
~ 
Turk bayra§'t lmaiAt evinln ay 
ytldtzt kendlndeu dokunmu, 
bayraklan bir ,aheaerdlr, 

Ka11unun tarlfah dahlllnde her 
boy bayrak her keseye uygun 
flat, 

T B§ra siparitleri 
kabul edilir. 
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15 inci yll Madalyas1 
C. H. P. Gene! Sekreterlifi!nden: 
Cumhur!yet!n 15 !nci y1ld··nu hat1Ia· 

Sl olarak, b!r tarafmda B' erimlz 
Atatiirkiin kabartma b!r e Altl 
ok, d!~er tarafmda Cumh 15 !ncl 
YJ.hm tesb!t eden yaZl b tizere 
Part!mlzce b!r madalya acaktli. 
San'atkarlarJmizm, a9tlg1m iisaba-
kaya 1~!rakler1 ve haz1rl1y ar1 1 niimu-
neler! al\"ustosun onuna kadar . H. Part!s! 
Oenel Sekreterlig!ne gonder ~er1 rica o-lAd res : TUrk BayraQ1 imalat Evl 

-- ..) 
---~--·- ---

Iunur. 'l'elefon: Ba§m.uharrir ve evt: 22368. Tahrtr heyett: 24298, idare ve ma.tbaa lt!SID1 24299 - 24290 

Rus - Japon hudud ihtilifl 
vahim bir safhaya girdi 

lki lara/ kuvveileri diin gOjiis gOjiise 
., biigiik bir meg dan harbine giri§iiler 
~turk .. ~ .. A i·man · "ti·c-a-ret .... 

~ klering anla~mas1 
etraf1nda 

im· /N.. lmanya ile imzaladJgJmJz son 
~ ticaret ve klering anla§masJ, 
b' hem burada hem orada miisaid 
~r ha~a ic;inde kar§JlandJ. TUrk ve Al-

an d1plomatlan, iki memleket arasmda 
t~~rafyanm tanzim ettigi tamamlayicl 
lllunasebt.tleri gozoniinde tutmak §artile 
esasen ba§ka bir neticeye varamazlard1. 
A!Bu miispet vaziyet, yalmz Tiirkiye ile 

111anya arasmdaki anla§maya miinha
~ degildir. Almanyanm, cenubu §arki 
t' Vrupasmdaki biitiin devletlerle normal 
~tari miinasebetleri vard1r ki §ahsi gayret 
de te§ehbiislerden ziyade tabiat tarafm-

an idare edilmektedir. 
}' ~iz Balkanhlar, g1da ve ham madde 
~ etJ~tiren geni§ sahalara sahibiz. Alman
llla. lse, yamba§lmJzda, alt1 yiiz bin kilo-

etre murabba!Ik bir yerde yetmi§ mil
~?n insan barmduan bir sanayi devleti-
11r. Cografyanm c;izdigi miinasebetlerin 
il.llJarnJayici vasfi nekadar ac;1k goriilii
~r: Bir tarafta toprak mahsullerine muh
e!d' blabahk istihlakc;i bir kiitle. Otecle, 
Ill'' e ettigi maddelere ihrac pazan any an 

Ustahsil milletler. 

k
lstedikleri ihrac pazanm en miisaid bir 

§e 'I 
!b'l1 de hemen yamba§larmda bulan bu 
b 1 letler o ihrac pazarile ticari miinase-
etler . . k k' . 1 h {)ld e gm§me ten t;e m1r er ve mu tac 

k uklan sanayi mamulatmm biiyiik bir 
g 

18
lll1n1 orad an temin etmezlerse bu, ~ok 

ayritabii bir vaziyet olurdu. 
~~.\& 

b··~"Usturyanm ilhakmdan sonra daha 
13~~kk in~i§af imkanlan gosteren Alman
he\ a? hcari miinasebetleri, bugiinlerde 
Ill{ .es1 rnemnun edecek bir safhaya gir-

§br B'!h k · b ~1 lltn · I assa ontenJantman ag an-
iyj ~a <;oziilmii§ olmas1, her iki tarafm 
If' nlYetlerine kuvvetli bir deli! olarak 
osterileb'! ' 
)' liT, 

ra.sj ~~~lz, baz1 Alman gazetelerinde 
Ilia a 181m1z liizumsuz bir Uziintiiye te· 

s Dtrneden get;mek istemiyorum. 
1\ Cl.lfsche Diplomalisch Politische 

orresfJo d . lk' .. 
t~lll . . n enz gazetes1, evve 1 gun ter-
1'urk81n1. ne§rettigimiz bir makalede 
derek • .. lngiliz kredi anla§maslm kasde-

§oy]e diyor: 

ha~f?"J_anya, Avrupanm cenubu §arkisi 
ISlnj k d' • .. h b' h ~allrn en 1sme mun asrr 1r sa a 

llf.l t k~~kta ve piyasanm serbest oldugu
clir k~ lr etmektedir. Zaten bunun i~in
tenk 

1 
A.l.manya tabii vaziyetin siyasi 

aalirn vb~ll~i§ rekabetlerle ihlal edilmesini 
<l1r. A.llr lklrsadi dii§iinii§ saymamakta
Vas1 r:r··manya, kendisi i~in bir inhisar da-

<>lllrn" 

Sovyet Rusya l)ark ordulan 
kumandam Mare~! Bliihen 

Japonya Harbiye Nazrr1 
General Hakaki 

Japonlar_ ilk ~evzilerden geri 
~ekilmediklerini bildiriyorlar 

Tokyo 9 - Royter muhabiri bil - kua gel en muharebelerin en §iddetlisi ol-
diriyor : . 

J aponlar, diin gogus gogiise yap1lan 
§iddetli <;arpi§malardan sonra, (:ankufeng 
ve ~atsaoping tepelerinin kendi ellerinde 
h1makta devam ettigini tasrih ediyorlar. 
Dun yap1lan bu gogiis gogiise ~arp1~a -
lar, muhasamatm ba§lad1gmdanberi vu-

mU§tUr. 

J aponlar, ogle den evvelki bu <;arpi~ma
lardan sonra, siperlerini yeniden taze as

kerle takViye etmi&ler ve miiteak1b Sovyet 
hiicumlanna intizara ba~l~mJ~Iardlr. 0&
leden sonra hududdaki siikunet, top ses· 

£Arkas1 Sa. 9 sii.tun 3 tc:J 
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Beynelmilel vaziyet 
Almanya, Japonyaya 

yardtm vadinde mi 

bulunmus? 
' 

Londra 9 (Hususi) - ]apon hiiku· 
meti Sovyetlere baz1 yeni teklifler derme
yan etmege karar vermi~tir. Malum ol
dugu ve~hile Sovyetler hudud ihtilafm1 
tetkik etmek iizere te&ekkiilii derpi& edi
len komisyona Man<;ukonun i§tirakini is
tememi~lerdi. J apon hiikumetinin mezkur 
komisyonda Manjtukonun miistakilen tem
sil edilmemesine muvafakat edecegi ha
ber verilmektedir. 

Almanya Japonyaya yardtm 
vadinde mi bulundu? 

Londra 9 (Hususi) - ]apon hiiku
meti antikomintern paktm1 imzahyan miit
tefikleri Almanya ile italyaya miiracaat 
ederek, Sovyetlerin harbe giri§tigi tak -
dirde takib edecekleri hatt1 hareket hak
kmda teminat istemi§tir. 

Tokyo' dan bildirild.igine gore, Alman
ya manevi yard1mdan maada her saha
da yard1m vadinde bulunmu~tur. 

halyanm cevab1 hakkmda heniiz mils· 

bet malumat ahnamamt~tlr. Bununla be
raber italyan gazeteleri J aponya lehine 
netriyatta bulunmaktadirlar. 

CArkas1 Sa. 9 sutun 4 tel 
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Filistinde tedhi§ hareketi M. Bone'nin Ankaraya 
bir tiirlii yab§amiyor yapacag1 ziyaret 

Kudiiste iki Arabia iki Y ahudi oldiiriildii, 
fevkalade komiser halk1 siikuta da vet etti 

Londra 9 (Hususi) - Filistinde bu 
giin de tethi§ harekatma devam edilmi§· 
tir. Kudiiste 2 arabia iki yahudi oldii
riilmii~. diin gece de bir Arab t;etesi iir. 
yahudiyi oldiir:nii~tiir. 

Filistin F evkalade komiseri radyo ile 
halk1 ,siikunete davet eden bir hitabe irad 

etmi~tir. 

Bir cepane kamyonu yakalandt 
Londra 9 (Hususi) - Liibnan zabl

tasi FHistin hududunda, ic;erisinde 500 tii· 
fek, miiteaddid rovelver ve bomba bu -
lunan bir kamyc.nu yakalaml§tir. Kam
yonda bulunan iir, ki§i tevkif edilmi§tir. 
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Taymisin Tiirkiye hususi 
niishas1 ~Ikh 

ingiliz gezetesi Atatiirk i~in diyor ki « Zama· 
ntmlzda, hi~bir lider, bu ytlmaz adam1n yapbk· 
lar1ndan fazla muvaffakiyet kazanamamtsbr » 

' 
~ .. 

Birkar;: giin evvel §ehrimize gelmi§ 
ve Cumhur Reisi Atatiirk tarafmdan 
kabul edilmi~ olan Paris biiyii kelr;:imiz 
Suad Davaz bugiin Ankraaya giderek 
Hariciye Vekili Tevfik Rii§tii Arasla 
gorti§tiikten sonra §ehrimize donccck -
tir. Suad Davazm gcli§i, yaz tatili i~in 
oldugu kadar, gelecek ay memleketiml
zi ziyaret edecek olan Fransa Hariciye 
Nazm M. Bone'nin gelmesile de ala -
kadard1r. 

Aldrgumz malumata nazaran M. Bone 
eyluliin yirminci giinii refakatinde 
Fran sa Hariciye N ezareti ~ark i§leri 
miidiirilc hususi kalem miidiirii oldugu 
halde memleketimize gelecektir. 

Frans1z Hariciye Naz1n Ankarada ii~ 
gun kalacakttr. 

M. Bone'nin bu ziyareti esnasmda 
Tiirk - Frans1z - Suriye dostluk muahe
desi kat'i ~eklini alacak ve bilhassa i~i 
mecmleket arasmda, geni§ mikyasta ti
cari ve mali itilaflar akdi hususu tet -
kik edilecektir. 

Ba§vekil Celal Bayarm mukarrer 
Biikre§ seyahati, Frans1z Ba§vekilin in 
ziyaretinden evvel mi, sonra m1 yapa -
cag1 birkar;: giin zarfmda anla§Ilacakbr. 

Prag~da Kanll bir li8illSB 
Bir Siidet Alman1 diin 

sokakta oldiiriildii 
Sebebi heniiz me~hul 

Almanyada biiyiik bir 

olan 
infial 

bu cinayet 
uyandtrdt 

Lord Runciman Prag'da .M. Bene§'le gorii§iiyor 

Prag 9 - <;eteka ajans1 bildiriyor: 
Cenubi Bohemya'da Hohal'de muhte

lif partilere mensub Almanlar arasmda 
miiessif bir hfldise olmw~tur. Yap1lan 
resmi tahkikata gore, 14 sosyal demok-

ra:t Almanla' Heinlein'ci Almanlar gee~ 
yanSI bir kahveden r;:lkarken kavgaya 
tutu~mWjlardir. Henlein'cilerden Ba • 

yerle, sosyal demokratlardan birisi ta-
CArkas~ Sa. 3 sutun 1 del 
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intihabat arifesinde Ain.erika 
M. R uzvelt namiedligini 
ii~iincii defa koyacak m1? 

. 
Cumhurreisine 
hatinde biiyiik 

propaganda seya · 
tezahiirat yapdd1 

M, Ruzvelt son seyahatinde balk a.n~~Smd.a 

N evyork, temmuz 1938 (Hususl) - bir siikut ve barid bir ka~1lay1§la reddet• 
Cumhurreisi Ruzvelt, Los Anceles'te yap- mi§, kah Reisicumhur, kah demokrat par• 
t1g1 bir turneyi nihayete erdirdi. Devlet tisi reisi stfatile muLalealar beyan ederek, 
reisinin bu seyahati, baz1 mmtakalarda gelecek te§rinisanide yap1lmas1 mukarrer 
~ok parlak ~ahsi muvaffakiyet sahneleri- s~imlere verdigi ehemmiyeti tebariiz t't· 

ne vesile te~kil etti. Ruzvelt, dola§tlgl tirmi~tir. 
yerlerde miintehiblerle temas etmi~. si - Maamafih demokratlar endi§ede go -
yasi riiesa ile gorii§mii~. baz1 kimselerin riinmiiyorlar. 435 meb'ustan miite§ekkil 
namzedliklerini tasvib, baz1lanm manidar [Arkast Sa. 9 siltun 5 tel Tt!ernl k uyor. F akat diger taraftan, bu 

llJon h. ctlerin harici ticaretlerindeki Al-
1tlas1n ls;,esinin de sun'i tedbirlerle bozul-
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Ba~ ~ar§r seyirci ve liikayd kalamaz. 
daki n an Yanmadasile Almanya arasm
k'~dar ~r~-~1 ikbsadi miinasebetlerin ne 
te old : 1l zaruretlerden dogan bir neti
~~tn. ;g~~u Yukanda anlatmaga ugta§· 
1llia etrno ktr.sc~e Korrespondenz gazetesi 
}'a,pt1 ~ ek 18hYor ki 1ngiltere, Tiirkiye ile 
t k' 11:

1 red' I lk I d 
k
a 1b t 'v• 1 an a~mast ve Ba an ar a 
~I vae ~ 1g1 Politika ile Almanyay1 mii&-

h 21Yete d" .. 1 
i . oayJe hi .~~~rmege <;a :&Jyor. . . 
~1n 1'u k ~. du§uncenin vand olabtlmesl 

"e}'a bur d hukumeti, d1§ siyasetinde §U 
2,1tnd1r t, evletin tesiri altma girmek la
Siy • . 'lalbuk' 'k d. I' 'k ., . as1 Yo! I 1 hsa 1 po ttl am1z "I 

l.!za~ bi:t~rnuz da ac;1k ve sarihtir: Y. n, 
~asebet]~ ~n kom§ularla iyi, dostluk mii-...,., n. 

1 iirki · 
llla.s1 y Ye, Ingi] tere ile bir kredi anla§· 
elind aphYsa b '1' 1 'I . 
t e Alrn unun am1 1, ng1 teremn 
o! allllarn a~hy~ aleyhine giiniin birinde 

12 1 timali olamaz. Bunu dii· 
LA.Tkasr Sa. 3 siltun 3 del 

NADIR NADI 

TURKISH NUMBER 
tO:-oUO'I ll'l SOAY ~\J()t:S'f 9 I'I,,X 

Taymisin Tiirkiye hususi nilshasmm ba§h~ 

T aymis gazetesinin Tiirkiyeye mah - gonderilmi§ oldugundan diinkii posta ile 
sus hamlad1gm1 evvelce haber verdigi - gelmi~tir. Ktrk sahifeyi ihtiva eden ink1· 
miz husust niisha dun inti~ar etmi§tir. labJm1Zin ve Cumhuriyetimizin ingilizce 
Y eni Tiirkiyeye aid bu miihim eseri yaz1lm1§ brer tarihc;esi bulunan bu eserin 
mezkur gazetenin 9 agustos tarihli niisha· miindericatJ gayet bymettar ve zengin -
smm ilavesi olmakla beraber, daha evvel dir, £Arkas1 Sa. 7 siltun 1 del 

Harf I'nk1la'b1 bavranundan inhhJilar·. -1\niversite salon d co b .,~_,_, u un a ve "aray urnun.......u kalabahk. Ortada Fuad Kopriilii 
hitabesini i rad ediyor 

Diin geceki merasimin tafail at1 9 uncu aahifededir. 
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ve Memleket Haberler ) Siyasi -iema Tarihi roman : 2 

Pasaportsuz hirSIZ 
.;;-~- ~ =-"=-~~ 

Hal k1n tikiyetleri ( 

Yazan: M. TURHAN TAN Hududdan ge~erek dort 
Yataganlartnl dizlerine yabrarak ba,ha,a veren taraf1 dolandtrmtya ) 

Koy liiden mahsiiliiniin ~ 
dortte birini ahyorlar ( 

~· Bir koyWden a~agtki ~ikayet mek
tunubu aldtk. Bu §ikayete alcika • 
darlann dikkatini ehemmiyetle ~· 

bu ii~ delikanh, nefes almak i~in sahile ~1kmt' kalkmt' 
deniz ejderlerini andtrtyordu 

- Aygud Alp hem yiizer, hem yi.iz
di.iriir. Bize gore hava ho§. Onun bacak· 
Janna yapl§ITIZ. Kayaba§l ulaya 1rlaya 
kar~1ya gec;eriz. 

Bununla beraber onlar da, Kara Ab
durrahmanla 1nce Balaban da, yiizerek 
ge<;mekten ba§ka bir yol bulamJyorlardi. 
Bulunduklan noktadan cenuba dogru 
biiti.in sahil boyunca ve ta Egc denizine 
~1kmc1ya kadar tek bir kay1k bulmak im
kam yoktu. Bulunsa da kullanmak giic;
tii. Obi.ir yakadaki Binzans harb gemi
lerinin bu yakadan gelecek biiyi.ik ve kii
<;i.ik gemileri muayene, hatta musadere 
etmeleri yuzde yiiz muhtemeldi. Boyle 
bir ak1bet, kararla§hnlmt§ olan istik§af 

T arihi roman, tarihi tahrif etmek de
gildir. Bu 5ebeble Ti.irklerin zaman za
man Rumeliye ge<;tiklerini, Bizans im
paratorlugunu hi\flaye iciJt Bulgarlara ve 
Strblara kar~1 harb ettiklerini burada 
kayde trnege mP.cburuz. Bizzat Si.ileyman 
Pa§a, istanbul kayserlerini §imal kom§u
lanna kar§I korumak maksadile yap1lan 
bu :,arblerde kumandanhk etmi§ti. Hi
kayemize zemin yaphgimlz ge<;i§ - tabir 
caizse - millt ge«;i§tir. Kayserlerin dave
tile ve onlann gonderdigi gemilere bine -
rek miittefik s1fatile Rumeline ge<;en 
Tiirklerin orada gordiikleri giizellikleri, 
feyzii bereketi balland1ra balland1ra hi -
kaye etmeleri gene Tiirklerde derin bir 
i§ti:l'iik uyandnmi§ ve son ge~i§ i§te 0 i§ini gii<;Je~tirecek, yahud suya dii~iire -

cekti. Ondan otiirii Aygudun fikrini ka
bul edip yiize yiize kar§tya gec;mek dvg· 
ru veya zaruri gori.iniiyordu. 

i§tiyaktan dogmu~tur. 
0 mad.a ordudaki siyaset~ilerin ka -

bul ve mUdafaa ettikleri iki bi.iylik «nok
tai nazar» vard1. Bir ziimre, Anadolu 
yakasmda kuvvetlenip kar§tya ·atllmak, 
bir zlimre de Rumeli yakasmda kuvvet 
kazamp onunla Anadoludaki kii~iik bey
likleri kaldumak fikrini miidafaa ediyor

au. Rumeline ge«;ilmesini geri b1raktumak 
i5tiyenler oraya ge«;ilir g~ilmez bUtiin 
orta ve cenubi Avrupanm Tiirkler aley
hine ayaklanmasmdan ve TUrk kuvvet 
kaynaklarmm bu bUyiik hareket oni.inde 
kifayetsiz kalacagmdan endi§e ediyor • 
lard!, Bu sebeble de Sel<;uk devleti en
kazml birle§tirerek dagm1k TUrk kuv -
vetlerini bir bayrak altmda toplamay1 ve 
sonra Avrupa yakasma gC911egi miinasib 
goriiyorlardt. Obiir taraf ise TiirkUn 
Tiirke k1h~ r;ekmesini i5temiyen milli -

yetperverlerdi, onlar Rumeli yakasmda 
kaz ... mlacak toprak, kazamlaeak halk ve 
sonunda elde edilecek kuvvetle Anadolu
daki Tiirk hiikumetleri Uzerinde mane
vi bir tazyik yaptlmasml, karde§ kam 
doki.ilmeden bir Tiirk birligi kurulmasm1 
istiyorlard1. Genclik, siyasi mUlahazalar
la degil, fakat kan co§kunlugile i§te bu 
fikre i~tirak ediyordu. 

Aydmctk harabelerinde ve parlak bir 
aY altmda yap1lan miizakere, ~ gencligi-n 
galebesini temin etmi§lL· Bu, §iipb'e yok 
ki; tabii bir neticeydi. Ciinki.i onlan hus~ 
l~nduan, heyecanland1ran siyaset olma -
y1p harb a§kl. gaza a~k1 ve zafer a~k1yd1. 
Ace Bey gibi, F azil Bey gibi ihtiyat ta· 
raftan olan biiyiikler de - hali5 Ti.irk ol
mak haysiyetile • nihayet Kara Abdur -
rahmanlann, Kara Aygudlarm agzmda 
<:anlanan gaza ve zaJfer a§kma kar~1 siyi~· 
si akidelerini sevine 5evine feda etmi~ler 
ve zaferin siyasetten dogma5Inl istedik -
leri halde - gene Tiirklerin ate§li sazleri· 
ne kap1larak • siyasetin zaferden dogma
Sin! kabul eylemi§lerdi. 

S1k s1k Rumeline ge~mi§, o toprakla· 
rin giizelligine hayran kalml§ olan TUrk
lerin biitiin bu ge«;i~lerinde ve donii~le • 
rinde istifade ettikleri nakliye vas1talan 
Bizans kaytldan, Bizan5 gemileri idi. Bu 
sefer ayni yola ~tkmak istiyenlerin o va
sttaliudan istifade etmelerine imkan yok· 
tu. Ciinkii donmek i~in degil, yerle§mck 
ic;in ge~eceklerdi.. F aka t ne yapmahyd1 ~ .• 
lzmit korfezinde minimini bir tersane ku
ran Kara MUrsel Beyin kaytklanm m1 
kullanmahyd1, yok5a ba§ka va51talar m1 
aramahyd1?. 

Kara A'bdurrahman1a iki arkada~1 bu 
meseleye hie; de alaka gostermiyorlard1. 
Onlar kar~ yakaya ilk gec;ip yerle~en 
Tiirk olmak ~erefini dii§iinliyoriardJ. Bir 
k1t' a dan ba§kaya gec;erek Ti.irk ordular:
nm k1lavuzu olmak!.. hte iic; delikanhyt 
~vke ve hatta raksa getiren ruhi amil. 

Delikanhlar, Aydmc1ktan aynld1ktan 
sonra sahilin bir ko§esine uzanarak mii • 
zakereye giri&mi§lerdi. Marmara bylSI -
nm muhafiz kumandanlarmdan olup Sii 
leyman Pa~amn daveti iizerine memur 
olduklan yerlerden Aydmc1ga gelen gene 
muharibler, izmitten Karaburuna kadar 
uzaya n ii~ yiiz kilometrelik sahilin biiti.in 
girintilerini, <;lkmhlarmi c;oktan beilemi~ 
lerdi. Nerenin s1g, nerenin derin oldugu
nu eksik5iz gediksiz bi!iyorlard1. Sirndi 
nemli kumlar i.izerinde - karaya yaslan
milk ve sakin bir gece gec;irmek i5ter gibi 
cilveli hareketler yapan denize baka ba
ka - plan c;iziyorlard1. Y ataganlanm 
dizlerine yahrarak ba~9a&a veren bu lie; 
delikanh nefes almak ic;in sahile <;1km1~ 
deniz ejderlerini andmyordu, durumla
nnrla oyle bir heybet vardJ. 

Kara Abdurrahman bir ara l1k sordu: 
- SOz gene senin Aygud. Suyu nas1l 

Re<:ecegiz? 
- Yiizerek! 
- Bu. Niliifer <;ay1, Sakarya irmag1 

degil, deniz be. Yiizerek ge~mek kolay 
m1? Bask a bir yo! dii~iin. 

- Yol birdir, o da yi.izmektir! 
!nee Balaban soze kan§tt: 

Bu mevzua ilgili olarak hallra gelebi
len biitiin ihtimaller sogukkanhhkla sua
landJktan, inceden inceye gozden gec;iril
dikten sonra kat'i karar verildi ve yi.ize
rek ge<;ilme e5asmda ittifak edildi. Simdi 
ma nereden gec;ilmenin uygun olacaibm 
di.i~nmege gelmi§ti. Aygud Alpa gore 
her taraf miisavi idi. 0, be§ kilometrelik 
bir yeri gec;mekle seksen kilometre geni§
ligi kulac;hya kulac;hya a§mak ara5mda 
hi<;bir fark goremiyordu. F akat obiirleri 
bu fikirde degillerdi, en dar bir nokta
dan gec;megi ve fayda almacak bir nok
taya vanlmay1 i5tiyorlardt. 

K1sa bir mii§avere neticesinde Koru • 
cuk (§imdiki Cardak) mevkii hareket 
noktas1 olarak kabul edildi. Ertesi gece 
tam yats1 vakti oradan denize atrlmak 
kararla§tl. Zamammizm 5por merakhla -
n Man~ denizinden ge<;mek meselesinin 
beynelrnilel heyecanlt bir i.ilki.i te~kil etti
gini bilirler. Her sene Amerikadan, A • 
vustralyadan, hatta M151rdan ve Hindis
tandan bir siirii yiizgec; gelir, F ransa ile 

ingiltere arasmdaki h1rr;m denizi a~mak 
tecri.ibesine giri§ir. Bu §ohret delisi in -
S!!-nl~nn qniinde, ardmqa\ 5agm~~· . 59. :r 
hrnda motorler, sandallar yiiriir. !cab et
tikc;e kendilerine 5U verilir, ekmek 5Unu
lur ve takati kesilenler hemen kurlanh~: 
Bu kiilfet, bu yorucu zahmet fani bir §Oh
ret ic;in ihtiyar olunmaktad1r. Ajanslann 
medeni memleketlere u~uracaklan k1sa 

bir habere mevzu te§kil etmek, mec;hul 
dudaklar tarafmdan isimleri - bir kere
cik l - zikrol unmak i<;in Himalaya etek
lerinden, Misisipi kiyiiarmdan, Nil hur -
mahklarmdan Man~ sahillerine ko~an bu 
a.damlarla bizim yiizge~lerimizi mukaye
seden kalemimiz teeddiib eder. Man§i 
gec;mek istiyenler zevale mahkum bir haz 
ic;in o zahmete katlamyorlar. Berikiler 
mensub olduklan milletin ali emellerini 
omuzlarmda ta§Jyarak Canakkale boga
zmi a~acaklard1r. Man~ yiizgec;lerile il • 
gili olan sade hir <<giin» diir. <;anakka • 
leyi ylizerek gec;enleri tarih seyretmi§tir. 
0~ gene Tiirk ertesi gece Korucukta 

bulunuyorlardt. Cimenler Uzerinde yiirii
yerek ve arasua k1r menek§esi, papatya, 
Gelincik tophyarak tenczziih edenler gi
bi ii~U de mli5terihti. fnce Balaban bo -
yuna Aygud Alpa takthyordu. Bir ara
hk aralarmda ~oyle bir muhavere gec;ti: 

- Ayag1m1 t5latmamak ic;in ne yapa
yim? Kuzum Aydug, bir yo! goster. 

- Koynuna sok! 
- Cambazhg1m yok ki dedigini ya-

payim. S1rt1na otursam nice olur? 
- Ben bu sozi.in kar§Ihglm yolda ve

nnm. 
- Niyetin kotiiye benziyor Aygud. 

Simdiden ocagma dii§tiim. Su i~inde ter5 
bir i~ yapma. 

- Kiic;i.ik bir gargara gevezelige bi
rebir gelir. 

- Aman karde§, bana 5ata§ma. Su 
o~naktlr, ayagl1D kayar, bir yerim inci -
mr. 

- Dedim a, tek bir gargaral 
0 giin de iizerlerinde birer yatagan

dan ba§ka silah yoktu. Onlar, muazzam 
bir maceraya atJldiklanm bildikleri hal
de giindelik silahlarmdan ba~ka bir~ey 
almaga liizum gormemi~lerdi. Fa kat lic;ii 
de Ti.irk yataganmm TUrk elinde c;elik
le~mi~ bir y1ldmm oldugunu biliyordu. 
Ve bu kaytds1zhk o bili§ten ileri geliyor
du. 

Delikanhlar hiraz ~akala~trktan sonra 
agJrba.!lhliklanm takmd1lar, kollanm go
gli5lerine baghyarak gozlerini kar~1 sahi
le diktiler. Ay, hareli ve oynak mantosu
nu denize buahp kopiikler i<;inde yika
myordu. Rumeli yakas1, gokten yere si.i
ziilmii~ koyu esmer renkli bir bulut par
<;asJ gibi uzakta kiimeleniyordu. Gok, 
berrakt1 ve gec;ilecek deniz, yelpazelenen 
engin bir tarla $tibi vava~ yava~ sallam-

·npJo.o\ . ,(Arkasa var>: 

Hanri admda bir gene, bir mUddet ev- celbederiz: 
vel sahte bir pasaportla hududdan ge~e- Biz koyliilerin biricik grdasr ek- ~ 
rek, Adanadan fstanbula gelmi~ ve bu- mektir. BUtUn bir sene yaz ve ki§- ( 
rada Beyoglu, ~li~li taraflannda mUte - ta ugra§IP ~Ikardigrmiz bugday ve 1, 

addid aparhman ve evlere girerek mU - misinmiZI un yapmak i~in degir- 1 
cevherat ve sair k1ymetli e§yalar ~almt§, menlerde gordUgUmUz zorluk ve ~ 
fakat bir giin bu a<;lkgoz htrslz s.u~ iis- verdigimiz iicret dayamlmaz bir 
tiinde yakalanmi§h. dereceyi buldu; o kadar ki, eski 

a§ar beliyesine ~oktan razt olduk. 
Hanri, bilhassa Beyoglunda Antuan, Bir ~uval bugdayla degirmene I 

F ani ve 1brahimin oturduklan apartlma- . gidiyoruz. iki u~ gUn no bet bek- ~ 
nm bir gecede biitiin dairelerinin kap1- lemiye mecburuz; fakat bu, bir §ey I 
lanm bir demirle a~arak ginni§ ve kiil- degil. ~ 
liyetli miktarda miicevherat ve saire, ~i§- s1ra gelip ~uvallartmlZl degir • ~ 
!ide inayetin evine de giindiiz girerek menin sepetine bo§althgrtmz za - I 
gene e§ya ve miicevherat ~alml§tl ... Han- man, degirmenci, 100 kilo bugday- 1 
rmin bunlardan ba§ka gene o civarlarda dan 25 kilosunu (degirmen hakk1 1 
yekunu on be§i bulan miiteaddid sab1ka- ve muamele vergisi) diye ahyor. \ 
5I vard1r. Bu, mahsullin dortte birini ver - l 

A<;1kgoz hm1z, gayetle §tk giyinerek mek demektir. 1 
apartlmanlara giriyor ve bu suretle ka- Degirmencinin aldtgmm yanst I 
p!cJ!ann §iiphelenmesine mahal b1rakma- un )113.pma Ucreti, yanst da mua • 1 
dan i§lerini bitiriyordu. Fakat zab1tanm mele vergisidir. Degirmenler kilo- \ 

da 20 para degirmen hakkt, 20 ve 
azan 25 para muamele verglSl a-sirkatlerden evvel daima ayni §lk ada- b · · ~ 

mm goriinmesi, nazan dikkatini ~ekmi§ hrlar. Yani devletin tahsildarhgm1 
ve s1k1 bir takibat neticesi bu hirSIZl ele degirmen sahibleri yaptyor ve \ 
ge<;irmi§ti. muamele vergisini degirmenci dev- ( 

Hanri yakaland1ktan sonra su«;unu ta- let hesabma bizden ahyor. 
mamen itiraf etmi§ ve ~ald1g1 ewanm bir Devletin ~.anunlan buna miisaid I 
k1sm1 sathg1 yerlerde, diger bir ki5mt da mi bilmem? Fakat bugiin degir - ~ 
saklad1gi mahallerde bulunarak istirdad menlerde muamele vergisi bugday 
edilmi§ti. ve mtslr olarak degirmenci tara -

fmdan ahmr, Maliye ile nas1l he- ~ 
D~i.inci.i cezada devam el!mekte o1an sab gorUyorlar? Devlet namma ~ 

bu muhakemenin di.inki.i cel5esinde iddia makbuzsuz aldtklar1 bu vergiyi I 
makami, miitaleasml serdederek, gi.indi.i- veriyorlar m1? Buras1m ara§hr • 
ziin lnayetin evini 5oymak.tan Tiirk ceza mak bizim vazifemiz degil. Bizim 
kanununun 491 inci maddesinin dordi.in- §ikayetimiz, yegane gtdamtz olan ~ 
eli bendine ve gece yaptlgt hirsizhklardan ekmegi, §ehirlilerden ve her yer-
da 493 iinci.i maddenin birinci bendine den pahah yedigimi.roir. 100 kilo ' 
ve pa5aportsuz seyahat su<;undan da pa- un yapmak i~in 25 kilosunu veriyo- l 
saport kanununun 21 inci maddesi dela- ruz. Sonra i§itiyoruz ki, etraf kaza

larm hepsi boyle degilmi§, mese-
letile ceza kanununun 350 inci maddesine 18. Babaeski degirmenleri kilosu -
gore cezalandmlma5Inl istemi~tir. nu 15 paraya iigUtUyor, bizde kilo-

tddianameyi miiteak1b reis, s~]uya, su 40 para. BUtiin bir sene ugra§IP 
bir diyecegi olup olmadtgml sormu§tur, ~tkardtgimtz mahsulden ekmek ya-

Hanri, cevaben: prp karmmrz1 doyurmak i~in de -
«- Su~luyum .• Ve hi<;bir diyecegim girmencilerle ortak olduk. Mahsu-

yok ... Vereceginiz karara intizar ediyo- llimUziin dortte biri onlarm. 
rum>> demi~tir. Gazeteniz, arasrra koylUden bah-

Bunu miiteakth heyeti hakime, karar sediyor, bizim bu biiyUk derdimizi 
irin, mu:hakemeyi ba~ka bir giine talik el- P:Jt~~~k<;>,Yf\r~~ biiyii,kler;4J;li._zin, l;>J;l,.. 
"' i!:;e bir ~are' bulmasm~ dileyoruz. 

mi\t .... ir_ .. ~_-.--..~, -....-........ --'r"t "'! •. ...-...,. ...... ~-~:x Uzunk~priiniin Ktrkav ak koyiinden 

SEHIRISLERI ~·~··~~~~~r ~. ~· ~A~k~~~· A~k~el~( ~··~~ 

Silahtaraga - Kemerburgaz 
yolu 

Silahtaraga ile Kemerburgaz arasm
daki yolun yeniden yaptlmast dUn mU
teahhide ill1ale olunmu§tur. Birka!; gUne 
kadar in§aata ba§lanacaktlr. 

Y ol vergisini bedenen 
edecekler 

Yol vergisini bedenen ifa edecek o
lanlann listesi hazirlanmll}tn·. Bunlar 
15 eylUlden iti!baren muhtelif mmtaka
lara sevkedilerek yap1lacak yollarda 
~al!§tmlacaklardtr. 

Kara nakliyatinin bir elden 
idaresi 

Kara nakliyatmm bir elden idaresi 
i~in Belediyece yaptlmakta olan tetki -
kata devam edilmektedir. Bo§altma, 
doldurma ve ta~Ima i§lerinin Belediye
nin de i§tirak edecegi bir §irket tara • 
fmdan idaresi dii§Unlilmekte ve bu hu
susta bir proje haztrlanmaktadtr. 

Otomobillerin senelik . 
muayenes1 

Bu aym on be§inden itibaren otomo
billerin senelik muayenelerine b~lana
cakttr. Aym on be§ine kadar §Oforler, 
Belediye fen heyetine mUracaat ederek 
bir s1ra numarast alacaklardtr. Gerek 
bu stra numarasm1 almtyanlardan ve 
gerekse giiniinde muayeneye gitmiyen
lerden on lira para cezas1 almacakttr. 

GOMROKLERDE 

Miihim bir tamim 
Strf ambalaj i~in ithal ve sonra ihrac 

edilen maddeler hakkmda gUmrUklere 
mUhim bir tamim gonderilmi§tir. 

Tamime gore, yerli mahsullerin i.h· 
racmda kullamlan ~uvallarla zeytinyag 
varil ve f1~1lann ithalinden ihracma 
kadar ge~ecek miktar iki senedir. BU -
tUn bu maddelerin haricinde zarflarla 
maden suyu §i§elerinin bir sene zarfm
da ihrac1 laztmdtr. Yalmz, 933 senesi 
temmuzu ba§mdan 935 senesi ikinci -
te§rinin son gUnUne kadar memlekete 
girmi§ olan zeytinyag varill~i bir defa· 
ya mahsus olmak iizere ii~ sene mUdde
te tabidir. 

INHISARLARDA 

Renkli fitekler haz1rlan1yor 
Cumhuriyetin on be§inci ytldonii • 

miinde fazla miktarda renkli fi§eklere 
ihtiyac oldugundan inhisar idaresi bun
Ian haz1rlamak ic;in hararetli bir §e -
kilde ~ah§maktadtr. 0 zamana kadar 
her vasttadan istifade edilerek ihtiyaca 
kafi fi§ek yeti§tirilecektir. 

Tramvay 'irketinin 

tasfiye i'i 

Amele kesilen ceza yeku
nunun taksimini istiyor 

-Tramvay ~irketinde c;ali§an vatman ve 
biletc;ilerden taavi.in sand1g1 i«;in kesilen 
yiizdelerden ~imdiye kadar yliz sek5en 
bin lira toplanml§hr. Mukavelename mu
cibince §irketin de 5and1ga ayni miktar 
parayt koymas1 laz1m gelmektedir. Bun
dan ba§ka gene bu ameleden ceza ola • 
rak kesilen para da yirmi dokuz bin 'liray1 
bulmu~tur. Alakadarlar §irkete miiracaat 
ederek §irketin hiikumete ge<;mesi mev -
zuu bahsoldugundan bu paralarm ken -
dilerine taksim edilmesini istemi§lerdir. 
Fa kat §irket bu mUracaati reddetmi~tir. 
Bunun iizerine istihkak sahibleri mahke
meye miiracaat ettikleri gibi aynca Nafia 
Vekaleti nezdinde de te§ebbi.iste bulun -
maga karar vermi§lerdir. 

ADLIYEDE 

Carih kasabm sorgusu 
Dort be§ gUn evvel Sirkecide kasab 

Ganiyi b1~akla agtr surette yarahyan 
kasab §erifin sulh ikinci cezada sorgu
su yaptlmt§ ve tevkifine lUzum gorUl -
mii§tU. 

Kasab §erif, dUn de Adliyeye geti -
rilerek dordUncU sorgu hakimliginde 
yap1lan isticvab sonunda mevkufiyeti
nin devamma karar verilmi§tir. 

Afyon yutmaktan degil 
veremden olmii§ 

Bir mUddet evvel Kastmpa§ada Uvey 
~ocuklan Cevdetle Necatiye afyon yut
turmak ve i§kence yapmak suretile o
lUrnlerine sebebiyet verdigi iddia edi -
len Salihin muhakemesine diin Agtrce
zada devam edilmi§tir. 

Diinkii celsede . Salihin tevkifini mU
teakib olen N ecatinin alUm sebebi hak
kmda Morga yaztlan mUzekkereye ce -
vab olara.k gelen rapor okunmu~tur. Bu 
raporda Cevdetin afyon yutmaktan de
gil, veremden oldiigi.i bildiriliyordu. 

' Bunun Uzerine heyeti hakime, Cev -
detin oliimii ile Salih hakkmda ac;tlan 
ikinci takibatm durdurulmasma ve mu
hakemenin yalmz kii~iik Necatinin olii
miine sebebiyet su~undan devamma ve 
gelmiyen bir 11ahidin ihzaren celbine 
karar vererek muhakemevi baska bir 
giine talik etmi§tir. 

Trende yang1n 

Tutu,an bir 
katarda 

vagon, 
miithis 

' 
panik tevlid etti 

Di.in sa bah 7,13 te Y e ~ilkoyden ha
reket eden tren Sirkeci istasyon sahas!
na girdigi mada hat boyundaki memur
lar, bir vagonun iistiinden du.man ve a
lev <;JktJgmJ gormii§ler ve derhal bagua
rak ve i§aret ederek trendekileri ikaza 
ba§lami§lardJr. Makinist ve ate~c;i bu t
§aretlerin farkmda olmadJklanndan tren 
yoluna devam etmi§, fakat fevkalade 
kalabahk olan trende i~ areti goren yo! -
cular arasmda bir panik ba~lamJ§br. 

