrnt F oto 
.... M . , J' agtz... .. ~razrn e ver r ;4 rcr.-

b Surlar haricindeki Davudpa§a sahrast,1 manevrai1 fll>~bCS.n~ ':. 

T oplanhyt saat 15,30 da Oda Umu
mi katibi vekili Galib Bahtiyar a~I§, 
pazarhks1z sah~ ii1erinde ic; Ticaret U
mum Muduri.i Miirntaz Rekin izahat ve~ 
recegini soylemi~. bundan sonra umum 
miidiir kanunu:t ozii hakkmda izahat ver
mege ba§Iaml~hr. 

Ticaret Umum Miidiiriiniin izahatr 

~~ Ticaret Umum Miidi.irii, D;lemleke
timizde pazarhk tarihinin ~ok eski olma
dtgmJ soyliyerek ~atbik karamamesinin 
izahma gec;mi~ ve ezciimle demi§tir ki: 
«- Pazarhkstz sah§ta, perakende fi-

atlar, etiketler koymak suretile ilan olu
oacakhr. Pazarbks1z satJ§ demek, itte 
boyle etiketle ilan oluoan fiatlardan ne 
daha ucuza, ne de daha fazlaya mal sat• 
mamak demektir. Bunun aksioi yapanlar, 
yani ya etiket koymtyan, yahud da etiket 
koymalanna ragmen pazarhk yapanlar 
kanunda yazth cezalarla cezalandmhr. 

nibzank <;uak mektebi, Denizbank dok 
amelesi, Parti te§ekki.illeri i§tirak edecek
lerdir. 

Deniz lisesinden iki manga donanma 
mlZlkasile beraber mezarda mevki alacak 
ve merasdim ba~langtcmda !stiklal mar§t· 
m soyliyecektir. 

Askeri Muze mi.idiirlugu Bahriye ku
mandanhgmdan se~ilecek iki eri Barba
ros zamamna aid ktyafet ve silahlarla tee-
biz ederek mezann bayrak diregi yam
na ikame edecektir. Mehter tak1m1 da 
mezar bahc;esinde bulunacaktlr. 

Merasim yerinde sancak ~ekilmeeile 
beraber donanma gemileri ve deniz ticaret 
filosuna mensnb gemiler ve Akay ve ~ir
ket vapurlan alay sancaklarile donahla -
caktir. 

Merasime saat onda Be§ikta§ vapur is
kelesi iizerinde Donanma Komutanhgm
ca memur edilecek vardabanduanm vere-

Etiketlere yaztlacak fiatlan her sattel cegi i§aret i.izerine Hamidiye kruvazoriin
bizzat kendisi ve diledigi g~bi tayin ede- den alllacak 19 pare topla ba§lanacak, 
cektir. limandaki gemiler bu mada selam diidiik· 

Binaenaleyh ayni cinsten ve ayni lay- Jeri ~alacaklardir. 
mette bir mala bir diikkancmm elli ku - T oplarla birlikte donanma miztkasi ls
ru~. digerinin 100 kuru§luk etiket koyma- tikJal mar~mt ~alacaktu. Bunu miiteak1h 
Sl kabildir. Buna kimse miidahale etmi- Barbarosun mezanna ~elenkler kona
yecektir. Fakat satlc1lar arasmdaki reka- cakttr. Celenkler konduktan sonra iki 
bette zaten bu fiat farktna dayanacaktu. manga asker havaya ii~er el ate' ede~ 
Kim daha ucuz, yani mii§teri i~in elveri§- cek ve Barbarosun ruhunu taziz i~in bir 
li fiat korsa i~ yapacak odur. Ancak, ba- dakika siikut edilecektir. Evvela Vali, 
z1 maddeler vardtr ki onlara hiiklimet~e 

sonra en gene deniz subay1, mi.iteak1ben veya belediyece azami fiat konulmu~tur. 
Bunlann iizerine konulacak etiketlerdeki Abidin Daver tarafmdan bir hitabe irad 
fiatlar, bittabi bu azami fiah ge~emez.» edilerek Barbarosun deniz hayah ve me~ 

Kanan ve 1eyyar e1nal zayasx zikredilecektir. Mehter taktmt eski 
deniz harb bestelerinden par~alar c;al!' • 

1~ Ticaret Umum Miidurii, bundan cakbr. 
sqnra pazarhkstz sab~m yalmz peraken- T" · t' k d t t" Ierle 
d I • · ld .., .. 1. k orene l§ Ira e en zeva mo or 

c, --~§ ar l~JD G ugunu soy 1yere mec- H 'd' k .. .. 'tt'kt 
buriyetin 'cle yaln1z diik\att ve maiazalar. a~u tye ~vazorun~ . gt 1 ~0• s~~r~ 
dahilinde yap1lan sati§Iara ~amil bulun- demz ~lZlkasJle Hamtdi_Yeden ~1r b~ U 

duguna, seyyar esnafm ,imciiJik bundan ve Demz ok.ullan t~leb.esr T aks1me gJde· 
muaf tutulduguna i§aret ederek sipari§ rek Cumhunyet abtdesme ~elenk koya~ 
iizerine yaptlan i~lerde de karamamenin caklardir. 
tatbik edilmiyecegini soylemi, ve sozleri- Ayn~a Hamidiye mekteb gemisile 
ne ~oyle devam etmi~tir: Barbaros mezarmm bulundugu Be§ikta~ 

«- Kararnameoin ilk admda paz.ar- iskelesi arasmda, denizde ge~id resmi ya
hkstz satl§ mecburiyeti altma aldtgt mli- ptlacakl!r. 
esseselerin ba§mda gtda maddelerioi pe- Bu resmi ge~ide donanmadan tefrik e-
rakende satan miiesseseler gelmektedir. dilecek gemilerle Devlet Denizyollan, 

Biitiin kasablar, sa]tat~Ilar, sucuk, pas- Akay, ~irketihayriye ve diger deniz mii
tmnaciiar, sebzeciler, slit, yogurt, yu • esseselerinin gemileri ve spar kuliiblerinin 
murta gibi yiyecekler satan diikkanlar, f1talan i§tirak edeceklerdir. 
bakkallar, su ve ma<len suyu satan diik- Mezar oniinden gec;en barb gemileri 
kanlar bu arada sayilabilir. Bu saydtgim batarya diidiiklerile ve borazanlarile si
diikkanlar biitiin perakende sati§lannda, Iahendaz selam postast ~tkararak diger 
mallanna etiket koymaya ve paz.arhksJZ gemiler iic;er defa diidi.ik ottiirerek Bar-
san~ yapmaga mecburdur. barosu selamhyacaklardu. 

Perakende ~ida maddeleri satan di.ik-
kanlardan, kasablardan, sakat~tlardan, 
bakkal ve emsali diikkanlardan sonra, pe
rakende meyva ve sebze satan diikkanlar 
da kamilen ve I>iitiin sah§lan itibarile ka
rar~amenin ~er~evesine gil1Di~tir. ~imdi • 
lik bahkc;t diikkar.lan istisna edilmi§tir. 
Fakat taze bahk, mesela, bakkal veya 
sebzeci diikkanmda .sat1ldigt takdirde bu 
satJ~lar kararname hiikiimlerine tabidir. 

G1da maddelerinden ha§ka, yakilmaga 
mahsus odun, agac; komiiru, ta§ komi.irii, 
linyit, somikok, kok ve briketler sah§la -
r:na da pazarhb1z sat!§ mecburiyeti kon
maktadir. Burada bir hususiyet goziimii -
ze c;arp1yor: Mahrukat iizerine etiket 
konmak mecburiyeti yoktur. Bu diikkan~ 
larda, fiatlar, asilacak bir levha ile ilan 
edilecektir. 

Her nevi hazir elbiseler, yani kadm, 
erkek veya ~ocuklar i~in olsun her nevi 
kunduralar, terlikler, ~izmeler, tam las· 
tik veya yan lastik ayakkabiiann pera • 
kende sah~lan etiket koymak suretile ve 
pazarhks1z yao1lacaktu. 

Bunhrdan b;-_§ka keza kadm, erkek ve 
~ocuklar ic;in her nevi haz1r elbiseler, pal~ 
tolar, roblar, mantolar, mu§ambalar ve 
emsali giyecekler ve her cins ham §apka
lar keza pazarhkstz satl§ kanunu hukiim
leri dahilinde SP.hlacaktir.» 

Bugiin toplanacak esnal 

Umum miidi.ir, saticilara terettiib eden 
vazifeleri de izaht<'n sonra pazarhks1z 
sah~ usuliinden keudi rtzasile istifade et
mek istiyenJere kapmm a~Ik oldugunu soy
lemi~, kanunun ~umulii ic;ine giren esna
fm bir tasnifini yaparak sozlerine niha
yet vermi~tir. 

Merasim esnasmda bir tayyare filosu, 
mezarm iistunde u~acak ve denize c;I
c;ekler atacakur. 

Gece, barb gemileri, biitiin d.aireler ve 
miiessesat donatilacaktir. ~emsipa~a ile 
donanmadan fi§ekler ahlacaktir. Minare
ler kandillerle dooattlacakbr. 

Harb gemileri geceyansma kadar pro
jektorlerle mezan ve ~ehri tenvir ede
cektir. 

Merasim esnasinda irad edilecek nu • 
tuklar, fstanbul Radyosunca almacak ter~ 
tibatla memleketin her taraftna aksettirile
cektir. Radyo miidiirliigi.i bunun ic;in icab 
eden tertibatt almt§hr. 

Istanbul Valisi gonderdigi bir ilanda 
te§rifata dahil bilumum zevatla matbuat 
erkamm bu merasime davet etmektedir. 

Diin ak§am ihtiyat filosu kumandam 
deniz albay Ertugrul, Barbaros hakkm
da bir konferans vermi§tir. 

Bu ak~amki konleran• . 
Limanlar U. miidurii ve Deniz Ti

caret miidiirii Mi.ifid Necdet Deniz bu 
ak§am yedi bu~ukta Barbaros hakkmda 
istanbul Radyosunda bir konferans vere
cektir. 

Karamanda belediye 
faaliyeti 

Karaman {Hususi) - iki yil i~inde 
tamlm1yacak kadar deg~mi§ olan Ka -
ramarun ~ok iyi ~ah§an bir belediyesi 
vardtr. Belediyenin hayrrll bir te§eb • 
blisle meydana getirc!igi fidanhk bah -
gesi halka, onumlizdeki ilkbahardan iti
baren bol bol a§Ihk fidan verecek, bu 
suretle halk, yalmz gi!t~ilik degil mey
vaclhk da yapacaktrr. 

Dil Bayram1 
diin kutlulandi 

Oil bayrami, diin memleketin her tara
fmda it;ten gelen bir sevin~le tes'id edil-
mi§tir. Biitiin Halkevlerinde bu miinase
betle miisamereler verilmi§, nutuklar soy
lenmi~. dil inkil.ibmm hedefi ve vard1g1 
neticeler anlat!lou~ttr. 

Radyo, saat tarn 18 de Dil Kurumu 
Cenel Sekreteri ibrahim N ecmi Oilme
n in bir konferansmt yaymi§, bu nutuk, 
biitiin Halkevlermde toplanan balk tara
fmdan alaka ile dinlenmi§tir. 

Ibrahim Necminin konlerans1 

ibrahim N ecmi Dilmen, dil inkllabt
mtzm k1sa bir tarihini yaphktan sonra, 
Atatiirkiin kutsal elile kurulan Turk Dil 
kurumunun hizmetlerini anlatm1~, onun 

yiiksek himayesinde toplanan TUrk Dil 
kurultaymm vard1g1 hedefi izah etmi~tir. 

Hatib, ezciimle demi~tir ki: 

«- Biitiin bu gorii~. anlay1~ ve bili§
Ieri bir araya getirerek, yurdumuzda ve 
ilim diinyasmda, Turk dilinin hakiki ma
hiyetini ortaya koyacak ilmi delilleri top
lamak, Kurultaym ve Dil kurumunun 
iistlerine aldiklan biiyiik odevi te§kil edi
yordu. 

Bu hedeflere varmak i~in, yap1lmasi 
gerekli olan i~ler nelerdir? 

ilk insanlann inan kaynaklan iizerin· 
de yaptlan ara~ttmalar, bunun en <;ok gii-
ne~ iizerinde topland1gtm ortaya koy • 
mu§tur. Ilk tap1lan totemin giine~ oldugu 
anla§IImca, soz dilinin ilk kelimesi de bu 
totemio adt olacagmda tereddiid edile • 
mez.>> 

lbrahim Necmi, dil teorisine gore bu· 
lunan goke aid misallerini saydiktan son-
ra kelimelerin unsurlan iizerinde durmuJ 
ve sozlerini §Ciyle bitirmi§tir: 

«- L>niimiizdeki y11larda teorimizin 
esaslanm ve verimlerini Avrupa dillerile 
de ne~rederek ve arsmlusal dil toplanh· 
lannda anlatarak, Tiirk milli dehasmdan 
dogan bu biiyiik hakikati diinyaya tamt• 
maga muvaffak olacagimlZI umuyoruz. 

Biitiin bu ba~anlan ve biitiin yanna 
bagh iimidleri, Tiirk dilciligi, milli deha· 
Yl aziz ~ahsiyetinde tophyan Ulu Onder 
Atatiirke borcludur. 

