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manya ta min e 1 iyor 
lngiltere ve Fransa Siidetler 

min takas In In 
taahhiid alt1na 

ilhakiDI 
al1yorlar 

--------~~--------

Cemberlayn de dUn ak~am bir nutuk sOyledi 
Miihlet 

I'E5) ugiin aym yirmi sekizi. Siidet 
~ davasmm sulh yolile halledile-

bilmesi ic;in Hitler tarafmdan 
verilen miihletin bitmesine iic; giin var. 
Buhran ic;inde c;upman di.inya ahalisi, 
gittikc;e yakla§an me§'um saati hesablar
ken, yorgun gozlerini gecenin derinlikle
rinde gezdirerek, kara bulutlar arasmdan 
bir ban~ yt!diZl bulmaga c;ah§lyor. 

insanl1gm bu zahmeti beyhude mid1~? 
- Arttk anla§ma ihtimali kalmadt. Uc; 

gi.in sonra barb olacak l 
Diyebilir miyiz? 
Hay1r. F elaket saatine iic; giin degil, 

uc; dakika da kalsa, gene kurtulmak iimi
dini yiireklerimizden koP.anp atamay1z. 
N astl atabiliriz ki, hay at denilen §U arna
vud kaldmmile do§enmi§, bozuk di.izen 
ve karanhk c;1kmaz sokakta, bizi aydmla
tan yegane I§Ik 0 mid' dir, 

if.¥:(. 

Evet, iimid ediyoruz ve gittik<;e clara
Jan dak1kalan besablarken, kurtulu~ nok-" 
talan bulmaga c;ah§Iyoruz. 

Prag' da, mi.idafaa hazirhklan hararet
le devam ediyor. F ransrzlar, Parisi bir 
klSlm sivil halktan ho§altmak ic;in tedbir
Jer ahyorlar. Belc;ika, alh srmf ihtiyat 
kuvvetini silah altma topluyor. !ngiliz de
niz ve hava kuvvetleri, yann barb muhak· 
kakmi~ gibi ham bir halde1er. Sinirler, 
son derece gergindir ve iic; gun zarfmda 
daha nekadar gerilebilecegi meraka de
ger. 

« <;ekoslovakya i~in 
lngiliz lmparatorlugunu 
harbe siiriikliyemiyiz !» 
Bu sozlerine ragmen Ba~vekil halkl · askeri 

hizmete da vet etti :- Bugiin Amerikan1n da 
ta vassutta bulunmast bekleniyor · 

soz soylerken 

Londra 27 (Hususi) - Salahiyet- gore, Hitler, Cekoslovakyaya itimad 
tar mehafilde, ~ekoslovak meselesi- etmedigini bildirdiginden, lngiltere 
nin muslihane §eldlde halledilebilece- ile Fransa, Siidet mmtakalanmn Al-
gi kanaati umumidir. Ayni mehafile . [Arkasl sa. 7 sfitun 4 te] 

·························································································································· 

Biitiin bu asabiyet ortasmda, soguk
kanbhgmr kaybetmiyen, sulhu kurtarmak 
ic;in son dakikaya kadar zekasmi ve hi.is
ni.iniyetini kullanmaya karar vermi§ bir 

adam goriiyoruz: Chamberlain. . H t ~ f • I k d d 
bu~~k~~·~~i~~!:·or~:~~~" ~~;~·:~:~· a ay t./e 1 s en erun a 
bu k1ymetli devlet adam!, Siidetler me.se
lesinden dogan son kriz miinasebehle, 
ayni zamanda biiyiik bir A vrupah oldu
gunu da gosterdi ve g<isteriyor. 

Evvelki ak§am Hit!er·~~ nutkun~an 
sonra Chamberlain'in lngiltz gazetecJle
rine ~erdigi beyanat mi.ihimdir: 

_ Jlitler'in nutkunu okudum. Sulhu 
kurlarmak i~in sarfetligim gayretlere yap
trg1. telmihlerden dolayr miitehassis ol
dum. Bu gayretlerime devam ede~egim. 
c;unkii harb istemiyen Avrupa mtlletle
rinin, iizerinde gayet geni§ bir §ekilde iti
lat edilerek halledilen bir mesele yiiziin
den kanlt bir kavgaya giri§melerini hi~bir 
mantrk kabul eimez. Hitler'in, yaprlan 
vadin yerine getirilecegine inanmadtgt 
anla§rlryor. Halbuki bu vaid dogrudan 
dogruya Alman hiikrimetine degil, ayni 
zamanda ingiliz ve Franstz hiikumetleri
ne de uaptlmr§irr. Bu vadin sadakatle ve 
iamarnile yerirre getirilmesinden kendimi-
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« F1rbna », arkada§l· 
m1z Kemal Rag1b ta
raf•ndan nakledilen 
mevsimin en cazib ve 
siiriikleyici eseridir. 

jPEK YAK/~ 

Cumhuriyet'te 

Ekselans Tayfur Sokmen kabineye riyaset etti 
ve gece Antakyaya dondii- Hatay adli te~kilab 

bir kanunla tamamen yenile~tirildi 

Diinkii Barbaros 

l 

Biiliin 
miidafaa 

memleketlerde 
lerlibalz arllz 

---------------.--------------Londran1n da tahliyesine haz1rlik ba~ladi, 
Fransa 

al1yor, 
Alman hududundaki 
Bel~ika ordusu seferber 

halk1 iceri~ 
-» ~ 

edildi 

Dil Bayram1 
Atatiirk hallun tebrik· 
lerine te~ekkiir ediyor 

istanbul 27 (a.a.) - Riyaseti
cumhur Umumi Katibliginden: 

Dil bayram1 mi.inasebetile yur -
dun her tarafmdan gelen ve vatan
da~larm yi.iksek duygulanm bildi
ren telgraflardan Atatiirk pek mi.i
tehassis olmu~lar ve tel?ekki.irleri -
nin iletilmesine Anadolu Ajansm1 
memur etmi§lerdir. 

Basvekilin tesekhiirii ' , 
Yalova 27 (a.a.) - Dil bayram1 

vesilesile memleketin her tarafm
dan ald1klan tebrik telgraflanna 
verecekleri cevablarm me§guli -
yetleri dolaytsile ge<; kalmas1 muh
temel bulundugundan tel?ekki.irle
rinin kendilerine iblag edilmesine 
Ba~vekil Celal Bayar, Anadolu A
jansmm tavassutunu rica etmi~ • 
lerdir. 

Sigortada harb riziko
lan uzerinde tadil8t 

Londrada hava hticumlarma kar~1 miidafaa tecri.ibelerinden ... 

Polonya Prag'1 protesto ett 
~ek seferberligi Londradan tavsiye edilmi, 

-Fransan1n hazirhklari Romada asabiyet uy ........ ~··· 

Prag 27 (a.a.) - Prag, miitemadi
yen, hava miid=1faa hamhklan yapmak-

Q. • k }er • to.d1r. ~ehrin etra fmdaki mtlara batarya-
Y • lar ve toplar yerle§tirilmi~tir. Ak~am so -

kaklarda zifiri bir karanhk vard1r. 
riyeler, pencerelerden I§Ik srzmamas1 
arabalarda fener yaktlmamasma neza 

CArkasl Sa. a siltun 1 de 

Jeri dun miihim kararlar 
ittihaz ettiler 

ihlifali 
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Hitlerin ·nutku ya11 kork 
yar1 infialle kar§tlandi 

Times, Hitler'in gene miizakerata a~1k kap1 
· b1rakbg1 · kanaatinde - Va~ington' da nutuktan 

ziyade Londra t~bligi derin heyecan uyand1rd1 

Berlin 27 (a.a.) - Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: 
Gazeteler Hitler'in nutkunun Alman

yanm kuvvetinden ve Si.idetler mesele -
sinin derhal halled.ilmesi llizumundan 
bahseden klSlmlanm eliemmiyetle kay ~ 
detmektedirler. , . 

Berliner T ageblatt diyor ki: 
«Artik bekliye~eyiz ~e beklememeli-

yiz. Diinyamn ~imdiye kadar gorm 
~ekilde si lahlanmi~ olan bir millet Hit 
ler'in arkasmdan gidiyor.>> 
Times' in nut~kta iimidli gord"'"' 

noktalar 
Londra 27 {a.a.) - Londra gaze 

l~ri Hitler'in nutkundaki tehdidkar te 
caviizkarane lisam teessiirle kar~Ilama 
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BeylerbeYi mantar. ta'brikaslnda infila 
I§ ba§Inda bulunan 

22 amele · yaraland1 
infilak ~ok fiddetli oldu, 

yarahlardan iki 
aldtklari 

kad1nla 
yaralar 

hastaneye ya 
ii·~ erkek i~~inin 

tehlikelidir 

............... ~! ... 

--------------------·r~~----
Barbaros ihtifalinden iki manzara: Resmi ge~idde Peyk gemisi Hamidiyenin bordasmdan ge~iyor 

ihtiyat filosu kumandam Ertugrul deniz askerleri!,li tefti§e gidiyorlar 
----------- ~ 1-- (YazzBE 6 nc1 sahilemizde) 



Tarihl roman : 51 

• • oglu Tiirksiiniiz • ~iinkii Tiirksiiniiz, Tiirk 
ordunuza onciiliik yapmak i~in Edirneye 

gelmi~ bulunuyorsunuz ! .. 
Doya doya gogsiinii dogmek, kana ka- den yiireklerine gec;irmek istiyorlardJ. 

na sa~m1 sakahm yolmak, inliye inliye Abdurrahmanla arkada~larmm so -
gozya~1 dokmek ic;in prens de tenha bir murtur gibi goriinmeleri onlann da ca -
ko~e istiyordu. Kustah bir cambazm, tat- mm s1k1yordu. T eodosyamn - kendilerini 
h bir miijde verir gibi hie; sihlmadan, hesaba katm1yarak - Tiirklerle tek ba&l
iiziilmeden ve c;ekinmeden haber verdigi na konu~mas1 ve manah kelimelerle dost
acikh abbetin yakmla~!Jgm1 Corlulu kay- luktr . bahsetmesi de gi.ic;lerine gidiyor -
liiniin sozleri teyid ettiginden zavalh a- du. Ters kar§Ihk gormekten korkmasalar 
damm akh ba~mda degildi. Y almz do- onlar da ag1zlanm ac;acaklar ve yiirekle
giinmek, <;upmmak ve ya!mz aglamak is- rini soy!etmege c;ahliiP kendi giizellikleri, 
tiyordu. 0 sebeble kiZimn teklifini adeta kendi kadmhklan iizerine Tiirklerin dik
minnetle kar~Iladi, yorgun argm ayaga katini ~ekmege c;ah~acaklard1. Boyle bir 
kalkh: harekete cesare! edemediklerinden baha-

- Evet, evet, dedi, oyle yapahm. dular kiiemsini hayran ve mii~tak seyret
Sen, tasarlad1gm i~ten ne netice alman mekle iktifa zorunda kahyorlard1. 
bana bildirirsin! Abdurrahman ilite bu dekor ic;inde 

T eodosya, gittikc;e kuvvetlenen bir az- uzunca bir lahza dii$i.indi.i, sonra kollan
min ne~si ic;inde onu gozlerile te~yi etti, m gogsiine kavu~turdu: 
sonra Atranos'lu k1zlan bir i~aretle ar • - Evet, prenses, dedi, biz Ti.irki.iz. 
dma takti, yeni yap1lan yatak dairesine Buraya da ardimizdan gelecek Tiirk or
gotiirdii. Cambazlar da o dairede kiic;iik dusuna k1lavuzluk etmek ic;in geldik. lh
bir salona oturtulmu§lardl, hirkac; gi.izel tiyar Yani'nin gevezeligi yiiziinden sun
hizmetc;i hz tarafmdan • ~urublar sunul- m1zm fa§oldugunu anlad1k. Fa kat kork
mak sutetile • ikram edilerek oyalandm- mad1k, titremedik, hatta tela~a bile dii§
JJ.yorlardl. medik. \:iinkii Edirneye gelirken oliimii 

Prenses, yaninda getirdigi alti k1zi de goze almi§I!k. Onun i~in dekkebazhg1 
,. manah bir tebessiimle • onlara tamttJ: bJTakm, bizi kimlere tutturmak istiyorsa

- Atranos 'tan, dedi, Edirneye g&;et- mz olanlan c;agmn. Y almz ~unu bilin ki 
mi~ asil bir ailenin zarif' yavrulan. Oz biz, ag i~inde bulunsak da, zincirle bag
yurdlanndan Tiirk korkusile buraya ka~- lanm1~ olsak da dogii~mekten ~ekinmiyen 
m1~lard1 . Tiirklerin Edirneye dogru gel· ve ·her kihm1za bir dii~an kurban etme
diklerini duyunca tela§a dii§tiiklerini sez- dik~ olmemek yolunu bilen adamlanz. 
dim, korkudan bizi buak1p uzaklara sa- SaraymlZln altm1 iisti.ine getirmeden, de
vu~mamalan ic;in kendilerini yammda ah- reler gibi kan ak1tmadan yenilmeyiz. 
koydum. Bu geceyi hep heraber gec;ire- Belki birka~ soz daha 50yliyecekti. 
cegiz, yanmn iyi ve fena saatlerini gene Lakin Teodosya'nm kollanm kucak yap
beraber kar§1hyaca~bz. mak ister gibi a<;a a~a. dudaklannt, buse 

Bir nebze durdu, sonra ciddi bir c;ehre olmaga haZJr bir hic;ime soka soka iistii
takmarak Abdurrahmanm yamna kadar ne dogru yiiriimesi ve: 
yiiriidii, elini onun omzuna koydu: - Ne diyorsun, neler soyliiyorsun de-

- Tiirklerin, dedi, ~hrimize yakla§· likanh?.. Sana, yahud arkada~lanna kal
hklanm duyup da biiyiik avluda kork - kacak silah, ilkin henim yiiregimi par<;a
miyan bir ben vard1m, bir de sizler. Ben I amah, sonra sizi bulmah I 
sizin korkmad1&1mz1 apa<;1k gordiigiim Diye de inlemesi iizerine sustu, goz -
gibi siz de benim korkmadJgJmi elbette lerinin o olgun I~lglDI Teodosya'mn <;eh

• ·1 anladm1z. Acaba birbiri.~ize oyle bir resinde dola§ttrarak hzm beynini, yiire
korkunc haber oniinde m<;m korku duy- gini ve ruhunu bir lahzada okudu, sonra 

: mad1g1m1z1 soyliyebilir roiyi1 ~ .,, , • glili.imsedi, ne~11si nefesin~ kan~acak lea~ 
Abdurrahman kayids!Z gorU.ndii ve dar yamna so~ulan prensesin kucak yap

sakit kald1• Bu suale <:4Vah vertnoe8i lii • mak istedigi kollarma di.i§mekten ken~ini 
'b' · d d ~orudu, ellerini siper y~p' a yapa gen re-zumsuz goriiyormu~ g1 1 avramyor u. ,. 

1T eodosya, onun sessizligini kmak bir kildi. 
tebessiimle kar~llad1: - 0 halde, dedi, oturun, maksadmi-

r - Galiba, dedi, ilkin kendi korku • zi anlatm: Turk oldugumuzu bile bile 
lugumun neden ileri geldigini duymak bizi buraya nkin getirdiniz. Yerimiz, §U 

tistiyorsunuz. Oyleyse s<>yliyeyim: Ben, vaziyette, zindan olmak laz1m gelirken 
nTiirklerin Edimeye gelmek iizere bulun- neden saray oluyor? 
Iduklanm haber verenlerin gee; kald!kla- T eodosya, belli belirsiz ic;ini c;ekti, At-

• J y•1m biliyordum. (:iinkii Tiirkler bir ay • ranos'lu k1zlara ve biitiin Tiirklere otur
,,~ ~-:Ian, belki bir buc;uk aydanberi bur ada malanm rica etti, kendisi de Kara Ab -
:l ;~>ulunuyorlar. _ durrahmanm yanmda bir sedire ili§ti, yii
.. 1 Ve iki elile Abdurrahmamn ellerine regindeki mn • fakat miihim gordiigii 
t :irap1~arak ilave etti: taraflanm gene saklamak §artile - hika-
'n~ - Siz de o haberden korkmadmiz. yeye giri§ti. Tiirklerin denizi yiiriiyerek 
l r ;unkii Tiirksiiniiz, TUrk oglu Tiirksii - gec;tikleri esasma istinad eden rivayetle -
:c-ijz. Ordulanmza onculiik yapmak i<;in rin yiiz gosterdigi giindenheri o millete 
., ~dirneye gelmi~ bulunuyorsunuz. mensub tek bir adam gormek i§tiyakile 
1 · 1 Abdurrahmanm ka§lan hafif~e <;a til - nastl hvrandiglnl anlatmakla soze ba~h
\ .1 '1, arkada~lannda da belli belirsiz bir yan deli~men k1z, Burgaz harbi ve Di
Q ereket goruldii. Hepsi kayu:lslZhklanm metokanm zapiJ gibi hadiseler munasebe-
11. trakml~lard!, canh bir uyamkhga bii • tile dillere dii~n ve Tiirklerin tabiatten 
I. .inmii~lerdi. Ba~ta Abdurrahman olmak iistiin mahluklar oldugu kanaatini dogu
l zere onlar, pusuya dii~iiriildiikleri ze - ran menk1hemsi rivay~lerin o i§tiyakl na
. ahma kapiidiklarmdan kuvvetlerini bir s1l koriikledigini de • heyecanh bir tala-

·h .hzada seferber edivermi~lerdi, ~u veya katie - te~rih ettikten sonra Tur dagmda 
:: 1 ko§eden <;1kmas1 muhtemel baskm<:J • Allahla kar§Ila~an Peygamber Musayt 
: 

11 ria dogu~ hazulamyorlard1. bile imrendirecek bir hayranhk takmdt: 
· Teodosya, ~n ~n bak1yor ve gene - .Simdi, dedi, dii~iiniin. Ben yJ!larca 

~n giiliimsiiyordu. Fa kat Abdurrah- bir tek Turkiin yuzuni.i gormek, sesm1 
m dudagm1 biikerek, omuzlanm sil- duymak ic;in ~lrpmmi§hm. Uyamkken bu 

a~1ga konulan hakikati miihimse- i§tiyaka uygun hulyalar koruyordum, 
istedigini goriince cam slklld!: uyurken gene o i~tiyaka uygun riiyalar 

- Ben, dedi, sizinle <:anciger olmak, goriiyordum. T esadiif, bir degil, yirmi 
birligi yapmak, daha dogrusu yu- bahad1r Turkii kar~Ima ~1kard1, onlarla 

imi toptan size verip .sizin de herbiri- beni yiiz yiize ve yanyana getirdi. NasJI 
yiiregime oturtmak istiyorum. Onun sevinmem, nas1l mes'ud olmam ? .. 
sezdiklerimi, bildiklerimi a~1k soyle- Abdurrahmanla arkada§lan bu yi.i -

. Halbuki siz, oniiniize konulan dost rekten gelme tahassurii, bu pek samimt 
'~10.· ... ~"'·",· gormemezlige geliyorsunuz, ru- yamp yablmayt dinlerken yan gozle At

sesine kar~1 sag1r duruyorsunuz. ranos'lu k1zlan da si.iziiyorlardt ve onla· 
a adan kucaga sut ~evirmek Turk- rm dahi ayni i~tiyak1 ta~Idtklanm sezerek 

ve Tiirkliige yaki§Ir m1? giiliimsiiyorlard1. T eodosya, ruhi bir inil
tranos'lu all! klz, yagmurdan ka<;ar- tiye benziyen son sozu soyleyip de bir 
doluya tutulduklanm gorerek ilkin damla ~ebneme gogsiinii ac;an bir gul 

ic; titremesi gec;irmi~lerdi. Sonra Tur- yapragt gibi acmdme1 bir duruma biirii
yakmdan gormek zevki o titremeyi niince Abdurrahman ~yle bir topland1: 

>uran korkuya galebe ettiginden haris - Biz de, dedi, sevindik. Biz de bah-
• ~i • ~evkle, a<; ve muhtac bir bakl~la Ab- tiyar olduk. Cunkii sizin gibi bir prense

' -rahmam, arkada~lanm siizmege ko • sin muhabbetinde biiyiik bir k1ymet var
-mu~lardl. Onlar Kara Boga ile Kara d1r. Biz o klymeti takdir ederiz, kar~Ih&l-
--"''''"' .. zaten tamyorlard1 ve babalanm m da odemege ~ah~mz. Fakat goniille • 

de kendilerini ok~am1yan bu asian rimiz bir olsa bile yollanm1z ayn. Siz 
If. •1h adamlara kar~J garib bir kin besli- Edirnenin sahibisiniz, biz Edirneye sahib 
T lard1. Kendilerinin TUrk olduklanm olmak istiyen yabanc1lanz. Bu vaziyette 
~ ·duktan sonra o kin ic;lerinden silini - birbirimizi seve seve doV.iismek zorunda-
i' ni~ti, yerine i~tiyakla kan~1k bir sevgi · do~'ip · ~ kalanlar, 

: ·ti. Lakin bu k1zlar da - hpk1 T ea..m manevra ' boa,~ ·in agh • 
L J~;-,. ~·- .. :·, ir endam ii~ ldii manm cenahlann ; ·· ka c;ar-

. ~-~~ ik- racaklar, emz, 
f • '. r/ e=;~\~~ n sot..- 7- f tharebey"~ ·~· tir. 
· , 1 ~ l • 

1 i §U 11 iya1"7 ..,uztti k ";l var> 
;f.. in ~ ·Tt iiur' ~altmak, ke 

1.. • b 

c ehir ve Meml ket Haberleri ) 
Ticaret Oda 1nda 

diinkii i~timalar 

i~ Ticaret Miidiirii temas
larina devam ediyor 
Pazarhkstz sah§ kanununun tatbikatl 

etrafmda gorii§iilmck iizere dun de Tica
ret Odasmda oglede.n evvel ve sonra 1~ 
ticaret umum miidiirli Miimtaz Rekin i§· 
tirakile toplanhlar yapllmi§tlr. T oplanh
larda Ankara ikttsad mudurii ~evket Sii
reyya da bulunmu§tur. 

Ogleden evvel yap1lan toplantlda mf 
g1da maddel~ri iizerinde goru~ulmii§, ka
sab, sakatc;t, meyva ve sebzeci ve bak -
kallarla su, sut, yogurt, yag ve emsali 
maddeleri satan!ar bulunmu§tur. 

Ogleden sonraki toplantlda tuhafiye, 
kuma§, manifatura e§yas1 satanlarla gorii
§iilmii~ti.ir. 

Bu gorii§meler esnasmda !~ ticaret u· 
mum miidiirii izahat vermi§, sorulan sual
ler iizerinde esnaf1 tenvir etmi§tir. 

MOTEFERRIK 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

idare meclisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi idare meclisi 

azalarmm tayinleri Yiiksek Tasdika ik
tiran etmi§tir. 

Yeni idare meclisi §U zevattan mi.ite
§ekkildir: 

Reis: Emlak Bankast idare meclisi 
reisi eski istanbul Valisi Ra§id, aza: 
Kurmay yarbay Mahmud Celal Bilgin, 
eczac1 ilhami Bulak, ziraat mi.ihendisi 
Mecid Magmumi. 

Umum mi.idi.ir de idare meclisine tabit 
aza olarak i§tirak edecektir. 

~ehir temizligi kongresine it· 
tirak eden murahhaslarimiz 

Viyanada toplanan §ehir temizligi 
kongresine i§tirak eden murahhasl~t -
mtzdan Dahiliye Vekaleti Mahalll I§ler 
umum mi.idi.irii Faik, §ehrimize gelmi§ 
ve Ankaraya gitmi§tir. ikinci murahhas 
olan Belediye makine miihendislerin -
den Nusret ise Avrupada otobi.is ve di
ger moti:irlii vasttalarm istihlak ettikleri 
mayi muhrik etrafmda tetkikatta bu • 
lunmaktadJr. Birka~ gi.in sonra memle
ketimize donecektir. 

Balkanlararasi av 
miisabakasi 

Bulgaristan, Balkanlararas1 av miisa
bakasl tertib etmi§tir. Bu mi.isabakaya 

·memleketimiz avctlar1 da davet edilmi§· 
lerdir. 

lstanbul Halk sand1g1 i~in 
bina bulundu 

Halk Bankast umum mi.idiiril Ata Ev
cim istanbul Halk Sand1gmm te~kilah 
i§il~ me§gul olmak i.izere istanbula gel
mi~tir. 

Sandtk i~in, eski Sanayi ve Maadin 
BankasJ merkezi olan ~ehin§ah Rtza 
Pehlevi caddesindeki bina kiralanmt§
hr. Binada tadilat ve tefri§ata ba§lan • 
ml§hr. Kii§ad resmi Cumhuriyet bay -
rammda yapllacaktlr. 

Borsa i~in te§ebbiialer 
Ankara Kambiyo ve Menkul Ktymet

ler Borsasmm a9llmasmdan sonra is -
tanbul borsast i.i~ sene mtiddetle kapa
tJlml§h. istanbulda borsanm tekrar ku
rulmast i9in bazt te§ebbtisler yapllmak
tadtr. Maliye Vekaletinin tetkikat yap
bgl soyleniyor. 

DENIZ ISLER! 

Y eni vapurlar1mtz yolda 
Denizbankm Almanyada yaphrdt~ 

yeni gemilerden ikisi daha limantmtza 
gelmek i.izeredir. Marmara tipindeki 
vapurlarm ii~Unctisii Marakas, Akde -
nizdedir. Akay idaresi i9in yaptmlan 
Suvat vapuru da yolda bulunmaktad1r. 

Etriiskiin ilk Mersin seferi 
Denizyollarmm uc;iincii yeni vapuru 

alan Etriisk, diin ilk seferini yapmak i.i
zere limammtzdan Mersine miitevecci
hen hareket etmi§tir. ilk seferi oldu~u 
i~in yolcusu 90k olan Etriiskte Deniz
bank erkamndan baztlan da bulunmak
tadir. ilk sefer dolaytsile izmir, Rados 
ve Mersinde ziyafetler verilecektir. _, .... 

Bursada bir otobiis bir 
~ocugu ezdi 

Bursa (Hususi) - Bahkesirden gelen 
(M. Kemalpa§a 22) plakall posta oto
biisii 22 yolcu ile Alhparmak caddesin
den gec;erken Danyal admda ve 11 ya
§tnda bir 9ocugun yolun bir ta~afmda~ 
diger tarafma siiratle ge9mek 1stemes1 
i.izerine direksiyon ktrarak yaya kaldl
nma 91krnl§ ve bir telgraf diregine <yar
parak bu diregi ktrmt§ bulunmasma 
ragmen ~ocugu ezerek i:ildiirmii§tilr. ~a
for Mehmed derhal tevkif edilmi§ ve 
otobiisile birlikte Adliyeye getirilmi§tir. 
Me§hud su9lar meyanma giren kaza • 
nm muhakemesine ba§lanmt§, yolcular
la kazayi gi:irenlerden bazllan §ahid o
larak dinlenfni§leredir. ~ahidlerin hep
si de kazanm 90cugun otobiis 6niinden 
siiratle ge~mek istemesi yi.iziinden ol -
dugunu si:iylemi~lerdir. Aynca itfaiye 
§Of6rile taksi §Of6rlerinden biri de ehli 
vukuf olarak dinlenmi§lerdir. Gelmiyen 
§ahid Behic;in celbi i~in muhakeme 28 
eyllll ~ar§ambaya talik edilmi§tir. 

~~etlerfl lnhisarlar Vekilinin 
~ Paras• verilmemi~ mi? yapt1g1 tetkikler 

Eminoniinde 1 numarada §ekerci 
Sarrafoglu, kendi miilkii olan diik
kanmm istimlak edildigini, fakat pa
ras! verilmeden ~1kanlmak istendigi
ni iddia ediyor. 

Biz1m bildigimize gore, Belediye, 
istimlak berlell erini tediye etmekte 
ve itiraz edenierin de paralanm bir 
bankaya yahrmaktadu. 

~ekerci Sam.foglu hakkmda is
tisnai bir muamele yap1lacagmi ve 1 

istimlak bcddi verilmeden diikkam
mn yikllacagmJ zannetmiyoruz. Bu 
istimlak meselesinde belediye ve hu
kumet, kanuni yollardan aynlma -
mag1, fakat ayni zamanda, i~in bir
taktm imar dii§manlan tarafmdan 
daha ziy a de suruncemede buaktl • 
mamast ic;in ciddi ve kat'i davran
magl prensip edinmi§tir. Onun i<;in 
§ekerci Sarrafoglunun §ikayetini, va
ziyetin aydmlanmast i~in, Belediye 

~ Reisinin na7.an dikkatine arzediyo
~ ruz. 
~~--~ -----., 

Asfalt yollar 

i, Bankas1 - Belediye 
yolunda haz1rhk ha,Iadi 
~ehrin muhte!if noktalarmda asfalt o

larak yaptmlacak yeni yollardan birinci· 
sine T ozkoparandan ba§lanml§, f§ Ban
kasJ oniinden Belediyeye kadar devam e
den ikincisine ba§lanmak iizere su, elek· 
trik, havagazi ve telefon tesisatmm ona 
gore tanzimi ic;in mi.iesseselere tebligat 
yapllmJ~tJ. 

T erkos idarcsi diinden itibaren bu yo! 
giizergahmdaki ameliyata ba§laml§tlr. i
cab eden tadilat yaptlacakttr. Birkac; gii
ne kadar diger tesisat ic;in de ayni §ekilde 
tadilat yapdacak ve bundan sonra da yo
la asfalt do§enf'cektir. 

Bebek - !stinye asfalt yolunun in§aatt 
~in de bu yo! giizergahmdaki istimlak 
muamelesi devam etmektedir. Y almz E
mirgan camiinin online tesadiif eden kls· 
m denize dogru sekiz metre doldurulmak 
suretile geni§letilmesi kararla§IIll§, evvelki 
giinden itibare!r'bunrda da ameliyata hat
lanml~ttr. 
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CEMIYETLERDE 

Av komisyonuna ~ag1rllacak 
murahhas]ar 

Bu sene Biiytik Millet Meclisince ka
bul edilm~ olan av kanunu mucib!nce 
vilayetlerde birer av komisyonu bulu -
nacakttr. Bu komisyona Avctlar cemi • 
yetinin de i§tiraki laZimdtr. Ancak §eh
rimizde birbirlerile ihtilaf halinde iki 
avc1lar te§ekki.ili.i mevcud oldugundan 
her ikisinden de murahhas daveti ka -
rarla§tmlmt§tlr. 

-···~ 
Bancbrma hath i~in seyahat 

iicretlerinde tenzilat 
Denizbank, lstanbul - lzmir yolunJa 

seyahat i.icretlerini asgar1 hadde indir
mek i9in Banduma hattmda tatbik edi
!ecek miihim bir karar vermi§tir. 

Birincite§rinin be~inden itibaren 
mer'i olacak bu yeni tarife ile tstanbul • 
Bandtrma arasmda birinci mevki iic • 
retleri bilciimle resim ve vergilerile 
birlikte 387 kuru§tan 300 kuru§a, ikinci 
mevki i.icretleri de 244 kuru§tan 150 ku
rusa indirilmektedir. 

u·. Miidiirliigiin Ankara
ya nakli takarriir etti 
lnhisarlar Vekili Ali Rana T arhan, 

diin, Ankaradan §ehrimize gelmi§ ve 1n
hisarlar umum miidiirliigiine giderek tet· 
kiklerde bulunmu§tur. 

Ogrendigimize gore, lnhisarlar umum 
miidi.irliigiiniin An!•zraya nakli esas itiba
rile takarri.ir etmi§tir. N akil ic;in iizerinde en 
c;ok durulan nokta, Ankarada memurlann 
ev teda~iki meselesidir. Umum mudiirliik, 
bu hususta bir proje hamlaml§ ve Veka
lete takdim etrn;~tir. N akil i~in Vekaletin 
emri beklenmektedir. 