Ozeri tutu~an vagon, kadmlar vagonu
nun yanmdaki vagon oldugundan kadm
lar arasmdaki korku ve heyecan son had
dini bulmu§; bu arada, esasen istasyon 
sahasmda ag1r giden trenden kendini at
mak istiyenler de olmu§tur. 

T ren istasyona girince halk biiyUk bir 
gliriilti.i ile di§an bo§almJ§ ve ancak o 
zaman makinist yangmdan haberdar ol
mu§tur. Derhal itfaiye vaziyetten haber
dar edilmi§ ve bu esnada i5tasyon dl§Ina 
~1kanlan tren, gelen itfaiye tarafmdan 
sondiiri.ilrnli§tiir. • 

Y angmm lokomotiften si<;riyan bir kl
vtlcun veya kopriilerden atilan bir siga
radan <;lkhgJ ta1min ediliyor. Tahkikat 
yaPJimaktadlr. 

MOTEFERRIK 

Milliyetler meseles 
·n R alkan devletleri. gerek . 
1::) aralanndaki .politika. i§le 

gerekse dahili siyasetle 
huzur ve sulhu devamh surette: mu 
za edecek isabetli tedbirleri alarak 
mun takdirini celbediyorlar. Sela 
Yunan ve Bulgar Ba§vekilleri aras 
imzalanan muahede ile Balkan anla 

s1 misakma dahil devletlerle Bulgar 
arasmdaki miinasebetler, dostluk ve 
perverlik esaslan uzerine yeni b 
kurulmu§tur. 

Bu muahede, biiti.in Avrupa tara 
dan memnuniyetle kar§IlandJgl slf 
Romanyamn, kendi memleketi dabil 
deki biiti.in ekalliyetlerin tabii hak 
m tamamile tamyarak dahili emniy 
saglam esaslar iizerinde yeniden kur 
olma51, her tarafta memnuniyet uya 
mt§tlr. 

Cekoslovakyadan sonra muhtelif 
banc1 1rklarm fazla miktarda ya§ad1 · 
bir memleket de Romanyad1r. Roma 
Umumi Harbden sonra iki misli biiyii 
rek Transilvanyayt, Bukovina'yt ve B 
sarabyayi ve Banat'm bir ktsmim al 
ve neticede umuml niifusunun ii<;te bi 
yabanct milliyetler te§kil etmi§tir. 

Mesela bugiin Romanyada bir mil 
Macar ve alh yi.iz bin Alman var 
c;;eko5lovakyadaki Alman, Macar 
diger ekalliyetler gibi, Romanyad: 

ekalliyetlerin de hukuku mahfuz ola 

sulh muahedelerinde tasrih edilmi§ ve 

i§lerin bak1lmas1 Milletler Cemiyetine 
rakiimi§tl. 

Yaptlan bir istatistige gore, 938 sene- Milletler Cemiyeti, devletler aras1nJ 
sinin ilk dort ay1 zarfmd a§ehrimizde ki meseleleri bile halledecek bir vaziye' 

Son dort ayda lstanbulda 
nekadar yangm oldu? 

202 yangm olmu§tur. Bunun 74 ii !s- olmadiktan sonra, milli: hiikUmraP 
tartbul, 88 i Beyoglu, 11 i UskUdar, 14 U h 
Kadtkoy, 6 51 Adalar, 5 i Baktrkoy ve hakkile s1k1 alakadar olan nazik da 
5 i de Sanyer mmtakalanndadtr. Ya i§lerle me~gul olamJyacagi a§ikarJ 
nan binalardan 145 i sigortas1z ve 57 si Milletler Cemiyetinin bu aczi bugiin D 
de sigortahdtr, ti.in Avrupa sulhunu tehdid eden c;;e~r 

Y eni Deniz kumandani lovakyadaki Alman ve Macar ekalliY' 
istanbul Deniz kumandam Mahmud, leri me5elesini had bir §ekle sokmu§tur· 

donanmada b~ka bir vazifeye naklo Romanya ise daha miidebbirane d' 
lunmu§ ve tstanbul Deniz kumandan - ranml§ ve ekalliyetler meselesini b' 
hgma albay Mehmed tayin edilmi§tir. kendi 5iyasi varhgmt koruyacak, heJll 

Fuar i~in tayyare seferleri biitiin ekalliyetleri memnun edecek 
yapllamlyor surette kendiliginden halletmi§; iJef. 

~ekoslovakyada oldugu gibi biitUn A' 
Fuar dolay1sile fstanbul - !zmir aro 

smda tayyare seferleri icras1 dU~iinUl • rupanm siyasl ufkunu karartacak ve 5 

me~ f<U. f>z:M!'t!!~ki 'TayyarE! tstasyonu bu tehdid ed~clfk bir ':aziyetin do~rQ1 

ikmal edilemediginden bunun gelecek na evvelden mani olmu§tur. 
sen~)le tillri ~;ngtr dllm~tnr. Romanyacla4 Yunanistanda ve ~11 

Bir orman yangmt garistanda oldugu gibi, partilerin 

<;atalcanm YenikoyUnUn Ta§hdere edilerek otoriter bir rejim kurulmu§ olrt! 
mevkiinde bir orm·an yanglm ~tkml§, Sl, milliyetler me5elesinin hallini kolaY

1 

150 hektarhk arazi dahilindeki agaclar hrml§hr. Halbuki Cekoslovakyada c 
yand1ktan sonra sondUrUlmii~?tUr. Yan- mokrasi sistemi devam etmekte ve b~ 
gmm sigtr ~obanlarmm yakttklan ate§- ic;in hiikumeti elinde bulunduran II 
ten ileri geldigi anl~tlmt§, Ekrem, Bay-
ram, SUleyman, Miislim, Nazi£, HUsa unsuruna mensub partiler diger millil 
meddin, ibrahim ismindeki ~obanlar !ere geni§ miisaadeler verilmesine ve b 

tevkif edilerek Adliyeye verilmi§tir. hassa arazisi muayyen mmtakalarda 0 f 
DENIZ ISLER/ ran Almanlara ve diger milliyetlere 1 

muhtariyet verilme5ine §iddetle muhalt l 
fet etmektedirler. Liman nizamnamesine aid 

miizakereler Daily Mail gibi lngilterenin en I p 
istanbul limammn nizamname proje- okunan gazeteleri Si.idet Almanlar 

sini tetkik eden komisyon diin de Ti verilecek muhtariyetin lngilterenin ce ~ 
caret mUdUrlligUnde toplanarak proje · bi Irlandaya vermi~ oldugvu muhtari11 ~ 
Uzerinde mUzakerelerine devam etmi§ ~ 

ayni olmas1 icab ettigv ini ve hakiki mU1 

tir. 
Karaya oturan vapur riyetin ba§ka tiirlii olamJyacagmt ehe~ 

kurtarlldt miyetle kay1d ve ihtar etmektedirler. 
Romanya hiikumeti, Rumen obnJ}1 

Geliboluda Zincirbozan mevkiinde lakin Romanyada ya§Jyan muhtelif 
bundan bir hafta evvel karaya oturan q 
!ngiliz bandrrah Aktii vapurunun ha ve milliyetlere mahsus olarak 4 agusl 

1 · d b" k tahl' d"ld"kt ne•rettigv i ve ne•ri tarihinden itibarell r mu esm en 1r tsmt 1ye e 1 1 en ' • 
sonra diin sabah Gemi Kurtarma §ir bik mevkiine koydugu anaya5a ile ' ll 

keti vesaiti tarafmdan yiizdUriilmU§ 1rk ve mezheb fark1 gozetmeksizin bii
1 

t 
tiir. Vapur, hamulesini tekrar ald1ktan ekalliyetlere kendi mekteblerini, kiil 1 
sonra yoluna devam edecektir. miiesseselerini kurmak hususunda gt e 

«SUs» ta da tadilat yap1lacak hukuk vermi~tir. Ekalliyetlerin ~a§ad11 

Denizyollan idaresi, Sus vapurunda lan yerlerdeki hiikumet memurlan f 
hic;bir yolcunun ayakta kalmamasl ic;in halli lisana vaklf bulunacaklardtr. 
aynen Trakta oldugu gibi bazt degi~ik Ekalliyet mekteblerinin masarif 
likler yapmaga baslamt§hr. devlet yard1m edecektir. Her «;ocuk 

Y eni araba vapuru cak babasmm dil ve milliyetini muhaf 
§irketi Hayriyenin Haskoy fabrika edecektir. Ekalliyet muallimleri uJil1 

smda yapttrdtgi iic;Uncii vapur olan 77 ahkam haricinde bir kayda tabi olJil1 

numaralt araba vapuru, diin Halicden caktlr. Hiikumet, mahkeme ve bele' 
~tkanlmll} ve Bogazi~inde tecriibeleri dairelerinde her ekalliyet men5ubu k' ~ 
ya pilmt§tir. 

§irketin ilk motorlii gemisini te~kil dilini kul!anacaktu. Ekalliyetler bet 
1 

eden 77 numarah araba vapuru, be§ oto- de bankalar ve kooperatifler kurab ~ 
mobil almakta ve mazutla i§lemektedir. ceklerdir. Dil, 1rk ve mezheb farklar1 

Vapurun, diin Uskiidarla Kabata§ a- kumet memuru olmaga mani olmlya' 
rasmda yap1lan tecriibeleri iyi netice r k 1 k 11 1 d ~ hr. -..e os ova ya, mi iyet ere ai 8 1 vermi~tir. Bu gemi, ayni zamanda mem- yasa iizerinde aylardanberi bir k51 
Ieketimzide yap1lmt§ olan ilk araba va-
purudur. gelemedigi halde, Romanya bOyle 

V J LAyETTE anaya5ay1 ham lam!§ ve tatbik etrf, 

Hava tehlikesinden korunma 
komisyonunun i~timai 

DUn, Vilayette Vali muavini Hiidai 
Karatabamn ba~kanhgmda hava tehli
kesinden korunma komisyonu i~tima 
ebmi~tir. 

Bu toplanhda yeni te§ekkiil eden ha
va tarifelerine kar§t korunma komu -
tanhgmm gonderdigi talimatname o
kunmu§ ve komisyonun tevsii ile tak -
viyesi ve verilen vergiler dahilinde ba
Zl tedbirler ahnmaSJ. karargir olmu~tur. 

ba§laml§tlr. Bu hadise sulh lehinde 
yiik bir himmet te~kil etmektedir. J. A.. 

Muharrem F eyzi roO~ \1 
~ flfl • 

C u m h u r i y e __!,., tne 

Niisbas1 5 kurustur. 

Abone ~eraiti , { Tiirkiye Ba'"ie 
'l ' ic;in tc;iJJ 1, 

1400 Kr. 2700 ~ Senelik 
Alb ayhk 
fi< ayhk 
Bir IYhk 

750 • 1450 ' 
800 

, 
400 • 
150 • Yoktut 
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Prag' da Kanll bir hadise 
Bir Siidet Alman1 diin 

sokakta oldiiriildii 
Sebebi heniiz me~hul 

Almanyada biiyiik bir 
olan 
infial 

bu cinayet 
uyand1rd1 

araf~ r £Bastarat1 1 fncf sahtledel Siidet Almanlan murahhaslanm kabul 

haf.Jndan yaralanmi§ ve yere dii§erek etmi§tir. 
sna' t>rn 

. . en derhal iilmii§tiir. Bayerle'nin vii- Alman matbuatmrn fiddetli 
abl]l. ~11diinde miiteaddid b1<;ak yaralar1 var- nefriyaft 
hak hlr. Polis, hadiseye i§tirak edenlerin 

• t "P · Berlin 9 - Alman gazeteleri, SiidEt mye k' Stni tevkif etmi§se de biitiin mev -
kur~ t'Uflar tam bir ketumiyet muhafaza et- ~~~;~J:~~i~~n me~:~~rl~~;~de~::.a~~~ 
yand Llklerinden hadisenin sebebleri §imdiye 

!\:adar anla§Ilamaml§hr. Tahkikata de- koslovaklara kar§I §iddetle hiicum et • 
'Ia- mektedir. "' olunmaktad1r. 

Berliner Borsen Zaytung diyor ki: 
Katil yakalandt cAiman milleti Almanlarm zuliim ve 

'l'il~?~dra 9 .. (Hususi) - Prag'd~~ bildi- itisafa tabi tutulmalarma ve azgm <;ete-
.. ••1 lgme gore, <;ekoslovak pohsl, Gla- Ierin kurbanlan olmasma miisaade et-
uy}3o. ~~:r~ald'da b1gakla bir S~det Almamm 'miyecektir.:o 

¥e duren Hoyden admdak1 sosyal de • • • • • . • • 
al~ l'nokrah tevkif etmi§tir. Hadiseye kan- Sprs partrsrmn drlehlert 

te bif §an 14 sosyal demokrat da yakalan - Prag 9 - M. Hodza, Spis Almanl~n 
l'nlijtJr. Katil Hoyden'in Avusturyall si- partisinin miirnessillerini kabul etmJ§· 
y ' ' milf as1 bir miilteci oldugu ve 1934 te Vi - tir. . . 

0 Yanada \;Ikan isyana filen i§tirak ettig1 Bu Alman partisi miimessillen, Ba§-
var anla§llm1§hr. vekile verdikleri muhtJrada, kendi m~n: 

liadise, Almanyada biiyiik bir infial takalannm idari bir muhtariyet: t~bl 
Uyanduml§hr. Alman gazeteleri, Siidet tutul.masmi, kur:ul~cak Sl~vak ~~yetm-
1\lrnanlarmm meskun bulundugu mm- de b1r Alman m1Ih konsey1 t.e~k.Jl ~I~n
takada anar§i hiikiim siirmekte oldugu- masm1, Slovakyada Alman dtlmm lki~-
11~ kaydederek, Almanyamn vaziyete ci resmi dil olarak tan~n~asn~1 ve m-
ll)udahalesini istemektedirler. hayet Alman mekteblermm ~ogalblma-

L d R . , t l - sm1 taleb etmi§lerdir. or uncrman tn emas art 
}:> • Mah1m oldugu iizere, demokrat ve 

bug:,ag .. 9~ (Hususi]. ~ C L~d ~u:1:0~ hiikumet<;i alan Spis Alman partisi, Sii-
13 un ogle yemegm1 u ur eiSl · d t Alman partisine iltihaktan imtina 

d r ene1f}e birlikte yedikten sonra, Ba:z - : . t' 
3 "~~~lete giderek, M. Hodza ile uzun bir e mi§ I. H 1 tlar Pragda 

~ulakatta bulunmu§tur. <;ekoslovakya en aync "k" 
~ a§vekili, yeni ekalliyetler nizamna - Prag 9 - M. ~enlayn namma mu a-

l'nesj hakkmda tngiliz Lorduna izahat lemede bulunmaga memur olan zevat, 
]if Vermi~tir. saat 17,05 te Akron oteline gel~ler • 

Lord Ruciman ak§am iizeri otelinde dir. (a.a.) 
................ .,.,.,.,.,.,..,,,,,,mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!i>llnnu""""'"'"""'""'"'""" 

t lngiltere Bahriye Hayvanat1n tslaht 

Naz1r1 Polonyada i~in yeni tedbirler 

(R\ iinyamn en biiyiik iki endi
lb:::!/ §esi §Udur: Umumi bir harb 

veya umumi bir ihtilil kor· 
kusu. Herkes biliyor ki milletler ara
smda silihlanma yari§ile bir nisbet· 
te, harb veya ihtilal psikozu da arb
yor. Biiyiik ihtilaflari halletmek i~in 
toplanan biitiin beynelmilel konfe
ranslar neticesiz kahnca, giiniin bi
rinde tek hakemin gene .silah kuvveti 
olabilecegini de herkes biliyor. Umu
mi Harbdenberi diplomasinin mu
vaffakiy~tle yapabildigi §ey, yeni bir 
umumi harbi geciktirmekten ibaret 
kald1. T ehlikeyi me~hul bir istikbale 
dogru siirmekten ba§ka sulhun lehi
ne, devamh ve payidar hi~bir hareket 
goriilmedi. 

F elaket bu me~hul istikbalin hangi 
giiniinde ba§gosterecek? Bunu hi~ 
kimse bilmedigi i~in, sulha dogru 
alllan her ad1m, altmda bir U!fUrum 
olmak ihtimalinin korkusiie titriyor 
ve ekseriya geri bas1yor. Japonya ile 
Sovyet Rusya arasmdaki son hidise, 
Uzak§arkta ikide bir kopan an' anevi 
hudud kavgalarmdan hi~birine ben
zemeyince, diinyamn iki biiyiik endi
§esi de artacakbr. Gene herkes far
kmdadtr ki bir Rus - Japon harbi, ne 
ftalyan • Habe§, ne 1spanya • 1span
ya, ne de <;in· Japon harbine benzer. 
Mevzii kalmasJ §ansJ pek azd1r. Bir 
ucu Uzak§arka kadar uzanan Sovyet 
Rusyamn obiir ucu Avrupadad1r ve 
bu memleket, herhangi bir A vrupa 
milletine Habetistan kadar da, <;in 
kadar da uzak degildir. Dahili bir ih
tilif oldugu i~in A vrupamn miidaha
le etmek istemedigi lspanya harbi de 
Rus • Japon davasile mukayese edi
lemez. 

Milletler arasindaki her yanginda 
oldugu gibi bu ale§in iistiine de, he
men sonmesi itrin, bir temenni auyu 
bo§altmaktan ba§ka oteki devletlerin 
elinden §imdilik hi~ bir§ey gelemez. 
Cenevrenin horturnlan, <;ang • ku • 
feng tepsindeki yangmt degil, enae
kokiindeki lspanya ate§ini sondiir
mege bile kafi gelmedi. Hususile 
Rusya ve Japonya iki biiyiik ve gor· 
giilii memleket olduklan i~in emir ve 
irade tamamile kendi ellerindedir. 

~~ ~. ,. · · · H d 1 z· t lki taraftan birinin auih itrin yapaca-Coper In Zlyarebnln ara ve epo ar' lraa gi fedakarhk tarihi bir klymet ala· 

hususi mahiyeti tebariiz Vekaleti Jeoteknik cakbr. Zira b~ .son hadise, kendi. hu-
dudlarmtn drbmde cereyan edryor-

61 ettiriliyor ,ubesine baglanacak mU§ gibi diinyanrn her milletine alA• 
jl -- ka verir ve ~lki Sovyet Rusya ile 

I~ \1 ar§ova 9 - lngiltere Bahriye N a- Ankara 9 (Telefonla) - ,Simdiye Japonya da i~inde oldugu halde bu 
0 ~If! M. Duf Kuper ile refikasml ve da- kadar haralarda yeti§tirilen aygu ve da- kanh ihtilifm derhal bir anlqma ile 

0 ~tl.ilerini hamil alan An§anteres yatl mJzhklardan satl§a ~lkanlanlar muzaye- bitmesini istemiyen tek bir memleket 
d ~lnya'ya gelmi&tir. !ki gun burada kal- de ile satJlmakta, koylii ve hakikt mlis- yoktur. 

l{ t \t~n sonra yat, Dantzig' e hareket ede- tahsil i~in yakla§Ilamiyacak rakam ve fi
~ ~Jr. Mosyo ve Madam Duf Kuper. atlan bulmakta idi. 

PEYAMI SAFA 

£!~1?_Ya' da bulunduklan muddet~e . 1\t~. Bir~ok yerlerde ilgi dedikleri salma 
~ ~~~ k ~." misafiridJr!er. M. Bek, ke.ndi~erl- halinde hayvan beslenmektedir. Bunlara Tiirk • Alman ticaret ve 
o f dun ak§am hususi villasmda b1r Zlya- Ziraat Vekaletinin gosterecegi teknik iti
t t:t b'errni§tir. Bu gi.in birlikte sahil ~oypn- nalara ve ilg1lanm icab eden yerlerde 15• 

1 Jr gezinti yapacaklar ve muhtehf !)- t1fay1 tesri maksadile ve birle§tirmek §ar
~nya su §ehirlerini ziyaret edeceklerdir. tile meccanen ayg1r verilmesi takarriir et-

~ u tni.inasebetle M. Bek ile M. Duf Ku- ti. Aynca iicreti Zira.at V ekaletince te -
"Per ar d 1 k .. .. I · h' d' I k b t I d h' 1 · b· asm a yap1 aca goru§me erm I!f· 1ye o unaca ay ar ar a 1zmet erme 
h Jr rnuayyen mevzuu olmad1gm1 ve her- gonderilecektir. Ziraat Vekaletinin yeni 
e an~j Politik veya teknik miizakerelere c;ah§ma planmda haralar ve dam1zhk de
~ sf\ te§kil etmiyecegini, salahiyettar me- ·polannm §imdiki miistakil §ekillerden ~~-
a 1 lebaruz ettirmektedir. (a.a.) kanlarak mmtakalar itibarile haralara ve 

lVf Bone General haralarm da merkezde bir jioteknik §ube-
• sine bglanacag1 anla§Jhyor. 

1--Iutzinger'i kabul etti Ankarada da orta Anadolu ic;in tiftik 
}:> ke~isi, sJgir, inek, at i~in bir merkezi hara 

h . ....,aris 9 (Hususi) - Hariciye Nazm 
•vt .a tesisi de derpi§ edilmektedir. Orman 
li'ra 0ne, Beyruttan gelen Suriyedeki kl k b 
l'ler ~Stz kuvvetleri Ba§kumandam Gc _ ~ftliginde mevcud 500 ine i iiyuk 
l'al a Butzinger'i kabul etmi~tir. Gene- ah1r da k1smen bu maksada tahsis oluna
larilliutzinger, Tiirk asked murahhas • caktJr. Diger taraftan halen orman ~iftli
etra: liatayda imzalad1g1 anla§malar ginde mevcud hayvanat bah<;esinin yiik-

Ltlnda naz1ra izahat vermi§tir. sek ziraat enstitiileri kadrosunda mevcud 

t"latay miintehibisani • nebatat ve hayvanat , bah~eleri klsmile 
} <;iftlik dahilinde birle§tirilecektir. 
erinin kontroJu bitti Bundan ba&ka Vekalet, muhtelif vi-

F>a:r· layetlerde yap1lmakta alan hayvan sergi 
l'ne i ~~ 9 (Uususi) - Hataydaki segi - ve panay1rlan i~in yeni bir talimat ham • 
lerin § ~tak edecek alan miintehibi sani- lamaktadlr. Geni• hayvanCihk ve hay • 
131.1. .. ontrolu bugiin ikmal edilmi§tir. Y 

s~<:re~Unasebetle segim komisyonu kat'i van mahsulah sanayiinde §ark vilayetle
s'lln ote te§kil edilmi§tir. Se<;im agusto· rine miihim bir yer aynlrnaktad1r. 
};' l" uzunda yapllacaktir. Dogu kiiltiir kongresi 

ve klering ania,masJ 
etraf1nda 

[BMmakaleden devaml 

§iinmek ve soylemege ~ah~mak Ataturk 
Tiirkiyesini tammad1gmJ meydana vur
mak demektir. Turkiye, son on he§ sene
denberi kendi kendini yapan bir cemiyet
tir. Osmanh saltanah zamanmda, yahudi 
sarraflardan bile yard1m goremezken, on 
be§ senelik yorulmak bilmez gayretleri
miz sayesinde, Londra gibi diinyanm en 
emin para piyasasmdan kredi temin ede
biliyoruz. Kredi muameleleri yaparken 
istihsal maddelerimize yeni mahrecler 
aramay1 §uphesiz ihmal edemeyiz. Al
manya bizim ve biitun Balkan kom§ulan· 
m1zm tabii ~ir mii§terisidir. Milli mah
sullerimize nekadar ~e§idli pazarlar bu
lursak bulahm, Almanya gene en biiyiik 
mu§terimiz kalacakhr. F akat bu dost 
devletin yegane ahclmJZ bulunmasm1 ta· 
leb etmek Deutsche Diplomatisch - Po • 
litische Korespondenz'in de itiraf ettigi 
gibi kimsenin istemege cur' et edecegi bir 
hak degildir. 

Hep bildigimiz bir hakikattir ki iktJsa
di mi.inasebetlerde, iki taraftan yalniZ 
birinin bagh bulunmas1 neticede her iki 
taraf i~in de zararh olur. 

NJJDIR NADI __ ... ,..,..H,_ 
ll. ansa • lta.lya miizakereleri T rabzon 9 - Dogu Kultiir kongresi 

~on~~. 9 (Hususi) - Hariciye Nazm diin §ehrimizde Umumi Miifetti~ vekili 
~;:a:r Jano bugiin Frans1z maslahat - Nizami Ataker tarafmdan a~Ild1. Vali • 
Cian llvl:. B!ondel'i kabul etmi§tir. Kant miz Refik Koraltan bu vesile ile soyle - «Hamidiye» Trabzonda 
~abu01 bilahare tngiliz maslahatgiizarmi digi bir nutukla kiiltiirel kalkmma hare--
" eder k 1 f K 1 Trabzon 9 - Hamid1'ye ak•am Gi-"a g0 .. e ' spanya meselesi etra m- ket ve icablanm tebariiz ettirmi~tir. ii - ' 

};' ru§rnii§tiir. tur mu§aviri Re~id Tarak<;wglu kongreye resundan limammJZa gelmi~. kumandan 
l":lllstz Hariciye Nazirimn riyaset etmektedir. bu giin valiyi ziyaret etmi~. Belediye ta-
4"'\. rafmdan kumanda heyeti ve subaylar 

ll .llla.n el~isile miilakati Alman eshamlnda tenezziil ~refine bir ziyafet verilmi~\ir. 
A. arls 9 - H . . B AI V I' K . l111a anc1ye Nazm M. one, Berlin 9- Alman borsalannda - a I, umandana iadei ziyaret etm1~ 
\1 on ~anm Paris Biiyuk Elc;isi Kn'1t man eshammda yeniden %5 nisbetinde ve donu&iinde top atJlmak suretile selam-
flnda .~~7ek'ten Avrupa vaziyeti ' • bir tenezziil kaydedilmi~tir. lanmJ~tJr. (a.a.) 
l'n . &oru~rnek .. k d' . . 1' ----~---------~-----~-------eslni . uzere en JSml ge 1p gor· 
Ogley~ ~c~ etmi~tir. Kant Von Vekek, • M d 
tek 1v1 BRru Hariciye Nezaretine gele- Istanbul Deniz Ticareti ii iirliigiinden : 
hiYett · one'ye miilaki olmu§tur. Sala- istanbul Liman Riyasetince yap1lan kontrold.a halkm bahk<;I ve yiik 
Yah I ar tnehafild t . d'Jd'w' .. motiirlerile deniz tenezzlihline Glktiklan giiriilmii~tiir. 
q "'1 an f'k' e emm e 1 Jgme gor~. Yolcular iGin tahlis vas1talan noksan olan bu gibi teknelerle halkm 
, ~ kalrn 

1 
It teatisi umumi plan dahilin- gE>zinti yapmalan kat'iyyen memnu oldugu cihetle badema bu gibi tekne-

Jqj~<nrn~\ ve SJrf haberle§me mahiyetinde ler ic:;inde giiriilecek yolcularm en yakm sahile c:;Ikanlacagi ve tekne sahib-
§ ur. leri hakkmda da kanuni muamele yap1lacagl ilan olunur. ( 5258) 

Kahraman Barbarosa 
ihtifal yapmahy1z 

Ba.rbarosun 
miizesini de 

tiirbesi 
onun 

tanzim edilirken Deniz 
yant ba~1nda kurmabd1r 

Muhterem Ba,vekil Celal Bayara 

9 §Ubat \;ar§amba 1938 giinu, Halic
deki tersaneyi gezmi~; <<Ay» s1mh iki 
denizalt1 gemimizin yap!ldJgJ V ali de kl
zagma gidip bu gemileri gormii~; sonra, 
ucra bir ko§eye sikl§mi§ olan Deniz 
miizemizi de ziyaret etmi§tiniz. Bu mii
zenin haline ac1yarak laz1m gelen tamir
ler i<;in, teklifte bulunmalanm alakadar
lara emir buyurmu§tunuz. Nihayet e§siz 
deniz kahramam Barbaros i\;in de §Qyle 
demi§tiniz: 

«Benim tarihte en ~ok sevdigim deniz 
kahramam Barbarostur; genclik Barba· 
rosu tammahd1r.» 

Sonr:1, Barbarosa aid butun eserlerin 
bir ~at! altmda toplanmas1 laz1m geldigi
ni i~aret etmi§tiniz. 

Muhterem Ba§vekil, Barbarosu sev -
mekte hakkm1z vard1r. <;iinkii, tarihin 
kaydettigi en buyiik Amiral, muhakkak 
ki Barbarostur. 0, rutbe riitbe ve derece 
derece yiikselerek nihayet biiyiik bir 
devletin donanmasma kumandan olmu~ 
bir amiral degildir; o, kii~iik qir korsan 
gemisile i§e ba§hyarak denizlerde seyyar 
bir saltanat kurmu~. sonra, bu saltanah 
fethettigi denizler ve iilkelerle beraber, 
Tiirkliige hediye etmi§ e§siz bir kahra
mandJr. 

*** 
Biiyiik imparatorluklar, cihangir dev

letler, ancak denizlerin dalgalan iistiinde 
kurulur. <;unkil, 

«Kim denize hakimse ticarete de ha· 
kimdir. Kim ticarete hakimse diinya zen
ginliklerine de hakimdir. - W. Ral
eigh» 

«Donanmalarin k1ymeti, sulh zama -
nmda, milletler arasmdaki hakiki derece 
ve may! tayin eder. - Mussolini» 

«Enginlerde, fJTtmalarm dovdugu ve 
Buyiik Ordunun hie; ehemmiyet vermedi
gi gemilerdir ki, N apolyon'u da, biiyiik 
ordusunu da diinyaya hakim olmaktan 
q~enetmi§tir. - Mahan» 

«T arihe bakm1z; milletler, denizde 
kuTVetli iken cihangir, denizde zaytfla -
ymca miinkariz olmu§lard1r. - Amiral 
Gambel» 

Diinyaya hakim biitiin bilyiik millet -
ler, denizde kuvvetli milletlerdir. Diin de 
boyle idi, bugun de boyledir; yann da 
boyle olacakhr. 

Osmanh lmparatorlugu da Akdenize, 
KIZll denize, Umman denizine, Hind 
Okyanusuna hakim oldugu zamanlar, 
satvet ve ihti§ammm en parlak devrini 
ya§am1~hr. Turk donanmast zay1fladJk<;a 
inhitat artmi§ ve denizdeki zafJ, devlete 
bir~ok harbler ve bin;ok ulkder kaybet· 
tirmi§; deniz a§ITI hi~bir toprag1 kalma
mi§hr. Ana vatana biti~ik denilebilecek 
adalar bile elden gitmi§tir. 

*** 
M uhterem Ba~vekil, TUrk donanma

smm atl§ talimlerinden donii§iiniiziin fer
dasmda, size, deniz hakimiyetinden bah
sedi§imin sebebi, donanmamJZa daha faz· 
Ia ehemmiyet vermenizi rica etmek i«in 
degildir. <;iinkii, Cumhuriyet idaresi de
nizin k1ymetini pek iyi anlaml§ bir rejim
dir. lngiltereye yeni bir fila Jsmarhyabi
lecek kadar kredi temin etmek muvaffa
kiyeti sizindir. Denizi, deniz sporunu, de
niz ticaretini, deniz harb kuvvetini sevdi
ginizi biliyorum. Barbarosu sevmek, bun
lann hepsini sevmek demektir. Barbaro
su seven, denizi, d'enizciligi sevmemezlik 
edemez. Bu yaZIYI yazmaktan maksa
dJm, size, Barbarosa aid bir vazifemizi 
hatJrlatmaktu. 

*** 
Preveze deniz cengi, Akdeniz hakimi· 

yeti i~in yap!lan ilk biiyiik sava§ sayJ!a
bilir. Daha once, Kartacahlarla Ramah
Jar da ayni maksad ic;in deniz.de boy ol
<;U§tiiler. Fa kat o \;arpl§malar, kiic;iik ka
yJklann musademesinden ibaretti ve de· 
nia harbi fen ve san' atlnda ders te§kil 
edecek mahiyette degildi. Daha sonra 
iki Ramah serdann, Oktav'la Antuvan'm 
-hem de Preveze onlerinde- yapt1klan 
harb, evvelkine nisbetle c;ok buyiiktii. 
Lakin onun da hedefi, biitiin Akdeniz 
hakimiyeti degil; M1s1r yolunu Romaya 
ya a\;mak, ya kapamaktJ. Oktav o yolun 
a\;JlmasmJ, Antuvan da kapanmasml isti
yorlardJ. 

~u halde Akdeniz hakimiyeti ugrunda 
ilk yaptlan buyiik sava§m Preveze mu -
harebesi oldugunda §iiphe yoktur. Y almz 
bu hususiyet o ~arpl§maya yuksek bir 
kJymet verdirmege kafi iken, kar§l kar§l" 
ya gelen filolarm keyfiyet ve kemiyet 
bak1mmdan ta§JdJklan yiiksek)ik, harbi 
idare edenlerin §ahsi kudret ve k1ymetleri 

Barbaros Hayreddin Pa~a 

ve iki tarafm barb fen ve san'atJ ba
klmmdan gosterdikleri e§SJZ kabiliyet, 
Preveze sava§Jnl daha sonraki amlara 
bir ders olarak tamtmJ§hr. 

Bu dersi hem du§manlara, hem de 
tarihe veren Barbarostur. Dil§manlar 
Akdeniz hakimiyetini, tamamile onun 
eline du§iirmemek i~in biitiin kuvvetlerile 
meydana ahlmJ§lardJ .. Netice korktukla -
rmm ba§lanna gelmesinden ibaret kald1 
ve Barbaros o buylik denizin yegane ha· 
kimi, biricik hiikii.mram oldu. 

Lakin bu neticenin tahakkuku i~in ha
ilevi denilecek bir ~arpi§mamn vukua gel· 
mesi, Akdenizin bir ko§esinde korkunc 
bir yangm yarahlmasJ, dalgalarm lav ha
lini almas1 laz1m geldi. Barbaros biitiin 
bunlan yaptJ. Suyu ate§ haline getirdi ve 
koca koca dii~man filolanm bu ate§te 
yakt1. 

T arihin ibret ve hayretle kaydettigi 
nokta, Prevezede azm ~ogu yenmesidir. 
Barbarosun idaresi altmdaki azhk, has1m 
tarafm say1 listiinliigilnu s1f1ra indirmi§ 
ve Tiirk dehas1 adedce faikiyete giivenen 
du§mam tariimar edip bJrakmJ~tl. 

Evet, Barbarosun 22 gemisi Papa· 
hgm, lspanyanm, Cenevizin 166 gemi
sini Preveze onilnde maglub etmi§ti. Bu 
umulmaz zaferi temin eden ancak biiyiik 
Turk denizcisinin harbi gerc;;ekten dahi
yane idare etmesi ve dii§mana klmJlda • 
mak degil, ka~mak imkam bile vermeme
sidir. Turgud Reis gibi, Guzelce Salin 
Reis gibi, Barbarosa yakm ve belki de 
ana miisavi amirallerin filomuzda vazife 
alml§ olmalan ise zaferi Turklere adeta 
mukadder k1lml§ bulunuyordu. 

25, eylul, 1538 de, Preveze onlerin· 
de kar§J]a§tlklan halde, Andrea Dorya
nm geri c;ekilmesile ancak iic; giin sonra 
27 eylul 1538 de Barbarosun tazyik1 il· 
zerine ~arpl§abilen iki bliyuk donanma -
nm muharebe sonundaki vaziyeti §uydu: 
Tiirklerden 5 yarah kadirga, miittefik • 
Jerden 11 0 batml§ gemi 1.. Demek ki 
Barbaros tam manasile kat'i neticeli bir 
imha muharebesi yapml§ ve bu suretle 
Akdeniz hakimiyetini kazanml§tl. 

Preveze muharebesi tarihin kaydettigi 
deniz cenklerinin en biiyiikler;nden biri
dir. 

*** 
27 eylul 1938 Barbarosun kazand1g1 

en biiylik zaferin 400 iincii y1ldonumii -
diir. 0 gun, muazzam bir Barbaros ihti
fali yap1lmasi i~in, §imdiden emir verme· 
nizi rica edecegim. 0 giin, Barbarosun 
Be§ikta§ k1y1lannda bir ko§eye siki§ml§ 
alan metruk mezanm, onun yiice §erefine 
lay1k milli bir deniz mabedi haline getir
mek i\;in yap1lacak, imar ve tezyin hare
ketinin ilk kazmasm1 vurmamz1 rica ede· 
cegim. 

Y 11lardanberi kimsesiz ve yersiz bir 
miilteci gibi bir binadan otekine siiriilen 
ve suriinen Deniz miizemizi de, Barbara
sun tiirbesi .civarmda, yeni yap1lacak bir 
binaya naklettirmenizi ve o giin bu bina· 
mn ilk temelta§ml koymaniZI rica edece

gim. 
Buyiik denizcilerimizin hatJralanm ya

~atmak, denizi sevmek ve deniz sevgisini 

biitun milletin ruhuna a§Jlamak demek • 
tir. Barbaroslar, T urgudlar, Piyaleler, 
K1hc Aliler, yalmz hafizamizm sisli ve 
kuytu bir k0§esinde degil; biltiin kahra -
manhklan, bi.iti.in zaferlerile gozlerimizin 

oniinde ya§amahd1rlar ki Tiirk milleti, 
tekrar, bu buyuk amirallann diimen su· 
yunu takib ederek Turk sancagm1, ko
piikli.i dalgalarm ustiinde, eski satvet ve 
ihti§amile dalgalanduabilsin. 

Muhterem Ba§vekil Celal Bayar, de
nize, denizcilige, Barbarosa kar§l besle· 
diginiz sevS!'iden ciir' et alan ricalanm1 
kabul edeceginizden timidv4nm; en de
rin sayg1lanmla. 

ABIDIN DAV ER 

HEM NALINA 
MIHINA 

~ok ag1r gitmiyor mu? 
~ Eminonil meydanmm ac;Jlmasi~ 
~ m ve oradaki muvakkat diizelt

meleri kasdediyorum. 
Meydanm a~1lmasma karar verildigi 

zaman istimlak, y1kma ve tanzim i~lerin in 
birincite§rinin sonlanna kadar bitirilerek 
a~Jlma toreninin, Cumhuriyetin 15 inci 
y1ldoniimil bayrammda yap1lacagi s()y • 
lenmi~ ve yaz1lmi~h. Halbuki Valde ha· 
mndan ba§ka, henuz hic;bir bina ortadan 
kalkmadJ. V aide hanmdan miras kalan 
arsada yap1lan muvakkat diizeltme i§i bi~ 

le ~ag1 yukan bir aydu silriiklenip gidi· 
yor. Bu gidi§le Cumhuriyet bayrammda, 
galiba, yalmz Valde hanmm yerindeki 
meydan parc;asmm a~1lma merasimini 
yapabilecegiz. 

lstimlak meselesinin kanuni sebebler 
dolayisile uzamasm; bir mazeret diye ka~ 
bul etsek bile, Valde hamndan kalan ar~ 
samn duzeltilmesindeki kaplumbaga siir~ 
atine ne diyelim? Or ada tramvay yolu~ 
nun kenanndan sokiilen parke ta§lan, 
giinler ve giinler yerine konulmad1; hal~ 
km tramvaylara binip inmesi gii~le§ti. <;ali 
kalabahk bir yer olmas1 itibarile gecele• 
yin bile elektrik I§Jgi altmda <;ah§lhp ~ 
ranm parkelerini bir giinde bitirmek Ia~ 
z1mken bu i~ gilnlerce silrdu ve on met
re murabba1 parke kaldmmm ikmali, en 
az on gunde miiyesser oldu. As1l arsanm 
yerile Eminoniinden Hamiskelesine dog
ru yeni geni~letilen yol da henuz parke-
si7 d"Jruyor. 