Dil bayramJmiZl kutlarken, onun bii • 
ti.in Tiirklugiin sevgilisi olan yuksek var· 
hihna en derin sayg1 ve ~iikranlanmiZl su
nar, ulu T anndan Ona sthhat, afiyet, sa• 
a·det ve muvaffakiyetle dolu uzun omiir
ler dilerim.» 

$i,li Halkevinde 

Bir kere dilimizin §imdiye kadar sakh Dil bayrami miinasebetile Si§li Halke-
duran hakiki varhklanm bulup ortaya vinde yap1lan merasime Halkevi caz he
~tkarmak laz1md1. Halkm agzmda ko • yetinin c;aldigl fstikL3.l mar~ile ba~lanmt~ 
nu§ulan, yer yer manas1 anla~1lan on bin tlr. Halkevi ha§kam Ahmed Halid, bir 
lerce soz vard1 ki Osmanh devrinin yaz1 soylev venni§, bunu ogretmen Refet Av· 
dilinde yer alamamt~h. Bunlan halkm ninin dil bayrammm ehemmiyeti hakkm• 
konu~a dilinden hirer birer toplamak, daki faydah bir konferansJ takib etmi~tir. 

Ogretmen Kenan Saner de halk edebi • herbirini inceden inceye eleyerek, dile 
yatmdan giizel par~alar okumu§tur. yapabilecekleri hizmetleri belirtmek ge .. 

rekti. Bundan sonra bir dansh c;ay verilmi§, 
toplantl get; vakte kadar devam etmi§ .. Sonra, Turk dilinin biitiin lehc;elerini 

hirer hirer incelemek, bunlann kitab sa~ tir, 
Musevilerin beyannamesi 

hifelerinde sakladiklan dil varhklanm da 
ortaya koymak lazJmdi.» 

!brahim Necmi, bundan sonra Dil 
kurumunun gramer iizerindeki c;ah§ma • 
lanm anlatmJ~ ve demi~tir ki: 

«- Cniimiizdeki ytl i<;inde cografya, 
liozmografya, tarih ve etnografya, fi}o.. 
zofi ve psikoloji, ecJebiyat, hukuk terim-

Jeri boro~rler haiinde ogretmenlerin mii
talea ve denemelerine sunulacakttr. 

Ilk ve orta ogretim terimlerinin arhsi 
almdtktan ve gelecek miitalealara ve ya-
pllacak incelemelere gore gerekli diizelt
me ve eklemeler de tamamlaodtktan son
ra hepsi bir (terimler dergisi) nde topla
nacakttr. 

Biiti.in bu toplanan ve iizerinde ~ah~il
makta olan dil varhklan, dilimizin ~im .. 
diye kadar bilinememi~ alan hakiki ma
hiyeti jizerinde yeni ve miihim bir kanaat 
uyandumi~hr.» 

Hatib, (Gune~ - Dil) teorisi hakkin
da da izahat vermi§ ve §UDU soy}emi§tir: 

11- Tiir tarih tezinin oz karde~i olan 
Tiirk Dil T eorisi. dilin ve dillerin orijini 
iizerindeki gorii~lerle arhrmaktadtr. !n -
san dilinin orijini iizerinde bugiine kadar 
ileri siiriilmii~ tooriler arasmda en kuv • 
vetlisi, soz dilinin haretle anlablabilen 
maddi ihtiyaclann iistiinde manevi bir 
inan kaynagmt ifade ic;in kullamldigl yo
lundaki gorii~tiir. 

........................................... , ....... . 
~ Kad1n ve moda ~ . . ······················ ............................. . 

Diin ayni zamanda musevi vatandat
lann bayram1yd1. Bu miinasebetle Ba • 
lattaki «Turk Kiiltiir ve Y ard1m birligi» 
sinagonlarda dini merasim esnasmda mu• 
sevi vatanda§lara oz dil hakkmda haztr• 
ladigt bir beyannameyi okutturmu§tur. Bu 
beyannamede ezciimle deniyor ki: 

« Te§kilatt esasiye kanununun muad .. 
del ikinci maddesi mucibince giilistan gi• 
hi olan bu sevim]i memleketimizin oz ev .. 
Iadlan ve vatanda§lanytz. Oz dilimiz: 
Tiirk dilidir. Bu ruhnevaz dili konu§malC 
kanunidir. Hepimiz ve vazifeten bu dili 
konu§turmak it;in her yerde yaytm sefer .. 
berliginde bulunahm. Vatana olan bor .. 
cumuz mad,di, manevi olduguna gore he
pimiz bu borcu eda ile miikellefiz. Birli· 
gimizin hiikumeti celileye kar§I olan taah
hiidii mucibince sizi bu lisanla miicehhe~ 
olmaga ~agmyo:uz. 

~imdiye kadar ~ok ge~ kalmi§ olma• 
m1za ragmen bu noksam tamir etmek va .. 
zifesini vicdan borcu bilelim. Dikkat gO.. 
zunuzu §U noktaya ~ekmek isteriz ki, 
Turk lisamru konu§mamak demek ona 
lay1k oldugu ihtirarm ihmal etmek demek· 
tir. Buna hi~birimiz razt olmay1z. Bizl~ 
ri bagnna basan, bizi 500 senedeoberi hi· 
maye eden ve lutuflerile miistefid eden 
yiiksek Cumhuriyet hiikfunetimize an• 
cak bu suretle minnet hislerimizin yiiz• 
de birini gostermi§ oluruz.» 

r ~ 
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KA PANISI I 
A~tlq Kapanq 

1 tngiliz liras1 6.07 6.07 
100 Dolar 127.4375 127.4375 1 

! 
100 Fransu frang~ 3.40 3.40 I 
100 Lir~ 6.7075 8.7075 
100 fsvi~e frangJ 28.53 28.53 
100 Rolanda 68.03 68.03 

florin! 
' 100 Raybqmark 50.8375 

100 Bel~ika frangJ 21.5325 
100 Drahmi 1.1075 

1 100 Leva 1.49875 
100 Cekoslovak 4.355 

kronn 

50.83'75 
21.5325 
1.1075 . 

1.49875 : 
4.355 

100 Pezeta 6.07 6.0'7 
100 Zloti 23.6925 23.6925 
100 PenJto 24.9075 24.9075 
100 Ley 0.9150 0.9150 
100 Dinar 2.8425 2.8425 
100 Yen 35.4375 35.4375 
100 fsve~ kronu 31.295 31.295 
100 Ruble 23.7475 23.7475 