KOLTOR ISLER/ 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

Oniimiizdeki ders yilmdan itibaren 
ilkmekteb muallimlerine mesken bedel
lerinin verilecegini yazmt§hk. ~ehri -
mizdeki muallimlere tevzi edilmek iize
re Maarif Vekaleti tarafmdan vilayet 
emrine 7200 lira gonderilmi§tir. !stan -
bulda mesken bedeli verilmesi icab eden 
500 muallim vard1r. 7200 lirahk tahsi -
sat 500 muall ime kafi gelmedigi i9in 
paramn tevzii hususunda ne §ekilde ha
reket olunacag1 Vekaletten sorulmu§ -
tur. 

Y eni ders senesine hazirhk 
Lise ve ortamekteblerde 938 - 939 

ders ytlma oniimiizdeki hafta i9erisin -
de ba§lanacakttr. Biitiin ortamekteb ve 
lise mi.idi.irleri, kendi mektebleri i~in 
icab eden haz1rhklan ikmal etmi$ler 
ve tedris baktmmdan her ti.irlii tedbir
leri almt§lardtr. 

Yeni bir kiz enstitiisii 
Oniimi.izdeki ders yth i9inde Beyoglu 

mmtakasmda a91lmast takarri.ir eden 
yeni k1z enstitiisi.i i9in Ni§anta§mdaki 
Saidpa§a konag1 mi.i$temilatile birlikte 
1stimlak edilmi§tir. Bu bina tadil ve IS

lab edilerek mektebe elveri§li bir hale 
getirilecektir. 

ONIVERSITEDE 

Heyet profesorii 
'i.tniversite rasadhanesi ve heyet pro

fesi:irliigiine davet olunan Prof. Rozun
berk §ehrimize gelmil? ve vazifesine 
ba§lamt§tir. Profesor Rozunberk, ayni 
zamanda Universite rasadhanesinde lS· 

lahat yapacaktlr. ' 

A~tht merasimi 
'O'niversitede derslere 7 te§rinievvelde 

ba~anacakbr. Her sene oldugu gibi bu 
sene de konferans salonunda bir toplanh 
ya01lacak ve Rekti:ir Cemil Bilsel tara -
fmdan bir a91h§ nutku si:iylenecektir. _._._ 

Bursa • Y enitehir yolunda 
lbir kaza 

Bursa (Hususi) - Yeni§ehir • Bursa 
§Osesinde feci bir kaza olmu~tur. Ka -
pakh mahallesinde oturan 43 numarah 
yayh araba sahibi Mustafa, arabasmda 
14 teneke peynir ve iki mii§teri oldugu 
halde Yeni§ehirden Bursaya hareket et
mi~tir. Yolun sekizinci kilometresinde 
Bursadan Yeni§ehre giden §of6r Sii -
leymanm idaresindeki (Bilecik 23) pHi
kah otomobilden bu arabanm atlan i.irk
mu~ ve bu yiizden araba yolun sagin -
daki hendege devrilmi§tir. Devrilmede, 
Mustafa, arabamn altmda kalarak ba -
~mdan ve vi.icudiiniin muhtelif yerle • 
rinden !fOk ag1r surette yaralanarak has· 
taneye getirilmi§tir. Yolculara bir §ey 
olmamtshr. 

( Eski,ehir_C_e_z_a_e-vi_y_e_n-id-e-.n--ta-m-ir_e_t_ti_ri-ld_i_) 

Cezaevinin a~Ill§ merasiminde bulunanlar ve evin goriinii§ii 

Esk~ehir (Hususi) - Senelerdenberi rah bir dersane de ilave edilmi§ ve ceza 
~ok fena ve harab bir bina i9inde ceza- evine steak su ile Kaplanh suyu getiril
larmt ~ekmekte olan :nahkumlar, niha- mi§tir. Cezaevi, Vali, Yahya Sezai tara
yet temiz bir ceza evinde cezalarmt bi- fmdan bir nutuk s6ylenerek a9tlmt§tlr. 
tirmege ba§lamt§lardtr. Cezaevimiz yeniden biiyiik bir tamir 

Eski§ehir Cezaevi, Cumhuriyet Mud- ge9irmesine ve ~ok gi.izel ve modern bir 
deiumumisi Ragtb Can tarafmdan Ad- §ekil almi§ olmasma ragmen biraz dar
liye Vekaletinden aldigi bir tahsisatla d1r. tlmid ederiz ki Adliye Vekaleti 52 
<yok esash bir surette tamir edilmi§tir. bin niifuslu Eski§ehirimize biiyi.ik bir 
Binamn dahili ktsmt tamamen degi§ti - cezaevi yaptmr. Kadmlar i9in de bir 
rilmi§ ve 3 yatakh eczaneli mi.ikemmel cezaevi ve biiyiik bir imalathane yap -
bir revir, du§ ve banyoluk ve on iki Sl- tmlmaktad1r, 

Siyasl icmal 
~ekler ve devletler 

IL..JI itler'le 1ngiliz Ba~vekili arasin· 
u-1J daki ilk miilakatta kararla§hn· 

Ian ve Fransa Ba~vekilile Ha
riciye N azm tarafmdan da tasvib edilen 
esaslann bir hayli tereddi.id gec;irdikten 
sonra, (:ekoslovakya Ba~vekili Hodza 
tarafmdan kabulii iizerine Siidet Alman
larmm pmkadderah meselesinden dolayi 
A vrupa sulhunun maruz kald1g1 tehlike 
bertaraf edilir gibi olmu§tu. 

Lakin Hodza'nm, Iejyoner denilen 
ve Umumi Harbde Rusya tarafma ge
<;erek Almanyaya ve Avusturyaya kar§l 
harbeden 70,000 kadar eski muharibin 
ve komiinistlerin zoru iizerine eskiden bu 
kuvvetlere ve hatta Rus ordulanna ku • 
manda etmi~ olan General Sirovy'nin ri· 
yaseti altmda askeri bir kabine te§kil et
mesi iizerine i~ler biisbiitiin ba~ka bir ~e
kil almi§b. 

Hodza'mn kabulii iizerine Almanya
ya terki icab eden Siidet havalisinden 
Cek askeri kuvvetleri, zab1tas1 ve memu
rini ~ekilmi§ oldugu halde, buralan tek· 
rar §iddetli askeri i§gal altma almml§ ve 
umumi seferberlik ilan edilmi§tir. 

Hitler lngiliz Ba§vekilile ba§laml§ ol
dugu miizakerelerin arkasm1 almak ic;in 
mukabil bir seferberlik ilan etmemi~ ve 
Sudet havalisinin l§galine te~bbiis et • 
memi~tir. Bununla beraber yeni (:ek ka· 
binesine dii~iinmege vakit buakmak ve 
ingiltere ile F ransamn yeni hadiseler 
kar$Ismda sulhu kurtarmak iizere Prag
da yeni te~ebbuslerde bulunmalanna fir· 
sat vermek uzere ilk miilakatta kararla§• 
tmlan esaslarm bir an evvel tatbikmt te• 
min etmek ic;in malum muhtuayl vermi§· 
tir. 

lngiliz Ba~vekili, Almanyanm dilek • 
lerini yeni (:ek kabinesine bildirmekte 
bir mahzur gormemi$ ve Cekoslovakya 
hiikumetini zorlamamakla beraber uzla
~Jci bir ~urette hareket etmesini ehemmi • 
yetle tavsiye etmi§ti. 

Almanyanm istedikleri niifusunun yuz
de ellisinden fazlasJ Alman o]up ilk mii
lakatta Almanya ve lngiltere tarafmdan 
kararla§tmlan, F ransa tarafmdan tas -
vib edilen ve sab1k (:ek kabinesi tara • 
fmdan da kabul edilen esaslar uzerine 
Almanyaya terki icab eden yerlerin 1 
te~rinievvele kadar istihkamlan, hava Ii
manlan, demiryollan, diger muessesele-

' ri ve mevcud zahire ve hayvanah tam ve 
saglam olarak Alman memurlarma t~s
limi ve d1ger yerlerde Cek askerleri kal
makla beraber 25 te~rinisaniye kadar 
reyiam yapdmas1, lakin bu esnada bu 
mmtakalarda halkm reyine tesir yapacak 
mu~ellah Cek kuvvetlerinin bulunmamasi 
ve yeni hududun beynelmilel bir komis· 
yon tarafmdan tayin edilmesidir. 

Bundan ba§ka Siidet Almanlarmdan 
silah altmda bulunanlarla siyasi mevkuf
larm tahliyesini istemi§tir . 

Bu defa Rhin nehri sahilinde Codes• 
berg' de 1ngiliz Ba§vekilile Hitler arasm• 
da yapllan ikinci miilakatta verilen mii· 
temmim kararlar iizerinde Londrada ge• 
ne lngiliz Ba§vekilile F ranstz Ba§Vekili 
arasmda fikir teati edildigi bir mada 
Hitler uzun bir nutuk soyleyilp Alman • 
yanm politikasm1 izah etmi$ ve Alman
yamn araziye aid son dilegi Siidet hava
lisi oldugunu beyan etmi~tir. 

Bu suretle Almanyamn araziye aid 
yeni taleblerde bulunmtyacagl hakkmda 
Fransa ve lngiltereye teminat vermi~tir. 
F akat muhhrada dileklerinin kat'i olup 
sulhun devam1 Cekoslovakyamn yirmi 
senelik politikasmdan yegane mes'ul ad· 
dettigi (:ek Cumhurreisi Bene~'in elinde 
bulundugunu ehemmiyetle kaydetmi$tir. 

ingiltere ile F ransa Bene$'i esaslarmi 
evvelce kabul etmi~ oldugu Almanyamn 
taleblerini is'afa ikna edemedikleri tak
dirde 1 te$rinievvelde Siidet havalisi Al
man ordusu tarafmdan i~gal edilecektir. 
Cek ordusu mukavemet ettigi takdirde 
harb pathyacakhr. 
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Bal~pazarmdaki istimlak 
Bahkpazan caddesindeki di.ikkanlarm 

istimlak muamelesi tamamile bitmi§tir. 
Bunlardan y1kilmalan mi.iteahhid tara
fmdan yapllacak olanlar ihale edilmi~ • 
tir. Enkaz1 i§e yaramtyacak olanlarm da 
itfaiye te§kilah ve temizlik amelesi ta
rafmdan ytkilmj!t]arma devam edilmek· 
tedir. -···--Tiirkyolu refikimiz 

!zmitte 91kmakta olan Ti.irkyolu re
fikimiz 14 ya§ma girmi§ ve bu miinase -
betle izmit Halkevinde samim! bir top
Iantl yapilml§hr. Arkada§ImJZI tebrik e
der, uzun ylllar ve muvaffakiyetler 
dileriz. 

Cumhuriyet 
Niishas1 

Abone ~eraiti: { 
Senelik 
Alb ayhk 
'Oc ayhk 
Bir ayhk 

5 kuru~tur. 
Tiirkiye Baric 

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



SON I-lABER LE:R 

Biitiin memleketlerde 
miidafaa tertibah artb 
Londrantn da 

Fransa 

tahliyesine haztrhk 
hududundaki halk1 Alman • • 

1~er1 

abyor, Bel~ika ordusu seferber edildi 
,. (Ba$taratz 1 fncf sahftcde> 

etmektedirler. Birkac; hava meydam ha
rekete hazu bir halde bulundurulan avc1 
tayyarelerile doludur. Projektorler, a:a
da suada havay1 ara~tumaktad1rlar. St -
lahs1z miidafaa ihtiyaclan ic;in biitiin dok
torlar ve t1bbiye talebesi seferber edil -
mi§tir. Halk, siikunetini muhafaza etmek
te ve disipline tamamile riayet eylemek -

tedir. 
laf}e Nezareti kurul~u 

Prag 2 {a.a.) - Royter aJansi mu-

habirinden: 
<;ekoslovak hiikumeti, ahalinin ve or-

dunun ia~esini temin i~ile me§gul olacak 
bir nez:uet ihdas etmi§tir. 

Selaret memurlarrnrn aileleri 
Prag'dan ayrtldt 

Prag 27 {a.a.) - ita!yan, Alman 
ve Amerikan sefarethanelen memurlan -
mn zevcelerile c;ocuklan, Prag't terket -
mi§lerdir. F akat bu sefarethanelerin elc;i
lerile memurlan ye:-lerinde kalm1§lard1r. 
~eklerin selerberligini lngiltere 

ve Fransa tavsiye etmif 
Berlin 27 {a.a.) - Pazartesi giinii 

Londrada Cekoslovak ekiligi tarafmdan 
1ngiliz Hariciye N azm Lord ~~lifa~s: a 
tevdi edilen ve Cekoslovak hukumetmm 
Alman murahhasma cevabm1 te~kil eden 
ve bu giin de Cekoslovak el<;iligi tarafm
dan ne~redilen mektubun a§ag1daki par
~asml D. N. B. ajans1, ehemmiyetle kay· 
detmektedir: 

«Cemberlayn, Godesberg'de bulunur -
ken hiikumetim Prag' daki F ranstz ve 1n
giliz miimessilleri vas1tasile a§agidaki teb

ligah alm•~t1r: 
F ranSIZ ve 1ngiliz hiikumetlerinin Ce -

koslovakya hiikumetine seferberlikte bu
lunmamasmi tavsiye etmek mes'uliyetini 
arhk deruhde edemiyeceklerini bildirmek 
hususunda mutab1k kald1k. 

D. N. B. ajans1, bu hususta ~u nokta
ya i~aret ediyor ki ~imdiye kadar ingili'Z 
mehafili, Prag'm seferberlik yolunda 1n
giltere tarafmdan te~vik edilmi~ oldugu 
hakkmdaki haberleri, kat'i olarak tekzib 
edegelmi~ti. 

BulgaristanJ an ~ ekoslovakyaya 
goniillii gitti 

Londra 27 (Hususi) - Prag'dan bil
dirildigine gore, Bulgaristandan <;ekoslo· 
vakyaya gonulli.1ler muvasalat etmi~tir. 
Romanyadaki Slovaklar da goniillii kay
dedilmek ii..:ere Prag'a hareket etmi§ler-,. 
au. 

Amerika, '"ebealarmt ~agtrtyor 
Londra 27 {Hususi) - Amerika hii

kumeti, Avrupadaki Amerikan tebaalanm 
memleketlerine donmege davet etmi~tir. 

Londra'da da tedbirler arttt. 
Londra 27 (a.a.) - BUtiin memle -

kette sivil makamlar, hava taarruzlarma 
kar§l tedbirler almaktadirlar. Her yerde 
s1gmaklar in§a edilmektedir. Parklarda 
vc a~1k arazide sipf'rler kaztlm~ktad~r. 1-
kametgahlarm muhafazasm~. dalr tahmat~ 
ihtiva eden risaleler, Dahihye N ezareh 
tar:1fmdan evlere dag•tilmakt~du. Binler
ce ki§i gaz mask.esi alma~ta, la§e merkez-
1erine gitmekted1r. 35 m1lyon maske, da
g1tdmaga haztr bir haldedir. T ehlike es
nasmda mekteb!erin tahliyesi ic;in de terti-

bat almmi§hT. 
Yarrm milyon talebe Londra'dan 

t;rkarrltyor 
Londra 27 (Hususi) - Y anm .mil

yon mekteb talebesi yann Londra dan 
dahile nakledilecektir. 

Lancester' dek1 sanayi merkezinden ka
dmlar, <;ocuklar ve ihtiyarlar ha§ka mm
takalara nakledileccktir. 

N anc;ester' de iki gi.in zarfmda 40 ki§i 
istiab edecek istih~amlar hazulanmi~hr. 

Londrada ve diger merkezlerde mek -
teblerin ve koleJ lerin bahc;elerinde istih -
Hmlar kazJlm,~•lr. 

Harbiye Nezareli, kadmlardan miirek
keb goniillii te§kilatlan viicude getirmege 
karar vermi§tir. Kadm goniilliiler, §ofor
liik, ahc1hk gibi i§lerde kullamlacakhr. 

fevkalade toplanh yapan Belc;ika kabi -
nesi, sa at 14 te dag•lmi§hr. T oplanhdan 
sonra a~aF;ldaki teblig ne§rolunmu~tur: 

«Hiikumet, evvelce almml§ olan aske
r! ihtiyat tedbirlerini tamamlamaga karar 
vermi~tir. Ordu'lun takviyesi emrolunmu~
tur. Bu kararm yegane saiki emniyet ve 
sulh arzusudur.» 

Ciheti askeriye, Bri.iksel' deki biitiin o
tobiislere va '1yed etmi§tir. 

Briiksel 27 (a.a.} - Bel~ika, alh si
mh silah altma dHvet etmi§tir. 
Rolanda hiikrimeti de tedbirler aldt 

Lahey 27 (a.a.) - Enternasyonal 
vaziyet dolay1sile Holanda hiikumeti hu 
dud k1taatmm takviyesine karar vermi§ -
tir. 

Silah altmda bulunan k1taat, harb hali 
vaziyetine getirilmi§tir. 

Cek - Leh mmtakasmda 
~arptfmalar 

Var§ova 27 (a.a.) - Pat ajans1 bil
diriyor: 

Pazar giinii (ekoslovak hudud mmta
kasmda Zumbark koyiinde <;ek komii -
nistlerle kiliseden donmekte olan Polon -
yah gruplar arasmda bir saatten fazla de
vam eden bir ~arpt§ma olmu§tur. 

<;ekler «kopek Polonyahlar» avazele
rile Polonyahlar' · iizerine tiifek ate§i a<;
mt§lardu. Bu ute§e Polonyahlar da mu
kabele etmi§lerdir. 

10 polonyah yaralanmt§, 1 komiinist 
olmii§ ve 1 5 komi.inist de yaralanml§hr. 

70,000 Leh gonulliisii yazrldt 
Var§ova 27 (a.a.) - Ceklere kar§l 

miicadele etmek iizere te§kil olunan Po
lonya lejyonlanna §imdiye kadar yet -
mi& bin Cekoslovakyah Lehli kaydedil -
mi~tir. Bu giin ogleden sonra yeniden ka
yid muamelesine ba~lanmi§hr. 

Polonya, Prag't iki dela 
p1·otesto etti 

Var§ova 27 (a.a.) - Pat ajans1 bil
dir1yor: 

<;ek rayyareleri tarafmdan Polonya hu
dudunun ihlaline kur§J di.in Var§ovadaki 
<;ekoslovak el~iligi vas1tasile Polonyanm 
yaphg1 protestoyt. mlivazi olarak, bu giin 
de Polonyanm Prag elc;iligi keyfiyeti en 
kat'! bir §ekildc <;ekoslovak hiikumeti 
nezdinde protesto etmek ic;in emir almi§· 

t1r. 
A lman topragtna alef a~tld' 

Kligenthal 27 {a.a.) - <;ek askerleri 
diin ak§am Alman topraklan iizerine mit
ralyoz ate§i a<;m1§lard1r. Halkm Hitler'in 
nutkunu dinlemek ic;in topland1g1 mey -
dana bir ka~ mermi· dii§mi.i§tiir. 
Berlinden ge~en motorlii kttaat 

Berlin 27 {a.a.) - Bu giin Berlin 
sokaklannda garbden gelen ve cenubu • 
~arki istikametinde giden mi.ihim motorlu 
k1taat ge<;mi~tir. Bu ger;i§, iki saatten fez
la siirmii~tiir. 

ltalya, !!ltnan tedbirlerin 
hed elin~ soruyor 

Roma 27 (a.a.) - 1talyan gazete -
leri, F ransamn ve 1ngilterenin temadi e
den askeri hamhklarile me§gul olmaga 
ba~lamt§tlr. 

Giornale d'italya diyor ki: 
«Bu tedbirler, gerginligi vahimle~tire

cek mahiyettedir. Hususile ki Cekoslo -
vak meselesile hic;bir alakas1 olm1yan 
mmtakalara da te~mli edilmi~ l:mlunuyor. 
~zciimle F ransiZlar italyamn kara ve de
mz hududlarmda askeri tedbirlere teves
siil et.tikleri gibi in gil tere Amiralligi ve 
Harb1ye Nezareti, Akdenizde ve M!slr
d~. :iddi hamhklara tevessi.il etmi§tir. 
Butun hunlar bizi, bunlann ne demek 
oldugunu sormaga sevketmektedir. Ne 
maksadla ve ne fikirle bu tedbirlere te· 
vessiil edilmi~tir I 

ltalyan hazrrlrklarz 
Roma 27 (a.a.} - Resmen heni.iz 

hi~;bir askeri tedbire tevessiil edilmemi~se 
de, birc;ok subay ve mi.itehassts, ferdi o
larak r;agnlm•~lardtr. 

Diger taraftan bi.itiin bankalara, ecne
bi doviz tevdiahm kesmeleri emrolunmu~
tur. 

Hldiseser a r as1nd a 

Esasta ihtilaf yoktur 
ll-JI ~tler'in son nutku iizerine, 
lfiJ lngiliz BB.§vekili Chamber

lain, gazetelere verdigi beya
natta §oyle diyor: 

«Turk 
hakim 

Bir eseri tetkik 

inkilab1na bak1slar )) da 
' 

olan fe!sefi karakter 
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Diinkii toren 
n==\\ iin, biiyiik Tiirk Amirali I 
1.6::/1 barosu hiirmetle, heyecanlc - Esasmda geni§ ol~iide uzla§ma 

hastl olmu§ bir mesele i~in A vrupa 
m_illetlerinin kanh bir miicadeleye 
girmeleri havsalaya stgmaz. 

Bu soz vaziyeti en miikemmel §ek
lile hulasa ediyor. Almanya ile mua
rlzlart arasmda hi~bir prensip ihtilaft 
yoktur: fki tataf da Siidet arazisinin 
Almanyaya ilhakt esasmda beraber
dir; iki taraf da geri kalan ihti
lafh arazide plebisit yaptlmast nokta
smda beraberdir. Almanya, Lehlerle 
ve Macarlarla anla§mak §artile, Ce· 
koslovakyamn garantisine i§tirak e
decegini de bildirmi§tir. 

Gec;en yaz1mda Peyami Safanm ~ahsi
yetini ve « Tiirk ink!labma baki§lar» m1 
saran psikolojik havay1 tesbit etmege c;a
h§ml§llm. Bu yaz1mda onun bu eserde 
keskin bir sarahat ve §iimullii bir nazarla 
izhar ve ifade ettigi felsefi doktrinlerdeki 
hakim temayiiliiniin felsefi karakterini te

ve i§leten bir ruhtur: Goriiniir veya gorii
lebilir realitelerle c;ah§miyan bir ak1l ya 
macera veya ham hayaller pe§inde par
c;alanacak, eger c;•ldumaml§ ise esrar ve 
hayalat ic;inde kavrulacaktn. Nitekim 
gorUniir aleme dayanm1yan ve tabiat bil
gilerinden uzak kalan insanlar c;Ilgmhk
tan kurtulmak i<;in bilaihtiyar mistisizme 
sigmmi§lardlr. <;iinkii ruh ve onun aleti 
olan beyin biitiin uzuvlar gibi bo§ dura
maz, i§lemek ister. Eger duyulur ve gorii
liir realitelerle beslenemezse esrar ve ha
yaletler yaratarak bunlarla ~ah§lr. En ile
ri memleketlerde bile iimmi kalan halkm 
mistik dii§iinceye olan mukavemet edile
mez temayiilleri bu sebebdendir. Zelze
Je, k1thk, biiyUk harbler, salgmlar ve sai
re gibi afetlerde mistik dii§iincenin uyan -
mas1, tabiat bilgilerimizi a§an bir fela • 
ketin muvakkat bir zaman ic;in ruhlarda 
tevlid ettigi dii§kiinliigiin bir neticesidir 
Biitiin hayal sukutlannm azc;ok mistisiz
me siiriiklemesi de bu sebebdendir. 

Tiirk milletine yara~an ka 
$inashkla and1k. Bu biiyiik milli ka 
manm da kadrini, ancak Atatiirk ~ 
milli kahramanlanmlZln en biiyiigii 
manmda bildik. Milli tefahurunu hi 
yen milletlere millet denilemez; o 
$UUrsuz kalabahklard1r. Bir milleti m 
yapan, milll mefahiri ve milli kahran; 
landtr. Onlan unutmamak, tarihini u 
mamak, kendini unutmamak deme 
tarihini unutmamak da diinkii, bugii 
ve yarmki varhgm1 ve benligini muha 
etmek demektir. Mesela, istiklal m 
delesi, bundan be~ yiiz YJl sonraki n 
ler ic;in dahi, kahramanhk, celadet, 
mamazhk ve kat'i zafere kadar cidal 
negi olacakhr. Atatiirk nesillerinin 
rmki TUrk nesillerine en biiyiik arm 
m, 1stiklal Harbinin yiice mefahiri ve 
yapan kahramanlarm ~anh hahralar 

Arada yalmz bir §ekil ihtilaf1 kah
yor: Almanyaya gore Siidet arazisi
nin te§rinievvele kadar tahliye edil· 
mesi laztmdir; muanzlarma gore ge
rek bu ve gerekse tatbikata aid oteki 
teferruabn kuvvet degil, miizakere 
yolile halledilmesi dogrudur. 

Almanyanm Cekoslovakyadan bii
tiin barb cihazlarmt, silahlarm1 ve 
miihimmatmi terketmesini istedigi 
haberini bizzat Almanya tekzib edi
yor; verdigi muhbrada da boyle as· 
keri bir maddeden eser yoktur. 

A~·k~a goriiliiyor ki Almanya ile 
kar§t taraf arasmdaki ihtilaf esasa de
gil, §ekle aiddir ve bunu da Chamber· 
lain son beyanatile anlatmi§hr. «Esa
smda geni§ ol~iide uziB.§ma basil ol· 
mu§ bir mesele i~in Avrupa milletle
rinin kanh bir miicadeleye girmeleri» 
miimkiin olursa, ya bunlarm ~Ildir
diklarma, yahud da Avrupay1 ale§e 
vermekte menfaati olanlarm tahrik
lerine kapilmt§ olduklarma hiikmet
mek laz1m gelecek. 

Avrupanm ne bu kadar §Uursuz, 
ne de bu kadar iradesiz olduguna hi
la inanmad1gim1z i~in «harb psikozu» 
denilen cinnete dii§miyecegini iimid 
etmekten hili kalm1yoruz. 

Bu iimidimiz de bo§a ~1kbg1 giin, 
meseleyi politikactlarin ve diplomat
larm degil, aktl doktorlarmm te§hisi
ne buakmak liz1m gelecektir. 

PEYAMI SAFA 

Miihlet , .. 
£Ba$makaleden de!iam) 

zi manen mes'ul addettigimizi soyliyebi
lirim. 

Goriiliiyor ki Chamberlain sinirli de
gildir ve makul sozlerle bUtiin diinyay1 
asabma hakim olmaya davet etmektedir. 

Bu sozlerin yard•mile, diin ingiliz 
Ba§vekili tarafmdan Hitler' e gonderilen 
mektubun muhteviyahm da sezebiliriz: 

Siidet'ler meselesinde Almanyaya hak 
vermiyen hic;bir devlet yoktur. Esasta ta
mamile anla§Ilml§hr. Ekalliyetler mesele
sinin, Lehistan ve Macaristam alakadar 
eden cephelerden tetkiki de mevzuubahs
hr. Esasta anla§tlktan sonra, teferruatta 
Almanyay1 tatmin edecek formiiller bu
lunffijls! gii~ bir§ey sayllamaz. 

Fakat, 
Havay1 buland1ran nokta, Almanya

mn asabiyete kap1lmas1 ve hadiselerin 
yiirUyU§iinii ~abukla§hrarak, mukabilinde 
hi~bir teminat vermeksizin on gun zarfm
da Siidet mmtakalanm askeri i§gal altma 
almak istemesidir. 

Almanya nicin acele ediyor? 
Belki <;:ok bekledigi, arhk sabn kalma

dlgi i~in. Belki aldatilmaktan korktugu 
l~In. 

Chamberlain, Hitler'in ~iiphesini silme
ge gayret ediyor. 

- Y aprlan vaid yalmz Alman hiiku
metine depil, ayni zamanda lngiliz ve 
Fransrz hiikumetlerine de yapzlmr§lrr. Bu 
vadin sadakatle ve tamamile yerine geti· 
rilmesinden kendimizi manen mes'ul ad
dedcriz. 

Diyor. 
T ayyare ile Hitler' e gonderilen mek-

tubda bu satJrlann aynen bulundugu ~iip
hesizdir. Bir devlet adammm a~zmdan 
<;1khg1 ic;in yemine benziyen teminata 
mukabil Chamberlain'in Almanyadan is
tedigi nedir? 

Evvela, ~iiphesiz bir te~rinievvelde bite
cek miihletin kaldmlmas1. 

bariiz ettirmek istiyorum. 
hiinii nasyonalizme ve onun en miicerred 
dii§iincelerini rasyonalizm ve m1shs1zm 
kanallan ic;inde tophyan Peyami Safa 
felsefl temayiiliiniin ana hatlanm, arka 
c;evirdigi mistisizme kar§l biitiin teveccii
hiinii nasyonalizme ve onun en miicerred 
ve kat'! bir disiplini olan riyaziyeye gos
termek suretile gayet sarih olarak c;izdik
ten sonra tercih ettigi rasyonalizmi mutlak 
olarak iltizam etmedigini, zamammlZln 
tarihi maddecilik ve buna henzer sistema
tik ve dogmatik dii§iincelerinde Avrupa 
rasyonalizminin tutuldugu hastahga i§aret 
etmekle anlatmak ister. Filhakika goriin
mez varhklann hayalatma bagh ve gorii
nen varhklan bu hayalata tabi olarak ta
savvur eden mistik dii§iincenin yanmda 
malzemesini goriiniir veya goriinebilir 
alemlerden alan ve bunlarla c;ah§mayl 
kendisine §a§maz bir prensip yapan akli 
dii§iince tam bir tezad halindedir. Birinde 
ruhla tabiat ayud edilememi§ oldugu ic;in 
nefs ile §ey birbirlerine kan§ml§ ve bin
netice tabiat, ruh gibi ve ruh da tabiat gi
bi goriinerek sihri ve smi bir manhk dog
mu§Lur. Peyami Safamn uzak §arkta ha
kim gordiigii ve yakm §arka da sirayet e
derek buramn akli dii§iincesini bir zaman
lar hasta ettigini soyledigi mistisizm, her 
tiirlii tekamiiliine ragmen esas prensiple
rini bu manhktan alan bir dii§Uncedir. Bu 
dii§iincenin akli dii§iince ile rekabet et
mesine imkan olmadigl medeniyet miica
delelerinin gosterdigi tarihi vak1alarla 
sabit oldugu ic;in yeniden miinaka§a edi
lecek degildir. 

Avrupa rasyonalizminin tutuldugu has
tahga haz1k bir doktor gibi parmak basan 
Peyami Safaya son iki asrm gidi§ine dik
katle bakan Avrupah meslekta§larmdan 
hak verecek olanlar az degildir. Gittikc;~ 
artan muvaffakiyetlerile mest olan Av
rupa zekas1 her maniaJI devirmek, reali
telerin her ti.irlii bask1s1m ihmal etmek ve 
insanl!gm nev't ve tariht her tiirlii an' ane
sini istihfafla kar§damak temayiillerini iz
har edecek bir hale gelmi§tir. 0 halde ki 
eski kadercilikten kurtuldugunu zanne -

derken tabiatm henliz iist yiiziinden ald1-
g1 bilgilerle yarathg1 kat'i bir determi
nizm ile iradesinin yeni bir kadercilik 
ic;inde hapsedildigini goriince biitiin kiy
metleri degi§tirecek «fevkalbe§er>> ler 
aramak i§tiyakma tutulmu§ ve bu suretle 
bam~a§ka ve yepyeni bir insan tahayyiil 
ederek kendini inkar veya ifna etmek is
tiyen bir «Nirvana» hayali yaratml§hr. 
Peyami Safamn Avrupa rasyonalizmin
de i§aret ettigi hastahgm tam §ekli budur 
zannediyorum. 