Bu, ~k ag1r ve daha fenas1 halkm 
\;ektigi zahmete kar§: c;ok lakayd \;ah§ma, 
yalmz benim degil; muhterem ve mil ~ 
nevver bir okuyucunun da gozilnden ka\;
mami§hr. Bana yazd1g1 mektubda §oyle 
~ikayet ediyor: 

« Y1ktlan V aide hanlmn tJeri -ki ma
lUm oldugu iizere ufak bir sahadrr- hemen 
bir a11dan fazla bir miiddettenberi Bele
di"e tarafmdan tanzim edilip durmakta· 
clrr. Bu bir a11a ra~men, bufliin halci, o
ranm peri~an ve drkin manzarasr, insan
larrn ve nakil va.srtalarrnrn Slecisine verdi
Ri zorluk sMerileme.mi~tir. Bu isi. iki, hat
ta iic Posta amele ile cabucak basarmak 
miimkiin deRil midir ~ Benim fikrimce l/al· 
mz miimkiin de~il. hatta zaruridir de 
M emurlarrn is saatlerine U!Jflun olarak 
mua.111.1en bir zaman calt$an amele, Slii· 
ne$fe 60 derecc11i bulan srcakta bunala;
rak adeta saat rJelkovanr ~ibi calrsrrJorlar. 
Biri sabahle11in ~afakla beraber ise ba$• 
lal/lfJ srcak bas!rrrncrl/a kadar. dii!eri de 
ak~amiistii, merJdatun kalabalr~r azaldtk~ 
tan sonra caltsmak iizere, amele iki (Josta
.lla ayrdsa daha fazla rand1man alrnmli, 
daha cabuk is floriilmiis olur. 

Bu salrrlart karalautstmm sebebi 1.1al· 
mz V alde hammn [Jeri dei!ildir; bu kii· 
~;iik sahamn tanzimi isini iistiine alan Be
lediqe fen he1.1etinin, lstanbulun iman i· 
sinde de birinci roW ouml/acaiZrnr dii~iinii
qorum. E~er, o zaman da bu sistem Vella 
sis!em 'zlik devam ederse, sene!erce en· 
kaz se1.1redeceRiz ve toz 1.1utacaiZ1z demek· 
tir ki bizim r .. ~il, udlardtr ozledii!i. iste~ 
di~i ve beklediRi lstanbulun iman isinde, 
bu cepheden de zarar Sliirecektir.» 

Muhterem kariimin o kadar hakk1 var 
ki mektubu, bir aydanberi devam eden 
sabnm1 nih a yet ta~1rd1. T enkidimizin mils
bet olmas1 i~in ilave edelim: Belediye, 
bu kuc;uk par~anm ne kadar giic; ve ge~ 
tanzim edildigini gorerek Eminonu mey· 
danmln heyetile iman i~in, esash tedbir
ler almahd1r. Valde han1 arsasmm duzel
tilmesi, Belediye fen heyeti i~ir, bir tee
rube ve ders olduysa ne mutlu! 

~ 

ispanya harbi 
---

Ebro cel7h.~sinde diin 
'iddetli bir ha va 
muharehesi oldu 

Londra 9 (Hususi) - Ebro cephe
sinde bugun de ~iddetli bava muharebe
leri cereyan etmi~tir. Bu muharebelere 
14 ftalyan tayyaresi i~tirak. etmi~tir. 

Franhistlerin aldrklarr ganaim 

Salamanka 9 - Karargah1 umumi • 
nin tebligine gore, Mekinenza • Fa yon 
mmtakasmda Frankistler iki bin silah ve 
150 makinelitiifek ganaim almJ~lardu. 

Blum'iin teklili 
Paris 9 {Hususi) - Eski Ba~vekil 

M. Blum, Le Populaire gazetesinde yaz~ 
d1ih bir ba~makalede General Franko -
nun lspanyadaki yabanc1 gonulliilerin 
geri <;ekilmesine dair hamlanan lngiliz 
planma heniiz cevab vermedigini kayde· 
derek, Fransa ile lngiltereyi General 
Franko ile M. Mussolini nezdinde mii~
terek ve kuvvetli bir tazyika davet eyle
mekte ve bir netice elde edilmedi~i tak
dirde Madrid hiikumeti lehine frans1z • 
fspanyol hududunun tekrar a~1lmasm1 
taleb etmektedir • . 



4 CU~JHUKJU~'i 

I[ :.~::: Tayyareci 
~============= Maurice Bourdet'den 

k1z ] 
Jan Busi ofkeyle dedi ki: j kendisine bildirmi§lerdi. 0 gece gayet ra-

- Acaba bu ~aka daha devam edecek hat uyumu§tu. Sabahm saat yedisinde 
mi? Biisi'yi telefonla aradt. Biisi hiddetten 

Koy ~ocuklarinin 

okuyacag1 eserler 

Koy okuma odalar1 
i~in yeni ve k1ymetli 

eserler al1nacak 
- Zannebnem, fakat senin ktzmana, kopuriiyordu. Otomobilinin bozulmast 

sinirlenmene sebeb ne? KtzcagiZin biri yiiziinden makinistlerin otobusune binme
rekor ktrmak sevdasma dii•tii diye mi? ge mecbur olacaktt. Fakat gene ktz tele-

' Koy mekteblerinin kiitiibhanelerini 
Seninle ne alakast var ki? Her koyun fonda on a : 

zenginle~tirmek ve koy ~ocuklannm oku-
kendi bacag~mdan astltr. - Bir yere ktmtldamaym, sizi alma-

yacagt eserleri hamlatmak ic;in Maarif 
Oscar Ravis OIDU7.: silkti. Bu sozlerile, ga geliyorum, demi§ti. 

Vekaleti Nesriyat Umum miidiirliigii i-
mutadt olarak, hayat felsefesini hulasa Yirmi dakika sonra, gene ktzm oto -

cab eden tedbirleri almt§hr. 
ediyordu. Sahamn obiir ucunda bir tay- mobilinde u~u§ sahasma dogru gidiyor - Koy okuma odalanna ve koy mekteb 
yare yere iniyordu, bir tecriibe uc;u§U ya- larru. Birdenbire Klodin dedi ki: kiitiibhanelerine almacak eserler, key ~o-
pan Klodin Vemiye'nin tayyaresi. Os - - Stze bazt §eyler hakkmda izahat cuklarmm muhitlerine kar~t alakalt alma-
car Ravir, gene ktzt gostererek: vermem laztm. lanm tern in eden kitablarla milli edebi-

- Ne dii§iinuyorsun bu ktz hakkmda Biisi di§leri arasmdan: yattmtzm en k1ymetli ornekleri olacakttr. 
dedi. Yaman bir §eye benziyor. Erkek- - Zannetmem, dedi. Bunun i<;in Maarif Vekaleti Neeyriyat U-
lerden daha cesur. - Bilakis. Siz benden nefret ediyor- mum miidiirliigiinde hususi bir komisyon 

Jan Biisi, ba§tna sardtgt mendili ~oze- sunuz. Ve nic;in nefret ettiginizi size he- tarafmdan bir program haztrlanmt&ttr. 
rek: niiz bildirmedim: Ben sizi seviyorum. Koy okuma odalanna her koyi.in hu-

- Onu yann bekliyorum .. dedi. Ne Biisi gene ktzt hayretle siizdii. Klo- susi biitc;esinden aynlan para ile Maarif 
mal oldugunu yann anlanz. din'in kth k.tptrdamtyordu. Riizgarm ha- Vekaletinin tavsiye ettigi eserler satm a-

Jan Biisi fazla bir~ey soylemeden u - valandtrdtgl san bir perc;im almm ok§U" lmacakhr. 

zakla§b. Klodin Verniye'ye kaT§J hissi- yordu. Diger taraftan ki:iy okuma odalannda 
yattm gizlemiyordu. Gene kadm tayyare- - Sizi kendimi bildim bileli seviyo - ve key mektebleri kiitiibhanelerinde bulu· 
ci pek acemi de degildi. Hatta hafif tay- rum. Daha bir c;ocuktum, fotograf1mzt nan bazt liizumsuz kitablar tasfiye edi
yarede irtifa rekoru kmm~. ~ampiyon ol- gordiim bir gazetede. Hemen keserek lecektir. Maarif Vekaleti onumi.izdeki 
mu§tu. ~imdi, kadmhk alemi-nde, diinya koynuma koydum. Lisede imtihanlanml ders ylh ba~mda faaliyete ba~lamlmasl 
siirat rekorunu kmnaga c;ah~Iyordu. T ay- verirken fotografmm yammda ta§Iyor • u;in Maarif mudi.irliiklerine tamim yolla
yaresini Jan Biisi haztrlamt§b, fakat dum. Aptalhgtma giiliiyorsunuz, degil mi§hr. 
gene klZin muvaffak olanuyacagma kani- mi? Sizi tammadan, size kadar yuksel - ----------

k · · d ·· 1 b" .. · h Bursan1n 1' mar planma di; makinisti Oscar Ravis'e: me 1shyor um, oy e 1r gun s1ze me§ ur 
- 0 zaman ~ok kolay olacalb, di - bir tayyareci olarak takdim edilebileyim. hazJrbk 

yordu. Eger tayare kullanmastm bilen Ebeveynim beni ni§anlamak istediler, is -
biitiin kadmlar Elen Bu§e'yi yahud Ma- yan ettim. Hi.irriyetimden vazgec;:emez -
riz Bastiye'yi taklide ka!k1§salard1? Hem dim. Ilk uc;u§um, ilk ktrdtgtm rekor, bii
bu Klodin 'in iddiast da var .. Bana kalu· tiin bunlan sizin ic;:in yapttm, halbuki si
sa, yerli yerinde oturup suya saburra ka- zin h~ bir§eyden haberiniz yoktu. Sizin
ll§mlyacaktt .. 0 zaman kimseyi rahats1z le iki senelik bir arkada§ltgJmtz vardt. 
etmezdi. Benden pek ho§lannuyordunuz. Fakat 

Oscar Ravis; benim ~in sizi gormek, stzm yammzda 
- Haks1zhk ediyorsun, diye cevab bulunmak kafiydi. Sonra burada bulu§· 

verdi. Kimseyi rahats1z ettigi yok, hele tuk. Gerisini biliyorsunuz. Sizi o kadar 
seni beni hi~ degil.. Onun da §an ve §e- seviyorum ki I Size a§ktmdan asia bahset
ref kazanmast laztm.. miyecektim, fakat bu sabah kendimde ha-

Biisi'nin gene kadm tayyareciyi k1s - rikulade bir cesaret ve ciir'et buldugum 
kand1gmt zannetmek fazla ileri gitmek o- ic;in kendimi tutamad1m. Bana oyle geli
lurdu. Bu biiyiik tayyareci rekabete ald1· yorki bugiin yapamiyacagJm §ey yoktur. 
rt§ etmiyecek kadar kendinden emindi U~u~umda muvaffak olup olamJyacagtml 
Gayet rnii.tevaz1 oldugu ic;:in, senelerden- kestiremiyorum. Fa kat hareket etmeden 
beri ismini ebedile§tiren bir §Ohretin gu - evvel size soylemek, size ac;tlmak liizumu 
rur ve §atafatmdan daima kac;mmt§b. 0- gogsii.mii. dovdii. 
nun ne mii.kemmel bir arkada§ oldugunu Gene k1z, kar§Jdan htzla gelen bir mo
teslim ebniyen yoktu. Peki oi~in Klodin tosiklete ~arpmamak i~in viraj yaptt ve 
Verniye'yi hor goriiyordu? devam etti: 

Oscar Ravis'e bu suali sorduklan za· - Dahast var ... <;ok tstuab ¥ektigini-
zi biliyorum. Kanmz... Y oo sozi.imii kesman: 

_ Bir kadm hikayesi olacak, diye m1- meyin. Ve bunun ic;:indir ki hepimiz hak-
nldamyordu. ' kmda ayni fikirleri besliyorsunuz. F aka.t 

Ve fazla bir~ey ilave etrniyordu. yamhyorsunuz. Bir kalbin samimiyetini 
Ertesi giin Klodin ilk tecriibesini yap- tecriibe etmek zor bir §ey degildir. Size 

b. Rahat ve SlkmtisJz ~uyordu. y anm kalbimi veriyorum dcrniyecegim, o zaten 
ve ta ne zarnandanberi sizindir. Fa kat saat sonra yere indigi zaman, aydmhk 

ve miitebessim bir ~ehre ile ] an Bii.si'ye eger bir giin ... 
Biisi bir riiyada gibi 

ko§tU: - N e? dedi. 
- Muvaffak olacaglffi zannediyorum, - En giizel vasiyetnarnem olurdu. 

dedi. Bana oyle giizel ve stkJ bir tay - - Siz t;lldirdmtz m!? Nedir butiin bu 
yare haztrlami§SintZ ki I Lutfunuza nasll a~k hikiiyesi? Bir ayagt ~ukurda olan bir 

te§ekkiir... adam sevilir mi hi~? Boyle §ey istemem, 

Bursa (Hususi) - Bursamn yeni imar 
plamru ~apmak ic;in profesor Prost'a 
verilecek esas malzeme haZirlanmtya 
ba§lanmL§tlr. 

imar komisyonunun tarih komitesi, 
!$ehrimizde mevcud tarihi eserleri tes • 
bit etmi§. bunlardan hangisinin k1y -
metli, hangisinin ktymetsiz oldugunu 
ve ytkl!acaklarla muhafaZ'a edilecek O· 

lanlartm komi~yon riyasetine bildir -
mi!?tir. 

Diger taraftan Bursanm kurulu§una 
aid mevcud malumatm dogru olup ol -
mad1gmt tetkik eden tarih komitesi bu
na aid hazirladtgi raporu da imar ko -
misyonuna vermi~tir. 

Bir tabanca kazasi 

( Yeni Eserler ) ·----
Zehirli Gazier mecmu(lsi 

Zehlrli Gazier ve Bunlardan Korunma 
mecmuasmm lklnci sayJSl C}Ikmt~tir. Iki 
biiyiik ktsma ayrilan mecmua 111m adam
lanm ve balk! tatmln ve tenvlr edecek blr 
miikemmellyettedlr. Flat1 10 kuru~tur. 

Simone Simon Amerikadan nicin kact1 
dolarm1 ~al~n katibesinin Gene artist, II bin 

ortaya ~Ikard1g1 «albn 
lesinden dolay1 

anahtar» mese-
af aroz edildi 

«Kadmlar birligi» nin birinci kurbam, 
sessiz filmlerin en biiyuk komigi §i§man 
Fa tty olmu§tur. ic;kinin fazla ka~mlmt§ 
oldugu bir eglence gecesinde komigin e
vinde bir artist ya bir kaza, yahud da 
kendi arzusu neticesi olii bulunmu§tU. Bu 
vak'ayt diline dolayan «Kadmlar birligi» 
artiste sade Amerikay1 degil diinyay1 dar 

Simone Simon 

mi? 
Diye yaygaraya ba§ladt. M. G. M. 

~irketi tela~a dii~tii. N eyse, Kiessler ismi 
Lamarr' a tebdil olunarak ve o berbad ro-

Jan Biisi gene k!ZID soziinii kest\: duyuyor musunuz? Bunlar bir daha 
- T e§ekkiire deger bir§ey yok ... Her- aram1zda mevzuu bahsolmtyacaktir. 

hangi bir kadm tayyareci ic;in ayni §CY1 Gene kiz dalgm, sordu: 
T e§ekkiir etti. Fa tty meslegmden oldu, san' atkarm 

Sevgili pederimiz Mes'ud Baban'm ha~ikl huviyetini ~giz~ice tahki~ ~di~ og
yapard1m. _ y a sonra? 

Gene ktz, kendisine bir kara haber - Sonra mt? Bak i§te, sahaya geldik. 

vermi§ gibi bakb. Ona: Size cevab vermernegr tercih ederim. 
- Mosyo Biisi... Jan Biisi gene ktza asia cevab vereme-
- Evet.. ne var gene? Burada her- di, zira Klodin'in tayyaresi dii§tii ve gene 

kes v~zifesini yapar... Bakm mesela ben kt:r. anide oldii. Bereket versin, c;ehresi bir 
on sekiz senedenberi u~maktayim.. 0 saat evvelki huzur ve siikunu aksettiriyor
zaman siz bebeklerinizle oynuyordunuz du. Biisi ba&ucunda butiin gece ~iGekler 
Ve on sekiz senedenberi uran yahud ur- d b kl d" 0 k d 

--y "Y arasm a e e 1. nu mezarma a ar 
mast gereken pilotlar var. ve kelime wylemeksizin, goziinden bir 

Klodin Verniye sadece: dam Ia ya§ akmaksiZln gotiirdii. Fa kat ik: 
- Anlad1m, dedi. Bir erkek pilotun ~n sonra uzak bir memlekete dogru yola 

yerini aldtgtmt zannediyorsunuz. c:tktl. Bugiin uzak bir memlekette mii.ste-
- Sizi angaje ettiler, buna ben kan§- ar bir isimle pilotluk yapmaktad1r. 

mam. Eger yann tayyarecilik gene ktz - Admt Klodin koydugu kiic;iik bir zen
Jar i~in bir c;ay salonu haline gelirse, ben ci k17lm evlad!tk edinmi§. onu yeti§tir -
ne yapabilirim? Hem sahi ben nic;in si - v b k -mege a 1yor. 
zinle boyle gevezelik ediyorum? T ayya- GE'vlren: 
renizden bir §ikayetiniz var m1? Cevad Sadrh 

- Hay1r. 
~---

- Giizel.. Bonsuvar. 
Klodin onun arkasmdan uzun uzun r• Cumhuriyetin -

baktt. Yamba§mda bir St.>S: ··zmir ve hava-
- Patron pek nazik degil, ne derst· 

ni76e::d~JZ ba•mt c;evirdi. Oscar Ravts lisi bayileri 
giiliirr~ii•tordu. Dedi ki: 

- Patronun bu hallerine pek aldm~ 
etrreyi11. · Zaman zaman bOyle aksile§ir. 

- R"nden rrfret etse gerek. 
- Si1Hen mi? 
Oscar Ravis bir kahkaha fulatarak 

iliive elti: 

izmirde 

Aydmda 

Nazillide 
Manisada : 
Odcmi&te : 
Sokcdc : 
Deni7lide : 
Salihlide : 

Ba~ bayi Esad ve 
ihsan, Kii«i.ik Sa
lebcioglu han. 
Osman ve 

Si.ileyman 
SU!eyman 
Mehmed Tekcan 
ibrahim Filiz 
Mustafa 
Mehmed Erten 
Cevad 

vefah dolaytsile gerek bizzat ve gerek-, renmce. bu. sahtekatligl ?a yem hir tska~- fetler yapmasma raz1 olmu§tur. Bir nu
se telgraf ve mektubla elemimize i§ti- dal vestlesJ addederek b1c;areye tekrar hu- mara esnasmda kuc;iik Pearl merdiven
rak lutfunda bulunan zevata ayn ayn cum etti. Bic;:are ~i§ko i§siz ve be& para- den dii§mii.~ ve kolu ktnlarak o i§ten ~e
tc§ekki.ire teessiirlerimiz dolay1sile im- s1z kald1, bir sene sonra da sefalet i~inde kilmek mecburiyetinde kalmt§ltr. 
kan bulamadtglmizdan oziirler diler, oliip gitti. Bundan soma Pearl strasile lokanta 
minnettarhkla arz1 te§ekki.ir eyleriz. Son zamanlarda Marlene Dietrich'in garsonlugu, diki§(;i!ik, miirettiblik yap _ 

Aziz Baba~, Feyzi Bahan, yildizmm sonmege yakm bir vaziyete gir- ffii§ ve bir arahk sinemaya intisab etmi§
_________ N_e_rl_m_an_B_a_b_a_n_ mesinin de sebebi «Amerikah kadmlar 

kuliibii» dur. Bu te&ekkiil, Marlene' e A- tir. Filim artist1iginde ~ok c;abuk yii.kseGaib aramyor 
istanbul 15 inci 

ilkmektebinin be -
~inci s1mf talebe
sinden ve Fatih 
<;ar~amba eadde -
sinde (11) numa -
rah di.ikkimda ek-
mek~i Rasimin og
lu (14) ya§lannda 
yukanda fotogra£1 
olan !sa, hemen bir 
buc;uk aydtr kay -

.. 
bolmu§tur. Yurdda~ltk namma goren ve 
tamyanlarm yukanki adrese haber ver

merikaya ilk ayak basttgl giindenberi len ktz, «Nevyork esran>> ve saire gibi 
dii;anandtr. Artistin guya kocasm1 terk biiyiik filimler <;ev!Terek uluslararast bir 
edip rejis()r Von Sternberg'le birlikte A- ytld1z olmueytur. 
merikaya ka~m1~ olduguna dair donen On be§ senedenberi beyaz perdeden 
§ayialar hemen «Kadmlar kuliibii» nii t;ekilmi§ o.!an Pearl Vhite artist iken na
galeyana getirmi& ve mensub oldugu §ir- s1l giiriiltiilii ve cesurane bir hayat ge~i
kete miiracaat ederek san' atkann kuntu- riyorsa tekaiidliiii;ii. zamanmda da oyle 
ratuun fes.hini taleb etmi§ti. ~irket de bu ya~amak istemi~tir. Bir taraftan vaktile 
arzuyu derhal yerine getirmek iizere it!li. oynad1gt rol icabt soguk sular ic;inde, riiz
Ciinkii «Kadmlar birligi» nin emri hila- garlar kar§Ismda saatlerce duran ve hic;-
fma olarak Marlene Dietrich'e yaphra - bir ve<;-hile yerine vekil kullanmak istemi
cagl filmlerin tek bir mii~teri bulam1yaca- yen artist bir ·taraftan onlann sebebiyet 
gmt, biitiin sinema salonlanmn bombo§ verdigi zaf. diger taraftan boyle fazla 
kalacagmi pek iyi biliyordu. hareketli bir hayat ya§amasJ neticesi 

- Bereket versin Marlene Dietrich'e kadmm sthhati gitgide bozulmu§ ve m-
hanp;i erbabt hay!Tdan biri birka<; nasihat hayet bu ak1bete diic;ar olmu§tur. 

melerini rica ederim. 
:... ' ~ ... ' ' . 
; .. .~ ·. . . 

Bay ADAM I. FUF A 
Vefat etmi~tir. Cenaze merasimi bu

gi.in saat 15 te Beyoglu Rum ortodoks 
Panayia kilisesinde iera olunacag1 hu · 
sus! davet makamma olmak i.izere bil
dirilir. 

-aksamki program, 
ANKARA: . 
14,30 karl§tk pl:lk ne~r!ya t1 - 14,50 pll 

Ia Tiirk musi1tis1 ve halk ~ark1lan • 1J 
ajans baberleri - 18,30 plakla dans Illu· 
kisi - 19,15 Tiirk muslkis! ve balk ~ark~· 
(Makbu!eJ - 20 saat ayan ve arabca nef 
yat - 20,15 Tlir!{ musikisi ve balk ~ark~; 
(Hikmet R1za) - 21 stbhi konu!!ma: Dr. 1 

fik Vassar - 21,15 stiidyo salon orkestro.!: 
22 ajan.s baberlerl ve hava raporu - 2l 
yarmki program ve son. 

IsTANBUL: 
14,30 plakla Tiirk musikisi - 14,50 Ml 

dis - 15,06 plakla Tiirk muslklsi - 15 
muhtelif plak ne§riyat1 - 16 son - 16 
plakla dan.s musikisi - 19,15 kon!ers; 
Fatih Halkevl n.amma, Abidln Daver (/.1 
tiirk ve Ana!artalar zaferi) - 19,55 bor. 
haberleri - 20 saat ayan: Grenvic; ra.Sll· 
baneslnden naklen, Nibal Astm ve ar~ 
da~Jan ttn·afmdan Tiirk musikisi ve .ll' 
§arktlan - 20,40 hava raporu - 20,43 0!11' 
RIZa Dogrul tarafmdan arabca soylev • 
saat ayan, §an, Bedr!ye Tiiziin, stiidyo o 
kestrast refakatile - 21,30 Tabslu Kara~ 
ve arkada§lan tarafmdan Tiirk mus!kl.sl 
balk §arkiian - 22,10 miizik ve varyel 
Tepeba§l Bele:l.!ye bah~esinden naklen 
22,50 son baberler ve ertesi giiniin progl· 
mt - 23 saat ayan, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operalar ve operetler 
20,30 Prag: ~ytan duvar1. 

Biiyiih konserler 
15,05 Laypzig: Mozart'm eserlerl. 

rnas1 
t1n 

lardt. 
1'i.irk 
Pl~llJJ• 

1' anz 

ltla~m 
Ye &el 
lit ru ~ 
dukla 
hi~ k 
rniyor 
R.e~id 
oldug 
nun t 
taftar 
min> 
lar alt 
1ablar 
Itkla 
adh e1 
1'iirk I 
Yuttur~ 
ahlaks 

19,05 Londra (Reglonall: B. B. C. o; «On 
kestrasmm kon.seri. A.vrup 

21,05 Droltvlcb: mubtellf parc;alar. 
21,35 Briiksel: Muhtelif parc;alar. lllanttkl 
21,35 Paris <P. T. T.l: Biiyiik kon.ser. sirini 
21,50 Strasburg: Muhtellf havalar. I ·d 

ltat esi 
Oda musihileri ternini 

16,30 Hamburg: Kiic;iik oda musiklsl tl adatJ k 
klmmm kon.seri. s"·h 

18,05 Berlin: Eglenceli oda mus!klsl· U ett 
18,05 Briiksel: Muhtell! par«;alar. bei i<;ti , 
21,30 Prag II: Mubtelif parc;alar. F' ako 

Solistlerin honserleri &arninin 

18,20 Roma: Viyolon.sel kon.serl. , erkekte1 
19,20 Doyc;laru:lzender: Muhtel!f parg~ 1-Ia]ifen 

19,20 ~~~burg: Piyano konseri. salahiy 
19,25 Viyana: Mozart ve Volf'un eSer <luii;unu 

Jeri. haram 
20,35 Miinih: Kon.ser. r 1 
20,35 Stokholm: Qlfte plyano konserl· et eri y 
22,05 Roma: Kernan konseri. ll}ijk .. ~. bu 
22,15 Athlone: Saksofon konserl. abui e 

Sarkr konserle; i lnekte l:l 
19,50 Miinlh: Mubtelif §arktlar. ta Zatt 
20,05 Stuttgart: Peter Anders ~ark! sol b\l.lunml 

liiyor. I kar~l dll 
• • lllenede 

Festival ,enhklerl Cat ale 

' BUGON <l 1-Iali 
e orala 

Beyaz1tta ~ehir bandosu taratmde.~ 
konser. Fatihre Etfaiye bandosu til' 
rafmdan konser. 

Saat 21,30 da Giilhane parkmd' 
Na~it kumpnnyast tarafmdan Ternsil 
Pembe 1\u; ( Operet 3 Perde) ......_ ______ ) 
NOBET<;i ECZANELE~ 

Bu gece ~ehr!mizin mubtellf semt!erlll' 
deki nobetgl eczaneler: 

istanbul ciheti: , 
Emlnoniinde (Mehmed Kaztm), Alelll , 

darda (Arif Ne~et), Kii<;iikpazarda (Jillt , 
met Cemil), Kumkapida (Haydar), §ellZ

1
9, 

deb~mda (Asaf), Karagiirnriikte (t\1"1 ; 
Aksarayda (Z. NuriJ, Fenerde (Emnyadl, 
Samatyada (R1dvan), Bakirkoyde <is~~olt 
pan), l;lebreminlnde (Hamdi), Eyuw 
(H!kmet Atlamaz) eczanelerl. 
~yoglu clheti: ~ 
Istiklal caddeslnde (A. Cevadl, Posta 5~ 

kakta (Garibl, Mac;kada (Feyzl), Par!XI~~! 
kap1da (Kemal Rebiil), Galata Topc;ll·~
caddesinde (Hidayet), Kas1mpa~ada (V, 
s1fl, Hahc1o~!unda (Bar bud), Ortakoy, /.· 
navudkoy, Bebek eczaneleri. 1, 

Kad1koy Moda caddesinde (NeJad), /t, 
hyoid a <Namik), Biiyiikadada (~inasl l!', 
za), Heybelide <Halkl, Uskiidarda <itt! f 
had), Be~lkta~ta (Siileyman Receb l, :ee. 
koz, Pa§abah~e. A. Hisar eczaneleri.. 

Te§ekkiir 
Geqenlerde cSoruyoruz• ba~hklt Y~:. 

ile mevzuu bahsettigimiz, Mustafa 1', 

mindeki kimsesiz bir veremliye oJilP ~ 
ciye kadar bakan, Bayan Fahriyeden 8, 

dig1m1z mektubda deniliyor ki: eMuS. 
tafamn parastz tedavisi ic;in biiyiik hi~ 
metier gosteren Edirnekap1 Sthhat J1le'1 
kezi doktoruna, hastanm ayagtna kad9, 
gelerek igne serilerine devam ede·. 
hem§irelere alenen te~ekklirler ede 

~eselesi 
Ibaretti. 
(efendi 
kad1n 

te~ iba 
a t~tiga 

Ve ediy 
olrnasma 
akJiye t 
Yola s.ol( 
hal!olun 
llgra~rna 
lnidir? t1 
ate rn . uv 
lt&a! olu 
Y"evrnj 
tabi o! a 

bu lllesel 
"azRedn 

d Sebi!ii 
a cevab 

<<Ne ~ 
~k'~'nca 

ahsecler 
ie§ebb .. 
h. Ust 

!s 
b· Rec;en 
cl~nden) 

!. l{ lb rn a , 
el"t!lekett 

n'ncla k rn a 
.evcucl d 

v,ce 
n fJa 

~el"t!~eket . 
~err h 

en . a. 
~ :z:u.fade 
et sel' 

f'lrt] 

d Ad!i t 
a tadika 

r_i_m_._·-------------: ~~•bc1] L '~d.! ar<:J 
EGE TiYATROS ~~k: eseri 

Nuri Gene ve -a orta 
arkada§larl f <<A.clz-

10 agustos c;ar~artl ie§kil 'Y 
S C(rt] 

ak§am1 onra h 
~arhkap1d: 1'l I"IJii ay 

SONEN QCtv' s:l ~e.lleda 
Sabriye Tokses - Azeri saz1 ihtibcrciil"t! 

Yaz Mevsimlne Raftmett 

SAKARYA 
rn h ~'l"t!':z: 
n a ab[ ve 

c.sak d -
<<cod eg 

- Si1. ustiiniize ahnmaym. 0 biitiin 
bdmlardan nefret eder. Ve sebebini size 
s0ylesem inanmiyacaksmtz belki... T a -
lihsiz adamm biridir. Evliydi. Bir sa
b.h kansmt kac;mt~ buldu, hem de btr 
miihendisle. Az dah:~ deli olacakt1. 

Menemende: 
Ala&ehirde : 

Mustafa 
Nuri 

Zevcesi: Fotin i A. Fufa (Milea), 
evladlan: Anna Kostika kocasile ve 
<;ocugu (Milea), Yanni A. Fufas (Ati -
na), ktzkarde~i: Stamata Samara, ko -
casile (Trikalla), karde§ c;ocuklan: Tri
andafilos, M. Fufas (A tina), Dimitri M. 
Fufas kansile ve c;ocug:u. 

(Cenaze levanmatt P. Angelidis) 

verdi: Artist de o nas1hatleri tutarak bir 
miiddet it;in olsun «Kadmlar birligi» a- c Bir iki satarla ) 
zasmm taarruzundan masun kaldt. Veri- "---------------" 
len nasihate gore yaptlan hareketler §U * Bundan tam on iki sene evvel, yani 
idi. Marlene, klZint yamna getirtti, koca- 1926 senesi agustosunun 23 unde o za
sile teati ettigi dostane mektublann sure- manki sinema aleminin me~hur jonpromi
tini ne§retti. Yani bu suretle §efkatli bir yesi ve Don Juan't Rudolph Valantino 
anne, sad1k bir 1.evce oldugunu isbat e- 3 I ya§mda oldugu halde olmu§tii. Artis
diyordu. Birkac; mektub ve masum bir tin eski filmlerinin gerek Avrupada ve 
kiZin tath bir tebessiimii, Marlene Diet- gerekse Amerikada yeniden ragbet bul
rich'in istikbalinin mahvolmastm menet - mas1 dolay1sile bu sene 23 agustosta bir
mi§ti. ¥Ok Avrupa ve Amerika sinema mecmu-

«Kadmlar kuliibii» ni.in h1~ma ugn- alan Rudolph'un on ikinci ytldoni.imi.inde S 1 N EM AS' N 1 N 
yanlardan biri de <;ek artisti Hedy La- hususi niishalar c;tkarrnaga ve sahifelerini Bu Hafta gostermekte oldugu 1'1 

C>> 
P('k, y 
hut noksa 

~uk 

Oscar Ravis sustu. Hangara dogru 
yi.iriidi.iler. Biisi oradayd1, Klodin'i go -
riince uzakla~tl. 

Nihayet beklenen biiyiik giin geld1. 
Tecriibeler, havalann p:ayrimiisaid gidJ· 
~i. ut;U§U ii~ ha fta tea hhura ugratmt~tt 
~ir gece evvel, ertesi giin uc;abilecegim 

Turgudhtda : Hi.isnii 
Tirede : Mustafa 

L eniz motorii aramyor 
10 - 12 metre boyunda ve 12 - 16 

mil si.iratinde denize dayamkh bir 
motore ihtiyactmlz vard1r. Miira
caat: Telefon 21432 

,• p •'' ' • I 
~ '.J 'J. -ERTUGRUL SADi TEK TiYATROSU 

SUT 

Bu gese 
(Biiyiikada) da 
Per~embe 
(Heybeli) de 

Cum a 
(Bebek Bahc;esinde) 

KARDE~LER 

marr'dtr. Astl ismi Hedy Kiessler olan onun resimleri ve hattralarile siislemege JEANETTE MAC·DONAI-11 
artist, Avrupada, biraz fazlaca dekolte haZJTlanmaktad,rlar. ve ALLAN JONES'in 
olan «Zevkin en yi.iksek derecesi I>> is - * Amerikada Garry Cooper'le bir - • 
min de bir film ~evirmi§ti. Kordelada rol likte ~evirdigi <<Korsanlar» filminde bii.- Ale, Boceg I 
iooboh oldoko• <;>plok gOriinllyo<du. yllk bi, muv.fhkiy<t kmnon Mom.,. Pok podok bi• mm·•n,.kiyet kJ 

«Kadmlar kuli.ibii>> hem en: tistini F ransiska Gaal, <<Pariste ge<;irilen mall. tad 1r. Son giinlerden 
- Bu ne rezalet, bu ne kepazelik, balayt» isminde bir kordela ~evirecek ve · · rl _, · · l!';tda P Point'/. 

bOyle bir kadma Amerikada rol verilir bu eserde giizel ~ark1lar s<iyliyecektir. ••••••iiiiiiiii-iiiiiiii--

hala u ~ 
I"IJille '!Ieee 

il Per 

<<111 Q I 1.' 
sr cl na~ 
~· eiWse 
"3~~un da 
."'lfle olrn 

rrkler d 
• 0 
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inkdabdan evvelki cereyanlar 

Turk<;iiler i<;in bir kadm meselesi yok
~:. Bu bahisteki sessizliklerile, onlar, 

urk kadmmm medeni haklara sahib ol
!llasm, istiyen garbcilara kar~1 islamda
~In haykm~lanm tervic eder goriiniiyor
~:.di. An' anenin eteklerine milli ucundan 

urkc;liler, dini ucundan islamdar ya
t~nu~lardi. Ona el siirmek istiyenleri 

anzimatc;Ihkla damgaladilar. Avrupa -
hla~rnanm maymunca bir taklidden ote
re gec;rniyen, en dar manasile kozmopo
~t ruhuna kar§I nefretlerinde samimi ol
h ~kla.nndan ve haks1z olmadiklanndan 

1~ k1mse, hatta gaPbcilar da §iiphe et
~ f{1Y~rdu; c;iinkii anlar da garbc1hgm Ali, 

I e~1d veya Mithat Pa§alar zamanmda 
0 dugu gibi te§kilat kopyasmdan ve ka
nun terciimesinden ibaret kalmasma ta -

ra.ftar degildiler. «Havayici kanuniye • 
rlZ» Ve ,~kadmlanmiz» i<;in, bu unvan-
ar altmda, o devrin ~iiphesiz en canh ki