ESHAM ve T AHVILAT 

T. B. I pe~in 19.15 19.15 
T. B. IU pe~in 19.175 1-9.157 

\\,. iktami. Er. adedi 19.25 19.25 

~~~~==========J 

, SAMSUNDA - ....... 
,. Jur!,'ni. §ahsiyeh v~ miihim ro\l.eri./ diismamn cenahlarmcv -n 

·· ~~·~;1 ··~umf'mik- racaklar, 
''· r/ ~~ ro h so..... 7 _, f'r" .. ,harebeyP:t 

•th ., • 1 i §U 11 iyat.., _,vtn.i k 
;zzu P W & & W ·, • iiur' ~altmak, ke 

Bugiin saat l 0 da g1da maddeleri sa
tanlar; bakkallar, fmncilar, sebzeciler, 
meyvaciiar, sucular, saat 15,30 da da 

• tuhafiyeciler, kuma§ satanlar, tiiccar ter
'l~=== zi ve mobilyac1!ar Ticaret Odasmda top

lanaca klardir. 

Bu sene burada kavun ~oktur. Adana 
ile Mersin ve Tarsusa §imdiye kadar yiiz 
vagon kavun ihrac edilmi§tir. Kavuncu
lar, segme kavunun kilosunu altml§ pa
radan satmaktadtrlar. 

Pariste moda me§heri say1lan Long -
champ'ta goriilen son moda kadifeden 
ve kurk ponponlarla slislii orijinal bir 
§apka. 

Yeni yll mekteb kitablan ve 
ktrtasiye, foto levaz1m1 Cumhuri
yet bayii Halk kiitubhanesinde en 
miisaid fiatla sattlmaktadir. 



a 
[Ba$taratt 1 tnct sahttedel J vam ettigi takdirde noktai nazarlart telif J 

ladye ile Hariciye N azm Bone ogled en etmek imkam bulunacagmda !STar ediyo • 
sonra tayyare ile Parise donmii§lerdir. rum. Fa kat miizakerelere nih a yet verilir
Londradan hareketlerinden evv~l, Fra~slz se manhk uzakla§tmlmi§ ve kuvvet galebe 
nazulan bu sabah ~r~.ns1z e~k~mh.arbiye ~almi§ olur. Halbuki kuvvet insanhgm 
reisi General Gamelm m de l§hrakde ln- miistakbel refah1 i!rin hi!rbir hay1rh netice 
giliz nazularile miizakerelerde bulun • veremez.» 
mu§tur. Bu toplanttdan sonra ne§redilen T elgrafnamede bun dan sonra harbin 
resmi teblig, General Gomelin'in de hti- fecayii anlati!makta ve milyonlarca, er -
rakile akdedilen i!rtimada tetkik edilen kek, kadm ve ~ocugun nastl olecekleri, 
biitiin meseleler hakkmda lngiliz ve ihtilafa i§tirak eden memleketlerin ikhsa
Franstz naztrlan arasmda tam bir anla§· di sistemlerinin ve belki de i!rtimai biin -
ma hast! oldugunu bildirmektedir. yelerinin nas1l tamamile harab olacagt 

Ba1vekil Daladye Parise donU~iinde izah edilmektedir. 
kabine arkada§larile gorii§tiikten sonra, Ruzvel §U sozleri ilave etmektedir: 
Elize sarayma giderek, Londra miizake- <<Amerika ahalisi diinyamn iistiine !rO· 
relerinin neticesi hakkmda Cumhurreisi kecek olan boyle bir felaketten her mil -
Lob run' e izahat vermi§tir. Salahiyettar letin az!rok mutazarrtr olacagm1 kabul 
meha{ilde temin edildigine gore Franstz etmek mecburiyetindedir.» 
ve !ngiliz naztrlarl, (:ek hiikumetine AI- Daha ileride Ruzvelt §oyle demekte • 
man muhtJrasJm 'kabul etmek tavsiyesinde dir: 
bulunmaga karar vermi§lerdir. «Amerikanin an' anevi siyaseti musli~ 
Fran.u • Jngili~ erkamharbiye hane ~arelerle beynelmilel ihtilaflann hal-

reislerinin mii~akereleri lini kolayla§ttrmaktan ibarettir.» 
Londra 26 (Hususi) - Frans1z ordu~ Ruzvelt her meselenin nekadar mii§ • 

su ha,k.umandam ve erkamharbiye reisi kiil, ne kadar miistacel olursa olsun ak1l 
1. b b h t 9 d tay ve manttk dairesinde adilane bir •ekilde General Game m u sa a saa a - ¥ 

yare ile Londraya muvasalat etmi§ ve halledilebileceginden emin . bulundugunu 
dogruca Franslz sefaretine gitmi§tir. Ge - kaydetmektedir: <<Miizakerelere devam e-

to d B k•t t 'd k dildigi miiddet!re aktl ve mantlg~m ve a-neral saat a a~ve a e e g1 ere 
!ngiliz ve frans1z Ba§vekillerinin i~tira~ dalet zihniyetinin galebe ~alacagt, diinw 
kile yap1lan toplantlda bulunmu§tur. Saat yamn yeni bir harb cinnetinden kurtula~ 
12 30 da Franstz sefaretine donen gene~ cag1 iimid edilebilir.» 

' 1 '!' k.. h b' · · t' Amerika Reisicumhuru Hariciye Na-ral Gamelin, ngt IZ er am ar 1ye retsm 
kabul ederek, uzun milzakerelerde bulun• zm Hull vas1tasile <;emberlayn ve Da-
mu§tur. Bu miizalterelere, .Milli. ~iida - ladye'ye de bir mesaj gondermi§tir. 

S T t k d t k t Ruzvelt ve Hull bu mesa)'lan hazula-faa N azm ir om as ns 1p e I§ tra e ~ 
mak i~in diin biitiin giin ~all~ml§lardu. 

miatir. 
Mu"~:terek bir plan yaptldt Buranm resmi mahfillerinde §Oyle de-

T nilmektedir: 
General Gamelin bu ak§am saat 18 de «Burada diin hakim olan kanaate go-

tayyare ile Parise hareket etmi§tir.. . re vaziyet o derece vahamet kesbetmi§tir 
lngiliz -ve F rans1z erkamh~rbtyele~t ki Reisicumhur biran evvel sulh mesajm1 

arasmda bir mii§terek hareket plam tesbJt gondermek mecburiyetinde kalmt§br.» 
edildigi haber verilmekte?i~. • ... {;emberlayn Ruzvelt' e teJekkiir. 

Haric:iye Ns~aretanan tebltgt , ediyor 
Londra 26 (Husud) - Bu ak§am Londra 26 (a.a.) - <;emherlayn, 

H ariciye N ezareti tarafmdan ne§redilen Ruzvelt'in mesajma verdigi cevabda, !n
bir tebli~. C ekoslovakya taarruza u~r~- giliz hiikumetinin bu miihim mesajt §iik -
dr~ r takdirde Fransatltn ~e;hal r:rag h.u· ranla kar§IladJgmt bildirdikten sonra, bu 
kumetine yardzm edece~ml, /ngtliere ~l~ vahim anlarda her devlet adamrmn mese
Ru3yanm da bunlarc. iltthak edecek~~nm leleri azamt bir itina ile tetkik etmesi Ia • 
bildirmektedir. Be_qannamede czcumle ld ztm ge igini, Biiyiik Britanya hiik~me~ 
dwilirJor ki: 

<<- Ba~vekil (:emberlayn, Cekoslo • tinin bugiinkii mii§kiilleri sulh yolu ile 

l h h ll bertaraf etmek i~in elinden gelenL yaptlw vak meselesini mus i ane suretle a et • 
H 'l k d · B ginl ve miizakere ihtimalleri ~aldtk~& <Ia mek iizere itler e i i efa gorri§tU. u 

mcscleyi mu3lihane tekilde halletmek yapaca.gtnt ve bu mtizakerelerde tavas -
el' an miimkiindiir. F akat ~a_qet c;ekos • suta devam edecegini bildirmi§tir. 

F Siidetler "'ell giimriiklerine lovak11a taarruza u~n.IJacak olursa, ran~ '!If 

sa derhctl qardzma ko~ar.ak, /ngiltere ile hiicum etmifler 
Rus11a da 4iiphesiz onlarla berabcr hare- Londra 26 (Hususi) - Bugiin Prag~ 
ket edecektir.» da ne&redilen bir teblig, Siidet kuvvetle· 

rinin Cek gi.imriik karakollarma hiicuma 
lngilis na•arlal't Kralrn nezdinde devam ettiklerini bildirmektedit. Siidet~ 

Londra 26 (Hususi) - Ba§vekil ler, bire<ok Cekleri cebren Almany&ya 
<,;emberlayn ~aat 17 de Bukingam sarayt· gotiirmii~lerdir. 
na giderek, Kral tarafmdan huzura kabul · 
edilmi~tir. Ba~vekil, Frani!Z nazularile Biitiin 'ek hu.dudlar1 kapanda 
yaptzg1 miilakatla beynelmilel vaziyetin Londra 26 (Hususi) - Prag'dan 
son afhast hakkmdll. Kt:ala etrafh iznhat bildirildigine gore, Romanya koridoru 
vermi~tir. miistesna olrnak tizere, Cekoslovakya ile 

Kral saat 22 de Hava, Milli Miida - kom~u devletler arasmdaki biitiin hudud
faa •;e 'Maliye N ;ztrlanm saraya davet lar kapanm1~hr. 
etmi~ ve miizakerelerde bulunmu§tur. Ba,ka yerlerde yc halanan Siidetlfn' 

Ba~vekilin Krah ziyaretinden so~ra aadacak 
ne•redilen bir teblix., <;ernberlayn 1rt P · 26 (H ) 

• !S k ans ususi - Praa radyo-. · .. · K 1 Londrayl ter et- S d "' tavstyesl uzerme ra m . . . su, ii et mmtakalanndan hari<; Cekos-
rneme~e karar verdi~.ini biidm~ektedtr. 1 k t kl d k 1 ., - ld ova opra ann a ya a anacak bilumum 

Kamara lar i,.trmaa ~agrrr r s··d AI 
T 1 u et tnanlarmm casus addedilerek 

Dig r bit teblig, Avam Kamarasi e derhal asilacaklarlnl ilan etmi~tir. 
r ..,,._~Jar Kamarasmm ~ar§amba glinil ~aat r •- I '- '- d " ld" '!If eRos ovaR RC! tnlarr da asheri 
14 te fevkal!de toplantlya ~aglrl tgmt •ervise tcibi 
bVlrmektedir. p 

I. paratorluk miidafaa komitesi de bu- . rag 26 (Hususi) - Bugiin ne~re-
m kd · · di!en bir emirname, 17 den 60 ya~tna ka~ 

v~n fevkalade bir ictima a etm1~t1r. d b" 
H. I ,. tk ar uti.in kadmlan askeri servi~e tabi 

j.. ilr'"" .. arlart tf er rn ttu unu k I k d 
" M n I IDa ta IT, 

tetkik ettiler Alman ordusu, Avuaturya 
Londra 26 (Hususi) - Ba~vek!l hududundan. girecekmif 

Cemberlayn bu gece Ba•vekalette Han- Lond 26 (H A ) R ' b . . ra USUS! - oyter IDU· 
ciye N atm Lord Halifaks'la bera er ge<; habtrln ·· s··d · I' d b' N e gore, u et nca m en tri a§a· 
vakte kadar e<alJ~ml~hr. Hariciye eza • ibdaki beyanatta bulunmu§tur: 
reti 1 •• iisteRarlanmn da i•tirak ettigi bu AI k , ~ «- man uvvetleri Cekoslovakya-
to'"'lanh e5na5mda Hitler'in nutkunun tet- Su"d t k d d .., ya e mmta asm an egil, Avustur-
kik edildi~i haber verilmektedir. h dud d · " ya u un an gueceklerdir.» 

lngiliz muhaliflerinin talebi Belfika da ihtiyatlarr askere alryor 
Londra 26 (Husust) - Muhalefet B ··k I 26 (H ru se ususi) - Bekika ka-

lideri binba 1 Atli ile eski rtaztrlardan binesi fevkalade bir toplantt yaparak ih-
cor··il Ba•vekile bM-er mektub gondere~ fl · · .. • tiyat stm anm, motonze kttaat ve istih-
rek, harbin oniinii allmak i<;in fngiltere, kam efradtm silah altma almaga karar 
F ransa ve Rusyamn Almanya neJ:dinde vermi*tir. 
mii~terek bir te~bbtis yaparak, Cekoslo- Parisin tahliyesine hazrrlanrldr 
vakyaya kar•t herhangi bir taarruzu harb 26 (H ·) N • Paris usust - afta Nezareti 
telakki edeceklerini bild.irmelerini taleb tarafmdan ne~redilen bir beyanname, 
etmislerdir. p kl k · t' · 'I h · aristen uza a~ma Js 1yen stvt a alinin 

Ruzvelt'in Hitler'e ve Behef'e ernrine tenzilath .trenler tahsis edildigini 
•o"nderdig~ i telgral b'ld' k d' A .. .. d k' · .. t nme te tr. vnumuz e 1 cumartest 

Va~ingtoh 26 (a.a.) - Hitler Ve ve }:lazar glinU Parisin 11 ~imendifer hat
Bene~' e dc.grudan dogtuya gonderdigi b sivil ahalinin tahliyesine tahsis edile 
takriben 500 kelitnelik bir telgtafta Re- cektir. 
isicumhur Ruzvel ezciimle §'(:iyle demek- Hususl otomobillerile Parisi terketmek 
tedir: istiyenlere ciheti askeriyeden benzm te -

«Amerika Birle§ik Devletlednin 130 min edilecektir. 
milyon ahalisi ve bi.itiin be~eriyet namma Parir. parklannda ve baht;elerinde si~ 
halihaztrdaki meselelerin musliha.ne, adi~ gtnaklar ve istihkamlar kaztlmasma ba§· 
lane bir §ekilde ve Yl1t>Ict bir zibniyetle lanmJ~ttr. 
'1l1edilmesi ic;in miizaketeleti kesmeme ~ Paritte talcsi lrtalmaClr 
izl taleb ediyorum ve miizakereler de - Taksilerle biiyiik m< •zalarm ote!bUS>o 

il 
ALMAN MUHTIRASI 

En miihim nokta, Siidet 
mintakasinin biitiin 
tesisatile teslimidir 

Prag hiikfunetinin ilk 
ingiliz • F rans1z plant 

esaslar1 fart 

defa kabul 
da ilhak i~in 

koymaktad1r 

ettigi 
• ayn1 

Berlin 25 (a.a.) - D. N. B. A- zisinde hulunan ordu ve polisteki Siidet 
janst bildiriyor: Almanlanm derhal terhis edecek ve 

Prag hi.ikumetine tevdi edilmelC ri· kendi memleketlerine gonderecektir. 
casile Godesberg' de Hitler tarafmdan 4 - <;ek hiikQ.meti, siyasi sebebler