Bu hastahk nas1l oluyor? Ak1l, tekba
§Jna bir aletten ba§ka bir§ey degildir; 
her alet gibi o da kendisini i§letmek isti -
yecek bir kol ve iizerinde i§liyecegi bir§e
ye, daha kJsa soylemek lazim gelirse, is
tek ve malzeme diyebilecegimiz iki yar
dimc•ya muhtacd1r. Bunlar olmaymca 
tabii ve miisbet bir surette i§lemekten aciz 
kalarak dort bir yandan esen riizgarlarla 
fmldak gibi donmege veya muhayyilenin 
kanadlarma s1gmarak parlak ve bsa u
c;u§lardan sonra tepesi a§agi gelmege ba§
lar ki aklm bu suretle i§leyi§ine en hafif 
bir tabirle maceraperestlik ve iitopi diyo
ruz. Hatta deli dedigimiz kimseler bile, 
zannolundugu gibi, akillanm degil, akii
lanm i§letecek isteklerini ve ak1llanmn 
realite ile olan baglanm kaybetmi§, daha 
dogrusu ~~r~1plak bir ak11la kalmi§ olan 
zavalhlard1r. Bunlar zan ve tahmin ettigi
mizden ~ok daha fazla dii§iiniir, ~ok daha 
fazla soylerler, aylarca susar gibi goriin
diikleri zamanlarda bile muttas1l dii§Uniir 

Barbarosun hayatl ve zaferleri 
Tiirk denizciliginin mefahirindendir. 
nu anarken Tiirkiin denizlerdeki ka 
manh~m ve hiikiimranhgmi anm1~, 
giinkii ve yannki Tiirk denizciligi 
Barbarostan, Barbarosun hahralann 
zaferlerinden ilham ve kuvvet alm1~ 
yoruz. Be§ikta~taki tiirbe bir faninin 
zan degil; ebedl bir hayatm kudret 1 

nag1d1r. Diinkii torende, Tiirk denizc 
bu kaynaktan taze kuvvet, taze imax: 
d!. 

Bununla beraber ruhta hic;bir sma yer 
vermemek de iyi bir alamet degildir. T a
mamile izafi ve heniiz c;ok mahdud olan 
bilgilerimizin otesinde bir Sir aleminin kal
digl muhakkaktlr. Y almz bu suretle ta • 
savvur edilen s1r arhk mistiklerin s1rn de
gildir. Elhas1l tabiat ilimleri heniiz inki§af 
etmemi§ veya bilinmiyen muhitlerde mis • Denize ve denizcilige kar~1 yiireg 
tisizm nekadar tabii, zaruri ve umumi ise sonmez bir sevgi ve heyecan ate i 
bunlan gormii§ ve ya§ami§ muhitlerde 0 nan muhterem Ba~vekilimiz Celal B 
derece sun'! istisnai veya marazidir. ra, na~iz teklif ve ricam iizerine, he 

Peyami Safa, mistisizmden ba§ka mii- ne t~krarlanacak bir Barbaros giinii 
ce.:ed ve sistematik spekiilasyonlardan da pllmastm emrettigi i<;in, ~iikranlanm1 
c;ok §iiphe eder. <;iinkii maddi veya hissi zet.megi bir vazife bilirim. Bu te~ek 
realitelere tekabiil etmiyen iyi tarif edil- lenmin biitiin Tiirk denizcilerinin du 
memi§ kelimelerle oriilen bu sistemler o- lanna sad1k bir terciiman olduguna 
nun canh, mii§ahhas ve hududsuz tenev- he yoktur. 
viiler ic;inde ya§amaya ah§ml§ san' atkar 
ruhuna ~ok fakir ve eksik goriiniir. Spe - T a lim ve terbiye maksadile Ege 
kiilatif fikir sistemleri dogmatik bir suret- nizinde bulunan donanmanm i§tirak 
te telakki edildigi zaman aklm s1hhatim memesi ve Barbarosun tiirbesinin bt 
hakikaten bozar. Bu tehlikeyi bir san • dugu yerin darhg1 yiiziinden merasir 
atkar sezgisile kavnyan Peyami Safa is- tedigimiz ve dii~iindiigiimiiz kadar r 
ter ki ak1l. iyi tarif edilmemi§ kelimelerle te~m olamadi. Siddetli bir yagmur 
sistemlerle kendini tahrib etmesin, reel tiin toreni tslatip hazin ve peri~an bir 
vak1alar iizerinde c;ah§arak hayatm dina- sokabiliridi. Bu sene Barbaros giin 
mik'"'Ve evvelden ke~fedilemez gorunen Prev~ze zaferinin 400 iincii y1ldon 
yaratJci faa]iyetine kar~J daima uyamk ve ~~nasebetil~ 27 ~y}ulde yapmaga nj 

dfkkatli ~!sun. ~unun 1c;in de «Tiirk ink1- ur olduk. Eylulde donanma, talin: 
labma baki§lar» mda bizi ya§anmi§ ve terbiye i~in denizde hulunur ve eylul 
ya§anan realitelerle kar§Ila§hrmak ve bil- bahar yagmurlanmn ba~lang1c mev 
hassa tariht realitelerin ic;ine oturtmak is- dir. Onun i~in gelecek ytllarda, Ba 
ter. Hayatm seyr ve tekamiilii hakkmda- ros ihtifalini bir yaz giinii yapmak m 
ki biitiin bilgilerimizin ispat edilmemi§ na- sib olacakhr. Mesela Kabotaj bay 
zariyelerden ibaret oldugunu bilerek onun olan 1 temmuz giiniinde, daha iyisi, 
yiiriiyii§ ve tekamiiliinde ferdi ve rna' §eri temmuzun ilk pazar giiniinde, iki bay 
tesirlerimiz hakkmda da hie; bir kehanette bir arada, fevkalade merasimle ku 
bulunmaz. Hayatta kapanmaml§ delikler yabiliriz. 
var diye dogmatizme teslim olmaya da Diinkii merasimde, iki ihmal na 
raZI olmaz. <;iinkii olanca mudillik ve dikkatimizi celbetti: 1 - A kay, De niL 
biitiinliigile canh bir tamamiyet te§kil et- Ian ve Sirketi Hayriye vapurlannm 
tigini sezdigi hayat kilidinin nekadar me- olarak ge~;mesi, 2 - Moda Deniz ku 
haretle yap1hrsa yaptlsm tek bir may haric deniz sporu yapan kuliiblerden 
muncukla a~1labilecegine inanmaz. · Bu birinin merasime i~tirak etmemesi. Bi 
itibarla kendisinde hakim olan felseH te- ihmalin sebebi vaktin darhg1 ve d" 
mayiile «miispet realizm» diyecegim am- tatil giinii olmamas!, ikincisinin sebel: 
rna, Peyami Safanm dinamik ve san' atkar havanm sertligi olsa gerektir. Dmid 
ruhunu hie; sevmedigi «izm» ler ic;inde rim ki gelecek sene, hir yaz giiniinde 

mlacak olan toren tam ve miikemm 
hapsetmege k1yam1Vorum. • 
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Ankarada beled iye ae~imi 
haz1r hklar1 

Yugoslav Sokullar1na de: 
miizakereler 

Ankara 27 (T elefonla) - Y eni be- Belgrad 27 (a.a.) - Ba~vekil ~ 
lediye meclisine Parti tarafmdan namzed yadinovi~, diin, Sokollar cemiyeti Il 
go.;terilecek olanlar hakkmda Parti m- kezi idaresinin miimessillerini kabt 
zam1 mucibince yap1lams1 laz1m gelen mi~tir. Yap1lan miizakerelerin me~ 
} oklama yann K1Z1lay cemiyetinin Y eni- unu Sokollara aid meseleler te~kil 
&ehirdeki binasmda toplanacak olan VI- mekteedir. 
layet ve kaza idare heyetleri azas1 tara- ~ibinkarahisarda yagmur 
fmdan yap1lacaktu. Parti namzedleri i- ~· Karahisar 27 (a.a.) - Birka~ 
lan edildikten sonra se<;ime 1 te~riniev - denberi ziraat i~in ~ok faydah yag 
velde ba~lanacak ve 7 te~rinievvel saat lar yagmaktad1r. 
18 de ikmal edilecektir. Bir Amerikan muhribi 

143 kazada polis te§k ilatl lngiltereye geliyor 
yap1ld1 Va~ington 27 (a.a.) - Somers Ar 

Ankara 27 (T elefonla) _ Emniyet kan torpito muhribi, mevsime rna 
i~leri gene! direktorlUgii verilen karar cevelamm yapmak iizere ingilt€ 
mucibince mali imkanlar nisbetinde ka- hareket etmi~tir. 
zalarda polis te~kilah viicude getirmege General Kaz1m Dirik 
devam etmektedir. 1938 finans1 y1lmm Edirne 2 7 (a. a.) - iki haftada 

Dahi.liye Nezaretinin emrile bundan 
sonra polislere haftahk izin verilmiyecek
tir. 
F ransa, Alman hududundaki halkr 

i~eri alryor 
Paris 27 (Hususi) - ihtiyat tedbir

lerine bugi.in de devam edilmi~tir. Alman 
hududu mmtakasmdaki kadmlarla c;o -
cu ~ lar dahile nakledilme'ktedir. 

Atinaya ticar et miizakerele
r ine gidecek heyetimiz 

Hitler, 1ngiltere ve F ransa tarafmdan 
beraberce verilen teminat iizerine de bir 
te§rinievvelde Siidet mmtakalanm i§gal 
etmek tasavvurundan vazgec;mezse harbe 
muhakkak nazarile bakabiliriz. 

Ancak bu noktada anla§ma has1l oldu
gu takdirdedir ki clava f1rt1nah safhadan 
<;Ikm1~ say1hr. Miihletten vazge~en ve 

ve kendi kendilerile konu~urlar. Bu dii
§iinceye, psikoloji dili ile otistik dii§iince 
denir. Onlardaki biaman ic; sikmt!lan, 
depresyon ve ajitasyonlar, hic;bir i&e ve 
hic;bir intlbaka yaram1yan bu dii§iince 
gevi§lerinin dogurdugu korkunc ve miiz'ic 
bo§luk hislerinden gelir. Saglam ve akllh 
dedigimiz kimseler ise yalmz ak11larile de
gil, biitiin vUcudlerile ya§ar, biitUn viicud
lerile dii§iiniirler; miicerred fikirlerin ta
sallut ve tehlikeleri de viicudiimiizde ve 

ba~mda 104 kazam1zda polis te~kilatl Trakya mmtakas1 dahilinde tetkik vE 
viicude getirmi~ti. Genel direktorliik bu ti~ s~yahatinde bulunan General K 
finans y1h ic;.inde ~imdiye kadar 36 kaza- Dirik, diin ak~am Edirneye donmii~ 
mtzda da polis te&kilah ihdas etmi~tir. Bu Bulgar K rah Sofya'ya do 
suretle ~imdiye kadar polis te~kilah vii- Sofya 27 (a.a.) - Kral Boris, el 
cude getirilmi~ kazalanm1zm say1s1 143 e memleketlerde yapb~ seyahatten b 

Bu ak~amdan itibaren, F ransada bii
tiin trenlerde mavi ziya veren ampuller 
kullamlmaga ba§lam1~ ve biiyiik §ehirler
de Isiklar pe~;elenmi&tir. 
Bel~ika ,rdusu selerber ediliyor 

Briiksel 27 (a.a.) - Bu gun ogleyin 

Ankata 27 (Telefonla) - Birin i
te~rinin ilk haftasi i<;inde Y unan hii ··A, 

metile hiikumetimiz arasmda yap1lacak 
ticaret ve klering anla~malan miizakere
lerinde bulunacak heyetimiz te~ekkiil et
mi&tir. Ticaret heyetimiz, Tiirkofis reisi 
BUrhan Zihni Samusun ba~kanhgmda, 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 muamelat 
direktorii Cabir v~ Ti.irkofis mii§avirle -
rinden Hasan Serverden miite§ekkildir. 

iikunetini bulan Almanya, yakm zaman
da muradma erer. Polonya ve Macaris
tamn tatmini ve geri kalan Cekoslovak 
hududlarmm tayini meselesini de daha 
saglam bir sinir mekanizmas1 i<;inde go
rii§mek kabil olur. 

Aksi takdirde, insanlan bekliyen akl
bet felakettir. 

NADIR NADl 

viicudiimiiz sayesinde kaybolur. 
Mistik dii§lincenin delilige yakm veya 

benzer goriinmesinin sebebini anlamak 
arhk giic bir§ey degildir, c;iinkii goriiniir 
ve duyulur §eylerden ziyade goriilmez ve 
duyulmaz varhklara inanan ve biitiin dii
~iinc~vi bunlarm 'hav~ letlerile dolduran 

•1 ilk yaz1 26 eyUil tarihll n\isham1zda 
inti§ar etmi§tlr, 

balig olmu~tur. , Sofya'ya donmii§tiir. 

Erzincanda belediye intiha- PARiS BORSASI 
bat.J.n!l haz1rhk .-. Paris 27 (Hususi) -Paris borsa. 

Erzl.n~-.o..~l.J bugiinkii kapam~ fiatlan §unlard1r: 
" Londra 178 49 Nevyork 37,77, · 

rinin ne bi[ -v." 50, Amst~r~ ..... 2o'o 
yeti b ·-:;;;;;;::~• 1 lann 84;;"'..... tten e 

riyet <;ocn Sahifesh 
' rilmesi ~arttlr. G~ ka 

alamazlar. a 



1 ~ii~iJk hiktiye Bir kad1n 
Cahid Satk1 Taranca J ~!~~~~:~:~~~~~~~~~ 

SUMER sinemasmdan hala ses c;tkma
dtgmt gorerek merak1m1z1 gidermek 
ic;in sinema miidiriyetine miiracaatle 
tahkikat yaphk. Neticesini sinema me
rakllSl okuyuculanm1za bildiriyoruz. 

YildJzsiz, soguk bir kanunuevvel ge
esiydi. Kepenkleri indirilen bir sok.ak 
~i meyhanesinden son mii§teri olarak ben 
1ktJm. Kapt onunde bir iki salland1m, 
altomun yakasm1 kaldJrdJm, ellerimi 
eblerime soktum, alt dudag1ma yapt§mi§ 
uran ve sonmege yiiz tutan sigaramdan 
eyhude nefesler c;ekerek caddeye dogru 
iiriidiim.' Hafif yalpa vurmam zaten kt-

olan boyumu bi.isbiitiin ktsa gosterse 
erekti. Bulut gibiydim, ak§am alttda ra-

masasma oturmu§tum, bekledigim ar • 
ada§ gelmeyince can stkmtisile bir yirmi 
okuzluk daha getirtmi§tim. Boyle fazla 
ac;trdJgim zaman ne§emi kaybetmekle 

Imam, arkasmdan beni miithi§ bir uy-
da bastmr. Gene oyle S!Zacak haldey

'm, kendimi tutmasayd1rn duvar dibine 
g1hp orac1kta uyuyakalacakhm. Giic; 

lie caddeye c;Jkbm. istiklal caddesinde 
ceyammdan evvelki goz kama§tmct 
k oyunlarmdan, kulak zann1 patlatan 
iiz'ic tramvay giiriiltiisi.inden ve tela§h, 

§km insan kalabahgmdan eser yoktu, 
emalar kapanml§tt, son tramvaylar goz

ri uykulu yolculannt ahp gitmi§ti, ara-

bir nereden geldigi nereye gittigi mec;-
1 bir otomobil hiZla gec;iyordu. Kaldt • 
larda sarho§larla trotteuseslerden ba§· 
kimselere tesadiif etmek miimkiin de-

ldi. Ne yapacakhm? Bu kararstzhk 

na para vaziyetimi hatirlattt. Ceblerimi 
• a§la kan§ttrmaga ba,ladtm. Eyvah on 

ralar yok. Beyaztddaki pansiyonuma 

mek §oyle dursun, sabahc;t kahvelerden 

ine de giremiyecektim. «Ke§ki ikinci 
eyi ic;meseydim !» diye di.i§iindiim. Sim-
yetmi§ he§ kuru§um cebimde olacakti, 
rsem vasat otellerden birinde kahrdtm. 
kat diyelim ki ikinci §i§eyi bir kere 

.. i§ bulunuyordum, ya garsona on kuru~ 
§i§ btrakmak neyeydi? 0 on kuru§la 

k bir c;ay ic;erdim, rabat bir sandalye· 

otururdum ve ba§Jml masamn iizerine 

arak nefis bir uyku ~ekerdim. 

Sonrasm1 dii§iinmemek bana pek pa -

1ya oturmu§tur. Hep ayni dii§iincesiz
yiiziinden mektebimi biteremedigim 

i bir e4ini bir daha zor bulacagim, gii

• namuslu, beni c;tldtrastya seven ve 

nlanmak iizere oldugum bir ktzt elim

ka<;umamJ~ mtyd1m? Gencligitn bo
ca yapt1g1m hatalan bir bir • hattrh
dum. 

cerelerine bacaklanm1 biisbiitiin gev§eten 
bir uyku hasretile bahyordum. Y almz 
bu gecemin degil, biitiin hayatJmm en 
hakim hissi alan gecikmi§ bir nedamet 
uykuya susamJ§ gozlerimi ya§arhyordu. 
Boyle peri§an ve bitkin giderken birden
bire sag omzumda bir el temas1 duydum, 
biitiin teferruah viizuhla hatJrlanan bir 
riiyadan silkinerek uyamr gibi §a§km bir 

surette arkama dondum: Siyah mantosuna 
stms1k1 sanlml§, orta boylu, !Jknazca bir 
kadm bana giiliimsiiyordu. Kadma hay

ret dolu bir dikkatle bakmca tamdtm. Bir 
sene evvel kalabahk ve ne§eli bir grup 
halinde meyhane meyhane, bar bar do
la§hktan sonra sabahc;t pastahanelerini 

kahkahalanm1zla doldurdugumuz gece -
ler bu kadma s1k s1k rastlard1k. Bir tro· 
tteuse olmasma ragmen hie; de y1h§1k degil 

di. Bilakis gayet ciddl, vakur, hamm bir 
hali vard1. Bilmem neden, arkada§lanm 
ic;inde en fazla alakadar oldugu bendim. 

Kimbilir. belki de kaybettigi bir sevgiliye 
benzer bir taraf1m, bir bakl§lm, bir konu
§U§Um, bir oturu§um, bir yiiriiyii§iim var

dt, Bunun i~in bana daima arzulu gozler
le bakardt. Fa kat giizel olmadJgl ic;in te
bessiimlerini ekseriya cevabs1z btraktrdJm. 

Hatta, hie; unutmam, gene boyle bir kt§ 
gecesi gene boyle yalmz ve sarho§ dola -

§lrken gene boyle omzuma dokunmu§, 
yava§~a: «Beraber gidelim mi h demi§· 
ti. 0 gece param oldugu ic;in onu reddet-

mi§tim. Kaldmmda §a§km, miitereddid ve 

mahcub duran hayali hala gozlerimin o

niindedir. Sonralan yaphg1ma pi§man ol
mamt§ degildim. Fakat bu gece? Bu ge

ce onu reddedemiyordum. Onun muhab

bet dolu davetini kabul ederken gec;mi§te

ki bir hatayt tamir ederek gonliini.i almak 

arzusile beraber bu soguk k1§ gecesini 

steak ve yumu§ak bir yatakta gec;irmek 

dii§iincesile de miiteharriktim. Kadm ko

luma girmi§ beni siiriikliiyordu. Benden 

para istemiyecegine emindim. Ne tath 

ve mii§fik konu§uyordu! Ni~in bu kadar 

i<;tigimi sordu, cevab1m1 beklemeden ic;ki

nin fenahklarmt bir bir anlatmaga ba§la

dt. Yava~ yava§ yi.iriiyorduk. Biraz a~Il

ml§ gibiydim. Birka~ karanhk sokaktan 

ge~tikten . sonra orta katmda l§tk yanaQ 
ki.ic;i.ik bir evin oni.inde durduk. Zile bastt, 

az sonra inerdivenlerde bir ayak sesi duy

dum, arkasmdan kapt yava~c;a aralandt. 

Benimki: 

Ac;Ild1gmdanberi §atafath, halkl al -
datan reklamlardan c;ekinerek sessiz, 
siikun ir;inde mii§terilerini memnun et
mek ic;in c;ah§an ve buna muvaffak o
lan bu sevimli sinema, bu mevsim, halka 
kapllanm biiyiik bir siirprizle ac;acak
hr. Siimer, bu sene tamamen degi§mi§, 
biiyiimii§, liiks koltuklan fazlala§ml§, 
balkonu geni§letilmi~ ve salon tama -
men yenilenerek modern bir §ekle so
kuldugu gibi pek yakmda dunyamn en 
son icad1 alan (Mirafonik) sesli terti -
batile tec;hizi ic;in de tedbir almmi§hr. 

Filimlerine gelince: Sumer, bu sene 
filimlcrini de hakik1 bir fedakarhk ya
parak beynelmilel filimlerin arasmdan 
uzun tecrubelerine istinaden halkm bii
tiin zevk ve temayullerini nazan dik
kate alarak sec;mi§tir. 

A§agtda isimlerini yazdig1m1z bu fi -
limlerden maada tiirkc;e sozlii olarak 
Sevgilinin goz ya§lan, Ya§asm a§k, 
Milli inkJlabtmlZl gosteren Beyaz Esire, 
Baalbek harabelerinde ve Sivastopol fi
limleri bulundugu gibi bir bur;uk sene
denberi yeni ve eski diinyayi c;alkalan
dtrarak Sarlo'nun filimleri de dahil ol
dugu halde §imdiye kadar filimcilik ta
rihinde hir;bir kordelanm kazanamad1g1 
cilgmca bir muvaffakiyet kazanan Valt 
Disney'in Pamuk Prenses ve Yedi Cilce 
filimlerini de temin etmi§tir. Gazete -
lerimizin hemen hepsinin az ~;ok bah -
settigi ve biitun diinyada aylardanberi 
oynamakta alan ve bilet tedarik etmek 
ic;in halkt giinlerce sinema kapilannda 
bekleten bu filim, memleketimizde de 
hakiki bir Mdise te§kil edecektir. 

Siimerin bu mevsim gosterece~i fi -
limlerden ba§hcalan: 

Ne §eker §ey - (Deanna Durbin), 
Katya, Paris c;ic;egi - (Danyel Daryo), 
Sankhay facias!, Herkiil (Gabi Morley), 
Ultima tom, (Dita Parlo), Sokak §arkt
CISI, !ki ahbablar (Fernandel), Ate§ di
yan, Ya§ayahm, (Tito $ipa), !ki ac;1k 
goz (Milton), Talih YJldlZl (Meglemon
ye), Aile mele~i (Betti Stokfel), Kadm 
htrs1z1 (Anni Duko), Tatlt zehir (Mari 
Bel). Bunlardan ba§ka Deanna Durbin, 
$arl Buaye, Danyel Deryor ve Fred As
terle Cince Roger'in c;evirmekte olup 
heni.iz isimleri tesbit edilmiyen filim -
leri. 

Bu programla Sumerin bu sene halkm 
butun zevk ve arzulanm fazlasile tat
min edecek bir sinema olduguna h c; 
~iiphe etmiyoruz. 

Kapah~ar~tntn kadastrosu u soguk kt§ gecesi kaldmmlarda si.irt
birbirini takib eden hatalanmm tabii 

neticesiydi. Kendimden ba§ka kimse

kiZmaga hakk1m yoktu. Maksads1z, 

us ve yorgun T aksime c;Jktyordum. 

- Benim teyze, diyince, teyze hamm Kapahc;ar§tntn Kadastrosu ikmal o-
kapJyJ ac;ti, 0 onde ben arkada i~eri gir- lunarak kadastro sened ve ~aplarmm 
dik. Teyze hamm, elinde idare lambasile tevziine ba§lanmi§br. 

da bir, aparttmanlarm t§IK yanan pen- bize yol gosteriyordu. 

SUMER SiNEMASI IN 
Yeni sinema mevsiminin ilk a~•h• program• 

~RNA~IK Kadtnlar 
HENRY GARAT - BETTY STOGKFELD - ARMAND BERNARD 

Pangalb A K I N 
1938 

Broadway· Melody 
obert taylor· Eleanor powel ROBERT YOUNG 
·---- Gunduzleri 2,30 gece 9 da 2 filim birden ••••••II 

sinemastnda 
BiR GECEDE 
CiNA YET 3 

--HALKEVLERINDE 

Halk dersleri 
Beyoglu Halkevtnden: 
1 - Ev!mizln ha.lk derahanelerl ve kurs

lar fube.s!ne kayld muameleal b~lamt§ttr. 
30/ 9/938 tar!hlne kadar devam edecektlr. 

2 - (Pazar harlc) hergiin saat 18,30 dan 
20 ye kadar, eumartesl g1inlert saat 14 ten 
18 e kadar kay1d yapllmaktadtr. 

3 - Yen! kaydolunacaklar nUf\1.9 cUzda
m ve tki ves!ka foto~af!le, eskt mtidavtm
ler Ev!mizden evvelce almt$ olduklarl hti
vlyet varakalarlle mUracaat etmeleri lD. -
zimdir. 

4 - §!mdllik tUrk!(e, !ngil!zce, fraMizca, 
almansa, :transtzca tercUme usulU, franstz
ca llteratilr ve d!kljlyon, dlkl~, §apka ve 
~!c:ekc;!llk der~Ieri ver!lmektedlr. 

Son dakika : ~emberlayn • Hitler Goru,meteri s .NEMADA 

INGiLTERE Ba~vekilinin Londtadan hareketi - MUnihe geli~i • 
Bertesgartende HiTLER le bulu,mut • Framuz Ba¥vektli OALA · 
DIER'nin Londraya hat eketi - c;emberlayn'le bulu~mas1 \fesaire 

Bu akc::am M E L E K sJnemas1nda programa IIAve 
":( olarak gosterllmektedlr. 

MELEK B k Falimler b 1 
sinetnaSl u a ~am muazzam serisine a~ Iyor 

Nevyork'un methur Metropolitan Operas• Primadonas1, alt1n sesli 

GLAD;ES SW ARTHOU f ve JEAN KIEPURA 
taralmdan hari!.ulade b'r surett~ yoratdn" muazzam ve muhte~em bir ~eheser 

A OL i $ARKICISI 
Boyuk mlzan!enli " Gayet e~tlenceli bir mevzu • Nelis nnpoliten ~;5arktlarla beraber «ROMEO • JUL YET• 
opnrasmm en rn~~hur pAre: alan - Nn ruRrall koltuk I arm Arkf'ndt>n aldmlma!ll rica olunur. Telefon: 40868 

ARIN AKIJAM 

P E K 
HAY A 1 INIZDA GlJLMEDiGiNiZ KAu AR 

G0LMlGE HAZlR OLUN 
TUrk~e Sozlii Kahkaha Tufan1 

-c AHPAB CAVU$LAR 
• m m~~vra d • b~nc"'t "' • • L E N •I y 0 R 

-f dii§mamn cenahlanna.t'' ·.' J 
• t' '® · "ik-1 racaklar lliin kalbleri kazanan emsalsiz 

\ r/ ~\ ro n so·~~ 7 _' 1', 1harebeyP .7 de giiiUnaiU bUyUk flllmleri ~~ 1 J . . .. k • t _____________ .. 
1 M r ~ • 1 §U ll Jyal., 60ZIU •., 1 

.......... ~.rJ. • .. . I k k Ol1lllt." p w w M~ ~ 'IZf't ~a tma , e 

Sinema ylldlzlan guzelliklerini 
muhafaza icin ne yap1yorlar? 

Holivud'un artistleri 
kabak ve htyar suyu 

r-n•hafaza etmek 

Ispanak, arastnda 
i~erek tara vetlerini 
istiyenler var 

Muhtelif usullerle giizelliklerini muhafazaya c;ah~an ytldtzlardan bir kac;t 

Holivud' dan yazthyor: Gerek yiiz ve gerekse vii cud giizelligi 
Y az bitti. T atillerini Atlas denizinin ve tenasiibiiniin nebatat usarelerile kabil 

veya Biiyiik Okyanus sahillerinin mo - olabilecegini dii§iinenler ve bunu tatbik 
dern plajlannda gec;iren yt[dtzlar, hirer edenler pek c;oktur. Gec;en seneye kadar 
birer sinema payitahttna donmege ba~la- portakal ve limon usaralerine inhisar eden 
dtlar. Stiidyolarda faaliyet son raddesini ~erbetler bu defa inamlmtyacak kadar 
buldu. h bulmtyan tek figuran kmnttst ce~idlenmi~tir. Simdi bunlann yamnda 
bile kalmadt. c;ilek, ~amftshgt, htyar, turunc, ispanak 

h hayatmm bu en hararetli devresinde ve hatta kabak suyunu i<;enlere tesadiif 
ytldizlar giizelliklerini muhafaza 1~m edilmektedir. Biraz basis tabiatli olan 
tiirlii ~relere ba~vurmaktan geri kalm1- Ann Sothern htyar suyunu tercih etmek
yorlar ve herbiri yenilik <_;Jkarmak husu· te, bunlarm kabuklaruu da geceleyin ya
sunda birbirlerile adeta miisabaka edi - tarken cildine siirerek derisinin yumuklu
yorlar. Bunlann herbir halini merakla gunu muhafaya bakmaktad1r. 
takib eden Amerikan sinema merakhlan Joan Blondell, giizelligini bupalama
bazt havadislere giiliiyor, egleniyor, ba- 51 baktmmdan, yalmz stiidyodaki kuvvet
ztlanm nefsine tatbik etmege c;ah~arak ]i elektrik ziyalarmdan kendini korumaga 
olduk~ giili.inc hallere dii§iiyor. bakmaktadtr. Bu y1ldtz buna kar§l On-

Mesela Vaysmiiller'le c;evirdigi Tar- yedinci as1rdan kalma oldugu s<iylenilen 
zan filimlerinde ~ohret bulan Maureen miistahzarlara ba~vurmakta ve giil yap
O'Sullivan, yi.iziiniin taravetini muhafaza ragmdan elde edilen bir mayi ile gozle
i<;in geceleyin yatarken siiriindiigii kre • rine pansllli.an yapma'ktadtr. 

min esastm siizme hal te~kil ediyormu§ Biitiin ytldtzlar, giizellik hususiyetle· 
diye ortaya bir rivayet c;tkh. Bu haber rini muhafaza i<;in yukanda birkac; c;e • 
iizerine kimbilir kac; kadm ve gene ktz &idini saydiii;Imtz usullere ba~vururhn, 
ayni reiimi takib etmek istemi~ ve kimbi- zamamn tahribk~r m kadderatmdan u
lir nekadar yasttk yiizii veya yorgan yiizii 

tuiamlyacaklanm ve giiniin birinde goz
berbad olmu~tur. 

den di.i~erek hir ko~ede unutulacaklanru 
Greta Garbo'ya en ziyade benziyen 

Amerikah oldugu ic;in Amerikahlar tara- da hattrdan c;tkarmamaktadirlar. 

fmdan <;Ilgmca sevilen Katherine Hep- J: e ft II" u kJ sa 'It; 0 II" u a f, 
burn geceleyin yatmadan evvel ve sabah- - -= 
leyin kalkmca bir bardak taze iiziim suyu 
i<;iyormu~. YtldJZ bu rejimi takib etmekle 
bilvasJta giizelligini muhafazaya c;ah~tt
gmt s.Oylemektedir. Ona gore giizelligin 
birinci dii~mam asab bozuklugudur. Bu
na kar$1 da bir bardak taze iiziim suyu -
nun yerini hic;bir kimyevi illk tutamaz
mt$. 