:ablanm yazan Celal Nuri de kopyaci-
1kla tniicadele ediyordu. «KadmlanmiZ>> 
~~~ eserinde, yiiksek tabakaya mensub 

Urk k1zlanna Avrupa terbiyesi diye 
Yutturulan §eyin sadece bir Monmartr 
ahiakSJZligw 1 oldugw unu anlattJktan sonra: o: 
AOn be§, on sekiz senedenberi, diyordu, 

Vrupa ( daha dogrusu F ransa) gayri
~anhki bir surette kadn\ alemimizde te
kt~ni gosterdi. F renk terbiyesi, usulsiiz, 
a1desiz, tedricsiz aram1za girdi. Ora sis

~ernini haz1mda giic;liik c;ektik. Bu tcsirle 
~?atJ kadimei ~ark1ye de ( esasen tefes
~~ .et~igi i<;in) b1rakild!. Has1h bir ucu-

1 l<;bmaiye olduk.» 
F' a kat bu kitabmda Celal N uri, poli

llaminin, goriiciiliigiin, kolay bo§amamn, 
~ke~ten ka<;manm §iddetle aleyhindedir. 

ahfenin teaddiidii zevcatl menetmege 
~al~hiyetli oldugunu iddia ve mecbur ol
h U~unu ima eder. Ciinkii faiz Kur'anda 
aram oldugu halde «Halifei lslam haz

tetleri yiizde dokuz kadar faizi caiz gor
~~· buna dair murabaha nizamnamesi 
abut edilip devlet resmen faiz al1p ver-

lllekte bulunmu~ ve biitiin bu muamelat
~a Zah Samii Me§ihatpenahinin imzalan 
k ulunmu§tur.» Kur' anm a<;Ik yasagma 

ar§1 duran Halife. elbette «Kur' amn 
!llenedercesine tekrih ettigi teaddiidii zev
tat aleyhinde de bir kanun yapabilir.» 
d Ha!ife de, lslamdar da, Tiirkc;iiler 

e oralarda degildiler. Hepsi i<;in Turk 
~eselesi adeta bir erkek meseleoinden 
1 aretti. Sebiliirre§adda Mahmud Esad 
~efendi hazretleri), «Me§rutiyettenbari 
d ad1n meselesi guya tesettiir meselesin
l ~~ ibaretmi~ gibi miitemadiyen bunun
va l~tigal edildigini» yazd1ktan sonra ila-
j ediyordu: «Bunun bir meselei ~er'iye 

0 
k7asina nazaran bu babda muhakemei 

~ 1
1Ye tarikatine gitmek meseleyi c;1kmaz 

h 0 

1j sokma k demektir. Alelhusus ~er' an 
li~ olunmu~ bir meseleyi yeniden hal ile 
tn~~~~tnak tahsili.ilhasi! kahilinden degi] 
at' IT'? lstihsal edilecek netice eger ~eri
ti e luvaf1ksa sarfedilen mesai a besle i~
Y !S'a olur; eger muhalifse Allaha ve 
ta~tni ahirete inanan hic;bir muslim ana 
bu 1 olrnaz. Selameti memleket namma 
va

7 
!lle~e~eyi arhk mevzuu bahsetmekten 

-l:!:ec;IniZ l>> 

cla Sebili.irre~adm bu makalesine !<;tihad-
7..;vab veren K1hczade Hakk1: 

~rk « e iuhaftrr ki, diyor, bu efendiler 
b '§rnca l A • l k . ah se ametr mem e etr mevzuu 
te§e~eb~~rler, fakat bunun i~in hit;bir tili 
his uste bulunmazlar. Bu gibi meba-

f!ct; bind en muharebeden (Balkan Har -
di. Hn) sonra ilk defa mevzuu bahsedil
ltiertJlealb~ki iki asrrdanberi selameti 
111ncl ketr tehlike.lfe koyan anasrr meya
ltiev a dkadm meselesi, tesettiir meselesi 

cu d ~'ld' A l 1' · Vicen 7gr r. zgm arm ama rnr fer-
ltiertJ/ ~a~r~hlar hal eden, idam eden, 
ni~er/ h etz 1/a~ma ve herciimerc eden Y e
en z· aydudlarr zamanrnda kadmlar 
ket ~~~de iesettiir edi_qorlardr. M emle -

nrnet buldu mu ?>> 
d Ad]j t k'IA 
a ra<l'k e~ .1 ahm1zda ve kanunlanmiz .. 

R<~•hc 1' al b1r ink1lab istiyenler de yalmz 
~db e

1 
ar.dt «Havayici Kanuniyemiz» 

~'kra serinde, Celal Nuri, bu istekleri a-
. ortay k «<1 a oyar: 

ie§ki[ dlrye kanunlarrmrz bir kiillii viihid 
e~rnekten tJek uzaktrr. T anzimattan 

ce./1 ~.llli kopyacrlrk ettik Avrupamn 
ter ~. atr hukukiyesine daldrk. M ulla-
. curne t 'k bas, e tr . F akat tarzr terciime ve 

Tnrzda zttzrad yok. Kavaninimi::: 
d v:. mabaddan mahrumdur. Y ek-

e>> egrldir. M anayr garbisile bi:::de 
nok .1/oktur. Bu itibarla adli11 · ,· 

sandrr. lr;inden ~rkrlmaz. H elc 
rnec ~e1eniyemizin bulunmamasr, 
· ... e .• er ahkamr adliye ile amel, 
Nerr~n d' 

~ e r.lJor.» 
(Afahak' · 
degjfse lmlr ~er'iyenin miimkiinse ilga-

rs ah, v .. kl . . l . d · . e Rorece err 1~ erm 
arresrne · . 

olrn d ~ Rzrmesme taraftarr:. 
• d ~ rgr takdirde bu mahkeme-

ogrusu • dinin h . . . 'hl'l a_qsz_qe trm r a -

de devam edeceklerdir.» 
Fakat bu ne~riyatm islamdar arasm

da ugrad1g1 ~iddetli mukavemeti goren 
muharrir, ic;lerinde biraz daha itidal sa
hiblerinin mecelleyi tadile yana~tiklarmi 
sezince, §U sahrlarm meharetli riicuuna 
sigmdt: «Mece!leyi istedigimiz gibi, ah
val ve ihtiyacati asriyeye son derece mu
vafik bir surette tadil ve tashih edebili;
sek pekala olur. Bu ~artla soziimii geri 
almm.» (lc;tihad - Numara 64 - 2 ma
YlS 1329 • 1913) 

Bu riicu iizerine mecelle muallimlerin
den me~hur Mustafa As1m da, Celal Nu
riye verdigi bir cevabda: «Filhakika. 
diyor, muamelatz medeniyemizin bir tari
ki salimde cereyanrna rehber olmasr icab 
eden mecellcmiz ~ok noksandrr. H alta 
bu noksan kelimesi maksadr tamamile 
izah bile edemez. Bunun ir;in, daha a{rk 
bir tabirle mecelle, ihtiyacrmrzt tatmin 
edecek ahkamr muhtevi degildir demek 
iktrza eyler. 0 halde tedricl ve bati bir 
surette ihtiyacaltmrzla miitenasib bir ha
le ifragma r;alr~ttgrmzz bu kanunu nit;in 
esaslz bir tadil ve zslaha tabi tutmrya
lrm?>> 

Garbdarla 1slamc!lann bu tarzda an
la§malanm kolayla§hran itidal ornekleri 
de eksik degildi. Hatta komiinizmin ve 
sosyalizmin Tiirk cemiyetile alakasiz bir 
sistem oldugunu kabul etmekte Tiirkc;ii
ler de, islamdar da, garbc1lar da bera
berdiler. Avrupa ideolojilerini bize 
mal etmekte Sebiliirre§addan da, Tiirk 
Yurdundan da ileri gitmesi tabii alan lc;
tihad bile, arada bir, sosyalizm aleyhine 
ne~riyat yap1yordu. Bu mecmuanm 92 
numarah ve 6 §ubat 1329 - 1913 tarihli 
say1smda R1za T evfigin §U satirlanm o
kuyoruz: 

<<Avrupada sosyalizm bir meselei ha
kikiyedir. Bizde ismi var; bahsi var; fa
kat hakikati .11okl .. Ciinkii hayatr it;tima
iyemizde boy7e bir amilin biltiil tesiratr
m hissetmiyoruz. M emleketimiz miikem
mel ie§kiliitr smaiye_qe malik ve mazhar 
bir .lJer olsaydr, bii.11iik biiyiik fabrikala
rrmrz bulunup herbirinde - i~ine gore! -
bes bin, sekiz bin, otuz sekiz bin ki~iiik 
taburlar ic§kil eden munlazam vc mii
rctteb bir amele ordusu r;alt§saydz, 0 va
kil bu sm1{1 mahsusun herliirlii hukukunu 
mevzuubahs ve miidafaa eden s_osyalizm, 
bizim halfair ir;timaiyemizde de bir mil
him amil olarak tesiratr fi'liye giisterebi
lirdi ve binaena]eyh bu, mucibi endi§e 
bir meselei hakiki.lfe olmak iizere telakki 
edilebilirdi. Boyle bir t§CI ordusunun 
muntazaman ~alz~masz cemaatin deve
ram haiJairna hadim oldugu gibi, tatili 
i§gal etmesi de o deveram ani bir sekte
.IJe maruz brrakacagr ir;in (ha_qat memat 
meselesi) Celakki edilmek lazrm gelirJi. 

«Binaenale,qh azim ve merkezi bir ta
ktm ie§kilatr srnai_qe olmadrkr;a bir mem
lekette sosualizm meselesi olamaz. lhdas 
edilse de korkmam. 0 hakiki bir meselei 
ir;timaiye degildir. Cazete, yani miibaha
se meselesi demektir.» 

R1za T evfik bu makalesini Turk me
selelerile Avrupa meselelerini birbirinden 
ayumak ic;in yazml§tl. Her mesele grupu 
ic;inde «Hakiki olam da var, vehimden 
ibaret olam da var; hatta hakiki oldugu 
halde heniiz oogml!~ olmayip ri.i~eymi = 
rudimentaire bir halde duram da var.» 
diy,.or. Ve sosyalizmi vehimden ibaret, 
bize tamamile yabanci Avrupa dava!d
rma bir misal olarak gosteriyordu. 

PEYAMI SAFA 

Bilet ahrken ... 
Beyoglunda Asmalimescid sokagmda 

Kamhi aparhmamnda oturan Adam 
Pupas isminde birisi, evvelki gece 18,30 
da, Haydarpa§a garmda bilet ahrken 
fenahklar ge~irm~, imdad1 sthhi otomo
bilile Niimune hastanesine kaldmhrken 
yolda olmii~tiir. 

1ki ~ocuk arasinda b1~akh 
kavga 

Ye~ildirekte Tarak~tlar caddesinde 31 
numarah medresede oturan 11 ya~mda 
Mustafa, evvelki giin, Mahmudpa§ada 
Abudefendi ham oniinde 12 ya§mda Ar
tin Giine§aglunu bt~akla sag kolundan 
yaralamt§, yakalanmi§hr. Yarah imdadi 
sthhi otomobili ile hastaneye kaldml -
ffil§llr. 

Tiitiin enstitiisiinde yangin 
Kartal Maltepesindeki Tiitiin ensti -

tiisiinde diin ogleden sonra, ekzoslar 
d6§enirken yangm ~tkmi§, ve yeti~en 
Kartal, Kad1koy itfaiyeleri tarafmdan 
binamn c;ahs1 tamamen yand1ktan son-

1 sondi.iriilmii~tiir. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Bir zehirlenme 
Fatihte Hasanhalife mahallesinde 

Halilin bostamnda oturan Ali R1za oglu 
Mustafa, ll'atih tramvay durak yerinde 
ah~I Abdurrahmanm diikkamnda pat
bean kizatmas1 yemi§, biraz sonra te -
semmi.im alaimi gostermi§tir. Cerrah -
pa§a hastanesine kaldmlmi§tlr. 

CUMHURIYET 

iktlsadi hareketler 

Defter tutmak ,ekilleri 
Muameie vergisi kanununda degi -

~iklik yapan, be§ beygirden a~ag1 kuvvei
muharrike ve ondan az i§<;i ile c;ah§an 
miiesseseleri de muamele vergisine tabi 
tutan yeni kanunur., bu miiesseselerden 
mi.ihim bir kJsmmm motorlerini sokmesi 
neticesini vermesi uzerine ~ehrimize gon
derilen Varidat Umum mi.idi.irii lsmai! 
Hakkmm reisligi altmdaki heyet ~ehri -
mizde tetkikler yap1yor. Varidat Umum 
mi.idi.iri.iniin lstanbula gelir gelmez bir ar
kada~lmiza si:iyledigi sozlerden ve bu i~
te alakah bulunan esnaf cemiyetleri mu
rahhaslarile yaphgi temaslarm samimiye
tinden, vekaletin, bu <;ok miihim i~te ne 
biiyiik bir hi.isniiniyet ve hassasiyetle ha
reket etmekte oldugu bariz bir ~ekilde 
gorunmektedir. Y almz, bur ada bir nokta 
i.izerinde dunnak faydah olacak: 

Varidat Umum miidi.irii sozleri arasm
da, defter tutmanm basit bir §ey oldugu
nu, soyli.iyor ve ilave ediyor: 

«- Hesabmt kitahmi bilmiyen en kii
<;iik bir esnaf bile tasavvur edilemez.» 

Bunun boyle olmasm1 hepimiz temenni 
ederiz ve ~i.iphesiz ki yeni neslin esna ft 
da boyle olacakhr. F akat bugi.inku vazi· 
yetin hie; de boyle olmad!gini itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. Defter tutmanm 
basit oldugunu soylemek, bir miinevver i
"in kolayd1r.Lakin Uzun"ar§Idaki beyaz 
sakalh tornac1 ic;in usulii defteri bir mec;
huldi.ir. Maliyemizin yi.iksek hesab mi.i
tehasSIS!an 1Snunde defterini temize c;1 • 
kartacak ka<; tane esnaf tasavvur ede
biliriz? Degil onlarm, bi.iyiik ticaret ve sa
nayi miiesse~elerim1zin dahi mi.iteaddid 
muhasipler tarafmdan tutulan defter
lerinin usule aykm bir ~ekilde tan
zim edildigini, bir fatura i"in kontrol
lerin giinlerce uzadigmi gormiiyor mu
yuz? Bu kii<;i.iciik di.ikkanlardan da def
terlerini tutacak birer muhasib veya ka
tib tutmalanm istiyemeyiz ya! 

Herhalde bu i§in yegane c;1kar yolu, 
Maliye Vekaletinin de muvaf1k gordugii 
ve ruhu kanunda da mevcud oldugu ~e· 
kilde be$ beygirden az kudret ve ondan 
az i§<;i ile <;ah$an miiesseselerin vergilerini 
maktuiyete raptetmek olacaktJr. 

F. G. 

Muamele vergisine 
aid ,ikayetler 

Maliye heyetine diin de 
bir~ok miiracaat yapdd1 

Muamele vergisi tadilatmm be~ bey -
girden a~agi kudret ve ondan az ameleye 
yaphib tesirleri tetkik etmek iizere §eh
rimize gelen Maliye Vekaleti Varidat 
Umum miidiirii Ismail Hakk1 ve vekalet 
te.tkik bi.irosu azasmdan Zeki, dun de 
tetkiklerine devam etmi~lerdir. 

Di.in heyete birc;ok mi.iracaatler yapil
ml~br. Kanun mucibince temmuzun on 
altmci gi.iniinden itibaren mer'iyet mev· 
kiine giren muaddel kanunun hiikiimleri
ne dahil defter tutmaga mecbur esnafm 
bu tarihten agustos ba§ma kadar alan 
miiddet zarfmdaki beyannamelerini bu a
ym on be§ine kadar venneleri iktiza etti
ginden tela§ o ni;bette artmaktad1r. Es
naf cemiyetleri, yap1lan mi.irac;atler kar
§Ismda, defterlerin nas1l tutulacagm1 es
nafa ogretmege <;a!J§IJOrJar. Y eni kanun 
hi.;kiimleri dolayisile kiic;i.ik degirmen san-

atkarlan da tela~a di.i§mii~ti.ir. Bunlar • 
dan bir kism1 matbaamiZa mektub gonde
rerek i<;inde bulunduklan mii§kiil vaziye
tin bir an evvel hallini rica etmektedirler. 

Sanayi Umum miidiirii ,ehrimizde 
Ankara 9 (Telefonla) - Sanayi U

mum Mi.idi.irii Re~ad yarm lstanbula gi
decektir. Re~adm bu seyahati, muamele 
vergisi tadilatma aid ~ikayetlerle alaka
dardir. 

MALIYEDE 
T efti§ heyeti reisi geldi 

.!"J~.liye Vekaleti tefti~ heyeti reisi 
R~§t~, Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. 
R~tu, burada Vekalete aia baz1 i§lerle 
me§gul olacakhr. 

KOLTOR ISLER/ 

llk tedrisat kadrosu 
hazirhklari 

istanbul ilk tedrisat kadrosu ve terfi 
eden miifetti§ ve muallimler listesinin 
bir kism1 hazulanmt~hr. 
Vekale~e gonderilecek olan listeye 

nazaran Istanbul Vi!ayeti dahilinde be~ 
ilk tedrisat miifetti§i, maarif miidlirii o
lacakhr. Listenin ikinci k1smt birka~ 
giin sonra haz1rlanmaga ba§lanacaktir. 

Sovyet fotograf sergisi 
Agustosun on ikinci cuma glinii, Gii -

zel San'atlar Akademisinde Sovyet hii
kumeti Voks te§kilatmm foto~raf ser -
gisi a~1lacaktJr. Sergi merasimle saat 
be§te a~Ilacak, davetlilere aynca ~ay 
ziyafeti verilecektir. 

Thomas seyahati bundan Cook ilk .. yuz 
sene evvel 

salia 
kilometroluk sekiz 

tertib 
on 

iizerinde etmistir 
bir 

ZamammlZln en tipik faaliyetlerinden 
biri de te~kilatlandmlm1~ turizm yam se
yahat i~idir. Bu faaliyet giinden gune 
kazand1g1 viis'atle son zamanlarda dev
letlerin tediye muvazenelerindc yer tu -
tacak kadar ehemmiyetli bir hal alm;~tu. 
T urizm ayni zamanda beynelmilel pro
paganda sistemlerinin de esasm1 te~kil et
mektedir. Onun ic;in turizmin bu biiyi.ik 
ehemmiyetini takdir eden her millet ona 
kendi memleketinin biiti.in rengini vererek 
lay1kile istifade temin etmek ic;in canla 
ba&la ugra§maktadir. Zira turizm ehem
miyeti nisbetinde rahat ve - diger biiti.in 
ticarl muamelelere nazaran - kolay bir 
i~tir de. Gi.iniin birinde elinde bir siiri.i 
dovizle memleketinize gelen, otelinizde 
oturan, diikkanlanmzda ah~veri& eden ve 
size elindeki parayi b1rabp giden bir ya
bancl herhangi ihracat ve ithalat c;upm
masmdan c;ok daha zahmetsiz ve karh 
bir&eydir. Bu noktayi anlamakta mii~kii
lat c;ekmiyen Avrupa ve Amerika dev
letleri - daha bu am ba&larmda - iptidai 
bir halde bulunan turizmi fennin de icad
lan sayesinde modern bir «sanayi» &ek
line soktular. 

T urizm denince akla ilk gel en ISim 
Thomas Cook'tur. Bu miite~ebeis lngi· 
liz diinyada otedenberi bir seyahat ar
zusu ve ihtiyaci mevcud oldugunu du~ii
nerek bunu bir disiplin altma almay1 ilk 
di.i&iinmii& alan adamd1r. 

Cook 1808 senesinde Melbourne §ch
rinde dogmu&tur. 

33 ya&Ina kadar birkac; meslek degi&
tirmi§tir. Bahc;:1vanhk, miirettiblik, mat
baacJhk yaptJktan sanra bir miiddet ken
disini misyonerlige vermi&tir. T urizml~ 
ugra&mak fikri kendisine geldigi zaman
larda Cook Alkol dii&manlan cemiyetin
de bulunuyordu. Bu cemiyetin reisi Pa
get ic;ki aleyhinde bir konferans vermek 
istiyor ve Cook'tan bu konferansta c;ok 
kimse bulunmasmi temin etmekligini rica 
ediyor. 

Bu fikir Cook'u c;ok di.i~i.indiiri.iyor. 
Ciinkii Market Harbarough gibi ufak 
bir &ehirde ic;ki di.i~manhgi gibi soguk bir 
konferansta bi.iyi.ik bir kalabal1k topla -
mak hakikaten buyiik bir mesele idi. 

Tam ayar bir lngiliz olan Cook fik
rini tatbik etmek ic;in Midland demiryol
lan §irketile te~ebbuslere giri§iyor. 0 zo.
man ~imendifer yeni ba§lami& oldugun
dan pek ragbet gormi.iyordu. Caok'un 
fikrine gore her iki tara£ da istifade et 
meliydi. 

Bunu dii~iinen Cook giizel bir prog -
ram haznhyor. Trampetlerle halb seya
hate teFik ediyor. Bir ~iline 18 kilnmet
relik garib ve heyecanh bir seyahat, iki 
yemek, bir kahvaltJ ve iistelik bir de kon
ferans. 

Bu gayet gi.izel §erait iizerine biiyi.ik 
bir seyahat kafilesi haz1rlamyor. 0 za -
mana kadar gori.ilmemi& kalabahk tam 
be& yiiz ki~ilik bir grup Harborough ~eh
rine gidiyor. Ve orada mizikalarla kar
&llamyor. 

Bu bi.iyi.ik kalabahk salonu hmcahmc; 
dolduruyor. Bu ba&langl<; o kadar mi.is
pet tesir yapm1~ olacak ki Cook' un faa
]iyeti art1yor. Bir miiddet onun sistemi 
hayriye ve maarif cemiyetleri propagan
da servisi yerine gec;iyor. 

Cook bundan sonra turizm te~ebbUsle
rini daha geni~letmek ve daha muntazam 
bir ~ekle sokmak ic;in c;ah~1yor. 

1845 te ilk defa olarak yalmz gezmek 
gayesile Kale ~ehrine seyyah goti.iriiyor. 
Buna gore tam manasile hakikl turizmin 
ba&lang!CI bu tarih say!labilir. 

1846 senesinde tatil mevsi:-ninde 1n -
giltereden isk<><;yaya bir seyahat tertib 
ettikten sonra lrlandaya da bir seyahat 
yaptmyor. 

1851 de Londrada ac;Jlan beynelmi -
lei serginin turizm k1smi resmen Cook' a 

veriliyor. Y orulmak bilmiyen Cook'un 
c;ah&malan neticesi tertib ettiF;i sistemle 
150 bin seyyah uzak yerlerden gelip ser
giyi geziyorlar. 

Bu te~bbiisten sonra onun i~leri daha 
geni~liyor. 

1856 senesinde Paris sergisinde 
Cook'un acentas1 muntazam bir ~ekilde 
c;ah&malarma ba~hyor. 

Bundan sonra Fransada, Holandada, 
Belc;ikada ve isvi<;rede bir seri seyahat
ler tertib ediyor. 

Bu turnelerden sonr11 Cook cok ar711 

' 
ettigi fikirlerini tatbik etmege ba~hyor. 
Simendifer kumpanyalan ona kendileri 
namma bilet satmak imtiyazm1 veriyor • 
lar. Bu suretle seyyahlara gidecckleri 
yerler ic;in daha evvel bilet temin etmek 
fiTSatl turizm inki§afJ hususunda biiyuk 
ami! oluyor. 

Esasen turizmin en biiyiik vasfi da gi
dilecek :nemleketler ic;in onceden bilet te
min etmek ve oralarda seyyahlann her
tiirlii istirahat ve gezmek kolayh~t;m te
min etmesidir. 

Cook'un bu muvaffakiyetinden sonra a
nun sistemi bi.iti.in Avrupada begeniliyor 
ve acentalan c;abucak biiyuk ~ehirlerde 
te§ekki.il etmege ba§hyor. 

1866 senesinde Simali Amerikada ve 
Kanadada ilk defa olarak yalmz kuk ki
&ilik bir kafile ile bir seyahat yaphktan 
sonra Okyanusun diger tarafmda da a
ianlar kurmaga ba&hyor. 

Bu siikselerle memnun olup kanaat et
mek istemiyen Cook tam Kralic;e Vik
torya zamamnm bir lngilizi gibi c;ah§I • 
yor. hini buyiitmek ve biitun diinyaya 
yaymak i.c;in bi.itiin kuvvel'ile c;ah~1yor. 
Kendisi biitiin acentalanm idare etmek 
iizere merkezde kahyor. Ve oglu Jhon 
Mason'u biit!'in diinyaya turizmi yay -
mak ic;in A vrupanm ve Amerikanm bii
ti.in ~ehirlerine gonderiyor ve miitemadi
yen direktifler veriyor. 

1870 senesinde biitiin Almanyayi ve 
1871 de Viyana sergisinden sonra Avus
turyayl turizm ijebekesine ahyor. 

1872 de diinyanm miiteaddid yerle -
rinde yiizlerce &ube ve ajanlar viicude 
getiren Cook bir diinya turu yapmaga 
ba&hyor. 

0 zaman onun nazan dikkatini nac
ca giden miisliimanlar celbediyor. Lowen 
sohn 'un n.aklettigine gore Cook F as, Ce
zayir ve M1mdan Mekkeye gidecek ha
C! kafilelerinin seyahatleri i<;in de ora -
larda biraz ugra§mistJr. 

Siiven kanab ac;Ild1ktan sonra Cook 
Nil nehri iizerinde i~liyen vapurlann u
mum acentahgmi temsil etmege ba&hyor. 
Ve az bir zaman sanra geni~ bir faaliyet 
sahasma malik oluyor. Luxor' da ilk bi.i
yiik otel onun tarafmdan yaptmlmi~tlr. 

1882 deki kan§lkhklar dolay1sile ora
daki i~lere lngilizler vaz1yed ediyor. Fa
kat bununla beraber Cook' un faaliyeti 
durmuyor. 0 zaman lngi]izler ana Gene
ral Gardon'un ordusunun sevkini temin 
etmek ve levaz1mm iyi nakledilebilmesini 
organize etmek vazifesini veriyorlar. 

Bu servisten sonra Thomas Cook res-
men Empire Builders ( lmparatorlugu 
kuranlar) grupuna giriyor. 

lngiliz hiikumeti miitemadiyen ve bil
hassa Gladston'un Ba§vekil oldugu za
man Cook ~irketine herti.irli.i yardun ve 
muavenette bulunuyof. Bu suretle onun 
faaliyet sahasi geni§liyor, kuvvet ve kud
reti .arhyor. 

1890 da bir sene zarfmda Cook'un 
butiin ~ubelerinin sattig1 ~imendifer bi • 
leti miktan 3,262,150 gibi biiyiik bir 
yekunu buluyor. Cook ~irketinin §ohret 
ve muvaffakiyeti o kadar revac bulmu~ 
olacak ki 1898 de lkinci Wilhelm §ark 
seyahatinin tertibini ana havale ediyor. 
Bu seyahati tertib eden oglu Jhons Ma
son Cook Kudiiste o malarda iiliiyor. 
Esasen babas1 da alti sene evvel olmus 
oldugu ic;in koca kumpanya, on iki bii
yiik ve yirmi ufak vapurla ve yuzlerce 
§ube ile Cook'un iic;iincii neslinin eline 
gec;iyor. Ve onlar tarafmdan idare olu
nuvor. 

Buyiik Harbden sonra Cook kumpan
yas! beynelmilel Y atakh Vagonlar sir -
ketile birle~iyor. Bununla beraber ismini 
muhafaza ettigi gibi organizasyon siste
mini ve usuliinu de aynen muhafaza edi
ydr. 

Simdi Thomas Cook ismini anmak tu
rizm ve turistlik fikrini ifade etmektir. 

Avrupada her bi.iyi.ik ~hrin garla~m
da yaSSJ ve mmah bereli ve iizerinde 
Thomas Cook yaziSI yaz1lan adam 
trenleri ka~1lar ve servisler yapar. 

*** 
Bugiin, Amerikamn §imendifer kum· 

panyalanmn turizm servisi i~in kurdugu 
American Express kumpanyasi mevcud
dur ki o Ja Cook sistemiotde ve onun u
suliinde turizm faaliyeti yapmaktadu. 

Bu kumpanyanm da diinyanm her la
rafmda ~ubeleri ve acentalan vard1r. 

ZEYNEI. AJ"'''(n~ 
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PENCERESiNDE 
Demir Burunduruk 

~glum franSJZcada hayli yo! ald1, 
~ klasik §airleri -anlrya anhya· 

okumaga ba~lad1. Onun yav~~ 
yava~ tarihe de merak sard1racagm1 arasJ
ra sezerek memnun oluyorum. <;iinkii bu 
merak, benim y11larca c;ektigim tath aza

bi, ne§eli Ishrab! ana da hissettirecek ve 
ad1m1 hem severek, hem ac1yarak anma· 
sma selJeb te§kil edecektir. 

Diin onunla kan§lk bir tarih hikayesi 
iizerinde mi.inaka~a ettik. Henuz bir tu
tam bilgi sahibi alan ortamektebli afacan 

yamma sokuldu, elindeki fransJZca kitabt 
( doktor Cabanesin o pek me§hur alan 
Legendes et curiosites de l'histoire adh 
eserini masamm iizerine koydu: 

- Masque de fer, dedi, kimdir baba? 

Demir maske nedir demeyip de kimdir 
demesinden onun bu ~an~1k mevzuu bi
raz kavrad1gm1, fakat lay1kile ihata ede
medigini anlad1m ve biraz eglenmek isti
yerek tecahi.il ettim: 

- Masque de fer'in, dedim, tam tiirk
c;e kar§Ihgi demir burunduruktur. Ger<;i 
Vefik Pa§alar, ;;emseddin Samiler ve 
onlardan iktJbas etmek suretile lugat kita· 

b1 yazanlar burunduruk, yahud burunduk 
kelimesini anlatirken «sert atlan hmar 
masmda zapt i<;in kullamlan ve hayvan
lann burunlarma tak1lan tahta k1skac;» 

diyorlar. Burunsahk da ayni asildand1r, 
ayni manaya yakm da bir mefhum ta§Ir 
ve siglrlarm, develerin burunlanna konu
lan k1skaca denir. Fa kat burundurugun 

maske demek oldugunu da si:iyliyen ve o 
kelimeyi o manada kullananlar da var
dJr. Me~ela eski elc;ilerden Ahmed Res
mi Efendi. Bu zat elc;ilikle Berline gittigi 
vakit Prusya Krah tarafmdan maskeli 

bir baloya davet olunmu§. hte o davete 
aid hatualanm Sefaretnamesinde yazar• 
ken «Kadmlar ve erkekler burunduruk:. 

tutunuyorlardi» diyor ki gen;ekten giizel 
bir bulu§tur ve IDil-ske yerine bu kelimeyi 
kullanmak <;ok iyi olur. 

<;ocuk bir tekerleme dinler gibi yi.izii
me bak1yordu. Sinirli sinirli de doktor 
Cabanes'in kitabm1 kan§hnyordu. Benim 
sustugumu goriince geni§ bir nefes ald1: 

- Masque de fer'in, dedi, demir mas
ke demek oldugunu biliyorum. Fa kat bu 
kitabdaki demir maske, sizin dediginiz 
gibi sade demir burunduruk degil. bir 
adam. 

Gene tecahiil ettim : 
- Kimmi§ bu adam? 

- ,Su kitabda tam on sekiz sahife ya-
ZI okudum. "Demir maskenin kim oldugu· 
nu bir tiirli.i anhyamadJm. Kitab1 yazan 

adam onun i~in bir yerde (Ondordiincii 
Lui'nin nikahs1z kadmdan dogma oglu 
idi) diyor. Sonra, bu rivayetin yanh§ o
lup herifin Vermandui> adh bir Kont ol -
dugunu soyliiyor. Daha sonra Due de 
Beanfort'tu, demege kalk1yor. Arkasm • 
dan demir maskenin adm1 Monmouth ko
yuyor. Kafam §i§ti, herifin kim oldugu 
gene belli almadi. 

Artik ciddile§mek laz1m geliyordu. 
Kendimi topladim, ka§lanmi '<attJm: 

- Demir maske, dedim, anla§llm!yan 
hakikatlerdir aglum. Bu yalmz F ransada 
degil, di.inyanm her yerinde bulunur. 
Huner, riyanm veya ihtirasm maskeledigi 

hakikatleri gormektir. Sen biiyiiyiince 
goriinii~e kapilma, her i§in i<;yiiziinii gor 
mege ~ah§. 0 vakit kar§mda h1c;bir demir 
ma$kenin ya§amad!gmi goriirsiin. 

0, bir iki yutkundu: 
- Y a bu kitabdaki demir maske? 

- Masal yavrum, masal. Yalmz bir 
varmi§, bir yokmu§ eksik ! .. 

M. TURHAN TAN 

Y anb' ondiilasyon 

Bir karl1n giizelligini 
bozdugu i~in berberi i 

dava etti 
Samatyada oturan 25 ya~larmda Ha· 

tice, sa<;lanm ondiilasyon yaphrmak i.ize
re o semtteki berber Emine gitmi~tir. 

Berber Emin Haticenin sa~,;lanna on· 
diilasyon yaparken elektrikli ma§alar ya
narak, Haticenin ba§min ve emesmm 
muhtelif yerlerinde yaralar a~Ilmi§tlr. 

Bunun i.izerine Hatice m:!ddeiumumi· 
!ige bir istida ile miiracaat ederek, berber 
Eminin hatah yaphg1 ondi.ila~yon neticeoi 
gi.izelligini bozdugunu iddia ederek hak ~ 
kmda takibati kanuniye yapdmasile taz
minat istemi~tir. 

Miiddeiumumilik mevzuubahs yarala· 
nn muayenesi ·.,te giizellik i.izerine ne de
rece tesiri olacagmm te>biti i<;i'l Haticeyi 
berayi muayene Adliye tababetine gon· 
dermi~tir. Adliye tababetinin verecegi ra~ 
nor iiu·inc!en miiddeiumumilik takibata 
b?c::T.v.~ .... ~khr. 



6 CUMHURtYE'r 

AnkaraGenclikParkinin ~ 
in§aSIDa bu yd ba§}aniyor izmir muhteliti 

Bu park 
biiyiik 

gill bah~eleri, k1ymetli 
havuzlarile diinyanm en 

agaclari 
giizel 

ve 

parklar1ndan biri olacaktlr 

Bu sene in~asma ba~lanmast mukarrer olan Ankara Genclik 
Parktnm umumi plamnm ma.nazui resmi 

:Anhra'da, buyiik istasyon binast ci
vannda, hir genclik parkt yaptlacagmt 
telefon haberi olarak yazmt§hk. Biiyiik 
Millet Meclisinden alman 300,000 lira 
tahsisatla bu sene in~aata ba§lanacakt!r. 
N afttt Vekaleti Baymdtrhk l§leri Der
gisinde .gordiigiimiiz tafsilata nazaran, 

ba§ ~ehrimizi siisliyecek olan Genclik 
Parkt, Nafta Vekaletinin bir sene evvvel 
meydana getirdigi muazzam Ankara ga
n ve meydanm hemen hemen miitemmi
mi olacakhr. 

1stasyon meydaninin muayyen bir 
noktasile Bankalar caddesinde ileride 
yap1lacak opera meydanlanm birbirine 
baghyan hat parkm esas mihverini te§kil 
etmektedir. 

Gene bu mihvere amud olmak iizere, 
lstasyon caddesi yuvarlagmdan Canka ~ 
yaya miiteveccih ikinci bir mihver, par
km ikinci esas hathm meydana getirir. 

1 - Biiyiik havuz. 
2 - £.traf duvarlar. 
3 - Esas methal. 
4 - Selaleler ve havuzlar. 
5 - fstasyon methali. 
6 - Diger methaller. 

fn§a edilerek hututu esasiyesi meyda
na .getirilecektir, 

Gelecek sene tem1n edilecek tahsisatla 
parkm tamamen ikmali mukarrerdir. 

Parkm in§asma bi.iyiik bir ehemmiyet 
atfeden Nafta Vekili Ali <;etinkaya, bu 
giizel eserin meydana gelmesi ic;in li.izu~ 

mu olan tahsisatt temin buyurmu~lardtr. 
Parkm projesi, Nafta Vekaleti yap! 

i~leri miitehasstsl Franstz tebaasmdan 
mimar Teo Levo tarafmdan haztrlan ~ 
m1~ttr. 

Ke~if. fenni ~artname ve diger detay
lanmn hamlanmasmda yapt i§leri fen 
heyetlerinin miihim emekleri gec;mi&tir. 
. fki, nihayet ii~ sene sonra cumhuriyet 
merkezinin bugiin geni~ bir ku halinde 
olan bu sahasmdan modern bir mamure 
ft~kuacaktir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

hazlrlaniyor 

Bu haftaki hazirbk ma
~mda Aydin muhteliti 

8 - 4 mas'Hub oldu 
lzmir (Hususi) - Mmtakamtz Fut

bol Aianhgt, fuar zamamnda Istanbul, 
Ankara, Trakya muhtelitlerile diger mi
safirlere ~Ikaracagt takmn haztrlamaga 
ba~lamt§tlr. Diin bu arada, Aydm muh
telitile bir rna~ tertib ederek «A» muhte
liti elemanlanm gozden ge~irmi§tir. 

Slavya tak1mmm gelmesi de takarriir 
etmi&tir. F uar giinlerinde fzmirde canh 
ve alakalt spor hare.ketleri olacaga ben
zemektedir. Ancak, istanbul muhtelitinin 
tertib tarll burada teessiirle kar§Ilanmak
tadt•r. Cunkii muhtelitte, fstanbulun ha
kikt muhtelit elemanlan yoktur. Bu ha
reket hem bir spor meselesi, hem de fuar 
giinlerinde lzmire gelecek olan yerli ve 
yabanctlann hakiki Istanbul muhtelitini 
gorememesi baktmmdan teessiirle kayde
dilmektedir. 

Diinkii mac;t, 8 - 4 fzmir muhteliti ka
zanmt~hr. Oyun, antrenori.in idaresinde 
c~reyan etmi§tir. Bu mac;, eski §ikayet ve 
dedikodulann tazelenmesine de sebebi
yet vermi§tir. Ciinki.i Aydm muhtelitin· 
de, yakm zamanlarda lzmirden aynlmi§ 
ve fzmir muhtelitinde oymyan dort oyun
cu vardt. 

Altdar muhtelitini davet 
F utbol Ajanltgmdan: 

Altt kuliib muhtelitinin uc;i.inci.i ekzer
siz rna<;! I 3/8 I I 938 cumartesi giinii sa
at I 7 de Beykoz c;aymnda yaptlacakhr. 

A~ag1da adlan yazth futbolculann 
futbol levaztmlarile birlikte saat 16,30 
da ham bulunmalan li.izumu teblig olu
nur. 

Beykozdan: Safa: Baliadtr, Sehab, 
T urhan, Sadeddin, Kemal, Gazanfer. 

Si.ileymaniyeden: Ruhi, Dani§, !bra
him. 

Vefadan: Muhte§em, Hiiseyin, Mu • 
vahhid. 

Hila! den: Hakki. llhan. 
T opkap1dan: Haydar. 

<;orlu • Tekirdagt mac;mda 
miiessif bir hadise 

Parkm esas methali opera meydam ci
hetindedir. Bu methal alt1 umdeyi temsil 
eden altt siitunla birbirinden aynlmt~ ye
di biiyiik, iki kii<;iik kapiYJ haizdir. Ka
p!lann sag ve solundaki kaideler lizerine 
gencligi temsilen hirer mermer heykel 
konmast da mukarrerdir. 

lkinci esas methal de, istasyon meyda
m cihetindedir. 

) 
Tekirdag (Hususi) - Pazar gtini.i 

T ekirdag spor kuliibiinden 30 ki§ilik bir 
...______________ kafile (:orluya gi~mi§ ve Corlu spor ku-

1 

Kutub tetklkattna hamllk 

Genclik parkmm hemen ortasinda 
45,000 metre murabbat sahayt haiz bii ~ 
yiik bir havuz yaptlacaktir. 

Opera meydam tarafmdan §elaleler ve 
fisk1yeler te§kil ederek gelecek olan su 
bu havuza dokiilecektir. Havuzun orta ~ 
smda biiyiik bir su slitunu fisktye halinde 
daima yiikselecektir. 

Parkm muhtelif mahallerindeki fiskt
yelerle birlikte ~elale ve havuz Ankara
hlara su hasretini arhk hissettirmiyecek ~ 
tir. Bu havuzun cenub cihetindeki ada 
iki sahile iki koprii ile baglanmt§tlr. Bu 
ada iizerinde modern bir kazino in§a edi
lecektir. 

Parkm ~ok muntazam bir seri olacak
hr. Oniimiizdeki senelerde yaptlacak o • 
Ian yollan, ~imenleri, giil bahc;eleri, li ~ 
monlugu ve agaclarile diinyamn en giizel 
parklanndan birini Ankaramtzm giri§ 
yerinde gorecegiz. 

Ku kahve ve tiyatrolarile, c;ocuk bah
c;elerile gencligin miihim bir ihtiyact da 
tatmin edilmi§ olacakhr. 

3420 saytlt kanunla temin edilen 300 
bin lirahk tahsisatla bu sene ic;inde par
km: 

• 

tngiltere - Me~hur Amerikah Ku
tiib alimlerind.en Elsvort cenub Kut
bunda yapacagt yeni tetkikat i~in 1n
gilterede haz1rlanmaktadtr. Elsvort 
vucudiiniin muka~emetini arhrmak i
gin hergiin s1rtmda kahn bir fanila 
oldugu halde stcakta 32 kilometro yol 
yiiriimektedir. 

liibiinii I - 0 yenmi§tir. Mac;tan sonra hir 
tabm kendini bilmezler Tekirdagltlann 
otiibiisiinii ta§a tutmu§lard1r. l~e polis 
miidahale etmi~ ve T ekirdaghlara kaza 
haricine kadar refakat etmi~tir. 

lngiliz profeayonelleri 
araamda 

fngiliz birinci profesyonel likinin en 
zengin kuliibii olan Arsenal, yeni mev
sim ic;in hamhklara ba§lamt~ ve bu mak
sadla sagic; oymyan bir futbolcuyu 