(:emberlayn'a verilen Alman muhhraw den dolayt hapse ahlmtt olan Alman 
smin metni aynen §Udur: kanind&n biiti.in mevkufla.n tahliye 

«Alman Siidet mmtakasina lCar§i edecektir. 
yap1lan tecaviizler ve hadiseler hak~ 5 _ :Alman hUkGmeti, daha yakm
kmda s1k stk ve her saat gelen liaber~ dan tayin olunacak arazide nihayet 25 
ler, mezkur mtntakada vaziyetin arttlc tetrinisaniye kadar plebisit yaptlma· 
kat'iyy~n tahammtil edilmez bir ,ekil sinda mutab11Ctir. Y eni hududlarin ple
aldtgini ve binaenaleyh Avrupa sulhu bisft neticesin"de yap1lacak tahdidi bir 
i!rin J.,ir tehlike te§kil ettigini goster- Alman • ~ek veya entemasyonal bir 
mektedir. (:ekosloval hi.ikU.rneti taraw lio.misyon tara'findan ifa olunil.caktir. 
fmdan terkedilmesi kabul edilen mez- Ple'bisite ~§tiralt ei:leeekler, 25 il"l • 
kar mintakanin bil~ imhal terki kat- te§rin 1918 de metk£lr · topraklarCla 
iyyen zaruret lialini almi§tir. ikamet edenlerle mezkQr topraklarda 

Mer'but haritada, :Aimanyaya <logw 28 ilktetnn 1918 tarrhine k.adar dog· 
ruClan Clogruya terki ica'b eden Siidet mu§ olanlardir. MezkOr atazi l\lman
topraklari klrmizi c;izgilerle ve plebisit yaya veya Cekoslovakyaya reye hakla
yapilmasi lhim: g~len topraklar 'da: ye- ri olan kadm ve erlCeldenn alelade ek
&il ~izg]lerle g'gsterilmi~tir. Kat'i lin· seriyet reyile 1lliak olunacalitir. Plebi
dud bu mintahlarda oturan lialkin ar• 5~ sirasinda tier ild taraf ICituti plebi
zusuna uygun olaralC ~;izilmelidir. Hal· sit yapilan topraklaidan ~ekilecektir. 
kin l:iu arzusunu tesbit i~n bir fiazirlt'IC Alman Te ~ef hukQmetleri hu hr§i
miiddetine ihtiyac vardtr. Bu <Ievre Itkli ~ekilmenin zamanini ve 'devarnini 
tesbit edilecek ve bu mUddet i~inde tier tesbit e<Jeceklerdir. 
tiirlii kari§1k!tklarin online ge!rilecelCtir. 6 _ :Alman hiik:tmeH, ica.G e<len te
Her iki taraf arasinda mlitevazln bir ferruab ianzim kin saUhiyettar bir 
vaziyet ihdas edilecektir, Alman • <:ek" Jiomi~yonunun te,kilini 

Merbut liarita<la g.osterilen J\.lman teklif e<ler.~ 
topraklari, l>u topraklarin 1iu veya ote «LlhtiCa"f 
tarafinda plelJisitln Ceklere ekseriyei 
verip ermiyecegi nu a.n itioau. a1in- T ahliye eClilece"- Siidet topraklari 

aslceri, iktisadi veya na liyat tesisab J:Qaksizi». A.Iman kltaati tarafmclan i§'" 
gal edilecektir. liat'iyyen tahrib edilmeksizin ve bo-

:tulmaliaitin te lim olunaeaxtir. BilhasDiger taraftan, :Alman noltta1 na~ 
zarlna gore bir Alman ekseriyetinin el- sa tayyare rn~ydanlari ve radyo tesisatz 

mevzuul>ahistir. Ek'onomik Ievazim ve de edilmesi melhuz bulunan topraklar 
<;eiC k1taati tarafmdan, bu topraklar billiassa d.emiryollari ve 'Vagon ve loko-
i<;lnde Alman dili konu~an Jtesif ICiitle· motifler ]yi bir hale kortulac:alttir. 1\yni 
lerin bulunabilece~i veya plehisitte §ey gaz falJrikalarina, elektrik santral
sarih bir Alman ekseriyeti zuhur ede- lerine ve saireye 'de tamildir. Diger ta
cegi nazari itibara altnmaiCsizin i§gal raftan lier tUrlii yiyeeek, e§ya. hayvan, 
olunacaktir. iptidai mtddel r v ire llhliye edil-

Alman hiiku.meii, SUdet A.lmanlari miyece~tir.~ 
meselesinin ·derlial ve ht'i olarak lial- 'Alman • lngit:z. planinin 
lin1 tahakkuk ettirmek rnaksadile a§aw 'esaslari 
::;11:b.ki tt>'kliflerde bulunur: Londra 25 (a.a.) - Royter A-

1 - T ahliye edilmek iizere i~aret iansi, Alman muhtirasintn mdn1ni 
edilen topraklardaki butUn Cek orduw ne§rettikten sonra, !ngilit • Franm 
~u. polisi, jandarmasi, giimriik memur· planmi da ne~retmi§tir. 
lari ve gazeteleri f te~rinievvele hdar Bu plan, yill.de elliden fazh. AI· 
<seri almacak ve mezkur tarihte AI- mamn bulundugu Siidet arazisihin ple
..,~,.,.raya teslim edileeektir. bisit ya.pilma'kstzln Aln'ianyaya ilhakt· 

2 - T ahliye edilecek arazi oldu~ ni, (:ek ve Almanlar arasmda ve mu· 
~u gibi, lahikada i§aret edildigi iizere ayyen bir muddet zarfmda halkm ser
teslim olunacakttr. Alman hiikumeti, best an.usuna m'iistenid miibadele ya~ 
·~ hlive isinin teferruahm tan7im ic;in p!lmasmt ve asker! ve kar~tltklt mahi
Ceko~lovak hiikiimeti ve ordusunun yette meveud muahedelerin yerine ka
~alahiveti tammesini haiz bir murahl-.a~ im olmak iizere CekosloVIlkya.n1n yeni 
~mm Alman ordu~11 ba~kumandanlJqJ hududlannm herhangi hit taarruza 
ne7dine memur edilmesi hususunda kar~1 !ngilterenin de dahil olll.cagt u
""''''~h•ktlr. mumi ~ enternasyonal garantisini ta· J 3 - Cek hiikumeti, biltiin Cek ara- ?:al'Tirn,m evlernektedir. 
~· a a a a -. a a sa - - - - - - ... - -. 

leri ve kamyonlarile taksiler cepheye as- I mensuh efrad ~ilah altlna ~agtnlmt§tlf. 
ker naklettiginden, Paris buluvarlannda Salahiyet~ar mehafilde, bu tedbirin u-
taksi kalmamt§tir. mum! seferherlik mahiyetinde olmadigi, 

K1Z1lhac;, kadm goniilliileri kaydma sadece memleketin mudafaasma matuf 
ba§laltlt§hr. Asker! ve hususi hastanelerin ihtiyat tedbir mahiyetinde oldugu temin 
miirettebatt tamamlanrm~ttr. edilmektedir. 

Mii§ev-¥i§ vaz1yct dolay1 ile mekteblt- lll~e komieyonu hugiin toplanarak, ba~ 
tin ae<tb~ tarihi tehir edilmi§tir. vayici k ruriye fiatlannda zam yaptlma-

Halk paralannr geri alryor masma karar vermi§tir. 
Bugiin bankalarm onUnde halk toplan- Bu ak~am ne~redilen bir emirname hal-

ml§ttr. Panik mevcud olmamakla hera- kt hava hiicumlarma kaT§! miidafaa te~~ 
her, balk her ihtimale kar~1 elinde para kilatma goniillii kaydedilmege davet et· 
bulundunnak endi§esile bankalardan pa- mektedir. 
ra !rekmek istemektedir. Londta parklarmda sipetler ve stgt -
l>ariate grev yapan infaaf amelesi naklar .kazlitn~~tadtr. . 

· ba 1 d Bugiinden tttbaren Londrada ve VJ-

. t¥e f a 1 
. • liiyet merkezlerinde halka gaz maskeleri 

Pans 26 (a.a.) - lstenilen garanh • tevziine ba~lanmlitiT. 
Jeri elde etmi§ olan ve memleketin yiiksek C b 1 .. 11 kt .. "ll" 1 

f l 
.. d'' .. p . . e e u arr a gonu u yaat ryor 

men aat enm U§unen ans In§aat sana- .. 
y· melesi bu sabah tekrar i§e ba§lam!§ltr. Londra 26 (Husu~t) - Cebelutte.-
1 aB b' h k'' "k b" "k b"t" .. nk kumandant buglin bir beyannarne ne~w u sa a U!rU , uyu u un roues - . A • • • • 

, ler normal surftte itlemege ba§lamt§ rederek 40 1la 55 ya~ndak1 erkeklen go~ 
.., amele hi!rbir hadise vuku bulmadan niillii ~aydine ba§landJginl beyan et • 
atolyelerine girmi§lerdir. mektedtr. • • • • 
Jngiltenide genif askeri teJbirler Fransa, Mrlletler Cemryelrnr 

Londra 26 (Hususi) - Kabine ba- laatekete davet edecek 
Z! askeri ibtiyat tedbirleti almaya karar Cennre 26 (Hu us!) - Franstz. hii-
vermi§tit. Bu karar iizerine, orduda Te kumeti, Milletler Cemiyeti azalanna mii
donanm.ada izinler Jagvedilmi,, sahil racaatle, Almanya tarafmdan \ckoslo • 
muhaf1z te§kilatma :ve hava kuvvetlerine vakyaya kar§i bir taarruz :vaki oldugu 

liQ 
J takdirde, Milletler Cemiyetini harekete I dan tahliyesinde Fransamn tevessiil ettigi 
davet edecegini bildirmi§tir. usulden miilhem olmaktadtr. Almanyamn 
{;ekoslovakyadaki Amerikaltlar i§gal etmekte oldugu klSlmlarda miistah • 

Almanyaya naklediliyor kern mevkilerin bulunas1 -istihkamattn 
Londra 26 (Hususl) - Berlindeki biiyiik bir klsm1 daha gerilerde (:ek top • 

Amerikan sefareti, (ekoslovakyadaki A- rak!artnda bulunmaktadJrw Siidet meselew 
merikan tebaasmm Almanyaya nakli me- sinin muslihane bir tarzda halline mani 
selesi hakkmda Alman hiikumetile mii ~ olmamahdir. 
zakerelere giri~mi~tir. Japonya ile hi,bir miizakere 
Almanya Mcksikadan kiilliyetli yaprlmamlf 

petrol ald1 Tokyo 26 (a.a.) - Bir suale cevab 
Meksiko 26 (a.a.) - Almanyamn veren }aponya Hariciye Nezareti namma 

alelacele miihim miktarda Meksika pet - soz soylemege salahiyettar bir zat Siidet 
rolii satm aldtgt ogrenilmi§tir. Sarm!rlt meselesine kaqt tek bir cephe te§kili ic;in 
bir Yunan, bir de Norve~ vapuru Ham- Japonya, Almanya ve ftalya arasmda 
burga hareket etmek iizere bulunmakta - hi!rbir miizakere veya muhavere cereyan 
d1r. etmedigini beyan etmi~tir. 

Fransr~ gazetelerinin ne1riyat1 Fransamn Su.riye ve LiibnanJaki 
Paris 26 (a.a.) - Poti Pariziyen ha~zrltklart 

gazetesi yaztyor: 
«Hitler'in biitiin projesi, a§ikar surette 

~ekoslovakyay1 siyasi ve ikttsadi noktai 
nazardan kendisini ayakta tutam1yacak 
bir vaziyete sokmagt ve ya§amak kabiliw 
yetine malik olmasma mani olmagl istih -
daf etmektedir. 

Hitler'in talebleri o kadar geni~tir ki 
!ngiltere ve F raneamn hun! art kabul et
mesini {,;ekoslovakyaya teklif etmelerine 
zahiren imkan yoktur.» 

F ransa, {;ctko•lovale tahkimalana 
ciiveniyormu, 

«Epok» gazetesi, ~ekoslovalt mesele~ 
sinin F rans1z noktai nazanndan sevkul • 
cey§ noktast iizerinde rarar etmektedira 

Bu gazete diyor ki: «Harb halinde 
~ekoslovak istihkamlart F ranstz milli 
miidafaasmm hayati bir unsurunu te§kil 
edecektir, zira Frans1z askeri mehafilinin 
tahminatma gore bu istihkamlar, en az1 
30 f1rkay1 ~arkta durdurabilecek ve bu 
suretle ayni nisbet dahilinde Franstz or • 
dusunun yiikiinii hafifletecektir.» 

«Figaro gazetesi, Londradan istihbar 
edi_yor: 

lngiliz namlari, Alman milletinin Sii~ 
detlere mi.iteallik olan taleblerinin silaha 
miiracaat edilmeksizin kAbul edilmit ol
dugunu ve ~ayed bir barb zuhur edeeek 
olursa eehehlerinin biisbiitiin ba§ka §eyler 
olacagmt ve bu takdirde Almahyamn bir 
koalisyon kar~tsmda kakcagmt hilmesine 
medar olaeak bir ~are derpi§ etrni,lerdir. 
Hitler, z.aleri kaz.tznmtflrr1 lakat ... 

Popiiler ga:zetesi, yaztyor: 
«Sekiz gi.indenberi Hitler'in garb de -

mokrasilerin• kar11 k zanm11 oldugu ta· 
fer, muhakkalt bir §eydir. Hitler, Siidet -
lerin Almanyaya ilhaktm temin etmittir. 
,Simdi mesele Hitler'in bu noktada kahp 
kalmtyacagt, yap1lm1§ olan fedakarh tn 
kendisini tatmin edip etmiyecegi, miistak
bel fiituhat mak adile <;;eltoslovakyamn 
tahribine devam edip etmiyecegidir. Me~ 
sele, Hitler'in zafere harbi zam ve ilave 
etmek isteyip istemedigidir.» 

Londra ga~etelerihde asabiyet 
Londra 26 (a.a.) - Havas aiansl 

muhabiri bildiriyor: 
Alman muhttrasrmn ne§ri, lngiliz ef· 

kart umurniyesi tizerinde 191 4 te Bel~i -
kaya verilmi~ olan iiltimatomun has1l et
mil oldugu tesire benzer bir tesir husule 
getirmi tir • 

Bu sabahki gazeteler, Hitler'in muta~ 
lebatmm kabulii gayrikabil mahiyette ol· 
dugunu miittefikan teslim etmektedir. Bu 
rnutalebatm yalmz Cekoslovakyamn mu· 
kadderal!m degil, ayni zarrtanda biitiin 
A vrupamn mukadderahm mevzuu bah· 
setmekte oldugunu gljstermekte ve netice 
olarak hi~bir ingilizin hiikumet ve parla
mentonun yakmda millete yapacag1 da