* Franstz rejisorii George Lacombe 
«Lady Paname» filmini viic~e getire -
cektir. * Rejisor Rene Claire'in aktor Rene 
Lefevre'in yazmt~ oldugu «Gokte musi
ki$inaslar» romamndan bir filim viicude 
getirmelf_ niyetinde oldugu soylenmekte -
dir. * Franstz muharrirlerinden Joseph 
Peyre'nin «Giimii~ ytldizh kabile reisi» 
ismindeki romamndan iktibas edilerek bir 
filim viicude getirilecek ve kordelanm 
harici sahneleri yerli kabilelerin de i§ti
rakile Afrikada ~ekilecektir. 

Viicudlerinin tenasiibUnden ziyade 
yUzlerinin giizelligile $ohret bulan ytldtz
larm bir bsmt da buz rejimini takib• et -
mektedirler. Bu rejim, bir kibrit kutusu 
biiyiikliigiindeki buz parc;alartnt kremler
le temizlenmi~ yi.iziin herbir tarafma siir
mekten ibaretmi$. Ye~il gozlii esmer dil
beri Kay Francis bu usul sayesinde yiiz * Franstz rejisorlerinden Maurice 

28 Eylfil 1938 

·~AD·¥0 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
28 eylil.l 1938 ~ar~amba programt ogle 

ne~riyatt tecriibe mah!yetinde olarak yeni 
stiidyoda yap1lacakttr. 

12,30 alaturka plak ne§rlyatt - 13 haber
ler - 13,15 kar~1k plak ne§riyati ve son -
18,30 plakla dans musik!sl - 19,15 Tiirk 
musikisi ve halk §arkllan (Makbule Qa -
kar) • 20 arabca ne§riyat ve saat ayan -
20,10 haberler - 20,15 incesaz faslt (Tah.sin 
Karaku~) - 21 §an plaklan - 21,15 stiidyo 
salon orkestrast - 22 haberler ve hava ra
poru - 22,15 yannk! program ve son. 

iSTANBUL: 
18,30 dans musikisi (plak) - 19 konfe -

rans: Fatlh Halkevl namma, Re~ad Ekrem 
Kut;u (Evl!ya Qelebl He Bursa seyahati) -
19,30 lkart~Ik musiki (plak) - 19,55 borsa 
haberlerl - 20 saat ayan, Necrneddln Rtza 
ve arkada~lari tarafmdan Tiirk mus!kis! ve 
balk ~ark1Ian- 20,40 ajans haberleri - 20,47 
Orner Rtza Dogrul tarafmdan arabca soy
lev - 21 saat ayar1, orkestra - 21,30 Nezi
he Uyar ve arkada~lan tarafmdan Turk 
musik!s! ve balk §arktlart - 22,10 hava ra
poru - 22,13 Rariittaliml musik! heyet!: 
Fahri Kopuz ve arkad~lan tara!mdan -
22,55 son haberler ve ertes! giiniin progra
m! - 23 saat ayan, istlklal ma.t'§t, son. 

Y abanct merkezlerden ( orta 
dalga) miintehab par~alar 

Bii.yii.k konserler 
20,30 Paris (P, T. T.): Opera par!( alar!. 
21 Oslo: Vagner prograrm. 
21,20 Pe§te: Brahms No. 2. 
21,30 Strazburg: inghelbrecht. 
22,50 Rom a: Mozart program!. 
.22,50 Londra (National Regional): 

Brahms. 
Operetler 

21 Briiksel: Sepp'l operett. 
22,30 Alman istasyonlart: Viyana hava

Ian. 
.24,10 Pe~te: Qigan bandosu. 

Oda musikileri 
19,10 Konigsberg: (Beethoven) 
19,10 Var~;>ova: Qello. 
22 Roma: Napoli §arkllari. 
22,30 Frankfurt, ~open. 

Askeri bandolar 

18,15 Paris: Asker! bando. 
20 Hamburg: Askeri ban do. 

Trio. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrimizin muhtellf semtlerln -

deki niibe~i eczaneler ~unlardir: 
istanbul c1het!: 
Em!nonUnde <Be§!r KemaD, Alemdarda 

(SUTI Rasim), Kii!(tikpazarda (Hii.seyin 
HuHl.siJ, Kumkaptda (Belkisl, §ehzadeba
§mda <i. Hakktl. KaragUmriikte (Suad), 
Aksarayda (E. Pertev), Fenerde (Hiisa -
meddin). Samatyada (Erof!los), Baktrkoy
de (H!lli.l), §ehr~m!nlnde (Hamd!), Eyti.bde 
(Ht'kmet Atlamaz) eczanelerl. 
Beyo~Iu c1hetl: 
isttklal eaddestrld.e (A. Cevadl. Posta .so

kakta (Garth), Mat;kada (Feyzl), Kaslm
p~ada cVastf), Haltcio~lunda (Bar bud), 
Parmakkap1da (Kemal Rebilll, Galata. 
To~ular caddestnde (Hidayet), Ortakoy, 
Arnavudkoy, Bebek eczaneleri. 

Kad1koy Sogiidlli!(e9ffiede (Osman Hu -
11181), Biiyiikadada CHalk), Heybel!de CTa..: 
na~), Uskiidarda CAhmediye). Be.!?iktal)ta 
(Nail Haltd), Beykoz, Pa.,abah!(e, A. Hl.c!ar 
eczaneleri. 

Profesor Saim Alinin 
konferans1 

Saylav ve profesor ordinaryi.is Saim 
Ali tarafmdan - Dil bayram1 miinase • 
betile - Kad1koy Halkevinde bir kon -
ferans verilmi~ ve giine~ dil teorisine 
temas ettirilen bu ilmi musahabede dil 
inktlabmm tarihi izah ve tahlil oluna • 
rak sayisi birka<; yfizu ge~en dinleyici
lerin siirekli alkt§larile mukabele gor-

d 'I · • 'td·~ · · kl t Cam '< Y eral ti •imendiferi)' 1'smindeb fil-ert enmn gerl tgml ve yana annm a- ' • ~ Doktor Kukulia'in konferansi 
bii olarak fevkalade bir pembelik kazan- mini c;evirme~e ba~lamt~hr. Bu kordelade 
dJ~mi iddia etmektedir. ba~rolleri Albert Prejan, Ginette Leclec, Atinadaki Balkanhlararast tib kon • 

M . k d I . k Andre brule oynamaktadirlar. gresine i~tirak etmi§ olan §ehrimiz ku-
e~ urn a In tip en yaratma tan lak, burun ve bogaz hastahklan miite-

vazgec;erek glizelliginin biiyi.ik rol oyna- * Franstz aktor ve rejisorlerinden hass1Iarmdan doktor Kukulis'in han~e
d1gt filimleri tercih etmege ba~hyan Leon Mathot bu sene birc;ok filimler rede kanser hakkmda yapm1~ oldugu 
Myrna Loy her gece yatarken ylizline yapacakhr. Bunlar «Kadmm istedigi .. », tebligin mi.ihim bir alaka uyand1rdigtnt 
yirmi dakikahk s1cak bir kompres tatbik «KIZII elli Goupil», <<Matmazel Be - memnuniyetle ogrendik. Doktor, mem
etmekle iktifa etmektedir. cob> ve «Biumen heim 35» tir. leketimize donmii~tiir. Muvaffakiyeti 

rL _______________________ ) pani tebriktior··· I u· m ') _ Y eni bir Amerikan miizik ve dans filmi ~ , 

Sinerna merakhlanndan m~\him bir k1smmm yeni ~e~id danslarla hafif 
melodilerden ho~landt~im nazan dikkate alan Amerlkahlar slk s1k bu ne
viden fil!mler yapmaktad1rlar. Son olarak sar1~m dilber Jean Arthur ile 
giizel sesli James Stewart'a «Onu beraberce gotliremezsiniz • isimli dansh 
ve §ark1l1 bir komedi filmi ~evirtmi~?lerdir. Bu filimde Amerikada iptiHl 
halinde oynanan cBig Apple. isimli danst da goreceksiniz. 

Yukand.aki resim bu filmin y1ldtzlanm ba§ ba~a bir halde goster
lnektedir. 

Oliint - Bahkesir II Kor Levazim 
miidurii albay ~iikrii Dumlu 20/9/938 
sah giinu saat 23 te vefat ederek ~ar§am
ba giini.i ebedi medfenine terkedilmi§ -
tir. Aile ve akrabasma arzt taziyet ey -
leriz. 

TAKSiM 
Slnemas1 

( Eski TDRK sinemast ) 
En son sistem ( gosterme ve ses

li ) sinema makinelerile tec;hiz 
edilmektedir. 

Pek yakmda 

AKSiM 
sinemas1 haz1rhklan biter bitmez 

Ac;ILACAKTIR 
-· .. -

TAKSiM 
Sine mas• 

Pek ~ok yenilikler 
HAZIRLAMAKTADIR. 



Akdeniz turnesi: 3 l*J Maarifte tayinler Fransamn bebek ordusu Nevyork'ta PENcERESINDEN 

Hayfadan Filistinin gOrUnUsU Son tayinlere aid listeyi 
ne,rediyoruz 

,Sehrimiz ortamekteb ve lise muallim • 
leri arasmda bazt tayin ve nakiller daha 
yaptlmi§hr. Bildiriyoruz: 

20,000 kur§un asker Edebi latifeler 
fE5) ana, dart be§ ay evvd Canakka
lg)leden bir kitabe sureti gander• 

Filistinde ingiltere; vak' alar i~inde pi,mi,, ve 
meseli. bir cerh vak'as1 kar,Isinda soguk kanhb
iJn• kaybetmemege ah~m1' hir polis memurudur 

Kadtkoy birinci ortamekteb stajyeri A· 
liye Nahid Tander Davudpa~a ortamek· 
tebine, Galatasaray lisesi mezunlanndan 
Hilmi Sirel Cibali ortamektebi yardimci 
franSIZca muailimligine, Oniversite edebi
yat §Ubesi mezunlarmdan Zahir S1dk1 Gii· 
vemli Davudpa§a ortamektebi yardimcl 
tiirk~e muallimligine, lise mezunlarmdan 
Saadet Giinel Gelmbevi ortamektebi ta
rih • cografya yardtmct muallimligine, Ni
§anta§t ktz ortamektebi tarih • cografya 
stajyeri Nebahat ayni mekteb tarih - cog
rafya muallimligine, Hakimiyetimilliye 
mektebi idare memuru lbrahim Arsan 
Galatasaray lisesi depo memwluguna, Bi
ga ortamektehi frans!zca muallimi Bedriye 
Zeyrek ortamektebi franSJZca muallimli
gine, Istanbul bz lisesi riyaziye mualli -
mi Nebile J<;adikoy 2 nci ortamekteb ri
yaziye muallimligine, Kars lisesi tiirk~e 
muallimi Halide Nusret Kad1koy birinci 
ortamekteb tiirk~e muallimligine, Siiley
maniye ortamektebi lngilizce stajyeri Ni
hal ~ekib Ankara lic;lincli ortamekteb in
gilizce stajyerligine, Istanbul bolge san' at 
mektebi miitehassJs muavini Muzaffer 
Y asar ayni mekteb demir i~leri resim mu
allimligine, Y enikap1 orta mektebi riyazi· 
ye muallimi Halid Giirol lzmit ortamek
teb miidiirliigline, N azilli ortamekteb fran· 
SJZca yardtmc! muallimi Emin liter Caga
loglu ortamektebine nakil ve tayin edil • 
mi§lerdir. 

gOnderiliyor 
Evvelce oyuncak olarak yapdmaga 

sonradan tarihi eser k1ymeti 
bebekler fevkalade itina 

ba~lan1p da 

mi§lerdi ve hi~ bir dile benzemi· 
yen bu kitabenin okunmasm1 dilemi§lerdi. 
Hayli ~ah§ttm, bir§eye benzetemedim, 
bir mana ~tkaramadtm, arkada§tmlZ Do· 
gan N a din in yard1m1m dilemek zorunda 
kaldtm. F renk gazetelerinin en ~etin bil~ 
mecelerini bir ~1rp1da ~oziivermekte glic· 
liik ~ekmiyen bu gene arkada§ i~in Ca· 

Hayfa sokaklannda bir Arab niimayi§i 

Hayfamn mustarib bir ~ehir oldugu 
daha limanma girerken goze ~arp1yor. Bu 
geni§, giizel ve biitiin modern tesisah havi 
limanda hem en hemen bir tek gemi var: 
fngilterenin me§hur Repulse mh!ISI. De
nizin iizerinde bir ada gibi saglam ve ra
hat yatan Repulse bir ucundan karaya 
baglanmi§ olmamn korkusuz emniyeti 
i~indedir. Hi~ kimsenin, kendini yerinde 
hissetmedigi o kara par~asmda, §oyle 

yiiz metrelik, bir ~1kmti halinde biitiin bir 
lngiltere fmparatorlugu tabii hayahm ya
§Iyor. Koca z1rhlt biitiin toplanm bi~are 
Hayfanm iizerine ~evirmi§tir: ve biitiin 
projektorlerile §ehri her gece sabaha ka
dar iskandil etmektedir. 

Hayfanm cans1z I§Jklan, bir ~ift kedi 
gozii gibi, bu ba§ dondiiren projektor
lerd~n merhamet istiyorlar. 

F akat kime merhamet edilecek? 

Y ahudiye mi? Araba m1? 
Hayfanm biitiin cazibesini te§ki! eden 

bu Y ahudi - Arab miicadelesi, §U anda, 
belki pek ~ok insam me§gul ediyordur. 
Ancak bu insanlann arasmda, hi~ §iiphe
siz.. pek az1 lngilizdir. Repulse'un lakayd 
tavrmdan bu kolayca anla§Ihyor. Filistin
de lngiltere, vak' alar i~inde pi§mi§ ve 
binaenaleyh bir cerh hadisesi kar§ISlnda 
sogukkanhhgm1 kaybetmemege ah§mi§, 
bir polis memurudur. lsterseniz polisin 
riitbesi amiral ve karakolu Repulse mhh
Sl olsun. Yazife vazifedir; ve bir~ok §ey
lerden iistiindiir: Arabdan, Yahudiden 
ilah ... 

*** 
Biitiin Filistinde orfi idare ilan olun-

mu~ bulundugu i~in ak§amm muayyen bir 
saatinden sonra §ehir sokaklarmda in. cin 
kalm1yor. Bu orfi idare bizi de ertes1 sa
baha kadar vapurda kalmaga mecbur et
ti. 

,Sehri, nhtJma dayanml§ duran vapuru
muzdan seyrediyorum. Hemen biitlin sa
hi! §ehirleri gibi bir l§tk y1gmmd~.n ba§ka 
biiyiik bir§ey farkolunmuyor. Oniimiiz
de son derece modern ve geni§ antrepolar 
var. Y akm yerlerin goriilmesine de onlar 
rnani oluyor. Maamafih tektiik arabklar
dan, hemen her be§ dakikada bir kamyon 
dalusu lngiliz askerinin miithi§ bir giiriil
tii ile ge~tigi goriili.iyor. Dikkat edilince 
bu kamyonlann kendilerinden evvel ko -
§an l§Jklarile §ehrin mtmda yiikselen te
pelere kadar c;IktJklanm farkedersiniz. 
Ve yamba§Imizda Repulse keskin pro
iektorlerile Hayfanm soni.ik l§Iklanm 
biitiin biitiin sondiiriivor. 

**.y. 
fcinde Hayfa kadar <;ok lisan konu§U

lan bir ba~ka §ehir, diinyanm neresinde 
vardtr, bilmem? Her§eyden evvel bu 
nazan dikkati celbedivor. Avrupamn en 
umulmad1k taraflarmdan kalk1p burada 
yerle§mege calt~an bir hayli biiviik y a
hudi kalabahgi li~an husmunda hie; kim
seyi mii§kiilde btrakmaz. Yaourlann giin
Ierini ve ugradigt limanlan bilen Y ahudi 
di:l~k ancJ!ar kaptlarm onlerine ciklp gor
d::fderi her ecnebive o lisanlarla hitab 
edivorlar. T uh<'f bir usul. Bunlarm ara
smda bir tane lstanbulluya dahi rastgel
dik ki bi7e evvda rumca, sonra yar1m -
Yilrnalak bir dille, tiirk~e hitab etti. Ken
di~ini abveri§ etrnekten gi.i~bela vazge
«;iril) oteden beriden konu§maya razt ede
bildirn. 

- Sormaym, dedi, halimiz berbad bu
rada. Her an tehlikedeyiz. Daha diin 
llen,. carm~ttlar. 

• J ilk yazllar 24 ve 25 eylftl tarlhli niis
nalanmizda !ilkml§tlr. 

-Olen olmu§ mu'? 

- T abii. Hergiin oluyor. Anlamiyo-
rum ki nedir '? $unun §Urasmda geldik o
turuyoruz. Hepimiz insamz. Sen de otur, 
ben de oturay1m. N e ~Ikar bun dan'? 

- Mesele o kadar sade degil, diye 
rnukabele etmek istedim, sen, evine iste
medigin bir adam gelirse ne yaparsm '? 
Hele bu adam ~olugile ~ocugile yerlew 
cek, giiniin birinde, seni evinden c;tkarmak 
vaziyetini alacak olursa L 

-------
Beylerbeyi mantar 
fabrikas1nda infilak 

Diin ak§am Beylerbeyinde tabanca 
mantan fabrikasmda feci bir infilak ol • 
mu§, dordii ag1r olmak iizere yirmi iki 
ki§i yaralanmi§tJr. Bir muharririmizin fa
cia hakkmda mahallinde edindigi malu· 

Muhatab1m gozlerinin ucile, nedense, matt bildiriyoruz: 
giiliiyordu: Bundan bir miiddet evvel deniz su • 

- Buras! bizim de evimiz .. dedi. bayhgmdan miitekaid Hakk1 Fi§ek a • 
Lafi uzatmak istemedim. Zaten biitiin dmda birisi, Beylerbeyile Cengelkoy a

Filistin meselesi bir tapu miinaka§asld!r. rasmda bir tabanca mantan fabrikasi 
Dogrusu Filistin diye diye, biz burada kurmu§ ve c;ah§maga ba§lamJ§tlr. Hakki. 
bi.itiin bir Y ahudi meselesinin halloluna· ii~ sene kadar once fabrikasmt Beylerbe
cagml zannediyoruz. Bugiin Filistinde yi saray1 yanmdaki Camh kazino denilen 
mevcud Musevi miktan dort yi.iz kiisur binaya nakletmi~. hatta i~ini biraz geni~
bindir. Bu aded olsun olsun da be§ yi.iz letmek istemi~. bu maksadla inbisarlar 
bin, aitt yiiz bin olsun. Biitiin bu havali- idaresinin Cumhuriyet bayramt ~enlikleri 
deki Arab alemine kar§I vaziyette bir§ey i~in yaptirmak istedigi havai fi~eklerin 
degi§mez. imalini de taahhiid etmi~tir. Hakk1, elin-

* * * de yalmz tabanca man tan imali husu • 
Hayfanin bir acayib hali de diikkanla- sunda ruhsatname oldugu halde, havai 

nmn bollugudur. Ad1m ba§mda kii~iik fi~ek yapmak iizere fabrikasmda baz1 ter
biiyiik bir siirii diikkan var. Oyle ki her- tibat almt~ ve taahhiidde bulundugu el' a
kes bir§ey sahyor. Sokaklar ibranicenin b1 nariyeyi hazulamak iizere iki giin ev
a anla§tlmaz hiyeroglifi ile yazilmi§ tiirli.i vel faaliyete ge~mi~tir. 33 amele ~ah~ti
reklamla, magaza ismile dolu. Hemen ran fabrika sahibi, i§<;ileri yedi§er ki§ilik 
hemen ba§ka i§le ugra§an kimse yok gibi gruplara ay1rml~, her grupun i1ini tayin 
bir§ey. lnsan bu kadar sahcmm ahclSI etmi~tir. 
nerededir diye dii§linliyor. Di.in ak§am, fi~ek kovanlarma el' abt 

Filhakika biitiin sokaklarda biiyiik bir nariye harutu dolduran grup iKilerinden 
tenh I k B I d f I ·1 A b birisinin ihtiyatstzhg" 1 ve dikka tsizligv i yu"-a 1 var. a§ ann a es en e ra 
v.e kiil rengi kalpaklarile y ahudi polisle- ziinden, fazla tazyik neticesinde, doldu -
rm~en ?a§ka pek az insan goriiniiyor. Bu rulmakta alan barut ate§ almi§, masa 
pohslerm ellerinde silah yoktur. Hatta iizerinde duran barut ytgtm bir a.nda pat
sopa bile !ok. fnsana as!l polis tesiri ya- hyarak ~h~an yedi ameleyi de tehlikeli 
pan bellermde kii~lik hirer makinelitiifek surette yaralami§hr. Bu zavalh ameleler-
kadar iri tabancalarile her yerde den ikisi kadm, lic;i.i erkektir. Ate~ k1sa 

t ·1· I' 1 gorii- bir zaman irinde diger ko.,.lerdeki ba • nen ng1 lZ po Is eridir. " ~-
rutlara da intikal etmi§, on be~ i~i daha 

D. N. 

Bir gene boguldu 

yaralanm1~ ve imalathane ittihaz edilen 
yer yanmaga ba§lami§tlr. Alevler arasm
da kalan amelelerden bazdan, elbiseleri 
tutu~mu& bir halde denize athyarak yan-

Erenki:iyiinde Altmtarlada 83 numa - maktan kurtulmu~lardir. F abrikamn sa • 
rah evde oturan Darii§safaka mektebi hibi Hakkl Fi§ek, yarahlar arasmdad1r. 
talebesinden 18 yas1~dald Fer1'dunla - b • F aciadan haberdar edilen itfaiye gru-
aga eysi . Ekrem, evvelki gun, kendi 
sandallar1Ie Heybeliadaya gitmi§ler o- pu, imdadt sthhi te~kilah, Beylerbeyine 
rad.a me~gul olduktan sonra ak§a~ ii· gelmi~. yangm, en ktsa zamanda sondii-
zen geri donmu~lerdir. riilmii~. say1s1 yirmi ikiyi bulan ag1r ve 

Yol.Ja b' d b hafif yaral1 ameleler Haydarpa•a Nu" -" Ir en ire ftrtmaya tutulan ' 
genclerin s.andalt alabora olmu~, iki mune hastanesine nakledilmi&lerdir. 
karde~ ?emze dokiilmii§tiir. istimdad Y aralanan ve hastaneye yatmlan i§<;i-
etmelerme ragvmen y t' ·1 · t' ler ~unlard1r: F 'd . , e l§I emem1~ 1r. 

en un, ~~~ miiskiilatla yuzerek Fener- Ali k1z1 Ay§e, Hiiseyin kiZI Atika, ls-
b.ahce sa~tlmdPki aktal"ma ambanna il- mail ktzi Handan, Kerim oglu Hiisnii, 
tJca etml~, agabeysi Ekrem sular ara - Hasan oglu Murad, Mustafa o<Yiu lb • 
smda kavbolmu~tur. Cesed hala bulu- l -
namamt~tir. rahim, dris oiHu Hakkt, Sad1k oglu Ab-

-·-·- bas, Alim oglu Hayri, Siileyman oglu 
Su bask1mna u~riyan Muhsin, Kamil o!Hu Feyzi, Mehmed A-

I li oglu Feyzi, Ali oglu Siileyman, Yusuf 
yer. ere Yard1m oglu Hakki Fi~ek (fabrikamn sahibi), 

Ankara 27 (a.a.) - Yozgad Vilayetine Vasil oglu Simon, Mehmed oglu Hiise
tabi Seftali ve Mamure nahiyelerf kay- yin, Abdullah oglu Vas1f, Yusuf oglu 
lerinde su baskmma ugnyan vatanda~- Kaztm ... 

lara yard1m i9in iki bin lira Ktzllay Miiddeiumumilik tahkikata ba~lami~-
merkezinden gonderilmi§tir. ttr. Heyeti s1hhiye, 13 ki~inin ifadesinin 

Eski§ehrin Sivrihisar kazasma tabi almmasma izin vermi~. diger dokuz yara
Satlanez koyiinde su basktm,.a ugnyan hnm da ifade veremiyecek derecede ag1r 
be§ ail eye de keza K1zllay merkezi ell'_ 1 ~rah olduklanm tesbit etmi§tir. 
~er liradan 250 lira yardtmda bulun _ Bir ~angm 
mu§tur. Buylik Parmakkaptda I say1h apartt-

fspanyada muharebe vazi eti mamn kalorifer kaz~nmm yamnda bulu-
S . t J Y nan ot, tahta ve saue, st~nyan klVllclm-
a~n . an de Luz 27 (a.a.) - Hiiku- larla tutu§mU§, ve yangm derhal biiyii -

met~Ilenn pazartesi giinkii tebligidir: mek istidadt gostermi§tir. Ate§ halk ta • 
Ebre cephesinde az faaliyet olmu~tur. rafmdan sondiiriilmii§tiir. Y aptian tahki

An~alozya'da Veleta Del Barco mevzi - katta binanm otuz bin liraya sigortah ol-
lenle 260 raklmll tepeyi ele ald1k. dugu anla~dm!§hr. T ahkikat yap1hyor, 

kazanan 
ile yap1hyorlar 

Paris Askeri miizesinin bebek ordusundan bir klsun 

bu 

F rans1zlar, N evyork sergisine, Paris maktadtr. Diger taraftan, bu i~in hakiki 
askeri miizesinde bulunan, yirmi bin tane erbab1 olan koleksiyoncular, kalaydan 
kur~undan askeri gonderip te§hir etmege yap1lan tasvirlerden ba§kasma ktymet ver
ikarar vermi§lerdir. 1Ik baki§ta !fOcuk~a mezler. Sebebi de, kalay esash halita ile 
bir dii§iince mahsulii gibi goriinen bu ka- yap1lan tasvirlerin, ayakta duracak dere
rar, hakikatte, san' at bak1mmdan, ~ok ye- cede saglam ve en ufak sadme ile kml • 
nndedir. Zira, Paris asker! miizesinin bii- m1yacak derecede elastiki olmaland1r. 
yiik bir ehemmiyetle vitrinlerine tasnif et- Kur§un askerlerin imali, zannedildigi 
tigi bu yinni bin neferlik ordu, Fransa- kadar kolay bir i~ degildir. l!k gii~liik 
mn muhtelif devirlerdeki askerlik tarihi- resminin ~izilmesinde ba§lar. Bu resimle
nin bir minyati.irli denmege seza, hariku- rin Lucien Rouss~lot isminde bir iistadt 
lade giizel san' at eserleridir. vard1r ki, son derece miikemmel bir ~e-

Kur~undan mamul bu minimini asker- kilde viicude getirdigi binlerce asker tas
lerin yaplh§mda o kadar itinah ve dik • viri bugiin biitiin diinya piyasalannda ka
katli davramlml§tlr ve tarihi hakikate ay- PI§llmaktadir. 
km en ufak bir ha1ekette bulunmaktan o Kur§un asker ressam1, en biiyiik zorlu· 
kadar ictinab edilmi§tir ki, bunlann tem- gu, pek ufak mikyaslarla ~ah§!llak mec • 
sil ettikleri devirlerden kalma k1yafetler- buriyetinde duyar. Kur§un piyade nefer
le, kur§un iizerinde boya ile tasvir edilen lerinin boyu, goziinden topuguna kadar 
iiniformalar mukayese edilince, diigmele- 30 milimetre, siivarilerin ise, 38 milimet· 
rin say1sma vannc1ya kadar muhafaza e- reden ibare.t oldugunu dli§liniirsek, ressa
dilen benzerligi takdirle ve hayretle kar- mm ~ektigi stkmhyl kolayca tahmin ede-
§Ilamamak kabil degildir. biliriz. 

Fransamn asker! tarihini en canh §ekil- 1§ bu kadarla kalsa gene nisbeten ehven 
de temsil eden bu kur§un askerlerin ~ok sayilabilir. Asiceri k1yafetlerin resmini ~iz· 
merakh bir tarihi vardu. Kur§undan be- mek, kiitiibhanelerde, mlizelerde, evrak 
bek yapmak usuli.i ilk defa olarak Oni.i- mahzenlerinde dola§IP vesaik aramak, ii· 
~iincii astrda tatbik edilmi§tir. F akat bu niforma miitehasS!Slan ve merakhlarile bit
kur§un tasvirler, o tarihte asker degil eizze mez tiikenmez muhabereler yapmak, me§
tasvirleriydi. Daha sonralan, minyatiir bur tarihi §ahsiyetlerin ailelerine miiraca
halinde kur§undan cirid oyunculan tas- at ederek, cedlerinin k1yafeti hakkmda 
virleri yaptlm1§, nihayet Onii~iincii Louis- malumat istemek demektir ki, bu kadar 
nin «;ocukluk devrinde ilk kur§un asker mufassal ve §iimullii mesainin neticesinde 
dokiilmii§tiir. Kur§un askerlerle oymyan ortaya ~1kacak minimini tasvir, ancak o 
ilk ~ocugun bizzat Onii~iincii Louis ol _ takdirde bymet ifade edebilir. 
dugu rivayet edilir. y almz, Louis'nin as- Sonra, hangi devirde, hangi cins beygi-

rir. makbul ve ordu hizmetinde kullamhr 
kerlerinin sade ismi kur§un, kendileri gii· 
mii§ten imi§. oldugunu, bakla km beygirin hangi sm1f 

askere, dorunun hangisine tahsis edildi-
Ondordiinci.i Louis de babas1 gibi kur- gini bilmedik~e ortaya tariht hakikate ay

§Un as.kerierle oynamJ§tlr. Bugiin Paris as- nen uygun bir eser koymak da miimkiin 
keri mi.izesinde, Ondordi.inci.i Louis'nin olamaz. 

bu oyuncaklarmdan bir k1srru hala mah- Ressam, ~izecegi §ekli, incecik kalem-

fuzdur. lerle yap1p ikmal ettikten sonra hakkake 
Kur§un askerleri onsekizinci amda ilk gonderir. Hakkak bir tunc kahb1 iki giin

defa olarak Nurenberg fabrikalan yap- de yapabilir. ~u kahba doki.ilen kur§un 
maga ba§lamt§tlr. Biitlin diinyaya bura- askerleri giydirmek, daha dogrusu iinifor
dan dagihp yaytlan kur§un askerler, son- malanm renklendirmek de ayn bir mese
ralan F ransada da yap1lmaga ba§laml~, le ve bir ihhsas i§idir. 
fakat Nurenberg daima birinciligi muha- Garibdir ki, er. bi.iyiik kur§Un asker ko-
faza etmi~tir. · leksiyonlannm sahibleri me§hur muharnr-

Bugiin bu §ehir, o tarihte inhisar de- lerdir ve bunlar:n her birisi, bu askerlerin 
recesini bulan bu imtiyaz1 muhafaza et - ayn ayn sahneler halinde birle§mi§ §ekil
memekle beraber, kur§un askerler yapan lerinde ihtisas peyda etmi§lerdir. Kimisi 
biiyiik fabrikalann ~ogu gene Almanya- sadece riitbe ve smtf, kimisi iiniforma ve 
dad1r. T arihi tasvirler koleksiyonculan silah, kimisi harb sahneleri koleksiyoncu
cemiyetinin te§ekkiili.i tarihi alan 1930 sudur. 
senesindenberi F ransada teessiis eden iki T arihi tasvirler koleksiyonculan cemi
fabrika daha vardtr ki, bugiin beynelmilel yetinin azas! iki yiizden fazlad1r ve bugiin 
piyasada en kuvvetli firmalar bunlardtr. biitiin diinyada rr evcud kur§un askerlerin 

Bu fabrikalann yaphgt kur§un asker- sayiSI iki milyonu miitecavizdir. Y almz 
ler, Alman fabrika)annm an'anesine uy- bir Alman koleksiyoncuda mevcud kur
gun olmak iizere masif degil, yass1 yap1l- •un a•kerlerin adPcli 400,000 dir. 

nakkalede tertib olunan muammay1 da 
halletmek iki ii~ dakikaltk bir i§ oldu. 
Meger kitabe, tiirk~e kelimelerin ters ya· 
z1lmasile vlicude getirilmi§ bir latifeden 
ibaret imi§! 