I 4,000 fngiliz lirasma satm alarak §im
diye kadar bir oyuncu ic;in verilen en 
yiiksek fiat rekorunu k•rmt~hr. 

Davet 
Veta /dman Yurdundan: 

I I /8/938 tarihine rashyan per~embe 
giinii saat 18 de Yurd merkezimizde 
kaptan se<;imi yaptlacakhr. F aal sporcu
lann gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

*** Be§ikta§ jimnastik kuliibiinden: 
Futbol antrenmanlarma 11/8/938 

per§embe gununden itibaren ba§lamla
cagmdan A, B ve gene taktm futbolcu
larmm eskisi gibi antrenman gun ve 
saatlerinde stadda bulunmalarmt dile -
rim. 

r Biiyiik a§k romant: 12 
~ getirtttOI gramotonu, kurup, Zeynebe dans 

I c!ersi vermektec!tr: ... 

Zeyneb, bir st~rayt~ta, ~efikle beraber 
odanm oteki ucuna kadar gitmi§, gra -
mofonun kapagm1 a~mi§, igneyi takmaga 
ba§lamt§tl. Sabtrstz ayaklan, halmm iis
tiinde ~arpmttlar gr~iriyordu. 

A$k ~lYI©llYIIf 
Nakleden: HAMDI VAROCLUJ 

On hulasa giinliik 
l

lar. Harttaya bakarlar, ya~m.da Eskihts.ar 
isminde bir koy old.ugunu gorurler, bu koy-

' c!e doktor §efiitin teyze dedigt akrabadan 
. Doktor §ejzk, muvakkat bir zaman tc; .• n Std~ka Hantm oturmaktadtr, o geceyt SI-
Istanbuldan aynlmak mecbu_:tyettndedt~. dtka Hantmm evtnde gec;trme(1e karar ve
Bu mecburiyetle kar$tl~tt(/l gun, Iun~t ct-
vartnc!a Alaca c;iftligt sahibt, arkada~l Ce
vaddan bir davet telgra/t altr ve oraya git
me{Je karar venr. Annestle bir!ikte, utomo
bille yo/a c;tkarlar. Gii.ne§ batarken, yan 
yo!da bir inek silrii.sii.ne tesadilf edcrlcr. 
Doktor §efik, yolun kenannda otuJd.ugu
nu gordugu bir kad.mt, ineklerin ~obam 
zanned.erek sii.riiyil yoldan c;ekmesi u;in o
na seslenir. K adzn ehemmtyet vcrmez. 
Doktor gejik bir kere daha seslendzktcn 
sonra, sagzrl!gma hii.kmettigi bu kadmZa 
yaktndan konu$mak tc;tn onun yamna gt
der. Bu, guzel btr gene kudtr ve c;oban de
gildir. Doktor §efikle aralartnc!a $iddetli
ce bir miinaka~a olur, nihayst gene ktz, 
doktor §efige, esasen yanlt$ yola sapntt$ 
oldugunu, izmit yolunun, d.aha tlerideki 
diger bir yol olduitunu sayler. 

Doktor §efik geld.ii'Ji yold.an avdet ede
rek astl yolu bulur ve bu ktsa tevakl~uttan 
sonra tekrar izmite hareket eder. Fakat btr 
mitddct sonra ortaltlc tamamen karardtgt 
bir strad.a otomobil bozulur. Bu esnada 
Gebze ile izmtt arasmda bulunmaktac!tr-

rirler. 
Sabahleyin, Stdtka Teyzentn evtnde uya-

nan $efii7in oc!astna, kahvesint btr gene 
ku gettrir. 3eflk, bu gene kum yilzilne ba
kmca, bunun btr ak~am evvel {:Obana bcn
zettiiti ku olc!u!)unu gorilr. Bu ktz, Stdtka 
teyzenln on sekiz ya§mdakt kut Zeyneb
dir. Doktor §efikle ahbab olurlar. Zeyneb 
sektz y~mda geldiiti bu koyden on scne
denberi hi9bir yere gttmeml§tir. Y trmt?;ct 
astrda ya§ad.tOt halde, akram olan koylil 
ktzlann muhittnden, deniz ve ktr hayatl
mn sat ei7lencelertnc!en ba§ka btr§ey btl -
mez. Zeyneble, doktor §ejik arasmda ba§
Ztyan sempatt yava11 yava~ artar. Rafka 
Hammetenc!i, btr geee kaltp izmite dogru 
yola devam etmek karartle istemiye iste
mtye Eskihtsara gelen ve il9 hattadtr Is
tanbulun ismtnt anmwan o{jlunun mtza -
cmda birdenbtre hast! olan bu degf/lfkli{je 
hayret etmektedtr. Zeynebe kar$1 gaster • 
diiti temayiil pek ho11una gttmez. 

Btr ak$am, doktor 3eftk, istanbuldan 

S•d•ka Hamm, meydam genclere bo§ 
b1rakmak ic;in yerinden kalkti, Raika 
Hammefendinin yanmdaki koltuga otur
du, elindeki hesab i§ine ba§lamaga ham
land!: 

- ,Sefik Bey gramofonu getirttigine 
~ok iyi etti, dedi. Zeynebe eglence ~tktt. 
Ama siz gittikten sonra ev biisbiitiin ses
siz kalacak. 0 zaman daha fazla cam 
s1ktlacak zannederim. 

Raika Hamm cevab vermedi. Goz -
liiklerinin iistiinden, mi.itecessis gozlerile 
oglunu ve Zeynebi tarassud ediyordu. 
Zeyneb, albiimde plak aramakla me§gul
dii. Doktor ,Sefik, onunla ba§ha§a, ya -
naklan gene ktzm dagmtk kakiillerini ok
§Iyarak, albiimiin sahifelerini ~eviriyor, 
plaklann isimlerini birer hirer okuyordu. 

Nihayet bir fokstrot buldular. ~efigin 
kolu, gene kiZm belini zarif bir kavrayi§· 
!a doladt ve fokstrotun kivrak ahengine 
uyan ayaklar odanm ic;inde donmege 
ba§ladt. 

Mekteblere 
girme ,artlar• 

Orta Orman mektebi 
Mekteb, Bursadad1r. 
Orta Orman mektebi, Orman muhen

dis muavini yeti§tirmek i<;in a<;llml§ bir 
miiessesedir. Buraya ortamekteb me -
zunlan ahmr. 

Tahsil miiddeti ii<t senedir. Mekteb 
yabh ve paras1zdU'. 

Girme §artlan: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda§t 

olmak. 
2 - Yirmi ya§md·an buylik olmamak. 
3 - Dilinde goz ve kulaklarmda bir 

anza ve viicudiinde noksanhk olmacb. -
gma, bunyesinin yuksek ve anzah yer
lerde yliriiyiip gezmege ve hayvana bin
mege elveri§li ve mutehammil oldugu
na ve hi<; bir hast!}.hg• bulunmad1gma 
dair tam te~ekkullii bir hastaneden ra -
por alml§ bulunmak. 

4 - Ci<tek a!iah olmak. 
5 - iyi ahlakh olmak ve hic;bir su -

retle mahkum bulunmamak. 
6- U<; tane 6X4,5 eb'admda fotograf. 
Bu mektebe agustos ayt i<tinde talebe 

Y'az1hr. Mektebe kabul edilen talebe -
den tahsil esnasmda mektebi terk ettik
leri veya mektebi bitirdikten sonra ta • 
yin olunduklan vazifeye gitmedikleri 
takdirde kendileri i~in yap1lm~ olan 
masraflan odeyeceklerine dair mekteb 
idaresinin verecegi niimuneye gore no
terlikten bir taahhiid senedi ahmr. Ta
ahihiid senedi vermivenlerin mektebe 
dcvamlarma miisa~de olunmaz. Bu 
mekteibi bitirenler birinci derecede or
ta ihhsas mektebi derecesinde tahsil 
gormii§ say•hrlar. 

Askerlik ve bir memuriyel:e yerle~ -
mek hususunda lise mezunu hakkmdan 
istifade ederler. 

Divrikte umran 
Divrik (Hususi) - 9imdiye kadar ba

ktmstz bir halde kalml§ olan ;~ehrimiz 
hay~rperver zenginlerimizle yeni Be -
lediye reisirmizin himmetlerile umran 
yoluna sapm1~ bulunmaktadtr. Bu ciim
leden olmak iizcre Nuri Dcmiragm ge
<ten sene kirk bin lira sarfile yapttrd1gl 
ortamekteb binasma yeni ilaveler ya -
pllmaktad1r. Bundan ba~ka Divrigi e
lektrik nuruna kavu:}turmak gayesile 
on bin liraya satm almt§ oldugu degir
menin yerine bir elektrik fabrikas1 ku
racagi s6ylenmektcdir. Naci Demirag 
da Divrige iyi su vermek i§ini iizerine 
alm~ ve §ehrimize on be§ kilometre me
~afede bulunan dart <;e~id suyun nii -
muneleri berayi· tahlil Ankaraya gi:in
derilmi§tir. Belediye, elektrik fabrikas1 
yap1lmc1ya kadar umumi tenvirah 1slah 
9arelerini ara§trrmaktadir. 1stasyon 
caddesine dikilen direklere her ak§am 
radyum lambalan as1lmaktad1r. 
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Nevyork - Bu ~ocuk yeni bir nevi 
§ampiyondur. Filhakika Amerikada ter
ti.b olunan cylizdeki <til lekelerh miisa
ba kasmda birinciligi kazanml§tlr. 

0 giin, iic;iincii dersini heniiz alan 
Zeyneb, ayaklanmn acemiligine ragmen, 
musikinin siiriikleyici ahengine tamamen 
inhbak etmi§, gozleri yan kapah, du -
daklan mes'ud bir tebessiimle arahk, ,Se
figin kollan arasmda uc;arcasma doni.i -
yc·, doniiyordu. 

Raika Hammefendi, gizlemege <;ah§
ttib bir ic; ~eki§ile, gozlerini orgiisune in
dirdi. 

Std1ka teyze, he~ab i§ine ba§hyama ~ 
m1~, kar~IS!nda donen c;ifti, memnuniyet 
dolu nazarlarla takib ediyordu. Zeyneb, 
viicudiiniin biitiin nahifligine ragmen, 
doktor ,Sefigin atlet viicudii yanmda nis
betsiz durmuyordu. Ba§t ,Sefigin ancak 
omzuna kadar yeti~ebildigi halde, bir e
lile onu tiiy g1bi havaya kaldaabilecek 
derecede iriyan goriinen delikanlmm kol
lan arasma c;ok yakt§Iyordu. 

Stdtka teyze, doktor $efikle Zeyne
bin te§kil ettigi bu cana yakm tabloyu u
zun· uzun siizdiikten sonra, gozlerini elin
deki i~ine gotiiriiyor, dalgm ve dii~iinceli 
bir tavtrla, uzak bir hayale giiliimsiiyor
du. 

Zeyneb, gramofona ~imdi bir ba~ka 
plak koymu§tu. Dolgun bir kadm sesi, 
biraz evvelki fokstrotun giiriilti.iye bog -

Her ak$am 
Di~lerinizi 
f•rr;alayaca~m1z 
macun. 

Fatih sulh icrasmdan: 

Fmnc1 Emine 93 lira 50 kuru§ bot 

cundan dolay1 haciz altma ahnmi§ ol 

bir beyaz nikelajh karyola, bir miisl 

mel ut, bir eski ot kanape, bir eski l 

mek masas1, bir san baklr manga.J, s 

aded Y1ldmm mal'kah sandalye, bir ~ 

klr gama§tr legeni, iki yiiksek ayar 

lamba, bir ufak komlidin, bir iki aytl 

yt havi aynah dolab, bir kat yiin yab 

bir kristal su siirahisi e§Y'alarm birit· 

artttrmas1 19/8/938 cuma giinii saat · 

te c;ar§tda Sandal Bedesteninde ve k1 

meti muhammenesini bulmad1g1 tak 

dirde ikmci arttlrmast 23/8/938 sal! g ll!n 

nil ayni saat ve ayni yerde a~1k arttl nu 
mtya konulacagmdan taliblerin mah~ 
mezkfuda memuruna miiracaat ve ar 'l'u 
tlrm1ya i§tirak etmeleri ilan olunur. lerj 

ker 
Devlet Orman isletmesi • Karabiik 

Revir Amirliginden : 
1 - Revire bagh Keltepe ormanmm Golveren deposunda istifte tesli!t 

§artile 8 - 9 - 10 - 11 numarah istiflerde mevcud 592.925 metre mikab 
hacmmda 1002 aded ~am tomrugu a~1k arthrma ile sahlacakhr. cat 

2 - Tomruklann metre mikab1 12 lira, muhammen bedelle arttlrlll~ 1 

ya konulmu~tur. 
3 - Tesltrn ve tediyeye aid §artname An!sara. istanbul 

miihend.isliklerinde gi:iriilebilir. 
4 - ihale 15 agustos 938 pazartesi giinii saat on birde KarabiikteW 

Revir merkezinde yapllacaktll'. 
5 - 1steklilerin §artnameyi gorerek % 

gun ve saatta Revir merkezine mliracaatleri. -------

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, f' 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agnlartntzt derhal keset• tk 

- - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabillr. - ~ 

Silifke Jandarma Okulu Artbrma ve hitn 
hsi 

Eksiltme Komisyonu Ba~kanbg1ndan : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : 180,000 kilo ekmektir. Tahmirt bedell 11~. 

18,450 lira olup muvakkat teminat miktan 1383 lira 75 kuru§tur. dddt 
2 - Eksiltme kapah zarf usulile 25 agustos 938 giinline rashyan per• en 

§embe giinii saat 10 da. Silifke Jandarma Okulu binasmda toplanan I{o· lttnan 
misyon tarafmdan yap1lacakttr. 

3 - Ekmek i<;in konulacak unun ve ekmegin evsaf1 ve ~eraiti oJcUl 
salonunda as1hd1r. istiyenlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerden kanuni ikametgah 
da kaytdh olduklarma dair vesikalar aranacakhr. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin muvakkat teminatt i~in sandlk makbuttl 
veya banka mektublarile teklif mektublanm kanunun tarifah dahilinde "'~ den 
kapah zarf i~erisinde ihale saatinden bir saat once Komisyona verme1et1 tini 
laztmd1r. Bu saatten sonra verilecek mektublarm ktymeti olmad1g1 i!3ll 
olunur. ( 5263) 

Odeon Gramofonlannda 
Bilyi.ik Tenzilit 

NiHAD I$1K 
Magazast Sirkeci No. 37 

<;lfte zemberek 1939 . . . • . No. 0 Halk 
modell Bir kuru'u,ta Ta~ra stpart~t tedtyeh olarak derhal gOnde- gramofonu 
ii~ tarkl ~alar 3 5 11•• rilir. Sand1k ve pos ta paras1almmaz. 20 lira 

Cevabh mektublara 6 kuru~luk pul ve sipari1;1ler ie<in 5 lira gOnderilmelid~ 

Karayaz1 Kaymakambgtndan : 
Karayaz1 kazasmda yeniden yap1lacak olan Hiikftmet konagmm on bel 

bin lira be.deli ke~ifli im~aatl kapah Z!/.rf usulile eksiltmiye konulmu~tt.l!· 
1 - Eksiltme 19/8/938 cuma giinii saat 15 te Karayaz1 Hiikumet J{O' 

nag1 i~ind.e yapilacakhr. 
2 - Muvakkat teminah 1125 Iirad1r. 
3 - istekliler bu i~in evrak1 fenniyesini Karayaz1 Kaymakamh~1 ,e 

Erzurum Naf1a Miidiirliijti.inde okuyabilirler. 
4 - tstekiiler Resmi ·aazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayllt niishaslild' 

inti§ar eden talimatnameye gore 938 takvim y!lma mahsus ehliyet vesika61 

Ticaret Odas1 vesikas1 ve teminat mektublanm miihiir mumu ile iyice 
kapahlmt~ zarfla birinci maddede yaz1h gun ve saatten bir saat evvel J{O" 
misyon Riyasetine vermeleri mecburidir. Postada vuku bulacak gecikllle' 
ler kabul edilmcz. ( 4930) 

dugu odaYJ, yumu§ak nagmelerle ok~a ~ gostel'mek 1~m giiliimsiyerek ~ell' 
mag a ba~ladt. baktt: 

............... · .... · .. · .. · .. · .. ·.... ...... - Ba§tmda bir agn var da, ktzun de' 
A§k nedir? demi§lin. Gel anlataycm: di, giiriiltii biisbiitiin rahatstz ediyor·: 
A§k, hayat bagma can veren sudur, Galiba, biitiin giin kapah odada otur 

0 bagda diiriilen fic;:ek solmadan, 

Aynl1k actst kalbe dolmadan, 

Bag yolu biterse, i~te Cl§k budur. 

Zeyneb, gramofonun yanmda duran 
iskemleye oturmu§, ~enesini iki elinin ic;i
ne almt~. kendi kendine soylenir gibi: 

- Bu $arktya baythyorum, diyordu. 
0, danst btraktp plak degi§lirmege 

gelirken, Sefik de beraber ilerlemi~. gene 
ktzm yamba~mda durmu§tu. Simdi, iki
si, ba§ba§a denecek kadar birbirine ya
km, c;ehrelerinde ayni incizab ifadesi, 
gozlerinde ayni hulyah dalgmhk, §arkt
yt dinliyorlardt. 

Sarkmm en can alacak noktasmda, 
Raika Hammefendinin, azarlar gibi sert 
sesi i~itildi: 

- Bu §ark! benim fenama gidiyor, 
Sefik; ~unu sustursana I 

Doktor Sefik annesinin yiiziine hay -
retle baktt; hic;bir ~ey soylemeden igneyi 
plakm iizerinden kaldud1. Raika Ha -
mmefendi, bu ha§in hareketini mazur 

dum, ondan olacak. 
Zeynebin yerine Sefik cevab verdi:,, 
- T abii! Hi<; sokaga c;tktp hava ~ 

dtgmtz yok. 
"'¢• 

- Sokaga <;tktp nereye gidece~1 

Denizden, ktrdan ho~lanmam, bilirs•P·. 
- Evet, malum. Size !stanbuluo h~ 

vast laztm. Davetler, ziyaretler, yaY!~ 1 

dedikodular .. •' rr 
Raika Hammefendi omuzlanm hll 1 P 

c;e silkti ve kendini gostermege ba~l~Yt,, 
miinaka~aya meydan vermemek 1 '1~ 
elindeki orgiiye daldt. Biran, od3~1 

ic;inde, stklct bir hava dola~h. 0;1 

Fakal bu c;ok siirmedi; o esnada, r 
i§ ic;in odadan aynlmt§ olan S1d1ka te~t j 
nin avdeti, ic;eriye, ne§e degilse bile b;t~ 
ferah getirir gibi oldu. d~ 

,Simdi, Zeyneb, iskemlesini ortada :. 
k.Jil" ran bodur masanm yamba§ma c;~ ]efl' 

me§in kaph biiyiicek bir albiimii dtt uti 
nin iizerine almt§, yapraklannt karl~ 
yordu. 

(Arkasl varl 



~iaymisin Tiirkiye hususi 
I§ ol 

CUMHURfYET 7 

Katil ah~1 ~Ira~ Ucuz mesken melesi: 1 Avrupada bir ---------------Alinin muhakemesi Bina in§aabnda A vrupa hava pakbna do 
Diinkii celsede yeniden d I I • • Son ziyaretler, .... "'''""'•• 

u~ ~hid dinlendi ev et eriDID programi ~ayialara sebeb 

niishas1 ~1kh 
al8 i ·r ~i~ b ng1 iz gezetesi Atatiirk i~in diyor ki « Zama-
aya; llrnuzda, hi~bir lider, bu ydmaz adamm yapbk
;~ lar1ndan fazla muvaffakiyet kazanamamJ,br » 

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

birir. B' . (Ba$taratz 1 inct sahifede) 

d • ltmci sahifesi «Bir millet yeniden 
·aat ogd 1 h U» ser ev as1 altmda Taymis'in husu. 
e kt r 51. rnakalesine tahsis edilmi§ ve lngilte-
ta~ t.:In. Ankara biiyiik el~isi Sir Percy 

all g. 11 rame'in gonderdigi mektubu imzas1 -
ttl 11

111
1 

fotografisile birlikte bu sahifeye ko -
ar . ll rnu§tur. 
ahsl R. .. 

ar '1"· ~1s1cumhur Atatiirkiin, T aymis'in 
e I ~rk1yeye mahsus niishas1 ic;in ihda ettik-
r. en irn 1 f ~ fl .. . .. A k za 1 otogra annm uzenne (u-\S· 

~ ~r, Dev!et Adam1, ve Liden> sozleri ya
k1 ~ak ilk sahifeye konulmll§tur. Bu fev-

D : z ade niishamn kapag1 Ankaradaki 

1
'!11 I afer abidesinin biiyiik bir resmile siis· 

•s 1 entni•t' 
'kab • Jr. 

'fiirkiyeye mahsus niishanin miinderi
rnt' b~tl arasmda Taymis'in Tiirkiye muha

ll~r erinden biri tarafmdan Halk Partisi-
aj' / 11 tarihi, ideali ve terakkiyatJ makale -

telC 1
1g

2
1ialkevlerine, Tiirkiyenin ziraatine, 

et .• ~ senesndenberi Tiirkiyenin takib 
zJII lhg1 siyasete aid miihim makaleler ve 

41 l tubndra biiyiik elc;irniz F ethinin bir mek
u Vard1r. 

~ Y enj ve eski Ankaraya clair Howard 
k' obertson'un yaziSI, modern Tiirkiyede-
1h§ehircilige aid bir makale, hat!ralar 

!e ri lstanbula ve buradaki imarata aid 
b ~~~lar, Tiirkiyede ~inicilik hakkmdaki 
kit 1hhsas makalesi bu niishaya ba§ka bir 
1Ytnet vermi§tir. 

y Bay an Miifide F erid T ek giizel bir 
-r:~lsile asrt Turk kadmm1 anlatmJ§tlr. 

1 f·t~ deniz ticaretine dair giizel bir gra
t• 

1

1 
dave edilmi§tir. Tiirkiyenin ba§hca 

~tv.eti olan ziraatine ve hayvan yet§tir -
1'~SJne clair miihim malumat verilmi§tir. 
h'llrkiyenin modern gazeteciligine de mii-
y 1~ bir yer aynlml§hr. Y eni Tiirk adli-

• 1 est rniikemmel surette izah, Osmanh 
• nfll?aratorlugunun itila ve sukutu vaklfa
U d;.~ir kalemle hulasa edilmi§tir. Tiirk 

} 1 •nk1lab1 me§hur lngiliz miiste§nklerin
r· 4e 
0• I 11 olup son Dil Kurultaymda haZJr bu-

kllnan Sir Denison Ross tarafmdan mii· 
1 ; .1rnel surette izah edilmi§, Tiirkiyenin 

v 11 ernrnel bir haritast ve Tiirkiin asker! 
• ~ e lnedeni hayatmt gosteren eserler 

engin fotograflarla gosterilmi§tir. 
d 1' ayrnis gazetesinin «Bir millet yeni
/~ dogdu» serlevhasJ altmdaki makale-

1111 aynen nakl ediyoruz: 

k l~<Urnurnt Harbi takib eden bir c;ok in
~ abiardan en az bekleneni ve ayni za-
d ~llda en ziyade dikkate §ayan neticeler 
n~&Uram T aymis gazetesinin bu hususi 
lllshasmm sahifelerinde tarif ve izah edi
en harekettir. 

in 1'iirk rnilliyet~i hareketi iktidar mevki
rn e Yeni adamlan getirmekten ibaret kal
sa~~l§, Tiirkiyenin siyasi, ic;.timai ve ikh
bu~5~~resini, Tiirk halkmm gorihlinii 

Utun degi§tirmi§tir. 

idi~snlardanberi Tiirkler, Avrupada 
C e~ Ve lakin oz Avrupah olmamt§lardt. 
~e:111§. rnikyasta fetihler yapt1klan ve di
dukrtlletlerle kesif ve stkl temasta bulun
h k an halde, fikirleri, kohnele§mi§ §ark
sa thbda tahacciir etmi§ denilmese bile 

PAnrn1§ kalml§ goriiniiyordu. 

rnu Vtupah milletler nazannda Tiirkler 
idtevli bir yabancJ uk1 temsil etmekte 
olrn.er. Carbm fikirlerine bilfiil dii§man 
dllr arnakla beraber, c;.ekingen ve uzak 
IIi ~~orlard1. hala kurunu vustai, bir di
r111d ukurnetin idaresi altmda ya~adtkla
lllern.~ 19 uncu astrda Avrupah olm1yan 
lllekt a.lardan kuvvet ve meded bekle -
~iler. 

l'tf ill; 
~41 
lie.:- N e dii§iiniiyorsun? Cevab verse-

). - Dur .. .. .. b b ~· U d b' It rn· . gozumun e eg1... y ura I· 

t\1~r~rn b.~~~Yim, onu dii§iiniirorum .. 
d~ }::' ethk du§unmege devam e~.IJ: .. ~~~~~ 
hlt; b'] .ad onun kuliibe gee; dondugunu 

ltniy k'b• d taktJ. ~a ece h. 1le. Onu odasm a sana· 
de 011 Yed h1zmetc;.iye sorarsa Melek 
ra~ h a daha evvelden tenbih ederdi · B:-

')-. ava ·lm ~ k . d' 
t ah' Q aga <;I ll>> desm 1ye. 

Ir sordu. 
:: Olclu mu? 

Oldu 'b· D I &1 I. 

d1: e ikanh Melegi hararetle kucakla -

I!~ Billahi b . d .· d d. h a.t<: bir .. em §a ettm, e 1, o ... 
tab da guz.el Yer, i~er, egleniriz .. Meh-

Var bu G . gece... ene buraya geh-

Bir miiddet evvel Dizdariyede karis1 
Ay§e ile kaynatas1 Hiisniiyii oldiiren ve 
ustast Mehmedi aglf surette yarahyan 
a§«;l c;.Iragi Eminin muhakemesine diin 
Ag1rcezada devam edilmi§tir. 

Katil Emin, bundan evvelki celsede 
6 ya§mda bz1 Melihamn ~ahid olarak din
lenmesini istemi§ti. Diinkii celsede kiic;llk 
Melihadan ba~ka. Saziye ve Azmi adla
nnda iki §ahid daha dinlenmi§tir. ~aziye 
ve AZillli verdikleri ifadede vak' a esna -
smda iist katta bulunduklarmdan ademi 
malumat beyan etmi§lerdir. Kiic;.iik Meii
haya gelince, o da: 

«-- Ben uyuyordum .. H:ic;.bir §ey duy
madim» demi§tir. 

Muhakeme, diger birka~ ~ahidin celbi 
ic;.in ba§ka bir giine talik edilmi§tir. 

lzmir incir ve iiziim koopera
tifi umumi heyeti 

«Mesken» meselesinin insanlann ha
yatmda tuttugu ~rin ehemmiyeti hak
kmda s()z 5oylemege hacet yoktur. F akat 
devletlerin «mesken» programlanm tet
kik etmek, bizim gibi bu meseleyi heniiz 
ele ahp dii§iinmege vakit bulamamt§ o
lanlar i<;in §iiphesiz <;ok faydah olmak 
gerektir. 

Bizim gibi dedigimiz vakit, §Unu da 
hahrlatmak isteriz ki; biz, bu meselede 
geri kalan miistesna milletlerd.en biriyiz! 
Zira, «ucuz mesken» meselesini tetkik 
ettigimiz zaman goriiyoruz ki; Avrupa, 
Amerika, ve Balkan memleketleri arasm
da «ucuz mesken>> kanunlan olm1yan 
bizden ba§kas1 kalmamJ§tlr. (I) 

Ac1 da olsa goziimiizii yumarak ha
kikati gormemegi istemedigimiz ic;indir ki; 
bugiin diinya sosyal ve ekonomik hayatl
m i§gal eden bu meselede evvela kendi
mizden bahsetmegi dogru buluyoruz. 

*** Hususi niisharun tertibinde biiyiik fzmir 9 - tzmir incir ve uzi.im tanm 
hizmeti olan Taymisin Tiirkiye satl§ kooperati:tleri birligi umumi Kanunlarm1, faaliyetlerini gozden ge -

muhabiri Kemik heyeti diin Halkevinde bir toplantl yap- ~irdigimiz otuz dart Avrupa, Amerika 
Sukut ve inhitah dolayJsile her tiirlii m~tir. Bu toplantlda birligin bir y1lhk ve Balkan memleketinin hepsinde devle

cezrl Islahata muhalif bulundugunu bil- mesaisine aid idare heyeti raporu miit- tin iizerinde seneleidenberi ~ah§hgl bir 
dikleri Tiirk devleti, Avrupa hiikumetle- tefikan kabul edilerek genel kurul ka- «mesken» programl biitiin heybetile go -

d k. rarlie Biiyiik Ondere, Ba§vekil Celal riinmektedir. Bu programm esasmda da 
ri nazannda, ancak kendi aralarm. a 1 Bayara ve lktlsad Vekiline tazim tel - (2) 'k 
rekabet dolayisile salmtth olarak yahud «ucuz mesken» in§aatlm te~VI ve 

k 
graflan ~ekilm~tir. Ayni zamanda bir- himaye belirmektedir. Diger taraftan, 

biiyiik devletlerin himayesini ac;1kc;.a a- ligin gene! direktorune de te§ekkur e- h k 1 · 1 · d d 
bul ederek mevcudiyetini idame edebile- dilmi§tir . • Birligin bilanc;osu c;ok par _ «te§vik ve imaye» e lme enn enll e 'dan-

la•Jlacag~ 1 vec;hile devlet ve maha i 1 a-
cek bl'r "arl1kt Iakt1r ve mu" stahsil ortaklar bundan ~ d • 1' · reler bu in§aatt miimkiin oldugu ka ar 

Binaenaleyh Osmanh imparatorlugu- f~kalade mem::-?~~~ kendisi degil hususi miiesseselerin yap -
nun sukutundan sonra Tiirk milletinin Fransiz ordusunun masml temin etmektedir. 
ya§amaga hemen hemen muktedir olml· Biitiin bir program1 ifade eden <<Ucuz 
yacagml zanneden galib devletlerin, manevralarl mesken in§aahm te§vik ve himaye» ciim-
Tiirk milliyetc;iliginin yiikselmesini, inan· Paris 9 (Hususi) - Frans1z ordusu lesinin icabmt yapmak suretile devlet ta-
m1yarak ve miinfeilane bir inkisarla kar - Alp daglarmda senelik bliyuk manevra- rafmdan in§aata giri§ilmemesinin muhte
§Ilami§ olmalarma hayret etmemelidir. lara ba§lam~hr. Ba§vekil M. Daladye !if hikmet ve sebebleri de vardtr: Evvela, 
Tiirk milliyet<;iliginin zaferi bir derece ile Erkamharb reisi General Gamelin bu i§ler ekseriya devletin naztmhk vazi-
korku ve deh§et uyandumi§h. Lakin son· manevralarda bulunacaklard1r. felerile bir arada gidememekte ve hususi 
raki hadiseler devletlerin korkulannt iza- mu"esseselerin devletin himayesi alhnda ... ve ltalyamnkiler 
le etmi§tir. pekala yapabilecegi i§lerin bu suretle da-

Bunun ic;in Tiirk ink1labt Tiirklerle Roma 9 (Hususi) - !talyan ordusu ha iyi ve daha ucuza gelecegi, yap1lan 
Avrupahlar arasmdaki eski uc;.urumu ge· 22 bin ki§inin i.§tirakile merkezi !talya- tecriibelerle de sabit olmaktad1r. Diger 
ni§letmemi§ ve bilakis bunu kapatml§tlr. da senelik buyuk manevralarma ba§la- c;ok miihim bir sebeb olarak da devletin 

Soziin k1sas1 bu netice, hayrete §ayan llU§tJT. Kralla Ba§vekil M. Mussolini biitiin ihtiyaclan kcndisinin finanse ede-
ve cazib bir §ahsiyet olan, asker olarak manevralan takib etmektedirler . bilmesine imkan olam1yacagi gosteriliyor. 
biiyiik ve devlet adam1 olarak daha bii - • '•'- Hususi mi.iesseseleri te§vik ve himaye su-
yiik olan Tiirkiye Cumhurreisinin biiyiik Turk Dili Belleteni relile ise devlet, mevcud «tasarruflardan» 
bir muvaffakiyetidir. istanbul 9.-::: Tiirk Dil kurumu ge - alacag1 ve gittik~e ziyadele~tirecegi ve 

C h · · A .. k" k d' nel sekreterhgmden: tasarrufun azalma~ma sebeb olacak ver-um urreJsJ tatur un mu te 1r mu -
avinleri ve sadtk arkada§lan vardir. La- cTiirk Dili• bellet~ninin 23 - 24 - 25 - gilerle in~aat yapmaga degil bizzat bu 

k. C h · · · · d b · T" k' 126 nc1 sayllan hep brr arada <llarak sa- <<lasarruflann» ortaya c;.1karak kendi pro
:n u~ A unyetm. ~e51.510 e~ .en .. ur •y~- h§a ~1kanlm~hr. Bu sayllarda be§inci gramma hizmet etmosine yard1m etmi§ 

mn hanc1 ve d.ah1J.i styase!ml~ mum~yytz Tiirk dil bayram1 yaz1lan ve kurum cluyor. 
vasf1 olan reahzm ve rad1kahzm mu§a ."I terim kolunca haz1rlanarak Kiiltiir Ba- «Ucuz mesken» meselesinde tetkik et
riinileyhin orijinal dehasmm semerelen- kanhgt tarafmdan ayn ayn brO§lirlcr tigimiz muhtelif memleket kanunlannda 
dir. halinde bastmlml§ Ve okullara gond~ • vazll kanunun §U prensipi daima gozo • 

Y eni rejim altmda Tiirk diplomasisi- rilmi§ olan terim listelerinin hepsi bu- niinde tuttugunu gormekteyiz: «Hususl 
nin gosterdigi muvaffakiyetleri diger bir lunmaktad1r. te§ebbiislerin ahval ve vaziyetten dolay1 
makalede izah ettik. Bunlarm arasmda Matematik, fizik, mekanik, ki.mya, miistehlik ihtiyacmt teknik terakki ve re
Yunanistanla s1k1 anla§ma, Asya paktJ, biyoloji, zooleji, botanik ve jeoloji te - kabet faydalan ic;inde tatmin edemiye
Montro konferans1 muvaffakiyetleri var- rimlerile bunlarm diizeltme ve ekleme- cek halde bulundugu takdirde ve 0 miid-
dlr. Bu muvaffakiyetler on iki senelik bir Jeri, kimya elemal'llarmm adlarile bi · k h det zarfmda devletin ucuz mes ·en sa a-
zaman irin dikkate ~ayan bir rokor te•kil le§ik maddelerin adlanma metodu ve d h I d b l k 

,. ~ ¥ 1 b' smda hizzat mii a a e e u unmas1 a-eder. matematik terim eri glitbetigi hep 1r 
arada olarak bu saytlarda goriilebilir. bul olunmu~tur.» 

Bugiin, Tiirk harici politikasmm ba§ - * * * Gerek bu belleteni , gerek bundan on -
hca gayesi, yakm~arkta, Balkan yanm· <:::· d' b · 1 · ht l'f mem ~ cekileri ve kurumun btitiin yaymlanm ytm 1, u prens1p enn mu e I -
adasmda ve garb! Asyada sulh ve istik- edinmek ve belletene abone olmak is - leketlerdeki tatbikatma k1sa bir goz at -
rann muhafazasl ve bu havalide ya§Jyan tiyenlerin sah§ ve dag1tma merkezimiz tJktan sonra ucuz meskenden ne kasde
milletler arasmdaki nla§manm ilerleme - olan i stanbulda Ankara caddesinde dildigini ve devletin anlayi§ma gore bu 
sidir. Bu sayede, Avrupayt ikiye ay1r - Turk Kitabc1hgi Limited §irketine ba~- «ucuz mesken» ~artlanna riayet ederek 
mak istidadm1 gosteren ideoloji cephele - vurmalanm dileriz. kurulmu~ hususi miiesseselerin nas1l ;e 
rine girmekten kurtulmu§ olacaklardir. ~-- - hangi devlet te§kilatile himaye ve te§Vtk 

Bu, oyle bir siyasettir ki ~ngilterenin <<Ttirkiyenin mukadderatma nezaret edildigini gozden gec;irecegiz. 
sempatisini temin etmi§tir ve lngilterenin etmekte bulunan asker, devlet adam! te - Almanyada «200,000» ev ic;.in sarfo
Tiirkiye ile yap!igi son mali mukavele, rakki ve teceddiid namma biitiin gayret lunan 800 milyon markm 600 milyonu 
siyasi istiklalin §eraitinden biri bulunan ve prestijini terazinin goziine koymu§tur. hususl kredilerden, 200 milyonu devlet 
ikt1sadi serbestiyi Tiirkiyeye teminde Zamamm1zda da hic;.bir lider c;ok bii- ve komiin kredilerindendir. 
Tiirk devlet adamlarma yard1m edecek - yiik zorluklar kar§Ismda bu y1lmaz ada- isve~te, ucuz ev in§aatmm %75 i hu-
tir.» mm yapt1klanndan fazla muvaffakiyet sus'i te§ebbiislerin, % 20 si kooperatiflerin, 

Makale §U suretle bitmektedir: kazanamami§hr.» ' % 5 i komlin ve dcvletindir. 

Yaz:an: SERVER '!.§.El 

nz ... 
-- Peki biilbiiliim, iiziilme sen, peki... 
-- Sen ne iyi kadmsm, GJdik, ne iyi ... 
-- Bak ama benim iki §ar!Jm var. 
- Bir tanesini anladtm, ba§iistiine, 

elbette, istersen §imdi takdim edeyim. 
Melek T ahirin yiiziine dik bir bpkt§ 

saphyarak: 
- Ne anhyorsun? dedi, a~le etme .. · 

1en sana ne zaman paray1 §art ko§tum. 
Kalbimi k1rmasana... Buna <;ok giicen
dim ... ~imdi kalkar giderim ... Dinlesene 
beni. lki ~arhm var diyorum sana: Biri 

bu gece on birden fazla kalamam. Oteki 
de, bu gece sen benim davetlimsin. 

- Ne demek o? 

- 0 demek i§te. F azla soz yok. Bu 
gun sen bana bir kuru§ sarfedersen bir 

daha yiiziimli goremezsin. 
Tahir, mahcub ve hayran, titrek sesle: 
-- Gidtk! diyebildi. 
- Bu al boyunbagm ne giizel. .. 
- GJdtk ... Sevgilim ... 
- ~imdi uslu otur. Cek elini. Konu-

~ahm. 

Tahir iki elini ba§mm altma koyarak 
arka iistii uzand1. Melegin gene geveze
ligi tutmu§tu ve ona Anadoluda ba~mdan 
ge~enleri anlahyordu. 0 da T ahirin ya
nma uzand1. 

-5--
F erhad ak§ama kadar iki defa kaptya 

Cavidan Hammm gelip gelmedigini sor
mu~tu. Menfi cevab almca endi§e etme
ge ba§ladt. Yemekle dii~iinceliydi. Naz
miye Hamm s1k s1k Ca vi dam soruyordu: 

- Birdenbire kayboldu. Hasta m1? 
Y oksa bizden ho§lanmad1 m1? 

Kerim yalmz ba§ma degil, kansm1 da 
beraber alarak 1satnbula inmi§ti. Hale 
yemekten sonra hep beraber araba ile 
kiic;iik tura <;1k1lmasm1 teklif etti. F erhad 
Melegin vaziyetini anlamadan kuliibden 
aynlmak istemedigi ic;in tereddiid ediyor
du. F akat Halenin manna dayanamad1. 
ibrahim .Qey bezik oynamak istedigi i~in 
kuliibde kald1. 

F erhad ceketini degi§tirmek bahanesile 
odasma giderken Melegi gene hem kapl
ya, hem de oda hizmet<;isine sormu§tu. 
Hala gelmedigini ogrenince adamablh 
endi§e etmege ba§ladt. Kadm Haydarla 
bulu§maga gitmi§ti. Aralarmda gene mi 
bir i;.S.dise c;1kt1? Melegin bu saatlere ka
dar o herifle konu§acagi bir§ey olabilir 

miydi? ~oyle dii§undii: «Bu sokak ka· 
dmlarmm hakiki tabiatlerini ne biliriz? 
Bir de bakarsm, herife dostlugunu yeni
den tazeler, ahr ba§ml gider.» 

Arabada da dii~iinceliydi. Onu boyle 
goriince ne§' esi ve istihzasJ artan Mecdi, 
kahn ve biraz <;:atlak sesile kahkahalar a
tJyor, soguk espriler yaparak N azmiye 
Hamm1, hatta Haleyi de rahats1z edi -
yordu. K1z bir iki kere F erhada sordu: 

- Bu ak§am sizin neniz var kuzum? 
F erhad kendini pek bud ala buluyordu. 

Mecdi denilen §U mahalle <;ocugu bile 
belki de sadece o deli dolu ne§' esile ka· 
dmlar ic;.in daha enteresan bir adam de
gil miydi? Ferhad onunla miicadele et
mek i~in bir sokak kadmmm yard1mma 
muhtac olmu§tu. Fa kat bir sokak kadm1 
bile onun bijtiin hediyelerine ve ikramla
rma ragmen otoritesi altmdan <;1km1§, elin 
serseri herifile kim bilir nerelere savu~ • 

Yazan: ALA.EDDIN CEMIL 
Lehistanda; % I 2 komiinler, % 4 I ko

operatifler, % 36 hususi miiesseseler, % 11 
hayu ve sosyal yardtm miiesseseleri. 

Fransada; %0.6 beledi.yeler, %4.6 
ucuz mesken umumi ofisleri, % 12 tanm
mJ§ ucuz mesken sosyereleri, %2.7 koo
peratifler, %3 hay1r ve yard1m miiesse
seleri, %0, I tasarruf sand1klan, %2 I 
hususi miiesseseler, % 56 alelumum ucuz 
mesken sosyeteleri. 

ingilterede, %70 hususi kapital, % 30 
kollektivitelerin kapitali. 

SaydJgimlz bu memleketlerin ~ogunda l 
mesken meselesi tamamile halledileme -
mi~ olmakla beraber eski vaziyetini de ta