vete icabette asia tereddiid etmiyecegini 
yazmaktadtrlar. 

Times gazetesi, ~oyle diyor: 
«Eger Almanya, inp;iliz milletinin az

mindan Upheye dii cek olursa demek ki 
kendisini buna ikna etmek iimidini terket~ 
mek icab edet.» 
Berlin, Alman muhttrasrnda aflTl 

telrliller yolttur, diyor 
Berlin 25 (a.a.) - (:ek mtselesinde 

efkiin umumiyeyi kan§hrmak i~in yapllan 
te§ebbiisler, Berlin mehafilinde nefret u
yandlrmtjtlr. Hususile lei, ingiliz matbu -
atmm bir k1sm1, bu te~ebbiislere daha 
imdiden kurban gitmi tir. 

Mademki (ekoslovakya Hodza hii ~ 
kumeti vasJtasile Berchtesgaden' de Hit -
ler'le (:emberlayn arasmda kararla§t:tn -
lan teklifi kabul etmi§tir, Alman rnuhttra
~mm bu kabul edilen tekliflerden c;ok A§tn 

bulundugu inttbatnt yarattl'layt istihdaf 
eden manevralarla bu taahhiidlerinden 
ku tulmaga hakk1 yoktur. Prag hiikumeti 
bu suretle harbin mes'uliyetini iizeriuden 
atmaga ~ah§tyor, 

Halbuki Alman 
herrtmiyetle 
tnuhhrasll'r' 
&§an hie; ' 
haman 
edilen ~----------.1, 
deAlt e 

Beyrut {Hususi) - Beynelmilel vaw 
ziyetin vehameti dola)'lsile, F ransa hiikuw 
meti, Suriye sahillerinin miidafaasma aid 
tedbirler almaga ba§lamt§hr. Bu i§le me~ 
gul olm'lk iizere bir Framtz askeri heye
tinin bugiinlerde Beyruta muvasalatm« 
intizar olunuyor. 

Diger taraftan F ransa, lier sene L\iG! 
nana vermekte oldugu bir buc;uk milyoti 
lirayi vaziyetin vehametine kar~i altnacaW 
tedbirlere sarfedilmek uzere, hu sene veil'! . . -~ 

~IDl!ltir. , 

Du~e soyliiyor: 
(Bagtara/1 1 tnct •aht!elfeJ 

man, Macar, Leh olarak il~ vepheai olaJl 
meaele tam oekilde halledilmelidir. AVl\l-1 
pada bu dakikada olup bitenleri en iyl 
takdir edebilecek bir kimse :V<iTSa 0 da 
~ekoslovak Cumhur ba§kantd!r, Kendiai 
~ifte Habsburg monar~isinin en biiyiik aw 
milletinden biri olmu§tur. 0 zaman Bo. 
hem milleti namma hareket ed.iyordu. 
Her tarafta soyledi, Cenevrede dahi. Ce
nevre can ~ekiame halindedir. italyaya 
kar11 koyamn akibeti budur. 0 zaman 
soylenen sozler ~ok mahirane idi. T arihin 
bu yirmi yth bize bunu ispat etti. H!dise
lerin inki§an §U hatlan takib edebilir: 
Muslihane hir tarz1 hal bulmak i~in onii -
miizde birka~ giin daha vardtr. Bu tarzt 
hal bulunmaz ise, bir anla§mazhgm onu• 
ne ge!rmek insan kudretinin iistiinde bir it 1 

olacaktn. Anla§mazhk zuhur etigi tak • 
dirde ise ancak ilk anda mevziile§tirile • 
bilir. Avrupamn Pragm kokmu§ yumur • 
tasm1 pi§irmek i!rin bizzat kendisini yak • 
mak istemiyecegini hala zannetmekteyim. 
Avrupa o kadar !rOk ihtiyac kar§tstnda • 
du ki bu ihtiyaclann en az acele olam hi~ 
§iiphesiz hudud boylarmca s1k stk yiilt • 
selen mezarhklarm a dedi ,i artmnaktadtr. 1 

Bununla beraber ii~iincii bir merhaleyi d~ 
derpi§ etmek laztmdtr. Bu ihtilafm, bi 
dogrudan dogruya angaje edecek mahi 
yette olacagt merhaledir. 0 zaman hi 
tereddiid etmiyecegiz ve hie; bir tereddiil 
de miisamaha etmiyecegiz. ~unu da ilav 
edeyim ki ii~ merhale birbirini fevkalad 
~abuk t kib edebilir. Diplomatlann hll 
Versay't kurtarmaga ~ah~malan fayda 
stzdtr. Versay'da kurulan Avrupa ekse 
ya fahi§ cografi ve tarihi hatalarla ku 
rulmu§tur. Bu Avrupanm ak1beti bu hal 
ta belli olacakbr. Bu hafta yeni bir A 
rupannm ortaya ~tkmasl lbtmdtr. Herkt 
i~in adalet ve milletler arasmda. uzla§m 
Avrupas1. 

Siyahgomleldiler, biz bu yeni Avrupz1 

nm taraftanytz.» _.,. ......... ~.-.--- I 
<;ek - Leh hududunda 

kanll ~arptfmalar oluyo 
fBMtaratt 1 fnct sahfted8J 1 

Macar ihtiyatlanm sevkeden jandarml~ 
Jar istasyonlarda hic;bir kimsenin araba 
lardan ~tkmasma mti.saade etmemekte' 
dir. 

Lehlilerin aefi nezaret altrmla 
Vat§o a 26 (a.a.) - Alman ajar 

bildiriyor: 
Karvin maden havzasmda Lehli iKi 

lere kar§t <;ek tethi§inin artmast iizeri 
Olsa ovasmda T e en bolgesinde vazi~ 
gittikc;e daha vahim bir ~ekil altnaktad 
Pat ajanstnm bir haberine gore, (:ekos 
vakyadaki Leh grupunun §efi dok 
Volf ikametgahmda goz hapsine almm 
t1r. 
Prag, Leh notasrna cevab ver 

Var§oVa 26 (a.a.) - <;ekoslovak) 
mn Polonya mutalebahna cevab1 bug, 
bir memuru mahsusla Pragdan bura 
gelmi§tir. T ayyare ile gelen bu ceva 
<;ekoslovakya el!risi Polohya Reisicun 
huruna tevdi etmistir. Cevabm tevdiil'lt 
sonra, Polonya Hariciye Naz1t1 B 
Reisicumhur tarafmdan kabul edilmit~ 
Prag, Leh nota•tnr miizakete 

olarak lttr&ul f!ftl 

lariWK 2604, f. r • ~en e 
riyet ~ocu Sahifesh 
rilmesi §artbr. G~ ka 
alamazfar. 



iSTANBUL SUBESiNDEN : , 
istanbul Liman i~letmesine aid kuvvet motorii ile Saka su vapuru 

ve Ejder Romorkorii bali haz1rlarile ve olduklan yerde teslim §artile 
pazarhkla sablacakhr. Pazarhk 17/10/938 giinu saat on be§te Materyel 
&iremizde yapllacakhr. isteklilerin §eraiti anlamak uzere hergiin ve _pa
zarhga girmek lizere de yukanda yaz1h giin ve saatte Materyel Daire
mize miiracaatleri. 

Viiksek Miihendis Mektebi 

M iidiirlii~iinden: 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarmm 19 eylul 938 de 

itmesi dolayisile evvelce 22 eylul 938 ak§ami nihayet hula 
ag1 ilan edilmi§ olan 938 • 939 tedris senesi kayd1 kabul 
puamelesine 27 eylul 938 ak§amma kadar devam edile· 
ektir. 
2- Mektebe girmege talib olanlar arasmda yap1lacak 

~iisabaka imtihanlar1 eylUliin 29 ve 30 uncu per§embe ve 
uma giinleri saat 9 da ba§hyacaktir. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin tatil 
runleri baric olmak iizere her giin saat 9 • 16 ya kadar 
pekteb idaresine miiracaatleri. (6571) 

ANADOLUNUN HER ViLAYETihND~E~-----' 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikatmzm yeni ~tkarrm~ oldugu son model 

SOBALARIN ve CiHAZLARIN 
l\tonopol sah~t i~in her vilayette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
bir an evvcl ~irketimizin merkezi olan Beyoglunda istiklal cadde
sindc 69 numarada 

ATE~ TURK ANTRA SiT 
..... Direktorlligune muracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35.142 

IZnikte giire§ ve pan a ytr 
Cumhuriyet Halk partisi iznik ilc;e yonkurulu kuragx menfaanne 4 te§

'nievvel 938 sah giinli Tiirkiye ba§pehlivanlarmm i§tiraki temin edilerek 
uylik glire§ tertib edilmi~tir. 

PANAYIR 
Giire~in ferdast 5 te§rinievvel 938 c;ar§amba giinii ba§hyarak 8 te§ri

;rvvcl cumartesi giinii ak§am1 kapanmak uzere hayvan ve e§ya panay1r1 
i"Ilacakhr. Her sene daha !a7la ragbet bulan. ~ii~e§. ve panaym g?,rm:k 
[zcrc gdiniz. Bu f1rsattan 1shfade ederek tarrhr Izmk kasabasrm gormu~ 
ursunuz. Gelecek misafirlerin her tiirlii esbab1 istirahatleri Belediyece 
min cdildigi ilan olunur. ( 6860) 

Kl§J Beklemeyiniz ! 

KURK MANTOLARI IZI 
her yerden daha ucuz, daha itinah ve ayni zamanda uzun 

vade ile veresiye ~imdiden alabilirsiniz. 

Arjante Tilki Kurk Ticarethanesi 
11- istanbul, Mahmudpafia caddesi No. 137. Tel: 22554 

~alatasaray Lisesi Ahm Sabm 
Komisyonu Ba,kanhglndan : 

Kc~if bcdcli ilk teminah 
L. K. Lira 

1319 86 99 Tamirat 
Galatasaray Lisesinin Ortakoy §Ubesi binasmda yap1lacak olan ke§if 

cdcli vc ilk teminatr yukanda yaz1h tamiratm 14/10/938 cuma giinii saat 
~.30 da Kiiltiir Direktorli.i.gii binas1 i\;inde Liseler Muhasebeciliginde top
nacak olan Komisyonda a(flk eksiltmesi yap1lacakhr. 

istcklilerin en az 1000 lirahk bu i§e benzer i§ yapbklarma dair i&r~-
rinden almi§ olduklan vesikalara istinaden Naf1a Direkti:irliigiinden eksilt. 
~e tarihinden bir hafta evvel almmr~ ehliyetname ve yeni sene Ticaret 
das1 vesikasr ve teminat makbuzlarile belli giin ve saatte Komisyona gel
eleri. _(6857) 

t;im tobumu 
Londrada me~hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakiki Raygras cim tohumu Tiirkiyede valmz miiessesem namma 
jgelmi~tir. Bir def.a ekildik~en sonra .~enelerce .devam ,;de~ bu cim tohumunu 
baht;e sahiblerinm, Beled1ye ve muesseselerm tecrubesme amade bulun • 
duruyorum. 

'II 

iincii Vak1f han, 4 iincii kat 18 No. da Bahce 1\fiman Mevh1d Baysal Tel: 23426 

IKiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - 2259 say1h kanunun tatbikine dair alan talimatnameye gore ilk 

~ullarm 4 iincli ve 5 inci s1mflan ic;in iki cildden miite§ekkil bir aritmetik 
tab1 yazllmas1 miisabakaya konulmu§tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 27 te§rinievvel 938 de ba§lamak ve 26 nisan 
9 c;ar§amba giinii ak~amx bitmek iizere alt1 ayd1r. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenlcr 26 kanunusani 939 per§embe 
pnii ak~ama ka&r bir dilekc;e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu 
iisabakaya girecekler defterine adlanm yazd1rarak bir numara alacak

F-dir. 
4 - Miisabakada birinciligi kazanan kitab serisi ii\; y1l sure ile okul

rd:t okutulacak ve miiellifine her yrl i<;in 1000 er lira telif hakk1 verile
ktir. ikinci <;1kan kitab serisini yazana bir defaya mahsu olmak iizere 
rincinin miicllifine verilenin bir yrlhg1, ii<;iincii, dordiincii ve be§inci 
k.anlara da bir defaya mahsus olmak iizere dorder yiiz lira miikafat ve
lecektir. 

5 - Mi.isabakaya gireceklerin eserlerini iic;er ni.isha olmak lizere ma
ne ile ve kagtdlarm yalmz birer yiiziine yazrlmi§ olarak Kiiltiir Bakanh-
Yaym Direktorliigiine makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri 

ztM.dtr. Kitaba konulacak resim, l;iekil, grafikler vesairenin asrllarmm yal
z bu niishalardan birine ve digerlerine konulmu~ bulunmast kafid.ir. Mii
bakaya bas1lmr;j bir kitabla girenler de kitabm ii\; niishasrm verecek ve· 
~ gondercceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte eserleri ka
~1 edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkr mukrbilinde ve her 
rli.i tasarruf hakkmdan vaz ge<;erek Kiiltiir Bakanhgma iit; yllhk bir 
~vre ic;in terkettiklerini ve kitabm o devre i<;indejd her bas1h~mm son 
fshit.}erinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altm& tayin edecekleri 
~er bir zat tarafmdan yapllacagm1 f!,_i'r. ~ ·'- Noterliktep .. t.: -"ikli bir ta-
hiid senedi verilmesi de laz1mdir. .n manevra:" b n 
dfi;~. Kit~blarda bulu~ma.s; Ja7~ dii~IT'anm cenah1arma" ·aslflan 

I" 1 ·? "rhP".f< k ! kl I''.•. --:;.z-""/ • 1••1 -, raca ar, 
i. t/ 0r~\bi~ an S01 .. ~ 1 7- 1',1harebey < 

~ L • 1 i §d 11 iyat..,._,uzni k 
in -.c r-·~ -~~ E~~ iizrr· ~altmak, ke 
~b 

\ 1 for-

Bursa Ziraat Okulu Direktorliigiinden : 
Bursa Ziraat Mektebine a§agrdaki §artlarla iicretli leyli taleoe ah

nacaktlr. 
1 - Orta mektebi bitirmi§ olmak. 
2 - On dokuz ya§ml ge<;memis olmak. 
3 - HastahksiZ ve ziraat i~lerine mukavim olmak. 
4 - Tahsilin sonuna kadar senelik licreti verecegini taahhucl etmek, 