Diin de yans1 farsca, yarlSI tiirk~eye 
benzer ba~ka bir dilden altnma kelime· 
lerle yaztlmi§ birka~ beytin neyi ifade et
tiklerini soran bir mektub ald1m. F akat bu 
sefer §a§alamad1m, daha bir bakt§ta bun· 
larm Cami mahlesli bir han §airinin yan 
farsca, yan ~agatayca olarak kaleme ahp 
flhanilerden Argon Hana sundugu kasi· 
deden se~ilmi~ beyitler oldugunu anlad1m. 
Kiitiibhanemde de o kasideyi ihtiva eden 
Nevayi Sarir adh bir eser bulundugundan 
hemen ona miiracaatle bu edebi latifeyi 
yapan okuyucuya cevab1m1 haztrlad1m. 

Miinasebet dii§tligii i~in soyliyeyim ki 
bu, miilemma' kasidenin Tiirk dili bakt· 
mmdan k1ymeti vard1r.' Ciinkii lranh §air, 
bir ~ok lugatlerde goriilmiyen zarif ve 
manah Tiirk kelimeler kullanarak Argon 
Hana cemile gostermege sava§mt§ ve bu 
maksadm tabii bir neticesi de Turk diline 
hizmet olmu~tur. 

Bana gonderilen beyitlerin -ki fars~~ 
ve tiirk~e kan§Ik olarak nazmedilmi§ler• 
dir- manalan §udur: «Ey ruhumu yaku 
~.udaklannla suda§ yapan . ~ark giizeli, 
Ozbey mahbubu!.. Senin o her §eyde 
tath alan dudaklanna kile kile §eker tak· 
dim ederim. Senin insafs1z gozlerin o ka. 
ra ziilfiinii -akmc1lann Hindistam altiist 
etmeleri gibi- tariimar etmi§tir. Yiiziinii 
ayva tiiyleri acemi tatar katiblerinin ka· 
lemi gibi yiiziinde karmakarl§tk yazt 
me§kediyorlar !» 

~imdi kasidedeki tiirk~e kelimelere ge 
c;elim: Tergo. Misafire hazudan sunula 
a§ ve sa ire. Tiigar: Yirmi kileye muadi 
biiylik bir ol~ek. Savr: Savurgamak mas
danndan gelme isim, hediye ve pe§ke§ 
demek. Bulgak: Peri§anhk. Ko§un: A· 
kmct. Baskan: Suba§l, zab1ta amiri. Y ar· 
gu: Kavga. Kap~ir • Kap~ur: Kalem iic· 
reti. Siirgamt§: Hahr sorma. T ansuk: 
nefis mal. Pavurcu: Ah~1. Ahtac1: Bay 
tar. So kat: Hediye. Toy • tiiy • diigiin. 
Esrami§: T ertib, nizam, diizen! 

Kasidede daha bir~ok tiirk~e kelimeler 
vard1r. ~air bunlan bazan farisi kaideye 
gore cemilendirerek, bazan nisbet «y» sine 
ekliyerek ve hepsini F arisi kelimeler ara51• 
na serpi§tirerek ger~ekten ahenkli bir §ur 

yaratml§tlr. 
*~* 

Bizim eski ~airlerin ·hiiner gostermelC 
ic;in· arabcay1,. acemceyi -fakat rn!ST~ 
miSTa- kan~hrarak miilemma yaphkla 
gibi Tiirklerin hiikiimdarhk ettikleri bol 
gelerde !ran §airlerinin de tiirk~eyi fars 
~aya mezcederek kasideler yazd1klan § 

niimuneden anla§Ihyor. Fa kat onlann bu 
vola dokiilmeleri hiinerperdazhktan ziya· 
de caize koparmak kaygusudur. Ke~ki 
bu kaygu dar ve mahdud kalmaytp da 
siimullii olayd1 ve bize oz tiirk~e daha bir 
ka~ yiiz nadir lugat yadigar kalaydi! .. 

M. TCJRHAN TAN 

~danada feci bir kaza 
Adana (Hususi) - $ehrimizde (>liim 

le neticelenen ~ok feci bir kaza olmu~· 
tur. Ziraat Bankasma aid 2 numarah 
c;trc;1r fabrikast miidiirii Alaedelin, yeni 
gelen bir memur arkada§ma fabrikamn 
makine dairelerini gezdirirken iizerin .. 
deki i~ gomleginin etegini c;trc;Ir maki .. 
nesinin debreyajma kapbrm1~, muhte
lif yerlerinden ag1r yaralar almt§br. Ka 
zazede, hemen hastaneye nakledilere 

- - - -·-- tedavisine ~alt§tlmi~sa da kurtar1lama 
Ucuz atlablan miithi§ kaza Bursada at yari§lari mt§, ak~ama dogru vefat etmi~tir. 
Amerikada kurumu§ tuzlu goliin sat- Bursa (Hususi) - $ehrim1zde sonba- Nigdede imar faaliyeti 

hmda otomobille diinya siirat rokorunu har at yart§lannm birincisi Ahctlar ya- Nigde (Hususi) - Nigde, giinden gii 
ktrmaga ~ah§an Eyston miithi§ bir kaza rt§ sahasmda binlerce seyirci oniinde ne giizelle~en bir §ehirdir. ~ehrin ima 
atlatmi§hr. yamldt. Bahsi miisterekler hararetli idi. nnda belediyenin biiyiik bir hissesi var-

Eyston, saatte be§ yiiz elli kilometre- Birinci ko~uda SusJgtrhklt Macid At- d1r. $imdiki belediye heyeti, bu faali 
lik bir siiratle giderken otomobilin te- hnm Akm1 birinci, Karacabeyli Faik veti sayesinde halkm umumi teveccii • 
kerleklerini muhafaza eden kaplama - Geyik Alageyigi ikinci, Panayirkoylii hiipii kazanml~hr. 54 bin lira sarfile ~ 
lardan biri c;okerek sag arka tekerleg;n Bekirin Y1ldlZI tic;iincii geldi. hirde elektrik tesisab, sekiz bin liray 
devrine mani olmu§tttr. Bu vaziyet, oto- ikinci ko§uya 9 hayvan i~tirak etti. asri bir mezbaha ve hiikumet civarmd 
mobilin seyir istikametini degi~tirmi~ Demirta~h Ahmed Bozun Benli Bozu iki giizel park yapJ!mt§hr. Sehrin bi 
ve araba binlerce seyircinin bulundugu birinci, Liileburgazll Ahmed Kesebirin haritast ve Prof. Egli tarafmdan da bi 
muhafaza altma almmaml§ bir mevkie ;<;jderi ikinci, Karacabeyli Kemal Ak - imar plam yaptlml§hr. Plamn tatbika 
dogru tevcih etmi§tir. Bereket, Eyston soziin Aldervi§i ii~iinciiliigii ald1. tma gelecek sene baslanacakbr. 
fevkalade bir sogukkanhhkla gazi kes- U\;iincii ko~u hendikaph. Be§ havvan Bulgar k,zl~hluk fakiilte 
mi§ ve direksiyonunu zaptedebilerek arasmda birinciligi istanbullu ihsan 
btiyiik bir felaketin online ge~mege mu- Atlmm Cetini, ikincili~i Sinob Valisi sine devam edemiyecek 
vaffak olmu§tur. Fehmi Vuralm Aldervi!?i, iic;iinciiliigii Sofya (Hususi) - Hiikumet, bu y1 

Harab olan araba, fngiltereye gotiirii- de Adapazarh Ahrrted Co§kunun Meb • dan itibaren Bulgar k1zlanmn huku 
lecek ve tamir edildikten sonra Onii _ riikii kazandtlar. fakiiltesine kabulunu menetti. Diger f 
miizdeki ilkbaharda diinya sergisinde Son ko§uya 9 hayvan i§tirak etti. Bu j kiiltelere devam edecek ktzlarm a de 
te§hir edilmek iizere tekrar Nevyorka ko§U heyec~<.f'L_<Jo~yu K~>"-~~ - de tahdid edildi. K1zlanm Bulgar iini 
yollanacakbr. beyli Mehf . ~iii 1ersitelerinde okutam1yan aileler e 

' bi iiniversitelere :r'iiracaate b .. 
Eyston bir ay kadar suren Amerika- Karacabe· · lantr ·~ hz oen e 

daki rok~r ktrmak te§ebbiisleri strasm- ~~i.~ci ... s.Z~~ riyet <;ocu Sahifesh 
da husus1 surette imal edilen 134 aded 

1 
u~uncult; rilmesi §aTthr. G~ ka 

dl§ lastik eskitmi§tir. ikinci e alamazlar. a 



CUMHURlYET 

Diinkii. Barbaros ihtifali 
--------------------------aziz habrasi Biiyiik T iirk Amiralinin 

deniz kahraman1nm mezan bas1nda 
• meras1m 

Barbaros ihtifali, Preveze deniz muha
ebesinin 400 iincii yudoniimii miinasebe
le, bu biiyiik deniz kahramammtzm me
n oniinde, dun yaptld1. Turk tarihinde; 
utulmaz sahifeler ve Tiirlc denizcilik 
eminde; silinmez izler b1rakan bu ilk 
iralimiz i~in. memlekette yap1lan bu 

k toren, gerc;ekten heyecanh sahnelerle 
olu olarak gec;mi§tir. 
Halle, sabalun daha c;ok erken l!aatle -
den itibaren, Be§ikta§a giden yollan 

, 
~ok parlak oldu 

aniidi, 
yaptlan 

tmu§tu. Bir .Akdeniz kadirgas1 gibi 
nkli fenerlerle aydmlatllan ve etraf1 a
arak Barbarosun §erefile miitenasib bir 
le getirilen mezarm onii. torenin ba§la

asmdan c;ok evvel hmcah1ne dolmu§tU. 
Diinkii tOrende hit abe irad edenler: Vall ve Belediye Reisi, ' en gene 

deniz subay1 ve arkad~lDUZ Ahidin Daver 

.... 
Lik ma~lar1 bu 

hafta bafbyor 
Bu haftanm miihim ma~1 
Fenerbah~e • Be,iktaf 

kClJltla,masJdlr 
Yeni sene lik mac;lanna oniimii.zdeki 

pazar glinii ba~lanacaktlr. !Ik haftaya, 
lik ma~;lanmn en mi.ihim kar~lla~mala
nndan biri olan Fenerbah<;e - Be§ikta§ 
ma<;1 isabet etmi§tir. Bu rna~ Fenerbah
~e stadmda yaptlacakttr. Bu suretle, fut
bol meraklllan ilk hatadan itibaren he
yecanh miisabakalar seyretmek f1rsa • 
hm bulacaklard1r. 

Pazar giinii Taksim stadyomunda Gii
ne§ - Beykoz, Galatasaray - !stanbulspor 
talumlan kar§1la§acaklard1r, 

Saat sekiz buc;uga dogru Y edek Subay 
lrulu, Oniversite talebesi, Deniz Harb 
kulu, Yiiksek Deniz Ticaret mektebi, 
niz ve kara askeri liseleri, k1z ve erkek 
tamekteh izcileri, Deniz Erba§ Ham

ettirmi~ ve demi~tir ki: Jlr, yalruz firari akmlar yapabilirlerdi. 
«- Barbarosun asil ve kahraman ha- Akdenizin C¥iz ve rakibsiz hakimi, Bar· 

yatmdan her stmf ic;in hususi ve umumi barosun kumandasmdaki Tiirk. donanma· 

~eref stadmda da Siileymaniye - Top
kapi, Vefa - Hilal takimlarf rna~ yapa
caklardlr. 

Lik ma<;larma girecek olan birinci kii
rne ta,k1mlarmm ne vaz.iyette oldu~unu 
ilk baftaki ma<;lar meydana <;Ikarml§ o
lacaktir. Bu senE>ki lik mac;lar1 iki devre 
iizerine yapllacag1 i<;in daha enteresan 
olacakhr. 

almaeak dersler vardrr. s1 idi.:. 

a orta okulu, Deniz erat talim taburu, 
piyade taburu, Denizbank C1ralc mek
i, Denizbank Dok amelesi, Halk Par

Kendisine: «Akdeniz! Dalganda bo- HatJ"b Barbarosun bayabm tahlil et • 
gulay1m I Bir a vue suyuna biitiin Cezayir mi§ ve e~ci.imle demi§tir ki: 

i te§elkulleri, lusa fas1lalarla toren sa
sma gelerek tramvay yolunun iki tara· 
da kendilerine gosterilen yerleri alml§
drr, 
Barbaros ihtifali mi.inasebetile §ehrin 
umi manzaras1, adeta bir bayraJ;D giinii 
"ni alml§tJ.. Kara. ve deniz nakil vasJta· 
' resmi ve yanre.smi binalar, ba~tan· 

¥ bayraldarla donanml§b. 
aat ona on kala ba§ta VIi Muhiddin 

tiindag oldugu halde davetli olan ze
• Barbaros mezan oniinde toplanmaga 
ladJlar. 

orene i§tirak edenler arasmda Tum
era) Osman T ufan, Marmara iissii • 
ri komutam T ugamiral Hulusi, ihti • 

t filo komutam deniz albay1 Ertugrul, 
nbul ve lzmit deniz komutanlarJ, T a
Kurumu azasJ, Oniversite Rektorii, 

a, deniz ve hava ordulan erkam, deniz 
esseseleri miidiirleri, ~ehir Meclisi ve 
ayet Daimi Enciimeni azalan bulun • 
kta idiler. 

eniz Harb okulundan ve Hamidiye 
rettcbatmdan hirer manga donanma 
dosile beraber, mezann kar§Jsmda yer 
1~h. Torene, tam saat onda, Hamidi
gemisinden atJian toplarla ba§lanrnJ§· 

lk topu miiteak1b, ]imanda bulunan 
iin deniz nakil vas1talan, duduk ~al -
ga ba§larnl§ ve 19 pare top at1rn1 niha· 
bulunetya kadar gemilerin selam1 de· 

etrni§tir. 
undan sonra, mezann bahc;esindeki 

anma bandosu 1stiklal mar§IOI c;almi§, 
k hep bir agazdan, maT§l tekrar etmi§-
Bu esnqda mezarm kapiSina §anh 
ragtmlz agu ag1r c;ekilmi§tir. Kapmm 
tarafmda Barbaros devrinin kJyafetin
iki azab nefePi duruyordu. 

ar§I muteak1b, Istanbul Belediyesi, 
nbul Komutanbg1, Donanma kuman
hgJ, Parti te§ekkulleri, Harb Akade

i, Deniz Harb mektebi, Denizbank, 
iz Ticaret mudurliigii ve diger te§ek
er tarafmdan gonderilen c;ok muhte· 
c;elenkler, mezann oniine konulmu§• 

feda olsun I» dedirtecelc kadar kalbini 
tutu§turan meslek a~kma ve sevgJsJm 
gene denizei ve gemicilerimize omelt tutar 
ve onun biiyi.ik ve muhddes ruhu oniinde 
saygt ile igilirim.» 

Gene deniz .ubayrnrn •oylevi 
Valinin alk1§lanan nutkunu, gene de -

niz sub~ylanmJzdan Hiiseyin Onolun bir 
hitabesi takib etmi§tir. Gene subay ez
eiimle demi§tir ki: 

«- Biz, bugiin onun aziz ruhunu an
mak i~in hurada topland1k. ~u goriinen 

Barbaros zamanmm deniz askerleri 
luyafetindeki erler tarafmdan 

bayrak ~;ekilirken 

toprak y1gm1 i!rinde cesed degil, belki bir 
ka~ kemik parc;as1 bulamtyacagtmlz bu 
ilahi mabedin bekc;isi olan aziz ruha hitab 
ediyorum: Ey yi.ice kahraman denizci I 
Sana lay1k torun olmaga ~ah§Jyoruz. Bu
na emin olarak ebedi yatagm olan §anb 
toprakta rahat~a uyu l » 

Hi.iseyin Onol alk1§lanan nutkunu, 
Barbarosun hahrasma hiirmeten bir daki
ka si.ikut edilmesi teklifile bitirmi§tir. 

Muteakiben kiirsiiyii, Y az1 1§leri Mi.i
diiri.imi.iz Abidin Daver i§gal ederek, 
Barbarosun, Tiirkiin milli kahramanlan 
arasmdaki mi.istesna yerini, ifade eden §U 

undan sonra, Harb okulu talebesin • hitabeyi soylemi§tir: 
bir manga tarafmdan, havaya iic; el Abidin Daverin hitabesi 

k atiiml§, fi§ek ah§Jnl miiteak1b Bar• <<- Bugiin, buyiik Ti.irk amirali Bar-
osun hahrasm1 taziz etmek i.izere bir barosu hurmetle anmak ic;in burada, onun 
ika siikut edilmi§tir. Muteakaben, ebedi uykusunu uyudugu mezan ba§mda 
i Muhiddin Ostundag, mezar ooiinde topland1k. ~imdi biitiin Turkliigiin gozii, 
ulanan hitabet kiirsusiine gelerek ~u kulagJ, kalbi buradad1r ve bizimle hera· 
u soylemi§tir: ber Barbarosu anmaktad1r; onu tebcil et-

V alinin nutku mektedir. 
- Arkadma§larl Oniimiizde, yaptl· Barbaros Hayreddin bu hurmet ve teb-
Im gurur ve istigna ile, fakat bihakkin cile lay1k buyiik bir kahramand1r, milli 
liyen c;ok i::inemli bir vazife var. Bu bir kahraman I 0, karde~i Baba Orucla 
ife, Turk milletine ve TUrk vatanma beraber, gi.ini.in birinde, koylerin, kasaba
. siiz yararhklar gosteren, mill! tarihi- ]ann, karalann dar muhitine s1gmJyan 
·, efsanaler derecesine ylikselmi§ yep- sergiize§tc;i ve Serazad ruhunun sonsuz 
· ve y1gm y1gm mefahirle dolduran arzulanm, geni§ hayallerini tatmin i~in, 
i.ik adama, i:irneksiz. e§siz Turk amira- bir gemiye atlarnJ§ ve enginlere ar;t)mi§ -
kar§J, yerden goke kadar hakkettigi t1. Bu iki Tiirk delikanl151 o giinden itiba

i kadir~inashk borcumuzdur. ren talihle, tabiatle, dii§man korsanlarile 
'11lar ve yJllardir, iizerine dikkatimizi ve nihayet biiyiik kii!ri.ik devletlerle ~ar • 
1ymet bilen himmetimizi c;evirmedigi· pl§l\laktan yJlmarnJ§lar ve mukadderata 
ic;in, omuzlarJmtzda biiyuk milli bir vanne1ya kadar her§eyi yenerek ~imali 

ah ve ay1b gibi duran bu c;ok miihim Afrika k1yo~larmda, bugiin bi.iyiik devlet· 
u, bugi.in millet adma odemekle bu lere mi.istemleke olan geni§ bir iilkada, 
yiikten kurtuluyor, ferahhyoruz. kocaman bir devlet kurrnu§lardtr. F akat 
emsil ettigi hi.ikumet rejiminin karak- Barbarosla karde§inin §imalt Afrika k1y1-
e sadakatle bagh olan saym Ba~ve - lannda ve karalannda kurduklan devlet, 
Celal Bayar, ~imdiye kadar bi.iyiik onlarm ve karde§inin §ehadetinden sonra 
barosun varhg1 etrafma c;oken ihmal bilhassa Barbarosun .. denizde kurdugu 
isyanm devam etmesine tahammiil seyyar saltanatm yanmda pek kiic;iik ka
emi~. mu~ari.inileyhin ~erefile mute- hr. Barbaros Akdenizin yegane hakimi 

b bir kutlama emr~tmi~tir.» ve } ··•.;imram idi. _ · ~r Tiirk golii 
Ostlindag, bundan ranevra ,. b.,~~n9 ,nli ve ku-

;- ; ,'.:-"'re• ,,., h- "'tmdan bahsetmi~ntanm cenahlarm;V'' ·. lryanustan 

/ ~~< 1 1 ik-f racaklar, ltCiirklerle 
r( ~~\ bi~ n so~~~] . 7- .r•,hareber.J: :·'dt ka~ak· 

~ I ~tl !1 •yat.., 6 0ZIU k ~., .\ dol a -
:r::P"'1~u.Jr"''I'!!III"""11R'!'KI;al. , ii Z<"r · ~a I tma k, ke 

«- Barbaros. sade cesur ve cenkcu 
bir deniz kurdu degildi; yaphg1 biitiin 
deniz cenkleri, hassaten 400 sene evvel 
bugiin kazand1g1 Preveze muharebesi o
nun deniz harb san' atuun butiio ineelikle
rine valof dahl bir amiral oldugunu da 
gostermi§tir.» 

Abicyn Daver, bundan sonra biiyiik 
deniz: kahramamna hi tab etmi§: 

«- Biiyiik Turk amirali Barbaros! 
demi§tir, Tiirkluge ettigin biiyiik hizmet· 
lerin kadir ve luymeti, ancak, ezeli ve 
ebedi Tiirk milletinin en biiyiik evlad1 
Ataturk devrinde bilindi. V asiyetine 
ragmen, §imdi denizi gormiyen mezannm 
etraf1 a~Ilacak, biiyiik bir bahc;e yap1la -
cak ve buradan bir zamanlar demirledi

gin Bogazm mavi sulan gori.inecektir. 
Seni, senin bu millete yaphklanm unutan 
nesiller namma, bi.iyiik amiral, senden 0-
zur dileyorum. Senin gibi biiyiik bir milli 

kahramanm kadrini, ancak, Ataturk gibi, 
milli kahramanlanmlZin en bi.iyiigii bildi. 
Senin adma ona §Ukranlanml sunuyorum. 

Biiyi.ik Turk denizcisi I Arhk bundan 
sonra hir; unutulmJyacaksm, Her sene bu· 
raya senin huzuruna gelip adm1 sevgi ile, 
hurmetle anacag1z, 

Senin ruhunu §adetmek ic;in, §anh 
Turk bayragml, kopiiklii denizler i.istiin
de §erefle dalgaland1rmaga biitun varh • 
glmizla c;ah§acagJZ, denizler kadar ulu ve 
engin Barbaros !» 

Abidin Daverin alk1~lanan hitabesin • 
den sonra, Vali ile komutanlar, askeri 
ktt' alan tefti§ etmi§lerdir. Bundan sonra, 
bi.itiin deniz mektebleri ve askerleri do
nanma mJzJkasile T aksime giderek abide
ye r;elenk koymu§lardJr. Barbarosun me
zannda kalan zevat ise Be§ikta§ vapur is
kelesinde donanma tarafmdan hazulanan 
motorlerle Amiral gemisi Hamidiyeye 
gec;mi§lerdir. Davetlilerin Hamidiye kru
vazoriine ger;mesile, torenin denize aid 
olan k1srn1 ba§lamt§tlr. 

Amiral gemisi olan Hamidiye, Bar • 
baros mezarmm kar§Jsmda demirlemi§ti. 
Merasime riyaset eden Vali ve Donan • 
rna Kumandam, Amiral gemisine gec;tik
ten bir miiddet sonra, denizde gec;id resmi 
ba§lamJ§br. Hamidiyenin oniinden gec;en 
gemiler, mezann kaq1smda diidiik r;al -
mak ve bayrak sallamak suretile, Barba· 
rosun manevi §ahsiyetini selamlamJ§lardJr. 

Deniz resmi gec;idinde Peyk harb ge
misile ~irketi Hayriye, Akay vapurlan, 
su tanklan, Ba§vekilin Umurbey kotras1 
ba§ta olmak iizere Moda Deniz Kulubi.i
niin motor ve kotralan, Barbarosu selam -
ladtktan sonra denize bir ~elenk atmJ§, 
miiteak1ben Cumhurreisimizi selamlarnJ§· 
hr. 

Toren devam ettigi muddetc;e, be§ 
tayyareden miirekkeb bir hava filomuz, 
Barbarosun mezan ustiinde dola§arak, bi.i 
yi.ik amirale, Turk hava ordusunun sayg1 
ve sevgisini gostermi~lerdir. T ayyareler • 
den, birc;ok ~ic;ek demeti de attlmJ§tlr. Sa· 
at birde mePasime nihayet verilmi§tir. 

Dun ak§am, biitiin deniz ·vasttalan, 

Barbaros bayram1 §erefine ba,tanbata 
donanmJ§, gece biiyuk amiralin mezan 
ye§il ve brmJZI, beyaz fenerler yaktlarak 
bir gemi gibi aydmlatJ!mJ§tlr. 

Istanbul Radyosunda da Limanlar 
Umum miidiiri1 ve Istanbul Deniz Tica· 
ret Mudiirii Miifid Needet Deniz tara -

fmdan Barbaros hakkmda c;ok gi.izel ve 
istifadeli bir konferans verilmi§tir. 

Atatiirke ve Ba,vekile fekilen 
teigrallar 

Diin merasim bittikten sonra, Hamidi
ye telsizi vas1tasile Ulu Ba§buga ve Ba,
vekil Cel.il Bayara Barbaros giinii komi· 
tesi adma lstanbul Valisi ve Bdediye 
Reisi Muhiddin Ostundag tarafmdan 

Kocelinde lik ma~lari 
1zmit (Hususi) - K()caeli mmtaka -

smda lik mac;lan ba§laml§hr. Akye§ille 
idman Yurdu arasmdaki mac;, bir ihtilaf 
yiiztinden yapllamami§ ve Akye§il hiik
men maglub saythm~hr. Kag1dsporla 
Adapazarspor arasmdaki ll)aQ da ayni 
§ekilde yapilamami§ ve Kag1dspor hiik
men magh1b olmu§tur. 

Adapazan Gencayla Golciik arasm -
daki rna<; da 1 - 1 beraberlikle sona er
mi§tir. 

Arsenal: 3 • lsvi~re: 2 
Gec;en hafta 1sviQre milli tak1mile tn

giliz profesyonel likinde gec;en sene bi
rinci olan Arsenal taklmt bir rna<; yap
ml§lardlr. ingiliz kuli.iblerinin resmen 
yabanc1 milli takunlarla kar§lla§malan 
memnu oldugundan isvic;reliler bu ma
c,;a Wanderers nam1 altmda ~Ikml§lardir. 

Arsenalda taklmm en iyi oyunculan I 
olan Hepgut'la Bastin oynamaml§lardtr. 

Birinci devrede tamamile bakim oy
myan Arsenal, merkez muhacim Dreyk 
vas1tasile iki gol atmt§, buna mukabil 
isvi.c;reliler de bir gol yapmt§lardtr. 

ikinci devrede iimid edilmedik dere
cede giizel oyruyan isvi~reliler §ohretli 
rakiblerini miitemadiyen Sl ttrm1 1 r-

dir, Bu devrede Arsenal sag a~1g1 bir 
gol yapml§, buna isvi~reliler merkez 
muhacimlerinin llnrk metreden savur
dugu bomba gibi bir §iit neticeesinde 
yaphgt golle mukabele etmi§lerdir. Ya
n karanhkta oynanan malim son kisim
larmda ba§ka gol olmami§, bu suretle 
tngilizlerin en iyi oyuncularmdan mah
rum b ir tak1m1, Avrupanm say1h kuv
vetli milli tak1mlarmdan birini 3 - 2 
rlaglub etmi~tir .. 

lngiltere: 8 • lrlanda: 2 
irlandamn Belfast §ehrinde kar§Ila -

§an ingiliz ve !rlanda lik muhtelitieri -
nin mac;mt ingilizler 8 • 2 kazanml§ -
lardtr. !ngilizler son on be§ dakikada 
arka arkaya be~ gol yapmt§lard1r. 

Diinya sinek siklet 
§ampiyonlugu 

Diinya sinek siklet boks §ampiyon -
lugu ic,;in ingilterede Liverpul §ehrinde 
lngiliz Peterken'le Amerikan Cek Curi§ 
arasmda on be§ ravundluk bir rna<; ya
pllml~tir. 

Elli bin seyircinin bulundugu bu mac;
ta Amerikah, ingilizlere has, yani boks 
sporunun biitiin teknik ieablarma uya
rak, bir surette hareket etm~, ingiliz 
ise, Amerikahlarm tercih ettikleri, yani 
teknikten ziyade enerjik bir tarzda mu
kabele etmi§tir. 

Birbirinin z1dd1 bu iki sistemden zor 
oyunu, teknik dovii!iii matetmi§ ve Pe
ter hasmmt dort defa nakdavn ettikte:n 
sonra sayt hesabile galib gelerek diinya 
~amoivonlugunu kazanm1~tir. 

tu tazi;telgraflan r;ekilmi§tir: _ __ _ 

ATATORK 
Tiirkiye Rei•icumhuru 

DOLMABAH9E SARA YI 
Biiyiik Tiirk Amirali Barbaros i~in 

:Jimdi yap1lan torende tarihimizin ha
kiki mefahirini tebcil etmek i.Jnkan -
lanm millete hagi§hyan Ulu Ba~buga 
en derin sevgi ve saygdarlrniZl tiirene 
i~tirak eden halkm ve biitiin te$ekkiil
ler miimessillerinin dileklerine tercii • 
man olarak arzediyorum. 

l)iikranlanmlZl ve zeval bulmaz 
bagldtktmJZl sunar1z. 

**~ 
Peik aaym Celal Bayar 

Tiirkiye Ba,vekili 
YALOVA 

Biiyiik Tiirk Amirali Barbaros i~in 
emir ve tensihinizle yapdan torende 
saym Baljvekilimizi ltiirmet ve te&ek
kiirle and1k:. Merasime i~tirak eden 
halkm ve heyetlerin tazim ve !liikran
lannt arzederim. 

Bursa Halkevinde 
Bursa 27 (Telefonla) - Barbaros gii

nii mi.inasebetile bugiin Halkevinde bii
yi.ik merasim yap1ld1. Kahraman deniz
cinin aziz hatirasi amlda, Preveze deniz 
zaferinin tarihi anlahldl. 

Antimanyetik bir ceb ve kol 
saati sahibi olmanm 

menfaati: 
Antimanyetik olm1yan en iyi bir sa

atin bile kuvvei miknatisiyeden miite
essir olup ayarmm bozuldugunu bilir 
miydiniz? cREVUE. saat fabrikalan, 
kendi ieadlan olup en son terakkiyatl 
fenniyeye tevfikan ittihaz edilen em -
salsiz metodlar sayesinde imal ettigi 
antin}anyetik saatleri en bi.iyiik mik -
nahs kuvvetinden bile miiteessir olmaz, 
ne ayar1, ne de i§lemesi bozulmaz. Bir
c;ok fabrikalar, saatlerinin kuvvei mik
natisiyeden ari oldugunu iddia ederler. 
Fakat, !svi~rede, No§atel saat~ilik resmi 
laboratuarlan tasdik etmi§lerdir ki: 
YALNIZ cREVUE. SAATLERi HAKi
KATEN ANT.iMANYETiKT!R. 