mamile kaybetmi§tir ve baz1larmda roes
ken buhram kalmamJ~br. Bilhassa ingil
terede niifusun dortte biri yeni evde otur
maktadtr. ftalyada son on senede sar -
fedilen «2.5» milyar liret sayesinde kira 
buhram iki senedenberi hissedilmemege 
b'a§lanmi§tlr. 

«Ucuz mesken ve eV>> den ne kasdo
lunmaktadir? .• 

«Ucuz ev» den hic;.bir vakit en ucuz 
malzeme ile yani normal malzemeden a
§agl cinsten malzeme ile yaptlml§ ev an
la§Ilmamahdu. Bizim lisammlzda bu u
cuz eve «kiic;iik ev» dernek de miinasib
dir. F akat, kiic;tikliik de burada, fuzuli 
ve liiks bazJ ge.li§likleri haiz olmiyan ma
nasma geliyor. Y oksa, odalann bile do
kuz metre murabbamdan a§agt olam1ya
cag1 gibi kay1dlarla miikayyeddir. 

Hulasa, «ucuz ev», normal ve saglam 
malzeme ile yarnlm1~, fakat baz1 §artlan 
haiz mesken ve evlerdir. Ucuz ev kanun
lan bu §art! an ~oyle tarif ediyor: 

I - Servetsiz kimselere mahsus ol -
mast, 

2 -- Muayyen sthht §artlan haiz bu-
lunmasJ, 

3 - Meskenin karakterine {yani fer
dt ev veya kollektif bina olmasma), muh
teviyatma ve binamn vaziyetine gore de
gi§ebilen muayyen azamilerin maliyet fi
ah ve kira k1ymeti bak1mmdan gec;ilmesi, 

Bu §artlann takdir ve tasdiki, devletin 
ucuz mesken in§aatJm himaye ve te§vik 
il}in kurulmasma emir ve miisaade ettigi 

te§kilata aiddir. 
Her biri ayn ayn izaha deger bu ~art

larClan mesela iic;linciisii hakkmt!la bir fi
kir verebilmek ic;in devletin aile nlifusu
na gore bir, iki, lie;, dort, be§, odah ev
lerin in§a fiatlanm memleket mmtakasl
na gore tayin ve ilan etmi§ oldugunu soy
liyelim. Bu arada tekmil evlere ~ami! u
mumi §artlar da vardu. Mesela, evlerde
ki koridor ve aptesanenin i§gal ettigi ye
rin tekmil ev sahasmm % 15 inden fazla 
yer i~gal etmemtsi bu kabildendir. 

Binlerce kiitiibhane dolduran binlerce 
kanunlan ve tatbikatlm birkac; yaz1ya st
kJ~tlrmak imkans1zlJg1 kar§tsmda okurla
nmlza bu yaz1larla devletin mesken me
selesindeki rolii hakkmda bir fikir vere
bilmi§sek maksad has1l olmu~ demektir. 

Aliieddin Cemil --------
(1) 2 a~ustos 1938 Cumhurlyet 

meskenl. 
t2) Habitation a bon marche. 

- -

<Ucuz 

Mudanya civarmda bir 
kotra kazas1 

Bursa (Hususi) - Mudanyaya bagh 
Sigi ki:iyii i:iniinde sahile pek yakm bir 
mmtakada Mudanyadan giden bir kot
ra dlimeni kmld1gmdan batml§tlr. Kot
ranm i~inde bulunan bir gedikli kii~lik 
zabitle arakada~1 denize dU~m~ler, blri 
yiizme bilmedigi i~in sahilden yeti§t:m 
Sigi ki:iylii Receb tarafmdan mii~kiilat
la kurtanlml§hr. Gedikli kii~iik zabit 
yiizerek sahile c;tkmi§tlr. 

mu~tu. F erhad tertib ettigi plam tatbika 
ba~lad1ktan sonra 1lk defa giiliinc bulu
yordu. Bunu bir eglence i<;in yapsaydt 
kendi kendinden bu kadar utanmiyacak
tJ . Fa kat ne ciddi bir maksadla i~e giri§· 
tigini dii~iindiik<;e. kendi fantezisinin bi~e 
kendisi aleyhinde <;ah~an yabanc1 btr 
kuvvet gibi hareket edi§inden biisbiitiin 
s1k!l1yordu. Sonra bu ailenin ic;inde ne i~i 
vard1? Evvelce Haleye kur yapml§, mu
vaffak olamamJ§tl. Mecdile arkada§hg1· 
nm da onun kiZla ni§anlanmasmdan sonra 

bi.isbiitiin ba~ka bir safhaya girmesi lazlm
d1. Hulasa bu ni~an vak' asmm kendisile 

0 aile arasma koydugu mesafeye nic;in dik
kat etmiyordu? Nazmiye Hammm ilti
fatlari, Halenin merhametli dostlugu ka
fi miydi? 

F erhad k1za gene cevab \'lermeyince 
Mecdi bir elini F erhadm dizine vurarak: 

- Vallahi sende bir sevdah hali var, 
F erhadc1g1m, dedi, yoksa o Cavidan ha
mmt m1 dii§iiniiyorsun? 

F erhadm planmda Mecdiye boyle bir 
zan vermek de vard1. <;unkii onun hep 
kendisinin alakadar oldugu kadmlara za
af dl.lydugunu biliyordu. Tekzib etme -
mek ic;in sesini ~1karmad1. 

Bu susu~ Haleyi meraklandirmi§h. 

Mare~al Goring 
Diplomasinin her zaman 

kald1g1 §U mevsimde, bu sene, 
hava i§leri sahasmda pek miihim bir 
dise cereyan etmektedir. Avrupa '""''""J 
lerinin hayatmda, havac1hgm i~gal etti 
gi mevkii, bu hadise t;.ok kuvvetle ><u, .. c:,•J 

mektedir. Meseleyi §Oyle hulasa edeb 
nz: 

F rans1z hava kll'VVetleri erkam naru•v·,., 

reisi General Villemin, General Milch 
iadei ziyaret etmek iizere agustosun 12 
giinii tayyare ile Berline hareket eu .... c: ... "i 

tir. 
Mare§al Goring, M. Hitlerin emril 

Londraya gidecek, orada bir hava 
hakkmda miizakerelerde bulunacakt1r. 

italyanm eski Hava Nazm General 
Balbo, malum ddugu iizere halihamd~ 
Libya Umumi V alisidir. F akat, havac1hk 
i§lerile gayet yakmdan alakadar olma~ 
ga devam etmi§ ve s1kt miinasebetler · 
me elmekte bulunmu~tur. 0 da, Berline 
sayahat yapacak ve Frans1z 
Villemin' den evvel gidecektir. 

Bir Frans1z gazetesi bu haber etra .. 
fmda ~u miitalealan yiiriitiiyor: 

«Bu ziyaretlerin mahiyetini, Berlin -
Roma mihverinin mevcudiyetile izah et
mek, yahud sadece nezaket ziyareti §ek
linde tefsir etmek istiyenler bulunabilir. 
F akat. hava ordulannm, Avrupada sul
hu muhafaz.a edecek manasmm bir hava 
misakt akdi oldug,ma dair <;Ikan §ayiala
ra inanmak laz1m gelecektir. 

Roma - Berlin mihveri kuvvetlenir • 
ken, !ngiltere ile Almanya:.j.rasmda ak
dedilmek iizere bir hava pa~>.h bu itibar
la tasavvur edilmi~ olabilir. Hiikumetler 
ve diplomatlar bu ihtimale yer vermekte 
tereddi.id etmezler; ancak havac1lar boy• 
le dii~iinmi.iyorlar. Onlarm miitalealanna 
gore, boyle bir pakt mesela tayyare filo
lannm miktanm ve tayyarelerin adedini 
tahdid etse dahi, tayyare in~aatJm, in~a
at teknigindeki tekamiilleri, yahud bu 
teknigin basitle~tirilmesini, pilotlann ve 
mlirettebatm talim ve terbiyesini tahd1d 
edemiyecektir. 

T ayyarecilerin fikrince, bir hava pak
h, smai kudreti yiiksek olan milletin nef
inedir ve harb zamanmda tayyarelerin 
harekat sahasml ufaltmag1 istihdaf eden 
hayall ;~nla~malara benzetilebilir. 

Mare¥Jl Balbo Berlinde 
Berlin 9 (Husu~i) -- Mare~al Bal

bo, Feld M:tresal Goring'in misafiri ola
rak bugiin Berline muvasalat etmi~ ve 
biiyiik TT'Nil<iml" br•,h. nm•~hr. 

lngiltere Mtistemlekat Naziri 
Maltada tefti§lerde bulun.du 

Londra 9 (Hususi) - Miistemlekat 
Nazm M . Malcolm Macdonald bugiin 
Maltada tefti§lerde bulunmu§tur. Na .. 
zl.I' yarm Lo"o•iraya hareket edecektir. 

Gene k1z: 
-- Cevab versenize... dedi. 
F erhad on a da hafif bir ~iiphe ver • 

mekte mahzur gormiiyordu. 
-- Y ok camm ... diye mmldand1. 

N azmiye Han•m boyle bir alakaya ne 
inanabilir, ne de belki raz1 olabilirdi: 

-- Daha nes1 ! .. dedi, bir gorii~te Fer
had Bey a~1k olur mu? 

Mecdi oksiiriikle kahkaha arasmda ee
vab verdi: 

- Olur, olur, goniil bu... Cavidan 
Hamm hie; de fen a degil yani ..• 

Araba Liinaparkm online geliyordu. 
Mecdi orada bira:;: oturmak ve dans et
mek istedi. Nazmiye Hamm da kocasile 
beraber oyun oynamak istedigi i~in he
men donmege taraftard1. Hale de pek is
temiyordu. F erhada dedi ki: 

- Rica ederim, siz inip kazinoya bir 

bakmtz, kalabahksa girmiyelim. 
F erhad arabadan indi, agu· ag1r ka

zinonun bahc;esme girdi ve kapmm oniin-

de durdu. Kalabahk yoktu. Oc; dart ma· 
sa dolu idi ve pistte iki c;ift dans ediyor
du. F erhad geri donmek iizere iken gozii 
dans eden <;iftlerden birine ili§ti ve ka~ 
lan yukan kalkt1: 

(Arka.sa var> 
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Sold.an saga: 
1 - Sigman (lkl kellme). 2 - Blr clns 

da.lgmllktan kurtulup goziinti a~an, blr o
yun. 3 - Bir ziya membat, blr edat. 4 -
Anadoluda. blr yiik.sekl!k, mtikemmel. 5 -
Ceml edatt, Avrupada bir millet. 6- :i:.s!m, 
htrsiZla!IlJI. yap!la.n bir I§. 'l - Ha~;ll sefer
Ierlne i§tirak eden bir htrlstiyan Q.tiktim
qan, ta.kidim eden. 8 - Bir e.mir, alfabede 
l::ir harfin okunll.\iU. 9 - Be~ikta§ clvarm
da bir semt, agzUl duydu~u zevk. 10 -
Fena ha1de all§an, nota. 11 - Goriinii§lle 
manas1 ayr1 olan lA.stikll siiz, dlni bir da.
vet. 

'l"Ukandan a§a~1ya: 
1 - Posa.st <liblne ~iikerek. 2 - Bir ~a

~trma. edatt, Ingillz kadm1, baya~. 3 -
SJilu un, bir arabi ayt. 4 - Liizlllll$uz yere 
ISrar ecten, yen! dtinyada blr memleket. 
5 - §lma.lde ya§lyan blr cins hayvanlar 
(ceml), Bir hayvamn yavrllSU. 6- Gen~
lik, erken deiUI, ev. '7 - Yernek kabl.arm
ctan, ters ~evirln yel;llek olur. 8 - Nazl! ta
VIr, viicudii.n k'lsunlarmdan, soru edatl. 9-
Ta.ham.mtil eden. 10 - Arzu ve lllalt$ad, 
Fena b!r tesaqtif netlcesl. ll - Kaba, soru 
edat1. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ IJekU 

1 2 a • 11 6 1 s s to u 

tiiMIOis AM E R EliTEIR 
2 AISII RI•IR AIYIE Tl• 
s vl•lv A TIA N BIK •In 
4 liB AIDIEIT • c;IEINIE 
r> 1YIAINIAIK • NIEIC E F 
6EiZIAI•I• K E Ll J MIE 
, GIA NIAIKI•IM t T•IA D 
sr:AJN •lc olri•IKI J I• E 
911L ,. <;II Ml E IN BIK AINii 
o~RIAIBI r I•IA BIE lsl•1

• 

Zayi evrak 
Geldi&i yer Vapur Sefer Tarilii 

Marsilya Karamani 56 17/8/938 
Kon!iimento No. Marka 1v• Aded -17 O.A.F. 280/1 2 . 
Cinsi E~ya !smi 

Sandtk Ila~; 0. Aznavur mahdum
lan . 

Yu:kanda gosterilen 10/10/33 giinlii 
evrakm ordino ve beyannameleri zayi 
oldugundan ve yenilerini ~lkaracagtm
dan eskilerin ' ' :i.ikmii yoktur. 

0. Aznavur Mahdumlan 

Emniyet Umum 

MiD E 
Rahats1zhklar1 

Yanmalart, midE 
agnlan, ek§i egriti· 
ler, mide ag1rhg1 ve 
yemeklerden sonra 
biiti.in vi.icudda hisse· 
dilen ~ki.intii ve agtr 
hk. Ne i§kence! Bu 
halerin kat'i: ~aresi 
ve tesiri tabii olan 
MAZON ahmz. Ay· 
ni zamanda KABIZ· 
LIGI defeder. EK~t
Lik ve YANMALA • 
RI gidererek viicuda 
ferahhk verir. 

MAZON 
ME.YVA TUZ'U 

Askert Fabrikalar 
ilanlar• 

273 lj.ra muhammen bedelli 1660 aded 
bo~ kiihel'~ile ~uvah 23/8/938 sah gi.inii 
saat 14 te Sahpazarmda Askeri Fabri
kalar Yollamas1ndaki Satmalma komls
yonunda pazarhkla satllacaktlr. lstehli· 
lerin muvakkat teminatl olan 21 llrayt 
herhangi hlx MaLmi.idiirliigiine yahra • 
rak makbu~ile birlikte o giin ve satte 
komisyonda bulunmalan. (Quvallara 
giimrii.k riisumu verilrniyecekt!r). Nii· 
mune her giin komisyonda goriilebilir. 

c4815» 

*** 
3284 say1h kanun mucibince 750 - 1000 

750 - 1000 ton demir hqrdast ah.nacak 
ton demir hurdast Kmkkale istasyo • 
nunda tesliro §artile beher tonu ~art -
namesinde izah edildigi ve~hile 22 lira 
20 kuru§tan satm ahn.acaktlr. ~artna -
meier merk~z Satmalma k.cxmisyonun • 
dan bil.Abedel verilecektir. Taliblerin 
31 agu.stos 938 <;ar§amba giinti. ak§rum
na karbr tekllf edecekleri demir hur -
das1 miktan kadar %7,5 nisbetinde te-
minatlarile birlikte ~artnameyi kabul 
ettiklerine dair kayld ve sarahati havi 
fiat tekliflerini Merkez Satmalma ko -
misyonuna veuneleri. (5190) 

Miidiirliigiinden: 
• Poijs Kollejine Girl§ ~artla:rmm Ana llatlart ,. 

1 - Orta tahsil cliplomas1m almt§ bulunmak, 
2 -Ana ve babalan Ti.irk olma.k, 
3 - Kendilerinin ve ailelerinin, ge~mi§te ve haz1rdaki ahlaki oorum

lan mazbut oldugu. fena itiyad ve huylu olmadtgt; zab1ta tahkikatile an
la!lllmak, 

4 - Beden te1;ekkiilat1 diizgiin olmak, viicudiin harici kts1mlarmda 
alameti fa.rika te~kil edece,k yan1k. kesik, yara, bere ve kellik eserleri ve 
dilde pelteklik ve kekemelik bulunmaroak, 

5 - Saghg1 iyi oldugu., tam te§ekki.illti hastane sthhat heyetleri rape-
rile anla§1lmak, 

6 - Ma..zeretsiz olarak, bir ytl tahsilipi terketmi§ bulunmamak, 
7 - Ya§1m biiyiiltmii.§ veya kii~iiltmi.i§ olmamak, 
8 - Talibin ana, baba, veli veya vasisi tarafmdan, noterlik~e musad

dak taahhiid ve kefalet senedi verilmek, 
9 - Bu ytl Kollejin birinci sm1fma almacaklann ya§lan ; 15 • 19 ve 

bu ya§lara gore de boy ve agtrhklan arasmdaki f,arklar: 
Ya§ Boy Agtrhk 
15 1,54 43 
16 1,59 49 
17 1.63 52 , a 
18 1,65 57 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kollej paraS1Z yatag1d1r. Talebenin giyim ve yiyimi devlet~e te
min edilecektir. 

Kollej te§rinievvel ba~mda a~1lacaktrr. Miiracaatlerin 15 eylule kadar 
yaptlmt§ olmas1 ~arttrr. 

Yukandaki §artlan haiz bulunan isteklilerin ; fazla izahat al[(lak ve 
mtiracaat usuliinti ogrenmek iizere mahalli Emniyet MiidiiP ve Ami,rlerine 
ba~vurmalan laz1md1r. c 2804" ( 5053 ) 

Edirne Meri~ Su 

~ubesi 

isleri 
' 

Miihendisliginden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ecl.irne civarmda Meri~; nel'iri sag sahilinde 

bulunan Bosna koyiiniin feyezandan kurtulmas1 ic;in yaptlacak sedde ve mah
muz in§aatl ke~if bedeli 51305,92 lirad!r. 

2 - Eksiltme 15/8/938 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 12 de Edir
ne Hiikfrmet konagmda Meclisi umumi saloftunda toplanan su eksiltme ko
misyonunca kapah ~arf usulile yaptlacakhr. 

3 - !stekiler eksiltme ~artnamesi. mukavele projesi, Baymd1rhk i~Jleri 
gene! §artnamesi. umum.i su i§leri ~artnamesi, hususi: ~artname, vahidi fiat 
cedvelini ve projeleri 256 kuru~ mukabilinde Edirn.e Trakya Umumi Mi.ifet
ti§ligi binasmda Meri~ Su !1;leri $ubesi Miihendisli}:~inden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilroek i~in isteklilerin 3815,29 lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve 15 bin lirahk Naf1a su i~leri veya bu kabil nana if!leri 
ba~armakta fenni kabiliyeti olduguna d.air Nafta Vekaletinden ahnml§ miite
ahhidlik vesikas1 ibraz etmesi. 

5 - tstekliler teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evv£line kadar Meri~ Su t~leri ~ubesi miihendisligine vermege mecburdurlar. 

Postad~ olan gecikmeler kabul edilmez. (4894) • 

istanbul iskan Miidiirliigiinden : 
Yw•dumuza gelecek g5Gmenler hayvanlanmn ia§esinl temln etmek iizere 

5 tonu Sarayburnunc.a Go~men Misafirhanesinde ve 20 tonu da Tuzlada 
go~men sahasmda teslim edilmek i.izere agustosun on il~nci cuma gi.inii pa
zarhkla yirmi be§ ton kuru ot satm almacaktlr. Vermek istiyenlerin §art
nz.mesini gi:irmek ve pazarhga i!;tirak etmek iizere yukanda yazll1 gi.ipde 
saat 13 te Sirkecide Midhadpa§a hamnda iskan Miidiirltigi.ine ytiz lirahk 
teminatlarile gelmeleri ilan olunur. ( 5243 ) 

CUMHURIYE'l. 

I Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 
Muhammen 

ktymeti 
Lira K. 
1031 25 

171 00 

68 GO 

802 75 

854 72 

Kastmpa~ada Kadtmehmedefendi mahallesinin Yeni~e§me so
kagmda vaki 550 metre murabbamdaki arsamn tamam1. 
Haskoyde Hact§abanaga mahallesinin Kalayc~bah~e sokagmda 
46 numarah arsanm tamam1. 
Haskoyd.e Abdiisselam mahallesinin Bademlik sokagmda 8, 1Q 
numarah arsamn tamamt. 
Tophanede Ebiilfadtl mahallesinin Defterdaryoku§unda 169 
metre murabbamdaki me§rutahane arsasmm tamam1. 
Galatada Yenicami Fermeneciler caddesinde 44 numarah di.ik
kanm tamamt. 

Yukanda yaz1h gayrimenkullerin mi.ilkiyetleri pe§in para ile satl§l 
10/8/938 gi.iniinden itibaren OIJ. be;! giin miiddetle a~1k arttlrmtya ~tka
nlm1Jihr. 

ihalesi 24/8/938 ~t;§amba giini.i saat 13 te Komisyonda yaptlacagmdan 
taliblerinin y~zde yedi bu~uk pey paralarile Akarat Mahlulat §U'besine mii
racaatleri. ( 5262 ) 

Uskiidar icra Memurlugundan : 
Muayyen hisseleri Fatma Melegin uhdei tasarru£und.a iken bir bore

dan dolayt mahcuz bulunan : 
1 - Kartalda Yakactk kariyesi deruniinde 3822/9 numarah ve tapu 

kaydma nazaran §arkan Ata Efendi arsast, §imalen ve garben ve cenuben 
tekke ve Top~e§me tariklerile mahdud ve 260 zira miktarmdaki bir arsa
nm borcluya aid ms1f hissesi ki, ehli vukuf tarafmdan tahvilen 148 metre 
murab~amda olan bu ar~aya tamamma 74 lira k1ymet takdir edilmi§tir. 

2 - Kartalda ayni koyde Ayazma cadd.esinde 2 numarah strf miilk 
ve tapu kaydma nazaran bir taraft Bahriye veznedan Ali Efendi bah~esi 
ve ko§kii ve iki taraf1 yol ve bir taraft sahibi senedin arsasile mahdud 
ve 4000 ar§m miktarmdaki sebze bah~esinin borcluya aid mstf hissesi ki 
ehli vukuf raporuna nazaran bu bahc;e tahvilen 2250 metPe murabbat me
sahasmda olup tamamma 2000 lira klymet takdir edilmi§tir. 

3 - Kartalda ayni koyde Musalla mevkiinde 221/5, 221/5 numara
larla murakkam ve tapu kaydma nazaran bir taraft Nazi Server bah~esi, 
bir taraft Me§e agact ve bir .taraft Ali Haydar miilkii ve d.iger taraf1 tariki 
am ile mahdud 1000 ar§m murabbamda mahalli havi maabahge bir 
bap ki:i§kiin borcluya aid 1/3 hissesi ki ehli vukuf raporuna nazaran tama· 
mma 4500 lira ktymet takdir olunmu§tur. Bu gayrimenkuliin tamam1 825 
lira bore i~in Vak1f Paralar Miidiirliigiine birinci d~recede ipiteklic!ir. 

U~ gayrimenkuldeki borcluya aid hisseJer ayn ayn olarak a~Ik art• 
ttrma ile sattlacakhr. Birinci a~1k arthrma 15/9/938 taihine rashyan per
§embe giinii saat 15 te Uskiidarda Uskiid~r icra dairesinin bulundugu bi· 
nada yap1lacakhr. 

1 - 3822/9 numarah ve 74 lira ktymetli arsa ile 2 numarah ve 4000 
ar§m miktarmdaki sebze bah~esinin ilk ac;1k artttrmalarmda i§bu gayrimen· 
kullerden borcluya aid nlSlf hisselere musip ktymeti muhammenelerinin 
.% 75 i nisbetinde bir bedelle talib ~tkhgt takdirde mi.i§terisi uhdesine iha
lesi icra kllmacak ve bedeli mtizayede bu miktan bulmadtgl takdirde en 
son arthranm taahhiidii baki kalmak §artile arthrma 15 giin miiddetle 
temdid edilerek 30/9/938 tarihine rashyan emma gi.inii saat 15 te gene ay
m yerd.e ikinci a~tk artbrmas1 yaptlarak en ~ok arthrana ihalesi icra 
kllmacakhr. 

2 - 221/5, 221/5 numaralarla murakkam ve tamam1 4500 lira kiy
metli olan maabah~e ko~kiin ilk ac;tk arthrmasmda gayrimenkultin borc
luya aid 1/3 hissesine musip ktymeti muhammenenin yiizde yetmi~ be~i 

nisbetinde bir bedelle talib zuhur ettigi takdirde mii~terisi iizerine ihalesi 
yap1lacakhr. Bedeli mi.izaY,ede bu miktara balig olmazsa en ~ok arthramn 
taahhiidii baki kalmak iizere arttlrma on be§ giin miiddetle temdid edi
lerek 30/9/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te aym yerde ikinci 
ac;Ik artttrmas1 yaptlacak ve bu ikinci artbrmada borclu hissesine, Vak1f Pa
ralar MiidiirlUgti.nti.J;I. ipotekli alacag1 olan 825 lira bedelle mii§teri zuhur 
ettjgi takc.i.rde ihalesi icra ktlmacakt1r. Aksi halde satl§ 2004 numarah 
icra kanununa tevfikan di.i~ecektir. 

Sab§ 2004 numaralt icra ve iflas kanununa gore yaptlacakbr. Satl§ 
pe§in para iledir. Arthrm1ya i§tirak etmek istiyenlerin gayrimenkullerde 
borclu hisselerine musip ktymeti muhammenelerin % 7,5 u nisbetindeki 
pey akc;esini veya milli bir bankamn teminat mektubunu hamil bulul'l
malan Hiztmdtr, 

Raklan tapJ.l sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger ala
cakhlartn ve alakadarlarm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklannt ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialanm evrakt miisbitelerile birlik
te ilan tar;ihinden itibaren nihayet 20 gi.in i~inde dairemize bildirmeleri 
laztmd1r. Aksi takdirde haklan tapu sicillile sabit olm1yanlar sat~ bede
linin payla~tmlmasmdan baric kahrlar. Miiterakim vergiler, c;op ve fener 
resimleri ve birikmi§ vak1f icaresi bed.eli miizayededen tenzil olunur. % 
2,5 tellaliye ve 20 senelik vaktf taviz bedeli mii§teriye aiddk. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 25/8/938 tarihinden itibaren herkesin gorebil
mesi i~in dairede a~1k bulundurulacak olan arttlrma §artnamesile 937/5922 
No.h dosyay1 ve i<;inde mevcud vesaiki tetkik etmek iizere Uski.idar icra 
Memurluguna miiracaatleri ilan olunur. ( 9524) 

Ankara Niimune Hastanesi 

Ba, tabibliginden: 

Cinsi 

Lastik malzeme 
Hidrofil pamuk 
Gaz hidrofil 
Sargthk Amerikanbezi 

Rontgen filmi ve 
malzemesi 

Miktan Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira K. 

22 agustos 938 pazartesi saat 11 de 
16 kalem 1100 82 50 

1600 kilo 2400 180 
45000 metre 4500 337 50 
5000 metre 1250 93 75 

23 agustos 938 salt saat 11 de 
9 kalem 5300 397 50 

Eksiltme 
§ekli 

" .. 
Kapalt 

Ankara Niimune' hastanesinin ihtiyacl olan yukanda cins ve miktarlan 
yazth malzeme eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme, Ankarada Niimune hastanesinde .miite§ekkil Komisyon
da yaptlaeakhr. 

2 - Eksiltmenin §ckli, muvakkat teminatlan, tarihleri ve saatleri hiza
larmda gosterilmi~tir. 

3 - tsteklilerin ~artname ve niimuneleri Ankarada Niimune hastane
sinde, istanbulda Sthhat ve !~timai Muavenet Miidiirli.igiinde gorebilecek
leri. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 say.th kanunda yaz1h belgeler ve bu 
!~e yeter muvakkat teminat makbuzlan veya banka mektublarile a~1k zarf 
usulile kapah zarf usulile eksiltmeye ieytirak edeceklerin teminat makbuzu 
veya banka mektublan teklif zar;flan i~erisine ve verecekleri fiatlan yaz1 
,.e rakamla yazdJ.klan ve iizerini miihiirledikleri halde ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. c2877• (5126) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 
350 lira 1;ehri iicrctli bir aded s1fma miicadelesi su miihendisi ile 150 

lira !iehri i.icretli iki aded s1tma mlicaqelesi fen memuru almacakhr. 
Taliblerin evrak1 miisbitelerile birlikte dogruca Vekaletimize miira

caat etmeleri ilan olunur. ( 525!l ) 

istanbul Giimriik Muhafaza Ba~miidiirliigiinden: 
Bodrumdaki Gtimriik Muhafa,za taburunun 150 ira iicretli sivil hekim

lik yeri apkhr. Bu vazifeye istekli olan emekli askeri veya sivil doktorlarm 
dilek~e ile Ankarada Gi.imri.ik Muhafaza Genel Komutanhgma miiracaat 
leri. ( 5255 ) 

Ayvabk Belediye Reisliginden: 
c 65 • lira i.icretli Belediyenin fenni: mezbahas1 veterinerligi mtinhal

dir. Emekli veteriner!erimizden talib olanlarm vesaiki ile miiracaatleri. 
Haricden talib vukuunda harcirah verilmez. ( 5209) 

D ENIZ·BAN 
Istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden: 

Denizyollar• Karakoy Acentallg• ta,•n 
Galatadaki Deniz Bank Denizyollari acentahg1 

mirat dolayisile Deniz Bank Istanbul ,ubesine 
vakkaten tat~nnmutttlr. Yolcu ve efiya bileti aim 
Uzere Deniz Bank Istanbul flUbesi gifielerine m 
caat edilmesi iUin olunur. 

Nigde Naf1a Miidiirliigiinden: 
Eksiltmiye kon.ulan i11 : 
Bor - Aksaray yolunun 0 + 000 1 + 900 kilometreleri ar 

temelli §OSe ic;in sand1k aplmas1. 
:;lose temeli i~in blokaj in§as1. 
~ose i~in k1rma ta§ fer!iii. 
~ose i~in kum ihzan. 
1 - Muhammen bed.eli 6690 lira 28 kuru§tur. Eksiltme 29/7/938 ' 

rihinden ba§hyarak 17/8/938 ~ar§amba gi.inii saat 11 de Nigde 
imi: Enciimen odasmda toplanan Komisyonca yaptlacakttr. 

2 - Muvakkat teminat 502 lirad1r. 
3 - Bu i§e aid §artname §unlardrr : 
A- Eksiltme §artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - N afta i§leri §eraiti umumiyesi 
D - Hususi §artname 
F - Ke§if cetveli ve silsilei fiat cetveli. ke§if hulasast. 
istiyenler bu §artnameleri ve evrakl bedelsiz olarak N a£1a 

den alabilirler. 

Tortum Kaymakamhg1ndan : 
' Cul:l".huriyet ve Ulus gazetelerinin 15, 20, 25, 30 temmuz 938 tarit 

niishalarmda ilan edildigi ve~hile 4/8/938 tarihinde ihalesi muk,arrer '1'~ 
tum kazasn:tda yeniden yaptlacak olan 30000 lira bedeli ke§ifli Hiikurtl 
Konagt ikmal in§aatma talib zuhur etmed.iginden miinakasa ayni §erl 
tahtmda on gi.in daha uzatllmt§ttr. !hale 15 agustos 938 pazartesi giinii s 
at 14 te Tortum Kaymakamhgmda yaptlacaktrr. ( 5216 

Kapab Zarf Usulile Y ap1 ilani 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
· 1 .- Eksiltmiye konulan i~ : Ankarada Hamamoniinde yaptlacak or! 
okul m§aatl ve tesisahdtr. Ke!iiif bedeli 325,604 lira 89 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 26 agustos 938 tarihinde cuma giinii saat 11 de I{iil 
tiir Bakanhg1 Orta, Ogretim Genel Direktorliigii"ilde kapah zarf usulile ya 
ptlacaktJr. 

3 - !stekliler eksiltme §artnamesi ve buna aid miiteferri eV!'aki 1 
lira 28 kuru§ bedel mukabilinde Kiiltur Bakanhgt Orta ogretim dayras!f. 
dan alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 16,774.20 lirahk muval'" 
kat teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden 1938 senesi ic;in yap1 miW 
ahhidligi vesikast gostermeleri ve bir defada yaphgt en biiyiik buna be~ 
zer bir i§in bedelinin 200,000 liradan az olmamas1 ve miiteahhidin diplc 
mah miihendis veya mimar olmas1 veya bunlardan birile miistereken tekl1 

yapmas1 ve mukaveleyi birlikte imza etmesi laz1md1r. • 
5 - isteklilerin teklif mektublanm ikinci maa.d.ede yazth saatten b' 

saat evveline kadar Orta Llgretim dairesine getirerek Eksiltme KomisyoJ1' 
Reisligine makb~z mukabilinde vermeleri Jaz1mdtr, Posta ile gonderile~e 
mektublarm aym saate kadar gelmi§ olmast ve d1s zarfm miihti.r murni· 
iyice kapahlmt§ olmas1 ve taahhiidlii olarak gond;rilmesi §arthr. Postad 
olacak gecikmeler kabul edilmez. c: 2958 • ( 52.~ 

Kapalt Zarf Usulile Eksiltme 
Mugla Naf1a Direktorliigiinden : 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : Mugla Vilayetinde Mugla • Ki:iycegiz yol1 

iizerinde N amnam kopriisii iki goz ve sedl;le in§asile iki ba§ta §Ose, imla \" 
hafriyat i~i ke§fi bedeli 28,500 lirad1r. 

2 - Bu i~ aid ~artname ve evrak ~unlardrr : -
A - Eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, b'etonarme btiytik koprU' 

ler in§aatma aid fenni, hususi ve Baymdtrhk i§leri genel §artnameleri \~ 
ke§if hiilasa cetveli ve proje. 

B - istiyenler bu §artname vesair evrak1 142 kutu§ mukabilinde Mut 
la Nafta Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 agustos 938 ~ar§amba gi.inti saat on dortte Mugla Vi• 
layeti Nafta dairesinde yapllacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 2137,5 lira muvakkat temi· 

nat vermesi. 
1 - Ticaret Odasma kaytdh bulunduguna dair vesika. , 
2 - Baymdtrhk i~leri dergisinin haziran 937 ve Resmt gazetenin 364-

say!It ni.ishalarmd.a ~1kan ve talimatnameye tevfikan veya benzeri in~aS1 

yapabilecegine dair Yiiksek Nafta Vekaletinden almml§ mtiteahhidlik veSl" 
kas1. 

3 - 10,000 lirahk betonarme koprii veya "(Jetonarme do§emeli bina iJl" 
~aah yapm1~ olmas1. 

6 - Teklif mektublan yukartda yaz1h saatten bir saat evveline kad~~ 
Mugla Nafta dairesinde Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka~1' 
Iinde verilecektir. Posta ile gonderileeek mektubun nihayet altmc1 maddt' 
de yazth saate kadar gelmi§ olmast ve d!.§ zarfm miihi.ir mumile iyice kS' 
pahlmt~ olmas1 laztmdtr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
':.'".::...·~.~-

'(49~ 

Kiitahya Vilayetinden: 
1 Kiitahya merkezinde yeniden yap1lacak be§ dersaneli okul binas1 i1 
§aah kapa.h zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - l!,ibU in!;aatm bedeli ke~fi 35760 lira 61 kuru§ olup bu paranm ys· 
ns1 938 biitc;esinden, diger yar1s1 da 939 btit~esind,en verilecektir, , 

2 - Muvakkat teminat ak~esi 2682 liradtr. 
3 - !hale 2 eylul 938_ cuma gi.inii saat 11 de Kiitahyaoa Daimi Enciit!le 

huzurunda yapllacaktlr. 
4 - Bu in!iaata aid evrak ~unlardtr : 
A- Proje 
B - Ke~ifname 
C - Hususi §artname 
C - Fenni ~artname 
E - Baymduhk genel ~artnamesi 
F - Eksiltme fiartnamesi 
D - Mukavele projesi. 1 
5 - i~bu evrakt arzu edenler 180 kuru~ mukaqilinde Kiitahya :Nal1 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi i~in !iiU evrakm teklif zarfJ.l11~ 

i~erisinde bulunmast sarttlr. 
A - Nafta Vekaleti mtiteahhidlik vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikast. 
C - ~n a~ag1 25000 lirahk bina in~aatl yaphgma dair bonservis. ~~ 
7 -.. Isteklilerin mezkur gi.in saat 10 da teklif mektublanm makbr' 

mukabiltnde Daimi Enciimen Riyasetine vermel~ri §arttlr. Bu saatten sol'lsl 
-~ektuJ:._kabul olunmaz. ( 514 

Genel Komutanlag1 
' 

Giimriik Muhafaza 
istanbul Sabnalma Komisyonunda.J1 :. 

1 - 6 ton motorin 13/8/938 cumarte9i 
tm ahnacakhr. 

gi.inii saat 9 da pazarhkla 5 

2 - Tasmlanm1~ tutan 420 lira ve ilk teminah 32 liradtr. Evsaft J<O' 
misyondadtr. Gortilebilir. t.: 

.3 .- i,:;tekl.~leri!:'v~an~n! vesik.alan v_e ilk teminat makbuzlarile Ga~l 
Esk1 Ithalat Gumrugu bmasmdakt Komtsyona gelmeleri. (52 
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Harf inkii3hi bayram1 t< 
< -

..,..__.,,..,., b Harf inhlabmm onuncu y1h miinase-
etlle d" h . . d h 1 I un §e nm1z e er taraf bayrak ~ 

~n· 1,.. • 

1nd1 
ar ~ donanm1~, Halkevlerinde ve Uni • 

Versitede bu mutlu giin i~in kutlulama 
llle~~simleri yap1lmi§llr. 
. Dniversite konferans salonunda mera· 

m&l' 1~·~· saat 20 de §ehir bandosunun t;ald1g1 

bu gecenin ilerledigi suada, Ulu Onde -
rimiz, bir nutuk soylediler. Bu k1sa nu • 
tuk, biitiin Turk milletini yeni ve biiyiik 
bir seferberl:ige c;agmyordu. Bu seferber· 
lik, bilmezlige kar§I at;Ilan amans1z bir 
harbin i§aretiydi.» 

Rus- japon }lunud ihtilif1 intihabat arifesinde Amerika 
vahim bir safhaya girdi M. Ruzvelt namzedligini 

,.~=:~:a:~:~~ ::;.:.~:,~~:;,.~ ii~iincii defa koyacak m1? 
lerile ihlal olunmu~tur. Sovyet agn top • Diger bir habere gore, !talya ile Al-« T arihi gofler » 

I k Sl!k)•J .. 
I ma E:d ~ mar§tmlzla ba§lami~ ve Universite 

iirll' Ko eb~~~t f.akiiltesi dekam Prof.es?r F uad 
Prulu h1r ac;1~ nutku s0yleml§llr. 

Ibrahim N ecmi c;ok alkl§lanan nutku· 
nu §U sozJerJe bitirmi§tir: 

t;usu, ~atsaoping tepesinde bulunan Ja- manya diplomatik miizakerelerde Japan- Cumhurreisine propaganda seya. 
pon sol cenahm1 dovmege ba~lamt§tJr. ]a- yaya itidal tavsiye etmi~lerdir. 
pon hat! an iizerinde ke§if U~U§lar yapan V~uncu bir mulakat daha olacak h t• d b.. .. k t h.. t ld 

A~lf nutku 
Profesor F uad ezciimle demi§tir ki: 

A «- Arkada§lar, Biiyiik OnC:lerimiz 
I tati.irkiin milletimize ihda ettigi ink1lab· 

arastJl aldan biri olan barf inktlabmm onuncu i1 doniimiinii kutlulamak iizere burada 
oplanm1~ bulunuyoruz. 
. .Bi.iyiik Onder, memleketimizi dli§man 
~st~lasmdan kurtard1ktan sonra tam bir 

«- Harf, tarih, dil inkllablan, Ata· 
tiirk Tiirkiyesinin ve Kemalist rejimin 
kiiltiir sahasmda ileri dogru att1g1 geni§ 
ad1mlan temsil eder. Boylece Atatiirk, 
yokluk u~urumundan c;Ikard1!h biiylik 
Tiirk milletini ileride de hertiirlii fela • 
ketten koruyacak yeni bilgi silahlarile 
t~hiz etmektedir. 

Sovyet tayyareleri, dahilde yollara born- Tokyo 9 - Salahiyettar mehafilden a In e UYU eza ura yap1 1 
balar atml~lar ve ilerlemekte olan ]apon ogrenildigine gore M. Litvinof'la M . .Si- I 

gemitsu arasmda bu iki diplomatm tesbit r Ba~taratt 1 tnct sahftede I cek olan bir nam7edin intihabml temin e--
takviye kuvvetlerini makineli tiifenk ate· d b'l ~· b' · ] k · d' · d edecekleri bir tarihte ii~iincii bir miilakal olan meclis ba~tan ba~a degi~ecektir. e 1 eceg1 1r vaz1yete ge me 1ste ~~ e 
§ine tutmu§lardn. Sovyet tayyareleri, de- vukua gelecektir. Halihamda, mecliste, 90 cumhuriyetc;i ayni derecede muhakkaktlr. Bu namzed, 