senelik iicreti 165 lirad1r. istekliler vesikalarile ey~ul sonuna kadar 
mekteb idaresine ba§ vurmalan. ( 6858) 

T. H. K. Sahnalma Komisyonundan : 
100 bin frtra zekat ve 100 bin kurban afi§i bastmlacllk ve 27/9/938 sah 

YUksek san'atkaram1z 

MONiR NUREDDiN'in 
® 
\.~ -

ODEON r~. 
Pliklar1nda \...~ 
Y eni okudugu -

270908: Hicaz ~ark1 - Ela gozlerine 
Hicazkar ,Sarka - lzmirin i~inde 

PUlk1 satu;a ~•lrar•lmu;tlr. -----•11 glinii mlinakasasr yap1lacaktir. . .. 
A<;1k eksiltmiye i:;;tirak icin istekh olanlarm ~artnamesm1 

re Piyango Direktorliigii Muhasebesine miiracaatleri. g6rme(k68ii3z5e)- I I"nhisarla' r -1 Umum Miidiirliigiinden : 
···E-m-·l·a-k-·v·e-·E1111111y-t·a-m-~B~a-n·k~a-S·I-~i~I~a-n·l~a-r·J-·I I - Ge§idleri §artnamesine ekli listede yazlh ve k.lgtd iizerine-:: 

stlmr~ yaz1 ve barf niimunelerine uygun olmak ~artile satm almacag1 ve 
••••••••••••••••••~-----~-~---• 11/VIII/938 tarihinde ihale edilece~i ilan edilen 350 JPlo harfin muhammen 

Eski Yeni K1ymeti bedeli degil;itirildiginden yeniden a~rk eksiltmeye konmu§tur. 
Biiyiikadada Nizam Nizam 19 19 Kuyulu 1000 200 II _ Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilosu 250 kuru~ 
deresi 4929 M2. bah~e hesabile 875 lira ve muvakkat teminatt 65.63 liradtr. 

100 

104 

106 

Biiyiikada& Nizam A§Ik- 69 Camhk 1821 364,20 III _ Eksiltme 5/10/938 tarihine rasthyan car§amba giinli saat 14 te 
lar yolu 12140 M2 fundallk Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla-
Biiyiikadada Nizam Nizam 5 Bah<;e ~00 80 caktir. 

118 
caddesi 1573,50 M2 IV - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozli ge~en !,;lubeden alma-
Biiviikadada Tepekoy rna- 11 11 Bahc;e 384 76.80 bilir. 
hallesi eski Ebe yeni Ore- V - fsteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii· 
ke So. 194 M2 venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri Han 
Kasunpa~a Eyy_iihiimah • 38 41 Evin 3/4 900 180 olunur. IWW (6642,) 
medefendi mahallesi Cami Taj 41 hissesi 

149 

sokak 37,50 M2 
150 Kas1mpa~a Eyyiihlimah - 38 mii. 

medefendi mahallesi Cami 
sokak 42,75 M2 

152 Biiyiikada Ayanikola cad
desi 70 M2 

153 Biiyiikada Ayanikola cad- 32 mii. 
desi 2605 M2 

154 Biiylikada Ayanikola cacJ,. 32 mli. 
desi 1320 M2 

185 Beylerbeyi Bostanctba§l 
Abdullahaga sokak 

54 

215 Kandilli Mezarhk sokak 26 
( eski 50 doniim 349 ar§m) 
kar§1hg1 46150,50 M2 

216 Kandilli Mezarllk sokak 27 
(eski 70 doniim 806 ar§m) 
kar~1hg1 64793,05 M2 

240 Ah1rkap1 Ahrrkap1 mey- 1 
dam 734M2 

256 Biiyiikada Cami mahallesi 
Cakrr~tkmazl 9550 M2 

294 Bliyiikada Me§rutiyet ma- 7 
hallesi Zlihre soka~1 571 

M2. 
303 Heybeliada Turyolu 5398 1,2,3 

M2. 
304 Heybellada Turyolu 15905 

M2. 
305 Heybeliada Turyolu 3977 

M2 
306 Heybeliada Bayrr .sokak 

182,50 M2 
310 

311 

321 

329 

330 

337 

338 

339 

340 

Kocamustafa'Pa§a Rama • 
zanefendi ve Sazende so
kak 
Beykoz Yaltkoy eski Na. 15 
imbey yeni isakaga sokak 
karakolhane ars;m 215.50 
Biiyiikada Me~rutiyet Kev
kepbey <;amhbel sokagt 
128M2 
Bliylikada Yah mahallesi 
Pervane sokak 34 M2 
Biiyiikacta Yah mahallesi 
Pervane sokak 6750 M2 
Biiyiikada Yah Kil~iikka- 58 
ra}{ol soka~ 10,SO M2 
Kmabada Yah caddesi 
4796 M2 
Kmahada !kiaga sokak Li
man~lkmazt 3524 M2 
Kmahada Limanc;Ikmazl 
1763 M2 

453 Bliyiikada Maden 
kola 49 M2 

Ayanf-

454 

455 

467 

556 

Kocamustafapa§a Katib -240 
muslahiddin mahallesi He
kimoglu Alipa§a caddesi 
55.50 
Beylerbeyi BostanClba§l 
Abdullahaga Kalayc1 sokak 
( eski 260 ar§m kar§th~I) 
149,37 M2 
Kii~iikpazar Riistempa§a 
mahallesi 35 M2 
Biiviikada Karanfil mahal
lesi Karanfil sokak 2094 
M2 

5 

3 

558 Biiviikada Nizam mahalle
si Yucatepe sokak 2031.25 
M2 

559 

560 

Biiviikada Nizam, Nizam 
caddesi 2762 M2 
Biiviikada Nizam, Nizam 
cad.desi 866 M2 

mii. 

621 Edirnekapt Hac1muhiddin 
mahallesi Yusufaga sokak 

7,9,11,13,15 

1016,15 M2 
638 Vanikoy Vanikoy caddesi 

1 hQktar 3132 M2 
3 

20667 Biiyiikada Maden Ytlmaz
tiirk sokak 2150 M2 

668 

20673 

675 

677 

c. 28 

Biiylikada Maden Yilmaz
turk sokak 1238,50 M2 
Beyoglu Fatmahatun Gli
miissuyu Gazhane yokU§U 

39,44 

3 

Beyo,il:lu Katibmustafa~e - 25 
lebi mahallesi Baltac1 ~tk
mazi 
~i§li Ferikoy Birinci krsrm 7 
Pa.~a caddesi yeni Bozkurd 
caddesi 137,77 M2 
Beyoglu Tesvikiye • Ko· 36 
daman mahallesi Hacunan-
sur sokak 

43 Evin 3/4 
Taj 43 hissesi 

72/2 Denizden 
dolma rrh tim 
arsas1 

26 Arsanm 
760/4(30 sehmi 

26 Arsa 

66 Kaytkhane 

Tarla 

Tarla 

3/2 Arsa ve 
bar aka 

16 Arsa 

7 Arsa 

Tarla 

8 Tarla 

6 Tarla 

2 Arsa 

2,3,6,7 Arsa 

53 Arsa 

700 143 

70 14 

500 100 

300 60 

337 67.40 

1000 200 

1400 280 

2200 440 

72 14 

571 114.20 

1200 240 

2000 400 

800 160 

182 36,40 

153 30,60 

107 21,40 

9 :Arsa 128 25,60 

3,5,7 Arsa 

3,5,7 Arsa 

6 Arsa 

57 Gaktlh arsa 

3 Arsa 

1 Arsa 

34 

67 

40 

480 

350 

175 

6,80 

13AO 

8 

96 

70 

35 

Denizden ool- 49 
rna arsa 

9,80 

266 Arsa 

5 Arsa 

32 Arsa 

1 Tars ocagm1 
havi arsa 

2 Bahc;e 

5 Tarla 

Arsa 

1-3 Arsa 

3, 5, 7 Arsa 

62 Cahhk 
a:csa 

41 Bah<;e 

5,5/1 Ahtr 
Taj 14 

ve 

31 Arsamn 
4/5 hissesi 

Taj Arsa 

93 Aparhman 

100 20 

74 14,80 

175 35 

524 104,80 

203 41,60 

450 90 

250 50 

203 41 

2000 400 

322 64,50 

309 61,80 

2000 400 

291,49 58,29 

688,85 137,75 

12500 2500 

fzahatl yukanda yazth gayrimenkullerin pe~in bedelle sab~lan 10/ 
10/1938 pazartesi giinli saat 11 de yap1lacakhr. 

istekli olanlarm hizalarmda yaz1h depozito akt;esini veznemize yabra
rak artt1rm1ya girmeleri ve yanlarmda ii~rer fotografla niifus tezkerelerini 
getirmeleri. c739» (6756) 

I 

I - 16/IX/938 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen 1000 aded porta
tif i<;ki sand1gmm muhammen fiat ve bedeli ilanlarda yanh§ yaztlml§tlr. 

II - Beherinin muhammen fiatr 263,41 kuru~ hesabile mecmuu mu
hammen bedeli 2634.10 lira ve muvakkat teminatl 197.56 liradrr. 

III - Muhammen bedeldeki tashihat dolaytsile a(ftk eksiltmesi 29/ 
IX/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 11 e talik ed.i.lmi§tir. 

IV - Sartname ve listeler her giin sozli ge<;en §Ubeden almabi~ce~i 
gibi isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. ( 6421 ) 

I - idaremizin Yava§an tuzlasma getirilecek tatl1 suyun Tuzlaya 
isalesi i\;in ;jartnamesi mucibince 25000 metre in§aat tuliinde 60 m/m kut
runda font boru ve listesinde miifredatl yazth hususi aksam1 kapah zarf 
usulile satm almacakbr. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa§a 25000 lira ve muvakkat te
minatt 1875 liradxr. 

III - Eksiltme 19/10/938 tarihine rashyan car~amba giinii saat 11 
de Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §ubesindeki Allm Komisyonund.a 
yapilacaktlr. 

IV - Sartnameler parastz olarak her giin Levaz1m ve Mubayaat §U
besile Ankara ve izmir Ba§mudlirliigiinden ahnabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek isti~en firmalann ihale giinlinden 
7 giin evveline kadar Fiats1z fermi teklif mektub ve kataloglarlDl lnhi
sarlar Umum Miidlirliigii Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliflerinin ka
buliinii mutazammm vesika almalan l>aztmdrr. Bu vesikayx haiz olmlyan
lar miinakasaya i~tirak edemezler. 

VI - Miihlirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 ncl maddede 
yazll1 Tuz Fen §Ubesinden almacak eksiltmeye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 
giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
alan kapah zarflarm eksiltme giinii en ge~ saat 10 a kadar yukanda adt 
ge~en Ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi IA
zund.Ir. ( 6011 )' 

IWW 

I - Ayn ayn kapah zarf usulile eksiltmeye konulup 20/VI/938 tari
hindc ihale edilmiyen iz!Dird.e yapbnlacak Ti.itiin Balnm ve !§letme Evi 

in~aatile temel kaz1klan i~i bir kill halinde yeniden ihzar edilen §artname 
ve projesi mucibince kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Heyeti umumiyesinin ke§if bedeli 764426_ lira 33 kuru~ ve mu • 
vakkat teminatl 34827 lira 5 kuru~tur. 

III - Eksiltme I/XI/938 tarihine rasthyan sah giinli saat 11 de Kaba
ta§t.a Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktrr. 

IV - !,;lartname ve proj..::!er 38.22 lira bedel mukabilinde fnhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat Subesile :Ankara ve izmir Ba§miidiirliiklerinden 
almabilir. 

dairesinde yaptlacak 
Brechtel. :Abalorenz, 
veya bunlara mlima-

V - Fenni ~artnamesinde izah edilen esaslar 
temel kaz1klan i§i Franki, Rodic;, Stern, Simples, 
Mihailis, Most ve sair firmalarm usul ve sistemlerine 
sil sistemlere gore yapllacakhr. 

VI - isteklilerin diplomah mlihend.is veya mimar olmalan, olma • 
d1klan takdirde ayni evsaf1 haiz bir mlitE:!hassiSl in~aabn sonuna kadar 
daimi olarak i§ ba§mda bulunduracaklanm Noterlikten musaddak bir ta· 
ahhiid kagtdile temin etmeleri ve bundan ba§ka asgari 500.000 lirahk 
bu gibi in~aat yapml§ olduklanm gosterir vesikay1 ihale giiniinden 8 giin 
evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigu in§aat ~ubesine ibraz ede 
rek ayrtca miinakasaya i~tirak ve ehliyet vesikas1 almalan Iaz1mdrr. 

VII - Miihi.irlli teklif mektubunu kanuni vesaikle 6 nc1 mad.dede ya 
zth eksiltmeye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 giivenme paras1 makbuz veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek alan kapah zarflarm eksiltme 
giinli en geG saat 10 a kadar yukanda ad1 get;en AJ1m Kom,ii_yonu Ba~ 
kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi lazrmdxr. (6492} 

~ 

I - Cins ve miktan, eb'ad listesinde yaz1h 81,136 metre mikab1 
kereste pazarhkla satm almacakhr. 

II - Muhammen bedeli <;1rablarm beher metre mikab1 46 lira ve 
bcyaz tahtamn beher metre mikab1 40 lira&r. 

III - Eksiltme 4/X/938 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Ka 
bata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla 
caktir. 

IV - Eb'ad listesi paras1z olarak her giin si:izii gec;en §Ubeden ah 
nabilir. 

V - Tamam1 veya bir k1smm1 vermek istiyen iste~lil.erin pazarbk i~;in 
tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme paralarile brrlikte yukanda adt 
gcc;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6836) 

~ 

I - idaremizil:J. Kabata~ ~arab imalathanesile .ambar aras1 gec;id.inin 
f?artnamesi mucibince demir \;att ve camekanla ortiilmesi i§i a\;Ik eksiltmiye 
konmu~tur. 