Tanmml§ saatc;ilerde araym1z. 
REVUE fabrikalarmm satl§ deposu: 

istanbul Bahc;ekap1 Ta§han 22. 
Telefon: 21354 

28 EylUI 1938 

Karaman sulh hukuk mahkemesin -
den: 

Karamanm Ahiosman mahallesinden 
Kiri§ !smail oglu Mustafanm vefah ha
sebile verese tarafmdan defter tutma 
talebinde bulunduklarmdan miiteveffa
dan alacaklan olanlarla borcu bulu • 
nanlarm alacak ve borelan ve kezalik 
kefalet senedile alacakh olanlara da 
tarihi ilandan itibaren bir ay zarfmda 
her giin saat 14 ten 16 ya kadar Kara
man sulh hukuk mahkemesine miiraea
at eylemeleri kanunu medeninin 561 ve 
569 uncu maddelerine gore ilan olu • 
nur. (10570) 

NEZLEMIN 
PAMUGU 

80V0MA0A t-4ALt< lCZANtSt 

N E Z L E 
den korur ve kurtar1r. 
Rahat nefes nldmr. 
Eczanelerden aray1mz. 

Zayi - istanbul 21 inci ilk okul .. 
dan aldigim §ehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacag1mdan hiikmi.i. yoktur. 

Sacide yardakhoglu 

SI/AYFA 
L. 

10 
KUR.,U.{ 

E,i goriilmemi, bir 
Edebiyat, Fen, Tarih, Seyahat, Spor, 

inema, adJn, 0 a, oman, i aye. 
En k1ymetli ya_ztlar 
E.n me,hur imzalar 
En giizel resimler 

Pek yak1nda ~·k•yor 

lznikte giire§ ve panaytr 
Cumhuriyet Halk partisi iznik il~e yonkurulu kurag1 menfaatine 4 te§

rinievvel 938 sah giinii Tiirkiye ba§pehlivanlarmm i§tiraki temin edilerek 
buyuk giire§ tertib edilmi~tir. 

PANAYtR 
Giire§in ferdas1 5 te§rinievvel 938 ~ar§amba giinii ba~ltyarak 8 te§ri

nievvel eumartesi giinii ak§am1 kapanmak iizere hayvan ve e§ya panay1n 
a~1lacakt1r. Her sene daha fazla ragbet bulan giire§ ve panay1p gormek 
iizere geliniz. Bu f1rsattan istifade ederek tarihi iznik kasabasm1 gormii~ 
olursunuz. Gelecek misafirlerin her tiirlii esbab1 istirahatleri Belediyece 
temin edildigi ilan olunur. ( 6860) 

Taraga isyan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda olanlardJr. 

Binaenaleyh 

Sa~lar•n•z• itaate al••t•r•n•z 
Bunun en lyi ~aresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
Kullanmaktlr. 

iktisat Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite$rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine tevfikan Tiirkiyede 

~ahl$masma izin verilen museeccl ecnebi §irketlerinden «Nestle And Anglo
Siiis Kondensed Mlk Kompani Limited,. §irketi bu defa miiracaatle esas 
mukavelenamesinin 15, 19, 20, 23, 32, 34 iincii maddelerini taC.il ettigini 
bildirmi~ ve kanunen laZim gelen vesaiki tevdi etmi~tir. 

Keyiiyet tetkik edilerek kanuni hiikiimlere uygun gi:iriilmii§ olmakla 
ilan olunur. 

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

rengl verir. Sabittlr, s1hht ve zarars1zd1r. 

iNGiLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 



DUnya efk8n umumiyesinde akisler 
Hitlerin nutku yar1 korku 
yan infialle kar§t.andt 

Sefi 
' 

Hatay 

iskenderunda 
[Ba$taratz 1 tncf rahttede J 

yerinde dil bayram1 torenle kutlanml§tlr. 
Antakyadaki ~oren Giindiiz sinemasmda 
yap1lm1~ ve birc;ok davetliler haZIT bulun-

many a 
mU§tUr. 

£Ba$taratt 1 tncz safttteae I icab eder. Y almz birinci te~rinin ilk gii- Ordu no:hiyesi kaza oldu 
la beraber itilafgirizligine ragmen Alman niinden evvel Avrupaya sulh getirecek Antakya 27 (a.a.) - Antakyaya 
devlet reisinin ricat imkanlanm tamamile olan bir degi~iklik vukua gelmesine inti- biigh Ordu nahiye3i kaza haline kalbedil
ortadan kalduamam1~ oldugu noktasmda zar etmek laz1mdn. Almanyanm bun - mi§, kaza te§l<ilatl yap!lml§br. Keseb na
ittifak etmektedirler. dan 8 giin evvel biiyiik garb devletleri hiyesi, Ordu kazasrna baglanmr§tir. Rey-

F ransanm, 1ngilterenin ve Sovyetle~ tarafmdan kabul ve teslim edilmi~ olan haniye nahiyesinin de kazaya kalbi mu· 
Birliginin Ceklere yard1m1 hakkmdak1 ve Cekoslovakyamn Hodza ve Sirovi karrerdir. 
beyanat hararetle kar&JlanmJ§hr. kabineleri tarafmdan kabul edilmi& bu - Hatayo telelon a~rldr 

Times gazetesi diyor ki: . . lunan mutalebatt haricinde herhangi bir Beyrut (Hususi} _ Tiirkiye ile Ha-
«Hitler ~iddetli ve olc;iisiiz bn hsan talebde bulunmaml~ oldugu teeyyiid et- tay ve Suriye sehirleri arastnda telefon 

kullanmr~. fakat miizakere kap!lanm ka- mektedir. Mussolini tarafmdan Padon - hath tesis edilmi§tir. 
pamaml~tlr. En miihim nokta da ~udur. de soylenilmi§ olan nutuk, vaziyet hak - Bu hat, §imdilik yalmz fskenderun ve 
Harb c;lkacak olursa buna Bene~ m de- kmdaki bu noktayJ nazan teyid edecek Haleb mmtakaiarilr muhabere yapacak 
gil; Hitler'in sebeb olmu& ola~agl her za· mahiyettedir.» ve birkac;: aya kadar diger §ehirlere de 
mankinden daha ac;1k bir §ek!lde anla§Ji- Va~ington' da akisler te§mil edilecektir. 

ml§tlr. Diin ak§amki nutukta salaha dog- Va~ington 27 (a.a.) - Havas ajan- Haleb ile P:uis arasmda §imdi, giin-
ru bir temayiil, Godesberg notasl~a ka~- smm muhabiri bildiriyor: diiz iic; ve gece alh dakikahk bir miika-
~~ biraz hiirmet vardu. Ciink~. Hit~er m- Hitler'in nutku Va§ington' da dikkatle Ierne, Kahire yolile, 1008 franga mal ol
zarnl temir. etmek ii - ere lngrhz le]yonu- dinlenmi~tir. Alman devlet reisinin ~id - rnaktadrr. Halbuki Tiirkiye yolile bu mu
nu davet etmege hazir gibi goriiniiyor. detli lisam sureti umumiyede ~iddetle ten- habere, yalmz 280 frank tutacaktlr. 
Miistakbel Cek devletinin garantisi me - kid edilmektedir. Amerika efkan umu - Hatay ile ana VCl.tan arasmdaki miika
selesi hakkmda Godesberg notasmda miyesi nutukta Reisicumhur Ruzvelt'in lemelerin giindiiz iic; ve gece altJ dakika
hic;bir kay!d mevcud ol~adigl halde nu- mesajmdan bahsedilmemesinden miitees- hk miikalemesi, 125 kuru§ olarak tesbit 
tukta bu cihet nazan d1kkate almm1~t1~. sir olmu§tur. Nutkun halihamdaki huh • olunmu§tur. 

B pek miihim bir noktadrr. Fakat ven- ramn esasma aid hususatta bir degi~iklik ----------
u . • fkA I 

len bi.itiin teminata ragmen s1yas1 e an husu e getirmedigi soylenmektedir. Ankarada imar faaliyeti 
umumiyede vahim ~iipheler kalrnJ§tl~. Amerikan diplomatlartmn 
Nazi rejiminin Cekoslovakyaya kar~r m- miitalealart 
hal tasavvurlarmm neden ibaret oldugu Va§ington 27 (a.a.) - Havas ajan-
anla~llmamJ~trr. . .. . smm muhabiri bildiriyor: 

Bu rejim bir millet!, yolunun uzennde Hitler tarafmdan soylenen nutuk par-
bulundugu ic;in katlederek biiyiik adlm • lamento mahfillerinde, siyaset adamlan
larla T unanm ambarlarma dogru mu nm harid siyaset hakkmdaki §ahsl ka -
gitmek istiyor? Halihazrrdaki huhramn naatlerine gore muhtelif §ekillerde tefsir 
arkasmda teressiim eden biiy~k mes~l~ edilmektedir. 
budur. !ngiltere adaletin tecelh etmesm• Cumhuriyetc;i ayan azasmdan Borah, 
istiyor. Simdiki ihtilafta hiisniiniyetle infirad siyasetini iltizam etmege davet et
derhal ve kuvvete miiracaat etmeden bu- mektedir. 
nun imkam olduguna kanidir.» Demokrat ayandan King, Alman dev-

Ankara 27 (Telefonla) - Ankara· 
nm tabii ziynet bak1mmdan sembolii o
larak tavsife lay1k bir mahiyet almak ii
zere bulunan Hacettepe mevkiile Anka
ramn tarihi kalesi civanmn yeniden agac
landmlmasJ, giizelle~tirilmesi ve diger 
baz1 mevkilerin de agaclandmlmasi kin 
belediye meclisi otuz bin lirahk bir tahsisat 
kabul etmi&tir. Birkac; ay ic;inde havuzla
rile, ~elalelerile ye$il bir tepe haline gelen 
Hacettepe mevkii yakmda Ankaranm en 
giizel ko$esi haline gelecektir. 

(Ba$tarata 1 tn<n saftftede) 

manyaya ilhakm1 garanti edecekler
dir. Bu teklifin Almanya tarafmdan 
kabul edilecegine muhakkak nazarile 
bakdmaktadu. 

Diger taraftan, Hitler Siidet mmta
kasmm teJrinievvelin birinde Alman
yaya ilhak edilec.egini alenen ilan et
tiginden, Alman ordusunun A, mm
takasmda sembolik bir girif yapmas1 
teklif edilecegi, bu suretle her iki ta
rafm tatmin edilmi§ bulunacag1 te
min edilmektedir. 

<;emberlayn'in nutku 
Londra 27 (Hususl) Ba§vekil 

Cemberlayn bu ak~am saat 19 da Ba§
vekalet dairesinden radyo ile ingiliz mil
letine ve biitiin diinyaya hitaben a§ag1 -
daki nutku irad etmi$tir: 

«- Parlamento yann toplanacaktrr. 
Y a§amakta oldugumuz endi~e verici va
ziyet hakkmda yann parlamentoda be -
yanatta bulunacaihm. Almanya seyaha
timden donii&iimde, saati saatine degi&en 
vaziyet hakkmda size izahat verememi~
tim. Simdi bu hususta birkac; soz siiyle -
mek istiyorum. 

Her§eyden evvel gayretlerimde mu -
vaffak olmam1 temenni etmek iizere bana 
ve karuna mektub gonderenlere te~ekkiir 
etmek isterim. Bize mektub giinderenle
rin ekseriyetini, kadmlar, anneler te&kil 
etmektedir. lngiltereden, F ransadan, Bel
Gikadan, 1talyadan, hatta Almanyadan 
mektublar ald1k. Bu mektublan okuduk
tan sonra mes'uliyetin daha ag1r oldugu
nu takdir ettim. 

Bizden uzak yerlerde, ve tammadJgJ
mtz milletler arasmda c;1kan bir ihtilaf 
yiiziinden burada siperler kazmak, gaz 
maskeleri tedarik etmek mecburiyetinde 
kalmak bizim kin havsa]aya srgmaz bir 
vaziyettir. Bahusus ki bu ihtilafm musli-

Daily Telegraph gazetesi Hitler'in let reisine kar§l son derecede sert davran
Siidet mmtakasmdan ba~ka bir toprakta makta ve §oyle demektedir: 

hane ~ekilde halledilebilecegine imamm1z 
bir ifade ile resmi bir nota ne~retmek su- vardir. Cek hiikumetinin Alman muhh -
retile bu babdaki sukutu hayalini izhar rasmJ nic;in kabul edemiyecegini takdir 
etmektedir.» 

gozii olmadJgJ hakkmdaki beyanatmdan «- Bu nutuk histerik bir infilaktan 
~iiphe etmektedir. B.u gazete <;ekosl.ovak ibarettir. Gerc;i bugiin barb me§· alesini 
Reisicumhuruna kar~1 savrulan tahk1rle - tutu§turmami~tlr. F akat yann bir kibrit 
rin. halihamdaki buhran esnasmda sii - .;;akacak olursa tarih onu hic;bir devirde 
kuneti vakan Hitler'in heyecanh hamle- goriilmemi§ derecede barbar ve gaddar 
lerile bir tezad te$kil eden Bene§'in bir bir $ef olarak kaydedecek ve onun yU • 
devlet adamr olarak kazandrgl ~hreti ziinden akacak olan kan onu bir denaet 
karartamJyacagmi ilave etmektedir. denizinde bogacakhr.» 

Biikre~'te inlial Londra'nrn tebligi iyi.karftlattd• • 

Blikre~ 27 (a.a.) - Hitler'in nut ,. Va~ington 27 a.a. - Fransa 1le 
kunda bir yenilik gorulmemi~tir. Nutkun Rusyanm Cekoslovakyaya hir taarruz 
polemik tarah infiali mucib olmu§tur. vukuu takdirinde bu devlete yard1m edi

Timpul gazetesi §oyle yazmaktadrr: lecegine dair fngiltereden gonderilen ha
«Cekoslovakyaya ve Reisicumhur Be- her, Hitler'in soylemi& oldugu nutuktan 

ne~'e kar§l yap1lan usandmc1 hiicumlann biraz sonra gelmi§tir. Bu haber, biiyiik 
§iddeti nutkun tonunu geni§ mikyasta al- bir heyecan tevlid etmi~tir. Biiyiik Bri -
r;altmaktadJr. tanyamn Fransa ile Sovyet Rusyamn ya-

ediyorum. Hitler'le gi:irii~tiigiim zaman, 
Blum, Ruzvelt'ten yeni bir hareket Siidet mmtakasmm muslihane ~kilde 

bekliyor Almanyaya ilhak edilebilecegini ve bu-
Popiiler gazetesinde Blum, §oy]e ya- nun Prag hiikumeti tarafmdan da kabul 

Zlyor: ediJrni& oJdugunu soyJedim. 

«Hitler, tesbit edilmi§ olan tarihte, ta- Hitlelle miizakerat1n cereyan 
mamile tatmin edilmedigi takdirde kuv - salhalart 
ve.te. miiracaat edecegini yeniden bildir • Alrnan devlet reisi sureti husus1yed~ 
m1 hr.'. Su halde. yeniden Ruzv~t'e .hi ~b I bana soyledigi gibi, Sudet meselesinin 
ve m~racaat ediyorum. Mumalleyhm 1lk hallinden sonra, Almanyaiun Avrupada 
davehne .k~lak asan olm.a~m~tu. Su halde herhangi yeni bir arazi meselesi c;1karm1· 
bu d.avehm tekrar etmesr 1cab eder. Ruz- yacagmr alenen diinkii nutkile de teyid 
velt'm daha yiiksek sesle ve daha a<;Ik etti. Berhtesgaden miilakatl esnasmda 
konu§mas1 laz1mdJr. Simdi Ruzvelt'in Hitler baz1 tekliflerde bulundu. Prag 
tavassutunu ileri siirmesi zamam gelmi§- h"k· t' b 1 k b 1 tt' 1k' · d f · M .1 h . . . u ume 1 un an a u e 1. mc1 e a 
hr. uma1 ey • b~. ~arekeh kend1sme Hitler'i gormege gittigimde Alman ol -
medyundur. Kend1smm ruh biiyiikliigii- m1yan milletler ic;in herhangi bir garanti 
ne borcludur.» '1 d S"d k d h I ven me en u et mmta asmm er a 
l;emberlayn ton mektubunda neler Alman ordusu tarafmdan i§galini istedi-

miidafaasma ham olduklanm biliyorum. 
Fakat ~ayed vazifenizi heniiz yapmamJ§· 
samz, derhal alakadr makamata miira
caat ettiginiz takdirde size terettiib eoen 
vazifeler bildirilecektir. Memleketin mii
dafaasl kin ald1gim1z tedbirler ihtiyati 
mahiyeti haizdir. Bu tedbirlerden harbe 
karar verdigimiz ve yahud harbin yakm 
oldugu neticesi <;1kanlamaz. 

«lmparatorlugu harbe 
siiriiklryemeyiz» 

Buyi.ik ve kudretli kom~usunun kar~lsm
da bulunan kiic;iik millete sempatimiz ne 
olursa olsun, miinhaman bu kiic;iik millet 
ic;in Biiyuk Britanya imparatorlugunu ka
milen bir harbe siiriikliyemeyiz. Eger biz 
yarbedeceksek, bu meseleden daha geni§ 
meseleler ic;in, olabilir ... 
«Diinyaya hi1kmetmek istiyenlere 

muhalefet edecegim» 
Ben sulh adamJyim, daima sulh ic;in 

c;ah~trm, fakat kuvveti sayesinde diinya
ya hakim olmak istiyenlere muhalefet 
edecegim. 

ihtiyat kuvvetlerimizin ordulanna ve
ya donanmalanna da vet edildigini duy -
dugunuz takdirde endi~e etmeyiniz. Sii
kunetinizi muhafaza ediniz ve sogukkan
hhkla gelecek giinleri bekleyiniz. Ben 
son dakikaya kadar sulh ic;in c;ah~aca -
g1m. Geceniz ha.vuh olsun.» 
Hitler' in Ruzvelt' e verdigi cevab 

Berlin 27 {Hususl) - Hitler, A -
merika Cumhurreisi Ruzvelt'in diinki.i 
telgrafma bugiin uzun bir telgrafla ce -
vab vermi~tir. Hitler, sulhu muhafaza et
mek hususunda Ruzvelt'in gosterdigi 
hiisniiniyeti takdir ettikten sonra, Alman
yanm sulhu bozmak istemedigini, fakat 
her~eye ragmen harb <;1khg1 takdirde 
mes'uliyeti kabul etmiyecegini ~imdiden 
ilan ettigini bildirmi§tir. Hitler, Siidet me
selesinin tehiri kabil olmad1gma i~aret 
eder · '·. snlh veya harb karanmn Cekos
b ·m elinde bulundugunu ilave et-
mJ< 

l;emberlayn bu giin parlamentoda 
izalaat vereceh 

Londra 27 (Hususi) - Ba~vekil 
Cemberlayn yann saat 16 da parlamen
toda beynelmilel vaziyet hakkmda mii -
him beyanatta bulunacaktJT. 

Kral1 Amerika aefirile goriiJtii 

Londra 27 (Hususi) - Kral. bu 
'&~am merika elc;isi Kenedi'yi kabul 
etmi~tir. Elc;i bir saat huzurda kalml§· 
hr. 
l; ekoslovakya M acaristana miisaid 

cevab verdi 
Londra 27 (Hususi) - Cekoslovak 

hiikumeti, Macaristanm notasma cevab 
vererek, Cekoslovakyadaki Macar ekal
liyeti meselesini muslihane miizakereler
le halletmek teklifinde bulunmu~tur. 

kar§lhyan gazetecilerin suallerine ceva 
ben demi§tir ki: 

«- T ekrar Almanyaya doniip don 
miyecegimi bilmiyorum.» 

Horace Vilson tayyare istasyonunda 
dogruca Ba~vekalete giderek, Cember 
layn'i ziyaret etmi~tir. 

Ba§vekil bu miilakattan sonra kabine 
yi toplantJYa r;agJrml§hr. 

Amerikan!n tavassutu muhtemel 
Londra 27 (Hususi) - Amerika ka 

binesi bugiin Cumhurreisi Ruzvelt'in 
yasetinde toplanml§br. Heniiz teeyyiid e 
miyen bir habere gore, kabine, l:;ekoslo 
vakya meselesinin halli ic;in, Almanya il 
Cekoslovakya arasmda Amerikanm ta 
vassutta bulunmasrna karar vermi§tir. 

Hariciye Nazm Holl kabine toplanb 
smdan sonra, l:;ekoslovak elc;isini kab 
etmi§tir. Hariciye N aZln gazetecile 
§Un}an soyJemi§tir: 

«- Muslihane te§ebbiis i<;in hi<; b 
zaman gee; degildir.» 
lngiliz lejyonlarr reisi, l;ember
layn'a, Hitlerin cevabmr getirdi 
Londra 27 (a.a.) - Diin tayyare il 

Berlin'den avdet elrni§ olan «ingiliz le 
yonlar•» reisi, <;err.berlayn'a, yeni hudu 
lcnn tayim masmda l:;ekoslovakyada · 
tizam ve asayi§in muhafazas1m temin i~i 
ingiliz leJyonerierinin yard1mda bulun 
malan teklifine, Hitler'in venni§ oldug 
cevabi tevd1 etnu§tir. 

Malum oldt~gu vec;hile Hitler, diink 
nutkunda, «lngoliz: lejyonlanmn» bu ya 
d1mma telmihte bulunmu~tu. 

l;ekoslovakyamn Londra'ya son 
cevabt: «Kendimizi miidafaa 

edecegiz!» 
Londra 27 (a.a.) - l:;ekoslovaky 

nm Londra sefiri Mazarik tarafmdan g 
~en pazar giinii Lord Halifaks' a tev 
edilmi~ olan bir notada l:;ekoslovakya h' 
kflmetinin §imd1ki §ekillerile Hitler'in t 
leblerini kabul ctmek imkamm goreme 
gi bildirilmekte vt: §Oyle denilmekte idi 

«Bu yem ve gaddarane talebler kar 
srnda hiikuetim, en biiyiik mukavem 
gostermek mecburiyetinde kalacaktir. B 
de boyle yapacagJz. Allah bize yard: 
etsin.» 

Daha ileride, notada, <;ekoslovakya 
nm, iki biiyiik demokrasinin yard1m 
beldemekte. oldugu kaydedilmektedir. 

Cefller, Polonya ile anlafmaga 
~alt,ryorlar 

Prag 27 (a.a.) - l:;ekoslovakya h 
kumeti, Polonya - <;ekoslovakya miin 
sebetlerini 1slah edebilecek §ekilde, hal 
dilmesi muhtemel olan meselelere dosta 
bir hal c;ares1 bulmak iizere, Polonya h 
kumetile temasa girmi§tir. 

Daladye'mn beyanatt Alman milletini k1yama sevketmege nmda mevki alacagma clair olan haber, 
matuf olan harbcuyane edalarla Bene§'e biraz sonra gelmi~ ve tevlid etmi§ oldugu 
kar~1 yap1lan hiicumlar Alman devlet re- heyecanla Hitler'in nutkunu roniik hir 
isinin hakiki taleblerini diinya efkarr hale getirmi$tir. Amerikan radyolarmrn 
umumiyesinden sakhyan birer maske ma- spikerleri, bu babdaki miitalealannda va-
hiyetindedir.» ziyetteki bu yeni inki~afm Hitler'in nut-

Prag'Ja istkirah kunu hayide bir hale getirmi§ oldugunu 
Prag 27 (a.a.) _ Gazetel.er, urn~- beyan etmektedirler. 

miyetle Hitler'in serfiiru etmernl~ oldugu Maamafih diinkii nutuk, mutad ketu-
miitaleasmdadlrlar. . miyetlerini muhafaza etmekte olan resmi 

Hitler, Siidetlere aid arazi~in bu te§· mehafilde derin bir Jsbrab uyand1rmt§tlr. 
rinievvelden evvel terkedilmesl noktasm- Paris gazetelerinin nefriyah 

. istemif? gini ogrenmekle hayrette kald,m. Bu tek
Ovr gazetesinde T abui, Berlin de va- lifi makul bulmadJgtmJ Hitler' e si:iyle -

ki istihbaratma atfen, l:;emberlain'in Hit- dim. Alman devlet reisi Prag hii.kumeti
lere gondermi§ oldugu mesaj, iic; noktayt nin vaidlerine itimad etmek istemedigi 
ihtiva etmektedir, demektedir. cihetle, lngi.liz hiikumeti namma garanti 

I - Fransa ve 1ngiltere, Godesberk verdim. Bu vadimizin biitiin hiisniiniyet 
muhtJrasrm kabul etmemektedirler. sahibi adamlar tarafmdan takdir edilece-

2 - C1kacak bir harb, Avrupa ve gini iimid ederim. 
diinya iGin felaketli bir$ey olacaktJr. Her Sulh ic;in c;ah~maga devam edecegim. 
ne pahasma olursa olsun oniine gec;meli - Hatta icab etseydi, ii<;iincii defa olarak 
y1Z. da Almanyaya gitmekten c;ekinmezdim, 

Hitler';n l;(!mberlayn'a cevabt 
Londra 27 (Hums!) - Ba§vekil 

Cemberlayn'in mektubunu tayyare ile 
diin Berline goti.iren Horace Vilson diin 
ak~am saat 17 de Hitler tarafmdan ka
bul edilmi§tir. Miilakat bir saat siirdiigii 
halde, Hitler Ba~vekilin cevabm1 bugiine 
tehir etmi~tir. 

Paris 27 {Hususi) - Kabine bug 
Elize' de Reisicumhurun reisliginde uz 
bir ic;tima yapmi§tir. Ba§vekil Dalad 
bu ak~am beyanatta bulunarak 
ki: 

«- Bilhassa iki noktayJ tebariiz et 
mek istiyorum. Evvela, Fransada tam 
siikunet hiikiim siiriiyor, saniyen sulh 
cadelesi heniiz hitam bulmaml§br. M' 
zakereler elan devam ediyor. Bugiin 
diplomasi faaliyetlerinde bulunulmu 
tur. Eski bir asker s1fatile, Ba§vekili b 
lundugum Frans1z hiikumetinin sui 
temin i~in hi<;bir gayreti dirig etmiyece 
ni soyliyebilirim.» 

da rsrar etmektedir. Gazeteler, Bene§'e Pa'ris 27 (a.a.) - Poti Pariziyen 
kar~1 yap1lan ~ahsi hiicuml~r.1 ve ~!man yazJYor: 
muhtnasmm Frans1z -. lnglhZ ?1~n.mm «Alman Sansolyesinin nutku, muma -
ayni oldugu suretindekl haberlen Jsbk - ileyhin Cekoslovakyaya kar§J miitecavi-
rahla kar$Ilamaktadlr. zane tasavvurlarda bulunmakta oldugunu 

Samuprava nikbin gorunuyor ispat eden bir ciimleyi ihtiva etmektedir. 
Belgrad 27 (a.a.) - Samuprava ga- Hie; kimse, Cekoslovakyamn mukadde

zetesi, diin ne§retmi~ oldug~ «Harici si- ratile ingiltere ve F ransanrn Avrupadaki 
yasete bakt~» siitununda h1lhassa $oyle menafiini birbirinden ay1rmak hususun -

yazmaktadn: . . . .. .. .. ,, . daki bu te&ebbiis kar~1smda gafil avlan-
«Birinci te~nmn 1lk gununun kat 1 bu mryacakbr. Daha ~imdiden lngiltere Ha

hadiseye ~ahid olmasma intizar etmemek riciye Nezareti, nadir goriilen azimkar 

Tefrika: 16 

Giilduremiyen Komik 
Yazan : Murad SertoAiu 

Y almz goz kapaklan, yapr§Dlt§lar 
mryd1, neydi? Bir tiirlii ac;JlmJyorlardJ. 
Bu halile kendi5ini sahnede oyun oynar• 
ken kontak neticesinde karanhkta kalan 
bir aktore benzetti. Sonra yeni bir kurt 
dimagrm oymaga ba§lad1: 

Sakm o, Fikret, obiir odada olmasm? 
Sabahat, onun geldigini ~eytanl bir hisle 
sezip sevgili~ini ic;erideki odaya gizliye -
mez ve kendisine kar§I masum zevce rolii 
oymyamaz mryd1? 

;;uphe Kudret~n yorgun ~~ bitkin vii
cudiinii zehirli b1r akreL g1b1 eokmu~tu. 
Ona, fev~albe~er bir enerji sarfettirerek 
ayaga kaldud1. F akat o kadar bitabd1 ki 
ayakta duram~d1 . Y ere c;oktii: Ve tipk1 
b1r <;ocuk gibi emekliye e~ekhye odamn 
kap1sma kadar gitti. Kulagm1 kap1ya da-

yad!. . 
Kulagma bir ses geldi. B1r mmlt1 mty-

al bu? 
Hay1r, kansJ aghyordu. 
Kudret oldugu yere c;okti.i. Gozlerini 

a~amtyor, fakat o da aghyordu. 

*** Ertesi sabah Kudret kendisini kartsJ-
nm kucagmda buldu. Ne vakit soyun -
mu§tu? Ne vakit yataga yatml§h? Ka
ns1 ne vakit ic;eri girmi§ti? Bunlan hi<; 
hatulam1yordu. 

N e kadar da giizel bir sabahtt? Bah
c;eden, bahann sarho§ ettigi ku§larm, tii
kenmek bilm1yen ctvJltilan, pancurlann 
arahklanndan hayat veren bir su gibi akl
yordu. Kans1 heniiz uyand1gmm farkma 
varmanu§tl. On'l yatakta dizinin iizerine 
yal!rrniJ, hafif hafif alnrm ve sac;la 
ok§uyordu. 

Kudret geni§ bir ferahhk ve rahathk 
hissediyordu. Ne olurdu, bu, hep boyle 
devam etse, ebediyen bu vaziyette kalsa
lardl. 0, hep ba~m1 Sabahatin dizinde bJ
raksa, Sabahat hep onun sa<;lanm ok§a• 
sa, onun yasemin kokusu biitiin benligini 
sarsa ve dJ§andaki giizel giin, ku§larm §en 
clVllttlal'J hie; durrnadan devam etse ... Ne 

3 - Fran sa - fngiltere plammn ka - fa kat mutavass1t olarak yapJlacak bir~ey 
bulii hususunda mar ediyoruz. Fakat kalmadJgmJ goriiyorum. Ben sulhu temin 
menatrkm hududlannt tahdid hususunda edebilmek ic;in bir adamm yapabilecegi 
baz1 tadilata muvafakat etme~e hazmz. biitiin ~eyleri yaphm. 

Macaristan, mes'uliyeti Prag'a «Vazilenizi yapmak istiyorsant:z. 
yiihletiyor derhal n.lakadar makamlara 

Budape§te 27 (a.a.) - Macar mat- miiro:caat ediniz» 
buat1, Hitler'in dii:1 geceki nutkunu tahli! Bugiin, memleketimizin miidafaasl ic;in 
ederek, melhu:: bir harbin bi.itiin mes'uli- goniilliilere ihtiyac1mJz vard1r. lngiliz ka
yetini Prag hiikumetine yiiklemektedir. dmlanmn ve erkeklerinin memleketin 

olurdu? 
Kendisini c;ok korkulu bir riiya gordiik

ten sonra uyanan bir <;ocuk gibi hissedi
yordu. Ve, hala kiic;iik ve yumu§ak elile 
almm ve sac;:lanm ok§ryan Sabahati, kir
piklerinm arasmdan, biraz da annesine 
bakan bir kiic;:uk \Ocuk gibi siiziiyordu. 
Onu, nekadar sevJyordu? 

Ne anla§J!maz bir yarad1h t1 bu Sa
bahat I Ni~in on a kar§J bu kadar §efkat, 
bu kadar muhabbet gosteriyordu. Nic;in 
onunla bu kadar alakadar oluyordu? Mu
hakkak ki diin gece ona kar§l yaphg1 ka
ba hareketten sonra, bir daha yiiziine bile 

bakmasa hakki vard1. Halbuki o, i§te ic;e
ri girmi~ o nahif viicudiine ragmen ken
disini, ,soymu~. pijamas1m giydirmi§ ve 
yataga yatlrmi§Il. Nic;in bunlan yapml§· 
tl? 

Kendisini seviyor muydu? 