miryolunu da bombard1man etrni§lerdir. meb'usa mukabil 328 demokrat vard1r; belki de kendisi olacakhr. 

Ayni mehafil, 6 agustos tarihinde ya· A k L" ] b' 'h • 1 h $uliyufeng' e hucum dig~ er meb'uslar klsmen <;iftc;i ve i~i fn- nca • ooy e 1r 1 tuna in ta akkuku• 
p1lm1§ olan ikinci gorii§menin 4 agustos d Tokyo 9 - Domei a1'ansmdan : kasmdand!r. En nikbin cumhuriyett;iler na, Amerika kanunuesasisi egilse bile 

/938 : lsl!kia·l· . . . 
yet Jl 1yet temm elJm~tu. 

h 'I'iirk milletini hiir olarak ya§atan ve 
l•bf inkllabmdan sonra mliteaddid inkt~ 
ha larla memleketi eski kurunuvustanm 
crab .edici ba~lannda~ kurtaran Biiyi.ik 
I ndenn barf mkllabt tie memlekete ne· 
,er kazandud1!bm size burada anlatma· 
Ra liizum gormiiyorum. On senedenberi 

dairesir 01111 hepimiz go:ziimiizle gormii§ bulunu • 
( 5240 Yoruz. Arab harflerinin maarifin yay1l • 
~ ~~s~. ve balk arasma girebilmesi ic;in ne 

llYuk bir engel oldugunu biliyoruz.» 
I ~ uad Kopriilii bundan sonra yeni harf-

tarj]l bert~ biiyiik ve manah ehemmiyetini te
er T~ aruz ettirmi• ve sozlerine ~yle devam 
frkufl\' etrni§tir: • ,.-
. §ers b llnii 5: «- Hadiseleri goren ve istik ali en 
( 5216 lU~uzlu §ekilde sezen Atatiirk Latin harf

herlle bir alfabe viicude getirdiler. Bu 
arflerimizin ydlmz degi§mesile kalmt • 

io~du, daha sonra meydana gelen dil in~ 
llablm1zda da i§te bu a!fabenin miihim 

~o)ij .oldu. Bu inkilabm azametini mem· 
keketm irfam, kiiltiiriimiiziin yay1m1 ba~ 

ort 1tnmdan faydalanm burada tetkik et • 
""iii lnek luzumsuzdur. Ve buna ihtiyac da 

e ~ Yokt 
'le ys ur.» . . .. . . . 

' Profesor F uad sozlenm §oyle bltJrmi§• 
l l!r: ak1 

ras!f. «- Son sozlerimi soylerken bliylik 
sevgj ve sayg1 baglarile bagh bulundugu

uvali ruz Biiyiik Dahl Onderimizin nurlu ad
miit: tim burada bir kere daha anmag1 en 
d?~u lltst vazifelerimizden biri sayanm.» /kv F uad Kopriiliinlin siirekli alki§larla ni-
e hayete eren konferanslm miiteak1b altl 

n bi Y~§tnda bir ilkmekteb talebesi olan ve ye· 
'syoll' 111 harfleri ancak ii<; ayhk bir mi.iddet zar· 
Ueee! fulda ogrenmi~ alar> Ciiler kiirsiiye gel
um~. lll.i§ ve giizel bir nutuk okumu~tur. 
sta' B' 'h · 'ht' l 

5257 ' tr 1 tryann 1 t~a•. ara 
ku<;iik Giilerin t;ok begemlen ve de

Varnh olarak alkt§lanan sevimli nutkun· 
dan sonra 65 ya§lannda bir ihtiyar alan 
Selirn de ~u ktsa nutkunu saylem.i§tir: 

yol~ Saym yurdda~lanm, 
i v• 1.:<- Okumak, yazmak n~ ~y1 §e_y~~~? 

. urk harflerinin almmas1 h1z1m g1b1 Jh-
11Yarlan bile okur yazar etti. 

Ataturke sonsuz saygt 
Kendisinin dedigi gibi Tiirk milleti 

«iftihar etmek ic;in yaratJlml§ ve iftiharla 
tarihini doldurmu§ bir millettir.» Bu mil· 
letin tarihini dolduran iftiharlarm en bii· 
yiigii de, koynunda Atatiirk gibi bir de· 
ha yeti§tirmi§ olmas1d1r. 

Diinyaya hayret veren biiyiik Turk 
Dahisine ve onun yiiksek eserine sonsul. 
sayg1 ve §iikranlarla s0ziimii bitiriyo • 
rum.» 

ibrahim Neeminin nutkunu miiteaklb 
saat 22,5 ta festival program! ba~lam1~, 
Eminonii Halkevi amatorleri tarafmdan 
Sarayburnunda haz1rlanmi§ olan sahne· 
de «Himmetin Oglu» piyesi temsil edii· 

T azim telgraflarr 
Biiyiik ~ef Atatiirke diin bir t;ok tazim 

ve minnel telgraflan c;ekilmi§tir. Yiiksek 
tahs·il ve Oniversite namma t;ekilen tel
graflar §unlard1r : 

Cumhurreisi Atatiirkiin yiiksek 
huzurJ.anna : 

Kiiltiir alamnda milletimizi biiyiik 
iilkiisiine yeti§tirecek olan yazt inkilab1· 
mn onuncu y1ldoniimiinii kutlulamak i<;in 
Oniversite konferans salonunda toplanan 
yiiksek tahsil gencleri biitiin kalblerile 
bagh olduklan biiylik Atal,anna ebedi 
~iikranlanm sevgi ve sayg1larile sunarlar. 

Y iiksek tahsil gencligi namrna 
F uad Kopriilii 

Cumhurreisi Atatiirkiin yiiksek 
huzunma 

Turk milletine bilgi ve irfan yolunu 
a<;an harf inkllabmm onuncu y1ldoniimii· 
nii kutlulamak iizere toplanan 0 niversi
telilerin, en biiyiik inktlabm ba~anctsl ve 
yapJctsma derin minnet ve §iikranlanm 
sarsJln'laz sevgi baghhklatthl · ort~uz $ay· 
gtlanmla arzederim. 

Oniversile Rektiirii namina 
Omer C elal Sac 

Yeni harflerin kabuliiniin onuncu y1h 
miinasebetile ilk ve orta tedrisat gencligi 
namma !stanbul Maarif miidiirii T evfik 
Kut da Atatiirke tazim ve §ukren telgta· 
f1 c;ekmi§tir. 

H alkevlerind e 
Senelerce adeta kor kalmt~tik. Y e!\i 

Yaz1 imdad1m1za yeti§ti de biz de okut 
u~· Y~zar olduk. Ne biiyiik nimettir bu hi- Diin giindiiz Eminonii Halkevinde 

Zltn ir '1n. b f k d F h dd " saat e§te s en er a re in tarafm • 
~lj• 1\.t 
v t IVlemleketi dli~mandan, Tiirkleri esa· dan bir nutuk soylenmi§ ve Evin koro 

etten k b" "k A b' I · b' h t' t f d b' k '1 · · le .... urtaran uyu tamll. IZ en 1- eye 1 ara m an n onser ven mt~t1r. 
ezpi' du~undii de cehaletten kurtard1. Beyoglu Halkevinde, Beyoglu Halke· 

he 'fur~ milleti biiyiik Ata.tiirke omriince vi reisi Ekrem Tug tarafmdan da bir 
c tnk tnute§ekkir ve hem mmnettar kala • konferans verilmi~tir. 

364: a llt.>> Kad1koy Halkevinde Siireyya sine • 
§:;;: Genclik namtna... masmda c;ay ziyafeti verilmi~tir. 

Jtf' lahl3·undan sonra Oniversite ve yiiksek $i~li Halkevindeki toplanh 
w Ya. ~ll ~encligi namma Oniversite c~graf· Si§li Halkevinde yaptlan merasim de 

e~ 

ll"tlak~ltesi talebelerinden Orhan bu nu· ~;ok parlak olmu~tur. lstiklal mar~1le a· 
" uk d r 1lan toplanttda Halkevi Ba§kam mu-lta etmi~tir. ... 
Orh .. allim Ahmed Halid, harf ink1labl~mz 

ltd . .anm nutkundan sonra Universite hakkmda birka~; soz soylemi&. miiteakl· 
y .. lls l§l.eri miidiirii Niyazi Aksu kiirsii-
" 8el ben Biiyiik Sef Atatiirke tazim telgrafl 

ligj ~~~ ve Atatiirke yiiksek tahsil gene· r.-kilmesi kararla~tmlmi§tlr. 
te} ... 'Ve Universite namma tazim ve §iikran ,..-

.- taflar k'l ~· · b'ld' · · Maarif Vekaleti Umumi Miifetti§i D . 1 ~e 1 ecegm1 1 ITIDI§tlr. l f k 1·b h 
ta

51
. nlversite konferans salonundaki me· smail Hikmetin, har in 1 a mm e em· 
rn s 21 miyeti hakkmdaki konferans1 alaka ile aat de sona ermi§tir. 

l dinlenmi§, bundan sonra ba~hyan dansh 
I3 Fener a ayr c;ay, gece gee; vakte kadar devam etmi§-

YUksUkdan ~onra yiizlerce Oniversite ve 
fe11e e tahsil gencliginden miirekkeb bir tir. 
burnt alay1 ellerindeki me§alelerle Saray· 
Atat~nk"gelmi§ ve bundan on sene evvel 

Diger vilayetlerimizde 

1'urku~ un butiin Tiirk milletine ycni 
tleki h arfle.rini teb§ir ettigi bu tarihl yer
lstiki•teykehne ~ehir bandosunun t;aldJgi 
llet al rnat§mt miiteaktb §iikran ve min-

<;e en . k 1b &l • onmu§tur. 
t\.1·· rahrm Necminin nutku 

kik tea~lben Sarayburnunda ~il T et· 
Nee .ern1Yeti umuml katibi Ibrahim 
ea i;~ tarafmdan dil ink•lablmJZI etrafh
lbrah~ eden ilmi bir nutuk soylenmi§tir. 

ltn N . . . k' 
~<- S ecrni ezciimle demJ§tJr 1: 
Bund aym yurdda§lanm, 

taybu an on Yll onceydi: Bur ada, Sa
? art]' ~n~ Parkmda, Cumhuriyet Halk 
K Slnln b' b vnde · . Ir aht;e eglentisi vard1 l 1u 
v ttrnlz At .. k 
1.)~.rtni§lerdi 0 atur :. bu. tdoplanTt:rakl vn r 
UYi.iktu~ .. · nun, uzerm e ur ug J . 

lerdj"· hgu Parhyan kutsal yiiziinii gos • 
~Ut(j~1 h:I~ Yerde oldugu gibi, burada da 
1--Ier har k ?nun etrafmda toplanml§h. 
~ttlaktan e t;n: dikkat ediliyor, her sozi.i 
Jordu. u aga tekrarlanarak belleni -

'I'iirk t 'h· an Ine • b' Yem 1r giine§ doguran 

Ankara 9 - BirC<ok vilayet ve ka
zalanmndan gelen telgraflarda, harf in
ktlab1m1zm onuncu y1ldoniimiiniin l?.arlak 
merasimle kutlulandlgl, Biiyiik Onder 
Atatiirkiin minnet ve ~iikranla amldigl, 
Halkevlerinde miisamereler ve meydan • 
larda konferanslar tertib olundugu bildi
rilmektedir. 

Zagreble Ni§ arasmda 
Belgrad 9 - Gazetelerin alm1~ olduk

lan haberlere gore, Mlinakalat Nazm, 
Zagreb, Belgrad ve Ni§ arasmda saatte 
llO kilometreden .fazla mesafe katede -
cek otomotrisler i§letmek tasavvurun -
dadtr. Bu suretle Zagreble Ni~ arasm • 
daki mesafe hemen hemen yanya indi· 
rilmi§ olacaktlr. 

Atatiirkiin Tekirdagl §eref 
lendirdigi giin 

Tekirdag 9 - Atatlirkiin Tekirdag1 
~ereflendirdikleri gunun ytldonumii o~ 

Ian 8 agustos glinu burada heyecanla 
amlmt~ ve butun Tekirdaghlar bu ve -
sile ile Ataturke alan derin baghhkla
nm bir kere claha teyid etmi§lerdir. 

tarihli brinci gorii~menin, i~in diploma;i • 
Tokyoya gelen haberlere gore ~anku- bile, bu intihabatta, ekseriyetin kendi ta- Amerikamn siyasi an anesi manidir. Es· 

yolile halledilebilecegi suretinde uyandlr· raflarmda kalmasmJ temin edecek bir ki Cumhurreisi Ruzvelt, iit;niicii defa 
feng'in §imalinde Cuyi]iyufeng' de §iddet- m1~ oldugu iimidi asia mahvetmemi~ ol- dl ' · · k d k d 
Ji muharebeler devam etmektedir. b k _ J' degi~iklige ihtimal vermiyorlar. Daba namze 1gm1 oy ugu zaman, en i a• 

dugunu eyan etme t~u. bundan birka<; hafta evveline gelinciye damlanm yeni bir bayrak altmda etrah• 
Saat 14 te bataryalann ~iddetli en • Bu mehafil, itilafm muhasamatm ter- kadar Cumhurrei5inin efkan umumiye na toplad1gma kat'i surette emin oldugu 

dahtile muzaheret edilen Sovyet piyade ki ve kar~I kar~1ya bulunan iki piyade nazanndaki mevkii samk gibi oldugu 51• halde, miithi~ bir magliibiyete ugrami§tl. 
taburlan, ~uliyufeng' deki J apon mevzile· kuvveti arasmdaki araziden bir k1smmm ralarda, 60 veya 80 fazla meb'us t; 1 ka~ Amerikahlar, ~ahsl bir rejimin siiriip git .. 
rine 100 metre varmciya kadar yak! a§ • bitarafla§tmlmasl es.asma istinad edece- racaklanm iimid ediyorlardl. Bugiin ise. mesini and1ran her tiirlii intihabata §id• 
mt~lard1r. J aponlar mukabil taarruzda bu- gini ve teferriiatm diplomatlar arasmdaki Cumhuriyet partisi unsurlan daha ihtiyat· detle muanzdu. Bugiine kadar, bu yo! .. 
lunmu§lar ve gogiis goglise c;ok ~iddetli lir;iincii gorii~meden sonra askeri kuman- kar davramyorlar ve kat'! bir~ey soyle - da deveran eden ~ayialara pek ehemmi• 
bir muharebe ba§lami§hr. Saat 15 ten danlar tarafmdan hadise mahallinde hal- miyorlar. yet verilmemi~ti. Fa kat bugiin vaziyeb 
biraz sonra birc;ok Sovyet tayyaresi, Ore ledilecegini ilave eylemektedir. Bu §erait dahilinde, demokrat parti • biisbiitiin ba§kad1r •• Ruzveltin cenub V~ 
hududunu a~m1~ ve Keykekojo iizerinde Bu takdirde ]aponya, hududun tah- sinin zaferi muhakkak gibi goriinmekte - garb eyaletlerinde yaphgl seyahatler es--
bir cevelan yapml§tlr. didine memur bir komisyonun te§kili hu· dir. Parti riiesasmm kanaati de bu mer· nasmda, kendisinin ii~iincii defa olarali 

Ruslarrn hava faaliyeti susunun mlizakere edilmesine temayul kezde olsa gerektir ki, daha bugiine ka· intihab1 ihtimali ac;Iktan ac;Iga soylenmi~, 
Tokyo 9 - Harbiye Nezaretinin bu gosterecektir. Hatta ]aponya, biiyiik uz· dar, faa! bir &eki'lde miicadeleye giri§me- Kolorado'da ufak bir §ehirde, ehemmi "' 

.. .. ~1 .. . tt· ~ · b' t bl'~ .. la•ma ZI.hni'yet.J'Ie, bu komi'syonun l'kl' Rus mi~Ierdir. Bu itibarla, yakmda ba~IIyacak yetli bir maden amelesi grupu tarafm "' gun og e uzen ne§re 1g1 1r e 1ge gore, , Y ' 
olan intihabat miicadelesinin as1l ~ayam dan, programmt ve taraftarlarmt terk et .. 

bu Sabah I'kt' ag~1r ve 12 h fif b b d t'le bir Manrurili ve bir )apondan mii - v d kd a om ar 1" ... dikkt tarah bu noktada degil, demokrat mesi it;in Ruz.velte isti a ta im edilmi§• 
man tayyaresinden miirekkep bir Sovyet rekkeb olmas1m kabul etmi§tir. Halbuki partisinde goriilen vahdetin mf zahiri bir tir. 
h Va f.l r k f "- t · evvelce Japonya tarafmdan mutalebe e- V 'd h k' 1 k a I osu yan u eng ve ..,a saopmg te· mahiyet ta~ImasmdadJr. a§ington a a ltn o an anaate gO.. 
pelerindeki Japon mevzilerini bombard1- dilm~ olan nisbet, bir Rus, bir Manc;u- Mesela, Cumhurreisi Ruzvelt, biitiin re, bizzat Ruzvelt bu hususta heniiz bir 
man etmi§tir. flk hatlardan geriye dogru rili, ve bir ]apondu. Bu ise evvelce ya • niifuzuna ragmen, c;ok fazla ehemmiyet karar vermi§ degild1r ve bu karanm ver .. 
miihim miktarda Sovyet k1t' alan ve tank- p1lm1~ olan te~ebbiislerin aka mete ugra- verdigi adli tslahat plamn1 kabul ettire- mek i<;in, son dakikaya kadar beklemelC 
Ian harekah bildirilmektedir. masma sebebiyet vermi~ti. Bu komisyonun memi~ ve New Deal'in (yeni ikhsadl pia- tasavvurundad1r. Ne de olsa, Cumhurre.o 

Bir yolcu treni bombaland1 muhtelif hudud meselelerinin heyeti mec· mn) mer'iyette devammt temin edecek isinin bu karan iizerinde, yakmda yapl" 
muasml halledecek diger komisyonlarm olan bu pek miihim mesele iizerinde ken- lacak olan sec;imlerin kuvvetli bir tesir 
tesisine yo] a~;mas1 temenni edilmektedir. di partisinde ekseriyet kazanamaml~tlr. icra edecegi muhakkaktlr. New Deal'in 
Ciinkii japonya, Hariciye Nazm M. U- Mosyo Ruzvelt bu muvaffakiyetsizli- muvaffakiyetini temin ettigine ve haleii .. 
gaki'nin def' atla soyledigine gore, Mas· gi sogukkanhhkla kar§1lad1. Bugiin, New nin kendi tuttugu yolda yiiriiyecegine e .. 

Tokyo 9 - Harbiye N ez.areti teblicr 
0 

ediyor: 
Sovyet topc;ulan, bu sabah Korenin ~i· 

malinde ~ikal ile Kojl arasmda tevakkuf 
kova ile halisane miinasebetler idame et· Deal ad1 verilen kanuna sad1k kalan ya· min olduktan sor.ra, miicadelenin Ylpratx .. 

etmi§ olan bir yolcu trenini bombard1man f 1· t' · · t ·h d w• d mek arzusunda bulunmaktadn. bud sad1k kalmag1 vadederek, partmm CI aa Iye me, mztvayi erci e ecegt O 
etmi§tir. 

T ebligde §U cihet ilave edilmektedir: 
Birt;ok sivillerin bu bombard1mandan mii· 
teessir olmasmdan endi§e edilmektedir. 

Sovyetlerin yeni tah~idat& 

Tokyo 9- Domei ajansmdan: 
Harbiye N ezaretinin saat 10,30 da 

l!~§redilmi§ alan bir tebligi Sovyetlerin 
miihim miktarda piyade, to~u ve siivari 
k1t' alannm Passiye korfezinin cenubu 
garbi sahili iizerinde bulunan ~angku ~ 
feng'e 20 kilometre mesafede kain bir 
mahal olan Hans'm cenubu garbisi ile §i· 
mali garbisinde taha~~iid etmekte oldugu 
nu bildirmektedir. 

Mare§al Bliiher 
Londra 9 (Hususi) - Moskova· 

dan bildirildigine gore, Mare§al BIU
her harekih bizzat idare etmek Uze· 
re bugi.in Sovyet - Man~u hududuna 
vasxl olmu§tur. 

Ruayada hararetli mitingler 
Moskova 9 - Sovyet - Japon anla§· 

mazhg1 miinasebetile yaptlan mitinglerde 
i§C;ilerin kabul ettikleri karar suretleri, hii
kumetin hath hareketini tasvib eylemek· 
te ve miitecavizlerin tahrikkar hareketle
rine bir nihayet vermek iizere istikbalde 

en ~iddetli tedbirlerin almmasml taleb et
mektedir. Karar suretleri, Sovyetler Bir· 
ligi hududunun ihlal edilmez mahiyetini 
silahla miidafaa arzusunu da izhar eyle
mektedir. 

Japon kabinesinin levkalade 
toplantrat 

Paris 9 (Hususi) - Japan kabinesi 
bu sabah T oykoda fevkalade bir toplan-
h yapml~hr. 'Harbiye N azm General 1ta· 
kaki Sovyet - Manc;u hududundaki askeri 
vaziyet, Hariciye N azm M. lgaki de 
Moskovada cereyan eden diplomatik mii· 
zakereler hakkmda mufassal izahat ver
mi§lerdir. 

<;in· Japon harbi 
H ankeu bo§alryor 

Londra 9 (Husust) - Mare§al ,San
Kay-.5ek Hankeu ahalisini ~ehri terke da
vet etmi§tir. Bu emir iizerine iic; yiiz bin 
~inli §ehirden uzakla§mi§hr. Japonlan 
Hankeu iizerine yeni bir taarruza ham
landlklan liaber verilmektedir. Yanna 
kadar iki yiiz bin ki~i daha Hankeu'yu 
terk edecektir. 

Kanton gene bombaland1 
Londra 9 (Hususl) - Japon tayya

releri bugiin de Kanton'u §iddetle born -
bard1man etmi§lerdir. Bombard1man neti· 
cesinde yuz ki§i olmii~tlir. 

J aponlar geri mi ~ekiliyor? 
Londra 9 (Hususi) - ~in ordulan 

merkezi ~inde biiyiik bir faaliyet gos • 
termektedirler. Japon kuvetleri ve Japon 
harb gemileri hila sebep geri c;ekilmekte
dirler. 

bl k soylenmektedir. Bugunku ihtilaftn onune ge'V§ek ve donek mensu anna ar~l Vd· 

I 
Zl.yeti tutan demokrat azaya muzahir ol· Bir yandan set;im haznhklan ve Cum· 

ge~ilebilecek mi? h · 1·w· h kk d k' b "t l I · . .. magi bir hak ve vazife telakki etmekte- urreis Igl a m a 1 u mu a ea ar ve 
.. Berlm. ~ - J aponyanm Berlm . ~u- dir. Ruzvelt, Va~ingtondan hareket et~ tahminler devam ederken, bir yandan da. 

yuk El~ISI M. T o~o, Alm~n Han~~~~ medel'l bir giin evvel, miintehiblerin kar· miistakbel Reisicumhurun kim olacagi 
NaZin M. Von R1bbentrop un tahhm ~Ismda bu meseleyi mevzuubahs etmi~. meselesi etrafmda ~ayialar deveran et ~ 
ge~irmek.te oldugu Sonnenburg'a yaphgt muay~n bir partiye intisab etmege ~tah- mektedir. Bu meynnda, Reis vekili Gar .. 

h b ner'in ismi ge~;iyor . Cumhurreisinin T ek .. 
seya atten u giin Berline d{)nmii~ tiir. •an kimseleri degil, ~erek evvelce ver • 

' N sas' a yaptJg~ 1 son seyahatte, Garner'in, 
Berlindelci ] apon mehafiJinde soylen· 

digine gore, Von Ribbentrop, bir Sov~ 
yet· ]apon anla~mazhgi ihtim.alinde, Al
manyanm J aponyaya manevi miizahere· 
tini ve «daha diger baz1 miizaheretleri· 
ni» verecegini temin eylemi~tir. 

Alman diplomatik mehafili ise, bugiin· 
kii anla~mazhgm geni~lemesinin oni.ine 
gec;ilebilecegini ve bugiinkii anla~mazhgm 
mf mahalli mahiyetinin muhafaza edile
bilecegni iimid eylemektedir. 

Alman mahfellerinin tavzihi 
Berlin 9 - Havas ajans1 muhabirin: 

den: 
Berlindeki J apon sefirinin Von Rib

bentrop'la ahiren yapml$ oldugu miiia
katln neticeleri hakkmda J apon gazete
lerinde inti~ar eden haberler dolayJsile · 
salahiyettar Alman mehafili ezciimle a
~ag1daki beyanatta bulunmaktadn: 

«- Bu mi.ilakat Uzak~arktaki vazi-
yetin umumi ~urette tetkikine basredil • 
mi$tir. Fa kat Sovyet Rusya ile J a pony a 
arasmda bir ihtilaf zuhuru takdirinde 
Almanyanm Japonyaya yard1m edece ~ 
gine dair Almanya tarafmdan sarih te
minat verilmi~ olmas1 mevzuubahs de ~ 

i:iildir. Boyle bir hal vukuunda Alman
yanm ]aponyaya mi.izaheret etmek vazi
yetinde kalacag1 meselesi bile mevzuu
bahs olmami$hr.» 

Alman Iarin bu tavzihi, J aponyanm 
Almanyanm muhtemel bir yardJmml he 
saba katmak arzusunda bulundugunu, 
fa kat Almanyanm Sovyet - J apon ihti
lafma koriikorune kan~mamak kaygusun
da bulundugunu gostermektedir. 

lngiliz ve Franstz Ba~vekilleri 
sayliyeden dondUler 

Londra 9 (Husust) - Ba~vekil M. 
Cemberlayn tatilini yanda b1rakarak bu 
Riin lskcx;yadan ani olarak Londraya 
donmii~tiir. 

Salahiyettar mehafilde Ba§vekilin te
davi ic;in Londraya dondiigu ve bu do
nii~iin beynelmilel siyasl vaziyetle ala • 
kadar olmadJgl beyan edilmektedir. 

Bununla beraber, Frans1z Ba~vekili 
M. Daladye de tatilini yanda b1rakarak 
bu giin ani surette Parise donmli$ ve 
beynelmilel vaziyet hakkmda Hariciye 
Nazm M. Bone ile uzun bir mlilakatta 
bulunmu$tur. 

M. Bone bilahare Almanyanm Paris 
ekisini kabul etmi~tir. 

Londra Sovyet el~isi lngiliz 
Hariciye Nazrrile goriiflu 

Londra 9 ( Hususl) - Sllvyet el~isi 
M. Mayski bu giin Hariciye N azm Lord 

dikleri reylerle, ge<rek programlarile ew 
Deal'in te kil ettigi Jslahat progranum ~efini kar~Jlamaga gitmedigi ve bunu, bil' 
tasvib ettiklerini gostermi$ olan kimseleri bahk aVID! bahane ederek kasden yaptt• 

B d · g1 mumren devam eden rivayetlerden .. seC(melerini saylemi~tir. u a gostenyor 
ki, Reisicumhurun niyeti demokrat parti- dir. Kabine azas1 arasmda da Mosyo 
sini tasfiye ve 1slah etmek, demokratlar- Kordel Hull'iin adl gec;iyor. Mi.itevazi, 
Ia cumhuriyetC(iler arasmdaki an' a nevi kendi halinde bir adam alan Mosyo Mull. 
ikilige nihayet verip New Deal taraftar· siyaseti, bilaistisna biitiin Amerikahlarca 
larile yeni doktrin muanzlan arasmda bir takdir ve tasvib edilen, mutedil bir Ne~ 
mu}_.,l,::fet tevlid etmektir. Deal'ci say1lan ve Cumhurriyasetine gel• 

Reisicumhurun bu vaziyeti ve seya • digi takdirde uzla~tmc1 bir rol oymyacagi 
hati esnasmda soyledigi nutuklar birtaklm soylenen muhteme! namzeddir. Postalar 
miitalealara ve Ruzveltin iit;iincii defa Umum miidiirii M. Farley'in intihab1 ih• 
olarak intihahl ihtimaline dair ~ayialara timalini soyliyenler de vardlr. 
yo! ac;maktan geri kalmam!§tlr. Filhakika. Biitiin bunlann arasmda, ~ayam dik: .. 
bugiin hazalanmakta olan sec;im, 1938 kat bir nokta varsa, o da, M. Ruzvelt'in 
kin yapilacak k1sml intihabdan ziyadr, Amerika efkan umumiyesi nazannda!d 
1940 ta yaptlacak olan Cumhurreisi inti- mevkiinin~ zannedildigi gibi dii~mesi ~oy• 
habm1 istihdaf etmektedir. Mosyo Ruz· le dursun, eskisinden c;ok daha fazla: 
velt'in tslahat programmi daha iki sene kuvvetlenmi~ oimas1d1r. Biiti.in mem1e • 
miiddetle tatbika devam etrnesini mum . kette mevcud bir kanaate gore, gelece!C 
kiin k1lacak bir ekmiyeti kongrede ka· intihabda gene biiyiik ve bariz bir ekseri .. 
zanmak arzusunu besledigi ~iiphesizdir. yet kazanacag1 ve kendisine kar§J c;1kan· 
V e 1940 ta yap1lacak Reisicumhur se(fi· labilecek tek bir kuvvetli ~ahsiyet mev • 
rnind~. bu nrooram1 ~adakatle tatbik ede- rml ol""AclJuJ rnuh11kkakttr. 

Halifaks'1 ziyaret ederek, uzun bir mil- r 
Ankara Borsas1 9/8/938. lakatta bulunmu~tur. 

Salahiyettar mehafilde bu ziyarete hu
susl hir ehemmiyet atfedilmektedir . 

Frana1z gazeteleri ne diyor? 
Paris 9 - Sovyet- Japonya hadise· 

lerinden bahseden Poti Pariziyen gaze· 
tesi, Can-Kufeng tepesinin bakimiyeti i
c;in yapilmakta olan c;arp1~malann dur • 
madan inki$af1 neticesinde miizakerel~
rin iyi bir neticeye yarabilmesinden bed

bin1ik gosteriyor ve diyor ki: 
<<Manc;uko hududl<.nnda ba~laml~ a

lan cidal, e<ok kari~Ik mahiyet gostermek
te davem ediyor. Anla~mazligm ayni z.a· 
manda hem Moskova, hem de T okyoyu 
memnun edebilecek bir hal tarzma dog
ru c;abuk<;a inki§af1 beklenmemelidir.» 

Ayni hadiseden bahseden Ovr gaze· 

tesi de diyor ki: 
'«Bu i~i. devlet adamlannm degil, fa

kat kendi kafalarmdan gec;eni yapan 
askerlerin idare ettigi soyleniyor. Bu va~ 
ziyette ~u suali sorabiliriz: Devlet adam
Ian, diinya sulhunun lie; Rus AlbaYI ile 
dart J apon Generali tarafmdan tehlike
ye konmasma miisaade edecekler mi? 
Eger Moskova ve Tokyo hukumetleri 
hareketlerine ve diplomasilerine hakim 
bulundutdanm iddia ediyorlarsa, bunu 
mlimklin oldugu kadar c;abuk bir surette 
ispat etmelidirler.» 

KAPANISI 

J fn:tlllz liras1 
100 Oolar 
100 Frans1z frang1 
100 Liret 
1011 fsvi~re fran21 
100 Rolanda 

florini 
100 Rayhi5mark 
100 Belc;lka fran:p 
100 Drahm.i 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

A~lh$ 

6.17 
126.08 

3.4574 
6.6375 

28.865 
68.89 

50.595 
20.6325 
1.13 
1.5225 
4.335 

Kapalll$ 
6.17 

126.5325 
3.4575 
6.6625 

28.95 
68.9625 

50.6775 
21.3975 
1.13 
1.5225 
4.335 

100 Peseta 6.17 6.17 
100 ZlotJ 23.505 23.505 
100 Pengo 24.68 24.68 
100 Ley 0.9275 0.9275 
100 Dinar 2.8425 2.8425 
100 Yen 36.02 36.02 
1110 fsve~ kronu 31.81 31.18 
lOU Ruble 23.5575 23.5.575 

E S H A M ve T A H V t L AT 

I 
T. B. I vadell 
T. B. I pe!lin 
Erg ani 

I 81. - Erzurum Ill 
tll Bankas1 nama 

19.175 
19.10 
95.50 

100.-
9.95 

ESKt~EHIRDE 

19.175 
19.10 I 

95.50 
100.-

9.95 

Ses l~1k !{itabevi, Bahaeddin - Emin 
Cum.huriyet gazetesfnin Eskl~ehir. 
de tevzi merkezidir. Klrtasiye, Fi· 
lips radvolan ve bilQmum mektcb 
kitablarJ ve levazimml da en ucuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 
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Her banyodan sonra sac;mtz 

Bu §ekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan dlizeltmeyi temin eder. 

SAC BOY ALAR I JUVANTiN 
Kumral ve slyah olarak sa~lara tabii surette lstenilen 

rengl verlr. SabiHir, sahhi ve zararsazdar. 
iNGiLlZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu - istanbul I 

Kiitahya Vilayetinden: 
Kutahyamn U~ak kazasmda yeniden yaptlacak be§ dersanelik okul hi

nasi in§aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - 1§bu in~aahn bedeli ke§fi 37607 lira 29 kuru§ olup bu paranm 

yans1 938 blit!;esinden, diger yarlSl da 939 biitc;esinqen verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat ak<;esi 2820 liradtr. 
3 - !hale 2 eylUI 938 cuma giinii saat 11 de Kutahyada Daimi Enciimen 

huzurunda yaptlacaktlr. 
4 - Bu in§aata aid. evrak ~unlard1r : 
A- Proje 
B - Ke§ifname 
C - Hususi ~artname 
G- Fenni §artname 
E - Baymdtrhk gene! ~artnamesi 
F - Eksiltme !jartnamesi 
D - Mukavele projesi. 
5 - i~bu evrak1 arzu edenler 188 kuru§ mukabilinde Kiitahya Nafta 

idaresinden ala bili:tler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi ic;in ~u evrakm teklif zarfmm 

i'<erisinde bulunmas1 ~arttlr. 
A - Nafta Vekaleti miiteahhidlik vesikast. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1. 
C - En a~ag1 25000 lirahk bina in~aah yaphgma dair bonservis. 
7 - isteklilerin mezkur gun saat 10 da teklif mektublanm makbuz 

mukabilinde Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri §larthr. Bu saatten sonra 
mektub kabul olunmaz. ( 5149) 

Ni~ANTA~I iNGiLiz ERKEK MEKTEBi 
Tiirkc;e ktsmmda tedrisat Yiiksek Kultiir Bakanl1gmtn muallimleri, 

ingilizce ktsmmda da 1ngiltered.eki mekteblerde tecriibe gormli~ mual
limler tarafmdan yaptlmaktadtr. Talebe 1ngiliz tJniversitelerine imtihan 
verecek bir dereceye getirilmektedir. 

Spor, ders gibi mecburidir. Leyll talebe ic;in yerlerimiz mahduddur. 
Kaytd ve kabul ic;in pazartesi ve per§embe giinleri saat 10 dan 12 ye 
kadar mekteb idaresine miiracaat edilmesi. Tel : 41078. 

Preventorium ve 

CUMHURIYET 

ZfVCI ONOAN AA IYOROU ... kefa6ahat\di 
BiR . AY_ SONRA ·· EVVELCE ZEYTINYAC:ill 

~IMOI PALMOLIVE 

Cnld. benl 

, rakl· 
belerlnden lazla gO· 
rei gtirUn, '-aJc nasu 
senl sevorek ewde 
kalacalt 

au ak$am Jenlft ltrbell 
olmadtQtn ceva.b1n1 tera1m. 
HI~ blr wakl1 bu kadar gUzef 
gorUnmedln savg.llm. 

Hergiin binlerce kadmlar. ~eytinyo.• 
t•mn ctld iizenndeki faideh teotrini 
medediyorlar. Bayanlar, 1iz de onlar 
gtbi, sabah ve ak~am PALMOLIVE'ia 
fazla kabarmt~ kopiitii ile yiiziiniizii. 
boynunuzu ve omuzlariOIZI masaj edi· 
niz. Biliihara evveli 11cak ve 10ora da 
oo(luk su ile ytkaytnt~. Terkibindeki 
zeylinyatt eayesinde PALMOLIVE me• 
eameleri temizler, be,ereyi yumu~nttr 
ve tathla,ttrtr ve bittabi ten parlay•p 

Clldln lvln PalraaiiYO 

__ ..,...__/"-, 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan• 
Pertek Malmiidiir liigiinden : 

1 - Talibi zuhur etmediginden Pertek Hiikumet Konagmm in§aah ye-
niden eksiltmiye konulmu§tur. Bu i~in ke~if bedeli 31817.55 liradu. 

2 - Bu i§e aid evrak ve §artnameler §Unlarcl,tr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri genel §artnamesi 
D - Hususi ~artname 
E - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj -cetveli 
F - Yap1 i§leri genel §artnamesi. 
istiyenler bu ~artnameyi ve evrakl 1.60 kuru~ mukabilinde Tunceli Na

fta Miidurluglinden satm alabilirler. 
3 - Ekslltme agustos 938 aymm 18 nci per§embe glinli saat 13 te Pertek 

Malmiidiirlligii dairesinde yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2386.32 lira muvakkat te

minat vermesi ve a~?agtdaki vesikalan haiz olup gostermesi liiztmdtr. 
A - Nafta Vekaleti.nden almmt~ 938 senesine aid muteahhidlik ehliyet 

vesikast ve bir taahhiidde en az 20,000 lirahk bina ve teferriiah in§aatl yap
m~ olduguna dair vesika. 

B - Ticaret Odasmdan almm1~ sicil vesikas1. 
6 - Teklif mektublan yukand.a ii~iincli maddede yazrh saatten bir 

saat evveline kadar Pertek Malmiidiirlugii dairesinde Eksiltme Komisyo
nu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile g1inderilecek 
mektublarm nihayet u~uncu maddede yazllt saate kadar gelmi§ olmasr ve 
d1~ z<>rfm miiblir mumile iyice kapahlmt~ olmas1 laztmdtr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ye~ilkoy Tohum lslah ve 

istasyonu Abm Sabm 

( 5193) 

Den erne 
Komisyonundan : 

Ci n s i Kilo Tahmin1 bedeli Muvakakt teminat 
Lira K. Lira K. 

Motorin 8000 600 00 45 00 
Mobiloil BB 500 200 00 15 00 
Mobiloil C 100 35 00 2 62 
Gres yag1 50 7 50 0' 5& 
Benzin 200 42 50 3 19 
Gaz 200 30 00 2 25 

Ye~ilk1iy Tohum Islah istasyonu r~m yukand,3. cip.s, miktar ve muvak
kat teminah yazth alh kalem e§yanm 3/B/938 ~ar~amba glinli yaprlan ka
pah zarf eksiltmesinde talib zuhur etmediginden 11/8/938 per§embe giinii 
saat 14,30 da pazarhkla eksiltmesi yaprlacakhr. 

Eksiltme istanbul Dcfterdarhk Muhnsebe Mlidiirliigiinde toplanacak 
Komisyon tarafmdan yaptlacaktlr. ~artnameler Ye§ilkoyde Miiessesede 
gorlilebilir. Taliblerin muayyen glinde ihale saatinden evvel muvakkat te
minatlarile birlikte Komisyona muracaatleri. ( 5277) 

ROMANYA SEYR1SEFA1N !DARES! 

geo~le~ir. -
PALMOLIVE o kadar ucu~dur ki 

ek1eri kadtalar, oau yiiz ve baayo 
i~ia de kullaatrlar. 

Ezine Belediye Riyasetinden : 
C i n s i Muhammen bedeli Muvakkat teminah 

Lira K. Lira K. 
Elektrik tesisati 37379 ]0 2804 00 

1- Yukanda muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktan yazth EziP' 
elektrik tesisah i~?ine talip ~1kmad1gmdan 6/8/938 tarihinden itibare: 
20 giin muddetle ve kapah zarf usuile tekrar eksiltmiye ~Ikanlmt§tlt 

2- ihalesi 25/8/938 per~embe glinu snt 10 da Ezine Belediye Dairesind: 
Enclimen huzurunda yapilacakhr. 

3- istckliler fenni ~artnamesini ve yeni hususi ~artnamesini istanbul :se 
lediyesi Heyeti Fenniye Miidlirli.H~linden 185 kuru§ bedel mukabilit 
de alabilirler ve ayni dairecl.e bu i~e aid plan ve haritalan gorebilirlel 

4- Tcklif mektublarmm ihaleden bir sa at evvel Encumene makbuz rnu 
kabilinde verilmesi ve posta ile gonderilecek teklif mektublarmm d· 
mezkur saate kadar yeti~tirilmi~ olmas1 ~arttrr. 

5- Istcklilerin 2490 sayth kanunun 2 - 3 iincu maddelerinde yaz1h vesaik 
le birlikte ihaleden bir saat evvel muracaatleri ilan olunur. ( 5260 

11 Agusto!'l Per§embe aksammdan itibaren 

HER AK~AM 
Franstz Stiidyolannm ~ark film y1ldJZ1 

TUNUSLU 

Filfila Samiye 
ve biiyiik muganniye . 

Fathiye Kahireyi 
kendi saz heyetile 

TAKSiM BELEDiYE 
Bab~esi alaturka k1smmda b---------------• Telefon: 43776 

Van Halkevi Riyasetinden : 
1 - Yeniden eksiltmiye konulmasma karar verilen ve Halkevi bins· 

smm ke~if bedeli 43591 lira 99 kuru§tur. 
2 - ~artname, plan ve diger evrak parastz Van Naftasmda gorebilirlet· 
3 - Kapah zarf usulile yaptlacak ihale 18 agustos 938 glinii saat ond9 

Halkevinde yaptlacakhr. 
4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 kuru~. 
5 - !steklilerin fenni ehliyet vesikas1 vermelerf ~arthr. 
6 - Teklif mektublan elden veya posta ile gelsin yukanda yazth sa' 

atten bir saat evveline kadar Halkevind.eki Komisyon Ba§kanhgma vet' 
~~~ (~ 