II - Ke§if bedeli 1043.90 lira muvakkat teminat1 78.30 liradtr. 
III - Eksiltme 12/X/938 tarihine rashyan c;ar§atnba giinli saat 14 te 

Kde>.ta§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alun Komisyonunda ya 
pllacaktrr. 

IV - Sartnameler paraslZ olarak her giin sozii ge~en ~ubeden almabilir 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven 

me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han olunur 
( 6885) 

Muhammen 
Cinsi Miktan Beheri Be. Tutar1 Muvakkat Eksiltme 

L. K. S. L. K. L. K. saati 
Lastik hortum 180. metre 7.50- 1350.- 101.25 14.-
Sicim 5000 kilo -.74.- 3700.- 277.50 14.30 
ince kmnab 300 > 1.08.- 324.- 24.30 14.45 
Zamk1 arabi 450 > -. 76.- 342.- 25.65 15.-
Mi.ihiir kuqunu 1500 ,. -.27.-.50 412.50 30.95 15.30 

I _ ~artname ve ni.imuneleri mucibince satm almacak yukanda yazrh 
bes kalem malzeme ayn ayn a(fik eksiltmiye konmu~?tur 

· II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gi:iste 
rilmi~tir. 

III - Eksiltme 13/X/938 tarihine rashyan per~embe giinii hizalarmda 
yazrh saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis 
yonunda yap1lacakbr. 

IV - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge\;en §Ubeden alma 
bilecegi gibi niimuneler de goriilebilir. 

V - isteklilcrin eksiltme i<;in tayin edjlen giin ve saatlerde % 7,5 gii 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 6886) 

--~-~- ................................... --......................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------



bKSiJ OK SURUBU 
•• Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri ge~irir, balgam soktiiriir, bron~· 
Jan temizler, nezle ve gripten korur, gogiisleri zay1t olanlara 

bilhassa ~ayam tavsiyedir 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoftlu istanbul 

Zonguldak Urbaybg1ndan: 
Dahili ve barici 48 diikkam havi bir !lehir Hali yaphnlacakbr. 

1 _ Bu i§ bir ay miiddetle ve kapall zarf usulile eksiltmiye konul-
mu~tur. 

2 _ I~in muhammen bedeli 24548 lira 52 kuru~tur. Muvakkat temi
natl 1841 lira 13 kuru§tur. 

3 _ ihalesi 14/10/938 tarihine musadif cuma gunu saat 15 te Zon· 
guldak Belediye Dairesincle Daimi Enciimen tarafmdan yap1lacakbr, 

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

5 _ Sartname miinderecab hakkmdaki sorgularm ihaleden evvel so
rularak h~lledilmesi ve teklif mektublarmm ihale~en bir saat evveline 
k adar Urbayhga teslim edilerek makbuz almmas1 lazimdir. ( 6654 ) 

Ziraat V ekaletind en : 
Vekalet binasi kaloriferleri i~in 150 ton Somikok komiirii a~1k eksilt

me suretile satm almacaktlr. 
150 ton Si:imikok ki:imiiriiniin muhammen bedeli 3900 lira, muvakkat 

teminat 292,5 lirad1r. .. .. .. .. 
Sartnamesi Ziraat Vekaleti Levazn~ Mudurlugun.~~ parasn: olarak 

altrmr. Eksiltme 29/9/938 tarihine musadlf per~embe gunu saat 15 te Ve. 
kalet binasmda Satmalma Komisyonunda yapllacakbr. Taliblerin teminat
larile birlikte mezkftr tarihte Komisyonda haz1r bulunmalan Uan olunur. 

( 
c 3654 ,. ( 6330 ) 

regli Komiirleri i,letmesi 
Direktorliigiinden : Cenel 

Kimyager aran1yor 
Ki:imiir niimunelerini bizzat almak ve komiire miiteallik bilftmum tah

lilleri yapmak iizere bir kimyager almacaktrr. Talible~in muhtasar terc?
mei hallerile ve taleb ettikleri iicret zikredilmek suretlle Zonguldakta :1§

letmemize yaZI ile miiracaat etmeleri. 

Beyoglu Tapu Sicil Muhaf1zbgJndan : 
Beyoglu Ayaspa~a yeni Giimii~suyu mahallesi eski Camii§erif yeni Se

limehatun sokagmda eski 57, 59, yeni sayll1 Alibaba dergah1 arsasmm senede 
baglanmas1 Beyoglu Vaktflar Miidiirliigiinden istenilmi§se de tapuda kaydx 
olmad1 ihndan bu yerin tasarrufu hakkmda mahallen tahkikat yaptlmak 
iizere 4/10/938 tarihnde saat 15,30 da mahalline memur gonderileceginden 
i bu ~ayrimenkule tasarruf ic.diasmda bulunanlarm ilan tarihinden iti
baren 10 giin zarfmda ellerindeki vesaiki tasarrufiyelerile birlikte Beyoglu 
Tapu Sisil Muhaf1zh.!hna yahud ke~if glinii mahallinde bulunacak memura 
miiracaatleri ilan olunur. ( 6875) 

Ziraat V ekaletinden: 

k • r1 c 
teslri kat'i, f~lml kulay en iyi mihh1l ~ kerldir. 

BilO.mtun Ect nel rde bulunur. 

Antalya P. T. T. Miidiirliigiinden: 
5 te§rinievvel 938 tarihind: ihalesinir: Y.apl~~cagi l!lus,_ ~umh~riyet ve 

Sonposta gazetelerinin 21 . eylul. 938 tanhh. nushalanle xlan edllen 7000 
lira kc§if bcdelli Parkoteh na~:mle_ maruf bma dahil ve baric tamiratma 
airl eksiltmenin goriilen Iiizum uzerme bir miiddet tehir edildigi H~n olunur. 

( 6794) 

Miizisyen arantyor 
Cumhurba§kanhg1 Filii.rmonik orkestrasma bagh salon ve caz orkes. 

trasmd« kullamlmak iizere 150 lira iicretli iyi keman band.onion c Akor. 
deon ,. ~;;alan bir mii~i~yen a_lmacaktlr. 1steklilerin bir dilek~e ile Ankarada 
Cumhurba§kanhg~ Fllarmomk Orkestrast $efligine ba§ vurmalan. 

«~~.. (~M) 

istanbul Ktz San'at 

Okulu Direktorliigiinden : 
Okul olmaga elveri~li Sultanahn;ed, <?~galo_glu, BeyaZid aralarmda 

15-20 odah bir bina tutulacakhr. Aym ~eraitl hatz bina sahiblerinin okul 
dircktorliigiine miiracaatleri. ( 6839 ) 

Beyoglu Tapu Sicil MuhafJzbgJndan : 
Beyoglu Omeravni mahallesi eski Kabata§ yeni Meb'usan sokagmda 

eski 183, yeni 187 ila 191 say1ll ah!?ab deponun Evkaf namma tescili Bey
oglu Vak1flar Miidiirliigiinden istenilmi~se de tapuda kaydi olmadtgmdan 
bu yerin tasarrufu hakkmda mahallen tahkikat Japtlm~k iizere 7/10/938 
tarihinde saat 15,30 da mezkur mahalle gidileceg~r:den l§bu gayrimenkule 
tasarruf ic.diasmda bulunanlarm ilan taribinden tbbaren 10 giin zarfmda 
ellerindeki vesaiki tasarrufiyelerile birlikte Beyoglu Tapu Sicil Muha
f1zllgm:'l veyahud ke§if giinii mahallinc!e bulunacak memura miiracaatleri 
ilan olunur. ( 6876 ) 

Sarac;haneba!lJ Muhtarpa~a Konagmda 

Universiteli TEM·z YURD 
Bayanlara mahsus I 

'tlniversitenin pek yakn;nnda <;amh geni~ bah<;eler i~inde bol havah 
ve bol giine~li temiz Yurd Istanbulun en sthhi, en temiz kiZ talebe yur
dudur Sabah kahvaltlSI, ogle V!:' ak~?am yemekleri, hamam ve c;;ama§lr 
dahil olmak iizere ayhk iicreti 18 ( on sekiz liradu ) . 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden : 
20/8/938 Cuhuriyet ve 24/8/938 Ak~am gazet~lerindeki Bayrak ila

nmda teminat miktan 37 lira 94 kuru§ olmay1p 57 hra 84 kuru§tur. (6880) 

• Zarif ve saglam 

Saat istiyenlere 
Bu defa utt§a ~tkardtfpmtz 

BON SiSTEM 

Singer saatlerinin 

Modelled Qok ra~bet kazandtltmdan 
yenl getlrdlglmlz saatleri dahl aynl 
kolayltkla satmuga ba~;iladtk. Magaza
mtZl zlyaret miimkiin olmad1g1 tak-

dlrde katalogumuzu isteylnlz. 

Singer saat magazas1 
istanbul, Emlnonii, Tel. 21964 

1stanbul Asliye mahkemesi 6 nc1 hu
kuk dairesinden: 

Hafize tarafmdan kocas1 olup mukad
dema Balat, Kiirk<;ii<;e§me caddesinde 
<;1kmaz sokak 46 numarada iken halen 
ikametgahi me<;hul Osman oglu Nezir 
aleyhine ikame olunan bo§anma davast
nm yaptlmakta olan tahkikatmm 23/6/ 
938 tarihli celsesinde iki tarafm da ha· 
ztr bulunmamasma binaen davanm mu· 
ameleden kaldmlmasma karar verilme
sini miiteak1b bunlardan davac1 Hafize 
usulen yenileme arzuhalile davay1 takib 
etm\'? ve bu takib iizerine tahkikat 3/ 
11/938 per§embe saat 9,30 a b1rak1larak 
davetiye ile yenileme arzuhali mahke
me divanhanesine talik kllmd1gmdan a
dx ge<;en N ezirin yevmi muallakta mah
kememizde haz1r bulunmast liizumu teb
lig yerine ge<;mek iizere ilan olunur. 

On binlerce ki,i 
memnuniyetle 

MAZON kullam· 
yor ve tavsiye 

ediyorlar. 

Kab1zhg1 
defeder, HAZMI 
diizeltir. MIDE ve 
BARSAKlan bo
f&lbr. Viicude fe
rahhk verir. HA-
ZIMSIZLIK ve 
EK$1LIGI giderir. 

Ahnmas1 gayet 
latiftir. 

MAZON 
ME.YVATU.Z'U 

ZAY! - Giimriik Vekaletinden ald1· 
gtm 3175 numarah tekaiid resmi sene
dimi zayi ettim. Yenisini alacag1mdan 
hiikmii yoktur. 

Lutfi <;akmak 

Mantarlt mu1ambalar, storlar 
(Orland) karyolalar, yiinlii pa· 
muklu ve pike yatak ortiileri, 
kretonlar; kadileler, tiiller ve 
perdelerin zengin ~e,idleri «Ho
rokses ve Mitten> lngiliz labri
kalarrmn her ende yatak farfal
larr, Beyoglu BAKER magaza
lartnda her yerden iyi 1artlar 
ve miisaid liatlarla bulacaksrmz. 

ZAYi - Eminonii Alemdar niifus me-
murlugundan aldtgJm niifus tezkeremi 
zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

327 dogumlu, Ahmed oglu 
Mehmed Ugurel 

SATILIK EV 
Biiyiikadada., manzara. ve havast ga
yet giizel, Qamlara yakm, bahcye ve 
sarnlQ ve kon!orlu, yenl yap!lmt~ kti
Qii'k blr ev, yen! mobllyaslle 2500 llra
ya sattllktlr. Adres: Btiyiikada Tepe
koy, Qarktfelek sokak, No. 56. Telefon: 
21871. 

ZA Yl - 31/018620 numara ile ald1 • 
g1m ikamet vesikastm kaybettim. Hiik
mii yoktur. 

Jan do Zara 
Beyoglu, Bursa Aga soka~ 10/7 

Obrek Sanc1lar1n1 . - -
I 0 

ile geQirirsiniz. Kum ve ta~lar1 atar, Asitilrigi eritir, idrar yollartm temizler, bel, diz ve kal<;a agn lann• g• <;;irir. 

Orman Koruma Genel Komutanbgmdan : 
Ankarada Orman Koruma Genel Komutanflk karargah1 i<;in iicretle 

binba§I muadi1i askeri miitekaidlerden bir mimar ile bir topograf alma
cagmdan isteklilerin istida ve k1sa hal terciimesi ve iki aded fotografla 
birlikte Ankarada Genel Komutanhga miiracaatleri. « 390 » ( 6752 ) 

[ 
istanbul ikinci iflas memurlugundan; 

Miiflis Avonduklann !zmirdeki Bul
gurca 9iftligi i§Ierile masa muamelatJ 

~ 

Orman Koruma Genel Komutanhgmm lstanbuld.a a~acag1 talimgah 
taburlan t<;;in Yzb. veya Bnb. riitbesinde emekli veya mlistafa taliblerden 
riitbesine aid derecesi maa§ile yedek subay veya iicretli olarak iiG tabib 
almacagmdan isteklilerin istida, k1sa hal terciimesi, iki aded fotograflarile 
birlikte ktsa bir zaman zarfmda Ankarada Orman Koruma Gene! Komu
tanhgma miiracaatleri. c 3902 ,. ( 6753 ) 

DENiZBANK 
AKAY i~l..ETMESiNDEN 

hakkmda iflas idare azahgmca alacakh
lara izahat veri1mek ve icab eden ka 
rarlar Jttihaz edilmek iizere alacakhla· 
rm 30/9/938 cuma giinii saat 15 te da' 

de haz1r bulunmalan idare kararile · • 
olunur. (10498) 

,. Dr. !?EMSEDD" 

I f;ocuk Hekimi 
Setba~•, Emek apartunan~ No. 6 

BURSA--

NEZLEMIN 
PAMUGU 

80YUt<AOA MA~t-c lCZ.ANIESI 

Adalar - Anadolu - Yalova hattmda 1/10/938 tarihinden itibaren N [ z l E den korur ve lruriar1r. 
sonbahar tarifesi tatbik olunacakhr. Yeni tarife iskelelere as1lmt§tlr. I Rahat 11 efes aldmr. 

•••••••••••---------------------· Eczanelerden araym1z. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Tarh1 

2571/3877 
1623/3910 
1689/3895 
1654/3856 
874/3924 
635/3927 
2130 
120 

2227 
2227 
358 

1168 
3118 