Hay:rl • 
Sevmedigi muhakkakh. <;Unkii Fikret

le arasmda gizli bir bag mevcuddu. Ve 
0 bunu biliyordu. Kendilerini gozlerile 
g6rmii§, konu~tuklanm kulaklarile i§it • 
mi~ti. Fakat sonra ne olmu§lard1? Nas1l 
ortadan birdenbire m olmu§lar, kay!bla
ra kan§m1~lard1 ~ Bunu bir tiirlii kestire
miyordu. Vak1a, onlan kaybettikten son· 

ra c;agtrd1g1 pastanenin garsonu Saba -
hatle, Fikrete llpa hp benziyen iki ki§inin 
az evvel bulundu~u bolmeden c;1krp git
mi§ olduklanm soylemi~ti. F akat o, her 
§eye ragmen §aphede kalmak, hakikati, 
Liitiin ac;rkhg1 ve \lplakhgile bilmemek 
istiyordu. !<;in i<;in §iipheli bir nokta an
yordu. Sabahatin masum olduguna inan
mak, bunun i<;in ufak da olsa, minieik de 
olsa, bir iimid beslernek istiyordu. 

hte mesela, ker.disini nic;in kucagmda 
tutuvor, ni~in ok§uyordu? 

Y oksa Sabahat, yaptiklarma pi§man 
m1 olmu~tu? Evet, bu miimkiindii ... Diin 
stiidyoda o kadar ac1 konu§tuktan sonra 
olabilirdi ki bu sozleri Sabahate tesir et
mi§ olsun. ~imd1 belki uyand1g1 zaman 
kariSI ona her ~ey; itiraf edecek ve af di
liyecekti. 0 §iiphesiz ki bu aff1 sonsuz 
bir sevincle verecekti. Boylelikle belki de 
bu ac1 hadiseler, daima golgeli olan saa
detlerini biisbiitiin ac;acak ve berrakla§h
racakll. 

Oh, bu sabah nekadar nikbindil Ne 
kadar gilzel bir sabahh bu sabah! Sonra 

kalbi de hie; agnm1yordu. Adeta iyile~ -
mi§ ve gencle§mi§ hissediyordu kendisini. 

ic;:inde, karJSlm, yinni ya§mda bir gene a
te§ ve kuvvetile kucaklamak i~in biiyiik 

Horace Vilson bu sa bah sa at 12.10 da 
refakatinde lngiliz elc;isi Sir Nevil Hen
derson oldugu halde Hitler'i tekrar ziya
ret etmi& ve yanm saat kadar gori.i~mii&
tiir. F eld Mare~al Goring, Propaganda 
N azm Gobels'le Hariciye N azm von 
Ribbentrop miilakatta ham bulunmu~ -
lard Jr. 

Horace Vilson, Alman devlet reisinin 
ceY •. ~ m h~milen derhal Berlinden tay -
yare ile Londraya hareket etmi~tir. Saat 
17 de Londraya muvasalat eden Horace 
Vihon, tayyare istasyonunda kendisini 

bir arzu uyand1. Kim bilir o, bundan ne
kadar memnun bbrd1. N arin viicudiinii 

saran demir gibi kuvvetli, sert ve miite
hakkim iki kol. Ate~ gibi canh, krzgm ve 
kiistah dudaklar ... 0, Sabahat bu enerji 
karmmda kim bilir nekadar §a~mrdr. 

> 

Kollan ara~mda, bir ku~ gibi c;1rpmd1ktan 
sonra kendisini nekadar giizel teslim e
derdi. 

Kudret bu dii~iincelerle adeta sarho§ 
olm'.I)U? Bu esrarlt hava kendisini iyiden 

eden1e 

F ran11z parlamentoau toplanmt 
Paris 27 (Hususi) - Parlamenton 

fevkalade toplanbya c;agmlmas1 me' 
zuubahs de~ildir. Buna mukabil, pari 
mento hariciye komisyonu cuma gi 
toplanarak Ba§vekilin izahatini dinliy

1 

cektir. 

- Fikretl 

- ?! ... 
- Filme bu giir. b~~!amjo.mu~. St 

yoya bc;ta ge!P.cegimi soruyor. 

Kudret gene bir §ey soracak oldu. 
kat vaz gec;ti. f<;inden bu telefon mi 
lemesine lanetll'r eaiyordu. BiitUu nt 
si, nikbinligi, iimidleri kmlml§h. 1 

Gene Saban at konu§tu: 

- Sen bu 6t.in hie; evden <;1kma ... 

ten biraz sonra doktor ~iikrii de gele 
Bu, bir iki giin.:1iir, asabm c;ok fena P. 
di. Ben de stiidyodan erken di:ineca 
E~asen bu giin senm gitmene hi~ Iii 
yok. 

Kudret, yav a~c;a k ", .... ,.n elini tutt 
- Sabahatl 
- Ne var? 
- Sana bir ~ey ~oylemek istiyoru 

- Si:iyle! 

- Seninle hemen hareket edeli 
zak bir yerlere gidelim. 

- Neden? Ne var? 
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Soldan sa~ a: 
1 - int!zar mahalli (mlirekkeb kellme) . 

~- Bayag1, dua. 3- Duvak, ana baba. 4-
juzak, 1lave. 5 - Utancm tersi, inam§. 6 -
IAlf<>h<>rlP iki barf, erkek Jsmi, birincl. 7 -

;ra· degil, alfabede iki barf, gece giine~i. 

~ - Ziyan, dogurtan. 9 - Cennet onun a
~aklarmm altmdadu, mensub, madeni 
~ag. 10 - Bini~. ocak, alfabede ikl hart. 

1 - Alfabede iki harf, Asyada blr mem
~e.ket. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - istanbulda bir semt. 2 - Yapar, ya

hnn,.,l,r. 3- Ylik.sek tabakadan, uzak. 4-
l<!.'lm yagar, beyaz. 5 - Kabaday1, yakm
~ar 6 - Saraya mensub. 7 - Elbisenin ak
pmmdan, keza. 8 - Oyuk, su, ikl barf 
~·an.yana. 9 - 6nem. 10 - Demlryol, blr 
r enk, bir uzuv. 11 - Blr fena huy. 
Evvclki bulmacanm halledilmi~ ~ckli 
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Zayi - 935 senesi istanbul San'atlar 
kulundan ald1g1m §ehadetnameyi kay
~cttim. Yenisini r;1karacag1mdan huk -
~li yoktur. 43 Suleyman 

Zayi - istanbul Yuksek Ticaret mek
tebinden almi§ oldugum §ehadetname -
mi kaybettim. Yenisini gtkaracagtmdan 
eskisinin hlikmli yoktur. 

926 senesi mezunlarmdan 102 Mes'ud 

Bir miihendis Anadoluda 
i§ ar1yor 

Demiryolu, §OSe ve in§aatta bulun
mu§ ingilizce ve franstzcaya vaklf bir 
muhendis i§ anyor. 

Mliracaat tahriren Bebek, Kur;lik Be
bek No. 12. 

Protesor t\.. Komiircan'1n 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni mubasebe usulli 

Kr. 35 I 
122,50 

Tlcari malumat ve bankaciilk 
iktlsad ilmi 
ihtisas muhasebeleri (§irket, sa
nay!, ziraat, bank!!. l 
Ticari ve mali hesab 1 !ncl klSlm 
Zihni besab kaideleri 
Logaritma cetveller! (yen! rakam) 
Yen! hesabJ ticari (mufassal eser) 
Mali cebir (istikraz ve sigorta 

1o5 I 
87,50' 

175 
70 
20 
56 

200 

hesablanJ 100 
Ba~hca sat!§ yeri: ikbal Kitabevi 

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

Usklidar sulb 2 nci bukuk hakimligin
den: 

Uskii:iarda Selmana~a mahalleslnde 
Blilbiildere caddesinde 110 - 106 numarah 
evde k1z karde§l Emine Kudretullah nez -
dinde ikamet etmekte olan ve babas1 Hay
ri ile anas1 A~enin vefatlle velisiz kalan 
klic;lik AU Mli~erref c;ocuga, mahkemece 
k1z karde§l Emine Kudretullabm vas! ta
yinine 23/ 9/ 938 tarihlnde karar verilml~ 

oldu~ndan bu hususta itiraz1 olanlarm on 
gUn ic;lnde mahkemeye miiracaatleri 11~n 
olunur. 

Zayi - 929 senesi millet mektebin -
den ald1g1m §ehadetnameyi kaybettim. 
Yenisini ~1karacag1mdan hukmu yoktur. 

Aksaray Sofular mahallesi Orta~e~me 
No. 42 Sabri og;lu Zeynel 

Suketi Hayriyeden: 
Bogazir;i vapurlarma mahsus sonbahar tarifesi ilkte§!inin birinci cumar

tesi glinli sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler bu ~ kc:~mnan gi§elerde sablacakhr. 

ruksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Cinsi 

~-eyaz peynir 
if<:al?ar • 
Kuru kay1s1 

Dagh~ eti 
Kuzu eti 

Miktan 
Az1 <;ogu 

Kilo Kilo 
600 BOO 
400 500 
250 300 

5500 6000 
800 1000 

Muham- Az1 tutan <;ogu tutan Muvakkat) 
men teminah teminatl 

Lira K. Lira K. Lira K;. 
50 300 400 ) 
70 280 350 ) 70 88 
65 162 50 195 ) 

742 50 945 
42 2310 2520 ) 226 50 
50 400 500 ) 

2710 3020 
1 - Mektebimiz ic;in mubayaas1 mukarrer bulunan cins ve miktarlan ve 

fiatlan ve muvakkat teminatlar1 yukanda ve vaslflan §artnamelerin
de yaz1h be~ kalem yiyecek iki §artname ile ayn ayn a~1k eksilt
miye konmu~tur. 

12 - Eksiltme 13/10/938 per~embe gunu saat on ur; bu~ukta Yliksek De
niz Ticareti Mektebi Mudurluglinde toplanacak Sab._nalma Komisyo
nunca yaptlacakbr. 

t3 - Bunlara aid ~artnameleri gormegi arzu edenler Mekteb Muhasebesine 
miirac,aat etmelidirler. 

Milli Saraylar M iidiirliigiinden: 
1 - Beylerbeyi Saray1 merbutatmdan San ko§kun srva, yaghbaya, 

kur~un vesaire tamirah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Yapllacak i~in tahmin bedeli sekiz bin dokuz yliz elli lira doksan 

dart kuru~tur. 
3 - Bu tamirata muteallik birinci ke!lif cetveli ile ~artnamelerin birer 

suretleri pazardan ba~ka hergun Dolmabah~ede Milli Saraylar Mlidurlligu 
kaleminden ahnabilir. 

4 - Eksiltme eylUliin 29 uncu per~embe glinu saat on be!lte Milli Sa
raylar Mud.iirlugu binasmda yap1lacakt1r. 

5 - Muvakkat teminat altl yliz yetmi~ bir lirad1r. Bu paranm eksiltme
nin yaptlacagi saatten bir saat evveline k.adar Malsand1gma yatmlmi§ bu
lunmasi laZimd1r. 

6 - Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasma kay1dh bulunacaklar ve 
~imdiye kadar ba~ka yerlerde yaptlklan tamirat i!llerine dair elde ettikleri 
vesikalarla bu vesikalan gostermek suretile eksiltme giinunden evvel Milli 
Saraylar Mimarhjhndan aynca alacaklan fenni iktidar ~ehadetnamesini ve 
teminat parasr makbuzur.:1 muayyen zamandan bir saat evveline kadar ~art
nan,ede iarif edilmi~ oldugu vec;hile kapah zarf ic;inde eksiltme heyetine 
tevdi ec~-{'eklerdir. ( 6165) 

Acele kiral1k Gazino 
Kad1koyde Marmara inci Gazinosu 

K1~hk veya yazhk uygun ~eraitle acele kirahkhr. 
•stlyenlerin gazinoya miiracaatlan 

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

tmlacak Hlikumet Kanagmm ilk krsmmm in~as1 alup ke~if bedeli 20953 
lira 29 kuru~tur. 

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

nel ~artnamesi, yap1 i~leri umumi, fenni ~artnamesi, ve buna muteferri 
diger evrak. 

B - istiyenler, bu ~artname ve sair evraki Mugla Nafra Miidurlii -
glinden gorebilirler. 

3 - Eksiltme 10/10/938 pazartesi giinu saat 11 de Mugla Vilayeti Na-
fia Miidurlugu adasmda Eksiltme Komisyonunda yapllacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 kuru~tur. 
6 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yaz1h vesaiki ib-

raz etmeleri icab eder. 
1 - Ticaret Odasmd.a kayrdh bulunduklarma dair vesika. 
2 - Evvelce bu gibi in~aat yaptiklarma dair vesika. 
3 - Vilayet N afrasmdan vesika almak istiyenlerin ihaleden en az 8 

gun evvel resmen miiracaatle vesika almalan Iaz1mdrr. 
4 - fsteklilerin muhendis almadrg1 takdirde in§aabn fenni mes'uliye

tini deruhde edecek bir muhendis veya mimar gostermeleri ~arttir. 
7 - Teklif mektublari iir;lincii maddede yazil1 saatten bir saat evveli

ne kadar Mugla Nafxa Miidiirliigii binasx i~ind.e Eksiltme Komisyonu Re
isligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar ii~lincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmi~ olmas1 ve bu zarflarm uzeri muhur mumu ile iyice kapatilm1~ bu
lunmast lazimdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6736) 

DENiZBANK 
(Yeni) vapurlartn Band1rma birinci ve 

ikinci mevki iicretlerinde tenzilat 
!stanbulla Band1rma arasmda giindiiz postalanm yapmakta alan (Yeni) 

vapurlarm birinci ve ikinci m vki ucr tlerinde 5 ilkte rin 1938 tarihine 

musadif c;ar§amba gliniinden itibaren miihim tenzilat yaprlmi§trr. 

Nakliye vergisile pul paras1 dahil almak iizere birinci mevkide seyahat 
edecek yalculardan (387) kuru§ yerine (300) kuru§ ve ikinci mevkide seya
hat edecek yolculardan (244) kuru§ yerine (150) kuru§ ucret almacakbr. 

lzmir ilave postast kaldtrddt 
izmir fuan munasebetile istanbuldan per§embe ve izmirden cuma glin

leri kalkmakta olan ilave, fzmir surat pastas1 bu haftadan itibaren yaprl -

mryacaktir. 

Bursa - Y eni,ehir Kaymakamhg1ndan : 
1 - Ka~amlZa baglr Ebe koylinun orta malma ekilmi§ arazidcn ~Ika. 

cak alan tahminen yetmi~ bin kilo c;eltik 17/9/938 tarihinden 7/10/938 cuma 
giinline kadar yirmi bir gun muddetle a~1k artbrm1ya ~Ikanlmt§hr. 

2 - <;eltigin beher kilosu sekiz kuru~tan olmak uzere % 7,5 muvakkat 
teminat akc;esi dart yuz yirmi liradtr. 

3 - ~artnameyi gormek ve pey siirmek istiyenlerin ihale gunu olan 
7/10/938 cuma glinli saat 15 te yukanda ad1 gec;en ko_y muhtarbk C.airesin-
deki mahsus komisyona ba~ vurmalan Han olunur. ( 6922) 

:4 - Eksiltmiye i§tirak edec~klerin 2490 say11I kanunun ~ ve u~lincu mad
delermdeki §artlan ha1z almalan ve muvakkat temmatlanm tstanbul 
Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine yat1rd1klanm gosteri,r makbuz
larmt veya banka mektublanm Komisyona ibraz etmeleri ve ticaret
hane ve ~irketler namma eksiltmiye i§tirak edecekler~ d.ahi noter
den musaddak vekaletnamelerini Komisyona gostermeleri laz1mdtr. 

( 6924) 

Sirketi Hayriyeden 
I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: J 

• • 
Kabata§ Iskelesindeki kahvehane ile ahr;t dlikkanmm ayhg1 80 liradan 

~ alibi uhdesindedir. Yarmki per§embe giinii saat 16 da ihalei kat'iyesi icra 
l nlm"""~mrl,,., %5 zamla istiyenlerin a giinli §irket idaresine mliracaat et-
~-- _, 0 

~It:!eri. 

Istanbul T elefon Miidiirliigiinden : 
IC.are ihtiyac1 ic;in 250 aded Kondansator 2 Mf., 500 aded Telefan Agiz

lgi, 200 aded Telefon Ahize kapai!I ve 1000 aded Ahize tenekesi ar;1k ek
I'Itmive konulmu~tur. 
~ Muhammen bedeli 575 lira ve ilk teminat 44 lirad1r. Numune ve $art
~meleri hcrglin Levazrm Dairemizde gorlilebilir. isteklilerin muvakkat 
l(·minat makbuz veya banka mektubu ve kanuni vesaikile beraber 14/11/ 
i!8 pazart€si glin4 saat 11 de Miidiirluk binasmda mute§ekkil Ahm Satrm 
~omisyonuna muracaatleri. 1 (6928) 

1.1 

-·---

YUCE, GORGULU VE TECR'OBELi ___ , 

B i ~ K i DiKiS 
' 

YURDU 
Tesis Miiduru : ELENi CORBACIOC.LU. En son ve ~ok 
'wlay bir usulle Frans1z luks metodla iyi diki$ bilenlere 
~ ay, az diki$ bilenlere 6 ay. hi~ bilmiyenlere 9 ay, tay
ror, tuvalet, roblar, beyaz c;ama(IIr, erkek kostlimu, reg
an pardesii, pijama dersleri bayanlara verilir. Yuce 
~ultlir Direktorliigunden musaddak ~ehadetname veri-

Hr. Birincite!lrinde derslere ba$lamr. Kay1d devam ediyor. 
Adres : Kumkap1 Kadirga cad. No. 93. ••••••• 

l"~ianbul Telefon Miidiirliigiinden : 
pc idare ihtiyacl ic;in 284 aded 10 devrelik, 11 ac.ed 15 devrelik ve 3 aded 

1 ~ devrelik kablo tevzi kutusu ac;1k et~~;: t ··•.;in.~onvlm: · -A, ·:. .~~r 

Vair~~Jmmen bedcli 2526 lira ve il~lmanevra '' bt.an ~rri her 
r-;_,• ~ r1 .... 1 'h'l' I ' [ m k 
1g.u7 .,?<~to•1"' • '~tli.~ goru f:.'t:\.riw .nanm cenahlann . ·. •) a · 

l.~·i /~<~.:teo ~~- Mik-~ racaklar, lf\:~~~ 
' ( 1//(~\~~h SO!u~ • 7- .'lhareber,,.k td•127) 

to- " •1• 1 ~11 11 1ya1,.,. 6 o!Ju k ~, , 
L! .. , . "rj. .. · I k k ~uo., . 'ILIIt" .. _- ...,,_ 'IZf' ~a tma , e 
I ~ b 

1 - ~i§eli i~kilerin ambalajmda kullamlmak uzere ~artnamelerine 
ekli listelerde eb'ad ve miktan yazth 4572.63 metre mikab1 kesilmi§ san
dikbk tahta 16/8/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ve pazarhk 
usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher metre mikabi 36.30 lira hesabile 165986 
lira 47 kuru~ ve muvakkat teminati 9549.32 lirad1r. 

III - Pazarhk 10/10/938 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 16 a.a 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlacakhr. 

IV - Sartnameler 830 kuru§ bedel mukabilinde fnhisarlar Levaz1m 
ve Mubayaat §Ubesile Ankara ve izmir Ba~miidurluklerinden almabilir. 

V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun. ve saatte muvakkat 
teminat paralarile birlikte yukanda ad1 ger;en Kom1syona gelmeleri Han 
olunur. ( 6732 ) -I - ldaremizin Nakliyat §Ubesi ir;in §artnamesi !11Ucibince yaptmlacak 
ac1k ,guverteli, armah ve tam te~hizath bir aded. ~ektirme c tekne,. ar;tk ek
siltmiye kanmu~tur. 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminati 337.50 lirad1r. 
III - Eksiltme 11/X/938 tarihine rashyan sah gunu saat 15,30 da Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktlr. 
IV - Sartnameler paraSIZ olarak her gun sozli gecen ~ubeden almabilir
v - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen glin ve saatte yuzde ycdi 

bu~uk F;iiyenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelme
leri ilan olunur. ( 6819 ) 

Elektrik T esisab Eksiltmesi 

Karacabey Belediyesinden : 
1 - Naf1a Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projesi mucibince Ka

racabey kasabasmm ( 29.844 ) lira ( 40 ) kuru§ bedeli ke§ifli lokomo
bil makine ve elektrik techizatx ~ebeke, malzeme ve montaj1 ve bun
larm Karacabey i!l mahalline kadar nakliyesinden iba'l'et elektrik te
sisatl 45 giin muddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye kanmu§tur. 

2 - Birinci maddede yazi11 elektrik tesisah 14 te~rinisani 938 tarihine mu
sad.if pazartesi giinii saat 15 te Belediye binasmda toplanacak En
curr.en marifetile ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat tefninat ( 2.250) liradtr. 
4 -- istekliler ke~if ve projeler, fenni ve mali ~artnamelerle sair evrak1 

fenr.iyeyi Karacabey Belediyesinden ve istanbulda Galata Selanik 
Bankasr hanmda dordlincli katta mlihendis Has11n Halet I§tkpmardan 
bedeli mukabilinde alabilirler. ( 6868) 

... u 

Urolog 

KEMAL 
Operator 

GULGONEN Dr. 
Divanyolu 119 daki muayenehauesini Cagaloglu Hilaliahmer 

caddesi Pmar Aparbmanma naklelmi~tir. 1 Te~rinden 
itibaren hastalarm1 burada kabul eder. 

Urfa Giimriik Muhafaza Taburu 
SatJnalma Komisyonundan: 

Miktara Muhammen ilk Eksiltmenin 
Cinsi kilo be deli teminat tarihi gllnU Saati $ekli 

L. K. Lira 
Odun 678500 
Et, s1g1r. ko- 72000 
yun veya ke~i 

21372 
24120 

1603 13/10/938 
1809 13/10/938 

Per~embe 9 Kapah zarf 
Per~embe 11 Kapall zarf 

eti 
1 - Urfa glimrlik muhafaza taburu ihtiyac1 ir;in yukanda cins, mik

tar ve muhammen bedellerile eksiltmenin gun, saat ve §ekilleri yazth iki 
kalem madc!.e mukaveleye baglanmak uzere eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Almacak et hangisi daha ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. 
S1g1r etinin muhammen bedeli 18720 lira, koyun etinin muhammen 

I bedeli 24120 lira ve kec;i etinin muhammen bedeli de 18720 lira olup ilk 
teminatlan yukanda yazrh oldugu ver;hile azamisi iizerinden hesab edi
len 1809 lirad1r. 

3 - Sartnameleri Komisyandadrr. Gorulebilir. 
4 - Taliblerin Belediye veya Ticaret Odasmda kaytdh olduklanna 

c.air vesika ve ilk teminatlanm Giimrlik Mudijrlugune yahrdtklarma dair 
makbuzla teklif mektublanm havi zarflarm eksiltme saatlerinden bir 
saat evveline kadar Urfada Kopriiba~mda Gumruk Muhafaza tabur karar
gahmda Satmalma Komisyonu Ba~kanhgma tevdi etmi~ olmalarx ve mu
ayyen saatte de Komisyonda bulunmalan. 

5 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm 2490 say1h kanun ah-
kamma uygun olarak gondermeleri ilan olunur • (6659) 

igtanbul T elefon Miidiirliigiinden : 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 Klm. kapah bronz tel 14/11/938 

pazartesi gunu saat 15 te kapah zarf usulile Mudlirliik binasmda satm ah
nacaktrr. 

Bu i!le girmek istiyenlerin 1800 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettigi vesikalan ve tekliflerini havi kapah zarflanm ayni giin saat 14 e 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazimdtr. 

Sartnameleri hergiin Levaz1m Dairemizde goriilebilir. ( 6929) 

I istanbul Belediyesi ili.nlan I 
itf~iye deniz motorii i~in bir kaptan almacaktrr. Almacak olan kap

tanm_ ~1man kaptanhg1 §ehadetnamesini haiz ve Bogazm her noktasm1 iyi. 
ce bllrr ve Marmara havzasma gidebilir kudrette olmas1 lazrmdrr. Talib 
olanlarm yedindeki vesaikle Itfaiye Mudiriyetine muracaatleri ilan alu-
nur. cB.,. (6597) 

. -Itfaiy~ deniz motorii i<;in bir yagc1 almacakhr. Bu i§e vak1f isteklilerin 
vesaikile Itfaiye Miidiriyetine muracaat eylemeleri ilan olunur. cB,,. (6931) -Senelik muhammen kiras1 2500 lira alan Karaagac muesseatmda slhht 
vc fenni ~artlan haiz zemin uzerinde kur~lmu§ i§kembe, ba§ ve par;a te
mizleme mahalli uc sene muddetle kiraya verilmek uzere kapah zarfla art. 
trrm1ya konulmu~tur. Arthrma 30/9/938 cuma giinii s,aat 15 te Daimi En
cumendP yapllacaktrr. Sartnamesi Levazim Muaurlugunde gorulebilir. ts
tekliler 2490 numarah kanund.a yaz1h vesika ve 562 lira 50 kuru§ ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublanm havi kapah zarf
lanm yukanda yaz1h gunde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. ( 6431) 

Devlet Demit·yollart i,Ietme U. Miidiirliigu" ··nden·l 1---- • 

1
' Ankara istasyanunda yap1lacak Devlet Demiryollan Umumi idare bi-

nast in~aah kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye kon
mu~tur. 

1 - ~u in~aatm muhammen bedeli 1,000,000 lirad1r. 
2 - Istekliler bu i~e aid ~artname vesair evrak1 Devlet Demiryollar:t

nm Ankara ve Sirke~ veznelerinden 50 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/10/938 tarihinde ~aqamba giinii saat 15 te Anka

rada Devlet Demiryollan Yol dairesin<ie taplanacak Merkez Birinci Ko
misyonunca yapllacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin tekli£ mektubile birlik-a 
te a§ag1da yazll1 teminat ve vesaiki ayni gun saat 11 e kada.r Komisyon 
Reisligine tevdi etmi~ olmalan laz1md.rr. 
a) 2490 sayu1 kanun ahkamma uygun 43,750 lirahk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar, 
c ) Bu gibi in~aat i§lerinden en az 400,000 lira k1ymetinde bir in§aatt mu

vaffakiyetle ba~armrs. olduguna dair vesika, 
d) Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast, 

Ehliyet vesikasr muamelesi ir;in vakit zayi etmeden tahriren Naf1a Ve-
kalctine muracaat edilmesi. c 3900 ,. ( 6751 r 

~ 

Muhammen bedeli 5000 lira olan Ankara gar1 Hoparlor tesisatl 10/10/ 
1938 pazartesi glinu saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasm
da satrn almacaktrr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 375 lirahk muvakkat temimatla kanunun ta
yin ettigi vesikalan ve teklif mektublanm ayni gun saat 14 e kadar Komis
yon Reisligine vermeleri Jaz1mdtr. 

~9.ttnameler parasrz olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, Haydarpa-
~ada Tesellum ve Sevk Sefliginden dagrhlmaktadtr. ( 6746) -Muhammen bedeli 4887 lira 50 kuru~ alan yaz1 tahtas1, yemek masas1, 
yemek bank1, bahc;e kanapesi, yaz1 masas1, bufe, gardrop, mekteb srras1 ve 
saireden murekkeb ~artnamesinde mufredab yazrh 20 kalem ah~ab e:;;ya 
5/10/1938 ~ar§amba glinli saat 10.30 da Haydarpa~ada gar binasmdaki Ko
misyon tarafmdan a~Ik eksiltme ile satm almacaktU'. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 366 lira 57 
kuru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme glinii saatine kadar 
Komisyona muracaatleri laz1md1r. . 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ad.a gar bmasmdaki Kamisyon ta-
rafmdan parasrz olarak dag1blmaktadrr. (6622) -S1vas, Erzurum hattmm i~letmeye ac;rk bulunan Ih~ istasyonundan 
sonra Giilllibag, Erir;, Kemah istasyonlarmm l/10/938 tarihinden itibaren 
her turlli nakliyata a~Ilacag1 ve (:etinkayadan Kemaha, pazartesi, ~ar§am
ba, peqembe, pazar glinleri, Kemahtan Cetinkayaya sah, per§embe, cuma, 
pazartesi glinleri muntazaman hirer muhtelit katar tahrik olunacag1 saym 
}J.alka ilan olunur. c 3847 " ( 6688) 

~ 

Polath deposuna bir sene zarfmda gelecek alan makinelerimize komur 
verme ve depo civanm temizleme i~lerine mukabil toplanacak curuf ara
smdaki koklan parastz olarak alma i~leri 14/10/1938 tarihine musadif 
cuma gunil saat 15 te H. Pa~a gar binas1 dahilinde Birinci i~letme Ko -
misyanu tarafmdan a«lk arthrmrya konulmu~tur. 

· Mliteahhdid bu i~ i~in idareye aynca mahiye 10 lira vere~ektir. 
Scnc~ik tahmin bedeli 120 lira olup muvakkat te.minat ak~esi 9 lirad.lr. 
~artn:o!meler 1 inci i~Ietme Komisyonundan, Eski§ehir deposundan ve 

Polath istasyonundan paras1z olarak verilir. ( 6867) -Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktan a~agrda gosterilen 
yerli vcya ecnebi mah olmak uzere 39 kalem ~ag1d ve k~rton 14/11/938 
pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda 
satm almacaktir. Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni glin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazundtr. 

Sartnameler 232 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satil
maktadJr. 

Ahnacak kag1d ve karton numuneleri Haydarpa!laC.a Tesellum ve Sevk 
~efliginde ve Ankarada Malzeme Dairesinde gorlilebilir. ( 6898) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Yerli mah aldugu takdirde 67513 4625.75 
Ecnebi ,. • 46435 3482.63 



Son Gtkan son derece mUessir KESKiN KA$ELERi u~utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. sA~~~4;:~~; 
Memedeki ~o

cuklara gtda DAKiK Dr. ZiYA Elli senedenberi lJaprlan milqonlarca tecriibe ile biitiin ecnebi markalara kaT$! birinciliRi tasdik edilmi$,' her 
uuvasma saadet, annelere istirahat, IJaVrulara srhhat temin etmi$; kuovetli ve ba$ancz bus;riinkii Turk neslini t~eii$lirm 
t<ibi ameli ve miisbet neticelerle umumun raRbetiui; muhterem doktorlarrn tavsi11elerini kazanml$ diinqamn en 

mel cocuk s;rrdasrd11. I smine dikkat ediniz. 

M EKTE PLE R SUmer a 
~------- Resmi Liselere muadil : iZMiR • BUCA'da --------· .. Umum Miidiirliigiinden • • KIZ 

ERKEK K u LTU R L i S E S • 
I 

GUndUziU 
Yatlh 

fzmirin en havadar ve sakin yeri clan (Buca) nm astr dide Gamlarile me~hur, miistesna bir villasmda kurulmu§ 
tam te~kilath bir miiessesedir. (Orta) ve (lise) stmflan vardtr. !zmirin en degerli ogretmenleri tarafmdan idare 
edilir. Frans1zca, almanca, ingilizce dillerine hususi bir ehemmiyet verilmekted.i.r. Yahh ytlhk iicret (lise) k1sm1 
iGin asked kamp dahil (240), orta ktstm i<;in (225) liradir. flk ktstm i<;in de yalmz yabh ogrenici kaydolunabilir. 
tTcret (200) liradtr. Memur ve miitekaid Gocuklarmdan % 15 tenzilat yap1hr. Bu iicretler iic taksitte ahmr. 

Hali tasfiyede U§ak Terakkii Ziraat T. A. ~irketine aid olup ashabt tarafmdan zayi oldugu bildirilen 
a~agtda isimleri, numara ve miktan yazd1 hisse senedleri yerine kaim olmak tizere ikinci bir vesika veri· 
leceginden eskilerinin htikmii kalmad1gt beyan olunur. 