Hareket edecek vapurlar 
LUCEA V .A. vapuru 11 agustos per -

§embe saat 10 da (Kostence, Sulina ve 
Kalas) a. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
DACiA vapuru 13 agustos cumartesi 

saat 13 te (K1istence) ye. 
Romanya Seyrisefain idaresi te§rini-

Sanatorium 

Direktorliigiinden • evvelden itibaren yeni in§a edilen 8000 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
2500 

ilk teminat 
Lira K. 
187 50 

• tonluk ve 22,5 mil slirate malik ve her 
biri 1 inci srmf 1,000 ve 2 nci stmf 800 
ve turist ktsmmda 216 yolcu alabilecek 
ve 100 tonu soguk hava depolarmda ol-

Kurumumuz ic;in satm almacak bir aded servis kamyoneti ac;tk eksilt
miye konulmu§tur. 

Eksiltme 23/8/938 tarihinde saat 14 te Cagaloglunda Yiiksek Mektebler 
Muhasibliginde toplanacak Komisyonda yaptlacaktrr. Eksiltme ve fenni §art
nameler miiessese Direktorliigiinde goriilebilir. 

isteklilerin muayyen gunde teminatlarmt Muhasiblik veznesine yattra-
ra:k makbuzlarile Komisyona muracaat etmeleri. ( 5250 ) 

Miisabaka imtihani 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1ndan: 

1 - Bankamtza miisabaka ile c 10 ,. miifetti~ namzedi ahnacakhr. 
2 - Bu miisabakaya girebilmek i!;in Siyasal Bilgiler veya Yuksek 

lkttsad ve Ticaret okullarmdan veyahud Hukuk Fakultesinden veya bu!'l
larm yabanct memleketlerindeki muadillerinden diplomah olmak lazundtr. 

3 - Mlisabaka 7, 8, ve 9 eylul 938 glinlerinde Ankara ve istanbul T. 
C. Ziraat Bankalarmda yaz1 ile yaptlacak ve kazananlar te§rinievvel ic;inde 
sozlii bir imtihana tabi tutulacakhr. 

4 - Mlifetti~ namzedlerine c 140 " lira ayhk verilir. Askerliklerini 
yapmak uzere aynlan mufetti~ ve mufetti§ namzedleri askerlikten avdet-
lerine kadar maa§stz mezun saythrlar. • 

Miifetti~ namzedleri iki senelik blr stajdan sonra mlifetti!?lik fmtiha • 
nma tabi tutulacaklar ve kazamrlarsa c 175" lira ayhkla miifetti!?lige terfi 
ettirileceklerdir. c Yeni kanunumuz mucibince bankamtz memurlan da te
kaiidliik hakkm1 baizdirler. " 

5 - 1mtihan programi ile sair ~artlan gosteren matbualar Ankara, 
istanbul ve 1zmir T. C. Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - 1stekliler, aramlan vesikalarm astllanm veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektubla Ankarada Tlirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 
Tefti~ Heyeti Reisligine vermek veya gondermek suretile mliracaat et
melidirler. Bu muracaat mektubile vesikalarm en ge~ 24/8/938 tarihinde 
Tefti~ Heyeti Reisligine gelmi~ olmas1 me~ruttur. c 2397 • ( 4402 ) 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - ihaleye konulan i~ : 
Eksiltmiye konulup talibi c;tkmtyan Urfakap1 tzzetpa~a caddesi parke 

yolunun 26109,96 lirahk in11aati kapah zarfla ihaleye konmu~tur. 
2 - Bu i~e aid evrak ~unlardtr : 
'A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - lVJukavele projesi, 
C - Hl!' usi, fenni ve baymdrrhk i§leri genel ~artnameleri, 

D - Bt· evrak Nafta dairesinde goriilebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu i~in ihalesi 12 al{ustos 938 cuma gunii saat 11 de kapah zarf 

usulile Naf1~ Miidurluglinde yaptlacakhr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in 1958.25 lirahk muvakkat cari sened, 

Ticaret Odas1 vesikast, Nafta Vekaletinden almm1~ 10000 lirahktan yukan 
ehliyet vesikas1. 

5 - Taliblerin zarflan cuma giinii ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyon Reisliginden makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. ( 4813 ) 

mak uzere 700 er ton ei?ya ta§tyabile -
cek olan biiyiik ve lliks cTRANSLiV A
N!A,. ile cBESSARABiA:oo vapurlarmt 
seferlere c;1karacakhr. 

Fazla tafsilat ic;in Galata Yol -
cu Salonu kar§tsmda Tahirbey ha
nmda istanbul umumi acentahgma mii
racaat. Telefon: 49449-49450. 

istanbul 3 uncli icra memurlugundan: 
Galata, Per§embepazarmda, Yogurt

c;u hanmda mukim iken halen ikamet -
gah1 me~ul kalan ismail Bersise: 

Tlirkiye !§ Bankasma 23/2/937 tarih 
ve 61 giin vadeli bir ktt'a emre muhar
rer senedle borclu oldugunuz 200 lira -
mn 25/2/938 tarihinden itibaren % 12 
faizi ve %10 avukathk iicreti ve icra 
masraflarile birlikte tahsili i~in mez · 
kfu banka tarafmdan c;ekler ve poli~e
ler ve emre muharrer senedler yolile 
ve haciz istemek §artile vaki takib tale
hi lizerine istanbul 3 uncli icra daire . 
sinin 938/1915 No. h dosyasmdan bera
yt teblig g1inderilen odeme emri ika -
metgahtmzm mec;huliyeti hasebile bila
teblig geri c;evrilmi§ oldugundan icra 
tetkik merciince odeme emrinin bir ay 
mliddetle ilanen tebligine karar veril -
mi§tir. Binaenaleyh ilan tarihinden iti
baren bir ay i'<inde yukartda yazrh bor
cu faiz, avukathk iicreti ve icra mas -
raflarile birlikte 1idemeniz ve bir iti -
razmtz varsa gene 'bu muddet i!;inde 
yaz1 ile veya §ifahen bildirmeniz, iti -
raz etmediginiz takdirde gene bu mlid
det zarfmda mal beyanmda bulunma -
mz, mal beyanmda bulunmadtgrmz tak
dirde hapisle tazyik olunacagm1z ve hi
lafr hakikat mal beyamnda bulunursa
mz hap,isle cezaHmdmlacagmtz odeme 
emri makamma kaim olmak lizere ila -
nen teblig olunur. (9525) 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye mUtehassJSJ 

Beyoglu Yerli Mallar Pazan 
kar~tsmda Posta soka~ ko~esinde 
Meymenet aparttmam. Tel: 43353 

' ' 
• 

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

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile atag•daki plana 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

gore ikramiye dag•blacakt•r : 

Aded 1,000 Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene ic;inde 50 liradan a~agt dli~miyenlere ikramiye c;rkhg1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyUil, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 haziran taril'l" 
lerinde ~ekil~cektir. 
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I - idaremizin Samsun fabrikasr ic;in cins ve miktan listesinde yazrh 
124 kalem eeza ve alatr fenniye ar;rk eksiltme usulile satm almacakbr. 

2 - Muhammen bed.eli 617 lira ve muvakkat teminatr 46027 liradrr. 
t 3 - Eksiltme 23/8/938 tarihine rashyan sah glinii saat 10 da Kaba
a§ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaprlaeakhr. 

4 - Listeler parasiZ olarak her glin sozli ger;en ~ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen glin ve saatte '1o 7,5 gli

Venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ihln 
olunur. ( 5184) 

tiNW 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme-
Cinsi Miktan Beheri Tutan teminat nin saati . L. K o S. L. K. S. L. K. 

Motorin 6000 kilo 7- 420-
11 Makine yag1 250 16- 40- 34 50 ,. 

40 hk c;ivi 
460-

2000 ,. 15 05 301 22 57 13 

0 I - Yukanda ci.ns ve miktan yaz1h 6250 kilo yaglama yag1 ile 2000 
krlo c;ivi §artnameleri mucibince ayn ayn ac;1k eksiltme usulile satm ah
nacakhr. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos-
terilmi!;!tir. -

III - Eksiltme, 23/VIII/938 tarihine rashyan sah giinii yukanda ya
Zlh saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komis-
Yonunda yapilaeaktJr. 0 0 

IV - $artnameler parasiZ olarak her glin sozii gec;en ::;ubeden almabrhr. 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde '1o 7,5 gii· 

Venme paralarile birlikte yukanda a& ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. ( 5183) 

tiNW 

I - idaremizin Tekalid Sand1gr ic;in kabul edilen tipler dahilinde 
Ve resimlerine uygun olmak ::~artile 13 parc;a e§ya ayn ayn pazarhkla sa· 
tin almacakbr. 

II - Pazarbk 22/VIII/938 tarihine rashyan pazartesi glinii saat 10,30 
da Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda 
Yamlacakhr. 0 

III - Listeler parasiZ olarak her g'in sozii gec;en §Ubeden ahnablle-
cegj gibi resimler de gorlilebilir. .0 

IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte '1o 7~5 og_:t
Venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmelen 1lan 
olunur. ( 5182) -

I - Tefri§i takarrUr eden Bahkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, izi?ir, 
I<onya Akhisar Afyon ve Yalova idareleri ic;in idaremizce kabul ed1len 
tipler 'ctahilinde' v~ !?artnameleri mucibinee yaptmlaeak 1342 parc;a e§ya 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. . 

II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuru§ ve muvakkat temmah 
2308025 lirad1r. 

III - Eksiltme 22/VIII/938 tarihine rashyan 'Pazartesi giinii saat 11 
de Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ya. 
'Pllacakhr. 0 . .. in
. IV - ~artname ve resimler 1.53 lira bedel muka~1lmde hergun ! _ 

htsarlar Umum MlidiirlligU Levaz1m ve Mubayaat Subes1yle Ankara ve z 
Inir Ba§miidiirltiklerind.en almabilir. v 

. V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin §imdiye kadar en 00 a~a?I 
Yirmi bin lirahk bu gibi i§leri muvaffakiyetle yapml!?o _olduklarml gostenr 
~esaiki inhisarlar in§aat ~ubesine ibraz ederek mukabilmde bir ehliyet ve-
Stkasl almalari lazimdir. . · d 

VI - Miihiirlli teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V mel madde e 
:Yazll1 ehliyet vesikas1, '1o 7,5 glivenme paras1 makbu~u .. veya banka mek
~bunu ihtiva edeeek olan kapah zarflarm eksiltme gunu en gee; saat onoa 
~adar yultanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mukabi
linde verilmesi lazim~Ir. ( 5105 ) -I - ~artnamesi mueibinee satm almaeak incir. iiziim ve anason kay· 
lnaf(a mahsus 50o000 aded ~uval 1/8/938 tarihinde ihale edileroediginden 
Yeniden ve pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beheri 42 kuru§ hesabile 2100Q lira ve mu-
Vakkat teminati 1575 lirad1r. . 00 .. 

III _ Eksiltme 22/8/938 tarihine rashyan pazartes1 gunu saat 10 da 
l\abata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl· 
lacaktrr. .. . . 

IV - ~artnameler 1 lira bedel muka~ili~de her oog~? o!nh1~arlar Le
'~a:zun ve Mubayaat ~ubesile Ankara ve IzmJI Ba§mudiirluklermden ah
tlabilir 

V :..._ isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte '1o 7~5 og~. 
"enme paralarile birlil\te yukanda ad1, ges;en Komisyona gelmelen 1lan 
0lunur. ( 5094) -
1. I - Si~eli ic;kilerin ambalaj1 ic;in ihtiyae1m1z olan ~artnamelerine ekli 
l~stelerde eb'at ve miktarlan yaZ!h 4572063 me:re mi~ab1. kesilmi§ sand1k· 

k tahta §artnamesi mueibinee kapah zarf usul~le eks1ltr~uye konmu~tur. 
ku 2 - Muhammen bedeli beher M3 36o30 lira hesab1le 165986 lira 47 

ru~ ve muvakkat teminah 9549.32 lirad1r. 
t 3 - Eksiltme 16/8/938 tarihine rashyan sah ~nii saat 11 de Kaba· 
a~ta Levaz1m ve Mubayaat ::~ubesindeki ~hm Komo~syonull:da yap!lacaktlr. 

" 4 - Sartnameler 830 kuru§ mukabilmde ~e~guo~ in.htsarlar Lev.a~1m 
1:! Mubayaat ~ubesile Ankara ve tzmir Ba§mudurluklermden ahnabilir. 

5 - OMiihiirlii teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile '1o 7,5 giivenme 
f<~rasl lllakbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarf
~f~n eksiltme giinii en gee; saat 10 a kadar yukandao a~I gec;en Ahm Ko-

Yonu Ba!,ikanhgma makbuz mukabilinde vermelen lazimd.lr. ( 4877 ) -b l- Listesind.e eins ve miktarlan yaz1h muhtelif renk 17015 kilo m~t-
s!~ IbUrekkebi §artname ve niimuneleri mueibinee ac;rk eksiltme usuhle 

n ahnaeakhr. . 
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11 - Hepsinin muhammen bedeli 1818010 lira ve muvakkat temmah 
0 35 1" li Iraoir. 0. .0 

lQ d I - Eksiltme 25/VIII/938 tarihine rashyan per§embe g~nu saat 
J'ap a R:abata;~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komrsyonunda 

~acaktir_ 
ai1nab". :- :;?artname ve listeler paras1z olaroak her glin sozii gec;en §Ubeden 

thr 
'~en V -· isteklilerin eksiltme ic;in tayin ec1ilen giin ve saatte % 7°05 0~
"'l~nzne Paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmelen Ilan 

ur. ( 5280) -lt.a'J1
1 - ~artname ve niimunesi mucibince 500 metre tek kath ince ~ivili 
j 3~ 1k eksiltme usulile satm ahnacaktir. 

bile J - 0 M:uhammen bedeli sif istanbul heber metresi 149 kuru~ hes;t-
li 45 lira ve muvakkat teminat 55087 lirad1r. 00 00 

dQ ~ 1 - Eksiltme 31/VIII/938 tarihine rashyan c;ar§amba gunu saat 10 
"lltlacaakbata§ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda ya· 

trr. · 
1~- ~artnameler paras1z olarak her giin siizii gec;en ~ubeden ahnabilio:· 

"enzne - Isteklil~rin eksiltme ic;in tayin edilen glin ve saatte % 7~5 og~
~~nur. Paralarile birlikte yukar1da ad1 gec;en KomiJ;yona gelmelen 1lan 
- ----· ( 5281 ) 

Nigde Nafta Miidiirliigiinden: 
Ek,.nt . 

2 :Bor rntye konulan i§ : 0 
Boo fnt>t; ~ksaray yolunun 41 + 000 - 43 '+ 800 kilometreleri arasmda 

1 _ ~ik yolun sand1k ac;Ilmasi, tas. ihzan, blokaj. ta§ Jurma fer§iyatl. 
, 2 _ U~ammen bedeli 6381 lira 52 kuru~tur. 

tnt Bncu Eksiltme 17/8/938 c;ar~?amba giinil saat 11 de Nigde Vilayet Dai-
3 _ ~n odasmda toplanan h m 'Yonca yapilacakhro 
:Bu i uvakkat teminat 478 l.l o 
A. ._!eE aki~ s.artnameler ~unlard1r • 
:B Stltme =rtnamesi 

-M:k ...... ' C _ N u avele projesi 
!) - a afia i§leri ~~raiti umumiyesi 

h .11' - R: usousi s.artnam.e 
Ulasas1• e§If cetveli, silsilei fiat eetveli, ve §Ose in;~asma aid ke§if 

den taslti~renier bu 
abilirlero sartnameleri ve evrakm1 bedelsiz olarak Naf1a Dairesin-

< 5239) 

• • • 

~OlANT 

Operator 

RIZA UNVER 
Doftum ve kedan hestelaklera 

mlitehe&SISI 
Ca~aloJtlu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 

istanbul KomutanltQt ilanEJ 
33. Tiimen birlikleri hayvanab 

ic;in 282,000 kilo kuru ot satm almaeak
tlr. Kapah zarfla ihalesi 24 agustos 938 
~ar§amba giinii saat 11 de yapilacaktir. 
Muhammen tutan 7755 lirad1r. ilk te • 
minat1 582 liradtr. l;)artnaml!si her gUn 
komisyonda gorlilebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 say1h kanunun 2 ve 3 iineii mad • 
delerinde yaz1h vesikalarile beraber 
ihale glinii ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektublarmi 
Fmd1khda Komutanhk Satmalma ko • 
misyonuna vermeleri (5173) 

¥¥¥ 

Karadeniz Bogaz1 birlikleri hayvana
tl ic;in 85,000 kilo kuru ot satm alma • 
eakhr. A~1k eksiltme ile ihalesi 24 agus
tos 938 c;ar;~amba gUnii saat 11,30 da ya
pllacaktir. Muhammen tutan 2550 lira· 
dJI. ilk teminatl 192 liradiro ~artnamesi 
her giin komisyonda goriilebilir. !stek
lilerinin ilk teminat makbuz veya mek· 
tublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 3 lin
eli maddelerinde yaz1h vesikalarilt.> be
raber ihale giinii belli saatte Fmd1kh • 
da Komutanhk Satmalma komisyonu • 
na gelmeleri. (5174) 

*** ihale gUnii talibi c;1km1yan <;atalca 
miistahkem mevki komutanhg1 ic;in 
9000 kilo sadeyagmm tekrar kapah zarf· 
Ia ihalesi 12 agustos 938 euma glinii saat 
10 da yap1laeakbr. Muhammen tutan 
8370 liradtr. ilk teminab 628 liradiro 
;>artnamesi her giin komisyonda goriile· 
bilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayth kanunun 
2 ve 3 iineii maddelerinde yaz1h vesika· 
larla beraber ihale glinii ihale saatin • 
den en az bir saat evveline kadar tek· 
lif mektublanm Fmd1khda Komutan
hk Satmalma komisyonuna verme • 
lerio ( 4836) 

1938 senesi iqin 

~ocuk arabalanmn 
Son partisi gelmittir 

BAKER Magazalaranda 
ReklAm Fiatma satJlmaktadir 

35 Tiirk liras1 

1\ludanya kar~JSJDda 

ARMUDLU KAPLICASI 
Yeniden 

Radyo - Aktivitesi en ~ok olan kaplleachr. Romatizmalara, Nikrise, 
Asabi hastahklara, Tenasiil sogukluguna ilabo. ~ok iyi gelir ; daha 
etrafl1 bilgiler edinmek istiyenler, Dr. Mustafa Hakkmm (KaphCB• 
lar Hakk1nda Genel Bilgiler ve Armudlu Kaphcas1 
Hakkanda ilmi Tetkikler) isimli kitabcJgJm (ikbal) kitabevinden 
tedarik edebilirler. 44 snhife 10 kuru~. 

Kaphcada yatak iiereti yevmiye 2 liradiro Bir haftadan fa:;o;la ka
lanlara % 15, aile ile olursa % 20 tenzilato istiyenlere tabldot yemek de 
verilir Bir banyo 50 kuru~. 10 banyoluk karnede '1o 20 tenzilat. Trak 
vapuru ile !stanbuldan 2 saatte gidilir. !skelede otobiis servisi vardrr . 

Konya Memleket Hastanesi Ba,tabibliginden : 
Proje ve ke~fine nazaran 31976 lira 00 kuru11 mubammen bedeli olan 

Konya Memleket hastanesinin kalorifer i~i 25 glin miiddetle ve kapah zarf 
usulfle eksiltmiye t;Ikanlmi~hr. i~in hitammda 25000 liras1 miiteahhide 
tediye edileeektir. 29/8/933 pazartesi glinii saat onda Vilayet Enciimen 
odasmda ihalesi yap1lacak olan bu kalorifer i~ine talib olanlarm yiizde yec1i 
bur;uk iizerinden alacaklan teminat mektublan ve Tiearet Odas1 vesika
lanm hamilen 2490 numarah arthrma ve eksiltme ve ihale kanununun 
kapah zarf usulline aid hiikiimleri ve bilhassa 32, 33 ve 34 iincii maddeleri 
dairesinde ihale saatinden bir saat evvel Vilayet Enciimen riyasetine ka
pah zarfla ve lieraiti ogrenmek istiyenloerin de Konya Memleket Hastanesi 
Ba~tababetine miiraeaatleri ilan olunur. ( 5192) 

Feshane Kooperatlflnden : 
Fabrika memur, miistahdemin ve i~c;ilerinin a~ag1da yaz1h senelik 

odun ve komiir ihtiya<;lan pazarhkla mubayaa edilecektir. 
SaheJlarm 15/8/938 tarihine kadar tekliflerini fabrikada Kooperatif 

!dare Heyeti Ba~kanhgma tevdi etmeleri ilanolunur. 
!zahat ic;in fabrikada Kooperatif 1dare Heyetine miiracaat edilmelidir. 

Eve teslim 
Depoda veya nakliye 
vas1tasmda teslim 

Od.un miktan Komiir miktan 
Asgari Azami Asgari Azami 

160 - 200 10000 - 12000 

240- 300 -400- 500 
15000 - 18000 
25000 - 30000 

I_.K_a_d_I_k_.oy-...v.a.k.If.Ia·r-D.ir·e·k-to.· r.Iu.· g.u.· .i.Ia_nl_a_n_ .... l 
Muhammen Pey 

k1ymeti akc;esi Semti Mahallesi 
L. K. L. K. 
250 00 18 75 Uskiidar feadiye Maruf 

2052 oo 153 90 Kad1koy Rasimpa§a Diiz 

No. Cinsi 

27 Evin tamam1 
.1.!:1. 4 Maacliikkan 

1 evin tamamt 
540 00 40 50 » " Akifbey 22 Arsanm ,. 

1755 00 131 67 " " Diiz 16 Evin " 
Yukanda mevki ve einsleri gosterilen gayrimenkullerin tamarru satli

mak iizere miizayedeye <;Ikanlmi§hr. ihaleleri 18/8/938 per§embe glinii sa
at 10 dad1r. isteklilerin Kad1koy Vak1flar Miidiirliigline ~elmeleri. ( 5022) 

Nigde Naf1a Miidiirliigiinden: 
29/7/938 giiniinden ba§hyarak 18/8/938 c;ar§amba glinii saat 11 de Nigd.e 

Vilayeti Daimi Enciimeninde a§agtdaki §erait dairesinde N af1a icsin 50 mah
ruti amele c;adm ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - 3 metre irtifamda 4 metre kutrunda kap1 ile1 21 dilimli ve 65 san
tim etekli mahruti c;ad1r maa direk. 

2 - Nigde istasyon teslimi beherinin muhammen bedeli 56 lirad1r, 
3 - Teminat % 7,5 kuru§tur. 

>' ~ - ',l.'eslim miiddeti 30 giindiir. 
5 - Niimune ve ::~artnamesini hergiin Naf1a Dairesinden gorebilirler. 
6 ,..... Mukavele ve iliin iicretlerile bilCunum masraf miiteahhid.e aiddir. 

c 5169" 

Kiitahya Vilayetinden : 
Kiitahyanm Tav§anh kazasmda yeniden yap1laeak be§ dersaneli okul 

binas1 in§aati kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - l§bU in§aatm bedeli ke§fi 35440 lira 70 kuru~ olup bu paranm 

yans1 938 biitc;esinden, diger yarlSl da 939 biits;esinden verilecektir, 
2 - Muvakkat teminat ak~esi 2558 lirad1r. 
3 - ihale 2 eyhi.l 938 euma glinii saat 11 de Kiitahyada Daimi Enciimen 

huzurunda yapllaeakhr. 
4 - Bu in!,jaata aid evrak !?unlard1r : 
A- Proie 
B - Ke!?ifname 
C - Hususi §artname 
G - Fenni ::~artname 
E - Baymd1rhk gene) ~artnamesi 
F - Eksiltme ~artnamesi 
D - Mukavele projesi. 
5 - i~bu evrak1 arzu edenler 178 kuru~ mukabilinde Kiitahya Nafta 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfmm kabul edilebilmesi icsin ~u evrakm teklif zarfmm 

icserisinde bulunmasi ~artbro 
A - Naf1a Vekaleti miiteahhidlik vesikas1. 
B - Tiearet Odasi vesikas1. 
C - En a11agi 25000 liralik bina in!?aatJ yapt~jhna dair bonserviso 
7 - isteklilerin mezkur giin saat 10 da teklif mektublanm makbuz 

mukabilinde Daimi Enclimen Riyasetine vermeleri ~arttlr. Bu saatten sonra 
kabul olunmaz. ( 5150 ) 

2- 3 gflnde agns1z ~Ikarmak 
l~in 

~e~tf nemal NASIR ILACI 

Nigde Naf1a Miidiirliigiinden: 
Nigde - Nev§ehir yolunun 20 + 000 - 32 + 000 kilometreleri arasm

da hazirlanmi§ 5000 metre mikab ta~m kmlmas1 
Ac;1k eksiltme 29/7/938 tarihinden ba~hyarak 17/8/938 c;ar§amba glinii 

saat 11 de Nigde Vilayeti Daimi Enciimeninde yap1laeaktir. 
1 - Muhammen bedeli 5600 lirad1r. 
2 - Muvakkat teminat 420 lirad1r, 
Bu i§e aid §artnameler ~unlard1r : 
A - Eksiltme 1iartnamcsi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafla i~leri §eraiti umumiycsi 
D - Fenni §artname 
E - Hususi ~artname 0 0 
F - Ke§if cetveli, silsilei fiat cetvcli, ~etraJ cetveho 
istiyenler bu ~artnameyi ve evrak1 N!gde Naf1a MiidUrliiglinde gore· 

bilir ler. ( 5238 ) 

r TURK ANTRASiTi 
T edarik etmek i~in MagazalarimJZa vaktile miiracaat ediniz. 

N A K GALATA, R1hbm caddesi No. 7 Telelon 43126 
Beyoglu, Isti.klal caddesi No. 117 telelon 21907 
Biiyukada, L1man c;1kmaz 15·17 

Ceylani Bahri gemimizle Bulgaristandan Mangal Komiirii getirdik 
Toptan fiatlarla perakende sabyoruz. 

Avrupa ve yerli sobalaramaz geldi ___ _. 
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KREMALI KA$ER. 
isvic;reden getirdigimiz miitehas

sis marifetile Bursadaki fabrika
rmzda sureti mahsusada imal ettir
digimiz cULUDA(h markah ekstra 
ekstra c;ok nefis isvic;re usulii kre
mah ka!?erle diger nevi isvic;re usu
lli peynirlerimiz piyasaya ~Ikaril
mi~tJr. 250 gramhk sthhi paketler 
ic;inde ULUDAG markasm1 t<l§I • 
yan ve her yerde 35 kurtl§a sat1lan 
bu kremah ka~eri sabah kahvalti
larile ogle e ak§am yemeklerin -
den sonra yemekle sihhatinize biz
met etmi~ olacaksmlZo Tren, vapur 
ve tenezziih yolculuklarmda ta§m· 
mas1 kolay ve lezzetli ve faydah 
oldugu kadar nefasetine gore de 
ucuzdur. Kuvvetle ve emniyetle 
tavsiye ediyoruz. Her bakkalda 
bulunur. l'optan sat!§ yeri: Bahk • 
pazan Siingereilerde No. 83. Sakir 
ve Abdiirrahim Sliter karde$1er 

ticarethanesi. 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUSUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERiR.; 

hemen sihra. 
miz oldu. Birka!; liafta zarfmda be • 
ni 10 Ya§ daha gencle~tirdi. Bir mii .. 
tebass1s bana demi§tir ki: Viyana tJ • 
niversitesinden biiyiik bir profeso
riin ke;~fi olan Biocel eevheri, §imdi 
pembe rengindeki her Tokalon kre • 
mi VfiZOsunda mevcuddur. Her ak§am 
yatmazdan evvel bu kremi kullam • 
ntz ve sabahlan da beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. En esmer 
ve sert bir tene csabucak bir gener 
parlakl.Ig1 ve tabu giizelligi verecek ve 
buru§ukluklardan kurtararak beyazla 
tip yumu§ataeakhr. 

I 

Dr. lhsan Sami 

Oksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darb~ boitJ 
maca ve klzam1k oksiiriiklerl i~in 
pek tesirll ll~edl.l'. Her eczanede 
ve ecza depolannda bulunur. 

Deniz LevaZJm Satmalma 
Komisyonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 8900 lira 95 
kuru§ olan 170,000 kilo muhtelif eins ya~ 
sebze 20/8/938 tarihine rashyan cu -
martesi giinii saat 11,30 da kapah zarf 
usulile ahnmak iizere miinakasaya ko
nulm~tur. 

2 - Muvakkat teminatl 667 lira 57 
kurUJj olup §artnamesi her giin komis ~ 
yondan paras1z olarak ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 say1h kanunun 
tarifat1 dahilinde tanzim edecekleri 
kapah teklif mektublanm belli giin ve 
saatten bir saat evveline kadar Kastm
pa§ada bulunan komisyon ba§kanhgma 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5114): 

*** 
Mo M. Vo Deniz merkez satmalma ko-

misyonundan: 
1 Tahmin edilen bedeli 21500 lira olan 

bir aded Dizel hava kompresarliniin ka
pah zarfla mlinakasas1 10 eylw 938 ta
rihine rasi1yan cumartesi giinii saat 11 
de Vekalet binasmdaki komisyonumuz. 
da icra edilecektir. 

2 - Parastz §artnamesini almak isti
yenlerin her glin komisyonumuza mli· 
raeaatleri. 

3 - Mlinakasaya girmek istiyenlerin 
de 1612 lira 50 kuru§luk teminat mek
tubu ve kanuni belgelerini havi teklif 
zarflanm mezkfrr gUn ve saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilin
de komisyonumuza vermeleri. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. (4749) 

*** 1 - Tahmin olunan bedeli 12828 lira 
20 kuru§ olan 154,000 kilo nohud 16 a
gustos 1938 tarihine rashyan sah giinii 
saat 11,30 da kapah zarf usulii ile alm
mak iizere miinakasaya konulmw~tur. 

2 - Muvakkat teminati 962 lira 12 
kurU§ olup §artnamesi her glin komis • 
yondan paras1z olarak ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayth kanunun 
tarifatl dahilinde tanzim edeeekleri tek
lif mektublanm en gee; belli giin ve sa· 
atten bir saat evvcline kadar Kas1m • 
pa§ada bulunan komisyon ba;~kanligma 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4955) 



YE TENZ LAT • 
I B 

inhisarlar 

z 
15 AG.USTOST AN iTiBARE 

istanbul inhisarlar ambarlar1nda 

ERAKENDE KiLOSU 11 KURU$A 
SATILACAKTI R • 

FEMil ve BAG I 
FEMil ve BAGI 
FEMil ve BAGI 

ve 
sayesinde 

B~r ~ocuk gibi korkusuzca 
ko~ar, atlar, ata ve bisiklete biner, kiirek ~eker, tenis oynar, dans 
eder. giine~ banyosu ahr ve biitiin spor hareketlerinize rahat ve 
ne~'e ile devam edebilirsiniz. 

Arbk kadmlara aym iiziintiilii giinlerini tamamen unutturmu~tur. 

0 kadar pratiktir ki ; en ince elbiseler ve dar mayolar altmda bile seziJ,
mez, kullanan kadm mevcudiyetini kat'iyyen anhyamaz. 

Mikrop yuvas1 olan eski usul bez ve pamuk tamponlarm Bayanlarm biitiin 
hayatlarma mal olan rahim, tenasiil ve sinir hastahklarmm online ge~mi~tir. 

Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti Bayanlarmm ( Ayhk temizliklerinde yalmz FE M t L ve B A C. LARIN I 
§iikran ve takdirle kabul etmi§tir. Slhhatile alaka dar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde : 

FEMiL ve BAGINI 
Canc1an gelen bir sevgi ile kullamr. FE M 1 L her eczanede ve biiyiik ticarethanelerde dalma 

BayanlarimJZin hizmetine haz1r bulunur. 

oksiirenlere ve 
gogiis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

RADIO 
EDiSSON 

MUessesesi 
Beyoglu Istiklal caddesi No. 34 

Zayi - 220 sicil No. 11 arabac1hk eh -
Hyetnamemi ka}'lbettim. Yenisini ~Ika
racagtmdan hiikmii yoktur. 

Arabact Kamil 

HaricT askerT k1taatl· ilanliin 
M. M. V. den: 
1-Milli Miidafaa Vekaleti in§aat §U-

:besine ii~ yiiksek mimar ve bir in§aat 
fen memuru ahnacakt1r. Taliblerin hiz
mete girdiklerinden mbaren iki sene
den evvel aynlmamalan 9arthr. Talib
lerin a§ag1da yaZih vesaiki Ankarada 
M. M. Vekaleti iU§aat §Ubesine bizzat 
veya tahriren ve istida ile taleb edecek
leri iicret miktarmm da gi:isterilmek ii
zere miiracaatleri. 

A) Kendisinin, evli ise ailesinin niifus 
tezkeresi, ash veya tasdikli sureti. 

B) Askerlik vesikas1. 
C) Zab1ta ve Adliyeden almml§ hiis

niihal vesikas1. 
D) Tam te§ekkiillii heyeti slhhiye ra

poru. 
E) $imdiye kadar ~al1§hg1 yerlerden 

almi!? oldugu vesaik. (217) (5229) 

I Malatya ilbayhgin dan : 
59453 lira 67 kuru~ ke~if bedelini muhtevi olup Vilayet merkezinde 

yaptlnlmakta olan Memleket hastanesi ikmali im~aat ve tesisatma kapah 
zarf usulile eksiltmecl.e is1:€kli ~tkmadtgmdan 6/8/938 tarihinden itibaren 
bir ay zarfmda pazarhkla isteklisine verilmesi kararla~tmlml§tlr. Talible
rin Vil.~yet D~imi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. c 2973 • ( 5279 ) 

HRSRRRT 
· · 5thhafinizi 

le/Jditl edigor 
J/lfi'J~~~ 

OtiLflfll 
IT 

UmYmf depuu 1 J. lresola, lllanbul. Galata, Vorwoda Hu I 

Bornova Belediyesinden : 
1 - Bornova Belediyesi i~in altl aded otobiis §aSI maakaroser pazar

hk suretile ahnacakhr. 
2 - Muhammen bedel yirmi bir bin alb yiiz lirad1r. 
3 - $artnameyi gormek istiyenler Bornova Belediye Riyasetine mii

racaatleri. 
4 - Eksiltme pazarhkla 29/8/938 pazartesi giinii saat 11 de Bornova 

Belediyesi Daimi Enciimeninde yapJ.lacaktrr. 
5 - Muvakkat teminat 1620 liradir. ( 5055) 

. . .~·. . ' . ~ 
\ ' . 

Bobreklerden idrar torbas1na 
kokiinden temizlemek 

kadar yollardaki hastahklar1n mikroblarinl 
i~in ( H E L M 0 B L 0 ) kullantniZ 

Bi:ibreklcrin c;ah~ma kudretini artmr, kadm erkek idrar zor luklannt, eski ve yeni belsoguklugunu, mesane iltihabm1, 
bel agnsm1, stk slk idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idr~r temin eder. 

Smhat Vekaletimizin resml ruhsatm1 haiz bulunan ( H E L M 0 B L 0) her aczanede bulunur. 
DiKKA'I : (H E L M 0 B L 0, idranmZI temizliyerek mavile~tirir. 

Giine§in yaklc1 §Ualanndan vikaye 
etmekle beraber cildin daha ~abuk 

esmerle§mesine yarrum eden '!JJ :(•1!+1 
Pah siiriiniiz. Ve gline§ banyonuzu 
tereddiidsiiz ve kemali siikfinetle 

ahmz. 

Giine§ banyosunda yanan cildini
zin yamklartm teskin ve tedavi 
i~in dahi kemaH muvaffakiyetle 

.. kullamht. 

ViRO%A 
Patm1 bir kere tecriibe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostlan· 

mza tavsiye edeceksiniz. 

Bir giizellik kremi degil, miitehas· 
s1slar tarafmdan istihzar edilmi~ 
s1hhi ve faydah bir cild merhemidir. 

TABU 
KARLS BAD 

TUZU 
Mide, barsak, ka· 

raciger ve bobrek 
hastahklar•nda (Ka
b•z ve mUzmin ishal• 
lerde), artritiklerde 
ve fifmanlarda en 
tPbii kiir vas1tas1d1r, 

istanbul ii~iincii icra memurlugun • 

dan: 

Bir borcdan dolayi mahcuz ve para -

ya ~evrilmesi mukarrer bir aded Mar -

koni markah radyo ve di:irt aded oda ta· 

k1m1, kanape, koltuk ve saire 13 agustos 

938 cumartesi giinii saat dokuzdan ona 

kadar $ehzadeba§t Firuzaga eski $eker
cinefer sokagmda H./15 numarah ha
ne i:iniinde a~tk arthrma suretile satl -
lacagmdan talib olanlarm yevmi mez
kurda mahallinde haz1r bulunacak me
mura miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Sahtb"'tie' Ba§muh.arrtn: Ymta. Nadi 
Umuml ne~rtyatl fctars edC11 fGZt lftert 

Mildilril: Hikmet Miinil Vigen 

CUmhunu~ matbaan 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra di§leri 
ni~in temizlemek lazJmdtr ? 

<;iinkii unutmayiniz ki 
Baknns1zhktan ~iiriiyen di§lerin dif

teri, bademcik, klzam1k, enfloenza ve 
hatta zatiirrieye yol a~tlklan, iltiliab 
yapan di§ etlerile ki:iklerin de mide 
hummas1, apandisit, nevresteni, s1tma 
ve romatizma yaptlg1 fennen anla~Il· 
ml~hr. Temiz ag1z ve saglam di§ler u
mumt viicud saghgmm en birinci §artl 
olmu§tur. Binaenaleyh di§lerinizi her 

giin kabil oldugu kadar fazla - laakal 3 
defa - (Radyolin) di§ macunile fir~ah
yarak s1hhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek di§lerinizi korumUJl olur
sunuz. 

Biitiin tehlikelere kar§I s1hhatinizi korur. 
Sabah, ogle ve ak,am her yemekten 

sonra dif;lerinizi far~alay1n1z. 

Miidiirliigiinden : 
pazartesi glinii saat 11 de lstanbulda Nafta Miidiirliigunde 

( 86126.72) lira ke~if bedelli istanbul Teknik okulu tedrisat binas1 ·tad.l181 

ve in§aah kapall zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
Mukavele. eksiltme, baymdtrhk i~leri genel, hususi ve fenni ~artn9' 

meleri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak ( 431) kul'll~ 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 5557 ) lirad1r. 
!steklilerin teklif mektublan ve en az ( 50,000 ) lirahk bu i§e ben~el 

i~ yaptlgma dair idarelerinden alml!~ oldugu vesikalara istinaden Naf1a ve: 
ka.letinden almm1~ ehliyet ve 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalanm ha"' 
kapah zarflanm 15/8/938 pazartesi giinti. saat 10 a kadar istanbul Naf1~ 
Mi.idiirli.:gi:.ne vermeleri. ( 47~ 

Bu akfam saat 10 da SUADIYE piAj1nda 

MUNiR NUREDDiN 
ve ARKADA$LARI konserl SiNEMADA : t;apkul gene 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden : 
Cinsi Az1 Bed eli !lkteminah Saati Krrd1rman1~ 

Has ekmek 145,300 193,000 K. 10 Kr. 1447 L. 50 Kr. 11 
§ekli 

Kapah zarl 
Giinii 

24/8/938 
Dairemize bagh yahh orta okullarm may1s 939 sonuna kadar ihtiyaclll~ 

olan has ekmek 8/8/938 tarihinden itibaren hiz~smda yaz1h §ekilde ktrdlf, 
mtya konulmU§tur. Taliblerin teklif mektublanm 249• sayl11 kanunun 3· 
ila 39 uncu maddelerine gore teklif ve teminatlanm haz1rhyarak verJli~ 
leri ve §eraiti ogrenmek iizere de her giin dairemize miiracaat etmele; 
ve belli ~tiin ve belli saatlerde ktrdtrmtya gelmeleri ilan olunur. ( 5202 , 

ALMAN 
WESTFAL YA KOKU 
Kaloriferler ve diger teshin vasttalan i~in 

en miikemmel ve elveri§li koktur. 

B 
Her 

AL 
E 

sobada zahmetsizce yanan ~ok temiz 
yiiksek hararetli komiirdiir •. 

ve 

HUGO STINNES REDERAY A.O' 
Galata 6 net Vak1t han 3 iincii kat 13, 15 No. Telefon: 43361 