2958 
980 
200 
200 

3023 
2663 
2982 
2980 
1987 
2641 
1973 
872 

2819 
241 

1124 
3107 
2442 
2211 
2211 
2314 
2579 
2904 
1632 

307 
306 

1smi 
Zekeriya 
Artin 
$ake Agobyan 
Ahmed Selim 
Bekir 
Agob 
Aznif 
Lyon Dellaoglu 
Haykano§ 
Haykano§ 
Eprem 
Biirhaneddin 
Sahnur 
Ihsan 
Bekir 
Ahmed Nezir 
Ahmed N ezU: 
Bedros 
Ali 
~evket Ne§'et 

,. ,. 
Naciye 
Ali 
Bald 
Dimitraki Katifeli 
ibrahim 
M. Cemal 
Hiisnii 
Nikoli 
Vahram <;elengir 
Ali Onikiler 
Ali Onikiler 
Kaz1m <;etik 
Saib Karabacak 
Sabriye 
Yorgi 
Mehmed Ali 

,. ,. 

t ~ i 
Kahveci 
Pl.yUCl 
Terlikc;i 
Terlik~i 
Terlfkc;;i 
Terzi 
Ah<;1 
Manifaturacx 
Par~ac1 

,. 
Giimii~~;;u 
Terlikc;i 
Terzi 
Terzi 
Mobilyacx 
Tuhafyeci 

Kundurac1 
Hallac; 
Ahc;1 ye kahvehane 

· Ah~;;x ve kahvehane 
Havlucu 
Marangoz 
Oriicii 
Marangoz 
Marangoz 
Kiirk~ii 
Saat tamircisi 
Tamirci terzi 
Hall oriiciisii 
Deri boyahanesi 
Derl boyahanesi 
Ah~I 
I\ ndur ex 
Zenneci 
Kl,tyumcq. 
Kofteci 

" 

Adresi 
<;ar~1 Hac1hasan 14 
S1raodalar 2 
<;uhac1 H. 30 
S1raodalar K/2,5 
Kayserilloglu 16/18 
Kazazlar 52 
Safran han 14 
KalpllkGllar 223. 
Parca¢tlar '1 /9. 
Par~a<;tlar 7/9. 
<;ar§I Giillac; 7/9. 

,. Actc;e~me 17. 
,. Kavukc;ular 14. 
,. Bodrum han 24 
,. Keseciler 71/73. 
,. Kalpakc;1lar 180. 
,. Kalpakc;llar 180. 
,. Bodrum han K/2 36. 
,. Kavaflar 23 
,. Bodrum H. K./1 61. 
,. Bodrum H. K./1 60 
,. Yaghk~,;tlar 31. 
,. Hatib Emin H. 2 
,. Y aghk~1lar 3, 
,. Kazazlar orta 60. 
,. Lutfullah 3 
,. Kiirk~iiler 39. 
,. Zenciler 10. 

,. Kavukc;ular 17 
,. Sphaflar 72 
,. Astarc1 H. 14 
,. Astarc1 H. 14 
,. Kavaflar 11. 
,. Ali Pa~a H. 
" Fes~iler 6, 
,. Reis oglu 43 
,. Sandal bedcsteni 17. 
,. Sandal bedesteni 15. 

Senesi 
935 

,. 
,.. 
,. 

936 

" ,. 
,. 
,. 
,. 

" 
,. 

" 

" ,. 

937 
,. 
,. 
,. 
,. 

ll. 

938 
,.. 

,. 
,. 

,. 

Vergisi 
29 88 
10 01 
92 77 
8 69 

27 00 
8 26 
1 33 
1 88 
8 34 

4 15 
4 51 
0 13 
1 80 
4 42 
3 07 

11 16 
10 62 
5 77 

14 90 
.28 18 
20 12 
0 43 

0 96 
6 97 

11 23 
1 61 
8 82 
4 42 
2 58 
4 55 

27 38 
42 43 
5 26 
2 52 
13 81 

12 11 
4 55 
0 47 

lhbarn 
30/79 
30/74 
30/76 
30/75 
30/73 
30/71 
29/25 
13/30 
31/'1 
30/5 
7/28 

30/20 
26/72 
29/27 
25/47 
24/53 
24/54 
26/66 
29/17 
29 45 
29/48 

25/18 
30/64 
25/25 
24/21 
24/54 
23/74 
25/37 
23/90 
23/92 
37/24 
33/24 
1/88 

24/47 
20/38 
1/38 
1/69 
5/9 

Yukanda a&, i~i ve eski adresleri yaz1h Beyaz1d Maliye ~ubesi miikellefletin yeni ll:dreslerini bildirmemi~ 
ve yaptlan ara§tlrmalarda da bulunamaml§ olduklarm dan hizalarmda gi:isterilen senelere aid kazan<; ve bub
ran vergilerile zamanlarxm havi ihbarnameleri kendilerine teblig edilememi§tir. 

Hukuk Usulii Muhakemeleri kanununun 141 inci ve 142 inci maddeleri hiikmiine tevfikan teblig yerine gee;· 
mek iizere keyfiyet ilan olunur. ( 6874) 

r 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurulu' tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras• 

f;ube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri 

PARA DiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplarmda en az 50 liras• bulunanlara se 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile &fi&Oideki pUina gore ikramiye da§llllacakt.r. 

lhtira ilam 4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
cSefine §ekli-o hakkmda 21/9/927 4 " 500 " 2,000 , 

" 
" , 
, 

• tJ4. en e 
riyet <;ocu Sahifesh 
rilmesi §arthr. G~ ka 
alamazlar. a 

de tes<;il edilen 662 sayllx ihtira be- 4 , 250 , 1,000 
ratl bu defa . mevkii file konmak 40 , 100 o , 4,000 
iizere ahara devriiferag veya icar 100 " 50 , 5,000 
edileceginden talib olanlarm Gala- 120 ,, 40 , 4,800 
tada !ktlsad hanmda, Robert Fer· 
ri'ye miiracaatleri ilan olunur. 160 u .~00 

. - DIKKA'l': Hesablarmdakt paralar btr se 

Q DO~ENT • DOKTOR g % 20 fazlasile verilecektir. 

Mehmet Ali OyA Kur'alar sen de 4 d fa, 1 
ak, Bogaz, Burun mrtehass•s• lerinde 4;ekil"cektir. 
atih tramvay durag1 No. ?5 •••••••••••••••••-: 



Hayat; Heyecan ve ne!)'e ile kaimdir 
, Doktorlartmtz tasdik ederler ki; hastahklartmtzm ~ogu ruhidir. 

Zaaftan, ces.aretsizlikten, korkudan, melankoliden, iimidsizlikten dogar. Men~ei ise kanstzh
gm meydana getirdigi durgunluk dedigimiz heyecanstzhk ve nell' esizliktir. Bugiin hastaneleri bo
taltacak yegane ilac da budur: Heyecan ve ne,'e. 

Bir liastaneye gidiniz, hastalarin elemlerini, endi§elerini giiler bir yiiz ve iti
madla kalduiniz, yani durgun ve yorgun kanlar1n1 harekete getiriniz; derhal ya· 
taklar1ndan kalkarlar, evlerine ko§arlar. l§te insan makinesine maddi ve manevi 
bu kudretleri vermek, hayab saadetlerle ge~irmek, her te§ebbiis ve azimde mu· 
vaffak olmak demektir. Bu da, mevsim degi§melerinde kan1n kirmiZI yuvarla
ciklarlnl tazeleyip ~ogaltmak ve tabii bir §ekilde harekete getirmekle olur. Bu . 
yiiksek kudreti sizlere, ancak: 

Kan, kuwet, i§tah §Urubu temin eder. Fosfarsol; tath bir i§tah verir. Kant, 
kuvveti ~ogalbr. Zeka ve haf1zay1 parlabr. Gormek, koklamak ,i§itmek hassala
rini artbr1r. Sinir ve ada leyi saglamla§hrarak uykusuzlugu ve fena dii§iinceleri gi
derir. Mide ve barsa~ tenbih ederek, muannid inkibazlari ge~irir. Bel gev§ekligi 
ve ademi iktidarda biiyiik rol oynar. Velhastl, insan makinesine laz1m olan biitiin 
kalori ve enerjiyi vererek, hayab ne§'e ve heyecan i~inde ya§abr. 

'u 
Diger mukavvi ila~lardan ay1ran ba~hca hassa : 

Devamh bir surette kan, ku vvet ve i,tiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir haf
ta i~inde tesirini gostermesidir. Yiice Saghk Vekaletimizin resmi miisaadesini haizdir: Her ecza
nede bulunur. 

sine mahkememizce el kon
olan mlihendis alii 1brahim Etem 

aid Elekt.ro ~ubuklan 23/9/938 

ihindeki satl~ta deger fiatlm bulma
!? olmas1 hasebile bu defa gene Ga

Nordi§tern hanmda 11 numarah 
ac;1k arthrma ile 28/9/938 

amba giinii saat 14 te satllacagx ilan 
ur. (10489) 

- 1469 numarah reislik §eha
memi kaybettim. Yenisini alaca

an eskisinin hlikmli yoktur. 
bolulu Mehmed oglu Salih Ta§klr 

NEC • 
I 

Ankara Devlet Konservatuar1na s1navla parastz 
ve yatd1 talebe aiJnJyor 

I - !htisas bollimleri. 
Teganni, piyano, bestekarhk, keman, viyola, viyolonsel, flili.it. obuP., 

fagot trombon ve diger orkestra ruetleri. 
II - Sec;im smavma girme ~artlan: 

A - En az ilkokulu bitirmi~ olmak. 
B - Te~nni ~ubeleri i~in 16 ya~mdan a~ag1 olmamak. 

ill - Sec;im smavlan 1stanbulda 4-8 birincite~rin 938 de Galatasaray 
Lisesinde veya Ankarada 11-15 birincite~rin 938 de Muzik Cgretmen Oku
lunda yapllacakttr. 

IV - !steklilerin dilekGe ile !stanbulda veya Ankarada ad1 gec;en 
okullara en ge~ smavm ba~hyacag1 gline kadar rr.liracaat etmeleri laz1m
d1r. 

Dilek~eye baglanacak vesikalar: 

B 

A - Nlifus tezkeresi veya tasdikli orm:g1. 
B - Okul diploma veya tasdikli ornegi. 
C - Saghk raporu. 
D - Hlisnlihal vesikast. 

E R S E S Galata - Karakoy, Sesli Han, 
2 mci kat, T elefon ~ 4 1453 

A'DEMi iKTiDAR 
~<eo Gev~~lknugnlfll~ k©llF~n 

al manevra~ 

dii~manm cenahlarmcv 
racaklar, 
7- IV'·•harebeyl'i< 

i §U h ·yar"7 .;v~ni k 
iiut ~altmak, ke 

• 
:,r 
""1bkutusu 1255 Hormobin ) 

Oz 

Cild unsuru olan 
• 

BIO.CEL'in 
tesiri $&yam hayret 

oldugunu bayan 
Marcil! a 

diyor: 

Birka~ gun zarfmda ylizlimdeki kli
glik buru§ukluklanm ve ~izgilerim 

kaybolmaga ba§lad1gm1 gordlim ve 
birkag hafta sonra 10 ya§ daha gene 
gorlindiim. 

Biocel, btiyiik bir Viyana profeso
rlinlin ke§fidir. Pembe renkteki Toka· 
Ion kreminin terkibinde Biocel vard1r. 
Her ak§am yatmazdan evvel bu kre • 
mi ve sabahlan da beyaz renkteki To
kalon kremini kullammz. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde 9abucak 
bir genclik parlakhg1 ve canh bir taze-

lfuvve 

Kan 

Beyoglu Tahsilat · Miidiirliigiinden: 
Muazzez ve l;llikramn Tarlab~1 Maliye ~ubesine olan vergi borclarm

dan dolay1 Beyoglunda Cihangir mahalle ve sokagmda eski 6, 8 yeni 8 
say1h csag taran: Mehrned Bahaeddin arsas1, sol taraf1: Racer ve biraderi 
Osman arsas1, onU: Tartk1am, arkasi: Fatma Zehra ile Mehmed. a ri re 
Hasan Hakk1 ve Mediha Feride arsasile mahdud 77 metre murabba1 mik
tarmda apartlmanm ipotek fazlas1 tahsili emval kanunu hliklimlerine gore 
a~1k artbrma suretile satllacakhr. 

Taliblerin ilk ihale glinli olan 17/10/938 tarihinde pazartesi glinii sant 
15 ten sonra Beyoglu kaiasmda miite~ekkil idare heyetine o/o 7,5 pey ak
~elerile birlikte mtiracaatleri ilan olunur. ~' ( 6859) 

Sizler, bizler.,.. Yani hepimiz ••• iyi -
dih;iinelim, ~ocuklugumuzda mutlaka 

Yemi!? degil miyiz? V e bir~ok 
sebeblerden buna bu giin med
yun bulunmuyor muyuz ? 0 
halde ; bizim i~in isbati kendi 
oz viicudumuzda duran bir 
hakil<:ati goz bebegimiz yavru • 
lanm1za tavsiye ve tatbik et
mekte ni-.in tereddiid edelim ? 
Asri tababetin ne~viinema dev
resindeki ~ocuk ic;in liizumlu 
bularak tavsiye ettigi biitiin g1· 
da unsurlan en bol ve en kesif 
miktarda 

F 0 SF AT iN FA LYE R'de mevcuddur. 
Fosfatin Falyer hi~ bir tesirden bozulmadan her iklimde daima mu

hafaza olunabilir. Her zaman ic;in kullamlabilir. Fransadan biitiin diin
yaya ayni ~ekilde gonderilen yegtme miistahzar Fosfatin Falycrdir. 

Her eczane ve bakkaliye magazala:t:Jnda en elveri~li fiatlarla bulunur. 

lik vererek yumu§atacak ve beyazla • • 
tacaktlr. VAZiFEYE DAVET 

Dr. IHSAN SAMi 
GONOKOK A$1SI 

Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 
pek tesirli ve taze a~1drr. Oivanyolu 
~;ultanmahmud tiirbesl No. 113 

. ~ 

Sahtb ve BCL§muharnrt: Yunua Nadi 
Umumt ne~rt11att tdare eden Yazt l1len 

Miidilril: Hikmet Miinil Ulgen 

Cumhurtyet matbam 

istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigiinden : 
Y1llardanberi tevliyet vazifesine alaka gostermiyen ve adresi ic.1rc

mizce malum olm1yan ( Bezzazistam cedid Kethlidas1 ibrahim Aga ) vakfl 
mlitevellisi Ay'§e Aliyenin ilan tarihinden itibaren on be~ gun zarfmda 
idaremiz miilhak Vak1flar l;lefligine miiracaatle vakfma aid muameleyi 
takib ve hay1r ~artlanm ifa etmesi, aksi takdirde hakkmda k anuni mua
mele yap1lacag1 ilan olunur. ( 6873 ) 

Sovyet Tehnoekspot F abrikalanmn 
~oktanberi beklenmekte olan 

(M. 1) markah luks ve zarit (GAZAA) markah . 
TenezzUh otomobilleri ve Kamyon tpaselerl 

geldi. Az sar!iyatla ~ok mesale kateden fevkalllde tasarruflu olan olomobil· 
. lerimiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Turkiye i<;in satl~ deposu: Galata Per<;emli sokak No. 19 
iSMAiL HAKKI KOZACIOGLU ___ ... 