Dokiim 
No. 

Hi sse 
No. 

Risse 
aded 

~---·---------• Kay1dlara devam ediliyor. -----------•11 U~ak Karabasan koyii Saban oglu Ismail 
Gortal oglu Mustafa 

1402 
1403 
1391 
1405 
1409 
1789 
2291 
2294 

2492 
2493 
2481 
2495 
2499 
2665 
2547 
2550 

3 
Lira K. 
6 

,. ,. ,. 3 6 
8 ~---------- Eski Feyziati 

,. ,. 
,. ,. 

,. 4 

BOGAZiCi LiSELERi 
,. 

Yabs1z Yabb » ,. ,. 
,. ,. ,. 

Hac1 Halil oglu Hasan 
Hact Berber oglu Ali 
Serif Berber oglu Mustaf<: 
Hac1 Mustafa oglu Hasan 
Ur§an oglu Mehmed 

3 
2 
9 

6 
4 

18 
18 
6 

Arnavudkoy • (:iftesaraylar ,. Karalar ,. 9 

Ana smrf1 ile ilk klSlm en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Frans1z Se~jozef mektebi binasmda: 
Orta ve Lise smtflan Arnavudkoyunde Tramvay caddesinde Gifte saraylarda ktz ve erkekler icin ayn dairelerde: 

» ,. 

,. 
,. 

Hac1 Hasan oglu Ali 
K~raki§la oglu Siileyman 
ince Arab oglu Mustafa 
Cabar oglu izzet 

2300 ~556 

3 
3 6 

6 
6 
6 

Her giin saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kayd1 i~in C.iftesaraylarda Mekteb idaresine miiracaat edilebilir. 
tstiyenlere tarifname ~onderilir. Telefon: 36.210 

,. ,. 
,. ,. 

2301 2557 3 
23oa 2564 3 

,. ,. 2.623 ........... 2580 a 
5727 13542 7 

,. KureY§ 

istiklil Lisesi DirektOrliigiinden : » lt 

,. Deliht£hrh 
,. ,. 

,. 

Kahveci oglu Mehmed 
Karaki§la oglu Siileyman 
Koca Mustafa oglu Veli 
Kara Mehmed oglu Mehmed ve Selim 
H1d1r oglu Ali bin Hasan 
Balta oglu Hasan Hiiseyin 

3036 3276 4 
5353 
1787 
2288 
1444 
1445 
1447 
1448 
1419 
1420 
1428 
1432 
1433 

3622 
2661 
2544 
2534 
2535 
2537 
2538 
2508 
2510 
1518 
2522 
2523 

24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
1 

14 
8 

48 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 
4 
6 
4 
2 

,. Gokakh 1 _ ilk; Orta ve Lise kisimlarma yatlh veya yabstz ktz ve erkek talebe kaydma d.evam olunmaktadrr. - ,. ,. 
Hasan Efendi oglu Mehmed 
Orner oglu ibrahim 

mektebin kaytd ~artlarm1 bildiren tarifname parastz gonderilir. ,. ,. Omerce oglu Halil ibrahim 
Bekir Yegen oglu Mustafa· 

Adres : ~ehzadeha$1 Polis karakolu arkast. Telefon: 22534 
,. ,. 
,. Karabedirler ,. Karac;oban oglu Mehmed 

Gedizli oglu Colak Mehmed 
Kocaoglan oglu Ibrahim <;avu§ 
Gahh oglu Hiiseyin 

Saraqhaneba,•nda Horhor ~addesinde .» 
» 
,. 

,. 
,. 

,. 
,. 
,. 
,. K1z 

Erkek HA VRiVE LiSESiv~:~z ,. 
,. 
» ,. 

Hac1 Himmet og!_u Ramazan 
Ger~i oglu Dervi§ <;avu§ 
Hact Hasan oglu Mevlud 
Hac1 Musa oglu Ali R1za 
Hac1 oglu Ahmed 

2527 2 
2528 3 

Ana. ilk. orta, lise stmflarile fen !e edebiyat kollarm1 ha vidlr •. Ecnebi}isam ilk stmflardan ftibaren ba~lar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobuslerile naklolunur. Kay1d ic:m hergun saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. 1stiyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530. 

» 
» 

Esnaf oglu Ali 

2531 2 
13521 3 
7248 ...... -•. 8 

Y abanct Dil Ogretmenligi Kiiltiir Bakanbgi 
Kurslar1na T ALEBE ALINACAKTIR 

Orta 0o-retim miiesseselerine yabanc1 dil ( franstzca, ingilizce ve al
m<mca) og;etmeni yeti~tirme~ iizere b~ y1l smavla 60 talebe set;;ilecektir. 

Se~;ilen 60 talebe bir y1l Istanbul Universitesinde at;;llacak olan yabanc1 
dil kurslarma devam edecek ve bu talebeye ayd.a 30 ar lira verilecektir. 
J?u bir y1lhk tedrisatta muvaffak olanlar bir y~l da tahsillerini takviye . etmek 
iizere dilini ogrendikleri memlekete gonderileceklerdir. 

Btt talebenin se~ sm.avlan 14 ve 15 te§rinievvel cuma ce cumartesi 
giinJermde istanbul "Oniversitesinde yap1lacak~1r. 

Smavlara i~tirak edebilmek ic,;in: 
1 - Turk olmak, 
2 - Yerli veya yabanc1 bir kolej veya Iiseden v.eyahud bir ogretmen 

okulundan mezun olmak ( olgunluk §art degild.i.r) . 
3 - Universitede 12 ve 13 te~rinievvel 1938 giinlerinde te§kil edilecek 

sa_gbk komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir bali olmad1gmt bil
diren bir rapor alm1~ bulunmak §arttlr. 

Smavda muvaffak olanlardan tahsil miiddetlerinin iki misli Kiiltiir 
Bakanhg1 emrinde Gah~acaklanm tesbit eden bir taahhiidname ahrracaktlr. 
Tedrisat hHgiin tl"niversitede sabahtan ak~ama kadar devam edecektir. 

Kurs talebesinin haricde hie; bir i§le me§gul olmamas1 §arthr. 
Smava girmege talib olanlarm en gee; 12/10/1938 ak§.amma kadar 1s

tanbnl Universitesi Rekti:irliigiine tahsil vesikalan ve 6 aded fotografla 
birlikte miiracaatleri. c 4002 " ( 6904) 

Teknik 
T eknik Okulu 

Okulu Giri, imtihanlari 
Miidiirliigiinden: 

1 - Teknik okulu g~~i~ ~mtihanlan 5/10/938 <_Sar§amba giinii istan
bul Universitesi Fen Fakultesi konferans salonunda yaz1h olarak yapt • 
lacakhr. 

2 - Tmtihan tam saat on~a ba§hyacakhr. Kaydolanlarm san karne. 
lerile nihayet saat dokuz buGuga. kadar gelmi~ olmalan lazimdtr. 

3 - 938 - 939 ders Ylh tednsatma 17 birncite§rin 1938 pazartesi giinii 
_ ba~lanac~kbr. ( 6925) 

istanbul Aksam 
' 

K1z San'at 
Okulu Direktorliigiinden : 

Okul olmaga elveri~li Sultanahmed, <?~galoglu, Beyazid aralarmda 
15-20 odah bir bina tutulacakhr. Ayni §era1b haiz bina sahiblerinin okul 
direkti:irlugiine miiracaatleri. ( 6839) 

Dz. Harb Okulu Komutanbg1ndan : 
Bir almanca ogretmeni almacakhr. Acele Heybeliadadaki 

caat edilmesi. 
okula miira

( 6923) 

FIRSA Tl KA~IRMA YINIZ : 
ts:anbulun en i!llek yeri olan Sirkecide 22 od.ayr havi halen mevcud "tr. 

41 ve 1cab1~ct~ 45 vatak olabilecek halde bulunan ve altmda ktraathanesile 
ve 3

1 
s~n1ellk kiCar konturatosu mevcud bul~.man ve hi~ bir noksam olmt

yara r 1~ erne te .olan .otel ve ktraathanemn sahibi rniistacel bir i~inden 
dolay1 ~ medmlekt e

1
t_1bn

1
e ~Jtmek uzere i~bu otel ve k1raathaneyi mobilyasile 

sat:>ca,gm an .. a 1 erm . Sirkeci Mnhzirba~l sokak Guzel Han No. (B) da 
Bay Serefe muracaatl£>n tavsiye olunur. 

Bay an Hastabaktci Aran1vor 
< 

Edremid Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz . hast.anesi i<;in 35 lira ucretle bir bay an hastabak1c1ya lii

zum_ va~cJr. rr:ahblerm ~astax;-elerde hizmet ettiklerine aid vesika ve bon
. _serv1slenle brhkte Beled1ye R1yasetine miiracaat etmeleri ilan olunur. (6905) r A c ;: i/TANUN HA itAT;rl y 0 R 

Fabrikatmzm yeni 1;1karnu~ oldugu son model 

SOBALARIN ve CiHAZLARIN 
1\lonopol satl~r i~in her vilayette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
b.ir an evvel ~irketimizin merkezi olan Beyoglunda istiklal cadde
smde 69 numarada 

ATES 
' 

TURK ANTRA SiT 
Jt••• Direktorliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35.142 

~negol asliye hukuk mahkemesinden: 
Inegoliin Cuma mahallesinden Rifat 

k1z1 ve Hiiseyin kans1 Miinire, istan -
bulda Karagiimriikte Altay mahallesin
de K1rtay sokak 4 sayl11 evde Ali oglu 
Hiiseyin aleyhine a!1bgr bo§anma dava
smm :i:negol asUye hukuk mahkemesin
de icra k1lmmakta clan muhakemede 
davalmm ikametgah1 me~hul kald1g1 
miiba§ir tara!mdan yap1In ,ara;mrfr).,., ,.,S9-
nunda, davetiye varakasma yaztlan 
me§ruhattan anla§tld1gmdan ilanen teb
ligat icrasma karar verilmi§ oldugun -
dan muhakeme giinii tayin olunan 20/ 
10/938 saat onda mahkemeye gelmesi 
liizumu, aksi halde g1yaben muhakeme
ye bak1lacagt teblig makamma kaim ol
mak iizere ilan olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

Zayi - Ttb Fakiiltesinden 1328 tari
hinde 1417 numarah alm1~ oldugum hii
viyet varakamt kaybettim. Hiikmii yok· 
tur. Doktor Emin Belig 

Cinsi Miktan 
Muhammen bedeli % 15 teminati 
Beheri Tutan 
K. S. L. K. L. K. 

Bulundugu 
mahal 

Gelik r;ember Rar~alan 10.00 kilo 2.- 20.- 3.- Kutu fa_brikas1 
Toz yald1z muhtelif renk 200 kilo 40'.-;:..!. so:- · • 1:!.- "'K\ftu fabrikas1 
Cui parc;alar1 500 kilo 13.25 66.25 9.93 Kutu fabrikas1 
Kola c;uvah · 350 ·aded '1 11t~ 63.- 9.45 Kutu fabrikas1 
Yamahk kanavi~e 1218 kilo 16.- 194.88 29.23 Ah1rkap1 deposu 
Yamahk r:ul 274 kilo 4.- 10.96 1.64 Ahrrkapl deposu 
!skarta kanavige 812 kilo 12.- 97.44 14.61 Ahrrkapr deposu 
iskarta ~;uval 401 kilo 5.- 20.05 3 .. - Ah1rkap1 d.eposu 
tskarta ip 25 kilo 14 3 50 52 Ah .- . -. rrkapr deposu 

I- Yukanda cins ve miktan yazrh 9 kalem iski.rta e§ya ayn ayrt pazarhk usulile sahlacaktrr. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlart hizalarmda gosterilmil?tir. 
III - Arthrma II/X/938 tarihine rasthyan sah giinii hizalarmda yaz1h saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve 

bayaat $ubesindeki miite~ekkil Komisyonda yap1lacaktlr. 
IV- Niimuneler kutu fabrikasmda ve Ahukapt deposunda ,goriilebilir. 
V - :i:steklilerin arttlrma i~;in tayin edilen giin ve saatlerde % 15 teminat paralarile birlikte 

yaz1h Sab§ K?misyonuna gelmel_eri ilan olunur. 

.-----------------IYiiksek Deniz Ticareti Mektebi 

DENiZBANK 
AKA Y i§letmesinden: 

Adalar ve Anadolu ktytstndan doniit 
go~ nakliyat• 

Adalardan ve Anadolu ktyJsJDdan §ehirdeki evlere kadar go~ i§· 
lerile ilkbaharda yazhga giderken yapdd1g. gibi Antalya Umumi 
Nakliyat Tiirk Anonim ~irketi tarafiDdan kolay ve eh9"en §eraitle 
yapdacakhr. 

Bir biiyiik parc;anm nakil ftcreti: Yiiz yirmi kuru~tur. 
MUracaat yeri: $1rketin bUtUn "ube ve le!fkiUita 

Telefon : 24220 • 23801 

istanbul KIZ Ogretmen Okulu 

Sabnalma Komisyonundan: 
Beber metre ve 

Cinsi Metre, c;ift adedin ve ~if- Eksiltme ~ekli 
giin ve saati Adedi tin tahmin be ilk 

deli teminatr 
Elbiselik laclt- 600 M. 268 K. 120.60 3/10/938 pazartesi gunu 

saat 2 de. A~tk eksiltme verd kuma~ 

Siyah seten 1200 M. 56 K. 50 3/10/938 pazartesi gunii 
saat 2,15 te. Ac;1k ek
siltme. 

ipekli kuma§ 

Ayakkab1 

Dershane s1ras1 

380M. 150 K. 

330 <;. 475 K. 

40A. 1100 K. 

42.75 3/10/938 pazartesi gi.inii 
saat 2,30 da. A<;tk ek
siltme 

117.56 3/10/938 pazartesi giinii 
s~t 3 te. AGtk eksiltme 

33 3/10/938 pazartesi giinii 
saat 3,30 da. A~1k ek
siltme. 

1 - istanbul Ktz Ogretmen Okulunun muallim ktsmile pansiyon k1sm1 
talebeleri iQi.P yukanda yazth metre ve c;ift ile adedinin tahmin be
bedelleril~ ve ilk teminat ve eksiltme l?ekil ve giin ve saatleri hiza. 
larm& yazth olanlar eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebe
ciliginde toplanan Komisyonda yaptlacaktlr. istekliler ilk teminatla· 
nm belli gi.i.n ve saatten evvel Liseler Muhasebeciligi veznesine ya
turlarak teminat makbuzlarm1 ve bu gibi kumal?, ayakkabt ve slra
lart 1mal eden fabrika veya atolye sahibi olduklarma dair 1938 y1h 
'ricaret Odas1 vesikas1 ibraz etmeleri ve niimuneleri Uzerine ver· 
meleri. ' 

3 - .istekliler ~artnameleri ve niimuneleri gi:irmek ve ogrenmek iizere 
okula miiracaa~leri ilan olunur. 

Cinsi 

Harici elbise 
Kasket iki · be
yazile 
Kaput 
Gemici elbisesi 

Fildekos fanila 
Patiska don 
Poplin frenk
gomlegi iki ya
kasile beraber 
Corab 
Mendil 
Ii? tulumu 
Havlu 
Omuzluk havlu 
Yiin spor fanila 
Pamuk kolsuz spor 
fanila 
Spor pantolonu 
K1ravat 

Miktan 
azt ~ogu 

112 117 taktm 

82 86 aded 
38 41 aded 
38 41 taktm 

330 340 aded 
330 340 aded 

330 340 aded 
500 510 ~;ift 
500 510 aded 
37 39 ,. 

190 200 ,. 
30 35 ,. 
40 50 ~ 

40 50 ,. 
40 50 ,. 

160 170 ,. 

Muhammen 
fiatt antutart 
Lira K. Lira K. 

18 25 2044 

2 25 184 50 
15 570 
15 570 

3368 50 
77 254 10 
50 165 

1 50 495 
30 150 
11 55 

4 25 157 25 
35 66 50 

1 80 54 
3 75 150 

50 20 
50 20 
55 ...;;8;.;;.8 __ 

1674 85 

yogu 
tutan temlnat 

Lira K. Lira K. 

2135 25 

193 50 
615 266 91 
615 

3558 75 
261 80 
170 

510 
153 
56 10 133 55 

165 75 
70 
63 

187 50 

25 
25 
93 50 

1780 65 
1 - Mektebimiz IGm mubayaas1 mukarrer bulunan cins ve miktarlan \ 

fiatlr..n ve muvakkat teminatlan yukanda yaz1h 16 kalem e§ya i 
~artname, ile ayn ayn a<;tk eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 3/10/938 pazartesi giinii saat on iiG buGukta Yiiksek Den 
Ticareti Mektebi Miidiirliigiinde toplanacak Satmalma Komisyonu 
ca yaptlacaktll'. 

3 - Bunlara aid ~artnameleri ve memhur niimuneleri gormegi arzu ede1: 
ler mekteb muhasebesine muracaat etmelidirler. 1 

4 - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iin< 
maddelerindeki ~artlan haiz olmalan ve muvakkat teminatlarm1 t 
tanbul Yiiksek Mektebler muhasebeciligine yahrd1klarm1 gi:isteti 
makbuzlarm1 veya banka mektublanm Komisyona ibraz etmeleri 
ticarethane ve sirketler namma eksiltmeve i~tirak edeceklerin da 
Noterden musaddak vekaletnamelerini Komisyona gi:istermeleri 1 
z1mdrr. (655 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden : 
1003 kilo demir makine aksamt 383 K demirle miiretteb lastik b~l 

50 K demir halat 352 K pamuk kasarstz bez ve mensucat 250 K yiin ffi( i 
sucat 382 K sart vazelin 197 K cam e~ya 58 aded agac ~ezlong 77 aded . 
tak ve yashk 3 K ipek mensucat 77 K 700 gram ipek pamuk §erit hakk 
daki ilammtz 24/9/938 giinlii Yeni Sabah gazetesinc!.edir istekliler bu 

zeteyi o~k~US~~a gelmele~ri ila~Iunur. ( 68 

Kor~ :un. lann temn1uz _ • reaen e 
g~ 1 riyet <;ocuk Sahifesh 

naca1 
· · rilmesi §arttlr. Gee; ka 

lahi~e alamazlar. :1 
leri. 



SON SiSTEM 

MAKiNELERi 

DlfRHAL DIPOHUZDAN TISLIH 

ADIO 
DiSSON 

MUessesesl 
istiklal caddesi No. 34 

gir, son sistem ve !;Ok ucuzdur. 
Tunel caddesinde 53 No. da 

arasmda en giizel ve §lk 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

ER Magazalan 
ediniz SALON; YEMEK ve 

ODASI taktmlarmm zen-

.... ., 
T E K L I F_l HI Z I I S~T E Y I~ I.Z MU1ASSAI 

BOURLA 
BIRAOERLER 
ANKARA ISTANBUL 

istanbul Hukuk F akiiltesi kay1d ve kabul ~artlar1: 
Fakiiltede kaytd ve kabule baf?lanrni§hr. !;lartlar f?Unlardtr: 
1 - isteklilerin bizzat Dekanhga gelerek bir istida vermeleri. 
II - Ni.ifus ci.izdam. 
III - Olgunluk diplomas1. 
IV - Askerlik ehl~yetnamesi. 
V - 4,5X6 buyiikliiP,iinde 8 fotograf. 
VI - istanbuldaki ikamet ad.resi ve iyi hal kagtdl. 
VII - A~t ve sthhat raporu. (6604) 

~--------------------------, A . L~ M AN 

WES·TFAL Y A KOKU 
Kaloriferler ve diger teshin vas1talart i~in 

en miikemmel ve elveri~li koktur. 

A .L MAN 

BRIKET KOMURU 
Her sobada zahmetsizce yanan ~ok temiz ve 

yiiksk heararetli komiirdiir. 

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

istanbul Liman1 Sahil Sthhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan: 

'A - Miistahdemin iGin 137 taktm maakasket kt$bk elbise ile 152 ta
ktm maakasket yazhk elbise yaptmlacakbr. Kt~bk elhlseo:in tahmin be • 
deli beher taktmi 15 lira, yazltk elbisenin beher taktmt 8 liradtr. 

B Mezkur i~e aid §artnameler merkezimiz levazrmmdan parastz 
ahmr. 

C - Eksiltme Galatada Karamustafapa$a sokagmda mezkur merkez 
Satmalma Komisyonunda II birincite§rin 938 sah giinii saat 14 te yaplia
cakttr. 

D - Eksiltme aGlk olacakttr. 
E - Muvakkat teminat parast 245 lira 33 kuru$tur. 
F - Eksiltmeye gireceklerin terzi olduklarma dair 1938 senesi Tica-

ret Odast vesikalarmt J;tostermPleri ~arthr. (6755) 

KALORiFER TESiSATI 
Bursa Kaphcalan Turk Anonim $irketi; Celikpalas hamam dairesinin 

koridorlarma ve hususi banyolarma kalorifer tesisatl yaptlnlacagmdan 
J,HSAN SAMi I bu tesisatl yapmaga istekli olanlarm haztrhyacaklan proje ve _teklifna-
I ERIYQLQjl melerini 6/10/938 per~embe gunu akf?amma kadar Bursada Cellkpalasta 

A B 0 R AT U A R I ~irket biirosuna tev-ii etmeleri liizumu ilan olunur. ;a 

i UJl.illlJ kan tahlilatt frengi nok· ·"~---••••••••••••••••••••••••11•• 

idleri her yerden iyi §artlar 
fiatlarla bul.\trsunuz. 

istanbul -'- . Miidiirliigiinden : 
~ • .'uriyet gazetesinde ne~redilen ilanda 14/10/938 

-.... eksiltme suretile ihalesi mukarrer bulunan 
·, ~ imiye Hayvan Sagltk Memurlan ve Nalband 

~ Ul!ak iken sehven ~ez~u~ ~;~tebde yer_nek
o.b ~eklinde yaztldtgi goruld.iigunden aym ta

~ •'lenin, mektebin esash tamiratma aid oldugu 
( 6911) 

, ______ __ 
HASTANELER 

MEKTEBLER, BANKALAR 
VAPUR tDARELERt, tSTASYON

LAR, OTELLER, KAZINOLAR 
elhasll umumi halalan olan 

yerlerde 
PIS ve FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa inti~ar 

eden ve hastahklarm memba1 alan 
MiKROBLARI oldiirmek ic;in 

Amerikada hazulanan 

ccPURO~> Iardan 
mutlaka aptesanelere asmaltd1r. 
Aptesanelere hafif ve ho§ bir 
koku dagthr ve bu dagttma 6 ay 
s:Ievam eder. PURO alaturka ve 

alafranga i<;in ayn ayn 
yaptlmi§br. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBiLYALARINIZI 
GWELERDEN muhafaza ve !;ii

riimemesini isttyorsamz ayni za
manda e§yamzt da muhafaza 
etmek istiyorsamz gene bu fabri
kamn gardroblar i!;in yapttrdtgt 

"PURO, lardan ahn1z 
Ciiz'i bir masrafla hem mobilya
mzt, hem i\;indeki ktymetli e§ya. 
mz1 Gtl'VELERE kar~1 korumu~ 

olursunuz. 

SINEK, StVRtStNEK, TAHTA
KURUSU, PtRE, HAMAM Bl)
CEGt, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla haztrlanmt§ ve 
diger mumasilleri gibi fena kok
mlyan ve tesiri muhakkak olan 

••PURO,, mayi 

ile Sabah, Ogle ve ak,am 
Her yemekten sonra muntuaman 

Dortyol Belediyes in den : 
1 - Su ile muteharrik Dortyol ~ehir elektrik tesisah projesi mucibince 

12/9/938 tarihinden itibaren kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - ihale giinii 13/10/1938 per~embe saat 15 te. 
3 - Muhammen ke~if bedeli ( 29002) lira ( 70) kuru~tur. 
4 - ilk teminat ( 1450) lira ( 14) kuru$. . 
5 - Proje ve §artnamelerini gormek istiyenler Belediye Yaz1 I~leri 

burosunda gorebilirler. Taliblerin ihale saatinden Hl.akal bir saat evvel ka
palt zarflarile Belediyeye yahrmt$ olduklan ilk teminat akgesine dair mak
buzunu Enciimene vermeleri ~artbr. 

6 - Talibler kanunda yaz1h resmi vesikalan ibraza mecburdurlar. 
7 - Belediyenin bu tesisat ve in§aat i~in her hangi bir talible bedeli 

mukassatEm ted.iye edilmek suretile de anla~mast kabildir. 
Ancak bu gibi taliblerin ihale giiniinden on giin evvel Belediyeye mu-

racaatle anla11mast laztmdtr. ( 6695) 

Avrupanan en tan1nm1' 
BORSALiNO • HABiG 
MOSSAN • DEROUX 

-
Marka ,apkalar•n zengin r;e,itlerini 

A. RlJSSOS 
Magazas1nda bulacak&lntz. 

Adrese dikkat : Galata, Karakov No. 22 

Manisa Valiliginden: 
1 - Manisada bir Dogum Evi in§as1 «72000• lirahk ke§ifnamesi daire

sinde kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu i§e aid. ke~ifname ve llartname ve bu i$e miiteferri evrak 3 

lira 58 kuru§ mukabilinde Manisa Nafta Miidiirliigiinden almabilir . 
3 - ihale te~rinievvelin altmct per~embe giinii saat 11 de Manisa Vi-

kullammz. Birinci mal olmakla layeti Daimi Enciimeni oniinde yaptlacaktlr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 4850 liradtr. 

beraber fiah !;Ok ucuzdur. 5 - 'J'alibler eksiltmenin yaptlacagt tarihten en az sekiz gun evvel bu 
Umumt deposu: M A Z 0 N ve i~e girebileceklerine dair Vilayet Nafta Mudiirlugiinden almmt~ ehliyet ve-
BOTTON Ecza deposu, Yeniposta- sikastm ve cari seneye aid Ticaret Odast vesikasmt ve 50 bin liradan a§a-

ne arkasl No. 47 gt olmamak uzere yaphgt bina i$lerini iyi ba$ardtgma dair olan vesaiki 
teminat zarfmm iGine koymak suretile ibraz ve itaya mecburdurlar. 

Toptan alanlara tenzilat vardtr. 6 - Kanunun tarif ettigi f?ekilde haztrlanmt$ olmast laz1m gelen zarf-
h•lil••••-~---- lar 6/10/938 per~embe giinu saat ona kadar Vilayet Daimi Enciimeni Riya-

Kimyager aran1yor setine tevdi olumnahd.tr. 
7 - Postada vukubulacak teahhurlar nazara almmaz. (6610) 

Zeytinburnu Demir E§ya fabrikasm- ~-------~~~~~~~--------•••••••••••' da mevadd1 infilakiye i§lerile me§gul 
olmak uzere bir kimyagere ve yahut 
asistana ihtzyac. vardtr. 

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

~~ 
~v- A("" 

NURKALEM 
Kur§un kalem fabrikasmda her 

nevi kalem imal edilmektedir. 
Mumaslli ecnebi kalemlerine ~ok 

faiktir. 
Fiatlan ecnebi kalemlerinden 

% 50 ucuzdur. 

Kur,un kalemleri 
Superyor 
Timsahh 
301-2 
1205 
Not 
1011 
99 
Dagdelen 

Mektebll 
Alt1 derece sertlikte 

Marangoz kalemi 
Ta§c:;I kalemi 
En iyl cins 
15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 -A 
701- B 
701- c 

Ulus 
Yumu~ak 
Orta sert 
Sert 
!yl cins 

71- A B. C. '0'~ dereceli 
702- A.B.C.D.E. Be§ renkli 
702 • A. B. Ma vi • Ktrm1z1 
72- A.B.C.D.E. Be§ renkli iyl cins 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1325 12 renkli 
1301 12 renkli fyl cins 

24 renkli iyi cins 
901 K1rm1Z1 • Mavl 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

,. 24 renkli iyl cins 
Dermetograf tl!; renkll kalem 
311 Grafit ve renkli Minlef1 
231- 232 klrrntzt ve mavi tebe§ir 

<;e§idlerimizi her ktrtasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Sirketi 
!stanbul, Sirkeci 

Muhurdar zade han No. 1 - 2 

Dr. Haz1m ·Pekin' 
Cildiye ve zilbrev1ye, Heyoglu 
1ngiliz sefareti, tramvay durak 

yeri No. 26 
--- ...-- - - T 

Sall.tb ve Ba~mull.arrtrt: Yunu• Nadi 
umuml ne$rtvatt tdare eden Ya:t~ lrten 

MildilrfL: Hikmet Mi1nil Ulgen 

Cumh.urtuet matbacm 

ViROZ:A 

Bilftmum yamklar, tra§ yaralan v. s. 

TEDAVi EDER . ViROZ.A 

Bursa • Y eni,ehir Kazas1 Kaymakambg1ndan : 
1 - Kazamtza bagh Soylemi§ koyii orta mall arazisinden istihsal 

edilen tahminen 50,000 kilo Geltik 17/9/938 giiniinden 7/10/938 cuma gii
niine kadar 21 giin miiddetle aGtk arthrmtya ~1kanlmt~hr. 

2 - Celtigin beher kilosu 8 kuru~tan olmak uzere yiizde yedi bu!;uk 
muvakkat teminat ak<;esi 300 liradtr. 

3 - ~artnameyi gormek ve pey surmek istiyenlerin ihale giinu saat 
16 ya kadar kazamtzm Soylemi~ koyu ihtiyar meclisine muracaat etmeleri 
ilan olunur. ( 6733) 

Tiirk Antrasiti 
Her nevi soba ve ocaklarda kullamlacak yegane komiirdiir. 

TUrk Antrasiti 
Size en ucuza mal olan yegAne k6mUrdUr. 

Vakit ge~irmeksizin ~imdiden tedarik ediniz. 
Satu; merkezi : Galata ( Yolcu Salonu karfi•s•nda ) Tahir 

• han 5 incl kat. Telefon : 44915 

Maliye Vekaleti Levaz1m Miidiirliigiinden : 
Maliye Vekaleti ic;in YUZ LiRA iicretle bir yaz1 makinesi tamircisi 

almacakttr. 

I 

isteklilerin memurin kanununun ( 5 ) inci maddesinde bildirilen ~art
Ian ve fenni ehliyet ve kabiliyetlerini ve bu i§e g~rekli teknik evsaft haiz 
olduklanm isbat eden belgelerle beraber 30 evlul 938 cuma giinune kadar 
Maliye Vekaletinin Dolmabah!;edeki Matbu Evrak Ambar Memurluguna 
miiracaatleri. ( 6697 ) 

Yeni apart•man do,eyeceklere: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesair mobilyalar nrrnF~iailm 

Fabrika fiattna satlltyor 
A sri l\11 obilya Magazast: Ahmed F eyzi 

Istanbul. R1zapa~a yoku~u No. 66, Tel. 23407 

Siimer Bank Genel Direktorliigiinden: 
Miihendis, kimyager ve san'at okulu 

mezunu altnacak 
Stvas Gimento fabrikast ihtiyac1 iGin miitehassts olarak yeti~tirilmck 

iizere bir kimyager, bir makine miihendisi, bir elektrik muhendisi ve u~ 
San'atlar Okulu veya Duvarci Usta mektebi mezunu almacakttr. 

Taliblerin tahsillerini bitirdikten sonra en a~agt iki ii~ sene meslek -
leri dahilinde Gah$arak tecriibe gormu~ olmalan ve askerliklerini yapmt~ 
bulunmalan laztmdtr. 

t~teklilerin tahsil ve hizmet vesaiki musadc.<J.k suretlerile 15/10/938 
tarihine kadar personel servisine tahriren miiracaatleri. «3905» (6754) 


